
SON POSTA Halkm r~ıGdGr: Halk tiunuala l'örür
SON POSTA HaUaa kul~dv: Halk buaunla ifitir. 
SON POSTA ·Halkın d 111 CI i r. Halk bonun!a ıavler. 

MESELE e· DEGİLDİR= 
ŞEKER iŞiNiN iç YOZONO 
TETklK EDERKEN MEYDANA 
YENi YENi HAKIKA TLER 
ÇIKTIGINI GÖRÜYORUZ. 

Alpullu Makinelerinin Komisyoncusu Kimdir ? iDDiA EDiYORLAR: 1 1 Bugünün Meselelerinden 
HükUmetin Siyasitini . 

Bu Makinelerin BugünkC Sermaye M::-ct!:~:- Memlekette_ Niçin Bir 
~~.:_>v:'.~

1

!:
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:1r Traktör Kullanılmasını 
• l 

içinde Vaziyetleri Nedir? " 
brik.atar aepettl. Bu kari- • 

Fabrikanın Dört Senedenberi Süren ·Bir Davası =~erm':!::"'Me:!: istiyorlar? 
~ kifiniD ..,m olma- 1 :L ?.a lmruldutu ınlıplaa 
~ teker fabrikapnın re

lllillet, ıerek baziDeye 
'- lcactar •tar bir ylk oldu
h... llerlcea an)-'f olclL 

0..-ifi tetkik ..ı-kea Grta
)l bir ele husul llııkk• doka
._ btr nokta çıkıyor ki o 
::-yı da bu ft8ile ile • .,.. 

V•bnıt oluyoruz. 
ak'a tudur: 

L._~ker fabrikan• n Alpallu' da 
•"11111Jlaauıa karar verildiği 
laıııan bir kısım arazi emvali 
llltbııkeden, bir kısmı da hu
IUai ttbaıtan iatimlik edil
lllİftir. 

İstimlik edilen yerler ara
~da ( 180) d8ntımh mlltecaviz 
Qtr arazi parçua vardır ki zahire 
taciri Dede oğlu İbrahim efendi 
~~kardeşlerine aittir. Bu aile 
~dan hicret etmİf ve ba 
)eri (10000) liraya utm al
~-

Fabrika lmnılacatı ama• 
... )'erin de istimlikine llzum 
t&riilmn,, fakat ahiplerinin 
'IZı olnuyacağı kadar az bir 
hfa Verilınİf. ( 250() ) lirayı 
tllliyeıı bu paraya aıuinin ve 

•razi llzerindeki ambarla
~ sahibi olan Dede QtulJan 
)h.~e~İfler. Sar.. ıelmit 
~~· Fabt para et-

~) lira .... fh'ket tara

' bankaya ~Hak
t tanst ... yacaldamü ..... 
"c trı nıa) sahipleri . de · ...._ 
.~ ritmifler. (4) 1eaeyi 
~bir u .. ndnberi itina, 
Ja• nakmarla atrqıhrkeıa 
~atın bu • arazide bir yanp 
~ 
Dede Oğullarının binalan yan• 

~Şeker firketi, ibtillflı olup 
bıı b ~nıede davuı 8'6rillen 
lorta llıalan kendi namına si
(24) e~tirmit buludutundan 
~ bın lira tutan sigorta 
ı._b:;11• da cebe indirmit.Alpullu 
knta ~nın, 6tekine, berikine 
itha 1 ıanadı yapan murahhası, 
Qleltnı~ bir mevkie geçebU. 
~ ıçuı, bir takım mazlum 
to laların göz yqile aulallllllf 
~ardan elini çekip ıayrin 
dır. 1 Yerine getirmesi lizıfn• 

* 1 S.. nı&naaebetle habra oe-
~ b" .,_!_ • 
~ır •&İnoktaya da flll'&akta 

edelim: 

~ Alpallu teker fabrika-

] 
~. k•ıtlı bir bplll 

Alpullu f::eker . Fabrikası yı _____ _. Bu bptlardan birinciai ka-

.. 
aı ilk aletlerini hangi vuıta 

ile tedarik . etmiştir? Bunlarm 
nziyeti bazırada ve ıermaye
de oynadıjı rol aeclir? 

2 - Şekerin vesika ti\.Al'etİ 
mahiyetini aldığı (9'26) aene
ıinde kimlere ve ne miktar 

( Denma S GacG .. ,facia J 

palı. ikinciai açıktır. Kapalı 
laapmm &ıllnde k&yltı bekle-
mekte, açık kaplDID 6ntbıde 
de kolunun albnda sişkin bir 
pata ile gazeteci Ali Naci bey 
g&iUmektedir. 

Yarın gazetesi dtın yapbğ'ı 
karikafürll tamamlamak lizere 
buglbı de bir brikatür neşretti. 

Bu ikinci karikatür bir ban 
temsil etmektedir. Bann bir 
locasında elinde f8mpanya, 
karşaaında kadın Ali Naci B. 
görünmekte, "ismet Paşayı ben 
mndafaa edeceğim,, demek
tedir. 

( Y arm) gazetealnliı iddiası 
tudur: 

"Ziraat bankası cidden muh-
.taç olduğu k6ylüye para ver: 
nnez iken ismet papmn emn 
ile AH Naci beye 35 bin lira 
vermiştir ve Ali Naci bey bu 
~ barlarda yemektedir.,, 

Bil clerbal kaydedelim: ba 
iddiaya inanamıyoruz; hnkime
ti müdafaa etmek lizım ge-
:lia'- memlekette Cumhuriyet, 
.. illiyet, Politika, V akıt gibi 
tecuüı etmiş, tamnlDlf gaze-

Son Puta'nm traktar meseleli etrafmda)d ~atı. ortaya 
memleketin ve bilhuaa k&,lblbı fiddetle al•k•dv olduju bir 
meaele çakarmışbr. 

Şimdi, Ankaracla yapılmakta olan trakt6r tec:rGbelerinin 
bir iç yllzll vardır ki bunu izah edelim: 

lktı.at Vekileti bu 1ene Meclisten geçen, yeni bir kanun 
ile köylülerin elinde bwunan ~trol ve beminle işliyeo trak
törleri .alarak yerine ağır yağ ile yani mazotla ifliyen traktörler 
vermek salilıiyetini alllllfbr. Y aa.i memlekette ne kadar ~I 
ve benzinle i§liyen vaktör, motörlü pulluk ve biçer d6ver ma
kineler varsa Vekilet bunlan mazotla işliyen traktör ve ma
kinelerle değiştirecektir. 

Köylilnün elinde 3000 kadar petrol ve benzinle i91iyen trak
tör vardu. Bu traktörlerin tebdili devlete birkaç milyon liraya 
mal olacaktır. Devletin bu fedakirlığı yapmas1D1n sebebi nedir? 
ikbsat vekaletine göre mazot, petrol ve benzinden daha ucuz
dur. Muhtelif tip traktör kullanmak yedek aksamı bulmak nok
tasından mahzurludur va saire. 

O halde bu motörleri toplamalı, onlann yerine çifçiye ma• 
zotla ifliyea bir tip traktGr vermeli. 

lşlN iç YOzO 
işte, it buraya gelince ehemmiyet kesbediyor. Bu tek mar

kanın mümeuili kimse onun zengin olmasa bir günlnk bir İf. 
Bunu kitaba uydurmak lbun. O halde yapılacak teY basittir. 
Bir heyet tqkil ederiz. muhtelif tip traktMeri tecrilbe ederiz. 
Heyet lwııisini muvafık pr.1ne ona kabul ederiz. 

Kanun çıktiktan moara tdı.at vekili, biri faal. diteri j&rl 
heyetleri olmak llzere iki beyeUqkil ediyor. T ecrilbelere iştirak 
etmek iatiyen firmalar da trakt6rlerini ve motörlü pulluklarım 
Ankaraya g6nderiyorlar. Şimdi Arikarada tecrübe yapılıyor . 

( DeYama 6 IDCI .. yfacfa ) 

Bu Sene Yol Faaliye6 Ne Halde 1 

"750" Bin Liralık 
İnşaat Y cipılacak 

Pahalı Yollar Asfalt Olanlardır 

• tele rvardır. Ve bu gazeteler 
vazifelerini yapmaktadırlar. ı ~ d l B l'-J· d 1 

Evet; inanmıyoruz, fakat a ın ar e eu.ıge e ... 
"-------------------~--------------------' 

. Bu Yol Şehirde Yeni Yapıldı, Fakat Bozuluyor 

Bu Hile' latanbul dahilinde yola ( 300,000 ) liraya iç ay 
· (750) bin liralık yol ihale edil- enrel ihale edilmiftir. Şose bir 
miftir. Şile yolu üzerindeki senede ve ufalt bir buçuk senede 
Putdere k&prllaünden başka ikmal edilecektir. Yalova- Ha
hiçbir ahpp klpril kalm&mlf· mam ( 32 ) kil~etredir. Şim
br. Gelecek aneki projede diye kadar 8 köpril menfezi 
bu k6prilnlhı de betonarmeye açılmıt ve 3 kilometrelik yer 
tahYili dahildir. bıaıe edilen lun te.viyei tilrabiyeai yapd-
yollar tonlardır: mıştır. 

Y alon - Karamünel ıoaeai Oalcildar - Şile yolundaki 8 
(60) bin, Yalova-Hamam asfalt · ( Devamı 7 inci Sapada ) 

cliier taraftan · biliyoruz ki, Ali 
Naci Bey bir gazete çıkarmak 
&zeredir • 

Binaenaleyh fikrinde ve ya
Zlllllcla tamamen mllstakil bir 
~ete mfatile hadiseyi kayd~ 
cliJorm ve meselenin tavazzu
fwnu latiyoruz. 

-iDDiA EDiYORLAR: 

Halk Fırkasına Rey . 
T oplamalan . için 

MUTEMETLERE lKRAMlYE 
VA DE DİLMİŞ TIR 

Gene iddia ediyorlar : Halk 
fukuı, mutemetlerine mah'rem 
bir tebliğ göndermİf, bu teb
liğde Belediye intihabatında 
azami faaliyet göstermelerini 
İltemİf ve kazanacaklan her 
ı"OY ~ kendilerine beter ku
JUf vermeyi vadetmiş. 

İddia doj'ru mudur değil 
midir, bilmiyoruz. Fak at bir 
dakika için doğruluğu kabul 
edilse bunun garabet nere
~nde anlayamıyoruz. 

T epii hayata alışmış mil
letlerin intibaplarda kullan
~kları uıülleri hiç olmazsa 
aıünevverlerimiz ve yazı ya
ıanlanmız bilmemeli midirler? 

- Belediye pliyorf 
_ Bayle belecliyeye ca kurban. •• 

e e ' . e e ŞEKER iŞi, ISTANBULDA ÇIKAN 

SOYLEYINIZ=~t~~~~~~j 



.. ~,--
Halkın Sesi DABILI Günün Tarilı 

Hukukçular Ve· 
Mahmut Esat 
Beyin Nutku 

Adliye weldl1 il. E.aat B. Ka,.alde 
Wr ll1ltÜ .a,tedL Ba aatkaa enalanm 
-.rettik. Ve buna dair clGtGnlllenlerl 
Gtwem ueh içi:. aldıpma ..allmab Det
~ s., ı.1r apk melıtllp tekliD
·tledlr. 

Gazetelerde, Ka,.eri' de bir 
nutuk irat buyuntujunmu oku
dun. Dünyadaki en ıeri mahke
melerin Türkiye'de bulunduğunu 
.öylecliktea Mma S. C. Farkaaa 
lideri Fethi Beyin heyaaabna 
tariz buyurmaktaaınız. 

Bundan evvel diğer meıhur bir 
nutkunuzda: 

Türkiye'de bikimlerin her tfirlü 
mahrumiyetlere katlanarak feda
kirane ifai vazife ettiğinden 
bahsettikten sonra dünyada en 
ziyade hakimlere para veren 
Türkiye cümhuriyetidir; diyor• 
dunuz. 

Fethi Bey siyasi bir phsiyet 
ııf ati le zab ililerine cevap verip 
vermemekte muhtardır. Siyasetten 
mütecerrit naçiz bir hukukçu sı

fatile; sırf meslek namına, &az
lerinizin mecUiılüne tahammül 
edemiyerek icap eden 
vermek mecburiyetini 
yonım. 

cevabı 

hiaaecli-

Adliye nkiletinia, Necati Bey 
merhum zamanında ihaaiyat mü
dürlüpnü yapmlf eaki bir adliye 
müfettiıiyim. Her iki ifadenizi, 
pek yakından temu ettiğim ih
aaiyata müatenit kanaatlerimle 
kabili telif görmedim. 

Necati Bey merhum zamanında 
adliye bütcesine yeniden zam tek
lif edileçekti. Buna müsait muhit 
hazırlamak lazım gelirdi. Müşa
rünileyhin emrile medeni hükii-
metlerdeki hakimlere verilen 
maaşların miktannı gösteren 
lhsai maliimabn toplanmasına 

başlanıldı. ilk cevabı muhterem 
Londra sefiri Ferit Bey gön
derdiler. 

Zab ilinizin vekalete teşrifle

rinden biraz evel lngiiiz hakim· 
lerile Türk hakimlerinin maaşla
rını mukayese eden tetkikat 
Ceridei Adliyede intişar etti 
zannındayım. Vekiletin resmi 
ihsaiyabna nazaran fngiliz ve 
Türk hakimlerinin maaşlan ara
ıındaki fark, bat döndürecek 
derecededir. Böyle olduğu halde 
nasıl oldu da, dünyada hakimlere 
en çok maq veren Türkiye 
olduğunu, bir vekil sıfatile 

alenen ilan buyuruyordunuz? 
Muhterem vekil bey; Mademki 

T6rk hlkimleri bu kadar çok 
para abyorlar. Ne için beyan bu
yurduğunuz gibi mahnımiyetlere 
katlanıyorlar. Aldıldan fazla pa
ralan bankalarda 'biriktirmek ta
maına kapılarak mı ? Değil be: 
mü.aadenizle uzecleyim ki: Met• 
hur nutkunuzun mebdei ile mÜD• 
tehuı tam bir tezat ve tenakuz 
teşkil eder. 

bıaai mukayese içi~ Avnıpaya 
gitıniye hacet yoktur. Zab iliniz
den evvel ve ıizin yeni vekil ol• 

ORTADA YANLIŞLIK 
VAR MI? 

Nuri Bey Bize 
Bir Mektup 

Gönderdi 
,,. Nuri Beyin mektubu 

DGa Nuri Beyden fU mektubu aldık ı 
•Son Po.ta guete.inin 25AjıH

tol tarihli nibhuında ni iatimal 
hakkında tarahmdan MSylenUditi 
yuılmıt fıkraları okudum. Cum
huriyet guetesi muharririne buna 
d&lr hiçbir feY •Öylemedijim hal
de Soa Po.atadan naklen olacak, 
aynı yazılan bugünkil cumhuriyet
te de okudum. Bu beyanab muh
tacı tuhih rördüın. 

Mükileme fÖyle cereyan etti: 
Son poata muhabiri bana prenaip

lerimlzdeki (Sui istimallta brp milca• 
dele) dea makuat ne olduğunu aordu, 
ben de ce\·aben (bunun anlatılamıyacak 
bir yeri var mı?) dedim. Muhabir: (ya
ni böyle bir teJ yar mı 1) dedi, cevaben 
devalrde bu kabilden hadweler ceı-eyan 
etmekte olduJu balkın ağuından tikl
yet tanında itfdilmekte b\&lundntuna 
bir iki miaal ile aôyledim. Bu ahlerim 
Soa Posta guetemnde (Nuri bey ltti
ham ediyor? bir ~k yerlerde aul latl
mal nrdır, rilfvet bir itiyat ballnJ aldı) 
şeklinde kalın yuılarla dercini dojru 
bulmadım Zaten Son Poata muhabirinin 
bana atfettiği yazılan aruıada ( bhce 
tespit edilmif böyle bir fey yoldur) ve 
(rüşvet uauli muhakkakbr) ıribl mliteu
nz aö:derl de vardır. Meaelenln mahiy&o 
ti baadaıı ibarettir. 

Soa Poma - Nuri Beyin de itiraf 
ettiit flbl ortada bir Yanbthk olmamıftr. 
Nuri B., aerlevhalar1 hilyüklüfüoe iiiru 
ediyor ld bu da razetedlik aan'abna 
alt olduğu için aynca mlhuıbteya 
defer tarah mevcut değildir. 

duğunuz zamanlarda bizzat teftiş 
ettiğim mahkemelerden ihaat 
:nalümat topladım. Davaların 
mi:ddet ve celse itibarile devamı 

hakkında vekaleti ce,ileleri nezdin
del<l raporlanma bu ihaai cetvel-
ler merbuttur. Son sene zarfında 
ayni mahkemelerin mesaisi hak
kında ayni tanda ihıai malumat 
toplamamzı ve he.r ikisini açıkça 

netretmenizi rica ederim. 
Ben iddia ediyorum ki: Zama-

nı devletinizde, davalann cereya• 
nı evvelkine nazaran 3, 4 misli 

4etaat kesbettiği bilmukayeee .. -
bit olacakbr. İcra muamelib 
hakkında tarafımdan hiçbir .öz 
söylenmiye lüzum yoktur. Çünkü 
bu sene; bir kongrede İsviçre 
murahhası memleketlerinde 50 
ıenedenberi kimseyi memnun et
miyen bu kanunun yakında deği
teceğini ıöylemiştir. 

Adliyedeki ıüratin azalmuı
nm 1ebebini, kabul ettiğiniz yeni 
mulü muhakemelerde arayınız. 
Evvelce asgari yirmi a-Gnde bir 
hüküm btihsal edip keıbi kat'i-
1et ettirmek kabil iken yeni usu
lü mubakem~ye göre doluan gün-
den enel bir davanın bitmesine 
lmkin yoktur. 

SON sOzOM ŞUDUR: Cidden 
çok parlak nutuklannızda Cüm
buriyet adliyesinden bahsederken 
temenni eylerim ki U...i manbta 
daha fazla bürmetkir olunuz. 

Selim ve ihtiramlar ... 
AVUKAT 

Ali Şevket 

Biraz da Tahmin Kaydedelim l FE1Ht ~~iv~ELE 

Yeni Fırkaya Otuz Biz, Kimse~in 
M b' Dah G• k Can Borcu ile e us a ırece Meşgul Olamayız 
Kadın Azanın Miktarı 

Geçecektir Bini 
Dün Serbest Gümhuriyet J Ağaoğlu Ahmet bey ken-

fırkasına gidenler Nazlı hamn disine verilen vazifeyi yaparak 
içinde değişmiş bir ıey gö~ fırkanın dahili nizamnamesini 
mediler : Daire sabahtan ak- bitirmişti. Arkadaşlarına oku
pma kadar gelip gidenlerle du. Bazı noktalar üzerind dü
doldu ve boşaldı. şünülmiye ve kat'i şeklini 

Ziyaretçiler katibi umumiyi almasını müteakip gazetelerle 
görftyorlar, fırkaya girmek ar- neşrine karar verildi. 
zusunda olduklarını söylüyorlar. NURl B. 
Y abut ta kendilerine bir iş Fırka katibi umumisi Nuri 
bulup bulamıyacaklannı anla- B. bugün Yal ovaya gidecektir. 
mak istiyorlardı. FETHi B. 

Fa.kat her gelenin karşısın- iki güne kadar lmıire gi-
da açık bir kapı yoktu. Fırka decektir. 
çok haklı olarak aza olmak TAHSİN BEY 
istiyenlerin hüviyetleri üzerin- Hafta içinde Karadeniz •-
de tetkikat yapmıya karar hillerinde bir propaganda 1e

vermİfti ve bu kararım da yahati yapacaktır. 
tatbik ediyordu. fZMİR GAZf. TELERI 

Mliracaat edenlerin arasında lmıir gazetelerinden (Hizmet) 
fırkaya intisap etmek arzusu Halk fırkasmda kalacağım 
ile, İstanbul hamallanndan bir (Yeni Asır) müstakil olacağını 
gurup namına gelmiş 4 kişilik ilin etmişlerdir. 
bir heyet vardı. 

Birçok ta hanımlar göze 
çarpıyor~u. Beşiktaşta sabık 
muallim Semine Tevfik, darül
fünun emininin valdesi Belkıs, 

Barut inhisarı idaresi müdürünün 
zevcesi hanımlar göze çarpıyor,_ 
ayni zamanda da Elekbik şir-

DOüRU SÖYLEYiniz 
Şeker 
Yüzü 

İşinin İç 
Nedir ? 

keti müdürlerinden izzet Me- " Son Posta " nm şeker ve 
lih Beyin refikasının kabul traktör meselesi etrafında bir 
edildiği ve kadın aza ade.r ınüddettenberi yapmakta oldu
dinin elliye çıktığı, birkaç ğµ tetkikat, İstanbulda çıkan 
güne kadar da bini geçeceği diğer gazeteleri de alakadar 
söyleniyordu. etmiye başladı. İşte Cumhu-

Bu sırada bir şayia çıkb: riyet arkadaşımızın bu mesele 
Fırkaya otuz m~b 'us daha il- bakkında yazdığı birkaç sabr: 
tihak etmiştir, denildi. Fakat 

ı " fdesele etrafında cereyan 
az zaman sonra bu otiız eden dedikodular efkin umu-
meb 'ustan sayıla sayıla üçü- miyede şilpheli mecralara va
nün ismi sayıldı. ran bir şekil aldı. Deniliyor ki 

Bunlar Edime meb'usu Ga- Ankara tecrübelerine 3 trak
lip, Bursa meb'usu Senih, Si- tör nümunesi arzedilnaştir ve 
nop meb 'uau Refik lamail Bey- bunlarm bırisi, Şakir Bey bm
lerdir. Bu vaziyet karşısında sat Vekili oluncıva kadar or
rivayeti çıkaranlar geriye ka- tağı olduğu Hayrı Beyin, di
lan yirmi yedi meb'ua ta bir- icri de Şakir Beyin hemşire
denbire görünmemek için par-· zadesinin vekil et ettikleri fab
ti parti iltihak ede~klerdir, rikalara aittir. 
diyerek işin içinden çıktılar. Hakikat ya böyledir, ya 

Fırkaya gelip gidenlerin değildir. Fakat umumi şüphe 
arzulan dinlenirken diğer ta- ve endişeyi daha ziyade aleyh
raftan da idare heyeti top- te tecelliye müstait bir saf. 
lanmış, mesaisine devam edi- hada bırakmamalıdır. Halk 
yordu. 1 doğruyu bilmek istiyor.,, 

Serbest Cümhuriyet fırkuı 
Hderi Fethi B. diln biltihı meıgu· 
liyeöne ratmen bir aralık gue
tec:ilerin 1Uallerile kal'f'laşb " 
kendiaini •İnirlendirecek bazı ha
diseler olmakla beraber gene 
~evap -yermekten çekinmedi. Ga
zeteciler bilhassa Adliye veki
linin beyanatı müna.sebetile Fethi 
Beyin düa l'Uetelere geçen cüm
lelerinia biraz daha tafsilini iati
yorlardı: 

Fethi B. dedi ki: 
bk auaJimiıı Mahmut Eaat Beyin 

Kayaeri nutlnma aittL 
Bu auale ıu cevabı aldık. 
- Evet, Adliye Vekilinin beyanatıru 

hayretle okuc!am. Can bcrcundan baıka 
Allaha bile verilecek hesap olmadığlm 
aöylüyor. Bu aöı.Jeri söylerken aolaplan 
muhterem Vekil bir cümhuriyet ldare
alnde. yqadıfım unutmq n kendini 
bir diktatSr farzebniftir, 

Mahmut Eaat Beyin C&mburiyet 
Halk Fırkası IUUIUIUl .az .aylemek aa
Wüyetini bea tetkik edecek defilbn. 
Biz kiıueaba can borcu ile megul 
olmak latemeylz. Fakat muhterem Ve
ldliD tedvir ettifl Adliye lflerlle mqpl 
olacatıs- Kendileri bu itler hakkmda 
llWet lılecliaine cewap -.-elde m&kel· 
leftir. Vekil Bey .aylediif a&deria auıl 
bir enormlte olcluiuaa hiuetmlf olmalı 
ld beyaaabada derhal tebdili istikamet 
ederek aak aıJıı: beaap YenDekten zeTk 
alacafım lllve etmek mecburiyethule 
kalmqtır. Bu lfadedeld teut ldmeenln 
anan cUkkatiıı41 a kaçama'lo 

- bd be lediye reiainla çeldiJı:leri 
telgraflar hakkında d6ş6acenb nedir ? 

- Bu telgraflann ibarelerine dikkat 
olunursa lkisiniıuı de harfiyen ayni 
metinde yazılmıı oldu.klan görillUr. 
Bu hal üful ettiğini görmek istediği
m.iz eaki bir zihniyetiıı maluulüdlir ve 
artık mod1ısı geçmiştir. 

Kambiyo satışı 
Serbest 

Ankara 27 (Telefon) - Ma
liye vekaletinde dün maliye 
vekil vekili, Müdafaa ve İktı
sat vekilleri toplanmış, ihracat 
başladığı için halka ecnebi 
kambiyosu sablmasına karar 
vermişlerdir. 

Otomobil Kazası 
Biiyilkdere 'den geçmekte o

lan şoför Niyazinin idare ettiği 
(790) numaralı otomobil Mus
tafa isminde bir simitçi çocu
iuııa çarparak mecruhiyetine 
sebebiyet verdiğinden toför 
Niyazi yakalanmıştır. 

Yankesicilik 
Nuri Ef. isminde biri dtbı 

Y enicamiden geçerken yanke
sicilik suretile (28) lirası çalın
mıştır. Çalan belli değildir. 

Başvekil Y arıJJ 
Ankaraya 
Gidiyor 

ismet paşa diin dişlerinin tr 
davisini bitirerek Y aJovaf' 
dönmiftür. Yarın Ankaraf' 
uğnyarak Sivasa gidecektir· * Millet Meclisi Re~ 
Dün Y alon ya gitmiştir. CU" 
martesi Balıkesir havalisinde 
seyahate çıkacakbr. 

11-- Hariciye Vekili - Dill' 
•ktam Ankaraya dönmüştilt• 
Giderken, Akvam meclisiıı' 
girmemek hususunda Rusya)" 
karşı taahlıüdatta bulunduğa" 
muz rivayetinin yalan oldıığunll 
söylemjştir. T cvfik Rüştü &1 
Moskovaya eylül içinde gidr 
cektir. · 

.. Adlige Vekili - Adli
ye müf ettif)cri kongresindl 
bulunmak üzere İzmire gidr 
cektir. 

>t Malige Vekaletinde_,_ 
Maliye, Sıhhiye, Milli Müdafaa. 
İktısat Vekilleri ve Maliye mili" 
tqan toplanarak ihracat işlerf 
etrafında konuşmuşlar, Nurull .. 
Eaat beye taJimat verilmiştir. 

lf Romangalı Seggahlar-""' 
Bugün Taksim abidesine bit 
çelenk koyacaklardır. * Lavrens Nerede _,_ 

İngilizler bu meşhur casur 
lanmn Knrdistanda bulunduğd 
rivayetini tekzip ederek İngil
terede bir tayyare karargihıll" 
da ç:ıJışmakta olduğu hakkın .. 
da resmi bir tebliğ neşretınir 
tir. 

İki Yangın 
Kasımpaşada Yağhane so-1 

kağında (24) numaralı evde 
parhyan gaz ocağından yangıll 
çıkmış, fakat söndürülmüştür ,,.. 

Beyoğlunda Derlik sokağıll" 
da (4) numaralı kahve ocağıll .. 
dan yangın çıkmış, o da söll" 
dürülmüştü~. ----

Metresini Yaraladı 
T ahtakale 'de Vatan ?t~ 

tinde oturan sabıkalı KilJJI'" 
bin Hasan eski metresi f at' 
ma'yı kıskançlık yüzünden kol 
ve göğsünden tehlikeli surett' 
yaralayıp kaçllllfbr. F dlll" 
Haseki hutaııesine yaurJI" 
DUfbr. 

Akın 
Yakında Mersin' de ha isi.JO" 

de bir gazetenin çıkacağı babd 
alınmıştır. .....A 

KUPONLARI DEGIŞTiRiNJZ 
Tafailit 6 ıncı aayfaıwzdadır ~ 

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

1: Huan Bey - Benim fikrimce belediye 
azuı olacak adam, hergilD EminlDGnclen ikinci 
merid tnuDYBJB mutlaka Mam._ ı 

2: Huan Bey - Geceleri karanlık, gündüı:Jeri 1 3: Hasan Bey - Evinde Terkos muslutu akma-
tozlu, batakbkh bil' mahallede oturmalı. malı ve yüzünü yıkıyacak su bulamamalı. 

4: Hasan Bey - Hele sulana pislitfnden bit~ 
tifo hastalığına yakalanıp bir ay yatmalı ld bele"' 
diyeoin vazifelerini anlaeml 
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Her gün Son Posta'nın Resimli Makalesi: ,,. Atalet * 
Uyanık Ve 
Dikkatli 

1 Olalım 
...__ M. ZEKERİYA _ _.. 

Geçen sene Romanyanm 
lllalt ve ikhsadi vaziyeti çok 
bozulmUfbı. 

Çifçiler verıi veremiyecek 
iıale gelmişlerdi. 

Şehirlerde ticarethaneler ara
:lindaki iflu vakalan bertin 
biraz daha arbyordu. 

Romanya h6kümetl horç· 
laruu ldiyemiycrdu. 

Hariçten kimse kendisine 
J>ara vermek istemiyordu. 

Romanya paruı kıymetini 
kaybediyordu. 

Nihayet hariçten lir mali
~ mütehassısa getirtile"ek va
Iİyetin tetkik edilmesine ka
rar verildi. 

Tam bu sırada F rama or
taya çıktı. Memleketinden ha
riçte yaşamıya mec.bur kalan 
kıraı Karolun tahta gt:tiri:ıneai 
Ye Romanyamn biltün ihtiyaç
larını F ransadan tedarik et
in~ şartiie kendisine para 
•erebileceğini bil\rdi. Romanya 
Çaresiz kaldı. Bu teklifi kabul 
~ti. Kıral Karol geri döndii ve 
tahta oturdu. 

Bu su,.c tl 1 Romanya, Fran
Banın nüfuzu albna iİfmİş 
bulunuyordu. 

* Bir senedenberi memleke-
timizin mali ve ikosadi vazi
yeti bozulmıya yüz tutmuştu. 

Köylüler vergilerini ödiye
nıiyecek hır hal~ gelmişti. 

Şehirlerde if!is vakaları 
günden gtlne çoğalıyordu. 

Paramız günden giine kıy
nıetini kaybediyordu. 

Nihayet hükümet harice olan 
eski borçlan ödiyemiyeceğini 
itiraf edecek bir bale geldi. 

Tam bu sırada Fransa or
taya çıktı. Buraya giiya vazi
yeti tetkike gelen Deklozye 
ve Rayt isminde i.ki hamıller 
nıümessili bize para vermeyi 
teklif etti. Şu şartla ki biz 
bütün malzememizi F ransadan 
alacağız; maliyemizi bir Fran
sız memurunun kontroiü al
tına koyacağız. .. 

Buraya kadar mukayese 
nıüvazi gidiyor. Fakat bura
dan itibaren vaziyetin değiş-
tiğini görüyoruz. · 

İsmet Paşa hamiller vekil
lerinin bu ~eklifini reddediycr. 
liatta mevkiini tehlikeye . ko
Yarak reddediyor. 

Bunun üzerine Fransızlar: 
"Biz Türk.iyeye para v~r

llıeyiz!" diye çekilip gidiyorlar. 
Borçların ödenmesinde kulay
hk göstt"rmedikten maada. bir
çok ta müşkülat gödermiye 
haşlıyorlar. 

Yalnız F ransızlann bir 
lınidi yardır: Fe•bi Beyin ik
tidar mevkine gelmesi. 

Fethi Bey, iatikraza taraitar 
olduğunu ilin etmiştir. Zaten 
P~te umn müddet hamillerle 
lcaıuta bulunduğu için onlann 
lloktai ııazarlanna da vakıftır. 
Binaenaleyh Fethi Bey iktidar 
llıevküne gelecek oluna 
Fransızlar, bizi de Romanya 
l'ibi diz çöktiirmekte müşkGllt 
ÇeJaniyecelderini tahmin edi-
)orlar. 

F * .. ethi Beye emniyetimız Yar-
dır. Fakat uyanık ve dikkatli 
olalım. Bol vaitlere ve fazla 
tlaıitıere kapalmıyalım. 

Tehdit Ederken 
Yakalandı 

aL~adıköyln Mehmet Ef. diln 
-tam F ermenecilerde Hür
~~~ün birahanesinde rakı içmİf 
.. ~t _para istenildiği zaman, 

ucu Polis komiseriyim " diye 
~dit aavurmUf, ve yakalaa

lfbr. 

1 - Ayafı zincirle batlı olan 

bu mahpuı hiçbir yere lomd

d11amu. 

2 - itte atalet ta Yyle Wr 1 3 - Baza ldmaeler hayatlan 
için muntazam bir prosram taa

feJdlr ........ Wr feN mıbla71p Dm eder Ye ODU takip ederek 
laarekett.aa......... ..... JGrlr rlderler. 

4 - Sizin de böyle aya§"ınızda 
bir :ılnclr ·nr mıdır ? Herteydea 
evvel bu aiaciri çazmiye ~·
tuna. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Sivas Hath 

10 Gün Ucuz Tarife 
Ankara. 27 ff alefon]- An

kar~ • Sivas hattnıın açılması 
ameliyesi ikmal edilmiştir. Kü
şat resmini müteakıp (10) giln 
için bu hatta ve buraya ge
lecekler için diğer hatlarda 
yiizde altmış tenzilatlı bir ta
rife tatbik edilecektir. 

Bu suretle Ankara - Sivas 
birinci mevki ( 1436 ) ikinci 
mevki ( l 140 ) , üçüncü mevki 
( 600 ) kuruş olacakbr. 

Hariciye Vekili 
Ankara, 24 ( Telefon ) 

Hariciye vekili ile Viyana se
firi Hamdi Bey gelmişlerdir. 

Fırkada içtima 
Halk Fırkasında dün heyeti 

idare içtimaı olmuş ve intiha
bat hakkında münakaşalarda 
bulunulmuştur. 

Alpullu Makinelerinin 
Komisyoncusu Kim? 

[ Baştarafı 1 inci sayfada ] 

şeker verildiği, şeker taciri 
olmıyanlarm istifade dereceleri, 

3 - İnhisar zamanında Av
rupn komisyoncularının tek
lifleri niçin reddedilmiştir? O 
zamanki fiatlarla mübayaa fi
atlan arasındaki fark? 

Bu suallere daha ilave edi-
lebilecekler epey uzundur. AJa
kadarlann şimdilik sorduğu-
muz bu suallere cevaplan var 
mıdır? 

Ağn Eşkiyası Fena Vaziyettedir 1 

Aralarında Nifak Ve 
• 

ihtilaf Çıktı 
Susuzluktan Da Sıkınb Çekiyorlar 

Ankara, 27 (Telefon) - 11 -12 gecesi bir baskın yapmıya 
t*bbüs eden şakilerin bu hareketi, kendilerine çok pahalıya 
mal olmuştur. Bu, gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. 

Şakiler susuzluktan sıkınb çekmektedirler. Hayvanları ara· 
sında da telefat vardır. Aralarında nifak çıkbği için dehalette 
bulunmıya vesile aramaktadırlar. 

Karaköy'de 
Bir Kaza il 

Eminönünden Bebeğe git- · 
mekte olan bir tramvay ara
bası Karaköy'de dört yol ağ
zında o civan ..sulamakta olan 
arozözle müsademe etmiş, eı o
zöz ve tramvayın ön tarafları 
hasara uğramıştır. Bu yüzden 
otarafta tramvay, otomobil se-
ferleri münkati olmuştur. 1 

Kabahatin arozöz şof~ 
rüne ait olduğu tahmin edil
mektedir. 

Hırsız Hamal 
Diln Haydarpaşa'da Kay

seri nakliyat şirketi şubesin
de hamal Yahya bir çuval a
çıp içinden (5) kutu kukla ça
larken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışbr. 

Hilaliahmerin 
Mağazası .• 

Hilaliahmer cemiyeti Bahçe
kapıda bir sabş mağazası aç
mıya karar vermiştir. Eskiden 
merkez binasında satılan ma
den suyu ve iskambiller bu 
mağazada toptan ve ı:eraken
de olarak satılacaktır. 

Vakit Kürresi 
Vakit küresinin işlemesi 

için telefon şirketi tarafından 

l.ir kablo döşenmiye başlan
mışhr. 

İstanbul Posta Müdürü 
istanbul posta müdüıü Ca

fer Tayyar Beye iki ay müd
detle mezuniyet verilmiştir. 
Başmüdür muavini Ahmet Bey 
vekilet etmektedir. 

Al pullu Seker F abri- Oktruva Tarifesi Kalp Sektesinden 
kasının Menfaatleri Urun zamandan beri hazır- 65 yaşında Süleyman Nev-

Tayinler 
Bazı Kaymakamlar 

Değişti 
Ankara, 'J:T (T clefon) - Er

gani kaymakamhğına Beytüş
şebap kaymakamı Faik, Sul
taniye kaymakamlığma Bün
yan kaymakamı Fazlı, Biga 
kaymakamJığına Sultaniye kay
makamı Bekir Sıtkı, Gürun 
kaymakamlığına Çubuk kay
makamı Sabri, Çubuk kayma
kamlığına Gilrun kaymakamı 
Apdülkadir beyler nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Üfürükçü 
Bir Hoca .• 

Kayseri - Fek eye tabi 
Aliuşağı köyü muallim muavi-

lni Tevfik Ef. ta tilden istifade 
ederek Kayseriye gitmiş, mus
kacılığa başlamış. Zabıta ha
ber alıp tutmuş, bu sefer de 
rüşvet teklif etmiş. Bu garip 
hoca adliyeye verilmiştir. 

Darpane 
Müstakil Bir 
Müessese Olacak 

Haber aldığımıza göre ''Dar
pane,, nin mütedavil sermayeli 
bir müessese haline kalbi için 
bir tasavvur vardır. Bu tak
dirde sermayesi artacak olan 
Darpane daha büyük işler gö
rebiler.ek, hükümete ait para 
basmak ta bir ücret mukabi
linde olacaktır. 

Allah, Allah!. Avrupadan istanbula gelen lanmakta olan oktruva tarifesi zat Ef. dün Galatada büyük 
ecnebi şekerlerin beher vago- ikmal edilerek matbaaya ve- Millet hanı aptesanesinde kalp 
nundan ( 2720 ) lira gümrük rilmiştir. sektesinden ansızın ölmüştür. Sabık Defterdar 
resmi, (50) lira da oktruva Neler Yapmış!. 
resmi alınmaktadır. Ceman bu 1 • • • • 1 
miktar: (2770) liraya baliğ ol- - ister inan, ister /nanmaf ŞehumiWocıdc Kwrabam ma· 

maktadır. ı._ -----------------------~ ballesinde oturan sabık Def-
Buna mukabil Alpullu şeker -- terdarlardan Hüseyin Ami B. 

fabrikası hakkında azami ko- Galatadaki umumi kadınlardan 
laylık ve faydalar temin edil- Surpik'e tutulmuştur. Halbuki 
miştir. Surpik lranlı Seyidi aevmekte-

Şeker inhisan mevcut iken dir. 
Alpullu fabrikası vagon başına Ami B. Seyidi kıslcanmıı; 
(850) lira inhisar resmi ve sai- bir köşede yakalamlf ; boğuş-
re veriyordu. mıya başlamıtlar.. Her ikisi de 
Gümriik resmi olan (1880) lira- birbirlerini bıçakla yaraladık-
yı vermiyordu. Bu (1880) lira tarından tutulmuşlndır. 
fabrika için giiınrük müafiyeti h 
oluyordu. Kibrit e 

Meclis kapanmadan evel 
ıeker hakkında kabul edilen 
kanun üzerine Alpullu fabri
kasının ecnebi şekerlere vagon 
başına temin ettiği faikiyet 
(2330) liraya varmışbr. Ecnebi 
şekerler vagon başına (50) lira 
oktruva verdiği halde Alpullu 
şekeri oktruva vermemektedir. 
Alpulluya temin edilen bu ka
dar bin lira menfaat kimin 
kesesinden çıkıyor? 

Türk çiftçisi banka kapılarında aç ve çıplak bekleşirken .. 
Ali Naci 8. , İsmet Paşayı müdafaa için Ziraat bankasından 

(35) bin lira almışbr. [Y ann) 

Çoctak Düşürürken 
Bayıldı 

Nişantaşında Bahçe sokağında 
Şafak aparbmanının kapıcısı 
Madam Horosetimya çocuk dü
tfirmek için rahmine kibrit 
ç&pn sokmuş. fakat fazla kan 
kaybettiğin~en bayılmış. hu
taneye yabnlmıştır. 

Sayfa 5 

Sözün Kısası 
MünakaşaJarda 
Eski Ve Yeni 
Silahlar .. 

Ne başımda sanğım, ne 
sırbmda c6ppem, ne elimde 
tespihim vpdı; sadece edebi
yata dair bazı yazılar yazıyor 
ve edebi muanzlarıma veriş
tiriyordum. 

Jçlcrinden biri likırdı bula
mamıft dişlerini gıcırdatmıt. 
bana: 

- Seni Sait Molla seni!_ 
demişti. 

Ômr6mde hiçbir siyasi fır
kaya giruıedim, hiçbir siyasi 
iddiada bulunmadım, yalnız, 
her söze aldanmak istemiyen· 
lerin tebessümile gülümsedim, 
durdum. 

Muanzlardan biri: 
- Seni Ali Kemal ıenil. 

demişti. 

Komilnist . değilim. Böyle 
olanların lehinde ve aleyhinde 
hiçbir fey yazmadım. Musolini 
ne kadar komlinistse ben de 
o kadarım. (Fakat o kadar 
faşist değilim. ) 

Gene muarızlanmızdan biri 
münakaşa esnasında, hem de 
bir gürültü patırdı yapıp 
Türk ocağında etrafına adam 
toplıyarak: 

- Seni Bolşevik seni! De
mişti. 

Bunların hepsini iddialan
m ispata çağırdığım vakit dil
lerini yutup sustular (ve mut-
laka da biraz karbonat aldıiar.) 

Sait Molla, Ali Kemal, 
Bolşevik... işte muanzlan sus
turmak için mahut sılihlar. 
Fakat 'ben bu siliblann nam
luları önünde durarak, her te
tik çekildikçe bir siı:-ara yak
mayı ve ıslık çalmayı keyifli 
buldum. (Çünkü biraz tütün 
tiryakisiyim ve musikiyi se
verim.) 

Her ıeyi yenileştirdik te şu 
bizim gibi düşünmiyenicrc 
karşı kullandığımız silah hali 
Sultan Mecidin zamanından 
kalma çakar almaz tüfeklere 
benziyor. 

Müna!caşada da asri silah 
kullanalım. Fakat bunu da Av
rupa ya sipariş etmek lazım 1 
Bütçede yer var mı dersiniz? 

~orsada 
İngiliz Lirası Düşüyor 

Birkaç gündür piyasada kül
liyetli İngiliz lirası sabşları 
olmaktadır. Bilhassa geçen gün 
İş bankası tarafıLdan piyasaya 
( 160) bin lngiiiz lirası an:edil
mittir. 

iş bankasa bu satıpm ga
yet iyi idare etmİf ve Borsa 
mahafilinde bu hareketi tak
dirle k&l'fıJanmifbr. 

Evveligün ve dünkil satış
lar harice •attıiJmız tü
tünlerden dolayı hariçten ge
len kambiyodan ileri Kelmek
tedir. 

İzmir t6ttln mahsulü bu se
ne nefis o:makla beraber bil
husa Amer:ikaiılar tarafmc.lan 
iftiyakla alınmaktadır. Alışlar 
devam ettiği b . .kdirde lngilizin 
daha sukutu muhteıncldir. 

Düyunu muvahhade üzerine 
borsada iki gündenberi hara
retli muamele olmamaktadır. 
Tedrici olarak(98,5)a kadar su
kut eden düyunu muvabhade 
don Borsada tekrar ( ı 00) ku
ruşa yükselmiştir. 

Reji Ozerine ( 7 ,30 ) kurup 
talepler vaki olmaktadır. 
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EV DOKTORU 

CiDARLAR 
ı 
1 

Kaç Türlüdür, 
Nasıl Tedavi ı . 

Edilir? 

Çıban (Ap~e) - Tnrln 
türlu çıban var-

dır. Kan çıbanından, sivilce
lerden, yaralardan, berelerden 
kitabımwn muhtelif kısımla
nnda aynca malumat veriyo
ruz. Burada "çıban,, dan mak
aat, et ve deri albnda cerahat 
toplanması ve iltihap yapma
sıdır. 

Sebepleri - Et içine, ya
hut deri altına kıymık, diken, 
kıl, iğne gibi sıvrı ve ince 
bir yabancı madde girer, gir
diği yeri yırtar, keser, nesçi 
tahrip eder ve yaptığı iltihap 
yüzünden orada cerahat biri
kir. Bu cerahat bir delik bu
lup dışan çıkıncıya kadar eti 
ıışınr, ağn verir, hatta ha
zan nöbet yapar. Birçok çi
banlann sebepleri de hususi 
bir hastalıkbr. ~ıbaıı eğer 
muayyen bir hastalık yüzün
den ise kitabımızda o hasta
hğa bakınız. 

lşaretltJri - Sıcak çıban: 
Ji.şer, ağnr, kızarır, nöbet ya
par. Soğuk çıban : Şişi yumu-
9akbr. Derinin rengini değiş
tirmez. Çıbanlar sathi olurlarsa 
ıderi gittikçe incelir, sivrilir ve 
tepesi beyazlanarak nihayet 
delinir. Çıban derin olursa 
cerahat içerde yayılır. 

Tedavi - Sıcak çıban : 
Eğer çok cerahat toplamamış
aa sıcak "SübJime,, mahlfılil~ 
(kompres) yapmalıdır. • 

iyice cerahat . toplamışsa ilti
habın yayılmasının önüne geç
mek için çıbanın ucunu açmalı 
ve cerahati dışan çıkarmalıdır. 
Fakat bu işi herkes yapamaz, 
mikrop kapbnnak tehlikesi 
vardır. Çıbana dol-.."·ndurulacak 
iğne veya neşter, ispirto ale
vinde iyice yakılmış. olmalıdır. 
Çıbanı açtıktan sonra (müzaddı 
taaffün) bir su ile ( pansıman) 
yapmalıdır. 

Ev Doktoru 

Mezuniyet İmtihanlan
nın Günleri 

Bu sene Lise, Orta ve 
muallim mekteplerinin mezuni
yet imtihanları eylülün ilk nis
fında •yapılacaktır. 

Sualleri Ankaradan gön-
derilecek imtihanların günleri 
tunlar dır: 

Liseler: ( J 5) eylül 
Orta mektepler: ( 1 1) eylül 
Muallim mektepleri ( 5 ) inci 

aınıf: (8) eylül 
Muallim mektepleri (4) ftncü 

amıf (9) eylUl. 
Pedagoji sımflan: (10) eylül 
Köy muallim mektepleri: (10) 

eylül. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

EYhlh.e veya ftinlıe srfderkea, aokak
ta guerk- nya blrlaUe gliriltGrken 
ba hansrf bir vaka kartıamda kalabl
llnlalz... 

Havadla nedir blllyonaıuz o vak.ayı 

derhal g5reblllralalz. Bir yan11•, bh' 
katil, bir kaza birer havadlatlr. Raa
geldlilnlz vakalardıuı ertesi gilAQ ga
zetelerde gl5rmek latedifb biri olunca 
derhal lelcfonumz.u açınız ve bavadial 
guetemlz.e hahcr veriniz, lalm ve ad-
realnh:I de bırakımz. Verdlibıb ban-
dlaln ehemmlyctlne sı8re auetcmb 
mllklfalını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız..ı latanbul • 20S • 
tllr. 
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UZUNKÔPRÜDE: 

OL.SANIZ EH REMİNİ &Ene COBAD 
.. 

NELER YAP ARS.INIZ? 
~ -

Bir Bekçiyi 
Parça Parça Etti 

Ôldür.dü 
· -

•• 1 Uzunköprü, 24 (Hususi) -
um 1:1m·~ İşleri Uzunköprü civarında tüyler 

ürpertici bir cinayet olruuştur. 
Şehir işleri Böyle l. .---_Bi_zd_e --~....;._ _ ___-....-..---.-: 

Görülemez ... ı Kim · Yapmalı ? Bu cinayeti işliyeo ise on se-

DAHA CEZRİ TEDBiR 
ALMAK LAZIMDIR .. 

l 
· kiz y~nda toy bir çocuktur. 

BELEDİYENİN ASIL Adliyenin aldığı neticeye göre 
1 ~F AALIYETI 1.SE ··- hadisenin şeklini şöyle tesbit 

· etmek mümkün · ol~uştur: 
Muhterem Efendiler, 
Öyle bir sual soruyorsunuz 

ki verilecek cevaba her gün 
için çıkardığınız gazetelerin ( 
günlük nüshası değil, belki 
birkaç günlük nüshalan da 
yetişmez. 

Her ne ise ben de kısaca 
muradımı yazayım: 

Ben Şehremini olsam, olacak 
şey değil ya, şayet olursam 
neler yapanın bilir misiniz? 

Bizim memlekette hikmeti 
vücuduna akıl, sır erdireme
diğim ve halkın işini gücünü 
kolaylaşbrmadıktan maada bila
kis boZduğııııa kani olduğum 
ve yalnız icraat olarak görüp 
anlıyabilc:liğim.e nazaran senede 
birliaç muayyen yere Arnavut 
kaldınmı ve dört gün sonra 
yine bozulmak şartile katranlı 
katransız, ziftli ziftsiz şose 

yaptırmak ve parke kaldınm
larını aleme yeni yapılıyor 
zannını vermek üzere söktürüp 
altını üstüne getirmek ve ayın 
muhteJif birkaç gününde muh
telif mahalJere süprüntü ara
bası göndermek ve delik hor
tumlu itfaiye teşkilatını devam 
ettirmek ve en ziyade gö:ı 

Bu suretle fazla kalacak va- Bulgaristanh Rıza isminde 
ridat ile şehrin biç olmazsa bir biçare bundan bir müddet 
dörtte birinin yatabilmesi için evel Uzunköprüye hicret etmiş. 
darül'aceze, nekahetane, sa- Karısı ve çocuğunu geçindir-

fi mek için bostan bekçisi ya-

l 
natoryom, verem, ·rengi ve 

zılmış. 
sair dispanserleri ve bedava 

Kimleri İntihap Etmek istersiniz 
Yakında tehir meclisine aza . 

intihabı yapılaçak. Bu şehir aizfn
dir .. Mecliste bulunacak aza
lan~ siz intihap edeceksi
niz. Gazetemiz intihap edi
lebilecek kimseler hakkında ef
kan umumiyeyi tenvir için şim
diden karilerin reylerini almıya 
teşebbüs etmiştir. Kadın ve er
kek, intihabım istediğiniz kimse
lerin isimlerini aşağıki cetvele 
doldurup idarehanemize gönder
menizi rica ederiz. Gelen reyler 
intihaptan bir iki gün evvel tasnif 
edilecek ve en çok rey V alan 
namzetler ilan olunacakbr. (3) 

laim yazmak: kilidir. Kanun rey 
~erme şartlanm töyle tesbit ediyor. 
; Türk olmak; intihaptan alb 
ay evvel intihap yapılan belde
ile oturduğunu ispat etmek; 18 
\.aşma bitirmek; ağır hapse mah
kum olmamak; hidemab amme
öen memnu olmamak; haysiyeti 
muhil suçlardan hapse girmemek 
asker, jandarma, zabit, polis, 
askeri memur olmamak. 

laim 
lıim 
isim 

* . . • • • • . . . 
. . . 

önü olan yerleri günde birkaç i teşkilatı için bir sürü masraf 1 

defa sulabp diğer pek çok ihtiyar etmektense bu vazife
lüzumlu mahalleri ihmal etmek 1 krin ifasını her sene münakaaa 
gibi işlerle uğraşan belediye de bir müteaqpide verirdim. 

hamamlar 11çarak halkın ihti- Vak'a gecesi katil Halit 
karpuz çalmak için Rızanın 

yacını korumıya çalışırım. 
beklediği bostana girmiş. Fa-

On seneden beri yazılıp kat görülerek kaçmıya başla-
çizilen ye hali temeli atıla- mışbr. Karpuz hırsızı tam yi\
mıyan şehir tiyatrosunuı1, için- kalpacağı sırada bıçağını çc
de san'at icra edecek san'at- kerek biçare bekçiyi vurmuş 
kar bula~asam.. da timdilik fakat '· iyice öldüğüne kaiıaat 

getirmek için de ötesini · beri-
binasını hazırlar ve san' atkir , 

yetiştirecek bir tiyatro mektebi 

açanm. 
Büyük kücük hepimizin her 

gün için ihtiyacımız olan ek-

meklerin ötesine berisine 
etiket yapıştırmak değil, her 
fınmn etiketli ve kapalı bir, 

iki, üç okkalık zarflar deru

nunda ekmek satmasını temin 
ederim. 

Velhasıl yapılacak işler pek 
çok, ammayapacak ve yapa-

bilecek? 
Suadly•ı StlnnetçJ kaprlllll sade 

Ri/at 

sini vabşiyahe bir surette kes
miştir. 

· Bu genç, fakat soğuk kanlı 
katil tutulmuştur. Ömer B. is
minde birinin çobanıdır. 

Servet 

Suriye Rejisi Çalışmıyor 
Suriye re1ısı mukavelenin 

bitmesi dolayısile tatili faaliyet 
etmiştir. 

Suriyede de bizim sigaralara 
rağbet oldu~ halde İnhisar 
idaresi bu mıntakaya şimdilik 
sigara gönderemiyecek bir 
haldedir. 
• . - ..• 

LON ŞANEY ÖRÜMCEK MÜTEHASSIS 1 Belediye Kanunu 
Kimler intihap 
Edilebilecektir? 

Sinemanın Siyasi 
Rolü De Var 

Ruslar Bu Rolden 
istifadeyi Düşünüyorlar 

Sinemacılık, birçok millet
lerin sanayıını ehemmiyetle 
işgal eden bir ticaret şubesi 
haline geldi. Halk sinemadan 
hoşlanıyor. Sevdiği filimleri 
görmek için seve, seve para 
veriyor. 

İşte bu alakadır ki sinemayı 
altın yumurtlıyan bir faaliyet 
şubesi haline getirmiştir. 

Bundan dolayı da ortaya 
yeni meseleler çıkmıştır. Bun
lardan doğan müşkülleri hal
letmek için Ruslar umumi bir 
konferans toplamayı düşündü

ler. Bu konferans, ayın yirini. 
beşindenberi Moskovada top
lanblar yapıyor. 

Bu konferansa Alman ve 
Amerikalı iş adamları, gazete
ciler, musikişinas, ressam ve 
aan'atkirlar da davet edilmiş

tir. Konferansın vazifesi sesli 
filim yapan atelyeler, filimin 
ahlaki tesirleri etrafında gö
rüşmek, karar vermektir. Eğer 
sesli filimlcrin bazı noksan 
kalan tarafları da halledilecek 
olursa, sinema dünyanın en 
kuvvetli bir propaganda vası
tası olacaktır. 

Bunu bilen diğer milletler 
Rusların bu vadide sarf ettik
leri emeği dikkatle takipedi
yorlar ve korktuklannı söyle
mekten çekinmiyorlar. 

• 

Lon Şaney'in 
Garip Merakı 

Örümcekler İçin Koca 
Bir Bahçe Yapmış 

Mari Lavlor ve Doroti Mak Nulti, yaz tatilini geçirdikleri 
çiftliğin bahçesinde. 

Bazı adamlann garip huy
ları vardır. Sinema üstadı Lon 
Şaney'in tuhaf meraklarındaıı 

biri de örümceklere olan mu

habbetidir. Lon Şaney örüm

cegı çok sever. Banlannın 

manzarasından bile tiksindik-
1 eri bu hsayvanlar için hususi 

b1r kum bahçesi yapbrmış, 

için~ de binlerce nevi örüm
cek koymuş, hayvancıkların 
hayatlarını tetkik ediyor. 

Hatta bir ara büyük bir 

sabır göstererek örümceklerin 

nasıl yaşadıklannı, öteye be
riye ağlarını nasıl gerdiklerini 
safha, safha takip ederek ga
yet canlı bir filim meydana 

ıetirmiştir. Tabii filimlere me

rakı olan kimseler, Lon Şane
yin bu kurdelesini çok kıymetli 

bulmaktadırlar. 

~--------------.......... --------~---~ 
KAÇ SİNEMA VAR? 

ltalyada (3180) sinema sa
lonu vardır. Bunların (674) ü 
hergün (2506) sı haftada bir, 
iki defa temsil veren salon
lardır. 

KAV ALLERİY A RÜSTİKANA 
Meşhur Viyanalı Tenor 

Harri Şurman maruf Kavalle
riya Rüstikana opera filminde 
şarkı söylemektedir. 

ÇİFTE vız GELİR 

Matmazel Nituş isminde gü
zel bir operet vardır. Sessiz 
filmini yapmışlardı. Şimdi de 
"İki defa vız gelir,, ismile 1es
liıini çeviriyorlar. 

BiR ÇIN PRENSESi 

Sorbon darülfünununda ıi
yaset ilimleri tahsil eden Çin 
prenseslerinden Hoang Ti Te 
birden bire tahsilden vazgeçe
rek sinema hayatına atılmıştır. 

bk rolünü 11 Mektup " isimli 
kurdelede ifa edecktir. 

Filmin mevzuu Singapur' da 

geçtiği için Çinli prensesin hü
viyetile çok uygun gelmektedir. 

MORİS ŞÖVALYE 

Bunu, tarihi tabü müzelc

tjne ıokması için binlerce do
lar teklif edilmiş iae de Lon 

Şaney reddetmiştir. 

Son haftalara kadar Ame- AŞK MEMLEKET 1 
rika' da pek çok filimler çevi- Romen hükumetinin yardımı 
ren Moris Şövalye iki ay ka-

1 
ile yen.i bir filim yapılmaktadır. 

dar dinleıımek üzere Avrupaya Adı: Romanya, aık mem-
ıeldi. leketidir. 

1 - Türk olmak, 
2 - 23 ilncü maddenin 2 ini 

fıkrasındaki ev.safı haiz bulun
mak, 

3 - Hidemab ammeden mah· 
cur olmamak, 

4 - 25 yaşını bitirmiş olmak, 
S - Türkçe okur ynar olmak, 
6 - 23 üncü maddenin 4, 5, 7 

inci fıkralarında yazılan suçlar· 
dan birilc mahkum olmamak; 

7 - 8elediyeye nit bir işin 

mukavili, müteahhidi veya bun
lann kefil ve şeriki ve yahut bu 
cihetlerden borçlu bulunmamak 
lazımdır. 

8 - Silah altında bulunan as· 
kerler, jandarmalar, zabitJer, po
lialer,askeri memurlar, belediyeye 

laza intihap olunmazlar.(Manevradıı 
talim içi.o ihtiyat za bitamnın si
lah altına alınması müstesnadır.) 
iNTiHAP OLUNAMIY ANLA~ 

Madde 2S - Bilumum devlet 
memurlan ve belediye memur 
ve müstahdemleri dairei memu· 
riyetlerl dahilinde belediye mec• 
lisine aza intihap olunamazlar. 

BİRLEŞMIYEN SiF ATLAR 
Madde 29 - Meb'usluk, encii· 

meni daimil vilayet azalıtı ile 
belediye meclisi azalıtı bir ıat 
uhtesinde birlefemez. Bu ev· 
safı haiz bir kimıe belediye ıııec• 

liaine aza intihap olunduğu ve 
belediye lntibabıoın neticesinin 
kendisine tebliji tarihinden iti .. 
baren üç gün zarfında hakkı ter .. 
cihini kullanıoadığı takdirde be .. 
lediye anlığını reddetmiş sayılır· 
Kezalik belediye mecliı.inde aı~ 
iken meb'usluğa veya encüınen• 
daimii vılayet azalığına intih.ıP 
olunan kimse i -:tihabab valı•• 
neticesinin tebliğinden itibıu·eP1 'b'O üç gün zarfında hakkı tercı ı 
kullanmazsa belediye aı;tllıA"ınd•" 
lıtifa etmit uyılır. ___,, 
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• 
Kari Gözile Her. Şişmanın Zayıflaması Kolay 'Bir iş Değildir. /(, d ı_r K l 
Gördüklerimiz • a ın ve a p işleri 

Zorla Vergi.. Su Şişmanları Denilenler için Ayn Züppe Diye Kimlere Denir? 

;~.~~;,~-::~~~; Bir Yol Ta- Bunlar Da Sakınılacak 
Oday• ka1dlye acretıaın mu•n- kı•p Etmek ı• l d . d J 

l!n:e~~~a;di;::iyeıalui cczaJl aÜd1 nsan ar an ır ar 
l>Unyaıua. hanwl tarafnada .,. ...._ 1 Ed • • • 

1\1 bir ınemlekette tarla. CCUJl aakdt' cap e 
~:t!~~P.!?i:c~C:'!nu~t::~"tt!:~ . , r Züppe 1 er 13.ir T.uvalet .Elbisesi 
;;;'aaı, evvelce ikıncı v akıl hanında bir Erkeklerin en manuıZlan 
t-! oda içinde larafattan uıı:ak balunchı- V""' en tehlı'kelilen' bunlardır. 

~illan u çok milflt idi. l.tanbul- "' 

~areu küçUldllkçe od• larafabm artadl. Çünkn bunlar vatansız, milli-
•• 1~k ttkcar odanın bu •Hİyelinden 
._.lllile inliftekidlr. Eauea Miri• par• yetsiz, seciyesiz insanlaidır. 
••hauı de anettlifaa vaaiyete eD iyi bir 
detiı defH ııaldlr 7.. · SahtekAr, mürai ve iptidai -

BÜTÇE HALA T ASDIK 
EDlLMEMIŞ •• 
1930 aenealnin bltmealoe dört aylık 

~ zaman kalmasına rağmen Villyet 
""-ltçcaj Yeki et tarafından henÜ2 tasdik 
;ıctilınemlştir. lı.mir ilk mektep muallim
Crinln maaşları avanı teklinde ve luı
~cıı verilmektedir. Naz.an dikkatin celp 
llY"Unalmaaını rica ederim. 

1ımir: Bir Muallim 

sızı ooşoNEN YOK MU? 
p Matbuatı gGnlerdenberi l§gal eden 
t.e~i Beyüı beyanabna bakılıraa; bu 

)&nat yeni fırka ballu mamnwı 

~~llecek hlçbh yeal ve ieğerll it .,..Ofa b.u.eıpi1or. Ne dea mı? •• 
a.., fı.b edeyim. Netrediien F°f"°' 

kve hep aym -karat, Jani epl-
llıılae vaktUe NDWmllf terbet. Hem 
~ bir tubet ki Uk Ye Odnd )'Uchı•

tatıı n kolaylıkla lçlllr, mlltebaki 
tt':•lan lae botucu bir ıatuapla yutu
W bir ıehlr. Bu programda memleketin ' 

'tıaa tanına temaa eden hiç 
~ ,ltıaım yok. Senelerden beri mecllain 
-..,ıttnde derin bir ank6tla uyuyan 
~ kanunundan hiç baba edilmiyor. 
it~~· ecnebi 9irketlerin amele we 

"'Tl\lyG latlımanna kucak açılıp mOaa
~e ediliyor. Halk dllşOııülmllyor. Her 
fh'den evvel amele ve k5ylünün aanut 

1•tlanru tabnln edecek esular çh
ı.ıels; lhım değil mi?nlr zamanlar hükG
-.Ua gazeteleri meaal kanununun 
tııraya buraya havale edildiğinden 
•lılale balkı bir müddet daha oyaladı

lar. Ve en nihayet 8yle bir yere havale 
•ttUer k1 bir daha aea çıkmadı. Bugün 
'cnllpta Adana ve civarında lnaanlann 
~~llp geberdltf tarlalarda gllnde 14 

141 ıe aaat ekin biçerek ve ağızları.adan 
itan gelerek çalııan ırgatlar haftada 
~ 300 kmu9tan fula alamıyorlar. 
cı: Cioiru mudur? But derebeylik detıJ 

necfir? Sunada kadınlar ipek ve 
doluamahanelerde ~ N.t .,. -.ual 
f.•11'tınlıyor? Tramvay •e fabrika ame• bal hçar aaat çalııtınbyor? Ve hep 
-1 unJar bu çalışm•kl.n mukabU ne 

1
:r,orlar? Amelenin bayramlarda yeTIDI• .:n eri l9lemlyor.Bu ne demektir? Cwna

la • kez.a itleıniyor. Niçin efendim ber-
~8111 i91lyor da onlann lflemuln? Ve 

;::ıar ne diye bıklanm aramaaınlar, 
ol cıncalnler? Amelenin senede muayyen 
1ll an İ>lr gün izni bile yoktur. BUtün bu 

1~tkkat ve mez.ahim yetmiyormUf 
~c l . bitmek ve tllkenmek bilmlyea 
wk1Jılerı onların omuz.lanna yükettikçe 
b ctıyorlar. Ve bütün intizam yalnıx 
dı~ vB~gllerln tahılllle hitam bulmakta
do~ ıı. Hıllk fırkaaının yapamadığı ve 
tlh il'uııu yapmak latemedlği bütlln bu 
ııı,~~crin nazara itibare alınmaaını ve 
~ 1 icraya konulmuını yeni fırkanın 

llıktr liderinden bekllyoruı. lıtıyonu:I ' 
Ankaraı Taş han 

J, KADRi 

liALKI TENViR EDiNiZ 
dı lnızaaını maalesef okuyama
tlrtnız J>ir kariimiz gazetelerden 
d" l7etçidir: Hamit r.amanında pa
~•hlan, Me4rutiyet devrinde itti
ı_;Ç•lan, aonra da itilifçılan alkış-
ı ...... · Neticede bütün aöylediktr1._. 
•l lO yalan olduğu anlaşıldı. Bari 

lele onlara buemeseniz.... diyor. 
..-....1<.rumizin temennui bizim pro~

--.......; lllızdır. 

·şişm~ mısınız? Öyleyse 
beyhude yere kendinizi işken- · 

ceye - aokmaktan v& Oznlm~k
ten kurtarmak istiyorsanız bu 
yazıyı okuyunu.ı. 

Son zamanlarda Viyana dok
torlanndan biri ıif manlık hak
kında yeni bir takım haki-
katler keşfettiğini iddia etmek
tedir. Bu adamın iddiasına · 
göre iki türlü şişmanlık vardır. 
Biri vlicudun yağ toplamasın

dan n:ütevellittir. Bu ıifmanlığı 
izale mümkündür. Bunun için 
de muntazam idman yapmak 
bol bol yürümek, bazı yemek· 

lerden perhiz yapmak faydalı 
olabilir. 

F ctkat bir ıişmı.nlık ta var
dır ki derinin albna toplanan 
audan husule gelmektedir. lBu 
takdirde idmanlann hiçbiı' 
fayduı yoktur. Buradaki re-

~N POSTA" NIN Tefrikası: No 12 :0~~ ~~=L:,! 
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İMDAT GELİYOR 
-- Seni. 
- Beni mi? 
-- Evet. 
- Ne manada? 

el -- Seni her zaman nasıl 
Gtunürıem o manada. 

dn :- Yani bir ahmağı diişiin
tiin gibi. 

'd -- Bilikia, çok manbki bir 
•ını dtışlin6r gibi düşünürüm. 
-- Yani? 

"hı - Yani sabahtan beri se
aetd.i ~·u~aya, Radikatele niçin 
t'tt ilnı kendi kendime so-

Yorurn. 

lat~ Sana aöylemiştim. Bir 
'-'~k c~~b,.m nekahatini geçir

ıçın buraya ıeldim. 

- Kendini tedavi ettirmek
te yerden göğe kadar hakkın 
var, fakat sen bu tedaviyi 
başka bir yerde, Şaranton 

yahut Pantende de yapbrabi
lirdin. Hele Pateleni niçin ter
cih etmedin ? Orası senin 
doğduğun yerdi. 

- Evet ama bu oturdu
ğum kulilbe dostlanmdan biri
ne aittir. 

- Yalan söylüyorsun. 
- Neden? 
- Aziz arkadaş, şu saatini 

göster bana bakayım? 
Beşu eski gümüş saatini çı

kararak Raule gösterdi. Raul 

ıimlerimiz bu iki. tar7. , '"":.' y .. V~cudumuz., cildimiz bir · ı.· bırer ~ fll m an . ~ ıilngere benzer. Vücudu tabü 
nümunesını glSster- 1 
~ktcdir." Yukardald resimde )ir halde bul~an bir adam-
kilrek çekme idmu1 y~an ~ da bu süngerin emdiği ıu mah .. 

<h:ttu~ 
genç kızlar bu idman sayesin-
de ıifmanlıklannı gidenniye Fakat bazılanncfa bu •\iııie-

1 F rin su emme kabiliyeti fazla-
muvaff ak olm:.ış.ardır. akat d B 'bil d . • fazl " d ır. u gı er e vücut a 
aşağıdaki · resimde gor ü- J miktarda su el!ler. Bu fazla 
öümüz Japon pehlivanlan 
o - ıu tabii insanı ıişirir. Suyun 
mütemadi ve zor hareketler insanı şişmanlatmakta olduğu 
yapmalarına rağmen gene ıiş- fikri de buradan gelir. işte bu 
mau kalmışlardır. suretle, ıişmanlıyanlann, idman 

Japonlann tiımanlığı yağ- dahi yapsalar, zayıflamalanna 
dan mütevellit değildir. Bun- !,tnkAn yoktur. 
larda ıu toplanması bu şişman- 1 Su titmanlannın da yapma
hğı vncude getirmiştir. Bu fİf- wı lizımgelen ıeyler vardır. 
manlığın idman ile izalesi mGm- Bunlann birincisi mlimkün ol-
kiln değildir. dutu kadar u au içmek, 

V. nal d kt t 1 ~'"fiifla meyva ve aulu ıeyler ıya ı o or ıu oo an- . 
. - rememektir. yemekte fazla 

maımdan basıl olan ıışmanJığı t bul d t cih 
unmama.sı a er 

ıu auretle izah ediyor: unur . 

o 

Fakat bu tedbirleri de bir 
doktorun tavsiyesi olmakıızın 
yapmak doğru değildir. 

kimselerdir. 
Züppeler daha ziyade frenk . 

terbiyesi almış çocuklar olduk-
ları için bunlar bizim 'f.ürk 
kızlarını basit, terbiyesiz ve 

manasız bulurlar. Ona muka
bil Rum ve Yahudi kızlarına 
düşkünlük gösterirler. 

Züppeler hiçbir hareketle
rinde samimi olmadıkları için 
bunların eline düşen Türk kız
lan muhakkak bedbaht olur
lar. Bunlar aile hayabndan an
lamazlar. Aşklan da züppe
cedir. Hislerinin ve ıazlerinin 
samimiyetine inanılmaz. 

Züpp& iençlere en ziyade 
Beyoğlunda, ecneM şlrkeller~e 

bankalarda tesadüf edersiniz. 
Bunlar elleri manükürlü, yüz
leri podralı, gözleri siirmeli, 

ıaçlan briyantinli gençlerdir. 
Kadın gibi süse ve ziynete me
raklıdırlar, ve biraz da kadın
laşmış addedilirler. 

Bu itibarla bir kadın ve bir 
kız için züppe erkek en mana
aız erkektir. 

* Ali Kimi imzalı kariime: 
Eaki bir darbı mesel vardır: 

Kadın, hayatın merkezi sılde
tini teşkil eder, derler. Siz 
hennz bundan gafil garünü
yorsunuz. Kadına karşı bu de
rece lakayt kalabilmenizin 
bir hikmeti olabilir. Bedeni 

Dantelle yapilmış 
bir son moda tuvalet. 

da dantelli bir cekedi 
Etekler uzundur. 

diğer 
Bunun 
vardır. 

bir kusur. Bu da yoksa ken
dinizi bir nihiye mütehassısına 
muayene ettiriniz. 

Hanım Teyze 
(Hanım Teyze, bu sütunda 

karilerin kalp ve aile işlerine 
ait suallerine cevap verir.) 

Bir Münevverimiz Kadın Tayyareci İyileşti 
Şehrimize geldikten sonra 

Kıymetli Bir Eser yazdı hastalanarak Fransız hastane
T arih Encümeni azasından sinde tedavi edilen tayyareci 

Mükrimin Halil B. Düsturnamei Matmazel Mari Marven iyileş
Enveriye methal, namı albnda 

J Aydın oğullarının tarihini 
yazmışhr. Bu eser Avrup'da 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Elsinei şarkiye medresesi 
Türkçe ve tarih müderrisi M. 
Denis, Rus ilimi~ Minoreski, 
Berlin darülfünunu tarih mü
derrisi Bolinger, Mükrimin Beyi 
tebrir etmişlerdir. 

miş ve hastaneden çıkmıştır. 

- TAKViM :=-
Giln 31 27-Ağustos - 1930 Hız.ır114 

Arabt 
2·Rehlülalıar -1348 

V akıt-Ezani-V aaati 

GUneş 10.28 5.21 

Öile 5.23 12.16 
ikindi 9. 8 16. 1 

Rumt 
14 - Ağustos - 1346 

Vakıt·Eı.ant-Vaaatt 

Akfam 12.- ~8.52 
Yataı 1..38 20.31 
lmıak L40 U3 

dedi ki: ı kalbinin üstilnde niçin aaklı- J odur. işte senin anlıyacağm t yordu. 
- Bu saat kapağının albn· yorsun? bu. Bu,çok faziletkir, melek 1 Miikilemeyi kısa kesti. • 

da ne var, sana söyleyim mi? - Sen bunu nereden bili- gibi bir kadındır. - Yeter, yeter, dedi. Ma-
Gittikçe şaşırmıya başhyan yorsun? - Peki bu kadar nezih bir dam Montesyö geliyor, bu 

Beşu sordu; - Gece yasbğımn albndan kadın bir oda upğınm yanın- bahis onu allkadar ebnez. 
- Ne var? saati aldım ve muayene ettim. da çalışmıya nasıl razı oluyor? Tekrar şatoya dönmüşlerdi 
- Orada senin metresinin - Külhanbey. - Mösyö Arnolt bir oda ve Madam Gersenin bulunduğu 

küçük bir fotografı var. Beşu fena halde, şaşırmış- uşağı değildir. Ailenin itima- odaya mütereddit bir tavırla 
- Metresimin mi? tı. Ahçı kadın metresi diye dını kazanmış bir kihyadır. ve aolgun bir yüzle Katerin de 
- Evet, 0 hizmetçi kızın. Raulün istihzalanna hedef ol- ona Arnolt değil, Mösyö .Ar. gelmişti. Beşu dostunu kıza 
- Neler yumurtluyorsun? makta onu ayrıca düşündürü- nolt derler. takdim etmek üzere idi, fakat 
- Sen hizmetçi Şarlotun yordu. ihtilaçlı bir sesle dedi Raul neşeli bir eda ile Raul derhal kızın elini sıktı 

dostusun. ki: dedi ki: ve ona muhabbetle dedi ki: 
- Şarlot bir hizmetçi, bir - Sana tekrar ediyorum, -Çok güzel ... Nitanlınla ev· - Bonjur Katerin. Nasıl· 

ahçı değil, o adeta bir nedi- Şarlot bir ahçı kadını değil lenmeni temenni ederim. Ben aınız? 
medir. bir nedime, batta bir dost, de size misafir gelirim. Doğ- Beşu, utanarak sordu: 

B. d' k' rt 1 k b' f'k d M d G · rusu Şarlot aihel kadın, hem - ır ne ıme ı, o a ı 1 ır re ı a ır. a am ersenın e- - Ne? Kabil mi? Sen Mat-
süpu .. rur·· ye k · · · · adeta mu··şavı'rı"dı"r. Ben onu cazip, sevimli. Bilirsin ki ben , me pışırır ve senın mazeli tanıyor musun? 
metresindir. Pariste tanımak bahtiyarlığına biraz kadından anlarım. 

- Sen delisin. nail oldum. Hastalıktan kur- Beşu dudaklarını ısırdı. Böy- - Hayır. Fakat sen bana 
- Sen bu kadını seviyorsun. tulup ta nekahet haline girince, le alaylardan pek hoşlanmı- kendisinden o kadar çok hah-
- Ben onu sevmiyorum. bana Radikatele gelmemi tav- yordu. Hele Raulün o hikima- settin ki.. 
- Öyleyse bu foto~rafiyi siye eden ve bu evi kiralıyan ne şakacılığına biraz tutulu- l Arkası var] 

...., .. ~."'/.... ... ···----
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-EYlP SULTAN KiMDiR-
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33: Yarından itibaren 
Geri Çekilecektir. 

Ordu Yava~ Yavaş 
Buna Lüzum Var ! 

Müsabaka 
Doğru Cevap Ve
renlerin Listesini 
Neşrediyoruz ••• 

-Bunun imkinı yoktur! Rum 1 Bı'r 1 
~~ kM~un~ ~bir ~Y ~-------~-u~t_a_m~~E_n_fi_~~e~Ç_e~k_t_i~--~~ Üçüncü Seri 
yapamayız! 

- Fakat Serdar ; burada 
emir ve kumanda size değil 
bana aittir! 

- Emirlerinize itaati bir şe
ref telakki ederimi Fakat sizi 
yanlış yola fitmekten korumak 
ta vezifcmizdir 1 

- Pederim Muaviye bu se
fere yllz; binlerce lira aarfetti. 
Maksadı Anadoludaki mağlU
biyetlerimiı:in acısmı çıkal"" 
makb. Burada mağlup oldu
ğumuzu duyarsa bize lanet 
okurl 

- Fakat Haueti Eyyup ta 
bana bunu söyledi. Rum ateşi 
karşısında a5kerimiz yılmışhr. 

İfası müşklll ve mümkün 
olmıyan emirler vererek ken
dimizi tehlikeye koymuş olmı
yalıml Asker bizi dinlemiye
cektir. 

Serdar Yakup sustu. Yezit 
sapsan kesümişti. 

- Evet Rum ateşi 1 Rum 
ateşi! diye mırıldandı. Sonra 
geldi, tekrar Serd&nn önünde 
d.urd~ göılerlcin içine ha· 
karak: 

- Fikrinizi kabul ediyorum! 
dedi. 

Y anndan itibaren orduyu 
yavaş, yavaş geri çekeceğim ! 
(Sizik) e toplıyacağım ve ba
bama da vaziyeti yazacağım l 
siz ise tekrar bizansa girecek
siniz. 

Serdar Y akup yüreğinin 

titredığini hissetti, Yezit bin 
Muaviye ise devam etti: 

- Siz şehre girip Rum 
ateşini elde etmiye çalışacak
sınız 1 Sizi muhafaza içın "Ka
ligarya" kapısı karşısmde kafi 
miktarda asker bulunacaktır. 
Yarası ağır olan Haueti Ey
yup ta burada kalacaktır. 

Pederimden emir gelinciye 
kadar siz de eğer Rum ate
şini elde ederseniz bir hücum 
daha yaparız. Bizanastan kat'i 
surette ancak böyle vaz geçe
biliriz. 

Aksi takdirde askere şimdi 
kat'i ticat emnnı verirsem 
bir kargaşalık olur; belki de 
memleketimize bile avdet 
edemeyiz: l 

Maviyenin oğlu sustu. Bir 
defa enfiyesini çekti. 

Serdar Y akup ise "Evdok
siya,,mn ne olduğunu merak 
ediyor, hep onu düşünüyordu. 

Fakat bunu birdenbire sor
mıya da cesaret edemiyordu. 

Zeydin vaziyetinden, arbk 
aralarındaki mnkilemcnin bit
tiği anlaşıldığı cihetle dışarı 
çıkması IAzmı geliyordu. 

işte tam bu sırada Muavi· 
yenin oğlu aklına yeni ııelmif 
ıibi: 

- Ha, bak unutuyordum! 
dedi! sen gittikten sonra bi.% 
çok zorlu dövüştük, hepsini 
temizledik ve Cafer bir kaçını 
esir aldı. 

Eğer Ali gelip te Rum ate
şının meydana çıktığını ve 
derhal geri çckilmekliğimi.ıi 
aöylememiş olsa idi belki de 
imdat gelinciye kadar daya
nacak, kapıyı da açacaktık! 

Serdar Y akup dayanamadı. 
heyecanlı bir sesle : 

- Zabitlerini de esir aldı
nız mı, efendim ? Diye sordu. 

Yezit, onun heye«nının 

farkında değildi : 
- Aldık! Dedi. Fakat e

mir verdim. Bu sabah hepsini 
surların karşısında idam ede
ceğiz! Böylelikle hem Hazreti 
Eyyubun intikamım almış, 
hem de askerin hiddetini tes
kin etroiş o!uro:d 

Serdar Y akubun bütün ka
nı sanki damarlanndan çe
kilmişti. Ayakta, kendini güç 
tutuyordu. Fakat Yezide de 
bir şey söyliyemezdi. 

Yalnız, zayıf bir sesle: 

Bugünün M e
seleleri n den 

( Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Fakat i in garibi . şurasıdır 
ki bu tecrübeler evvelce başka 
memleketlerde de yapılmış ve 
neticeler anlaşılmıştır. Bu tec
rübeyi yapan memleketlerden 
birisi İngiltere, ötekisi Alman
ya ve Macaristandır. Bu iki 
memlekette de yalnız mazotla 
işliyen traktörlerin lehine ka
rar verilmemiştir. 

Bu işten anlıyanlann ver
dikleri malumata göre mazot
lu motörler hiç te petrollü 
traktör ve motörlerden ucuz; 
değildir. Sonra memleketin 
her tarafı için ayni tip trak
törü kabul etmek bir hatadır. 

MAZOTLU TRAKTÖRLER 
KİMİN ELİNDE ? 

Traktörlerin tebdili kanunu 
müzakere edildiği sıralarda 
İktısat vekili Şakir Beyin Lanz 
traktörlerini tercih ettiği hissi 
hasıl olmuş, ve bu şayia mec
lis koridorlannda hayli dedi 
koduyu mucip olmuştu. Bnnun 
üzerine diğer firmalar vekale
te müracaat ederek bu işin bir 
firmaya hasrcdilmesinin doğru 
olmıyacağım söylemişler ve 
Lam traktörlerinden daha 
iyi traktörler bulundğunu ha
ber vermişlerdir. 

Mazotla işliycn traktörler 
için de en ziyade ruwın dikkati 
celbeden makineler Lanz 
markalı makinelerdir. 

Bu makinelerin Türkiyede
ki mümessili Alpullu şeker 
şirketi mümessili Rüştü zade 
Hayrı Beydir. Hayn B. Şakir 
Beyin ortağıdır. Hatta l.am 
fabriksını birlikte temsil ettik
leri de rivayet edilmektedir. 

Bu hakikati öğrendikten 
sonra çifçilerin elindeki pet-
rolle işliyen makinelerin ma
zotla işliyen traktör ve mo
törlü pulluklarla niçin ve na
sıl vatani bir maksatla teb
dil edilmek istendiğini anla
mak güç değildir. 

Bari esirler muhafaza 
altındalar mı? Diye sordu. 

Yezidin aklı şimdi başka 
bir yerde idi. Silahlannı karış
bnyor ve dalgın, dalgın düşü
nüyordu. 

Neden sonra daldığı; vazi
yetten kurtuldu: 

- Ha! dedi. Tabii, tabii 
hepsi de bağh olarak ayn 
ayn çadırlarda sabahı bekli
yorlar! başlannda da senin 
Cafer var! 

[Arkası var J 

Derbentte 
Bir Adamı Balta 
İle öldürdüler 

Derbent 24 (Hususi) - Ba
laban köyünden Ferhat oglu 

"8,, Suale Cevap Verenler: 
Hllıeyf n Hüınn Bey, bqmualllm 

Khım Bey vuıtulle ı Pendik. 
Bedri lsmall 8. Dra!maa Tercllmaa 

mahallesi No. S : Edinıekabı. 
1064 NoJı Faruk SUreYJ'a B. Erkek 

IJaest ı ı.tanbul. 
Garo Kaloatlyaa, BauJ- 11Maind• 

Balmk8y. 
Galatuanay U...U.den 757 Tevfik 8. 
Alman llaen talebealnden Margerit 

Ekler H. 
Teklrdaflnda ,.na doldu mahallealn

dc 73 No. da Faik B. 
Ankarada Balıkpaza.nnda Kınah U• 

deler puajmda kırtasiye auiuuuada 
IWnlz B. 

Nuruoımanlye No. 83 te butonca 
Fen.i B. 

Ankuada, lt hanında, AY\lkat Galip 
Hikmet Bey delllletlle Necdet B. nya H. 

Yalovada muallim Ihsan Bey vasıta• 
aile Fethi B. 

Bqlktat .Aı:hlye caddulnde M. 
Ru.a B. 

Fatihte ZQJlll çesmeal, Ocaklar aokak 
No. 50 da Hüsıılyc H. 

Sirkecide Horua.nclyan hanında 
Vartan Ef. 

Vefa orta mekteblndu Mustafa 
Ekrem B. 

"7,, Suale Cevp Verenler : 
Hüıeyin Mümtaz B. Bua lllhllan 

mGmeylılerinden. 
Kndic Keme! B. 
f smııU Ef. ; 10 No.da kahved ı G .. 

dikpqa. 
Ankuada Helvacı mahallealnde 

No. ı de Atiye H. 

"6,, Suale Cevap Verenler: 
Mehmet fen! Ef. Gedikli başçaVUf 

Harp_ akademlılndc. 
Fey:ıiyc lisesinden Muzaffer RUttll 8. 
lzmlrdc Salov Ardlti Ef. 

"5,, Suale Cevap Verenler: 

Nazmi B. Uıunçarşıda Hilil ticaret• 
hanesinde: Söke. 

Elif Naci'nin 
RESİM SERGİSi 

Elif Naci Bey yalnız kendi 
eserlerinden mürekkep bir 
resim sergisi açıyor. Sergi 
Güzel San'atlar birliğinde 
Eylülün 1 inci, 2 inci, 3 üncü 
4 üncü günleri umuma açıktır. 

Duhuli e serbestir 

Osman ağa dağdan kereste 
indirmekte iken kendilerine 
borçlu olduğu iki arkadaşı 
karşısına çıkıp alacakl~m 
isterler. Bu yüzden kavga çı lf.?· 
Baltalarla Osmanı vurup öl ü-
rilrler. İki katil de henüz tu
tulmamış' ır. ----

Muhtelit Mahkemelerde 
İngiliz ve İtalyan muhtelit 

mah emelerinin tatil müddeti 
Hakimin Evini Soydular (1) eylülde b~tiyor. Fransız. !e 

lzmit, 24 - lzmit ağır ce- Yu~~ muhtelıt mahke~ele~ 
za reısı Cemal Beyin evi hır- tati!ı (30) ve (25) eylülde hı
sızlar tarafından soyulmuştur. teceğinden ilk teşrinin ilk 
Çalınan eşya giyeceğe aittir. haftasında faaliyete başlnacaktir. 

M0SABAKAMIZA iŞTiRAK EDEN KARlı..ERIMlz... 

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN KUPONLARINI 
TEBDiL EDEBiLiRLER .•• 

lDAREHANEMlz SABAH VE AKŞAM EMİRLERiNE MUNTAZIRDIR 

Son Posta'nın karileri araamda blr 
tali oyunu yapmak makudile derc:et· 
tltf kuponlar bitti Ye aıra kur'uunn 
çcktlmealne ıeldi ; binaeııaleyb aşalı• 
dakl noktalan karileriml:ıin na.zan 
dlkkııtlcrlne an:ecliyoruz : 

1 - Kuponlann numaralı blleUc.r 
ile tebdlllne ağustoıun 2Slncl perşembe 
gilnO başlanacak ve eylillliıı 11 lnd 
gihıll aihayct verilecektır. 

2 - Bu mllddet zarfında karileri.mis 
birlktlrdlklerl kupoolan mııtbaamı:ıa 

ıetirtıeeklcr. mukabUinde, Ud tarafın
da ayni numarayı tatıyan bir bilet 
alacaklardır. 

S - ldarehanemlzde KltJbt acile 
mühllrlet0m1' bir kutu nrdtr. 

4 - Karlledals maıtbaamısden 
aldıklan numaralı biletin bir lnıtnım 
kendi e11erfle bu kutuya atacaklar, 
lklnd laamull da voslka makabUlnde 
saklıyacaklard.ır. 

5 - Kur'amız kuponlann tebdil 
muame1ealnl mOtcaklp Kltlbl adil 
tarafından anu eden kaıDe.rimlDa hu· 
ıturunda çekilecektir. 

TAŞRA KARiLERİMİZE 
GELiNCE ••• 

fatanbuJda bulnnmalanna rağinen 
herhangi bir mazeretlerine mebıil mat• 
baamı:ıa gelemlyecek oı- karilerlmls 
Ue tqradı bulunan karllerimize gelin
ce ı Bu karilerimh:ln kur'amıza iştirak 
edebllmeleri için 3nlcriııdc klfl dere
cede zaman baralulmışbr. 

1 - Bu kuıım karilerlınh kupoııla-

l 
nm matbaamıaa bir mektup tle g6o
derecekJer ye mektuplannm içine ken
di aclrealerine yazılmış ve pulu yapıf-

bnlmtt bir zarfa koyacaklardır. 
2 - ldnrehaneml:ı bu karllerimhla 

vealka makamında ısakbyacaklan numa
rayı kendilerine rönduccek, kutuya 
ahlacak bileti de KAtlbl adile YWeJ'Ck 
Kitlbi adil tarafından kutuya attıra
caktır. 

3 - Numarayı göndermeldlflmls 
fçfn adresi ya:ıılmlt Ye pull&nllUf alel
lde hlr zarf klifldir. Fakat teudllfen 
kaybolmamuı için u.rfın taahhütlll 
mektuba ı5re poilanmalhDI ve içine de 
taahhDt Gcretfnln kmualmumı terdb 
ederiz. 

6 - iki talam kupon r8nderalcr 
Yanlıthğa mahal kalmamak there ken
di urflannın [b;erine • Ud takım • 
lfarctlnl koymahdarlar. 

EK SIK NÜSHALARI 
T AMAMUY ABlLlRLER 
latnnbul karllcrimlz için ekalk nlb• 

balanm matbaamızda tamamlamak 
her an için mllmkündür. Taıra karile
rlmixln ile her eklik kupoıa lçln mat· 
baamıza rUnderecekleri mektubun için 
pul koymalan maksadı temine klfldlr. 

8 - Ekılk kupon ır5nderenler ve 
adreslerine ya:ıtlmış pullu zarf koymayı 
unutanlar. üserlndc Son Posta damruı 
bulunan kupoıılar da kabul eclllmiye
ccktir. 

KUR'AMIZDA KAZNA 
Piyankonun çekllmeshıl müteakip 

ikramiyeler derhal verilecek, ialmleri 
yazılacak ve müsaade ederlerıe reılnı
Jerl de basılacaktır. 

MÜRACAAT SAATLARI 
Sabah dokuzdan onblre Bfleyi 

mUteklp dörtten acki.se kadardır. 

Afustos 28 
HAKiKi HAY AT HIKA YELERİNDEN: 10 

Kırılmış Bir Ömüı 

Bir Gün, Bir Vak'a 
Beni Beyniinden Vurd 

-2-
Berta Radi cidden güzl 

bir kadındı. Akrabalanna, 
tedavisi iç.in bu kadım benim 
muayenehaneme bırakmalarını 
Miylcdim, kliniği tekrar .açbm 
ve Bcrtayi t1ç ay tedavi 
ettim. 

Çok hassas bir kadındı. Bu 
üç ay geçtikten aonra, kendi· 
mi bu kadına bağlanmıt 
hissettim ve ondan kolayca 
ayn)amıyacağımı anladım. 

İzdivaç teklifimi kabul etti, 
evlendik. 

izdivaçtan sonra bana bütün 
bayabm anlattı: Vaktilc Peşte
de bir Macar gencini sevmiş. 
Ailesi çok müteassıp olduğu 
için, Bertanın bu gençle evlen
mesine mufakat etmemişler ve 
bu sevdadan vazgeçmesmı 
kendisine ihtar etmişler. Hlbu
ki Berta o gentj çok aeviyor-
muş, hlr türlü ondan ayrılama· 
mış. Fakat Bu adam Bertayı 
aldatarak Viyanaya kaçmış 

ve onu sokak ortasında hıra 
mış. 

Tekrar ailesinin yanına do 
mck istiyen Berta, onlara Y 
VUDUf, yakarmq fayda etıJ' 

mİJ, kızlanm affetmemişler· 
Bcrta nihayet barlara d" 

mllş. latanbulda bulunan 
akrabalanndan biri, Bert 
evine çağırmış ve şimdi ora 
oturuyormuş. . 

Bertanın hayatını öğrcnd 
ten sonra, ail~sine bir ın 
tup yamıayı muvafık buld 
ve yazdım. Kızlarının te 
bir aile kadım olduğunu 
lattım. 

Cevap geldi: Kızlarını 
ve bana teşekkür ediyorlar 

Berta ile o yaz Peşt:ed 
ailesini ziyarete karar ver 
ve o sene Peşteye gittik. 

Ailesi bizi iyi kel!Şılad1. 

[ada iki ay kaldık. A 
stanbula dönmek üzere id 

Korkunç bir vak'a beni be ' 
den vurdu. 

(Sonu Y anııJ 

* Son Posta'nın Bilmecesi -t' 

Halledilen Bilmecemiz Yeni 

1 - Pis hayvan (S) 
2 - Kaba tahta (4) askeri 

rütbe (4) 
3 - ..... 
4 - f çilen (2) izinsiz tqınan(S) 

bir hece (2) 
5 - Yapmak (4), iman (4) 
6 - SGrü otlatan (S) 

Çay Tiryakiliği 
Ayda .26625 Okka 
Sarfediyoruz ••• 

Türkiyeye en çok Kalküta. 
Seylan, Cava ve Çin çaylan 
giriyor, Rusya dan hiç çay gel
miyor. En ıert çaylar Hint 
çaylandır. Kurutulurken içine 
afyon konulan bu çaylar Hin-
distandaki kadar burada rağ
bet bulamıyor. En çok sürümü 
olan Cava ve Seylin çaylan
dır. Okkua (330) dan (500)e 
kuruşa kadar satılıyor. 

Çin çaylan (250) den (700) 
kuruşa kadardır. 

Geçen seneye nisbctle bu 
acne okkada 25-30 kurut ka
dar bir düşkünlük . vardır. 

Her ay Türkiyenin ç.ay aar-
fiyab (1500) sandık yani (26625) 
okkadır ki vasati bir hesapla 
her ay harice 79875 lira çay 
parası veriyoruz demektir. Ih
lamurun çay silrümüne bir tesiri 
olmamışbr. 

Leh Talebesi 
Geliyor 

10-15 Eylül tarihinde lstan
bula Varşova politcknikiıtln 
mimarlık şubesi talebesi gele
cektir. Otuz kişiden ibaret 
olan bu talebe kafilesi Galata
sara' cla misafir edilecektir. 

7 - Meyva (4), Asyada 
memleket (4) 

8 - Rabıt edatı (2) bii 
çenıel (S) zaman (2) 

9- ..... 
10 - Bet kıt'adan biri (4), 

yük memur (4) 
11 - Mümkilne ait (S) 

iSTASYON LOKANTA 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Alaturka ve Alfaranıa 
Her yemek ve her 
içki bulunur • 
Servis mükemmel 
Fiatlar mu~dildir. 

ÖGLE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERİNlzl 
J stasgon LokanJasırıtltJ 

Yiyiniz. Eski Postane 
binasın dadır. 

DOKTOR HORHORO 
Beyoğlu Mektep sokak filo 

"' muayene sabahtan ak ı•nıa 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .• 

Enver Paşayı başkumandanlık 
Vekaletine Tayin Eden Kimdir? 
Vükela Meclisi Mi, Yoksa Padişah Mı? 

Reis sualden suale geçi- Reis yine sordu : 
Yordu: - Harbi idare edenler ayni 

-ittihat ve Terakki hükümeti zamanda suiistimallerde bu
~uharebenin idaresini ehliyet- , lundular. Bittabi işitmişsinizdir. 
•ıı ellere bıraktı ve her Sormadınız mı? 

h
cephede fennin ve aklın ka- lbrahim bey cevap Yerdi: 

ul cd . - . 
1 

emıyccegı mecnunane - Ben kabineden iki bu-
ıareketlerde bulundu, şahsi çuk sene evel çekildim. O 
~ hai f ti • d . ıs men aa er ugrun a vakit askeri vaziyet. ordunun 
nulleti h t k t' · • raf ~ . n aya uvve ını ıs Sarıkamış hareketi neticesinde 
tt.i. E . ' . d rzuruma rıc at etmesın en 

Reisin sözü biter bitmez ibaretti. Suiistimal vaki değil
~bık Adliye nazın lbrahim d" 

Bu suallerin en mühimleri
ni hazırlıyarak bir kağıda ya
zıp reise veren Bura meb'usu 
Hilmi beydi. Soruyordu : 

- Kumandanlara büyük 
salihiyetler verilmiştir. istedik
leri kimseleri istedikleri tekil
de tecziye edebiliyorlardı. 

Fakat bu salahiyet harp 

meydanı olmıyan mmtakalarda 
da yapılıyordu, meseli {aerut) 
ta birçok kimse asıJDll§b. •. 

Öğrenmek istiyorum: Bütün 

PO: T .~ _ SaJla 7 

jl_ B o R s A _.I Bu Sene Yol Faaliyeti Ne Halde? 
-lstanbul 26 Agustos 1930 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

ı Alba 916,- 20 Leva 51,25 
1 lıleddlye 57,50 1 Florlıa 12,SO 
1 Baakoaot 240,50 20 KOl"Oll 124,SO 
l l.tuliıa 1035,- lATidturya ti 30,-
t Dolar 212,- l Pezeta 24,50 

20 Fr ..... fr. 167,- l Mark 50,25 
,. Liret m.- ı Zloti ı:s,-
20 Belçika fr. 116,50 ı Penso !6,50 

20 Ley M,75 
20 Drahmi 55,- 20 Diaar 76,50 
20 lniçn fr. 115,- 1 Çe111ont 

ÇEK -Kurut 
ı laterlln 1030,-
1 Çwaonç 1090,-

20 Ley 76,60 ı " " 
Adet S.:. 

l T .L.Dol• 0,'7 50 
1 ,, ,, Fr.fr. 12,02,50 

1 ,, ŞUinAv.3,35,-, 

1 ,, ,, Ltret j,03,- l 11 11 Mark 1,98,- . 
1 " " B.fr. 3,~30 1 Z'...Lt 4 20 
1 " ,, Drahmi 36,40 
1 " " ... fr. 4,4',50 
1 ,. 11 Leva 65,30 

n il IVU t ,-

1 " ,, Dinar 

[Baı tarafı birinci aayfada] ı bunlar bir senede bitecektir. 
T opkapıdan Küçükçekmece

ahşailp kk~prü IOObetob~lireye ye kadar (250) bin liraya iha-
çevr me uzere m aya le dil . 
b. ~ bb"d h 1 edil . .,..;. e mış olan asfalt yolun in-
ır muıea ı e ave e mı~~. k 
Silihtarağa ve Sünnet köp- psma pe yakında b•P,.u-

" I . 32 klı. d cakbr. ru en metre açı gın a 
ve bir gözden ibaret beton Sclimiçeşmeden Maltepeye 
anne olmak ilıre (10'2) bin kadar olan aafalt yol da Kısmen 
liraya havale edilmiştir. Biri- ikmal edilmiştir. Bostancıya 
ainin İnfasma başlanllllf, diie- kadar olan bir kısmına bir ay 
rine de başlanmak üzeredir. sonra geçit verilecektir. 

Ademi iktidar, kuvvet ve gençlik 

GLANDOKRATİN 
Erkeklerin biitlia kudreti teb.betinl iade eden yeıAnc devadır. Alman

yanın en mcthur profeaörleriııln \1%\lll aenelerdenberi dakik iıtihzarata klm
!eviye ile terttbabnı elde ettikleri itbu deva akamete ajTamış kudreti serian 
ıade ve marazı asabiyetten raOteyeJ{ft Wfei -uı teskin ye aıhht ahengi 
bbbialne irca eyler. 

QA o lo 
-.y ıtirazda bulundu : 
- Bu sual tamamile aske- Kudns meb'usu Ragıp 

ridi B bey bu dakikaya kadar he-r. ana taallüku cihetini 
iörrnüyorum. İşitmiş olacaksı- men hiç kimsenin batırma rgel-

VAPURLAR 

Her kutu denmunda T"urkçe sureti lıtlmall vardır Deposu lıtanbul 
Bahçekapı No. 57, ~AN" ecsa deposudur. Başlıca ecunderde satılır. 

Fiab 200 kuruştur. 
bu hareketler vükela ,. mecli
sının kararile mi, yoksa ku- ( 
mandanlann anularile mi ya- _ 
pılmıştır? ----~-------• ş· d•f ·· h llııdır ki ordu, başkumandanlık memiş olan mühim bir nokta-

\'eL"! mn tavzihini istedi: 
İbrahim B. bu mesele ile, Ad- .. -- ıme~ ı er mute assısı aranıyor ---

Seyrı· sef ain Orman nakliyabnı yapan Dekovil Şimendiferini işletecek 
l[C! eti tarafından idare edi-

lirdi. Ask{'.ri işlerde vükela Enver paşayı başku- liye nazın olmak sıfatile tahsen tecrübeli bir işletme amirine ihtiyaç vardır. Talip olanların 
çok alikadar iken: makine ile yazılmış tercümei hallerini ve şahadetname su-

lllcclisinin bile söz hakkı yoktu. mandanlık vekiletine tayin 
Reis bu cevap ile iktifa eden kimdir, Vnkeli meclisi B • b h d" I d Merkez acentesi: Galata köp-- enım u a ıse er en retlerini Galata 112 numaralı posta kutusuna go"od .. ""."!'-1cn." 

ktur 
rü başında Beyoğlu 2362. Şube ~ _o;ı 

etnıedi : mi, yoksa· padişah mı 1 resmen haberim yo ' ceva.. acenteıi: Sirkeci'de Mühürdar 
hım vermekle iktifa etti. zade hanı altında TeJ. !at. 2740 Sahibinin Sesi bat mui'anniyesi 

- Bazı kumandanlann bazı İbrahim Bey bu noktayı 
c.ePhelerde hata yapbklan işi- hakikaten bilmiyordu : 
::iği zaman bu mesele hak- - Bu meselenin Vükela . 
b. da vükela meclisinde biç meclisinde konUJU}duğunu ha-

~e:'!!:!:ebira~·ra~!~t v~:!~ lskenderiye sürat Ff.KRJ.YE HANJM'J 
münasip g<Srdü: postası 

ıtşey konuşmaz midiniz? brlamıyorum. Zannederim ki 
- Evet, vükeli meclisinde (Cumhuriyet) vapuru 29 A-

bütün bu meseleler hakkında ğustos cuma 13 te Galata Görerek dinlemek ister misiniz ? 
d - Konuşurduk, konuşur- mesele doğrudan doğruya Sa-

uk ama, derhal "askeri ha- daret ile Padişah arasında 
~kat icabındandır.,, Cevabını halledilmiştir. Dedim ya, kat
a ırdık. Fazla olarak Sarıkamış iyetle bilemiyorum. Hakikati 

tek bir kelime bile geçmemiş- · rıhbmmdan kalkarak cu-
tir. Bunlar malumabmız martesi sabahı İzmir'e ve ' 

Bu akşam saat 9 da 

Küçük Çiftlik Parkına 
haricinde yapılmışbr. Hatta akşamı lmıir'den kalkarak 
Abdülhamit Zilhravi Efendi pazartesi lskenderiye'ye va- gidiniz. Son eserlerinden vereceği 

k~~harebesini başkumandan ve- anlamak için dosyaya bakmak 
ıli olan Enver Paşa bizzat idare lazımdır. 
etnıişti. Avdetinde kendisine Adliye nazarı sıfatile İbra
Vaıiyet hakkında sual sorduk: him Beyi bilhassa alakadar 

irade alınmadan asılmışbr. Bu racak ve çarşamba İsken
deriye'den kalkarak lzmir'e 

ne cür'et, bu ne cesaret diye- f 

2 inci konseri dinleyiniz -

KIZ VE ERKEK - LEYLi VE NEHARi uğnyarak .ıstanbul'a gele-
ceksiniz. Evet öyledir. Fakat cektir. 

istiklal lisesi - Cevap vermiye mecbur eden suallere asıl şimdi ge-
değilim, dedi. liyorduk. 

bu sualin cevabını mütecasir
lerinden sormak lazımdır. 

Adliye Nazırının MektuplanNeden Açıldı? İbrahim 1 
B. Bunu Anlıyamamıştı. Fakat yarın Anlatacaktır 

Gayri menkul malların 
açık artbrma ilanı 

f.tanbul 4 üncü icra mcmurlu
tun~an : Açık arttırma ile paraya 

oldvnlecek gayrı menkulü n ue 
ilci uf,1:iki bap hanenin tamamı otuz 

G ı.sse itibarile yirmi hissesi. 
lrı ayrı menkulün bulunduğu 
~ evk} mahallesi, sokağı, nunıa
~ il: Beyoğlu, F eriköy kısım bir 
~'4ya •okağmda atik 42 No 42 
~it 4.8 
-.!akdir olunan kıymet: 7300 

Aıttırmanıo yapılacağı yer, ~ 
:..~: istanbul 4 üncü İcra daire
L e 2-10-930T. Saat 14 ua 16 ya 
qdar. 
~ - işbu gayri menkulün ar
~ ~ .tart.namesi 20-9-930 tarihi.n
~ b ıtibaren 930 - 255 No. iJe Is
-~ ul 4 nnr.ü icra daires:nfo mu
~~~ numarasında ~erkcsin 1rö
a] ılnıesi için açıkbr. ilanda yazılı 
a.t"nlardan fazla malumat almak 
2s?°enler işbu şari.riameye ve 930-
tinı · doaya numara.sile ınemuriye-

;ı.e mürac.ı-.at etmelidir. 
hık - Arttınn<'ya işnrs.k için 
di tanda yazılı loymefüı yü7.dc ye-

3 enıinat gösterilecektir. 
otllt - Hakları tapu sicillile sabit 
~ıJan ipotekli alacaklılarla diğer 
ıaqh· darlarm ve irtifak hakkı 
•iJe1Pler:inin bu haklannı n huıu
lddi,}a.ız v~ masrafa dair olan 
ltib -.arını i•hu ilin tarihindeu 
"1i1 ar~n yimıi gün içinde e~ rakı 
titıı~bıtelerilc birlikte memuriye
lı-ı~ı.e bildimıelcri icap eder aksi 
alırı c hakLırı tapu sidllile sabit 
'-' 

1Yanlar aal&Ş bed,.jjuin pa) la~-
a.~nda huiç \ralırbr. 

-., - Göateri l~n günde arttır
... Y• İftirak ede111'!r arttır.nı& tarl-rnea· . '-'atı ını okumuı lüzumlu malU-
~lt alınıı bunları tamam~o kabul 'de ad Ye itibar -:tiununu. Os
~~ bırakılan ıayri menkulün 
'-'enk ~.m~ıu;nda verilme.ue l'•fri 
tı1ı.. u1 ıkincı bir arttırma ile sa· 
~lın:e ~del farkı ve mahrum 
~~ti il TUzde bet falı ve dij'• "''ka ar aynca bükme hacet kal
tıthaultıİ nıemuriyetimlzce alıcıdan 
~•ki 0 unur. Beş numaralı ftkra
\iç derrt tahakkuk etmek kaydile 
~enle: a bağırıldıktan sonra gayri 
hıl"akıll en çok arttıranın üstünde 
~ ..... il'. Şart tahakkuk etmezse 

• 2eri bırakılıp alıcı taah"-

Eskişehir vilayeti nafi~ 
baş mühendisliğinden: 

Eskişehir- Kütahya yolunun 0+000-2+333,30 uncu kilo
metreleri arasında yol boyuna fiküre edilerek ve kabul edilen 
ocaklardan çıkarılmak f'lrlile ( l 400) metro mikap kırma taı 
ve 1400 metre mikip 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 teminab muvak
kate akça veya bu miktarda istikrazı dahili tahvilab ve yahut 
banka mektubu vermeleri teklifnameler usulü veçhile ihzar olu
narak vaktı muayyeninde Encümeni Vilayete verilmesi 
ilan olunur. 

563 ton Ereğli maden 
kömürü 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

İdare için bermucibi şartname 563 ton Ereğli maden kömürü 
kapalı zarfla alınacağından taliplerin her gün gelip şartnameyi 
almaları ve 6-9-930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar zarfla
nnı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

bütlerindea kurlulW' ve teminat ta istanbul 3 üncü icrasından: 
kalkar. 

S - Arbrmanm birinci ve ya Bir deyinin temini istif ası 
lkbaci olmuuaa •e gayn menkule zımnında mahcuz olup bu ker
tealluk edea kaauni hakka ve re sablmasma karar verilen 
aabfın tarnna ~öre diter tartlar• 1700 lira kıymeti muhammineli 
Müterakim n,,ı, belediye, vakıf 
icaral .mlfteriye aittir. aynalı dolap, bnalet. iki ko-

y uıJaa lk1 bap hanenin meı- medin, iki karyola. bir dUftJ' 
klr hiaaeal yukarıda ı3aterilen aynası, bir masa, üç parça 
2 • 10 - '30 tarihinde l.ta.a.. 0ki k l k b" k dir bul 4 üncü len memurlutu oda- •ı 0 tu ır anepe, gar · op 
ıında iıbu ilin ve ıöıterilen portmanto Eylülün birinci pa
arbrrna fartnameai dairesinde zartesi günft saat 9 dan 11 e 
ıablacağı ve üçiincü derecede kadar Taksim Sıraselvilerde 
ipotek sahibi olan Arif Efendi kahya oğlu aparbmanı önUnde 
oğlu Hilmi beyin ikametgahı 
meçhul olduğundan ihbarname ıablacaktır. Taliplerin mahal-
makamına knim olmak Ozere ilan linde memuruna müracaatları 
olunur. ilin olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Ankara) Vapuru 28 A
ğustos perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak 
Zongulda~.. İnebolu, Sinop, 
Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek ve dönüşte Pa
zar iskelesile Rize, Of, Sür-
mene, Trabzon, Polathane, 
Görele Gireson, Ordu, F at-
sa, Samsun, Sinop, inebolu'ya 
uğnyarak gelecektir. 

İstanbul 3 üncü icrasından: 
Mahcuz ve paraya çevrilme

sine karar verilen Cağaloğlu 
Mollafenari mahallesinde 18 
No. hanede borçlu Affan B. ye 
ait 230 lira kıymetindeki ipekli 

Orta ve Lise Kısımlarını Muhtevidir 
Bütün smıflan mevcuttur. 

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

TALEBE KAYDINA Başlandı 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

ehzadebaşı olis merkezi arkasında 
Telefon: İstanbul 2534 

F eyziati liseleri müdürlüğünden: 
ı - Mezuniyet imtihanlarına 1 eylnlde başlanacakbr. 
2 - Lise, orta sınıf yoklamaları ile ilk kısım mezuniyet imti

haruanna 13 eylül cumartesi günü bqlanacaktır. Alakadar tale
benin bu tarihlerde mektepte bulunmaları lhımdır. 

oda takımı perdeler halı dolap nun ı 8 numaralı hanesi anünde 
ayna vesaire tehri halin 3 l açık arttırma ile hazır buluna

cak memuru tarafından satıla-
pazar günü saat 5 te borçlu- cai'ı ilin olunur. 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~;!1a:~ FEYZIATI LiSELERi Kız ve 
Erkek 

İlk sııuflan ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarım muhtevidir. 
Asrın İc:1P. ~ttirdiği en mütek?mil vesait ve ~eşkilib haizdir. Kayit muamelesine başlanmış
~r. Kayıt ıçın. m~ktebe veya Istanbulda Basıret hanında ikbsat şırketinc müracaat edilebi
lır .. i~tanbul. cıhetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe Jr&dar direkt vesait iş
lettınlecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 teşrinievvlde derslere başlanacakbr. 

Telefon İstanbul: 2867 

ANA 

Nişan taşında 
.. . 

ŞiŞLi 

TERAKKi 
LİSESi 

T qkillbm tevsi ederek •ANA ft iLK., 
auııflan ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eaki (15 inci mektep) binaama naJdetmiftir. 

- İLK - ORTA • 

LEY L I 
NEHARJ -

K 1 Z 

ERKEK 

Telefon: 

Beyoğlu 2517 

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

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 



• 
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d IAk 1 yaptlmlfhr. Çaril denıftlnde elyeYJD IE k• h• •ıA ti• f• 
Emnı·yet san ıgıv em a yedi dükkinı ve diğer dükkinlar oda- s ışe ır vı aye na ı 

lara kalp ve mutfak methal halinde •• d • kullanılmaktadır. Mezkür dükkinlar b •• h d• ı• v • d ı muzaye esı birer katlı zeminleri çimento önleri aş mu en ıs ıgın en• 
camekinlıdır, caddedeki dükkinın astor 

Kat'i karar ilanı kepengi vardır ve yüz em bir arşın ı - Eskişehir - Çifteler tarikinin oo+930-52+o00 iocİ 
kadar çarşı içinde aezinti mahallini kilometreleri arasınde ve Mahmudiye karyesi içinde l 370 nıet' lluıyeü llııru Merluınatın dm " nev'i 

Md.11 L. Ne. De mevki ve ııallf temlllb 

215 650 Hasköyde Halıcıoğlu Turşucu mahale-
ainde eski Kumbarahane ve yeni F ab
rika sokağında eski 13 J mükerrer ve 
yeni 8 elyevm 6 numaralı yüz bet 
arf1n arsa üzerinde bodrumdaki oda 
ile bq oda iki sofa bir çini taşlık bir 
sarnıç bir huyu bir mutfak ve on bet 
arşın aralıit havi tamire muhtaç bir 
hanenin tamamı. Haykanoş, Şimavon, 'Malıil, 

Haçadur Efendiler nrisleri 
400 812 K:asımpqada Hacaferlıat mahallesinde 

.. Pirinççi sokağında eski 29-29 müker
rer ve yeni 45,47 numaralı ıeksen altı 
&rflD arsa llzerinde ve bir çah albnda 
ahşap üçer katta birinci kahnda ze-

.. minleri malta birer tqhk ve kırk bet 
numarada bir hali ve mlişterek kuyu 
ve her ikisinde k6milr ve odunluk 
ikinci katlarmda birer oda birer ufak 
10fa 47 numarada bir hail, 6at 
katlannda birer oda birer ufak 
sofayı ve on iki UJm arsa üzerinde 
iki mutfağı havi iki hanenin tamamı. Kevser H. 

Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 
1507 938 Fener' de T ahtaminare mahallesinde 

Külhan sokağında eski 22, 22 müker
rer ve yeni 34, 36 numaralı yüz kırk 
iki arşın arsa üzerinde kirgir dört 
katta hane olarak kullanılan kısım bir 
ve ikinci katlan ihtiva edip dört oda 
bir sofa bir mutfak bir antre apartı
man olarak kullanılan kısım ise yani 
üçüncü kat bir mermer antre bir sar
mç ufak bir oda içinde kömür koya-
cak mahal tahta bölme ile ayrılmış bir 
sofa {iç oda çini döşeli maltız ocaklı 
mermer tekne sabit kazan iki tulumba 
bir mermer musluk mutfak ve sofada 
yük dolabı dördüncü kat üç oda bir 
camekanla bölünmüş sofa bir koridor 
tıılumbasaz alttaki kabn ayni bir mut
faklı daire ve bir balkonu ve bir ko
ridor bir çab odaaa bir ufak kiler bir 
kömlirlük ve yük dolap ve bahçede 
çimento döteli olarak ve elli sekiz ar
ım bahçeyi bayi iki hanenin tam~mı 
( Mezkflr iki hane bir çlb altındadır ) 

Hüsniye ve Nesibe Hammlar bisselenni bile-
sale Feraset ve Zehra Hanımlar bilvekile 
ve Emine H. tarafından bilvekile Hüsniye H. 

185 1045 Ayvansaray'da Mustafapaşa mahallesin
de Lonca caddesinde eski 72, 7 4 ve 
yeni S2, 84 numaralı altmış arşın arsa 
ii:ıerinde yarım kirgir iki katta birinci 
kat.anda önü demir kepenkli ve hane
den idi bir tahta ile aynlmlf bir dük
kin bir toprak a•lu arkada bir ocak 
&htap merdivenle ~an çıkıldıkta bir 
oda dir sofa bir hali odada yük ve 
dolabı havi harapça bir hanenin ta-
mamı Nazmiye H. 

IO'lO 115> Anadolukavağında İskelemcydanı soka
itnda eski 91, 89, 93, 95 ve yeni 12, 13 
14, 13-1, 13-2, 13-3 numaralı yüz altmış 
bet &rfln arsa üzerinde biri üç oda bir 
küçük koridor ve hariçte bir küçük 
hali önünde adi bir balkon ve altında 
ltayıkane diğer hane yeni olup iki oda 
bir hali bir küçük avluyu ve iki diik-
kinı havi iki hanenin tamamı. Hasan F..f. 

1055 1640 Üsküdara tabi Maltepede eski vapur 
iskelesi sokağında eski 519-1 yeni 339-
13, 342 - 19 numaralı yüz yetmiş iki 
artın arsa üzerinde beş odayı ve yüz 
bir artın bahçeyi havi beş dükkanın 
tamamı. Hüseyin Ef. 

a35 1676 Çengelköyünda eski Telgraf ve yeni 
Aralık sokağında eski 16 ve yeni üç 
numaralı altmış yedi arşm arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda bir küçük 
ıofa bir a-vlu bir kömürlük ve otuz üç 
arşın IJabçeyi ve bahçede harap bir 
mutfağı havi yenice bir hanenin tamamı. ismet H. 

8005 1825 Şebzadebaş.ıııda F eyziye mahalle ve 

v 
caddesinde eski ~ ve dokuz defa iki 
mükerrer ve yeni 107, 107 - l, ı 09, 1, 
1 - 1, 3, 5, 7, 9, l 1, 13, 15 numaralı 
iki ytlz yetmiş iki arşın. arsa üzerinae 

tramvay caddf'..sine nazır iki dükkan 
e yevm maklup bir dükkan üzerinde üç 
odayı havi olup iki katlıdır odaların 
methali çarıı i_çindeki dükkanlardan 
Wrillİa ta1ita ile kapablmak suretile 

havi emlikin tamamı. Bedri Cemal 1:1. re tulilnde müceddeden yapılacak ıose inşaab bedeli k~ 
240 2034 Çarşıyıkebirde Keseciler sokağında eski (8447 ) lira (9) kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17-8-930 tarı-

ve yeni 3 numaralı kırk arşın arsa üze- hinden 6 - 9 - 930 tarih cumartesi günfi aaat on albya kadat 
rinde kirgir bir kattan ibaret bir dük- münakasaya vazedilmiştir. 
kimn sülns ~i. Hasene Şerife H. 2 - Talip olanlar bedeli keşfin %7 ,5 nisbetinde tcmiııatl 

3500 2422 Kumkapıda Muhsine batım mahallesin- muvakkate akçesi veya banka pıektubu ve istikrazı dahili tab' 
de İbrahim paşa sokağında eski 23 de- vilib ita edeceklerdir. 

fa mükerrer 3 ve beş ve yeni l, 3, 5, 3 - Müteahhitler inşaabn devamı müddetince bir müheD ' 
7, 9 numaralı yüı. otuz arşın arsa üze- dis veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulunduklarıll' 
rinde kirair dört katta ve bir çah aJ. dan istihdam edecekleri mühendisin katibi adillikçe musadaaJ 
bnda olup birinci katta llç dllkkln ze- taalıblltnamesinin teklifnameye leffi lizımdır. ı 

minleri ahşap altlannda bodrumu tlst• 4 - y apalacak inşaat farlname ve saire kak kında mala-
lerinde 6nleri demir kapılıdır 1 numa• · mat almak isteyenlerin Eskiıehir Nafia Bqmühendisliiine ın& 

. ralı hanenin zemin kah mermer avlu bir racaatlan ve taliplerin ihale aünil vakti muayyeninde Ene& 
ocak ikinci kah dükklnlann ~kasana ·-

" müaadif ufak adi oda üçllncll " dar-
düncn katlarda ikipr oda birer sofa 
6atünde daraça 9 numaralı hane kapı
dan girince aralık nihayetinde bir hı
lumbalı kuyu bir mermer taşlık bir 
ocak ikinci kat bir aofa dolap ilçüncll 
ve dördüncü katlarda ikişer oda birer 
tofa üzerinde daraçayı dört lp'Şın ka-
dar aralığı havi iki hanenin tamamı Mehmet 

Halit Ef. Atiye H. 
105 2523 Kartalda Maltepe karyesinde karye ci- · 

varında 413-1 numaralı seksen arşın 
arsa üzerinde kirgir bir katta muhtacı 
tamir bir demirci dükkanının tamamı. Cavidan H. 

1305 2724 Eyüpte Zeynephatun mahallesinde İd-
ris köşkü sokağında eski 25,27,27 mü-
kerrer 27 mükerrer, 27 mükerrer 
ve yeni 3.J, 35, 37, 39, 41, 43 
numaralı biri yüz yetmiş iki arşın 
arsa üzerinde bir kah kargir diğer kab 
ahşap olmak üzere iki katta biri 
sandık odası olmak üzere altı oda iki 
sof~ bir kömürlük bir toprak avlu 
bah~e kapı~ı dij,:1' . ~z. .arşın ar~a 
üzennde yanm ~argın ıkı katta uç 

--~ oda bir sofa bir i7aşlık bir mutfak bir 
kömürlük bir gurulane ikinci katın bir 
kısmı ahşap bariCi sı:vasızdır, yüz yet
miş arşın arsa üıerinde ahşap bir ahır 
ve gene yüz yetmiş hşın arsa üzerin
de kargir bir ahir ve samanlık ve 390 
arşm arsa üzer.inde kagir eskice ağıl 
ve ahır ve bir dönüm altı yüz arşın 
bahçeyi ve bahç'ifde iki kuyuyu havi 
iki hanenin tam/mı. Salih ve Haşim Efendiler. 

fH1 16814 Kanlıcada Fıstıkl sokağında eski !8 
mükerrer ve yeni 14 numaralı yüz elli 
arşın arsa üzerinde ahşap üç ~atta 
biri ufak ve biri sandık odası olmak 
üzere sekiz oda iki sofa bir malta taşlık 
ve avluda bir kuyu ve kırk arşın üze-
rinde harap bir mutfak ve seksen arşın 
üzerinde bir katlı bir ode bir sofa ve 
dört yüz altmış alb arşın bahçeyi ha-
vi bir hanenin tamamı Nazife H. 

255 17079 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebi ma-
haUesidde Asmalı sokağında eski 7 ve 
yeni 9 numaralı elli dokuz arşın arsa 
üzerinde kargir üç buçuk katta birinci 
katta bir mermer avlu bir mutfak bir 
sarnıç oda içinde iki dolap ikinci ve 
üçüncü katlarda birer oda birer sofa 
birer hala ikinci kabn bir odasında 
üçüncü kabn sofasında birer yük dolap 
üçüncü katın bir şahniş en üst katta 
bir tavan arası bir sofa sofada 
büyük bir balkon bir daraçayı havi 
bir hanenin nısı~ bissesi. 

355 17 l 50 Uzun çarşıda Y avaşçaşahin mahallesin
de Gaznevi Mahmutefendi sokağında 
eski 11 ve yeni 19 No. lı doksan 
üç arşın arsa üzerinde kirgiı 
bir katta iki oda bir mutfak gibi kul-
lanılan ocaksız .mahalli havi bir hane-

Cabir B. 

nin nısıf hissesi, Fatma H. 
105 18242 Topanecle Karabaş Mustafa mahallesin-

de eski Lüleciaı:a1ttası ve yeni Lüleda-
rastası ve Kale sokağında eski 26, 26 
mükerrer ve yeni 26. 3 numaralı on 
altı arşın arsa üzerinde mukaddema 
iki diikkan bir ahır elyevm bir ahırın 
tamamı. Şevki Ef. 

655 1835.'$ Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
eski ve yeni Misk sokağında eski 2 
nıiikerrer ve yeni 36 numaralı biri yüz 
on arşın arsa üzeride ahşap iki buçuk 
katta yedi oda bir sofa iki mutfak vo 
diğeri keza yüz on ar4ın arsa üzerinde 

• 

meni viliyette bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

---"iLERi METODU"--~ 
CeW Nuri beyin rlyuetl altındaki heyetba Dll ldtaplanal a1um. 

mJeeJ llurif 'ftkAJetmc. ilk mektepleria den propamlanna ithal edUmlştlt 

Alfabe. 2 ..arf. 5 kıraat. Tllrki1ede misli ıörülaıemit bir seri. 
Kaideleri derhal ıözün hafızasına nalqediliyor. 

Bu seri milndericat, metot, kağıdın, baskımn nefaseti ile 
bütün kitaplara rüçhanım iLAN eder. Fiah ehven. 
ÔGRENMEK, OKUMAK, YAZMAK arbk gllç değil. 

Adres: iLERİ kütllpanesl, Mertebanl aokağı, Çtturl hanı Galata. lstanbuL 

Eskişe4ir vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden: 

1 - Sivrihisar - Hami diye yolunun 3 X 500- X 513 üncü kil O: 
metrolan arasında müceddeden yapılacak şosa inşaab bedeli 
keşfi 9625 lira 15 kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17 ağustof 
930 tarihinden 6 eylül 930 tarihine müsaclif cumartesi günU 
saat on altıya kadar münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Talip olanlar bedeli keşfin yüzde 7,5 nisbetinde teınİ" 
natı muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dabiU 
tahvilab ita edeceklerdir. 

3 - Müteahhitler inşaabn devamı müddetince bir milhendil 
veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulunduklanndaO 
istihdam edecekleri mühendisin noterlikten musaddak taahhüt" 
namesinin teklifnameye leffi lazımdır. 

4 - Yapılacak inşaat şartname ve saire hakkında maluıuat 
almak istiyenlerin Eskişehir nafia baş mühenaısliğine müracaat" 
ları ve taliplerin ihale günü vakti muayyetinde Encümeni Vili
yette bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

Eskişehir vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun mebdeinden 14 X 000 ncil kilO" 
metresine kadar yapılmasa l6zım gelen imalib 11naiyenin in.ta' 
14000 lira bedel ile fiati vahidi kiyui ilzerinden ve nafıa b.t 
mühendisliğinden verilecek nilmunelere tevfikan yapılmak üzer' 
17 ağustos 930 tarihinden 6 eylül 930 cumartea ,nnn aut oO 
altıya kadar münakasaya vazolunmıqtur. 

1 - Müteahhidin bu yolda yapacaiı imalib auıaiyenin be' 
deli 14000 lirayi tecavüz etiniyeceğiDden miinakaAfa iftiralı 
etmek istiyenlcrin bu miktann % 1,5 niabetinde teminat akçÇ 
si veya banka mektubu ve yahut istikrazı dalıill tahvilib ver 
meleri ve teklifnamelerin milnakaaa ve müzayede kanununa tef" 
fikan ihzar edilmesL 

2 - Taliplerin inşaatın devamı müddetince inşaabn mes'ır 
liyeti fenniyesini taahhüt edecek mühendis veya ehliyeti nah• 
başmühendisliğince tasdik edilmek farlile bir fen memuru ir•' 
noterlikten musadd9lk taahhütnamesinin teklifnameye leffi. 

3 - inşaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin nah' 
başmühendisliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale giY 
nü vakti muayyenindc viliyet encilmeoine müracaatlan Uizu.aJd 
ilin olunur. 

ahşap bir katta iki oda ve yüz yirmi 
arşın bahçeyi havi muhtaca tamir iki 
hanenin tamamı. Mehmet Saffet B. ve ~.., 
ziha, Mtimine Utife H. tarla Mustafa Keaı,ı, 

lbrahim Necati Beyle'• 
Yukanda cins ve nevile mevki ve müıtemilitı yazılı e~ 

hizalarında g6sterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 E'/' 
lül 930 tarihine müsadü Çarpmba günü saat ikiden itib_,
müzayedeye mllbqeret olunarak ıaat 16 da kat'i karul_...
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mer:~ 
günde saat 16 ya kadar sandık idaresine müracaat eylemel dil' 
ve saat 16 dan sonra vuku bulacak milracaatlann kabul e 
miyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'ı kat~ 
esnasında hazır bulunmadıklan ve başka talip zuhur eyled 
takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmif addolunac~ 
lan liizumu ilin olunur. __/ 

llu'ul mUdUr : S.ll• Rtlfl/I 


