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Mübeccel Hanımdan Bir Mektup 

Zayıfladığına Son 
Derece Memnundur 

Paris'te Kendisini Tebrik Etmişler 
Mübeccel H.., akrabalan ile [ Mübeccel H. J 

~e~aber geçen cuma Pa- ~-::.:::=':'=. ====::=::.=::::::.::.::=::~~ 
rıa ten Amerika'ya hareket 
etti. 

Gerek Mübeccel H. , gerek 
b.u akrabaları , hareketle· 
rınden biraz evel ailelerine 
birer mektup göndermişlerdir. 

Bu mektuplara nazaran Mü
beccel Hanımın zayıflamış ol
ması, müsabakayı tertip eden 
heyet azası arasında pek mu-
vafık görülmüş. Hatta, müsa· 

bakanın yapılacağı "Los An
jelos,, şehrinde, iyi bir netice 

alabileceği de kendisine ihsas 
edilmiştir. 

Mübeccel H. bu ihsastan 
dolayı duyduğu sevinçli mek

tubunda, anlatmakla bitire· 
llliyor ! 

. 
• • 

LILAR 
Ne Diy~rlar? Fikirlerini 
Sorduk, ikinci Sayfamız
da Liitfen Okuyunuz •• 

T. Ki.mil B. İran Hükômeti Noktai Nazarımızı Kabul Ediyor Mu? 

Bu Sabah Tahrandan Gelen Haberlerin Nik
Ankaradan ~eldi binlik Vermemesi Mümkün Değil. 

Mübadele komisyonu Türk 

t~·:b:i!1~:k;r:fa:~i~\~~· Yarın Akşam Vaziyet Tavazzuh Etmiş Olacak 
Muharririmize söyledikleri ıun
lardır: 

"- Etabli vesikalarının da
ğıtılması hususunda noktai na
zarımız halledildiğinden orta
da mesele kalmamıştır.,, 

Diğer taraftan murahhası • 
rımızın haberi olmadatt neşre· 
dilen tebliğ hakkında alaka
darlardan izahat istenecektir. 

Ayda Bin Lira 
Kazanabilirsiniz 

Liitf en gazetemizin ilk gü .. 
nünden itibaren dağıtmağa 
başladığı kuponları ehemmi
yetle saklayınız! 

isyandan Eve/ Kürtler Böyle Çalışıyorlardı .. 

Bu, sizin için bir tali 

tecrübesidir 8. M k d 1. k. G·· 
Bu müsabakaya İstanbul Jr Jnta a a } 00 

ve taşrada bulunan biitfin 

iç sayıfada bifsilit varduı; 

Şarkta 
Ağrı Dağının Tamamile 

Türk Hududu içinde 
Kalması Lazım 

Ankara; 4 ( H. M) - Dün 
gece vaziyet hakkında T ah
randan şehrimize hususi ha-

1 berler geldi. 

Bu haberler, İran Vezirler 
meclisinin notamızı tetkik et
tiğini ve talebimiz etrafında 
hararetli münakaşalarda bu
lun~\lğunu bildirmektedir. 

Vezirler meclisinin verdiği 
karar henüz cevabi nota şek
linde yazdllllf ve bildirilmiş 
değildir. 

Bununla beraber mahsu-karilerimiz iştirak edebilirWr. D a y a 0 a b 1• l d 1• l e r 
Bu İddialar Doğru Mudur? Eksik Kuponlar Bitlis, ı (Hususi) - Van 

istediğiniz zaman matba- 1 ile Ercis kazası mıntakasında 
!enlerle birleşince işi büyülte
bileceklerini zannetmişlerdir. 
Bunların arasında, lran'da otu
ran Halikan'lılarda görülmüş
tür. Bu şakiler, askerlerimize 
iki gün bile mukavemet ede
memiş, çil yavrusu gibi da
ğılmışlardır. 

sat nikbinanedir. Notamız 
bir ültimatom mahiyetinde 
değil ise de Türk toprağının 
masuniyeti için elzem gördü
ğümüz asgari teminatın veril
mesi talebini muhtevidir. Çok 
nazigane, fakat ayni zamanda 
da çok kat'i bir lisanla y.ı
zılmışhr. 

M • y amızdan tamamlanır. eşkiyanın tenkili filen hitam 

aden işlerinde erli bulmuş denebilir. Bu şakiler 
Poıı• ste Aladağ'ın cenubunda, Ten-

A ı E • ı • dürk tepesinde oturan Hay-

ın e e z ı ı y o r K .. . tl·k t~. deran aşiretinin bir kısmı ile 
OIDUDIS 1 \71 Zeylin'da oturan idmanlı aşi-

Nusret Şirketler Ne Zaman Makul Olacak? Tahkik Eeliliyor retid:~~~lnılar, AğrRı'dan ge- •• D 

1 
· J ıv~u er aporunun evamı 

. Ali Rıza B. _ (; a etemize gönderilen bir 
~ek .up, ci Jden dikkate değer 
hır nıe.::.eleden bahsediyor. 

1 tı tnektup, Zonguldakta bu
~aııan Ereğli maden kömürü 
Ştrketi işlerine dairdir ve işa
~et ediyor ki, bu şirket ma
k en nizamnamesi hükümlerine 
tl~r riayetsizlik göstermekte-

ır. İddiaya nazaıan bunlar 
esas itibarile şu noktalardır: 

lışan yerli Türk memurlan 
tasarruf bahanesile işten çı· 
karmaktadır. 

2 - Türk ustaları varken 
atelye usta başılığında bir 
Fransız çalışhrılmaktadır. 

3 - Bu ecnebi usta ve 
müteha. tıslar yanlarında şimdi
ye kadar hiçbir Türk genci 
yetiştirmemişlerdir. Halbuki 
buna mecburdurlar. 

4 - 18 yaşından aşağı ame· 

Şimendifer Siyaseti 
Ne Netice Vermiş? 

1Kısa Vadeli Taahhütlerin Neticesi 
Milli müdafaa tahsisatı, ma- memleket müdaf aasma ait sü

•a.rif fasıllan arasında en tuna koymak belki daha ihti-
ebemmiyetli mevkided:r. yatkirlık olurdu. Zira uzun 

Binaenaleyh kabul edileceği 
ve Ağrı dağının tamamen hu
dutlarımız dahiHne gireceği, 
hudut emniyeti için istediğimiz 
tedbirlerin ittihaz ve tatbik 
olunacağı beklenebilir. 

Cevabi Nota Yarın 
Gelecek Mi? 

Diyarıbekir, 4 ( H. M.) -
Türk toprağında mutlak bir 
sükun vardır. Eşkiya sadece 
Ağrı dağında ve mahsur b"r 
vaziyettedir. 

Atış Talimi 
l .1 - Şirket, iktısat veki· 
hctı~den liaman muhasibi, mu· 
ltl asıp muavini, makine sipariş 
d eınuru gibi namlarla istih
b ~nuna müsaade aldığı ecne· 
le deri şirket kasadarlığı, baş· 
le itipliği gibi memuriyetlerde 

lenin ocak dahilinde çalışma
ları kat'iyen memnudur. Buna 
rağmen şirket 15 • 16 yaşında 
bir hayli çocuk çalışbrmak
tadır. 

ŞİMENDİFER T AHSİSA Ti bir zaman için yalnız inşaat 
Hemen tamamen şimendi- ve tesisata tahsis edilen me- Evvelce ilan edildiği üzere 

fer intaabna tahsis edilen Na- bal"~· t ttü" •. d rf Anadolu yakasında topçu atış 

uUannıaktadır. 
~ - Çalışma saatinin ( 8 ) 

olmasına rağmen ifciler ( 12 ) 

fi . . .. ıgın eme uuu en sa ına-

a bUtçesımn 2:3 u memle.ket ( Devamı 7 inci sayıfamızda ] talimlerine başlanmıştır. 
mildafaasına aıt kategorıye, ~~~;;;;;;;;;.:..;.;,.;.;;;;;:;:;,;:::,:~-_:~;;:,:;;;,;;.;;;;,,,;;;;;;;;:.;.;;:;.:;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:.., 
1-3 Q de ikbsadi mahiyetteki Mali Bir Anıeliyat 

Eregli Madenlerinde Zonguldak Ve 
--.::::::::-.:====.-:::========::=====-=--=-----·-· -. ---=::====-=--=--=--=--=..~ 

sarfiyatı gösteren sütuna ithal 
edilmiştir. Şimendifer inşaabna 1----- ----------

b Sonra yüzlerce lira maaşb 
~·-ecnebileri kanun hilafına 
~bnrkeıı küçüle ücretle ça-

hlkim esasl~r ve prensiplere 
göre Nafia biitçcsinin nihayet 
üçte birinin ikbsadi f evaidi 

r kifi maksatlara tahsis edile-
Son günlerde, komüniznı•. bileceği tahmin olunabilir. 

ait faaliyetin artması, lıtanbu1 Nafia tahsisatını kamilen 
polisinin de gayrete gelmeıini 
mucip olmuştur. 

1 ağustos münasebetile her 
tarafa posta ile gönderilen 
beyannameler hakkında sıkı 
surette tahkikat yapılmaktadır. 

iatemiyeceklerine dair senetler 
de alınmaktadır. 

6 - 12 saat çalıştırılan iş
çilere (8) saat yevmiyesi veril-
mektedirı bordroda ise ücret

i ler iki kat veriliyor gibi gös
aaat ç. • tnıya mecl;.ur kafı- terilmektedir. 

Reisicümhur 
Memur Mudur? 

Bu mühim meseleye ait 
avukatlarımızın cevaplarını 
yedinci sayfamızda okuyunuz. 

-Horon: 1oı-
"SON POSTA,. NIN "1000,, 

LiRALIK KUR' AS• yorlar. ~-~ mU~asebetl•. İfçi-1 . Eter bu iddialar doğru ~ 
terin ellerinden ılerde, bar hak hiç. cllyecek yok~ur, demektir. ,._ __________ _. 

I 

Alman. iktısat doktoru - Zavallı adam... Adamakıllı mide 
fesadına ugramış. 



• 

2 Sayıfa 

Halkın Sesi 

Şehrimizdeki 1 
İranlılar Ve Şark 
Hadiseleri .•. 

Şarktaki isyan hadisesi, gü
nün meseleleri arasında şüp
hesiz en ehemmiyetlisidir. İs
yan tafsilibnı gazetemizde 
takip eden karilerimiz, bu 
arada bk de " İran ,, mesele
si çıkmış olduğunu görmekte
dirl.er. Bu vaziyeti şehrimizde
ki Iranhlar acaba nasıl görfi· 
yorlar? 

Bir muharririmiz bunlann 
fikirlerini topladı. Neş redi-
yoruz: . 

Hüseyin Ef. (ikbal kütüpa
nesi sahibi) 

- Bence son hadiseler do
layısile dostluğumuzun ihlal 
edilmemesi şayanı arzudur. 

Her iKi mill~t uzun zaman 
kardeşçe geçinmişlerdir. 

Şark hadisesi dolayasile bu 
kardeşliğin bozulması doğru 
değildir. 

~ 
Hasan Ef. (Sirkecide An· 

kara caddesinde No. 159} 
- Biz, Türklerle daima 

dost geçinilmesi taraftauyız. 
İraniler Türklerin eski dos

tudur: Eski dost düşman ol
maz. Ben, bu fikirdeyim. 

* Ali Asgar ve Mahtumları 
ticaretaneai sahiplerinden Ek
mel B. 

- İran ile Türkiye arasında 
bir mesele yoktur. Olabilmesini 
de kabul edebilmek için man
tık ve muhakeme hudutlarını 
aşmak icap eder. 

Bence birbirlerine en yakın 
olan ve öylece kalması icap 
eden şarkın iki kardeş milleti 
varsa onlar da TUrk'ler ve 
İranlı 'lardir. 

Bu eski ve kok salm1ş bağ· 
ların yabancı el ve emeller 
tarafından çözülemiyeceği açık 
bir hakikatbr. 

* Naci Kasım Bey (Babıali'de 

Neşnyat Yurdu sahibi) 
-Bence bir İran ve Türk 

meselesi yoktur, hakikat te 
böyledir. 

Fakat arada beş, alb yüz 
ıenedenberi cereyan eden 
vak'alar vardır. Binaenaleyh 
bendeniz, sualiniz ilmi bir 
tekilde ise cevap verebilirim. 

Evveli meseleyi üçe ayır
mak lizımdır: 

1 - Yeni tarihin hulülün
den evvelki lran ve Türk an' a
neleri. Bunlan İran'ın "1000" 
sene evvelki şairleri ve müver
rihleri şöyle tasvir ederler: 

11lran ve Turan Feridun'un 
iki oğlu, lr ve Tur'un yaşadık-

SON_ POSTzt 5 

~-D-A--B~İ!llllmlL~l~-8-A_B_B_R_L_B_R_~:a=ü=niı=·n=Ta=ri=lız:: 

Yalanmış 
Civanni Serbest 

Bırakıldı 
izmir'den İstanbul'a bir Ci

vanni meselesi aksetti. Kızları
nın iddiasına göre, giiya bu 
adam, her ikisinin de ismetle
rini berbat etmiş . 

tık verilen haberler, hadi
senin hmir' de cereyan ettiğini 
bildirdL Hakikat te o mer
kezde idi. Fakat Civanni, kız
ları ile beraber İstanbul' a
geldiği için tahkikat burada 
yapıldı. 

Haber aldığımıza göre be
şinci istintak dairesi tarahn
dan tetkik edilen bu mesele 
neticelenmiştir. 

Müstantik, meselenin. eni
ni, boyunu tetkik ettikten 
sonra Civanninin, kızları tarafın
dan isnat edilen işi yapmadı
ğına kani olmuş, serbest bU'ak
mışbr. 

_ ............. .- .lillıt ......... ._ • .._';tlt1'1tan11..aıl ......... llW'lll1tl ı....-ı• 

lan kardeş memleketlerdi. 
Dastan böyle başlar. 
2 - İslamiyetten sonra 

mlislümanlık Türklüğü ve Acem· 
liği kaldırdığı için Türkler 
ve J\cemler kardeş halinde 
yaşadılar. 

Yalnız Osmanlıların hilafeti 
aldıklan zamandan itibaren 
Suttan Selim ve Şah İsmail 
muharebeleri başladı. 

Bunların arasındaki muha
rebeleri Matbai Amirede bası
lan Feridun Bey münşeatında 
bulabiliriz. 

Sonra umumi harpte"30,000,, 
İranlının Türk ordusu saflarında 
harbettiğini unutmamak lazım
dır. Bunların hepsi de gönüllü 
idi. 

3 - BuQ'Ünkü Kürt ve o 

lran meselesine gelince : Bir 
kere etrafımıza nikkatle ba
kalım: 

1 - Yunan 
2 - J3ulgar 
3 - Jtalya 
4 - lngiltere 
5 - Fransa 
6 - Rusya 
7 - İran 
Bu devletler içinde, dost 

ve düşmanı tayin edemiyenle
re hayretle bakanın. Son za
manda Erivan •da basılan bir 
harita, bence vaziyete daha 
ziyade sarahat veriyor. Bence 
bir Türkiye düşmanlığı ola-
maz. 

Bu Dolandırıcılığı Ki": Ya!'tı? Düğünde 

Uydurma Gezıntıler Yemek Yerine 

İçin Bilet Salıyorlar ~:::;i;.:~:a: 
F k G • t• l y J bir sünnet düğünü yapılmış; a at ezın 1 er aptın mıyor akşam üstü davetliler gelmiş. 
Son zamanlarda yalnız isim- ı değişen birer bilet satmışbr. 

leri olup ta cisimleri olmıyan 1 Bu kağıtlarda, "Yalova ge.z
bazı gazeteler namma şekil, mesi için nakliye bileti,, iba
şekil dolandırıcılıklar yapılıyor. resi yazılıdır ve Türkiye Tica
Bu arada bazız hayali gezin- ret gazetesi tarafından tertip 
tiler de tertip ediylior. edildiği, "311 l,, ve . "2361,, 
Geçen gün bazı ecnebi ban- numaralı tahriratla lstanbul 
kalannın memurları bu nevi vilayetinin murakabesi altına 
dolandırıcılıklardan birine kur· konulduğu kaydedilmiştir. 
ban olmuşlardır. Bu biletleri alanlar, değil 

Kelli felli bir adam Osmanlı cuma günü köprü' de vapur 
bankasından başlıyarak diğer bulmak, · bu gazetenin gez
banka ve bilhassa ecnebi mü- mesi ile alakadar bir sandala 
esseselerini dolaşmış, fiatlan J bile rast gelememişlerdir. Doğ
" 1 - 3 - 5 ,, er lira arasında rusu hayret! 

Yal ovadaki 
Gazi Köşkü 
Y alovadaki Gazi köşkünün 

teras ve beton kısmı dokuz 
metre kadar ileri alınm.ışb. 

Bu hafta içinde de köşk 
yürütülecektir. Emanet fen 
heyeti ve bilhassa mühendis 
Galip B. bu işle meşguldür. 

Kadın Birliği 
Hazırlıkta 

Kadm birliği idare heyeti, 
dün, havanın sıcaklığından ola· 
cak, toplanamamışbr. 

Birlik bugün Fransız tayya
recisi matmazel şerefine saat 
"16 da bir çay ziyafeti vere
cektir. Hanımların intihabat 
konferansları gelecek hafta 
başlıyacakbr. -Gazi Köprüsü 

Gazi köprüsünün inşasında 
kullanılacak malzemenin sipa-
rişi için açılacak münakasa 
müsaadesi henüz Emanete teb
liğ edilmemiştir. 

Hep Kağıt 
Üzerinde 

Emanet şehrin ana yollannı 
asfalt yapmayı düşünmektedir. 

Herşeyden evel para mese
lesi olan bu işler mümkün 
oldukça yapılacakmış. 

Fa kat şimdiki halde Emant t 
bütçesizlik yüzünden abl bir 

vaziyette l!almıştll'. 
Bütün yapılacak, edilecek 

deWlen şeyler hep kağıt üze
rind.e kalmaktadır. 

i8 - ·--v alova Sanayi 
' Mıntakası! 
Y alovamn iman için faaliyet 

devam ediyor. Burasının bir 
sanayi mıntakası haline geti
rilmesi ihtimali olduğundan 
bilWn dil .. katler buraya sarfe· 
dilmektedir, deniliyor. 

İstinye<le Ziftleniyor 
İstinye yolunun asfaltlan

masma devam edilmektedir. 

Yeme, içme bazll'lıklan başla
mış, fakat her nasılsa bir ara 
davetlilerle ev sahibi arasında 
kavga ~lmuş. 

Davetliler zerde pilav 
yiyip şerbet, şarap içecekleri-
ne ev sahibinden güzel bir 
dayak yemiş, düğün evini 
terk etmişlerdir. 

Ekmek indi 
Bu hafta Ekmek fiab "l O,, 

para, Francala da "20n para 
daha inmiştir. -

Namuslu Bir 
Odacı 

Mülkiye müfettişleri odacısı 
Niyazi Ef. dün ziraat banka
sından müfettişlerin maaşları
m almış, fakat bir de görmüş 

ki iki yüz lira fazladır. Niyui 
Ef. geri dönüp paralan iade 
etmiştir. Aferin Niyazi Efen
diye. 

Bir Tekzibin Tekzibi 
Pendik halkı belediye inti

habmı yaptı. Aza arasında iki 
de kadın var. Zehra ve Enveri 
hanımlar. Dün bunu yazdık. 

Fakat henüz intihap umumi 
surette başlamadığından aza
lığa seçilenler birer namzet 
gibi gösterilmektedir. 

Hakikatte ise bu intihap 
yapılmışbr. Bir gazete bu ha· 
berimizi tekzip etmek istiyor. 
Asıl tekzip edilecek şey bizim 
verdiğimiz haber değil, o ga
zetenin yapmak istediği tek
ziptir. Aşağı yukarı (220,000) İngiliz 

lirası tutacak olan bu işte 
azami dikkat edilmek isteniyor. 

Yolun nısfına yakın kısmı 
Çalınmamış, Kaybolmuş 

lziftlenmiştir. 
Dün şu mektubu aldık: 

Valde Mektebi 
Aksaray'da yeni yapılan 

" V alde ,, mektebi orta mektep 1 
olarak kullanılacakbr. 

Vatandaş! 

Paramızın yükselmesini, 
Hayabn ucuzlamasım, 
Memleketin zengin olmasını 

• istersen: 

.. Muhterem gazetenizin 29 ta
rihli nüshasında, pansiyonu
muzda yapıldığı bildirilen bir 
hırsızlık haberi görülmüştür. 

Bir Zabitimiz 
Şark Sahasında 
Şehit Düştü 
Tayyare zabitlerimizde11 

Şükrü Beyin Şarkta şehit dür 
tüğünü haber aldık. Merhum 
Türk milletine zevcesi ile üç 
evladını emanet bırakmıştır. 

.. Tevfik Hadi B. - Ye
ni Emniyeti umumiye müdüril 
yarın Ankaraya varacaktır. 

.. Bu Senenin Malısalü
(;eçen seneye nazaran A.nado
lu' da 2,5, Trakya'da üç misli 
fazladl.I' 

.. Etabli Vesikası - Ve
rilecek Rumlann adedi ( 90) 
binclir. 

.. Üç Polis Memuru -
Cleçenlerde esbabı müracaattan 
birini dövdükleri için üçer ay 
hapse mahkiım edilmişlerdir. 

~Malullere Para Tevzii
Cumartesi başhyacaktır. Dağı
tılacak para 93 bin liradır. 

* Fransız Maliye Müte• 
lıassısı - Mösyö Rist maliye· 
den yeni malümat istemiştir. 

* Radyo Şirketi - Ec• 
nebi grupla anlaşarak işlerini 
düzeltemezse Posta idaresine 
devredilecektir * Ege Vapuru - için Ho
landaya giben heyet dönmiit" 
tür. Vapur yoldadır. 

.. Altı Ay Evvel - Hakkı 
Tarık Beyi yaralıyan muallim 
Bedi Beyin muhakemesi 14 
eylüle kalmıştll'. 

if /(,esikbaş Cinayeti -Maz· 
nunu Omerin muhakemesi 24 
ağustosta yapılacakbr. 

if Seyrise/ain - Tarafın· 
dan Y alovada 7 Ağustosta veri
lecek baloyu Clazi Hazretleri· 
nin şereflendirmeleri muhte
meldir. 

)f.. Sadullah B. - Y alo
vaya gitmiştir. 

* Gazi Hazretleri- Ahi
mes'ut çiftliğinin idaresini köy
lülere terketmişlerdir. 

.. Yalouada Kome1TH1 Fab
rikası - Yapılacaktır. 
~ Tiirlc Gazetecileri -

Şerefme Bulgar Hariciye na"' 
zın bir ziyafet vermiştir. Na
ili' bu ziyafette bir nutuk 
söyliyerek Gazi hazretlerinden 
minnetle bahsetmiştir. 

Belediyeleri Teftiş! 
Şehremaneti muavini Hamit YERLi MALI KULLAN! 

Çalındığı yazılan bu parayı 
sahibi nerede kaybettiğini bil-
memektedir . Tahkikat bu B. M. M. Reisi 
noktayı tesbit etmiştir. ,, Büyük Millet Meclisi Reisi 

Şark pansiyonu Kazım Pş. dün vilayette muavin 
sahibi: Mehmet Fazlı Beyle görüşmüştür. 

Bey dün bazı belediye daire-
' ' 

,, ______________________ __._ Milll lktıaat ve Tasarruf 
Cemiyeti lerini teftiş etmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Hasan B. ve Bütçe] 

Hasan Bey - Pazar ola, Sıhhiyeci başı!.. Hasan Bey - Sen doktorsun, Maliye işle- Hasan Bey - Bütçeyi muayene ettin de Hasan Bey - Acaba ne yemiş te haZJJJe' 
Senin Maliye vekaletinde işin ne? rinden anlar mısın ki? ne hastalık buldun? dememiş, midesi bozulmuş? 

Sıhhiye vekili - Maliye vekili Avrupaya Sıhhiye vekili - Bütçe hasta olduğu için Sıhhiye vekili - Biraz abur cubur yemiş, Sıhhiye vekili - Fazla miktarda para ye-
-----~----~------~------~=----~----~::..._:_ __ _ı_ __ ~~.......L..ı-ı.....___ı_._~-&.J-------~---------_._.nud~~·-1>ozulm:~--~------~--------~-L~m~i ~1 ~H~a~s~a~n~B~e~y~,~p~ar~~~1.~ .. ----~------~~ 
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Kandırırlar ? j Her gün 
iki 
Rakam 
Farkı 

M. Zekeriya 
Hükiiınet 1930 senesi de· 

tn'.ryollan bütçesinde varidat 
ile masarifi karşıl~tirarak şu 
neticeyi buluyor: 

" Devlet demiryollarının u
mumi iş 1 et m e masarifi 
"11,950,000,, liradır. Kısmen 
inşaat işlerini de tedvir etmek
le beraber umumi idare 
rr. asrafını teşkil eden "730 000 . ' " ıra ile mübayaa taksiti olan 
"3,200,000 lira da ilave edi
lirse işletme varidab ile kapa
nacak umumi masraf 
"15,860,000,, liraya baliğ olur. 

" Şu halde işletilmekte olan 
hatlar bütün kendi masrafla
run kF.?atbktan sonra inşaat 
"640.GOO,, lira raddesinde bir 
yardım temin etmektir. 

Yalnız Erzurum - Sarıkamış 
hattı senevi " 400,000 " lira 
açık yermektedir.,, 

. Yani bu bütçeye göre de
ınır yollarının varidah bütün 
?1asrafları kapatbktan maada 
ınşaat için de yardım edebi
lecek mahiyettedir. 

>1-
Müller, neşretmekte oldu-

nıu:~ raporunda, şimendüfer 
meselesinden bahsederken biri 
bize şu rakamları veriyor: 

"Tamir ve tecdit masrafı 
hariç olmak üzere safi işlet
me masrafı Ankara - Kayseri 
hattında hasılabn yüzde 
''215,, ine Samsun - Sivas hat
tında takriben yüzde 300 üne 
baliğ olmuştut. 

"Hatlardaki tamir ve tecdit 
hlasrafları ilave edilirse bu 
nispetler yüzde {275) ve yüzde 
~5)_ rakamma baliğ olmaktadır. 
:sısat sermayesine yüzde beş 

~aız hesap olunduğu takdirde 
ıse bu rakamlar yüzde (430) 
•e Yüzde ( 680) ile ifade edil
mek lazımgeli:. 

Blı rakamlar lehte olarak 
d.eğişse bile hatların mali va
~Yeti umumiyetle müsait ad

edilernez.,, 

* Ecnebi mütehassıslar inşası 
hl" 

cl
utasavver olan hatlarle inşa 

e ·ı 
h 1 mekte olan hatların be-
s~· .kilornetrosunda senelik 

1 ışletme açığını ( tecdit 
~Ct.sarifi ve faiz hariç olmak 
uzere) 4000 rn. lira hesap et-
ışlerdir . " 

• lı ?Bu rakamların hangisi yan-
h ş Müller bu rakamlan her 
d alde cebinden çıkarmadı. O 

is~· kendisine verilen rakamlara 
ınat ediyor. Biz bu iki rakam 

'-'asında .. b t .. .. l" mu ayene goruyonız. 
e~tfen bu noktada bizi tenvir 

etler mi? 

Rusya' da Alman 
Amelesi 

R Pravada'nın istihbarına göre 
k llsya' da demir ve çelik fahri· 
alarında çalışmak üzere Al

~arıy adan 200 mühendisle 1000 
adar amele celbedilmiştir. 

l<adın Yüzünden 
h Üsküdar' da Kepçedede ma-
a.llesinde bir kulübede otu

tan seyyar kunduracı Salih ile 
~enhe ayni mahallede oturan 
l'e nı' b' k k ı, ır adın ll\eselesinden 
s:~f ~ et?1işler; F ehıni bıçakla 
rn b1rkaç yerinden vur-

uştllr. 

' 
Son Posta'nın Resimli Makalesi: "'" Nasıl 

t - Evvela bir gezinti. 2 - Sonra bir dansingde 
bir dans ve biraz eğlence. 

3 - Sonra bir otelde veya 
susi bir evde bir mülakat. 

4 - Nihayet dönüş. 
Fakat, genç kızlar, cazip ve 

masum görünen bu tuzaktan ken• 
dinizi koruyunuz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

İtalya Ataşemili
terinin Çantası 

Emirler Gölündeki Kaza 

Roma, 2 (Hususi) - İtalya' 
nın Avusturya ataşemiliteri 
M.Fabri,Paris'ten Roma'ya ge
lirken İtalya arazisinde yol 
çantasi çalınmışhr. O sırada 

Rus Sefareti Katibinin 
Cesedi Bulunamadı 

kaymakam yemek vagonunda 
bulunuyordu. 

Çanta ile beraber "1 O,, bin 
liret ve bazı mühim kağıtlar 
~ırılmışbr. 

İtalya İle Rusya 
Roma, 3 (Hususi) - İtalya 

ve Rusya hükümetleri arasında 
iktısadi işlere ait yeni bir mu
kavele imzalanmıştır. 

Kastamonu'da 
Kastamonu, 1 - Burada 

evelki akşam şiddetli bir bora 

çıkmışbr. Ruzgirııı şiddeti sani
yede ( 23) metreye çıkmıştır. 

Hırsızlık 

Kaçak İspirto 

Ankara, 4 ( Telefon) -
Ankara Sovyet sefareti baş
katibi M. Jorj'un ördek avlar
ken civardaki Emirler gölünde 
boğulmasına dair yeni tafsilat 
gelmiştir. 

M. Jorj, dün alb arkad~ı 
ile ve otomobille göle gitmiş. 
Av mahalline varıldığı zaman 
avcılr birbirinden aynlmışlar, 
Sonra tekrar toplandıklan 
vakit M. Jorj'un eksik olduğunu 
görmüşler. Aranmış, taranmış, 

nihayet gölün batak -bir nok
tasında elbiselerini ve biraz 
ötede de wrulmuş bir ördek 
bulmuşlardır. Elbiseler ve cebin
deki eşya tamamdır. 

Bundan da, ördeği vuran M. 
Jorj'un hayvanı almak için g6le 
girdiği zaman batağa saplan
dığı anlaşılıyor. 

Ceset bulunmamışsa da el
an aranıyor. Bir taraftan da 
Adliye tahkikat yapmaktadır. 

Barbn Deresinin 
( 90) Bin Liraya 

Temizlenmesi 
İhale Edildi 

Zonguldak 4, [H. M.] - Bir 
müddet evvel münakasaya o
nulmuş olan Barbn deresinin 

temizlenme ve açılması müte
ahhit mimar Yahya Ahmet ve 
ortaklarına 00,000 liraya ihale 
edilmiştir. Üç defada tesvix~ 
edilecek olan 00,000 liralik 

takla defa 

atmıştır. 

umumi masrafa karşılık ol
mak üzere eşya ve gemiler
den boğaz resmi adile alına
cak paraya ait talimatnameyi 
vilayet meclisi umumisi ha
zırlamış ve bu hususta tanzim 
olunan tarife de İcra vekilleri 
heyetince tasdik olunmuştur. 

Ahmet 

Şoför Tevfik efendinin ida .. 
resindeki { 623 ) numaralı oto
mobil Beyoğlu'nda Kömürcli 
sokağından geçerken içinde 
kaçak ispirto olduğu görül
müştür. ispirto tenekeleri mü
sadere edilmiş; Tevfik'in ar
kadaşları Manok ve Manolaos 1 
yakalanmışbr. '------------------

Romanya' da 
Tren Kazası 
Bükreş, 2 ( Hususi )- Kös

tence ile ·Tepeşti arasında bir 
marşandiz katarile bir petrol 
katan çarpışmışlar, 20 vagon 
parçalanmış , 4 memur ölmüş, 
5 i de ölüm halindedir. Kaza
nın sebebi Mecidiye istasyo
nunda makasın yanlış açılma
sıdır. 

Amerika' da Kaçakçılık 
Nev-York, 3 (Hususi) -

Geçen çarşamba günü Bruk
layn köprüsü yakininde 6 güm-
rük memuru, 100 kadar alkol 
kaçakçısını belediyenin büyük 
süprüntü arabalarına ispirto 
sandıklan yüklerken yakala
mışlardır. 

Ateşle mukavemet etmek 
istiyen kaçakçılardan bir kaçı 
yaralanınca hepsi kaçmış ve 
1000 sandık içki de memurların 
eline geçmiştir. 

Bundan da anlaşılıyor ki ka
çakçılar arasında belediye sü· 
pürgecileri de vardır. 

Arbede 
Bir Darülfünun 
Talebesi Yaralı 

Görüşler 
Üç -
D·ır l ~l 

Bebekler 
M. Turban -

Nurtopu gibi çocuklarc!•r, 
bakbkça. imrenirim. İsimleri 
nedir bilmem, kimin yavrulan
dır, onu da bilmem. Y almz, 
zarif yapıhşlanna bayılınm. 

Dün yine kendilerine rastla
dım, kapılarının önü~de oynu
yorlardı. Büyüğü çembel' cevi
riyor, küçüğü ip atlıy~rdu. 
Cıgara yakıyormuşum gibi dur
dum. Elim pakette, gözlerir:ı 
onların tatlı yüzlerinde idi. 
Nasıl söyleyim: CanL ve çok 
neşeli _iki gül görüyor gibi 
idim. Oyle güller ki yaprak
larında ruh var, eda var, seda 
varl. 

Bu tatlı tem~ayı, Fransızca 
haykıran bir kadın sesi yırttı: 

- Piyupiyu l viyen! [t] 
Baktım; güllerimin büyüğü 

erkeği, mes'ut bir tebessüme 
sarıldı ve bülbülleşti: 

- Mama, bel mama, joli 
mamal 

Hanımın yanındaki erkek te 
küçük çiçeği çağırıyordu: 

- Taali Amerl [2] 
O, rüzgar önünde uçmıya 

b~lıyan taze bir zambak gibi 
koşuyor ve terennüm ediyordu: 

- Ebiiye, Ebüye [ babacı-
ğım, babacığım ] 

Hamın, oğlu ile Fransızca; 
Bey de kızı ile Arapça konuşa
rak yanımdan geçtiler. Arka
larından yürürken güzel kızın 
sevimli kardeşine Türkçe 
nisbet verdiğini işittim: 

- Babam hana top getirmiş 
senin yok ya; oh, oh, oh! 

Bu üç dilli bebeklerin nü
fus siclindeki milliyet kayd 
acaba nedir !.. Bunu bilmiyo 
nım ve bilmediğim için z~ 
vallı Piyupiyu, zavallı Amer, 
diyorum! 

(1) Pioupiou, bizim Mehmetçi
ğin Fransızca mukabili gibidir. 

(2] Kamer, gel l demektir. Hi
caz'la Yemen' den başka yerler
deki araplar (ka) yerine (a) kul
lanırlar, netekim (ce) leri de (g) 
telaffuz ederler. 

Bir Belalı 
Kadıköyünde Çavuşbkşı 

sokağında Hamdi Ef. tarafından 
idare edilen kahveye sabıkalı 
esrarkeş Acem Ali gelmiş 
kahvenin hasılabndan pa; 
istemitşir. 

Ali, kendisine bu işin doğ
ru olmadığını söyliyen arka
d~ı Kazım'ın başma ve yü
züne sandalye ile vurarak za
vallıyı yaralaınışbr. Acem Ali 
tutulmuştur. 

B u g ü n 
Yapılacak 
Müzayedeler 

Müzayedeye konulan Fatihte San
gtb:elde Çıkrıkçıkemalettin mahallesinde 
imam aokağında milkerrer beş numaralı 
ana için 14 - 1' ya kadar lstanbul 
dlrd.lincil icra memurluğuda biuat veya 
bilveklle müracaat edilebilir. 

8 Kadıköy Zübtüpafa Çiftehavuxlar 
illik 6 - 6 eedil l - 1 köşkün mllzayedel 
kat'Jyeai lstanbul dtirdüncü icrasında 
yapılacak ... 

8 Bbı ton yerli kok kömürü müna
kasasa. Ankara demiryollan, S. tS,30 

.• Yeni çal'fl caddesi paıke ka!d:Kım 
tamıralı. Şehremaneti encümeııi. S. 14,;.ı(), 

• Fotoğraf ve kıliş,.ler mi.inakao;ası 
Mlheler mUbayaa komisyonu. 5. 14.. ' 

• 259 kalem hbbi ecza münakasası 
AnS kara devlet demiryolları idares-: 

• 14,3:1. 

• 180,000 kilo un. Karaınarı satın 
alma komisyonu. 

8 Satılık odalı dükkan. Amavutkö
yünde Kilise sokağında numara 4 - 8. 
Defterdarlıkta S. 14 - 30. 

• Kasımpntada tuz. ambarl rında 
yapılacak baraka mün:ıkasası. Balıka ıc 
binasının üst k:ıtı:ıda Tuz lnhis:ın b -
müdüriyetinde. S. IS. 
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SAYFASI 

Çeşme ••. 
lzmir'in Florya' 
dan Güzel Bir 
F /orga' sıdı_r 

İzmir 1, ( Hususi ] - Alqa
mm alaca karanlığında otomo
bil Çeşme kaphcalanna girdi. 

Çeşme, lzmirin Floryuıdır. 
Otellerin albnda ve kaplıca 
metbalinde bulunan kabveba
nelerden, bakkal dtıkkinlann
dan ve nihayet otellerden, 
sokaklardan dehşetli bir uğultu 
kopuyor. Az bir mesafe dahi
linde kesif bir balkın gilrtllt8aO 
hakikaten fazla hissediliyor. 

Gece... Kapbcalann muhi
tindeki uğültu bire kadar de
vam atti .• köıede, bucakta, 
otel lokantalannda içki içen- · 
ler var.. lçmiyenler bile, bu- · 
rada sanki bir itiyat ve tea• 
müle hürmetsizlik etmekten 
çekinircesine birkaç aperitif 
ve sonra da birkaç deporatif 
alıyorlar ... Biz de bu kafiley6 
uyduk.. içiyoruz .. 

• 

lzmir Ve Civarına J4ii · Birkaç Manzara 

Yukarda: 
Sabah... Ayni gürültü ve 

heyecan... Gece görmedikle
rimiz ve otellerin küçük oda
larında duran halkın kaffesi 
sokaklardL.. Arbk plaja akın 
başladı. 

Çeşme Pilajlarından iki Manzara 
Ortada: 
Ödemiş Belediye Doktoru 
Karşıyaka 

Bol ve sıcak bir gllnef 
qığı serseri şualarla oynuyor. 

Kumlar kızmıya başladı , 
çqit, çeşit rengarenk vücutlar, 
kumlar Üzerlerine geliyorlar •• 
Sonra, sulara, durgun sulara 
doğru koşuyorlar • • Denizi 
kucaklıyorlar .• 

Su da başka bir ilem .. 
50 metre ilerde bir genç, 

güzel bir kadım mrtına al
mış: 

- Atayım mı? -diyor- Ata
yım mı?. 

Kadın, keskin çığlıklarla 
gülüyor: 

- Ayyyyyyl... • 
berliyorum... Plijm tenha 

ucunda yan yana giden ve 
ara sıra arkalarını tecessüs 
etlen genç bir kız ve bir de 
delikanlı ... 

Ben yaklaşırken, benim 
mevcudiyetimden asabileştik
lerini hissettim. Dudaklarını 
buruşturdular. 

Pişkin, görmüş geçirmiş bir 
insan gibi yolumu değiştirdim. 
herde bir toprak yığımnm 
arkasına geçtim. Arkama bak
mış bulundum: 

- Oh... Zavalhlar kimse 
görmüyor zannile ••..• 

Kocaman, çadır gibi geniş 
temsiyemi omzuma aldım, 
ıene kalenderane bir eda ile 
kumların üzerinde yürümekte 
epeyce miişkülit çeke çeke 
döndüm.. O gece uykumda 
sabaha kadar gördüğüm bir 
fey vardı: 

Kimse ıörmüyor zannile 
lpüşenler 1.. 

Melih Hüsni 

Gölcükten Bir Manzara 
Aşagıda: 
Gölcükte Köy Çocukları 

• 

BOZDIÖIDI 
Bil SEYAHAT 
TERTİP EDİLDİ 

lzmirin En Güzel 
Yerlerinden Biri 

izmir, 3 (Hususi) s· Ağustos 
cuma gunu için Ödemişin 
meşliur Bozdağma zengin bir 
aeyahat tertip edilmiştir. 

Bozdağ, ekseriya yaz günleri 
bile yüksek başı beyaz bir 
kar tabakası ile örtülü duran 
"1600" metre yüksekliğinde 
bir dağdır. Bu yüksek ve karlı 
dağın tepesinde büyiik bir göl 
vardır ki, etrafını çeviren yem
yeşil, zümrlit bir yayla arasın
da, bilhassa akşamlan, haki
katen çok zengin bir güzellik 
ıösterir. 

Muhasebei hususiye burada 
yeni bir otel ffiptırdı. Rağbet 
yerinde.. Fakat herkesin belini 
büken hayat kavgası ve 
bilhassa son mali ve iktısadi 
buhran, artık buralara yalnız 
zenginleri, ya!nız ecnebileir 
atırükliyebiliyor. 

Tertip edilen seyahatin 
programı henüz neşredilmedi. 
Fakat Efeler diyarı olan Öde
mişte şimdiden hazırlık başladı. 

Vaktile yalnız Leybeklerin 
dolaştığı bu sarp dc:.ğ! 1rda 
timdi muntazam bir yol var ki, 
otomobille Ödemişten aldığı 

Bir idam Karan bir yolcuyu bir saat zarfında 
GökiH v~yJasına kötürür. 

lmıir, 1 - Alaşehirin De- Sc5· e>ıı ... i.e. İzmirin kibar ve 
limuaalı köylnde kansını ve zengin aileleri hemen hemen 

L-.L-a.ıı1UUJ
0

w:ıı_ • tirak edeceklerdir. 

Ocak Meselesi ~ anlış Y old~~ · · 
il I! • • { ' 

Ocakta Rakı içilemez, 
Dans EdilenıeZ · mi?. , 

birer hal olsun .. Bu aralık bir ga-

İZIİRDE Dün 
llOJftOniSTLEI 
TEUKİF EDilDi lzmir, 2 Ağustos (Husutf

izmirin Türk ocağı mesflsi, 
nihayet lzmir ufuklarından 
lştanbul gazetelerine kadar · 
gitti ve ·hatta Hamdullah Sup
hi bey gibi eski bir ocaklıyı 
da çerçivesine aldı. 

zete tenkidata başlıyor. Anketler 
açıyor ve kendi fikirlerine mü- Mevkuflar Neler 
revviçler topluyor. Diğer gaze-
te cevap veriyor ve çok basit . s o_· y 1 Ü y o r 1 a r? 

Bu hususta birkaç söz söy
lemek ve vaziyeti şöyle hulasa 
etmek isterim: 

İzmir ocağı, son birkaç se
nedenberi, her yerde olduğu 
gibi derin ve mağmı..m bir in
ziva içindedir. Çünkü para ve 
alaka gibi iki kuvvetli istinat 
noktasından mahrum bulunu
yor. Bunu, ocakların veçhe
sinin değiştiğine mi, yoksa 
başka amillere mi atfetmek 
lizımdır? Bunu izah edecek 
değilim. Yalnız şu hakikati 
itiraf etmelidir ki bugün ocak
lar, yavaş yavaş çökmekte olan 
h:rer taazzuv mesabesindedir 
ve bütün faaliyetleri, hüviyet
leri mazide kalmıştır. itte o 
kadar .... 

lzmir Türk ocağı, bu şerait 
tahtında mukadderata intizaren 
yürüyüp giderk~, heyeti umu
miyesinin kararile mutasarrır 
bulunduğu bir bahçeyi icara. 
veriyor. Bu karar ya musiptir, 
yahut değildir. Fakat heyeti 
umumiyenin kanaatlerini if a<le 

etmek itibarile nihayet isabe
tinde veya yanlışlığında epeyce 
mes'ul hissedarlara maliktir. 

Bahçe icarda.. Her yerde 
olduğu gibi içki içiliyor. Saz da 
var .. Zannetmem ki bunlar man~ 

bir mesele, halka mahsus olan 
sütunları işgal ederek devam 
ettiyor, gidiyor. 

lzmir' de, münevver geçinen, 
riyasız bir ocak muhabbeti, 
pervasız bir mefkure salabeti 
taşıyanların fikirleri, bu hadi
seler içinde yavaş yavaş şöyle 
bir karar veriyor: 

- Mademki ocağa ait bir 
bahçede işret edilmesi isten-
miyordu, heyeti umumiye iç
timaında niçin karar verildi? 
Ve Mademki, bir ocaklı!ık ve . 
ocak muhabbeti vardır, niçin 
ocak yasasının tarif atı dahilin
de samimiyet ve nezaket yol
larından ikazlarda bulunul-
madı? Ve nihayet büttin bu 
hararetli ocaklılar, bu sütun
larda yazi yazanlar, ocakta 
türl>edar gibi bir oC:lacı ve 
bir kapıcının beklediği " ka
pıların FencereJerin pas tuttu
iu zamanlarda nerede idiler?. 
Bu zevat şimdiye kadar ocağın 
veçhesi meslesini niçin müna
kaşa etmediler de, bir bahçede

. -ki dans, içki ve saireden 
dem vurmıya ba;ladılar ?. 

Bu kÖrüş noktası, kuvvetli -
basıyor. Çünkü ortada oca
ğın umumi vaziyeti varken 
nihayet hiçbir şey teşkil et
miyen bir mesele orta malı 

gibi çekilip durmıya baş!an-
mışbr. 

dı kaldı da, işimiz bir 

İzmir, 3 (Hususi) - ~ Evvel
ki gece, burada Cazim, Nus
ret, Ziya namında üç komünist 
yakalanmıştır. Bunlar Şehrin 
duvarlanna bazı beyannameler 
yapışbrmakla maznundur. 

Bu beyannamel~rde bir 
amele hükumeti teşkilinden 
Rusya ile sıkı surette teşriki 
mesai lüzumundan bahsedil-

' mektedir. 
Bunlardan Ziya verdiği ifa

dede beyannamelerin, Adnan 
vapurunun kamarotlan Ahmet 
ve Cazimı tarafından, para 
mukabilinde dağıtılmak üzere 
verildiğini söylemiştir. 

Kamarot Ahmed'in tevkifi 
İstanbul'a yazılmışbr. Diğerleri 
inkar etmektedirler. 

Buradaki gazetelere Anka
ra ve İzmir' den posta ile be
yannameler gönderilmiştir. 

Orlaan 
=--='===o·================ 
bahçede içilen içkiye, biraz 
saz ça!ınma~ meselesinin mG
nakaşssma mı kaldı?. Mukad
derata, meçhulata salıverilen 
her müesseseyi karşıdan ten-
kit etmek kolaydır. Niçin iti
raf etmiyoruz ki, kendi eseri
mizi kendimiz yıkbk, vicdan 
azabı, heyeti umumiye karari
le bir bahçeyi icara verenlere 
değil, bol keseden tenkidatta 
bulunanlara teveccüh etse yeri
dir. Tenkitte manbk, muhab
bette vefa aranır. 

Melilı Hünü 

H~FTAIJA 

BİR DEFA 

___. 

1 Karşıyaka 
Nihayet İzmir 
~eledigesi İle 
Birleştirildi 
lmür 1 (Hususi] - Burada 

•peyce zamandanberi miina· 
kata edilen bir mesele varcbı 
Kar11yaka belediyesinin izmir 
belediyesine ilhakı ... 

Nihayet . emir fU tekilde 
ıeldi: ' 

"K&rfıyaka belediyesi izmire 
Uhak edilmiştir. Burada derhal 
bir tube teşkil edilsin. Karp• 
yakanın elektrik, su, kanalizas
yon, tanzifat gibi ihtiyaçlarını 
tesbit etmek üzere bir proje 
hazırlansın ve cemiyeti. beledi· 
yece tesbit edilsin.,. 

İzmir belediyesi, Karşıyaka
nm da iltihakile, mühim ihti" 
yaçlan olan iki kasaba karır 
unda bulunmaktadır. 

Karşıyakamn birinci ihtiya" 
cını su teşkil eder. Karşıyaka 
susuzdur. Geçen sene yapılaJ1 
bir arteziyen tecrübesi, bit 
alay mevzuu olmaktan başkl 
bir işe yaramamıştır. 

Karşıyaka, izmire deniz t,.. 
rikile yarım saat mesafededir• 
burada oturanların pek çoğ'J 
kibar, zengin, içtimai me'V · 
yüksek insanlardır. Ecnebil 
rin de hemen hemen çoğun 

burasını tercih ettikleri görO' 
lüyor. 

F.~at, ne yazık ki; ·herke • 
çok sevdiği bu şirin kasaba 
bili atlı tramvay arabal 
köhne şekilli tenvirat var 
Sokaklar süprüntü içinde ' 
Geceleri, sivrisineklerin hüc 
ile adeta simsiyah bir ıstır 
olarak geçer. 

Ve.... Sıtma vardır. Ci 
köylerde yataklar hiç kalk111 
Sıtmalılar, mütemadiyen bed 
ederler ... Ama kime? .. Ora 
bilmem? ..• 

Üzüm Kutula 
İzmir, 3 (Hususi) - Bu 

takanın iktısadi dertlerin 
birisi de kutu meselesidit• 

Üzüm ve incir kutusu '/ 
mak için nasıl kereste k• 
nılmalı? 

Şimdi memnuniyetle 
reniyoruz ki kutulann 
keresteden yapılması için 
karar alınmıştır. 

•• 
Kuru Uzüml 
izmir, 4 (H.M) - Bo 

kuru üzüm sabşı harare 
miye başladı. Her taraftaı' 
len yeni mahsul epey 
arzetmektedir. Fiatlar v 

Hapisane 
İzmir, 3 (Hususi) -

sane İfİ burada bir tirlO 
rilltüaliz geçmez. Mndertt' 
ri gider, biri gelir. 
Sırrı Beyden sonra da 

mi\dGrltlğihıe Hud~ B. 
olunmuflur. 



5 Ağus os 
~ 

• 

lttihatç~lar Divanı Aliile Hesap 

Harp içinde Resmi Tebliğler 
Niçin Kısa Kısa Veriliyordu? 

Enver Paşa, Bu Hikmeti Nasıl Anlatıyor? 

Divaniye meb•usu Fuat B. 
meclise verdiği takrirde ittihat
çılann yapbklannı sayarken :. 

- Her gün memleketin 
bir kısmı düşman isgali al~ 
geçerdi. Fakat bundan hiç 
kimse haberdar olmazdı. En 
ebemmiyetsizlerinden eo ha
yatilerine vanncıya kadar her 
feyi milletten saklarlardı, de
mişti. 

Şimdi ittihat ve Terakki ka
binesinin ilk sadrazamına so
ruyorduk: 

- Bunu neden böyle yap-
bnız, dedik. isticvap esnasın
da geçen her dakika beni 
Sait Halim paşamn safiyetine 
daha .ziyade inandınyordu: 

- Bunları ben mi yaptım, 
dedi. Memleketin ne kadar 
İstihbar menbaı varsa hepsi de 
Harbiye nezaretinin idaresi 
albndaydı. Bütün memleket 
~ibi, biz de hiçbir şey bilmi
yor, hiçbir şey dumuyorduk. 
Vükela meclisinde elimize 
verilenler, herkesin gözü önüne 
~utulan resmi tebliğlerden 
ıharetti. 

Kudüs meb'usu Ragıp Bey 
muhafaza edemiyordu: 

- Fakat, bütün bunlar bir 
nıemleketin Sadrazamından na
sıl saklanabilir? 

Ragıp Bey, benim dilimde 
olan cevabı almakta gecikmedi. 

- Hepinizden nasıl sak
landise, benden de öyle sak
landı. 

Hilmi Bey söze karışb : 
- Fakat bi% olup bitenin 

(B
okadar Cahili değildik. Meseli 

asra) mn düştüğünü, düşma
nın (Kuma) ya girdığini, (A
tnare) ye geldiğini, saati saa
tine işitiyorduk. 

Yanımda duran arkadaşa 
fısıldadım : 

b. :- A Hilmi bey, mademki 
ilıyordun, saati saatine işiti-

yordun ve hükumetini kontrol 
edecek bir vaziyette bulunu
yordun, o halde adamları çağı
rıp ta neden sorguya çekmedin? 

Sait Haliın paşa mırıldandı
ğımı, işitti mi, işitmedi mi, bil-
nıem. Fakat Hilmi beye bu 
tarzda mukabele edecek yerde 
ıadece: 

1 

"SON POSTA,. NIN Tefrikası 

Cavit Bey 

- Efendiler, bu suali Har: 
biye nezaretine sormalısınız. 
Dedi. Bununla beraber kayde-

1 delim ki: Bir gün Enver paşa
ya resmi tebliğlerin pek kısa 
7e geç verildiğinden şikayet 
etmiştim. Bana cevaben: 

- Daha fazlasını yapama
yız. Dilşen her şehrin ismini 
ilan etmek, ordu üzerinde çok 
fena tesir yapar, demişti. 

Arkadaşlar cevabı kafi ga-
rerek başka bir meseleye 
geçtiler: 

- ittihat ve Terek.ki hük6-
meti, harp içinde ve bilhassa 
Rusyanın inhiliJinden sonra 

f 

yapılan sulh tekliflerini reddetti, 
deniliyordu. 

ı 
Sait f!alim paşadan bu iddi

anın dogru olup olmadığım 
sorduk: 

- Yanlıştır, dedi. Böyle 
bir teklif yapılmamıştır. Yalnız 
bir defa, zannederim Çanak
kaleye tevcih ediJen hü
cumdan iki veya üç gün 
evvel Atina'da oturel!l (Vi
tol ) isminde bir lngiliz, 

1 hahambaşı vasıtasile haber 
göndertmiş: 

1 
- Konuşalım. Belki bir 

çaresini buluruz. demişti. Ar
kası çıkmadı. iki üç gün son-
ra da Çanakkale hücumu baş
ladı. 

i~ 
y 
E 

SATİE 
Metro Han 
Beyoglu, E
lektrik Evi, 

istanbul : 
Muvakkıtbane caddesi No. 83, Kadıköy, Şirketi Hay

riye iskelesi, Üsküdar. 

SERVER BEDİ 

İNGiLİZ CASUSLARI 
yatağın içine daha ziyade yer
leşti. 

Ali Şakir zile bastı ve içe
ri giren garsona: 

. 
İ.LE KARŞI KARŞIYA 

- Kim söyledi ? 
Bu kabn hizmetçisi ka

dın. 

- Y anbş. Bir daha ben 
lile basmadan bizi kat'iyen 
tahabız etmeyiniz! 

Garson dışan çıkınca Şakir 
lraP.ıyı iyice kapadı. 

İbıan hayret içinde sormuş
tu. 

- Bu ne demek ola? 
Ali Şakir odada dolaşarak 

tnınldandı: 
- Budalalar.. HAli bizi 

~nayi zannediyorlar; bunlar 
'rllrklere hiç ehemmiyet ver
ıneıler; fakat göstereceğim 
onlara. 

.tir? Ba garson hikayesi ne-

11:-:- Ne midir? Gayet basit. 
,_~rifler odanın i~ini gôrmck 
-.ıedil~· halb L: ı. 'z buraya 
tirdik '. Ugı uı 
a iirell ben oda kapı.1mı 
ta.ıada- K k · · -· apıyı açtuma ıeın 

garsonu gönderdiler. ihtiyata 
riayet olarak ta, hizmetçi ka
dın vasıtasile garsona söylet
mi§ler. 

Garson çıkarken bir tane
sinin kapının önünden geçti
ğini gördüm; yan gözle, oda
nın içine yiyecek gibi baktı. 

- Demek buradalar. 
- Evet; Allahtan bizi zenci-

ler gibi sersem zannediyorlar 
ve böyle potlar kırıyorlar. 

':fast~, yorgun bir göğüsle, 
derın hır nefes aldı. Ali Şakir 
buna dikkat ederek: 

- Sen uyumalısın, dedi, 
şuna emin ol ki, ne senin, ne 
de benim için tehlike yoktur. 
Sakın endişe etme. Senin 
mutlaka i~~irahat etmen lazım, 
uyunmalısın. Bir pabrdı ko
puncıya kadar uyusan kardır. 

İhsan: 
Doğru. diye mırıldandı ve 

- Yemeğimi burada yiye
ceğim. Fakat, gürültü etmeden 
getiriniz. Çünkü hasta var 
dedi. ' 

• Ali Şakir, yemeğini yedik-
ten sonra, biraz uzandı ve 
kitap okudu; sonla, dolaptan 
evrak çantasını alarak yatağa 
girdi ve çantayı bacaklarının 
arasında tuttu. 

Balkon penceresi, yatağın 
tam arkasına geliyordu; Ali 
Şakir, iyice yatmış gibi yaptı. 
Fakat bir elinde, avucunun 
içine sığacak kadar küçük 
bir ayna, öteki elinde de, 
yorganın altında bir tabanca 
vardı. 

Başucundaki düğmeye basb, 
ışıkları · söndürdü ve yalnız 
beş mumluk hafif gece ışığını 
yanar bıraktı. 

Avucundaki küçük aynadan 
balkon kapısını ıyıce görü
yordu; fakat, balkonun pen
ceresinden bir adam baksa 

1<:eşif 

A YASOFY ADAıd GALERi 
Birkaç gün evelki niiJıbaml:r.da tarihi 

bir sarmçtan ve Askeri oıü:r.e albnda 
bulunan üç galeriden bahsetmiştik. 

Karilerioıizden birisi bunlann tama
mile benzeri üç galerinin de Alemdar 
caddesinde, parka kartı al1şap evin 
bahçesinde bulunduğunu yaı.ıyor. 

Bunlardan biri Sarayburnuna gidi
yormuş, ikincisi demir bir kapı ile ka
palı, üçüncüsü de (200) metre ilersinde 
bir duvarla örülü imit .. 

Kariimiz bu, yeni bir keşif olursa 
hakkının mahfu:r. kaJmaaını da Ulve 
ediyor. 

BuPara Çok 
Haydar mahallesi ihtlyar heyeti ta

rafından tehir meclisine intihap için 
isim kaydına mahsue klğıtlar bashnlınış. 
Her eve dağltıbyor. Fakat her evden 
bett on kuru' i•teniyor. Bu para çok 
değil midir ? 

Ha1dar Bakırcı liOkak No. 32 de 
karilerinizden: Tevfik. .-

MAGDUR BİR MUALLİM 
Simav merkez kuuı Osman Bey 

ilk mektep muallimlerindenim ; memuri• 
yetimden istifade edilmediği mütaJeaaiJc 
vuifeme Konya maarif emanetinin kaza 
maarif memurluğu vasıtasile tebliğ edi
len emri tahrlrislle 927 senei tedrisiyesi 
iptidasında 26 eylül 927 tarihinde vazi
feme nihayet verildi. l:k mesleki talimi-
yenin otuz beş senesinden 927 senesine 
kadar dQkuz senelik em<'ğimlc kesbi 
istihkak ettiğim ikramiyemi bahusus 927 

devı-ei tatiliyesl esnasında Kütahya maa-
rif müdüriyetinden kaza mnariıf memur
luğuna gelen tahrirat ile meclısi idare 
ve kazadan musaddak hizmet mazbata-
sında bu ikram:yenin verileceğinden 

bahsile maarif memurluğu tarafından 
kendime tebliğ edilmişti. Bu ane kadar 
usul ve kanununa tevfikan mükerre
ren kaymakamlık \•asıta!'ilc talt
dim ettiğim istidaları:nda tahsi:!'at olma
dığı ve şimdilik mt:zkiir ikramiyenin 
verilemiyeceğl gibi sümmettedarik der· 
kenarlar da kendime tebliğ ed.!mt:ktedir. 
Bikes ve calibi me~hamet bir vaziyette· 
yim. Binaenaleyh Maarif Vekaletinin 
926 tarihH neşredilen kanunu mucibince 
Kuleli lisesini bilikmal Harbiye tahsili 
görmüş mesleğimdeki kıdem ve sicilim 
kayıtlarile asli mu:ıllimliğe terfi etmek 
hakkl kanunis:ni kazanmış iken her ne
dense mağdur edildim. Makamatı aide
•inin nazan dikkatini celp ile muteber 
ıra:ı:etenizc dercini rica ederim. 

Simavda pul, tütün, sigara aabcısı : 
Kolağası mahdumu Mazhar. 

GÖLGE İSTERİZ 
Seyrüsefain idaresinin Moda, Kala

mış seferini icra eden Haydarpaşa na
mındaki vapurun mevkisiz mahalUnde 
güneş banyosu yaptlır. 

Güneş banyosu, her ne kadar fenni 
ise de vücudu beşerin cümlesi tahammül 
edemiyeceği ve esasen günet banyola
rının mahalli mahııusuu olduğ cihetle 
vapur güvertesinde ayni banyoyu ifaya 
bilmem lüzumu fenni var mıdır ? 

Yoksa bu mevkisi:r. bilet alanlara 
mürettep bir ceza mıdır'? 

Bu itibarla mevki paramız olmıyan 
biz acizlerini güneş banyosundan kur
tarmak Uzere mezkQr vapurun mevkisi:r. 
mıılıalline gölge ihsan eden bir tentenin 
konması için işbu arizamın muhterem 
ga:zeteni:ı:in bir köşesine dercile müdü-
riyetin nazan dikkatinin celbini rica 
ederim Efendim. 

Kızı'toprak, Feneryolu caddesinde: 
KAZIM 

onu tamamıle uyumuş zanne
decekti. 

Halbuki, Ali Şakir sabaha 
kadar uyumamıyğa ve o halde 
yatmıya karar verdi. 

İlk saatlerde, Roma şehrinin 
harıltısı, kapalı camlardan içe
riye, sağır bir kulaktaki uğul
tular gibi doluyordu; uzaktan 
uzağa gitar ve mandolin sesleri 
geliyordu. 

Gittikçe sesler azalmıya ve 
her taraf susmağa, derinleş
miye başladı. 

Ali Şakirin gözleri, loş bir 
akisle parlıyan aynanın içincıe, 
balkon kapısına dikilmişti; hiç 
kımıldamadan ve bu vaziyette 
hiç yorulmadan, bekliyordu. 

Bir saat kadar daha geçti i 
artık şehrin son gürültüleri, 
uzaktan gelen gitar ve mando
lin sesleri de kesilmişti. 

Ali Şakir, birdenbire, yata
ğının içinde hafifçe doğruldu ; 
çünkü balkon kapısında bir 
insan gölgesi görünüp kaybol
muştu. 

Ali Şakirin bütün etleri ve 
sinirleri gerildi, vücudu yatağın 
içinde sertleşti ve avucu, ta-
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Kalp 
• 
işleri Kadın Ve 

Karı, Koca Arasında Yaş 

Muhakkak i Çok 
Farklı Olmama ıdır 
Çünkü Sonu Pek Fena Gelir 

Bir Mektuba Cevap 

Rumelihisarmdan bir kari
den bir mektup aldım; 32 
yaşlannda bir adam, komşu
nun '18,, yaşındaki genç kı
zını sevmiş. Kız da onun aş
kını kabul etmiş. 

Hatta bu muaşaka nişan 
devresine varmış; fakat ondan 
sonra çapanoğlu başgöstermiş. 
Kaynana olacak kadın, ortaya 
btr çehiz meselesi çıkarmış 
ve bu yüzden iş bozulur gibi 
olmuş; şimdi bu genç, bana ne 
yapmak Jazımgeldiğini soruyor. 

Benim vereceğim cevap ba
sittir.: 

İsabet olmuş oğJum. Bir 
defa kızla aranızda çok yaş 
farkı vardır. Sen hemen on
dan iki defa yaşlısın. Bu yaş 
farkının neticesini beş on se
ne sonra daha feci bir suret
te anlarsın. 

Sonra gene sen söylüyor
sun ki kız mahallede genç bir 
delikanlı ile geziyor. Bu, nis
bet için yapılmış bir harekete 
benzese hile, kızın nihayet o 
tarafa meyletmiyeceğine hük
medemeyiz. 

Eğer kendini sevdadan kur
tarabiliyorsan bu nisbetlere 
ehemmiyet verme. Kendine 
daha uygun bir eş ara. Yaş 
farkı aile facialarının en mü
him imilidir. Bunu unutma. 

Hanımtegze 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evini:ze veya i•inize giderken. sokak· 
ta ge'Zerken veya birlııile JrÖTÜşürken 
her hangi bir vaka karşısında kalabi
lirsinb ... 

Havadis nedir biliyorsanlz o vakayı 

derhal görebiJirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ras
geldiğiniz vakalardan erleıi JriinG ra
:zetelerde görmek latediğiı biri olunca 
derhal telefonumzu açını:r. ve havadlıi 

gazetemize haber verini%, isim ve ad
resinizi de bıraklnı:r.. Verdiğiniı hava-

i 
disin ehemmiyetine göre ga:ı:etemlı: 
mükUatını vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramııı: lstanbul " 203 ,, 

ı tür. 

bancanın kabzasını iyice sıkb. 
Balkon kapısında ayni gölge 

tekrar görünmüştü; büyük bir 
kafa, cama yapışb ve odanın 
içini gözetlemiye başladı. 

Ali Şakir, derin nefesler 
alıyor ve uyuyor gibi yapıyordu. 

Gölge gene kayboldu. 
Fakat, çok geçmeden balkon 

kapısında iki gölge birden gö
rünmüştü; birinin elinde küçük 
bir kutu vardı. 

İkisi birden başlarını cama 
dayıyarak odayı bir kere 
daha gözetlediler; sonra, bir 
tanesi kutunun içinden ince 
bir alet çıkardı. Ali Şakir bu
nun bir elmastraş olduğunu 
ve onların balkon camını kes
mek istediklerini tahmin etti. 

Tahmininde yanılmamıştı. Diri, 
başını camdan biç ayırmıyarak 
odayı tarassuda devam ediyor, 
öteki, elmastraşla camı kesi
yordu. 

Ali Şakir hiç mi hiç kımıl
damıyordu ve uyuyan bir adam 
rolünü o kadar iyi yapıyordu 
ki, adeta bu vaı1yctte sahiden 
uykusu geleceUi. Fakat, 

Kolsuz Yaz Elbise 

Hafif, sevimli ve ucuz 
yaz elbisesi 

Hakimiyeti Milliye 
Bayramı 

Önümüzdeki perşembe gün 
Milli hakimiyetin ilan edild' 
gündür. 

Bu münasebetle Maar' 
cemiyeti namına rozet dağı 
hlacaktır. Muhtaç talebey 
yardım etmek borcumuzdur. 

TAKVİM -

Gün 31 4-Agustos - 1930 ffmr '1 

Arabi 
9 - Rebiülcvel - 1348 

V akıt-Ezani-V aeatl 

Günet 9.36 5.

Öğle 4.56 12.20 
ikindi 8.50 16.14 

Runıt 
22 -Temmuz. 1346 

Vakıt·Ezan1-V a.atf 

Akşaı:ı 12.- 19.23 

Yat•ı t.47 21.11 
imsak 7 .35 2,5, 

gözlerini aynanın içinden 
ayırmıyor ve elmastraşın bal
kon camı üstünde yürüdüğü 
yolu bile hayal meyal göre
biliyordu. 

Nihayet camın kesilmesi işi 
bitmişti; herif elmastraşı elin
den bırakb ve yanındakile bir 
arada odayı son defa olarak 
tarassut etti. 

Ali Şakir kımıldamıyordu. 
Balkon camının kesilen de

liğinden içeriye bir kol uzandı 
içeri taraftan sürgüyü çektL 
O vakit hafif bir gürültü ol
muştu; Ali Şakir uyanır gibi 
yap~. . Kol hemen geriye 
çekilmış ve gölgeler kaybol
muşt ; Şakir gülümsedi ve 
tekrar uyur gibi yapmıya 
devam etti. 

Çok geçmeden iki gölge 
tekrar göründü ve ikisi birden 
gene odayı uzun bir müddet 
gözetlediler. 

Artık, Şakirin ve arkadaşı
nın derin bir uykuda yüzdük
lerine kani olmuşlardı. Kol 
tekrar içeri uzandı ve bu se
fer topuzu çevirdi. 

( Arkası ur ) 
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10: Cafer, Bizanslıların Yaptıkları işkenceye 
Tahammül Edemedi, Bayılıverdi 

- Peki, bizim geçtiğimiz 
yolu buldular mı? 

- Henüz hayır. Esasen 
akla da gelmedi. Fakat artık 
o yoldan istifade edemezsiniz! 

- Niçin? 
- Çünkü kale duvarlannın 

dışı askerle kuşatılmışbr. 

- Ya bizim ordu? 

- Sizin ordu ilerlerse bi-
zimkiler de içeri girer. 

Üç asker düşündü. Bu 
adam yalan söylemiyordu. Fa· 
kat ihtiyaten Hasanı yollamıya 
karar verdiler. Gidecek, kuyu 
yolunu tetkik edecekti. Hasan 
yola koyuldu. 

CAFERİN DERDi 

Bizans askerleri yakaladık· 
tan sonra Caferi doğruca 
Bukoleon hapisanesine götür· 
müşlerdi. 

Yolda fazla hırpalanma
mıştı. Yalnız iki tokatla ense
sine bir yumrJk yemişti. İçine 
konduğu höcre ise son derece 
pisti. Burada çok kalmadı. 
İki silahlı gardiyan gelip ken
disini aldılar. 

Birçok dehlizlerden geçirdi
ler, bahçeler aşblar; nihayet 
içi garip aletlerle dolu bir 
odaya soktular. 

Burası, ( Bukoleon ) zinda
runm işkence odası idi, 

Odanın ortasında, yarı bel
lerine kadar çıplak dört cel
lat duruyordu. Önlerinde bir 
maııgal vardı. 

Karşıdaki kerevetin üzerin
de ise azametle kurulmuş dört 

insan oturuyordu. Besbelli idi 

ki, b n' l r, Cafer'i sorguya çe
kecek olan hakimlerdi. 

Hakimlerden ortada oturanı 
emretti: 

-- İlerle! 
Cafer, ileriye doğru iki a

dını attı. Sanki odada yapılan 

işkence hazırlıklarını görmemiş 

g ibi, dudaklarında hafif bir 
tebessüm dolaşıyordu. 

İlk suali, keşiş kıyafetli ba-
kim erden sağdaki sordu: 

- Adın ne? 
- Ş:razi Cafer. 

- Arap ordusu askerlerin-
den misin? 

- Evet. 
Buraya ne yapmıya gel-

din? 
Şehri zaptetmiyc. 

Hiç beklenmiyen bu söz 
karşısında Bizans keşişleri hay
retle biribirine baktılar. 

Çünkü, esir hiç birşeyi sak
lamıyor, bülbül gibi söylüyordu. 

Hükmettiler ki işkence odasının 

azameti, Arap askeri üzerinde 
tesir yapmıştır : 

Sualler devam etti: 
- Kaç kişi idiniz? 
- Sayısız! 

-· Nasıl sayısız. Topu topu 

Üç Çift El Sımsıkı Tuttu 

Sizin kaç kişi olduğunuzu, 
buraya "Rum ateşi,, ni aşırmıya 

geldiğinizi bilmiyor muyuz sanı
yorsun? 

kıvranıyor, fakat her kıvranış 
ayrı bir azap yarabyordu. Ni-

hayet tahammül edemedi. Bü
yük bir sayh• fırlattı ve ba

- Biliyor iseniz, bir defa da 
bana niçin soruyorsunuz? 

yıldı. 
[Arkaı.ı var] Soldan !:ağa, Yukardan 

-=---~n=rn:-.==-----~--__;;_, __ Asaiı: 

Sorguyu yapan Bizanslı 
keşişin sabrı tükendi. Elini 
masanın üzerine vurarak ba
ğırdı: 

--,,-.......,.......,._~ ..... -.... ı ı - içinde öteberi kızartılan (4) 
mahsul (4) 

- Sen mi bizi, biz mi seni 
isticvap ediyoruz? Çok gurur
lanma. Ben şimdi seni söylet
mesini bilirim. Söyle, arkadaş
ların nerede? 

- Ordugahta. 
- Şehre seninle beraber 

girenlerden bahsediyorum? 
Bu sual, Serdarla arkadaş

larının kurtulduklarını bildiren 
be.şarctli bir haberdi. Cafer, 
geniş ve ferah bir nefes aldı. 
Fakat bu memnuniyet alameti 
keşişlerin gözünden kaçmadı. 

Reisleri vaziyetinde görü
nen adam emretti: 

- Tutun şu herifi! 

- ---. --------

Şarkta 
Keçekülahlar Kasketle 

Değiştiriliyor ... 
Van, 31 ( H. M. ) - Bu 

iki adam, bu havalinin başlı
ca tiplerindendir. Şehri ve ka
sabalara geldikleri zaman, sırf 
şapka giymemek için, başla
rındaki keçekülahlan çıkarır, 
şehre başı açık girerlerdi. 
Şimdi bu halden vazgeçmiş
lerdi. 

1 2 - Cesaret, fadakarlık (7) 
1 3 - Yemek (3) rabıt edatı (2) 
j 4 - Vermekten emir (3) çorba 
kabı (3) agaç kolu (3) 

j 5 - Teessür nidnsı (2) peşinden 
gitmek (5) nota (5) 

~ 6 - Vait (4) saz (4) 
7 - Bir emir sigası (2) künye 

(5) rabıt edatı (2) 
8 - Saçsn (3) zarfa yapıştırı-

lan (3) geniş (3) 
9 - Köpek (2) nota (2) 

10 - Polis yurdu (7) 
1 ..- Mihnet (4) hiıküm kiiğıdı(4) 

Haydarpaşa Garı 
Haydarpaşa garının tamiri 

bir türlü yapılamadı. Niçin? 
BurjlSl uzun iş. Müteahhitle 
mukavele yapıldı, falan, filan, 
sonra ihtilaf çıktı. 

Şimdi haber alıyoruz ki bu 
tamir işi için lazım olan para 
Demiryollar veznesine tesli 
edilmiştir. Yakında tamire 
başlanacakmış. 

Cafer, üzerine ablan dört 
çift elin çemberi arasına gir
di. Zerre kadar mukavemet 
göstermiyordu. =========~=============== 

Bizanslı cellatlar, delikanlı
yı odanın ortasındaki masanın 
üzerine yatırdılar. Sımsıkı 
bağladılar. Reis vaziyetindeki 
keşiş tekrar sordu: 

Piyangomuza İştirak Ediniz 

Taliin°z ··sad se 
- Beyhude isrnr etme. Bin ra .. .. zan rs z Suallerime cevap ver. Sonra 

pişman olursun. 

Cafer, etrafına meydan oku
yormuş gibi hala gölüm.siyordu: 

- Sorunuz, cevap vereyim. 

Lut/en Kuponlarzmzzı Her 
Gün Kesmeği Unutınaylnız 

- Şehre nereden girdiniz? İlk nüshamızdan itibaren 
- Demin söyledim ya. karilerimiz arasında bir eğlence 
- Arkadaşlann nerede tertip ettik. 

ıaklı? Bu eğlence bir tali oyunu-
- İşte onu haber veremem. dur; ikramiyesi 1000 liradır. 

Herşeye razı olurum, arka- Tali oyununa siz de iştirak 
dqlanmı elevermiye asla! edebilirsiniz, hem bunun için 

Bu cevabın cevabı, keskin herhangi bir masrafı ve zahmeti 
bir haykırış şeklinde keşişin ihtiyar edecek değilsiniz, ba-
ağzından fırlıyan : kınız neden : 

- Başlayın! sözü oldu. Müsabakamızın Şartları 
Şimdi, bir taraftan işkence 1 - Hergün gazetemizin 

aleti tahammül edilmez bir ilk sahifesinde bir kupon 
tazyik ile Caferi sıloştırmıya göreceksiniz, liitfen bu kuponu 

'' 000,, 
LiRA NASIL VERİLECEK? 

Bin lira, kazammlar arasın
da şu suretle ta·~sim edile
cektir. 

LİRA 

250 
150 
50 
25 
10 

Çocuk Sütunu 

Hesapla Başınız Hoşça Mıdır? 

Şu Uf ak Meseleyi 
Hallediniz Bakalım 
ŞEN SÖZLER 1 Bir Mesele J 
Bir gün hoca sınıfta hayvan

lar hakkında ders verirken 
dedi ki; 

- be iayaklı demek iki aya
ğının üstünde yürüyen de mek
tir. Hanginiz bana bir misal 
verebilir siniz ? 

- Ben... Bir çift çorap. .. 
MEYV A İSTİYOR 

- Anneciğim tabaktan mey
va alabilir miyim?. 

- Hayır, yarına kadar 
sabret. 

- Bugün dünün yarını de
ğil mi? .. 

- Oğlum kardeşine de elma Bu resimde dokuz çerçive, 
verdin mi? altta da dokuz rakam vardır. 

- Evet anneciğim çekir- Bu rakamlar o suretle yerleş
deklerinin hepsini verdim. On- tirilecektir ki hangi taraftan 
lan ekerse Selmanın bir çok 1 cemedilirse edilsin yekun 
elma ağacı olacak. 33 - 4 = ... Olsun. 

cici, BİCİ, KIJKU 

Yaramazlar Futbol Maçında 
Bir gün büyük bir maç var- tırmandılar. Kuku da uğraşa, 

dı. Kurt köpekleri ile çoban { uğraşa kafasını tahtaların üs-
köpekl ri futbol oymyorlardı. tüne çıkarabildi, ama kaç para 

Herl::es merak içinde idi. eder. Şişko Beyin şapkasından 
Stac!yoma beş kuruşa giri- hiç bir şey göremiyordu. 

liyordu. Ne yapsın, ne yapsın? He-
F akat Bici, Bici, Kuku b~- men aklına birşey geldi. Ce

ka şey diışündiiler. Kuku de- bindeı:ı bir ip çıkardı. İlmek
di ki: ledi. Şişko Beyin şapkasına 

Neye beşer lnınış ve- taktı. Bir çekti, şapka yere 
relim. Tahl.a perdeye tırmanır, yuvarlandı. Kukunun önü açıl
seyrederiz. Beşer kuruşumuzla dı. Ama Şişko Bey de ava7 
da çukulata alınz. avaz haykırıyordu. Polisler 

İnci de onlarla beraberdi. hemen koştular. Hepsini du
Biilün stadyomun etrafını <lo- vardan aşağı indirdiler. Zavallı 
laşblar. Cici, Bici, Kuku, lnci maçı 

Bir yeri beğendiler. Oraya seyredemediler. 

Konyada Randevu Evleri 1 
Konya, 3 (H. M.) - Poli- 1 

sin son bir haftalık faaliyeti 
neticesinde on tane randevu 
evi tesbit edilmif, hepsi 
k:ıpatılmıştır. 

Sinemalarda 

Trende Yangın 
Afyonkarahisar, 1- Nazilli .. 

Eğirdir seferini yapan trend• 
bir yangın çıkmış, travers yük
lü bir vagon yanmışbr. 

SON POSTA 
Yevmt, Slyaat, Havadiı ve Halk gıueteı · başladı. kesip saklayınız. 

Masanın kenarına konan bir 2 - Bu kuponların adedi y M b Majiı - " eni a utlar,, 
Demek o kadarını ·aöre- mangal da esir askerin ayak- 30 tane olacaktır. 

dört kişi imişsiniz. Görenler 
var. 

Birindye 

ikinciye 

Üçüncüye 

Dördü,1cüye 

Beş~ciye 

Yetmiş karie 

Yetmiş karie 
5 şer 
2,5 

-ldaro ı latanbul, Nuruoamaniyo 

0 3 B tu k t ı Bu ı"kramı"yele · k A Elhamra - " Kadınlara " bilmişler. larını kavurmıya başladı. - u o z uponu op a- rın ye unu 
d w lAtf tb olan ( 1000) lira Istanbul'da · anmam - Peki, nasıl girdiniz? Istırabı tarif edilmiyecek ıgınız zaman u en ma aa- ın • Türkiye . iş bankasına yatırıl-

- Nereye? derecede şiddetli idi. Az za- mıza getiriniz veya gönderiniz, mışhr. ikramiyeler Cümhuri- Opera - " İntikam " 
-Anlamıyor musun, şehre? man içinde, odaya, p~mişten mukabilinde numaralı bir bilet yet altını olarak verilecektir. Etuvzıl - "Kadının harbe 
- Kapıdan. ziyade, kavrulmuş olan etlere alacaksınız, bu biletin ayni 
- Hangi kapıdan. mahsus yanık kokusu yayıldı. numarayı taşıyan iki kısmı tiva eden kutu katibiadil tara- gidişi,, 

vardır, birinci kısmını senet fından açılacak ve katibiadil Ekler - "Beyaz kadın,, 
Herhangi birinden. Cafer, bu iki ıstıraptan han- olarak saklıyacak, ikinci kıs-

K ıl b . } · 'ld · b' · h ü1 d b'l' d? tarafından kur'a çekilecektir. Şık .- ''Stanley Afrikada" 
apıc ar ır atına ıstcm iği gı ınne ta anım·· e e ı ır i mını da katibiadil tarafından 

Şeref ıokağı !S • 57 -Telefon: latanbul - 203 
Posta kutusu ı l.taabul • 741 
Telgrafı latanbul SON POITA 

ABONE FİATI 
TORKIYE - ECNEBl 

1400 la. 
750 ,, 
400 ,, 
150 .. 

ı Sene 
6A7 
~ " 
ı ,, 

J(ur'amıza dahil olnıaı:ı F t' tr d 
----~.aL....adam o ·eri orlar. On dakika geçmemişti ki mühürlenmiş olan bir kutuya - ransız ıya osun a 

~,__=---=-......::~"'-~--'~--=.::....=:::=::=__::~::::::::.::_..:::._ı.;:;::;:::::.:::.:::,:::ı..:::~::::__::_:::::::-:.::_J_z~h~m~a:l'..u~e~tm:;:eg~ı~·n~i~z,~~h:i~ç~~b~ir~~'~'~~~a~n~o~n~L~es~k:o~,~,'-'~~ıı...ı..~ll_~G;~;en::'.'.•w:ak~g=erl~v:eri~lm~~ea.::. .. J · • mühimce hAnlardaa ın~lyot abounu. 
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Son Posta'nın Müsabakalı Hikayeleri: 10: 

Polis Memuru Nail Beyi Vuran 
Adamlar, Sizce Kimler Olabilir? 
--en Feryatla Vak' anın Münasebeti 

Bn.Jle • "'iÇiNDE -------~---, - Efendi, otur qajı kayıa.. 
VUAL Müsabaka Bitti clevireceksin. Hanım. Sen Z: 
BiR ÇI(;ı.JK MI ıbek•h Whtrel•bla • lnjaayorun? Dedim. 

An.doıulü.armc1a, bl- = 'C;e ii.*":1~.t' .,.j: ~ elini g8ğstlne baatt-
1.Lak bir ., .• _ -ardı. B-- da. Bu mGuhakaya fttlrak rarak: 
-uça 1... ... ·--- etmek ı.tiyen karilerlmbin 

Nail Bey iaminde. lmk CeYaplan artık ~anderilmek li- - Aman, dedi, benim 
rat1annda, sabık JOlia erki- 11mcbr. Cenplar, •ı4. apatos Dizden ödilm patlar. Zaten 'b9, 
landan biri eıru,.tu. :Z-: ;;,..-;,, -tkl~~;;) kocw •k•k adma 4'f aarliCJI. 

Nail Bef, bir ce. ._. ... rec111ee~ ~ . ._ mü~p Neyme. ~rif yerine oturdu 
Jataax..... -...u ...__ lllallecl .... ·-••• )ura çe- ft kacha da smtu. S- bua-

&4114 --.çg• ...- ...__ •ediJ-lerl V8'ilec.ldii-. 1 D- J!L!.~ -t. .L-
~e ir hlılm çıifı)i ...,........ ..-- an IWllle 1111DiS111& ~ar...._ 

• •--L'- BU SERİ HOŞUNUZA Ben de tütün almak için kı11-•e &waK verince bu ka-
bir 6lilm tehlikemae ma- Gtn1 MI?. ya çdamıbm, bir arahk onl• 

~ ,,,&.ileceğini,_ ~ Fikılalzi iisabaka ~ tekrar gördüm, iki katlı küçQk 
...ıen \&.! • ..:: "- .m ,_. ı..-. bize bildirlıiz. bir •e P.iJGllarch. ,..... ·--------------1 Hastaatcle tedai ... alı-ıeldili a d'ojnı, sahil ho- ima boylu bir erkekle bu ka- nan Nail Bey de, Ustüne hl-
ı-uıca kotmıya bqladı. dm, G6kau tarafından benim cum eden bu iki adamı tamr 
~Tenha aabilde, birdenbire gı·bi oldugun" u tMSyledi. _. kiti karpmıa çıktı. Nail kayığıma bindiler ve Nail 
D-..ı Beyin yahaınm anine gelinci- Banlar belki de, Nail Bey 
~ yanw,ı_., ,... ,.ı. Je kadar hiçbir .., kOIUlf" uhıta memura ikm, ona ;Jııla 
.._, Ye fGlalntba iç yerin- bapyan azılı katillerdendiler. ._ .p madılar. 
iri.. aurette yarahyarak Tam ,,.ı.... biraz ı--=~L Zabıta, bu vaziyet &zerine, 

Pr'ar. 1
.a

7 • ~...... bir Wta clwaa eden Wr taki-
Nan Bey, .ıcLtı ,uaı:r... ki. 0 ima ...,._ e1kek •Jllia battan wua katilleri ele 

t•aı1 ..... ,.... ....... ft wlaot .... ....... pçirdi. 
-ıttiade Jetitilerek hayab kur- maya bqlaclı. Karilerimiz pı mailere I~ 
llnlcb. Kayık ta allanmıya batla- cevap ftl'llÜll•: 

Aaaclolalüaarmm htltln b- mlflL ıc.- .,,... çıkbja bd.o ı - Denizcleld llaylantla 
~ iaticvap edildi ve bir bajırch. Herif, bili ayakta bu cinayet anmnda ne m8-
'-eai fil mllüm blteri ftldi: cbw1or,••1

.,. .... 1'mın tla •et olebllr? 
L_ - Geceleyin batıran bu birkaç kere bajlnli. 2 - Katmer ~ bwun-
.:,-dına ben tqıdun. Yanında Ben: it dular? 

Raporu 
---

(Birinci 1ayıfadan mabat] )'ilk bir ~endifer programı 
._ edilaekle ikbfa olummy•- te.bit et;miş ve tatbikabna 
'ile . .,. bu lıa~ illeti- llı•ll•-M· ~ ~amm bi
la ~-~ ~~ ıJna -.. •ıeoo,. mo..&e 
~etçe itmamı iktiza ede- tulllnde demiryola ÜlpPN 

cektir. ait ve ikinci bun da Millet 
Btıtçeden askeri ..a.tlara JDeC:1ia1Ke W.ul ..... -'-
~ olunan maarifi • ._... 
Je btltçenin yüzde ( 1:'7s): yakmtla "'-• tatblldne Ht-
(78, 40) sini tefkil ederken, lana:!:"~maı ER .,....... 
-Mit lrtmadi7at ı...... ~-~ r ~ 
llta YeJa billvaata tqvik ve 250 MiL YON' LiRA 
'f z ... ta.ia edl• ... lnnhlw llaU- 1Ca)Ml7e 
'-litll' ya1mz 22-2a,& milyondan, bdar temdidi ile Ka,..W. 
,.. _Fi ..,... ..... atefıeler ....... ft llCE 

-. ,.. ıııı-te 15ilıden 2300 ......... , ..... 
~. ' ' yeni llattm inppw derplf .. 
..... -h r 1 • t •• melde idi. 

edilen bu mltevw n& '- • ...... • tatbikinl la
da ta'Dlmea hakiki mwrifi tilum edecek 11wuw! .....nl 
~etmemektedir. Meseli bu ~ ;:8'-~' ~ ~ 
~ea olmak Gzere 29-30 ~ .... ,.,.. ....... unma tlı-ıuı!!!!!!!! ..... 
~ lkbiat vektletine edil-ip:ir. 
~ .... 8,8 ..,.D .Jirahk ffiktmet 23-27 ...ı.ı 
....... l,45ail,_. 116,lBlala zaıfmda Aabra- Kay.eri hat
~ı. Lemin. traktlr Mtima- tile S.maua • Anauya .. tbm 
~ •ersi muafİyetİllİa (131 x 381 kilometre) takri
~aliiuaa tqkil etmektMir. ben 35 - 38 milyon lira aarfile 
~f ve iakAn mabat- kendf ldaıeai altuıda IDp et-

tahais ~en para ile tllaiif&FE: .. &. ..ıkt.ıda ~ 
~ ..... • .... da-

hil d . • ..__ -· • e yeni deTletia tee.-

~ dar mah~~ ..:.. .. .:~~:ı--
~:2~::e ~ kavelelerle Belçika ve ..,.. :::1• _ -Baiu'!i!ki llattmclma puplan yeni tulahlclatta .... 

~I - Anadolt ~ ........ ~. Ba iat•atm • ;u-• 1zmu. - Kuaı. ft ~ rıbe9 110~ lira1a Nil 
IJdlll ft temditlwle ........ olar .. ,. lmma ~ c 
~Ye ilenin - Tanua - Adm punca tubhlt edilmfttir. 
~ela ibaret olu cema mllddeti 3-3,1 .... olank 
1l8o .. •nıtıe talllnlla idi. bW ıfl'ttı. ... 1t1M1M111-.. 

8-rar huidnde K.aa. iDpaba mı -- WdaJeljafı 
lr.n lmclatlumda harp _. bltmil olmw icap ecH,orcla. 

;..:;. inta olwa .._ ..... HATLARIN iKTiSADi 
-Bana irtibata ....- KIYMETLERi YOK 

etdtur. Dllyuaa amınnl,. ltillfı .-v...,... ,_ ..,.. .. 
llla8nden heri mllaim _...,. 

Cllnla...-iyet hlkameti bl-

İstimlakler! 
Mustafa Kemal 
Gaddesi Açıh~ 

Gad ....,. K...ı ... .... ......... "" ....... 
ae,.m po11a • ..ıı.a ~ 
•e latndll .._ pnmdalri 
blylk kmim bir Ud ..... 
beri J11nlm•11n• batlan••· 
Karakol bme•11n dıa IHps 

.... ··-·· lhtlm.I ........ dedir. Reamiri• 7JJalm8la 

......... .,... .. 8'.te*iJw· 

POSTA 

Reisicümlıur Memur Madllr? 5 

• 
istifade ediniz 

Bir Avukat Daha 
Fikirlerini Söylüyor 

O Da "Memur Değil" Diyor .. 
Awbt Al ŞnW iL .,_ w. lij Şev/cet B 

SON POSTA 111D kGçtk " 
... ua.lara ..... .... 
ı - ... s ..... ~ııı•r-. 
ı-a.aa11r• ......... ........ 
s-a.u.1 .... 11111...,_ ............... RElslCOMHURUN 1'ANUNI il • ) 
t-a. • • ...._ H n 2 

llEVKll ... 
kU90IL 111 ............... . ,_.._..._ ............. ..... 
..... Wta ..acfdetle ............ . 

SON POSTA J1 oftdaktan 
....... kapo- ml*yı
DIL Bumdaa S .. eclial iJlaam 
ile biıBkta bir uıfa koyarak 
p..ta m iclarelııanemlMı -·
deriniz. Dinmmn pzeteye ,U-
mul için IMa kadara klfidir. 

S. •1"una konulmak Gaere 
~ De llAn vermek latenenb 
ı.- da eraiti ~ 

Sabra J kelim..._ lbuet 
olan lav 5 1abr ilimm 

1 cleful 25 
2 • 41 
s 5t 
t,s.r...1ım ,_.. ..,_ 
lçlla 10 kmuttm'. 

Kla •• ktiçilk ,,. becla .. 
Din ıütuna haftada iç trOne 
......... bin c..ut.I. Pima
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Leyli F • ti 
Neh:ı.i eyzıa 1. ı . Kız 

ıse en Erkek 

A tk•• •• d Tramvay caddesinde rnavu oyun e kargir ÇıftesaJ·aylarda 
Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde kız 

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

tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 a.ıı:a;ıı;aı~ııım 

Dikkat:KARAKÖYDE MALUL GAZI c·ışES · 
BileUerinize herhangi l>ır kcşidede isabet vaki olursa olsun farkı 

fiat alınmakıı.zın yerine devamlı başka bilet verilmek tartile piyanko 
biletlerinin satılmakta olduğunu karilerimize müjdeleriz. 

Koenig VE Bauer 
F ABRIKAsININ TIPO MAKiNELERi 

DÜNYANIN EN MÜKEMMEL 
MATBAA MAKiNELERiDiR I 

VORZBURG MÖDLiNG 
Almanya , Avusturya 

TÜRKiYE VEKiL/ 

i. HERRlAR 6ÜTERBER6 YURDU 
Ankara caddeıi No. 27 - 29 

Kataloglar Ve Fiat Listesi Meccanen Gönderilir 

T ediyatta kolaylık österilir 

Sa n viliyeti En-
cümeni daimisinden: 

1 - Bafra - .Sinop hududu yolu üzerinde o+OOO den 
• 37 +300 kilemetreye kadar mevakıi muhtelifede =- 18595-

on sekiz bin beş yüz doksan beş lira 65 altmış beş kuruş 
bedeli keşfli kısmen tamir ve kısmen tecdit suretiie yapı
lacak elli seki.c: adet köprü ve menfez Ağustosun on ikinci 
günü saat on albda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Keşifnameli vahidi fiat ve asgari mıkdar hısabiledir. 
3 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 

edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve inşaatın devamı 
müddetince ya diplomalan ve mühendis ve yahut liyakat, 
kifayeti fenniyesi nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen 
memuru istihdam edeceğini vesaikle temin edenler dahil 
ol.ıbilirler. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve 
ihalit kanununun yedinci maddesinin fikrai ahiresine tevfikan 
teminat itasına mecburdurlar. 

5-Münakasaya dahil olmak isteyenler yevmü mezkurda saat 
on albya kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve 
mıkdarı tenzilatlarını ayni zarf içinde ikinci bir kapalı zarf 
derununda pullu ve imzala olarak tahrir ve esas zarfın üze
ri miinakasaya dahil olduğu iş zikredilmek üzere sahibi tara
fından temhir edilmiş bulunduğu halde imza mukabilinde 
nafia baş mühendisliğine teslim eyleyeektir. 

6 - Talibin münakasaya konulan işin mukavelenamesi, 
şartnamesi ve evrakı keşfiyesi mündericatına itli hru:ııl eyle
mek üzere istihdam edecekleri fen memurile birlikte baş 
mühendisliğe bilmüracaa deruhte edecetıleri işin bilcümle tef er
ruabna vukuf hasıl ettiktensonra münderecatını kabul ettik-
ten sonra münderecatını kabul ve tasdik etmif ad ve itibar 
olunacaklarından bedeli ihaleden nükul ederlerse teminat 
akçesi zapt ve irat kaydolunur. 

7 - Encümeni vilayet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 

8 - Münakasa, mukavelename ve şartnamesi fenni ve evrakı 
keşfiye ıuretleri İstanbul vilayeti nafia baş mühennisliğince 
irsal kılınmışdır. 

9 - Talip olanların ve daha ziyade tafsilat almak isteyen~ 
terin villyet ve İstanbul vilayeti nafia baş mühendisliklerine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

• 

FATIHTEtramvay caddesi N.14 tram-
vay tevekkuf mahalli N. 4 

~ ' ' ' 

ITllADI llLLI 
PİYANGO miidüriyeti bayiliğinden: 

Madqe J - Merkez şubelerimizden bilet alan müşteri-
lerimize ilrramiye ve amorti isabet ettiğinde altıncı keşide
ye kadar hiç bir farksız bir bilet verilecektir. Arzu ederse 
y<ılnız ikinci keşidesinclen itibaren iki bilet te verilebilir. 
Birinci !<eşide biletin üzerinde bu suretle damga olmak 
şarttır. 

Madde 2 ·- Tayyare piyango biletlerinin satışını tezayüt~ 
ettirmek maksadile müşterilerimiz al"asında almış olduğu 
bilet numaraları üzerine altıncı keşidede müessesemiz kur'a 
neticesile birincisine 30 plaklı iramofon, ikincisine büyük 
bir duvar saati, iiçüncüsüne bir kol saati hediye vereceğini 
şimdiden taahhüt eyler. Fazla tafsilit eij ilanl~rındadır. 

Telefon İstanbul 4~2 BURHANETTIN 

-
SON-POSTA 

VAPURLAR 

eyrisefain 
Mersin Sürat Postası ROZENGART 

( Konya ) vapuru 6 
Ağustos Çarşamba 11 
de Galata Rıhbmmdan 

kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
gidecek ve dönü~te T aşucu, 
Ana mor, Aliiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, iz
mire uğrayarak gelecektir. 

n n v 

iN KUÇU~, EN SAGLAM 

VI EN ucuz 
Çanakkale'de yalnız yol

cu verilir yolcu alınır. 

lskenderiye sürat 
postası 

( İzmir ) Vapuru 8 Ağus
tos cuma 13 te Galata 
rıhtımından kalkarak cu
martesi · sabahı İzmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi lskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye 'den kalkarak lzmir' e 
uğrıyarak İstanbul' a gele
cektir. 

OTOMOBİL 
SORUNUZ, 6ÖBBNINIZ, 

.,. • • 
TECRUBE EDiNiZ 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

V t vapuru a an 6 Ağustos 

Çarşamba . 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize)ye gide-

Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler 

çok güzel ve en iyi kumaşlardan imal edilir. 
cektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 15 J 5 MODA 
YUNANİSTANDAKl EMLAK 

SAHİPLERİ 

. lstanbul Viliy~tinden: 
1- Y unanistanda kain ola-

Eminönü esyap terzihanesine 
rak 1-8-929 tarihine kadar saw 
hiplerinin yeddi tasarruf ve is
tifadesinde kalıp Yunan hüku
metince vazıyet edilmemiş ola 
emlak sahiplerinin, 

uğramadan geçmeyiniz. 
... 

2 - Ve bir de sahiplerinin 
hakkı tasarrufları nezolunarak 
Yunan hükumetine intikal eden 
Yunanistanda kain emvali gay
ri menkule derununda kalmış I 
olan emvali menkule sahip-

---
letinin. j 

Muhtelit Mübadele komisyo
nu Türk heyeti murahhasa:! ı 
riyasetine müracaatları lüzumu 
jlan olunur. 

Tütün eksper kursu 
~ 

Tütün inhisarı U. Müdürlüğünden: 
Ortaköy' de F eriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul 1 

edilmek için : 
1 - Türk olmak ve ( 1912 - 1905) • ( 1328 - 1321) do- ' 

jıımlu bulunmak ; 
2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak ; 

3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulun
mak ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlardan dolayı mahküm olmamak lazımdır. 

istekli olanlar bir istida ile Ga:ata'da Tütiin inhisarı umum 
müdürlüğüne müracaat ve; : . 

1 - Nüfus cüzdanı veya t~zkeresı; 
2 - Mektep şahadetnamesi: 

3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 
4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetinden, polis veya jan-

darma dairelerinden müsaddak hüsnühal varakası. 
5 - Dört tane fotoğrafı; he~nen tevdi etmelidirler. 

Ancak yukardalci şartları haiz olupta bu vesikaları ve 
saireyi (23 ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler 
adedi mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan mil· 
sabaka imtihanına girebilirler. 

Müsabaka imtiham ( 25 ağt°ıstos 1930) da başlıyac.ak ve orta 
tahsil derecesinde türkçe, he.sap, hendese, fizik kimya ve 
tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare liekıınleri tarafından tesbit edilir. 
Kabul edilen talebe nazari ders pnlerinden maada olan 

günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada 
amele ğibi çalışır, 

Talebeye hiç bir ücret verilmeL 

Emvali metruke müdürlüğünden:' 

Sahlık iki bap hane ve 
bahçe hissesi 

Boğaziçinde Çengelköyünde cedit Bekirdereai aobttn~ 
atik 13 cedit 4, 3, 3-l numaralarla murakkam iki bap baneve, 
bahçenin icareteynli mahallinin 3 l 5 hisse itibarile 145 lıiueıi 

ile mukataalı muayyen mahallinin 100 sehim itibarile 9'l his
sesinin bedelleri dört senede müsavi taksit ile &denmek iizere 

23 - 8 - 930 tarihine müsadif cumartesi günll saat 14 t• aleni 
müzayede ile satılacakbr. Bedeli mubammeni 1410 liradır. 

~T~liplerin %7,50 teminat makbuzl&rile latanbul Milli emWr 
müdüriyeti ıabt komisyonuna müracaat eylemeleri. 

f 

Böbrek hastalığınız varsa 

• 

VITEL 
Suyu içiniz, tesirini derhal 

•• •• •• gorursunuz 

MH'ul mGcllr: Selim R"l'I' 


