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HERGÜN NESROLUNUR 
SON POSTA Halkın ıazüdflt: Halk bunuala .,..... 
SON POSTA Hallan kulatıdın Halk bununla ifitir 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk hanunla • le~. 

• 
FETHIB.MU BELE EDECEK M11 

DON lsMET PAŞANIN 
NUTKUNU DINLIYEN
LER KENDi KENDi· 
LERİNE BU SUALi 
SORMAKLA MESGUL 
BULUNUYORLAR .. 

=== 
Poletika Oyunlarında ilk Çarpışma Dün Gece Bitti: Bugünün Meseleleripden 

Nafia Vekili Dün Akşam Üzeri "Ben Neşeli, Şarka Gönderilen Şe
lialk Neşeli, Memleket Neşeli ,, Diyordu . . . kei-lerden 1,5 Milyon 
8AşVEKIL MUARIZLARININ BILHASs ~ C)İMENDIFERE AiT TENKiTLERiNE CEVAP VERiRKEN 

YÜZÜNDE HAYRET, NEŞE YE EÖLENCE IF ADE EDEN ÇiZGiLER GOSTERIYORDU •• 

lsnıet Paşanın Muhaliflerine Mukabele3İn Tam Bir Buçuk Saat Sürdü 

Şi,,asta Demir yolunun 
~ima Resmini Seyre 
~lenlerin Adedi Enaz 
~ Bin Kişi Olarak 

Siyasette Karşıkarşıya, Hayatta Yanyana iki Sima 

1' ahmin Ediliyordu 
~· --- . 

L. .. _":v~ 30 (H.M.) - J\laca 
~. Sankışladan ge
tİJorduk. Dışarda davul zurna 
tealen arasında yilkselen bir 
"hıtu vardır. 

P.teb'ualardan biri henilz 
~b. Pürteliş pencereye. 

- Ne var, ne oluyor? 
'fanı bquıda bir meb'm 

"'kacia.p litife etti: 
.._ "::- Halk reyini veriyor, 
'""Cli. Bu. aadece zamanında 
~ bir litifeydi. Fakat 
~ çok yalan bir liti-
1:!._~ . F"dbalrika ismet Papnm 
~e bulunup ta hadi.e
~· · r6zlerile gören miistakil 
~ . ~u~teci için kabulü mec-
-"'1dir ki : 
~ Sivuta lokomotifin c16dü
h öttnrenler batbn geçtiği 

-=-~af halkının kalbini ka-
-:.'lllflardır. .. 
~ fl.ı kısım vatandqlanmız 
L.t~ bu dakikada ne vergi, ne 
~· ne de suiistimal vardır. 
~ yalmz demiryolun-

'6..~ davulu, bu zurnayı, bu 
w;~ neli taıdardan ve meydanlarda '8>i Kayaeride olduğu kiime küme iaandan başka bir 

: 
olduğunu görmiye gelenler 
vardı. 

Seyirciler Arasında U
zak Köylerden, Lokomo
tifin Nasıl Şey Olduğu
nu Görmiye Gelenler 

De Vardı •••• 
l ctimlelerle hoş geldiniz dediler. 

Başvekil takın yam başında 
yiikselen kiirsüye çıkb ve iki 
eliqi ..Uıyarak ıen ve memnun 
halkı selimladı ve nutkuna 
bqladı. 

ismet Pqa muanzlannın 
tenkitlerine cevap verirken yü
zünde neşeli mimikler vardı. 
Nutku bazan hayret ifade 
eden bir buçuk saat sürdü. 
Şiddetlt alkışlar arasında ni
ha-nt buldu. 

Saat beşte tren. lokomoti
fin bitmek bilmiyen diklik 
..ı ile tekrar Mreket etti: 

- İzmir. ı.o... daj·ı 
hl .. lavhu&a~ talan 
albadan geçere&:.em=e--p.ai. 

Nafia vekili, ISmet Pf. nm 
yanmdaydı. Yaklaştim, elinde 
tutt.du bir demet tebrik 
telııaf.µu g6sterdi : 

- işte görilyorsunuz, dedi. 
Ben neteli , halk neşeli , 
memleket neşeli, daha ne söy
liyeyim •• 

lira Zararın Hesabı 
V aktile inhiur iclareainia fark villyetleri için Arkoı firke

tinden alıp gönderdiji bir teker me1elesinden bahsettik. 
Bu itte tutulan yanlıf yolun memleketi ne biyiik bir zarara 

soktuğunu söyledik. Şimdi, Bu mesele hakkında müfredatlı 
rakamlara müstenit bazı maliimat daha aldık. Bu malumab 
qağıda naklediyotuz : 

İktısat vekili Şakir bey meclisi idare reisi iken teker inh;· 
sar idaresi (20) haziran (926) tarihinde Arkoı Rus şirketine 
çuval dahilinde tonu (30,5) lngiliz liraaına (5) bin ton şeker 
sipariş vereli. Bu ıeker inhisar mecliai idaresinin ( 17) haziran 
(926) tanhli karan mucibince f81'k vilayetleri için mübayaa 
edilmişür. 

Şeker daha emin Sll!ette ıevkedilmek için sandık içinde ol
saydi, sandık fiah olarak ton başına ( 1) lngiliz lirası zammedi
lecek; Aakostan alman bir ton şekerin fiah: (31,5) lr.giliz lira
sı olacakb. Şimdi Ruslarla mutabık kalaığımız şekerlerin aynı 
şekerlerin İstanbuldaki fiatmi tesbit edelim: 

inhisar idaresi 18 lıanran 1925 da ve ondan aonr 29 hazi
ran 1926 tarihinde "İsak Nabmiyas" tan ve gene ( 29) Haziran 
19'l6tarihinde "M. Buat" tan tonu18,5İngiliz lirasına Çekoslavak 
küp şekerini sandık dahilinde mlibaya ediyor. 

Bu 18,5 lngiliz lirası teker fiab naslara 3 J ,5 lngiliz lirua 
şeker ısmarladığımız tarihten hemevvel, hemck IOIU'll yani 18 ve 
29 Hufru tarihli emuinda inhİlanD Japbiı mubayaalarla 
1ıdıakkuk etmiftlr, 

lnbiaann mllbayaa cedvelinde bu her zaman giirülebilir. 
Mukayese: 

(18,5) lngiliz lirua sif -İstanbul limanı- demek lstanbuldur. 
Şark ~yetlerine teker Sürmene ve Trabzon, Erzurum tariki
ile g&ıderilii. Sif 5nrmene, sif Erzurumda { 1 O) tilin fazladır k. 
o zaman sif Karadeniz ( 19) lngiJiz lirua oluyor. 

Otomobil Çarptı 
Unkapmnda Zeyrek cadae

sinden ge~mekte olan lranıı 
Baha'ya henüz numarası ve 
sahibi kim olduğu anlaşılamı
yan bir otomobil çarparak 
ağır surette yaralnmışbr. 

( Devamı 2 inci sayfada J 

Otomobil Kazası 
İtalyan aefareti müstefannm 

otomobili dihı •kpm Alemdar 
caddesinden geçerken Maltepe 
askeri 1iseai talebesinden 2856 
numaralı Nihat Efendiye çar
parak yaralamıştır. 

'Sanlaşıacla da, Sivuta da teY ilipmyordu.! 
fi Civar tehirleri bırakmaz, Si-

~ ele hatbn en son ulaşhğı vastan ziyade Kayseriye yakın 

ismet Paşayı getiren tren 
üçte geldi. muvakkat İst!IS)'o
nun gerisinde durdu. ismet 
Paşa ile davetlileri indiler. Be
lediye reisi Hayri Bey ile 
doktor Necdet Bye kısa 

Filhakika herkes neşeli idi. 
Bu itibarla Serbest Cümhu

riyet fırkası htıküme1: fırkaaı
mn demiryolu siyasetini ten
kit ederken fikrini tam bir 
surette ifade edecek kelime
ler kullanmamakla hata etmiş 
ve muanzlannm Serbest Cüm
~yet fırkaauu, güya timen
difer istemiyormuş gibi gös
teı:znek suretile gtızel bir po-
letika tabiyesi yapbğını gör- ı ' Ş · d ~ ./. ı mliŞ.ttir, diyeceğim. _ ımen iı er Siyaseti Karşısında _ 

Şimdi burada bulunanlar ..__ ___________________ __. 

Cat_~lıirde bayram vardı. olan ( Sançiçek ) ve (Deliler) 
~~e pencerelerde bay- gibi yirmi otuz evlik köyler
~~ lenİf sokaklarda def- den bile lokomotifin nasıl şey 

ClAS EN llOHbl HABERiNi BOTON RAKiPLERiNDEN EVVEL VERMEK BiR 
~~ EN BOYOK llUV AFFAKIYETt iSE, '"SON POSTA,, GAZETESi BU 
~"AKIYETI DON KAZANlllŞ11R VE StvAS'TA SÖYLENEN NUTKU 

arasında Fethi beyin ismet 
Pş. r_a mukabele edeceğini 
tahmin edenler pek çoktur. 

iKiNCi TABI YAP ARAK DON AKŞAM ISTANB~A OKUTMUŞTUR. llAAMAF'IH 
TAŞRA KARJLERI iLE DON iKiNCi TAB 1 BULAlllY AN KARILERbdzE 
MAHSUS OLARAK BUGON DE YEDiNCi SA YF IZDA TEKRAR ETllEKTEYlz. 

Dünkiı Zafer Bayramının intibaları 1 fethi Bey Dün 
------------· Yalovaya Gitmi-

ye Lüzum Gördü 
Dlbı bayram gllntlne tesadiif 

ettiği için S. C. fırkasmda 
fazla faaliyet görtilmedi. 

Bununla beraber idare he
yeti Fethi Beyin riyaseti al
bnda toplanda. 

Birinci derecede dahili ni
(Devamı 2 had aa}'fadaJ 

114inci piyankomu
zun kuponlan yakında 
bqJıyacakbr. Tafsili
bm bekleyiniz. 

Pareyı veren dOcüğn çalar! 

ECEK 
S. COMHURIYET 
FIRKASININ TEŞ. 
Kil.An BU HAFTA 
BAŞUY ACAKTIR. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Bizde Faiz Niçin 
Pahalı Oluyor? 

G• .•a (Ün, Emlik ba.nbınıın 
elindeki tallmata eair olarak halk
tan f uJa fal& aJdıjuu yaıtdık, ra
bra J6ıterdlk. Hu hu.usta ltir de 
aliluı.du halkla sarü,mcyi eun
.. •lrdük. fakat tam ita ııracla 
bize at•jıki mektup ıeldi. Beli
l'•ti kart11ıada lıqb herbaari 
l.ir tetkiki lhu-.us rördilk. det"" 
cecflyonız: 

"Emlik bankua hakkındUi 
aqriyabnızın bü)rük bir alaka 
ile okudum. Bu yazıda% (13) 
faizden bahsolunuyor. Halbuki 
banka faizini anlamak için 
bankadan istikraz etmek la
zımdır. 

Ben bankadan (5) sene vade 
ile ( 8000) lira aldım. (8000) 
lira içio % 13 hesabı ile 
( 1040) lirası faiz hesap edildi. 

Bunun ( 5) seneliği ( 5200) 
Uraya baliğ oldu. (8000) lira 
resülmal, (5200) faiz ki ceman 
(13200) lira tuttu. Bundan 
(700) lirası faiz diye peşinen 
tenzil olundu. (12500) lira kal
dı. Bu para beş seneye tak
sim edildi, beher seneye {2500) 
lira isabet eyledi ve elime 
(7300) lira verildi. 

Bu h~aptan parayı ~de
mekteyim. Şimdi faizi heAp 
edelim: HesaP"~ (8000) lira 
alacakken hakikatte (7300) 
lira aldım. (5200) lira faiz 
vereceğim. Bu faiz % 70 e 
gelmiyor mu .. ? işte bankanın 
talimatnamesindeki aksaklık. 
Her alh ayda ( 2500 ) den 
senede ( 5000 ) lira ödemekte 
olduğum halde ödediğim tak
sitler hiç nazara alınmıyor ve 
mütemadiyen ( 8000 ) lira fize
rinden faiz alınıyor. Bu kadar 
yliksek kazanç nerede vardır? 
Sıruı geldiği zaman bu usule 
itiraz ettiin. Verilen cevap şu 
oldu: 

"Bu hesap, banka usulleri 
icabındandır! Ve buna itiraz 
edilemez!" miş. 

Bu hesap üzerinden para 
istikraz etmek mecburiyetinde 
kalanların mallan sablmaz da 
ne olur? 

Bu faizin ne suretle tediye 
edileceğini siz tayin edin ve 
lütfen gazetenizle bu hesabı 
bankadan 10runuz efendim. ,, 

NaJ;, 

AB 1 L İ 
Kazım Pş. 

Meclis Reisi Bir 
Kaza Savuşturdu 

B. M. M. Reisi Kazım Pş. 
dün lstildil caddeainden geçer
ken toför Kirnıran efendinin 
idare ettiği 2418 numaralı 
otomc;bilin ..demesine maruz 
kalmıştır. 

Bu sademenin tesirile Ka
zım Pş. burnundan bir mik
tar kan zayi etmiş, civar bir 
eczanede pansuman yapılmış
br. Sıhhatleri iyidir. Kazaya 
sebep olan şoför tutulmuştur. 

iskemleyi Başlarında 
Paralamış 

Unkapanında balıkçı Kamil 
son derece sarhoş olarak Üs· 
man efendinin kahvesine git
miş ve diğer mUşterileri ra
hatsız etmiye başlamıştır. 

Kendisine terbiyesini takın
masını ihtar eden Osman efendi 
ile çırağı Mehmedi iskemle ile 
bqlanndan yaralamıştır. 

Zorlu Bir Kan Koca 
Unkapanında oturan Ayşe 

hanımı ayni evde oturan Sü-

leyman Ef. ve zevcesi Gülşen H. 
dövmüşler ve yaralamışlardır. 

Kan koca yakalanmı,tır. 

Bugünün 
Meselelerinden 

[Bq tarafı birinci ıayfada] 

Traktörlerin 

Çünkü 
Etmiş 

Hiçbiri Alınamaz 

Tekemmül 
Değildirler. 

Fikrimizin İsabeti Anlaşılıyor 
Ankara, 31 (T clcfon) - Burada yapılmakta olan traktör 

tecrübelerinin sarfiyata ait mukay~eleri bitmi§tir. Şimdi kud
retleri mukayese edilecektir.Heyete dahil bir mütehassısın bana 
söyledikleri şudur: 

- Her makinenin kendine g5re diğerine tercih edilecek 
evsafı vardır Firmalardan hiçbiri kabul edilemez. Heyetimiz 
bunlardan üç veya ikisi için (memlekete ithal edilebilir) diye bir 
tavsiye yapacaktır. 

[SonP osta· Biz bu hususta fikrimizi söylemişizdir. Bütün 
dünyanın fikri de budur. 

Traktörle ziraat yapmak bir lüks işidir. Makine bozulur, 
tamirci bulunmaz, köylfiye beli olur. En •iyi çare modem 
pullukla ve beygirle çift sürmektir. Herkes bunu yapıyor da 
biz neden yapmıyoruz. 

· Esasen bu traktör kanunu hususi istifadeler menedilmek 
için meclisçe yedi defa reddedilmişti. Eğer lüzum hasıl olursa 
Meclis ı.abıtlarını da neşretmek mümkündür.] 

İki Memur Ağır Zan Altında 
• 

Her ikisi De Tevkif 
Olunmuşlardır 

Tahkikatı Müfettişler Yapmaktadır 

Hırsızlık 

Son "24" Saatin 
Vukuatı ••• 

1 - Sürmeneli Hasan Efen
dinin Haaköyde tamirde bulu-

J nan yelkenli ıemisine sabıkalı 
Arap Recep ve Davit perek 
bir takım eşya çalmıtlar. Bun
lardan Recep yakalanmı~sa da 
Davit sandalla kaçmışbr. 

2 - Arapcaıniiode oturan 
Şeyho, yatağı altına bıraktıiı 
(25) lirasının arkadaşı Mustafa 
Ef. tarafından çalındığını iddia 
etmektedir. 

3 - Rasim isminde birisi 
Beyoğlunda mimar sokağında 
oturan madam Katerinin 
evine girmiş; 21 parça çamaşır 
ve ban eşya çalmış; kaçmak 
istemiş, fakat eşya ile birlikte 
tutulmuştur. 

Fethi Bey Dün 
Y alovaya Gitmi
ye Lüzum Gördü 

( 8q tarafı 1 inci uyfada J 

zamnameyi, ikinci derecede de 
bu ~.nnameye muvafık ola
rak yapılacak tctkilab ve en 
nihayet te belediye intihaba

bnda gösterilecek namzetlerin 

li:.tesini konuştu . 
Müzakere neticesinde Fethi 

Galata merkezine tibi Ban- leri de bu suretle istismar beyin Y alovaya gitmesi ve 
kalar polis mevkii amirliği ediyormuı. Mnfettişler tahkikata Yalovada kaldığı nıüddet 
vazifesini gören komiser mu- devam etmektedirler. u.rfında fırka işlerinin Ankara 
avini Osman efendiye işten el Galata merkezi emrinde ça- b' Tal.ıı.t B t afı d 

Bu -ker şark vilayetlerine 1 me usu "' ey ar n an 
·r çektirilerek tevkif edilmiştir. lışan taharri memuru brahim k al 

gönderilmek ıçın tonasında Osman efendinin bu akıbete Efendi hakkında da mnlkiye mü- görülmesi arar hna alındı 
takrib·ı olarak.. (7) •ngı"lı"z lirası b b" ül'~ f · ,.ğ. h b ril . ve Felhi B. de 6ğleden sonra • uğramasının se e ı m- K.l,.i'~ etltfı.ı ıne a er ve mış. 

masraf oluyor. O halde Rus mfıfettişlerine yapılan bir ıh- Denmiş ki llu memur Efendi Yalovaya gitti. 
ıekeri yerine Çekislovak şeke- bardır. yankesicilerden, hırsızlardan Serbest Cümhuriyet fırkası 
ri alınsaydı: {31,S) İngiliz lira- Bu ihbara g<Sre Osman pnra alıyor. reisinin yamı avdet ederek 

11 
yerine (26) İngiliz lirası ve- Efendi, kendi mıntakası d~- İbrahim Efendiye itten el çarşamba günü Ağsaoğlu Ahmet 

rilecek ve aradaki(Z7500) fngı·- Hnde bulunan han, apartılban çektirilmiştir. Evi de aranmış, Beyle birlikte lzmire a-ilmesine 
gı'bi yerleri, iddiaya g~re bazı tereddüt uyandıran eşya • dil k d" 

liz lirası ki (8,5) daA: (233,750) intizar e me te ır. 
inhisar albna almış, kapıcı bulunmuştur. Bunlar halı, filin 

Türk lirasını Hazine zarar filan gibi adamları para ver- gibi eşyadır. Kendisi timdi YENi iL TİHAKLAR .. 
etmiyecekti. miye icbar ediyor, bekçilik- mevkuftur. Dnn bayram olmasına rai· 

Arkos (5) bin tonu iki defa ________ ... ________ men Serbest Cümhuriyet fır-

da teslim edecekti. O zaman Şeftali Sokağında Gene Bir Otomobil kası büsbütün ziyaretçisiz kal-

inhisar mildiirii Lt\tfi Beyin Cam Kıranlar Kazası m11 değildir. Fırkaya girmek 
riyasetinde Tahir Kevkep, Hils- G istiyenlerin, fırka namı;ıa muh-

G ı d b kalı ece saat 24 te Maçka-
y nn, Faiz Beylerden mürekkep a ata a oturan sa ı telif semtlerde teşkilat yap-

a Dk e SİCİ) İ k bir heyet toplanıyor. Fa.zlı ile arkadaşı Kemal sar- dan geçmekte olan Hatiçe mak üzere müracaatta hulu-
l - Edime hududu maki· Bu heyet: Zararın neresin- hoş olarak Şeftali sokağında Hanıma şoför Nuri Ef.nin idare nanların adedi mühimce bir 

neli tüfek efradından Memduh den dönülürse kardır diyerek Ali Ekberin kahvesine gitmiş- ettiği 2411 numaralı otomo- yekuna baliğ oluyordu. 
efendinin köpril nzerinde (9) bu işten dönülmesi için tqeb- ler ve kahveciyi dövroüşler, bil çarparak hafifçe yarala- Maamafih bu nıüracaatlar-
lirası çarpılmıştır. bUste bulunuyor. Her ne hal dükkanın camlarını kırmış- mıştır. dan hiçbiri intaç edilememiş, 

2 - Hasköyde oturan lbrn- ise dönmek mümkün olmuyor. lardır. tetkikata tatik olunmuştur. 

Günün Tarihı 

Vilayet Ve Ema
net Birleşirken .. 

Villyetle Ş e h re m a n et İ 
yarından itibaren birleşr:nİf I 
oluyor. Bunun neticesi olarak 
kaza tqkilibna ait kadro 'Vİ" 
liyete tebliğ edilmiştir. Yeni 
tqkillt neticesi Bqiktaş kar 
makamlıiına Foça kayına" 
kamı Şevket, Eminönü kaY" 
malcamhiına Emanet miifettİ' 
ti HalUk Nihat, Fatih kayına" 
kamlıj'ına Bia-a kaymakaJlll 
Veli, Kadıköye Ayvalık kar 
makamı İbrahim, Üsküdatl 
Akşehir kaymakamı İzzettiıı. 
Beyoiluna Hayrebolu kar 
makamı Sedat Aziz, Sarıyet 
kaymakamlı~na İstanbul mek" 
tupçusu Hüdai beyler tayİ' 
olunmuşlardır. 

Adalar kaymakamı Hyriı 
Beykoy kaymakamı Reşat, Br 
kırköy kaymakamı Şefik bey
ler vazifelerinde kalmışlardır· 
Bu muameleler tasdike anr 
dilmiş olup tasdik yapılıncı)" 
kadar vekiletle İf görecek• 
lerdir. 

Kaymakamlar, mmtakalatl 
dahilinde beledi ve idari vazife 

.leri ıöreceklerdir. 
Üsküdar kaymakamı Fuat 

B. vilayet mektupçuluğuna tr 
yin edilmiştir. Yeni kanun mır 
cibince Ankara ve İstanbul 
valileri ayni zamanda belediye 
reisidirler. Nahiye müdürlerioİ 
vilayet tayin edecektir. 

Belediye zabıtası yedinci 

bir şube halinde polise de"" 
redilmiş oluyor. Merl!:eJ: me
murlan kadrosu henbz E:ı niyeti 
umumiyeden gelmiş değildir 

Vali muavini, bu oirleş:ne 

neticesi hiçbir memul"W' açıkta 

kalmıyacağım söyl'!miştir. 

Şehir bü~çesi ( 12 ) milyoP 
lira olacakbr. 

Emanet m~murlarına Barr 
min teşmili için maliye: tetkik 
yapmaktadır. Vaktinde gel" 

mezse maaşlar eski esas ü~erilt" 

den verilecektir. 
Polia kadrosu ( 2500) ki; 

olacaktır. 

~Asım B. - M~ 
müdürü lzmir' den gelmiştir· 
~ Ru &/iri - Ankara' 

ya gitmiştir. 
)#.. Maarif V ek.ileti - Ü( 

namzedin ismi söyleniyor: 
Vasıf, Nafi Atuf, Kemal ~ 
Beyler. 

him efendinin tramvayda (2) Rusların Erzuruma gönderdiği Memur Tavn Takınmış Dün deveı an eden bir riva-

lirası yankesicilıkle çalmmışbr. ıekerlerden bir kısmı yağmur- Tramvaydan Düştü Aksnrayda oturan İskender yete göre İstanbul meb'usıı DoJandırıcıJık 
3 - Beşiktaşta otar A dan eriyor, pekaz kısmı sablı- Süreyya Paşa yeni fırkaya 

an vşe Şoför Tahsin Ff. Aksaray'dan Ef. kendisine icra memuru ...1 
H. m Karaköy'de çantasın- yor; şöy'e böyle hazine bu iş- ginnek kararını vermiş ve Eminönü'nde Şah Mehıoe• 

( · l 1 k Samatya'ya tramvayla gider- süsü vererek Arapcamiinde alk fı k d l l T h f d .. ,. dan (47) lirası yankes:cilikle t~n 1,5} mi yon iraya ya m h r asın an ayn masma oğ u a sin e en inin yalll•· 
ç.alınmışbr. Sabıkalı Halilden bir zarar görüyo.:. İşte size ken tramvaydan düşmüş ve yemenici Osman efendinin 3 müsaade edilmesi için müra· sokulan bir adam 10 liıasıO' 

=ş=ü=p=he==e=d=il=m=e=kt==ed=i=r·===========a=f~=.k=i=b=i=r=h=e=s=a=p·=============b;aş==ın=d=an===y=ar=a=la=n=m=ı=ş=tı=r.========l=ir=a=sı=n=ı=d=o=la=n=d=ır=m=ı=şb=r=.=========c=a=a=tt=a==b=ul=J=n=m=u=şt=u=r=. ==========d=o=lan===d~ır~m=ı=şb=r=.========:;::;:;~ 

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

1: Hasan bey - P,azar ola şimeodiferci .. ~ Bu 2: Ha.aan bey - Bana da bir bilet kes bakalım! 3: Huan bey - Oh... Oog usu hoşuma gitti! 4: H:ısan bey - Fakat bu yolA kaç milyoıı ~ 
tren nereye gidiyor? .Kişe memuru -Sen Son Poıta muharrirlerinden Memleketim harabe olmaktan kurtuldu ... Medeniyet külmüş?.. Aman yarabbi!.. Sivasa mı gidiyor 

Kife memuru - SiYaaa, Haaaa bey, SivaaaJ dejil miaio? Para Yerme! arabuına bindik. u uruma mı? Aman imendiferci ba ı! Dikkat! 
.:.:..:....::=--~:....::........:..;_....:..;_~__:_____!~------....:..;_------___:_....:..;_~~~~----'"~~~~---~~~-~~~~~~-----------.;..._;;...;;......;_.;..;..;._,~;...;....;.;;..;;.;.._;_;;_.__;_;_....__.,~~~~-



Her gün -Mesuliyet 
Kirne 
A •tt• ;> z ır. 

Çırkin münakaşalara gir
mekten her zaman uzak kala
cagız. Fakat bu, isnatlara 
karşı kcnd·m·zi müdnf.ıa etmi
yeceğiz demek değildir. 

Geçen nushamızdan birinde, ı 
Bergamadan aldığımız bir 
mektubu nep-ettik, banda: 
.. Birkaç AnadOlu jandarmua
nm aeksen yapnda bir ihtiyan 
dövdüğünü Ye lmlannm lrZlD& 

Keçtiiüıi vak'a, yer, wm 
tasrih ederek yazılıyordu. 

Resmi bir gazeteye yakıf
mıyan mübalağalar ve muga
latalarla, Hakimiyeti Milliye j 
bwıa cevap veriyor: .. Devlet 
kuvvetlerini böyle ulu orta 
rezil etmiye kalkışmak, Türk 
jandarmasını bu manzarada gös
termek ne demek bilir misiniz? 
Memleketin namusunu, arzmı 
masun tutan. sulh ordusunun 
namını ve şerefini korumakla 
mükellef olanları görmek isti
yoruz. İskandal gezeteciliğinin 
de bir haddi var. " 

Biz iskandal gazeteciliğinin 
haddini hududunu bilmiyoruz, 

çünki bu türlü gazetecilik yapma
dığımız için Hakimiyeti Milliye 

mnhanirinin o vadideki derslerine 
ve tecrübelerine de ihtiyacımız 
yoktur. Biz Anadoluda"Birkaç,, 
jandarmanın yapdıldannı yaz
dık, " Türkiyenin bütün jan
darmalan böyledir.,. Demedik. 
Hususi bir nk'aya bittin 
memlekete tetmil eden biz de
iillz. " Hakimiyeti Milliye,. dlr. 

Baylcce rami bir pzete, 
laem bize iftira ediyor, hem 
de memleketin &amWAIDu, 11'

zmı ortaya koyuyor. Banan 
ancak mea'uliyeti o resmi p
zete muharririnin kalemine 
y&klenmiştir. 

Geçenlerde, YqilldSyünde 
bir jandarma, kesikbq meae
leainin kaharamanı katil Ôme
ri dayaktan öldürmtiftü. 86-
tün gazeteler, bu cinayetten 
nefretle bahsettiler. Btıtün ga-
zeteler Türk jandarmasının, 
asayiş ku"vctlerinin, sulh ordu
sunun şerefine mi taarruz etti
ler? 

Geçenlerde bir komiser 
adam vurdu, gazeteler aley
hinde yazdılar. Bir polisin ci-
nayetini yazmak blitün Tiirk 
polisinin bütün "sulh ordusu" 
nun n•mma ve şerefine taar
ruz mudur? 

Poliateki dayaktan her gazete 
nefretle ve iltikrahJa bahae-
tti. Buda mı .. Dmet kunt
lerini ula ort rezil etmek .. tir? 

Herlwıii mealekte, birçok 
namualu ve mert insanlar 
arumda, kCStüleri ve alçaklan 
da bulunabilir. Bunlan haber 
vermek bütün o meslek erba
bma hakaret midir? 

"Hakimiyeti milliye" muhar
ririne tekrar haber verelim ki 
hususi vak' alan biitnn bir mes
lek erbab1D1D haysiyetine, bü-
tün bir ordunun namına ve 
terefine, bütün bir memleke
tin namusuna ve ırzına teşmil 
etmek mesuliyeti münhasiren 
kendisine aittir. 

Bir Gramofon 
Mağazasını Soydular. 
Postane karşısında gramofon 

'Ye plik ticareti yapan Y akup 
efendi Perşembe akşamı ma-
i•ıasını kap&mlf, e v i n e , 
aibiıİf. Dtbı aabab açbğı 
uman (130) plAlrl• bazı 

....... çalmclıjmı ı&m8f, 
,.._ mlncaat et-iftir. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: lf. Metetmek Ve Edilmek * 

1 - T neccühe mazhar olmak 
IJi biı- teJdir. Jmam birçok 
zamanlar miifkGI mevldlerdea 
kurtanr. 

2 - SeYilmek daha iyidir. Bir 3-Takclir edilmek ve bqkalann-
lannm, .eYildltiDi bilmem ona ku.- da mbmet biui uyandırmak ta iyi bir 
•et verir. Serildipl lfitmek ka- teJdir. Takdir ıaealerl ifitmek ln.aana 
dar l'Üzel birıey olur mu ? yapbj'l lt hakkında emniyet verir. 

4 - Fakat medih kötü ve bo
zucu bir şeydir. lnaanlan bozan 
ve fena yollara sevkedea tef 
metetmek ve edilmektir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Çiftçiıiıiz 
Hiçbir Memleket 
Çiftçisinden 
AŞağı Değildir 
Sapanca, 29 ( Hususi) -

Geçen gün "İster inan, ister 
inanma" ailtununuzda cenubi 
Amerikada yetişe ( 2 ) metre 
uzunluğunda asmakabaldanmn 
resmini gördüm. Bu, hayreti 
mucip birşey değildir. 

Eier fenni usul ile çahpbr-
1& onlardan daha iyi neticeler 
alabiliriz. iddiamı ispat etmek 
için aize bir nlmune ı&ade
riyorum. 

Ziga 
S. P. - rdvaJd bu karii

miz bize 1 metre 60 santim 
uzunluiunda bir kabak gön
dermİfÜr. Bu da fenni çalap
hna bu topraldaım çok iyi 
mahsul vereceğini ispat eder. 

Kurtlu Unlar 
Adana 29 - Ekstra bazı 

unlardan yapılan ekmeklerin 
içinden kurt çıkmaktadır. 

Verem Kampı 
İzmir, 30 (Hususi) - Ya

manlar dağında vereın müca
dele cemiyeti tarafından açılan 
kamp onuncu haftasını bitirdi. 
Bugiln merasimle kapanacaktır. 

Yunanistan 
Ecnebi Mekteplerini 

Açmıyor 

Atina 30 [ Huauai ) - Dtın 
bazı sefirler hariciye nezare
tine giderek Yunan tebaua 
olan çocuklann ecnebi mek
teplerine girmelerinin men'i 
hakkındaki Maarif nezaretinin 
tebliii meselesini nazırla görilf
müşlerdir. 

Nazır, bu kararın kat'i 
olduğunu ve ilk meclis 
içtimaında kanuniyeti tasdik 
edileceğini beyan etmiştir. 

Nazır, Yunanist•nan bu hu-
susta Almanyanın yapbğuıı 
yapmaktan başka bir yol ta
kip etmediğini, ve sefılerrin bu 
nu bilmemesine hayret ettijini 
cevaben söylemiştir. 

Türkiye Ve 
Yunanistan 

Atina, 30 (Hususi) - Ha
ncıye nazın Mihalakopulos 
Patrasta bir nutuk aöyliyerek 
Y unanistanm Tlrldye ile olan 
milnuebabnda kendiainin talllp 

ettiji hatb hareketi izah ede
cektir. 

l Sivas hattının açılma masrafı 

Büyük Kısmı Demir 
Yollara Ait Olacak 
Davetliler Bugün Dönmektedir 
Ankara, 31 (Telefon) - Sivas hattının açılma merasiminden 

dönenleri karşılamak için burada hazırlıklar yapılmaktadır. 
Hattın kütat masrafından Devlet demiryollannın hissesine 

isabet eden miktar 200 bindir. idare üç katar tahrik etmiştir. 
(270) davetli (56) memurun yiyecek ve içecek masrafları 

da idareye aittir. Seyahat esnasında (5000) fişe bira, (400)şişe 
pmpanya sarf edilmiştir. Devlet demiryollan bir vagon erzak 
sevketmiştir. 

İngilizler 
Romanya'yı Tahrik 

Ediyorlarmış 
Moıkova, 30 (Ag) - Pra.

da gazetesi, lnıffiz gemileriniD 
K&tence'yi ziyaretini Sovy'et 
htıktbnetine kartı h•unane bir 
nftmayi, tellkki etmektedir. 

Pravdaya göre ba hadise 
hiçbir vakit eseri nezaket olarak 
yapdan ziyaretlerden madut 
olmayıp Romanya'da Burjuva 
sinıfının Sovyet dilşmanlığmı 

körüklemek gayesine matuf 
ve Romanyanm bütüJ! Sovyet 
düşmanı bulunan grupların 
ileri karakol gibi telikki edil
mesi icap ettiğini de Rus ga
zetesi aynca kaydediyor. 

Nuri Pş. 

Şerefine Çay Veriliyor 
Ankara 31 (Telefon)- Irak 

başvekili Nuri Pş. şerefine 
bugiin saat 14 te Hariciye 

konaimda bir çay Yerilecektir. 
Sefirler daYetlidir. Nuri Pı. 

Donanmamız 

Karadenizde Sevinç 
Dağıbyor 

Tirebolu, - Karadeaizde 
bir cevlln yapmakta olan 
donanmamız 22 Apstos 9.10 
cuma rftnil saat on buçukta 
Tireboluya ::elmiş ft tam 
bq saat kaldıktan tonra saat 
!\ç buçukta giresona doğru 
~areket etmiştir. 

Mevcut sekiz on motor Ye 
birçok sandallar ; kasaba ve 
köylerden sahile dökülen bin
lerce balkı beş saat bilifasıla 
mütamadiyen gemilere taşımış 
ve gezdirmiştir. 

Donanmanın gelişinden ha
berdar olmıyan dahil mücavir 
köyler halkı ; kaza kaymakam 
vekilinin ziyareti rasmiyesi es
ıiasmda atılan top seslerini 
işidince, yer yer Tireboluya 
akın etmiş, bu tezahürata 
iştirak eylemiştir. 

Bu münasebetle Tirebolu çok 
kıymetli bir bayram günü ya
f&IDlfbr. 

Htıkla 

yarın ekspreale danecektir. Kam y o n 8 i r 
Afyon Kaç Kuruşa Şoförü Yaraladı 

.. Beyoğlundan geçmelde olan 
Afyon, 29 (Hususı) - Bor- şoför Rasim'in idaresindeki 

uda afyon ( 1430- 1450) ku- ı kamyon şoför Haşime çarpa-
ruşta muamele görmüştür. rak yaralamıştır. 

~İnan, ister inanma/ 
1 

Müskirat inhisar idaresi, içkiye dair ne kadar eser 
nna hepsini toplabyormut: Rakı, şarap, likör ve saire 
imalini ı>ğreten bu kitaplan heme pahasına olursa ol
sun 1abn almak iatiyormuı. Bu kitapları ne yapacak 
dersiniz? 

Acaba Türkiyede içki inhiaanna dair tetkikatta au 
bulunacak? Hayır. Mevcut içkileri daha lezzetli çıkar
mak için bu eserlerden istifade mi edecek? Hayır. 

Müskirat inhınr idaresi, bu eserleri ıunun için top
luyormuş: 

Kaçak içki imal edenler, bu eserleri okuyamasmlar 
ve içki imalinin inceliklerini bellmesinler de içki yapa
masınlar. Biz bu tuhaf habere iıuınmakta bir hayli 
aiiçlflk çektik, ey kari, HD de: 

iSTER /NAN, ISFER iNANMA 

Kuraklık 
Konyayı Büyük 
Zararlara Soktu. 

Konya, 25 - Konyada ku
raklık devam ediyor. Meram 
Yaka, Turut, Hergeleba.şı na
mındaki bağlarda sebzeler ta
mamen .kurumU§tur. Şehre 
yakın Havizan taranan esasen 
daha evvel kurumuştu. Bu ku
raklık dolayısile içilecek aular 
da azalmıştır. 

Şimdi şehre su temini için 
belediye tarafından Almanyadan 
( 1000) lira maaşlı bir su mll
teh&salSI celbediliyor. Mtlmldba 
olursa arteziyen tecr6beleri 
yapacaklar. Şehrin eskiden bir 
MI komisyona Tardı. Ba komil
yonmı b6yGk bir aerveti ve aka
n vardı. Belediye bunlan aldı 
sattı. Batmdan bliytık itlere 
girİfti. Bwılarm hiçbirisini de 
ikmal edemedi. Bugün memur
lannm maqlaruu veremiyecek 
bir haldedir. 

Y akmde (Mah-.Ue paralan) 
m alacaktır. AIAattin tepe
aindeki su depolan ufacık bir 
anzaya uğradığı zaman şehir 
susuzluğa mahkUındur. 

** 
Bahri muhit 
Gene Geçildi 

Moskova,30[Hususi] _ ~ş
hur Alman tayyarecilerinden 
F ou Gronau hükumetin bu 
seyahatine müsaade etmeme
sine rağmen hükiımete ait 
bir deniz tayyaresi ile 
ile Bahrimuhiti geçerek Nev
yark'a vasıl olmuştur. Fon 
Gronoa ile beraber Egvart 
Zimnaer, Fritz Alberb ve 
F antz Gakk isminde 6ç tar
yareci de balunmUfhu'. 

Casu;-Zabit 
Peşte30 (Hususi)- Erkim 

harbiyei umumiyeye mensup 
"Çeretz,. isminde bir zabitin 
Romanya hesabına casusluk et
tiği anlaşıldığından tevkif 
edilmiş. "Çeretz" zehir içmek 
suretile intihar etmiştir. 

-
Karmanyolacılık 

Fmdıklıda oturan Hakkı 
Enver, Karamfiraelli Salih 
ve diğer Enver Fındıklıda 
oturan kunduracı O s m a n 
efendinin 17 lirasını karmayola 
etmek iddiasile tutulmuşlardır. 

Deniz İdmanı 
Denize dalma ve atlama bi

rincilikleri dün Bebekte yapıl
mıştır. Galat~aylı Suat 28 
puvanla birinci gelmiştir. 

Moda koyunda da dün hu-

-Temizlik 
Mücadelesi 
Etrafında ----

nm. 
Fakat bu iktisadi buhranla, 

bu Şehremanetile, bu kan,S 
dolambaçlı itlerle aradıl m 
şeylerin hiçbirini kolayca b~ 
mıyorum. Bizim gazete, "~ 
osmaniye'de Şeref so'kağmda,. 
dır. G&ndlizleri toz toprak~ 
de, geceleri zifiri karanlı~ 
(Şehremanetine de beş ad 
mesafededir.) Zavallı .o 
ne nuru, ne de şerefi kaim 

Senelerdeberi yazıp çıziyo 
Emanet sokakları temızlemiy 
yüz karalanm kim temiley 
cek? Henüz bunun için b 
makam da ihdas edilme 1 i. 

Biz muharrirler ne y 
biliriz? Ancak yazımın te 
çekip aennürettibe vare~~ -.. 
Havaya Ateş ~ 

Barutanede asker 
db •kpm Huköyd, 
elan çıkıp eve ııiderkt 
ca ile havaya atq ehli, 
lamlf, tabancası ile 
inzibata teslim edilmiş 

Hareke 

Yann Şarkta B~or-
Ağn dağına sığm.11111 .. 

asilerin cezalandınJma ...,_. 

tine yarın başlanacağı " 
verilmektedir. Hnrekit, 
neticeyi temin edecektir. 

Jf- Res m tahtası, raba 

bura, yatakane dola 1 m 

Yiiksek MGhendla meldeW 

komlayonunda ı S ı 14. 

Jf- Topanede Askeri S..'_ .. , ... - " 
tebi atelyeal lttlaallnde (S) ad 

kaunı mliu1edeal - A811.erl F 
müdllrHlthde. S ı 14. 

lif- Yemek Ye elanek .ıbld 
kaaua - latıııbul ..... 
k.-.,.... Sı U. 



ESNAF ARASINDA 

E_L. PAHAL 1 
Aşa,.ıki Hesaba 
Gö·e Ucuzluk 
Ta11eklenemez 

epler ve kasaplar diyor-

,,;. h. b" . d 
jlnyanın ıç ır yerın e 
an borsası yoktur, fazla 

ak okka başına bugün, 
dan, 5 .. - 6 kuruş gidiyor. 
ıaf bu borsayı istemiyor. 

asen bunun lüzumu da 
yoktur. 

Borsa almış olduğu rUsum-
1 başka etin okkasma 

10-15 kuruş daha bindirtiyor. 
Sebebi: borsada hayvan alını
yor. Bu hayvanlar daha evvel 
satıcıları tarafından doyurulu-
yor, besleniyor. 

Mesela borsada, 100 kiloluk 
bir hayvan kesildiği zaman 78 
ol ka üzerinden hesap gorur 
ve bu böyledir. Et miktarı 
'1ô in yansı olan 39 okka 
gelmek lazımdır. 

Halbuki bu miktar 28-29-30-
31 okka arasında değişir. Bu 
vaziyet karşısında kasap ta 
fiab arttırarak halka yüklet
mekten başka birşey yapa
mıyor 

Şu hesaba bir bakınız: 
Borsa, hayvan sağ ikenyüzde 

dört alıyor. 
kesildikten sonra 

alıyor; ediyor: yüzde 

de mübayaacılar ı!o 
netice : borsa : bin 
J 4 lira alıyor. 

da 1~ 
8; bir 
alıyor; 

lirada 

Bu, borsa meselesidir ki 
burada })iter. 

Gelelim mezbahanın etten aldığına: 
Kuruş 

231 Koyundan 
30 Nakliye (ayrıca) 

'20 Bir koyun kırk sekiz aaat buz-

281 
1500 

hanede kaV.....-..
Y ekOn 
Bir sığırdan dükklina gelene ka
dar on beş lira alınmaktadır. 

Şu hesaba göre bu masraflar 
bertaraf edilirse et 30-35 ku
ruşa sat~labilecek. 

Kasaplar İktısat Vekaletine 
Borsanın kaldırılması için bir 
çok telgraflar çektikleri halde 
bir türlü cevap alamamışlardır; 
İstanbul barosu reisini de vekil 
tutmuşlar ve 1000 lira vekalet 
~'icreti verdikleri halde bir 
?. i e elde edememişlerdir. 
~ . 

ASrafa Bir Zam Daha 
Kasaplar cemiyeti varidatı

nı, kasapların koyun başına 
verdikleri yirmi para ile temin 
etmektedir. Bu cemiyet heye-
i idaresi anhyan ve 
·endisi11i sevdirmiş olan 
-fıı Ömer beyi kendilerine 
ıp intihap etmişlerdir. Ce

.yetin işleri bu katip vası
sile yürütülüyordu. Bundan 
5-20)gün evvel Neşet.Bey ismin

lebir mütekait doktor miralayı 
· 70 ) lira maaşla kasaplara 
muhasip olarak tayin edilmiş
tir. Kasaplar: 

"Biz Neşet Beye70 lira değil 
20 para bile vermek istemeyiz, 
çünkü paramız yoktur, kasap
ların borsa, mezbaha dertleri· 
ne bir de, ayda 70 lira maaşlı 
bir kayrılmışı doyurmak der
di yüklendi ,, diyorlar. 

Yorulnıaks ızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evi~lze veya işinize giderken, aokak
ta gezerken veya birisilc göriitürken 
her hangi bir vakıı kartııında kalabi-

1 lirsi~ •• Ha'fı:ıdls nedir billyorııanı:ı o vakayı 
derhal görebilirıılnlz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ras
geldlkini:ı vakalardan ertesi günü ga
zetelerde görmek istediğlz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve havadisi 
gıu:eternize haber veriniz, isim ve ad
re&inlzi de bırakınız. Verdlğinl:ı hava-

disin ehemmiyetine g<Sre ,.aı:etemiz 

mlikifatıııı vernıeyi vuife bilir. 
Telefon numaramw latanbul " 203 ,, 
~ 

e e e ADLİYEDE 

BELEDiYEYE KiMLERi AZA TEUKI FA DEDE 

YAPMAK İSTERSİNİZ? Bir Mevkuf 
İdareye Haka;,, 

Amennacı 

İstemem 
Aza 

• • • 

Cümhuriyet ret Mi Etmiş? 

MEDENI CESARET 
SAHİBi BULUNMALI 

Fırkasına Tavsiye 
ŞU iSiMLER ÜZERIN
D E DE DURUNUZ 

İstanbul üçüncü ceza mah· 
kemesinde tevkifane idaresini 
tahkirle maznun boksör Kamil 
Ef. isminde bir mevkufuun 
muhakemesine başlanmıştır. 

1 

Bu şehir sizindir. Fakat si
ze ait olan bu şehrin işlerile 

yakından meşgul olamadınız. 

Çünkü bu imkanı bulmuş de

ğilsiniz. Son siyasi tesamuh, 
vilayetle belediyenin birleşme
si ve nihayet intihapta bir de

receye doğrµ atılan adım, bize, 

kendi işimizle yakından meş

gul olmamız lüzumunu daha 
iyi hissettiriyor . Şehir ışını 

bizim yapmamız demek, şehir 

meclisine göndereceğimiz ve
killeri bizzat ve iyi seçmemiz 
demektir. 

Halkın bu husustaki meylini 

öğrenmek ıçın sorduğumuz 

suallere ~ir hayli cevap geldi. 

Bugünden itibaren halkın be
lediye ıçın kimleri seçmek 
istediğine dair gönderdiği bu 
cevaplan dercediyoruz: 

Ankarada Küçük Mustafa
paşalı İ. Halil Beyin cevabı: 

Belediye intihabatına iştirak 
eden Serbest Cümhuriyet fır
kası kimi namzet gösterirse 
onlara rey veririm. Yeter ki 
bu zevat cesareti medeniyeye 
malik olsun ve her söze 

amenna demesinler. Bunlardan 
ilk olarak kürsüye çıkar çık
maz şunu, şu sözleri beklerim: 

Mükafatlı .Bilmece 

1 2 3 4 

6 '1 8 

9 ıo il 12 

13 15 14 

İşte size ( 16) gözlü bir lav
ha. Bu lavhada on beş rakam 
var. Bu rakamların yerlerini 
o suretle değiştiriniz ki ne 
taraftan cemedilirse edilsin 
daima ayni yekunu göstersin. 

Bilmeceyi doğru halledenler 
cevaplarını ( IO ) eylüle kadar 
idarehanemizde, çocuk sütunu 
muharririne göndermelidirler. 

Doğru halledenlerden elli 
kişiye muhtelif mükafatlar ve
rilecek ve birinci ve ikinciliği 
kazananların resimleri neşre
dilecektir. 

' 

"Efendiler, vatan ve millete 

büyük bir hizmet etmek ister 
misiniz? ,, 

Alacağı cevap şu olacaktır. 
"Hay hay 

- Şu halde cümleniz istifa 
ediniz. 

.. 
Hamza Söhrap B. in cevabı: 
Belediye için bendeniz aşa

ğıdaki ismi tercih ederim : 

Haydar Bey 

Benim kanaatime göre ıyı 

bir id~re adamı olan• İstanbul 
meb'usu Haydar B. belediyeye 
de layıktır. 

1 
Mütekait Keşafi Beyin ce-

im /er İ intihap Etmek İstersiniz?! vabı: 
Belediye intihabına girmiye 

Yakında şehir meclisine aza r isim ·yazmak kafidir. Kanun rey ı rar veren S C. fırkası için 
intihabı yapılacak. Bu şehir sizin- verme şartlarını şeyle tespit ediyor. .rn . • • . , ' 
dir. Mecliste bulunacak aza· \ Türk olmak; intihaptan altı kcndılennden şehrın hızmet 
lan siz intihap cdeceksi- ay evvel intihap yapılan belde- beklediği şahsiyet olarak şu 

niz. Gazetemiz intihap edi- 1 de oturduğunu ispat etmek; 18 isimler üzerinde de durulmasını 
lebileck kimseler hakkında ef- yaşını bitirmek; ağır hapse mah-
karı umumiyeyi tenvir için şim- kum olmamak; hidematı amme beklerim : 
diden karilerin reyler.ini almıya den memnu olmamak; haysiyeti Ömer Lfıtfü Bey (mahke-
teşebbüs etmiştir. Kadın ve er- muhil suçlardan hapse girmemek 
kek, intihabım istediğiniz kimse- asker, jandarma, zabit, polis, 
lerin isimlerini aşağıki cetvele askeri memur olmamak. 
doldurup idarehanemize gönder
menizi rka ederiz. Gelen reyler 
intihaptan bir iki gün evvel tasnif 
edilecek ve en çok rey alu 
namzetler ilan edilecktir. (3) 

isim • 

İsim 
* . . . . . . . 

mei temyiz sabık reisi), Ziya 

Molla Bey (Avukat), Cemil 
paşa (doktor), Cemal Bey (lo

kantacı), Mustafa Hayri Bey 
(avukat), Hüseyin Bey (Kara

köyde börekçi). 

SÜTUNU 
Faydalı Ma!iimat 

Hararetimizi Nasıl 
Muhafaza Ederiz? 

Vücudunuzun en ziyade' şa- [ 
şılacak hassası har~retini mu-
hafaza etmesidir. ister sıcak 1 

memleketlerde yaşayınız, ister 
soğuk. Her yerde hararetiniz 
aynidir.Sıhhatli bir adamın vücu 

dundaki hararet hariçteki harare
tin değişmesile değişmez. Tabiat 

hararetimizi biz f arkma varmak
sızın kontrol etmek için başka 
vasıtalara maliktir. Bilirsiniz ki 
yediğimiz yemekler hazımdan 
sonra birçok değişiklikler ge
çırır ve nihayet kana karışa
cak bir hal alır. Gıdamız kana 
karıştıktan sonra kan damar-
ları vasıtasile böcrelere kadar 
gider. Höcrelerde, ki vücudu
muzu bunlar teşkil eder, bu 
gıda karbon haline geçer. 

Bir taraftan da havadan 
müvellidülhumuza alırız. Bu iki 

madde cigerlerde birleşirler. 
Bunların birleşmesinden bir 
yangın hasıl olur ve işte vü
cudumuzdaki hararet bu sa
yede temin edilir. Höcrelerde 
husule gelen bu ameliye neti
cesi hamızıkarbon hasıl 
olur. Hamızıkarbon tekrar ka-
nımıza karışır ve ciğerlere gider, 
oradan. da nefesimizle dışarı 
gider. istirahat halinde az gaz 
sarfederiz. O vakit nabzımız 
dakikada 70 defa atar, hara
retimiz 36-37 arasında değişir. 
Fakat çalışırken fazla gaz sar
fecleriz. O vakit nabzımızın 
abşı artar ve teneffüsümüz 
sıklaşır.Bu takdirde hararetimiz 
de artar.Fakat tabiati derhal im-
dada yetişir ve vücudumuzun 
her tarafından ter halinde çı
kan su sayesinde hararetimiz 
tabii halini muhafaza eder. 

Ne Eksik Var? 

Bu resmi bizim ressamımız 

yaptı, fakat içinde birçok yan

lış noktalar bıraktı. Bu nokta
ları bulabilir misiniz? Bulduğu-

nuz noksanları (JO) eylül tari

hine kadar idarebanemize gön

deriniz. Bilmeceyi halleden yir-

mi beş kişiye muhtelif müka

fatlar verilecek ve birinciliği 

kazanan çocuğun resmi neş-

redilecektir. 

BÜYÜMÜŞTE KÜÇÜLMÜŞLER 

1 - Samo, seni çok se- 2 - Gel şw:aya sana bir 
• • 

Boksör Kamil Ef. bir me
seleden mevkufmuş. Gardiyan• 
lar, içerde üzerini aramışlar, 
pantolonun paça kıvrıntısında 
koparılmış kibrit başları bul
muşlar. Kamil Ef. buna kızmış: 

-" Burada kanunsuzluk var, 
Kanunsuz muamele yapıyor· 
lar!,, diye gardiyanlara ve do
layısile tevkif ane idaresine 
hakaret etmiş. İddia bu, 

Maznun Kamil Ef. , mah
kemede: 

-" Vak'a böyle olunca gar• 
diyanlar sopa ile üzerime yürü· 
düler. Ben kanunsuz muamele 
yapmay:ruz! dedim. Küfür etti
ler. Bunun da kanunda yeri 
yoktur. Ağzınızı bozmayınl 
dedim.,, 

Diye kendisini 
etmiştir. 

müdafaa 

Tutulan zapb imzalıyanlar 
mahkemede şahit sıfatiJe din
lenecektir. Muhakeme bunun 
için kalmışbr. 

İki Katil. .. 
Bergama, 29 ( Hususi ) 

Burada iki kişiyi öldürüp ka
çan Piç Ahmedin arkadaşları 
Yusuf ve Ali isminde iki cani 
Balıkesirde yakalanmış, buraya 
getiril:.nişlerdir. 

Belediye Kanunu 
intihap 
Nasıl 

Şubeleri 
Çalışır? 

Madde 33 - Belediye intiha
bının teshili için beldenin veya 
belediye şubelerinin nüfusu bet 
yüzden aşağı olmamak üzere 
intihap şubelerine tefriki caizdir. 
Bu takdirde mahallelerden seçi
len zevat arasından intihap edi· 
leceklerin miktan ve her intihap 
şubesine kaç zat tefrik edileceği 
belediye meclisi karan ve ma
halli en büyük mülkiye memu
runun tasdiki ile tesbit olunur. 
Şube taksimabna dair olan ka
rarlarda şubelerin hangi mahalle 
ve sokaklarda mütetekkil oldu
tu tasrih olunmak muktazidir. 
inbhap fUbeleri hakkında ma
halli en büyük mülkiye memu
runun tasdikine iktiran eden be
lediye meclisi kararı intihabattan 
en az altı ay evvel m.-halli ga
zeteler!e ve diğer vasıtalarla ilan 
edilir. İntihap şubeleri intihap 
encümenlerine ayrılan zevatın 
miktan en az beştir. Belediye 
dairesinin bulunduğu şubeye be
lediye reisi, diğer şubelere bele
diye meclisi azasından birer zat 
reis olurlar. Reislik yapacak aza 
bnlunmadığı takdirde her şube 
azası kendi aralarından birini 
reis intihap ederler. 

Belediye meclisi azasından 
kimlerin hangi şubelere riyaset 
edecekleri belediye meclisi tara· 
fından kur'a ile tayin olunur. 
İntihap encümeni azalığı için 
ismine kur'a çıkanlardan istifa 
eden veya istifasız encümene 
gelmiyen ve yazılan davetname
ye icabet etmiyen bulunursa 
onun yerine kur'a sırasile diğer
leri davet olunur. İntihap encü
menine belediye reisi veya vekili 
veya belediye şubl!: müdürleri 
riyaset eder. Azanın sülüsanı 

içtima ve içtimaa iştirak eden• 
lerin nısfından bir ziyadesinin 
reyi in ı,iuam etmedikçe endi
men hararları muteber olnıaZ• 

intihap encümeninde, sahifeleri 
numaralı ve idare heyetinden 
tas<iikli bir zabıt defteri bulunur 
ve muamelat, mukarrerat zabıt
ları bu deftere yazılır ve· rei• ~ 
azalar tarafından imza olunur• 



. 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Köylüyü Kurtarmalı ... 
llüller raporunda vergilerin fu.Ja

lıtı, en çok k8ylüleri ezdiğini söylüyor. 

Eaklden bir köylU tarlasını sürdilk

tea sonra mahsulün bir kımını vergi 

olarak verir, diğer bir kısmını da ken

'Clisine relecek zaman için tohum olarak 

ayınrdı. Fakat timdi yalnız yüzde 

on Ud buçuk vergi Tayyare cemiyetine, 

Hlmayel etfale ve birçok yerlere veri

yor. Bununla beraber beygir, inek YC 

bU'umum çift hayvanab için vergi ver

miye mecburdur. Şimdi ise köylü aile 

reüıinden l'lzll olarak mahsulatın bir 

kıammı saklıyor ve harman sonu köye 

•elen muhtekir kimselere kendisine 

lhım olan teker mukabilinde satıyor. 

Aile reisine mahsul harman sonuna 

kadar yetiımlyecek diye söylüyorlar, 

o zaman, kıtlık var, ortalıkta bet bereket 

kalmadı diyor. KöylüyU bu vaziyetten 

kurtarmak için tarhedilecek vergi 

istihsal edeceği mahsul nisbetinde olma• 

lıdır. Bunun Maliye tahsildarları yüzde 

betini almalı ve köy ambarlarına koy· 

malıdır. En sonra müzaY"de yaparak 

1atmalı ve köylüyü para vermekten 

kurtarmalıdır. 

Kırklareli ı Karanfil oğlu Hüıeyin 

BiR TAVZiH 
26 Ağustos 930 tarih ve 31 numaralı 

gazetenizde ( lskAnı şikayet) serlevhası 

altında Kayalarlı Karanfil Hüseyin tara

fından vaki tlkAyeti okudum. Müştekinin 

mukaddema tevdi eylediği tcffiz dosya

sında kefaletnameıi noksan görüldüğün

den dosyası noksan dosyalar meyanına 

vaıı ve teffizden refedllmlıtl. Muııhtraren 

26 Mayıs 930 da istida ederek kefalet

namcainln kardeşi Kamber Hüseyinin 

22 Mart 930 tarih ve 17 numaralı teffiz 

karan ile tapuya verilmiş olan 38 No. lı 

doıaysında olduğunu iddia eylemesi . 

&zerine tevhiden tetkik edilmek üzere 

dosyası tekrar muameleye vazedilmiş 

ve fakat 31 Mayı• 930 da iıkin müdü

riyeti Ilga ve teıkUAh ahire dolayı•lle 

talimatın vüruduna intiıı:aren muameleııl 

blzzarure Hazirana devredildi. 

Bu defa dosyası Edlmede mıntaka 

lakin müdGrlyetine gönderildi. Mütiü

Fiyetten varit olan 23/8/930 tarih ve '17 

No. b cevapta emvali kardeşile müşterek 

olduğu ve tHfiye talepnameleri ayn 

ayn tan&im ve do•yalan da ayrı ayn 

kllşat edilmiş olma;ına göre kefaletna

menin müştereken tanzim edilmiş olması 

muvafık olmadığı ve her iki kardet 

do•yasının tevhiden tetkikile mukte:z.a

aırun ifası lt'ar kılınmıştır. Muamelesini 

'kendisi noksan bırakmıı olan muma
ileyh şikAyatınca kuvvet ve ehemmiyet 

Yerilmek [izere bu defa Dıramalı Ömer 

Bekir Efendiye azami emval verdiğimi 

Ye otelci Hakkı Efendiye de sahibi vefat 

etmiş bir tahsa ait bir ev verildiği gibi 

lanadatta bulunarak f&hsı aciıı:iyı mevzu

bahüı ve muamelede bir yanlışlığı kast

etmlftir. 

Gerek Ömer Bekir ve gerek Hakkı 
efendilere zamanı memuriyetimde asla 

emval teffiz edilmemiştir. 

Keyfiyetin muteber gazetenizin ayni 

aUtununda intlıar ve tekzibine mü1ade 

buyurulmaaını rica ederim. 
Kırklareli ı lıkln mıntaka memuru 

Nazmi. 

YAKIŞIK ALMIY AN BiR HAL 
Evvelki gün Yenikapıda gayet mü

essif bir vak'aya fahit oldum. Bir as

keri mektep talebeıl bir külhanbeyi ile 

kavga ediyor ve ondan adam akılb da

yak yiyordu. Sonunda palaskasını çıkar

dı ve onu da klilhanbeylne kaptırdı. Bu 

hal askerliğe asİa yakıımaz Makamının 
nazarı dikkatini celbederim. 

Hamza Söhrap 

CEVAPLARIMIZ 
Boğa:ıiçlnde Şefik Beye. Şiir ncorine 

hacmimiz müsait değildir. itizar ederiz. 

Ricamız Su~dur: 
~ 

Kafıuni 

İçin 

Mükafabnızı Alabilmek 

Bize 
ı. • 
ısım Ve Resn1inizi 

Gurup Halinde Gönderin ••• 

iki ay sonra tatbik mevkiine birlikte çekilmiş re~lerini 
konulacak olan Sıhhat kanu- gönderirlerse hem neşredece

nunun bir maddesi vardır : ğiz, hem de hükumet nezdin
Bu maddede fazla çocuk- de teşebbüsalta bulunarak ka

lu ailelere nakti mükafat ve nunun kendilerine tayin ettiği 

rileceği bildirilmektedir. hediyeleri alıp kendilerine ve-

Gazetemiz şimdiden çok 
çocuklu ailelere rehberlik etmek 
ve kanonun mükafat vereceğini 

bildirdiği aileleri meydana 

çıkarmak arzusundadır. 

Madde 156 - Bu kanunun neş
rinden sonra berhayat çocuğu 

altı veya altıdan fazlaya baliğ 
olan kadınlara devletçe mükafatı 
naktiye verilir. Arzu edenlere 
nakti mükafat yerine madalya 
verilir. Bu kanunun neıri tarihin
de berhayat veya daha ziyade 
çocuğu olan kadınlara dahi bu 
madalya verilir. 

[Bu kanun 6 mayıs 1930 tari
hinde neşredilmiştir. 

Kanunun maddesi şudur: 

Bu maddeye göre 6 çocuğu 
olan ailelere madalya, ve nakdi 
mükafat verilecektir. Gazete· 

mize, 
aileler 

bu şeraiti haiz olan 
isimlerini, çocuklarile 

receğiz. 

Bize muhitinizde tanıdığınız 
çok çocuklu ailelerin isim ve 
resimlerini gönderiniz. .. 

Bu münasebetle muhtelif 
memleketlerde bu işe verilen 

ehemmiyeti gösterir bir iki nokta 
hakkında malumat vermP,yi 
faydalı buluyoruz : 

Her memleket nüfusunu 
artbrmakk için çok çocuk do
ğurulmasını teşvik eder. Bu 

teşvikte en ileri giden memle
ket ltalyadır. Müsolini çok 
çocuklu ailelere bol bol mü
kafat vermektedir. 

İkinci derecede ehemmiyet 
veren yer Amerikadır. Ame
rikada .yalnız çok çecult değil, 
aynı zamanda mükemmel ço
cuk ) etiştirmck hususuna 

"SON POSTA,, NIN Tefrikası: No_16 
M UHARR1RI 
MORIS LÖBLAN 

Ertesi gün Radikatel kilise
sinde Mösyö Gersenin cenaze 
merasimi yapıldı ve Bertrant, 
kocasının cesedini tedfin ettir
mek iç.in Paris' e gitti. 

--· Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

İMDAT GELİYOR 
- Aksi gibi ışığı söndür

dibıüz, dedi, yoksa ben onun 
canına okurdum. F .ıkat aldığı 
Yara onu bitirir. Bir çalılık 
arasında cesedini buluruz. 

Hiçbir ıey bulunmadı. 
Raul, Katerinin ı aha \:a 

uyuduğunu öğrendikten ve 
kendi de Beşu ile bera-
ber biru iatirahat ettikten 

1 
sonra ilk sabah aydınlığında 
dışan çıkblar ve yapılan tahar
riyabn hiçbir fayda vermediğini 
gördüler. 

Raul, Beşuy& dedi ki: 
- Bana bak, gozunu aç 

babalık.. Katerinin bayab hali 
tehlikeden kurtulmuş değildir. 
Beşu, Beşu, dikkat edelim. 
Yoksa bir felaket daha olabilir. 

Katerine yorgunluk ve he
yecandan humma gelmişti, ya
tağından çıkmıyordu. 

Baş ucunda Şarlot vf yanın
daki odaların birinde Beşu, 

1 ötetine de Raul yatıyordu. 
Tahkikat, yalnız Mösö Ger

senin katli etrafında devam e
diyordu. Çünkü Raul, geceli
yin Katerine karşı yapılmak 
istenen sui kasti hüldimete 
haber verdirmemifti. Y almz, 

hemmiyet verilmiştir. Bunun 
~ hayvanlar üzerinde olduğu 
gibi ~sanlar üzerinde de bu 
noktadan tetkikat yapan mü-
esseseler vücuda getirilmiştir. 

Bu müesseselerde evlene
cek gençler muayene edilmekte 
ve bunlardan hasıl olacak ço
cukların mahiyeti tespit edil
mektedir. Meseli sarhoş bir 
ai!eden çocuk doğmasına 

müsaade etmemektedirler. 
Bu müesseselerin yapbğı 

tetkikata göre bu noktadan 
insanların da hayvanlar gibi 
ıslahına ihtiyaç vardır. Bugün 
fenni surette yetiştirmek saye
sind nasıl bir inege ( 60-70 ) 
kilo süt verdirmek mümkünse, 
insanların da çok çocuk doğur
masını ve iyi çocuk doğurma
sını temin mümkündür. 

1 
Vasıtasız Memurlar! 
Şikayet edildi: Bir genç 

şüpheli bir köpek tarafından 
isırılmış. Eminönü zabıtai bele
diyesine müracaat edilmiş : 

- Ne yapalım, vasıtamız 
yok! denmiş. 

Vasıtası olmıyan memur ne 
iş yapar; bunu anlıyamıyoruz. 

bahçede bir gölge görünür 
gibi olduğunu ve şüphe 
şüphe üzerine ateş ettiklenni 
söylemişleridi. Katerin böylece 
tahkikat haricinde kaldı. Usu
len kendisine bazı şeyler 
sorulmuş, o da hastalığını öne 
sürerek ademi malumat beyan 
etmişti. 

Beşu hep telitaydı. Raulun 
bu işs icap ettiğı kadar alaka 
göstermediğine zahip olarak 
Paristen iki arkadaşım daha 
getirmişti. Raulun tabirince 
bu üç arkadaş "bir polis 
hafiyesinin biltün usullerile" 
tetkikata devam ettiler. park 

Koca Nasıl Bulunur ? 

Bir insan kendisine hayat 
arkadaşı aradığı zaman en 
ziyade geçinebileceği, uzun 
bir hayatı beraber sürükliyebi
leceği kimseyi arar. Kan veya 
koca nihayet birer yol ve ha
yat arkadaşından başka birşey 
değildirler. 

Fakat gençlikte insan bu 
kadar durbin olmuyor. İpti1ai 
ve zahiri amillere kapılıyor. 

Ve çabucak evleniyor. Evlen
menin başlangıcında iki tarafta 
birbirlerindeki kusurları gör
mediği için geçinip geçinemi
yeceklerini anlayıncıya kadar 
hayli zaman geçer. 

Fakat nihayet bir gün göz
ler açılır, hakikat sınbr. İşte 
o vakit facia başlar. 

Bu facianın önüne iki s 
rette geçilebilir. Birincisi ik: 
tarafın uzun müddettenberi 
birbirlerini tanımaları, ikincisi 
devamlı bir aşka tutulmalan. 

Tanışmak çok güç bir iştir. 

Nişanlı yaşamak bir çiftin bir
birlerini tanımaları için kafi 
değildir. Nişanlılik zamanı 
yalancılık zamanıdır. 

Kız da, erkek te bu müddet 
zarfında birbirlerini aldatmakla 
meşguldür. Bu yalanlar sonra 
birer birer anlaşılır, fakat iş 
işten geçmiş bulunur. • iki 
tarafın birbirini en iyi tanıması 

iş hayabnda mümkündür. Onun 
iç.indir ki iş hayatında tanışan 

hayat arkadaşları devamlı olur. 
Evlerinde koca bekliyen kız-

larla, kafes arkasında gorucu 
ile kız arıyan erkekler hali 
istikballerini piyankoya havale 
ediyorlar elemektir. 

Halbuki hayatın bu en mü
him ışını piyankoya tevdi 

Gece Teftişi 
Tevkif ane Ve HaJ?İsane 

Gözden Geçirildi. 
Müddei umumilik muavinle

rinden Muhlis, Necmettin, 

bittin ve Hayrettin li y'r 

tarafından tevkifane ve htl>i

sane g~ce teftiş edilmiştir. 

Gece teftişi saat (22) den 

(24) e kadar sürmüştür. Muhit

tin ve Hayrettin Beyler tevkifa
neyi, Necmettin ve Muhlis 

Beyler hapisaneyi teftiş et

mişlerdir. 

Teftişte mevkuf ve mahpus
ların kendilerine ait kovuşlar

da yatıp yatmadıkları, nizam 
ve intizamın yerinde olup ol

madıiı tetkik edilmiştir. 
Netice, raporla vekalete 

bildirilecektir. 

1 bir takım kısmlara ayrıldı ve 
her biri bir kısmı taharri ve 
tetkik etti. Her otu, her çakıl 
iaşını tetkik ederek çalışıyor
lardı, fakat faya etmedi. 

Raul alay ediyordu: 
- Yahu bir fare deliği de 

bulamadımz mı? Aaçların 
içini muayene etmedin mi , 
Beşu? Kim bilir, belki oralara 
saklanmıştır. 

Öfkelenen Beşu soruyordu: 

- Ey .. Sen artık bu işlere 
hiç bumunu sokmıyacak mısın? 

- Hayır .. Yalnız, bu güzel 
Katerin'in tıstnne titriyecejim. 

Ben ıeni Paristen buraya . 

• 

iş ha1atında ve sokakta 
giyiie'bile~\r yttndeu Hd eiek
lik ve bir ceket nümunesi. 

etmek kadar büyük 
olamaz. 

Benim tavsiyenı: evlenmeden 
evvel sevişmektir. Sevişiniz ve 
sonra evleniniz. Sevişmek in
sanı evlenmiye götüren en 
doğru ve en kestirme yoldur. 

Hanım Teyze 
c:==---===-==-=-=-==--===-
İsraf ... 

Kayseri Hathnı 
Teftiş Etmeli ..• 

Kayseri, 29 ( Hususi -
Şimendifer Kayseriye il 
Hepimiz memnun olm~ı.. 
zım. Değil mi ? Halbuki 
liz. Bunun sebebi, yapıl• 
gördüğümüz israflardır: 

Mesela istasy.Qrı r::P'," 

küçükleri 30, büyükleri 60 bi 
liraya çıkarılan bina nıalzettı 
lerinin kontrolsüzce sarhciır. 

1 
Malzeme ve demir işlerinde d~h
şetli israf vardır. Birçok tra
versler yollarda, toprai'8 ~ö-
mülmüş bir halde dunııor .... 

_ TAKViM 
Glln 31 31-Ağustos _ 1930 tlı 1rı1 

Arabt R_.t 
6-Rebiülahar ·1348 18 • A~ • l3i1 

;:;.,..-
Vakıt-Ezani-Vaıatt Vakıt-~-Vasa• 

M 
Güneş 10.38 5.25 

Öfle 5.28 12.15 
ikindi 9.10 15.56 

Aktam ıt.- ta.4' 
Yatsı tJ6 ~.2J 
ı .. sak aJ2 "' 

Katerinin gözleri ~ut ta 
nehirde balık avlamall İÇlll 
çağırmadım. Baksana ,u1aruı 
üstündeki bir bpaya ,aılerin 
takılmış. Muanınıanm ;..ı.tan 
orada mı? 

Elbet ya? balcım ... Q tıpar 
nın albndan ııekir 
kadar gelen ağaç kökrcrİ ~ 
amda bir feY görmiyor -· 

Rual gtilil•·ordu. ~ 
gôzleri patladı": 

- Bir şey nıi kstfettiJ. \aedf 
L • ' dibine ....: ...;da1mut 
cleısin 1 
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SULT N KiMDi 

37: 
Serdar: - Rum Ateşi, Rum Ateşi! 

Diye Halıretle Haykırdı ... 
- ize vereceğim mektubu 

ve eJ1.Detleri siz nçıp bak
ın"da ben gitraiş bulunaca-

2(11Dl 
_Nereye? 
Şehre! 

· Niçin? 
- Çünkü cevabınm kat'i 

J!tle öğrenmek Ye bilmek 
!miyoruz! 

oSerdann bu tok ve acı s6z
."e cam sıkılmışb. Fakat ge
n mektubun ve emanetlerin 
~ olduğunu da merak etti
'· d ~ı.n en: 

- Ver ve git ! diye ho
murdandı. 

Dutunyadis, koynundan ufak 
bir paket çıkardı. Serdar Ya
kuba uzatb. 

Serdarın avcuna paketi 
koyduktan sonra biç arkasına 
bakmadan koşa koşa gitti, 
ağaçlann arasında kayboldu. 

Serdar Yakup elinde paket, 
bir müddet hayret ve sevin
cinden ne yapcağını tayin ede
miyerek öylece kaldı. Birkaç 
defa etrafına bakındı. Sonra 
bez paketi yırta;casma açb, 
içinden bir kağıda saıılı iki 
küçük paket daha ç.ıkb. 

Bn kağıt bahsedilen mek
tubu teşkil ediyordu. 

Paketlerden birini açtı. 
Mühürl kendi kaybettiği 

Resulü Ekrcmin mührü vardL 
Sevinçten çılduacak fibi olu
yordu. 

l.kinci paketi açtı. 
Siyah bir toz! Alnında IOğuk 

10pk ter taneleri birikmişti. 
- Rum ateşi diye hayret 

ve korku ile haykırdı. 
Eliede Rımz ;a7ia;i ve mühür 

oldup halde domnUf, kalmq 
sibi idi. 

1 Serdar Dalgznlaşmzştz 

Evdoksiya, kendisinin ele 
ıeçirmek için tekrar Bizansa 
gireceği şeyleri ona yolluyor
du. 

Acaba bunlari hangi mak
satla yollamışb? Onu da anla
mak için mektubu açb. 

Acele yazılmış olduğu sa
tıların birbirine girmesinden 
belli olan mektubu içer gibi 
okudu. 

Mektup şöyle diyordu: 
"- Size son mektubumu 

yazıyorum 1 Beni k~rtarmak 
suretile göstermiş olduğunuz 
iyiliğe mukabele etmek için 
bir mektup. 

Sizin Bizansa beni görmek 
için değil, Rum ateşini elde 

etmek için geldiğinizi biliyordum. 
Fakat bana rast reldikten 
sonra yalnız bir aşk ile iktifa 
ederek Bi.zansı zaptetmek 
hülyuından yaz geçeceğinizi 

ümit etmiftim. 
Halbuki siz aşkınıza, (daha 

doj'rusu) aşkıma ihanet etme-

yi tercih ettiniz! 
Sizin bir kere daha Bizan

sa girerek - çünkü gizli yolu 
pederime haber vermediğim
den hala serbestir - evet sizin 
Rum ateşini elde etmek için 
bir kere daha Bizansa girerek 
beni yalancı aşkınızla aldat
maruzdan korktuğumdan o · ka
dar arzu ettiğiniz Rum ateşini 
size biZ7at ben yolluyorum J 

Bu suretle bir kere daha 
size aldanmaktan ve sizin de 
beni aldatmanızdan kurtulmuş 
olacağım! 

[Arkası var) ----
180 Kiloluk Adam! 
Türkspor'un son çıkan (48) 

inci sayısında bu biiyük peh
livanımızın gfıreş hayatile be
raber, F ederuyonlar rüesa
sından Ahmet F etgeri, EşıF 
Şefik, Sadullah Ihsan Beylerle 
kotucu Ömer Besim, T. M. 
Beylerin yazılan, Fenerli All-"' 
ettinin hayab, son apor hare
ketleri vs. 

Serbest Cumhuriyet Fırkasına Kimler Girebilir;? 

Dercettiğimiz .Nizamnameyi 
O kursanız Anlarsınız ..• 

'1aksadımız Cumh~riyetin İstilzam Ettiği Şartlan 
~ atbikat Sahasında Tahakkuk Ettirmektir ..• ,, 

• 

KAZA TEŞKİLATI ViLAYET OCAGI 

i Nahiye ocağının fevkinde 
aza ocağı vardır. 
13-Kaza ocağı,kaza kongresi 

~afından seçilmiş yedi kişiden 
ibarettir. Bunlardan birisi 

14 - Vilayet ocağı birisi 
reis, birisi katip ve birisi mu
hasebeci olmak üzerf teşekkül 
ve viliyet kongresi taraf mdan 
intihap olunur. Bir de beş kişi-

MERKEZ OCAGI 

Vilayet ocakJannın ve fır
kanın bütün teşkilab fevkinde 
merkez ocağı bulunur • 

15- Bir umumi reisten, bir 
umumi katipten ve bir muha-

reis, birisi katip ve biris de 
lbuhasebcci olur. Üç kişi de 
)edek bulunmak lizere seçilir. 

14-Kazaheyeti haftada bir 
~ere toplanır ve aşağıdaki 
· 1lerle uğraşır: 

A - Nahiye ocaklarile mu
bah~ eder, nahiye ocaklan
na talimat verir. Bu ocakla-
nn çalışmalnrına nezaret eder, 
fırka programının iyice anla
tılmasına dair izahat verir. 
Programın nahiyeler halkı ara-
sında yayılmasına ve seçimler 
esnasında fırka namzetlerinin 
kazamı:alanmı çalışır. 

B - Vilayet ocağı ile mu
haberede bulunur, fırka teşki
litııun kaza dahilindeki faali
yetlerine, fırka programının 
ka-ıa balki üzerindeki tesirleri
ne, fırkanın kazadaki vaziye
tine, kaza halkının ihtiyaçları
na ve nrzularna ve bu husus
ta fırkaca yapılması lizımte
len tedbirlere ait malumat ve 
bir de oradan aldığı talimata 
göre hard et eder. 

C - Krı ... a oc~ğı hesapla
nnı \\:tar e yıllık bütçesini 
yapar. 

VILA YET TEŞKILA Ti 
Kaza te.şkilib fevkinde vi

kilitı bdwıur. 

lik yedek kısım seçi1ir. 
Vilayet ocağı on beş günde 

bir toplanır ve aşağıdaki iş
lerle uğraşır : 

A - Fırkanın merkez oca-
ğile muhabere eder ve vila
yet dahilindeki fırka teşkila
tının çalışmalarına, fırka aza
larının miktarına, fırka ile 
halk arasındaki alaka ve mü
nasebetlere, ahalinin arzu ve 
ihtiyaçlnna, ve fırkaca yapı
labilecek işlere ait malumat 
verir ve fırka merkez ocağın
d~n bu hususlara dair aldığı 
talimat ve tamimleri fırka 
teşkilabna bcdirir. 

B - Kaza oca.klarile muha
bere eder. Merkez ocağın
dan aldığı talimatlan ve ta-
mimi eri tebliğ eder. Kaza teş
kilitlannın çalışmalanna neza
ret eder. Fırka programının 
iyice anlaşılmasına dair kaza 
ocaklarına izahat verir ve 
kaza ocaklarında halkı irşat 
zımnında yapılması faydalı olan 
konferanslar ve mevizeler için 
mevzular h4zırlar ve her türlii 
seçkileı de fırka namzetlerinin 
kaz.uımalan için çalışır. 

C - Fırka Vilayet idare 
heyeti hesabını tutar ve yıllık 
bl11.çeaini hazırlar. 

siple dokuz azadan ibaret 
olan Merkez oCQğl büyük kon
gre tarafından seçilir. Bunlara 
iliveten beş kişi yedek aza 
olmak ilzere intihap olunur. 

16 - Merkez ocajl ayda 
üç kere toplanır, mutlak ek-
seriyet He müzakereye başlar 
ve kararlar verir. 

17 - Merkez ocağı aşağı
daki işleri görür: 

A- Memleketteki fırka üze
rine nezaret eder. 

B - Bu teşkilatla muhabe
rede bulunarak fırkarnn işle-
mesi hakkında malumat alır 
ve icap eden kararlan ve ted
birleri ittihaz eder. 

C - Fırkanın programı ve 
vaziyetinin icababna göre hal
kı tenvir etmek üzere fırka 
teşkilabna tamimler yazar di
rektifler verir ve konferanslar 
verir ve konferanslar için mev
zular hazırlar. 

D - Kaza ve vilayet mer
kezlerinde şehir ve vilayet 
meclislerine intihap olunacak 
fırka namzetlerini ait oldukları 
şehir ve vilayet teşkilib ile 
muhabere ederek tesbit eder. 

E - Meb'us inb1ıabında in-
tihap daireleri ile anlaşarak 
fub D&DlZetlerini gösterir. 

l Arkua Yal' 1 

Terfi Listesi 
Zabitlerimizden Rütbe 

Alanların isimleri 

Binbaşzlığa terfi e"den le
f/azım yüzbaşı !arı: 

Cemil (Atikvaldc), Naci (Boıkır), Meh

met Selim (Bolu), Halim Turguf (Silivri), 

Yusuf Z:ya (Kara Ahmet ),Ahmet Cevat 

(Girit), Atı R&tlp (Y anbolt:), Hüseyin 

{Pinerio), Tahir {Mimars!nan) Abdü!Aıiı 

(Hınıs), Mehmet Nafiz (Van) Ali Rıza 

(Manastır), Ömer (Sivas), Yusuf Ziya 

(Hırkatıerıf) Aptullab (Servi), Ahmet 

(AlQcare), Mehmet Kbııl (V aa) Halim 

Ruhi (Sivas), Adil (Edime), !.mail Aglh 

(Kartal Beyler. Mehmet Nuri (Manastır). 

Binbaşılığa terfi eden harita 
· güzbaıı ları. 

Ahmot Hldayet(Gümüıhane),Bahri(Buraa), 

Beyler. Aakerf fabrika yO:z,baıılanndan 

binbqılığaı Mehmet (Klltahya) Mehmet 

(Van) TeYfik (Manastır), beyler. 

Mahakim tubealnden: ltı.aan B. bqincl 

&llllfa. 

Yüzbaşı olan pigade bi
rinci mülazimleri: 

Nu.lf Enurum, Sadettin Bqlktq, 

Mehmet Şllkrü Reane, Ali Seul Rize, 

Bedri Edirne, lamall Hakkı Marat. Meh

met Salim lataubul, Rauf Ortaköy, HU

acyin Rahmi Edirne, lıımail Hakkı Edir

ne, Ahmet Süreyya Ka ımpqa, lıuan 
Karagümrük, Ahmet Hilmi Perlcpe, 

Adil Beşlktq, Süleyman Nltantaıı, Fet

lıl lııtanbul, Nuarat Akaaray, Rem:z,I Süt

IGce, Mustafa KAmll Sellnik, Fehmi 

Antalya, Cemil latanbul, Adli Eakftehlr, 

Cemli Filibe, Abdülkerim Siirt, Rahmi 

Van, Tahir Hllsrev Kemalpqa, Kbıll 

Kırklareli, Halit Ziya Gelibolu, Nihat 

Rb:e, Necatı Çenıelköy, Naci l.tanbul, 

Ahmet Sivas, Nuri Trablu1, Saluı Eyfp, 

Alım Harput. Hikmet İ.zmlr, MUN Kl
am Ermacan, lamall Hakkı Edlrae, Bur· 
haaeddia t.taabul, Mabut Enarum, 

ŞeYltet Enı.lncaa, Kemal Slaop, Galip 

çı.., lümdl Kadık3r, Sıt1a Çtae, Nadir 

Elbtbtaa, bmall Halda GJreaoa, Raif 
Oaklclar, Emba Edlnıe, Ziya ClbaU, 
llutafa Vuft Sina, Saffet Sofular, 

Y....t K-7a, Ahmet Saba Bbaıui, 

Huaa Bun Kant, HGae,.U. Nmt Oaldl
a.r, Hulki OUdlclar, lamall Halda Di)'a

nbeldr, Recep Ell&hı, Halla Tokat, 

Mehmet Tnfik Ctb-rfr, Abdlllhls 
SWeymaniye, Ali lbaaa Girit, AbcHUka

dlr BaJdat, Ali Nıcl Oıküp, Yuauf Ke

mal Erslncan, Yuauf Enincaa, Ruhi Ha

lep, Veli Ktrpan, Ruhi lataabul, RelllZI 

Sellmlye, Ahmet Şakir Enlncan, Mllıatu 

Antalya, Fe~llab Kırıehlr, Hidayet 

Şam, SallhatUa Gelibolu, Ultfll Marq, 

Zeki Hasköy, Nlyul Antalya, Mebruk 

Edirne, Nevu.t Oaklldar, Hidayet Trab

lus, Kenan İstanbul, Mustafa Tevfik 

Antalya, Mehmet Fuat Edirne, Rıfkı 

Kocamustafa Pafa, Tah•in Çamlıca, 

Mehmet Bafdat, Hasan Oaküdar, Kadri 

Beşiktaş, Mehmet Kaaımpaşa, lbrahim 

Hakkı Trablwı, Mehmet Ihsan Kastamo

nu, Mehmet Salt Erzincan, Oıman Be

yuıt, Rüıtem Manastır, Nhım Kuım
pa11a, Süreyya l.taobul, Raşlt btun 
Oıldip, Cemil Gedikpafa, Rlfat Cihaıaglr. 

( Arkaaı Y arua J 

f ngiliz Muhipliği 
Ve Tekaüt Maaşı 

lngiliz muhipleri cemiyetine 
intisaplanndan dolayı heyeti 
mahsusaca haklarında verilen 

karar Ali heyet tarafından 

tasdik olunan mütekaitlerin ma

aşlan eğer şimdiye kadar 

aldıları maaş verimş oldu
klan tekaüdiyeden fazla 

ise kesileceği ve bu faz
lamn kendilerinden alınmıya
cağı, eğer alacaklı vaziyetinde 
iseler aradaki farkın kendile
rine verilip alakalarının kesi
leceği hakkında bir gazete 
tarafından verilen haber teeyyüt 
etmemiştir. 

Konya Lisesi Müdürlüğ 
Ankara, 30 (H. M.) - Kon

ya lisesi müdürlüğüne Nahit 
Cemal B. tayin edilmiştir. 

ltalyada Deniz lnşaah 
İnşaab ikmal olunan "Abe

riko da Barberino zırhlısı 
denize indirilmiştir. Diaz ve 
"Radorna,, kruvazörlerinin in
pab bitmek heredir. 

Sinema Süt unu 
1 

Rakel Torres Müşl<··ı VaıİJre e 

y 
Elbise 

an 
• e 

ını amıyor 

Maruf sinema artisti Rakel Torrea denize girmit, yıkan~ 
dıktan sonra elbiselerini koydup yerde bulamamış, çıplak 
vilcudunu ıemsiye arkaaında aaklıyuak 6rtlnecek bir havlu 
istiyor. 

Jak Aki Cesur Bir Artisttir! 
Jak Ald, •içtimai ulan " 

ismindeki fılmin baılıca rolünü 
yapan artisttir. Ve piyes icabı, 
filim çekilirken polo oynamıya 

mecburdur. Fakat bu artist 
çok korkakbr. Polo da atla 
oynaıur. Sırası gelip te azgın 

bcypler ortaya çıkanhnca 
Jak Aki ta~anlan yağlıyarak 
kaçmıya başlamıı. Arkasından 
koşanlara da fU cevabı vermiş: 

- İmkinı yok ata bine
mem. Onun yerine tenis koy
sunlar, oynıyayım. 

j * Son Posfa'nın Bilmecesi ~ 
Halledilen Yeni Bilmecemiz 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 1011 

SOLDAN SAGA, YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Sicim (2) yemekten emir 7 - isticar etmek (9) 

(2) 8 - Canın yongası (3) ıtık ve-
2 - Yavaş (3) kömür (3) bu- ren (3) 

günden evel (3) 

3 - lsıtan (4) inanmak (4) 
4 - Çok (3) demiryol (3) 
5 - insan yığını (9) 
6 - Notıı (2) bahçıvan aleti (3) 

derun (2) 

Bu Ne Hal 
Yedi Sene Süren 

Bir Sui istimal 
Adana, 29 (Hususi)- Saim

beyli kazası maliyesinde geniş 
mikyasta bir sui istimal yapıl-
dığı ileri sürülmüş, lcaza mal 
müdiirü iskan ve tapu memur-
lnrı hakkıJ!da tahkikata baş
lanmıştır. ihbarnamede ( 120 ) 
madde vardır. Meselenin esası 
mal müdürünün Ermeni emvali 
metrukesi::ıi 7 senedenberi 
dilediği gibi J~ullanması şek

lindedir. Bu emlak { 4000) 
ha&e ve bir kısım arazidir. 

9 - Annenin erkek kardeıi (4) 
iş (4) 

10 - Koyun tüyü (3) ince ıan

dal (3) yanardağdan çıl a'l (3) 
11 - Genişlik (2) abf edab (2) 

Üskiidarda 
Gıda Maddeleri Üzerin

de Bir Tetkik 
Bu ayın başından ortasına 

kadar Üsküdar iskele mıİıta-
kası belediye hekimliği (14) 
un makarnası nümunesi almış, 
(4) ü iyi, onu boyalı çıkmışbr. 
16 ekmek nümunesinden (12) 
si iyi, (3) ü fazla hamur. biri 
fazla çavdarlı çıkmıştır, 3 zey
tin, yedi sade yağı nümüne
lerinin muayenesi iyi netice 
vermiştir. 

Su hal, bilhassa makam-4-
larcla bozukluk olduğunu gös
teriyor. 
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ıs A NlN NUTKU 
"B· iZ İktidar Mevkiine 

İmkanını 
Teşne Değiliz. Bir Giinı Millet Vekiller j Bizi Affederse , Nefes Almak 

"Onun Yüksek 

Sivas, 30 - Batvekil İsmet 
Paıanın SiYa.s hatboın açılması 
~ünascbetile bir nutuk söy
liycceği mukarrerdi. 

.Bugün öğleden sonra irat 
edılcn bu mühim nutku derce
cliyoruz: 

Sevgili vatandaşlarım; 
Yatanın büyük bir muvaf

fakiyet günü sizin hususi he
Y~canınızı tahrik ederek ayrı 
bır kıymet almıştır. İzmir için 
ve Erzurum iç.in kıymetli olan 
Sivas .şimendiferi sizin kapı
nız.dır. Sevincinizi tamamen 
anlıyorum. Ben sizden daha 
çok heyecan içindeyim. Sizi 
lcbrik etmiye ve sizin vasıta
nızla bütün memleketin sevin
lniye layık bir muvaffakiyete 
Brdiğini ilin etmiye geldim. 

.u . gün, eski ve asil Sivas tari
t•nın, terakki ve itilaya doğru 
aşlıca bir yükselme noktasıdır. 
. Bu noktaya gelmek için ye-

di senedenberi ıstırap çekiyo-
"' ruın. Öyle günlerim oldu ki 
Srtık bezip bizar kaldığım ha
'' fata ve siyasete, bugünü idrak 

etmek gayretile yapışbm ve 
~dım. Bu netice, benim için 
buyük gayelerden biri idi. Ta-
~ii. daha büyük gayeleri kabili 
lS~hsal gösteren ve bu ü
ltııtle millete ve onu idare 
edeceklere yeni bir can vere
cek olan ilk bir gayedir. 

isterdim ki bugün yalnız 
lllilli muvaffakiyet, milli sürur, 
~illasa milli bayram tezahüra
tile iktifa edelim. 

BÜYÜK BAYRAM 
Halbuki size bu büyük bayra

ının hakikaten sevinilecek, be
ğenilecek bir eser olduğunu 
anlatmak mecburiyetindeyim. 

Hiç olmazsa bu masum ve 
rüzel eserin millete bir fena
lık etmemiş ve ileride de bir 
fenalık etmiyecek bir mahsul 
olduğundan hesap vermek 
ltıecburiyetindeyim. Hayahmız
d~ fanilere nasip olacak bü
Yük nıuvaffakiyet günleri ya
~dık. Fakat, bugünlerin ço
iUnda d~rhal sert tenkitlerle 
karşılaştık. Ancak, birçok za
tnan geçtikten sonradır k~ ya
Pılan işlerin fenalık olmadığı 
1~ir olmuş ve milletin aldı 
•clımi lütüfkir takdirile bizi 
leşçi etmiştir. 

HESAP VERiYORUM 
. Sivas §imendiferi için de 
latikbalin güler yüz göstere
ceğinden eminim. Fakat bu
i_Ün hesep vermiye ve Sivas 
fırnendiferinin milleti yedi se
~eden ?eri sıkıntı iç.inde brra-
1\.Cln bır kabus olmadığım is
Pat etmiye davetliyim. 
h' ~vvelii şunu söylemeliyim ki 
l ızırn politikamızın ana hat
harı, Türk tarihinin· seyri, bil-
assa istiklil mücadelesinin 

İafhaJan, ısbraplan ve ihtiyaç-
. atı göz önüude bulundurul-
llıaksızın anlaşılamaz. Biz lü
luın gördüklerimizi yalnız 
~kuyarak veya düşünerek bu-
l ue çıkarmadık. Bilhassa mem
~ et: kendi ihtiyaçlarını bize 
tı d30 senelik didinme yolla
~ a. her gün başımıza vura 

a ıbram etmiştir. 

ŞiMENDİFER HASRETi 
.. Aklunız ermeye başladığı 

iündcnbari bu memleketin asra ~ ı A rı o arak Rumeli lhududunu 
b·na~olu hududuna bağlayan 
t ır Ş~mendiferin hasretile tu-
Uştugunu biliriz. Şimdi, 11i-

lne d"f " 
., .. 1° ı er geçmiye başlıyan top-
;ıarın altında Türkün ke

ltıı Ieri yabyor. Bu kadar in-
&an, rnemleketin hesapsız ser
~eti ·ı lca ~' l aç ve ekmek taşıyan 

~nılar peşinde gömülmüştür. 
akarya muharebe&i esna

-.~~18 mtttemadiyen düşünce-

Namını 

Teşekkür Ederiz. ,, 
Bu Poletika Münakaşaları Arasında Zikretmemek lçin Çok Cebri Nefsettim. 

Eser, Gazinin Y apbğ'ı Hizmetlerin Yenisi, Ve Güzelidir • 

Kendilerine Verecekleri Yalnız için 

miıi iğneliyen tehlike büsbütün tehlikeler mütemadi Te tedrici bir millet olmak davası oyun- zamandanberi vardır? Bunu 
boş ve açık kalan Konya tesirat ile milletin bünyesini cak mıdır? ben mi koydum? 
şimeniferinin tahrip olunması yıpratır. Ba:ıan hiç yokm\Jf İNHISARLARA GELiNCE Tütün inhisan:Bandrol mu yap-
ihtimali idi. Netekim, Sakaryayı ve hiç geJmiyecekmiş gibi uzun Başvekil,sözü inhisarlara nak- mak istiyorsunuz? Ecnebi ıir-
k mu-cldet avuttuktan sonra Lır· ı-d k b bul d ket elinden senede beş milyon azanır kazanmaz bütün ordu- 11 re e~ şu <:yanatta un u: lira varidatla aldığım bir mü-
yu Konya şimendiferi üzerine gün ansızın çatar ve hazırlıksız "Kibrit inhisanm ben niçin esseseyi yirmi beş milyon lira 
naklettik ; ancak bu sayede gövdeyi bir çarpqta cansız bir bir ecnebiye verdim. Diye hi- vazidat getirir bir hale koy-
onu besledik ve kat'i ....r. .. ıere leş haline getirir. tap mı ediyorsunuz? Bir defa dumsa bu bir kabahat midir? 

~u.u.1 D k 'st' m ki ·ıı- kibrit inhisan bu memleket d kadar bekledik. eme ı ryonı ' mı ı tütün umanından resim alıp 
varlık ve milli vahdet mcse- İ~n asla hayati bir ehemmi- şimendifer yapmıyacağız da ne-

Bu bekleyiş günlerinin ne hazin lesi haline gelen şimendifer yette değildir. Sonra bu inhi- reden vergi alacağız ? . 
olduğunu, nice babayeğitlerin ihtiyacını bugün bir teh- san ben vermedim. Bilakis Müskitat inhisan: inhisar 
anlayışları ve sinirleri bu gün- likenin meydana görünmemesi bu inhisann tatbikabndan çı- konmadan evvel mevcut olan 
lerde nasıl posa haline gel- onun tacil edilmemesini teş- kan ihtilaftan mahkemeye vaziyat nihayet birkaç müte
diğini hatırlarsımz. vik etmez. Bilakis her geçen düştüm.,Mahkemede ne ola- şebbis san'atkann fili inhisarı 

Dost hudutlardan sipere sakin senede niçin daha çok iş cağı belli değilken şirketle vaziyetinde idi. Eğer içki çok 
Yapamadık elem ve hicranını müsa1aha yapbm. V aktile ka- pahalı gelirse içmeyiniz. Sıh-

selam getiren kağnıları altı bul edı'len aynı· şeraı'ti takri b ti" • d k V 'd t kalplerde uyandınr. - a nız en azamrsıruz. an a -
aylar beklemişizdir. Hiç Di- Osmanlı imperatorluğunun ben ayni hudut dahilinde ia- tan kaybettiğime yanmayız. 
yarbekirden, Vandant Erzu- (Hasta adam) sıfatını taşınma- de ctmiye mukabil on milyon Kibrit inhisarı: Hayatta pek 
rumdan bir insan kafilesinin d dolar avans aldım. İmkanı gö- mi pahalılık yaptı ? Nihayet 

sından ölüm öşeğine yatması rün nasıl al - bunu koyan da ben deg-ilim. 
veya bir öküz arabasımn Ak- al - - t- Albn ce para macagım 

tmış sene şurmuş ur. ış ben herkeaten iyi bilirim. Bugünkü inhisarın muarm 
şehire kaç günde geldiğini sene bir hasta adamı çok olan muhterem arkadsıı~lanmdır. 
h · · "? H b b Bu bahisleri v e r g i l e r e -

esap ettiniz mı esa a acet daha zinde bir hale biraz olsun temas etme- . Barut, fişek, tabanca inhi-
yok. İçinizde bu tecrübeyi g e t i r m iy e k i fi iken den bitirmemeliyim. Vergileri- ıarı : Bu inhisardan pek mi 
bizzat kendi nefsinde yapmış bilakis onu, hastalık laf- mizin ana hatlar! eski usuller- muztaripsiniz? 
olanlarımz kadın ve erkek tan ibarettir, bu böyle ilini- den köylünün himayesile fark Posta, telgraf, telefon in-
çoktur. haye sürer, tesellisine kaptır- eder. Eskiden, yani şu ismet hisan: Onun serbest kalaca-

ls11KLA 1 mıştır. paşanın pahalı idaresinden ev- ğını tabii düşünemezsiniz. İşte 
L HARB Milli vahdet, milli mevcu- velki ucuz zamanlarda yüz inhisarw hikayesi bundan 

istiklal mücadelesinin mn- diyet meseleleri tehir kabul milyon liralık bütçenin kırk ibarettir. 
him bir tecellisi daha hiç onu- etmiyen şeylerdir. Sivasa gel- milyon lirasını, işar ve ağ- UMAN İNHİSARI 
tnlmamalıdir. o da, bu memle- mek için işte bu kadar ten- l k k 1 d .. d 

kit edilen masraf ve sıkıntılar nam 0 ara öy Ü ogru an Uman inhisarlanmn devlet 
ket, bütün sahillerinden isti- iktihamüe beraber yedi sene doğruya verirdi. Şimdi iki yüz maliyesile münasebeti yoktur. 
liya uğramiş, en zenğin ma- geçti. yirmi milyonluk bütçenin arazi Liman inhisarlanndan varidat 
mureleri elinden çıkmış oldu- Demek ki, altmış sene bu ve sayım vergisi olarak yirmi beş alınıp devletin hazinesine he
ğu halde ışte bu yolsuz, ağaç- memleket vasati her sene €6 milyonunu doğrudan doğruya men hiçbir şey vermez. Bu 
sız orta Anadolunun insanlan kilometre demiryolu elde köylü veriyor. Miktar itibarile biisbülün başka ve münhası-

t · t" H · b' al -vansı ı1üzde itibarile yüzde ran fenni bir meseledir. Mali ve vasıtalarile kurtulmak izdı- e mış ır. epsı ecne ı m ı; ·~ 7 

h. b'" ·u~ ihti' kt · , 1·ırka bedel, yüzde on bir. deg"il, sı"•ıasAı deg" il bu ı'nbıs· ar ranna düşmesidir. Sabittir ki, ıç ıır mı ı yaç no aı na- ~ .1 ' -

d ı B k Büyük bir varidat menbaı- !arla, limanlar daha ivi işler. 
İzmirin servet ve emniyetinin zarın an yapı mamış.. u no - 7 • 

tal d rfı d
. mız gümrüklerdir. Tarifeleri- Malların gelip gitmesi daha 

bez tehlikeden azada olmasının ar an sa nazar e ıyorum. mizde hakim olan esas evveli kolay, daha ucuz olur ve liman-
başlıca vasıtası, Sıvaslnın ?4 {1800) KiLOMETRE köylünün, sonra inkişafına lann küçük kabotaj denilen 
saat sonra İmıiri müd aa (920) den bu güne kadar <muhtaç olduğumuz ilk ve dahili işleri milli ellerde kalır, 
edecek bir imkana malik bulu- .. d ti d' · · h tlar(JSOO) .mıübrem sanayün himayesine gayretile konmuştur. 

vucu a ge r ıgımız a müstenittir. Buğdayın hima- Çünkü liman inhisarların-
nmasile tahakkuk edeçektir. kilometredir. Senede yüz sek- yesi yüzünden memlekette dan evvel limanlarda ya ipti-

Milli devletin Ankarada sen kilometre yapmışız. im para- bayat pahalı olduğu sitemini dai vesaitle bir takım lonca-
kurulması, lstiklil seferinin torluk takatinin üç misli ve senelerce çektim. Ancak yedi lar, giren çıkan menileket 
bir zarureti idi. Bütün vatan hepsi milletin malı... Satın sene sonra aldığımız netice mallanna kendi küçük rnen
kurtulduktan sonra da, Millet aldığımız şimendifer bati gösterdi ki, eğer buğdayı faat ve dar zihniyetlerini 
Ankarada kalmak karanın ları ve baştan başa harap himaye etmeseydik, buğday emrediyorlardı, yahut ecnebi 
muhafaza ve ilan etti. bir haldP. elimize geçen eski açığından bu memleket hali sermayedarlar, Türk mümessil-

9'23 te Ankarada kalmak hatların tamiri hariçtir.. kurtulmamış olacaktı ve Sivasta ler perdesi arkasında birkaç 
ne demekti bilir misiniz? Bir Görüyosunuzki, zamam boş A 'lıerika unu yiyecektiniz. şartla limanlarımızın muame-

k ka geçirmişiz. Bundan fazla olarak işte bu latına tasarruf ediyorlardı. Bu 
çı maz 80 ğın nihayetinde Bu bir iki mülahazadan sonra, sene memlekette ekmek dahi vaziyetten kurtulmak için İD-
hasretli gözlerini denize çe- derhal ve tekrar asıl benim ucuzlamışbr. Görüyorsunuz ki hisarlar konmuştur. Eski va
virip zorla bir kulübede ha- bugün ispatına davet olunduğum himaye olunacak şeyi seçip ziyetten elbette daha iyi oldu. 
nnmaya çalışmak demektir. davaya avdet edeceğim. himayede israr etmek, hem Fakat devam eden ilmi 
Anadolu içine o zamana kadar Şimendifer politikası milli memleket evladının benzine tetkikat limanlarımızın iktısa-
gelmemiş olanlal' Ankarada ken- d ete bugün mü , yann mı kan ve en nihayet maişete de di faaliyeti için bu inhisarlar& 
d·ı · · · l km mülahazasına tebammu-1u- ol- zl k t" · f şu veya bu şekli vermeyi icap ı ennı pamır yay asma çı ış ucu u ge ırmış ır. ettirirse fennin dediği derhal 
seyyah zannediyorlardı. mıyan, ilk gayri kabili tehir Dokuma sanayiini de böyle tatbik olunur. Teknik hudut 
iSTİKLALiN MUHAFAZASI milli vahdet, milli mevcudiyet himaye etmek kararındayız. haricinde, liman inhisarlanna 

milli istikbal mes'elesi olarak M h 11 · · · t f' l Halbuki Efendiler, bir de- a su erımızı 0 ıya ma çı- müessir olacak hiçbir kaydı-
tevıeccüh etmiştir. karmak ve dokuma olarak mız yoktur. 

fa haritaya bakarsanız Ankara 7'1 ;ı. k VERu LERİN AulRLIGI ateş pahasına gömle olarak Liman inhisarları, münaka-
bu memleketin ortasında bile giymek, kurtulmıya çalıştığımız şası umum i,.in bir fenni ih-
d ğild. 1 'kbald ukl Eğer vergı'lerimizin agı-rlığı r 

e - ır. sti e çoc a- bir beladır. Bu Anadolu halkı, tisas münakaşası dır ki, poleti-
rımız, Ar.adolu ortasına gel- çektiğimiz sıkınblar bu en kendi ekmeğini yer. Kendi kacılar b•J münakaşalara gi-

zaruri ihtiyaçtan dog-muş ise d ku ı dikten sonra niçin bir köşe- o masından gömleğini, şal- remez er. 
milletin varlık meselesi için ı· ·ı · h 

deki Ank ..... ayı ı'ntihap ettigı-·- f d k ı k d d d varını giyer ve bu dermanh şte vergı enn ana atları 
ou • e a il'. ı ettiği mey an a ır. b l d "b tti S J d k 

mizi kolay anlayamıyacaklar- Varlık meseleleri, maatteessüf ve mazbut kıyafetile dünyanın l u? 8:r anh 1
• ~ed L r.k l öy e dı -

dört köşesinde kuvvetle anılır- enmın arıcın e e anlar an 
dır. Yedi senedenberi ilerli- fedakarlıksız, sıkıntısız tabak- dı. ince pamuk bezi, dokuma- mühim bir k,smı yeni vergi-
yoruz ancak, Sivasa geldik, kuk etmiyor. lanmızı öldürdü. lerdir. Bu da gayet tabıidir. 
h d ti ak · · d Yüz senede kaç 'heslin ne Ç" k" b ·ı u u arımıza varm ıçın a- Beyaz makine unu ekmegı· ·- un u u vergııer es2s 
h b. k d kadar işi vardır. Senede sar- b l ·1 a ır o a ar yürümeye mizi tahrip edinciye kadar iti ari c aşarın ı gası sarsıntı-

b fettiğimiz otuz milyon yüz se- k J k • · k mec uruz. d ilerledi. Güç hal ile yeti"ik. sını arşı ama ıçın onmuştur. 
B"t- b .. I d'kl · b. ne e üç milyar lira yani "'" u un u soy e ı enm, ır Ekmegı· · kurtardıgı" mız aibi Bu vergiler, mütemadiyen ta-

memlekette şimendifer lazım mı 300, ~ilyon lngiliz lirası • k'k 1 l k 
dğil mi? eder. Düşününüz ki bu mem- gömleği de kurtarmıya ç~lı- kip, tet ı ve ısla 1 0 uaıma -

Yapılmasın demiyoruz tar- leketten daha küçük dünyada şacağız. tadır. Bu vadide ttiyasi bir 
zında mülihazalardan başka birçok memleketler vardır. Gümrük poletikamızda, li- mevzu kalmaınışbr. Mesele 
birşey, çok daha fazla birşey Bir senede 300, milyon zım bir himayeyi temin etmi- mütehassıslara teallül< edelı 
olduğunu göstermek içindir. Milli lngiliz lirası milli ihtiyaçlan yen, lüzumsuz bir isrdı me- fenni bir istikamette tckimül 
d j,-in sarfederler. Binaenaleyh k d hal' d d" evlet için şimendiferihtiyacımilli r nebnek ma sa ım mutazarnmm ın e ır. 

memleketin imannda bugün ıJ POLETIKA 
vahdet, milli müdafaa ve milli şimendifer yarın su, elektrik olmıyan, beyhude yere hayat MA 
siyaset mes' elesi asırlann mu- ve saire için senede otuz mil- pahalılığı doğuran mevzular Bu memleketic yedi sene-
hassalası olan milli istiklilin yon lira sarfetmekten çekine- varsa, tetkik etmiye amadeyim. denberi takip ettiği mali pole-
muhafazası mes' elesidir. mezsiniz, Muarızlanma çalışmak için tika bütün sıkıntılann sebebi 

Bir millette, milli vahdet ve Bu parayi arttıracaksiniz Te böyle ameli, semereli yollar o!an bi:' çıkmaz yol değJI, ha-
mevcudiyeti çaresi olan tedbir onu yüzlerce sene saıfedecek- tavsiye ederim. bra ve hayale gelmiyen tabii 
her mülahaza ve her ihti- siniz. Yükse~ medeni, ileri Büyük varidat menbalari- ve siyasi müşkülat karşısında 
yaca tekacfdüm eder. mı:ıdan birisi inhisarlardır. Bir milli mevcudiyeti müdafaa ve 

Bu tedbirin bir gün tehiri, J t İZ ar kelime ile, başımıza bu kadar takviye etmiş olan bir muvaf-
affolunmaz, tamir olunmaz bir Başvekilin nutku münase- pahalılıklar getirmiş gibi gös- fakiyet harikasıdır. Bütün bu 
hatadır. betile '1 lttihatçılar,, tefrikamız terilen bu inbisarlan biraz sôzlerimde.u bu memlekete hiç 

Mllii vahdeti tahdit eden dercedilememiştir. Yanndan yakından müta!ea eder misiniz? ıermdye gelmiyeceği manasım 
tehlikelerin ne vakit zuhur itibaren eaki intizamile .de- Tuz inhisarı, hangi memleket- çUarmak istiyenler çok alda-
edeceğ'i kestirilemez. Bazan bu vam edecektir. le yoktur? Bu memlekette kaç nıyor1ar 

Bu Muazzam 

Sermaye, muhtaç Ye .zaıyt 
bir iklime bizzat vuıyer etmek 
içiıl cdir. 

Sermaye, a-özü .karanııJf aç 
bir halde olmıyan, milli mevcu
diyeti, milli istikrarı her tered
dütten azade bulunan kuVYet.li 
bir muhite makul şeraitle ırrer. 

Yedi seneden beri çalıştığı
mız; Türkiyeyi böyle kuvvetli 
bir muhit haline getirmek ve 
onun kuvvet ve istikrarını te
reddüt edilmez bir şekilde 
ispat etmek içindir. 

Bugün açtığımız şimendifer 
bu zihniyetin bir eseridir. 
Bugün açtığımız ve ilkbaharda 
ilk şebekesini tamaınhyacağı
m z ballarla Türkiye siyaseten 
ve ikbsaden laakal bir misli 
kadar kuvvetli olmuştur. 

Bu memleketin en kalaba
lık, en zergin yerleri daha 
şimdiden kamilen birbirine 
bağlanmış oluyor. Bu memle
ket en uzak hudutlarına daha 
şimdiden bir misli diL.ıa yalc
laşmış oluyor. 

Yedi sene evvel garp me
deniyetinin ancak Ankaraya 
gelen bütün vesaiti bugün 
Sivastadır. Ve bu imkinı maddi 
manevi her sahada başlı başı
na kuvvettir. 

Vatandaşlanma eski bir 
asker olarak serin kanlılıkla 
söyliyebilirim ki, şimendiferin 
Sivasa girmesile bu vatanın 
herhangi bir hududunun 
müdafaası bir misli daha ko
laylaşmışbr. Uğnyacağımız bir 
taarrzu daha az zamanda bi
tecek, buuğurda akıtacağıLıız 
kan y.arı yarıya inecek ve 
sarfedeceğimiz malın yarısı 
elimizde kalacaktır. 

Türkiye, yedi sene evvel 
m~vcudiyeti için bütün dünya
yı lıayrette bırakan Türkiye
den il>.ıgün liakal iki misli da
ha kuvvetlidir. 

Bu bü.Y.ük neticeden sizleri, 
Edirneli, İzmirli, Erzurumlu ve 
Diyarıbekirli vatandaşlarımı 
haberdar ederioı, onlan tebrik 
ederim. 

İKTİDAR MEVKii 
"İktidar mevkiinin asla teş

nesi değiliz. iktidar mevkiinde 
ancan milletin vekillerinin 
itimadile, YUife olL-ak duru
yoruz. 

Ne kadar sert olursa ol.iun 
müşkülit karşısında vameden 
çekilınek adetimiz olsaydı hu 
mevkii çoktan terkederdik. 

Eğer bir gün millet vekil
leri iktidar mevkiinden bizi 
affederlerse, nefes almak im· 
karmi ve.·ecekleri için, kendi· 
(erine yalnız müteşekkir oluruz. 

Başvekil nutkunu şu söz· 
lede bitirmiştir. 

BU GAZİNİN ESERİDİR! 
"Devletimizin reisi olan Bü-

yük reisicümhurun a:ıiz nammı 

bu büyük eserin önunde min
net \'e hürmetle yadetmck va· 
zifemdir. 

Onun yüksek adını bu poli-
tika münnkaşaları arasında 
ı.ikretmemek için çok cebri 
nefe ettim. Fakat netice 
alcıdıktan sonra uğradığımız 
tarizleri düşünürseniz yedi 
senedenberi yürüdüğümüz bu 
çetin yolun bir hükümetin ta
katı haricinde kaldıiını, yedi 
sene alınabilen neticelerin hü
kumetlerin kifayeti mahsulü 
olmıyacMğını tasavvur eder-
siniz. 
Doğn1 bir ietikamette bir 

milleti sebat ile yüri:tebilmek 
ve ondan böyle muazam eser
ler çıkarabilmek ancak büyük 
devlet reisinin iktidarı dahi
linde olabilir. 

Bu muazzam eııer Ga-
zinin Türk milletine yaptığı 

sayısız himıetlerin bir yenisü 
bir aiizelidir. 
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20 Kişi Birbirine ETABLİSMAN QRQZDİ -BAK 
Bakkallar cemiyeti 

idare heyetinden; 
Bakkal esnafının nazarı 

dikkatine 

. Girdi iST ANBUL - BAHÇE KAPI 

SENELİK EYLÜL REKLAM 
Bütün Şarkın en büyük mağazalarında 

r A 

1 15 
Mallar Üzerindeki fiatlar~an 

Yüzde 10 Tenzilat 
ipekliler, Yünlüler, Pamuklular Çamaşırlar, ayakkaplar, Çantalar 

Erkek kadın ve çocuklara mahsus elbiseler V. S .... V. S .... 

Görülen lüzuma binaen cemiyetimiz katibi uruumisi Ahmet 
F etbi Beyin vazifesine hitam verildiği ve cemiyet namına vuku 
bulacak müracaat ve sairesınin cemiyetçe mesmu olmıyacağı 
esnafimızın malumu olmak üzere . ilan olunur. 

~-- Şimendifer mütehassısı aranıyor ~ ... llllll 

Samsun 27 (Hususi) - He- ı 
nüz sebebi anlaşılamıyan bir 
meseleden dolayı (20) kadar 1 
Rizeli delikanlı Samsunun Su
başı mevkiinde birbirlerine gir
mişlerdir. Bir meydan muha
rebesini andıran bu müsade
mede tabanca, kama, sopa ve 
bıçak gibi silahlar sırası ile kul-

1 
lanılmışbr. Hadiseya müdahale 
eden polis bile tecavüze uğ

ramışbr. Y cdi yaralı vardır. 
Üçü ağırdır. ·--------~--------=---------------------

Orman nakliyahnı yapan Dekovil Şimendiferini işletecek 
tecrübeli bir işletme amirine ihtiyaç vardır. Talip olanların 
makine ile yazılmış tercürnei hallerini ve <ıialıadetname su
retlerini Galata 112 numaralı posta kutusuna göndermeleri. 

M. Oğuz 
-~-

Aladağ Üzümleri 
Karaman,3() ( H. M. ) - Ka

raman, Hadım ve havalisinde 
(Aladağ ) üzümü namile ma
ruf dünyanın en güzel ve 
tatlı üzümleri yetişir. Müş
teri ve mahreç bulamıyan bu 
üzümler heder olup gidiyor. 
Karaman ve Hadımlılar İzmir 
ve Müreftede olduğu gibi bu-
rada da bir şarap imalatanesi 
tesisini müskirat inhisar idare
sinden istemişlerdir. 

Bir Merak 
Müskirat İnhisarı 
Kitaq Toplıyor 

İspirto inhisar idaresi, kitap
çılarda mevcut rakı, şarap ve 
konyak yapmak usulüne ait 
ne kadar eser varsa fiatı ne 
olursa olsun toplatmakta imiş. 

Bu garip kitap merakının 
sebebini sorduk. Meğer hal
kın kaçak içki yapmak için 
başvuracak menba bulama
sını temin maksadı ile buna 
lüzum görülmüş. Bu tetbire 
hayret etmemek mümkünmü? 

Samatya Posta Merkezi 
Samatya posta merkezi gün

de .ancak 3 saat açık bulun
makt.ıdır. Saat 9 dan on ikiye 
kadar açılan merkezin bu saat
ten sonra kapısına kilit vu
rularak ertesi güne kndar ka
palı kalıyor. 

Kapıya böyle bir ilan ya
pışurılmadığı için halk saatler
ce beklemek ve nihayet dön
mek mecburiyetinde kalıyor. 

Tecerlide 

Hırsızlar Tutuldu 
Tcccrli 29 ( Hususi ) - İki 

ay evvel Ceyhamn Burh&nlı 
köyünde Kara Ahmet oğlu 
Halil ağanın evine gece hırsız 
girmiş bir bayii eşya çalmlşbr. 

T ecerli nahiye müdürlüğü 

ve jandarması iki ay karan
lıkta kalan va'kayı aydınlatmış 
kör Hasan isminde Mevlan 
a ~anın çiftliğinde çalışan bir 
biz netç.inin yaptığı anlaşılmış, 

dö-tte bir eşya ele geçmiştir. 
Diğer arkadaşlarından hır

sız ve asker firarisi Çakal Be
kirde bir evde tutulmuştur. 

Edirne kız muallim mektebi 
müdürlüğünden 

Mektebimiz birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların ikmal imtihanları 
bir teşrinievvelde başlıyacakbr. Evvel gelen talebenin kabul olµnmı
yacağı ilan olunur. 

Bursa mektebi müdürlüğünden 

k t 
1 - Mt?k ebe Or a mek ep arı 

sabaka alınır. Talipler nıek e e al naca < i!{ arı 
tecavüz ettiği takdirde miisa akaya ta i utı lur. 

2 - Mektep leyli ve ecca idir. ir · ci a de
deki evsaftan başka mektebe gir el< is iyen e e 
diler aşağıdaki şartları haiz o mas azımd r: 
A- Türki}'·e tebaasından olma', 
B - Sinni 19 dan yukan olmamak, 
C - V:ücudu ziraate mütahammil olmak, 
O-Sari hastalıklardan salim olduğunu· musadda 

tabip raporu ile tevsik etmek. 
E - Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal mazbata- ) 

sını haiz olmak, 
3 - Bizzat ziraatle iş igal eden çiftçi ve arazi 

hibi olduğunu tevsik edenler tercih ol nur. 
4 - Kayıt ve kabul za ıanı teşrinievvel bidaye

tine kadardır. Talip erin ya doğruca ektebe veya 
Ziraat müdür ve memur ukları ve mülkiye memur
ları vasıtasile mektep müdüriyetine üç kıt'a fo
toğraf ve vesaikile bilistida müracaat etmeleri la
zımdır. 

Daha fazla malumat almak istiyenler mektep 
müdüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 Emvali MetruJ<e ~üdürlüğünden: 

F eyziati liseleri müdürlüğünden: 
t - Mezuniyet imtihanlarına 1 eylülde başlanacaktır. 
2 - Lise, orta sınıf yoklamaları ile ilk kısım mezuniyet imti• 

hanlarına 13 eylül cumartesi günü başlanacakbr. Alakadar tale
benin bu tarihlerde mektepte bulunmaları lazımdır. 

OY S La 
BOGUCU SlC~KLARA KARŞI 

HAYAT SIGORT ASIDIR 
Münhasıı:an kibar mağazalarda bulunur. 

v 

Seyr· sefain 
Mt>rkez acentesi: Galata köp

rü ba§ında Beyoğlu 2362. Şube 
acente::ıi: Sirkeci' de Mühürdar 
za ... e hanı nltmda Tel. İst. 2740 

İzmir sürat postası 
( Gülcemal ) vapuru 1 

eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhhmından kalka
ı·ak Salı sabahı İzmire gidece 
ve Çarşamba 14,30 da iz
mirden kalkarak Perşembe 
Sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
1 orkestra ve cazbant mev-
1 cuttur. 

·sTASYON LOKANTASI 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

Bülent vapuru 
1 Eylül 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de ~ İT'" 
keci rıhhmından ( Zongulc ak 

· nebolu,Ayancık Samsun, O :du, 
Gireson, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon İstanbaJ 
1154 

BARTN hııttı LllksPOSTASI ekspres 

AYD1" ... Jvapuru 1 p . 
uım Eylül azartesı 

Sirkeci' den hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Barbn, kurucaşile, 

ve Cideye azimet ve avdet 

edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci Salonu 

karşısında Mizan oğlu han No 

2 Telefon İst. 354. 

Yelkenci Vapurlan 
Karadeniz Postası 

Va ta n ;al;aü 
Çarşamba 

Sjrkeci civarında Günü akşamı 6 da Sirkeci 
E n rahat ve e o nhbmından hareketle doğru 
Tem iz 1 oka n ta dır. (Zonguldak, İnebolu, Sam-
Alaturka ve Alfaranga sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 

Büyük Tayyare Piyankosu Sahlık Hane sesi Her yemek ve her Sürmene ve Rize)ye gide-
İ ç k i b u 1 u n u r • cektir. 

tertip 2 inci keşide 11 

Eylül 1930 dadır .. 

Keşide!er, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpleri 

ve halk huzurunda yapılır. 

BÜYÜK İKRA~1İYE 35000 LİRAOIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz 

Boğaziçinde Kandillide Sıra mahallesinde atik 28 cedit 5 
numaralı harap hanenin üç hisse itibarile Hazineye ait bir 
hissesi bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere 350 lirn bedeli 
muhammen ile 9-9-930 tarihine müsadif salı günü saat 14 te 
aleni müzay~de ile satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat 
makbuzlariJe lstanbul Milli Emlak müdüriyeti satış komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

S er v is mü k e m mel Tafsilat için Sirkecide 
Fi atlar mutedildir. Yelkenci hanında kain acen· 
Ö G L E V E lesine müracaat. 
A K Ş A M Tel. İstanbul 1515 

YEMEKLERİNİZi ..-- Röntken 
istasyon Lokantasında ile muayene ve tedavi 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Na. it 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. JO Telefon ist. 2622 

Feyzi Ahmet 
Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gün An-
kara caddesi N. 43 

Muayenchnne Nnkli Yiyiniz. Eski Postane Dr. Karni) 
DOKTOR binasındadır. 

Kadıköyün' de 
Ömer Abdurrahman " Bakt:':ı'Y0Tc}*g,

6' Pafoloa Bahriye caddesi Süreyya Pt· 
C 1 S F o sineması sıraı.ında No. 31 

i t, aç. rengi ve Belso- M L . f • 
P f D U• t l Cumadan başka her gün 2 deıı 

ğukluğu Mütehassısı ro • r. • • sonra. Telefon Kadıkö 149 
Muayenehanesini Ankara cad- Dahili, intani hastalar, bakteri- ı 

desi hükumet konağı civarında yolojik ve patolojik muayeneleri DOKTOR HORHORUN 
e.ki ikdam yurdu karşısınd Ankara caddesinde vilayet karşı-
71 numaralı daireye nakletmiştir. sında 15 No.da kabul etmektedir. Beyoğlu Mektep sokak No 35 

Her gün birden ikiye, döı+ Muayenehane ı Telefon lstanbw 2323 k d-1 
buçuktan ak.Jama kadar. lkametg!ihı ı ,, ., 2236 ı muayene sabahtan akşama ~ 

•-111111-------.. __________ .. Meı'ul müdür: Selim RatıP 


