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.,.. SON POSTA Hallan rözüdür: Halk bununla görür 

SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla iti tir. 
S O N PO S TA Halkın d il i d i n Halk bununla sö ler. 

Dün Gece AnkaradaReisicümhur Hz. Başvelal 1ıe Meclis Reisini . 
Vekilleri Ve Halk Fırkasının Nüfuzlu Azasını Kabul Bu)'urdular .. I Bugünün Meselelerinden j 
içtima Gazi ·Hazretlerinin ·Yüksek Riyasetleri İstanbullular, Defterler 
Albnda Geç .Vakte Kadar Devam Etti··· Asıldı, intihabat Başlı-

GEcE KABiNENiN GEÇIRECEÔI tsTIHALE HAKKINDA MuHTELIF ŞEidLLERDE Rlv AYETLER DEVERAN EDiYORDU · . 

ismet Paşa İştifa Edecek, Fakat istifasının Akabinde Ekseriyet yor; Dikkat Ediniz .•. 
Haiz Olduğu için, Yeni Bir Kabine Teşkiline Memur Edilecektir .• 

Ankara. 21 (H. M.) - Gazi Hz. on bire çeyrek kala teşrif 
buyurdular ve başta Heyeti vekile reisi ile azası ve meb'uslarolmak 
üzere hemen biitlin Ankara halkı tarafından kalpten doğan bir 
•evgl ile karşdandılar, gelenlere iltifat bufu.rdular, sonra Başvekil 
ile blrlilde ismet Paşanın köşküne giderek öğle yemeğini 
orada yediler. Sofrada Dahiliye ve Maliye vekilleri de vardı. 
: Gazi Hazretleri yemeği müteakıp kendi köşklerine giderek 

bir saat kaldılar. Müteakiben de ikametgihlanna tahsis edilmiş 
olan Maraş meb 'usu Mi tat Beyin köşkünli teşrif buyurdular. 
ikindiye doğru Başvekil İsmet Pş. geldi. Otomobil ile bir 
t~nezztıhe çıktılar. 

Gazi Hz. akşam yemeğinden sonra meclis reisi Kizım ve 
Başvekil ismet Pqalar ile Ankarada bulunan vekiller ve 
lialkt fırkulDID ileri gelen .:zuın~an bazılarını kabul btı~rurdular. 

içtima, Relsiclimlıur Hazretlerinin yüksek riyaetleri altında 
geç vakte kadar devam etti ve gtinün meseleleri etrafında 
mUbim " hayırb kararlar YerildL 

Ankara. 21 (Jf. M) - Halk· fwkası bugün toplanacaktı. 

F akta ismet Paşanın meşguliyeti. ruznamcnin tamamen tanzim 

e'diliiemlıf Olmuı dolayısile ~.edemedi. Y ann töplanmaS1 iliti
İ;nali vardır. Maamafilı bu içtimam bir iki gtln dalıa teablwra 
uğraması ela mlimldindilr. 

FETHİ B. 

Ankara, 21 (H.M.) - Dün 1 - Kabineyi ~ençlqtir-
gece geç vakit, siyasi mahfil- mek, kuvvetlendirmek, muha· 
lerde çok mühim bir şayia lefetin karşısına taze bir halde 
çıkb, Ye kulaktan kulağa çakmak, mutlaka galip gelmek 
dolqb. Bu ıayiaya göre: arzusundandır. 

Başvekil İsmet Paşa şu 2 - Bunun için baklannda 
birkaç giln içinde istifa ede- deveran eden rivayetlerin, lehte 
cek, fakat mecliste ekseriyeti veya aleyhte, fakat muUaka 
haiz olduğu için bittabi )'eni tavZihi icap eden unsurlardan 
kabineyi teşkile gene kendisi kurtulması lhımdır. 
memur edilecektir. 3-Fakat ismet Pş, istemediği 

Yeni kabine Adliyey İktısat unsurları, çekilmek istemezlerse 
ve Maarif vekillerini istisna atmak salabiyetmi haiz değil
ederseniz, yine eski azası ile dir, şu h~1 • en iyi çare 
teşekkül edecektir. bütün kabinenin istifasım ver-

Adliye vekiletine Burdur mek, iktidar mevkiine püriizallz 
meb'usu Mustafa Şeref, yahut bir halde gelmektir. 
Sinop meb'usu Yusaf Kemal. · ismet Pqamn bu kararla~ 
İkbsat vekaletine Diyarıbekir temin ettiği miibim bir 
meb'usu Zekai, Maarif vekl, fayd' daha vardır ki, o da iıti
letine VAsıf beyler gelecek- fasının, yeni kabineyi teşkile me-
lerdir, mur edilmesi suretile mecliste 

İs.met P,. YI l>u karan ittih~r kahir bir eberiyete ..,ıik ol
sevkeden başlıca üç lebep duhn." göatcnniye vesile ver-
vardll'. ~ olmasıdır. 

KiMDİR? 
. Fethi Begin askeri w 

'Sf 
t ~l luı.•alını lıiJltba etlt1n 
e rikamuı garından itiba· 

l'e1t SON POSTA sütanla
~ıtıda takibe ba#ıgacalr.
.. ı,ıız. 

Sivil tayyareci Vecihi 8. çift sabblı iki klfilik hir tayya• t: 
yapmıfbr. Vecihi B. bu tayyare için Kadık3yUnde, Keresteciler
de bir kereste deposunun illerindeki salonda çalışmaktadiı'. 
l"ayyare Avrupadan getirttiğimiz tayyarelerden daha ucuza mal 
olmaktadır. ıuron:11 V. ecihi Bey bugün akşama kadar tayyarenin dahilindeki 
bazı noksanJan ikmal edecektir. Tayyare pazartesi Sabahı 
Fikir tepesine çıkarılacak, orada harici buı iliveler yapılacaktir. 

~ . [ Devamı 2 inci sayfada J 1 

ikinci Piyanko 
on Posta'ga Mahsustu 

~L.......;.--------------------~------~ 
ismet Pt. - Sus 1 Sen de sus 1 Senin cezan tevkif, 

cezan da tevkif t 
senin 

IZMiRDE· NE ··OLUYO ? 
• 

S()N. POSTA'NIN MU- .. 
HAKEMESINE AiT IHA
BERLER lLE BiRLiKTE 
İÇ SA YF AMIZDADIR. 



• 

2 Sayfa 

Halkın Sesi 
ı 

1Hangi Fırkaya 
Rey Vereceksiniz 

Belediye intihabab ıeldi sattı. 
lıimler uılclı. T epinieV't'el '-qte 
rey verecetiı. Halla. lmııi fır
bya mütemayil olclatunu aala
mak lçln bir maamri•iz r ... d
alerfne ha~ fırkaya rey Tere· 
ce:klerini sormuş ve fU cevaplan 
almıştır: 

Şevki B. (Sultanahmet, Ka-
l>asakal 15) 

- Reyimi müstakil olarak 
namzetliğini koyan Sabiha Ze
ketiYa hanımla C. it Fırkası 
namzetlerine vereceğim. 

• Vıedat B. 0 iincü ..ikf • 
- Müstakll olarak namzet

liklerini koycqa abilra Zekeriya 
htnıfnla Leon aranto beye 
ve her iki fırkanın gösterece
il namzetlerden memlekete 
faydalı o.lacalrlanaa kani ol
duklanma reyimi Yereceğim. .. 

Mutafa B. ( Ferik6ylnde, 
Atumefer sokağında) · 

- Ben müstakilim; tabiatile 
müstakil olanlara reyimi ve
iecejim. 

* Ahmet Hikmet B. (Anka-
ra caddesinde diş tabibi) 

- Serbest Climhuriyet fır
kasının nam.zetlerine rey vere-
ceğim. 

* Mehmet Sabri B. (Taksim, 
yoğurthane sokak 13) 

- Reyimi Serbest Oimbu
riyet F ırbsma vereceğim. 

* Refik B. ( Sultan Malmmt 
t6rbesi, Hoca Rn.tem .-hai

lesi Çatal çeşme dak) (7) 
- Ben bitarafa. rey ftrir. 

sem müstakil namzetlere vere
ceğim. 

* Vitali (Demirkapıda: 35) 
- Leon Taranto efendi ile 

müstakil namzet olduğunu "ga
zetelerde okuduğum Sabiha 

Zekeriya Hanıma ve diğer müs
takil namıetlere rey vereceğim. 

* Mehmet Ef. (Ankara cad-
desi 112) 

- Ben bitarafım, bitaraf 
olaıllara rey vereceğim. 

• Tevfik Jı. (İkbsat lokanta-
sı naldlrl) 

- MtWalril Namzetleri ter
cih edecek, onlara rey vere-
ceğim. 

• Mustafa Ef. (Sirkecide 35) 

SON POSTA 

DABiLI BABBBLBB 
Poliste.. ~rbest Fırka Tamamen Hazırlandı Bır Genç 

Sadettin Beye ismet Pş.nıh Suallerini ~endisini Asarak 
İşte~ EIÇe~~~i Bekliyor intihar Etti 

Dahiliye 'fekiletinin emile Fatih'te lakellder mahalle-
polis 4 üncü şube müdilrü Sa- r;r Jı e, B A k 1 LJ k ainde oturan Dariileytam tale-
dettin Beye bir pasaport me- ret ı eg n ara ga nare et 1 besinden 15 yqlanada Şaha-
sclesinden iştea el çektiril- r. k 7; d • bettin Efendi hen1lt anlaşil-
miştir. ~tme ~.zerıe ı~ lDIJU 1ebepten iple tavana 

Ayni zamanda 4 üııcü şube- asılarak intihar etmiştir. Müd-
dea komiser T ewfik ve Sir-: Serbest Cümhuriyet fırkan Sebest CQımlMui)'et fırk•ı dei umumi muavini Ragmp Bey 
keci istaa~D muaYİDi Naci idare be~ti din .ahili Fetki lideri .eb'•l-,.ğunun üç c1&t bıhliikata YUi7et ~· 
Jen<filere ile işte el çektiri!- B. in ~iyasetiaaltmda teplana- güne kadar intaç edileceği 
nıiştir. rak e eli uııln meselelerini fikdndedir. 

}wa~t~ ••.a da M. :arec. Y:M'lll Ankaraya 

taabul . Kız r.nuallim mek
temnden mc;zun Be8ia Hanim 
Beyoğlu 2 J inci m~ktep mu
allimliğine ; Beyoğlu 21 inci 
mektep mualliallerinden Sa
dettin B. Konya Alqehir or
ta mektep m11.1Dimliğine; ls
tanbul Ameli bayat mektebi 
lngili.zce muaJlimi Semiha Na
mık Hanım Adapazarı orta 
mektep lngilizce maallimlljine; 
l.tanbul 28 inci mektep mu
allimlerinden Bedri B. Beyoğ-
lu 24 üncil mektep bapau
allimliğine ; Beyoğlu befinci 
mektep muallimlerinden lcliı 
Hanım Beyoğlu 24 tlncll mek
tep muallimliğine; Beyoğlu 
12 inci mektep muallimlerin-

den Hidayet B. latanbul 11 in
ci mektep muallimliğine tayin · 
edilmitlerctir. ---

sinde takip edilecek hattı ve meclisin tatiline kadar orada 
liareketi müzakere etti. kalacaktır. Fetlıi Bey diyor ki: 

Bir aralık F e~i Beyi gi)- "- Gazetelerde Gkud1*u-
rerekj ~ flrü&ına euup muza göre ~ i'Pafll lbizi 
gazetelerde. haalaruı ve ho- imfilıana çekecekmiş; tiız de 
calarftı yeni fırkaya girmek suallere lazımgelen cevaplan 
istedikleri hakkında yazılan vereceğiz. Bu suallerin neden 
haberler münasebetile müta- ibaret olduğ\ı tabii tayin edile
leasını sorduk. Yeni fırkaya mez. Fakat bi.ı hepsine hazanz." 
ne hacı girmişti, ne de hoca. Kitibi umumi Nmi bey 
Binaenaleyh Fethi Beyin bu 

Ankara 'ya ancak dön akşam 
şayiaya verdiği cevap bir 
istihfaftan ibaretti. hareket etmiştir. Tahsin beyle 

Nuh zade Vasfi Beyin, yeni Ağaoğlu Ahmet beyler bu 
fırkaya girmesi münasebetile akşam gidecekler. 
hafızlığından bahsedilmiye baş- - S ER B E S T F 1 R KAN 1 N 
!andığım habrlatbk. Fethi B 0 Y 0 K ADA ŞUBE S t 
Bey güzel bir mukabelede Serbest Cümhuriyet fırkası-
bulundu: nın Büyükadadaki şubesi 

- Nuh zade, H. fırkası ta- ( Villa Rejina ) pansiyonunda 

..hıruz gİtmİf, iki müstamel 
elDiae calmıştıi. 

2- ~eşilttaşta Serence Bey 
ıoku~da turan Celil Uyin 
kerimesi Sabahat H. m hizmet
çi tarafından pırlanta taşlı pan- · 
tantifi çalınmıştır. Hizmetçi 
kaçmışbr. 

3 - Raşit isminde biri 
Kumkapıda oturan Sezai be
yin evinden kurşun boruları 
çalarken yakalanmışbr. 

4 - Beyoğlunda Haliskir 
Gui caddesinde Kürkçiyan 
apartmanında oturan dava 
vekili Muhtar beyin dairesıne 
hırsız girmis, bir çok eşya çal
mış, kaçmıştır. 

rafmdan namzet gösterilmiş, açılmıştır. Y ann Sadi .Rıza B. Kaçak Çakmak Taşları 
mecliste bulunmuş bir zatbr. in huzurile şubenin küşat res-
Kcndisini bu noktadan tetkik mi yapılacaktır. Bu münase
etmek lazımdır, dedi. betle birçok kimseler · davet 

Hükümet gazeteleri Fethi ~ilmiştir. 
Bozuk Süt Sablnuyacak beyin İzmir' de söylediği nutku SERBEST FIRKANIN F ATiH 

zayıf buldular. Fethi ~.: ŞUBESİ 

Alacahamamda muşambacı 

Osip efendinin dükkinuıda 
(9119) adet kaçak çakmak 
taşı bulunmuş. Oaip Ef. hak
kında tahkikata baflanmıfbr. 

latanbal belecliyai dt iflc
rUe • fıkı allkadar olmak
tadır. Sulu Ye maifuş süt 
sablmasını men için sllt dük
kinlanmn sık, sık kontrolü 
emredilmiştir. Bozuk sttt satan
lar derhal tecziye edilecektir. 

-Ben müstakilim. Müstakil 
olduğum için de müstakil olan-
ı 

~. 

ara rey verecegım. .. 
Mehmet Ef. (Sirkecide Ke

mal Bey sineması karşısında 

bakkal). 
- Ben kimi lieyenirsem· 

ona rey vereceğim. 
y. 

Murat B. (Sirkecide 33 NO. 
dişçi). 

- Serbest Cümhuriyet fır
kasının namzetlerine rey vere
ceğim. Milletin ikbsadi muvaf .. 
fakiyetini bu fırkanın muvaf
falriyetinde görüyorum. 

- Mümkündür, dedi baki- f Dün açılmıştır. Riyasetinde 
kati istikbal ~österecektir. lbrahim Münür bey vardır. Kıskançlık Yüzünden 

Karısını Çivi lfe 
Yaraladı 

Bir Tayyarecimiz 
rayyare Yaph . . 

( ~ tarafı 1 inei •yfada ] 

Tayyare bu tepeae ve civa
mma uçuş tecrübeleri apa
cakbr. Müteşebbis bu ay sonu
na d~ Allkaraya jidocek, 
tayyaresini tktısat vekaletine 
gösterecektir. 

Ankaradan a detten sonra 
Vecihi bey bu tayy~ ile 
Türkiye dahilinde bir aeyahat 

yapacaktır.: İkbsat vekaleti 
Vecihi beye muvaffak olursa 
(5) bin lira vereceğini söyle

miştir. Şiiphe yokk! bu teşcb-
bns yerli tayyare 

yol açacaktır. 

sanayiine 

Kazalar 
1 - Şoför Kenan1n idare

sindeki 1670 'llumarah otomobil Kasunpap'da oturaa hamil 
Perapalas anünde Diyonidis Halil kiS'Kançlık yüzünden zev
isminae bir çocuğa çarpfralc ' cesi Kıymet hanım ile kavga 
yaralamıŞtır. ŞOfar yablanmış- etmiş \'e bir çivi ite vücuau .. 
tır. nun muhtelif 3erlerinden yua-
2-Şalör smail .. m idaresindeki l~. 

1756 numaralı otomobil Şişane • 
caddesinden geçerken Karlo Bır Çocuk Tramvay 
isminde bir şahsa çarparak Albnda Ez İ 1 d İ 
yaraiamıştır. Vatman Y us Uf Kenan 'Efen-

3 - Şoför İsmail efendinin dinin idareaindeki tramYay ara
idaresindeki 539 numaralı oto- bası Fatihte Yeni yolda her· 
mobil Beşiktaş'ta Akaretlerden ber Muharrem .Şevki efendinin 
pisik1et ile geçmekte olan 8 yaşındaki oğlu Mehmet Ası-
Doktor Halit Beyin oğlu me çarparak ağır surette ya
Abmet Gültekin beye çar- ralamış. Zavallı çocuk biraı: 
parak yaralamış ve bisikleti aonra ölmüştiir. Vatman yaka-
hasara uğratmışb.r. lanmışbr. 

Günün Tarih 
--11---------------------

Tele Taksi 1 çin 
Talimatname 
BeJediye tek talul lpa bir tallmat

aame yapllbftlr~• taJfmatBame 3 ._.. 
•tatWk..Mleeeldir. ım...-..._ 
,.tlMle mHll:9t .... ldra ete ..... llllııll 
..,.ı re .. a.o,w-.... 

BEi EDIYENIN BAREM 
CETVELLERi 

EIAn rdmedfti 19a belediye .-mv
a-a ma8flan anne olarak ~ 

Jt- SEYYAR ESNAF - llıatalıalaft 

~lfhr. llmtakalanatl- ıa.tce pt 

kanlara ceza verilecelı:t1r. 

Jf- H0sN0 PEHıJv ANIN KATtıJ -
Ali eleDdmt. muhakemul clU. 7apl. 

!lllftll'. ~tlet' Alt el_.. el"'"' 
Jka edecek adam olmadıiuu r,>ylemlf

le r. Muha~ talik edihalfllr, 

.. PAHAIJLIK NE .KADAR - $9 

pahalıdır. 

.. DENlz TALEBESi - Deniz tal.,. 
N9i 4la Çester kruvaxöriiaG ~ 
erdir. 

TALI llOBADELE BiNA.Si - Dla· 
den itibaren Babılllden BeyoAlunda 
Mısır apartmanına taşınmıştır. 

>f. Mtı.l.ET MEKTEPLER! - Bu sene 
açalvıı millet mekteple.rlala adedi 
(16692)dir. 

>f. SEYRISEFAiNlN VAZiYE
TI - Seyrisefain yeni vupur al
mamıya karar vermiştir. Haha 
ahndıtına göre Seyriafain oilll 
~apurcular ile Karadea.i• aeferleri 
hakkında anlaımıtbr. Şimdi mil .. 
li vapurcuJann kendi aralannda 
anlaf1Dalaruıa lüzum vardır. 

>f. HARiCiYE VEKiLi - Dün 
Odesaya hareket ebniştir. Millet 
Meclisinin içtimaına yetişmek için 
kısa bir zaman içinde dotruca 
Ankaraya .. elet edecektir. 

Y ankesicilikler ••• 
1 - Davutpaşa 

tramvayda Osman 
25 lirasını çarpan 
cep yakalanmlfhl'. 

civarında 
Ali beyin 

Hasan Re· 

2 - Davit kızı Rebekanm 
tünel caddesinde sabıkaWar
dan Bedri ve altındiş Şevket 
tarafından 130 kW'UfU ç..ar
pdm~. Her iki lwınz yaka
lanmıştır. · 

3 - To~ede oiuraqı de· 
niz amelesinden Alinin sabı

kalı Hikmet ıtarafındai 12 lf 
ratı çarpılmıştır. 

Ticaret ~uununa 
Muhalif Mi? 

İstanbal belediyesi zararh 
olduğu iddiasile yeniden )u;lza 
fabrikaları açı)muını 111enet-
mişti. Bazı alakadarlar bu hare
ketin ticaret serbestini ihW 
ettiğini ileri si\rerek belediyeye 
müracaat etmiştir. Belediye: 
Kolzanın zararlı olduğuna 
kaniiz; bunun için menediyo
ruz, cevabını vermiştir. 

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

1 ı Adliye veldll - Ôdemiflller, ben .tze nutuk 1 2: Adliye vekill - hmirde fırkamızın uğradığı I 3 ı Adliye nkiH - Dolt ta, c:Hlşman da, dat l 
.aylemiye geldim. hakaretin aenıın kaaunlanmız alacak. tat da dinlesin. 

Huan Bey - Da de lmlak keslldim, ıeal dln-- Huaa Bey - Ya hakarete ..pıyan ı..lkın Huaıı Bey - •At meıtbıil Debrell lf;ı•an. daıi 
llyonm. ldnl ldm ala ık ? taı bilesin J. 

4 : Adliye vekili - Hasan Bay 1 Orada ne söyl•• 
nip duruyonun? 

Hasan 8. - Şarkı söylüyorum. Belki duyanld 
U eder de buraya (elir, birLZ kaJababk olUI'• 



= 
22 Eylül 

Her gün 
Devlet idaresinde 
İnhisarcılık 
Zihniyeti 

M. ttKEittYA 

ittihatçılar vatanperverliği, 
dlli,e~liii ..e llamiyeti 
WUs • .auu almıfl&rdi. ittihat 
Ye terakki fırkasına mensup 
el.mymI .. n-.aPaine •• na
aarae bakaıl~ı. Smld min
tarifilhh ônlar fttanperver 

S@tj !!Q\TA 
$90:4 

Son Posta'nın Resimli Maluılesi: .. Hükümdarlar* 

1-PUif.W., Wtaıaat .wclikleri ~Gcl- ı 2 - Eairleriae itaat etaiyealerl karıp ı· S - a.n..ld ...._.. lılkbaeıt etmek halka his· 
tletçe keyif" llenalerine ainliler. Yalnız ıe'6fer. Herkeatea m.tlak l.lr itaat l.ek- mettir • ..._kil hlkkı:ıeıt adaalan ultuat eBr· 
k•dl H9k Ye prwlaıuıı dütündüler. ledller. •ekt- 41eji•, hhmct et.ektea snk alırlar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

laratıhnıı ve bu memleketin 
darcsi onlara verilmifti. Bu 

sebeple memleketin Mittin 
ida e ve faaliyet pıbelerine 
onlar yer1e~rni_ş, ittihatçı olmı
yanlar, bu memleketin evladı 
değillermiş g'ibi, l>ir kenara 
atılmıslard.ı. Hatta memleket 
hakk~da söz söylemeleriı:e bile 

müsaade edilmez, 1ufak bir .. ----------------------------------------------• 
tenkide cesaret edenlere der- M Es t B \f •d H f k p M D Ok ' ~..!i.anet damgasuıı yap11b- • a • ızmır e . ır ası ara 1 ağıbyor uyunuz. 

Harbin son ~ene1erinde itti- Bu Sabah lzmir- vı·ıaAyetten Bı·r Mı.ktar Kuşadası, Mah-
hatçtlann saltanab sarsllmıya E B N 
bapamıştı. Her kontrolsuz den Hareket Etti T h . A l d mut sat eye e 
tvve;br ::'..~ d~'!.::.";~ lzmir. 21 (H. M.) - AdliJe a s 1 s at 1 n 1 Kadar Taraftardır 
yfiz ~:°l!ı~an birkaç kişi ~~'fr1! sıeİ'lr Bu ".:f:.t::;: 1_ lzmir, 21 (H. M.) - Kut· 
tem~ kalmıt fakat etraf- tarikile Ankaraya hareket etti. intihabat .. ıerinde Kullanılmıya Başlandı adasında yalnız iki gün içinde 
lannı dalkavuklar, -..e bu MAHMUT ESAT BEY S. '?ümhuriyet fır~a kay-
kudret ve nüfuzu kendi şahsi TAVzlH EDiYOR lzmir. 21 (H.11.) - Villyet meclisi Halk fırkası için bir ~~bi:u •bUİ=~~dKu~dı:s~ 
nıenfaatleri i.çiıı kullanaglar Adliye vekili Ödemişte söy- bina yapılmak üzere evvelce (20) bin liralık bir tahsisat kalJul Adliye vekilinin memleketidir. 
8annlfb. Millet ıamau ekme- lediği nutkun fena tesir yap- etmişti. Artık Mahmut Esat beyin, ken
iini bile vesika ile alırken, tığını anlamış, tavzihine lüzum Haber aldığıma göre Halk fırkası şimdi bu parayı alm11, , di memleketinde nekadar nü
vagon vesikaları alarilar, mem- görmüş ve Anadolu Ajansı bina yapbrmaktan yaz geçmiş ve intihap iflerinde kullanmıya fuz aahibi olduğunu siz tak
leıretin zararına zengin olanlar vasıtasile şu tebliği gönder- b•pmıfbr. Maamafih Halk fırkasının bu •-bbüsünde yanıl- dir ediniz! 
çıktı. Sui istimal artik taham- miştir: makta oldafmıu anlıyoruz, ~ "---
nıül eclilemiyecek bir hal al- - "Ben Ödemiş autkumda Halle fırkas Muhakememı·z .. 
nı şb. Bunu bazı dostları Ta- bu memleketin efendisi Tlrk- Fallıakib ından fırkaya rey Yermek &zere mu-
lat paşaya ihtar ederek bu lerdir, öz Türk olmıyanlarm avenet firealer Serbest fırka erk&n•nal m6racaat ederek: Karan Bugün 
yolsuzlukların önünü almasını hakkı hizmetçiliktir, köleliktir - Parayı aldık, fakat ~eylerimizi gene Serbeest fırkaya Bek 1 i yor uz 
tavsiye ettild ri zaman, Talat demekle, miaafirlerimiz olan vereceğiz, demektedirler. aı Gerek müddei umummm 
paşa şu cevabı vermişti: ecnebileri kastetmedim. Esa· • d 

- Evet, çok sui istimal ya- sen bir memleketin dahili si- lzmirde Tahki' ~.~- t Devam Edı·yor mütaleasına, gerek kefaletle 

Cldığım görüyorum, fakat yasi münaknalarmda yabancı- K:a tahliye için yapılan duruşma-"--' ı · k'" ~ nın neticesine yaphgı-mız iti-
uuaan e e verınem mev 11 Jann yeri yoktur ve olamaz. ı L • " 

iktidardan ~ekilmek lazım. Ben Bu hak vatan evlatlarına cittir. wnir, 21 (H. M.) - wnirde nümaJiller mlnubetele polisin ':ezln.alerce~~. nda dün bir kar.ır 
ekilin. d lcti "d · · B · k T kil yapmakta cldug" u tahkikat el' an bi..__;,..;.. :Au 

Ç ce ev n 1 aresını enım asbm eş ih e&a· ~--r- Usule ait bazı hususattan 
kime emanet edebilirim? siye mucibince Türk olup hili Zabıta dün silih satan mağazaların lalıiplerini çağtrDllf, 4 ı d 1 k lüld b o ayı geci ti. Karar. bugü 

Sanki bu dev>letin idaresi başka Milliyet iddia edenler ey en iti aren ne kadar silib sattıklanm 80f'll1Uf, fakat sah- verilecek ve tahliyf"'1İn, lzmirde 
kaydi hayat şartile mintarafil- varsa onlardır. lan sillhJann mutadı geçmediiini ~. olduj'u gi' i t ehr :nizde 
fob ona verilmişti, ve memle- :fürk harsini samimi kabul N •• • J N V N d ? asayişi ihlal etm~ı ihtimali 
kette ondan liyakatli ve na- edip te Türküm diyene sözüm umayış er için e e en Yapılc" ı bulunmadığına nazaran, ümit 
nıuslu kimse yoktu. yoktur.,, ediyoruz ki akşama doğru * Bu tavzihin de aksıyan nok- lzmir, 21 ( H. M.) - Zabıta bugün Hizmet gazetesinin arkadaşınım aramızda görmek 

Sözün Kısası -Hürriyet 
Aleyhinde 
Neşriyat 

~n dnny~ hiçbir mem· 
leketınde, hiçbir gazetesinde 
•içbir lıital;mda hllifıVet a&ey: 
.illdt . sabr Y•yı ta.dil 
etmedffn. Neron bile siyaat b~ 
_. yauu,. uııu.,., hürn. 
pt ~,. ... bİr ıJıeliıae Def• 
"~ ...... ~di, 
aaıurım. 

Şu Şoalerde, biikümet ga
zetelcnne bakıyorum da, söz 
hürriyeti. ya:ıı hürriyeti bak· 
kında IÖylemediklerini bırak
mıyorlar. Anbrada çıkan res
mi bir ıazete, hürriyeti müt· 
tefikler donanmasının burada 
bulunması kadar büyük bir 
fellket "klinde göstermiye 
çalıfıyor. 

Benim de bu hürriyetin iyi· 
ilklerine aklım ermez olmıya 
bqladı. Evveli kafir çok oy· 
nak şey. ipile kuyuya inilmi
yor. İnsana teminat veriyor, 
~~u üzerine yemin ediyor, 
bır. sürü kanun maddeleri gös
teriyor, bu kadar tecriibeye 
rağmen inaarua inanacag"' tutu• 
yor ve: 

,,.Eh ••• Artık , biraz açıkça 
yazıverelim." demiye kalmıyor, 
hürriyet cenaplamu koydusa 
buJ. Sağa bak, yok; sola bank 
yok. Onun yerine kaşlan ça
bk ıimalu, şehadet parmakla
rım değnek gibi tehditle sallı
yarak: 

- Sen ha? .. 
Diyorlar ve: "Hımm ... Hum .• ,, 

yapıyorlar. 
Bu, ney_e benziyor biliyor 

musunuz? Fatin Efendinin hava 
raporlarına. Büyük ilim temin 
ediyor: Bugün hava nefis olc.
cak. Siz bir sandal gezintisi 
yapmakta tereddüt etmiyorsu· 
nuı; derken bir bora, bir fır· 
tına, aman Allahım, handise 
batacaksınız ve canınızı zor 
kurtarıyorsunuz. 

Onnn için, bt>.n de, kıSkanç 
kocalar zevcderinin hürriyetine 
na:;ıl f ahammül etmezlerse,mat-

..>uat serbestliğine o kadar aleyh
tanm. Y nşasın hürriyet, yaşa
sın hilrriyetl yaşadı da ne 
oldu? Biraz da yaşamayıversin· 
velinimetlerimiz sağ olsun. ' 

Şimdi de Cümhuriyetçilik talan o kadar barizdir ki üze- Yeni mes'ul müdürü dişçi Recep beyin ifadesini aldı; Recep mümkün olacaktır. 
ve ınkılapçıhğı bir zümre in- rinde durmayı lüzumsuz adde- beyın· muayenehanesi Halle fırkasımn kar•ıaındadır. v·ı,. 1 • B ·· ·· 
bi al d bul d ak d . ruz r ı ayet enn Belediye U' nunun ese 

sar bn a un urm ıyo · Binaenaleyh kendisi hadiseye şahit olmufbır. Recep bey J 6 
hevesindedir. Bu zümreye men- A b D M ntihabın.da • l e l e r ,· n d e n 
sup oımıyanların hepsi mürte- ca a oğru u ogün fırkanın csniinde toplanan halka, fırka balkonunda buıu- K K d 7 cidir~ Sanki bunlar mintarafil- nan P.fman bir zabıı: azanan 1m Ir • 
l Cümh . . Beş Yüz Milyon Teklif Ar d ·ı w ___ ,, ded.... . iki Tarafın Sö·yledı.klen· ı Bat tarafa ı in-~ ••Jfada ı ih inlalapçı ve .. unyetçı - anız a para ı e sa m11 namussuuar var; ıgım == 
yaratılmışlardır. Onlann hari- E d i Yor la r Fll'ka bimısmın içinde silih atildığını söylemiştir. Çanakkale, 20 _ Eceabat Bu intihap Türkiyede ya-
cinde herkes inkılaba ve Cüm- Ankara. 21 (Telefon) - Mutemet Salih Beyle Halk fırkası azasından Sabri beyin kazaunda Halk fırkaaımn 12 pılan ilk serbest belediye 
huriyete düşmandır. Onun Alman habere göre bir Ame- ifadeleri yarın alınacaktır. namzedinden(l l)i, intihap saııdığ intihabıdır. Dünyanın her ta
~ m~~~~~i~ ri~~~h~m·~~~--~~=~====~~~~~=~~~~~-~~~~~~~elb~ ra~dabel~~fu·~~ 
ve içt-imai faaliyetlerinin başı- bbetu .. yükfaizleb(?OOır ) !~~~~n ~ ederek yeni Fukaya geçmis- him alaka uyandım. Biz de 
IUl onlar geçmişlerdir. ıawu-. • • • l lerdir. Fırkada sadece sabık siyasi riiştiimüzU ispd için 

Cumhuriyet ve demokra- etmiştir. ., f T. , 7 f r.• / belediye reisi Hilmi Bey kal- intihap hakkını kullanmak hu-
aiden bahsetmek bile yalnız Bunun (300) milyonu nakten l.S er 1.nan, l.S er .ınanma llUfbı'. ,U5'1nda likayt kalmamalıyız. 
Olllann hakkıdır. Siz bu bahse ve peşinen verilecek ciı~ Eskifehir, 20 - Belediye " adam sen de, kim gidip isim 
lcanşmıya cesaret ederaeniı, milyonuda şirketin yapa intihabına dün başlandı ve arıyacakl., dememeliyiz. 
11lutlak fena ve muzır bir nafia işlerine karşılık olacaktır. derhal Halk fırkasmm tesir Defterlerin tanziminde bir-
llıaksattakip ettiğinize hükmet- bu teklif için konuşulmak üze- $u sabrlan okuyunuz:: yapmaya tqebbüs ettiği gö- çok yaobflaklar ve usulsüzlDk-
IDek liıımdar. re şirketin murahhaslan davet g&rmllyoruz; fakat resmi rüldli. Protesto edildi. Şim- ler ~ardır. 

'f. edilmişlerdir. Payyares geldi. Hoş gazetenin Türlciyede mat· diye kadar verilen reyler hep Meseli isiuıler alfabe ma-
Soıı zamanlarda Halk fırkası yet ve jnk,Jip düşmanlarını. geldi. Fakat bilmem ken-- buat htirriycti olmac:hğmt. Serbest fırkaya aittir. sile yazılmaruışbr. Laalettayin 

ll:uvvet ve nüfuzunu kaybet- derhal bqlannı kaldınverdiler. .disini tanır llll*UU&? lstan- dosta ve dii.fmana ~ .Buria, 20 - Kemal Paşa toptanmışbr. Kimlerin rev 
nıiye başlamııh. Her kontrol- Bize tekrar fes giydirmek. bUI Halife ve müttefdder bu kadar açık bir surette kazasanda intahabat bltmif, C. verebileceği, kimlerin rey verC-
IUz kuvvet gibi, Halk fırkası Arap harflerini tekrar geri elindeyken, Beyoğlunda ilan edebilmesindeki cüre- H. fırkası ruımzctlerinin ka- mi yeceği taın bir surette 
namma harekct"eden bazı mu- geti.rmek ittiyorlar,. dediler. "Bospbore.~e bir pzete te pşıyonn:. zandıklan ıörülmüştür. tcabit edilememiştir. Bfttün bu 

t mal 11ıt Mf~ 'Pa'f'/area. Ankara, 20 _ Halk L...:1-a- hatalar rey Salıiplerinin iti-
et!ıctlcr de bu kuneti ımi isti .or T ...... ı,:ıı:.b I:'---! e '----- nr'llL d · ~,..__ ltil kt' " Mntt·-~...ı d ~ ı:.aa:wy AaDU· sının na-.. •tıcn· yann !1!!_ eda·- ra an liT.enne uuze ece ır. 
ebniye bulamı•lardı. Hakiki Görülüyor ki, biz hlta e.ıuuer onanma- le,,. .. '..J..ır· _......_ lUllJ s:...::..1- -=-~ı·ye •--dar bır' f1r· 
cü b . ...... " . kılı--• __ ._.__ . b" ,.-:ı..i"k k sile gitti; matbuat bnrriye- uunun matbuat hürriyeti ~ııu uuc ~ KAi 

m unyetçı ve ın n-ann meuueau::ti 1r ~uul ft en· hakkındaki maddesi ma· Serbest fırka erkanı Anka- ka vardı. Bütiln muhtarlar, 
)&Junda bunu sarf kendi şahsi dimizi o çiftliği idareye me- t:le tekrar geldi.,, lümdur • Bu gaıete bu rada ve havaliainde beaüz teı- intihap encümenleri. belediye 
~nfaatleri için istismar eden- mur Uısalilar sanıyoruz. Hili Bu aabrlan hiik6mctin kilit yapılmadığı için bu ta- reisleri bu fırkaya mensup-
cr türf'.mişti. Halk parasızlık- cfimhuriyet ve inkılip mef- resmi gazetea yazıyor, maddeyi ayak albna al· raflarda Halk hrkumuı kazan- tur. Bunlar da insandır. 
~ ve fakırdan şikayet eder- humlannm yalnız bir imam va- yani açıkça itiraf ediyor: makta bir saniye tereddilt masanın tabii olduiwıu söyle- Her insan gibi onlarda 

en, bazı kimselerin rengin tandq zümresinin mab olahi- Payyares gelmeden, bir- göstermiyor. Garpta boyle mektedirler. fırkalarının muvaffak olmasına 
olduklan görülüyordu. leceğine inanmıyoruz. Hili bu kaç ay evvel Tiirkiyede korkunç bir gaf yapılsa isterler. Biz ise reyİmi7.in birine 

Fakat bunlardan balısedile- memleketin evLitlarımn bir matbuat lıt"Triyeti yoktu. o gazete naşirleri için çok Salih B. Değişmiyor Mu? ven1mesini isteriz. i:k: Çünkü cümhuriyet ve · çoğuna memleketi için düşün- Ve DIDDen fUDU söylemek pahalıya mal olur; burada lmıir, 21 (H. M., - Halle Onun için intihabatta mü-
p mefhumlannı kendi mek ve söz söylemek hakkıw istiyor: " Matbuat hürriyeti ne Olur? Onu bilmeyiz. fırkası mfifettişi Zühtü B. samah~ sui btimal gibi şeylere 

~enfoatleri için istismar eden- vermemiye kendimizi selahiyet- fenadır, çünkü beyle Pay- Biz bu kudar ciiretkAr mutemet Salın Beyin değişe- k~t'!ye~ . göz yummayınız. 
der~ hücum etmek, doğrudan tar görfiyoruz. Bu memleket yaresler gelir . ., neşriyata ismet Pş. mn ceği haberini telaipetti. Bu- Şıkayetımz olurşa mercilerine 
~bgruyha cümhuriyete ve inki· ve cümhuriyet inbisar-·'-gınv a Biz bu zımnı· safsata bile memnun olacağına na rag"' men rivayet kuvvetle ve gaıe~re bildiriniz. lstan-

a ücum etmek gibi idi. cu bul hakiki d ı('\_ -~- 'b" nih t k H:. iistünde durmıya hiç lüzum iD&DmlJOl'U%e Kari. 8\.:ll: devam etmektedir. Ve me eW bir ~un için herkes sükutu ter- BnlK ır aye verme ıi- intihap yapr--ı'· ~'·-
Qb ~..ı· d ş· d' b dır Bu zihni et• b--L ak Yerine belediyeden Huliisi 

~ıyor u. ım ı iraz söz mn • Y ı araK.m ~ BİR OVEL.t.l y ~LANDI 
~d lemek imkinı basd olunca memlekette samimi ve candan 1 l-- ı .. ,,,.._ /.'-~-,. 'nan-111 I yahut avulı:at Mustafa Beyle-
erlıal !Lt.! __ ıar L .... 1 .. dı•. d • t . .....,. ı-., ~ ıı .,_ • tiril 1d • -•yl -'- 323 numaralı katn)O bu hl:a', on uunu '~ bir i arenm eeasOsl IÇİD ... nn ge ece en iMi enm~- aulannda Beyant'tan şeçeı ken hir g. ze-- Gördiinüz mü dimhuri- zun ve zaruridir. .._ ______________________ .. tediı. ~ettİ:~iiat çfpem~-ur. Yaraa ağır 
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KADIKÖY 

SAYFASI 
~ ,, 

HALI &ECElERi 
DEDİIOBBllll 

Geçea cumartesi Süreyya 
sineması halk gecesiiK:le Ser
best fırkanın heyeti merkezi
ye azasından terbiyeci hmail 

·Hakkı Bey daha çok maktaa 
nazan dikkati celbediyordu. 
Mahpusun Şarkısı isimli l>ir 
filim oynuyordu.. İşittiğimize 
nazaran İsmail Hakkı Bey : • 

- Bu filmin ismini l>eyen
medim. Bundan sonra oyna
nacak filmin ismi : " Mahpus
tan kurtulanlann f&l'kıst., ol-
malıdır; demişler .• 

·* Halk gecelerine gelenler 
arasında ihtilaf var: 

Bir kıamı, filim 1Dsa olsun 
antrakt uzun olsun diyorlar, 
diğer kısım ise filmin uzunlu
ğuna, antrakbn kıaahğına .ta
raftar. 

Siz hangisine taraftarsınız? 
)f 

Bir teklifim var: 
Halk geceleri antraktlarm

da dans edilse nasıl olur? Mu
siki var, meydan var, zaman 
\'ar 1. Ne duruyoruz? 

)f 
Kadıköylüler banai filimleri 

seviyorlar? diye dikkat ettim 
ve anladım ki: 

Başlangıcı heyecanlı, ortası 
hazin, sonu tatlıya bailanan 
şairane, aııkane filimler çok 
seviliyor .• 

Hele kadın ve erkek yıldıı, 
dilruba olursa filmin aükseai 
mubakkakbr. 

Müşterek Dertler 
KADIKÖY BERBERLERi 

Kusurumuzu itiraf edelim: 
Kadıköylü esnaflar arasında 
temizliğe en az riayet eden
lerden biri de berberlerdir .. 
Berber vatandaşlarımız sekiz 
müşteriyi, hiç bilemeksizin, de
zenfekte etmeksizin ayni us
tura ile tıraş ediyorlar. Sonra 
havlular. Ah o havlular ... 

Bana öyle geliyor ki, bizim 
kadıköylü berber arkadaşlann 
ekserisi, sabahtan akşama ka
dar bir havluyu Kırk müşte-
rinin boynuna bağlıyorlar. 
Aman berberler, temizliğe ria-
yet edelim. 

PAZARLIK MESELESİ 
Kadıköy'lü esnaflarımız, bil

hassa seyyar sabcılanmız, pa
zarlığı çok seviyorlar galiba? 

Geçen gün bizim kapının 
6nünden kavuncu geçiyordu. 
Çağırdım, " Kavunlar kaça? ,, 
dedim. (40) kuruş istedi. Gül
d6m.. Vur aşağı, tut yukan, 
bir pazarlık, bir pazarlık ( 1 ~) 
kuruşa ıulbolduk. 

( 40 ) kurut nerede, ( 15 ) 
kuruf nerde ?. insaf nerede, 
manbk nerede? 

Bu pazarlık sevdasından vaz 
geçsek ne iyi olacak !.. 
ÇEŞMENİN SUYU KESiLDi 

Bir debdebe, bir tantana, 
bir gürültü, bir patırdı, Kayış
dağı menba suyunun çeşmesi 
açıldı ve bir iki gün geçti 
geçmedi, sessiz sedasız, gürül
tüsüz, patırdısız çeşmenin suyu 
kesiliverdi... 

Fak at işin doğrusunu ister
seniz kıyameti şimdi kopar
mak lizımge.fir. 

Bu çeşmenin • suyu ikide 
birde böyle kesiliverecektise 
ne diye bu dadar masraf edil
di? ... Bu ne biçim iştir.? Biz 
işleri yalnız küıat merasiminde 
nutuk söylemek için mi yapanz. 

l 

Yağmurlar Başla<iı j 
Yağmurlar ~aşladı, Kadı

kiSyltı doatlar ! Artık Fener' de, 
Kalamıı'ta, Küçllk Moda' da 
deniz banyolanna elveda!. 
Mektep gezintileri, Balıkçı ga
zinosu sefaları, Belvü perşem
be ıreceleri, piknikler miknik
ler, hepsi hepsi yağan yağmur
larla, suya düşmüş renkli re
simler gibi siliniverdi .• 

Kadıköyün güneşi, ayı, lo
dosu, poyrazı, kan, rüzgin, 
ne kadar şiddetli olsalar, ka-
bili tahammüldür. ille Kadıkö
yün yağmuruna dayanmak 
mümkün değildir ... 

Sokaklar diz boyu çamur 
olur, evlerin damlan akar ve 
belediye uyur ... 

Kadıköy yağmurları başladı: 
Yağmur yağıyor, 

Sell~r akıyor, 
Kadıköy belediyesi, 
Damdan bakıyor ..• 

... 

Artık 

w:c 

• 
Moda!Ja lngiliz Müstemlekesi 1 

Üsküdar' da 
Geçen aktamki fırbnada 

Üaklldar lakele meydanın-

* * * daki eski aııtika çqmenin 
kurtunJan uçt~ Etfaiye bina11 
üzerindeki ~ kilo ağır ığında 

Nazarile Bakmak Mümkündür 
Kadıköyde lngiliz, F r~

sız ve Alman kolonileri vardır. 
Bunlann içinde en göze batan 
İngilizlerdir. Bilhassa İngiliz
lerin göze batmaları iki sebep
ten dolayıdır. 

1 - lngiliz " Mis 11 leri ve 
" Misis 11 feri cidden mis gibi
dirler, enafisi asardandırlar. 
• 2 - İngiliz 01 Mister .. teri 
çok kendini beyenmiş, hadden 
efzun soğuk kanlı kimse
lerdir.. Ve sokaklarda dolaşır
ken, Kadıköylülere öyle bir 
tepeden bakmak isteyişleri 
vardır ki, gülmekten katılmamak 
kabil değildir. 

Bu sapsarı, soğuk kanlı 
Misterler Londra'dan başka her 
yerde, kendilerini Hotanto vah-

şileri arasında dolaşıyorlarmış demir çerçevesi uçarak tramvay 
farzediyorlar. hattına dtişerken havai teli 

Kadıköy' de ecnebiler bir kopardı, eski beylik ahınn da 
nevi kapalı tekke hayab yaşı- damındaki kurşunlar uçtu. 
yorlar. Tilrkiye'de tekkeler ka- ~ğlu ile, ClamaClı ile, yeğen( 
patıldı, en dar kafalı dervişler ile, kızı ile bütün aile Modada 
bile kalabalığa karıştı, adama yerleşmiştir. Moda hemen de 
alıştılar. bunların mnatemlekesi sayılabilir. 

Fakat bunlar bir türlü ah- Kendilerine mahsus kulüp-
pnuyorlar, kendi aralannda leri, kayıkları, yatlan, eğlen-= 
yaşıyorlar. İstanbulun başka celeri vardır. Modanın en güu 

semtlerinde de lngilizler vardır. zel evleri onlanndır. Burada 
Fakat Modayı müstemleke ha- yaşıyan zengin ve mes'ut İngi
lıne getiren İngilizleriıl bir lizler yanında yerliler, bedbaht 
hususiyeti vardır. Bunlar Wit- müstemleke halkı gibi kalırlar. 
hail ailesine mensupturlar. Bu Kendinize gelin, ey Modlhlar. 
aile elli senedenberi burada Biraz da siz eğlenin, siz gülün. 
yerleşmiş, İngiltere ile olan Onlar gibi siz de birbirinize bağ
ticari münasebatı hemen de in- lanın, teşkilat yapın ve bu memle
bisar albna almışbr. Bu suretle ketin efendisi olduğunuzu gösterin 
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HAFTADA 

BİR DEFA 
... i 

ESii Fıııının 
HALİ 1.EI FERi 
Kadıköyae son zamaiılar

da serbest fırkanın faaliyeti al
dı yürüdü. Mühürdar caddesin
de bir bina tutuldu. Akşadl 
üstleri an kovanı gibi işliyor. 

Yalnız Caferağa mahallesin
de 00 - 95 lpşi Serbest fırkaya 
airmif. Bu mahaJlede bilhassa 
borsa komisyoncularından Halil 
Vedat Beyin faaliyeti göze 
çarpıyor .• 
· Kadıköyün en şen, neşeli, 
meclisiri şahsiyeti olan Vefik 
B. dostumuzun da yeni fırkaya 
pdiği söylen~or .. 

Eğer do~ysa. Serbestçiler 
çok mühim bir taraftar kazan· 
chlar demektir .. 

Halk fırkası. timdi pinekle
yip duruyor. Yeni fırkaya gi
renlerin ekserisi Halk fırkası 
azası. Bu haı" Hakkı Şinasi pa
pyı hayli dütündürüyor .• Hatta 
.cuma ı&nil paşam ev ev dola .. 
tarak eski ahpapları ziyaret 
etmİf, Halk fırkasından kaçına
malannı, belediye intihabında 
faaliyet göstermelerini rica et
mlf. Fakat ziyaretine gittiği 
ahpaplann çoğunu yeni fırkaya 
intiaap etmiş bulunca şaşırmış 
kalmıı. · 

Belediye intihabatı için halk 
hay~i hazırlanıyor. Kadıköylüler 
16ztinllıU açın. Belediyede 
uılan defterlede isminize bak111 
ve mutlaka reyinizi verin. 

Ka~ıköy'de 
Aile Kahvelerine İhti-
yacımız Vardir 

Birçok içtimai yeniliklerde, 
Kadıköy önayak olmuştur .. 
Meseli : ilk Türk hanımının 
sahneye çıkışı Kadıköydedir ; 
kadınlarla erkekler ilk önce 
Kadıköy sinemalarında beraber 
yanyana oturabilmişlerdir. 

Aileler arasında kaç göç 
ilk defa Kadıköyde kalkmıya 
ba§lamıştır.. Velhasıl Kadıköy· 

lüler birçok sahalarda ilk önce 
hamle ve yenilik adımını at· 
mışlardır .. 

Viyana 'nın hususiyetlerinden 
biri de mahalle kahveleridir .. 
Bizde mahalle kahvesi denince, 
bir sürü ihtiyann ve işsiz giiç
süz delikanlının pis tahta pey-
kelerde bağdaş kurup altmış 
allı oynadıkları, berbat bir ku .. 
lübe gözümüzün önüne gelir .. 

Halbuki Viyanada mahalle 
kahveleri, kadınlı erkekli bü .. 
ttin mahalle balkının bilhassa 
ıeceleri toplandıkları bir Lne\Tİ 
aile kulübüdür .• 

Kadınlar oraya iflerile gelir-
ler , erkekler , siyasetten 
bahsederler. 

Günün işlerini konuşurlat 

kadınlı erkekli aile oyunları 

oynanır. 

Velhasıl Viyananın mahalle 
kahveleri, bütün bir mahalle 
halkını kadınlı erkekli, genÇ"' 
li. ihtiyarlı bir araya toplı" 
yan, onlara günün yorguP" 
luğundan sonra hoşça, temiz bit 
vakit geçirten müesseselerdir. 

)f 
Bizde şehirlilerin Viyanada" 

ki " aile - mahalle kahveleri,,ne 
benzer kahvelere ihtiyaçları 
vardır. Kadıköylülerin bu işte 
önayak olmalan icap ediyo: • ·· 
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Kar i Gözile 
Gördüklerimiz 

IZMITTE 
-HOR IKlıJ GAZ:ETESİNE 

CEVAP 

latetuinde muhterem meb'uıumuı: 

1<ılıcof lu Ha ı Bey, Kocaeli meb\ııu 
lbrahbn Hakkı Beyin ~ fırka)'• ilt\. 

halu mllnanbetlJe "Halkan teessilrii,, 

~•tbtı altında yudıi• makale.de bu 
l.adiıenln lı.mH ve mülhakabnda ı6Ja 
'ole menfi tesirler bıraktıiındaa bahad• 

•ekte ve bu vesile He lhrahim Haklu 

ıeyı Halk FırkHı namı•• kendlıine 
~Jea vcklletten istifaya davet etmek· 
ltdir, 

Bu satırlann bmlt halkının blHiya-
tına tcrccman olmaktan çok uuk olduiu· 

rıu makale muharrİl'i muhterem meb'u· 

"-'•uz da pekilA takdir ederler. lzmlt 

halhı makale muharriri mcb'uaumuı: ile 

lbrahlm Hakla Bey ve arkada9lanı11 
lrıtb'us intihap ederken, reylerini blç 

•tiphcai:r: Halk fırkaaının o zaman llh 
•dilen umdcJerfnln tatbikini temin için 

"•rınlolerdi. 

Halk fırkası prorammın tatbiks.unın 
Vtrdij'i neticeler herkesin malumu cl-

dı.ıil& halde muhterem nıeb'uaumuzun 
lıu akibettcn terafGI röıteraıeleri 
•«:aba bir neuk.eti siyaeiye midir?-

lınıit h:ılkının mliteeuir olduğu bir 
1101ı.ta var&a, o da kendi mcb'ualan ara· 
1•rıda halkın hlealyatını anhyarak Ser

bcı; t ırkaya geçen lbrablm Beye dlier 

lncb'us arkadatlannın da lltlhalunı ı&r
hıeıaelerldir. Çünkll fı.mltlllcr içinde 

YuvarJandıklan iktısadt aefaletin iSnUne 

atıcak Fethi Beyefendi tarafuıdaa takip 

~dilccctı vadedilen prc-,aa ile ıeçlle
''i'inc kanidirler, 

bmlt: Ziya 

AY AK TAKIMLARI KiMDiR? 
' Serbeat C0 hurlyet Fırkaaı Lldt>ri 

Ftthl Beyefeadiabı luılr MJabatl hue
bllc ihdH edil- vak'alardan INıh•eder• 
lerkeo Politika sazeteal, ayak takımı ite 

lıanftı; demlf. Bundan ldmlufa 111aluut 

olctufunu pek iyi anlamamıttık. Son 

nüah11ında KaragöıUn koymuı oldu(n 

tcınalli resim ve altı .fa yudıiı yazıda 
8 Y•k takımı diye tavsif edilenler, halk 

hlikQmctinde hükOmetlo latlnat etmesi 

icap eden ve halka istin at ettikleri 

lddı. edilen halin kastettikleri anloşıl
rno.ktadır. Halk lçcrfaınqe fırsattan lıtl· 

fadc ederek uygunsuz: hareket edenler 
bulunabilir. 

TeşkllAtı esasiye kanunumuzun 
69 \ıncu maddesinde ( Türkler kanun 
rıaıannd:ı müsavi ve blll istisna kanu· 

ba riayetle milk cllcftirlcr. Her t\irlü 

tUınrf', sınıf, aile ve fert imtiya:iları 
lllcnınu ve mülgadır. 1 a enllmektc olma-
•ına g ·· h kuk d · · · ore u u mc enıyeaıne sahıp 

<ıl:ırı h Tü k 1 d .. . er r tanun naz.arın a musavı 
Ve llfni hakka sahip olunca ayak takı
llıı sözünün yeri kalmaz 1 .. 

Kadıköy lskc!c cadde inde No.18de 
liiiscyin Cc\idet 

Mektuplarıpızın çabuk der
tcdilmesini istiyorsanız kısa 
Yaı.ınız. 

Cemiyeti Bah-

Fransız Ordusunun 
Bir Reimi Geçidi .. 

Nehri Geçiş Manevrası .. 

" 

Sonbahar Avrupada askeri 1 yorlar. Harp bütçesine milyar- 1 ziyade tanklara, Fransızlar 
manevra mevsimidir. Bir ay l )arca para sarfediyorlar. tayyareler, Almanlar da zehirli 

evel İngilterede, iki hafta ev- Eski siJah rekabeti bitmiş gazlara ehemmiyet vermiş ve 

vel Fransada, şimdi de Al- değildir. Yalnız harp şekli en çok bu silfihlarm tecrübe-
manyada :ıskeri manevralar günden güne yeni bir şekil lerile meşgul olunmuştur. fn-

yapılıyor. almıya başladığı için herkes giliz ordusundaki tankların 

Bütün milletler hala yeni gibi birbirinden korkuyor ve hazır- muvaff akiyeti 1 akikaten akıl-
bir harbe girmek üzere imişler lık arttıkça harp te uzaklaşıyor. lara hayret verecek kadar 

hazırlanmaktan geri durmu- İngilizler manevralarında en k..ıvvetlidir. 
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vermiş ve ben de bu merasi
me mani oldum demek... Ey
vah... Beşu ahçı kadını kucak
Jamıya karar vermiş ha... Ko· 
ca Don Juan seni ... 

larımın arasından balak gibi 
kayabilmek için ne yumu
şaklık. ....... __ Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti--• 

İMDAT GELİYOR 
d Bnı duvarların etrafında 
olaştı, kaçılacak delikleri 

~raştırdı. Birdenbire adımlarım 
t arap . limonluğa doğru sıklat-
ı~ı·· itte, diı üstü çökmü§ 
gı 1 bir gölge. Hatta iki .. 
lk· Gölgelerin üstüne abldı. 
o)~nci gölge kaçmıya muvaffak 

u. Bu sefer yakaladığı ada
l'tıı tl \'e bo ann arasına yuvarladı 

ırakmadı: 

cled-:- Bu sefer zor kurtulursun, 
ı. 

Zayıf bir ses inildedi: 
clı -d Ne oluyorsun, yahu, çıl

r ın mı be? 
Bu· B 'd' • eşunun seıı ı. 

~au) büsbütüa 6fkelendi: 
- Allah belim Yenin. Üç 

1 
defa senem budala, orada ne 
haltediyoraun? 

Beşu da fena bald~ öfke
lenmiıti: 

- Ahmak aensin. Ne hal
tetmiye bizim iıimize karışı
yorsun·/ 

- Siz kim? 
- Şarlot be, hayvan... Ka-

dını ilk defa kucaklıyordum, 
gözleri kararmıştı, sen çıkbn, 
koca ahmak, koca sersem. 

Bütün öfkesine rağmen Ra
ul, Beşunun iğfal sahnesini 
göz önüne getirince iki kat 
olarak gülmiye başladı: 

- Ahçı kadın ha... diyor
du, ahçı kadın ha... Be şu ah
çı kadım kucaklamıya karar 

-11-
TUZAGA TUTULUŞ 

Birkaç saat uyuduktan sonra 
Raul Davnak uyandı, giyindi 
ve kayalığa gitti. Bir gece ev
velki mücadele sahasını kolay
ca bulabilmek için mendilini 
bırakmışb. 

Mendili ayni yerde değil, 
daha makta ve iki defa dü
ğümlenmiş olarak buldu. Ayni 
zamanda, bir hançerle ağaç

lardan birinin kökü üstüne sap
laumıştı. 

- Anlaşıldı ... Bana harp 
ilan ediyorlar. Demek benden 
korkmıya başladılar. Ala ... 
Maamafih X cenaplarının cür
eti de var. Hem de parmak-

Bütün bunlar Raule daha 
fazla zevk vermiye başlamıştı. 

Müşahedelerinin son neticelei 
b sbütün ho~una gidiyordu. 

Herifin kaçmıya muvaffak ol
duğu delik, toprak kayalarda 
ekseri bulunan ve iki tümsek 
arasına sıkışan bir yanktır. 

Altmıştan seksen metreye ka
dar derin, uzun ve bilhassa 
pek dar bir yarık. O koskoca 

kunduraları ve omuzlarından 
daha geniş şapkasile herif ora
dan nasıl kayıp gitmişti? Fa
kat başka bir delik te yoktu. 

Bertrand ve Katerin, geceki 
heyecanın verdiği yorgunluk 
ve uykusuzlukia, Raule geldi
ler. İkisi de Raule hareketi tecil 
etmesini rica ediyorlardı. 

Rau1 sordu: 

Ve Kalp İşleri 

Genç Kızın Derdi it Ve Suali.. ..,_......_ _______ .......... . ~ 

Fatihte N. l imzalı bir ka-
riimden bir mektup aldı : 

"Ben mektepli bir lm:mı. 
kırkım g~~D birile 

ıeTifiyorum. BU aıka inanabilir 
miyim?" 

Diye soruyor. 
Kızım, bu aşkın samımıya

tine inanma. Sen gençsin, 

çocuksun. Tecrübesizsin. Hayat 
ve aşk nedir, bilmezsin. Sana 
k&l'fl gösterilen alakanın cid

diyet ve samimiyetine çabuk 
inanırsın. Sevda nedir, teCrilbe 

etmemişsin. Gösterilen iltifat 

karıısında duyduğun zaafı qk 
zannediyor• aldanıyorsun. • 

Seni sevdiğini söyliyen 
adamsa kırkını geçmif, tec
rübeli bir kurnaz. Senin Mf
lığından istifade ediyor, seni 
aldabyor. Kırkım geçİnif bir 

adamın devamlı samimi bir 
aşkı olamaz. Maksadı seninle 

qlenmek, mümkünse seni 
metreıi gibi kullanmak. ve 

sonra keyif ve hevesine bak.
makbr. Kırk yaşında 'bir adam 
on sekiz yaşında bir kw 
tatmin edemez. Aranızda ne 
kadar yaş farkı varsa, o ka
dar da tecrübe ve bayat farkı 
vardır. Bu fark, aranl%da dai-

ma doldurulması güç bir uçu
rum (ibi kalacak ve kurmayı 
tahayyül ettiğin aile bayabnı 

mahvedecektir. Benin sana 
tavsiyem mektebine · gitmek, 

tahsilini bitirmektir. Daha genç
sin. Hayat sana daha ne im
kan ve fırsatlar verir, bilemez-
sın. 

* Beyoğlundan Bedia imzalı 

kariime: , 
Çok Heri gitmişsin yavrum. 

Hayatın tehlikelerle doludur. 
Dikkat et. Düşündüğün mah
zurların hepsi varittir. 

Hanım Teyze 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 

35, muayene sabahtan akşama 
kadar 

- Niçin? Dün geceki vak'a
dan dolayı mı? 

- Evet, gene başımıza bir 
felaket gelecek. 

Raul kadınları teselli ıçuı 
yalan söylemiye mecbur oldu: 

Hiçbir feliket ihtimali 
yok. Dün gece yuvarlanan · 
kaya kendiliğinden düştü. 
Fena bir tesadüf. Başka birşey 
değil. 

- Fakat siz tepede birini 
görür gibi olmuştunuz? 

- Hiç birşey görür gibi 
olmadım. Bu, bir şüpheden 
ibaretti. Fakat bu sabah ka
yaları tetkik edince, artık hiç 
şüphem kalmadı ki bu, bir te
sadüften başka birşey ~eğil. 
Hem de böyle bir sui kasti 
evelden hazırlamak lazım. Si
zin dün gece orada bir gezin
ti yapacağınız kim tahmin 
eder? Biliyorsunuzı ki bu ge
zintiye ani karar vermiştill. 

• 1 

. J 
Y uın olduğu gibi, siyah 

- beyaz sonbahar ıçın de 

modadır. Bu elbise siyah krep 

döşinden yapılmıştır. Kolların

da ve yakasında işlenmiş be
yaz kadife vardır. Manto, 

yeni bir kumaş olan " reyli 

kaşa,, dandır. Yakasında ve 
kollannda astragan vardır. 

Bu mevsim astragan kürkler 
daha modadır. 

Alman Zeplini fstaıibal<b 
Gelecek aym yirmisinde, 

devri ilem yayan ve Bahri 
muhiti geçen meşhur Alman 
zeplininin bir çok yolcuları ha
milen istanbula geleceği ve 
doktor Eknerin kumandasında 
olduğu halde Bağdata gideceği 
istihbar edilmiştir. 

- TAKViM ~-
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Arabi Rumi 
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Vakıt-Ezani· Vasati Vııkıt-Euıni-Va!:ti 

Güne., 11.34 5.46 Akşam 12.- 18,11 

Ôile 5.56 ı2. 1 Yatsı 1.32 19,44 
kindi 9.24 15.35 lm11ak 9.53 4 • 6 

- Hayır, siz orada her ge
ce dolaşıyorsunuz, bize değil, 
size hiicum etmek istediler . 

Raul plerek dedi ki: 
- Benim iç.in biç endite 

etmeyiniz. 
Katcrin itira% etti : 
- Hiç öyle ıcy olur mu 1 

Kendimiz kadar sizi de düşü

nürüz. 
Artık ondan sonra, kadınlar, 

Raulün yalnız başına bahçede 

dolaştığını gördükçe, l•l'luna 
giriyor ve ona yalvarıyorlardı: 

- Artık bu şatodan gide
lim, rica ederim, etrafım?zda 

büyük tehlikeler var. Emin 
olun ki burada durmak bize 
hiçbir zevk vermiyor, korku
yoruz. Niçin hareket etmek 
istemiyorsunuz? 

Raul cevap verdi: 
(Arkaaı var] 

• 
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lttilıatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .• 

Harp içinde İtidal Ve Basiret 
Siyaseti Nasıl Tatbik olunmuştu? 
T alit P* Da Bu Fikre Taraftar Bulunuyormuş! .• 

Kudtlı meb'uau Raııp B.: 
"Demek, blltlba lyaa azuı •• 
meb'ualar aaalsaydı kimte sor-
mayacaktı!"Demelde en ederin 
bir yarayı İçillden depnif 
oluyordu. Suriyede uılan '{:k 
azası, idam cenmna iatih 
kazanmıt olabilirdi. Fakat, bir 
hükmün, bilhuu idam gibi 
en ağır bir cezayı ihtiva eden 
bir htikm6n, bir ta1mn lüzum, 
lu merasim safhalarından geç
meden botl e"aot infaz olun-
mast ull cllrüm kadar ağır 
ve aff edilcmez bir şeydi. 

Bu vaziyetten muğber olan 
arkadqlar da, Ragıp Beyin su-
alini, aa bir istihza ve serzeniı 
teklinde: .... 

"Tabii!" sedasile tamamla
mışlardı. 

Buna mukabil Ahmet Ne
simi Beyin verdiği fU cevaba 
bakıDlZ: 

- Bu ifler olmadan evvel 
veya olduktan sonra bana res-
men malumat veren olmadı. 
Ben Ticaret nazın idim. Bu
nunla beraber haberdar olur
olmaz sordum. 

Fakat bu mesele vükela 
meclisini alakadar eden bir iş 

değildir. Böyle olduğu halde 
yapılan muamelenin kanuni 
olup olmadığı soruldu. Gelen 
cevapta usul •e kauuna riayet 
edildiği bildirildi. Ancak mes
elenin siyasi cihetinden basiret 
ve itidal tavsiye etmekten ge
ri durmadım. Talat paşa da 
bu fikirde idi. 

Bu cevap Ragıp Be}; ikna 
etmemişti. Bu arkadaşın fıkri
nin saplandığı nokta şu idi; 

- · F ransada bu kadar şey
ler yapıld.ğı halde meb'uslu
ğun ref'i meselesinde ne kadar 

-
filrillti1ler oldup mal6mdW'. 
Halbaki bizde ko. koca :bir 
lyan uua •ılıyor da Vllkell 
meclisi neden sonra haber 
alıyor! ... 

Bu suretle mUnakqa hayl 
hararetlenmit oluyordu. Ahmet 
Nesimi B. arada sorulan 9ual
lere toptan bir cevap olmak 
üzere şun1an söyledi: 

- Harp eanuında bir ta
kım adamlar düşmanlar ile 
münasebette bulunur, elde 
edilen deliller ve vesikalar ile 
divanı harplere verilirse, itin 
sonunda " kanun bunlan niçin 
tecziye ediyor,. diyebilir mi
siniz? Elbet diyemeuiniz. Fa-
kat bunlann adetleri çok 
olurse o vakit bu mesele si-
yasi bir ehemmiyetle telakki 
edilmek llzımırelir kı bu tak
dirde basiret ve itidal tavsiye 
olunur. 

Eeğer yine itidal göriilmezse 
başka tedbirlere müracaat 
edilir. 

Ben de dahil olduğum halde 
Ahmet Nesimi Beyin bu cevabı 
arkadaşların birçoğunu tatmin 
edememişti. Bunun üzerine 
Ragıp Bey şu noktada israr 
ebnek macburiyetinde kaldı: 

- Peki ama efendim ; bu 
hususta resmi bir muamele 
geçmiş midir? Daha doğrusu 
Vükela Meclisi bu işi görüşüp 
bir neticeye bağlamış mıdır? 

Sabık na7.ınn bu meselede 
son cevabı şu olmuştu : 

- Vükela Meclisinde bu iı 

için benim huzurumlc verilmi~ 
hiçbir karar· yoktur. 

Buna : "Pek ala... Çok mü
kemmel 1,, demekten başka ne 
kalıyordu? ... 

Şimdi reill laatka bir meae
leye pPf " at.k DaDra al
tma ..& w ... 

- Harp rranw• 9rdam 
ew hareketi..- h 'ile et
miyen badilelw, hi~bir ciddi 
sebep yok lkea nıııillettea p
lenmif n hu ela manhUm 
mmd lunile ,.,. ... ,. Bmaa 
ne cliyecebiniz? 

Sabık DUU'lD ba •uale ver
diği ilk cevap, diğer birçok 
meselelerde olduğu gibi: 

- 8-clu haberim yoktur! 
Gizlenen teyler nelerdir? Bil
miyorum 1.. 

Cilıalelerinin, ağzından tu
haf bir eda ile clakülmesiDden 
ibaret kaldı. 

Reia izah etti: 
- Meseli sukut eden ıehir

ler, ordunun rllcati ve boml
mut gibi h8ller. 

Ahmet Neaimi Bey bunun da 
altında kalmadı ve ıiddetle 
atıldı: 
· - Kat'iyen haberim yoktur. 
Yapanlar mes'uldür. 

Hayreti.. Ben, meselenin 
ciddiyetini hak.kile kavramamış 
olsaydım nazırın, işi alaya 
döktüğüne inanacak ve bu 
" haberim yoktur! ,. cevabına 
şakrak bir kahkaha ile muka
bele edecektim. Dört uzun 
sene içinde clünyanıu alh üstü 
ne gelmiş ve memleketi 
başında bulunan bir zat bun
dan vaktile laabenlar olmamış. 
Buna çocuklar bile inanmaz. 
Sonra: " yapanlar mes'uldnr ... 
demesine ne buyurmalı? Bu 
suretle Ahmet Nesimi Bey 
kendi fermanını kendisi Yer
mif olmuyor m idi? O"yapan
lar" arasında kendisi de dalıü 
değil mi idi ? 

Ahmet Nesimi Bey: "Milletten Sakladıklarını Bizden 
De Saklarlardı!,, Diyor. Yarınki Nüshamızda ... ._. ____________________________________________________________ ~-----' 

1 * Son Posta' nın Bilmecesi i' j/ Konya Belediyesi 
..__ -------------------'- Hem Suçlu, Hem Güçlü 
Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz Bu n a D e r ı er 

ı 2 3 4 6 6 7 8 9 1011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 Konya,20 (H. M.)- Tahsisab 

1 - Beuzet.aMk i~ kullanı· 
Luı 161 (4) atq yalalaa yer (4) 

2 - Keder (3) kuvvetli (S) 

3 - Sankh (4) içki (4) 

AŞA Iı 
7 - T~ür nldua (2) &u.10. 

eden (S) ha;-ret a:duı {~) 

8 - Ke1k.iııletmeit (7) 
9 - ilim l&hibi (4) para do

labı (4) 
10 - Y &DID.lf ocl'"Ja (J) çalgı 

5 - K<ipek(2) gecelcr(S)nota (2) veya ot (3) 

6 - Hisse (3) ölmüf vücut (3) 1 11 - Litlfe (4.) kuru totuk (4) 

4 - A.keri rütbe (7) 

Konya'da Yeni Fırkanın( 
Gazetesi 

Eski gazetecilerden Nalbant 
zade İbrahim beyle, dişçi Mu

rat Hüdaverdi beyle tarafın· 
dan Konya'da, Serbest fırka

nın fikirlerini neşir için bir ga· 
zetc çıkaracakhr. 

RITA, TIP-TOP 
ve sair marka tekmil Avrupa 
ayakkaplan ile bir kısım YER
Li manıulab kunduralanmız 

% 30 ili 50 
tenzilatlı fiatla 

Elden Çıkanyoruz 
T. MURİADES 

Bt-yoğlu lstildil caddeai No. 356 

olmadığı halde büyük bir cad
de açbrmıya teşebbüs ede11 
Konya belediyesi, istasyon ci
varındaki bazı ekilmiş tarla~ 
lan bozarak öylece bırakmış 
idi. Şimdi tarla ve ana sahip
leri, kanuni hiçbir muamele-

ye lüzum göruıeden ve mal 
sahiplerim de haberdar etme-

den yapdm bu kanunsm mu
ameleden dolayı beldiyeyi da
va etmektedirler. 

Mal sahipleri tarafmdım va
ki olan müracaatlara belediye 
tarafından: "Biz sizin tarlala-

nnwn içinden f08e geçireceğiz, 
tereflendireceğiz. Binaenaleyh 

siz belediyeye ıerefiye verme· 
!isiniz!" cevabı verilmektedir. 

Kut's Mezunları Taşra ya 
·r ayin Edilecek 

İstanbul muallim kurslann
dan mezun muallimler Vekalet 
tarafından taşraya tayin edi
lecektir. Bunlardan İstanbul•a 
tayin için mliracaat edenlerin 
müracaatlan 1emereaiz kal
maktadır. 

< 

/ıoor ...,----------------------------------------
Sütunu Sinema 

f> Bir Fransız Sinemacısı Temin Ediyo 

BllS Kızlarda Yıldız Olmak FUIBIL. 
Bugün Hararetli 
Maçlar Var 
.... JİDe Statt,.mda .... 

carlar ve ViyanaMarla fatltOl
de~ Alqamda 
Amerikmp (Çeater) mhllll boka 
bknnile t.binbul boks t•ln• 
(Mulen Ruj) salonunda dövl
tecelder. m Keri .e Vinerapo
ru cuma gllnti gördük. iyi ta
kıınlar, her Avrupa takımı gi
bi seri oynuyorlar. ViyanaliJar 
Macarlardan daha km-alr, da
ha seyyal bir stille oynuyorlar, 
Macarlarm tarzı daha eDc:i 
fertleri daha cevval bir o~ 
sistemin dedirler. 

Cuma glbıü Macarlar Gala
tasarayı, V-iyanah .... da Fenerli
leri yendiler. 8agtın ilk güilUn 
aksi kombinezcm oymyacak. 

Acaba bu detifildik ıol adet-
lerinde ne gibi tahavvtiller 
d .. caktır? °C. bhna her iki ecnebi 
takımı tek başımıza yani 
Fener - Galatasaray muhteliti 
halinde olmadan yenmek ihti-

mali çok azalmışbr. Çünkü onlar 
sahamııa, oyuncularımıza alış
mak fırsatlannı da kendi leh
lerine çevirmişlerdir. 

Vakıa oyuncuları tanımak 
avantajı bizim için de varittir. 
Ama kuvvetli oyuncuların 
hasmı tanıması daima f ailc 
tarafın lehine bir avantajdır. 

Şu itibarla bufilnkü oyun
ların meraklı tarafı, cuma 
günkü kombinezonun aksi o
lan tertibin iki profesyonel 
takım karşısında alacaklan 
neticelerdir. .. 
Asıl iş Amerikalılarla Bolcsta 

Dünkü nüshamızda kısaca 
yazmışbk. Amerikan zırhlısı
nın dehıetli gemicilerile çar
Plf&Cağımw haber verdikti. 
Bugün mühim maçlan tafsila
tile azacağım. 

Amerikan boksörlerile te
mB!iı ben ihzar ettim, fakat 
neticenin son şeklini tahmin 
etmiyordum. Bilirim ki her 
Amerikan gemisinde heveskir 
boksör bulunur. 

İngiliz filosile geçen sene 
yaptığım gibi, bir de Amcrika
hlan denemek aklıma geldi. 
Amerikan boks kaptanını Ga
latasaray kulübüne davet ettim. 
Onlarla müzakere esnasında 

yu 1mrıdaki idman salonunda bi
zim boksörler çalışmıya başla
dılar. 

Amerikalı boksörlerimizi 
görmek istedi. Misafire - iÖre
mezsin diyemezdim-yukarı çık
tık. 

Eski bir A -erikan boksöril 
olan gemici bizina ç xuklanu 
iamanıru g<.rur görmez, bana 
döndü: 

- Azizim sizinkiler amatör 
değil, boksu iyi biliyorlar, ben 
bunlara ancak gemideki pro
fesyonelleri çıkarabilirim. dedi. 

Temin ettik. Razı etmek 
kabil olmadı. Biz razı olduk. 
Onların profesyonellerile dö· 
vüşmeyi kabule mecbur olduk. 

Şimdi diifündükçe hissedi
yorum ki bu gece çok hale
canlı bir gect: geçireceğim. 
Amerikanın porf~yoneli nasıl 
olur, bilirim. 

Bizim bir avantajımız var. 
O da Amerikalılar ( kuru re
jim ) diyanodan geliyorlar. Se
nelerce görmedikleri içkiye 
dayanamazlar. Bana Boks ya• 
pacaldar da içerler ~bi gdiyor. 

Fazla olarak ( ravnt ) lan 
kısa kabul ettim. Dört,beş devre 
içinde bizimkilerin boka tan:
lannı kavnyacak vakit bula
cakları şüphelidir. Hem ço
cuklara maç başlar başlamaz 
olanca fiddetlerile ablmalanm 

Arzusu Azalmıştır ••. 
Birkaç ıün evvel şehrimizi ı etmiyor. Fakat tahmin edilaıt" 

ziyare~e g~l~n bir Fransız sine• si güç değildir. Başlıca iki sr 
ma ıırketınuı müdürü, genç 1 bep vardır . 
imi• ••wda JJldsz olmak Bu sebeplerden birincisi bd 
.-maunu ~n tlDe azal· nevi ilinlann bilh F cb 
•kta oı.l.ğam tem. etm. ti assa ransa a. zat di;or ki : ış r. dolandırıcılığa vasıta olduğuııd 

"ÇeYirme'kte olduğumuz bir ~laı~uyan kalmamış ?lmasıdıt• 
filim açin bir ~ç kıza ihtiyaç lkmcı sebep te Amenka gaıe
vardı, bu kızi1a güzel olması da telerinden naklen Avrupa gl" 
lizam delildi. G"azetelere birer zetelerindc yer bulan bit 
klçlk ilin koydum. Kaç talip haberdir. Bu haberi biz dl 
~sa beyenininiz? Gele gele nakledelim: 
tamam üç kişi geldi. Bunlar- Buıfuı Holhııt' a i~ bulmd 
dan ikisi haetaneden çıkmışti. için gelmif, fakat iatediğill 
~ de vüAyetlerin birin- bulamamış, r.efalete dÜJmtif 
claı plmifti." tamam ( 16) bm genç kız var 

Rajbetia bayle birdenbire dır. Bu kızların hükibuet vall" 
azalmasının sebebi nedir? tasile memleketl~rine iade r 

Fransız sinemacısı bunu izah dilmeleri dütllnülmektedir. 

M A 
Filmi, şimdiye kadar dinle!H'" H'"Yllerden en mükemmel tarza 
kaydedilmit olduğu umurr ıa .eı hb t ıdikinAedir. 
llivctcn:FOX URNAL hali •• .. zır ,, .li ve sözlü -:lün .t havadiıleri, 

BUGÜN 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
(CHARLES ROGERS)in 

temsil ettiği ilk s6zlfi ve sesli filmi 
KARTAL YAVRULARI 

İliveten: FOX NEWS JURNAL halihazır dünya ha
vadisleri ile (BOUCO}) tarafından te_~il edilen 

MUSiKi iLE TEDA VI 
nam Fransızca aözlü ıkeç 

la:aiye edeceğimden, iti ilk ( olan boksörlerimiz bu akşanıl'i 
sert yumruğu yerine yerleştir- imtihandan da muvaHakiyetlf 
mek talline bırakacağım. t:rlarsa; ait olduğu m:lka.O .. 

Ba •itteıöle botlarında mu- bir boks antren&il tol" 
vaffak olacağımızı ümit ediyo- mak itin tahsisat imyeceğilll
rum. Ctnkü bizim çocuklar bu, akş.. 111avaffak olur1iaJı. 
Amerikalılardan daha gt:nçtir- Bu çocukların h&kkıdtr. 
ler; gençler yamrup yqhlar- Atletizmin, güreşin, futboliiSI 
dan daha çok mütehammil- antrenörleri var. Buna rağıD~ 
dir. Bu itibarla Amerikalının ber ecnebi temasında yeoilY 
iki yumruğuna birimkilerin bir yoruz. Boksun bir iki fed~ 

buçuk yumruğu klfi bir (Balans) bu memlekette lngiliz filofl' 
yapar itikadındayım. boksörlerini kazam"ıracak k• .. 

Herhalde İngiliz fil!>!Ju bok- dP.r adam yt>tiştirmiştir. dl 
sörlerini yenerek lngilizleri Bu sporu bundan sonra 
hayrette bırakan küçük Kemal ihmal edersek günah olur. 
Melih ve Saranga'dan milte- Mühim bir haber dnha ",r. 
şekkil gnıpun bu sefer de boks Şehrimizde bulunan meş~ıs' 
şerefimizi sonuna kadar müda- boksör (Franki Marten)i biıı; 
faa edeceğine eminim. Dikkat takıma dahil etmiye muvaff 
edilecek en mühim nokta- oldum. Takım bu suretle bef 
lardan biri de, dövüştiiğümüz ekipin kolay kolay yeneınife
milletin boksta bütün dünyada ceği bir hale geldL ,1' 
en ileri olduğudur. Bizim çocuklara bütün k , 

Halbuki bizde boks sporu- bimle muvaffakiyetler teoı~ 
na şimdiye kadar ne hükumet ediyorum. Onlar bilsinler 1'1• 
ne de federasiyonlar tarafın- bu memlekette boksu bu slr' 
dan bir metelik muavenette ,amki döViişlerile ~hediye~ 
bulunulmamışhr. Bfitiin bu yerleştirebilirler. 
mahrumiyetler içinde yetişmi.t E. ş. 
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- Kapanan fta~ -
NUKUT 

çiçek gibi odanın dört tara
fına dağılan bu muhtelif boy
da, muhtelif renkte kızlar, 

müttehit bir cephe tqkil e
derek kumral halayığa hllcum 
ediyorlardı : 

- Nank~rl 
- Edepsizi 

- Hain! 
- Hayuıxl 

O, pervam. bir tavırla o
turduğu k6fede gilllhnsilyor ve 
her yllziine savrulan ağır ke-
limeyi tek bir sözle geri çe
viriyordu: 

- Guguk 1 •.. 
içlerinden biri hu tannan 

ve müstehzi gugWdardan biia
bütü.n Sinirlendi; aaçlanm yol
mak, yüzünil brmalamak için 
Gülnilıalin üserine abldı. Diğer 
kıdann da bu hücuma iştirak 
etmesj pek muhtemel olduğu 
ıiçin kumral güzelin vaziyeti 

· fenalaşmak üzere idi. fakat 
elinde uzun \iir kamçı, odaya 
giren bir haremağasmın ince 
sesi, gürültüyu basbrdı: 

- Soğuktan herkesin iliği do

nuyor, siz hali mart ayı sefası 

yapıyorsunuz. Bu ne kcpaze
lilc. 

Kızlar, yılan görmüş kurba
ğalar gibi, susmuşlardı. Harem 

ağası bir kftme serçeden en 
semizini seçmek istiyen kara 

bir kedi gibi, ağ1r ve kurum
lu bir tara.sut yapıyordu, bu 

tarassudun sonu, kızların tah

Haremağası gizleri yaşara 

yaşara gültlyor, ağzından, sal
yalar aka aka gilüyor, kasık-

lanm tuta tuta gülüyordu. 

Kıilar bu deli kahkahanın 
t~ ettirdiği siyah ihtilaçlar-

dan ürkerek birbirlerine sokulu-

yorlardı. Herif birdenbire çıldır

Dllf mı idi?. Bir dakika evvel, 

kendilerini mart ayı sefası 
yapmakla itham ederken 

ve kamçMile tehdide savaşır

ken timdi neden gülüyordu 1 
Onlar, sersem bir düşü~ce 

-ıc.u. 
1 .... -..+-
~f:""H::. 

.A4'lıl s.. 
1 T.L:o.a.; i1i7 tı 
1 " n Fr ... JtA1-
ı1 " ,, Unıt t,llt-

"1t B.fr ...... 
1 "" Drah ... 

.ı it ,, ... fr. ~ 
1it.1.e ..... 

Adet s. 
1 T.L ~1117,SO 

ı " " 
1 ,, ŞillııAv.!,34,-. 

l " ,, Peııeta 4,!3.25 

ı ,, " Mulı l,98,25 

ı " " Zloti 4,20.-

-.. Allal•I• :iM 

İçinde ba m wmayı baDet-
miye çab.fırken haremalaı 
yavaş yavq alk6b buldu, • 
lunuıı tenile ılzlerini ve ağ-
zım sildi, yorgun bir sesle : 

- İşte • dedi • blıe de azat 
boruau çalındı, kafesin kapısı 
açaldı, çünkü Efendimi% Hftn.. 
kir oldu. Bundan sonra para 

tümen Himen, elmas Himen 
tUmen. Giln bizim, devran bi

zim. yaşasın Efendimiz r 
Gülnihali, dövmek istiyen 

kız, abldı: 
- Aman ağa yavaş gel, 

içimizde yas tutan var. Bihne
mezlikle zavallının yarasına 
tuz ekmel... 

[Arkası var] 

Aksaray'dit Pertev
niyal erkek lisesi mü
dürlüğünden: 

Mektebe talebe _kaylt ve kabu
lüne başlanmıştır. 6-10 uncu sınıf
lara girmek istiyenlerin hergün · 
mektebe müracaatları. 

Kör Çocuklar. 
Sıhhat ve içtimai muavenet veka

leti sa~r, dilsiz ve körlermüessesesi 
müdürlüğünden: 

minine göre, ani bir hamle Anadan doğma, yahut küçük yaşta her hangi bir anza 

olacak, o haşin kamçı, demin- yüzünden kör kalmış çocuklann talim ve terbiyesi için küşat 
ki velveleyi tedip için içlerin- edilen İzmir sağır, dilsiz ve körler müessesesi kar talebe 

den birinin ve belki de ikisi- kaydü kabul muamelesine başlanmışbr. 
nin narin omuzlarmda çınlıya· Kabul şartları yaşları 8- J 2 olmak ve körlükten başka sari 
cakta. 

hastalıklardan salim bulunmak ve ileri derecede aptal olma-F akat beklenilen .savlet, vu-
k 1 d. k k .. l . makbr. ua ge me ı; ara o eoın pen- I . ~ · · 
çesi havaya kalkmadı. Odada Adres: zmır Karşıyaka Sagır, dılsiz ve körler müessesesi 
mecnun bir .kahkaha çınladı. 1 müdüriyeti. 

Geçen ıaenelerde olduj'u ılbl pek çok hanıml• 

Beyoğlunda istiklal caddesinde T okatliyan karşısıada 223 numaralı 

LUVR ıM_AGAZALARINI 
Ziyaret!e perdeler, storlar, duvar kAğıtlan, halı1ar, muşambalar ve sair bilcümle tefript 

lenumab lıerlndeld feftallde hrutlardan ı.tlfad• etmek lçhı fatlcaJ ~i}"Oriar. 
Ku;>onlarda Kum .. larda Halılarda llUfADlbaluda 

oıo 30 oıo 20 oıo ıo oıo s 
Haıanda .alon yemek oduı ve ıalre için senıln Ye mllntahap mobilyelerde de tenzllit vardır. Sis de 

Vakit kaybetmeden bu fırsattan istifadeye kotunuz 

HAKiKi HA YAT MIKA YEi.ERiNDEN: 2-4 

Beş Senelik Bir Bela ••. ı 

Umumhaneden Bil-• 
1 Aldım, Ama_j 

Ben bet senelik e.tiyim. Bu
na fUDU da ilave edeyim: 8q 
1eneJik te bedbaht. Niçin? 
Ben bu kadım istemiyerek mi 
aldun? Hayır. istedim, hatta 
sevdim, uzun uzadıya düşiln
dib;n, taşındım ve evlendim. 

Kadım evlenmeden evvel 
iyice tanımıştım, aylarca ahll
k.ım tetkik ettim ve onu kur
tarmıya karar verdim. Çünldi 
bu kadın bir umumhane ser
mayesidi. Evet, bir umumhane 

sermayesi: Bütün· vücudu ve 
liayab lekeli, izzeti nefsini 
kaybetmiş, insanlar arasında 

kendisine gösterilecek hiçbir 
yer kalmamış, mülevves bir 
mahlük. 

Glliel midi? Hayır; belli 
başlı bir meziyeti var midi? 
Hayır; muhameümi mi kazan
mlfb 1 Hayır:... Niçin, nasıl ol
duğunu anlamadan bu kadına 
kUfı kendimde bir alika his
settim ve onunla evlendim. 

Bu hareketim bütiln ailemi 
deli ettl. Hepsi benimle ali
kalanm kestiler. Arkadaşlarım 
da artık beni sık sık görmü

zamu içinde bw tabakktı. 
etmiye kallottı. Evin bnttm itlerini 
eline aldıktan bqka, benim ..,. 

hittimle bütçeme, münuebetime, 
hususi zevklerime ve iflerime 
de müdahale ediyordu. 

Senelerce serbattim. Yeni 
kanun çıkıncıya kadar da onu 
boşamadım. 

Nihayet medeni kanun çtk
b ıve beni bu mahlükla yqa• 
mıya ebediyen mahkum etti. 

Vakıa b !lca ılı ~tu 
sonra en korktuğum şey b~..,. 
ma gelmedi, t-;a it dua teılra'r 
fena yola sapmadı; rzaten bu· 
nun için diğer bOtün fena huy
larına katlaruy;or, zamanla ter· 

biye olur zannediyordum. Fa
kat ne gezer ? Gün geçtikçe 

Eenalqıyordu, Arbk bir tek 
dostum, ahbabım, kimsem kaJ
madL 

Nihayet bu kadın şirretliği 
o kadar ele aldı ki birgün 
ekmek bıçağım kaparak . 
iiıtiime yürüdü, bıçağı baca-
ğıma sapladı, kendi de kolun
dan yaralandı. 

yorlar ve ekseriya bir selim- Bu vak'ayı gören yoktu. 
dan sonra uzaklaşmayı tercih Mahkemelere düştük. Kadın 
ediyorlardı. benim kendisine hücum etti-

Ben ilk önceleri buna çok ğimi iddia etmez mi 1 Ve 
ehemmiyet vermedim. Kendisi davayı bal gibi kazanmaz mı? 
için yapbğım fedakarlığı görür Nihayet bu kan gene benim 
de kuım bana daha çok bağ- çatımın albna geldi. Ben de 
lamr dedim. evden kaçbm, bir tarafa gizlen-

Umumhanede gayet mahzun dim, bili ona izimi belli etmi
boynu bükük, mütevazı olan yorum ve cehennem azabı 
bu kadın, benim karım olduk- içindeyim. Bu f elikte ne bu
tan sonra şirretleşti. Kısa bir . ~sunu%? 

Kız ve erkek -~ ft 

istiklal Lisesi 
Jlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıftan mevcuttur 
Kız ve erkek talebe ayn kısımJarda ve ayn teşkilat 

dahilinde idare edilmektedir 
TALEBE KA DINA BAŞLANDI 

Talep vllnıundJ taHfname g&ıderilir. 
Şeluodfllalf,, Pıelis tMrkezi arli.asıa1a 

Telefon: İstanbul 2534 

· Kış Yaklaşıy-0r 
Acele ediniz ne vaktile ihtiyacınızı tedarik ediniz. 

Soba-Odun ve köm ·· r 
VERESİ E 

Mekikçi Mağazasıııda 
f stanbul. Yeni postane karşısı, eski zaptiye sokak No. 22 

MÜJDE! 
Uzun zamandanberi sabınuzlıkJa 

beklenen ve dünya sergile.rinde 
birinciliği kuanmış olan: 

TİMSAH (Krokodil ) 

MARKA TIRAŞ BIÇAKLARI GELMiŞTİR 
En son Amerikan makinelerile ve halis isveç çeliği ile mütehas

... ıar tarafından imal edılen Timaala marka tıraş bıçaklan terkibinde 
henüz aanaJI alemillce malüm olmıyan ve münhasıran fabrikamız 
kimyageri tarafmclan keşfedilen barikulide kimyavi bir maddenin 

ilavesi aayeei~de k~k~nl~ği za!iM o~adan ayni. b~çakla 15 defa braş 
oLınması teaun edilmıştir. Yuzunuzün taravetinı idame ve :zevkle 
tıraı olmak iıteneai& başka bıçaklardan ıarfınazarla yalnız ve yalnız· 

Timsah markalı braş bıçakları kullanınız 
Anu edenle,. •eccaaen mlliıınme lta edilir. Sahibi imtiyaz ve yegane deposu: 

Çiçek Pazarın'da Stratiyadi hanında No. 7-8 , __ .. 
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lSTASYON LOKANl 
Sirkeci eiYarında 
En ralaat Ye en 
Temiz lokantaclar. 
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