
• 

2 

iDARE: IST. SO N POSTA H-11
--- o-·zu"dur:-. H Ik 

&ULlll J a bununla gorW' 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halle bununla iıitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla söyler. 

~NTİHAP CETVELLERiNE BAKINIZ 1s~wı~ ~~~~!i : iTiRAZ ED]Ntz .• BiR 
VATANDAŞIN EN 

· BÜYÜK V AZIFESt 
. BUDUR .. 

l • . AD~NADAN BİR FERYAT 1 smet Paşa Vaziyetin VahamelınıKavrıgamıgorlar - G ~ot . . _ Bugiinün Meselelerinden 

B. o·· d . k ı· fi A Zorla Mazbata . imzalat- B .. k .. . k A 1 
ız Borcunu eyemıyere as maktan_ Vazgeçiniz ugun u ı ayet er 

E d Dıyorlar D B• k K•• 
tmiş Bir Adam Vaziyetin eyiz Dtln Serben cumhuriyet e ı~zat . ra ya oy-

. fırkasına Adanadan 176 imzalı ı •• •• d G ·ı • 

1 

Vaziyet Meydand.a iken Orta1ığı Gülüstan Gösterıniye ~=D~~:;afki~eldi. Bu telgrafta usun en . e ıyor ... 
Çalışmak Ne IYi Bir Mazhariyettir, Bilemeyiz. "Dün polis vasıtasile 20 Babaeski, 31 (Sureti maha~ il Nadir/ili Hasan Aga 1 

kadar mahalle muhtan Türk uda ıönderditimiz muharririmi.z-, ___________ _._ 
den) - Alpullu şeker işini ku-: 
ranlar ve bu kuruluşu müdafaa 
yolunda dil ve kalemle bir 
hayJi gayret gösterenlerin dil
lerini ağızlarına tıkamak için 
köylülerle temas ediyorum. 
Ayağımın tozile gelir gelmez 
Trakyada bulduğum ve gördü
ğüm vaziyet şu oldu: 

Yal ova, 3 J Ağustos (Hususi) 
~ette giden arkadaşımızdanYn ak, ım,F ethi Bey Köprüden 
(S alova vapuruna binerken 

on Posta)nın ikinci tabı he-
~üz çıkmamıştı, binaenaleyh 
(l~rbcst cümhuriyet fırkasının 
1.~dİri) ismet Paşanın Sıvasta 
oy ediii nutkun metnini oku-
:uş değildi. Gece kendisini 

Yarct ettiğim zaman: 
d' - Henüz bilmiyorum, de
n '· Bununla beraber Fethi B. 
h~t~un ne olabileceğinden büs-

utun habersiz de değildi: 

. Sinıendif erler 
c - İ~mct Pş. Sivasta söyliye
eklerı nutku Y alovada bazırla-

~ıştı, dedi. Bana bu nutuktan 
l tr gece hullsatcn bahse~ 
trdi. Fakat doğrusunu &ayle-
~ek lazımgelirse ismet P-ş. mn 
flJnendif er siyasetini nasıl mü-
~llfaa edebileceğini görmek 
18tiyorum. · 

Bu Manzarayı Gören,Bu Şehirde 
Belediye Var Diyebilir Mi? .. 

-"' 

Bu resimt EMlnioG beledlye mevkii ~ u.mUtl aptı.aneyi 
·ve bu aptesaneyi çevreliyen kavun karpuz: sergilerini g-östeiiyor. 
K~kin litım ve amonyak kokulan arasında hu tatlı al .. veriıi bele
diyenin hiç te mi gözüne çarpmıyor? 

Ocağına celbedilmiı ve kendi

lerine ismet Paşanın şimendifer 

siyasetini tasvip eden ve alkış

lıyan bir mazbata imza etti
rilerek Sivas' a telgrafla gön
derilmiştir. 

Muhtarlar mazbata muhteve
yabnı bilmiyor. 

Belediye intihababnda es
kisi gibi keyfi tayinler karşı-

sında kalmamak iç.in bir be

lediye teşkilab yaparak, ser
best rey vermemizin temin bu
yurulması rica olunur." 

İkinci piyankomu -
zun kuponları yakında 
haşhyacaktır. Tafsila
a:ııu bekleyiniz. 

Uzunköprü, Lüleburgaz, Ba
baeski, Al pullu çiftçileı i -ıden 
birçoğu şirkete borçludurlar 
ve hemen hepsi de bu yüz
den mahkemeye düşmüşlerdir. 
Bunun sebebi basittir. Çiftçi, 
şirketin teşviki ile ve görece
ği temin edilen yardıma güve
nerek pancar ekmiştir. Fakat 
üç sene üst üste mahsul bo
zuk gitmiş, taahhüdünü yerine 
getirememiş, bu yüzden borç
lanmtşbr. Bunlar, aynca mu.: 
kavele mucibince şirkete yüz
de on bei tazminat verecek- -
lerdir. Edirnede görülen ba 
davalar yüzünden çiftçinin gi

..........,._ [ Devamı 7 inci sayfada J 

SERBEST CÜMHURIYET 
FIRKASI iş BAŞINDA 

dip gelme masrafı, yerinden receiini .adetti. iş mukavele
uzaklaşmasının doğurduğu zi.. ye kalınca aleyhimize ağır 

I• p H d K d.. V yan da caba. - şartlar kondu. Krediye olan s"m et aşa ava a I}- ' ara an e Toprak Nadirli köyünden Hasan ağa ihtiyacımız yüzünden boyun 
A J d T A • B J d ile g~rüştüm. Bu adam di- büktük. Şartlan kabul ettik. 

F ~thi B. Bugün 
lstanbul' dadır 

t 1 n an o p ç u t eş 1 n e aş a ı; Fakat . . • yor kı:p .. .. d Bu miktar yeri nadas için ve-
- aııcar yuzun en gec"' • .1 'k" 1• d 

• ·. (3) b. r r rı en ı t ıra an sonra çapaJa-

Hedef ı• Yanlış intihap E -. . :ene • rarım vm ır• mak için de ayrtca şirketin 
tmıştir ıt.ı. ~u .. e ~c hesaplaşbgım L- , 'k' 1. · 1.. d F 

(184 7) 1. d b .... ı 1 ı ı ıra vermesı azım ır. a-
bQ --- man , ıra a orrau k l K d" N REISlCÜMHUR HAZ- kaldıv " d" B at a amazsımz. en ı para-
~ETLERt TARAFINDAN • , .. ~mı gor um. u. paı:a, n ı:Ja yaparsınız. Yoksa borç 

.~ ABUL EDiLMiŞTiR '' Ben Baş ve ki it Is m et paşa n l n Zan 'Te tfaı~ı ile bş~rad~er (231 9)hlır~ ı: alırsınız .. Bo.rç f:ıiz!e alınır. Bu ~V\ Y 1 enıyor. ım ı ma ım acız a suretle ıçerı gırdıkten sonra 

Yat Ta hm ın Ettig'-' i Nokta da Bulunm ugorum tınd~ . . . . bir daha belinizi doğrultamaz-
d" ova, 1 (H.M.)- Fethi B. '' 1 Şırket hızı pancar zıraati- smız.' 
o~n ~refakatinde Süreyya paşa E 1 1 ( H A • d B · 1 e b . . . ne teşvik etmişti. Kırk metre JV u: -._ · · • s ı. rr a ·. b 1-
" Ugu haJde Reı"sı'cu··mhur Hz. Kaplıca 1 y ü ususı a vereceğim, dedi. ununa g ne u mevzıe yerleşlırmış bb 1· .,.. . - mura aına on ıra avans ve- (Devamı 5 ind sayfada) 
c taziın b 'tf U surette giden arkadaşımızdan)- beraber ilave etti: lerdır. Bu suretle mevzileri .::':--=:z::s:======--====,_--====·-

tlt~~et kaWı. arza gı ı. zun Fethi bey İsmet paşanın Si- · "Bugün yalnız. şu kadar şöy- intihap ettikten sonra üzerime 
}'İ UreyYa paşanın Fethi be- vasta söylediği nutku dün sa- layeceğim ki ,, mukaddimesile müthiş bataryalarını tevcih ete: r~nında bulunuşu, birlikte hah gelen gazetelerde gördü. söze başlıyarak dedi ki: mişler, bana tahsis ettikleri 
k .. ~ıYl ziyaret edişi, yeni fır- ve okudu. Öğle üzeri kendi- -Muhterem Başvekilin nutku-
~Ya 'ltih k mevkii karadan, havadan ve ~tlta 1 a ettiği hakkında sini ziyaret ederek, mukabele- nu okudum;nutuk beliğdi. İsmet 

bu n .Şayiayı teyit ediyor ve de bulunup bulunmıyacağnu Paşan mahir bir sevkalceyişçi yer altından tahrip etmek için 
hitlcllıUnasebetle yeni fırkaya sordum: . sıfatile kendilerine gayet iyi hiçbir vasıtayı ihmal etmemiş-
ttan ~ ~eb'usun daha iltihak - Birkaç güne kaöar lzmi- bir mevzi intihap etmişler ve lerdir. 
lliy0~d uzerc oldukları söyle- re gideceğim ve cevabımı ora- beni de çürük ve müdafaasız ( Devamı 7 inci sayfada ] 
~ u. 
"eth' B 

iti 
1 

• dün akıam buraya K J 1 S C F k 
hcy~rlNuri. v~ Ağa oğlu Ahmet a V g a ar . . lr ası 
bu.ı· e bırlıkte bugün İstan- - , -
tı" a dönecek b gü- 1 - Karagümrük t~ oturan Vilayet Heyeti Kuruldu 

\ı d • ' çarşam a til ·· 1 · d lb ah· h e ızınire gidecektir. tun ame esın en r ım, . 
"•tka M . Hüseyin ve Osman kavga et- . ~· ~· Fırkasının . lstan~~ 

GÜ .~rkezı Perşembe mişler, İbrahi~ ve arkadaşı vılayetı me~kez heyeh bugun 
s n u Taş 1n1 yor Hüseyin sopa ıle Osmanı ba- 1 akşam belh olacaktır. 

lıtillıebbest Cümhuriyet fırkası şından yaralamışlar. Osman Sabık 'Darülfünun emini 
de (~ !1Jerkezi için Taksim- Gureba hastanesine yahni- İsmail Hakkı, avukat Sadi 
"1 rnıs) apartımanı tutul- mıştır. R b k · · • 
ı ~hır p k f 2 U k ' d H'" ıza, sa ı ıcra reısı Refik tdil · crşembe gü'lü na - - n apanı n a use- . ~ 
det· ecektir. Binanın icar be- yin Ahmet Ef. ile Agah Ga- Beyler vılayet merkez heyeti 

f:.
1
:enede (3200) liradır. lip Ef. Fener caddesinden arasındadır. 

b\ı b;anın lstanbul teşkilatını geçmektelerken .ka~~a. etmiş- ---
b;qı aya n:ıkledildikten sonra ler ve taşla bırbırını yarla- Müsabakamız 
t~ki~~acaktır. Maamafih semt mışlardır. 
•tçuırı~bnı yapacak olanlar 
!cait tşlerdir. Bu -zevat müte
V Ot Zabitlerden Sabri, sabık 
b &at v I' . A . • 
•\Jıa b a ısı zız ve Sadı 
~ eyler<lir. 

Bir Yankesici T uhıldu 
Eminönünden geçen Fatma 

hanımın çantasını İbrahim adlı 
birisi çarparken yakalanmıştır. 

Mükafatli hikaye serisine 
ait kuramız dün çekilmiştir. 
Kazananların !Simlerini bugün 
7 inci snyfoda neşrediyoruz. 

Hırsızlıklar 
1 Pünkü hırsızlık vak' aları 
şunlardır: 

1 - Unkapanmda Salihpa
şa caddesinde oturan borsacı 
Hasan Hilmi beyin evine hır-
st7: girmis, bir gramofon, 35 
plak çalmışhr; çalan belli de
ğildir. 

2 - Kasımpaşada Havuz 
arkasında oturan Salamon Ef.
nin evine hırsız girmiş, 12 
giimüş çatal, kaşık, bir kos
tüın, bir albn kadın saati 
çalmıştır 

Belediye Talimatı 

ı Sekizinci sayfadadır. Her 

1 
lstanbulluyu alakadar eder. 
Okuyunuz. 

Bir Münal.:aşa 

--
Halk fırkası azası - Suin suallerinize Sivas şimendiferinin 

düdüğü cevap veriyor. 
Yeni fırka azası - Düdüü ..... k 1 

·YiK Y APILMIYACAKT R 
BELEDiYE iNTiHABINDA HERKES R.t::
YINI İSTED ~ f GİBi KULLANMAKTA 
SERBESTIR. ı ESADÜFEN BiR GAYRET
KEŞİN İHTARINA MARUZ KALIRSANIZ 
DEflliAL GAZETELERE HABER VERİNİZ 
VE ZABITAYA ŞIKA YETIE BULUNUNUZ 

Cs , 



HABERLER Günün Tarih 
A--ıı------..;..------------..-

DAHİLi Halkın Sesi 
J-t-------------~ 

~::! ı ~=~=~:~:, .. B_fl-EO-İY-EC-EZ-A-Sl-1 S-iv_as __ H-att-ın-. ın-A-:ıl-m-as-ın-_ d-an-~~-n-ralll!lmly_f_ft_İ -,A .. V .. İR_l_f _11 ~~1;: i Y ~iri~ 
YeniŞekleGöre Başvekil Bırkaç Gun Maarifte Bazı 
Nasıl Alınacak Kadar Buraya Gelecek Değişiklik Oldu 

Bir mektep talebe•i, beda•a oku• 
..k için ltir r•b mektebine fir
mek btiyor. Buıawı için imtihan 
nrmeai lhım. fstanbulcla yer yok. 
Talebe Enununa ela ıftmiye razı. 
Fakat diyor ki: 

- l.;dhancla mayaffu .. 
m.auam benim 'çla kilfetll olUI'. 
lmtibınım l.taııbulda yapılam. 
Kuananam fideyim. 

Maarif idaresi ı 
- Hayw ya ~denirı. ,_J.ut ta 

okumaktan btiabütüıı vu re~enin, 
diyor. 

Bu vaziyet karşıaında bir JD'!• 
harririmiıin dün bazı talebe Teli· 
lerindea ye talebeden aldıtı müta• 

B .... ~ D itib- polis r lstanbul Cümburiyet orta 
U5uuue -·... cY V 1 G • J k • kt b · F ır · memurları belediye ceza tali- A.JOnra .1 QtOVaya zuece f zr • • • mReh. ebı Transbııca Fmna ımı 

-- · · tatbik u ı ey ra zon ransızca mau..meamı e me- aır r- . ç k • . 
mur edilmişlerdir. Şehremaneti Ankara, 1 (H. M) - l..mct 1 uslar arasında tefsire muhtar muall~m_ıgFıne, k anb ın lntyubıyel 

.. . .. • mu ımı aru ey s an u 
b~n ceza mı~lanm cu- Paşa Sivutan Ankaraya dö- nokta bulan yoktu. Hepsi de: Gelenbevi riyaziye muallimliji-
rumlere göre tayın ve matbu- nerken bir aralık gazetecileri - Nutuk çok kuvvetlidir, ne, Nişantaşı Türlcçe muallimi 
atla ilin etmektedir. Bu cü- kabul etti. Gazeteciler sor- çok müdelleldir, diyorlardı. Emin bey Gelenbevi Türkçe 
rümlerden birini işliyenJer polis dular, Batvekil de söyledi: Başvekili getiren tren An- muallimliğine, imam ve hatip 

Bu abahtan itibaren şe 
mizin yeni şekilde idares · 
başlanDUfhr. Emenet dair 
nin lizerine .. İstanbul beledi 
dairesi., livhuı konulm 
belediye ubıta mcmurlan 
polia elbiseai iİYmifler 
Seyrüsefer noktalarında iş 

memurlarmm yerine pof' 
görülüyordu. Eski Ema 
binasında da daireler arasın 
bazı değişiklikler yapılmış memurlarına cezalannı makbuz .. _ Karşımdaki arlcadaşlar karaya sekizi yirmi geçe var- mektebi müdürü Avni bey 

mukabilinde verceklerdir. söylediler: Hiç birşey yapma- dı. Büyük Erkanı Harbiye reisi Çcmberlita~ ort:ı mektebi mli- bir kısım müdürlüklerin y 
Vermedikleri takdirde hak- dan; memleketi çıkmazdan Fevzi Paşa bazı kumandanlar dürlüğüne tayin edilmişlerdir. leri değiştirilmqtir. 

lea1an ne§rediyonız: 
Ahmet Sım B. ( Gedik

paşa 36) 
-Seçme imtihanlarının mek:

tebin bulunduğu yerde yapıl
masında, bence, isabet vardır. 

Fakat seçmiye iştirak ede
cek talebenin masrafını maarif 
versin, mesele hallolunur. 

~ 
Ömer B. (Türbede Mahmu· 

diyede otelinde misafir) 
- Hükumet, fakir ç.ocukla

nn okuyabilmesi için buıılann 
bulunduJdan yerlerde berhanıi 
bir paraaz yab mektebinin 
aeçme imtihanlarına pebilme
sini temin etmelidir. 

* 

lannda zabıt varakası tutula- çımaza sokarak yedi koca sene ve Hariciye, 1ktısat VekiUeri 
cakbr. geçirdiğimizi söylediler. Cevap tarafmdan karşılandı. Başvekil, 

Hüviyetini bildirmek istemi- için serbesttik. F eni Paşa ile konuştu. 'Bu .sırada 
yenler zorla polis ve belediye Sivas istasyonu 3 ay sonra Hariciye Vekili Irak Başvekili 
dairelerine sevkolunacaktır. açılsaydı, 3 ay daha birşey Nuri P.ş. yi takdim etti. İsmet 

Suçlu kimseler bu cezalar söylcmiyecektim. Fakat Si- Pş. da Nuri Pş. yı otomobiline 
için 2 gün urfında belediye vas'ta şimendifer poletikasın- alarak başvekalet dairesine 
encümenine veya kaymakam- dan bahsetmemek, verecek bir gitti. 
lara müracaatla itiraz edebile- cevabımız yokmuş zannını ve- Başvekil bura~a birkaç gün 
ceklerdir. rebilirdim. Bittabi millete iza- kalacak, sonra lstanbul tariki-

Ceza vermiye iktidan olmı- hat vermek mevkiindeydim. le Yalovaya dönecektir. 
yanlar [ 1 ] lira ve küsuru için icap ettikçe millete daima iza- İST ANBUL GAZETECiLERi 
bir g6n hapsedilecektir. hat vermek vazifemizdi." Bugün öğleden sonra diğer 

Yanan Orman Başvekil meb'uslarla da ko- davetlilerle birlikte şehrimize 
nuştu. İntibalarını sordu. Meb'- avdet etmiş bulunacaklardu. 

Ahmet B. (Tıp talebesinden) Yangını Ya g"' m ur K J 
- Talebe mektebin bulun- a Z a a r F armakoJoglar 

idare Heyetlerini 
Seçtiler 

duğu yerde imtihan edilmeli. S Ö n d Ü r d Ü 
Y'.alnız maarif ve belediyeler fakir Karaisalı kazasın!_D Karsınb f ki K İ Ş İ D İ D E J İ 
çocuklara mektebin bulunduğu nahiyesinde üç gündenberi şid- Ez İ 1 d İ 
yere gitmeleri için para ver- detle devam eden orman yan- 1 _ Beşiktaş'ta deniz ha-
melidir. gım iki saat devam eden mamı açıklarında içinde jki 

Aksi takdirde imtihanlann sağanaklı yağmurlar neticesi kiti bulunan meçhul bir sin-
talebelerin bulunduğu yerde kendiliğinden sönmüştür. dal Üsküdar' da Paşa limam 
yapılması daha doğrudur. Biz, caddesinde oturan Neşetin $311• 

başımızdan geçtiği için bunun M y ki dalına çarpacağı sırada diğer 
De demek olduğunu biliriz. aaş o aması sandalı itmek istiyen N~etic 

~ İstanbul zat maaşları muha- eli iki sandal arasında kalarak 
Osman Ef. (Kumkapı Bos- ıebeciliğinden: Bil'umum maaş ezilmiştir. Diğer sandal kaç-

Türk Farmakologlar birliği 
heyeti idaresine fU zevat inti
haP. edilmişlerdir: 

f smet B. reis; Hamdi B. reis 
vekili; Salihattin B. katibi umu
mi; Naşit B. muhasip; Süleyman 
B. veznedar; aza: Hulki, Hü
seyin, Muzaffer, Hamdi B. ler. 

• 

İmam Ve Hatip 
Mektebi 

İstanblll İmam ve hatip 
mektebi lağvedilmiştir. Bunun 
yerine Ç,.mberlitaşla bir orta 
mektep açılmışbr. 

An1asyada Hava 
1 stasyon u 

Maarif vekaleti Amasyada 
bir hava istasyonu açmak için 
haz.ırlıklara bC'§amı-:.b·. 

Para Alındı 
Emanette Sarfiyata 

Koyuldu 
Belediye bütçesi cemiyeti 

umumiye tarafından tasdik 
olunduğu için bütçede tabsi
sah · yazılı olan işlere pek 
yakında başlanacaktır. 

Yeniden açılarak · genişle
tilmesine karar verilen cadde
lerden Beyazılta fen fakültesi 
köşesi on güne kadar açıla
cakhr. 

tan sokağında No. 1 O) tediye şubelerinde tekaüt, ye· mışhr. 
-Fakir çocuklar hulunduklan tim ve dullann eylül 930 yok- 2 - Karaağ~ç'ta tuğla ta,~- - Caddelere Ağaç 

yerde imtihan edilmeyip te lama ilmühaberlerinin alınma- manında çalışan lsmail, dikfyt- Cetveller • Bele- Diki 1 i yor 

intihabat 

Vilayet encümeni başbiti 
Zühtü Bey bu sabah Eman 
gelerek yeni vazifesi olan ih 
iyat müdüriyetinde çalışn.ı 

başlamıştır. Şirketler koims 
liği Fen işleri dairesine rapt 
lunmuştur. Belediye şubeleri 

de ve yeniden ihdas edil 
mahallerdeki kaymakamlar d 
akşam geç. vakte kadar v · 
yete gelerek yeni vazifeler· 
dair talimat almışlar, bu gün 
itibaren işe başlemışlardu.Bel 
diye daireleri olmıyan yerlerd 
kaymakamlıklar için ycııi hinal 
bulunmuştur. Y alnıı bu bi 
lar tanzim edilinciye ka 
muvakkaten polis merke 
rinde vazife vapacaklard1r. 

Polis kvvetleri kaymak 
. !arın emrinde bulunacak 
Yeni ıeklin faydası hakkın 
Vali muavini Fazlı bey b' 
muharririmize şunları söy 
miştir: 

- Halk; hükümeti yanı 
şında bulacaktır. Beledi, id 
mali iflere doğrudan doğru 

kaymakamlar bakacak ve h 
şeye hakim olacaklardır. 

başka vilayetlere imtihan ver- ıına 2 Eylül 930 salı günün- sizlik yüzünden arkad~ı Emanet sokaklardaki kuru 
miye giderlerse bu bir felaket den itibaren başlanılacaktır. Rasim'in parmaklarını maki- diyeJere Asılıyor ağaçları kestirecektir. Bazı Bundan sonra halka bele . 
olur; çünkü fakirler oraya 10 eylül 930 çarşamba günü neye kapbnp ezdirmiştir. Belediye . intihabına ait cet- ağaçsız caddelere de ağaç dairelerinde 
gı'demezler, gı'demeyince de ikmal edilecektir. •• veller hazırlanmıştır. Bugün d kt 1 gibi: B U •• •• •• i iri mesi düşünülüyor. 
okuyamazlar. Bu emir reri Kadın günlerinde erkeklerin aŞÇI ZUmcuyu belediye dairelerinin kapı- .. _ Bizim işimiz var, b 
alınmalıdır. w ve erkek günlerinde kadınla· V Ur d U Ianna ve bazı umumi yerlere S a n ay i Müdür 1 ü ğ ü zaman gel t denmiyecektir. " 

T rm yoklaması yapılamaz.. asılmıştır. Bir hafta müddetle İstanbul Sanayı· müdürlü- ' 
Rqat Bey (Galata, Adalet Akşam Dolapdere'de koyun asılı kalacak olan cetvellerde, ... Darülaceze - Bütç 

yoklama günleri : b tm kta l Arn t herkes ismini go"rebı'lecek, go··r- ğüne iktısat vekaleti sanıtyi · · b l d' · ti' tas~ han 12) Eylül: ikinci, dördüncü, a1bncı aşı sa a o an avu aını e e ıye cemıye 
b d ki Mustafa ile üzüm satıcısı Mus- miyenler itiraz edeceklerdir. umum müdür vekili Nafiz bey . . Büt 239 902 l' .J.ı - Çocuklar ulu u anyere aekı.zı'ncı' nnınler erkekler. I · ehnıştır. çe , ıravr 

5""' tafa kavga etmişler; Arnavut tiraz olunan yerlerin askıları tayin edilmiş, lstanbula gelerk 
en yakın maarif mıntakıında im- Üçüncü, yedinci, dokuzuncu Mustafa bıçakla üzümcü Mus- üç gün fazla duracaktır. Askı işe başlamıştır. * Sabık Efgan Kıralı / 
tihan vermeli;kazananlar hüktimet ve onuncu günler kadınlar mü- tafayı tehlikeli surette sağ kaşı Eylül ona kadar devam ede- Dün şehrimize gelmiştir. y,-
hesabına okuyacaklan mekte- racaat edeceklerdir. üzerinden yaralamıştır. Mustafa cek olup bundan sonra reyler Tramvaydan Düştü lstanbulda geçirecektir. Biri<-' 

bin bulunduğu yere gönderil- Ekmek Düştü yakalanmıştır. toplanacaktır. H. Fırkası nam- Bu sabah Topkapı tarafın- gllne kadar Yalovaya gitnı,I 
mDelidfir. d l kt M Bı·r-J.-n-tı-·har zet listesini tesbit etmiştir. dan gelen (56) numaralı tram- arıuaundadır. 

e ter arı a emur Ekmek ve francala fiatlan: Bunlar hemen, hemen eski vayın basamağında duran (15) * Romanyalı Türkler ~ 
1 m ti h a n ı İstanbul belediyesinden: Ey- Akşam saat (20) buçukta namzetlerdir. Bu kadınlı, erkekli yaşında Kirkor isminde biı- Şehrimizi ziyarete gelen O~ 

Dün Defterdarlıkta terfi lülün ikinci salı gününden iti- Kızıltoprak'ta Merdivenköyü
1
n- liste intihaptan bir gün çocuk müvazenesini kaybede- orman meb'uslan vasıtJ 

etmek isti yen memurlann im- haren ekmek on kuruş otuz de oturan marangoz Suat Ef. evvel ilan edilecektir. Kadın rek tramvaydan düşmüş, sol Gazi Hazretlerine tazimatın1' 
tihanı yapılmışbr. İki güne para ve francala on alb bu- ailevi bir meseleden dolayı aza adedi şimdiden tasrih bacağından ağır surette yara- arzetmişler, iltifat görmüşlerdi' 

~k:a~d~ar~il~a;n=e;d;i~le;c;ekti;;·r~·========~ç~uk===k=uru~ş=tu=r=.===============ta=b=a=n=c=a==il=e=i=n=ti=h=ar==e~t=m=i=şt=ir=.::=:==::ed=i=lm=e=m::=ekt:=e=d=ir=.:::=:::=::=::=:::==::=l=an=m::::=ı=b=r.:=:::=::~=:~~======================~~~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

uôzlükçü - Hasan Bey, evvela fU Halk fuka
amın gözlüğünü tak ta baki 

Hasan Bey - Ver bakaynul 
\ 

2: Hasan Bey - Aman Efendim... Ortalık gül, 
gülistan!... Meğer memleketimiz ne medeni imişi 

Her tarafta timendiferler, otomobiller, oelu n 
neler ... 

Pazar Ola Hasan B. Gözlük Takıyor ... 

··ıo...ı' 
Sı Gözlükçü - Bu gözündeki ğözlük te yeni j 4: Hasan Bey - Ben be!feyi kendi go 

fırkanıı:ı gözlüğü.... göritrüm, en hayırlısı bul JJe" 
Hasan Bey - Allah Allah... Bu gözlükle de Al sen şu gözlüklerini, gözlükçü başı! 

ortalık almaiyah ve duman içinde... uzağı görmiyenlerden değilim. 



e 
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Her gün -Şimendi/er 
Siyasetinin 
Hataları 

M. ZEKERlY A _ _. 

iki aiindür lamet Paşanın 
tinıendifer ıiyaaeti etrafında 
ınütlıiş propagandalar yapılı
yor. Madalyanın yalnız bir 
tarafına bakarsak İsmet Paşa
ya da, şimendifer siyasetini 
tasdik edenlere de bak ver
hlemek milmkün değildir. 

Fakat madalyanın bir de 
arka tarafı vardır. Madalya
nın bu tarafına baktığımız 
Zaman şimendifer ıiyasetinin 
hatalarım da görebiliriz. Bu 
hatalar ıu ıekilde hulasa edi
lebilir: 

Yeni hatlar ilcbsadi 
olmaktan ziyade ergeç mali 

Son Posta'nın Resimli Malcale•: 

1 - hdivaç birçok kereler derttir. Dik

kate muhtaç n mes'uliyetli olan bu ittir 
2 - Bu müeneaeııin 

oluraa dert uahr. 
aza.il derde ortak 

Evlenme Derdi * 

3 - Tuhaf detil mi? Dertler, taksim 
edilince azalır, fakat neşeye bqkalan ortak 
çıkarsa çoj'alır. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

hlüzaherete müftakir kalacak ~----------------------------------------------lll tesisat mahiyetindedir. Bu nok-
tayı Başvekil paşa da nutuk
larında kabul etmişlerdir. Bu 
İtibarla bu hatların temin ede
ceği ikbsadi faydalar uzun 
llıüddet mahdut kalmak zaru
retindedir. 

* Yeni hatlar tesisat murafı 
haricinde, işletme masraflan 
llıütemadiyen artacak ve bu 
lllurafJan kapatmak için mü
t~nıadiyen devlet hazinesinden 
fedakarlık yapmak İizımgele
cekti r. 

* Şimendifer inşaab progra-
hlı ( 3- 4 ) sene gibi kısa bir 
tamana sıkıştınlmıştır. Bu in
Şaabn istilzam ettiii masraf 
( 200) milyon Türk lirasıdır. 
Bunu devletin alelade varida
tile temin mümkün değildir. 
Bu netice, devletin muallak 
borçlar şeklinde taahhüdatta 
bulunmasına sebep olmUJlur. 

~ 
Şimendifer inşaabnda kabul 

edilen kısa vadeli istikraz sis
temi ve şimendifer malzemesi
nin kimilen hariçten getittil
bıesi döviz ihtiyacını artbrm11 
Ve devletin mali hayab için 
hakiki bir tehlike tqkil edecek 
bir vaziyet vücuda getirmiştir. 

~ 
Müllerin mütaleasına göre 

devletin yakın bir zamanda 
ödemek mecburiyetinde bulun
duğu taahhütler gelecek sene
lerin biltçesi ve mali vaziyeti 
tb:erinde daha vahim tesirler 
l'apacaktır. Tediyabn tecili 
'İatemi bu mahzurlamıdan 
başa sağlam bir mali siyaset 
'-oktaamdan da tehlikelidir. 

)#. 
Bu izahabn bize verdiği 

"etice ıudur : 
Hata fimendifer yapmakta 

~eğil, demiryollanm yapmak 
~ takip edilen usuldedir. 

Memleketin mali kudretiı:i 
~an dikkate almaksızın gi
~ilen bu tqebbüs . bizi müt
""f bir mali buhrana aüriiklc
llıiştir. 

Herkes kendisine bir ev 
Y~Ptumak ister. Ev yapbrmak 
~ç te fena birşey değildir. 
f ak~t bir insan tahammülünüo 
~\rkınde borca perelc ev yap-
~tsa, buna sadece hesapsız

denir. 

Feci Şey 
Bir Şoför Bağıra 
Bağıra YaIJdı 

Trabzon, 28 ( Hususi ) -
Gecikmiştir- Trabzon toför
lerinden Ekrem efendi otomo
bilinin benzin deposuna benzin 
boşalbrken nasılsa bir kıvılcım 
düşerek benzin ateş almış ve 
biçare çocuk bir an içinde 
alevler arasında kalmıştır. Va
ziyeti gören kardeşi Y akup 
imdada yetişmek istemİf ise 
de o da yanmıya başlallllf ve 
güçlükle kurtanlmıştır. 

Ekrem efendi, bir alev çem
beri içinde feryat ede ede ve 
herltesin gözü önünde ölmüş
tür. Arkadaşlan hazin bir 

cenaze alayı tertip etmişlerdir. 

Agah 

Lehistan da 
D i ye t M e c 1 i si · 
F e s he d,i l i yo r 

Varşova, 31 (A.A. ) - Leh 
reisicümhuru, Mareşal Pilsutski 
ile kısa bir mülakattan 
sonra Diyet ve Ayan meclisi
nin feshine karar vermiştir. 

Yeni intihabat T eşrinisanide 
yapılacaktır. 

M. Mihalakopulos 
Türk-Yunan ltilafından 

Bahsetti 
Patras, 31 (A.A) - Hari

ciye nann M. Mihalakopulos 
bir nutuk irat ederek Türk 
Yunan itilifım müdafaa etmiş 
ve bu itilafın iki taraf müna-
Csebabnı takviye ettiğini söy
lemiştir. 

Hariciye nvın Yunan-Bul
gar ticaret muahedesinin feshi 
~babım da aynca anlatmıştır. 

Romen Kıraliçesi 
Manasbra Mı Girecek? 

Bükreş 31 (Hususi) - Kıra- . 
liçe Elena bir türlü kocası 
kıral Karol ile banşmak iste
mediğinden yeni bazı şayialar 

~ ' çıkmııtır. Bu arada kıraliçenin 
ı ahsin B. izah bir manastıra girmek arzusun

da olduğu da söylenmektedir. 

E d i y o r Sırbistan' da yeni 
il ~n yapılan bazı neşriyat Bir Fırka 
.;_enııe Ardahan meb'usu Tah- Bel t, 30 (H .) B 
·&11 Be d . gra usuaı - u-
d Y fin bır muharririmize d "N . aı· t • . 1 emiştir ki . "T k k d ra a asıyon ıs " ıamı a bn-
lnce h · firh a. ın~ da yeni ve milliyetperver bir 
lır.~ ~ una, ~~sıyetine hrka teşkil edilmiştir. 
...-ınetkir olan hiçbır insan -
~ıı yüksek seciyelerini Bir Kavgacı Tutuldu 

~~ecele söz söylemez? Karaağaç'ta tuğla harman-
lı.tc~rıaenaleyh Nudiye Hanım larında çalışan Mehmet'le An
)'a nda bana atfedilen be- don kavga etmifler, Andon 

tıat doğru değildir." tutulmuştur. 

Tiigleri Ürperten Bir Vak'a 

Bir Kadının Bir 
Yılanla Mücadelesi 

Nihayet Galebe Kadında Kalmıştır 

Bafra, (Hususi)- Geçenler- ı yerinden oynatmıya muvaffak 
de Bafrarun Oroçkovası kö- olamamış. 

- de ö le bir vak'a olm _ Hayvan can bavlile soğu~ 
yun f Y Uf vücudunu kadımn çıplak bı-
tur: leklerine sarmışbr. Bağnşma-

Bir kadın beşikteki çocu- lar üzerine etraftan yetişen 
ğunu emzirip uyuttuktan son- köylüler bu tüyler ürper ici 
ra bahçedeki işlerini görmek manzara karşısında heyccan
iizere dışarı çıkmıştır. dan aaeta sara nöbetleri ge-

Biraz meşgul' olduktan sonra ~irmişler. Fakat itidalinden 
.bir zerresini kaybebniyen ve 

odaya girdiği zaman dehşetler kemali cesaretle mücadele e-
içinde kalmış. Tavan arasından den aslan kadın birdenbire: 
bilek kalınlığında bir yılanın .., - Bıçak 1.. Bıçak!.. Diye 
mini mini çocuğunun beşiğine ı f.eryat etmiş. Keskin saldır
doğru zehir kusan dilini çıka- mayı eline geçirince ani ve kuv
rarak uzuandığını görmüş; ve yetli bir darbe ile bu soğuk 
hiç şaşırmamış ; Türk analığına mahluku ikiye bölmüş -ve bir 
lazım emsalsiz bir soğuk kan- rsikme hareketile vücudunu 
Jılık)a bu t ' ıv_bre vurarak döşemeye çar-canavarm avan . b b. . . 
dir 

v. ___ 1 l L..;.;.. pan aşı ır vuruşta ezmiştır. 
egıne llal"umış o an ~1ru- T- "'' al v f d k=--lık urK an 1gmın e a cu 

ğunu yakalıyarak bütün kuv· hissine ne güzel bir misal. 
vetile asılmıya başlamışsa da Yekta Hasip 

~~------------.-.-----------~~-

Adliye V. 
~onyaya Geldi, 
lzmire Gidiyor 

Konya, 31 (Hususi) - Ad
liye vekili beraberinde baş 
müddeiumumi Nihat, müfettiş 
Raşit beyler olduğu halde bu
raya gelmit. Bozkır ve Bey
şehir Adliyelerini teftit için 
hareket etmiştir. Akşehir, Af
yon, Uşak yolile İzmire gide
cektir. M~akabn ieftişi bitin
ciye kadar Konya valisi de 
beraber bulunacaktır. 

Sabri 

Kocasını Yaraladı 
Kadıköyünde Muvakkitane 

caddesinde berber kalfası Veli 
Efendiyi kansı Ayte hanım 
sopa ile başından ağır surette 
yaralamış, Veli Ef. hastaneye 
kaldınlmış, karısı Ayte H. 
tutulmuşhır. 

47Saatte 
Bahrimuhit Rahat 

Rahat Geçildi 

'Dünkü nüshamızda meş
hur Alman tayyarecisi Fon 
( Gronau ) ın tayyresile Bahri-

Günün Tarihi 
----

[ Baş tar: ; inci sayfada ] J ~ lbrah.im Tali B. - Tef-

. muhiti geçtiğini yazdık. Muma
ileyh bu seyahatini Dornierwal 
sisteminde üç motörlü deniz 
tayyaresile yapmıştır. 

>f. Mekteplerin lkmat'lm- tişlerine devam etmektedir. 
Şimdi Bit!is'tedir. 

tihanlah - Bugünden ıtibaren 
başlıyacakbr. ... Mısır Prens Ve Pren-

sesleri - Sekiz kişi olarak 
~ Erkek Muallim Mek-

dün Venedikten şehrimize gel-
tebi -Bugünden itibaren talebe mişlerdir. 
kabulüne başlamıştır. Taliplerin 

'k k. d * Türk - Yunan - Tica-mı tan geçen sene m en 
fazladır. ret muahedesi müzakeresine 

>f. Rüsumat Umum Müdü
rü - Bugün Ankaradan İstan
bula gdmiştir. 

iştirak edecek olan Yunan 
heyeti dün şehrimize gelmiştir. 
Per~embe günü Ankaraya 
gidecektir. 

İster İnan, İster İnanma! 
Yeni belediye talimatname· 

ai çıktı. Bugiin. Son Postada 
okuyabilirsiniz. Eğlencelidir. 
Nasıl tatbik olunacağım anla
madığımız pek çok maddeleri 
var. 

Meseli bu pek hayalperest 
talimatnamenin bir maddesine 
göre, yere tükürenlerden ve 
sümkürenlerden bir lira ceza 
alınacaktır. 

Mükemmel. 
Medeni bir şehir balkı, o-

dasına nasıl tftkiirmezse, cad
deye Ye sokağa da öyle tii-

kürmemelidir. Fakat, bizim 
şehirde, yürürken yere bak
mak mide bulandınr. Adım 

başında, iğrenç ifrazatın kal
dınmlan kirlettiği görülür. Bu 
ıgrenç hareketi yapanlann 
yiizde onundan birer lira alın
sa köprü varidabndan fazla 
varidat elde edilir. Biz bu 
maddenin tatbik edileceğine 
inanmakta tereddüt ediyoruz. 
Aziz .kari, sen de bükmfinü 
ver, buna: 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA/ 

Şarktan garbe doğru Babri
muhiti geçen ilk cesim tayyare 
budur. Gronau bu seyahatini 
( 47 ) saatte yapmış ve Nev
y ork Jimanında on bini müte
caviz Amerikalı tarafından 
hararetle alkışlanmıştır. 

T eyyareyi limana muvasa
latta iki Amerikan polis 
tayyaresi karşılamışbr. Domier 
tayyaresi limandaki hürriyet 
abidesinin yanına inmiştir. 
Bu ande limandaki bütün va
purlar düdüklerini öttünniiş
lerdir. 

Efgan Meb'usu 
Polise Niçin Çağınldı? 

Sabık Kabil meb'uslarından 
Muhittin B. namında genç bir 
Efganlı vardır ki bir müddet
tenberi şehrimizde bulunuyor. 

Bu zat milliyetperverdir. Bu 
sabah Babıali caddesinde bir 
kaç polis memuru, kendisinden 
bir nokta sorulmak üzere, Mu
hittin beyi polise davet et
mişlerdir. 

Muhittin B. siyasq hasımları 
tarafından kendisine kast ya
pılacağı vehmine düştüğünden 
gitmek istememiş, feryat et
miye b~ş!aınışbr. Faka arada 
bir sui tefehhüm olduğu gö
rülmiif, davete icabet etfü il
miştir. 

Sözün Kısası 
Şimendi/erle 
Otomobil 
Arasındaki Fark 

-

Eğer Anadoluya şimendifer 
yerine toıe yapılsaymış, ticari 
nakliyat, otomobillerle hem 
daha ucuz, hem daha çabuk, 
hem daha kolay olurmUJ. 

Bu meselenin senelerce site
bilecek münakaşaum mUtelıaa
sıslara bırakıyorum. 

Benim sözüm başka. Şimen
diferi ben bpkısı bpk,sma 
Cümhuriyet Halk fırkasına 
bemetiyonım; otomobili de, 
henüz memleketimizde faaliyeti 
görülemiyen " liberal " fırka
lara. 

Şimendifer denilen nakil 
vasıtasının öntine zebelli gibi 
kapkara, koskocaman bir veya 
iki lokomotif takılır, arkuında 
da bir süril vagon. Bu zayallı 
vagonlar, yalnız başlarına hiç 
bir işe yaramazlar: Tren yii
rfirken bunlar durmak isteseler, 
duramazlar; tren dururken 
bunlar yürümek isteseler yürü
yemezler. Başlarındaki loko
motif bu zayallıJan nereye 
götürilrne giderler •• bir 
yol &tünde yürümiye mah
kumdurlar. 

Bu yol da iki nokta arasın
daki en ima hat değildir; o 
büyük katann geçmesine mü
sait yol, ancak, en kısası de
ğil. en genitidir. Bunun için, 
rahat, basit, kısa yollar du
rurken dağlar, taşlar, kayalık
lar, tünellCI', altı uçurumla 
dolu köprüler, bin belilı ber
zahlar aşarlar. 

İşte Halk hrkaaı da bu ti· 
mendiferin aynidir: Başta lo
komotif ismet Pş., arkada va
goruar, yani hrka mcnsuplan. 
Herlıangi bir tabii içtihat far
kile bu katarın yolu üzerinde 
ona k8Jlı durursanız fren ya
pama, olanca delışetile üstü
nüze yilrlir, kaçamazsanız, der
hal sizi yere yıkar ve kıtır 
kıtır keaer, ezCI', çiğner. Zira 
gidilecek başka hiçbir yolu 
yoktur ve ray Üitünde gitmiye 
mahkumdur. 

Bir de o ha.lif, zarif, çevik, 
zeki, hassas, kıvrak otomobil
leri düşününfiz, adeta burriyetin 
timsalidirler. Kimseye tabi 
değildirler, en doğru, en te
miz, en kısa yoldan gitmele
rine mani yoktur. Masraftan 
az ve süratleri fazladır. Çabu
cak hareket eder ve çabucak 
dururlar. Gittikleri yol fena 
ise değiftirebilirlcr ve rayların 
esaretine düşmezler. Yollanrun 
üstüne başka bir otomobil 
çıkarsa onun geçmesine müsa
ade ederler, çünkü .otomobil' 
olmak hakkı yalnı.ı onlara 
verilmemiştir. 

İşte hür fırkalar da bu 
otomobiUCI' gibidirlCI'. Biz he
nüz timedifer devrindeyiz, oto
mobilin kıymetini anlamadık. 
Piyasada bir taksi otomobili 
var ama, şoförii şimendifer
cilikten yetiştiği için ona bin
miye de pek cesaret edemiyo-
ruz. 

Nevyorka Doğru 
Paris; 31 (A.A) - Tayya

reci "Coste" (bugün) yann 
Nevyorka doğru havalanacak
tır. 

Nevyorkun Nüfusu 
Nevyork - Son yapılan nü

fus tahriri neticesinde Nevyork 
ahalisi (6,981,917) kişi olarak 
tesbit edilmiştir. 

!Aaarif Vekaleti 
Maaıif vekaletine Nafi Atuf 

Beyıu tayini kuvvetlenmektedir. 

• 
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MEMLEKEK 
SAYE ASI 

HAFTADA 

BiR DEFA .o 

Bozöyükte •• 

CİTLİ 
ISLAH 

Odemiş, Yollarını Y aphnyor, 
suvun~ Dikiyor, İpekçilik Ve Kozacılık 

Bursa Heykel . B~rs~da , 

İçin Çalışıyor1 1.PEH ISJIHSALI 
El ft1 E LI ---=· 

Bozöyük,30[Hususi muhabiri
mizden ) - Bozöyük orman
larındaki kereste fabrikaları 
tesisabm tetkik etmelr üzere 
bir yaya seyahati tertip edildi. 
Beş İnegöl mualliminden teşek-

kül eden bu heyet geçen pazar 
günü saat on beşte güneşin 

bunaltıcı harareti altında yola 
çıkarak o geceyi Çitli köyün
de geçirdi. 

Çitli adım habrlamakta ka-
rilerimiz güçlük çekmeseler 
gerek.. Umumi harbin bidaye
tine kadar işliyerek cihanşü
mul bir şöhret kazanan Çitli 
maden suyu işte bu köyün 
arazısı dahilinden Çlkar. 

Birçok zaman evvel bu su· 
yun hasıl ettiği gölcüklerde 

1 mandalar yatırılır, mecrasındaki 
beyaz teressübat kimsenin me
rakını uyandırmazdı. 

Yalnız bu sudan yapılan 
ekmeğin fazla kabardığı köy
lülerin nazarı dikkatini cel
betmiş, ondan sonra arasıra 

bu sudan ekmek yapmıya 
başlamışlardır. Mtnbada baz
lama pişirmek köylü kadınla

rınca el' an muteber bir kır 

sefası teşkil etmektedir. 
Bu maden suyunun işletme 

imt'yazı nihayet 1888 de bir 
şi rkete verilerek umumi har
bi ı başlarına kadar işletilmiş 

ve fakat umumi harp burada da 
tahribatım göstermiş, şirketin 

tatili faaliyetine sebep olmuştur. 
Bursa vilayeti iki sene evvel 

menbaı yeniden ihya etmiye 
karar vererek mcnbada ve 
civarında iki büyük baraka 
yaptırdı. 

Menba yine işlemiye başladı 
fakat şüphesiz tesisat ve terti
bat noksandı. Piyasada bu 
sefer Çitli maden suyu kendi
sini tanıtamadı. 

Bu iş İnegöl belediyesine 
terkedildi. Fakat bu şifalı su, 
hfila piyasada layık olduğu 
mevkii alamadı. 

Hamdi 

Temizlik Lazım 
Burası Ankara ... 
Büyük Millet Meclisinin ar-

ka tarafına düşen, Soğukkuyu 
denilen bir mahalle vardır. Ev 
kirasından canlan yanan hal
kın bir kısmı burada kendile
rine birer evceğiz edinmişler
dir ve burası bir mahalle ha
lini almışbr. Burada oturanla
rın ekserisi işçi ve esnaftan 
namuslu kimselerdir. 

Son zamanda fuhuşla müca-
dele başladı, umumhaneler ka
patıldı. Fakat ıssızlığı dolayısi
le buralarda bir takım uygun
suz kadınlar yer buldu. 

Ankara polis ve vilayetin
den bizibu vaziyetten kurtarma
larını rica ederiz. 

Soğukkuyu mahallesinden 
Toğan 

Bursaya Gelen Sporcular 
Bursa, [Hususi] - Trabzon 

Necmiati spor kulübünden 
Mes'ut, Asım, İsmail, Mehmet 
isminde dört sporcu genç 
bundan bir buçuk ay eve) Tür
kiye bisiklet mukavemet reko
runu kırmak maksadile Trab
zondan ayrılmışlardır. 

Sporcu gençler, Gümüşhane 
Erzincan, Sivas, Kayseri, Ak
şehir, Ankara, Eskişehir, Kü
tahya, Afyon, Uşak, lzmir, 
Ayvalık, Balıkesire uğradıktan 
sonra ,ehrimize gelmiılerdir. 

/ 

1-Kula ve Park yapılmak i•tenen Kilrane medrueai,2-Bursa fen memuru Nevzat 
Fikri H. , 3-Ödemiş yolunda ablan kayalar, 4- Bur.ada Gazi heykelinin kaide•i. 

.. de~iş'te Kays~~ye .?i~en~ifer Yapıldı Ama İne bol uda 
Belediye; Faaliyeti Koylu Yalınayak. • • Mavnacılara Bir Mezar 
Su Ve Yollar Meselesi, R Haz.~rlayınız: Çünkü 

Tütünler Bir Taraftan da esmi Binalara o ı Ü yor 1 ar 

Ödemiş, (Hususi) - Öde
miş Belediye doktoru Mustafa 
B. meleket halkının hayatile 
alakadar olan su işlerine ehem
miyet verdi, suyu ecnebi bir 
şirkete ihale ettirerek Avru
padan boru ve sair malze
meyi getirtti ve işe başladı. 

Görünüşe göre gelecek sene 
Ödemiş halkı temiz ve nefis 
bir suya kavuşacak, ama yeni 
su yolları ikmal edilinciye ka
dar eski su yolları ve çeş
meler tamamile yüzüstü bı

rakıldı. Halk gündüzden itibaren 
sabahlara kadar su almak için 
çeşme başlannda kavga yap
maktadır. 

* Bu sene istihsal olunan tü-
tünlerin mübayaasına birçok 
kumpanyalar tarafından hara
retli bir surette devam edil
mektedir. Alıcılar arasında 

Tütün inhisarı da vardır. 
Nefsi Ödemişte tütün 1~150-
160 mülhakatta 100 - 130 a 
kadar satılmaktadır. Çiftçi 
memnundur. 

• Ödemiş Türkocağı evvelce 
yanmış olan sinema binasının 
yerine muazzam ve asri bir 
sinema binası yapbrmıya baş

ladı. İnşaat devam ediyor. 
( 23,000 ) küsur liraya ihale 
edilen bu binaya para kifayet 
etmediğinden ocak heyeti elin
de bulunan eski ocak binasını 
ve bir gıagaza ·ı satmıya karar 
vermiştir. 

Lüt/ii 

Yüzbinlerce Lira Gidiyor. Bu, 
israf P~ğil de Nedir? 

Kayseri, ( Hususi ) - KaYı
seriye şimendifer geldi, fakat 
benim ihtiyar kafamla yüre
ğimden kanlar gidiyor. Acaba 
neden sevınmiyorum ? Düşü

nüyorum, bu demiryoluna sar
fedilen para hangi altın, gümüş 
madenlerimizden çıkıyor? Hiçi 
İşte bu israf olunan paralar, 
ayaklarına çarık bulamıyarak 

yalınayak gezen köylüden alı

nan vergilerdir. 
O tahsildarların kapıyı kı

rarak fukaranın hanesinde bu
labildikleri delik tencere, kırık 
tava ve çocuklarını yatırdıkları 
köhne beşikleri beş kuruşa 
satarak, ev sahibini kuru top
rak üzerinde bırakarak cebren 
tahsil eyledikleri para demir
yollarına sarfediliyor. İsraf 
diyorum. Ne gibi israf? 

Kayseri istasyonunda elli 
altmış kadar iki üç katlı muh-

teşem binalar... küçükler otuz 
bin, büyükler altmışar bin liraya 

mal oluyor, Her binanın önünde 
kırk elli bin okka kireç süzülüyor. 

O binaya o girecin yirmi 
bin okkası sarfolunur, geri ka
lan kireç toprak içinde kalır, 
gider. 

Demirlerin yansı toparğa 
gömülmüş, yollar üzerinde, 
kimse aramaz, mahvolur, gi
der. O demirler Avrupadan 
Kayseriye kaça mal olmuştur? 

Bu binalarda kim oturu
yor? Memurlar mı? Onlar da 
bizim gibi adamdır. Niçin 
milyonlarca lira telef edilip 
bu kadar muhteşem binalar 
yapılıyor ? Kasalarımızdan altın 
mi taşıyor? Parayı koyacak 
yer bulamıyor muyuz? Bugün 
halkın yüzde sekseni çoluk 
çocuklanm iaşeden acizdir. 
Bu kadar israf neden yapıldı, 
bilmiyorum. 

~~~------............ --------~~~~ 
Gazinin Borsadaki Heykeli 

Bursa, 30 [ Hususi ] - Gazi
nin Bursamızda dikilecek hey-
keli Sanayii nefise akademisi 
muallimlerinden Nejat Bey 
isminde, uzun müddet Almanya 
ve Fransada tahsilde bulun
muş olan bir Türk san'at
kiır tarafından İstanbulda 
yapılmaktadır. 

Heykel Gazi Hazretlerinin 
resmi üniformasile ve at üze-
rinde yapılacaktır. 

Heykel heyeti umumiyesi 

itibarile kırk beş bin liraya 
mal oluyor. 

Bursa'da Kadın Memur 
Bursa, 30 ( Hususi ) - Bu 

sene İstanbul Nafia fen mek
tebinden mezun olan Nevzat 
Fikri hanım Bursa nafia idare
sine fen memuru tayin edilmiş 
ve dünden itibren vazifesine 
bqlamlfbr. 

Kastamonu vilayeti dağlar 
ve tepelerle örtülüdür. Bunun 
için nüfusu çok, arazisi azdır, 
İneboludan Çatalzeytine ·kadar 
bu sahil çocukları mavnacı
hkla hayatlarım kazanırlar. Bun
dan dört sene evvel Liman 
şirketi meydana çıkb. Bu za
vallı mavnacıların 80 senelik 
ekmeğine mani oldu Hepsini 
çil yavrusu gibi dağıttılar. 

Anadolu harbinde İngiliz
lerin çizmesi, Fransızların 
süngusu , Yunanlıların topu 
önünden kurtulup bin türlü 
tehlikelere maruz kalarak mil
li vatana ve düşmanla boğu
şan kardeşlerine silah yetişti
riyorlardı. 

1338 senesi, İnebolu'ya ge
len düşman gemileri bu şirin 
kasabaya toplarım çevirip ateş 
etmiye başladılar. O mavnacı
nın ihtiyar annesi, babası, 
yavrusu düşmanın mermisinden 
yılmıyarak deniz sahilinden 
cepheye vatanı müdafaa için 
silah getiriyorlardı. 

Düşman gemisinin topundan 
çıkan mermi kasaba~ harap 
ediyordu. Kahraman İnebolu
luların cepheden ateş ettikleri 
mermi düşman gemisinin içine 
girip çekilmelerine sebebiyet 
vermiştir. O zaman Yunan 
ordusu Polatlıda idi. İşte o 
mavnacıların tarihe yazılacak 
yararlıkları vardır. Şimdi Bu 
zavallı mavunacılar dört sene
denberi sürünüyorlar. 

Bunlara birde nıezsr hazırlan
masını istirham ederim. 

Şimdilik '""'şka yapılacak 
b: 

• .arilc:rinlzden Samauıılu 

M. Kenan 

iPEK FIATLARI 
Bursa mektubu : 
Bursada koza ve ipekçilikle 

alakadar zevat ve müessesat· 
tan yaptığım tahkikata göre 
bu seneki kozaların evsafı ge• 
çen senekinden aşağıdır. 
Bu seneki koza satışı 815 biıl 
kilodur. Vasati fiat 73 kuruş• 
tur. Geçen sen~ki vasati fiat 
141 kuruı idi. 

Avrupa kozaları da bu fiat
ta kapanmış olmasına nazaran 
bu düşkünlük yalnız Türkiye· 
ye mahsus olmayıp bütün cihaa 
koza piyasalarında hasıl olan 
tenezzülün buradaki tesirleri 
olarak kabul olunuyor. Anupa 
ipek merkezlerinde geçen sen• 
malından birçok İlitoklar mev· 
cut olduğu söyleniyor. Fiatlarıll 
bir derece tenezzülUnün Ame
rika gümrük tarif esinin ecnebi 
memleketlerden gele~ek emti'" 
aya yapılan zamdan inbia• 
ettiği Avrupa ipek merkez'" 
lerinden gelen maliimattao 
anlaşılmaktadır. 

Buradaki koza fiabmn daha 
ziyade düşmemesine yerli fabrr 
kalar Amil olmuştur. Yerli 
fabrikaların sarfiyatı ipek fiatın• 
iyi tesir yapmıştır. 

Bursa koza istihsalitı geçen 
seneye göre yüzde on bir der~ 
cesinde noksandır. Bu noksan" 
lığa başlıca sebep : 

Havaların müsaadcsizliğindeJI 
dut yapraklarının yınması .,,e 
biraz da koza tohum cinslerinin 
bozulmuş olmasıdır Son z.a" 

manlarda koza ve ipek piya· 
salarında hasıl olan bir miktat 
yükselme piyasalara tesirden 
hali kalmamıştır. 

Yaş koza zamanında on iki 
liraya olan kalın dünyalı alivre 
ipek satışları 13 - 14 liraya 
kadar yükselmiştir. )f. 

Belediye Kanuntl 
iNTİHAP DEFTERLERl 

Madde 34 - intihap encümenl 
marifetile aza intihabına rey ver"' 
miye hakkı olanların ve aza İP"' 

tihap oluDmıya salahiyeti bulu"' 
nanlann belediyelerce ayn ayrt 
birer defteri yapılır. intihap cet"' 
vellerinin ıuretleri hükumet ~ 
belediye daireleri kapıları ilt 
umumun ıösterebileceği diğtt 
yerlerde tatil ıünleri hariç olma~ 
üzere altı rün müddetle aıılır. 

iNTiHAP İŞLERİNiN iL.ANI 
DEFTERLERİN ASILMASI 

Madde 35 - Defterler tali1' 
edilmeden kaç gün asılı kalacaP 
defterde yazılı olup olmıyanlarıO 
hangi fiine kadar itiraz haklıJ 
olacatı hangi günden itibareıt 
itiraz kabul olunmıyacağı intih•" 

hın hangi i'Ün batlıyacağı kaç giil 
devam edeceği, her mahalle miifl" 
tehiplerinin hanai günlerde re1 
vermiye relmeleri iktıza edeceıf 
intihap sandığının nereye konu• 
lacağı razete İle ve icabıPd' 
diğer münasip vasıtalarla hallı' 
ilin ettirilir. 

iTi RAZLAR 
Madde 36 - Defterlerin at11 

kaldığı altı gün :ıa'!mda mÜPt~ 
hiplerin isimleri, hüviyetleri de

1
, 

terlere yazılmış veya hiç yaı~ • 
mamış olduğuna dair ileri 'sür" 
1 k · • 1 · 'h ·· .,,r ece ıtıraz ar, ıntı ap encu -
nince dinlenip işbu encüı111 .. 
kararile liıımgelen tashihat 1'1 
pılır. İntihap encümenince itİ~dl 
varit aörülmediği takdirde re .. 

• pıiJ 
mutazammın kararın suretı, f" 
terize usulen tebliğ olunur. ~~O 
terler asıldığının altıncı gultf' 
akşamı saat on sekizde k~d~:,,. 
Ondan ıonra bu itiraz ıd. ,_ .. 
dinlenmez. intihap encüınC111 ef 
Jihiyeti dahilindeki tubib•tl d-' 
Jilün IOD rünÜ aktamına k• 
bitirmiye mecburdur. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ağrı Dağı Sahasında Kahr~man Kadın Ve Kalp işleri 
Askerlerimiz Bugün Kat'i imha Kadın Uysal olmalı d ? • • mı ır. 

Hareketi için ileri Yürüyüşeı Bir Kadın Her Ş~ye 
Cavit Beyin Çocukları 

-
MAARİF VEKtL1Ni 

Maarif Vekili Cer:.al HüınU Beyefendiye 
Efendim, 

14 Eylül 1927 tarihinde Bey .ğlunda 
katledilen zevcim f stanbul polis ikinci 

ful• cinayet scrkomiaer Muammer Cavit 

merhumun geride bıraktıfı Uç yetimine 

tahıla olunan on lira ile idare edeml
)'oruı:n. 

1 

/ Başlıyorlar .. ! Evet Dememeli! 

Alicenap mllletlmln verdiği ianelerle 

•lınnılf bir hane mevcut olmasay•:ı \.en 

•e yeUmlerlm mahvolm1ya mahkum idik 

Ben felaketlcrlmle b:ışbaşa kalabi

lirfnı. Llkln yetimlcrlm\n tahsilsiz 

kalınalan endiıcsi fel!ketlcıl tezyit edi

Yor. Babalan gibi vatana hizmet ede

cekler inden emin old·.ığıım yaVTU)an

ll'lın Verilen v;h ~ mucibince lstan!>ul 

Yatı mektep),.rln l en birinde. tahsillerinin 

le1ttin buyrulmasını analık hiı ve 

tdkatfmle dehalet ve istirham eylerim 
efendim. 

Aksaray Cerrahpı1şa Kürkçü'>aşı Ah· 
ftlet Şemsettin No. lCl tı:ınede merhum 

lcoınıser Muammer CH-lt zevcesl 

Emine M0ıamml"r 

İNTiHAP NASIL YAPILMALI 

Gayri ıiyast bir cemiyet, bir kulüp 

"c buna mümasil bir teşkkülün idare 

lıeycUeri namzetlerinin memlekette mevcut 

•iyaıt bir fırka tarafından taadikliıe ve 

bu fırkanın reyinin latfhıallne lilzum 
var mıdır? Konya ı Erdoğan 

ŞEKER HER EVE SERBEST 
GiRMELiDiR ... 

Günd vasati 600 millet yaVTUslle 
tcınastayım ı fikir ve beden neması 
devrinde bulunan bu yavrulann yüzde 

blrindc, beklediğimiz sıhhat eseri yok

tur. Kısmı kUllisi fakir aileye mensup 
\·c 1 

Yet m olan bu vatan yaVTU)annın 
Yanaklarında bir dirhem kan göremez

•ek memleketin istikbalinden endişe 
ctıniyc hakkımız olmaz mı ? •. 

Şeker, ne suretle olursa olsun, her 
evin kapısından serbestçe girebilecek 
bir gıda olmalıdır. Bir mllletln sıhhati 
•arfettlğl şekerin mlktarlle de 51çülür. 

Ankara : M. Bahattin 

Evkaftan Şikayet 
Sirkeci Ralli handa "Mehmet 

" iftızasile aldığımız varakada Ev-

kafın dini müesseselerle lüzumu 

derece meşgul olmadığı bunlar

dan bir çorunun harap olmıya 
Y'Uı luttull'u tikiyet edilmektedir. 

l<ARILERIMIZDEN BİR RİCA 
li Baz.ı karilcrfmiz dert ve şiklyetle-

ııt anlatırken fazla tafsllAta giriyorlar. 

l\u ha) birçok şikiyet sahiplerine alt 

ltıektuplann günlerce beklemesini liıtaç 
'diyor. Bu gibi mektuplann mümkün 

ltıertebe kısa olmasını bilhassa rica 
Cderlz. 

Bayrak Hürmet İster 
Sökeden yazılıyor: Bazı itlerimi 

liirıııek için Sökeye gelmiştim. Hüku-
ıı.ıet •- . 

•Onağında çekUı duran bayrak 

"•ıarı dikkatimi celbettl. 

b Bayrak yanm çekilmişti. Sökelilerden 
lr l.ata bunun bir matem alAmeti olup 

ot 
llladığını ıordum: 

il - lier zaman bu, böyldirl dedi. 
•Yrak yarım çekilse gene ne lac, fakat ilan da parça parça idi: ipin bir ucu 

b a havada sallanıyordu. Acaba tariht 
lr ba k yra ta ... 

l - Bir bombardıman tayyaremiz, 2 - Ablan 
bombalann açbklan çukurlar, 3 - Metruk bir kay, 
4 - Çadırb bir karara-ah, S - Aşiret rebleri~den bir 
grup ... 

• 

- Bugün şarkta harekata 
resmen başlanıyor. O havalide 
evvelce lizımgelen tahşidat 
yapılmıştı. Bu defa harekata 
umumi bir surette başlana
caktır. Bitliş muhabirimizin 
bu münasebetle gönderdiği 
haberler şudur: 

Yeni harekatta tayyrelerimiz 
mühim bir rol oynıyabilecek

tir. Kütle halinde bulunmıyan 

ve dağınık çeteler halide olan 
asiler, tayyare kuvvetlerile mah
vedilebileceklerdir. Afrika or-

manlarında vahşi hayvan gibi. 
Son derece sarp olan bu 

arazide topçu harekatı pek 
mümkün değildir. 

karşı makineli tüfek bölük -
!erimi( de, şiddetle ve müessir 
bir tarzda harekete geçe
bilirler. 

Harekatın cereyan edeceği 

bütün sahalar karlıktır. En 
asri vasıtalarla teçhiz edilmiş 

olan ordumuz, bu sahalarda 
muvaffakiyetle harbedebilecek
tir; fakat iptidai bir malzeme

den bile mahrum olan asiler, 
"'bu çetin arazide nihayetsiz 
müşkülata marur kalacaklardır. 

Bu arazının tabiati hak
kında küçük bir fikir vermek 
için bir hususiyetinden bahse
delim: 

Kurunu vüstai bir harp zih
niyetini tamamile terketmemiş 

olan asiler, ancak dağınık bir 
tarzda çarpışabilirler. Asri 

lzmirli tüccar J teşkilattan mahrumdurlar. 
A. Kadri Bu perakende kuvvetlere 

Daima karla örtülü olan 
bu dağlarda, karların altında, 
kar kurtları vardır. Her biri 
fındık cesametinde ve uzunca 
bir şekilde bulunan bu kurt
ları görenler, ilk bakışta canlı 

R t R ı tehlikelerden korktuğunuzu söy-
''SON POSTA,, NIN Tefrikası: No 17 =o~~~~BLAN lemiştiniz. 

Lüpen'in Son Sergüzeşti ---•I Niçin korkmuştunuz? Ne 
gibi ufak tefek ·işaretler gör-

İ M D A T G E L İ Y Q R müştünüz ? Bunları anlabnız. 
..: - Elbette ya... Herif, neh
• •n d'b· 

ı ıne yatağını yapmış, Otad . 
al a yıyor, içiyor, seninle de 

ay edioyr. 

k Beşu, Raulün istihzalanndan 
p aç_arak mutfakta Şarlotun 
eşı?de geziyordu. 

i~ıBır hafta sonra Katerin çok 
~· eıın· · _.,it ıştt ve ıezlonga uzana-

1'6 Raulle konuşabiliyordu. O 
nden itibaren, Raul her 

üğleden sonra genç kızı zıya
ret ediyordu. 

Gayet neşeli sözlerle onu 
eğlendiriyor, günden güne 
Katerinin biraz daha hoşuna 

gidiyordu. Sonra biraz da cid
dileşiyor ve son hadiselerden 
bahsediyordu : 

- Parise, evime geldiğiniz 

vakit sözlerinizi tamamile ha
tırlıyorum. Etrafınızdaki meçhul 

Yeni tehlikelere karşı tedbi...
ler alalım . 

Genç kız tereddüt ediyordu;J 
Raul, onun elini eline aldı. 
Katerin hafifçe kızararak an
lattı: 

Biz kız kardeşimle Bar
ya-va'ya geçen nisanın 25 in
de geldik. Ev, büyük baba
mın ölümünden, yani on sekiz 
aydanberi metruk kalmıştı. 
Bana ıuu, karanlık, ~ 

bir şey olduklarım anlıyamaz
lar. · Çünkü bunların üstleri 
buz tutmuş ve vücutları bir 
buz komprimesi haline gelmiş
tir. Bu kurtlardan bir tanesi 
bir bardak suyu iyice soğut
mıya muktedirdir. 

İşte bu kadar haşin bir ta
biat içinde, gayet iptidai bir 
harp malzemesi ve zihniyetile 
dövüşecek olan asilerin bu 
kat'i harekatta tamamile peri
şan olacakları muhakkaktır. 

=TAKViM 

GUn 30 1 -Eylül-1930 Hızır119 

Arabt Rumt 
7-Rebiülahar -1348 19 ·Ağustos - 1346 

V akıt·Ezani-Vaaatt Vakıt-Ezant-V asatJ 

Güneş 10.41 5.26 Aktam 12.- 18.44 

Öğle 5.31 12.14 Yauı 1.36 20.21 
ikindi 9.11 15.55 imsak 8.55 3.40 

garip göründü. Fakat sabah
qeyin penceremi açınca, ço
cukluğumda oynadığım bahçeyi 
görmek bana büyük bir sevinç 
vermişti. 

Derhal bahçeye koşmuş-
tum. Fakat, ben bu bahçenin 
her tarafında, çocukken ko-
şar, oynardım. Yalnız bir yer 
vardı ki, orası benim için mu
kaddes bir yerdi. Orada otu-

r rur, düşünür, hazan da ağ
lardım. Burası üç söğüt ağa

cının arası idi. Çocukluğumda 
üstünde dans ettiğim köprü
den geçtim, adaya ·geldim, o-
r:asmı da gezdikten sonra, 
bahçenin kayalık taraflarına 

l • . 

Uysal Kadın 
Karilerimizden dul bir Ha

nım bana şu satırlan yazıyor: 
"Hanım Teyzeciğim, 
Ben iki kocadan boşanmış 

dul bir kadınım ve iki kocam
dan da hiçbir fenalık görme
dim. Onlar da benden bir 
fenalık görmediler, fakat 
ikisi de beni başka bir kadmla 
aldatarak terkettiler. 

Hanım teyzeciğim, zan-
netmeyin ki ben, titiz, huysuz 
geçimsiz bir kadınım, çirkin 
de değilim; kimseyi gücendir-
mek istemem ve hiç birşeye 
itiraz etmem. Fakat evlen
mekten gözüm yıldı, bir da
ha terkedilmekten korkuyo
rum, bana bir akıl öğretiniz.,, 

Size cevabım şudur: 
Bir evlenmede kadının erkek 

üstündeki tesirini muhafaza 
etmesi için daima uysal olmak 
iyi birşey değildir. Hiçbir şeye 
itiraz etmiyen bir kadın yaşa
mıyor demektir. Erkek naza
rında böyle bir kadın miskin 
ve cansızdır. 

Bir daha evlenirseniz, ko
canıza: "Hayır,, demesini öğ
reniniz ve arada bir ona karşı 
öfkenizi hissettirmekten çekin-
meyiniz. O vakit, kocanızın size 
karşı alakasını daha uzun 
müddet muhafaza edersiniz. 

Hanım Teyze 
-~~ 

1 Kadife Ceket 1 

Ceket, ipekli siyah kadife
den yapılmış, etrafındaki par
çalar siyah krep satenden ge
çirilmiştir. 

Bugünün Meselelerinden 
[Baş tarafı birinci sayfada) 

cek istilası, fırtına gibi afetler 
yüzünden mahvolmasından do
ğan zararlar da caba. 

Bu, Hasan ağanın sözleridir. 
Şimdi gelelim umumi borç

lular vaziyetine: 
Bu borçluların ekseriyetini 

küçük ziraat yapan köylüler teşkil 
etmektedir. İçlerinde büyük 
ziraat yapanlar da vardır. 

Mesela Babaeskiden Çıkılı 
Tahir Bey, Tuzsuz Mehmet, 
Nadirlili Hasan ağa, Lülebur
gazdan Serezli Ahmet, t;iftlik 
köyünden Behçet Beyler, Ha
san ağa ve daha birçokları. 

Şu hale göre şirkete borçlan
mak için pancar işine girişmek 
kafi geliyor gibi bir şey. Bu 
borçlulardan birçokları da, es
ki kanun zamanında, epey müd
det hapiste de kalmışlardır. 
Bu vadide Çıkılı Tahir Beyin 
söyledikleri de şunlardır: 

"Şakir Bey ve arkadaşları 

bizi pancar ziraatine teşvik 
ettiler. Bu, vatani bir borçtur, 
dediler.Bu ziraati traktörle yap• 
manın bin bir faydasını anlat-
tılar. Biz de "muvafık,, dedik. 

(250) dönüm yer ekecek-
• tim. Dönüm başına da on lira 
alacakbm. 

Bu arada bir de traktör satın 
almak meselesini görüştük.Bunun 
için (3500) lira istediler. Bu 
paranın (500) lirası, bana ve-

doğru yürüyerek nehrin kıyı
sını takip ettim. Ben oraları 
terkettikten sonra büyüyen 
küçük ve vahşi ağaçlan elle
rimle itip açarak üç söğü
dün bulunduğu yere geldim. 
ve hayretimden bir çığlık ko
pardım: 

Üç söğüt orada yoktu. San
ki bana verdikleri randevuya 
gelmemiş üç sevgili arkadaş
tan mahrum kalmışım gibi et-
rafıma ümitsizlikle baktım. Üç 
söğüdü, nehrin dönemecinin 
öte tarafında görmiyeyim mi? 
Emin olun ki ayni söğütler, 
şatoya doğru yelpaze gibi açıl
mış, orada duruyorlardı. 

(Arkası nr) 

rilecek olan avanstan, diğer 
kısmı pancar mahsulünün ha
sılatından ödenecekti. Bu esas 
üzerinden mukavelemizi yaptık. 
Fakat ben, onların vermek 
istedikleri traktörden başka 
bir traktör istedim. (Muhata
bım bu traktörün ismini zik
retmiş ise de ben kaydetmeyi 
lüzumlu görmedim. İs;m def
terimde mukayyettir.) O:ılar 
(Hanomak)vermekte musır kal
dılar. 

Zira, benim bildiğime göre 
benim istediğim traktör lehine 
günde beş dönümlük fazla bir 
sürme kazancı vardı. Bu yüzden 
de .~ç defa icralık oldum. 

Uç sene zarfındaki zara
rım şudur: 

İlk defa (1300) lira kurak
lık yüzünden. 

İkinci defa ( 1000) lira bö
cek tahribatından. 

Üçüncü defa · ( 1000) lira su 
baskınından. 

Eğer başımda traktör olma
sa idi, bu işten çoktan vaz 
geçecektim. .. 
Sannısaklı Hikayesi 
Lüleburgaz, 30 (H. M.) -

Sarmısaklı çıftliğinin hikayesi 
şudur: 

Bu çiftlik emvali metrukeye 
değil, hususi muhasebe idare
sine aittir. (20) bik küsur lira 
verilerek alınmış değil, ayni 
paraya, şirketin hisse senetle
rile mübadele edilmiştir. Bu 
çiftlik Trakyanın en güzel çift
liğidir. 

Kıymeti (200 - 250) bin lira 
tahmin edilmektedir. Arazisi 
(23) bin dönümdür. Ortasından 
demiryolu geçer. O zaman 
tapusu Şakir Bey namma çı
karılmıştır. 

ihsan 
"SON POSTA: Yarın na

sıl traktör verildiğini ve bir 
kısım htikümet parasının bu 
yolda nasıl istismar edildiğini 
tafıilen anlatacajız. 
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Serbest Cumhuriyet Fırkasına Kimler Girebilir 

Dercettiğimiz N izamnamey:i 
Okursanız Anlarsınız ••• 

" Maksadımız Cumhuriyetin istilzam Ettiği Şartlciit 
Tatbikat Sahasında Tahakkuk Ettirmektir ..• ,, 
F - Bliytlk kongrenin encn

menlerine ait liyihalan mer
kez bütçeaini ve tqkillt kad
rolanm .banrlar. 

G - Senede hiç olmazu bir 
kere merkez ocağı azasından 
münasip görünenler teffiıe 
çıkar ve fırkanın memleketteki 
teşkillb ve faaliyeti hakkında 
mekez ocağına rapor verirler. 

FIRKA KONGRELERi 
Fırka kongreleri de fırka 

tqkilib gibi aşağıdan yuka
nya doğru yürür. 

MAHAllE VE KÔY 
KONGRELERi 

18- Mahalle .e köy ocak
lan yılda bir kere kongre 
aktederlu. 

19 - Mahalle 'ftJ kly kong
relerine mahalle ve köy içinde 
fırkamıza girmiş bütün vatan
daşlar iştirak ederler. Fakat 
müzakereye başlanması için 
fırkaya kaydedilmif olan ua
mn rusfından fazla11mn hazır 
bulunması şarttır. 

20 - Mahalle ve köy kong
releri a,ağıdaki işlerle uğrqır: 

A - Kendilerine bir reia 
ft bir kitip seçerler. 

B - F ırkamızm reçen aene 
eanasmda nasıl çalışhğmı, l'ôrl
len nokaanlan, ve köy halkıma 
ihtiyaçlannı tabiye ve irptlan 
fırkamwn daha müsmir çalq 
ması için neler llzımieldiğini 
serbestçe müzakere Ye tetkik 
eder ve kararlanm nahiye 
ocağına bildirir. 

C - Köy ocağının raporunu 
müzakere, hesaplarını "Ye yıllık 
bliçcsini tetkik eder. 

D - Ocalc azuile nahiye 
kongresine gidecek olan ml
meuilleri seçer. 

NAhiYE KONGRELERi 
21 - N~ ko.peleri 

, 
nahiye dahilindeki köy ve yılda bjr kere toplaaır • 
mahalle ocaklanndan gelecek 25 - Kongre azasının 1111-

birer m6meuillerden tqekkül fından bir fazlasile müzake
eder ve aenede bir kere içti-
ma eder • reye başlar ve aşağıdaki if-

22 - Kongre azalanmn ms- leri giSrür: 
hndan bir fazlasile müzakere- A - Kendisine bir reis, 
ye baılar ve aşağıdaki işleri bir ikinci reis ve iki katip 
i6riir: seçer 

A - Kendilerine bir rei.a B • 
ve bir kitip intihap eder. - Beşer kişiden ibaret 

B _ Nahiye ocağuwı rapo- olmak üzere yasa ve hesap 
runu, geçen sene esnasındaki encfimenleri teşekkül eder. 
faaliyetini, nahiyedeki vazi- C - Viliyet ocağı tara
yetini, icap eden tedbirleri, fmdan Yerilen raponı fırkamn 
nahiyenin ihtiyaçlarım nahiye geçen aene esnumda Yiliyet 
ocacajlnm sarfiyatını, yeni cWHlindeki faaliyetini serbest· 
b6tçesini serbestçe tetkik çe tetkik eder ve aldım ka-
eder ve aldığı kararlan kaza •· 
ocağına 26nderir" rarlan merkez ocağına gönderir. 

C - Kaza kognresine ti- D - Viliyet ocağı azalarile 
decek 6ç mnıneuil seçilir. büyük kongreye gidecek liç 

KAZA KONGRELERi mlimeuili seçer. 
~ - Kaza koagreai kaza Büyük Kongre 

dahjlindelri nahiyeler tarafın- 26 -(l) BA-Al. kon...- se-
dan gelecek üçer mlimeuil- .. , .... •· -
den teşek1dil eder ve aenede nede bir kere meritez oca;ı
bir kere içtima eder. mn göstereceği za••n ve 

23 - Kongre ~mn yerde toplanır. Merkez ocajı 
mafmdan bir fazluile müzake- bilytlk kongreyi zamanından 
reye bqlar ve qağıdaki ifleri &ın:.1 de toplanmıya çağıra• 
görür: 

A - Keadisine bir reia ve 'Z1 - ( 2 ) Büyük konıre 
bir kitip seçer. villyct kon~eri tarafmclan 

B - Kaza ocaimm rapo- uçilmif azami üçer mümeP 
runu, yıllık faaliyetini, fırkanın .ıne fukaya memap meb'm
kazadaki vaziyetiai, icap eden lardaa tqekkll eder. 
tedbirleri, k•r-amn ihtiyaçlanm 28 - (3) Koape plen 
kaza heyetinin aarfiyabm ve azaalarm hmurlarile açılir. 
yeni bütçesini serbestçe tetkik Ve ...;ıdaki ifleri ıöriir: 
eder ve aldığı kararlan Yill.yet A _ Umumi reia tarfuldan 
ocağına g&nderir. ko 

C - Villyet kongreaine si- açılan ngre kendiaine mu-
decek d&rt mümeuil meçer. vakkat bir reİI ve d6rt kitip 

Vll•g_et Ko,.,releri açer. 
24 - Villyet koniftllİ ftl- B - U,U.. ı.e.ap ve :ra

yet dat.ilndeki ır.,.ı.. tara- u ve marakabe encllm-1eri 
fmcLm paderilen beşer ml-1 içia Jedİfer kiti HÇei'• 

meuilden tepkkll eder ft C - fnbma l>ir HDelik 

Ter& Listesi 
Zamtleri.;.tea Rütbe 

Alanlarm lsi·leri 

l Arkuı YIU' ı 

Feyzi Ah~et 
Znhrevi hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gün An-
kara caddea N. 43 

MODA 
B6yük esbap terziha.. 

nesine oğnunadaa geç-

Sinema Sii:tan• 
. 

Leila HimanS Golf Meraklısı 
idman Yapmayı Hiç Kaçırmaz 

Bir sinema kumpanyası, 
Nevyorkun maruf bir muhar-
ririni büyük bir iicret Yerere~ 
Hollivuta çağınmf. Bir tiyatro 
piyesinin filme çevrilecek su
rette tadil edilmesini istemit
Mubarrir ite başla.mq. 

Aradan iki hafta geçmİf. 
Mesai bir bayii ilerlemif. Piyes 

tam ilerliyeceği sırada kuaı

panya müdürü bir fırtına gibi 
muharririn odasın& dalmış : 

- Aman azizim, bırak şunu. 
demiş. Pjyes sahibi eserini 
ıüıemaya çevimıiye müsaade 

etmemişti. Bak unuttum. Bugii' 
aklıma aeldi. 

* it 

l~eila Himans Golf İdman Yaparken 

LeDa ffhum, rolf oyunun• cok aeYea bir utiılttir. n: 
resimde, kecüiai, kundmut •makine ec1 .... la idmaa yap_.., 
iken g&ilyoruz. 

>t Son Posta'nın Bilmecesi -tc 

Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 

SOLDAN 
1 - Yama (2) dom. oh11yan 

(S) lfOla fl) 
2 - Su depoau (4) ait veren (4) 
3 - La.tik demir (3) ara 

tüyü (3) 
4 - ltitir (5) ay (S) 
S - Müsterih (S) 
, _ Çizri (3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ı• 

AŞAÔI: 

7 - Dizi (S) 
8 - Erkek ismi (S) y.,I 

a.brinin mahareti (S) 
9 - Şöhret (3) para ldtw• 

10 - Kamburlu hayvan (4) 1' 
durmu.t (4) 

11 - Yaydan fırlayan (2) ..,, 
p11 (S) nota (2) 

faaliyetini, merkez ocağının 
yaptıklarını, fırkaya mensup 
meb 'uslann meclisteki faaliye
tini fırka programma bakıhp 
bakılmadığını, fırkanm mem
leketteki Ye halk arasındaki 
hal "e vaziyetini tekamül ve 
tealisi için neler yapdması 

1 
~ 

lizımpldiğini yasalarda görO- Devlet Demirgolları İlô.nları ~ ._ ________________________________________ __ 
len tadilitı, merkez ocağının 
sarfiyatmı ve yeni bitçeaini 
tetkik ve mmakere eder. 

D - Lüzum gördiiğtl mes· 
eleleri yakanda zikredilen encü
menlerin tetkik ve tahkikine 
havale eder ve eec6menlerin 
verecekleri raporlan müzakere 
eder. 

E - Memlekete hitaben fır
bnm bir enelik faaliyeti ve 
gelecek aeae için yapacajı 
itler haklnncla beyawme ka-

•• •· 

Şarkışla-Sivas kısmıma 1 Eyliil tarihinden itibaren işJetıtJd" 
küşadı münaaebetiJe Ankara - Kayseri ve dolayısile ~ 
Cebeci ye Aabra-K.ay11Ş-Etimes'ut katarlanmıı vakti h.,._... 

leri.. tebdil edilmiştir. Yeni tariff'lerimiz mucibince Hayd~ 
dan Pazar ve Carşamba günleri saat 20,00 de ve S~ ~ 

Salı, cuma ıünleri saat 14,55 te hareket etmek lizere Ha~ 
pap.-Sivaa - Haydarpaşa arasında haftada iki defa bir ~ 
katan işleyecek ve bu katarda bir yataklı Tagoa b~I 

Bu doğru katann i91emediği pnler Ankara-Kayseri-~.;J 
Kayseri-Sivaa-Kayseri arasına muhtelit yolca katarları ~ 
cektir. Daha fazla izahab haYi hareket eetvellerinia ~ 

larımız beklenti mahallerine talik edildiği ilin olunur. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Şükrü Bey Asabileşiyordu. Az 
Daha Kendisini Unutacakh ••• 

nuı ıtıı 
Çekildi, Altı 
Kişi Kazandı 

'5CM POSY• 

S6.DAVA 
N SUTUNWi 

Maamafih Şemsettin Bey Suallerini Gene Soruyordu 
Mti!abl'kalı hikayelerimize 

ttvap paderen lurileriıııiz ara
sında kur'a çektik. Bu kur'a 
on, dokuz sekiz, yedi, alb, 
beı, suale cevap verenler ara
aında •yn •,n çekilmiştir. 

İstifade ediniz 
ı ... 1lfm '5 ntın ~yecelcttr. 

2 •• Her aahr 4 k~lime hesap -edl· 
lecektir. 

Sabık Maatif nazın Şükrü 
~!~ Lde& almak o bdar 
--ey ~di. 

ŞGkru Bey ulcadatfarmua 
baz.dan aibi bir vak'a hakkm
da tafsilat vermiyor Ye bil<lik
ler· · b ını ir çırpıda anlatmıyordu. 
Kendisine mütemadiyen sual 
• 0 nnak lazım geliyordu. Bu 
la\cirde de auallctt küçük cüm
lelerle, ibaı:an da tek ketimelerle 
rn.kabcle ediyordu. 

Sılatdığı_, daha ileriye gide
kei< söyliyeyim, bu sandalyeyi 

tndisine şerefsizlik telikki 
ett\ğİ anla~ılıyordu. 
. Reisin ilk suallerinden sonra 
ıaticvap, mamun ile azalar ara
ltnda bir nevi muhavere şek
lini almışb. 
B Ertuğrul meb'usu Şemsettin 

ey soruyorau: 

- Muahede ne vakit imza 
tdiJdi? 

- 330 senesinin temmuz 
'Yinda .. 

- Seferberlikten evvel mi, 
IOtıra mı?. • 

- Müzakeresie aeferber.. 
likten evvel n•f1anımştı. 
ŞWuü Bey bu ce-vabı ile 

~ahedenin büyük muharebe
nin ilanından .sonra imza edil
diğini tasdik etmiş oluyordu. 

Ertuğrul meb 'usu bir daha 
•ordu: 

- Umumi seterberlik 'icra
sına vükela meclisi m1 karar 

-Yerdi? ıetti ise bu, bir muvazaa mıdır, 
- Eveti .değil midir? 
- Fakat \ua 2eftbn ifa- Ertuğrul meh'u.su bu iki su-

Gesinegöre .ftrberlik aanrlar ali birleştirerek sonnalda l.a.ta 
meclisinde br.r- altma allmna- ı etmiş oldu, çünkü Şükrü Bey 
dan ilin ıediimiş. bu.aa ait mazba
ta da pa(lişaha, keyfiyetin ili· 
nmdan iki gün aonra gönde
rilmiştir. 

- Mesele nazırlar meclisin
de konuşulmuştur! 

-Fakat irade, karann tatbi
kinden sonra ahnmışbr. 

- Mesele na.zırlar meclisin
de ikoaupdanqtur. 

Şükrü Bey gittikçe uabileşi
yordu. biraz daha gayre't etse, 
kendisini unutacak: 

- Konuıulmuştur, veya ko
nuşulmamıştır, sana ne? Diye
cekti; fakat nasılsa .sinirleri 
üzerinde kuvvet sadedereK 
dudaklanna kadar geldiği his
solunan kelimeyi söylemedi. 
Erluğnıl meb'usu Şemsettin 
'bey muhatabınm sinirlendiğini 
goruyor, fa.kat suallerini de 
1'0l'IB81mm geri dunm110rdu : 

- Seferberlik ilinma vl
keli mediai tifUen mi karar 
verdi, tahriren mi ? 

- .Şifahen! 
- (Göben) ile (Bresliv) 

Çanakkaleden geçmeden evel 
Alman sefiri bnkumete müra
caat ederek müsaade istedi mi 
ve 1bu gemiler hakkında bir 
alış veriş muamelesi cereyan 

bence en mühim noktayı at
ılatarak sualin ikinci kısmına 
cevap verdi: 

- Benim bildiğime göre 
alış verişte muvazaa yokmr. 

- Bu mesele nazırlar mec
lisinde müzakere edildi mi? 

- Hayır, mademki bir 
alış veriştir. Alakadar nazırlar 
ile Sadrazamın bilmesi kifidir .. 

- Bu gemileriıı Karadeııizc 
çıkıp çıkmaması vükela mee· 
lisinde konuşuldu mu? 

- Hayır, buna 1tmım yoktu. 
- Vükela mcdili K:arade-

nizde çıkan vak'ayı müteakip 
ne vakit toplandı?. 

- Derhal ! Meseleyi uzat
mak -ve muharebeden kaçınmak 
cihetlerini konuştuk. Fakat 
mukabil taraftan öyle teklifler 
karşwnda kaldık ki, kabul 
edemedik. 

- Bu hadise kakkmda dev
letlere nota ne vakit tevdi edildi? 

- Ayni günde! 
Ben kendi kendime hükmet

miştim: Bu zattan maksadı 
tatmin edecek cevap alamıya
caktık. Fakat üç beş dakika 
sonra irat edilen bir sual 
Şükrü beyin dilini uzatmasına 
sebep oldu. 

Şükrü Beye Göre Uçurumda Bulunan Vatan Hangi 
T ethirlerle Kurtarılabilirdi ? Y ann Okuyacaksınız. 

Zorlu Kadınlar 

Birisi Bir Sarhoşu 

Dövdü 

Dün bir muharririmiz ıu 
~iseleri tesbit etti: 

dün •kfuı T-epehm§ı irim
~. durak yerinde genç bir 
l\4tQ111, bwdmne taama etmek 

Ademi iktidar, kuvvet ve gençlik 

GLANDOKRATİN 
&kekleria blltila kudreti ,ebahetlnl iade eden yegane devadrr. Alm-

yanm en me,thur profesörlerinin wıun •nelerdenberi dakik iatihzarah kim-
7m,e 5le lla'tlbmmı elde ettilderi ifbu den akamete uğramış kudreti ıerian 
iade ye maruı aaabiyetten ımütevellit klffel emrazı teskin ve ııhhi ahengi 
tıbbiılne irca eyler. 

'fter 'kutu denıaun4a Türkçe sureti latimali vardır. Deposu l.tanbul 
Babç&kapu .No. .37, "ZAMANn eaa deposudur. Ba,lıca ecz.anelerde aablır. 

Fiab 200 kuruştur. 

illi bir h -:1ı_ 
Yen sar. °'° ~ kad n . . ik kcn M • hiddetini t.ıcat, yumruk ve tekme ıüe ~ ın, e er.ını d~ ar k w:ali: sonra yenememış 

diu- tr..- K d ~•; nne su sıçratb ıyee, an - ve kürekle dövmiye kalkmışbr. 
• •nUŞ LU. a lD l'eD~. 

Diiıı '6j-ley.in Marp~arda ~ zasyon amelesinden birine en Adamcağızı zorla elinden al-
t'!ıüın aatrrakta olan bir ı ağır küfürleri savurduktan mı§lar<lll'. • 

-----== 

ANA 

Nişan taşında 
• • 

ŞiŞLi 

TARABKI 
LİSESİ 

'lepnlfıtım tevsi ederek "ANA \Ye bJK,, 
sınıfları ile "Kız Leyli. dairesini ittisalincleki 
eUi (15 inci meldep) binuuaa ~etmiftir. 

- İLK - ORTA -

LEYLİ 

,, NEHARİ 

KIZ 

ERKEK 

Telefon: 

Beyoğlu 2517 

LİSE 
Smınanna ta1e1>e kaydetmektedir. Hergh saat tO dan 18 ya kadar Şekayık adclesinde 

Halil Rifat Paşa Konağmda Müdirllğe llli6racaat. 

Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~?!1a:~ FEYzlATI LiSELERi ~:~ 
Asnİlk. sınıfları ve ayn teşkilit dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarım muhtevidir. 
tı K ICap ettirdiği en müte~ vesait ve teşkilatı haizdir. Kayit muamelesine başlanmış
ı:· İs~ iç.in mektebe veya lstanbulda Basiret hanında iktısat firkctine müracaat cdMebi
l • . • u1 cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesait iş
~rilccektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 te rinievvlde derslere başlanacakm 

Telefon istanbul: 2867 

Kv..anan1an Ye hediyelerini 
aşaiıya. dercedi,10nrı. lstanbwl-
da bulunan karilerimiz, hediye
lerini perşembe günü, öğleden 
sonra idarehancmizden alma
lıdırlar. Yıanlannda hüviyetle-
rini ispat edecek bir yesika 
b•lunclurmalarını rica ederiz. 

Tap-ada buhman karileri-
mızın adreslerine hediyeleri 
günderilecektir. 

Birinciliği Kazanan 
Kari imiz 

On suale cevap ıvermiye 
muvaffak olanlar arasında ,eki
len kur" ayı : 

Sabık A.yaş m&stantiği CA
HIT SAHiR bey k.ranmlfbr. 

Kendisine küçük bir fotoğraf 
makinesi heJiye edilecektir. 

İkinciliği Kazanan 
Kariimiz 

Dokuz auale cevaP- veren • 
karilerimiı: aıumda çekilen 
kur'avı: 

Askeri Tıp talebesinden 
ADNAN B. kazanmıştır. Ken
diaine biz çift potin hediye 
edilecektir. 

Üçüncülüğü Kazanan 
Kariimiz 

Sem suale cevap veren 
karilerimiz arasında çekilen 
..kur'ayı: 

Ankara'da, İş hanında, avu-
Icat Galip Hikmet B. dcliletile 
NECDET B. (veya hanım) 
kazanmııhr. Kendisine bir kol 
saati beaiye edilecektir. 

Dördüncülüğü Kazanan 
Kariimiz 

Yedi suale cevap veren 
karilerimiz arasında çekilen 
kur' ayı : Vefa Orta meldep 
talebesinden ( 45 ) numaralı 
RAUF efendi kazanmışbr. 
Kendisine bir cep saati hedi
ye edilecektir. 

Beşinciliğ Kazanan 
Kariimiz 

Alb suale cevap veren kari
lerimiz araS1nda çekilen karaya: 

Feyz.iye lisesinden MUZAF
FER RÜŞTÜ Bey kazanmıştır. 
Kendisine alb aylık abonemiz 
hediye edilecektir. 

Alhncılığı Kazanan 
Kariimiz 

Beş suale cevap veren kari
lerimiz arasında çekilen kur'· 
ayı: 

Sölcede, Uzunçarşıda:, Hilal 
ticarelanesinae Nı62Ml bey 
:kazanmıştır. Kentlisine üç ay
lık abonemiz hediye edilecek
tir. 

1440 Lira 
Alınıp Y:erine 
KağıtKonmu§ 

Seyy. posta aellllll'lanna• 
Zeki FL Trabzoa pollaneU.•n Diyadin tnum ıhmiear .ida
resinin gönderdiği bir para pa
keti tesellüm etmiş. 

Bu paket 'lstanbul poatane
ıai :vasıtasile Tütün umum .mü
dürlüğüne sevkedilmek üzere 
ftindcrilmiftir. 

Fakat gruplarından biri 
bomk görülerek alika&riarm 
önünde <1t9lmı§, bu grupta 
m440 lir& bulunmak icap eder
ken defter kajUları .p1mı.,. 
br. Tahkikat yapılmaktadır. 

5 •• Her il!n 5 adet Uin kuponu 
mukabihılıı•. 

4 - Bs 3 •ıtırdao fa:duıa.a 2 
kuP91 na.e eallmelldlr. 

S - Her kupoa üz.erindeki tarllıten 
'lalr lııafta müd6etle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu ııaklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınu 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poata lJe idarehanemize gön
deriniz. Binınız.m gazeteye gir-
mesi için bu kadarı kafidir. 

::= SON POSTA -:
BEDAVA JLAN KUPONU 

2 - Eylül - 1930 

HANIMLAR l:EHZIHANESl-Balıçoe
kapı 'Rnhnp-aşa hanı 12 No. Telefon 
lstanbal 4\157 

TÜRK ;KADlNLARI BiÇKi YURDU
H inci Cler9 oeenesi İ\: İn t aleb e kaydına 
baılndı. Divanyolu Tt:lefoı 1.. 2038. 

ZAYi 
l'.tıapaT.an lfııürk Ticaret ban

kaSlndan almış olduğum 716 
numaralı hesa'bı c.Jri defterimi 
za_yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eakiainin "hükmü olmadığaım ilan 
ederim. 

Nuruosmaniye caddesi Halk 
apartımanmda mukim: Avni 

- --------
lNEBOLU KANAAT MAGAZASI -

Teni ofla Ycrv:ınt. Her nevi saatler 
Kaplama Kl>ıtekler. Ziynet qyalan bü
yük çuyıda ınuhafaucılar •okağl 33. 

ismet Paşa Vaziyetinin 
Vehametini Kavrı

yamıyorlar 
( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

Ben şimendifer fena şeydir, 
yapılmamalıdır, dimedim; fakat 
şimendifer yaparken mali kud
retimizin düşünülmediğini, bu 
yüzden feci bir buhrana düş
tüğümüzü iddia ettim. 

Bir adam f arzediniz ki pa
rasızdır, fakat borc ederek 
otomobil alır. Ne bu otomobili 
işletecek, ne de borcunu ödi
yecektir. 

Parası olmadığı için iflasa 
malıldim olmuştur. 

Bütçemiz Berbat 
İşte İsmet Paşanın fİmen

difer siyaseti bizi bu adamın 
vaziyetine düşürmüştür. Hariçte 
itibarımız kalmamıştır. Dahilde 
bütçemiz berbat olmuştur, ma
li siyasette mağlup vaziyette
yiz. ismet Paşa ve arkadafları 
vaziyetin vahametini kavnya
mıyorlar. Mazurdurlar. 

Çünkü içlerinde maliye iş
Jerinden .aııhyan yoktıır. Or
talığı hala pl ve yulismı '.gfis
tenniye plıpıak ne 9i bir 
maihariyettir, bilemem. 

Ankarada, dünya cereyanla
nndan uzak y~anların bu 
kadar müsmih dmalanm 
tabii görme1i<lir. 

Devlet Ve fkhsat 
Halbuki D.ıeVlet idaresi u

gün tamamen ik:tısadi bir ma
hi.Yet ıalmıştn; dünyanın !ur 
tar.afnıla Devlet qlerine mali
yeciler vaziyet etmişlerdir • 
Şimdiden sonra l.Dde de iklua
di bir devlet mdEanizmasi laar
nı8k zamanı i'eaiftiı'. 

inhisarlar 
iam• pap-.ieden kaWır

mü isteı!iiimi, haJbüi ... 
inhisarlan lbeün kura-.ğuma 
söylüyormtlf. Be. mliisarlan 
.alelitlü kaldır.acağım deme
dim. Vergi maliyetim haiz 
.inhisarJan kaldıraca.iım_, .dedim. 
lfütün inlıiaarmı lben tesis et
öaı, ıidamemae bu:~ i&
'kat halkı ezme'ksizin... 'Ben 
dab ziyade teker pe!:rol, 
liman iılhisar1annın aley-

hin.deyim. Kibrit inbisannm 
son şekli bir laoiaclır 1'i bunu 
mecliste anlatacağım. 

-. ,_ ..,. ·~t 
........ ..t. 

Bir Meslektaş 
Vatanından 

Ayrılıyor 
Ltanh.l'da (55)""' . ıfudum 

aırctte i' -ızctecifü~ 
ıvatandqJn•'"Z. 
'Yar.dar. .Mn
avice :Çlk 

Eltempo p: 
.:zıe t e.a · • ~ 
•üdii 
'Yit 
den<1lit.....-. . 

F l'ıtı'!lko tf. 
yaşlandığı 

• .::ıiş bir 

~in ça1ışma hayatınaan ~e'kil
miye karar vermi_ştir. Hayatının 
mütebaki kısmım ev.litiM.muı 
pnında., Avrupada ,geprm;y(' 
karar vermiştir,. .Bize göndercligi 
mektubun şu satıdan ile ıır.at;s
nma veda etmektedir: 

·~,Pinde aoğc'uJ:~ ist.anbufo 
leı~eder.ken gii.a:I v.alaıınn 
İürk.i.Ye;i, .ayrılmaktan ımüte
~Uit Jı.ir teessüde selimh -
nım. 

V .&tanıma tememıilerirıı lfU
&ır: Sulh'• sü!WR ~ ya
şaması, rk ve ıezh~p ' 41!' .n 
d.lmaksızın bütün evlatları a
msıoda "tam bir iifalc lıasal 
dlması, ahim ytikse.k mede
.ai milletler "aTasınaa 'lllcvki 
a1ması. ,, 

ismet P-aşa ffavada:n, 
K-aradan Topçu 
Ateşine Başladı 

1Baı hafı (1) · i ~::ıb} 

Şunu haber vereykı ~ 
bana •e&tiklerı ll!!v.zide er 
almadım. Y.a.ulıı lbir hedcl_ uma.
yetsiz rephane · raf edip ı<lur
mU§lar.dır. 

Nutkun .bazı ferlerini, dedin 
lhar.icinde1 ıazı ltwnılı.ı:u11 ~a 
neden saklıyayım, cidd~·ette~1 
uzak buldum. 

Getirilen ba• misal ve de
lilleri g~beyi e.miıı ıçm 
nüşmamn 1nrlımcluğ.u %aclo1u
nan meviie kartı z111rısuz 
y~ yapılmıf Üttiy.at bnret
leri p;i ördüm. Nutkun 
~inde .bir s.dk ta ttzal.lar var
dır. .Mesela .tiit.iill .iııhWu-~ı 
'R.l'!erdc para bUl.malk iint-

lkün 10lmad\ğııu ıtöylüyorlar.. .Sone 
r.a 1lJ,a Dbr.it illlUaanaı .bir ec
nebi ıirkel.ıe verdikterindetı 
bahsediyorlar. NeBen btı t eza
aa düfüyodar? 

Sonra kendini de zedd iyoocji-
m farhtmıe&ıa ü?JCriime yıldırım 
fağdınyo!'l.M-. Bu yı1dınmların 
'keı.~ de yara1am~run far
kına varmryor1ar. Çe.st er pro
jesi m~e&İ de bu kablde.ıdir. 

Çesler projesı mu.za'ker.e 
~dilir'ken 'benim dalüiiye vek ili 
colduğumu unutmu,şlarsa bu 
ı;projenin biran evvel meclise 
se\İkeıdilip k~ lrespet-
Gesi ~ ' riciyc ·ekili MC 

aş ....-ahbas.sıfatile Lozan.dan 
~ 'lf'ekileyi miiteaddit ıtd
RJ'aflarla tazyik ettik1er.iai l»en u
ıautmadun. Bu pr~ sulhü teb
Jilleye ika etleod&: !bir 1c'kil 
.ı..,. .. lMmdaa mea' ul <Olan 

er Wde lıaea cleiilitr_ Lt
ı ti ha 'Pl"ÔJelİftl 'llriintk-~esi 

adlh'I Mil dm.emiJtlr.. f a'kat 
• ıes'ki "hesapları :karqbr.mı,y.a 

l9e lfiıa AN nr'/ ~- idi-diz 
~ nriilıim lbir 'lktısa& 'hu1ıraıa 
ardır. 

.Bu buhranın .iıalli i~ •e 
üşünCliilclerine dair nutukta 
irşey göreme.aim. 
Halbu'ki, 1>üt:Wı dünyaaa umumi 

ir 'bu'hran vardır. Bu bıihranın 
izac <le nlrnikm nı::-aır. Ayrı

ca 'bizae 'bu bu'hram arttıran amn
r ':mevcut:bır. Asıl mese1e budur. 
unun ~zennae 13aıvc'kilin de fi

!kirlerini öjrenmıy~ :ihtiyaç :vardır. 
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VAPURLAR· 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köp

rü batında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
:zade hanı altında Tel. ist. 2740 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 2 eylül 

salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 

Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit. Burhaniye, Ayvahğa 

gidecek ve dönüşte mezkür 

iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Mersin sürat postası 
( Konya ) vapuru 3 Ey

lül çar ş a m b a il de 
Galata Rıhtımından kal
karak Çanakkale , lzmir, 
Külliik, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
gidecek ve dönüşte T aşucu, 
Anamur, Aliiye, Antalya, 
Finike, Fethiye, Küllük, İz
mire uğrıyarak gelecektir. 

Çanakkale'de yalnız yol-
cu verilir yolcu alınır. 

İskenderiye sürat 
postası 

( IZMİR ) vapuru 5 Ey
lül cuma J 3 te Galata 
rıhbmından kalkaTak cu-
martesi sabahı İzmir' e ve 
akşamı İzmir' den kalkarak 
pazartesi İskenderiye'ye va
racak ve çarşamba İsken
deriye' den kalkarak İzmir'e 
uğnyarak İstanbul'a gele
cektir. 

Havuzlar içindeki lokanta 
bir sene için kiraya verile
cektir. Son ihale:si 8 eylül 
930 tarihinde yapılacakbr. ' 
İsteyenler o gün saat 16 da 
levazım müdürlüğüne g-el
melcri. 

CENUBİ 

AMERİKA YA 
Müreffehen gitmek istiyen 

yolcular. her halde 

INGILİZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kumpanyasının MUAZZAM 
ve MUHTEŞEM vapurlarile 
E>eyahat etnıelidirler. 

TÜRKiYE acentesi 
N. A. Kostantinidis 
Efendiye müracaat olunma
lıdır. 
Tel. B. 3 t 26. Galata Rıh
tım caddesi No. 27-29 
DÜNYANIN her ta.rafına 
VAPUR ve ŞİMENDİFER 

bileti verilir. 

Doğum ve kadm hastalıktan 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon fst. 2622 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında 15 No.da kabul etmekteJir. 
Muayenehane: Telefon lstanbul 2323 
lkamctglhı : ,, ,, 2236 

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Belso

ğukluğu Mütehassısı 
Muayenehanesini Ankara cad

desi hükumet konağı civarında 
eski ikdam yurdu kar9ısında 
71 numaralı daireye nakletmiştir. 

Her gün birden ikiye, dört 
buçuktan akşama kadar. 

S]"A 

BİLCÜMLE 
FoRD MAMULATI 

FiATLARINDA 

TENZİLAT 
Ford fabriku1mn l.tanbul'da bir 'ube ac;mauadaa beklenilen 

netice buaün huJ olmuftuı-. imalatta huıule ıetiriJen tuarruf 

ıayesinde Ford araba •• kamyonlara timdi daha ucuza mal olu1or. 

Maliyyet fiatlannda husule getirdiği ucuzlutu derhal aatıt 

fiatlannı tetttil etmek aureti ile umumun iatif adeaine arzetmek 

prenıipine daima sadık kalan ford kumpanyası latanbul fabrikuı 

mamuliıtında elde ettiği tasarrufu otomobil v" kamyon fiatlarında 

tenzilat yapmak lllrcti ile derhal umumun iatifadeaini anetmittir'· 

YE1'l İ Fİ ATLAR __ .....,.,,___ 

T.L. 

Roadster 970 e an 

Phaeton 2000 

Tudor 2330 

De Luxe Sedan 

Coupe 2410 Oco · o bil Şa.'ii i 

Kamyc-n Şasisi 1700 T. L 

Tophanede Fabrika baricin.de 

cümrfıklenmif tealün fiab. 

T.L 

2675 

2700 

28 o 
1170 

PARANIZI TASARRUF ETMEK VE SANAll 

TEŞVİK ETMEK İÇİN MUTLAKA FORD ALiNiZ 

Li11robı FordstJrı . 

rORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 

FORD FREE.PORT ISTA.NBUL • TURKE. Y 

RADİUM limbası ticaretanesi 
1 Galata po tanesinden Şişhane karakoluna giderken ikinci ~kmekçi ftnnı yanında 

Posta kutusu: Galata 313, Tel: 
B. O. 2878, Talgraf: 
İstanbul - RADİUM as 
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SATIŞ ŞERAl.Tf• • Fatu~amızda ~ündcriç şerait dahiliııd~dir. J?evairi 
• resmıye, Beledıye ve hastaneler, cevamn şerıfe 

mektepler ve demiryollar için fiatlarımız hususi tenzilatlı tarife mucibince tesbit edilmiıtir. 
işbu tarifeden istifade etmek için malı alan dairenin resmi vesikasının ibrazı şarttır. 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektriki 

laboratuvan ı Karaköy Topçular 
caddeıi No. S4 

Galatasaray Lisesi Müdilrlüğünden : 

Mezuniyet imtihanlanna ve lcayitlerin tecdidine 1 Eylülde 
terfii smıf imtihanlanna Eylülün yirmisinde başlanılacağı ve 
tedrisata bqlanmasınuı 1 T eşrinievele kaldığı. 

1 ŞEHREMANETi iLANLARI ] 

lstanbul Belediysinden: Encilmeni emanetçe men'i muha
kemesine karar verilen zabıtai belediye memurlarından Orhan 

ve Mümtaz efendilerin miiJtekisi lıkodralı Muunın mahalli 

ikameti meçhul bulunmasına mebni kendisine tebligab lizime 
icra edilemediiinden kararnamenin bir sureti emanet dıvan· 
hanesine talik edilmİf tir. Bu bapta bir itirazı varsa ilin tari· 

hinden itibaren bir ay zarfında istida ile makamı emanete 
müraacaab beyan olunUI'. 

>f. 
İstanbul Belediyesinden: 1 Eylül 930 tarihinden itibaren 

mevkii mer'iyete konulmuş olan memuru belediyeye müteallik 

ahkimı cezaiye kanunu muaddeli mucibince bedeli bazı tenbih 

ve yasalardan dolayı zabitai belediye memurlan tarafından 
istifa olunacak hafif para cezuı miktarının havi cet.el mündere· 

cab alikadaranın malumu olmak üzere zirde muharrer 
listede gösrerildiği veçhile ilin olunur. Lira 

1 - Mekülat ve meşrubata etiket koymamak 2 
2-Kirli ve yahut müstamel veya kaba kağıt ve yahut bu 

gibi kağıtlardan mamul kese kiiıdı kullanmak 3 
3 - Pişmeden ve soyulmadan yenilecek ıeylerin 

Üzerlerini açık bulundurmak. 3 
4 - içilecek şeylerin Üzerlerini açık bulundurmak. 3 
5 - Narhtan fazlaya ekmek ve francala satmak(Fınncılar) 10 
6 - Narhtan fazlaya ekmek . satmak {Bakkal ve saire) 5 
1 - Ruhsatsız ekmek satmak. 3 
8 - Muayene sıhhiye cüzdanı almamak veyahut vaktinde 

muayeneyi yaptırmamak 3 

9 - Damgasız terazi, dirhem, kantar, arşın ve saire 
kd~m~ 3 

1 O - Mal satbrmak İçin çocuklara işporta ve saire vererek 
caddeleri işgal ettirmek (seyyar satıcılar) 3 

11 - Mal satmak için seyyahları izaç etmek ( seyyar 
satıcılar) 2 

12 - Ehliyetnamesiz tercümanlık yapmak 10 

13 - Sinema makine dairesinde sigara içmek 10 

14 - Sinemada, vapurda, tramvayda sigara içmek 1 

15 - Yürürken tramvay, otöbüs ve saireye binmek vaya-
lıut inmek veya asıl:nak. 1 

16 - Tramvay, tünel, vapur ve saire içine tükürmek. 2 

17 - Sokağa tükürmek ve sümkürmek 1 

18 - Sokağa kirli su dökmek ve çöp atmakl l 
l 9 - Sokağa külliyetli miktarda. çöp ve moloz dökmek 5 
2() - Markasız hamallık, sandalcılık etmek 5 
21 - Ahç1, mahallcbici gibi dükkanlarda cemakinı açık 

bırakmak 2 
22 - Beyaz iş gömleği gimemek (Berber bakkal gibi emaf) 2 
23 - Berber, bakkal gibi esnaf iş gömleği ile sokakta, 

tramvayda ve sair umumi yerlerde gezmek. 2 
2-t - Vakıtsız .sokağa halı silkmek (Sabahlan saat yediden 

evvel silkilebilir) 1 

25 - Sokaklara köşelere işemek 2 
26 - Ehliyetnamesiz arabacılık etmek 5 

27 - Ehliyetnamesiz şoförlük etmek ve ettirmek 25 
28 - Şoförler yanında muavin bulundurmak 5 

29 - Tarifeden ziyade ücret talep ve ahzi hamallar ara-
bacıl~ 3 

30 - Taksiden fazla ücret talep ve ahzi 5 

31 - Haddi muayyenden fazla sür'atle gitmek (otomobil, 
kamyon ve sairi!) 10 

32 - Numara, lavhasız otombil, kamyon ve saire kullanmak 3 
33 - Geceleri fenersiz otomobil kamyon ve saire sevketmek 5 
34 - Bozuk taksi ve firen kullanmak 15 

35 - Müşteri almamak ( Raba otomobil ) 3 
36 - İşaret ve zabite memurlarının emrine riayet etme-

mek 5 
31 - Duraklarda boru çalmak gürültü etmek bağırmak 

(şoförler) 2 
38 - Beyanname vermemek (şoför oto sahibi) 5 
39 - Otomobilin içinde şoförün fotoğrafım havi muaad· 

dak kame bulundurmamak 5 

40 - Ehliyetnamesi olduğu halde yananda taşımam.ak 10 
41 - Kasketsiz numarasız otomobil sevketmek (toförler) 1 
42 - Taksisiz kira otomobili kullanmak 10 
·lJ - Yarış etmek (otomobil araba) 5 
44 - İtfaiyeye durup yol vermemek 5 
45 - Küçük iskele verilmezden ewel vapurdan atlamak 

çıkmak ve binmek. 2 
46 - Türkçeden başka bir lısaiıla seslenerek mal satmak 2 
•l7 - Hızla giderken halkın üzerine su ve çamur (Zifos) 

sıçratmak ( Otomubil, otobüs, kamyon şoförlerile 

arabacılar arasında tatbik edilecektir.) 2 
48 - Tramvay duraklarında yolcuların inip binecekleri 

sırada tramvayin önüne geçmek. 3 

49 - Geceleri arka fenerini yakmamak. ( Otomobil, 
Otobös ue saire) 2 

50 - Otomobillere haddi istiabisinden fazla yolcu almak 3 
51 - Geçilmesi memnu olan mahallerden geçmek ( Oto-

mobil araba ve saire) 5 
52 - Numarasız bisiklet ve Motosiktet kullanmak 2 
53 - Dükkanların dışar1sma müşteriye göstermek için 

et asmak ( kasaplara ) ait 3 
54 - Kurşun mühürsüz fıçılar veyahut damacanalarla 

ve etiketsiz küçük şişelerle menba suyu satmak 3 

Mes'ul müdür: Selim Ragıp 


