
iDARE: İSTA HE GÜN NESROLUNtJ 
• 

SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla gorur· 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler. 

YAHUT TA AHPABIYJM DİYE 
TRAKTÖR İŞİNE GİRMİYECEK 
MİYİM ? HAYRI BEY GAZETECİ
LERE BÖYLE SÖYLÜYOR. 

~~====================================-=-===-~--===========================================:;-======================= 

Şeker Ve Traktör Dehlizlerinde Bir Gezinti İkinci Defa Olarak ı Bugünün Meselelerinden 1 
~K~a ~~ _ · 

Keyif İçin 
Sokağa Mı 

(14,5) Milyon Lirayı ~ Taıs~a~!?'~:uk~~:nıannı 80 Yaşında Bir İhtiyar Anlatıyor 
İsteniyor? i~;nda~;~;~;· ... Köylüleri Dövüyor, 

Ayni Adam Olursa ş 
5 

P , Karılarımızın Irzına 
Atmamız 

l<omisyoncu 
Muamelenin 

İle Müşteri 
Dürüstlüğü 

l.ıır ~!pullu şeker fabrikasının 11 

Akla Nasıl Gelebilir ? ~J odnkl osta ~ın G e ç i y o r 1 ar 
l 

ı az ı arına . 
Bir Traktörlü Pullu"· 

. u u undaki ekaikicri,a lctasui ------------------ Dün gazetecilerden biri 
Hayn Beyi görerek sormuş: il.irnal manza~ası veren ga

tipliklerindcn bir kısmını dün 
Yazdık. Bu arada bazı sualler 
de sorduk. Cevap almadık. 
Aıacağa da benzemiyoruz. 
k Fakat, bir millet ve menıle-
et işi telakki ettiğimiz bu 

llleselede hakikati heı suretle 
.. aydınlatmak iç.in aldığımız yeni 
lllalfıınab neşrediyoruz. Dik
katle okunmasını rica ederiz: 

Alpullu fabrikasının tesisi 
s~rasında bu işin müteş'!bbisleri 
~ırçok teklif karşı5mds kalmış
llrdı. u F f ine .. şirketin" mo
deren fabrika yapmak teklifine 
il l( önig " fabrıkasmın modası 
ıtçmiş ve Arjantin için yapıl
llıış tesİ5atı tercih olunmuştur. 

Filhakika bu tesisat müsait 
lartlarla vücuda getirilmemiş 
değildir. Fakat o dereceye 
Y-1on diğer şartlar da derme
Yan olunmamJ.f değildir. 

Bu tesisabn kurulması için 
lttkik yapanar, mühendis Kazım 
\'c Hulki Beylerdir. 

Her ikisinin de müessıs ve 

salahiyettar aza Hayri beye 
yakın karabetleri vardır. 

İşin en garip tarafı şudur 
ki bu işte, bu zat hem mUdUrr 
hem müteahhit sıfatile hareket 
ediyor, pancar tohumunu 
hem kendi getirtiyor, hem de 
kendi teslim alıyor. 

Bu, dünyanın neresinde 
görülmüştür? Ve bu şekilde 
iş yapılması şirket hissedar
larına emniyet verir mi? 

.. 
- Ne dersiniz şu ( Son 

Posta ) nın· yazdıklanna, de
miş. Hayrı Beyden de şu ce
vabı almıştır : 

- Bu gazeteyi hergün alı
yorum, dava açmak için avuka
tıma veriyorum. Hepsi hak ve 
hakikate uygun olmayıp bu, 
muhakemede anlaşılacak ve 
müfteriler cezasız kalmıyacak! 

ŞAKIR BEYİN ARKADAŞI-
YIM DİYE ... 

Hayrı B. ayni zamanda da 
'Son Posta) nın neşriyatından 

Deniliyor ki Trakya köyll '-.>ahseden bir arkadaşımıza bir 
süne traktör satılmamışbr. mektup göndermiştir, bunda 

Fakat biz biliyoruz ki bu traktör meselesinden bahset
köylüye (30) dan fazla Hano-- mekte: 
mak makinesi satılmışbr. Hem -- Ben Şakir Be3rin arka-
de tesir yapılarak. 

Sonra, W. D. markalı mo- dqı veya ahpabıyım diye se-
toşarlar, kullanılmışları birçok nele,rden beri vekili bulundu
çiftliklere (3-4)bin liraya sablmış ğum firmayı müsabakaya sok
iken (6500) liraya Alpullu şirke- qıamalı mı idim, demekte 
tine verilmiştir. müsabakayı idare eden heye-

y a bu tesisat münasebetile tin bitaraf olduğunu söyle-
t Devamı 2 inci sayfada ) ' mektedir. 

Bergamadan aldığımız mektuptur: Birkaç gün evvel yazıhane
me Turanlı nahiyesinin Cabir k3yünden seksen yaşında oldu
ğunu söyliyen ak saçlı, ak sakallı bir ihtiyar geldi. Yanında 
damadilc, çocuk deiıecek kadar g?nç iki kadın vardı. 

Birisi kendisinin, diğeıi kaiııbiradeıinin kızı imiş. Köylerine 
gelen jandarma müfr~esinin zulmünden şikayet ediyorlardı. 

Fırka mutemedini çağırdım: 
"Gel, sen de dinle!,, dedim Anlattıklarına göre: Giiya Kazım 

ismi.od~ bir . firarinin nE':relerde bulunabileceğini söyletmek için 
bu ıhtıyar le damadı fena halde dövülmüş ; teker teker 
sakalları yo1unmuş. 

Kocasının koynundan ttlınan kızının ve yanında bulunan 
kadının on, on iki kişi jandarma tarafından sıra ile ırzlarına 
geçilmiş. İhtiyar ağlamaktan kablmış, boğulmuş bir ses ile: 

- Efendi gôzıeriw görmez, kulakhm..nı duymaz. Elin soysu
zunun nerede olduğunu ben ne bilıriaı? İşe yaramaz bir adam 
olduğumu jandarmalar da bilir. Benim güzel bir kız babası bu-
lunmaktan, hali. vakti yerinde bir adam olmaktan başku suçum 
yoktur. Yalnız dövseler, söysclcrdi bşımızın kara yazısı der 
gene ses çıkarmazdık. Fakat bu yaşlardan sonra ırz düşman
lığına uğramak. yüreğime dokund•ı. Efendi, anmn gitti. 

Ta millet muharelıesindenberi ömrümü askerlikte geçirdim 
vücudum düşman kurşunile kalbura benzeçli, ben de bir başçavuş· 
tum. Efendi Allah aşkına milleti ayaklar albnda ezdınneyin, 
hükümetten soğutmayın. Bhleri Yunanlılar dadövdü, soydu fakat 
ırza dokunmadı. Mustafa Kemale yazın, meb'uslara yazın, ırzımıza 
olsun dokunmasınlar! diyerek yandı yakıldı; ağladı ağlatb. 

Bugün de kunduı acı Hasan efendi namında bir zat geldi, 
dedi ki: 

Feci Yangın 
l<aranhkdere Ormanları 
Günlerden Beri Yanıyor 

"-Dün, beş altı yol arkadaşile geç vakit otom~bille izmir' den 
geliyorduk~ Gedis köprüsü boıufmuş, karşı sahile sal~a geçmiye 
çalışıyorduk. Arkadan bir otomobil daha geldi. içinden iki 

Ç k '[ 1 V 'C'. k 'it 6. hh B kl • kadın çıktı. Köprü b~ında nöbet bekliyen jandarmalar oto-an lrl lLQT l eni I' lr anzn lfl Ura asznz e zgor mobillerini savdılar. Kendilerinin muhik itirazlarına sövmekle 
saymakla tehditle; hıçkınklarına suzişli ifadelerine kahkahalar-

K• 1 V N ş tl ı s c la, alaylarla mukabele ederek cebren kahren orada, Allahm }ffi er e e ar ar a • e kınnda alıkoydular. Diğer otomobillerden inenlerle beraber 
yirmi beş otuz kişi vardık. 

Pozanb 25 (Hususi ) - Fırkasına Aza Kaydolunabilirler? 
( Dcvıımı 6 ıncı &ayfada J 

~llrsınb civanndaki "Pos" 
evlet ormanlarının cenubü 

t•rbisinde bulunan Karanlık
dtrc ormanlan üç gündenberi 
l'llllrnaktadırr. 

J Aile Siyaseti 
Fclhl B. Ye~ Tarirl~e,Yeni Cevap~r Verdi_ ~~~~~~~~~~~~~ 

'1 '(anan orman parçası ( ~ 
00) düaüm arumdadır. Yan

tlQ bütün şiddctile devam 
~ektedir. Ateşin nasıl çık
~ anlaşılamamışbr. Ateşi 
'ötıdünnek için pek ziyade 
a-~Yret olunmaktadır. 

Behçet ----
İtfaiye 

Bir tabur teşkil ediliyor 
. Muhtelif itfaiye merkezle

'1!1dcn alınan ef ndilerie bir 
r•Ya.dc taburu yapılmışbr. Ay
ltdanberi muntazamans talim 
f Öten bu takını (30) Ağustos 
ilyr~ınına iştirak edecektir. 

Serbest Cümhuriyet fırkası, abat bahane aramış. 
teşkilatını kuvvetlendirmek için Arkadaşnnır. aldanıyor. Bi· 
çalışıyor ve hergfin yeni bir zi istediği yola sürükliyemiye
adım daha atıyor. cektir. Bir sürü gürültüleri a

Bu y'1lda daha iyi çalışa- 1 rasında asıl. h~defimiz ~~utaJ· 
bilmek için merkezin Taksim' de mayız. Hedefımız herkesl msa-

kın'da Serbest Cümhuriyet 
F ırkasmı benimsedik. Belediye 
reisinin tekzibi şahsi ve asıl
sızdır. Fırkanın mümessilini 
b~kliyoruz. Müftü oğlu 

Mehmet 
Kal kJ. d"" fa, temizliğe ve Cümhuriyetin 

mış apartım.anına na ı u- ciJel'umum talep eylediği yük- Nizamname Bitti 
şünülüyor. Nakıl gelecek hafta sek m d tt "b w·r . . d 

1 
ktı • , asum ave en ı are . 

·çın e yapı aca r B Yeni fırka nizamnamesini • · undan müteessir olanlar bu-
Umumi katip Nuri B. de lunabilir. Fakat memleket bitirmiş, bastıracaktır. Bu ni-

dün Yalovaya gitmiştir. - halkının bu mücahedeyi tas- zamname (60) maddedir. Ye-
y eni fırka, dün Yunus Nadi vip ettiğine 'kani bulunduğu- dinci maddesinde demliyor ki 18 

beyin bir yazısına cevap muzdan gürültülere ehemmi· yı\şını bitirmiş, siya.,i ve medeni 
vermiştir. Bu cevap "İnsafın yet vernıiyerek yolumuza de- haklardan mahrum edilmemiş, 
o yerde namı yok mu? ,, vam edeceğiz. " fena şöhretle taıaınmamış, va-
makalesine aittir. Ve şöyle Çankırı Yeni tana karşı hiyanetle itham e-
başlıyor·: F k T f t dilmemiş, Tüm harsını kabul 

.. F arkamız. zaten insafa da- 1 r a ara art 
t t k . k l Çankırı 27 (Hususi) - Bele- etmiş her Türk vatandaş, f•r-

ve N::~eyl~in Sonu;o:~şt:~: diye reisinin Serbest fırkaya kamıza programını kabul et-

h · · · · müracaat edilmedigı-· hakkında- mek §arlile girebilir. F h arrırınm, suı istimallere ait I Nizamnamenin esaslı madde-
a rettin Pş. yaptığı mülakatı mevzu alan ki tekzibi şahşına aittir. 1 . 1 •.:ı 

1( S b t G·· h . t f k erı şun araır: 
...., onya ' 27 ( Hususi ) bu yaz.ı için fır·ka diyor ki: er es um uny ır a· S b k C h . "ah t . b . . h" b" t er est layi üm unyet 

re tin Pş. Sivas hatbnın " - Asıl insaf bu yazman sını enımsıyen ıç ır va an- L k d k"l ~ - d 
8.çıhn d b daşm kanaatlerine tasarruf nr asın a leş ı a aşagı an 
A asın a ulunmak üzere neresindedir ? 1 k d y •• •• k "'nka h 

1 
edilemez. Fırkanın mümessilini Y\J anya ogru yurur ve uv-

r. va are tet etmiştir. Anlaşılıyor ki muhterem ar- bekliyoruz. vetini şahıslardan ziyade teşek-
l<tn>ONI..ARI DE."'ı·şTIR iZ kadaşımız eski fırka ihtirslarma Şükrii Oguz küllerde arar. Binaeııaleyh 

u k l k f k d - Sen yeni fırkada, ben de eskisı"nde old--"-ça sırbmı .. T c apı mış ve arşı ır aya * bizim teşkilatımız a umumi UK. z. 
& ıllıtt 6 ancı snyfamı:ıdadır } 

~ hücum etmek için hcrçibat Çankın, 27 (Hususi)- Çan- [ Devnmı 3 üncü sayfadn ] yere ge mez. 
~~:=:============~~==========~~==d::=:=-=~~==~~====~==================================:==.i::::====::==~========= 

AGRI DAGINDA MAH-

ASILMAKTAN KORKU 
SUR KALAN HAYDUTLAR 
TESLİM OLMAK ARZUSUN
DADIRLAR. FAKAT AFFA 
UGRA MIY A CAK LARIN DAN 
ENDİŞE ETMEKTEDİRLER 



_.,.. __________________ ....,._ 

Halkın Sesi 

Pahalı Şeker Ve f 

Halkın Fikri ..• 
Şekeri püab )'i)"Onla. bu muNk• 

lııaJr. Ba pahabbfın 11ebebfade mantılı• 
ıul.lr el :•}u 41a ,.bit. ş·mcU, bu 
faUyet ~ llallr .-, ~r?. 
Jfte lf lhuıu teal>lt --1ye kaldı ft b.a 
nJdfeyl Wr •uharrirtmbı dan 7apualıı 
,. -tice)'l aldı. Atafı,.a yazı.yeırat 

Nazif Ef. (Tıp talebe yur
dunda) 

- Şf-ker ucuzlamahdır. Bugün
kn fiattan daha uağl fiatla 
teker yemek mümkündür. 

lf. 
Hasan Tahsin bey ( Düyunu 

umumiye karşısında Çifte sa
raylar sokağında 20) 

- Y ediğimiı şekerin hemen 
hepsi hariçten geliyor, fab
rikayı korumak için şeker 
herine ağır gümrük koymak 
birkaç zengini biraz daha 
zenginleştirmekten başka neye 
yarar. Aardaki fiat farkını biz 
ödüyoruz. 

Hükfımet halk hükfımeti ise 
bu şeker meselesini hallet.Sin. 

• Refik 8.(Davutpaşada, çıkmaz 
Şimendifer sokağı1-5numarada) 

- Bizce şekerin ucuzlaması 
lazım. Bu yola hangi yoldan 
gitmek icap ederse o yoldan 
gidilmelidir. Bizim ödediğimiz 
fiat farkından Alpullu ve Uşak 
fabrikaları hissedarları niçin 
zengin olsun! .. 

Ninm B.(Nuruosmaniyede 73) 
- Şeker çoluk çocuğun, 

fakir ve fukaranın en çok kul
landığı gıdalardan biridir. 

Bunun üzerine fazla güm
rük koymak ne dereceye 
kadar doğrudur, sorarım size .. 

* Veysel Bey (Çiçekpazarında 
cam tüccarı 12) 

- Çoluk çocuk sahibiyiz. 
Ayda 8-10 okka şeker yiyoruz. 
Gümrük olmasa çok ucuza sa
tılacak olan şekerin pahalılaş-
masına lüzumsuz bir himaye 
sebep olmaktadır. Fikrim: Bu 
himayey; bertaraf etmek lizım 
geldiği merkezindedir. 

* İsmail Ef. ( Nuruosmaniye1 
59) 

- Gazetenizde okudum . 
\:ok doğru yazıyorsunuz. Şe
keri pahalı yemekte mana yok
tur. Şeker : çaya, kahveye, 
tatlıya, süte lazım bir şeydir. 

İki, üç kişi zengin olacak 
diye biz fazla para veremeyiz. 
Hikômetten şeker kanununun 
değiştirilmesini rica ederim. 

~ 
Murat B. (Eatih'te, Sofular 

mahallesinde 5) 
- Bizim şeker ithalatımız, 

yerli şeker istihsalibmıza na
zaran pek çoktur. Yerli şeker 
fabrikaları senede ancak (1200) 
vagon kadar şeker çıkartabi
liyorlar. Halbuki hariçten ge
len şekerler binlerce vagondur. 
Yerli şekerleri himaye için ec
nebi şekerlere gümrük konu
yor.Yerli şelf erler piyasada ec-

DABİLI BABE.B LBR 

!Şeker Ve Traktör Deh-1 Başvekil 
Vapurcular Niçin )izlerinde Bir Gezinti Bu Akşam 
Anlaşamıyor? . . . s· G·d· 

Rakabet 

Trabzon ile İstanbul ara
sında işliyen nç hususi firma 
ile Seyri.efain arasındaki ra
kabet her ilci tarafın da aley
hine devam etmektedir. 

U}'Uf".ılmak için başlanan 
müzakuelerden henüz müs
bet bir netice alınmamışbr. 

Bu işin bir tavassutla halle
dilmesi düşünülüyor. 

1 Ba, tarafı t ınet sayfada J 2 mılyonunu kazanalım. Neticede IVasa 1 ıyor 
bu tasarruf devrinde memle- . 

alman komisyona ne demeli? ketin sarfedeceği para (14,5) . ~ıvas hattının açılma m~-
Filvaki şirket meclisi idare- milyon liradır. ı sımmdc bulunmıya davet edi-

Iİlle makinelerin komisyonu Kaldı ki yedek parçası olmı- lenlerden lstanbul' da bulunan
olarak yüzde beş nisbctinde yan traktörler köylü için hiç lan götürecek olan ~ katar
bil' pMa devredilmiş ise de ha· bir kıymet ifade etmez. Zira dan biri bu akşam ( 20) de, 
kiki komisyonun miktan acaba petrollü traktörlerin de şim- ikincisi de ( 22,45) te hareket 
yüzde beş midir? diye kadar az taammün etmesi edeceklerdir. 

Dilenci çanağından para alır yedek parçalann kolay bulun- tık ,katarda. Vekaletler müs-
gibi çiftçiye verilen kültivatörler maması ve tamirci noksanıdır. teşarlan Emniyeti umumiye 
tazyiksiz mi verilmiştir? İdare Görülüyor ki bir traktör işi müdürü, Erkamharbiyeden bir 
meclisinde aza bulunan ve iti- koca bir teşkilat ve muazzam heyet, Temyiz muhakemesi bi
razlan ile hakkı müdafaa eden sermaye işi oluyor. Bu vaziyetin rinci reisi, Darülfünun profe-

Ed. b' F "k B l ( nasıl halledileceğini ise, naçiz sörleri, gazeteciler, ikinci ka-
ırne me usu aı ey e . d d • · 

d .. k lar aklımızla yarın izah ebnıye tar a a meb uslar, vekiller 
cereyan e en muna aşa h 1 ki d B kil f 

d kl d ? çalışacağız. u unaca ar ır. aşve smet 
ne en sı aşıyor u. * Paşa ikinci katara binecekti 

gün Bu,. şeker meselesine ait İstanbul ve Trakya şeker Üçüncü katar Ankarad~ 
Hu- olan bır -kısım safhadır. şirketinin bir açıkgözlüğü: hareket edecektir. lstanbul ile 

Maamafih bu ihtilaf devam 
ededursun, lstanbul - Mudanya 
battı üzerinde işliyen hususi 
vapurlarla Seyri.sefain arasın

daki müzakereler bir uyuşma 
ile neticelenmiştir. 

Bu bat üzerinde üç 
Seyrisefain, dort gün de 
susi firmalar işliyecektir . 

Aradaki itilafname dün 
Seyrisefain idare meclisince 
tasdik edilmiştir. 

İslam Olanlar 
NiçinDinDeğiştiriyorlar? 

Bu ay müftülüğe ihtida için 
altı kişi müracaat etmiştir. Bu 
sene (50-60) kişinin din tebdili 
muameleleri yapılmışbr. İhtida 
edenler üç sınıfa aynlabilir: 

Birincisi Türklerle evlenmek 
istiyan genç gayri müslim kız
lar, ikincisi evvelce Müslüman
larla evlenen gayri müslim 
kadınlar, üçüncüsü içten gelen 
bir sevgi ve alaka ile ihtida 
eden ihtiyar gayri müs!im ka
dınlardır. 

nehi şeker fiatile satılıyor. 
Her iki şekeri de pahalı yi
yoruz. Sebebi memleketimizin 
şekeri ucuza mal edememesidir. 

Mademki çok ucuz şeker 
çıkartamıyoruz. Hiç olmazsa 
şeker üzerinden ağır güınrilğü 
kaldıraJım. 

* Yuvan efendi ( Fenerde, 
Mollafenari 22) 

-Beyim, ben memleketimiz
de pahalı olarak şeker yeme
mizde bir mana görmüyomm. 
Benim gibi• herkes te görmü-
yor. Neden diyeceksiniz değil 
mi? Bir kere memleketimizde 
bol ve ucuz şeker çıkmıyor. 

Gelelim traktör meselesine: Alpullu şeker şirketi ( 29) Sivas arasındaki mesafe 30 
Bugün Ankarada yapılan tec- senesindeki ( 500 ) vagon şe- saattir. 

rübelerle petrol ve benzinle işliyen kerini, 0 zaman . şekerin tonu Açılma resmi için yapılan 
traktörleri ağır yağ, yani ma- ( 1) fugiliz lirası iken satma- programa göre katarlar mu
zotla işliyen traktörlerle değiş- maş, ( ı ) haziran ( 1930 ) tari- vakkat istasyonun . önünde 
tirmek istemek hatadır. hinde inhisar kalkacağı için yapılan takı zaferin elli metre 

Çünkü memlekette (3000) inhisar kalktıktan sonra te- gerisinde duracaklardır. 
traktör vardır. min edeceği faydayı düşü- Davetliler trenden inerek 

Ve köylünün elindedir. Yani nerek elinde tutmuştur. takın karşısında yapılen tribün-
bir tip traktör kabul edilince Filhakika inhisar kalktıktan ler~ gideceklerdir. Burada İs-

sonra şeker şirketi vagon ba- met Paşa ehemmiyetle bekle-
bunlar çürümiye mahkumdur. ) ( ) 

şına (850 lira vereceğine 400 ııen nutkunu söyliyecektir. 
Beherinin eskiliğine nazaran ı· · b l br 

ıra vermıye aş amış · Açılma resminden sonra pa-
kıymetin• (1000) lira farzeder- ş· di MaJ' k~l ti" ·1 

ım ıye ve a e 1 e zar ve @rşamba günleri İstan-
sek toprag" a ilk atılacak para · ket ~ras d h' 'Lti'l if var 

şır •· 10 a ır ın - buldan Sivasa doğru bir tren 
(3) milyon liradır. dır. Maliye vekaleti 29 sene- hareket edecektir. 

Tecrübelerde inat edilip te sinde · inhisar olduğu için o 
deva olunursa ve muhtt>lif zaman istihsal edi

1

len ve stok 
tipte yeni mazotlu traktö er olarak muhafaza edilen şeker 
alınırsa bunların kıymeti de üzerinden(0 o8,5 )vergi alacağını 
vasati olarak (3500) liradan söylüyor.Şirkette malı satama
(10,500,000) lira eder. (3) milyon dık, zaruri olarak kaldı. İnhi

da hükumet tazminat verecektir. sardan sonra ancak kilo başı
Hadi eldeki traktörlere yeni na (0 o 4) kuruş verınz, de

cihazlar ilave ederek bu kıymetin 1 mektedir.~ 

Liman Şirketi 
Sermayesini Bir Misil 

Arttıracak 
Liman şirketi liman i~leri 

inhisa.."llla malik bir müessese 
değildir; yalnız liman işlerinin 

deniz üzerindeki yükletme ve 
boşaltma işleri ile meşgul olur 
bir imtiyazlı şirkettir. Bu böyle 
iken şirketin adı: "İstanbul 
liman işleri inhisarı Türk ano
nim şirketi ., idi. 

Yüzde Kırk 
Zahire Borsası Men-ıur
larından Kesilmiyecek 

Dün sabahki gazetelerden 
biri taraf mdan Zahire borsası 
memurlarından %40 kesileceği 
yazılmışsa da bu haber kaf iyen 
doğru değildir. 

Borsada yapılacak tensikat 
projeleri içinde böyle bir 
teklif vardır. Fakat bu teklif 
reddedilmiştir. 

Bir Kaza 
Şirket idaresi bu ismin şu

mulünü tahdit etmek istemiş 
ve şirkete hakiki ismini bul
mustur. Bu isim: "İstanbul li- Dün saat yedi buçuğa doğru 
ma~ı Tahmil, Tahliye Türk , Yediku1ede bisikletle tren yo
Anonim şirke.ti ,, dir. Şirketin : lundan geçen iki genç, trene 
heyeti umumiyesi 25 eyiül 930 bakarlarken o sırada bir mu
da fevkalade içtimaa davet 

, edilmiştir. Bu yeni isim ve l hacır arabasının Clingili çocuğa 

Bir Hırsız Kaçtı 
Diin gece Unkapanında 

kahveci Hrseyin ~ğanm kah
vesinde h ırsızlık yaparken 
yakalanan Kürt Hüseyin bugün 
Unkapanı merkezi nezaret
hanesinin p2rmaklığım kırarak 
kaçmıştır. 

• 
lstanbul Şehri 

(1) Eylülde Ne 
Şekil Alacak? 

( l) Eylülden itibaren İstan
bul idaresi şu şekli alacaktır: 
Emanet ve Vilayet İstanbul 
valiliği namı altın.da birleşecek 
ve Şehremaneti, lstanbul bele
diye dairesi ismi albnda çalı
şaktır. Muhiddin B. İstanbul 
valisi ve Belediye reisi ola
caktır. 

Vilayetle Emanetin tevhidi 
hakkındaki nizamname gelmiş 
ve ba"ılmıya başlanmışbr. Ta
limatname belediye kanununda 
muharrer olmıyan bazı müdü
riyeUerin teşkilini amirdir. 

Bu müdürlükler şunlardır : 
İktısat. sulart mezarlıkla.r, İçti
mai yardım müdüriyetleridir. 

Otomobil Çarph 

Günün Ta 

T efir Listesi 
tasdike iktiran 

Ankara, 26 - Yeni aık 
mteai ili taadike iktiran 
Bu U.teye göre ordu Ol 
!erinden lüettin Paşa 
feriklite, kolordu kuman 
elan Dervif Naci, Nazmi, 
rahman Nafiz, Fuat, 
Salih PataJar ferildit• terfi 
lerdir. 

MiraJay rGtbesinde oJaıl 
lerden erk.anı harp miral•1' 
tar, harita müdürü 
miralay Hakkı Murat, 
Galip, fırka kumandan 
miralay Galip, Muatafa İ 
kumandanlarından Ha il 
topçu liva kumandanı Fuat. 
lay Ali Rıza, miralay Ali ~ , 
miralay Nuri Beylerin de 
hğa f erfi ettikleri aöylenir! 
Kaymakamlıkbn mir 

bin başılıktan kaymakamlıj"•( 
eden zabitan yok gibidir. 
yaktn yüzbaşı, binbaşı (200) 
birinci mülizim, yüzbaşı o 

ADANA ÇIFTÇlı.ER.I MOJilll 
iÇTiMA YAPTILAR 

Adana, 'r1 - Dün Ziraat 
mühim çiftçilerin lf tirakile bit 
aktedildL Yarın daha fazla bir 
hJda bir lfUma daha yapıla 
31 ağuatoata Halk fırkaauıda 

lktıaadiye dolayıaile tevellüt e 
ler konufUlacaktır, Bu içtima• 
Tıuınu ve havallai de davet e 
içtima neticesinde büki\metin l 
bir almuı temenni edilccektlr0 

HerkH bu içtimaa çok e 
veriyor. BilhaHa borçların t 
urar edilecektir. 

REİSİCÜMHUR HAZRE 
Romanyada çıkan Epoka I 

nin bir muharriri B&yükadada ftf. 
ile konuşmuttu.r. Troçkl 
takdir ve hürmetle babaetmiş: 

" - En büyük teışkilitçı 
demiştir. 

ic IRAK BAŞVEKlLl - ~ 
Londradao tehrimizc gelmiştir. 
gün sonra Bağdada gidecektir· 

-tc ROMANYALI MiSAFiR 
ŞEREFİNE - Diin latanbulda 
meb'ualar tarafından Tokatlıya 

ziyafet verilmiş.tir. Romanyaiıl,r 
akşam Uzeri memleketlerine 
lerdir. 

ic YUNAN BAŞVEKiLi - ~ 
ga:z.ctccilere Türk - Yunan 
aktedi1mlş nazarUe baktığını 16 
tir 

, ic GÜZEL SAN'ATLAR ,.f> 
MiSi - Yeni kadro gelmi_,tir. fJ' 
roya göre Muallim Ruhi ve 
lcr açıkta kaJ mışlarchr. 

... VILA YETLE EMANETiN 
Dl - Kararına ait nizamnnme 
tir. Bu nizamnameye röre vali " 
manda tehreminidir. LüwıDI' 
muavini Yardır. Şehremaneti yaJ't 
sıhhat, baylar, fen, teftiş, ~~ 
işlerinden ibarettir. Belediye .-, 
dlirlerf tubelerl dahiffndeki 
işlerine bakarlar. Bu nzifc k• 
lar tarafından da ifa edile 
esasa tevfikan belediye itletf 
bulda kaymakamlara verilmiftit• * PlZA ZIRHLISI - LhD 
ayrılarak Sdlniğe zitmişt:r. 

Jf- ARJANTİN MEKTEP 
B11 aabah llmanıausa ıdmlttlr• 

Süblüme içti 
Karagümrüklü çalgıcı 

Ef. yoksulluktan çayuı 

süblüme koyarak içmiş, 
rılmışbr. 

Bir Sabıkalının Ciıı 
Sabıkalı lJ 

Avrupanın bir çok yerleri 
kendilerine ucuza mal olmıyan 
şeyleri hariçten getirtir. Buna 
mukabil kendisinin ucuzca ve 
iyi vasıflarla yetiştirdiği şeye 
ehemmiyet verir. Biz de böyle 
yapsak fena mı olur. Yerli 
şekerin himayesinden halk za
rar görüyor; beş kişi zengin 
oluyor. Halka üç, beş zengini 
tercih etmek doğru değildir. 

şirket sermayesinin bir misil 
tezyidi, heyeti umumiyeye tek

çarpmış göğsünden ağır suret

te yaralamıştır. Yaralı genç 
Balıkh hastaneisne yatırılmıştır. 

Çımacı Tahir Ağa Şişane nında Hamdi 
yoku~unda 1944 numaralı oto- birile kavga etmiş, 

mobilm sademesile yaralanmıştır. ağır surette yaralamıştıt· lif edlle.ce' f r. 

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

•ı,V. 

~~ ....... lml!!!!-.ı!!!~----------------.-.--------------------------------~~------------------------..._ ............. r=...Mem--------------------r;;:.,,.-----1: Hasan Bey - Pazar ola çama,ırcı başı.. O 
yıkadığın şeyler ne? 

2: Hasan Bey - Çok kirli mi bu çamaşırlar? 3: Hasan Bey - A ıı n yahu .. 
ırları kurulu orsun ama k'r r' 

Sen bu çama- 4: Çamaşırcı - Bu çamaşırları yıkaı:ııa1' . . . 



Ay;ı:ı:~ g u 11 ,, ..)on rosca nzn 
Yaşamanın 

1 

e 

Faydası 
,_,__ M. ZEKERiYA _ _. 

Sen Po~ta birkaç gtindenberi 
mühim baıı meseleler üzerinde 

ne :-"yat yaFmaktadır. B-:.ı neşriyat 
orta a birçok yeni hakikatler 
çıkarmJştır. Bu hakikatlerin 
bazılan şunlardır: 

* 1 - lktıaat vekAleti, Millet 
Meclisinin son içtimalarında 
bir traktör kanunu çıkardı. 
Bu kanun mucibince köylünün 
elindeki benzinle ve petrolle 
iş iyen traktörler, motörlü pul
lukl il' ve döver biçer makine· 
lE";r mazotla işliyen makinelerle 
değ· ştirilecektir. 
K~ !ünün elinde, İktısat ve· 

~ 

kilinin meclısteki beyanabna 
g b e, 3000 traktör ve diğer 
makineler vardır. Bu makine
lerin b3herinin kıymeti bin 
lira olsa 300 traktör 3 milyon 
lira eder. Bu traktörler orta
dan kaldırılınca 3,000,000 lira 
da sokağa ablacak demektir. 

Bunların yerine getirilecek 
olan mazotlu traktörler için 
de harice liakal bu miktarda, 
\ani 3 milyon lira verilecektir. 
Bu suretle iktısat programını 
tatbık edeceğini ilan eden 
İkhsat vekaleti bir kalemde 
beş alb m"lynn liramızı israf 
ed yor, demektir. Niçin? İşte 
Son Posta bu sualin cevabını 
aramakla meşguldür. .. 

2 - Hiıkfımet memlekette 
şeker fabrikalarını himaye için 
beş alb milyon liraya yakın 
bır fedakarlık yapb. Buna 
mukabil Uşak şeker fabrikası 
devletin üç milyon lirasını yi
ye .. ek iflas etti. Alpullu fabri
kucma yapııan iiç rıilyon lira
l ' yardım ::ıan bir kıç kişi 
~ı gin oldu. Son Posta şimdi 
bu zengiıı olanlardan hesap 
aramakla meşguloür. 

lf. 
3 - fstanbulda Halk Fır-

kasının ve İsmet Paşa hükfı· 
n; etınin taraftarı olan birçok 
gazeteler vardır. Bu gazetele
rin her biri Halk f rrkasına 
mc sup nıcb'uslar tarafından 
n şrolunur. Fakat şimdi İsmet 

Pa'.ı'a ile Malıye, Adliye ve Maarif 
Vekillerinin şehrimizde ~i 
b:r gazete daha çıkarmak ıçın 
Ali Naci Beye Ziraat ban· 
kası vasıtasile 35 bin lira 
verdiklerini haber vel'iyorlbr. 

~ h'" • Bn haberler matbuat urn-
yetinin bir memleket için 

e kadar faydalı olduğ~nu 
n · ld' .. teren canlı birer nıısa ır. 
gos fk ~ 

Matbuat halkın ve e an 
qmumiyenin kontrol vasıtasıdır. 
Matbuabn hür olduğu yerde 
aydınlık vardır. Karanhkfarda 
gizli ve iğrenç şeyler yapm.ıya. 
alışmış olanlar matbuabn hür 

0 c..uğu bir memlekette at oy
n t mazlar. Demokrasinin en 
bu ··k meziyeti de budur. 

Fakat hız karanlıkta yaşa· 
m alışbğımız için matbuat 
p 0 • ektörünün bize gösterdiği 
bu igrenç manzaralar karşı
sı ,a ir {Tyor ve korkuyoruz. 

aıbuki bundan kvrkacak 
ela lar bizler değil, karanhkta 

lÇ işler yapmış olanlardır. 
Biz ydmlık isteriz, ve aydın· 
lı evam ettiği müddetçe bu 
k il şüpheli işlerin yapılamı· 
Jacagına kaniiz. 

Bir Amele 
Boğuldu 

Elektrik amelesinden Emin 
ve kardeşi lbrahim efendiler 
V aniköy sahillerinde yıkanırken 

an kruvazörünün dal-

ı. 

1 - Bir adam farzediniz ki 
tespih tanelerini ve buldoğu bon• 
cuklan biriktirir ve bunu tasar
rufa riayet ediyorum itikadile 

•• 

2 - Bu adamın yalnız bir göm
lek dütmeıi vardır. Duan koydu
ğu yeri unutur. Bu yüzden bergGn 
saatler kaybeder. Fakat ikinci 
yedek bir düj'me almayı tasarrufa 
muhalif bulur. 

•• 

S - Sigaruım bıyıklaruu ve 

.u'erim yalancıya kadar içer, 

imaaritin bile ablmaama l'anUl 

razı olmaz. 

BUGUNDN TELGRAF 
p etro) Yolu Neticenin Alınması Uzak Değildir 

Bağd at'la Hayfa 
Arasında Yapılıyor 
Bağdat, 27 (A.A.) - (600) 

mil uzunluğunda olmak üzere 
inşası düşünülen şimendifer 
hattina başlanacaknr. 

Bu işe ait muamele kat'i 
surette ilerlemektedir. lngiliz 
mühendisleri Bağdatla Hayfa 
arasındaki yolun planlarını çı
karınıya başlıyacak!ardır. 

İstanbul Valisi 
Ankara, 28 (H. M ) - İs

tanbul Vali vekili Muhiddin 
beyin asaleten tayini iradeye 
jktir:ın etmiştir. 

iki Mühim Dava 
Komilnistierle oğlunu zehir

Jiyen hoca Tevfik'in muhake
mesine bugün başlanacaktır. 

Kadınlar Birliğinde 
Dün kadınlar Birliği azası 

toplanarak Halk fırkası tara
fından intihabata namzet gös
terileceklerin isim!eri üzerine 
münakaşattn bulunduktan scn-
ra Hakkı Şmasi Paşayı ziyaret 
etmişlerdir. . . 

Bu münasebetle tesbıt edı-
le'=ek kadın namzetleri~ birli~ 
azasından olmasını istemışlerdır. 

Sergi Ve perakende 
Satış 

lstanbul manifaturacıları ve 
tuhafiyecileri Ticaret odasına 
mürcaat ederek sergide pera
kende mal satılmamasını iste
mişlerdir. 

Feriköyde .Mektep 
Yapılıyor 

F eriköy ilk mektebinin mev• 
cut talebeye kifayet etmediğini 
gören Maarif idaresi mektebin . . . 

• 
idam Haydutlar 

• 
Korkusu içinde 

Eşkiga Arasında Teslim .Olmak· 
Arzusu Gittikçe Ziyad'!leşiyor 

Ankara, 28 (H.M) - ~!\rk vi!ayetlerinden Erzurum tarik· e 
gelen son haberlere nazaran lr ın yq'U!lun kapanması Ajn dağın a 
mab~ur kalan eşkiyanın yiyecek cihetinden sıkınbya düşmel~rmı 
mucıp olmut ve buna cephanelerinin azalması inzimam edince 
araları?da yeis başlamışbr. Elimize ~eçen:~rin ifadelerine naza
ran haınler teslim olmayı diışünmektedirler. 

Bu nokta üzerinde karar kılanlar ekseriyeti teşkil etmektedir • 
Fakat akalliyet teslim olanlann beh~mehal asılacaklarını söy
lem~k s~etile bunlan fikirlen11clen cayclırmıya çalışmaktadırlar 
Netice hiç beklenmiyen bir günde derhal alınabilir. 

Çankırı'lılar reni Fırkanın 
Murahlı.asını Bekliyorlar 
[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 

ranlık Bir 

Odaya Gir

diği Zaman 

Gördüğünü 

Zannettiği 

r.t anz ara. 

D 

. ..... 
4 - F aluat bu tasamıflarile 

kaybettiği zamanı, ufak bir ta· 
•arruf için feda ettiti büyük 
karlan rönnez. Buna tasarruf 

demezler. 

Pe u'de 

Peygamberlik iddia 
Eden Bir De ~i 

Osman isminde peygamber
lik iddia eden bir meczup 
vardır. Süleymaniye ciyannda 
serbest, serbest dolaşıyor. 

Geçen gün de bir adama 
taarruz etmiş. Bu biçareyi has-
taneye yatırmak için bir vak'a
ya sebep olması mı . bekle
niyor 

Hırsızlıklar .• 
l - Davutpaşa .türbesin

den üç tamdan parçası ve bir 
seççade 

2 - Kasımpaşada oturan 
Hılmiye H. m evinden bakır 
eşya. 

3 - Elkitip hanı sahibi 
Abbas efendinin dairesinden 

Çok 
Memnun 
Oldum. 

olacak." 
nın meml 
bulacağı i 
ettim. Va 

Dini m 
fnce bu s 
edilecektir. 

Bu cami • 
mış olup b' 
tamirata h 
sene kısmen 
tanahmet 
lec..:ktir. 

Cami müe 
ve hatiplermıır 
olmaları ve m 
etm-lcri nıeıı 
rağmen bariçt 
alanlarla ticaret 
vam edenlerin 
verilecektfr. 



İzmirde 

İzmir, 25 ( Hususi ) - Ge
n sene memlekette kredi 
operatiflerinin teşkili esna
da bazı münakaşalar ce

yan etmiş ve bu teşekkülün 
üsmi idare edilemiyeceği 
akkmda bazı endişeler öne 
ürülmüştü. Maddeye temas 
den ilk ve müsbet şikayet 
eni haber alınmıştır. Koope-
atifler, 15 eylülde tahsil e
ilmek üzere müstahsile ik
a%.atta bulunuyôrlar. 

Bundan birkaç gün evvel 
ooperatifler, müstahsilden o

an matluplannı tahtı temine 
mak üzere faaliyete geçiyor

ar. Kooperatiflerin merkezi 
lan Ziraat bankası bir tamim 

göndererek, müstahsilin ma-
ının gayet ucuz bir komisyonla 
sahlacağını, bu malların İz
mirde Ziraat bankası emrine 

önderilmesini bildiriyor. Tabii 
'-· """~' maksat, kooperatifler 
"-~ ...,,,, 
'l.,j <'ı~ J.~ yap!lan ikrazatm tah-
~ Be"1 3'eri~i g10ti etmektir. 

unv A 
Bu aralık, K<:ınaşba ve . r-

ı havalisınr u tamım 
mutu . · . 
şu şekilde ışaa uy?r. b 

Kredi kooperf enne orç-

\ ınüstahsnalını mut-
lu o an . 

k t 1
• de f tıcaretane

la a zın 
.. nderec~ onlar vası

lere go 
tasile sattıracı-. 

Tabii mfü.~lın malının 
say harekatına 

satışına, f . 
_ıi\en bu sar ena bır yijZ._eo __ A ' • b 

geldi w • ..._ ;umse u 
gı A t kA num ve man ı ı 

f yamı yor. 
sr 

59 . ~sele hakkında tet-
~ım. Gerçi bu firma
fesi, tamimin· yanlış ve 

lce Aarak şüyuundan başka 
b şey değildir. Fakat koope-

tflerin mesela, Kemalpaşa 
• alisin~ tuttukları bir yol 
va-dır ~. lıerhangi şekilde 
o/ursıı olsun hiçbir zaman te
l'ile ıfl.isait değildir ve bence 
bu, diğeri kadar mühimdir. 

, izah edeyirn: 
Tamimi alan kooperatifler, 

tatbikat ve tebligat sahasına 
geçince işe evvela kendi nam 
ve hesaplarına bir bekçi ika
mesile faaliyete başlıyorlar. 

Müstahsil üzümünü kesince 
kooperatifin bekçisi başında 
bekliyor, sergiden kaldıracağı 
zaman yine kendini gösteriyor 
ve müstahsili malını muayyen 
yerlerde satmak için icbar 
"diyor. 

)ı• bir hakikattir ki, koo
peratifleri şiddetle tehdit et
mektedir. Müstahsil, teessü
sünden fayda beklediği bir 
taazzuvun adeta inhisar idaresi 
tarzındaki muamelesinden cid
den muğberdir. Mutavassıtlar, 

uhtekirler, faizcilerle müca-
"' e iç.in ve bu mücadelede 
vaffak olmak için tutulacak 
her halde bu değildi. 

' Halim Hüsnü 

ı_: ismine Hizmet 
Etmiyen Lavha 

Kula, 25 - Kulada maliye 
iahsil şubesi lavhasını taşıyan 
bir yer var. Burada akşamları 
erbabı zevk içer, eğlenir. Ala
kadar makam aldırmaz. Eğer 
bu bir dairei resmiye ise şah
ııyeti maneviyesine hürmet 

Yetmek gerek. Değilse halkın 
::).Szarı dikkathıi -celbeden bu 

İbrahim Tali B. Bit/iste .. 
1 - fbıahim Tali, (2) Bitlis Valisi Zc:ynellbidin, (3) Mütavir 

Kadri Paşa, (4) Van Valisi Be:dr Sami, (5) Bitlis Kaymakamı 

Orhan Beyler .. 
2 - Pozanti, 3 - Cryhandan bir manzara, 4 - Poxantl, 

5 - Ceyhandıın dif er bir manzara .. , 

6 - Bursa Demirtaş 
gençlcrlle lnegöl ldman 
yurdu gençleri bir arada 

7 - Demirtaşn gUr-
büı. boksörleri. f 

Gönende 
Belediye İntihabatı Ve 

Umumi Vaziyet 

,-- -

Gönen - Bu sene Gönen
de belediye intihabatının pek 
heyecan ve alakalı olacağını 

şimdiden tahmin mümkündür. 
Halk Gönen'in mevcut belediye 
heyetinden umumiyetle gayri 
memnun görünmektedir. Birkaç 
gün evvel yapılan mahallat iç
timalarında heyete ayrılacak 

namzetlerin seçilmesinde pek 
hararetli münakaşalar cereyan 
etmiştir. 

Nihayet tesbit edilen namzet 
listesi Halk Fırkasına tevdi 
edilmiştir. 

Mahallat intihabat için şim
diden listeleri hazılamıştır. ( l )• 
eylülde ilin edilecektir. 

Bir Şaki Öldürüldü 
Gönende Türk düşmanlıği

le meşhur ve Balıkesirde sal
ben idam edilen Aydemir 
oğlu Mehmet şeririnin arka
daşlarından her nasılsa bugü
ne kadar kanun pençesinden 
kurtulmuş Keçelerli uzun Şakir 
namında birisi meçhul bir 
şahıs tarafından öldürülmüştür. 

EKİN V AZİYETi 

Gönen halkı bu sene biraz 
neş' esizdir. Ziraat hasılab sa
bık senelere nisbetle azdır. 

Bostanlar yanmış, tütünler 
iyi ise de henüz kurutulmak 
üzeredir 

ankırıda Halk Fırkasının 
Binasını Nasıl Yaptırmışlar? 
Çankırı - Size bir fotoğraf 

gönderiyorum, bu fotoğraf 
zannetmeyiniz ki bir mektep 
veya bir hastane binasıdır. 

Hayır! Bu fotoğraf mutemet 
beylerin meydana getirdikleri 
"Halk fırkası,, merkez binası
dır. 

Şayanı dikkattir ki; muha
sebei hususiye dairesi kira
lı binalarda gezerken, birçok 
köylerimiz mektepsizlik ve ınu
allimsizlik yüzünden cehalet 
içinde yüzerken, muhasebei 
hususiye de parasızlıktan hah- I 
sile maarif, yol bütçelerini 

hastane masraflarını keser ve 
müessesat ihmal olunurken 
bu, resmini gördüğünüz bina 
otuz bin lira sarfile yaptırıl
maktadır. 

Bilir misiniz bu para nere
den almıyor ? 

Halkın ve köylünün birçok 
zahmet ve fedakarlığı ile vü-
cuda getirilen idarei hususiye 
bütçesinden ayrılıp belediyeye 
muavenet diye verilen senevi 
on bin liradan alınmaktadır. 
Allah muvaff akiyet ihsan 
eylesin; ne diyelim ! 

-----------------····--------~-------
Bursa' da 

Demirtaş Spor 
Derneğinin Faaliyeti 

Bursa, 20 (Hususi)- Bursa
da sessiz, sadasız çalışan ve 
zaman zaman yaptıkları işler 
göze çarpan bir spor yurdu 
vardır: "Demirtaş spor dern~i,, 
Bu demek ilç sene evvel te
şekkül etmiştir. Demirtaş genç
leri bu üç sene zarfında büyük 
varlık göstermişlerdir. 

Senelerdenberi Bursa birin
ciliğini elinde tutan San'atkar
larla yaptıkları maçlarda bir 
sayı farkla Bursa ikincisi ol
muşlardır. 

Bursa'da \,ulunan eski ku
lüpler arasında bu hareketleri 
bir spor dedikodusu şeklini 
almıştır. 

Demirtaş gençleri arasıra 

verdikleri müsamerelerle de 
muhitlerinde alaka uyandırmak
tadırlar. 

Demirtaş'lılar kazalardaki. 
kulüplerle de yaptıkları maç
larda muvaffakiyetle dönerler. 

'imer Gamal 

Niğdede 
Alman Mühendisler 
Amelemizi Nasıl Eziyor 

Niğdeden yazılıyor: Ulu
kışla - Kayseri hattında çalışan 
amelenin vaziyeti çok fecidir. 

Şirket yaptığı bir takım yol
suz hareketlerden cesaret ala
rak bu zavallı Türk amelesini 
ezmektedir. 

Ulukışla - Kayseri hattı in
şaat şirketinin Niğde şubesi 
direktörü ve ser mühendisi 
bulunan M. Şinayder , ame
leyi ezmekten zevk alan bir 
Almandır. 

Amelenin yevmiyesi (70 -
120) kuruş gösterildiği halde 
ameleye daima elli kuruş üze
rinden hesap verilmektedir. Bu 
elli kuruş ta şirketin bakkali
yesinin fahiş fiatlarla sattığı 
eşya mukabili ellerinden alın
maktadır. 

Amele, hakkını almak üzere 
günlerce şirketin kapısını bek
ler. Bazıları da beklemekten 
aciz olarak hakkını almadan 
köyüne gider. Bu azap nedir? •• 

Bir ' •• Mahrem Vali 

ff UZURUDA 6İRft1EH icin uc &öl 
KAPI A BEHlEDIEH l - D1 

Muğladan yazılıyor: 

Allahın huzuruna bile kul
ları günde beş defa girer ... 
Fakat gelgelelim, bizinı Muğ

la valisinin huzuruna halkın, 

günde beş defa girmesinden 
vaz geçtik lratta bir defa 
girmek te, şöyle bir köşecikte 
dursun, bu vılayetçiğe kadem 
basb hasalı yani 1,5-2 senedir 
yüzünü görmek çok az, çok 
talili zevatı kirama nasip ol
muş bir saadettir. 

İnanmıyor musunuz? .. Öyle 
ise dinleyin beni : Onu çok, 
ama çok mühim bir iş için 
görmek istiyordum. Hükumetin 
merdivenlerini dörder dörder 
atlıyarak çıkarken, validir bu, 
elbette işin bir çaresini bulur, 
derdime derman olur, diyordum. 1 

Kapının yanında dimdik du
ran bir polisle şakalaşan ka
pıcıya sordum: 

- Vali B. içerdeler mi 1 

- İçerde ... 
- Çok iyi, teşekkür ederim. 

Ve kapıya doğru doğnıldum. 

Heyhat ki, koluma dört el 

birden yapıştı: 

- Giremezsin!. 

- Neden! yasak mı? mühim 

bir işim var da ... görüşecektim. 
- Vali kimseyi kabul etmi-

. d' ' . ?I yor şım ı ... gıremezsın .... 

- Ya ... dedim ... 
- Beklesem olur mu? 

Gülüştüler ... Ve birbirlerinin 

yüzlerine bakarak: 

Müref ede 

Bu Seneki Üzüm 
Mahsulü 

Mürefte, 25 (Hususi) 
Bu sene Mürefte ve hava
lisinde üzüm mahsulü diğer 

senelere nisbeten daha fazla 
ve hastalıksızdır. 

İki üç aydanberi devam 
eden kuraklık mahsulata do-
kunmuşsa da ehemmiyetli de
ğildir. 

Küfelik, yani yemeklik ü
zümler kamilen satılmıştır. Bir 
kaç sene e\rvel tüccarlar üzüm
leri okka ile alırlardı, fakat 
şimdi bağlarda götürü olarak 
pazarlık yapılıyor ve bu suretle 
alınıyor. 

Mürefte ve havalisi de dahil 
olmak üzere on bin dönümden 
fazla bağ vardır. Her sene 
laakal yemeklik üzüm sevkiyatı 
yirmi bin küfeyi bulur. Bu 

seneki 
25 bin 
cektir. 

tahminlere nazaran 
küfeyi tacavüz ede-

Bu yemeklik üzüm istihsa
latı umumi istihsalatın yarısını 

bile tutmaz. Diğer üzümlerden 
her sene 2-2,5 milyon kilo şa
rap imal edilir ki bu da yemek
lik üzümlerden mütebakisini 
tesbit etmiye kafidir. 

M. N . 

- Olur .. Olur.. dediler. 
Gezinmiye başladım.. Het 

yarım saatte bir soruyordum• 
- Girebilir miyiz? 

Hayır. 

Acaba bitmedi mi dah• . . 
ışı ... 

Hayır .. f Gülüşmeler .. 
O günü böyle gçirdik... Er 

tesi gün bermutat erkende• 
geldim... Ayni tavurlar.·· 
ayni cümlelerle, nyni str 

ğuk konuşmalar... Aynı bi• 
tiş... Ayni dönüş... Üçünce 
gün geldim. Gene ayni şeY··· 
Canıma tak de · ti 11.ıe mış ama ... r• 
diyebilirsin? Memleketin kol 
koca valisi bu ! !. 

Ne yapmalı yarabbi? rJe 
yapmalı? .. Ne yapmlı?? .. Diye 
düşünürken aklıma bir çare 

doğuverdi.. Odacı veya polisle 
içeri haber göndermek.. Od•' 
cıya: 

- Arkadaş!.. Madem biJC 
girmek nasip olmıyacak .. se
gir de söyleyiver bari.. YUziİ' 
me baktı ve şu cevabı verdi· 

- Olamaz ... 

Kan beynime sıçramıştı anı~ 
Ne deniı, memleketin kof 
koca . Valisiydi bu... I~ 
gün geldiğim gibi döndiill'' 
Ve ne kadar düşündümse bd 
vaziyete hiçbir mana vere' 
medim ... 

Bugüne kadar yalnız, amııı' 
yapa yalnız şu kanaate erdiııı' 

- Vali beyimizin mahreıı' 
olduğu! 

Olur a!... 

Belediye Kanun 

Kimler intihap 
Edilebilecektir? 
BİR MECLİSTE BİR-

LEŞEMİYENLER 

Madde 27 - Birinci dereced' 
usul ve füru, birinci derece0' 
civar ve bu derecedeki sıhri !ıt' 
sımlar bir mecliste birleşeıne:ı.lt' 
B. l' t b' l • · ol' ır mec ıs e ır eşmesı caı:ı. 

ınıyanlar intihap edilmiş oldolı 
ları takdirde en ziyade rey !<'' 
zanmış olan, bu da müsavi is' 
evli olan ve evli olanlardan dl 
çocuğu çok olan azalık sıf atııJ 
alır. 

Çocuk adedinin de müsa"'
11 

halinde kur'a çekilir. lntihaptt 
sonra sıhriyet peyda edenlet 
ayni hükümlere tabidir. 

AZALIGI KABUL ET
MİYENLERIN CEZASI 

Madde :.!8 - Belediye rnecli~ 
azalığına intihap edilip te sılı ti 
esbap veya beldeden müfare~j 
mecburiyet gibi bir mazeretı I 
~aksızın. son dö~ sene z.arfı~fi 
bır senelık meclıs azalığını 1 

dan imtina edenler meclis kıtı' 
rile dört sene için aza intilı' 
olunmak hakkından mah111ıı' 
olurlar. Belediye meclisinin 
husu&taki kararına razı 0Irıı11' 
alakadaranın, karann usu)en te 
liği tarihinden itibaren bit ; 
zarfında mahalli mnhkemei • 
yesine; bulunmıyan yerlerde 1~ 
hakiıninç ıniiracnatla meclis 
rarına itirı:ız hakları vardır. ~f 
kemenin veya sulh hakiıJJİ 
kararı kat'idir. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

yerli Mallar Sergisinin En 
Eşyası İplik. Ve İpekli 

Rağbet Gören 
Dokumalardır Kadın Ve Kalp İşleri 

Acıklı Bir Vak'a 
B(J ANNEYE EVLADINI BULUNUZ 

1 
D~Uilere derman olan muhterem 

~~eniz.in kariltt sütununa )Qtfen, mer· 
ti eten Atideki maruzatımı yazmanızı 

ca ederim, 

Sıcakların T esirile Olacak, Gazoz Tam Erkekleri Nasıl Tanırız? 
Sarf~yah Da Mühim Derecededir Bunlar, Kadından Tam 

illi Bendeniz Erzurumluyum. Harbi umu: 
k de Rus istilası esnasında Ernıenı 
li~l?ıiteleri iki çocuğumdan üç yaşındaki 
1 ~seYniınf de Ermenidir diye götürdü· 
I er, Böyle götürülen zavallı Türk yavru· 
arı hadsiz hesapsızdır. Derdimi anlat· 
~aktan dciz, zevces!z, evlat acısile bir 

Sedakat İsteri 
d'ZıtııJa o :r:amnnlar lstanbula kadar gel-· 
d~~ ~eçen cuma günü bir ahpnbın 

etııe Samatyada deniz kenarında 
Ol'llrurken toplu bir halde o civarda 
t~ell Erıneni gençleri arasmda yavruın 
k liseyni derhal tamdım. Büyümüş dcli· 
1 aıılı olrnuştu. Büyiik bir helecanla ya~· 
ltlttına gittim. Yavrumun yana~'lnda hır 
tuaza eseri olan yara nişanesi el'an du-

Yordu. Gözlerim yaşararak kendisine 
annesi olduğumu söyledim ve kucakla
~ak istedım. Bu vaziyeti gören arka· 
d ~lan Ermenice bir şeyler söyliJ'crek 
n~hal Yanımdan uzaklnştılar. Gözden 

aa oldular. Üzerime bir fenalık gel· 
llleınek i · ·· ·· de otur çın bir evin lcapısı onun . 
~ bir saate yakın ağladı111. Şimdı 

111 he · Ev· ı· nım derdime derman olunuz. 
adınıı nasıl bulabilirim ? Bir Türk yav
rusunu Yabancı ellerden kurtararak ana 
O<:ağı.na teslim edecek bir makam yok 
l?ıubur ? .. 

Erzurum muhaci;lerinden Saniye 

Şehit Y ;;;ularıntn 
I 

ACIKLI BİR FERYADI 
h' MalQiga:ziler bu memleket uğrunda 

ır-er u ukabil b· zuv kaybettiler. Buna m 
k rı de babalarımızın hayatını, canını 
aybettık, Zarar yok .. Müsavat gö:ıetil-

nıe~ ·r r ın ••• Fakat şehit ravrularına da ıs ı· 
ade edebilecekleri bir hak, bir hisse 

Veril · • · d'· sın. Bugün artan paradan hıssemn:e 
uşen Yalnız. "11 liradır ki : Bundan 

ne . t·r " 1
,
8 1 ademiz olabilir. Birinci deTece-

dck1 b' • .., el ır malulgnziye "450,, lıra verı .. yor 
d"a hakkı hayntını feda etmiş bir şebi· 
h 111 <;<ıculdarına "11,, lira veriliyor .. Bunu 
l ıık ve adalet kabul ediyor mu ? Baba
arınıızın temiz kanı bu "1 ı,, liraya mı 
ıtıukabildir ? .. Şehit çocuklarına, berha
S at olanlann çocukları gibi mektep sok, 
~aaşlarına zam yok, iskan işlerinde 
•ınaye yok tütün bey'iyelcrinde şehit 

~etirnlerine 
1

ayrılnn hisse ise hiç diyecek 
adar pel[ az... Görülüyor ki zavallı 

Şehit Yavrulan tamamile yokluk içinde 
~eıen bir hayatın zebunu kaldılar ... 
ha alarınu:z. bizim &efil kalmamız için mi 
ayatlarını feda etUlcr ?.. Feryadı arşa 

kadar yük ld' · · h I se ıgı a de işitilmiyor. Ne 
Yapalım? ... 

lzmir Şehit yavruları namına 
Celal Hidayet Ulvi iffet 

SEYAHAT sEiIBEsT MİDİR? 
Dahi iye VeklH, bir iki gün evvel 

al<alliyetlerin seyahatlerinin kanun da
iresin de serbest olduğunu söyledi. Bunu 
ltirnsede anlayamadı. Şimdiki 11~kil şu
dur: Aknlliyetten bir:si dal:i!de s~ya
hattc bulunmak isterse, evvela vilii· 
Yete istida veriyor, bu da Dahiliye Ve
~ı'ıkt'ne gönderiyor. iki üç ay sonra 
Eınııiyetl umumiyeden müsbet veya 
menfi cevap geliyor. Acaba Vekil B. ın 
h:üısettigı serbestlıl, bu ıımJu, ·~ Musc· 
".il• ı iıı hu ka} ıtlard:ın iı;lisı.a edildikle
tıııe göre onlar için a}rı bir k:ınuıı mu 
v.ırc!ır? M. A. 

.Son Posta : Bu bir kanun meselesi
dir. Geçende d"ğer bir kariimizc de cevap 
Vardiğirni:z. gibi akalliyetler samimiyet
lerini ispat ctl klrri gün ortada hiçbir 
k.)ıt kalm,ız. 

ILGIN KAPLJ::ALA!U 
llg•nd:ın Nusrat Semih inızasile 1:.ir 

tnektup alınmıştır. 
Hamamların temiz olnıanıasınd;ın şi- , 

"?}et t Jiyor. S;ıh ip ve alülı:ıdarların 
.lıkkatini celbedcriz. 

KÖYLÜNÜN şi~A YETİ 
11 

Salih İınzasilc bir kariimiz yazıyor: 
hleınlekette köylüyü düşünen yok. Her 
ııııgi bir şikP.vel için bir yere müraca-

at • else onu dlııliyen bulunmuyor. 
Hükün11~tin nazarı dikkatini cclbc

deri111, 

Kari mektuplarının de-
11anu ( 6 J ınçı sayfadadır. 

İstanbul Sanayi birliğinin 
teşebbüsile meydana gelen 
ikinci yerli mallar sergisinin 
faaliyeti devam ediyor. Sergiyi 
takriben 200 bin kişi ziyaret 
etmiştir. 

Gazetemiz bu sergide en çok 
rağbetin hangi kısma ait oldu-
ğ-unu; en fazla satışın hangi 
nevi eşya iistünde bulunduğunu 
ve yerli sanayi içinde kendi 
ihtiyacımıza en ziyade uygun 

gelen kısmı anlamak istemiş 

ve yaptığı tahkikatla şu neti
ceyi elde etmiştir: 

Yerli san'atlarm kaffesinde 
şayanı dikkat bir terakki var
dır. 

İpekli, yünlü mensucat ile 
çorapçıhkta ve Eskişehir ma-
mulatınde elle tutulacak dere
cede hakiki bir tekamül göze 
çarpm·~ktadır. Koku kısmı da 
elıemmiyetli bir zenginlik gös
teriyor. 

Halk en ziyade dokuma 
eşyaya rağbet etmekte ve bu 
arada bilhassa ipeklilerle yün- ı 

Usulsüzlük 
Fırındaki Kuzunun 

Vergisi 
Kula 25 ( Hususi) - Geçen 

Pazartesi günü burada garip 
bir hadise olmuş, iki vergi 
katibinin fırınları dolaşarak 
halk tarafından · fırınlara 

pişirilmek üzere verilen 
keçi yavruları ve kuzulardan 
sayım vergisi alınmak iste
miştir. Halkın yemek 
fırınlara verdiği kuzular-
dan sayım vergısı 
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İMDAT GELİYOR 

lüler üzerinde fazla satış ol
maktadır. 

Satış kontrole tabi olmadı
ğı için hangi cins eşyadan ne 
miktar satıldığını anlamak ka
bil olmuyor. 

İstanbulda tesis edilen F ort 
fabrikası sergide dört nümune 
teşhir etmektedir. 

Kapalı, açık, iki kişilik ve 
kamyonet olarak tefrik edilen 
bu cinslere ait malzeme Ame
rikadan gelmekte ve burada 
boyanmaktadır. 

Sergide teşhir olunan nümu
neler zarafet itibarile piycısar.la 
gördüğümüz nümunelerin fev
kindedir. 

Sergide - her halde fazla 
bunaltıdan olacak - en çok gazoz 
satılmışbr. Yaptığımız bir he
saba göre 1 1 ağustostan 23 
ağustos akşamına kadar on 
üç günde "1690,, sandık ga
zoz satılmıştır. 

Her sandıkta "24,, şişe ol
duğuna göre "40560,, şişe ga
zoz satılmış demektir. 

Sergide teşhir olunan eşya; 
ipek, yün, iplik mensucat, rakı 
gazoz, hamam takımları, işle
meler, örtüler, ayna ve kris
tal mamulatı, resim, matbaa 
işleri, sırma kılaptan işleme
ler, yaprak halinde tütünler, 
çiniciliğe ait mevat, muamelatı * haşebiye, kauçuk kablolar, 

Karamürsel ve Süreyya paşa ' benzin ocaklan ve lambaları, 
mensucat fabrikalarına ait pa- h!>akır tel ve kablolar, cıvata
":İyonlarla Tiirkiye Sanayi ve l lar, asfalt, oyuncaklar, hasır 
Maadin bankasının mamulat koltuk ve kanape takımları, 
ve mensucatına tahsis olunan deriler ve deri mamulab, e
paviyon da tertip ve muhteve- sans ve kolonyalar, halılar, kuş 
yat itibarile gözleri en çok tüyünden yapılmış yatak leva
iizerlerine çekiyorlar. zımatı, abajurlar, fil dişi tarak-

Mobilye ve deri fabrikala- lar, kehribar işleri, Eskişehir 
runızın mamulatı üzerinde de taşı mamulatı, F ord otomobil-
durmak lazımdır. leri, battaniyelerdir. 

Kavun Bolluğu .. 
Son günlerde bilhassa çok 

miktarda şehre kavun gelmek
tedir. Bu yüzden fiatlarm çok 
düşeceği tahmin edilmektedir. 

Balıkesir' de Kuduz 
Balıkesir' de üç kişiyi ku

duz köpek ısırmış, tedavi o
lunmak üzere İstanbul'a gel
mişlerdir. 

Stadyom 
Emanet Bu Meseleyi 
Halledecekmiş 
Şehremaneti bütçesine şe

hir Stadyomu için (40) bin lira 
konmuştur. Perşembe gunu 
heyeti umumiye tarafından 
tasdik ve kabul edildikten 
sonra derhal faaliyete geçile
cektir. Bunun için Şehremaneti 
tetkikata başlamıştır. 

AT YARIŞLARI 

Tam Erkekler 

Erkeklerin en güzel tipi 
tam manasile erkek olanlardır. 
Bunlar dürüst, t~rbiyeli, vakur 
ve kibar insanlardır. 

Vücutça sağlam, zinde ve 
yakışıklı insanlardır. Hareket
lerinde erkeklik vardır.Kadın

ların en ziyade hoşlanna giden 
tip bunlardır. 

T aın erkek kadını aldatmaz. 
Onunla kolay ve samimi ar
kadaş olabilir. Evlenirse mes'ut 
olabilir. Yalanı, riyayı sevmez. 
Hislerini söylerken samimidir. 
Bu sebeple aşkına, inanılır. 
Fakat sedakati sever. 

Kadının ufak bir ihanetine 
tahammül edemez. Bu nokta
dan çapkın kadınların bu er
keklerin eline düşmesi çok 
tehlikelidir. 

Kadını maddeten ve ma
nen en ziyade memnun ve tat
min edebilen tip erkekler bu 
erkeklerdir. · 

Genç kızların en tehlikesiz 
arkadaşları bunlardır. 

Bunlar marız olmadık1an 
için her hareketlerinde dürüst
lüğü severler. Spor yaparlar, 
ve kadının az çok sporcu ve 
sağlam olmasını isterler. 

Tam erkek zayıf, mariz, çıt
kırıldım kadınlardan hoşlan
mazlar. Bu tip erkekler için 
mariz şark güzeli kadının hiç 
bir manası yoktur. 

Hanım Teyze 
ERKEN EVLENMENİN CEZASI 

Karilerimden biri bana yirmi 
sekiz yaşında olduğu halde 
karısından hoşlanmamıya baş
ladığını. yazıyor ve bana sebe
bini soruyor. 

Bu sualin cevabı basittir. 
Görülüyor ki bu zat çok genç 
yaşında evlenmiş ve daha genç
liğini yaşamadan ihtiyarlığa 
girmiştir. Karısı artık onun 
ruhi ihtiyacını tatmin ederni
yecek hale gelmiştir. O, şimdi 
yeni ve meçhul bir şey ara
makla meşguldür. Bunu karı
smda bulamadığı için ondan 
memnun değildi~ Bunu nazarı 
dikkate alarak karilerime ev- • 

Posta ve Telgraf çılarııı 
Tenezzühü 

İstanbul Posta ve telgraf 
memurları Teavün cemiyeti 
heyeti idaresince bir Bursa 
tenezzühü tertip edilmiştir. Bu 
tenezzüh 5 Eylül tarihinde 
cuma günü Asya vapurile icra 

edilecektir. 

görmüştü. Raul tahtezzemini ve zemin rı çıktı. Hakimler Beşunun re-
Kız ona elini uzattı: katlarım gezdi, sonra bütün fakatinde tahkikata devam 

Nasıl isterseniz öyle ha- odalan bir koridora açılan ediyorlardı. 
reket ediniz. birinci katı gördü. Odalar kü- Raul kendini onlara göster-

meden, gec~!e;; in Katerinin - Çok yorgunsunuz. Oda- çük, alçak tavanlı, girintili çı- d dı 
d girdiği küçük kapı an şan 

nızdan hiç kımıl amayımz. Ben kıntılı ve bir çok eski eşya çıktı ve yürüdü. ilerde, Kon-
yeni bir hücum ihtimaline kar- ile döşelidi. Bertrantla Katerinin tes dö Basının oturduğu mali-

Beşu ikisinin de haline dik- matmazel. Arada bir benim şı tedbirler alırım. daireleri arasında merdiven kaneyi de gördü. Bu, Katerin-
kat etti ve düşünceli durdu. Beşuyu hayrete düşürmem Kız canlanarak sordu: vardı. le oğlu Piyerin evlenmesine 
Bu da ne demek oluyor? Raul lazımgelir. O beni bir Şeytan, - Bazı tehlikeler mi gö- Bu merdivenle büyük bir mani olan ka.dındı. 
bu kızla tanışmak fırsatım ne bir sihirbaz zanneder. Benim rüyorsunuz? tavanarasına çıkılıyordu. Hiz- Raul, bu şatonun da etra-
vakit bulabilmişti? Bütün bun- bu işi halletmek için biraz sa- - Hiçbir tehlike görmü- metçi ve uşak odaları bu kat- fını dolaşbk~an sonra köy lo
lar pek karışık, akla sığmaz lim bir kafaya ihtiyacım var. yorum, fakat ben karanlık ve ta idi ve birçok odalar, boş, ka11tasında yemek yedi ve 
Şeylerdi. Hakikati bulmak için Buradan gitmesi için Beşuyu göze gürünmiyen berşeyden eşyasızdı. köylülerle konuştu. Köyde 
~ek çok şeyler daha bilmek kızdırdım. kuşkulanınm. Şarlot sağda, Katerinin üs- hareket bu aşk macerasını bi-
azımdı. Beşu hiddetlenerek Raule öyle geliyordu ki, ne Gerek kızdan, gerek Ma- tünde. Arnolt ta solda, Ber - liyordu. Birçok defalar, köy-
arkasını çevirdi ve uzaklaştı. söyliyecek ve ne yapacak dam Gersenden şatoyu tamami- randın üstünde yatıyordu. İki Iüler, Katerin'le Piyer'in civar 

---- -..=...· _ R_a_u_l D_a_vn;.;.a;;,;;k;;_,,;,;d;_;_e;:_;rh.;..;al.;;;.,...;e;.ı;;u:...;il;.;.,e.:...re_k~-o-ls_a __ kı_z_t ...... ar __ a_f_ın_d_a_n __ t_a..._s_vı_·P-...:..ıe.ı..--L:a..le1.uo-g_e1Lzm__.Aek_i-1çı.ı..in..ı....m .. iı .. · .. sı:a . .uadne..__i ... stde4-d-i Lkua ... bı.,n-hd.:ım.~ .... üt~U.._n __ P_en~c~e-r_el_e_ri_, ~rmanlar~a baş başa oturarak 

Sokak 

Ufak ceketli 
kak elbisesi. 

lenmekte acele etrnemeleliJJ• 
~..ı.· 

ve yirmi beşi geçmed ~~~ 

lenmiye yanaşmq!ll•Jar 

siye edeı-iın. 

EVLENMEK İSTE, 
Bir diğer kariim 

kanununun güçlüğiinden 
gençlerin evlenmekten k ,; 
}arını söylüyor. Evle , 
evel boşaıunayı dii~U~ "" 
evlenerek başkalarım ... 
sokmamaları tercih olum r. 
gençler }ıal.a şarklı ı cJa 
değiştirınernış olanlardır. 

Aile taahhüdünün azamet 
ehemmiyetini henüz kavı- m~ 
mışlardır. Bu g.ençlere de biraz 
daha garplı gı~j <liişi!ı me:eri
ni tavsiye ederını. 

il. T. 

T AKViIVI 

Gün 31 28·Ağustos - 193 J 
Iııı ll~ 

Arabi 
3·Rebiül:ıhar -1348 

Vakıt-Ezani-Vasati 

Güneş 110.31 15.22 
Öğle 5.25 l'.!.16 

ikindi 9. s 15.50 

ıs Ru ni 
• A' 

gustos. 13t v ·ı ı ::---.:.. !» 
t-E~ \ • 

"11-'i;ı • 
Akşaın ı .!.- ı ~ 
Yatsı J 1,37 21J,d 
imsak 8,43 ,_,, 

bunlar gayet meydanda şeyler. 
Kontes oğlunu seyahate gö
dermiye ikna edince, taLiııt') 
bu randevular da kesildi. W' 

sabah, gencin mektubu Kat, 
rin' e hareketini bildirivord1 
Katerin, Bar - ya - va' da~ de, 
gibi çıkarak koştu ve her z~ 
manki randevu yerlerine gitti, 
Genç kont Piyer dö Basıı: 
orada değildi.,, 

Raul, onların buluştuklar 
ormana gitti. Ağaçlıklar ara· 
ıında tahta bir ltöy kanepesi 
buldu ve nişanlıların dai ~, 
orada oturduklarına şüp, 
etmedi-. Kendi de 
oturdu ve birkaç 
on on eş me ötede, , 
deki yapraklar arasında b' 
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Serdar Yava 
Çadırlara 

Yavaş Yürüyerek Doğr ı Cevap Ve- -Y--------------
1 ~4: Yakla 

, 
~ gru l ••• 

re e 
1e re 

• Listes·ni 1 aram zarı 
• yoruz ••• 

Serdar Ya rup, Y ezıd'i ça
dn"lndan çıkınca bir müddet 
ne yapacağım tayinden aciz 
bir halde dolaşb, dttrdu. 

Yulda Birçol:. Askerlere Tesadüf Edyordu Dörd "incü Seri 

Her tarafta yaralan sarılan 
mecruhların iniltileri, bir
birlerile kavga eder gibi o 
günkü .cengi münakaşa eden 
askerlerin gürültüsü tahammül 
edilmez bir halde idi. 

Yakup doğruca ça<.> ı a grip 
k--andı.Biraz namaz kılıı> ibadet 
e mek istedi. r. uvaffak ela
m d. 

Kalktı, askerlerin içinden 
geçe ek serseriyane dol smıya 
b dı. 

Gideceği yeri bilmiyordu. 
Y o dan geçen bir askeri çe
Yi di: 

E irlcr nerede! Diye 
sordu. 

A kerin serdardan şüphe 
~tme1<: a• lından bile !!eçrui
yec .. inden kırk elli, adım ö
tedeki ça ırlan gosterdi. 

- işte orad larl 
nra arJr~ ndan ilave etti: 

- Sabah yin cıkenden öl
d · ece r ... 

Sedar hiç se "ni çık nnadı. 
Yavaş, yavaş yüri.iyerek ça

dırlara yakl&.ıb. 

Uzaktan çndırlann önünde 
Cafcdn karaltısını görür gibi 
olm ştu. 

A} ı 1ığı orduga1 ı aycmlatı-
yor, e tar~t çok iyı s çil"yor
du. S r 

c 

dofu'u 
an b"r ey naza

clbetti. 
tı tldamıyor, bu
arkasmı ağaca 
çivi i gibi du-

elerde vazi
ciyesi tcc
uyuması-

ıml<anı ) okt Eski arka-
d n yanına y klaştı : 

Cafer! diye seslendi. Fa-
k · bir se ç. madı. Cafer 

amıyordu bile. 
"idi yüzüne baktı. Göz-

U}li} rdu. 
r Yal p, a l ~ •şının 

. n geldığini g rdüğu ü 
ve onun için uyuyormuş gibi 
durduğunu tahmin etti. 

Bu tahmin yanlış değildi. 

Cafer, Serdar Yakubun 
Evdoksiya için geldiğini an
lam ş, vazifesini sui istimal 
etf ı eceğini d"işünerek görme
ınezlı' ten ge mişti. 

Serdsr Ya'rnp ağır B!:,'lr 
geri çe cildi. Artık arkadaşına 
sesle miye cesaret edemiyor
du. Çadırlara şöyle bir göz 
gezdirdi. 

Herhalde, "Ev loksiya,, bun-

i ~ 
Ka o ar 

İsta bul ilk rn kteplerindeki 
ın- "lal mua1 

•• ,., ·~re yapıla

c .. k becayiş ve ı. k ·ıı ·e ait 
kadro İstan ul r, • rif re.. ü
ri t:f ı ce bitir'lm'şlir. Kad o 
üç g"'n sonra t dik edilmek 
üzere Ankar ya gönderilecektir. 

G rup Usulü •• u 
Bazı Maarif miidüriyetleri 

Maarif vekftletine gönderdik
leri raporlarda ilk mekteple
rin {4) ve (5) inci sınıflarmda 
sınıf usulü yerine gurup usulü
nün t tbiki muvaf1k oldı.ağunu 
bildirm · terdir. 

Ve tin bu sınıf ,arda gu-
munnz olmadığı 

ı.-----~--------w'-'--_,,--~--------------------------------l Baş tar fı 1 inci sayf.-da ] 

Müdahale ettik. Rica ettik. 
Kadınları serbe t h.rnkbrmak 
· edik. T evk:fleriııin sebebini 

renmek ıstedik. Gene ken
erinder. ögrendık ki bu tev

kıfin, bu hakaret riıı, bu te-
rin hiçbir sebebi yok
I ı k at.ı.ırı yalnız bı.r 

ra ~a ezı et etmekmiş. Kadın
ı c.aı1 b r =ıne inin gözleri 

ö. ii, İzrn"rden, tc
j y rlarm ş. İııscınJık 

d. 

, kanun k ')rkusundan 
ı ulak bile nsan 

e e bir ta ıesi: 
jandarm yız. Siz 

Baı,a İzn.irli 
Diye adres 

iı okudu. 
ak, jan-

ıyanetlııe tcrnedcrek, otomo
billere bindık, y'l1ilmu7.a de
v ın ettik. Beş 'ln dakika evel 
d orada Lalık utmakta, olan 

t. hı, balıkç!llın it~kaka sövesaya 
pya ta Meneınen~en avcılık 

1 \'esikasını - etirtmek kascliie 
... aglannı, serpmelerini balıklarını 

~ 

ten beni bir faciadan daha 
haberdar etti ve sonunda: Kır- 1 
iarda, köylerde bir jandarma
ya tesadüf etmek ne demektir 
bilir misin? Diye bir ı;ual sor
du. Ben onu çok iyi bilirim: 
Herkes te bilir ; lutfcn delfilet 
buyurun da bilmesi lazım ge
lenlerde öğrensinler. Eğer bu 
vad:deki neşriyatınızla memur 
imtiyazmın nihayet bulmasına 

bu kabil cüriimlerinden dola
yı memurlann da doğrudan 

duğruya müddei umumilerin 
takibabna tabi tutulmalarına 
muvaffak olabilirseniz memle
ketin huzur ve refahına matuf 
meşkiir mücadelelerinizi mes'ut 
m:tayjci itibarile en büyük bir 
zaforle süslemiş olursunuz 
efendim. Avukat 

Hagati Nesip 

Bağdatta Veba 
Bağdat 24 - Bağdatta veba 

vukuatı çoğaimışbr. Hükümet 
sıhhi tedbirler ittihaz etmiştir. 

Kaçakçılık olmamış 
Resmi olcrak verilen malü

mata göre lstanbul gümriik 

Ç, d r ardan birini açıp ba
m uz b. 

lçerde bir Biz ns askeri 
kıvn mış yatıyordu. 

Ka bi heyecandan sık, sık 
vurduğu halde ikinci çadın 
açtı, ayni zamanda başının 
döndüğünü y re yıkıl cakınış 
gıbi aynklann n tutmaaığıru 

hiss tt". 
Ça ırın kenarına sım ıkı 

tu~ ndu. 
Bu çadırda "EvdoJ..-siya., 

bulunuyordu. 
[Arla ı var] 

Sivas 
u 

Siva demiryolu 1ıal r ı 
isminde çık rı1an pulların (10) 
p.trahklan ili kıs•m olmak 
··zere 22) çe ttir. Bir ser 
(. 93}bucuk kuru~ tutuyor. Ayın 
(30 undın itibaren sabhğa 
çıl·anlncaktır. ----
İranii1 Vaziyeti 
Tahran 26 - İranda vukua 

g kligi işar edilen isyan hare
ketinin esası şudur: 

Hükumet bazı kabilelerin 
silahlarını toplatmıya k rar 
vermiş ve bu yüzden müsade
meler olmuştur. İsfahan, Şimz 
havalisinde umumi bir teesmir 
var ır. Hükumet her tarafta 
vaziyete hakimdir. 

"10n Suale Cevap Verenler: 
Kadıköyürı e. Moda'da, N ao-

knğında Nelıahat H. 
Ka klSyOndo S nt Öfeml melde

b!. den Mua.l ı H. 
Şf flide Hanımoğlu •okaiında Sadi 

NecaU B. 
Yedikule Hacı Evhat mahaUesl, 

Eğridut aokağmda 19 No. Melıha H. 
Sabık A)Qf müstantJd Cal "t Sah'rB. 

6'9n Suale Cevap Verenler : 

de 694 

--ı;tıwbıtl &kel. lisesinden 1318 lh
ııan 8. 

Gal ta m "ye şubesinde memur 
Eylp Mehm,.t 8. 

Ank a P~tre tıı."'lt Macit B. 

"6,, Suale Cevap Verenler: 

am 
Bir köy e Cinayetlerin 
Arkası Gelmiyor 

İzmit, 25 {Hususi) - Bun
dan b "r müddet evvel Çini 
Suadiye kö_ ünd ... n Hasan nğa 
i minde bir ıhtiyann oglu hem
ş ·rilerinden bi ini öldürmüş. 

Kntil mahkemeye ' rilmiş . 
Dün muha .en yi din ı ten 
sonra kız le b likte oyüne 
donen Ha an ğa, yolda bir 
krrşunla o dür" lmüştür. Katil 
Halim isminde birisi olup Ha
san ağanın oğl nun evvelce 
ö'clürdüğü zavallının akrabnsı-

1 dır. Katil, trenden inerken 
jandarma tarafından tutulmuş
tur. Bu intikam cinayetlerinin 
arkası alınmak lazımdır. 

Bir Maç 
Eyip'te lplikane sahasında 

Darüş afal ahlarla ileri spor 
takımı bir müsabaka yap
mış, Danişş fa.kalılar ( 3 - 1 ) 
galip gelmişlerdir. 

MUSA AKAMIZA 1ŞIİ1 K DEN KARI" ER tiz ... 

PERŞEMBE GÜNUNDEN İTIBAREN KUPONLARIN! 
TEBDİL EDEBİLİRLER ... 

lDAP.liliA\lEMIZ SABAH VE AKŞl\M eMİRLERl,-JE MUNTAZIRDIR 

Son Pos a'nın kanlcri nras uda Lir 
tali O) unu y pmak maksndıle dercct
liği kuponlar bitti ve sıra kur' s nın 
çcldlmes·ne geldi; blnaenal yh aşağı
daki noktalan karilcrlmltln n zan 
cıikkatluine arzediyorıu : 

l - Kuponlan ı numaralı bileti~ 

ile tebdiline ağustosun 28incl petlcınbe 
gUoü başlanacak ve e}lülün 11 iııcl 
günü nihayet vcnlecektır. 

2 - Bu müddet :r.arfında karilerlm!:r. 
bıriktirdHderi kuponlan m tbaamıza 
getirecekler. mukabi inde, Ucf tarafın
da ayni numarayı tafıyan bir btlet 
alacaklardır. 

3 - ldarchanemizde K!tibi adle 
mühürletilmlş bir kutu vardır. 

4 - Karilcrimiz m-tbaanuzden 
aldıklan num.arah blletin bır kısınını 
kendı ellerıle bu l utuya atacak r, 
ikinci kısmını da vesika mııkabılıadc 
saldıyacaklardır. 

5 - Kur'amı:r. kuponlann tebdo'.l 
muamelesini müteakip Katibi adil 
tarafından ar:r.u eden karilerimlzln hu· 
:r.urunda çekilecektir. 

TAŞRA KARiLERIMİZE 
GELİNCE ..• 
lıtanbulda bulnııma,lanna rafmen 

herhangi bir mazeretlerine mebni mat
baamıza gelemlyecek olan karllerimfs 
üe taşrada bulunan karilerlmlze gellıa
ce ı Bu karilcrimizln kur'amıaa iştirak 
edebilmeleri için önlerinde kAfi dere
cede zaman bırakılmlfbr, 

1 - Bu laaam karUerlmlz kupoala
nm matbaamııa bir mektup Ue gtS ... 
derecelder ve mektuplarının fçlne ken-

t nlmış bır :r.ıırfa koyacaklardır. 

2 - ldarchanem ı: bu ı arllerimlzln 
vesika makamında sak ~yacaklan numa
rayı lı:endı erine gönder cek, kutuya 
atılacak bileti de Katibi adile vererek 
Klitibl ad 1 tıırtıfından kutuya atbra
caktır. 

3 - Numarayı göndermcldiğimiz 
içi acire 1 yıu.ılmlş ve pulla mı.ş alel
ade bir zarf k"fıd.r. Fakat tesad-fcn 
kaybo mama ı için :r.arfın tnahhütlu 
mektub göre pollanmasını v içine de 
t ahhut ilcretmin kunu masını tercih 
ederiz. 

6 - İki takım kupon gönderenler 
yanlışlığ mnhnl kalmamak tizere kcn· 
dl zarflannın üzerine " iki takım ,, 
işaretini koym bdtrbr. 

EK S İ K NÜSHALARI 
TAMAMLIYABİLiRLER 
İstruıbul karller"mix için eksik nü -

hı:Uannı matb:ıamı:r.dıı tam mlamak 
her an için milmkündılr. Taşra karlle
rlmizin ise her ekaik kupo için m t
haamıza gönderecekleri mektubun içine 
pul koymaları maksadı temine kafidir. 

8 - Eksik kupon gönderenler ve 
adreslerine yn:r.ılmış pullu z.arf koymayı 
unutanlar, üz.erinde Son Posta damgası 
bulunan kuponlar da kabul edilmlye
celdir. 

KUR'AMIZDA KAZNANLA 
Piyankonun çekilmesini müteakip 

ikramiyeler derhal nrflecek, bimleri 
yazllacak ve mllııaade ederlerM rc.lm
lcrl de baSLlacaktır. 

MÜRACAAT SAATLARI 
Sabah dokuzdan !fleyl 

... 

a 
• es n 

• 
ı p o oca Y iZ 1 • • • 

Fakat hoca henüz iki kelime 
söylemişti ki trenin makinesi 

'Gır-r-r-r11 diye çozülm"ye başla
masın mı:/ 

Çocuklar birb:rlerbin yüzleri
ne baktılar g\ diıler. 

Gürültü; ü hoca da 
evvel& şnşırdı, sonra 
bağırdı: 

duydu, 
kızdı, 

-Cid, s.ranın içinde ne varsa 
hemen şimdi çıkar, sıranın üstüne 
koy; ç.ıb ık ! 

Hocayı dinleme J"z dı. 

Zavnlh Cici ne ya ın, :1ern n 

treni gözün içinden çı • dı, mı.

nın üstüne bırakb. Tren sıranın 

üstüude yürümiye başladı. Cıci, 

durdurmak için ~liııi uzattı, fakat 
yetiş medi, ınurekkep şışesine 

çarptı, ikisi birde y re yuvar· 
laudı. Y crJer mü. ekk p içinde 
kaldı. 

Hipo boca, bü bütün kızdı, 

bütün ınıFa birden ce verdi. 

Po.sta'nzn ilmece i ie 

Halledilen Bilmeceıniz Yeni Bilınece niz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

SOLDAN SAGA, YU~"<.ARDAN AŞAGI: 
1 - Büyük (3) demir yiyen 

(3) en kıym tli 'ley (3) 

2 - Şekil (5) menfeat (5) 

3 - Şart rabıtası (3) laz (3) 
şöhret (3) 

4 - Sofa (5) 
5 - Mülkler (5) balta (5) 

6 - Kırmızı (2) .su (2) 

7 - Yunan askeri (5) yük ta
şıyan (5) 

8 - ibadet şekli (S) 
9 - Peri (3) pencereye takılan 

(3) iyilik derecesi (3) 

10 - Bir vila} et (5) yırtıcı hay
van (5) 
11 - Hakhk (3) bir toprak (3) 

anne (3) 

Kari Gözile Gördüklerilniz 

1 

:.-------------------------------------------...-~~------
TİCARET SERBEST 

DEGIL Mi·? 
Geçen çarşamba günü Tuzla içmele

rinde Gebzerıin -Aydı lık k3yünden 
Yakup oğlu Hulüsi uzüm satmak uzere 
Tuzla istasyonuna gitmiş. Fakat içme
lerdeki h demelerden iki kişi bu :ıda
mın Ot ada ü:ııiim satmnsınh mani ol
muşlardır. Ticarct serbest değil ı ·ldir? .. 

Ayni köyden Hüseyin Hüanü 

GENE SU KUMPANYASI 
Erenköyünde istasyondan S::ıhrayı 

cedide müntehi olan Etem Ef. caddesi
nin yukarı msmıncla gündüzleri kum· 
panya ı;uyu akmamaktadır. Ş"rkctin 

bundan yirmi sene evvel o civarda yap
tıgı tesisat pek basit ve iptidai bir şe· 
kılde olup btt noktalara konulnn borular 
o ciyarın suyunu temin edecek geniş

Hktc değildir. 
Bu l le alakadar olan makamaın ve 

bu şirket nezdindeki hüküm~t ve Ema
net komiscrlcrinın na:r.an dikkatini 
cclbedcrlz. N. 

YOLSUZ BİR HAREKE 
Beylerbeyi ıdc oturur .. m. rlur da iki uç 

baki al l\ ,onlar da k. ra ılık b 1 ca ka
parlar. D il ece sant yan a do ru 1 :ık
kald:ın cl.rack :Umıya gih. ın. fü.n r ca ve 
minnetle 1-.apıyı açhrdım. Orııda beJ 

yaşında bir çocukta gaz almak için duru• 
yordu. Çocuk gazi alıp giderk n bır po is 
yetişti çocuğu yakala)ıp karakola gü.ür

mck istedi. Anlamadım 1 geceleyin ga.ı. 

almak bir cürüm mudur?. 

Burhaniye mahalleıl 
ibra hım 

BiR TEMENNi 
Büyük lider Fethi Beyi ı hrkasıru 

sevinçle scla nnm. Yalnız fUnu temcıın! 
ederim ki u ful.aya gll' nlcr ahsi 

menfaatlerini bir tarnfa hı-akarak vata• 
nın hu husustan y al nru ted vi 

edecek çare r yıp buls ar ve şu 
düşkün yaziy Unli:r.i refahlı ııaad tc 
erlştirsinler. 

Kadıkl5y: H. Cahit 

5 3 ton Ereğli ma 
k··mürü 

Tütün inhisarı 
lüğünden: 

A 

umumı müdür-

İdare için bermucibi şartname 563 ton Ereğli maden kömürü 
kapalı zarfla alınacağından taliplerin her gün gelip şarbıanıeyi 
almaları ve 6-9-930 cumartesi günü saat J 0,30 a kadar zarfla-



-
Kırılmış Bir Ömür 

Bertaya, Mektup Yazan 
Bir Erkekti 

Orada bir muayenehane aç-3-B· ka ı." aktam Berta ortadan 
Yuoldu. 

bm ve bir dul kadınla tamf
bm. Kocasa muharebede ölmüş 
bir miralay. Çocuğu filin yok

Gazetemize bildirildiğine 

göre dünkü nüshamızda Ga

latada bir vak'a ç.ıkardıiuu 

yazdığımız eski defterdarlar
dan Hüseyin Avni B., halen 
İzmir defterdarı bulunan Hü-
seyin Avni B. değildir. 

1
• ~radık, taradık ve kendi
ı:. değil, İzini bile bulmak 
ita.. il. obnadı. Ben çılgına dan
ı, Uftüoı. Ailesi bir taraftan ve r: öt~~ .t~aftan şehrin için~e 

edıgunız köşe bucak ug-
l'~ d v ' a ıgımı:z Polis karakolu he· 
e~ hemen kalmamışb. 
ı.:~n yemiyor, içmiyor, bir 
~ yerimde duramıyor ve 
ttayı aramaktan bir türlü 

:ieçe~iyordum. Halbuki o

tu. Zengindi, Karşıyakada, bah
Bunu tasrihe lüzum ıörü-

yoruz .• 
çe içinde güzel bir evi var~. 
Ayni zamanda çok ıüzel bır 
kadın. Fakat ruban hasta. 
Beni alikadar etti. Kendisine ( 
evlenme teklif ettim, razı oldu, _ 
hatta sevinç gösterdi, çok 
şikayet ettiği yalnızlıktan ken
disini kurtardığım için bana 
teşekkür etti. 

Evlendik. Evlendik, fakat 
geçinemedik. Hayabmız de
vamlı bir münakaşa ve mü
cadele içinde geçiyordu. 

VAPURLAR] 

Seyrisefain 

şehırde olmadığı muhak-
~tı. Kaçmış midi? Nereye? 
~Çın? Nasıl? H~yabnda benim 
.lll~diğim sırlar mı vardı? 
esı de benim gibidi, hiçbir 
k ~htinıaı veremiyordu. Ha· 
esiJmemiş olan ümitlerimiz, 

~~aşlanmıza mani .ohıyordu. 
h ıhayet, feliket anlaşıldı. 
•ta, Bertanın cesedini köyler
il birinde buldu. İntihar ettiği 
kQşddı ve cebinden şöyle bir 
ki tup çıktı;"Beni yarma kadar 
'k Ye~mde ziyaret etmezsen 
balın için idam kararını 

endin ver. 

Eski dostlarından 
Konrat,, 

kBekrta'ya bu mektubu yazan 
e ı onu ilk aldatan adamdı. 

e tta hem hala onu sevdiği, 
ın de bana ihanet etmek 
tenıediği için intihar etmişti. 
Berta'nın eski aşıkı hapse 

ahküm edildi. Ben İstanbul'a 
Öndünı. Bir daha evlenme-
• İye karar vererek İzmir' e 
ttiın. 

Nihayet, bu kadın, en ya
kın arkadaşlanmdan birile 
İstanbula kaçtı ve derhal ken
disine boş kağıdu ı gönderdim. 

Arbk tamamile meyus bir 
halde idim, intiharfikirleri içinde 
yaşıyordum, fakat kendimi öl
dürmeyi aciz telakki ettim. 

O sırada lspartada bulunan 
amcam öldü ve çiftlikleri bana 
miras kaldı lspartaya gittim. 
Ve kendimi toprağa venniyc, 
çiftçilik etmiye,bir toprak ada
mı olmıya karar verdim. 

Fakt, ormanda bir yangı."1 ç.ıkb 
ve bütün çiftliği silip süpürdü. 

Ben de bu evceğize çekil
dim, annemin gönderdiği para 
ile yaşıyorum. 

Benim bu dünyada yapıla

cak bir işim kaldığına hük
medebilir misin? 

SON 

Ticareti bahriye mek
ebi alisi için pazarlıkla 
emir· boru, boya, ver
ik ve saire mühayaası 

'1iktar 
217 

12 
2SO 
30 
30 
25 

Metre 
Adet 
Kilo 

" 
" 

Cinsi 
Demir boru muhtelif kuturda 
T. Rediksion ve dört köşe 
Muhtelif renkte . yerli boya 

Neft 
Kaynamış bezir 
Bots vernik 

" 50 Macun 
B fi • 

erveçhi bala yedi kalem malzeme 31-8-930 pazar gümi 
.at on beşte pazarlıkla mübayaa olunacaktır. Taliplerin şera-

i anlamak üzere Ortaköyde Çırağan Sarayı ili:isalindeki 
ektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin İstanbul 
bsadi müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı 
tıvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkurda mek-

'Pte ·· h ·· ti nıuteşekkil komisyonu ma sosuna muracaa arı. 

OKTon HORHORUNİ 
Beyo"l 
1 g u Mektep sokak No 35 
llYene b h sa a tan akşama kadar 

--------
Meşhur 

Kar tallı "N ie so~ 
Tıraş b ı ç a k 1 a r ı nı 
Her yerde arayınız 

"Kartal,, resmine ve •Nieso,, 
markasına dikkat edini:ı. Zira 
"Nieso,, markası bıçağın mü
kemmeliyetine teminatbr. 

fAKUTLERINDEN SAKININIZ 
Türkiye için umumi vekili: 

latanbul'da Fincancılar'da Ars
lan Fresko han No. 16-17 Tel: 
lst. 3933 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektriki 
laboratuvarı: Karaköy Topçular 

caddesi No. 34 

Merkez acentesi: Galata köp
rü baŞında Beyoğlu 2362. Şube 
acenteıi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı alhnda Tel. İst. 2740 

Yalova 
Plaj ve kaplıcalan için 

Cuma Postalan 

KÖPRÜDEN 
S, D. S, D. S, D. S, D, 
8 9 (13, 15) 21,3() 

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

Y olculann bilhassa Plaj
lardan azami surette istifa
desini temin için saat (13, 15) 
de bir posta yapılmıştır. Bu 
posta Köprü' den hareketle 
doğru yalova'ya (15,25) de 
vanr ve Yalova'dan (19,45) 
de kalkarak Köprüye 
(21 ,55) de ge1ir. 

İskenderiye sürat 
postası 

(Cumhuriyet) vapuru 29 A
ğustos cuma J J te Galata 
rıhbmından kalkarak cu
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak lzmir'e 
uğnyarak İstanbul' a gele
cektir. 

Mudanya Postaları 
Mudanya'ya badema cu

ma, pazar, çarşamba gün
leri posta yabılacak ve saat 
9 da kalkacaklardır. Bun
lardan cuma, çarşamba pos
taları Mudanya'ya kadar, 
pazar postası da gidiş ve 
dönüşünde Mudanya'ya uğ
rayarak Gemliğe gidip ge
lecektir. 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

İNGİLİZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
seyah~t etmelidirler. 

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

tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her tarafına 
VAPUR ve ŞİMENDiFER 

bileti Y !rilir. 

D KT 

,.-_ - .. 
sotı. .... -.._ 

İstifade ediniz 
l - lıln J •atın geçmfyeeektlr. 
2 - Her .. tu • kelime heaap ecH

lecektfr. 
5 - Her Ula S adet Ula kupoau 

mıakabUlndedlr. 

4 - Her 3 ı lbrdan faluuuı 2 
lmpoa il&.wı edilmelidir. 

5 •• Her kupon lherbadekl tarihten 
bir hafta mOddctle a:ıuteberd.U-. 

SON POSTA yı okuduktan 
ıonra ilin kuponunu ıaklayı
nıx. Bundan 5 adedini ilan1Dl% 
ile birlikte bir urf a koyarak 
poıta ile idarehanemh:e gön· 
deriniz. ilanınızın gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

=.: SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

29 .. Ağustos - 1930 

TÜRK KADINLı\RI BiÇKi YURDU-
18lncl den ııeneal için talebe kaydına 
baq)adı. Di v< nyolu Teltfon 111. 2038. 

KARTAL VE YAKACIKLJLARA -
f'ennt Sünnetçi, Mümta:r. Fikret " 1 ,, 
hafta evel muracaatı Samandıra köyü. 

HANIMLAR TERZiHANESi- Bahçc
lı:apı Ruimpaşa hanı 12 No. Telefon 
lstanbul 4057. 

ALENi TEŞEKKÜR - Büyükada ve 
Heybeliada'daki muhtcı muavenet bikes 
ve yetim on aeki:ı: çucuğa ilbaa ed.lmek 
üzere lstanbul'da Eminönünde Kö~rü 
başmda 15 • 16 numaralı Gilneş maga
:ıası tarafından oıı sekiz takım elbise 
ihd:ı edilmiş olduğundan me:r.k6r ma-
iaza müdüriyetine nlenen beyanı teşek
kür eyleriz. 8Uyükada ve Heybeliada 

Himayci Etfal cemiyeti 

ARANJYOR - 1928 de Amerlka'ya 
tahııile giden Emin All ls ta nbul 'a dön
müş, arıyorum. Kadıköy Asma sokak 

Nil. 8 Hakkı Safa 

SPOR - Süleymaniye Terbiyr.i bede
niye Yurdunda; : Senelik kongre 29 
ağuslos cuma giinü saat 10 da yurdun 
Şehzadebaşı Letafet npartımnnındaki 
b:nasında akt"d:J ğinden bi!ıimum 
azanın teşrif eri ı.:.a aluııur: 

ZA Y! - Osman P.ş. liaesile Ticaret 
mekteb=ndcn • ldığım tehadetnameleri 
kaybettim. Hükümleri yoktur. Necdet 

YILDllUN KIŞESI - Çarşık:ıpıda (68) 
nu1.1:ı.rad:ı. Bilet alanlara dAima uğur 
gd'irlr. 

Kiralık dükkan 
İstanbul defterdarlı

ğından: 
Kiralık dükkan: No. 373, 

383 kışla altı, T opane, senelik 
kirası 200 lira, kiralamak açık 
artırma 11 eylül 930 çarşamba 
günü saat 15 te Defterdar
lık' ta (M-257) 

930 senesi bedeni yol 
mükelleflerine 

lstanbul Nafıa · Başmühendis
liğinden: 

930 senesi bedeni yol mükellef-
lerinin hangi yolda ifayı mükellefiyet 
etmek Üzere ne tarihte ve nerede 
bulunacaklarını mübeyyin tertip 

· edilen cetvelleri ait olduğu bilu
mum heyeti ihtiyariyelere peyder-

1 

pey gönderilmekte olduğundan 

mükellefiyni mephusenin heyeti 

mezkfıreye müracaatla keyfiyeti 

öğrenerek ona göre hareket eyle

nieleri alakadarana tebliğ ve ilan 
olunur. 

Eren~öy . 
ENVER PAŞA iLK MEKTEBi 

KIZ - ERKEK - LEYLi - NEHARi 
Tedriıınt: Mnnrif Vekaleti resmt Uk mektepler programına tufikan icra 

edilir. (FRANSIZCA) ya çok ehemmiyet verllir. 
Kayıt muamelesi Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri 

Mangal kömürü münakasa~ı 
Is tan bul Adliye levazım dairesinden: , 

İstanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifaneleriı e muktezi 
430 çeki muhtelifülcins odun ile sooao kilo mangal k~mürü müna
kasaya vaLedıimiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün Ad
liye levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzre 7-9-930 ta
rihine nıüsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil ko
misyonu mnhsusuna mürncaatları ilan olunur. 

MAARİF VEKALETİ 
Terzi Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmışbr. 
2 - Eski ta lebe yeıu kayt yaptıracaklardır. 
3 - Mektebe kaydolunabiJmek için ilk mektep mezunu olmalıdır,' 
4 - Mektep nehari ve mcccanidir. 
5 - Kayt ve t ecdidi kayt muamelesi 20 Eyliile kadardır. 
6 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 

ADRES: Sultanahmet-Dizdai.ıye 

SARAY UR.NU PABKI 
Hergün Cuma ve Pazar 

Asri Türk Aile musiki heyeti Hafız Bürhan B. Rüf:knsı 
13 kişiden mürekkep 9 kişiden 

İcrayi ahenk ederler 

lstanbul küç .. k sı hat memurları 
mektebi m ·· d ·· r H ğünden: 

Pazar, Salı, Perşembe günleri saat 9,30 d an 13 e kadar kız ve erkek talebe kay<leclilırek· 
tedir. Kayıt müddeti Ağustos nihayetine kadardı r. Tahsil müddeti iki scnenir. Nihari ve mec .. 
canidir. Talebe tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabi· 
dir. Mektepten mezun sıhhat memurlanna ilk senelerde ayda "49,, lira verilmektedir. Sonralan 
kidemine göre diğer devlet memurları gibi maaşları arttırılmaktadır. 

Müracaat Sıhhat vekaletine veya mahalli Sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yazılmış 
birer istida ile olur. Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine 
müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu, mufassal duhul şeraiti varakalanndan gönde
rilir. Şartlar: 

1 - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 2 - Yaşı yirmiden aşağı ve yirmi beşteu 
yukarı olmamak, 3 - Ahlakı mazbut ve her türlü şaibeden iri bulunmak, 4 - As"kerlikle 
alakası olmamak, 5 - Lise altı derecesinde olanlar imtihan ile ve ondan yukarı tahsil gören
ler imtihansız kabul olunur. 

E .., L B B B TIKALCİNE Meşhur 
· A OPOTHERAPIQUE 

dahi Sıhhat vekaleti ruhsatile hastalarınıza tavsiye edebilirsiniz. 

ilacın 
Granüle 

bukere 
şeklini 

Ut Veren 

il nelere ARKM Hü!a~as! ku!!a:riı ız 

Her eczanede satılır 



Istanliul erlCek muallim mektebi 

929-930 
mniyet san ığı em a. kirgir bir kattan ibaret müfrez bir 

«lükkinın tamamı. Muharrem B. • 

MUuyedo ikraz 
"edeli L. No. 

-465 32 

3105 1780 

25 6783 

280 12218 

20 13552 

250 16473 

685 11141 

400 11236 

158 18214 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Merhunatın cins \•c nev'i 
ile ınevki ve müştcmtlnlı 

Bo~lunun lımi 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde 
Rasimağa sob.]ında eski 12 mükerrer 
ve yeni 16 - 1, 16 - 2 numaralı 56 arşın 
arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta 
iki oda ve doksan altı arşın arsa üzerinde 
bir buçuk katta duvar tcşmdan bir 
fırını havi bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa 
Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde 
Valdeham ikinci kapı alt katı mevkiindc 
eski ve yeni 39 numaralı yüz yirmi 
sekiı: arşın arsa üzerinde kargir bir 

930 19779 

8659 19791 

katta üstünde hana ait diğer eşhaı:. ın 
odalarını havi bilahava bir odanın ~ _ 1 

880 20013 tamamı Hacı Kazım Aga 

Koca Mustafapaşada Sancaktarhayret-
tin mahallesinde Koca Mustafapaşa cad-
desinde eski 142 ili 162 yeni 186 ilA 
196 o'umarah iki yüz on arşın arsa üze 
rinde kargir üç katta ve bir çatı altında 
186 numaralısı bir taşhk bir mutfak 
\•e diğer hanenin bir taşlık bir odast 
arkasında yirmi arşın arsa üzerinde 
mutfağı ve ikinci ve her iki hanenin 
katlarında ikişer oda birer sofa ve üst 
katlarında ikişer oda birer sofa ve orta
larında bir dükkanı ve b in dört yüz on 
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

(mezkur iki hanenin ayrı methallcri var-
ôr) ! Fatma H. 

Üskudarda Selami Alicfcndi mahalle-
sinde K('.restecimanil sokağında eski ve 
yeni 2 No. 400 arşından ibaret ım •. 1-

terik hane arsasının tamamı M ıl . Dikranohi 

Eyüpsultan'da K1Z11mescit mahallesinde 
Kızılmescit caddesinde eski 86. 86 mü
k eu er ve yeni 42, 44, 44- t No. 215 
ar~ından ibare t münhcdim hane nrsası-
nın tamamı (yalnız yan duvarları mev
cuttur.} 

Hasköyde Kcçccipiri mahal!es;nde Ha
lilbey sokağında eski 11 ve yeni 31 
No. 56 arşından ibaret ve 5 arşın ara-
lığı havi münhedim hane arsasının 

tamamı 

Halıcıoğlunda Abdüsselam mahallesin
de Kumbaracı sokağında eski 163 ve 
yeni 151 No. 57 arşm üzerinde 4 du
var üz:cri kirem:tsi:ı adi tahtn ile örtül-

Fuat Ef. 

Rafail Ef. 

müş bir hanenin tamamı Zehra ve Fatma 
Destine H, lar. 

Eyüpımltanda Emirbahari mahallesinde 
Kışla caddesinde eski 53 ve yerıi 11 
No. 405 arşın arsa üzeı-inde ahşap bir 
kattan ibaret moloz ta'lından adi bir 
uma oda)'l ve 765 arşın bahçeyi havi 
ot mağazasının tamamı. Ahmet Ağa 
Y cnihahçede Defterdar Ahmetçelebi 
m.ahellesinde Kazasker camii so!~ağmda 
eski 5 ve yeni 1, 9 No. 90 arşm arsa 
illerinde kargir 1 katta 3 oda 1 uf ak 
antre t mutfak 'f'C 348 arşın bahçeyi 
havi natamam bir hanenın tamamı 

Edimekapıda Çakırağa mahallesinde 
Hançerlikilise sokağında eski 22 ve 
yeni 28 numaralı altmış arşın arsa üze-
rinde mukaddem• kirgir iki buçuk 
katta dört odayı havi iken üst katı 
yıkılmtJ yalnız iki oda bir bodrum ve 
harap bir mutfağı havi bir hanenin ta-

Hacer H. 

mamı Nesim Ef. 

t7IO 2C014 

595 20036 

950 20437 

1005 2543 

25.'i 2462 

330 2951 

405 16710 

Fatih~ Dülgerz;ade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 20 ve yeni 15 
numaralı doksan beı arşın arsa üze• 
rinde kargir bir kattan ibaret müfrez 
bir dükkanın tamamı Muharrem 8. 

Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski !3, 25, 27, 29 ve 
yeni 15, 15-1, 15-2, 17, 19 numaralı üç 
yüz arşın arsa üzerinde kargir iki katta 
beşerden on oda birer sofa birer mut-
fak birer sannıır bire.r taşlık altında iki 
dükkan mukaddema yüz yirmi arşın arsa 
üzerine salhane VıC odalar Ye elyvm iki yüz 
elli arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
alb oda alb ~ofa Te dört yüz sekiz 
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı 

Muharrem B. ve Fatma Hanım 

Fatihte Dü gerzade mahallesinde Nal-
bant sokağımda eski 16 ve yeni 6 nu-
maralı doksan ;:u:iım arsa üzerinde kargir 
bir kattan ibaret müfrez bir dükkanın 
tamamı 

Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nal-
bant sokağında eski 1 •, 22, 5 ve yeni 
4, 4-1 numaralı doksan beş arşın arsa 
üzerinde kargir bir buçuk kattan ibaret 
katreyi havi bir dükkanın tamamı 

Üsküdarda Rum Melınıetpaşa mahalle
si.1de Uncular sokağında eski 57 ve 
yeni 73, 75 numaralı biri yüz otuz iki 
arşın arsa üzerinde ahşap üç buçuk 
kılta altı oda &ir sofa bir taşlık bir 
mutfak ve dize~ .sek .. cn sekiz arşın 
<ırsa üzerinde "hşif'P ik? katta üç oda bir 
1 üçük sofa bir mutfak ve üç yüz arşın 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı (mez-
kür altı odalı hane cs~dcedir) . 

Niıım 8. 

Nazım B. 

~erife Ht:rrt.m,Şerife fı;;tma ve Fatma Hazime H.lar 

Kasımpaşada Sahafmuhittin mahallesin-
ae Cemiişeri f sokf ğmda ettki 11 ve yeni 

1 J numnr~ı )'ÜZ kırk beş arşın arsa 

g 
sofa iki mutfak alıuılini havi natemam 
üzerinde kargir ~.ı ç katta dokuz oda iki 

~.ir hanenin tamım~. H::ıcı Mehmet Ef. 
Usküdarda Tab~klar mahallesinde Se
limpaşataşı caddesinde eski 11 ve yeni 
9 numnralı yü.z allıqış dört arşııı arsa 
üzerinde ahşap iki katta yedi oda bir 
scıfa bir malta tMlık otuz arşm ars:ıc.a 
ahsap bir katta 1.qıutfak bir kuyu ve iki 
yüz altı arşın baJıçeyi havi dahil bazı 
sıv ları noksan "haricen kısmen tamir 
eJi:miş yenice bir hanenin lamnmı. 

H ııyriye H. Mehmet Necmettin B. 

Üs'"üdar'da Muratreis mahallesinde Ça
\U<:;dcre sokağında eski 121 ve yeni 
ı ~3. l ::3- 1, .ruaklUp numara~ı iki yüz 
kırk ar{ ı~ ars:t üzerinde a'ır p i'- i kııt ' a 
ve iki bölükten ih:ıret olup bir bö:üğü 
yedi oda bir sofa bir avlu bir nıutf ak 
diğer böliiğü iki oda b;r mutfak ve 
harap gayri kabi!i istim:ll üç kuyuyu 
ve iki yüz doksan arşın hahçeyi havi 
bir hanenin tamamı 

Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Mey
dancık sokafrında eskj ve yeni 12 nu
maralı doksan artın arsa tir.erinde ah
şap üç katta beş oda iki sofa bir top· 
rak avlu ilci kuyu ve elli arşın arsa 
üzerinde bir mutfak ve beş yüz kırk 
arşın bahçeyi havi eski bir hanenin 
tamamı İbrahim Ef. 

Raşit B. 

Emine H. 

senesı me-
zunlarının mürettep 
olduğu mahaller: 
34 Celal Ef. İstanbul 

153 Baki Ef. Ankara 
163 Nuri Ef. Kocaeli 
281 Avni Ef. Sinop 
291 Şükrü Ef. Bilecik 
293 Nuri Ef. Bul".sa 
316 Nihat Ef. Amasya 
321 Hayri Ef. İstanbul 
322 Cavit Ef. Balıkesir 
325 Mahmut Ef. Ankara 
333 Sıtkı Ef. Zonguldak 
348 Enis Ef. Artivin 
346 Azam Ef. Ankara 
348 Asım Ef. Artiyin 
358 Taceddin Ef. İstanbul 
465 Murtaza Ef. Çanakkale 
723 Ömer Ef. Çorum 
728 Alaettin Ef. Çanakkale 

Mektebe müracaatları veya 

98 Mustafa Ef. 
99 Mitat Ef. 

368 Niyazi Ef. 
402 Mustafa Ef. 
406 Fahri Ef. 
461 Zahit Ef. 
423 Celal Ef. 
464 Y akup Ef. 
521 Mi tat Ef. 
522 Salih Ef. 
525 Suat Ef. 
528 Tahıin Ef. 
532 Sırn Ef. 
631 Burhan Ef. 
699 Tahsin Ef. 
684 Halit Ef. 
726 Kenan Ef. 

Kayseri 
lstanbul 
lzmir 
Zonguldak 
Antalya 
Antalya 
Bursa 
Ankara 
Çanakkale 
Çanak kal• 
Zonguldak 

" Kocaeli 
Denizli 
Bilecik 
Edirne 
Amasya 

Vahan M • . Koçyan 
Her nevi mahrukat depoan, odun, manga kö
mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürer 

Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22 - 30 
Tel. Beyoğlu 17 5 t 

mülkiye mektebi 
kabul şeraiti 

mülkiye mektebi 
dürlüğünden: 

... 
mu-

Mülkiye mektebine talebe kaydine eylülün birincı gtınD 

başL.wır otuzuncu günü akıamı nihayet verilir. 
A. Taliplerin yaşı 18 den dun ve 25 ten büyük ol .. 

mamalı, tamüssıhha bulunmalı ve tam devreli lise me

zunu olmalıdır: 

(Ağır cezayı istilzam eden v~ haysiyet ve ferefi muhil 
' bir cürümle mahkum olmuı bulunanlar mektebe kabıd 

olunmaz} . . 
B. Talipler hüviyet cüzdanı derecei tahsil ve hüsnil'" 

hallerini mübeyyin mektepleri tarafından verilen şehadet-

name veya tasdikname altı adet 4, 5 X 6 büyüklilğUode 

focograf sıhhat raporu çiçek atııı ilmühabcrilc beraber 

müdüriyete müracaat eylemelidir. 

C . . Talipler mekteple mevcut nümuncsi veçhile teahhOt 

ve kefalet senedini Noterlikçe tasdik etmek mecburiye" 

tindedir. 

O. Taliplerin adedi muayyen olan... miktardan faz}I 

olduğu takdirde mü~abaka imtihanı icra edilir. Mnaabald 
imtihanı : Türkçe, felsefe ve içtimaiyat, ri~aziy&t tabiiyal 

tarih ve coğrafya lisanı ecnebiden yapılır. Hariçte bıt" 

. lunaular eylülün 25 inci giinü mektepte bir.zat bulunmak 

şart ile vesaiki lazimeyi daha evci rönderebilirler. Talil"" 
terin cumarte:si, pazartesi, perşembe günleri saat oıt" 

dao dörde kadar Yıldızdaki mektep idaresine müracaat 

eylemeleri. 
--------------------------

Galata' da IHacıama mahallesinde Çeş- G } ı• • •• d •• } •• •• d 
memeyda 1 caddesinde eski ve yeni 22 a atasaray ısesı mu ur uğun eıı 

-430 18295 Darotpapda Davutpaşa mahallesinde numaralı yüz altmış arşından ibaret ı - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine başlaıtmıtbt• 
Tarhana mektebi sokağında eski 7, 1 münhedim hane arsasının tamamı Bu muamele 7 eylüle kadar devam edecektu. 
•e yeni 7, 7-1 numaralı iki yüz yirmi Halil Nuri Ef. Ayşe Münevver H. 2 - 1 Eylülden itibaren eski talebenin kayıtlarını tecdit 
alb arşın arsa üzerinde kargir bir katta ~ 6 Eylül ak~mı kayda nihayet veril.erek elde edilecek ~ 

b 'k' ·· d' 1355 1·341 Çengelköyünde Kuleli caddesinde eski r-
a ırı ve ı ı yu:r. ye 1 arşm arsa ticeye göre "'eni talebenin kat'i kabullcriee ait muameleye baf' 
.. · d ] k 1 - k. 3, 13, 15, 17, 19, 19 mükerrer v.e ye- ~ 
uıenn .e saman ı ve ara ıgı ve s e ız lmulacaktır. 

.. '-- k d' b h · h · r ni 5, 5 numaralt üç yüz on bec arcan yux ıur ye 1 arşın a çeyı avı anır y ..,. 3 - Kaydı tecdit: İlk taksitin tesviyesile mümkün olabile" 
b l • t H" · K.. · B arsa üzerinde harem kısmı ahşap iki bu-\'e ara a ıgm amamı. useyın anı • cek ve tedrisatı başlanılmazdan evvel daimi olmayan talebe 

Y 
. çuk katta on iki oda iki sofa bir ta.ş-

1500 18548 Galatda enıcami mahallesinde Ayazma mektepte ibate ve iaşe edilruiyecektir. 
k - d k lık bir kuyu diğer selamlık kısmı yü:ı 

ve Çe,me so agın a es i 8, 10, 8 mü- 4 - İmtihanlara ı Eylülde ve tedrisata J 5 Eylülde b~lı' 
· 1 O on beş arşın arşa üzerinde ahşap iki 

kerrer 13 ve yem , t 2, 13 numaralı mlacaktır. 
'b h d h katta üç oda bir sofa biri altmış diğeri yüz elli arşından ı aret mün e im ane 5 - 25 Eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronıı' 

h · 'b 'l yirmi beş arşın arsa üzerinde iki mut- ·•jı arsasının dört yüz isse ıti arı e üç yüz müsaadesi nisbetinde tali sınıflarına leyli meccani alınacak iı 
h. · · d fağı ve yirmi dönüm bin seksen beş 

elli dokuı: tam ve üç se ımınm ye i kısma bu sene meccani alınmıyackbr. 
M arşın bahçeyi havi bir köşkün tamamı. Hikmet .... 

hi.se itibarile beş hissesi azato Y oda 6 - Eski ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi tenıili" 
B. Vehibe H. 

Simail Y oda • tabi olanlar istinat ettirdikleri resmi vesaiki ve yeni telebedeıl 
Pa,abahçcsinde Sultaniye sokağında Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları yazılı emva!i kardeş olduklarım iddia edenler de mahalli meclisi idaresinde" 
eski 21 ve yeni 28, 28-1 numaralı üç gayri menkulenin icra kı1man aleni müzayedeleri neticeside hizala- musaddak kardeş mazbatasını ibraz etmeğe meburdurlar. 
yiiz otuz arşın arsa üzerinde ahşap iki rmda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde lekarrür etmiş 7 _ Mektebimiz ilk kısmından bu sene taliye terfi ede" 
katta on oda bir sofa bir kuyu ve iıe de mczkfır bedeller haddi layıkında görülmediğiden tekrar (on meccai talebenin mcccanilik hakkı sakıt olduğundan bu~ 
yedi yüz elli arşın bahçeyi havi ha- beş) gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 10 eylül 930 dan tali tahsilini ücretle takibe mali vaz'iyetleri müait obnıyaJI 
rap' bir hanenin tamamı. Zihni B. tarihine müsadif çarşamba günü kat'i kararlarının çekilmesi tekar- lar yapılacak . meccani müsabakasına iştirak edebilirler. 
Fatihte Diil2erzade mahallesinde~N=ao=....l-____ __.1.._;:rU~r_e~y_le_m_iş...:...._o_ld_u.....:ğu::..._n_d_a_n~._vm_i_m_ezk~ü_r_d_a_s_a_at_o_n_d~ö_rtt_e_n_o_n_al_b,;_ya___."-------------~-......... -~--~--. ....... ~.A-_....._._ 
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