
Jlfodern Bir Şeker Fabrikası 1 

Kunduracılarla Ticaret mll
dOriyeti. arasında bir ihtillf 
çıknut ve kunduracılar cemiye
ilnin idare heyeti, bir, iki kişi 
miistesna olmak ilzere istifa 
etmiştir. istifanın sebebi şudur: 

Kunduracdar cemiyetinin 
aeçen aeneki kadrosunda bir 
kitip vardı. Bu katip Hayri 
bey İlminde birisidir. Azaya 
kendisini sevdinniıtir. Bu sene
nin kadrosu Ticaret müdiriye
tine tntik için a&ıderilmiştir. 
Ticaret müdüriyeti yeni kad
roya bir kitioi umumilik, iki 

katiplik, bir ~ildarlık i1
, 

etmiştir. 
Katibi umumiliğe (80) lira 

maaşla Kayseri esbak meb'u
su Gözübüyük zade Sabit 
bey tayin edilmiştir. 

Djğer iki katipten birinin 
maaşı 45, diğerinin 50 liradır. 
Tahsildar tahsil ettiği paradan 
% 15 alacakbr. Ticaret müdlr
lüil ayni umanda kundıracılar 
cemiyeti reisi için de elli lira ma-
3' tayin etmiş, heyeti idare aza
lanna da her içtima için (3) 
lira llakkıhuzur tesbit ebnİftİr. 

Moskova Elçimiz 
Mezuniyet Aldı 

Ankara, 25 (H. M.) - Mo1t
kova sefirimiz bir ay mezu
niyet alllllfbr. Hariciye veki
linin RU1ya seyahatini mütea
kip Çekoalevakyaya giderek 
rahatmzhjmı tedavi ettirecektir. 

Mo.koYa sefaret mllltepn 
Arlh B. burfln l.tanbul'a 
hareket edecektir. 

Spor Kongresi 
Dağıldı ••• 
Aakara, 25 ( H.M. ) - An

kara ıpor konil'esiniıı milza
keresi inlotaa uifaDUf ve 
idare laeyetinia seçilmesi te
ehhOr etmiştir • Nizamname 
mucibince konıre tekrar top
lanmıya davet edilecektir. 

Hayvan, Başvekile 
Ait Değil •• 

lzmir, 25 (Hususi) - ikinci 
hukuk mahkemesi reisi Kemal 
Beyi çiğniyen koıu abnın tah
kikat neticesinde Başvekil Is-
met paşaya ait olmadığı anla
şılimşbr. Evelce sabldığı için 

pyi4 bundan galatbr. 

Evvelce cemiyette maaşlı 
bir kitip vardı. 

Yeni kadro ve bütçede reis 
te dahil oldup halde (4) ma
af4 insan vardır. Heyeti idare 
azasının bir senede alacaklan 
halpu huzur ve tahsildarın ala
ca;. para bertaraf edilirse maaş 
olarak cemiyet veznesinden se-
nede (1100) liraya çıkacakbr. 

Bu yekuna hakkıhuzur ve 
ta':ısildar ücreti de ilave edi-
1irse masraf epeyce kabarır. 

Cemiyetin mukayyet azası: 
(alQ-350) arasındadır. Aza 2 
suufa aynlmıtbr. 

Birinci sınıf senede aidat 
olarak 500; ( 2 ) inci, ( 250 ); 
(3) iincü, < 125); kurut __.. 
tedir. Şu hale göre şişirilea bu 
kadroya para yetiştirmek mim
kin olamayacağı anlaşalır. 

.5 P O S T A Hallwa •izüllir. Hallı buaunla görür-
S ON PO S T A Halkua kulafıllır: Halk ltuauıala i•itir 
S-ON POSTA Hal dilidir. Halk ltua ala ai ı~. 

HER KAPIYI AÇAMAZ; .SON 
POSTA'NIN KARŞISINDA BULUNAN
LAR, BUNU BÖYLE BiLMELiDiRLER 

Bugünün Meselelerinden 

Son Traktör Tecrübe
leri Hangi Neticeye 

Varabilir? 
K&ylln&n elindeki trakt6rleri deiiftirmek içua tecrilbeler 

yapıhyor. Ôyle bir tecrilbe ki itten an1ıyan da, anlamayan da 
garip buluyor. 

Şuruuu pefİD olarak kaydetmeliyiz ki, bu traktlrler, Millet 
Meclisinin kabul ettiği kanunun bir icabı olmak tlzere deiifti
rilecektir. 

Bu noktaya ifaret ettikten IODfa yapılan tecrübelerle hangi 
mabat takip edildiğini de anlatalım : 

Şimdiye kadar köyltl hep petrolle çal.fail traktör kullamyor, 
bilkümet te kayJDye reaim alm•ka•an petrol veriyordu. Bu 
sırada k&yliinün sui istimal ettiji fayiaları çıktı. Filvaki bu 8Uİ 
istimal yapdmıyor değil~i. Fakat petrol mazbata ile verildiği 
için bunun derecesi mahduttu. 

( Devamı 6 nci aayfada J 

Müsabakamıza iştirak Eden Karilerimiz .. 

Perşembe Gününden 
• 
itibaren Kuponların 
Tebdil Edebilirler 
• 
ldarelıanemiz Sabah ve Akşam 

Emirlerine Muntazırdır 
Son Poetamn karUerl arasında bir 

tali oyunu yapmak makaadile dercet• 
tiil kopunlar bitil ve •ıra kur'ama 
çekilmesine &'eldi; blnaenaley •fail· 
daki noktaları karllerimiıdn nazarı 

dikkatlerine anediyoruz : 

1 - Kuponlann numaralı biletler 
ile tebdiline Eylulün 28 inci perşembe 
ırGnU batlanacak ve Tetrlnevelin 11 inci 
siinU nihayet verilecektir. 

2 - Bu mliddct urfında karilerimlıı 
( Devamı 3 üncü aayıfada ] 

ı::;;;;:ırm 

Traktör Meselesi 

- Ziraat hayabada traldlr, U11&yi hayabatla fiıneacliier
den daha mllJiıadir. Alil traktlr liyuetl 11,... tralltirl 

1 

• 
JRKA MESEL~LERI BUGON iKiNCi SA YFAMIZDADIR.. 

LÜTFEN Y APRA~l iRi I ÇEV NZ ••• 



s A Ağuatos 

Halkın Sesi 
--1---------------------t--

BABBBLEB Günün Tarih. DABILİ _; 

Halk Şekerin 
Ucuzlamasını 

İstiyor •.• 
----

Şekerden alman (Gmrük fula
mıdsr ? Detil midir ? Halkm bu 
nokta Gnrindeki fikrini topladık, 
yuıyonw 

Arif Ef. {F atih'te Çaqam
bada Darüşpfaka arkasmda 
ıoför) 

- Benim fikrime kalına 
30 paraya yemek isterim; Tür
kiye Cümhuriyetinir.: bu kanunu 
koymakta bir maksadı olmak 
gerektir. 

lf.. 
Sokrat Ef. (Y eşilköyde Şev-

ketiyede 8) 
- Şeker üzerine fazla 

gümrük konmamalı; ıebebi de 
bu madde memleketimizde 
çok çıkanlmıyor. Ve ihtiya· 
cımız olan b~r maddedir. 

lf. 
Vasil Ef. ( Galata, Osmanlı 

bankası ittisalinde) 
- Hahahahaaah; herke-

sin fikrini bilmiyor m~un, be 
muharek adam? Şeker~ el
bette gümrük konmamalı; halk 
şekeri ucuz yemelidir. 

1f 
Hamdi 8. (Galata Agopyan 

han) 
- Şeker hakkında benim 

ne fikrim olacak? Şekerin on 
kuruşa aablmasını iaterim. 
Bizim fikrimizi Fethi B. söy· 
ledi: inhisarlar kalkmalı. ,,. 

Artaki Ef. (Galata Ke
meralb No. 10) 

- Şekeri ucuz yeme!iyiz. 
(10) kuruşiuk şeyi 55-60 ku
ruşa yemek doğru mudur? 
Şeker için inhisar istemez. 
inhisar yolu çıkmaz yoldur. 
İhtiyaç maddelerine konan 
bazı resimlerdir ki halkın 
şikayetini mucip oluyor. 

lf. 
Nuri B. (Galata, Topçular, 

Yenidünya aparbmanı 3) 
- Gıda maddesi üzerine 

fazla resım konması, bunlar 
hakkında inhisarlar yapılması 

d n · ~ n .n hiçbir yerinde yok
tur. Fakir ve zayıf olan böyle 
bir millete, mümkünse ucuz 
gıda temin etmelidir. 

* 

Başvekil 
Şehrimizde 

ismet Pt- bu sabrlann İn• 
tişar ettiği dakikada şehrimiz
de bulunacakbr. Dişlerinin 
tedavisini ikmal ettikten sonra 
Yalovaya dönecektir. 

İsmet Paşa iki gün sonra 
Ankaraya gidecek ve An.ka
rada durmadan Sivasa doğru 
yoluna devam edecektir. 

Bugün Başvekilin refaka
tinde Hariciye vekili ile Vi
yana s~firimiz de vardır. 

Hariciye Vekili dün Y alo
vada Fransız ve Macar sefir
lerine bir ziyafet vermiftir. 

Meşhur Motörlerin 
Mütehassısı Var 

Bazı gazeteler Rüsumat 
motörleri için hariçten müte-
haasıs getirileceğini yazıyor
lar. Halbuki motörler ahndığı 
zaman ( Şorfenberg ) isminde 
bir mütehassıs getirilmiştir. 

Rüsumat bu mütehassısı yük
sek maaşla el'an kullanmak
tadır. ----
Zafer Gecesinin 

Şenlikleri 
20 Ağustos Zafer bayramı 

akşam~ tayyare cemiyeti şeh
rin muhtelif taraflarında mü
samereler tertip edecektir. 

Buralu, Sarayburnu parkı, 
Taksim,. Tepe başı, Bebek bah
çeleri, Üsküdar tiyatrosu. Ka
dıköy' de Belvü, Ada' da iSplin
dit otel bahçesidir. 

O giıın için birçok ticaret-
haneler bir kısım kazançlarını 
tayyare cemiyetine bırakmış
!ardır. 

-~--

Bir Çocuğun 
Parmağı Koptu 

Vefa oksijen fabrikası sahi
bi Haydar Beyin refikası dün 
akşam kapalı çarşıda bir dük-
kandan alış verış ederken 
bir yaşındaki çocuğunun 
parmağı kapı arasına sıkışarak 
kopmuştur. Çocuk, nokta polis 
memuru tarafından Beyazıt 
merkez eczanesine götürülerek 
parmağı sarılmışbr. Bu esna
da çocuğun valdesi bayılmıştır. 

Hayim Ef. (Topane, Topçu- lüzumu olan bir gıdadır. Yerli 
lar caddesi 328) şeker fabrikalarını korumak 

- Şekeri ucuz yemek la- için biz niçin fazla para ve
zımdır. Hastalar ve çocuklar relim? Mümkünse, bunun yolu 
için şeker, birinci derecede 1 başka taraftan bulunmalıdır. 
gıdalardandır. Şeker hakkında * 
ne bir şirket, ne de bir inhisar Haydar Ef. ( Topane 35) 
olmamalıdır. Şekerden iki üç - Şeker, bugün ( ~ ) 
misli rüsum alınması doğru kUJ'Uflur. Halbuki gümrüğe 
birşey değildir. (10) kuruşa maloluyor, arada-* ki fark bizim cebimizden 

Osman B. (Topane 320) çıkıyor. Şekeri ucuzlatmalıdır. 
Şeker, herkese, her zaman Fakir, fukra bunu istiyor. 

Halk Fırkası Listesini Hazırladı.. Serbest Fırka 

N k• V R H l Hakkında Yapıa ıye e ana · ari ıJan Dedikodular 

Namzet Gösteriyor 
- -----

Tam Listeyi Son Günde İlan 
Etmek İtiyadını Bozmıyacaktzr 

---- --
Halle fırkasımn umumi kati- laliahmerde çalışmışbr. ·şimdi 

bi Saffet B. dün fırka merke- Esirgeme derneği riyasetinde 
zine geldi, Hakkı Şinasi paşayı bulunıoaktadır. 
gördö ve uzun müddet birlikte Fırkanın mülhakattan gös-
çalıştı, bu mesai neticesinde tereceği namzetlere gelince, hun
de fırkanın belediye intiha- lar henüz tesbit edilmiş değil
bında göstereceği namzetlerin dir. 
listesi hazırlanmış oldu. Fakat Umumi katip Saffet Bu bu 
bu liste derhal ilin edilmiye- mesainin hitamını müteakip 
cek, son güne kadar gizli Y alovaya dönmüştür. 
kaiacaktır. Maamafih bu da- HAKKI ŞlNASl PAŞA NE 
kikada liste hakkında az çok DİYOR ? 
malumat mev":uttur. İntihap hakkında dün ken-

Halk fırkası mevcut azalık- disini ziyaret eden bir muhar-
ların tamamına namzet göste- ririmize Hakkı Şin~i paşa de
recektir. Binaenaleyh listede miştir ki: 
(61) isim vardır. Bunların {58)i .. Elimizde bir çok kıymetli 
erkek (3) ü kadındır. belediye azalarının tesbit edil-

Kadın namzetlerin birincisi miş listesi var. Bmılarm her 
İstanbul kız lisesi müdürü Na- birisi şehirde faaliyetile tanın
kiye hanımdır. Nakiye hanım mış insanlardır. Buna rağmen 
belediye azalığı ile devlet me- namzetlerimizi intihap ederken 
morluğu telif edilemiyeceği yine düşünüyoruz. 
için şimdiden memuriyetinden Fethi beyin kazanması ih-
istifa etmiştir. timaline gelince: İntihaptan 

Halk fırkası tarafından nam- evvel bir şey söylenemez. İki 
zetliği gösterilecek ikinci ka- fırka da ayni yolun yolcusu
dın aza doktor Sani Yaver yuz. Fethi Beyin muvaffakiyeti 
Beyin refikası Rana Hanımdır. için dua ederim. Namzet lis--Rana Hanım harp içinde Hi- temiz yann kat'ileşecektir. 

) -
~-------------~a+t--------------~ 

Serbest Cümhuriyet Fırkası 
Temin Ediyor 

Belediyey~ Gösterile
cek Namzetler 

Şehrin Mutlak Surette İtimadını 
Haiz Olan Kimseler Arasından 

Seçilmişlerdir 
----.----

Halk Fırkasının fikrine ter-
cüman olan gazeteler: 

- Nazlı han tenhalaştı.Ge
len giden tek tük kimselerin 
de memuriyet peşinde, koşan
lardan terekküp ettiği anlaşıl
dL Diyorlar. 

Filhakika Serbest Cümhuri
yet fırkasının İstanbul merke
kezinde dün, ilk zamanlMda 
görülen tehacüm yoktu. Bu· 
nun1a beraber, müracaat saat
lerinin tahdit edilmiş olmasına 
rağmen fırkaya girmek isti
yenlerin mütemadiyen gelip 
gittikleri görülüyordu. 

Derhal ve ilk n.üracaatta 
kabul edilen yoktu. Serbest 
cümhuriyet fırkası kendisine 
intisap etmek istiyenleri bü
yük bir itina ile seçmiye ka
rar v.ermişti. Bilhassa progra-
mının ilk maddesine tevfil an 
fırkaya girmek istiyenlerin 
tam bir cümhuriyetçi olmala-
rını istiyordu Ye bu nokta 
üzerinde çok haklı olarak 
titizlik gösteriyordu. 

Buna rağmen dün 'erkek 
ve kadın bir aayli ~kimsenin 
kabul edildiğini söylemek li· 
zımdır. 

Kabulii muvafık telakki edi
lenlerin başında Kadm birliği 

azasından muallim Halide, 
muallim Şekibe ve muallim 
Mihri Hanımlar vardır. 

Bu hanımların muallim ol· 
maları fırkaya intisap edip ede
miyecekleri meselesini -çıkar
mış ve bu nokta üzerinde dü
şünülmesine karar verilmiştir. 

MÜZAKERELER DEVAM 
EDİYOR .. 

Dün bir taraftan müracaat 
edenlerin talepleri tetkik edil
mekle beraber diğer taraftan 
da Fethi Beyin riyaseti altında 
toplanan encümeı: taşrada yapı
lacak teşkilat etrafında mü
zakere ile meşgul olmuştur 
T eşkilab yapmıya; memur edile
cek olanlar henüz kat'iyetle 
teayyün etmiş değildir. Fakat 
Trakya için sabık fırka ku· 
mandanlanndan birinin ismi 
zikredilmektedir. 

Bu arada Çengelköyünde 
teşkilat yapması için sabık 
Hareket gazetesi sahiplerinden 
Fahri Kemal beyin müracab
nm kabul edildiği söylenmek
tedir. Kendi hesabımıza biz 
bu son rivayeıi çok şüpheli 

görürüz. 
FIRKA EV ARIYOR 

Serbest Cümhurieyt fıkası-

Yeni Fırkaya Girmek 
İsti yenler 

!'aP\ıca, .25 - Sinop meb'usll 
Refık lsmaıl Bey bugün buray• 
gelmi~tir. Scylenditine göre st' 
yabatinden mabat, yeni fırkaY' 
girmek için müsaade istemektifı 
serbeıt olduğu cevabım almıtbt• * Bolu meb'uıu Naci, Cebd• 
bereket meb'uıu Ali Rua Be1" 
lerin yeni fırkaya girmek i.tcdilı• 
leri, KütıJıya meb'usu hakim RJJ' 
Beyin de iki fırka araaında ter~d· 
düt ettiği aöylenmektedir. 
MUARIZLARI YENi FIRJV\ 
DOGMADAN ÖLDÜ Divoıt 

(Milliyet) refikimizin bugünkii ausbl" 
aında Kaplıca'dan çekilmiş bir tdgrJ 
vardır. Bu telgrafta deniliyor ki : 

- Sallhlyettar bir ut bana ,wı1aıı 
aUyledi ı 

- Serbest Cümburiyet hrkasDtlll soıı 
ırllnlerde aldığl vaziyet bura muhafi1i11cle 
Serbeat fırkanın doğnaadaıa ölüme uıııh' 
kOm olacağı t hiuini uyandıımaktadll'• 
Fırkadan bahaedilirken bam zevat ı 

- Bu da bitti, üçüncWıüne bakablllı 
demektedir. 

Bir hrkanua muarızı rakiblcri bakloJldl 
aitayişklr bir liaan lmllanacak defildi'• 
Fakat lddUasını tavzih etseydi old 
midi? 

VERİLECEK HESAP 
YOKTUR 

Adliye vekUi Kayaeride çok urun bit 
nutuk afylemiftir. Mahmut Eaat SCY 
demiştir ki: 

Hakikat yUrliyor, hem de hakikatletf 
ortaya koyarak yürüyor. Halk fırkasıoıl 
bir can borcu müateana olarak AUah• 
bile verecek hesabı yoktur. 

Bu Hocalar 
Kimlerdir? 

iki gün evvel Beyazıt mıntakamnd,
bazı hocalar ealdden aanklı olan bit 
meb'uaa rut l'elmitler, yeni Fırkaoıl 
lctkili münaaebetile: 

- İtte fırııattır, demişler,. O meb'ul 
bu houlan toplamtf, kendilerini yaır 
lıf d6'ünceden vlkayeye falışmış1 t~· 

Yir ı;tiF~AN SEFJR.t - Dün Ao' 
karadan felırimize ırelmiştir. * AGIR SİKLET ŞAMPİYONlJ· 
MUZ - Çoban Mehmet güref 
müsabakalanna girmek üzere .A• 
merikaya çağınlıpışbr. 

lfo ikt TAKDiR - Nafia ve-
kili dün: Sivas hattı cümhuriyetill 
muvaffak olmut bir eseridirı 
demiştir. 

Cümhuriyet arkadaşımızd~ 
Abidin Daver B· Yavuzun tarnitJı 

ismet Patanın m uvaffakiyetlerİJI' 
de nazan dikkate alınacak bit 
eserdir, demektedir. 

nıo Nazlı hande pek dar bit 
vaziyette kaldığı, fakat diğer 
taraftan da pek pahalı b11l~ 
duğu için Taksimde bulunan bi' 

naya taşınmıyacağı anlaşılmıştıt• 
Binaenaleyh fırka yeni bit 
bina aramaktadır. 

Beyoğlu, Taksim, Tepeba.f~ 
Ayazpqa semtlerinde liak" 
15 odalı, bahçeli ve elektri~ 
ve su tesisabnı haiz tamit~ 
muhtaç olmıyan bir bina S· 
C. F. tarafından işgal edilme1' 
nzere kira ile tutulacaktır. 

Bu gibi bina sahipleri.ıJiıl 
her gün saat 9,30 ae 7 ar•" 
sında Voyvoda caddesinde 
Nazlı Handa Fırka merkeziıJ' 
de Asım Beye müracaat et' 
meleri rica edilmektedir. ~ 

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

-
1 - Hasan B. - P a zar ola bakkaliyeci başı! Bu 

"Serbeat bakkaliye,, maj'aza11D1 yeni mi açıyorsun? 
E•kieini kapadın mı ? 

2 - Hayu, ifte eıldei de kaJ"fı kö,ede açık 
dUJ'Ufor, bak l&vbuı üıtüııde ı " Hallı hakka· 
liye " majualı • 

• 

3--Haaan B.- Ooo, Maşallah,demek işler yolunda? 
Bakkal- Hayır, 6teki dükkanda müşteriyi kaçır

dık, bu dOkkanJa yeni müşteri tutacağız. Öteki de 
açık kalacak ... 

~ 

4 - Hasan B. - Allah Allah... Ticnre t' Je . rı· 
ayni şey, poletikada da.,. Bu bakkaliye mağaıa1•1 

nm fırkalardan ne farkı var ? Y almz canıekitı>1'' 
i değişiyor, mal sakın ayni almasın ? 



Her gün 
Bir Temizlik 
Mücadelesi 
lazımdır 

I Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Mektep Pencereleri ~ Sözün 
Sakın -
Şahsiyattan 
Bahsetmigelim 

M. Zekeriya _ _. 

Serbest Cümhuriyet fırkası 
Pl'Ggramuıda sui istimallerle 
~ücadele edeceğini bildiriyor. 
b ırka katibi umumisi Nuri B. 

u hususta bize şu izahab 
Yeriyor: 

"Bizce muhakkak olan birfey 
d::ır le! o da birçok hükumet 
b" .e~ennde rüşvet uau~fuıün 
ır ıtiyat halini alBUŞ olmasıdır. 

Ufak mertebelere kadar inen 
bu_kitiyadın tabiatile büyüle 
nu gaslan olmak lizundır. 

1 - Mekteplerimizin çotu dar peacenli, 
ima tavanlı bozuk dhea biaalardır. 

2 - Bu binalann ilim uflama açılan pen
cereleri de ayal fe)dlde dar ve kıamen kapa
bdJr. 

3 - Şimdi birçok yeni ve geniş pence
reli mektepler yapıyoruz. Fakat onlann ilme 
ve irfana açılan pencerelerini de l'eniş•etmek 
lbımdır. Bizim en ziyade muhtaç oldutumuz 
itte budur • 

. Budan dolayı İf uhilari 

;aıına müşkülata uğruyJrlar. lfllJ-------------------------------------------~ 
ırka.mızın bu itiyatlarla müca- BTıaw;·· ll·r1lT ""'E'LG1lAF H~~'RLE'RI. te .etmesi başlıca vazifelerin- V. .1 ~ ı j 

:ur. n 

.~ 8!iJı Rıfkı Bey evelki dn 
~ıatimaller hakkında yaz lığı 
bır makalede diyor ki : 
ı.a_ "~et Paşa bu hutalıtı kö
-naen iyi etmek için en esuh 
ted~irler almışbr. Hiç kimae hia
~etiııl. nüfuz ve f(>bretini, doat
•utunu, hiç bir kuvvetin:. hazne 
~ kuanmak için kallana
!bau.. i,.hallfbır: Cambuiyet cln-

~ki bunı::~~k':...':":n 
~ bir .... _ ha kadar temiz 

~· ve laüldtmet bDdl eliai 
-ç bir zamae ba kadar kMkuç 
olarak fipheli ve kirli temaalu
«Luı aakuımamıtbr .. .. 

Sui istimal, değil yalım bir 
~kanın, değil yahuz bir hl
k~me~, hatta bir cemiyet ye 
~ hayatım tehlikeye ko-
7~ . en büyük mikroplardan 
bırıdir. Muayyen bir mefkfire 
le ortaya çıkan bir htikümet 
IUi İstimal ile m&thif ft aman
llZ bir miicaclele yapmaya mec
b'lll'dur. 

Her cemiyette, ikticlar meır
IWnin temin ettiği Dlfuz ve 
kudreti kendi şahsi menfaati 
lehine kullananlar vardır. Bun
lar, mensup olduldan kuvvet 
•e fırkayı tedricen öldüren 
unsurlardır. 

Nitekim ltaıyada fapmrin 
11Unnığu albnda btıtün matbuat 
IUaturulunca, karanhkta iş yap
lllayı sevenler, derhal fafizmin 

~~dKeseT:!deydoı3;>;~: 
lil!', milyonlar yapblar. 

Nihayet bu sui istimaller 
llazan dikkati celbedecek bir 
hal aldı. Mftsolini işe kanştı, 
'f'e keneli fırkasının niifumnu 
~~dilerine servet yapmak için 
ııuwananlan derhal fırkadan 
t&rdetti, ellerindeki mallan 
&ecri ftSltalarla zaptetti Ye 
fatizmm bu kabil hareketlere 
lllüsaade edemiyeceğini ilin 
etti. Bu hareketile fırkasmın 
lliifazmm bir misli daha artbr
lbıya muvaffak oldu. .. 

Bizde de kuaaliğm laiildim 
liirdüiü müddetçe sizli itler 
)apenlar az değildir. İki fub 
da, yukarda nakiettiğim bu 
lizleriade umüni iseler, bu 
~'elede cezri hareket yapmak 
leap ettijini lıabal ebaelm i 
lhnnclır. Her iki fob da 
JaşıyaMlmelr için lrendil..mi 
l.u tehlikeli omurlarda br
larmak mecbarİ.yetiaded. 

Climlauriyet idaresinin Jmv
•eUenmesi için ba cezri temiz
liğe ihtiyaç vardır. Climlımiyet 
ldal'eliDia karanlıkta çahpuk 
~en ve ona kendi btıele
rini dolclarmak için kullanan
lara yaşamak imkim vermiye
eeğini halka petermek lizun
dır. 

T.,.mik istiyoruz, temizlik. 
Tıpla llillolWnin yaptıjı P,i. 

Üç Aylıklar 
l.tanbui Zat itleri mabuibi 

lllea'ullBiU llç aylıkların hazar. 
hinıa batJ•mıştır. 

Buniann tevziine eylülihı 
(3)llncll ahi bqlanılacakbr. 

Kanlı Cinayet 1 Sivas Hatbnın Açılma Resminde J HayriB.Açık Ol 
Bir Motör Sahıöi iki Fethı• 8 8 1 k Ve Açık Söyle 

KiPJi 01c1ürttü • u unmıyaca ( 8q tarafı ı had .. )'fada ı 
lzmir, 25 (Hn-1) - O-.. maktan ıuJ>ir para kuneti 

:r'4' ~~ ~ iie Serbest Cümlıuriget Fırkası r....... lı•klnııda 
beraba denıze açdllllf, Ça- L • tJ • J · yapuken ulıarriri 
ma}b denilen metlde plcHlr- ı er ı t iz a r e t t i nüzin Hayri beyden m malama; 
l~. ~m•n para!~ .c. almak iat....ı sfWerir ki, 
dildiii kaçekça tacir Aakara, 21 (H. il) - S. "' Flrbll Hdsl Fethi Be.,, Sivas iliz .... •lllla tamamen Wta-
gamalı Mehmet ve Cemal ~ raf olauLH.C!:•zm 
efendileri tabanca ile aldllrt- lıattmm açılma remainde bulanmıp claYet edilmif ise ele, aznr Ve i . ZI ..k· alarla 
milftiir. Keadili karaya pis- beyu etmipir. raatermifizdir. Hayri beyin de 
tıktan .sonra vak'aya tahft o- ismet Plp"D' irat edeeetı mıtak mlnuebetile, yerinde cevap imalaruu madde ile ispat et
lan makinist Yusufu da il- vermek ubrannda kalmamak istenilmesinin bu karara sebep mesi namuskirhk şiarıdır. 
dürmesini h,nbib etmif iH olclajw tahtDin edilmektedir. Hayri Bey, açık ol, açık 
de tayfalar ba IOll cinayeti Hatba klfat rM1Dinde Millet meclili na1111ım reis vekili söyle Ye hatırla ki: 
işlememişlerdir. T b b' H Son Posta muharriri bitaraf 

Ta...#-1 ... , Omnan'ın kendisi ra zon me usu asan bey ile meb'us olan gazeteciler hazır bir ıazeteci sıfatile aeni aör-
~a-. bulunacaldarcbr. 6 

h•lrJmıd•ld tau:nUl'lllldaa Ya- 1 mlye pldiği ve seninle kODUf-
Blİfu haberdar etmiftir. O da umet Pı. ' yekdiierindea birer ~ aat fada ile hareket tuğu zaman senin yamnda ta-
zabıtaya mtıracaat ederek edeeek olan katarlarm 80DULcusmıda bulunacaktır. mam alb kişi vardı. 
Osmam Kemer albnda tuttur- Bmnı anlatbktan sonra Hay-
DlUŞtur. lık iki cinayeti 01111a11- .. n Beyin bey•nahnm diğer kı-
la beraber işliyen tayfalar he- Müsabakamıza lştirn ı;i Eden Karii erimiz aım~ avcL:t eclebiliriZ. 
nüz tutulmamışlardır. ~ B!-1' defa bız Alpallu {•'<er 

Y ,. 
esın Tesiri 

Bir Erkek Kezzap içti 
Üaldıdar' da lhaniye ma

hallesinde oturan, Adana Du
rak mektebi batmuallimi F e
ridun Bey nipnlıu (23) ya-
şanda Seyyar hanımın kendiaile 
izdivaç etmiyecejini 13yleme
sinden dolayı kezzap içmek 
suretile intihara te,ebbaa etmif. 
Feridun B. Tıp fakiıltesine ya-
bnlmışbr. 

Bir Sandalcı 
Ötekini Vurdu 

[ Bq taralı birinci aayfada) ı• atılauk blletl de k1tlbl adile ve- f abrıkaaının bugünki\ halinden 
ılerek kltibl adli tarafuıdu kutuya bahsetmiyoruz, Şimdiye kadar 

Wrlldbclllderi lnıpealan matbaamna atbr..ıct.. fabrik~düğil yardımlar-
l'etinreceldew ..... ...._..JW. ....... 1 - N .... ara11 s&ıdermeklljimb dan bam ..._ 
da ayni D111DU'&7J tqıyu bir bilet için adre.ı yeınlmıt ve pullanmuı alel-
alualdarm. &de bir zart klfldlr. FaJuıt 1esad8f- Verdiğimiz Paralardan 

S _ .............. ela Klllbl acle lraybolmamaaı açbı zarfın taabbUtlll Ki istif 
mllhUrletflmlf bir kutu Vard11'0 aektuba gire puBaamunu Ye fçine de m ade Ediyor? 

4 - Karilerlmis matbaamızclan al- taahhilt lcretinba konulmuam tercih Biz k 
ederiz. ıe er f abrikalarlDID = e11-:ı:-:U = ~= f:' - iki talam lmpoa ,andermler, himaye.si için okka bapna her 

lldncl kısmını da naika mukabOlade Wnıa,ııfa mahal kalmamak llzere kesa- birimizin otuz kuruş verdijimi-
nkhyaealdarchr. eli zarflannın llzerlne "iki takim,, ita- zi söyledik. Hayn Bey, mem-

5 - Kar'amııı kuponlann tebdil mu- retia1 ko~lar. lekette senede (80,000) tona 
ame1esw m11tnldp Kltlbı allll tua- EK SIK NÜSHALAR 1 yakvı şeker aarfe'ciiJdiğine 1'6-
1uu1aa anu edea karUerimizln hum- T AMAMLIY ABiLİRLER re, okka başına otuz kurupan 
nmda çeldlecektfr. l.tanbul kanlerlmiz için ekalk nU.- cem'an yeldin ( l 8) milyon kil-

T AŞRA KARILERIMlzE balarhla matbaaam:da tamamlamak sur lirayı hükümet her sene 
G E L 1 N c E . . her .. için mibnkilnd\lr. T&fl'• karile- bu iki fabrikaya hediye ediyor 

l.tanbaı.ıa balwımaiarma rajmen tlmizin ise her ekaik kupon için mat- del!Jek, öyle mı? Diyor. 
herhangi bir mazeretlerbae mebni mat- baamwa fhderecelderi mektubun içine n.__1 d 
Hanııu gelemlyeeek olan karllerfm\s pul koymaları mak.aadı temine klfidir. '-IY • eiiJ. Fakat mitsaade 
Ue l&fl"ada balUD&D karilerlmbıe plln- • - Ekalk kupon glnderenler ye ediniz de bir defa da biz izah 
ce ı bu karilerlmlzln kur'amma lttirak •drealerine Yaıalımt pullu zuf koyma11 edelim. Memleketin bir sene-

Kuunpqada Mandacı iııke- ..._..._, ..., ............ uıı ..,_ ... ...,.,.,"'"''•••Son Poot• dom,.., ~ ?•}htiyacı (80,000) ton-
lesinde nöbet beldiyen Rizeli eede zaman lnrakılmıtbr. bul•an kuponlar da kabul eclilaipeUtlr. a mukabil Alpallu 
Mehmet Dlbet için diğer ka- ı - Bu kwm karilerimlz kuponla- KURAMIZDA KAZANANLAR fabri UI senede ( 7,300 1 ton 
yık-'arla kavga etmiftir. nm •atilum1Za bir mektup iJe l'h- Plyankonun çeldlmeainl mlltealdp teker istihsal edebiliyor. Sek-

\'a& derecelder Ye mektuplaruwı içine kea• ikramiyeler derhal verOecels, falmlerl sen bin tonun s&uuiik ve 11111&-
Kavga mumda ka)'lkçı dl adre8lerbae yazıbnit ve pulu yapıfb- Yazılacak ve mliaaade ederlene resimleri 

__ _,__.t. M h d " Loı.t.._.,__ n1..., bir sarfa by•akl..ıır. de baaılacakt•. mele verpi (18) milyon ktisur 
MU81iUa e me e ap Awur- t - ldarehanemil: bu brderfmida MORACAAT SAA TLARI lira tuttujuna göre (7.500) ton 
ler ıavurmuş, Mehmet kaması- vealka makannnda aakhyacaldan nu- Sabah dokuzdan onl>lre öj'leyl mUte- şekerin de pmrük ve muamele 
m çekerek Mustafayı aa; kil- •ana11 keadllerine slnd-.eek. kutu- aklp dlrtten .-... lııa__.. vergisi aşağı yukan bunun 
reğinin herinden ağırca yara- onda biri yani bir milyon 
l&mlf, kaçmışbr. 1 1 sekiz yib bin Jra bıDNlk ister İnan, İster inanma/ lizımıelir. Bu parayım &w-

H 1 k mete veriyor musunuz? ırsız 1 ..._ ________________ _. Devletin hazinesine ıümek 

Beyojlu'nda Posta IO-

kafında oturan kimyager Dr. 
Ferit Bey bıuaye almak içia 
F enerbahçe civarında bulu
-"- locada bsrakbja ctlz
clamı d• ( 8tJO) dolarlık bir 
çeki, bir kordoalu albn saati, 
bir ıtlmiif kalemi ve 60 lirua 
ç.abnmlŞbr. 

Ekm-ek.--F-iab 
Şehremanetinden: Apto

aun yirmi albncı salı glinlhı
den ib"baren ekmek on bir ve 
francala on yedi kunlftur. 

Turing Kulüpte 
Turlar lml6p tar&daa bu 

akşam Tabimde ~eyya.Jalar itil' 
prefine eğlence tertip edilecektir. 

Yakandaki resmi ve yukarıdaki ilim dlnko Camlaariyet refild
miıden aldık. Ba ilAnm manası ~arihtir. Bilecik beledi)'ai bir 
motopomp almak istiyor. Fabf allcajl motopompun markumı ve 
4'naini t.ayiıı etaİf balu~· Tt!,ctır ki l>a marb yalnız l.ir 
acentede balunur. Ayni marka pompa YereCK c:lijer hir 
rakip bulmak mtımkilaı dejildir. Şu halde bu illnın ciddiyetille 
ve mqruiyetine inanılabilir mil Maamafih: iater inan, ister inaaın-1 

* Sehremanetinden : Cemiyeti Ulbliyei Belediye 28 Ajutea 
9iO tari1üae mlisadif Pertembe glini Mat 14te içtima eclecep
dea lzayı muhteremenin teşrifleri rica olunur. 

llzımgelen bu para dofrudan 
cloira111 sİ2İB tn.aai baineme 
pn.iyor mu? Ve lnı pma 
aizia hazinenize ~ diye biz 
ayrıca devlete verıi olarak {18) 
milyon lira vermiyor muyuz? 

Avrupa Şekeri Niçin 
Ucuzdur? 

Ham Bey, Auupa tekeri
nin memlekete m~· ucuza mal 
oldujunu izaha hl or. Fa-
kat ha izahat ile •awaa 
yardna •ttifiaiıJ '-baa .... 
mıJW. Ewt his de .m.le ~ 
ralter idclill ecliyOl'llZ ki Awa
padm selen teker bize ucuza 
maloluyw.. Biz muhtelif ebep
lerle şekeri pahalıya -'ecli
)"J!'U. Bayle olduğu halde bu 
sanayü lıimaye de isrann fay-

* Bebekte ma:ıbahçe konak ve 
..... ili k-'r. ... M. ..... 
Bebek •okak, yeni ıs n ıs 11ıumara ,_ 
Pangalbda M. Cahl sokak y~nl ft;Q. 
numara. Dörd&ncü icra dalreaiad L 
14-1' 
« Satıhk ana. Horhorda Sofular m .. 

halle ve caddeslade No. 111. f.tanbııl 
J'8Clncl icra .wr-.. S. 1'. 
iı Eınai7et aandliııun m&cev1'crat 

aatqa. Sandal 'edeatenlnde S. 14. 
.......... ~ ....... p, 

S linc:il kolordu aaua U... .....,..._ 
s. 16. 



MEMLEKET 
SAYFASI 

YDINDA 

İR ~inDEn BİR 
UÇUK rRiLYOn 
İRAYI Kim 
HZAnDI? 

Uşak Fabrikası Kar 
Etsin Diye Aydınlılar 
Ne Zarar Gördüler? 
Aydın halkı geçen sene 

m çok servet ümit ettiği in
cir mahsulünden çok ziyan 
görmüştür. ismet Paşanın, U
taktaki ıeker fabrikasının zi
Janmı telifi için Saııayi ve 
Maadin hank••na havale elti
li incirlerimizden mezkôr ban
ka bir buçuk milyon lira ka
unm'f, oradan bu biiyilk intifa 
ile Ziraat bankasına dev
redilen mahsul nihayet liçüncii 
bir devirle bir Rua ıirketinin 
keyf 'Ye anuu içinde çürümilf
tlr. 
Hallı; burada umumiyetle diye- K k 

bilirim ki, meb'uslan Reşit Galip arşıya a 
lteybı heyeti idaresine dahil 
olduiu Serbest Cümhuriyet fır- İzmir Belediyesile Alaka
ka11na ve icraabna merakla inti- dar Olmak istemiyor 
zar etmektedir Yalım herşeyden 

evel tqkillt başlar başlamaz eski 
aiatem ile çalışmağı aht etmiş 
•e o yolda yiiriimekten zevk 
alan belediye heyeti ve halk 
fırkası teşkilib karşılannda 
mtlcadele edecek bir kuvvetin 
mevcudiyetine iman etmelidir
ler ki yeni bqlıyacak belediye 

intihabab halkın menfaatine göre 
halledilmiş ve neticelenmiş bu
lunsun. ••• 

Bursa' da 
Yeni Kaplıcalar Ve 
Yeni Sinema Yapılıyor 

Bursada asri kaplıcalar için 
J&pılan otel binasının temel 
atma merasimi yapıldı. 

Tayyare cemiyeti Bursada 
url bir sinema ve cemiyet 
hinuı yapbnyor. Bina bir se
nede ikmale edilmek üzere 
250 bin liraya ihal edildi. Ve 
iki gtbıdiir faaliyet başladı. 

Sinema 4000 kişiyi alabile
cek btıytlklnkte olacak ve mii-
teac:k!•t ıiıara ve istirahat 
alonlan bulunacakbr. 

Konya Müzesini 
Soyacakmış 

Konya, 21 - Konya müze
.mi aoymak bere buraya ge
lm Kurt Cemil isminde bir 
hınız yakalanmıtbr. Hırsız, 
daha evvel İzmir' de bazı yer
leri aoyduju için hakkında 
ayrı tahkikat yapılmaktadır. 

Kastamonuda Kuraklık 
Kastamonu 21 - Daday 

çayı kurumıya başlamış, civar 
k&yler au sıkıntısına dlişmilş
lerdir. Kastamonu da kuraklık
tan mtıteesirdir. 

Yeni Bir Vekalet Binası 
Ankara, 24 (Hususi M.) -
Dahiliye vekiletinin Yeni 

pbirde yeni bir vekilet binaM 
yaptırmak tasavvurunda olduğu 
söylenmektedir. 

Aldığımız mektup şudur: 
Biz Karşıyaka ahalisi kırk 

beş ıenedenberi müstakillen 
idare edilen Karşıyaka bele
diyesinin lzmir' e raptedile
ceği haberi üzerine halk mü
teessir olarak leffen suretleri 
takdim kılınan bin beş yüz 
imzalı iki telgrafla Reisicüm
bur Gazi Mustafa Kemal Hz. 
ile Başvekalete müracaat 
ve yeni belediye kanunun-

dan istifade ederek şeh
nmızm daha ziyade imar 
ve ihyasına çalışacak bir za
manda lzmire raptı doğr ola-
mıyacağından istiklalinin mu
hafazası hususunu istirham 
etmiştik. Karşıyaka halkının 

bu temenniyabna cevap vü
rut etmeden ahiren gayrı 

kanuni bir vaziyette bele -
diyemizin lzmire raptı için 
(302) tarihli bir kanuna müs
teniden Dahiliye Vekiletinden 
emir verilmiştir. 

Halbuki yirmi bin nilfuşlu 
Karşıyakanın işlerinin ko
laylaşması için bir taraftan 
nahiye teıkilib yapılmış iken 
bunun makôsu olarak belediye
nin bu defa hiçbir miinasebeti 
olmadığı ve arada deniz ve on 
iki kiolmetrelik mesafe bulu-
nan ve tabiaten ayrı olan 
İzmire rapb Hakimiyeti milliye 
esasına miistenit olan Cümhu-

riyet perenaiplerine muvafık 
görülmemektedir. 

Yeni belediye kanunu iki 
bin nlifuslu olan yerlere bile 
belediye teıkilib için salihiyet 
verir iken yiııni bin nnfuslu 
ve kırk beş seneden beri miis
takillen idare edilen belediye
nin 1 halkın kat'iyen talep ve 
muvafakat ve haberi olmaksızın 
bir emirle lzmire raptı halkın 
hryret ve teessürünü mucip 
olınuttur. 

K. Y. KemalpafA 
Caddesi Fabrettin 

1 - Bolu orta mektep talebeai bdlerl Z..
pldak • Kodu maden oc:aldanndL 

2 - Zonpldak maden oc:aldannda ......Sr. 
3 - Mar..._ lluhtellt takımı ( ldm- lwlGbQ • 

Tark oc:atı, Spor yurdu) ırlinderllen reaim Gasl
ayı•tap Tiük oc:ajı •por kulllbGnlla oyaamadıfı 
llarat muhtelitidlr. 

4 - Mlteahhit F ehml Bey tarafından lnt• edil
mekte ol- wı dab llç dlrt ay lfl bulun- Çar
famba'aın Yqilırmak k3prll•ll. 

5 - Ödemi,. • 
6 - Ôdemi.f. 

Susığırlıkta Herşege Hakim 
Bir Mutemet 

Susığırlıktan: Belediye re~- ı Bundan başka Türk ocaiı 
mizden memnun değiliz. Çünkü intihabında münasip olmıyan 

1 
bu zat, nefsinde o kadar işleri bir ıekildeki müdahale ile ocak 
toplamışbr ki bunların hiçbirile azalan dağılmışbr. Bir zat fırka 
esaslı surette meşgul olmuy • mutemedi olabilir. Fakat her 
Tabiatile belediye işleri hareketinin tenkit ve muahaze
yüzüstü kalıyor. Bu vazifeler- sinden azade olamaz. Umumi 
den birkaçını yazayım : menfaate ziyan veren bu hai-

l - Belediye reisliği, lerin önüne geçilmesini istiyo-
2 - Fırka mutemetliği. ruz. 

3 - Tayyare cemiyeti reis-
liği. 

4 - Vilayet umumi meclis 
azalığı. 

Memlekette bu işleri idare 
edecek münevver gençler mi 
yok? Fakat niçin böyle oluyor? 

Sonra halkın(70)bin lirası sar
fedilerek getirilen su çeşmeleri 
sanki yalnız belediye mensup
larına aitmiş gibi reis ve aza
ların evleri önüne yapıldı. Bu 
doğru mudur? 

Vehip Paşa 
lskenderon'da 
Ne Yapıyor? 

Adana - Suriye'de gayri 
resmi menabiden çıkan habe. -
lere göre ltalya' da oturmakta 
olan Vehip paşa lskenderon'a 
çıkmıştır. Bu seyahatin manası 
pek anlaşılmıyor. 

Cenup hududumuzda yaptığı 
bir baskından mağlüben dönen 

Haço'yu Fransızlar derdest 
ederek Cemil paşalarla birlikte 
Şam' da ikamete mecbur et

mişlerdir. 

F ranaızlar Suriye hududu
muz iistünde bulunan Kürtlerle 
Ermenileri Suriye dahiline 
tebit etmekte ve ıu suretle 
huduttaki asayişi temin etmiye 
gayret eylemektedirler. 

Geçenlerde belediye intihabı 
oldu. Rey sahiplerine hazır 

birer liste dağıttı. Reyler bu 
suretle kullanıldı. Buna rey 
kullanmak nasıl denebilir? 

Belediye reisinin maaşı, halkın 

kesesinden çıkıyor. Şu halde, 
halk, kendi işlerini gören bir 
belediye reiıi ister ve iste

mekte de haklıdır. Şikayeti

mizin ciddiyetle nazarı dikkate 
alınmasını rica ederiz. 

Talat Sadık 

Bir Tecavüz 
Kanlı Bir Cinayetle 

Neticelendi 

Mudanya 22 - iskeleden 
birkaç adım ilerde bir cina
yet olmuştur. Vak'a tudur: 

(31) numaralı otomobil saat 
(6) da Bursaya hareket eder
ken oduncu İbrahim Ef. zev-
cesi ve baldızı ile birlikte ge
lerek otomobile binmiş. Ar
kadan da arabacı Mahmut na
minda birisi gelmiş, İbrahim 
efendinin baldızına lakırdı at
mış ve kavga başlamış. 

Her ikisi de şoförler tara
fından arabadan indirilmişler; 

fakat dövüı gene devam et
mif. Bu sırada Mahmut, lbra
him efendiyi ensesinden ve 
takaj'ından yaralamış, kaç
mışbr. 

A. Kemal 

Eskişehir de 
Lise Lazım Mıdır? 
ilk Mekteplerin Hali 
Eskişehirden yazılıyor: 

Eskişehir karileriniz tarafından 
gönderilen bir mektupta Turan 
mektebinin lise ve orta mektep 
olması doğru olamıyacağı hak

kında yürütülen bir fikir 
Eskişehir gençlerini müteeuir 
etmiştir. 

Bu gençler ne vakitten 
beri ihtiyaçlan olan bir liseye 
kavuşmak ümidile bekler
ken sathi bir takım bahane
lerle bu arzulan aleyhindeki 
bir mektup onları çok müte-

essir etti. Size hakikati oldu
ğu gibi arzediyoruz: Burada 

senelerden beri ancak orta mek
tep tahsilile iktifa eden ve 
hariç memleketlerde tahsille
rini ilerletmiye mali vaziyet
leri müsait olmıyan bir çok 

gençler vardır. 
Burada lise tahsilini takip 

edemiyen gençlerin sCSnük iş

lerle hayat geçirmeleri cidden 
acınacak bir haldir. Bukadarcık 
bir lutfün Eskifehir gençlerine 
çok görülmemesi rica olunur 
efendim. 

Edirnede 
Yeni Fırkanın 
Şubesi Açılıyor 

Edime, 22 ( Husuai) - Eclir
nede Serbest Ctimhuriyet fır

kasının şubesi yakında klipt 
edilecektir. 

Tüccardan esbak belediye 
reisleri İbrahim, Kuım bey
lerle gene tüccardan Ömer 
Lüfü B.in teşkilata memur edil
diii tayidir. Yakında yapıla· 
cak belediye intihabatında 

Serbest fırkanın kazanması 

için faaliyete geçilmiftir. Halk. 
yeni fırkanın le~·. <. · 

HAFTADA 

BiR DEFA 

KAYSERİ'DE 

ıozoın ıoKı -
TADA OTUR 
ACIHIA DU 01 

imKinsız-
Buradaki Belediye 
Günlük İşlerin Onda 
Birini Bile Yapamıyor 

Kayseri mektubu: 

KaY.ıer.ye geldiğim 15 gün 
oldu. İlk geldiğim gün tren
den gece indim, sabırsızlıkla 
sabahı yapbm. Henüz uykudan 
uyanmış, karyolama oturmuş
tum. Bqımı açık duran pen
cereye çevirdim, bir de ne 
göreyim efendim, viranelik bir 
manzara. Kalktım uykumun 
mahmurluğu ile aynaya bak-
bm. Yüzümün aanlıj'ı nazarı 
dikkatimi celbetti. Aynaya bir 
parça daha yaklaşbm, yüzümü 
gayet ince bir toz tabakası 
kaplamıfb. 

Tevekkeli dejil, gece uyku
dan uyanmışbm, sıcağın tesi
rile yorıanı üzerimden atmıı, 
arka ilatil uzanarak diişünmi
ye bqlamışbm. İtte o sırada 
yüzümde ve gözümde hisset
tiğim hafif, ince ve sık temas
ların ne olabileceğini düşün
düm. Bir parça asabi mizaç 
bir genç olduğum için bu hafif 
toz yağmurunu evham olarak 
kabul ettim. Bu kadr toz ne
reden gelir? Evet cadde bir 
karıı toz rüzginn ve geçen 
otomobillerin teairile havala
nan tozlar kendilerini bizim 
odada buluyorlar. 

Bazartesi günii bir arka
daşla öğle yemeğine lokanta
ya gitmiştim. Karşı karşıya 
oturarak birer çorba içtik. 
Garsonu çağırarak bir de ke
bap getirmesini aöyledim, gel
di. Tam yemiye başladığım 
aırada toz duman kıyamet kop
tu. Lokanta dahili birbirine 
girdi. Sizi temin ederim ki toz 
dan karııki masada oturanlan 
göremedim. 

Kayseride ( sCSziim ona ) liç 
tane park var. Biri kolorduya, 
biri belediyeye, biri de umuma 
küşat edilmiştir. Bahçelerin 
içinde her huauata nazarı dik
kati celbeden kolordu bah
çesidir. Umuma ait bahçenin 
etrafı mezbelelik halini almış. 
Köpek ve kedi cesetlerile hasıl 
olan sıhhate muzır kokular .. 
Buradan başka bir yer yok ki. 
Sabahtan beri çalışarak yoru
lan vücut ve dimağınızı dinlen-
dirmek iç.in istirahate muhtaç
llDIL Oturdujumuz beş dakika 
olmadı, müthiş bir toz koptu. 
Oturmak kabil mi?.. · 

Fazla yazmasam daha iyi 
olur; çünkli: Dedemizden kalma 
bir misal vardır. (Doğru söyli
yeni yedi köyden kovmuşlar ı 
babaettiğim bu toz mesele81 
her gtbıkli hadiselerin onda 
birini tqkil eder. 

Kayaerideki belediye her 
gilnkil hadiselerin onda bi~~ 
teşkil eden bu toz meselesuıı 
halletae milşktilibn, hasta' ı fın, 
pialiğin bir derece önünü aıınıf 
olmaz nı·?. 

j saın 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Parasını iade Etmişler 

Cuma günü Kadıköyüne gitmek 
icap etti. Bilet aldım. Kişeye verdiğim 
beş lirayı bir lira verdim :ıanm ile dört 
liraaını almıya unutarak vapura girdim 
ve unuttum. Akşam lııtanbula dönerken 
hatırladım. KöprOye çıkınca saııtin di
binde görülen odaya gittim. Sermeınur 
Osman Beyi ııordum. Be1.ı ne%aketle 
karşıladı.Esbabı müracaatımı dinledi. Ve 
derhal zile bastı. Bir efendi geldi. Kişedt> 
kalan dört lirayı bu efendiye veı;r. · ve 
kayıt muamelesini yapınız dediği zamıın 
inanamaz bir hale geldim. Ayni zamıın
da ııennemur Beye bu mürauatım esna
amda Yugoslavya sefareti başkatibi 
olduğunu bildiren bir ecnebi de müra
caat ederek madamımn ipekli ve çok 
kıymetli mantosunu vapurda unuttuğunu 
söyledi. Osman Bey mantosunun yaka
aımn beyaz kürklü olup olmdığım sordu. 
Ecnebi beyaz kürkl\i olduğunu söyledi
ji vakit ııermemur mantoyu getirtti. 
Ecnebi hayretle ve adeta sevincinden 
çıldıracak bir surette mantoyu aldı · 
Sermemur beye yaptığı teşekkürleri ve 
minnettarlığı burııdıı tarif etmek için 
kendimde kuvvet bulamıyorum. 

Bir Türk müessesesinde bu şekilde 
ciddi vazife görüldüğünden milli guru
rum arttı. Sizden çok rica ediyorum, 
k<Sprüdeki aermemur Osman Beye 
alenen teşekkürlerimi bildiriniz. 

Gazetenizin daimt okuyuculanndan 
Meriç otelinde mukim Trabır.oıı tüccar
lamıdan Ali Rıza 

iSKANI ŞiKA YET 
Karllerlmlzden Kayalar mllbadille

rinden Karanfil oflu Hüaf'yin Efendinin 
tlklyetleri ı 

Bu zat kanunen kendine ait olmuı 
lbaml'elen emlak için alb defa Kırk
lareli vallai Ahmet Dursun Beye istida 
vermS.. Fakat hiçbir cevap alamamış. 

Nihayet yedinci latidaıımı 26 hazi
ran tarihinde vermit, Jİlle bir cevap 
yok, buna mukabil lakin S.leri memur• 
lanndan Nazmi Efendi namında bir 
tahııın pyrl mqru bir tekilde, Peraı
canlı Omer Berki ismindeki bir adama 
birçok emllk verdiğini ve baıka bir 
adam, lldtlğil halde 81memiı gösterile· 
rek ve bunun için de tahadette bulunu
larak bir mülkün otelci Jhkla Eefendiye 
satılmıt olduğunu ve daha birçok yol
au&luklann yapıldığını iddia ederek acı 
acı tlklyet etmektedir. -

TÜTÜN PAKETLERi 
Dün akşam, bakkal Manuktan bir 

Yenice getirttim, açtım ki hayret 1 .. Ka
ba klğıtlar muntar.am katlanmış ve 
kutuya yerleıtirilmişler. Klğıdı evirdim 
çevirdim, tiltlln kokuaundan başka bir
fey yok. 

Bakkal, kapalı kutu verdim diyor, l 
ben iae, bir parça kiğıda 20 kurut 
veremem, diyorum, fU halde hak kimin
dir ? Size soruyorum. Reji kulan miJiet ı 
efradı ile alay mı ediyorlar?,. 
Pangaltı bilezikçi sokak Dr. Merdinyan • -

ÇÖPÇÜ UGRAMIYOR 
Kandillinin en hııvadar ve en ne:r.a

tetll mevkii hiq. ıüphesi:r. Perakende 
mahal lesidir. Belediye dairesine olan 
me9afeai de 300 metreden iba
rettir. Fakat lstanbulun fethindenberi 
mahallemize çöpçü uğramamııtır. Çünkü 
yol yoktur. Biz yol vergisini tamamen 
veririz ve esef te etmeyiz. Y alnu çok 
rtıcUmOH giden bir şey varsa o da,biz
Jerden cebren alınan çöp vergisidir. 

Kandilli Perakende mahallesi namı
•• sakinlerinden 14 No.da Refik 

Kaçak Konyak 
Yakalandı 

Dün, bir hamal SL~nda 
(24) kilo Martel konyağı ka
çınlU'ken memurlar tarafından 

yakalanmıştır. 

Sokakta Hiç Tehlikeye 
•• 

En Süratli Otomobillerin Ününde 
Kedi Gibi Sıçramaktadır ••• 

Bu resim
de gördüğü-

ğünüz adam 
kediye ben-
zer. Kedi

nin en büyük 
hususiyeti var
dır, yüksek 
bir yerden at
bğınız zama1 
ayak üstü düşm~si değilmi? İşte bu 
adam da bu itibarla kediye ben
zer. Ne kadar yüksekten atarsanız 

ı atınız, takla atarak yere iniyor ve 
· ayak üütü yere düşüyor. 

Mesela bir gün saate 60 kilomet
ro süratle giden bir tayyareden 
düşmüş, ve takla atarak yere bir 
metre mesafeye kadar indikten 
sonra koşuyormuş gibi yürümiye 
başlamış ve ayak üstü yere düşmüş. 

Bu adamın böyle akıl almıyan bir-

\ 

1 

hassayı bulmuşlar: Dimağı sinırler o 
kadar hareket halinde bulunuyor ki o 
uyurken bile gevşemiyorlar. işte onun 
bu tehlikeli marifetleri yapabilmesinin 
yegane hikmeti budura~adır. 

Kendisi marifetlerini nasıl yapbğım 
şöyle anlatıyor; 

"Direğin tepesinde uyumak iatediğim 
.zaman evvela ayaklanmı diretin etrafına 
saranm. Sonra dirseklerimi dizlerime, çenemi 
de avuçlarıma dayanın. Sağ veya sola kay
mamak için de ağzımın tarafına iki küçük 
parmağımı aokanm. Sonra aşağıda beni 
bekliyenlere uyuyacağımı ve 20 dakika: 
sonra beni uyandumalarını ıöylerim. 

MTabii bir başkası uyur uyumaz adaleleri 
gevıer, ve derhal yere düşer. Bu hal bende 
de olur. Fakat sinirlerimin gevteklik gös-
tenniye başladığını hisseder etmez 
kendimi toplar ve doğrulurum. Bu 
suretle 20 dakika kadar uyuduktan 
sonra, a9ağıden bir •ea, "Uyan,, 
diye bağnr. O vakit kalkar v .. 

çok marifetleri vardır. Bu marifet
lerinden biri de yüksek bir direğin 
ucunda başaşağı uyuyabilmesidir. 
Resmini burada gördüğünüz direk 
bu adama yatak vazifesini görmek
tedir. Bu marifeti yapmak içın di
reğin ucuna çıktıktan sonra bacak
larını o şekilde bağlıyor ki bütün 
gece uyumuş bir halde burada ka
labiliyor. 

1 qatı inerim. 

Bu adamı otomobilin çiğnemesine 
imkan yoktur. Bunu birkaç defa 
tecrübe etmişler, fakat muvaffak 
olamamışlardır. Çünkü otomobilin 
üzerine gelmekte oldugunu görilr 
görmez derhal bir kedi gibi havaya 
sıçrıyor ve otomobilin üstüne atlıyor. 
Hiç bir otomobil ne kadar sür'atle 
giderse gitsin onu altına almağa mu
vaffak olamamıştır. 

Bu adam nihayet bir gün direk ~ 
üzerinde uyurken düşmüş. Hasta
neye kaldınlmışlar, Doktorlar mu
. •tene etmişler. Ve kendisinde şu 

Her Ay 1200 Kişi ! VE ERKEK-

is tiklil 
LEYLi VE NEHARi 

lisesi Dördüncü şube hergün (35-40) 
kişiye pasaport vermektedir. 
Tahmini bir hesapla her ay 
lstanbuldan ( 1000- J 200) kişi 
çıkıyor demektir. Pasaport 
alanların ancak yüzde (25) ini 
gayri müslimler teşkil etmek
tedir. En çok pasaport alanlar 
Yugoslavya'daki emlakini sat

Orta ve Lise Kısımlarını Muhtevidir 
Bütün sınıfları mevcuttur. 

mak istiyen Türklerdir. 

Kız ve erkek talebe f;iYn kısımlarda ve ayrı teşkilat 
dahilinde ıdare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA Başlandı 
TaJep vukuund~ tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı polıs merkezi arkasında 
Telefon: İstanbul 2534 
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tında bir kat daha varmış ve 
madam çocukluğunda oraya 
büyük pederile inermiş. Ma
dam kocasının yanında dua 
ederken ben de taharriyabma 
devam ettim. 

Dört köşe bir mahzene in- ı 
diler. Birinci kata çıkan su, 
bu mahzenin çatlak duvarla
rından sızıyordu. Beşu'nun da 
işaret ettiği gibi, burası vak
tHe elektrikle tenvir edilmiş 
olacak ki hala telleri duru
yordu. Keskin bir rutubet ve 
küf kokusu genizlerini sardı. 

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

İMDAT GELİYOR 
Beşu dedi Jö: J harap olmuştu. 
- Eğer bana refakat et- İçeri girdiler. ÜstUnde hiç 

nıek isterseniz, ben ıize ma- arduvaz taşı kalmıyan çatının 
hallinde mütemmim malumat aralıklarından ışık giriyordu. 
veririm. Yer çamurlu idi. 

Mösyö Vertiye kabul etti. Mösyö V eltiye sordu: 
Beşu gitgide mağrur ve ciddi - Siz burasını gezdiniz ve 
bir tavur alarak yol göster- tetkik ettiniz, değil mi Mösyö 
di. Ve hepsi birden dosdoğru Beşu? 
köprüye gittiler. Kısa bir mu- Oranın mükemmel bir su
ayene, köpriinün zannedildi- rette taharri edildiğini iddia 
tinden daha sağlam olduğu· eden canlı bir tavurla Beşu 
llu gösterdi. Köprü biraz cevap v<:::di: 

•allanıyordu ama, üstünde - Evet müstantik efendi. 
tehlikesizce birçok hareketler Bir bakışta anladım ki, katil, 
Yapılabilirdi. Kule basık ve önümüzde uzanan bu kısımda 
alçaktı. Evvelce, güvercinlere değildi. Fakat, Madam Ger
)'Uva hizmetini gören delikler seni isticvap ettikten sonra 
lıtapablmıtb. Çalının bir kıımı öğrendim ki, bu kulenin al-

- Y almz başınıza mı? 
Beşu, bütün Fransa polis

lerini temsil ediyormuş gibi mağ
rur bir tavurla cevap verdi: 

- Evet, yalnız başına. 

- Taharriyatımz uzun sür-
dü mü? 

- Kısa sürdü, müstantik 
efendi. Evvela yerde, bu ça-
murlar içinde, cinayetin ikaı
na vasıta olan silahı buldum. 
Yedi kurşunlu bir Brovning 
tabancası. İşte gene olduğu 
yerde duruyor, biraz benimle 
beraber gelmek zahmetini ih
tiyar buyurur musunuz? 

Beşu cep fenerini yaktı ve 
hikimlerin önüne geçti. Raul 
de onları takip ediyordu. 

Mösyö Vertiye sordu: 
- Buraya hiç kimse giz

lenmemiş midi? 
Hiç kimse. 

- Gizlenecek yer yok mu? 
- Bilahare j:ındnnnalarla 

yaptığım ikinci bir z~yaretten 

sonra da kani oldum ki yoktur. 
Hem böyle bir yerde nasıl 
nefes alınabilir? Fakat, kub
beyi geçen bir hava menfezi 
de yok değil. Ben size bunu 
dışarıda, kulenin arkasında 
göstereceğim. 

- Pekala, Mösyö Beşu, 
hulasaten n<' ·· ı :rdesiniz? 

• 

Kadın Ve Kalp işit -
Tabii Kocalar Hangiler? 

Bu Gibi Kimset 
Neden Hoşlanırlar 

Şimdiye kadar muhtelif tip ı ı G enz 
kızlar hakkında malumat ver· ı 
dim. Her tip kızın hususiyeti· 

Kız ~;;t:;;; --
. ni izaha çalışbm. 

1 Şimdi de hanım kızlarıma 
erkekleri tanıtmıya çalışacağım. 
Erkekleri de kızlar gibi muh
telif tiplere ayırmak mümkün
dür. Her iki tipin kendine gö-

re hususiyetleri vardır. Tanıdı
ğınız erkeğin hangi tipe men
sup olduğunu anlarsanız, onun 
hususiyetlerini tanımakta müş
külat çekmezsiniz. 

Size bugün tabü kocalardan 
bahsedeceğim. 

Tabii kocalar aile bayatla
nnda mutavassıt bir kadım en 
ziyade tatmin edebülen erkektir. 
Bu erkek hovardalıktan hoş
lanmaz. Bekarlıktan muztarip
tir. Mahçuptur, mütevazıdır. 
Kızlarla görüşürken kızarır ve 
utanır. Bütün emeli bir an 
evvel kendisine yuva arkadaşı 

olabilecek bir kız bulabil· 
mektir. Bunu bulduğu gün 
derhal evlenmek ister. 

Aradığı ve beğendiği kızlar 
kendi gibi durgun ve · sakin 
kizlardır. Bu adam heyecan
dan hoşlanmaz. Her.Jeyin sü
kim ve itidal ile halledilmesini 
ister. Heyecanlı ve derin bir 
aşka tahammülü yoktur. Ha
nım hanımcık, evine kapalı, 

sade ve sakin bir kız onu tat
mine kafidir. Bu tip erkekler 
evlendikten sonra sönerler. 
Artık kansından mutlak bir 
ıadakat gördüğü · müddetçe 
mes'ut ve bahtiyardır. Erken
den evine gelir. 

Kansile fazla meşgul ol
mıya lüzum görmez. Titizlik 
etmez. Karısının her istedıği
ni yapmaktan zek alır. 

Bu tip erkekler, asabi, 
heyecanlı kızlar için bir fela
ket, fakat kendi tipinde bir 
kız için mahzı saadettir 

Hanım Teyze 

ismet isimli Kariime: 
Mektubunuzdan anlaşılıyor ki 

kızım, siz karı koca uymamJŞ· 
sımz. Bununla beraber bu işin 
anahtarı şen olmaktadır. Ko
canızın sizden istediği en mü
him şey neşedir. İhtiyacını tat
min ederseniz bütün diğer ku-

-Müstantik Efendi,tevazula 
itiraf edeyim ki, henüz bir 
fikrim yok. Biliyorum ki, Mös
yö Gersen bu kulede bulunan 
biri tarafından katledilmiştir ; 
fakat sonra bu adam ne ol
muştur ? Bunu bir türlü anla
mıyorum ve niçin bu cinayeti 
yaptı? Onu gözetliyor midi? 
Bu bir para cinayeti midir? 
Yoksa tesadüfi bir katil, bir 
kaza mıdır? Farkında değilim. 
Tekrar ederim, bu kulenin 
içinde, bu kapının aLkasından 
bir adam ateş etmiştir. İşte, 
müstantik Efendi, yeni emre 
kadar bundan başka hiçbir 
şeye kat'iyetle hükmedilemez. 

Beşu'nun sözleri o kadar 
kat'i idi ki, hiçbir zaman 
halle<lilemiyecek bir vak'a 
karşısında bulunulduğu hissini 
veriyordu. M. Vertiye de ha
fif bir istihza ile bunu ken
disine ima etti: 

Güzel bir Sonbahar h1valeti. 
Bilhassa genç kızlar için tav
siye ederiz. 

surlannızı müsamaha ile göre
bilir. 

Evinize neşe sokmak için 
hiçbir fırsab kaçırmayın ve 
neşeli olmak için ne lazımsa 
onu yapmaktan çekinmeyin. 
Emin olun ki bütün diğer ku
surlarınız çabuk unutulur. 

H.Hiisnü imzalı Kariimize: 
Gazete ile kendisine kan 

arayan adamm akıbeti elbette 
hundan başka türlü olmaz. 
Gazetelerle yapılan izdivaç tek
liflerine hiç inanılır mı a oğlum. 

H. T. 

Bir Usulsüzlük 
İzmirden bir kari bildiriyor: 

Belediye azasından Baba Raşit 
Beyi herkes tanır. Baha Ra~:t 
B. son zamanda hastalan
mıştır. Belediye idaresi, has-
tayı gürültüden vikaye etmek 
için evinin önünden geçen yola, 
tamir ediliyormuş gibi ipler 
çektirmiş. 

Araba ve otomobiller deh
şetli bir kavis yapıyor. 

Raşit Beyi herkes sever. 
Fakat bu hareket doğru mudur? 
~ . 

-== TAKVİM ===--- --
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Rum1 
12 - Ağustos - 1346 

Vakıt-Ezani-V asatt 

Akşam 112.- 18.SS 
Yatsı 1.38 10.35 
imsak s.JT 3.30 

- Yerin dibine geçmediği
ne veya havaya uçmadığına 
göre herhalde katil bir yerde ... 
bulunuyor. 

Beşu, alıngan bir tavırla: 
- Öyleyse arayımz müa

tantık efendi, dedi. 
- Herhalde arıyacağız ve 

bu istişaremizden herhalde 
mes'ut neticeler alacağız. 

Cinai meselelerde mucize 
yoktur. Az veya çok meharet
Ie tertip edilmiş usuller ve 
~ileler vardır. Bunları bulaca
gız. 

Beşu, vazifesinin bittiğini ve 
kendisine ihtiyaç kalmadı~ 
anladı, Raule: 

- Sen bu işe ne de 
Dedi. 

- Ben mi? Hiç. 
- Elbette bir fikrin va. 
- Neye dair? 
- Canım, şu cinayete daı. 

Katil nasıl kaçb acaba? 
[ ft..ı..ası var J 

a 

l 
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>sytp SULTAN KlMDIB~1 Müsabaka1 
~ "Bu Cenge Nihayet Verilmelidir. Doğru Cevap Verenlerin 

Dökülen Kanlar Kllf idir, Evllldım I ,, İkinci Listesi 
ıch Y akup içeri girme· 1 1 Müsabakah hidayelerimize gelen 

d b. Cengi Uzaktan Seyrediyorlardı ' cevaplar toplandı. Sıra ile tasnif 
a"~ab~b; y~e rr L-----------~-----------~-1~ili~~Ku~mWb~e~~~ 

.;ok · ve yaralılar yatıyordu. için tasnif edilenleri de peyderpey 
(.~~n şiddetinden Bizanslı- Jneşrediyoruz: 
larl ~aplarm arasından hiç · İ k i n C i S e r i 
ki•yi tanıyabilmek müm- ~'10,, Suale Cevap Verenler 
\ı1 değiidi. Adile Hanım, Amerikan kız 
Ortalık tozdan gözükmiyordu. kolleji: Amavutköy 
Fakat Ali gizli yola girmiş Süleyman Necati Bey, Ro-

"1Undujundan çarnaçar ken- bert kollej talebesinden: Bebek 
~t..-1-la"!irıııiJe mecbur oldu: Leman Hanım, Mühürdar 
~anlık yolda binbir müş- caddesi No. 39: Kadıköy 

ldilıt ile ilerliyorlardı. Nihayet 
kt el · Behçet Bey, Ihlamur cad-

dlfarı çıkılan no aya g mış- desi No 110: Beşiktaş 
htdi. 

Buraya, ayazmanın ışığı vu- 1 Alaatin Bey, 1. N. B. 
ruyor, dışarıda muharebe eden Mehmet Ali Bey; Nuruos-
AraplaiLı gulguleleri geliyordu. maniye Kireçhane sokağı N. 1 

Ser4'r Y akup ile Ali biraz Naci Coşkun B. İstanbul 
durdular, Hazreti Eyyubu ya- Ticaret odası memurlarından. 

ftKA yeri! bırakblar. Çünkü, konuşmıya takati yoktu. Kay- 553 Numaralı Fehmi B. 
burai:fan çıkmak bir mesele bettiği kandan ve canının acısın- İnatçı Genç İstanbul erkek lisesi. 
#· Fakat tam bu sırada Haz- kendisinden geçmişti. Dokuz Suale Cevap Verenler 
'fttİ EYJUI> hafifçe titredi. Serdar Y akup gözlerinden Bı"r Kadını Denizde G H H 

serdar hemen yere eğilip akan yaşları dindirmiye ça- alatasaraylı . . 
tekrar başım dizine koydu. bşırken Ali'nin yardıınile bay:- Çıplak Bırakb No 359 Necmettin Bey Er-
Koyar koymaz da: gın olan Hazreti Eyyubu yu- Dnn Caddebostanı plijında kek lisesi: Ankara. 

Mubarek ihtiyarın gözleri karı çıkardı. Bu sırada manas- garip bir vak'a olmuştur: Bir Ali Necmettin Bey No 15 
açıldı. Bu gözlerde artık eski bnn içinde kavga eden arka- genç, bir Rum kızma yakla· Vefa orta mektebi. 
kuvvet kalmamışb. daşlarını unutmuştu. şarak ahbap olmak istemiş; No 39 Ahmet Rahmi Bey 

Ancak işitilebilecek kadar Eğer biran evvl imdat gön- genç kız yüz vermemiş. Hayriye orta mektep talebesi. 
hafif bir sesle: derilmezse onlann hali berbat Biraz sonra kız denize gi- F.F. Bostanca 

- Biraz su verin! Dedi. olurdu. rince delikanlı da takip etmiş ; 
b ktı A d h b N. İ. Valdeiatik mahallesin-Serdar y akup, Aliye a • yazma an mu are e mey- kız gene yuz·· vermemi•. Buna Ü 

b kıs ,.. de Helvacı sokagv ı: sküdar. 
Onun bakışından arzusunu an- danının hemen mühim ir - kızan genç te usulcacık kızın 
hyan Ali, sıçradı, ayazmaya mı görülüyordu. mayosunu kesmiş. Deniz orta- Bir Sar hoşun 
çıkb. Su getirmiye gitti. Serdar y akup bir bakışta sında çırciplak kalan kızcağız 

Serdar yakup ile Hazreti bütün vaziyeti kavradı. feryada başlamış. Kıza peşte- Konferanslan 
Eyyup Yalnız kalmışlardı. Arap ordusunun bir şey al 1 · d lis E 

l d m götüren er gencı e po e veli gece saat 23te bi rsarhoş, 
lııti·yar bayraktar fısıldadı: yapamıyacağı görü üyor u. . l d. B l Arkasa var) teslim etmış er rr · eyazıt civarındaki kahve ve bira-
- Sen misin evladım Ya- =======::-=-===-·.;~~~~~::s--========:=:==~=:='I haneleri epeyce rahatsız ettikten 

kup? sonra Çarşıkapıya gelmiş ve kol-
- Benim amca! l . 1. tuk değneklerile gelen geçen 

Bı"lhassa Anadolu yollarına pek e verış ı t bil tr ı b" __ Cenk ne oldu? Kazan- o omo ve amvay an ırer 
olarak imal edilen lastikler birer durdurmuş:" Ne yapalım 

dık mı? her gün belediyeciler muayene 

- Devam ediyor efendim, FORT ~O~R~- etmez ya, bugün de sıra bende,, 
belli değilt ,. diye bağınp çağınrken gelen 

- Biz bu harbi kazanamı- polis memuruna, şoför ve 
yacağız! Kostantaniyenin fethi vatmanlara da şöyle sayliyerek 

Ve İslamlar eline geçmesi IID@~)1@[f) işi tatlıya bağlamış: "Kimseye vurmuyorum. Sövmüyorurn, hiç 
mukadder ise, her halde bu, bir yere tecavüz etmiyorum. 
bize değil, bizden sonra gele- Ben ancak şaka yapıyorum. 
cek bir kavme aittir!. naın otomobi] latikleridir Binaenaleyh tutmıya hakkmız 

-inşallah bugün fethederiz! yoktur. ,, 
-Ben çok fenayım evladıml Sonra bir kıraataneye dala-

rak konferanslarına devam 
Tam bu sırada kuyunun ağ- etmiştir. 

ada Ali gözüktü : 
- Serdar~ suyu al! diye 

~endi. Eba Eyyup dudakla
mı kımıldattı, iki iıç yudum 
u içti. 

Sonra gene sözüne devam 
etti: 

- Dinliyor musun, oğlum? 
dedi. Ben arbk bu cenge ni· 
hayet vermenizi istiyorum! dö
külen kanlar kafidir. 

3enim sende kalan müh-
rümü bul, orduyu alın, (Sizik) 
ıehrine çekiliniz ve ilkbahar
da memleketinize avdet edi-
mz. 

Bana gelince, şurada iki 
tlç hafta daha yaşıyacağım! 
Beni öldükten sonra burada 
bırakmızl Cesedimi yanınızda 
·'4»r.meyiniz! Öldüğüm yerde 
ıömülmek, burada kalmak is
tiyorum! Beni aahilde bir yere 
goınünllzl 

Serdar Y akubun gözlerin
den yaşlar boşanıyordu. 

- Burada tnrbeniz kaybo
lur, l nutulursunuz, dedi. 

~-ı.aıreti Eyyubun yilıll giil
dü: 

- Cenabıhak takdir etmiş· 
9e Kostantaniye şehrini zap
"1denler benim kabrimi de 
,sıeydana çıkarırlar. 

azreti E bun daha fala 

FORT 
DUNLOP 

Ytbiiylltü serbest, kuvvetli ve ıon derece 
dayanıklıdır 

F ort Dunlop Lastikleri 
Himil bulundukları sarı kırmızı madalyonu ile kolayca 

tefrik edilirler. 

Her yerde arayınız 

Bugünün Me
selelerinden 

[Bat tarafı (1) inci sayfada) 

Maamafih petrolleri köylilye 
boyayıp vermek teklifi, bu 
kaçakçılığın önünü alabilirdi. 

Bu şekil muvafık görülmedi 
ve son tecrübenin yapılmasına 
karar verildi. 

Bu tecrübeler, petrolle iş
liyen köylü elindeki taraktör
lerin mazotlu taraktör haline 
ifrağ edilip edilemiyeceklerini 
anlamıya matuf bir tecrD.be
dir. Zira çıkan kanunla k&yln 
muot alamıyor ve taraktörler 
bot duruyor. Ve timdiye ka
dar alınan neticeler, tebdil 
ameliyesinin masraflı, güç vel· 
hasıl astarı yüzünden pahalı 

bir it olduğunu göstermek
tedir. 

Şn halde: bu traktörler 
aynen muhafaza ediiecek, bun
dan böyle mazotla işliyen 
traktörler almak icap edecek
tir. Fakat asal insanı düşün
düren nokta, kanunda mevcut 
mazotla ifliyen traktör kay
dıdır. 

Çtlnkü işten anlıyanlar bi
lirler ki bu memlekete gelen 
traktörler içinde, esas hare
ket ettirici maddui mazot 
olarak yapıhmf tek bir trakt&r 
Yardır. O da " Lam " mk· 

Küçük Yaramazların Bir Marifeti ..• 

Evlerine 

Arabaya Nasıl Parasız Bindiler ? 
Cici, Dici, Kuku bir gün kü

çük arabalarını aldılar, gezmiye 
gittiler. Dönerken arabaya sıra 
ile biniyorlardı. Fakat artık yo• 
rulmıya başlamışlardı. Daha da 
epeyce yollan vardı. 

Onlar böyle yorgun argın gİ• 
derlerken bir de baktılar ki ar
kalarından bir araba geliyor. 
Hemen Kuku bağırdı: 

- Çocuklar, bakın aklıma ne 
geldi: Şimdi araba önümüze ge• 
çince arabacı görmeden arabamı
zı bir iple onun arkasına 
bağlıyalım. Sonra üçümüz birden 

arabanın içine dolalım rahatça 
eve gidf!lim. 

Bu, hepsinin pek hoşuna gitti. 
Araba önlenne reçince Cici 

arabayı arkasından ittJ, Bici elin
deki iple kendi küçük arabalarını 
büyilk arabanın arkasına bağladı. 
Kulcu ıaten arabamn içinde idi, 
it bittikten ıonra da Cici ile 
Bici de arabanın içine atladılar, 
rahatça evlerine gittiler. Tam ev
lerinin 3nilne gelince iiçü birden 
atladılar, yava,ça ipi çözdüler. 
Arabacının hiç bir şeyden haberi 
yoktu; atını ıürdü, aitti. 

1 * Son Posta'nın Bilmecesi -+c 1 

Halledilen Bilmecemiz 

1 - Bu (2) depo (5) en zaru• 
ri gıda (2) 

2 - Yakın dejil (4) serb .. t 
olmıyan (4) 

3 - Zaman (2) çokluk bil· 
diren (2) 

4 - Beyaz (2) zil (3) parça (2) 
5 - Sofrada bulunur (5) 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

6 - Muıeri mahalleıl (S) d-
yan (S) 

7 - Erkek ismi (5) 
8 - Nota (2) söz (3) yemek (2) 

9 - Oç (2) kırmm (~ 
10 - Götüı (4) katın ütü (4) 
11 - Vücuttaki fazla et (2) el 

boyu (5) sual ('.l) 

FEVZİYE LiSESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Mektep 15 Eylwde açılıyor. Mezuniyet imtihanlarına tabi 

talebenin 1 Eylillde mektepte bulunması lizımdır. 

IST ANBUL LiMAN ŞiRKETi 
İnhisarı Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi mucibince hisıedarlar umunıt 

heyetinin aşatıda yazıb meseleleri müzakere ve karar ittihu etmek 
üzere 2S Eylül 930 perşembe tünü saat lS te Şirketin htaaburda 
Sirkeci'de kiin Liman hanmaa idare merkezinde feykalade toplaamıya 
çağınlması kararlaşbrılmışbr. 

Mezkür kanunun 385, 386 inci maddeleri mucibince hiHedarlarm 
ualeten veya vekaleten dahili nizamnamemizin 2' mcı maddesine 
tevfikan toplanma gününden evelld 

1
on gün i~inde hisse ıenetlerini şir

ketin idare merkezine veya Tilrkiye f bankuının merkez ve tubeleria• 
tevdi ile mukabilinde alacaklan makbuzu idare meeliaine ine ederek 
duhuliye varakası almalan rnuktezidir. 

Müzakerat ruznamesi 
t - Şirket dahili nizamnamesinin ikinci maddesinin tadiU. 
2 - Şirket dahili nizamnam,iain beşinci maddeıinin taclill. 
3 - Müddetleri hitam bulan dare mecliıi azaıınu:ı iatilaabı. 

İkinci maddenin asb Tadil teklifi 
Şirketin WlHDl - iıtaabul Liman 1 Şirketin UDVaıu- lstanbıal u.... 

itleri inbisan Türk Anonim firketi talımil ve taltliye Tirk Anollim 
olacak. firketi • olacak. 

Beşinci maddenin aslı Tadil teklifi 
Şirketin sermayesi bet yüz bin 

1 

Şirketin ıer•ayellİ bil' milyon 
-500000- liradan ibaret olup bebari -lGOOOOO- .liradan muet okıp be-

yirmi beş Türk lirası kıymetinde heri yirmi bet Tilrk llraı kıymetinde 
yirmi bin hiaseye milnkasenıdlr. lork bin bf11eye •lnkuemdir. 

törüdür ki Türkiye umum ve- Bey üzerine almıtbr. Bundan 
kAletini Alpullu ıeker mlleue- IOIU'a, bibneyis, artık denecek 
sesinin başında b.lunan Hayri blrfeJ v• ımdır? 



~6 Aiustos SON 

İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. 
• 
Ihrahim Bey, İttifak Muahedesi 
liakkında MalUmat Sahibi Değildi 

Verdiği 

.. Kayıt ve kabul 
Ali ticaret mektebi müdürlüğünde~: 
h 1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylül 930 pazartesi gün6 

daşhyacak ve 30 eylül 930 salı günü akşamına kadar devam 
t tcekt• ır. 
a 2-Kayıt ve kabuJ için her gün sabahlan aatlOdan akşamlar:ı 
aat 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edilecektir. 

3 - Mektebin Ulômu iliyei 
ticariye kısmına: 

A) Tam devreli liseleri ikmal etmiş hanım ve Ef. ler. 
B) Darülfünun fakültelerile ili mekteplerden mezun 
olanlar veya nakil suretile gelenler. 
D) Liso ve ali mekteplerimiz derecesinde olduğu 
hükümetçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şaha
detnameli olanlar, bila imtihan kayıt ve kabul olu
nacaklardır. 

le Ancak, ecnebi mekteplerden mezun olanlarla mektebin bu 
~871n:' muadil bulunan ecnebi ili ticaret mektepleri müda
Ç~d erı~de!1 mukabil de~elere naklen alınacak olanlar Türk-

en ımtihan edilecektır. 

4 - Mektebin yüksek ticaret: 
kısmına ) 
birinci devrelerini ikmal eden Hanım l A) Liselerin 

Gösteriyor .... 

Satış 

ve efendiler. 

İstifade ~iniz 
ı -- bb 3 aatın reçml7ecelrttr. 
2 - Her aabr 4 kelime heaap edl

leeelrtlr. 
3 -- Her Uh 5 adet Hla luapoau 

mukablllndedlr. • 
4 - Her S ntırdua faııluına 2 

kupoa llAve edilmelidir. 
5 - Her kupon tlurindekl tarihtea 

bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilin kuponunu ıaklayı
nız. Bundan S adedini ilinmız 
ile birlikte bir zaria koyarak 
posta ile idarehanemize ıön
deriniz. llAnınmn gazeteye P
mesi için bu kadan kAfidir. 

::::: SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 
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B) Orta mektepleri bitiren hanam ve efendiler. 
C) Orta ticaret mekteplerile, dörder senelik ilk 
Ticaret mekteblerine muadil olduğu tastik edilen 
ihtisas ve meslek mekteplerinden mezun bulunanlar. 
Ç) Bu derecede olduklan hükümetçe tasdik edilmiş 
ecnebi mekteplerinden tahadetnameli olanlar ( bu 
gibilerin Türk dilinden imtihan geçirmeleri fartbr) 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
bu mektepleri ikmal ederek şahadetname almlf olanlar bili 
imtihan Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve Yüksek tica-
retin ikinci sınıfında tedris edilen deslerin tamamından imtihan 
olmak ıartile üçüncü sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin 
üçüncü sınıflarından naklen gelecek talebe imtihansız Yüksek 
ticaretin birinci sınıfına alınacaklardır. 

6 -Mektebin ORTA TİCARET 
Kısmına: 

A) Liselerin birinci devrelerinde albncı ve yedind 
ıınıfı bitirmiı olanlar. 
B) Orta mekteplerde albna ve yedinci ınuf tahsilini 
f3rmüı olanlar. 
C) Tam devreli ilk mekteplerden phabetname almıf 
bulunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduğu tasdik edilmİf ecnebi 

Sayıfa 7 

1 
HAKiKi HA YAT HIKA YELERINI>EN: 8 

BİR İÇ YARASI 

H 

Ben Şarkıya Başlarken 
Bir Silah Patladı ••• 

- 2 -

1

. benden çok memnundular ve 
Haykırdım, ağlamıya bql· bana bir kardeş muamelesi 

ladım, kollanndan kurtul- yapblar. 
dum. Korkmuş ve beni bırak· Şehir şehir geziyor, müsa-
mışb. Fakat kin bağladı. mereler veriyorduk. 

Bir ıün ıözleri dönerek Bir gün bir kasabada oynu-
Hacı teyzemin üstüne yüıil· yorduk. Arkadaşlardan biri 
müş ve bar bar bağırmıştı : ut çalıyor, ben de farkı say-

- O ayyaş ahlaksızın kı· lilyordum. Kıyafetim de iyi 
D bu e•de bir dakika daha idi. Ön sırada oturanlar yiye
durursa, ben de senin kızını cek gibi bana bakıyorlar, ka
boşarım, demişti. ba ve terbiyesizce sözler ab-

Hacı tey_ze~ a~laDllf, . y~- yorlardı. Ben fena halde sıkıl-
varmış, ıözunu geç~ememlfti. dım, sinirlendim ve sahneyi 

Hacı teyzem be?1 kucakladı: bırakıp çıkmak istedim. Ahali: 
- Kızı~ benım . ~n~ı~ - isteriz •• Diye bağınyordu. 

yok, bu ahlaksız herifı goru- O d k üdü 
d d• b 1 sıra a umpanya m -yorsun, e ı ve ana lo ver- k 

di. Sokakta kaldığım ilk gece rll sahneye Ç1 b: 
bir medrese köşesinde yatb.m. - Efendiler, dedi, sahnede 
Bazı uygunsuz herifler bana olan bir kadına söz atmak 
aarkınblık etmiye başladılar. ayıpbr. Hele bu kızın yaşına 
Oradan da kaçmıya mecbur da hürmet ediniz. Eğer, bir 
oldum. daha söz atmıyacağmızı vade-

Kapı kapı dolqarak hizmet• derseniz prkı öyler, dedi. 
çllik istemiye başladım. Fakat Ben de şarkıya başlamak 
herkes kapıyı yO.zOme kapab- ilzere idim. Tam bu sırada bir 
•eriyordu, çllnkil, Hacı teyze- ailih patladı. Ortalık birbirine 
niıı damadı bütün mahalleye girdi ve sahnede arkamda 
benim hırsız, ahlaksız olduğu- duran müdürümüzün kanlar 
mu yaymışb. içinde yuvarlandığını gördüm. 

Belediyeye ıittim, oradan Derhal ölmqtti. 
da k?vdular. Çarşıda ıerseri işte benim yeni felaketim 
ıerıen dolqıp duruyordum. 0 günden sonra başladı: Tah-
0 giinlerde şehre gelen tiyatro kikat muhakemeler fil" 
kum •tı 0 d ' ' an, panyasının artis erm en eninde sonunda bizi serbest 
biri beni görd6, yanıma yak- bıraktılar ama kumpan a d 
laşb. Meğer beni ın:aktan dağıldı. ' y a 

biraz tanıyor ve başımdan Ben elimde b · k ku ı 
1 • b·ı· B • ·k ' n aç ruş 8 

geç~n en ı ıyormuş. enı ı na lzmire geldim. 

etmıye çalışb: . • O parayı da burada bitir-
-:- Gel, se?11 artist y~payım, dim. Şimdi sokak sokak sürü

dedi, bu sefil .hayattan kurtu- nüyorum. Bir iki gazinodan 
lursun, he,?1 b.ır~z rahat ede~, farkı söylemem için davet et
hem de .. egle~rsın. Z~t~n hız tiler ama, o hadiseden sonra 
de bugun Bıgaya gıcllyeruz. çekiniyorum korkuyorum is-
bu menhus şehirden de kur- t iyorum ' ' 

1 d d
. em • 

tu ursun, e 1
• Şimdi dul bir hanımın evi-

Be~ evveli kabul etmek is- nin bir köşesinde yatiyorum, 
temedim, ~düm; fakat v ta- Çamaşır filan yıkayıp hayatımı 
aavvur edımz. Hava aoğuk, k t ·h d. 

h • azanmayı ercı e ıyorum. 
kara kıştayız. lK1 giindllr ağ- On yedi yaşındayım. Büttin 
z:ıma birşey komamışbm, gözle- bu hrbn lar arasınd k d' · . d .. d On a a enıını 
nm önüyor, titriyor um. muhafaza etmesini bildim 
dört yqlannda kimsesiz bir ayni endİfeyle aefalete ka:a~ 
kızı~. Teklifi~. kabul .ettim. nıyorum. İzmir'in bir köşesin-

Bıgaya gıttik. Seaım g(i- den haykıran lstanbullu bir 
zeldi. ~e H~dan biraz hemşirenizin bu sesini işitecek 
da ut ögrenllllflim. Benden hiç kimse yok mu ? 
çok istifade ettiler. Hem kum- SON 
panyanın mildürü "K ... n Efen- (imza Ye adres idaremizde 
di, hem de öteki arkadaılar, saklıdır.) 

mekteplerden mezun !Julunanlar (Bu gibiler Türkçeden 
imtihan edilerek kabul olunurlar) bili imtihan kayıt 
ve kabul edileceklerdir. 

Ancak orta ticaret kısmına alınacak talebe miktarı tahdit 
edildiğinden müracaat yetmişten fazla zuhur ederse 25 Eylül 
tarihinde kayıt muemelesi kesilecek ve aralarında müsab<:ka 
imtihanı yapılacaktır. Müsabaka imtihanı şeraiti mektep 
divanhanesinde ilan edilmiştir. 

Diğer şartlar 
ı - Her üç kısma müracaat edenler, mektep katipliğin

den alacakları matbu beyannameyi dolduracaklardır. 
2 - Mektep müdürlüğüne bir istida ile mfiracaat edecek-

lerdir. latidaya atideki vesaik merbut bulunacakbr. 
A) Okuduklan mektebin phadetnameleri veya p
hadename mahiyetinde kendilerine verilen taadik· 
nameler veya nakil ilmllhaberi. 
B) Hüviyet cfizdam 
P) Tasdikli sıhhat raporu 
C) Aşı varakası, Ç) zabıtac.a aıasaddak h&snr 
•arakası 
D) Üç adet fotograf. 

Süt veren SFATLI ARK MA T Hülasası kulla 

Her eczanede f annelere 
I 

( 

r-



Nişan taşında 
• • 

ŞiŞLi 

TERAKKi 
LİSESİ 

LE y L İ 

NEHARI 

KIZ 

ERKEK 

Telefon: Teşkilitmı tevsi ederek uANA ve İLK,, 
ıımfları ile 11Kız Leyli., dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

Beyoğlu 2517 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

}, 

g 
ti. 
g<:. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köp

rü batında Beyotlu 2362. Şube 
acentesi: Mühürdar zade ham 
altında T~l. iat. 2740 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 26 ağus

tos sah 11 de Sirkeci nhb
mından kalkarak Gelibolu 

Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüıte mezkfır 
iskelelerle birlikte Alhnoluğa 

uğnyarak gelecektir. 

Mersin sürat postası 
(Mahmutşevketpqa) vapu

ru 27 Ağustos çarşamba 11 

de Galata Rıhtımından kal
karak Çanakkale , İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 

~decek ve dönüşte T qucu, 

Anamur, Alaiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale' de yalnız yol
cu verilir yolcu alınır. 

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 Arı~utluya da 

uğrayarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
sefain rıhtımından kalkarlar. 

İskenderi·ye 5Ürat 
postaM 

(Cumhuriyet) vapuru 29 A
ğustos cuma 1 J te Galata 
rıhbmmdan kalkarak cu
marteıi sabahı İzmir' e ve 

ak~amı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va

ı acak ve çar,amba İsken
deriye' den kalkarak İzmir' e 

uirıyarak İstanbul' a gele
cektir. 

İstanbul 3 Üncü icarasındtln: Bir 
de alacatın temini iatifa11 zımnında 

mahcuz iki adet sağm; l inek ve 

lur, bir adet buva ve bir adet gebe 
; düve ki ceman dört adet Kırım 

dü: cinsinden hayvanları atustosun 
_ 31 inci pazar günü saat 10 dan 

12ye kadar Büyilk Ada iskele ci
~ varında satılacaktır. Talip olanla· 
4~der"ln mahallinde memuruna müra
,sıeyd aatları ilan olunur. 

Ha; 

MAARİF VEKALETİ 
Terzi Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
2 - Eski talebe yeni kayt yapbracaklardır. 
J - Mektebe kaydolunabilmek için ilk mektep me1',UDU olmalıdır. 
4 - Mektep nehari ve meccanidir. 
S - Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 20 Eylule kadardır. 
6 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 

' ADRES: Sultanahmet-Dizdaiıye 

--- "I LE R 1 METODU,, ---
ceuı Nuri beyin riyaseti altındaki heyetin Dil kitaplarını alınız. 

limleal Maarif veklletince ilk mekteplerin ders programlarına ithal edilmiştir. 

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

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

Adres: iLERi kütüpanesi, Mcrtebani sokağı, Çituri hanı Galata, lıtanbul. 

Mangal kömürü münakasası 
Istanbul Adliye levazım dairesinden: 

latanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifanelerine muktezi 
430 çeki muhtelifülcins odun ile 50000 kilo mangal kömürü müna
kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün Ad
liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre · 7-9-930 ta
rihine müsadif pazar günü saat 15 te defter<larhkta müteşekkil ko
misyonu mahsusuna müracaatlan ilan olunur. 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden 
l - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Bu muamele 7 eylüle kadar devam edecektır. 
2 - 1 Eylülden itibaren eski talebenin kayıtlarını tecdit 

ve 6 Eylül akşamı kayda nihayet verilerek elde edilecek ne
ticeye göre yeni talebenin kat'i kabulleriee ait muameleye baş
lanılacaktır. 

3 - Kaydı tecdit: İlk taksitin tesviyesile mümkün olabile
cek ve tedrisata başlanılmazdan evvel daimi olmıyan talebe 
mektepte ibate ve iaşe edilmiyecektir. 

4 - İmtihanlara 1 Eylülde ve tedrisata 15 Eylülde başla
nılacaktır. 

5 - 25 Eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun 
müsaadesi nisbetinde tali sınıflarına leyli meccani alınacak ilk 
kısma bu sene meccani alınmıyacktır. 

6 - Eski ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi tenzilata 
tabi olanlar istinat ettirdıkleri resmi vesaiki ve yeni telebeden 
kardeş olduklarını iddia edenler de mahalli meclisi idaresinden 
musaddak kardeş mazbatasını ibraz etmeğe meburdurJar. 

7 - Mektebimiz ilk kısmından bu sene taliye terfi eden 
-meccai talebenin meccanilik hakkı saktt olduğundan bunlar
dan tali tahsilini ücretle takibe mali vaz' iyetleri müait olmıyan
lar yapılacak meccani müsabakasına iştirak edebjlirler. 

DOKTOR HORHORONİ 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar 

CENUBİ 
• 

AMERiKA YA 
Müreffehen ıritme istiyen 

yolcular. her halde 

INGİLİZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyah:ıt et.melidirler. 

TÜRKiYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3 J 26. Galata Rıh

ttm caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve .ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

Mes'ul müdür: Selim Ragıp 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
fler yemek ve her 
içki bulunur. 
S er v is mii kem m el 
Fi a t 1 ar mutedil dir. 

ÖGLE VE 
AKSAM 
YEM~KLERINIZI 
l•tasgon Lokanta•ında 
Yiyiniz. Eıld Postane 
binasındadır. 

AYAGINIZA GELEN 
BU KARLI FIRSAT 

KAÇIRMAYINIZ 

8ALA1 A 5ARAVINDA AÇILAN 

SANAYİ SERGiSİNDEKİ FORD 
. .., . 

VONUNU ZiYARET ETMEGI 
. . 

ETMEYiNiZ. 

MILL .. 
• 

PAVI· 
. 
iHMAL 

TOPHANEDiKI BÜYÜK FORO FABRIKASINDA YAPh.AAAK PAV)YONp~ 

TEŞHiR EDiLEN ARABALARI TEMASA EDINIJ. 
, 

Ayagınıza gelen bu karii fırsatı kaçirma-. 

tınız; ya~ mevsimi artık vedaediyo •••.• 

eüzel havalar t>itmeden bir FORD arabas• 

edınmek kararını hemen veriniz: çünkü 

f ORO otomobili ve FORD kamyonuı 

idare ... Kuvvet ... Emniyet ... Kabiliyet .•• timsalidi 

ff er ne ıeman f>ir Ford arabası kullanlrsanı,. 

memleketinizin iklisaden yükseln1esinı luılcl1'1 

tcal'i bikıuretle yardimetmts olurs1J1J.U6 

İhliuacınız oldu~u ~ama11 

ı,;, Pord taksisi çağır.ın~ 

Linooln lordson 

ISTANBVI. illa.AT ACllNTELER • 

l.ATIB ZADI SABRİ. lstii/dl Caddesi ı o , ..... Tel B.O. 4f 

• 

a.iôwüaoAR ZADI VEFA. Sirku; Salk1m Suvud -· Tıl. /ıJ. 96 J 


