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Halkın Sesi 

M-e b 'u s 1 a r ı n 
T ekaüdiyesi Ve 
Halkın Fikri 

Meb•uaJar tekaüt kanunundan 
istifade ediyorlar. S. F. bunu 
dotnı bulmuyor. Bu müııuebetle 
balloa da ae dilfündüpnü öfren
mek iatedik. Teıbit ettiğimi% fi
kirler ıunlardır: 

Feyzi B. (Çarşamba Hukuk 
yurdunda) 

- Bir intihap devresi için 
intihap edilmit olan millet 
Yekillerinin tekrar intihap ediı.. 
memeleri mümkündür. Her in
tihap devresinde meb 'uslar 
d~eceğinden meb 'usluktan 
tekaüdiye alacaklann adedi, 
zamanla, epeyce kabaracaktır. 

Halbuki memleketimizin iktı
sadi vniyeti birçok kimselere 
bol, bol tekaüdiye vermiye 
müsait değildir. Misal istenirse, 
bugünkü eytam ve cramil 

gösterilebilir. 

* Şevket B. (Kadıköy Recai 
zade Etref oğlu sokağı t) 

- Tekaüt kanununun kabu
lün~ sebep memur o.la:.-ak ça-
hşan vatandaşlara ahir ömür
lerind.e geçmiş hizmetlerine 
mukabil bir nevi yardımdır. 

Yeni kanun bizde ır.eb'us
luğu memurluk addediyor. 
Meb'usluk memurluk değil bir 
millet vekfiletedir. Netekim 
millet namına söz söylüyorlar. 
Hele meb'us1ardan vekil olan
lara ayda (150) lira takaüdiye 
verilmesi şaheser bir hatadır. 
Dr. Hamza Orhan B. 

- Meb'usluk hiçbir mem -
lekette memurluk addedile -
mez. Onlara meb 'usluklan 
müddetince verilen para maaş 
değil, tahsisattır. Bu kanun. 
meb 'uslarımı.z için bir nevi 
sigortaya benziyor, halkın bütçe 
haline inkılap eden alın teri ve 
emeğine bulunacak sarf mahalli 
münakşa davet etmiyecek yeder 
olmalıdır. 

* Yaşar B. ( Kmahada Al;casya 
sokak 8) 

- Vekillik ve meb 'usluk 
memurluk değildir. Dört sene 
meb'usluk eden herhangi bir 
kimsenin bundan dolayı teka
lidiye alınası bana garip görü· 
aüyor. 

Bir Hamalın 
Ayağı Ezildi 

Rüsumat dairesi albncı ka
çak eşya ambarında dün nak
liyat ambarının balyalarından 

biri hamal Asım'm ayağına 
düşmüş, ezmiştir. Asını idare 
tarafından tedavi ettirilmek
tedir. 

DABILI 
Bir Zihniyet 

Tütün lnhisannda 
Garip Bir Alışveriş 
Tiltün inhiaan idaresi p-

çenlerde münakasauz. bir bay
ii siıara kağıda aldı ve bunun 
hayli dedikodusu oldu. Haber 
aldığımıza ~öre ayni idare, 
ayni usul ile gene (50) bin 
top kağıt almış. 

Yani münakasa yapılmaksı
zın. idarenin bir alım, satım 
tatimatnamesi olsa gerektir. 

Modyano ismi verilen fab
rika ile münakasasız iş görül
mek iatenmesindeki manayı 
bir türlü anlıyamıyoruz. 

Mısırhlar Gemi -
leriinizi İstiyorlar 

Bu sene Mısırdan yazı 
geçirmek 6zere lstanhula gelen 
ve ecnebi vapualarının gidip 
gelme biletlerini hamil olan 
Mısırlılar biletlerini yüzde 30 
- 40 eksiğine iade ederek 
Seyrisef ain vapur lan ile dön -
miye karar vennişlerdir. 

F armakologlann 
İçtimaı 

Yeni meydana gelen F arma· 
kologfar cemiyati yarm ilk defa 
toplanacaktır. 

F annakologlar, mevcut olan 
eczacılar cemiyetine, eczane 
sahibi olınadıklanndan gire
miyorla.rdL 

Bu yeni cemiyete her diplo
mah eczacı girebilecektir. 

F annakologlar eczane sahip
lerini de cemiyetlerine davet 
etmişlerdir. 

Kitap Hırsızları 
Kütüpanelerden kitap ap -

ran bir ıebeke mevcut ol -
duğa anlaşılmaktadır. Ame • 

rikan kütüpanesinden şimdiye 
kadar muhtelif zamanlarda 

(JOO) kadar kitap aşırılmıştır. 
Bunun men'i için memurlar 
okuyucuların hüviyet varaka -
larmı alıyorlar. mütaleadan 
aonra hüviyet varakalanm 
geri veriyorlar. 

Zahire Borsasından 
Memur Çıkarılacak 
İstanbul Zahire Borsasınm 

bugünkü memur kadrosu ka
zancma naıaran çok yüklüdiir. 
Bütçede müvazene yapmak 
için birkaç memur kadro harici 
edilecektir. 

Yeni Vaziyet Ve Ecnebi İntibalarıj 

Fethi Bey A vrupadan 
Boş Gelmemiş Mi? 

• 
intihabat, Hararetli Olacak Diyorlar 

Son günlerin aiyui değişik
Hği, yerli halkta olduğu kadar 
yabancılar üz.erinde de bazı tesir
ler yapmıfbr. Muhtelif ecnebi 
mahfilindCt bu huaustaki intibalan 
aşağıki sabrlarda hulasa ede
biliriz: 

"Ecnebi mahafili yeni, par
tiyi büyük bir memnuniyet ve 
alaka ile karşılamaktadır. U
mumi hissiyat, Fethi Beyin 
Fransaclıin boş gelmediği, 
lier halde mali ve iktısadi 
birçok müzaheret temin ey
lediği merkezindedir. 

Şimdiye kadar yalnız vait
ten ibaret kalarak, sulama 
projesi Jİbi kuvveden file 
çıkmıyan ismet Paşanın icraa
bna mukabil, Fethi Bey, kısa 

zamanda memlekete ciddi bir 
inkişaf temin edebilecek ve 
iktısadi sahada, değil yalnı~ 
Avnıpanm, Türkiyedeki gayri 
müslim anasınmn da azami 
müzaheretini görecektir. 

Gazi HL yeni F ırkanm teş
kilini teşvik etmekle yeni bir 
enerji, yeni bir deha eseri 
göstermişlerdir.,, 

Bütün bu noktai nazarlara 
rağmen, ecnebi mahafil İsmet 
Paşanın, mevkiini muhafaza 
etmek için bütün kanuni bak
laJ'lm kullanacağı ve yeni intiha
batta Fethi Beyin şiddetli mü
sademelere maruz kalacağı 
kanaatindedir. 

M. 

Reşit Galip Ve Nuri B.
lerden Biri Yanılıyor 

1 Bq tarafı ı inci sayfada J l YENİ FIRKANIN iDARE 
ayn)malanna ait muamele he- MEMURU 
nüz bitmediğinden isimlerini Serbest Cümhuriyet fırkası 
şimdiden söylemekte mazurum. idare memurluğuna sabık mec-

Bir garibe olarak şurasını lisi meb'usan katibi umumisi 
da kaydedelim: Asım Bey memur edilmiştir. 

Ayni günde, hemen ayni sa· AZA OLMAK isTIYENLER 
atte yeni fırkanın umumi kiti· Serbest Cümhuriyet Fırkası kitibi 
bi Nun· Bey: Umıımfüğioden: Fırkamı:ı:a ua yualmak 

anwıunda bulunanlann imza edecekleri 
-Fırkamıza yeniden iltihal< formül olınak üzere gazetelerin neşret-

d b' k d • tir:-ı tikleri tekı1 doğru i•e de el yuuı e en me us yo tur, emış • ile timdiden yazılıp merkeze srönderil-
T eessüfle kaydedelim ki Reşit mea mtinaırip değildir. Azalık taahhüt-

G I• B N • Be • t kr namen olarak icap eden varakalar tab a ıp ey ve un yı e ar ettirilmekte olduğundan şimdiye kadar 
bularak : el ya.naile J!iderilmlş ohmlann bunlan 

- y ..... ı ... ıık ve a haber r rnaıtbu,_~u .• arla tebdil etmeleri icap 
~ Y edecegı teblig olunur. 

saklama kimdedir, sualini sor- ı s. c. F. Kll.tibi Umumüıf 
mak mümkün olamamışbr. M. Nuri 

Yeni fırkanın dün göster- HAKKI ŞİNASl PAŞA AGA
diği faaliyete gelince: Başlıc' OGLUNA CA V AP VERİYOR 
µzuvlan burada olmadığnıdan Ağaoğlu Ahmet Bey Barem, 
lstanbul' da yeni bir faaliyet Belediye ve Meb'uslaruı takaüdiye 
görülmemiştir. kanunlarını Tefkilib uasiyeye 

Fakat diğer taraftan y alo- mugayir buldu. Söyledi, bu de 
'da F yu•~ va ethi beyin riyaseti al- Halk fukuı müfettişi Halda 

bnda umumi bir içtima yapıl- Şinasi Paşanın bu mütalea hak
mış, belediye intihabında gös· kında sorulan bir suale verdiği 
terilecek namzetlerin listesinin cevap fudur: 
tesbitine bqlanmışbr. Listeye - Bu kanunlann T etkilib 
giren isimler henüz malim de- Esasiye kanununa muhalif 
ğildir. olduklarını zannetmiyorum. 
HALK FIRKASI ÇALIŞIYOR Bununla beraber eğer öyle ise 

acaba bu kanun1ann mecliste 
Belediye intihabında konu- 1-oüzakeresi esnasında Ahmet 

lacak namzetlerin teshiüne B. neden susmuş ta bu düşün
Hallc fırkası da ayni itina ile 
çalışmaktadır. Namzetlerin i- ederini o qman söylememiş. 
simleri burada da kat'iyetle Maainafih hunun böyle oldu -
taayyün etmemiştir: ğunu ve mes'uliyeti mucip bu -

YENi KADIN AZA lunduğunu kabul etsek bile 
Evranos zade Ruhiye H. bu mes'uliyette Ağaoğlu 

üçüncü kaduı aza olarak yeni Ahmet Beyefendinin de hisse -
fırkaya intisap etmiştir. leri olmak icap ader. 

Borsada 
Dün Ne Muamele 

Oldu? 

Ağustos 22 

--t~-----------------1~ l 

Günün Tarihi 
-ıı------------------..-t~ 

Gazi Hz. nin 
Eserleri .• 
Bastırılacak 

Dün borsada (40) bin in .. Reiaicümbur Hz. tarafınd., 
giliz liraaı muamelesi olmuş - Türk tarihinin meDfeine dair ba" 
tur. Piyasa (1032) kunışla zırlanmakta. olaa eser 700 - 800 
açılmış (1031,75) e düşmüş sayfa tutacakbr. Şimdi tebyi• 

edilmektedir. Bir defa daha gör 
sonra (1032,25) kadar tercffll den reçirildikten aonra matbaaY' 
ettikten sonra (1032) kul'UŞla •erilcccktir. 

kapanmıştır. lzmirden evelki T roçkiye 
gün ve dün fazla miktarda SUi KAST Ml YAPILDI ? 
piyasamıza kambiyo arzolun - Dün ~ece, Büyükadada otur 

tur makta olu sabık Rm harbi• 
muş • L ~ 

Bugünlerde tabii olarak !n- &omiseri Troçkiye bir mi ka 
yapıldığı rivayeti deveran etmiştit 

gilizin biraz daha sukutu bek- Polis müdüriyeti bu pyiaJI kat1 
lenilmektedir. Esham ve tah- nrette tekzip etmittir. 
vilat üzerine, borsada, hararetli * ŞARK MÜFETTisi- lbrahiJO 
muamele olmamıştır. Duyun-u Tali Bey maiyeti ile Lirlikte düO 

Bitlise varmıf, oradan ( Van) • 
muvahbade (106) kuruşta açıl- hareket etmi.ftir. 
mış ve ( l 03) kuruşa sabcı kal- lf- İTHALAT VE iHRACAT ..
maştır. Buna mukabil istikrazı Hakkında tutulan gümrük iatatiır 
dahili için (98, 7 5) de vaki olan tiği 930 senesinin ııiııan ve hazi
talepler neticesiz kalmışbr. ran aylarında ithalihmırın ihraca" 

hmızdan ( 4,688,000 ) lira faıI-
Mezuniyet İmtihanları . olduğunu ıröatermektedir. Bunun

la beraber ithalabmız da, ta)uojJt 
Mekteplerin 1 eylül devre- edildiii kadar fazla değildir. 

si mezuniyet imtihanlarımn _.. fDAM KARARI - Şilede 
günlerini tesbit için lise ve babasını taammüden öldüren Sil" 
orta mektep müdürleri cu· leyman ile Unkapanında Selinlİ 
martesi günü Maarif emane- ve Rıza isminde iki kardeşi öldil• 
tinde toplanacaklardır. ren Arnavut Sabri hakkında Ağıl 

ce:ulllll verditi idam karanoJ 

Bir Cinayetin 
Kirli iÇ Yüzü 
[Baş tarafı 1 inci sayfada J 

kıskançlıktır. Fakat aynca çir
kin bir de iç yüzü vardır. 

Cinayeti işliyen Rüştü 
bir adı Safinaz, öbür ismi 
Nazlı olan zevcesi ile Kılcali 
medresesinde otunnaktatı.r. 

Bundan iki sene evel de 
Paşa Şükrüyü evine getiriyor. 
Konukomşuya kansının süt 
kardeşi olarak tanıhyor. 

Bu üç. kişi, o zan:...-.-tanberi 
içi~ dışlı yaşıyorlar :-Bir kadına 
nikihlanmış iki erkek gibi. 

Bu samimiyetin sebebi, Paşa 
Şükrünün kazanç sahibi olma
sıdır. 

Rüştüye para veriyor, evinin 
masrafına iştirak ediyor, vel
hasıl elinden gelen yardımı 
yapıyor. 

Buna mukabil Rüştü de sık, 
sık karısım Paşa Şükrüye ema· 
net edıyor. Birlikte gezip toz
malanna göı: yumuyor. 

Vak'a, gene para yüzünden 
çıkmışbr. 

Rüştü Pqa Şükrüden para 
istemiş, alamamış, içerlemiş. 

Bu sırada bir kavga çıkar
mış ve: 

- Sen benim namusu~u 
lekeliyorsunl diye dört yerin
den bıçakla vurmuştur. .. 

Nazlı H. dün hastaneye 
gelerek Paşa Şükrünün sıhha-

1 tile alakadar olmuştur. 

temyiz ta.dik etmittir• Karat 
meclisin ve reiaicilmhurun tasdi" 

, kine iktiran ettiği zaman fstaD" 
bulda icra . edilecektir. Süleymd 
baballlDI öldürdüfü için yalnayak. 
başı açık ve siyalı gömlekle aı•" 
lacaktır. * ViLA YET VE EMANET _, 
Ay bqında tevhit edilm.İf olacak" 
hr. Hazırlıklar bitmiştir. * PİZA ZIRHLISI - Dün li .. 
manımıza gelen ltalyan kruvazörii 
süvarisi bugün istiklil abidesine 
bir çelenk koyacakbr. 

Şoförler İntihabı 
Önümüzdeki salı günü şo

förler intihap yapacaklardır· 
İntihap Taksimdeki merkezle"' 
rinde olacakbr. C. H. fırkası 
namzet gösterecektir. Serbest' 
fırka namzet göstermiye lüzuOJ 
görmemiştir. ------Muhittin B. 

Vali vekili Muhittin B. dUJJ 
Y alovaya gitmiştir. 

Kalp Yirmi Beş 
Kuruşluklar 
Geçen sene sahtekirlar ta"' 

rafından taklit edilerek halk' 
sürülen kalp ( 25) kuruşluklar' 
dan fimdiye kadar darphaneY" 
ancak (20) tane gönderilmişti!· 
Bu paralar çok iyi taklit edi~ 
miştir. 

Kalpazanlar ıimdiye kad~ 
bu paraların bir ikinci partisİJ" 
daha dökememişler ve binaeıı: 
aleyh ele geçmemişlerdir. Şiıo~ 
piyasada kalp ( 25 ) li1c yo 
denebilir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beyin Rüyası 

L Kan....-. Ayol, De d&aitp daru1onun?Uyuaaaa.. f 
Haıaıa 8. - llur canım ıajımı, ıolumu kaybettim. 

2. Haaaa Bey - Şamdam yakayım da anyayım, ı 3. Huan Bey - Oh 1 Şimdi buldum itte. •• Mumu ı 
Kanat - Ah, .eni koca kafalı bunak ı tut.an elim ıağ', atekl de sol. 

4. Karım - Tıpkı Nurettin Hocaya döndiiO• (1 
Hasan Bey - Na1rettin Hocaya mı, Fethi Beye O' 
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--------------.......-...1---------------------------------............ ~~----------------------------,,~------------..... 
Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Neyin Ehemmiyeti Vardır?* Dedik o d u Her gün 

Teşkilatı Esasiye 
kanununu 
yapanlar ve bozanlar 

M. Zekeriya 
T eıkilitı E•asiye kanununun 

Yİnni iiçüncü maddesi: " Meb '· 
~uk Üe hükümet memuriyeti 

ır zat uhdesinde içtima ede· 
lllez." Diyor. 
..I! Aia oj'lu Ahmet Bey de 
... Jorki; 

.. Soa teka&t bnunmeda 
lbdiebuaıar memur olarak nuan 

·k1<ate alınmıt ve memur 
i• 1 onlann da tekeüt IBUfl 
alınuıarı kabul edilmiştir." 

T etkilit E!.iye kanunu• 
llUJı üçiincll maddesinde fU 
larahat vardır: 
-:,7Hakimiyıt bili kaydüp.rt 
ll&l&UCtind' ır." 

Ağaoğlu Ahmet Bey de di· 
)or ki: 

.. y eai Belediye kanununda 
Şe1ıreminlcrinin Dahiliye veki· 
le~ tarafından tayini kabul 
edüınekle T eşkilib Esasiye ka· 
ll'1Jıunun bu maddesine riayet 
edil-... ' bil.ıı.l_!_ _L.;.1:.C: il . -...;IDlf, illllll mwuwn 
tizauı edilmittir •n .. 
T eşkilib esasiye kanununun 

Jebııiş beşinci maddesi di
Jor ki: 

"İçtima, cemiyet, şirket hak 
•e hürriyetleri Türklerin tabü 
lıu'kukundandır '" 
ı.:.._Halbuki timdiye kadar Tür
"'Ye dahilinde bir cemiyet 
teşkil etmek ve bir içtima 
)'apmak için hükümetten evel 
liaik fırkasının miisAadeaini 
alınak lizımgellyordu. Halk 
fırkası tarafından tasvip edil-
llıedikçe hiç bir cemiyet teşkil 
etnı~k ve hiç bir içtima yap
llıik mümkün olmamıştır. .. 

Teskilitl Esasiye kanununun 
elli dördüncü maddesi hakiın
~~rin iatiklilini fU suretle tea
uıt ediyor: 

"Hakimler 'bilcümle davalann 
ınuhakemesinde ve hilkmünde 
lbustakıl ve her tiirHl müda
lıaıattan azade olup ancak 
kanuuuu hükmüne tabidirler.,, 

Halbuki Mahmut Eıat ve 
~.~Ydar Rifat B•yler davasında 
1 urk mahkemelerine tesir 
f •plldığı iddia edildi.Bu suretle 

e Jkilib Esasiye kanununun bu 
llıadd~ainin ihlil edildiği ha-
her verildi. Fakat bu ihbarın 
lahkikabna bile lnzum görül
llıedi. .. 
'I'" Teşkilat Esasiye kanunu 
ı:rkiyede cümhuriyet Ye demo
k asinin temelidir. Bu temeli 
.uran, bu memlekete cümhu· 
~ket fikrini getiren Halk 

asıdır. 
il F •kat bu fırkanın 10n ıe· 

elerde yaptıklarile kendi 
~~du&ıı temeli sarsmakta ol
Ugtınu söyliyorlar. 

EaasBu bareketlerile T eşkillt 
t ire kanunu yapanlar bu 
eıne)ı kendileri yıkmlf olmu-
~ar mı? 

Hırsızlık 
1 - Unkapam'nda Aarak

f:e._ !<~a Mehmet mahall.esi 
itÇlai Hasan çaYUfUD evıne 

Relen hemşerisi Ali duvarda 
lsılı ceketin cebinden ( 33) li
tayı çalmıştır. Ali tutulmuştur. 
11 2 - Çengelköyü'nde 13 
:uınaraıı evde oturan kundu-

racı Hafız Sabri Ef. ain evine 
lııraız girerek bir takım elbise 
~lfbr. 

At Koşulan 
lt ~arın, Veli Ef. de mevsim 

oşulanna devam edilecektir. 

Dr. Fuat B. 
~ Etfat cemiyeti reial 
\, &reli meb'uau Dr. Fuat B. 

11&6ıı Ankaraya gitmiştir. 

1 - Eıa.etla clefll her ı..Jd~. 
Çünkl laumn icat.ada shlerce 
bir dllba inan elaaelde Japcbtı 
az deflldlr. 

2 _ ......... hly kalp .... ..0.

1 

, _ ... ......ak ta cleıiJ. 

Kalbba tamir kabul etmez .. ldlcl. Çlaldl ..U..yet luu bir mlcldet 
lonldıtı ,..... romaalanla ...... 
lir, haldld .. yatta detlL 1f-1a de J&flJabWr. 

4 -Hiddet, detll wkJaıı detiL 
O halde hayab kolay tarafın· 

clu pnal,e ahpaala. lııaaa 
inene ea ehemmiyetli ıeylerl 
ehemmlyebiz görebilir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Radyo Muka
velesi Hazırdır 

Ankara, 21 (H.M.)- Radyo 
tirketinin Falipa firketi De 
yapbğı mukavele buraya g&n
deriJmiftir. Tutike arzoluna
cakbr. 

Yeni Belediye 
Nizamnamesi 

Ankara. 21 (H.M) - Yeni 
belediye talimatnamesi tab 
edilmektedir. Biter bitmez ta
mim edilecektir. 

Yeni Konsoloslar 
Ankara, 21 (H. M.)- Yeni 

tetirli edilen Muaul muavin 
konsolosluğµna (Reşet) muavin 
konsolosu İzzettin Bey tayin 
edilmiştir. ---
Muallimler Kararlarını 

Verdiler 
Ankar" 21 ( H.M. )- Efle

bijai' muallimleri koagNSI E
debiyat tarihinin ve divan 
edebiyabmn liselerde tedrisine 
karar verdi. Tedris şekli on 
madde olarak tesbit edildi. 

Heyeti Vekile Dün Gece Toplandı 

lran İşi Konuşuldu 
Kat'i Kararın Bugün Verilmesi 
İhtimali Çok Kuvvetlidir .•• 

Bugünün Müzayede 
Ve Münakasa/arı 
• Sebse ihtiyaca Ye (55) ka1em altta 

bbbıy• Ye llboratuva malıem .. ı _ 

1 

Y8kHk mektept.r mlbayaat koaı'8yoau 
- s. u. 

•Vesaiti nakliye için (34) kaJeıa 
ım..deR U ı D • • d' boJ• " leTuunı •alre mllaakuaaı Dem. altmda ylrlyen m• a m •r, eauze pme en 1 ı.t.ılW llaw uıWI ..w.a,. •iba:r.:; 

e\W ..... JAPl10l'I-. ...,.,. .. 1. H. 

Müsavalla 
Bir 
Mülakat .. -
Nihayet, hakikatin Uç oğ-

lundan en kOçliğO mil .. vat da 
geçen aiin İstanbula geldi. 
Kendisi~ Beşiktafta, Akaret
lerde, birbirlerine miiaavi şe· 
kilde bina edilmif evlerden 
birinde düa ziyaret ettim. 

Gariptir ki iteni ~rilnce 
pek 1evindi ama •• ayaj-~ 
kalktı ve ne de: .. Buyurun! " 
DediJ Benia f&fll'dıium ve 
ayakta kalarak oturmıya ce
UTCt edemedijimi iÖrünce 
de, elile bqmın ucunda asili 
levhayı ıösterdi, okudum: 
"Ne aendea rükQ, ne benden kıyam, 
Sellmiiaaleyküm, aleykiimıeliml,, 

Bu leYhayı okuyunca ben 
derhal oturdum ve: 

-Selimin alcyküml dedim. 
- Aleykilmselim! dedi . 
"Soa Poata,, namına pldiği

mi ve hem babuile, hem de iki 
kardeıile mlilikatlar yapbğunı 
anlatbm. 

- EYet, dedi, Soa Postayı 
'muntazaman okuyorum. Adeta 
bizim aileain yeilne gazetesi 
o, laep biyle yazarsanız ve 
mesleğiaiz deiifmeue biz siziıa 
ebedi kariin.iz olacağız. Ne 
IOr&cajtnw biliyorum. Ev
veli Tilrkiyeye Biçin reldiiimi 
sorac.ak••nız. Sonra memleketi-
nizi nuıl bulduğumu soracak
sınız, sonra Serbest fuka hak
kında fikrimi soracaksınız, 
sonra insanlar arasında müsa· 
vat temini kabil olup olmıya· 
cağım soracaks•DJz, değil mi? 

- DojTusu evet. 
- Birinci sualiAize ce~ap: 

Bizim aile, kııın soğuk
lardaa kaçmak için sıcak mem· 
leketlere hicret eden kuşlara 
beazer, 11erede kendimize ılık 
bir bava bulursak oraya uğra
rız. Son aylarda memleketiniz
de bu havayı hissettiğimiz iç.in 
geldik; içtimai ve aiyui ildi· 
miniz laep bliyle Miderse bura· 
da kalacajız 

İkinci sualiaize cevap: Jan 
jak Ruso1nun birbuçuk asır 
evvel akdettiii içtimai muka
velellİD ıaaddeleriai ea geç 
tatbik etmek istiyen memle
ketlerdea biri de Türkiyedir. 
Eğer bu gecikme, o maddele
ri hazmetmek içiase hayırlıdır. 

Üçihıcü ıualinize cevap : 
Serbest fırkaaın siyasi pro
gramına Halk fırkaauıdan hiç 
farklı bulmuyorum. Farklar si-
yasi dejil, idaridir. Bence her 
iki fırka da memlekette halkın 
hakimiyetini tesis etmek iste· 
dikleri için ideal bir progra
ma maliktirler. Fakat idealle 
hakikat arasındaki mesafeyi 
qacak bir fırkaya ltea de aza 
olurum. Serbest fırka laenüz 
tohumdur. Verecaii mahsul 
henüz huat zamanında anla· 
tılacakbr. 

D6rdllndl naliaize cevap: 
lasanıar aruuıda miiaavat te
mini mutlak bir surette kabil 
değildir. Heqeyin bir dere
cai .anhr. 

Mu.ant ta niabiclir. Siz : 
•Bet parmak bir obuz" der-
8İllİL içtimai ...,..... azuı 
olan fertler de ayn ayn vui
W. alcLJdan içia tam bir au
rette mlaavi olamazlar. 

Fakat, bir el d&şlinlbıllz ki, 
orta pannaiı buton kadar uzun 
ve aerçe parmaiı iizüm çöpü 
kadar kısadır. Bu el ne İf 
,erebilir? 

MDsanbn tarif ettiği eh 
r6zlmlln &nüne getirince gül
düm ve ıayri ihtiyari kendi 
elim-:_ baktım. içim ferahladı. 

Musavat buna dikkat etti: 
- Temenni ediniz ki T.. k . . . . ur 

ccm~yetinin eli de böyle olsun! 
Dedi •. Ye kendisinden ayrıl
mak ıçm mftaaade istediğim 
vak!t• bana tekrar bq ucun· 
daki levhayı g6tterdi ye ye
rindea lmnıldamadı. 



~------------------A 
1ZM1 R 

SAYFASI 

Yamanlar Dağı 

·au111 • 
IEllEZI OLDU 

Sanatoryoma Ecnebiler 
Çok Rağbet Ebiyor 

lzmq. 19 ( Hamal ) - la 
ıene lzmirde Yamanlar dajl 
aanatoryoma adeta ılqla me
Hlesi halini alllllfbr. 

Karwayabya bir -t meaa
fade 800 ... lrtifamda 
balanan R clat, 11.ır Ye 
............. ptikp 
artan ftremll ntandqlar için 
eidclea iyi bir teclaYi mahallidir. 
Yamanlar daimda haYa MriD, 
fakat mOIAyimdir. Salar, U.
mli ft enfestir. Şimdiye kadar 
yapalaıa mlteadclit bbW n 
fenni tetkikler, m tahlilleri Ye 
diğer ameliyeler, barUllllD Ye
remliler için en iyi bir darflf
tifa olacağa neticesini vermiftir. 

Şinıdi burada Hillliahmerle 
Yeremle mtıcadele cemiyetleri
aln tedarik ettikleri mlitead
Jlit çadırlar Yardır. Bu çadır
lar, tedavi ve iatirahate pden 
qhu ve ailelere tamia olun
IDUflur. Her cuma gtlntı hara
da lzmirin en ileri relen aile
·~rini, doktorlan, riieaa ve eşrafı 
görmek mlimkündilr. Bu me
yanda umumi eğlenceler tertip 
olunmakta, uzlar ve uire ile 
muild lor Alemleri yapılmak
tadır. 

Y amanl•r dajmcla lıı•lrilca
ten istifade etmek isteniyor
.., llhlıiye vekaleti ıelecek 
tene burada uhlU Ye fenni 
tertibab haiz bir aanatoryom 
tesis ve inşa etmek çarelerini 
aramalıdır. Memlekette fim
diye kadar ihmal edilen ve
rem hutalıiı her sene ba 
havalide binlerce vatandaşı 
aramızdan alıp götürmektedir. 
Fakir olanlar, en ufak bir te
davi bile ıöremiyorlar .. Zen
sinlere gelince bu kısım halk, 
ıerçi diğer mahallerdeki aa
natoryomlara gidebilirse de 
tabiatile fazla masraf ve lkill
fetlere vabeste oluyor ... 

Yamanlar Dağına 
Seyahat 

lzmir, 15 (Husuai) - Cuma 
flbıtl Yamanlar dağmda eğ
lenceler tertip edilmiştir. Eğ
lenceye mllstahkem mevki 
m•nka11 da İftİrak etmiftir. 
Tebdillhavaya ~den hastalar 
muhitleriaclen ıördGlderi ali
blarda çok mliteh&.a •Uf'" 
lardir. Y a••nlar daima side.a
ler meyamnda 1zmir •alisi ile 
Aydın demiryolu kumpaayuı 
mtldM M. Mazat ve ÇekH
loftkya komolom, dektorlar 
Ye veremle mtıcadele cemiyeti 
erkim da vardı. 

Yamanlar dağinda daimi 
surette butalarm muayene ve 
tedaviai ile uj'rqan doktorlar 
nrdır. Y apdan esulı bir mu
ayene neticeainde Kampa çı
kan hutalann bir ay zarfında 
3 - 15 kilo kadar fark giSster
dilderi anlqılmaktaclır. 

Ecnebiler Yamanlar dağına 
bnyilk bir alika gösteriyorlar. 

Kafileler halinde mlltema
diyen gidip pliyorlar. 

Bir Müsamere 
Birlik Tarafından Verilen 

Müsamere iyi Oldu 

lzmir, 15 (Hususi) - Genç
ler birliii tarafından cuma ak
fAIDI Şak sinemada bir mtıaa
mere verilmiftir. Mlbamereye 
eneli lzmir methiyesinin ta
pmaisi ile bqlanmlfbr. Son 
zamanlarda lzmir ıazetelerinde 
sak SJk münakaşa edilen met
hiye, sinema salonunu doldu-

ran yilzlerce seyirci tarafından 
fiddetli ve atırekli bir surette 
allopanmısbr. 

T email edilen piyes lbnür
refik Ahmet Nurinin (Sekizin
cisi)dir. Epeyce zamandan beri 
kendi muhitlerinde temaşaya 
fazla ehemmiyet veren birlik, 
bu son temsilile hakikaten 
elde ettiği muYaffakiyeti her
kese takdir ettirmittir. Genç
ler arasında çok müatait kabi
liyetliler vanrd. Burada kaydet
mek istediğim nokta; birliğe 
dahil olan hanımların da piyeste 
rol almaları.ur. 

Birlik, hemen hemen klmi
len ıençlerden mürekkp olmak 
kere muharrir, pir, bqmu
allim ve muallim gibi uzuvlarla 
mtıcehbezdir. idare ve temsil 
heyetlerinin bir arada çekilmit 
fotoğraflarım da gönderiyorum. 

Nakliye Ücretleri 
lzmir, 20 ( Huauai ) - 1zmir 

•• tiztimün ıehir içindeki 
tqınmaaı için hamallara veri
len tlcret biraz indirilmiştir. 
Arabaalarla hamallar bu hal
den fiklyete baflamıtlardır. 

r 

HAFTADA 

BiR DEFA 

lzmirde 

IPOI FllLİYE 
ııru cınuı 
Geçen Haf tanı il 
Maçlan Ve Oyunlatt 

t..ir, 15 {HUiusi) - Futbcıl 
.. Jetinia ikinci kame takılr., 

' lan:_ içba t~p ettiği ~uvaf.!, 
• Cll8la ıtlal denm edilmif ., 

Mticecle Bayrakh talnmı tar 
. &;.,. tabi tutulmuştur. 

• .. ç, Gtbel IZmir Ye bar 
Nida hin.lan arumda icli
T~lar ..ı..7, P.mlar. Bar 
raldi, ffuacli tibi eakİ Ye teC" 
illa ılllcle hir oyunca ile ıdlr 
cehlaezcli.. ilk kanaatler tanır 
ma lelaiade idi. tık dr 

,. .. .. ' .. 

1 - Bayraklı t•k•• . 

· kiblarda tehlikeli hllcumllt 
,apmıya bllfladı ve Gııd 
ISniirin mlldafaa hatbnm gar 
retine rajmen rakip kalesiof 
iadi .• Top bir iki dakika ayar 
larda dolqb ve nihayet Gnzel 
1zmirin ağlanna takıldı. F ak.t 
bu ıol, oyunu açacağına ak
IİDe olaran ahenksiz, zevksİ' 
hir tekle soktu... Sahadaki 

1 - ilk parti tata tahmil ecllHrken 
3 - Anadolu takımı 
4 - Glmrlk memurlan tarafından ayar 

5 - Voleybol ulam; 

8 - 1zmir ıençlerbirliii 

yirmi iki kişide de yekdiğerindel 
lmkamlarak ika edilen bit 
beceriksizlik bq gasterdi. 

Avrupaga eokedilen 
Üzüm,~ Şenliği 

ilk 

Bu SJrada Güzel lzmirİll 
sağ içi mukabil sayıyı yap~ 
Birinci haftaym da bitti .• 

!f ramvayMcselesi ikinci. Lahaym" Bayr.llt 
hiraı: canlamr gibi oldu.. fr 

12 Ağustos 1930 tarihije ra kanldı. Vapurlar yine canavar 
teaadlf eden Salı ı6lltl uat ~yiten dtıdllklerini çalmıya 
sekizden itibaren 1zmirin kor - bafblchlar. Vapur aharisine 
donu tenlik flnlerini andınr l:tit ve diğer zabitanına Paji tica -
kalabahlda dolmıya baılamlfh. retanesi tarafında kırmızı 
ilk parti turfanda olarak y&kle- beyaz kurdeleler batlammt 
necek olan lizlimlerin konu - zarif kutular içinde sevimli 
lacağı tat sevimli Tilrk bay • mabaul6mllz hediye olarak 
raldan ve defne dallan ile verildi: 
ıayet fllzel bir mrette ala - Buı&nlbı terefine npurcla 
lenmİftİr. Loit Triyestino acentesi tara -

Saat tam dokuz buçukta fmdan bliyllk 1zmir ttlccar 
1006 btudan ibaret ilk tlzlim ye acentelerine mtıkellef bir 
partisi sGalll arabalara tahmil ziyafet Yerilmİf Ye fAIDPAD -
edilerek pta ıeldi. Şat tize - yalar içilerek mahauliin6 
rinde bir inceaz t•lnmı bereketli olmw temellDİ edilmiş 
IAtif havalar çalıyordu. bk ve meruime nihayet Yerilmiftir. 
araba muhteviyab pta indi - • 

rilirkea komisyonc:am tara1m - lzmir Kadınlan 
dan bilttln amelelere mutat 
olan BAHŞlş verildi ••••• 

Saat 11,ao da fAt T ahıml 
ve Tahliye firketinin Kısmet 
römork8rll tarafından yavq 
yavaş çekilmiye hqlandı. Bir 
taraftan ameleler oymyor di -

iv taraftan da limanda bulu -
nan bil'umum vapurlar kalın 
ve ince düdllklerini &ttlUil -
yordu. Şat bllyilk bir kavis 
çizerek ltalyan bandıralı F. 
Grimani vapuruna yanaşb. 
Bu esnada vapura gelemiyen 
binlerce halk merasimi sahilde 
hasretle seyrediyordu. 

Bir Hanım Yalısını 
Fakirler için Bırakh 

lzmirden yazılıyor: 
Son gtınlerde lzmir kadm

lanmn, kadınbk için faaliyet
leri mO.bet bir sahaya girmiş-

tir. Pqteden henllz dönen 
Asuman han1mın yazılan ha
mmlanmw fiddetJe allkadar 
ediyor. 

Geçen gün güzel bir top
lanma oldu. Hayır Ye tefkat 
işleri ıör6şilld6. Zayıf ve fa
kirlere yardım edilmiye karar 
verildi ve bu güzel karar Nes
rin Galip hanımın, yalısım fa
kirlere bırakması ile ilk mtıa-

lzmirde Elekbikli Tram
vay Hila Bitmedi 
lzmir, 17 (Hususi) - l.taa

bulda oldutu gibi lzmirde de 
eskiden bir kafti fuit meae
leai vardı.. Uzun mtlcadeleler, 
nqriyat veaaireden aonra 
halledildi.. Onun yerine de 
t!mdi bir, Gazi bulvan Ye 
Konak &ılindeki beldeme aa
lonlan meaeleai dikildi. 

Allkadarlann laer ıh he
yanab var: 

- Y akınd• Gazi bulvannda 
ray ferşiyab başlıyacaktır. Bu 
suretle Repdiye semtinden 
tramvaya binecek olan bir 
yolcu hnkümet öniine relecek 
parkta akt.uına yaparak gene 
elekttikli tramvayla birinci 
kordondan, Gazi bulvarını ta
kiben Kemer istasyonuna gi
decektir 

Bu beyanat epeyce zaman
danberi deYanı edip gidiyordu. 
Fakat formalite ve kırtaaiye
cilik bir tilrlil fili sahada bir 
eser göstermiyor.. Bakahm 
1zmir halkı Gazi bulvan efsa
nesini ne vakit kalkm1t ı&-ecek? 

Beldem salonu mueleaine 
ıelince; 

Bu da bqka meta... lzmir 
elektrikli tramvayının iflemiye 
bqladığı ıGnden beri tek bir 
bekleme salonu yapbrmak 
imkin1 hasıl olmallllfbr. All
kadarlann, ballan huzur ve 
istirahatine, aıhlıatine karp 
g6sterdikleri likaydi, pyaaı 
hayrettir. 

Yajmurda, SJcakta halk aClk 
kubbenin albnda tramny bek
liyor ve kimse g6rmtlyor •• Şimdi 
yeni bir hareket ftl': 

Bekleme aalonu, htlldbnet 
parkı . yanında yapılacakmıı ... 

Halk: 

ilk sapan vapura çıkarken 
bili fasıla düdnk çalan vapualar 
bir an sustularve ltalyan vapu

runun süvarisi tarafından mahıu
lllmtizün Ozerinde bir tişe ıampan-

bet eserini verdi. . - Amin diyelim • diyor -
Seni/ta C1n1dri amin 1 •• , 

kat muhacim hatb, eline p
çirdiği sayı avanalanm kiııd

len kaybediyordu. Ayni 1#' 

manda Gtizel lzmirin mlidafar 
Si gittikçe kuvvetJeniyord.,.. 
Bu aralık Güzel lzmir mubr 
cimleri Bayraklı kalesine seıf 
bir akın yaptılar ve ikinci ..
yıyı yaparak takımlanmn ,.
libiyetini temin ettiler •• 

Voleybol 
lzmir, 15 ( Hususi ) -"" 

Albnordu spor kulilbtı tad' 
fmdan Voleybol takımı ar-' 
sında tertip edilen maçlar~ 
dördtı evvelki •lqam kulnbllll' 
Yoleybol uhaaıada yapılmattı'' 

Neticede kınam takım 7 .. 11 
1ayıya mukabil 11 - 15 1ayı fi 
llciYerde, san taba ela 9 .. ıl 
1ayıya mukabil 5 - 15 aayı il' 
heyua plip lelmİftİr· 

Dörtyoldan Bit 
Heyet Geldi 
Geçen aeae Dlrtyol P°'!! 

kallan aablmaclı. Bu ytlıoP" 

de memleket epey ziyaD ~ 
Prim tlzerinde yalu yanbf ~ 
bikattan dolayı rfi ı,1r ·~ 
olan R.W ela hir ~1 ~ 
dalar. Geçen sene __ baP~ 
ıelea ayni akihete u~ 
iPa Dartyol yerli ~ 
tacirleri tehrimize bir ~ 
16ndermiftir. Çlnktl iki 1" 
IODl'a Dlrtyol portakaDatl 
tifmit olacakbr. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

...._.~ ....... , G:-~ 
met IDbUab aranda kml ...... ffaMeo Bu aeheple clahill m~be devam ediJ~ de ............ <>alana IMa ela- muharebenin ~ eMmmi-
bWyonunm ld buradaki lmd İlnl mavaffakiyetleri Çiacle -. .&: _.1__ b -L.--1.-..& 

ordular Rm ordalan delildir. ha fllmullll bir iayan hareke- ~~b~ ::m~ 
Dahili bir harp olmakla bera- tine ~ol. ~bilir. Şlphe yolıt-- .. laali J:;rc1r. Bmnm hari
ber bu harp ı&nden pe tur ki iki tarafa ela bOytlk =-thde timal n cenap uk.le
ebemmiyet keabetmekteclir. devletler liWı veriyor v~ la- 'dain ıBt, d6vlftlltl f6rilllfor. 

Çllnldl lmil ordular sahil- llfbnyorlar. Kml orddlum F dit bu 10D dhlpae, daha 
lere imniye b•m•t ve emper- arkamncla Rusya, beyu ordu- ziyade, c:lahill menfutleria bir 
yaliat deYletlerin d00enmala- lann arkamda blltthı Avrupa, Pl'J>lflDUI addedilebilir. 
rile karp karpya ıelmiye mec-
bur olmUfbu'. 

Çin hllkamet kıtaab zaaf 
daierdikçe tehirdeki amele
fer de kml ordulara ipirake 
hevealeniyor Ye yer yer IR\' 
Ub ediyorlar. 

Ba hareketlerden en çok 
lngilizter kutkuJamyor. Çlbıkti 
en çok onlarui menfaatleri 
muhtel oluyor. 

HANIMEFENDi: 
l..taabal'da ffayapsa, Elektrik ft tetebbluta ... ..,. 

TGrk .A.ODlm Şirketi 

BEYIZIT11 ELEKTIİI EIİRDE 
23 Ağustos Cumartesi saat 15,30 da 

Verilecek ameli ahçıhk deninae- L6tfen hazır bulunmam11 
rica ile keabl ref e ler. 

llRft-.. POS • UHARRJRI 
~ TA" NIN Tefrikua: No 6 MORIS LOBLAN 

anlabmftım ki bu im hafta
lardan beri meyus llir halde 
idi. 

onu alb ay aeyabate icbar 
ebnif. Meyua olarak uz•ldq
bğnu yuay•, kencliliai mat
••a11m " Hklemeliai Ka
terin' den rica ecliyorda. Bir uat 

Aneıı Lüpen'in Son Sergüzeıti --

1 M DA T GELiYOR 
ıta..ı ....... devam etti: 
~._Şimdi am alyle- beblım. 
~ l.a ıece ._._ qıra- · 
..... o1aac1.,.. eleft• daha 
...... ...ıtmat vermiyor. Bil-
'lla ldaai8 btliaclea, Kateri
ttr. lraJboheendan bata.etmi-

--~·· Fakat paa bil ki ......._ - kocua Genen, p-
Çft daha ene1ce ıelmifti. Bu 

...... ·-- aclam, llhbati 
~ Pı••amm bilir, tam 
~it ftd•mı. Benim de bulun-
~ rece çok neşeli ıeçti. 
"-~ kendiaini ur-
. lila \~eaelelere rağmen, Kate
"-t e çok ıGJm6şt6. Ben 
lelclian~ buçup doira yatmaya 

O..., Ms Wqey olmada. 

Çat ç.b.•da. v--. ,..., 
tun life mi; Bertranm hiz
metçisi: bam kotta: 

- Matmuel kayboldu, ne
hirde boiuldu pllba .• 

Raal bavnn Betunun .a
datl keati: 

- Hakikate u yalan bir 
tahmin. Sea bana bu kazdan 
mlkeaımel bir yllzllcll diye 
bahsetaüftin. 

- Bilinmez ki... Bir uaf 
ananda kendini kaybetmlf ola
bilir. Şatoya fittijim nkit, 
Jaıkudetini ele, kaym bira
derini de çalım bir halele gar
dlbn. Bana, parkan nihayetinde 
iki kaya arumda, denize fir
meyi Adet ettiii yerele bir 
penyuvar p.terdiler. 

- Bu, bir teY iapat etm-. 
- Eder ya. •• Hem ben uaa 

- Kendini lld&rdqtme mi 
hlkmediyonunuz? 

- Belki; kencliai Dipah idi 
Ye izdivaçları. .. 

Rml he,ecanla baiınyoıdu; 
- Ne? N~ •? Birini 

mi HYİyor? 
- Evet. Ba laf Pariste 

tuadap bir ıencl HYiyor ve 
bmnm için iki im brdet bu 
ptoya çelcilmiye karar ver
diler. Çlnldi, o Kont Piyer de 
Bumda, bu ciYarda Mr pto
da oturuyor. Bak sana ıa.te
reyim. 

- lzdivaçlanna bir mani 
mi var? 

- Kontun annesi, HrYetİ 
ve unvana olmıyan bir kızla 
othmun evlenmeaini inemiyor. 
Hatta dlln Konttan Katerin' e 
bir mektup ıelcli. Bu mek
tupta Kont derhal hueket 
edecetlnl bllcllriJorclu. Anneai 

IODra, yai -t onda Katerin 
ortadan kayboldu. 

- Belki kimaenin maltma
ta olmadan ptoclaa çalamtbr? 

- rlmkAn• yok. 
- O halde HDce bıtiı..r 
e~. 

- intihar dejil. Ben bir 
cinayete ihtimal veriyorum. 
' - Allah Allah, o da neden? 

- Çllnldl yaptaimm t.laki
btta, ptonun babçainde do
..,_ bir haydaclan Ylcadma 
tı:ıet eden maddi emarelere 

dGf ettik. 
- Haydudu ılztbalzle rlr

a&ntız mil? 
- Hayır, fakat birini daha 

ald&rdtl. rr.: Birini mi lldlrdl? 
- Em llcltlrdtl. Din .... 

telefon ettijim sibi. Din tam 

~i&.erler, SOğuğa D~ 
ÇokTahammül ederler 

Denize Nasıl Girmeli 
Deniz kenanada çocupna 

denize IOlmaalda mefl'Gl anne
leria tok ctefa birbirlerine ... 
..u IOl'duldanm ititininiz: 

- Çocuju ne kadar deniz
de tutmalı; bilmiyorum ki? 

Tam bu aaracla deaizclen bir 
.. ifitilir: 

- Anne daha bira mlaa
ade et. S. çok .ealı. 

DoldlGltıu laerke.e tamnl-

( Günlük idman · J 

~· cleliİlcle - 98p OD Ht 
•Mir~ fula kalm••••eruu tava,. erler. HalbUki bu ı -- Sol •J&imm ...unc1e 
- .. •de .... ;-.. lire p.terildiji ~dar kalcLnmL ...... 

llni alda, ... Te zayif . 
kazlar edtette ıapG lolh ea
iner bir erkek kadar denize 
mubnmet edem-. Santın 
ft zayd kimseler denizde on 
deklmda fala ır.ı......hchr
lar. Fakat amer lrimeeler da-
ha fazla kalabilirler. 

Zaten vtlcut size denizden çılc-
ma zamamm kendilijinden haber 
ftl'İr. Sudan hotlandağunz 
m8ddet denizde kalabilirsiniz. 
Fakt işime bqlar başlamaz 
derhal çakmalıdır. 

Denize girenler 18 ihtarlara 
dıklcat etmelidir: 

1 - Yemekten 110nra bir 
-t pçmeclikçe denize fir
meyiniz. 

2 - Bulutlu bir havada yq 
mayo ile deniz kenanncla otur-
mak; denize fİl'meklea claba 
tehlikelidir . 

3 - Glade ~ clef..Lm 
fazla denize ıirmeyiniz. 

4 - CilcliDis .... u ile de

2 - Sonra ayni dizi c!leri
nizle tutarak yukan k8ldırı'lız. 

..aden çalonca vlcuchmum 3 - Bu vaziyette sağ clizi
ı,ice lmrulayıma ft eYde ay- Dizi kınım ve qajı doğru 
nca -tak • ile dut yapmaz. çlmelir fibi yapmız. 

5 - Deaize finrk- kulak- Ba hareketleri tekrar eder-
lmmza Tt11elin6 pamuk ko- I aeniz adelelerinizi kunetlenclir
JUDUI. I mit ve bacajuuzm ı&zeBq

Hanı111 Teg• memm temin etmİf olununUL 

Fatihte Sünnet Düğünü TAKViM 
Fatih HilAli•hmer pbeli ta- - =::.... 

-L-.J- Hillliıhmer menfaati-
l'IUllluml Ole sı 21-Ap.tos - IQ10 Hmr 111 
ne tertip olUDaD albmet d&il-
nl 28 ajua!oa ~-be C 
ye akpmı Fatihte Haliç i • ._...,.-.1141 
yurdundaki binamnda yapda
Cakbr. Dljilntla mlkealmel 
olmuı için huarhklu yapd-

.... •-At-t .. ·U. 

maktadar. 

Valat·Eanl-VMatt 

G .... re.ıs 1 S.15 Otte 5.16 12.17 
lld.dl t. 4 1'. 5 

V.ıat.ı!aal-v....r 

Akf- r2.-r::I Yata lM 
......... s.ıt 

-t içte Ma.yl Genen, yani 1 dilmesi. 
Kateriaia ka)'lll biraderi nehir - Katledilen lla.,I G.-
boyaaca ıitti .. o Mld kip- ... midir? 
rlyl seçti. •• 

-Dm. 
- Dur olur ma? Dalla 

timdi batJayorum. 
- Dur. 
- Ôyleyae bu iflerl .... 

ben aud aalatayim? 

- Beta. -- btlylk bir 
kabahatin var: Gnes..m. 
Şimdi aen lllardaya arada ka 
Ye beni parka ıltlr· Ben ora
... tetkik ederken de bir ke
lime alyleme. 

- Peki ama onda enel 
ben .... bir ...ı IOl'8C&jua. 
mo..ade ed• ...-.? 

- Sor. 
- Bu iki mumma haldanda 

leDİD fikrin nedir? 
- Fakat burada iki mu

amm. yok. 
- NU1I yok? Eneli Kate

riain ortada kaybol .... , IODl'a 

ela M&ya Genen'in katle-

- Evet. 
- Hadi ha, ........... 

biri. Otekl ..-.1 
- Ote1&1 • Kaı.ln'm 

kaybolma& 

- Katerin ~-· - Peki ...- e,leyae? 
- Şimdi ..._. .,.._ 

keredir. 
Beta. ltapm bir kenara 

çevireli .. içini çekti. Sabi, ba 
çocuk hiç ciddi bir adam ola
auyacakb. 

O macla, evden çıkımtlar ve 
parmakhldara doğru yaklaşı
yorlardı. Ôntlnde bir jandar
manm beklediği parmakbğm 
arkaamdan, esmer ve uzua 
!>oylu bir kadın onlara elile 
lf&l'et etti. 

Betu adamlarım aıWqbrdı: 
• - Bertramn hizmetçisi bu 
işte. Diln1dl ıibi bana acele 
bir haber verecek. Ne var 
acaba? 

lArbn Yar] 



---EYtP SULTAN KiMDiR--.· 
Bir Serdar, 
Yalnız İtaat 

Büyüklerinin Emirlerine 
Eder, İtiraz Etmez ..• 

Bu dakikada kendisinde 1 
d~~~fy~obdu~~~ ~-------S_u_r_l_a_ro __ H_ü_c_u_m~_E_d_~_o_r_d_u __ ~ 
li idi ki eğer Hazreti Eyyup 
onun "Kaligarya,, kapısında 
beklemesinde israr etse belki 
arkadaşlarını bırakıp kaçardı. 

Yüzü sapsuı kesilmişti: 
- Affınızı rica ederim! 

rizli yoldan şehre girmek her 
halde tehlikeli bir şeydir! Y C>4 

lun, BizanCJhlar tarafından keş
folunduğunu zannediyorum. 

Sizin gibi İslam ordusunun 
iki mllhim rüknünün maa
ıallahütaali haşana bir fela
ket gelecek olursa herşeyi 
kaybetmiş oluruz. Müsaade 
buyurursanız gizli yoldan ge· 
ne ben gireyim r 

Yezit bin Muaviye'nin kaş· 
lan çablmıştı : 

- Serdar l Diye haykırdı. 
Büyüklerinin emirlerine bir 
Serdar yalnız itaat etmiye 
mecburdur, yoksa onlara a
kıl öğretmiye değil, bizim 
münasip gördüğümüz bu şekJe 
siz itaate mecbursunuz! 

- Fakat ben bir itiraz ola
rak değil, bir fikri ihtiyat ola· 
rak bahsettim! 

Bu yoldan ben geçtim; her 
türlü manilerini yakından bi-
liri m. 

Bununla beraber arzu ve 
emir size aittir. 

Serdar Y akup sustu, yaşı 

ve tecrübesi Muaviyenin oğlun
dan çok fazla olan Hazreti 
E yyup, Serdarın ıözlerinde 
parlıyan ışıklardan onun mu· 
hakkak gizli yoldan gitmek 
istediğini anlamıştı. 

- Pekala! dedi. Mademki 
bu yolun tehlikeli olduğunu 
söylüyorsun sen de bizimle 
beraber ıel. 
GİZLİ YOLU BEKLİYENLER 

Hücum başlamışb. Arap 
kolları şimdiye kadar yaptıkları 
hücumların en müthişini icra 
ediyorlardı. 

İlk evvel, hiç ummadıkları 
bu hücumun karşısında Bizans· 
lılar şaşırır gibi olmuşlardı. 

Birdenbire harekete gelen 
ve surların üıerine yüklenen 
Arap ordusu hemen, hemen 
şehre girmek üzere idi. 

Askerlerin cesurları canlarını 
dişlerine alıp surların üzerine 
tumanmışlardır. 

Tozdan göz gözü görmüyordu. 
Tunç sesleri, yaralananların 

feryatları, küfürler, tekbir ses
leri birbirine karışıyordu. 

Surların üzerinden yaralanıp 
düşerek parçalananların deh
tetli bir yeKÜna baliğ olmasına 
rağmen, gözü yılmıyan Arap 
askeri mütemadiyen surlara 
brmanıyordu. 

Hazreti Eyyup, Yezit ve 
Serdar muharebe vaziyetini 
mütemadiyen tetkik ve muhtelif 
yerlere koşarak askeri teşvik 
ediyorlardı. 

Surların üzerinden Arapla· 
rm üzerine kaynamış sirke 
yağlı paçavralar atılıyordu. 

Fakat şimdiye kadar, sön· 
mediği rivayet edilen Rum a
teşine benzer hiçbir şey gö
rfinmemişti. 

Muaviyenin oğlu Yezit, har
bin kızıştığını ve askerlerin 
hiçbil' teşvik ve kumandaya 
lüzum görmeden canla -başla 
kapılan ve surlan tazyik ettik
lerini görüyordu. 

- Rum ateşi meydanda 
yok, dedi. Bizim de gizli yol
dan içeri girmemizin tam sı

rasıdır. 
Fakat Serdar Y akup he

yecandan yerinde dura:ruyor
du. 

- Evet, tam sırasıdır! dedi. 
Hazreti Eyyup ta bu fikri 

kabul ettiğinden gizli yola 
doğru yürüdüler. 

Serdar Y akup en önden 
gidiyordu. Göğsünde bir man

- Buradan teker teker 
gireceğiz, geçidin nihayetinde 
bizi beklediklerini zannediyo
rum; bu sebepten birbirimizin 
peşi sıra gitmeliyiz. Ben kuyu· 
nun ağzma çıkar çıkmas ar • 
kadaşlar da hemen arkamdan 
çıkmalıdır. 

[Arkası var] 

Müzede Tasnif 
Edilmemiş Eşya 

da derisi vardı. Belinde iki Müzede tasnif ve teşhir edil
hançer, bir enli kıbç sokulu memiş pek çok eserler ve eş
idi. ya vardır. Üst salonlarda teş-

Arkasından Hazreti Eyyup hir edilen eserlerin Üzerlerine 
ve Yezit, onun arkasından Ca- de etiketleri konmadığı için 
fer, Ali, Hasan ve Arapların hangi devre ait oldukları hili
en fazla yararlık göstermişler nemiyor. Eski paralar itibarile 
arasından seçilmiş otuz muha- dünyamn zengin kolleksiyonu
rip geliyordu. na malik olan müzemizde Wt-

Geçtikleri yollarda müte- ra işine ~hemmiyet verilmemiş, 
madiyen koşan askerler, toz bilhassa Islam meskiikab çok 
bulutları surların üzerindeki Bi· ihmal edilmiştir. Tasnif edil
zanshlann gözlerinden sakladığı memiş torbalarla paralar 
cihetle, kafile denebilir ki vardır. Mütehassıs bir memu
Ayazmamn başına vasıl ol- ru bile yoktur. Şimdiye \caclar 
duğu zaman belki de hiç Emevi, Abbasi, Selçuki, Ilhani 
kimse tarafından görülmemişti. Beni Artık paralarının kataloğ-

Ayazmanın önüne gelince lan neşredilmiş ise de bun!,ar 
Serdar Yakup durdu. Arka- çok noksandır. Mütehassıs 7Xh-
dan gelenlerin yetişmesini met Tevhit Bey tarafından \as-
bekledi. nif ediJen (F ahmi ) sikkeleri 

Hepsinin başın toplandığım hakkındaki kataloğ da beş se-
görünce huyuyu gösterdi: nedenberi neşrediJmemiştir. 

=============-"'=='"==================.;ı== 

Şaht'ın Raporu Devam Ediyor .. 

Elde Dönen Para (30) 
Milyon Mudur? 

Bu miktarın bir kısmının ı meskfıkat tedavülü hacminin 
madeni meskükat ile ikamesi nüfus başına isabet eden mik-
k~şılık meselesini teshil ede- ı tan 2,2 !· L. dan ibaret kala· 
bilır. caktar kı, bu da umumi telak-

Buşü~ 1:ürkiyede m~deni kiye ve Türkiyenin şeraiti ha
l!'eskiikat .t;?ıktan _(8,5) . ~ılyo.n zırasına göre tecviz edilebile
l!raya baJıg oldu8"? gıbı b!r cek bir kıymettir. 
l~rahk evrakı. nakd!ye tedav?: Bu suretle yalnız fersudele
lü de (21) mıl~~~ liraya balı~ şen evrakı nakdi yenin tekrar 
olmaktadır. Kuçük kıymetlekı tab'ı için ihtiyar edilecek ma· 
evarakı nakdiyenin, sürati ile •f uf d·ı · ı 
t d ··ıu f ı 1 k •t•b ·ı sarı tasarr e ı 1D.lf o mıya· e avu az a o ma ı ı arı e, cak -b· er ı· al k kı ak-.. ti f d l ti.. t ··b ır ır ı evra n 
~1ura eb"tt~rsu e eş gı ecru e diye miktarı adet itibarile mü· 
ı e !a 1 ır. · t d ·ı lo kd' d eli 

B d d 1 d ki d
•v e avı evra na ıye a e .. 

un an o ayı ır , ıger . 3-4 .. .. k"l k d' 
memleketlerde Türk parası ile nın • unu teş ı .. etme ~e ır-
iki, iki buçuk lira kıymetinde- aynı zama~da ~u!ebaki ev· 
ki, evrakı nakdiye m:ıdeni rakı ualt.d!ye ıçın .. ltizumu 
meskukat ile temsil edilmekte- olup şeraıti hazıra muvacehe
dir. Bu kabilden olmak üzere sinde ehemmiyeti istisgar 
Romanya, Bulgaristan ve Yu- edilmiyecek olan altının ve 
nanistan da küçük kıymetteki albn kıymetindeki döviz karşı
evrakı nakdiyeyi meskukat ile lığının mühim nisbette aza)tıl-
tebdil ve ikame etmişlerdir. masım temin edecektir. Bu 

Mütedavil birer liralık evra- takdirde karşılık iııtiyen evrakı 
kı nakdiye l ,b ve 2 iliralık mes· nakdiye miktarı yalnız ( t 40 ) 
kilit ile ikame edilirse - hazi- milyon Türk lirasından ibaret 
nede mevcut olduğu ıtöylenen kalacak ve bunun için de 
gümüş bu maksada istimal takribi olarak yalnız 55 mil
edilebilir.. yon TUrk liruı (evrakı nakdiye) 

Türkiyede meskftklt teda- kıymetinde karşılık tedarik et
villO ceman (30) milyon Türk mek icap edecektir. 
liral&Da baliğ olur. Bu takdirde [Arbu nrJ 

Boks 

Yarınki Maçlar 
Nasıl Olacak? 

Bu cuma stadyomda lstan
bul boks şampiyonaları yapı
lacakbr. Boks heyeti her aene 
nispeten sönük geçen İstanbnl 
şampiyonalarına hararetli bir 
bava verebilmek için gayri 
müslimlerin de bu birincilik
lere iştiraklerine müsaade et
mistir. 

Müsabakalara dahil olacak
lar icinde Musevilerden iki 
boksör ve Rumlardan biri bi
zim için tehlikeli rakiplerden
dir. Musevi boksörlerinden 
Maks, horoz siklet ağtrhğmda 
karşısına çıkabHecek hasım-
lanna nazaran fenni boks ka· 
bi)iyeti itibarile faik gibi gö-
runuyor. Mamafih Kumkapı 
kulübünde çahşanlar içinde 
henüz umumi müsabakalarda 
görmedığimizden tanımadığı· 
mız bazı Türk boksörleri 
Maks için tehlikeli hasımlar 
olabilir. 

Yan orta sıkletten olan 
ikinci Musevi bokserü 
Manaşenin kilosunda bulunan 
(Yorgos), bahriyeli Hüsamed-
dinle beraber Kumkapıdan 
diğer bir boksörümüzden mü
teşekkil olan yarı orta sıkletin 
bu dört mühim namzti ara
sındaki müsabakanın çok ha
raretli olacağı şimdiden tah
min edilebilir. 

Hafif sıklette Galatasaray
lılann genç ümidi olan Melih 
en başta geliyor. Bu küçük 
bir aydır Bebekte, muntazam 
bir surette hazırlanmaktadır. 

Melih şimdiye kadar çıktığı 
maçlarında her vakit kendisin
den beklenmiyecek neticeler 
elde etmiye muvaffak olmuş, 
gö;ıı;ü pek, sert vuran, zekasile 
düifişen bir ümidimizdir. 

lngiliz bahriyelilerile Türk 
boksürlerinin karşılaştığı gece 
Melihe tesadüf eden İngiliz 
hasmı kaptanlanrun da itirafı 
veçhile İngiliz bahriyelilerinin 
en mahir bir döğüşcüsü idi. 

Maç b~şlamadan evel, İn· 
gilizler, " sizin küçük, şirin 
mektepli feaa bir tesadüfle 
bizim en iyi adamımıza düştü. 
Yazık! ,, diye maçın neticesi 
hakkındaki emniyetlerini a· 
çıkça izhar etmişlerdi. Bütün 
bunlara rağmen o gece Melih 
memul fevkinde bir döğüş 
tarzile hasmını mağlup etmişti. 

Maçlarında idmanlarındaki 
kabiliyetin dört mislile döğüşen 
bu gencin hafif sikletteki 
rakihleri, herhalde cuma günü 
hayatlarının en şiddetli müsa
bakalanndan birini yapmış ola
caklardır. 

Bunlardan başka bir de 
küçük Kemal var. Rüçük Ke
malın bugünki sıkleti malum 
değıldir. Bizce hanği siklete 
girerse girsin behemehal kaza
nacak olan küçük Kemali boks 
heyeti hu müsabakalara sok· 
mamalıdır. Bu suretle yeni ye
tişen gençlerin de şampiyo
nayı kaıanmalanna imkan ver
miş olmak itibarile doğru bir 
karar ittihaz edilmiş olur. Kü-
çük Kemalm şöhret ve şere
finin İstanbul ıampiyonJuğunun 
bırakabilecek nisbettc olduğu 
muhakkaktır. 

Neticeleri cumartesi giinil 
vereceğiz. 

· (Geçen niiıhalanu liuJiaası) 
!:f •yvanat b~çesinden kaçmıya muvaffak olan blrka~ yaraıo•" 

Ôkm dayıya hır oyun oynamaya karar vermi9lerdi. Emelleriııiıı ~ 
kısmında muvaffak oldular Ve Öküz'u-0 h ı fr t'"dl • azar anmış so asına ~ 
oturacaklan zaman Öküz dayı içeri girdi. Y aramadar da maaa altJJJ• 
aaklanddar. Bu suretle maaayı albndan hareket ettirip kapıdan ~kJaf' 
mak ve kaçırmak iatiyorlardı. Man büyük ıelip te kapıdan çıkıJJ.a· 
yınca mabçup oldular. 

6 - Masa uzerine baktıkları zaman öte taraftan öküzün yemekleri 
topladığını gördüler. 

- Merak etmeyin çocuklar.. Siz bunları yemesini bilmiyorsunut• 
Ben_ ne yapacağımı biJirim. Haydi sizlere uğurlar olsun. 

Oküz gene iyi hayvandı. Yemekleri hepsine dağıtb. Hepsi seYiııe 
sevine yer]erine döndüJer. 

1 * Son Posta'nın 
Halledilen Bilmecemiz 

Bilmecesi~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10J1 

1 K A\R Al C A B E Y 
2 Klö -ç -K K•ZT h AP 
3 AÇ•'ıYT -L A.N.T A 
4REYllNOT.ÇAL 

5 AK l~·R·K-1 N 
6 C.LOR.KöR.B 
7 A Z A _!_. KıB S A -L 1 

8 B ı· N K ö -Sil K A Y 
9 ~ H. _ç 1 R Al K illY I 
l YA~AN·LıAYI 
ıı iP.A L ABTYTK

1 
ıı ----SOLDAN SAGA, YUKARDAN AŞAGJ ı 

1 - Terbiye (4) beş kıt'adan 7 - Peygamber (3) 
biri (4). 8 - Mevhum kuş (4) aabıtl' 

2 - Bir yemek (7). hayvan (4) 

3 - Arzu (4) eski hakim (4). 9 - Zaman ölçüsü (4) derebe' 
4 - Büyük bıçak (4) çevik (4) yi evi (4) 
5 ....: Sayı (2) · 10 - iktidar (7) 
6 - Saç düzelten <?> bir v;Ja- 11 - Budala (4) küçilk or"ttl,P 

yet (5) (4) 

Sanayi Mi, Ziraat Mi? 
[Baş tarafı 1 inci sayfada J 
Acaba, "MiLLET KUDRETi,, 

muayyen olduğuna göre ne 
derece sanayii inkişaf ettirmeli, 
veya ziraati tahdit etmelidir? 

Şu muhakkakbr ki Türkiye
nin son derece fazla olan hanı 
maddeleri fevkalade geniş bir 
ziraate müsaittir. Ve bu mü
saade nisbetinde de bu 
memlekette sanayi yapmıya 

imkan vardır. Binaenaleyh bu· 
güne kadar olduğu gibi mah-

dut bir sanayii kafi g6rmiyerek 
milli sanayiimizin sahasını ıe
nişletnıek iktıza eder. 

2 - Türkigede Fabrika 
Yapmak Doğnı Mudur? 

Türkiyede, Türkiyenin çıkar
dığı ham maddelerden güç 
olmıyanlanm mamul hale 
ifrağ etmek ve bu maksatla 
fabrika açmak doğrudur. 

Güçlükten maksat: fenne 
ve teşkilata ait olan güçlüktür. 

F eDJ!en çok ileri gitmiş 
memleketlerin fenne uygunluk
lan ile, fende çok geri kalan 
Tiirkiyenin fenne uygunluğu 
bir tutulamaz. 

Keza, teşkilat hayabna ye~ 
adım atan Türkiyenin teŞ1'l 
lat kabiliyeti elbette yüz selle' 

dir bu sahada inkişaf eden 1711 

memleketlerle mukayese e~ 
lemez. Onun için Türkiye 

1 

yapılacak fabrikalar mua)') .ı 
fabrikalar olabilir. Türkiye" 

ulu orta fabrika açılamaz. 
[Arkası ve sonu yarııtl 

Ege Vapuru 
Boyanıyor 

Seyrisefain idareaiııin ~ 
aldığı Ege vapurunun düP 

lcibaren boyanmasına başlan ~ 
br. Gemiye iki tane de ıtı 
kamara ilave edilecektir. ~ 

Yeni vapur, verilen babe. 
hilafına ilk seferini Karade 

yaphktan sonra müteınadİ 
İsken deriye 'ye işliyeceı...-tir· 

Eczacıla .. "ln Toplantı 
Haftaya, çarşamba , ~ 

eezacılar cemiyeti uuıu!ll1 

içtima yapacaktır. 



&ON POU'A 
c 

' lttilıatçdar Divanı Alüle Hesap Veriyorlar .. 
HAKiKi HA YAT HIKA YELERINDEN: 4 

Beylikten Serseriliğe 

Zırhlıların Karadenize Çıkmasına 
Sadrazam Niçin Müsaade Etmiş? AT ATES - ..,.... ş-. 

kaha a111mn Bey;t1u Wedlp clalnll 
.....-T.a.o.-ı• 

Mes'ut Yurdumuz 
Şüpheli Bir Ev Oldu_ 

Alınan Sefirinden Teminat Almış Ta Ondan ••• (Bu hiklye, idaremizde ça- Bir g6n ltu herif, n.- ile 
lıpn • G&kalp ismin- iki ..m,. tuttu. keneli.iti. 
de bir muallim mektebi tale- ı... iltilaak eclerelr bah-= 
besinin aynen kendi bayab ve a.t6ne hllcum ettiler Ye baba
ifadesidir.) _ 1 _ mı tnfekle, alçakç.wuna 'ftll'da-

- Donanma Karadenize ı ~ m~ edilebilmesi 
çıktılı uman ooju haricin- ( Goben ) ile ( Breslav ) ela 
de cfurmUf, bu teYillaf ema- Alman zabit ve neferleri
unda da amiral tarafmdaa •uh- llİla kalmamuı ile mtımknndn. 
telif ICfinelerin zabiderine ka- lt:iiıf lefirleri de buma iatiyor
pah zarflar tevzi edilmi•· Di- lardı. 

Anadolunun fİrİıı bir kasa- lar. Bilirsiniz ki, bir felAket. ek· 
bumda doğdum. Bilmem bi- aeriya blltlln fellketlerin kapa
lir misiniz? Eskiden baza kim- llDI aça_r. Hergtin bir yeni facia
aelere kıymet " itibar ver- D1D aizi km'faladığmı .......... 

~ ~ L. _ 1u- Bu taleplerİlle ae · cenp 
lDl'UIİlll Bey - Emin o wrilicli. 

mek ldetmif we bu adam• Babamın illlmii bitin k!iJ1 
töyle seçerlennit: matem içine 10bıUfba. Bir-

naz ki efencli)er, ben bu İbrahim Bey - (Goben) ile 
meseleclea on bet yirmi sin (Breslav) buraya ıeldilderl 
evetine ge1inc!Je !'adar habe- aman aiWılarmm •IJDm•mm 
n. yoktu. l>onaDllMnm Ka- bia Wedik, fakat Almanlv 
ıacte.ize Clktıiı ·aman ahit· kabul etmediler, hatta tehtide 
lere kapah- zarflar dağlblcbjım seçtiler: 

, Kaza kaJIDabmı, birçok çok inMnlar da beDim tibi 
.. etkiklerCI- sonra, kendince bir baba, bir kardq_ ft bir 
"' - hami b betm:·1erdi. Bu ... _ _. __ en liyakatli addettiği adama uyı ..- ..._.. 

ancak 1_eçen hafta Ayan daire- "l.tanbulu yabın,, dediler. 
sinde Ferit Pqadan ifittim. Bililıare mademki gemileri 
Çnrilbulu Mahmut Pap da satm almıpık, mlrettebatuı 
oradaydı, o da ayni şeyi s6y- nımf nısda buhmmunu istedik, 
l&yorda. Almanlar yine razı olmadılar. 

ARNAVUTKÔYÜNDE -
~ ....... 'oda Na,_, MbçeJI 
........ Jr.eleplr ...... t • 

Galata Ada Haa No. ı' 

kendi elile knrk giydirir ve hayır sahibi bir ad••• bir 
ona: "Bey" likabmı verirmİf. kuqunla almeai, etrafa dehtet 
Bu likabı alan at. k6yiin en •çb. Şimdi, cllnya yldnde bir 
muteber adamı olmmq we tek hef annemiz nrclı. Fakat 
herkes onu: k6yde, mce ft tatlı ltir rikkat 

ARIYORUM - lleyotlWMh.Be- •Bey clİJe çajlrauJa mec- ve merhamet bavw da bizi sa-
:"~in~:,~....;.-.::: lhmnllf. i'.te benim ba,&k babana f11!1', lllWll -...,. edltorda. 
~~da Haa No. ıt App Ef. J• da kövA ... beyidi, ve bizi. Beyin Üvey amaemin erkek kardeşi, 

De.letl lmrbe -*an lalk6- "Gemilerin bazı gizli aksamı 
metin aaml.nm iatic:Yap et• vardır gast:eremeyiz" dediler. 
miye bafladıimuZ glindeabeıi Reis - Mevzubahia olaıı 
aizou hiç açmam11 olan An- nota Karadeniz vak'Ullldan 
kara meb'uau teYb Tayip Ef. IOlll'a mı teblii edildi? 

, ..... asker kaçağı idi ve bizim eve 
ZA vt - Kuun..... .. ..... ...._ torunlan diye parmakJab g&tenr-di.· rerır aaldamrcb. 

.ı...1cta oldufam tekaılt 6d h lerdi. Babam zengin ir tacir · O mes'ut ve nezih aDe ym-
mGbriimG kjtliettba. Hllluall_Joktur. Benim iddiamı dejil, bqka- du.~· ı.--n- J·andumalar 

AtPa ı abriye prlcça ,..........._ larınm s6vlediklerini s6ylevim: -•-
d• -ekalt tt..a. ... Ah...t. ~ ~- w b.eul•a, arwp ta-

Babam çok namuslu ve mer- .n h li bir im Kadıkayltl Hammefendilere- bametli bir adamdı. ranan 9up e ev o uftu. 
V .__._ Bu, benim ıGç faMID!DIJ .. :-~ ~11%' ç.:.!.:) K6ythı yanamdaa fulaı ettiiim birfeyclL Ailmün bu 

ifadenin. bu noktamda m&da· lbnm. Bey - Evet.. 
baale etti: • Reis gme IOl'du: 

- Almanya ae&ri tarafm. - Notıım111a verilmai ile 
elan. Sa~ pataya Yerilen tarafumzc1an baunane hareket
teminatm ft9ikalan dosyum- lere bqlanmua arumda, c:J:l 

..,_~~ :C::-15 ._. benimdi: Bllyük ve mlke••eJ manevi sukutu, benim çocuk 
.. , bir çıltlik. Bir drl danr. kalWmi L--.. •--•.:-rcla. Bu 

ela meYC:Ut mudur? ıelecek kadar zaman b~ 
lbrabim B. - Tabi Babı- dı mı? 

Ankara Otomobil lhlrinilt Annemi iki J8fUICla kaybet- ked~·b~ anlat· 
Mektebi - o..- ....S. a,..awtr. mit bir yetim oldujum h•lde, maktan kendimi ~ 
~ w_ıo:.1ri;:. H:"a:1~ rene bahtiyar bir çocuktum. Over ••nemin lmlajma fit· 
mektep ........... a11acu1. Bllyllk babam köye bir mİf. Ne yapu beyenininb?. Alide varcLr. Habrlanmız:ıa, - Buakddı. Yalnız kaç g(bı 

o zaman hariciye nezaretinia billlliyonmı. Fakat biz cevap 
vazifeleri de Sadrazam P&fA ta- trelecek diJe beklerken birden 
raf mdan ifa ediliyordu. liire hudutta top patladığı ha-

- ZA Yt - ısı' t...elllltll uk• eami yapbrmlf, fakat .. .,.. Beni çırçıplak soydu, bir dire-
tenenmı uJl ettim. Hmano JO)dur. bu mabedi bir harabeye çevir _ ie bailadJ ft zayıf Yiicuduma 

- A ... oilla Em. mifti. Babam blyllk bir para d6ve aö.e JU& bere içinde bı 
Bura meb'uu Hilmi B. berini aldık. Bin Liraya Ana - s....,. • .._ wfederek bu camü tamir et- raktı. Bir kardeşim vardı. O da 

Yem •ahaOa •dd•I .... 116 N.. ı. wıa tirdi." Kö..IA ba ha-..ı. : ... en 6ıtu:annemize kin bağlamqtı. .. kanfb. 
- Hlki·etla bitarafhlı 

malaafaa .etmİJe çabftıimı 
anlıyorum. Fakat ba bitaraflı.. 

DİANA ITRIYATHANESl-
Koıon1a, Losyon, Pudra, Eaanı ve tua
lete alt ller DeYi nbwıls. 

BeNı. HrWald ...... Ne. ' 

Eİİiniyet sandığı emlak 
müzayedesi 
Kat'i karar ilim 

~~... .. ............ . 
~ L No. o. mwık1" ......-OAb 
.. • Olldiclarcla Selm•naia Ram Mehmetpa-

p mabaDeainde Karacaahmet ve Şemsi
,.... 10bjmda eski 2, 2 mlkener ve 
,.n 2, 1 mımaralı otuz bet •'fiil ana 
keıinde abpp latlblcle bir oda ve 
altında bir bodrumu havi yenice bir 
.tekJdnm tamamı. Mehmet Ali B. ftt ş..ket Ml

kenem ve Mlrlttet H ..... r. 
ıaa HuklJdft Kiremitçi Abmetçelebi ma

We.:.inde Tavukçuçıkmaa .,bğmda 
.-ı ı, 141 yeni ı, a, s. a-ı, a-2, 133 
amnaralı clBkkAnlardan abtap olanı 
on altı arpı ana &zerinde ı:liier klr
P clnlrJgAnlar ,as o":uz iç upa w 
......_ kArP dlrt dlldrM ve eDI 

,..._ aqm anayı havi bet clDWn• uma• Nmla FJ. 
........ ••• ae,41w1a ~ .. 1aaı1e

.. ..ki Cabi ftt yeni Bekçi --
....... emld &. 7, 7 mllkerrer ve yeni 
48 ............ iç ylz • • 1\188 

lserlnde ~ aıti'btt. d':.ir ve 
camlı laıpadaD piaee .......... 
ltir koridOr altı maiaza bir Mil bir 
.,.. Lk ~::-· -- il jwj çiai lliatfak bir çam· pr karubua ma-
halli biriaei kata plana için kacleım 
...... birinci katta bet, Uriacl.31ndl, 
4lndl katlarda yedifer, betlnci katta 
ltef oda birer mutfak birer laall biıw 
IObah banyolu birer koridorla Ht 
daire befiııci btm arkasmda aynca 
bir çamfll'lık bir çam8fll' karatma 
mahalli biriDci ye semin kat ,_,..erl.t 
demir parmllkhk aparbllWI , .... 
iç yanmd• Mldz aılrMında dlrt bal-
konu ve yirmi UflD qdmbjl lıavi bir 
aparbmanm taı .. ••. Mm. Hirap.ma ftldll 

Kirkor g. 

1788 Hocapqada braki Ha.eyinçelebi ma-

212 ~murabbaı bir tanla cadclflftl r•ut 7uq A9' • d b k-....1-~-
naur ."Jalı .,..... aablıkbr. Galatada dolayı babama dua ediyordu. ız e u ıwguo~ e..-
caı.:=...~ -- No.h ....... A... Banclan sonra itibanmız bir kat dea. bu hain ana taklidinden, 

daha ubmf. fakat babama ve bu a'2 habralarla dolu ~~r 
A..i Kadm ve Erkek Ser- ailemize kin bağbyanlar çoğal· elen uaklafDllya karar ver ,. 

Al Bayrak Şekerci Mağaza. beri - Her anide bdua " .-kek mıfb. Bu diş biliyenler arasında Babamız bize büyük bir izze-
u_ vt --"- ı. ı otaç1arı k~tth Ç3rek kö,•nı.... muhta,., ı da vardı. Bu tinefis tcrbiyeai verdiği için 11 - ..,.. ıae ~1er, çJ aa••••.. '"™ kimseye iltica etmek istemi· 

~·N~·· ı.tanw Tahta- devletin hazinesini 10yarak yorduk. Başımın alarak yürü-
== SON POSTA ==--- para yapm11, nefsinden bqka dfik. Nereye aid-.JR-:..: bi 

Yimai B., Y"fııncla Bir ua~rtı'BBIM\~ -&.AN KUPONU ldÇ kimseyi dGftbımiyen, hile - b~orduk. •· -.- ~ 
cim - ...... ı-t Mr imla _.,.. 22- Aönııtos - 1930 ldr, nemrut. ahlAkm bir adam· "Rlbirlr llf'.l'eJ• atana ~ 
mak isti,.... l.tubul .,... kuluıı ·- dı, her fenalığı yapm11a va,, dedik. aittik. ~ 
No. 74 ldu. muktedirdi. . ı · e· (Arkua nr) 

balleainde Abb açqmesi lokajında Ye sokak cihetinden ahşap bir katta 
eski 2 ve yeni 9 .,numarah aeban beş d&t oda bir da oc•k• bir mutfak 
arşın arilil &zerinde kArgir &ç katta Ye iki Jlz elH c:llrt aqm bahçeyi 
Rkiz ocli' iki matfak iif koridoru luavi havi eskice bir hanenin tamamı 

Mutafa Hiidai B. Se......ı H. 
yeni bir hanenin tamamı (tavanlan ve 285 2811 Oskldanla Dlrbali maballeainde eski 
çab arası ahppbr. Kaba H. Ç.Jauztekke ve Jelli Tekke 10kağma 

805 1800 Çubukluda eski Çubuklu caddesi 99 elki 5 ve yeni 1 namaralı ytlz arşm 
· Ça --ı...;;.._da ana &zemde ahfap Bd katta dlrt 

yem yır ~... eaki 49 mlkerrer oda bir da bir mutfak bir çata bb 
" yeni 24 ......,... 7llz otuz arpa bir ~ bir IUD&Ç ve douaıı U'flD 
arsa &zerinde bir bb klrgir iki kab bahçeyi baYi eski bir hanenin tamamı 
•hpp olmak lsere &ç katta yedi ocla Fatma Pembe H. 
iki IOfa bir mutfak bir antre ldSm&rllk 8255 _. Be,otla'ncla katip ~ebi ima-
bir kuyu ve .Jtmıt arpn bahçeyi havi lıallesinde Hoca-de ft Yeni w•lrta 
Yeni bir buenia tamamı. n _LJ_ H. em 13 ymi 17 mmaralı ,. dokun 

~ al'flD ana a..iDcle kArgir olup bod-
1116 1801 Tahtakale civarmda Balkapmnında RU.- rum ve dairelerin kamllrlüğü 6sttbıde 

tempqa mahallesinde ipçiler [.imanca ld lwl bpala claraça bir çamqubk 
10kajmda eski 49, &1, 55 Ye yeni 28, laet afü odayı havi olup bu katlar-
26-1 numaralı ohm beş arpn arsa ize- elan b8fka bel kat ber katta bir de-
rinde kArP iç katta lltlDcle iki ireden bet daire vardır. Daireler beşer 
oda bir mut:E.k bir ;a .. ___ va hvi bir oda birer m birer mutfaklı ohap 

.....-~,- cephesi tahta kaplı iki Oç clört befinci 
. d&kkAnm tam.., Mehmet Ata katlarda pbnit iki ve 6çlnc0 katlarda 

140 llM lleYllnelra,..nda A1clmlrthya ma• ~or zemin Ye birinci ve befinc:i 
hallesincle K.-.ı sokajmda eski .,:;:ah:: .::ımi!tajıa.:::= 
ve yeni 3 mımuali Jetmif altı nrp tllma• C-..1 B. 
ana llzeriacle ....,, bir buçuk katta - IB K•nhca'da Çabukla caddesinde ealo 
iki ufak oda bir mutfak ~ 103 we Jmi 12, 14, 28 ll1llD.lrÜ J1b 
diri 8l'flll ~ ..... bir lwımm ....... ana 8-incle klrtlr birer ~ 
tamam• Mmat Ef...a ta iki cM"' ",a. Uf111 ana~ 

811 2830 Erenklytbıde lbtaııcı m•halleainde rinde Od lratta •ir oda ahır .,. •• 
em Klrkuya " Jeai Kl,civan .a. ....... haYi ld dftlddma t.am••• 

tmda eald 18 " Jul 4. 4 mnaarü ı• JISI Çalnnakçıls'cla Dayelaata .::o: Hayri Ef. 
iki y6z albmt 11 ._ ana lberincle -L...&..a.1. __ u 
•hıap iki buiak kattaı _.. oda iki aincle y en'hw --.~ amKi ft ye-
....L. ..... - - ...!-..ol.- LL L - •L-- ıl...! ,_ . ni 8 _..... Jirmi sekiz arpn arsa 
.un; ~ ~ ... lllll&Gll IU IUP &zeriade ~ .. ·.p altuada kirlir Jf:lli 
711 ve ota ..m eqm ana lzerincle we bir lratm o.u.t Jul bir cllkk1-
:. a1ur...:,1=1.tect;_ ikf ·= -te••Dll Mm. Makrina 
bin iki ytls Jetmlt Dd aqm bahçeJI v-..... • " nev'lle Rlati Ye namaralan Jua1ı vali 
.. Yi mabtaa tamir bir lıaenia ta- PJ!l •enkalealn icra kahnaa aleni mtbayedeleri Hticeaicl '::, 1 
mam•. Alil Sile,-..• B. u..aa- H. ialda ~-- bedellerle •llşterileri lizerincle t-L---~ .;!;~ 

~-- ... _.,. İM ele mezklr bedeller haddi liyılanda gö.n.ı--.1:.:.:~t..ı,,_j__, 
281 30CM 0.Jdklarcla Dlrbali m•halhtiade bir) ... m&ddetle ilan edilme! · ıw.; ~· n --,otm 

Tekk-.lqn•a IO~.r- .ki 'J:I ve tarla1ne mtlsadif cUllUU1:eai ..ıı-~.rınkaet'" k "ıerilmİf ve .20 e>:liil 000 
-..- ........ _. • v 6 .... u ı arar annuı çekilmem tekar-

yeai 31-1 namaralı Jetmit ~ .,... r8r •.r•elDlf oldugundaıı yevmi mezkürcla Mat cl&tt albJ 
ana &zerinde babp cibetiniea lf kadar Sandık idaresine müraccat eylemeleri ~u ::hm: 
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~~::;:::FOSFATLI ARK MALTHHeiır·ıasası kullan1nı2 
eczanede sa tıbı 

c::::==================:===========================ı================================================;==============================~================--;::::::::. • • 
Istanbul Ithalit •• gum-
rügünden: 
Adet Nevi Marka Kilo 

l Sandık Adres 100 
7 ,, P. 5. 809 
1 ,, K. P. 121 
8 Balya H. 130 910 

1200 Adet 
1 Sandık Adres 21 

Cins eşya 
Gılise Deri 
Hassas fotoğraf kağıdı 
Pamuk mensucat 
Cilalı kağıt 

Tehi nümunehane şişeleri 
Ağır maden yağı 

Balida muharrer alb kalem 
lıtanbul ithalat gümrüğü Satış 

eşya 23 - 8 - 930 tarihinde 
komisyonunda bilmüzayede 

satılacağı ilin olunur. 

( VAPURLAR )-ŞİŞLİ 
TERAHHİ LİSESİ Seyrisefain 

Merkez acentesi Galata k6p
rü batında Beyotlu 2362 
Şube acentesi Mahmudiye 

ham altında lıtanbul 2740 

Yalova 
Plaj ve kaphcaJan için 

€uma Postalan 
KÖPRÜDEN 

5, D. 5, D. 5, D. 5, D, 
8 9 (13, 15) 21,30 

YALOVADAN 
S, D, S, D, 5, D. 5, D. 
5, 15 18 19 19,45 

Y olcularm bilhassa Plaj
lardan azami surette istifa
desini temin için saat (13, 15) 
de bir posta yapılmışbr. Bu 
posta Köprü'den hareketle 
doğru yalova'ya (15,25) de 
varır ve Yalova'dan (19,45) 
de kalkarak Köprüye 
(21,55) de gelir. 

lskenderiye sürat 
postası 

( İzmir ) vapuru 22 A
ğustos cuma 13 te Galata 
rıhbmından kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi lskcnderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken-
deriye' den kalkarak İzmir'e 
uğnyal'ak İstanbul' a gele
cektir. 

Mudanya Postası 
( Cama, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
{Pazar, Çarşamba) Mudanya~ 
ya kadar saat 9 da (Cumar
tesi, Pazartesi, Perşembe) 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutiuya da 
uğrayarak fdudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
sefain nhbmından kalkarlar. 

Antalya Postası 
(Anaf arta) Vapuru 24 A

ğustos pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak İzmir, 
Kiillük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalya'ya gi
decek ve dönüşte mezkiir is
kelelerle birlikle AndiHi , 
Kalkan, Dalyan, Marmaris 
Kuşadas1, Çanakkale, Geli
bolu'ya uğrıysrak gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Geiibolu) vapuru 23 Ağus 

toı Cumart~i 17 de idare 
Rıhtımından kalkarak Geli
bolut Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrayarak 

elecetkir. 

Müdürlüğünden: 
1 - Mezuniyet imöbanla

nna Eylülün birinde, diğer 
sınıflar imtihanlarına yedi
sinde, tedrisata da on beşin
de başlanacaktır. 

2 - Eski talebenin 1 Ey
lüle kadar kayitlerini tecdit 
ettirmeleri. 

3 - Yuva ve ilk sınıflar
la kız leyli dairesi tramvay 
caddesindeki eski (15 inci 
mektep) binasına nakledil
miştir. 

TEŞEKKÜR - Mahtumumun 

haberi olmakamn Apandiait ameliyatını 
icra ve bir hafta zarfında kesbi afiyet 
ettiren Tıp fakWtesl mualUmJerinden 
Akif Şakir beye ve Etıbba tarahndan 

I ameliyabna karar verilmesine rağmen 
ameliyatslz kerlmeml kesbi afiyet etti
ren Maçka Palasta doktor Cemal Zeki 
Beye alenen teşekkürler ederim. 

Mütekaidini askeriyeden 
Kaymakam 

M. TENZİL 

latanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini tahsili için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer ( 110 ) voltluk, Kalova 
Ekompani Liyon markalı ve 4446 
ve 4284 nulnaralı iki adet güneş 
şuaı lambası (Ültraviyole) 25/8/930 
tarihine müsadif pazartesi günü 
1aat 14 de Sandal bedestanında 

ikinci arttırma auretile sablaca
kzndan taliplerin yevm ve vakti 
mezkurde mahallinde memuruna 
müracaatları. 

lstanbnl ikinci icra dairesinden: 
Bir borcun temini için mahcuz ve 
füruhtu mukarrer bir takım hane 
mobilyeainin Taksim Camcı çık
mazsokak 4 numaralı hanenin 
önünde bilmüzayede 21-8-930 ta• 
rihir.e müsadif perşembe günü 
saat 13 ten 14 buçuğa kadar acık 
arbrma suretile safılacağından 
talip olanların yevm ve saati m~z
kurda hazır b..ıJunaciık memuruna 
930-2778 numara ile müracaatları 
ilan olunur. 

Müstahzaratı 

FABRİKASI 

ve TÜRK eseri 
san'atı mamula
tını muhterem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

Leyli F • t• 
Neb:ri eyzıa ) 1. l . Kız JSe en E:kek 

A tk•• •• ::1 Tramvay caddesinde rnavu oyunae kargir Çıftesaraylarda 
Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayn teşkilat dahilinde kız 

ve erkek umum sınıfları muhtevidir. 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda mektep 

tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 

iSTiHLAL Li SESİ 

Eskişehir viliyeti na
fia baş mühendisliğin
den: 

Eskişehir vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden 

1 - Sivrihisar - Hami diye yolunun 3 X 500- X 513 üncü kU 
metroları arasında müceddeden yapılacak şosa inşaab bed 
keşfi 9625 lira 15 kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17 ağust 
930 tarihinden 6 eylül 930 tarihine müsadif cumartesi gil1l 
saat on altıya kadar münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin yüzde 7 ,5 nisbetinde te 
nah muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı d · 
tahvilib ita edeceklerdir. 

3 - Müteahhitler inşaabn devamı müddetince bir mühen 
veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulunduklannd 
istihdam edecekleri mühendisin noterlikten musaddak taahhil 
namesinin teklifnameye leffi lizamdır. 

4 - Yapılacak inşaat fartname ve saire hakkında malüın 
almak istiyenlerin Eskişehir nafia bq mthendisliğine müraca• 
lan ve taliplerin ihal~ günü vakti muarıetinde Encfimeni Vil 
yettc bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

HAKiKİ RADIUM TIRAŞ BIÇAKLARI 

1 - Esk~hir - Çiftder tarikinin 50+930-52+000 fncı ..... ·UJo:_~;fQ HAÜKİKİ 01~~~ , ~(-~ADiUM )~ 
kilometreleri arasmde ve Mahmudiye karyesi içinde 1370 met- ~ fr ==\'\ ~ ~ Tr ~ ~ 
re tulünde müceddedcn yapılacak şose inşaab bedeli keşfi . ~ Q O Q ~ 
(8447) lira (9) kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17-8-930 tari- 3.~AD.UM~~ J ~ ~ ={J j; 
hinden 6 - 9 - 930 tarih cumartesi güoii saat on albya kadar . A ~---- 1 - Q • uy/ ~ \ ~ti~ iSVF.C ÇELi~~ ff 
münakasar_a vazedilmiştir. Yerli malı kullanmak memleket borcudur. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin %7,5 nisbetinde teminab , .. _____________ lllllliıiıiiiıiiımılıiiiılıiiıiiiİİlll--" 

muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dahili tah- \ 
vilab ita edeceklerdir. · 

3 - Müteahhitler inşaatın devamı müddetince bir mühen• 
dis veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulundukların
dan istihdam edecekleri mühendisin katibi adillikçe musaddak 
taahhütnamesinin teklifnameye leffi lazımdır. 

4 - Yapılacak inşaat şartname e saire kakkmda malu
mat almak isteyenlerin Eskişehir Nafia Başmühendisliğine mü
racaatları ve taliplerin ihale günü vakti muayyeninde Encü
meni vilayette bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

AT YARIŞLARI 
28 Ağustos Cuma günü Veliefendide 

Trenler, Büfe, Bahsi müşterek. iJ 

Eskişehirıtviliyeti na
fi a baş mühendis
liğinden: 

Eskişehir - Kütahya yolunun O+ 000-2 + 333,30 uncu kilo
metreleri arasında yol boyuna fiküre edilerek ve kabul edilen 
ocaklardan çıkarılmak şartile (1400) metro mikap kırma taş 
ve 1400 metre mikap bülükaj taşı (15008) lira bedel ile 17-8-
930 dan 6 - 9 - 930 tarih cumartesi günü saat on altıya kadar 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin bedeli keşfin %7,5 nisbetinde teminatı muvak
kate akça veya hu miktarda istikrazı dahili tahvilab ve yahut 
banka mektubu vermeleri teklifnameler usulü veçhile ihzar olu
narak vaktı muayyeninde Encümeni Vilayete verilmesi lüzumu 
ilan olunur. 

TENZİLATLI HUBUBAT TARİFESİ 

İstanbul l.iman Şirketinden: ~ 
" 1 - Ecnebi memleketlere ihraç edilmek üzre Haydar-

paşa ve Sirkeci nhtımlarından mavunalara boşalhlacak 
dökme hububatın limanda herhangi bir vapura nakli 
alınacak ücretleri gösteren tarifedir: 

Beher seferinde Tenzilatı 
25 Tona kadar beher ton Birgün 20, iki gün 40 

50 " " " ., " 15, " " 30 
50 tonda daha yukarı ,, 12,5 ,, ,, 25 

İki günden fazla behe1 25tona kadar beher tona 15 
50 " ,, " " 12 

gün bekleme ücreti: 50 tondan daha yukarı 9 
Bu fiatlar içinde mavna, bekçi ve muşamba ücretlerile mavunalann 

cerri masrafları dahildir. 
2 - Daha faı.la tafııHat istiyenlerln Liman Şirketi iİtelerine müracaatla 

matbu tarift·de n birer niisha tedarik etmeleri ilin olunur. 

Umumi müdüriyet 

F eyziati liseleri müdürlüğünden: 
1 :._ Mezuniyet imtihanlarına 1 eylülde başlanacaktır. 
2 - Tali ve iptidai sınıf yoklamaları · ile ilk kısım me.zu.niy'et 

imtibanlarma 13 eylül cumartesi günü başlanacaktır. 
Alikadar talebeaia. bu tarihte mektepte bulunmaları lizınıdır. 

1 

LEYLi ve NEHARi- KIZ ve ERKEK 

HAYRİYE LİSELERİ 
Saraçane başında Horhor caddesinde Münir Pş. Konağınd 

ANA, İLK, ORTA ve LİSE KISIMLARI HAVİDİR 
Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürek
keptir. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami 
dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Kayıt muamelesi başla

Hergün 16-10.5 kadar müracaat. Talebe mektebin 
otomobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine 

ayni vesaitle gönderilir. 

Eskişehir viliyeti nafi 
başmühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun mebdeinden J 4 X 000 ncü kil 
metresine kadar yapılması lüzım gelen imalatı smaiyenin inş 
14000 lira bedel ile fiati vahidi kiyasi üzerinden ve nafıa b 
mühendisliğinden verilecek nümunelere tevfikan yapılmak üze 
l 1 ağustos 930 tarihinden 6 eylül 930 cumartesi günü saat 
altıya kadar münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Müteahhidin bu yolda yapacağı imalatı sınaiyenin b 
deli 14000 lirayi tecavüz etmiyeceğinden münakasaya iştir 
etmek istiyenlerin bu miktarın % 7 ,5 nisbetinde teminat akç 
si veya banka mektubu ve yahut istikrazı dahili tahvilatı ve 
meleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa te 
fikan ihzar edilmesi. 

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

3 - İnşaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin nafi 
başmühendisliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale g· 
nü vakti muayyeninde vilayet encümenine müracaatları lüzu!P 
ilan olunur. 

--"iLERi METODU,, 
Celal Nuri beyin riyaseti albndaki heyetin Dil kilaplannı ab.alL 

CQmlesl Maarif vek!letin~e ilk mekteplerin ders proırramlanna ithal edlhn~ti 

Alfabe. 2 sarf. 5 kıraat. Türkiyede misli görülmemiş bir seri• 
Kaideleri derhal gözün hafızasına nakşediliyor. 

Bu seri mündericat, metot, kağıdın, baskımn nefaseti ile 
bütün kitaplara rüçhanım iLAN eder. Fiatı ehven. 
ÖGRENMEK, OKUMAK, YAZMAK artık güç değil. 

Adres: 11.ERl k iitiipanesi, Mertebani 

KIZ VE ERKEK - LEYLi VE NEHARi 

İSTİKLAL LİSESİ 
Orta ve Lise Kısımlarını Muhtevidir 

Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teşkilat 
dahilinde idare edilmektedir. 

T ALEB.E KAYDINA Başlandı 
Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 

Telefon: İstanbul 2534 

Meı'ul müdür : Selim Raı1P 

, 


