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ÖDEMİ TE NE OLlJYO·R? .. 
SERBEST FIRKANIN OCAK 
iŞTİRAKTEN VAZGEÇTiGINi 

HEYETi iNTİHABATA 
HÜKÜMETE BILDİRD.I ••• 

Donunun İçinde Rey Pusulaları Bulunan 
Memur Yine Sandık Başında .•. 

• 
lntihabatta, Memurun Bitaraflığı 
Böyle Anlaşılıyorsa Hata Ediliyoı· .. 
lleşiktaş Mıntakasında Talebeye De Mi Rey Atbnldı? 

~~ 

Beıilcttq lntllıap sanllılı lctıpı•ı 
1-tt li.Dc reybal kullanıyor, imi· ' 

ifte bögle luılabalıktı -

~ lllak iatiyor. Bu, muhakkak. 
1'. alı.at 6nüne çıkanlan müşldl· 
~ l karşııanda asabileşiyor, 

'1 da muhakkak. Bazan hadJ· •c ... ı_ .. !I. ti el 
~ '&"IUJOr, muessu ne c ere 
~ak tehlikesini g8steriyor. 
,~una rağmen bu miişkülib 
'-t tanlar bili inat ediyor, 
~ ili' ile halkı asabileştlrmek-
~lı •az geçmiyorlar. 
~ .\caba, bundan hususi bir 

": mi duyuyorlar? 
~etmeyiz? 

~kŞu halde, bu müşkülit niçia 
lrıhyor? 

iC 
l1 ~lediye intihabı Kadıldi- l 
~~ilde dlln çok hararetli ve 
}il~ecanıı olmuştur. iç Erenk&- ı Polisler, kalabalık arasında 
\t halkından yüzlerce kişi y&z lıalkı arıyorlar 
~~~a ve iki otomobille intihap tir. Yalnız evelki gün donu· 
~~ ~ gelmiş; intihap yerini nun içi rey pusulalarile do
ltişi cı•arını dolduran (5) bin lu olarak sandık başında 
l.tıı tarafından tiddetle alkıt· tutulan intihap encümeni aza-

~lfbr. sından gözlüklü Galip Ef. yine 
~c iııti~balarla gelenlerin hepsi sandık başında vazifesine de· 
(% 9o)ap yerini dolduran halkın vam ediyordu. Halk bu hale 

S. fırkaya rey vermiş· çok kızdı ve müteessir oldu. 

Sarıyer - Y eniköy 
Bu mmtakada diin Kilyos, 

Zekeriya köyü Demirci, Kısıl"" 
kaya köylerinin Uskumru 
köyll camünde belediye inti
habı yapılmışbr. Köyler daha 
ziyade Serbest fırkaya rey 
veriyorlardı. Bu mıntakada 
Serbest fırkanın kazanması 
muhakkak gibidir. Eğer, san
dığın bitaraflığı ihlal edilmezse .. 

Bakır köyde 
Dün Bakırköyde Kartaltepe, 

Yeniköy ve umum mülhakatta 
intihap yapılmışbr. Her iki 
tarafa da rey verilmektedir. 
Umumi kanaat Serbest fırka
nın kazanacağı merkezindeair. 
İntihap sükün içinde yürümek· 
tedir. 

· Beykoz - Hisar 
Bu semtin intihabına Bur

haniyeden başlandı . Sandık 
burada bir saat kalacaktı, fa
kat 15 dakika durdu, sonra 
kaldırıldı. Halle mazbata ya· 
parak protesto etti. 

[ Devanıı 2 inci Sayfada ] 

TAYYARE Pİ ANGOSU 
Numaralan Yedinci Sayf aınızdadı~ .•• 

Ôdemiş'te S. Fırka Kay· ı 

1 
makamdan Dava Ediyor. Bugünün Meselelerinden 

İki i6n evvel Ôdemiş'te ._y _____ l_B _____ __;,, ______ ..:.__....;.....J 

~edil~ni":\~: eşi ayrak Efsanesi 
da kapabldığım haber vermiş· Ve AI 

1
• F et h 

1
• B ey 

1
• 
0 tik. Aradan geçen müddet 

zarfmda gelen mütemmim ha· 
herler gösterdi ki bu haber M •• t 1 
esas itibarile doğrudur. Filha· U a e a S J 
kika şu sabrlan okuyunuz : 

Ödemİf, 7 ( Teşrinievvel )
intihabat devam ederken Ser
best fırka reisi Şükrü, azasın· 

an Kemal, Şuayyup ve Salih 
Beylerin tevkif edildikleri 
işitildi. Halk Serbest fırka 
binasının önünde toplanarak 
izahat istedi. 

Çandarlı oğlu CelaJ ve 
Karagöz zade Mehmet beyler 
balkona çıkarak Halka dağıl· 
malarım ve sükütu muhafaza 
etmelerini tavsiye ettiler. Bu 
hareketleri gizlice konferans 
vermek şeklinde telakki edil~ 
eli. Komiserliğe davet olun· 
dular. 

HADiSE NETİCESiNDE 
HOKOMET ALEYHİNE 

DAVA AÇILDI 
Bu sabah lzmirden aldığımız md• 

temmim bir habet' gösteriyor ld Öde
aı,işte bu hadise neticesinde Serbest 
fırka lntlhahata i11tirakten çekilmek 
karannı vermittiı'l 

İzmir, 12 (H.M.) - Serbest 
mka . aleyhine Ödemiş'te alı
nan tedbir cemiyetler kanunu· 
nun yedinci maddesine mu
gayir görülmüş, bu itibarla 
kaimakam ile zabıta aleyhine 
dava açılmış ve intihabattan 
çekilmek karan verilmiş, bu 
karar da hükümete resmen 
bildirilmiştir 

Adnan 

lzmir' de Bir Tehdit 
Meselesi Oldu 

~zmir, 12 ( H. M.) - Serbett 
fırkanın lzmir Vi1iyet ocağı heye

ti reisi doktor Ekrem Hayri B. bu 

son günler içinde imzası.z: mektup 
ile tehdit edilmiştir. 

Talebe İntihaba 

iştirak Ebnedi 
iz.mir, 12 (H. M.) - Ticaret mektebi 

muallimlerinden Ragıp B. talebeyi Halk 

fırkası lehine rey vermlye davet etti. 

Talebe hangi tarafa rey vereceiinl ka· 

Jar)aştırmıt değildi. Fakat muallimleri 

tarafından gelen bu davette bir nm 
icbar manası buldu ve intihabata ifti· 
rak etmemlye karar verdi. 

Kasaba'da (18) Kişi 

Tevkif Edildi 
izmir, 12 ( H. M.) - Kasaba

da propaganda yaptıklan iddiası 
:ıe (18) kişi tevkif edildi, 

HUPOD:32 
İkinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 

1 

lntihababn en hararetli güniinfl. denebilir ki, fstanbul evvelki gb. 
yaşadı. Halk, rey haklanı heyecan içinde, göz yqlarilo kullandı. 
Ve bu hakkını isteyişi, derhal mukabele gördü: 

- Yeşil bayraklılar ortaya çıktılar. 

Halbuki bu efsanenin aslını dün yazdık: Kasımpapda oturan bir 
mektepli kafilesi, ortuı yıldızlı, Oç k6şe yeşil bir filimayı ellerine 
alınış, önlerine de Türk bayrağını çekmi,, intihap yerine gelmişlerdir. 
Hakikatin bu derece tahrif edilebileceğini, masum niyetlerin bu kadar 
dalalete uğratılacağını düşünmemişlerdi. 

Bu münasebetle, dün Serbest Cümhuriyet hrkuı Lideri Fethi B. le 
görüştük. Fırkasma sürillm~k- iatenen bu leke önünde tahassürinO 
sorduk. Fethi B. fikrini bize aynen şöyle hulasa etti: 

- "Dün Kasımpaşada Haliç idman yurdunun müselle. 
şeklinde ve yeşil renkte bir bayrağı intihap sandığının bu· 
lunduğu cami önünde görülmüştllr. Ne büyük fırsat.. Derhal 
Yeşil bayraklar ortaya çıkıyor, irtica baş gösterdi serlivha
larile mahut hükumet gazeteleri için .Ueyhimizde geniı bir 
propaganda sahası açılmışhr. 

Efendiler sıkılınız, intihabatta binlerce, on binlerce halkın 
rey haklan tanınmamakta ve halkın milli hakimiyeti inkar 
edilmekte iken sesiniz çıkmıyor da, bir takım gençlerin spor 
ve idman için teşkil ettikleri kulübün bayrağındaki renge itiraz 
için alol ve hayale gelmiyen tezvir silihlanna aanlıyorsunm. 
lstanbulun münevver ve aklı başında halkı bu hareketlerinizin 
manasını anlamıyor mu zannediyorsunuz ? Kimi aldatacak11nıı? 
Kendinizden başka kimse bu isnatlara kulak umıyor .,. u
mıyacaktır. ,, ,,. 

Diğer taraftan poliste de tahkikat yaptık Ye ijrendik ld 
evelki giln polis müdüriyetinin o mıntakaya memur ettiti .ı• 
polis adedi kırkbr ve hiçbiri yetil denilecek bir bayrak rlr
memişlerdir. 

İntihap Uzatılırken .. 1 

- Bazı yerlerde intihap müddeti temdit ediliyor. 
- Ne lüzum var ? Netice Halk fırkasının lehinde olduktan 

sonra ... • 



2 Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi DABiLI BABBBLBB 
Taşkınlık İsnat- Trikotajcılar 

1 arı Ve Halkın Amele Neden 

S ·· I d • v • Şikayet Ediyor? OY e 1 gı Trikotaj fabrikaları amele-
Hüldlmet pseteleri, latlhabatta hal len, fabrikalardan ıikayetçi-

laa mlltemadlyea taşkınlık yapbğuwlan dirler. Şikayetin sebebi tudur: 
bahaediyorlar. Hakikatte ıamll ma- Amele ayda en çok (45) 

Galatada Bir Kadın Ölü Bulundu 

Kadının Akrabasından 
Mustafa Tevkif Edildi 

aulle t+•ohlr addolaaibllecek btr lira ücret alabiliyor. 
ucilH raz. çarpmamakta beraber Fabrikalar yün ve ipek mu
reytııı ıerbeat ataanyan, blnblr mllşkn- afiyeti alırken amele miktar-
1't sfrea baNDlann ıı.ktM'UU prwt• larım lktısat .ekiletine bildi
bit tekilde lıtemelei elbette ki tabl1dir. riyorlar ve kendilerine veka
lılaamulh bluat lıallDn, bu tqlunbk de- let muafiyet verirken işçi 
allen hadiaeler hakkında dün fikrln1 adedini göz önünde buhmdu
atrenrnek lıtecllk. ll\lhtellf aanchlı ruyor; fazla işçisi olana faila 
7Vlerincle .orduğwaus ınaaDere alcbp işliyor denerek fazla muafiyet 
mu cevaplar tUDlardır ı veriliyor. Halbuki lktısat Ve-

Niyazi B. ( Gedikpaşada, kaletine 80 .. 100 kiti kullan-
Hamam caddesi 5 ) dıjmı bildiren fabrikalar şu-

Dthı gece Galatada fipdi 
bir ölüm vak'ası kaydedilmiş
tir. Hadise Arkadi sokağın
da (16) numaralı evde cereyan 
etmiştir. Bu evde oturan Ma
cide H. ötedenberi akraba
aından manav Mustafa ile mil
nasebet halindedir. 

Dün gece Mustafa ile Ma
cide H. , epeyi eğlenmiş, rakı 
içmiş ve yatmışlardır.. Fakat 
sabahleyin Mustafa uyandığı 
zaman Macide Hanımı yatağın-

da öl6 bulmuş, polise haber 
vermiştir. 

Zabıta Mustafanm ifadesi-
ni şüpheli bulduğu gibi 
Macide Hanımın ölümünde de 
tabiilik görmemiş, muyenesine 
lüzum görmüştür. Ceset morga 
nakledilmiş, manav Mustafa zan 

" albna almmlfbr. 
Macide Hanımla• Mustafa 

11 
akraba iseler de bu akraba
lığın derecesi ve aralarındaki 
münasebetin şekli tesbit olun
mak istenmektedir. 

- Halkın belediye intiha· battan eylüle kadar 25-30 kişi 
hında i'Österdiği heyecan şa- kullanıyorlar ve bu amelelerede 
yanı memnuniyettir. Gerek %25 noksan ücret veriyorlar. 
Halk fırlaıil, gerek 5erbeat iş böyle olduğu halde fabri
fıtka taraftarları sükfuıetle ha· kacılar fabrikaları terkeden 

işçileri Türk borçlar kanu
reket ediyorlar. Halle arasında nu ile tehdit ediyorlarmış. işte 

Donunun İçinde Rey Pusulaları .. 
[Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Halle fırkası ale:Ylıine başka trikotaj amele ve patronları 
memleketlerde olan ve yapı- arasında çıkan hadisenin esası. .. Kuzguncuk'ta 
landan fazla hiçbir pr<>pa- Ş h y Burada iş sükünetle görü-
ganda yapılmamaktadır. e İt avrUDUD lüyordu. Rey sadığı halkın 

lf 8 b G J d • görebileceği bir yere konul-
Bekri Lütfü B. (Sultanahmet, a a S 1 e l muştu.Halk fırkasının bu semtte 

Akbıyık, Keresteci Hakkı so- İzmirde, Anadolu gazetesi- ancak % 15 rey aldığı tahmin 
kak 5) nin önünde yapılan nümayiş- olunuyordu. Burada da intihap 

i kı . ler esnasında daha dokuz ya-
- stanbul hal derin bir şında iken kurban giden za- encümeni halka mutat müşkü-

alaka ile intihap yapıyor; faz- vallı Kemal efendinin babası lab gösteriyordu. Rebeka ya
la taşkınlık yok; ahali hakkım İsmail Hakkı efendi iki gün- zılacağına Robka yazılmış 
arıyor. den beri şehrimizdedir. Buraya oluğu için bir kadın rey ve-

Bazı hükümet gazeteleri hal- kadar gelmesinin yalnız bir remedi. 
ka taşkınlık isnat ediyorlar; se~ ehi vardır: Mişon isminde biri de ismi 
maksatları nedir, murakıp bir Ismail Hakkı Ef. oğlunun 

--ı·· • ·· b ı , yazılmayıp yalnız lakabı yazıl-
fırka işlerine mi gelmiyor aca- o umune sc ep o an.arın ser-
ba? best gezmekte olduklarım gör- mış olduğu için rey atamadı. 

1'- müş, neticenin geciktiği zan- Zevcesi ıse verdi. Kaydı bd-
Abdurrahman Şevket bey nına kapılmış, hakkını aramak lunamıyanlar pek çoktu. 

(Gedikpaşn, Eminsinan mahal- istemiş. Adliye vekilini görmi- Sandık Başı Manevrası 
ye karar vermiş ve Yusuf Ke-

lesi, Camiişerif sokak 34) mal Beyin 1stanbuldn bulundu- Sandık başında Küplüce 

mişti. Halk fırkası namına çalı
şan Bursalı Ahmet, sarhoş bir 

halde Şeref sokağından geçiyor-
du ve sokağı şu sözlerle 
dolduruyordu: 

"Bu Serbestçiler de nereden 
başımıza çıktı. Biz o çöpten 
adamlara göstereceğiz. Biraz 
beklesinler!,, 

Kuzguncuk'ta Elektrik 
Kuzguncuk caddesinde elek

trik tesisatı yapılmışhr. Bu te
sisat Beylerbeyinde de yapıla

caktır. 

Ecza İçin Kambiyo 
Müsaadesi 

İstanbul belediyesi eczayı 
tıbbiye mübayaası için Dahiliye 
Vekaletinden istenen kambiyo 
mi!saadesi gelmistir. 

- Dün, Nişancada binlerce ğunu öğrenerek sırf bu mak- Halk fırkası ocak reisi Hüsnü 
halk S. fırkaya rey vermek satla şehrimize gelmiştir. Bey isminde biri bulunmakta · 
istedi, bağırdı; fakat bir taşkın- İsmail Hakkı Ef. dün Ser- idi ve bu miişkülabn onunla da Bisiklet Çarpb .. 
lık olmadı. Şahsi münakaşa- best fırkaya giderek Fethi alakası vardı. 
lardan dolayı üç kişi yaralan- beyi görmüş ve orada gördü- Encümen azasından ve Halk 
dı. Halkımızın siyasi rüştü şa- ğü iyi muameleden çok müte-

hassis olmuştur. Serbest fırka fırkası namına belediye meclisi 
yanı memnuniyettir. liderine hararetle teşekkür et- için namzetlikleri konan SelA-

)f mektedir. Şurasını da ilave haltin ve Hasip Beylerin de 
Haydar B. (Nuruosmaniye'de edelim ki İsmail Hakkı efendi dahli olmadığını söylemek, büyük 

Şeref sokak 17) bu mesele hakkında Büyük bir hüsnü niyet füraz etmek 
- Halkın intihaba karşı Gaziye de bir arıze takdim olur. 

aösterdigvi alaka, medeni bir =e=t=m=iş=ti=r=. ==-======::oa::== = lk• T • ı arafın Rey N!sJ>eti 
haldir. Memnun olmamak müm- bal aJ?artımanı) 

t tih h kk d h. b' Bu mmtakada, sandık ldbı mn? Halk, Serbest fırkayı - n ap a ın a ıç ır 
i.tiyor; istediği için de mtiş- fikrim yoktur. başında bulunan bitaraf kim-

b lf seler nezdinde yaphğımız tah-
küllt glSrünce ağınyor. Recep Ef. (Eyüpte, Ramide kikata göre Kuzguncuk mınta-* Reşadiye caddesi 10) kasında S. fırka dün takriben 

Kasımpaşada (8) yaşında 
Akif isminde bir çocuk, evinin 
kapısı önünde dururken henüz 
kime ait olduğu anlaşılamıyan 
bir bisikletin sademesile yara
lanmışbr. 

İki Hamal Yaralandı 
Hamal Moiz ve Şevket ar

kalarında yük olduğu halde 
Şiş~ıane caddesinden geçerken 
Aptuli:ılun yük arabası çarpa
rak ikisini de yaralamışbr. 

Hamallar hastaneye kcldml
mış, arabacı yakalanmıştır. 

Berberler 
Cemiyetinin idare 

Heyeti Seçildi 
Berberler cemiyetinin azası 

dün akşam toplanarak yeni 
idare heyetini seçti. Ekseriyeti: 

Vezneciler' de Mustafa Tu
ran, Eminönünde İsmail Hakkı, 
Beyoğlunda Marsel, Kadıkö
yünde Hüseyin Cevdet, Elhaın
ra'da Şükrü, Beşiktaş'ta Ali 
beyler kazandılar. İdare he
yeti toplanarak aralarmdan 
reis seçmediği ıçın riyasetin 
kime teveccüh edeceği belli 
değildir. 

Berberl~r cemiyetinin idare 
heyeti intihabına fırka hissi 
bakim olm-c1 mıştır. 

Hırsızlıklar 
Yirmi Dört Saatte 

Alh Vak'a 
Dün şehrimizde 6 hırsızlık 

vak'usı olmuş , dört koyun, 
iki metre tel, bir çift iskarpin, 
30 boş kömür çuvalı, 345 ku
ruş ve bir pantolon çalınmıştır. 

Çimdik Kavgası 
YüksekkaJdırımda oturan 

'Güzide Hanım Karaköyden 
geçerken Yahya isminde bir 
şahsın taarruzuna uğramıştır. 
İddiaya göre Yahya, Güzide 
hamını çimdiklemiş imiş. 

Neler Çalmamıs, Neler? 
Üsküdar' da Hakimiyetimil

liye caddesinde (46) numara
da tuhafiyeci Ahmet Münür 
efendinin dün gece dükkanına 
hırsız girmiştir. Hırsız ( 48} 
freıık gömleği, ( 40) fanila hır-
ka, (4) top patiska, (15) erkek 
fanilası, iki elmas yüzük, (20) 
lira çalmışbr. Hırsız belli de
ğildir. 

Dediğimiz Maal'esef 
Çıktı ... 

'6 

Atinada yaptlan atlatiznı 
müsabakaları neticelenmiştir. 
Yunanistan 25 puvanla birınci, 
Romanya 24 puvanla ikinci, 
Bulgnrisran 12 puvau.la üçüncü 
gelmiştir. Bizim takim 7 puvan 
almış ve sonuncu olmuştur. 

Cemal B. (Mahmutpaşa, - Ahali Serbest fırkaya 
Sultan Mektebi sokağında 17) karşı alaka gösteriyor, taşkın- ( 224 ) H. 'rkası ( 32 ) rey al- Kaybolan Küfeci Ali ve Rasim isminde iki 

1 k B alı!'- H Ik mışlardır. O 

Nisbet Yüzünden 
- intihapta bir taşkınlık 1 yapmıyor. u aKa a sküdarda oturnn Hasan sandalcı, sandal yarışı yüzün-

fırkasının işine gelmediği için Serbestçiler Nereden ( ) 
yoktur. Ahalinin intihaba gös- taşkınlık vardır deniyor ve bir Ef. 199 lira kıymetinde eşyayı den kavga etmişler. Rasim bı-

(terdiği alakaya memnunum. takım yalanlar söyleniyor. Ahali Başımıza Çıktı? taşımak için bir küfeciye ver- çakla Aliyi yaralayıp kaçmış-
)f. hakkını anyorsa fenalık mı Dün saat yedide Mahmut miş. Küfeci eşyalarla beraber tır. Ali Beyoğlu hastanesine 
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Günün Tarihi -
Yunkers Tayya
resinin Uçuşu 

Şehrimize gelen (G.Z6) 
isimli Yunkers tayyaresi bugiiO 
şehir afakında uçuşlar yapa• 
caktır. 

1'- Maliye Vekaleti - Oç 
komisyon teşkiline karar ver
miştir. Bu komisyonlar muh• 
telif ver~ler üzerinde tetkikat 
yapacak, bu arada devlet ban· 
kası hazırlıkları ile de meşgul 
olunacaktır. 

'f Trahum - Urfadan bil
dirildiğine göre Urfa balknııJI 
yüzde altmışının trahumlu ol• 
duğu anJaşılmışbr. * Atina Koşularında -
Atlet Semih iki yüz metre ko
şusunda üçüncü gelmiştir. Se• 
kiz yüz metre koşusunda al· 
tmcı geldik. 

i:C YANGIN BAŞLANGICI - 1)G11 
gece iki yerde yangın baş gö•• 
t rmiş!ir. Bunlardan b iri Fa tfnto 
fhyn Efendinin evinden çıkmış, •• 
ııiindürülmü•tür. 

Diğeri Nuruosmaniyede k6fteci Sa~~ 
Efendinin dükkıinındaa zGhur etm•fı 
o d:ı itfa olunmuştur. 

~ Zat işlerinde - Kay· 
bolan cüzdanlar meselesi etra'" 
fında takibat yapan müfettiş 
Nazım Ragıp B. tahkikatına 
bitirmiş, Rıza Ef. isminde biri 
zabita nezareti allına alınmır 

br. Gene bu işle alakadar dört 
Rum, iki Türk sarrafla iki 
memur mahl<emeye verilecek
lerdir. Bu cüzdanlar, şubelere 
gönderilip te sahipleri tarafın• 
dan alınmıyan, fakat mes'ul 
muhasipliğe iade edilenlerdir· * Altı Milyon Lira .
İhtiyat paralardan alınarak 
tedavüle çıkanlmışbr. Yerleri
ne Osmanlı bankasına 600 biıl 
İngiliz lirası yabrılmışbr. 

lf- Ekmek Narhı - Bu~ 
tesbit edilecektir. Fiabn lyirıo' 
para daha artırılması muhte"' 
meldir. 
~ Defterdar B. - YarıO 

Ankara dan bekleniyor. 
1'- Evkaf halıları - sul

tanahmet evkaf ambarından ç6' 
iman halıların mühim bir Y" 
kiın tutmadığı bildiriliyor. ÇilJ" 
kü evkafın kıymetli balb" 
evkaf müzesindedir. 
---~~~~~~~~~-_....,/ 

~ Vatandaşlar~ 
Rey ıandıjı batuıdakller ~ 

hangi fırkaya rey \'ereccğtnb.l ıorı~ 
aa biliniz ki bu au:ı!do hlianll Itır'. 

yoldur. SaffyeUnlzd~n istifade ed~ 
"defterde isminiz yoldur n diye ~" 
hap hakkının iplal etmek ı.ttr•.- _...ı 
vardır. Ald:mmayınn:. ve fikir?~ 
açık ıııöyleylni:ı. Lımlnhl deft .,Jll 
buldı:rup imza etlikten ıonra el~1ıı vicdanınıza koyunuz ve reyini:d 
veriniz... 

Ziya B. (Nuruosmaniye, İk- etmiş oluyor? Paşa caruiinde intihap b it- kaçmıştır. kaldınlmıştı. 

c:===========:::;:=:=======================================================================================~ 

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

1 Hasan B. -Pazar ola ~tfaiyeci başı .. Ne
reye böyle? 

Kumandan- KaaımpBf&ya Hasan bey. 

2 Hasan B. - Yangın mı var? ~ 3 Hasan B. - Allah, Allah .• Rey vermek 

K d H · t'h · "d' için bu otomobile, bu hortumlara ne liiz m var? uman an - ayır ın ı ap yenne gı ıyoruz K d S b · · · · ' ' uman an - er estçılerın üzev• e su sı· 
mühim işimiz var. kacağız. 

4 Hasan B. - Halkın bağn yaııı1'1' 
· ba~ onun yüreğine su serpmek isterseJUZ 

verin. Böyle hortumlar vız ge!ir. 



,. 
Her gün 

İrticaı 
Kimler 
Yapıyor? 

M. ZEKE.RlYA 

Dün sabah, gazetelerde "Ni
hayet Yeşil bayrak göründü.,, 
ıerlivhasını görünce tepem attı. 
Matbaaya geldim, meseleyi 
tahkik ettim. Meğer mesele 
tundan ibaret imiş: 

Kasımpaşada intihabat es
nasında bir spor kulübüne 
llıensup gençler ellerinde ku
lüplerinin bayraklarile intihap 
ınahalline gelmişler. Hükumet 
razeteleri bu bayrağı mürteci 
bir grupun eline verdiler, so
lıcakları dolaştırdılar ve irticaın 
baş gösterdiğini söylediler. 

-tc 
Evveli günkü hükumet ga

ıetelerinde intihap sandıkları 

etrafında şu yolda propagan
da yapıldığı yazılmıştı: 

Bir Kürt hamal sandık ba
ıında: 

- Ağndağında kardeşle
rimizi öldürenlere rey verme
}'İniz, ,, diye bağırmış. 

Bu haberin menşeini tetkik 
•e tahkik ettik. Poliste mukay
Yet böyle bir vakaya tesadüf 
ttınedik. intihap mahallerinde 
dolaşan muhanir)erimizin de böy
le bir vakaya şahit olmadık
l•rını öğrendik. Yalnız Beya
lıtta Halk fırkası namına söz 
IÖyliyen bir hatibin, böyle bir 
rivayete istinaden hücumlarda 
bulunduğunu haber verdiler. 

lf 
Dün Kasımpaşadaki intihabat 

IÜrültülerinden bahseden bir 
ra.zetede şu haberi görüyoruz: 

11 Masanın üstüne siyah çar
Wı içinde ummacı gibi garip 
bir mahluk fırlıyor ve avaz 
•"az: 

- Onlara rey vermeyiniz. 
Onlar camileri, tekkeleri ka
~l~ılar. Barları açtılar. Bizi 
1tlfır ettiler, diye haykırı
tordu.,, 

Bizim muhabirimiz bu vak' -
'Yı şu suretle tesbit ediyor : 
t!~" Hava Hanım isminde bir 
-..ııoplu kadın kürsü lb:erine 
~~h, şu sözleri s3ylüyordu: 
b - Güneş albnda aç karnına 
tldiyoruz. Kapıyı açın da rey 

~trelinı. Herkes reyini namus 
~ \'İcdanı dairesinde verecek
~ 1 fakat nedir bu hal, nedir 

lı tabıta kunetleri ? " 

)#. 

~n çıkan hükumet gazete
~ den biri, bu uydurma ha
~rler Gzerine fU sabrlan ya
-1ordu: 

~"!>Açıkça söylemek IAzımdır 
~ azı ıandik bqlannda ~sen 
'i ~h ~tilil haYasıdır. Her ne
.._ 

1 
tiraslar, nasıl ihtilll za-

~ ~i.rında kaynaşırlaraa, biz
~'la e ayni kaynaşma ıöze 
~it tak bir hal almışhr. Oyle 
iııtih "aziyet hidis oluyor ki, 
~ abın neticesi tamamen 
'nd ci derecede kalmlfbr ve 
~trltı evvel düşünülecek mese
~ 0 rtaya çıkmıya başlamq
._; lictşeyden evvel dikkate 
lata~ nokta, bu intihap baha
~irtıs e 

1 
haıı yerlerde ve bazı 

~· e erde tezahur eden haleti 
'Yedir 
Q • " 

t~llı~ &_aıete bu makaleyi şu 
··~ .. ıl~ bitiriyordu : 

~it id Urriyet değil, faşizm gibi 
are istiyoruz.,, 

l'.. * dtn Urkiyede ilk defa doğru-
do'" '-'lir, il'uya halkın reyine 

'-'tını~at olunuyor. Millet, 
~ et meseleleri hakkındaki 

1 - Mektepler açıldı, çocuğu- bir müesse~ir. Çocuk burada kendi değlldlr. Çocuk az okumalı, fakat çok hayatını kitaplar arasında gcçmnc-
1 

2-Mektep çocuğu hayata ha:ıırhyan 1 3 - Çocuğu kitaba boğmak doğru 1 4 - Çocuğunum takip cdinU. ~ütün 

nuz mektebe başladı. hayabnı, ve cemiyetin hayalım yııpr, yqamalıda. mcsine itina ediniz. 

= 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
İzmirde İntihabat\( Germencik) le Sandık Kırıldı j Erkanı ~~biye 
T d. Ed.td· H lk tt•·k~ - M•• Reısı em It l l.. a J U umete ura• Uurfa, 12 (H. M.) - Bü-

İzmir, 12 (H. M.) - İntiha- ş E fiik Ed<am Harbiye Reisi Fev-
bat bir hafta müddetle tem- caatla ikiyet tti zi Paşa maiyetinde bulunan 
dit edildi. Bu dakikaya kadar zevat ile ( Harun ~ civarında 
alınan netice; sandık haşin- teftiptta bulunduktan sonra 

da tutulan hesaplara bakılır- Tahkikat Başladı, Fakat Bitmedi < Diyanbekir > e avdet ettiler. 
sa Karşıyakada Halle fırkası- • 

nın, hmirde ise kahir ekıeri- Aydın, 12 ( H. M) - Bu b-ı~~ intihap sandıklarına da r intihap Uzadı "' 
yetle Serbest fırkanın lehinde- el uzatılmıya başlandı ve bu ••r:ada (Germencik) nahiyesinin 

dir. sandığı kırıldı. Bunu yapan kin 1ir, akalliyette kaldığını hisse Adalar Hariç, 
Reyler Bir Hafta 
Daha Verilebilecek 

T ekirdağın' da Belediye 
intihabatı 

T ekirdağı - T ekirdağında 
belediye intihabatı Halk Fır
kası erkanının her türlü tesir
lerine rağmen Serbest Fırka 
lehinde tezahür ebnektedir. 

Halk F arkası tarafından muh
tarlar vasıtasile bir çoklarının 
reyleri türlü müdahalelerle te· 
min edilmiştir. 

Malkara, Keşan kasabala
nnda intihabatın gayet fena 
şerait dahilinde devam ettiii 
söyleniyor, buralarda da halk 
hrkasının kazanması için bir 
çok çareye baş vuruluyor. 

Bi Yankesicilik 
Beşiktaş'ta Kılıcali mahalle

sinde ( 59 ) numarada oturan 
Salih Sabri beyin Beşiktaş pa
.zaruıda et alırken bir altın 
saat ve kordonu çarpılmıştır. 

dil~celerini ilk defa izhar 
etmek fırsatını bulmuştur. 

B6yle olduğu halde, h~, 
medeni memleketlerde oldugu 
gibi, intihaba karşı büyftk ~e 
heyecanlı bir allka göstermış
tir. Halkın bu rnştn ve hu 
temiz heyecanı karşısında se
vinip iftihar etmek lizımgclir
ken, onun bu alakasından hoş
lanmıyan Halk fırkası gazete
leri tahrikimiz yalanlarla mil
lete birçok iftiralarda bulunu
yorlar. 

Bu tahrikitın en feci tarafı 
irticaa temas etmesidir. Bu 

neşriyat ile miitemadiyen irti

caı körükliiyor ve memlekette 

tehlikeli bir hava estiği hissini 
tevlit ediyorlar. 

Bu itibarla da memleketin 
ve inkılabın selimeti namına 
tehlikeli bir oyun oynuyorlar . 

Halkın memleket işlerine 

karşı g~sterdiği samimi heye

cam irtica tezahürü şeklinde 

görmek bir dalilettir. Aaıl 

irtica, bu dalilete istinat ederek 

halkan heyecanını boğmıya 

çalışmaktır. 

Binaenaleyh mürteciler san

.ıık başlarında rey vermek 
için mücadele eden halk değil, 
onun heyecanını boğmak İ8ti

yenlerdir. 

denler .olduğuna muhakkak naı rile bakmak lazım. Fakat her 
ne olursa olsun, balk şikayette tJulundu. Zabıt tutuldu. Tahki
kata başlandı, fak;ıt henüz neticesi alınmadı. 

d B• C h H d" • • S Belediye intihabı U TqrinleYVel Aydın a ır er a ısesının onu . . . ı.ımaertesl rUnüne kadar resmen temdi 

Aydın, 12 (H.M.)- Köy dibinde Serbest fırka mensupla- edilmiştir. Bu karnrdan Adalar mınta-
rından birini rovelver ile yaralıyan polis Ef. hakkında tahkikat kası hariçtir, orada tntihap bitmiştir. , 

Bul'ün n:yler tasnif edilecek, netice 
yapılmaktadır. Maamafih lıenüz tevkif edilmiş değildir. anlaşılacaktır. 

- -------...._. Resmi listeye göre muhtelif kny-
makamlık'lar dahilinde bugün rey 

Aris Takım Geliyor 1 Bir Çocuğun Cinayeti , ,,.erecek ma1ıa1ıeıer 1-ıs:c1ı~. .• 
Selanik futbol şampiyonu Vefa'da Kırkçeşmede oturan ı Beyazıt - Emınonu -

(Aris) takımı, Galatasaray ve Cemil ile Ali isminde iki ço- M •hınutpaşa, :Jollahüsrcv, Kırkçcşm~ 
. al Kemalpaşa, Baba Hasan Alemı, 

Fenerbahçe takımlarile iki 1 .cuk kavga etmişler Alı sust 1 1 Guraha Hüıeylnağa, ln0be
1

• 

müsabaka yapmak üzere müra.. rakı · ile Cemili tehlikeli suret- Fati·h- Moll&Jeref, KiımasU. 
~ • Şehremini, lakender-

caa tta bulunmuş ve kabul te yaralamıştır. Cem1l hasta- ıpqa. Hocaveya, Sinanağa, Sofulu, 

edilmiştir. Yunanlı oyuncular •ye kaldırılmış, Ali yakalan- !'f'furatpap, Huanhalife, Hüumbey, 

23 T · · ld f ki _ l\fuht:sipiskcnder, Keçeci Karabaı, Ha-
• Meşrınl ıevve e ge eTce .e: mıştır. ticeıultan, Mimaraman, Ncsllıah 'IDa-

dır. aç ar 24 ve 26 eşnnı- · ha lideri. 

evv~lde yapılacaktır. Bu tabım : •Malüller için-para tevzi Beyog"" lu _ ~ukö!. Sütlll~e, 1
_rriüddeti iki gün uzatılmıştır. cçecıptrf, Pırt-kuvvetlidir. memetpata mahalleleri. 

) 

• • • • 
isler inan, ister inanma! 

Biz geçen gün bu sü
tunda, Türk ocağı merkez 
heyetinden maaş alanların 
bir listesini neşrettik ve 
doğru olduğuna inanmakta 
tereddüt ettiğimiz bu ra
kamların Ocak tarafından 
tekzip edilmesini de bek
ledik. Fakat böyle bir 
tekzip zuhur etmedi, 
yalnız Hakimiyeti Mil
liyede bir fıkra muhar· 
riri tekzibe benzer birkaç 
sabr yazdı. 

Bu fırka muharriri, ki 
Faruk Nafiz Bey olacak, 
listedeki rakamların yüzde 
elliden yüzde beşyüze ka
dar zam görerek bu sO
tunlara geçtiğini iddia 
ettikten sonra hakikati ya
zıyor ve diyor ki : 

" Türle ocaklarında re· 
is 800 lira değil, 400 lira 
alır; azadan murahhas ve 
muhasip olan ikisi 500 
değil 400 lira ahr.,, 

Faruk Nafiz B. rakam
ları böylece tashih ettik-
ten ve kendisinin ocaktan 
kaç lira aldığım meskut 

geçtikten sonra ilave edi
yor: 

"İster inan, ister inan
ma haberlerine büsbütün 
inanmayın dcmiyeceğiz. 
Y almz o yazılarm yüzde 
onuna inanmak daha ~ba
siretli bir hareket olur.,, 

Görüyorsunuz ki mu
harrir, hesaptan ziyade 
şiirden anladığı için büyük 
bir kesri aşari batas1 ya
pıyor. Zira hesap mey

danda: 
Son Posta 800 demiş, 

halbuki 400 müş ; Son 
Posta 500 demiş, halbuki 
400 müş ; öteki rakam
lardan da Jıiç bahis yok. 

Muharrir, ilk mekteple
rin hesap muallimlerinden 
birine, Soa Postanın yüzde 
kaç yanıldığım hesap et
eneydi, bu sütunda oku
duiu yazılann hiç değilse 
0o 60, % 70 ine inanmak 
lizımgeldiğini anlıyacaktı. 

Artık, ey kari, sen bu 
tekzibin samimiyetine, mu-
harririn hesap bilip bil
\mediğine: 

Ist.r inan, ister inanma I 

Yeniköy - Sanyer -
Rumclifencri, Garipçe, KaY&k, Yeni 

J 

ınahalc, Sanyer, Maden mahalleleri. 

H• B k lsteceli, 
ısar- ey oz- Muratlı, 

t Yalıköy, Beykoz, Dereaeki, Ak
ı baba, Poyraz, (Fener, Riva) 

Ü k••d çakırcı Haa s u ar - pap, lhuai,e 

Selimiye, Ayazma imrahor, Ala
metçelebi, Hamzafakih, Salacık, 
Sinanpaıa Tavaşi Hasanağa ma
halleleri. 

B k k .. Şamlar, A
a ır oy - yayorgi !ki 

teUi köyleri. 

Kad k .. O•man aj'a, 
ı oy - hcbaliye ma-

halleleri. 
Sandıklar her a-üa belediye da

irelerinde duracak ve reyler, her 
mmtakada saat ,,30 - 12, 14- 17 
aruında belediye dairelerinde 

1 atılacaktır. J l 

Açık Mektup 
Maarif Vekili Esat Beye-

fendiye: 

Muhterem Beyfendi! 

Bir hafta evvelki taahbtttffı 
mektubumla da anetmiştim. 
Maarif müdiir ve emini beyler 
beni ne burada ve ne de Bur
sada muallim tayin etmiyorlar. 
Eneli lise mezunuyum. Sonra 
şehir "A" kursundan (341) de 
çıktım Ye 15 sene emektar 
bir 7:abit mütekaidiyim. Emsa-: 
lime verilen lıal{kjn ve k~ 
nun bana da tatbikini ehemi
yetle dilerin efendim. 

Kadıköy, Acıbademde mu-

f ~lim ve mülizım 
~--------------------~------------------ Jf. s~lami 

Sözün Kısası -
Havva 
Hanınızn 
Nutku .. 
Bir halk yığını. Ortada bir 

masa. Masanın üstünde bir kadın. 
B~ı dimdik. Göğsü kc.barmı~. 
Saçlarıı heyecan ve rüzgarla 
dağılmış. Kollan bütün bir mil
letin öksüzlerini, yetimlerini 
ve bedbahtlanw kucaklamak 
ister gib~ olanca geoişliğile 
aç.ılmış, söylüyor, söylüyor. Bu 
tablo meşhur ressamlardan bi
rinin azize tasviri değil, evelki 
gün Kasımpaşada nutuk söy
liyen Havva H. ın muhabirimiz 
tarafından çekilmiş fotoğrafisi, 
yani hakikattir. Bu resmi dün
kü Son Posta'da göınıüşsünüz
dür. 

Havva H. ın nutku .çok he
yecan verici ve ço güzel, çün
kü çok doğru. Her cümlesini 
genç kızlarımıı: etamin üzerine, 
yahut kasnakla, yahut... (Ben 
pek kadın işlerinden anlamam) 
velhasıl münasipçe bir kumaş 

üzerine İ§leyip evlerinin duvar
larına asabilirler; fakat, evin 
-;aydı erkana arasında Halk: 
fırkasından kimse yoksa .. Yani 
bu nutuk, tarihe geçmese bile 
rerçeveye geçecek kadar en
r estir. 

Havva hanım namzetliğini 
'<oysaydı, benim de listede 
smim olsaydı, reyimi ona ve

. irdim. Allah için belediye 
u:ası değil, meb 'us olacak 

l ·adın. 

Havva H. yüksek tahsil 
,örmüş bir kadın mı? DarüJ

. ünundan veya Amerikan kol
lejinden mi mezun? Bilmiyor 
ve zannetmiyorum. 

Zannetmiyorum, çünkü ha
linde birçok okumuş hanımla
rımwn bilgiçliği ve sun'i eda
sı, kıyafetinde de, Kollej me
zunu lazkardeflerimid. itinuı 
ve zarafeti yok: Gayet sade 
bir manto, boynunda rfiıgana 
uçurduğu bir bq&tü, 

Belki fada malfimab yok, 
fakat memlekete •• imanJata 
atkı vu, beUd zarif bir llWl• 

toau yok, fakat MU bir bibi 
ve nilıayelti.a bir beyecam ...... 

Birçok vat•nd•ılan Ja•,,,.. 
lar, terzilerde, ~ .ı_. 
larında, sinemalarda ve tllrlO 
zevk yerlerinde iken, Havva H. 
medeni vazifesinin başında 
kaldı. 

Medeat olmak içia nrafet 
şart değilmif, hatta maltm.t 
bile. Sandık bqa ae rizel bir 
imtihan yerli , ___ _ 

Peyami Saf anın 
En Son 
Eseri 
Y alclllia "imdat Geli1or,, is

mindeki tefrikamız bitmek ize
reciir. Ondaa aonra edebi bir 
roman tefrika edeceji&. ıBu caer, 
Peyami Saf anın Fatih - Herbiye 
ismindeki romanıdır, Eski ve 
fent devrin tezadı ipade, lkakra
manlarımn a-e~irdifi ruhi d~ş
meleri tahlil eden bu romanda, 
'kadm ve erkek bütün karilerimh 
!kendilerini alakadar eden unsur
ları bulacaklardır. 

Fatih- Harbiye, genç bir kızın 
hem kendi .kendisile, hem 15ev
diti adamla, hem de ananelerle 
milcadelesinin hararetli ve heye
canlı bir hikayesidir. Bu ruhi 
mücadelenin dekoru içinde, prk 
ve garp bütün manzaralarl ~e 

iidetlerile a-örünür. Bu itibarla, 
f atib - Harbiye romanında, hem 

1 .. uVTetli Wr aşk ibtiruı, lhcm de 
ı LuPaldl Türk eemiyetimn taı-
l dri varClar. 1 
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13 Teplftienel 
Mı -----

Kari Gözile 
Gördük/erimiz 

Birbirini Nakzeden 
Muamele 

Ben Kabata, liaui me:r.unuyum. 

Mülkiyeye girmek için her ihtimale kartı 

evrakımın niusaddıık bTr auretlni çıkar• 

' dım. Mekkbc mUrııcaat ettim. Kabul 

etmediler, aslını istediler. Liacye .. tttm. 

B'r me:r.untyet kiğdı latedl·.n. Bhe 
böyle bir emir yoktur, YCremeyl:r.. Kaba

ta9 liaui me:r.unu olduğunuza dair 

Mülkiyeye istida edlnl:r.. latidanm bhe 
havale etalnlu. O ıı:aman blıı: m .. un 

olduiunu:r.u taadik ederiz, dediler. Ben, 1 
gö&terdifim muaaddak evralo kabul etme• 

diler, dedim.O uman bunu kabul \itmezler 

cevabını aldım.. Dar6lfllaan kayıtlan 
kapanıyor ve belki lsapaaacak. Ba 

fulyct kartıaında ben JM yapayı•?. 
Noterlikçe tHdlk edil- pretlerl ......t 
deTalr tanımıyor mu? .. Yok .. olnnDak 

latlyealere lbtiy•! kal.uda aa ? .. 
Kabatq Llaul mesualanadu 

EnHr -
Serbest Fırkaya Dair 
Maarif mlcltlriJetl aualll.ı.ria MfkO 

etmek latedlkleri lerı...t fwka MUlf1 
•en etmektedir. Ve ayıwa fU ,...._,,. 

detti bu ruete1e aboae ......, .,. 
•aallialerl tUJfk etmektetllr. Bu utm 
-.adf .. l yok mudur? .. 

-
Muallim 

Osman 

Bu Kadar Karpuz Bir 
Koltuğa Sığmaz. 

Efendimi 
Ömeravnl, Mollaçclebl, fatmalıuıım, 

Ayaapa9a mahaJlcleri Cümhurlyet Halk 

hrkaaınca tevhit edilmlt ve dart mahalle 

blrleıtırilmfttlr. Dart mahallenin bir 
tane birinci muhtarı vardır. fakat bu 

\adar çok yerin itini yapamamaktadır. 
Muhtan aanlnln tlç yerde vaıı:ife•l 

olduğundan lşbain batında hiç bulunmaz. 

Bu tekli k&J'fmnda rııaballe halkını:ı 

itleri yU:r.üatü kalmaktadır. Makam. 
aldinln nıwın dikkatini celb~derlz:. 

Karilcrinlzdcn ı MEHMET 

CEVAPLARIMIZ I 
Arif Kemal Beye ı 

- Verdiğiniz yangın haberini daha 

~VVel ya:r.mııtık. Bittabi neırl mümkGn 

olınadı. 
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Dünyada Olup Biten Hadiseiere 
Bir Nazar Atalım; Bakalım 

Sayfa S 

• 
Ve Kalp işleri 

J-t-------------------------ı-
Kadın 

Analara, Babalara Küpe Olsun 
• 

Bir Kız, istemediği Er-
kekle Evlendirilmeli Mi 
Bir Genç Kızın Macerası!J Sık Bir Tayyör 1. 

Dün bana Y,arip bir macera .._ ____________ .,__._ 

anlattılar .Bir genç, bir gün yolda 
bir kıza rast geliyor. Gözler 
birbirini buluyor. Bu manevi 
tellki iki ruhu birleştiriyor. 
Fakat genç henüz mektepli
dir. Kız da tahsilini tama
men bitirmemiştir. Fakat kı
zın ailesi çocuklarına zengin 
bir koca buluyor. Kwn arzusuna 
bakmıyarak onu bu adamla 
aifBD]ıyorlar. 

Fakat genç kmn kalbinde, 
uaktan uzağa ıevdiği mektepli 
ıenç Yardır. Nişandan bir 
hafta aonra kız ıevgiliaine 
başından ieçen felAketi anla
byor, yalvarıyor. Nihayet bir
Hkte bu nivan itini bozmıya 
karar veriyorlar, nişanlı erkeğe 
milracata ediyor, seviştiklerini 

ıöylüyor ve bu iıten yazgeç
mesinl rica ediyorlar. Zenghı 

nişanlı yüzilğünü ierİ alıyor. 
Sevgilileri birbirine teslim edi
yor. Aile de yapacak birşey 
bulamıyor, emrivakii kabule 
mecbur oluyor. 

Bu vak'a kızlannı yabancı 
kimselerle evlendiren ana ve 
babalann kulağına küpe olsun. 
Bir kızı rızası ve arzusu hila
fına evlendirmenin zamanı geç
miştir. Görücü ile evlenme 
modası çoktan geçti. Bugün
kü gençler tanımadıklar insan
lara varmıyorlar. Varmamak
ta da haklıdılar. GörücU ile ku- 1 

rulan ailenin ne büyük bir fa-
Gemicilik Aleminde 1 - Almangada Hltler i•mindeki g11ni /aşi•t lideri mahkemede ca•ıuların cia olduğunu eski ailelere ba-

Bir Mesele muhakemesi miinasebetile bir nutuk söylemişti Ö «Ün mu!Uikemenin etra1ında yüzlerce, karak anlıyabiliriz. Şimdi genç • sı~ 1
' l K lacivert, kürk kıvır-

h 
Ticareti bahrıye mü4üriyetile binlerce genç onu alkışlamak için saatlerce bekledi. 2- rukselde bir komünist, talga kızlar erkekleri kafes arkasından umaş 

Ususi ticaret gemisi sahipleri oeliahtı (Umberto) gu öldürmek istemişti. Katil şimdi Briikselde muhakeme edilmiş ve değil, hayabn içide tanıyorlar. cık ve siyahtır. Son derece 
ve müstahdemleri arasında bir beş seneye mahkum olmuştur. Maznun polislerin :yanında görülmektedir. Muhakeme Onun için onların hayat ar- fıldır. 
ihtilaAf çıkmışbr. bügük bir allika uyandırmıştır. 3 - ltalgan başvekili Müsolini son zamanlarda d k hakk J ==---...=;;:_-=.___...:;;= == 

"d' Fı k Jı l j k k d' 4 } el ka aşlarını seçme mı da Y .. k k M k 1 d===-Ticari sefineciler müruriye hasta ı ı. ~ atbo, asta o madığını ispat için so a ta ıagan gi ıgor. 1- abponga_ a tanımak lazımdır. Unutmayımz- u se e tep er e 
tuh . . 

1 
k •. kül' ,. ba mabetleraen irinde zelzelelerde ölenlerin ralıana merasim gapıgorlar. ıte u resım, D l B l d 

.. satiyesı a ma ta muş ata merasimden birini göstermektedir ki evlenen siz değil, onlardır. ers ere aş an ı. 
llgtadıklannı söylüyorlar.Cemiyet -....--- - - ' Hanımtegze Tıp fakültesile Yüksek 
~tiş için ık:_aıade bir top- Adi Bir Vak' aya Verilen Siyasi Renk 1 defte:!~~.t~!~a i:~o~~i~'!~m.::1• -...-.::;:==-== = = = = ==- ticaret mektebi dün aç.ıı-

• yapaca · Zekdi TütünJerİmİz •• mış, tedrisata başlanmıştır-
liirk Tıp Cemiyetinin Burnova S fırka Oca- lz~ir Halk Fırkası BirVak'a VeBirTemennj 

ı . • lzmır, 10 (Alsancak) Husu- Kanadanın Mühim Re-
ç t 1 m a ı "' D f l • Al d li - Halk fırkası erkinı bu- Cuma gecesi saat on bu-

. !"ürk Tıp cemiyeti (14) ter- gının e ter erı ın ı gtııı bir içtima yaparak bel~ kabeti Karşısında.. çukta Aksarada, Yusufpaşada 
~haıevvel salı gu-nü 18,5ta inti- diye intihababndan mütevellit T · · · lsmail ağanın kahvesine Halit 

b .. an., gazetesının neşnya-
at celsesi aktedeceğinden Taziyeti görüşmüştür. Fırkanın d b isminde birisi gelerek müna-

~yi muhteremerıiıı teşrifleri Bumova, 1 1 (Hususi) - Ak- 1 kası katibi, Nahiye müdürü ve lntibabatta çok yavaş hareketi, bna göre epey zaman an eri ıebetsizlik yapmış. Kahveden 
·•ca olunur. pm, bir rakı kaçakçısı ken- Polis komiseri tarafmdan da- içtimaa iştirak eden meb'uslar Kanadada Türk tütünlerine mü- çıkarılmış, az sonra kahvenin 

Umumi kitip disini yakalamak iatiyen bir vet olunarak tube açılmiş, bü- tarafından da tenkit edildi. pbih mahsul yetittirilmek için 
Dr. A. Fahri polisi yaraladıktan aonra tu· tün evrak ve vesikalar alınmış- Meb'uılar, yarın, intihap yer- zirai tecrübeler yapılmakta idi. önünde bir otomobil durmuş 

"'oh ti --- Al ak tulmuştur. Hadise basit bir br. Fırka, hük6metin bu gibi lerinde nutuk söyliyeceklerdir. ve kahveye karşı tabanca ,, u Bu tecrübeler, ahiren muvaf-
anmızı m kaçakçılık nk'ası iken buna müesseaat üzerindeki teftit • • ablmış. 

ı ti• l V . b" nk ril k Lakkını ı'n1~.&'- etmemekle be- Bır Zabıt Tutuldu fak bir netice vermiftir. Kah ah'b' b 
la 

s yen er ar ııyaıi ır re ve · me isten- • ıuu ve s ı ı za ıtaya mü-
... Panya ve Yugoslivyadan mit ve Serbest Fırkanın Bur- raber böyle her zabıta vak'a- Doktor Rıza Bey namında biri Kanada hükumeti bir fahri- racaat ederek bu gı"bi kimse-
oq~anı '- d b ı · · · ıl (T uran)gazinosunda Halk fırka- k parak Türk · al ....... e~etimiı.in ,nuhtelif ticaret nova ocak merkezi iki J' andar- ım a şu e enmızın açtır ıp ulal k. b · a ya aıgar a- lerin kahveye gırm' el erine ma-""Qal fti d"l k · · S ıına ait P.US arı öte ıne, en• 
"°h arına müracaat edilmif, ma ye bir polisin göz nezareti te ş e ı me ıstenmesı er- kine imzalabrken vak'a tesbit nna benzer aıgaralar imal ede- ni olunmasını istemiştir. 
~t . ihraç edecek tacirlerin albna alınmıştır. Gece yansı best surette çalışmak imkanım edilmiş, zabıt tutulmuştur. rek dünya piyasasına sevke- Polisin bu şikiyete ehemmi-
"-, en aonılmutur. da Serbest Cümhuriyet Fır- selbeder. Şubenin evrak ve Adnan decekmiş. yet vermesi rica edilmektedir. 

~OSTA" NIN Tefrikası: No 57 =~rs~~:~ -=:Bunları yüksek sesle okudu: gelen faraziyeler arasında, in-
"""z "3141516913141531011129121314,. san inamak ister ki, bu rakam-

a Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti Sonra anlattı: lar birer tarihtir ve bunları 

ı • - Bu vesika dikkatle tet· birbirinden ayıran ( 3 ) ve ( g ) 
M D AT G E L J Y Ü R kik edilirse görülür ki, "Bir,, rakamları da aylardır; yani 

iti - Pek güzel.. Anlaşılıyor f amafih ıununla teselli bulabi
' neh· dahi ır, bazı tabii şartlar lirsin ki, gerek Mösyö Montes-

'linde ve b .. •ı "hl ltıunh ~ tarı ere yö, gerek Amolt senden faz. 
hassa ası~ ol~ak suretile, bil- la birşey anlamış değillerdir 
topı guveran kulesi civarında ve aşag" ı yukarı hep senin 

anan b al 
h\ıı 1 azı tın parçalııı.rı aibi biişünmüşlerdir. Bak. 

u e g tir" • R. e ıyor, değil mi? Raul cebinden bir kağıt çı· 
auı itiraz ett'ı·. - li kardı: Bunun üstünde Mösyö 

~il b ayır, dostum, dedi, Monteıyö tarafından vasiyet
ltıe b ~ itten daha bir keli- nan:e sonuna yazılan rakam-

de .. -•--~. d ~t.: •-- k ..J_ ~ş e~._.n; ma• •nD opyuı varw. 

rakamı her iki rakamda mun- mart ve eylül aylan. Bunlar, 
tuaman tekerrür ediyor ve M. Montesyönün muntazaman 
böylece ikişer rakamdan mü· burada bulundukları aylar
rekkep dört seri adet teşkil dır. Her sene, 0 , Mart ayı
olunabilir, ki bunlar, iki defa nın bir kısmını şatoda geçi-

bir (3) ve iki defa da bir (9) rirdi ve her sene, ancak Ey
rakamile birbirlerinden ay- Uilün ikinci yansında burasını 
nlmışlardır. Bu mutavassıt ra- terkederdi. Şu halde, kolayca 
kamları silelim, geride şu kalır: kabul edilebilir ki, bundan 

14. 15. 16 - 13, 14, 15 • 10, iki sene ve hareketinden 
11, 12 • 13, 14. evvel, Mösyö Montesyö, bu 

Çok tabii olarak batıra nehrin hasılat verdiği günleri 

not olarak kaydetmiş olsun. 
Yani: 14, 15 ve 16 Mart: 

Sonra 13, 14 ve 15 Eylül; ki 
bu senenin 1 O, 1 1 , 12 Marbna 
ve 12, 13, 14 Eylülüne isabet 
eden gtinlerdirr. 12 Eylül dün
dü, 13 Eylül bugündür ve işte 
Mösyö Amolt ta bütün pli
nını buna göre hazırlamış bulu
nuyor. Amolt kanidi ki, Mösyö 
Montesyö eski mutalara ve 
ananelere istinat ediyor ve 
tecrübeyle bunun hakikat 
olduğunu görüyordu. Altınlan 
hep bu tarihte toplamıya 
muvaffak olduğu için batka 
uman kabil o!mıyacağım 

zannetmişti. Arnoldun kanaati 
bu merkezdeydi. 

Beşu dedi ki: 
-Amolt yanılmış değildir. 

M. Montesyönün not ettiği 

tarihler doğrudur. 
- Hangi sebeplerden do

layı dağrudur ? 
- Bence meçhul sebepler

den dolayı. 

- Ben sana iz4h cdcyir ... 
Bu sebepler şunlardır. Bunlar 
büyük feyezan tarihleridir ki 
ilk ve sonbahrırda vuku bulur. 
Senede iki defa, Sen nehri, 
bu havalid~, sabah akşam şid
detle yüluıelir ve alçalır. 

( Arkuı var] 
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BAREM DEBLIZLBBINDI 1 

Sinema Sütunu 
-+---~ -+------____,..... 

BiR KIZ GETİRDiM, UZAT TA HLINI "BAK ANNE, SANA 
ÖPSÜNL.,, BU SÖZLERİ SÖYLİYEN ÜÇÜNCÜ OSMAN iDi-

Halledilen Bilmecemis Pat Kogan Adeta Bir Harika 
1 2 3 " 5 6 1 8 9 1011 

ı-.-ı~~Küçük Amerikalının 
Üçüncü Osman memeyaye 

yapışan bir beşik çocuğu gibi 
memnundu, kötü kötü sıntı

yordu. Gülnihalin · teninden 
imtisas ettiği hararetle tepe
den tırnağa kadar ısınmışti. 

Orada: " beri git Osman! " 
di}en ses yoktu, aslanlar 
haykırmıyordu, yılanlar ıslık 
çalmıyordu. O, nazlı ahusunu 
yakalamıştı ve saltanabnın ilk 
hazzını ancak şimdi idrak 
ediyordu. 

Anasının yanma gelince 
gülümsedi, fakat hal ve hatır 
sormayı, el öpmeyi unuttu: 

- Bak anne! - dedi - sana 
güzel bir kız getirdim. 

V al denin , senelerden beri 
yaşadığı mahpea hayatında tek 
bir hulyası vardı. Bir gl1n gü
müş tekerlekli araba içinde 
eski saraya gireceğini, ortaka-
pıda tacdar oğlu ile karşılaşa
cağını, alkışlar içinde elinin 
öpüleceğini düşünmekten ibaret 
olan bu hulya, onun için her 
elemi unutturan bir iliç idi. 
Yıllarca ve yıllarca imtidat eden 
hicranların, ısbraplanıı, canlı 
bir ölü yaşayışına hu olaıı 
acıların hepsini, hepaini ifte bu 
hulya ile avutmuştu. 

Şimdi o büytık hayal, 
kırılıyordu. Yıllardanberi yüzü• 
nü görmek, sesını ifitmek 
zevkinden mahrum oldup 
tacidar oğlu elini öpmilyor, 
hatırını sormuyordu. 

Bu vaziyet, ihtiyar kadıa 
için tahammül edilecek şeyler
den değildi. Bir valde aultanı 
çavuşlara, ıulaklara, baltacılara 
maskara olamazdı. Ananeyi, 
teşrifat kanununu, saray kaide
lerini, valdelik gurur ve hay· 
siyetini muhafue etmek onua 
hakkı ve vazifesi idi. Binaen• 
aleyh asabilesti, hırçın bir ta• 
vırla incili nikabını açtı: 

- Aslanım! - dedi - kızı bı· 
rak, elimi öpl 

Yüreği kırık bir ana ağzın
dan çıkan bu emir, yatak oda· 
ıındaki mahut amir sea kadar 
heybetli idi. Üçüncü Osman, 
o tehditklr ses gibi bu mftı· 
fik sesten' de ürktil, bill i.hti· 
yar Gülnihalin kolunu bırakb, 
salak salak kekeledi: 

- Öpeyim anne! 
Ve sonra, benliğinde wJcaa 

gelen bir aksnlimelle reri 
çekilerek homurdandı: 

- ilkin Glllnihal öpdnl 
Oğlunun iptida miakin bir 

inkıyat ve müteakiben nhıt 
bir tabakktim ga.termeai üze
LIİne V alde mltanın feraiz giz
lerinde iki katre Yaf belirdi, 
melül melul etrafına bakındı. 
Hrkes, evet, herkes kendile
rini seyrediyordur. Eli 6piilmi
yen ana, bir ha!ayıiın koluna 
asılan hünklr, kul taife.ine 
apaçık maskara oluyorlardı. 

V alde sultan, bu fecaati, 
bütün açıkbğile rördü ve en 
yakın duran bir çavup emir 
verdi: 

- Kapıyı açl 
Şimdi tarihte rörillmiyea 

bir manzara vücude geliyordu. 
Valde sultan, tacdar oğlunun 
deliletile ve araba içinde de
ğil, bir uşağın yardımile ha
remden uzak bir noktada ara
badan inerek yaya olarak da
iresine gidiyordu. 

--------------------------------------------...., - ilkin Gülnihal Olsun .. 

Arbk alkq yoktu, dua yoJ... 
tu ve en hazini bahıif ta yok
tu. Kütle kntle insanlar, val
denin haklı iğbiranna hürmet 
ediyorlardıJ Padiıahtan da 
korktuklan için valde lehine 
ses çıkaramıyorlardı. 

Fakat etrafa çil çil kurut
çuklar, akçecikler saçılmadıjı 
için hepsinin yüreiinde nisan 
yağmurundan mahrum kalan 
bir toprak melili sızlıyordu. 

ihtiyar valde , arabadan 
iner inmez yllrlldü, orta kapa
dan içeri pdi, ilkin sende
liyordu, hemen hemea yere 
dtışmek üzere idi. Bereket ver
sin, kendi arabasındaki iki ıı... 
layık yetittilcr, ihtiyar kada
run koluna girdiler, hareme 
doğru götiirmiye koyuldular. 

2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Gtızerıllıtaki ak .- aiya. 
afalar, ne yapacalarim bilini

__ .....,. ..... 

yorlardı. Valdeyl kaqılamak • 11......,.....,~
yoba kayıtmz mı kalmak llmD Soldan Sala, Yulcardan A,aJı: 
geleceğini takdir edemiyorlarcb.J ı-ôlnm saati (4) toprak(4) 
O, yeni saltanatm kudretli 2 _ Cıt (3) uçaa hayvan (a) 

· bir mfldiresi olarak uraya a - Temel (4) uzun detff(.C) 
giriyordu. Fakat aaltanabn aahl- 4 _ Musevi iami (7) 
bl, onunla allkadar olm•mlfb, 5 _ Hfndı.tanda bir tebir(3) 
elini öpmemifti. Hatta arka· 6 _ Allah (4) y .. detll (4) 
smdan bile relmiyordu. 7 - ikamet eden (~ 

Alı T• aiyah ataJar,cllceler 8 - Himaye, muhafaza• 
ve diğer bendeler. b11 mGfldll mek (7) 
vaziyette dllfthıllp dunırlarkm 9 _ HGcum (4) aaldJ (4) 
üçtbıcl Oamaa ıene Gnlnlhal. ıo - Bir millet (a) n•mlv-
Je kolkola iça-1 rirdt, h~ nan içindeki çfzgil• (a) 
le bağırdı. ı ı - Athyan, ıeçea (4) 

Yapmadığı- Yok Gibi ... 
Şimdi Holivutta Ceki Koga

nm yerini kardeşi Rat almıştır. 
Bu çocuk ağabeysine o kadar 
çok benzer ki onu her gören 
hayretle ağzını açıyor ve : 

- Ceki hala büyümemiş mi 
diyor. 

<.:eki Koganın kardeşi dört 
buçuk yqmdadır. Ağabeysi 
filime ts yaşında başlamıştır. 
Ba kllçilk Ceki şimdi ( Para
munt ) kumpanyası ile Dir 
mı1kave1e yapllllfbr. Yakında 
"bir çoalk filmi" ismindeki 

kurdeleyi çevırmıye baılıya
cakbr. Küçük Ceki ağabeyıi 
gibi giyinir, saçlarını ağabey
si gibi tarar ve tıpkı onun 
gibi yürür. 

Müthiş bir iştihası vardır. 

Büyük bir adam kadar yer. 
Mükemmel yüzer. Denizin di
bine dalıp denizin dibindeki 
tatlan çıkarabilir. günlinft 
oyunla geçirmez. lngilizce. 
Fransızca, Almanca bilir. Fl
li mde de çok muvaffak ola
ujı tahmin edilmektedir. 

lık defa Atlan& filminde rol alan ~e blytik bir kudret - Put gibi ne durayona- bir maden (4) 
mm, anamı odama ~ ---------------. gCSateren .. Alla Fıld" Fran111 unema llemlnde ytUuelmlye bat

Çlııkl sandık b8flllda defter- byaa çok sevimli bir yıldı%dır. __,, zel 
feri ' tetkik eden muhtar- '.l.lllliiilllllliiliiılııiıllılıiııiiı•----~~~~~---•-,.'1 (Arlrua TU'J 

Fatih intihabatı 
lardan Udalnin enelce Halk ERNEST LUB ~'tn Zaferi ve tab--1 

•• MAURICE CHEV ALIER De JANETTI 
fırkumda iken 10n gtbılerde 
Serbest fırkaya geçmİf olmalan 
ve bitaraflığın kiamen olsua 
temininde imli bulunmalandır. (Bat taran 4üncü aayfadaj 

Burada zabıta bitaraflıiına 
son derece muhafaza etmiıttrı. 
Bütün ıiklyetler intihap en
ctımeninde, bilhassa sandık ba
şında bulunan Ilı.an Beyde 
dftğümleniyordu. Defterlerde 
isimleri ve numaralan bulunarak 
encftmen azası tarafından nüfua 
kiğıtları imzalanan halk san• 
dak bqında reyini atarken çok 
bekliyordu. Vakit kazanmak 
ve sandığı daha az rey ile 
kaptmak istiyen İhsan Beyin 
bu tasibabnı ve gayretkqliğinl 
kaydetmemek milmklia değil· 
dir. 

Belediye Reis Muayinl 
Ve Yakıt Başmuhar
riri intihap Mahallinde 

Saat iki buçukta belediye 
reİ• muavini HAmit beyle V •· 
kıt gazetesi bqmulıarrlri 
Mehmet Asım B. inb"hap ma
halline relmİflerdir. Hlmit B. 
intihap encGmeni mualaruu 
şayle bir tetkik ettikten IOlll'a 
koluna Fatih kaymakamı Veli 
beyi alarak kilisenin içinde 
yanm uat kadar qajı yakan 
dolqllllf ve hararetle bir wey
lv konuımuftur. 

Bu aarada Asım Bey andık 
başına gelerek soruyor: llep: 
Serbestin, Serbestin, Serbestia 
cevabını alıyordu. Aaam B. 
bulunduğu müddetçe Ha& 
farkasının tek bir reyi bile 
girmemittir. 

Sandık Başında 
Bir Hadise 

Hamit ve Asım Beyler kili
se bahçesinde dolaşırken san-

dılı batında ıayet prip bir 
el çahuklup olmuştur. Ser
beat fırkaya reyfal vermek 
için relen bir vatandq san
dıta reyini atarken uad• 
biriılı 

- Senia puaulan buradads, 
al ati diyerek eline Halk _ fır-
kumın puauluını tutuf~Uf'" 
tur. Sandık bqında beldiyea-
lerden birili ablmlf Ye ha,.. 
kll'IDlfbr. 

- Her gün yapılan fenalık
ları aazetelerde okuyor' ajıa
lardan dinliyor, fakat inanau· 
yordum. Şimdi hakikati g6dm· 
le ıardüm. 

Elindeki rey puıulumı ~
rak azatb ı 

- itte puaulam Halk fırka· 
suaa aittir. Reyimi oaa .,...;... 
yordum. Fakat ifte fidiyorum, 
S. fırkanın pua1ılasmı alıp ıe
leceğim, dir.ere gitti Ev• S. fır
kanm puau urnı ptirerek taaıı-
dıp atb. Giderken s6yleniyordu: 

- Vah vah, neler oluyor
mUf •• ? 
127 Zabıt Varakası 

Samatyada intihap sük6a 
ve itidalle geç.mit Ye binaea· 
aleylı tarafgirlikler çok az ya· 
pı1mıt olmasina rağmen birçok 
vatandq defterlerde isimleri 
bulunduiu halde yok denildiil 
için vaziyeti zabıt varakalar ile 
tesbit etmiflerdlr. Zabıt vara
kaları ayn ayrı tutulmuş ve 
hepai ayn ayn imza etmişler• 
dir. Akşama kadar 127 zabıt 
varakası tanzim edilmiştir. 

Bu Bitaraflığın Sebebi 
Samatyadaki intihabın bu 

şekilde ve oldukça bitarafane 
olmasının sebebi çok latiftir. 

Serbest F ırkanm iki 
Ocağı Açıldı .• 

Şehremini nahiyesine mer
but Keçeci Karabq ve 
Mubteaip t.kender mahallem 
ocaklannın dün küşat merul
mi yapılnıılbr. Bu mllııuebetle 
nutuklar IÖylenmİf ft tezahtl
rat yapıllDlfhr. 

Gül Camiindeki Mesele 
Cnl Camii intihabına iştirak 

ettirilmit Cibali tiUUıı fabri
kası amelesi tarafinden mliddel 
umumiliğe verilen Gç istida 
( 4897, 4898, 4899 ) numara
larile tahkikat icrua için vila
yete gönderilmiştir. Bu istida
larda 25 fer imza Yardır. 

Hasan Vefa Beyin 
Şikayeti ... 

Geçen ffln Kadı:köyde, in
h1ıap yerinde "Üveys" ismin
de bir adam tarafından Ser
best Ctımlıuriye fırkumın 
Merdtveakay ocak relıi Hasan 
Vefa Bey bir sopa ile yaralan
mıfb. Bu zat bize telefonla 
fU ıayanı tceaatlr hadiseyi bil
dirdi: 

"Bllflmı patlatmak için ba 
sopa yetifmiyormut gibi bu 
adam, beraberinde Eıat ve 
Çakır lsmail denilen kimseler
le ve davul zurnalarla evimin 
önüne geldiler. Mükemmel bir 
nümayiş yaptılar. Bu arada 
Serbest fırka liderine de bir 
hayli şütum yağdırdılar. Bu ne 
h"lldir? ., 

mı&bt9fem muauam ve eımalalz film 

Ônilmtııdeki Çarşamba akşa• 
mından itibaren 

MELEK VE 
ELHAMR A ~,~-

inemalannda birden gösterilmeğe LLJf)IT~ 
başlanacaktır. 

Elyemı ALKAZAR SİNEMASINDA gösterilen 

BİR F AHIŞENIN HATIRATI 
filmi o kadar açık ve o kadar se: best tablolatl 
~uhtevidir ki 18 yaşından dun gençlerin bu filmi ge;r
memeleri tavsiye olunur. 

Aldıj'ımız vara'kadır: 12 
tarihli ıazetenizde ( tabancalı 
adam ) hafi.ığı altında yazdaa 
yazının tuhihini rica ederim: 

l - Halit Bey ismiacle .g
lum yoktur. 

2 - Oğullarım terbiye ve 
taiıail ıörmllf kimaelerdir. 
kimseye tabanca çekmezler. ' 
T ...... . . d . 
•tLı ını nca e enm. 

Kumkapıda ekmekçi 
Şakir Osman 

ETUAL S EMAS~ 
EMSALSiZ ARToıs.e 
OOLORES KOSTELL 
JORJ O' BRIF.N . rd"" 
temsil edilip mılY0 

mal o~ muaxza• •• 151 
NUHUN GElYll •'; 

fil . . . . ''·~-..... araesaae a ~ 
munffa de..a111 el111 i 

. ıJJl 
DAROLBEDA Yi rEM~nlffSI 

ISTlllDI. lfLlıl' 
Bu aktam Ü ~ ffH 

saat 21,00 da il 1111 1111 

MEKTUP l 
3 Perdelik 11 il 11 

Piyes 1 uıııııı .d ... 

,-... rceroe ~ 
bağırmıf, fakat vakit geç ol- Yazan: 1 ~A~-~~ 

duğu için zabıt tutulamamıştır. W. S. Mau~,::~1-~'( 

"SON POSTA,,- Bu yan
da çıkan isim, bir tertip bata
amdan ileri gelmiftir. Nİf&Dca
da tabancayı çeken Halit 
isminde birisidir. Fakat ek
mekçi Şakir Oıman B. le ali
kası yoktur. Yalnız Şakir B. in 
otlu Osman B. Halk fırkası 
için demetle re , :ıtarl<P" gö
riilmüş, halle bunu gorerek 

f cedit ve tezyin VESTERN ELiK.TRİK MAKINASI ile teçbia edilen llAJIK slNEMASI öaimüzdeki Pe,.embe aktamı lvtl:_ olb?,sJ~UKINE tarafın~n HACI MLJRJ\ 
BETTY AMANN temsil edılen 

filmi ile KÜŞAT ediyor. 
.. 
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Sabık 

Celsede 
ilk l(eşidesi Bugün Maliye Nazın Daha 

İfşa Etmiye Başlamışh •. 
Bitti 

Bu Sabah Darülfünun Salonunda (9) uncu T crtip: 
Tayyare Piyankosunun Üçüncü Keşidesine Devam 
Edilip Bitirilmiştir. · Çıkan Numaralan Yazıyoruz 

Türk-Alman İttifak Muahedesi Ansızın Yapılmış .. 
miz dinliyorduk. Fakat ben J kabul etmekte tereddüt eder
şaşbkça şaşıyordum • Bitti. mi idin? 
Kimse itiraz etmedi. Mademki tereddüt etmiye-

Dört uxun sene silren kanlı 
fac-iaıun clktörlüğünü yapan 
h:ırp kabinesinin Maliye nazırı 
en naz.ik noktaya temas etmi,ti. 
Dedikodulu iç yüzü bugüne 
kadar bir türlü anlaşılamıyan 
Türk - Alman ittifakının esrar
engiz noktalarını ifşa etmiye 

Ben de sessiz oturuyordum. cektin, şu halde bugün kabul • 
Enver Pı. sordu: etmekte bir beis yoktur. 

haşlamıştı: 
- Evet Efendiler, Almanya, 

Rusyaya 19 Temmuzda ilanı 
barbetmiş ve biz de Almanya 
ile 20 Temmuzda bir ittifak 
nıuahedesi imzalamıştık. 

Cavit Bey tarihlere çok 
dikl-.nt ediyor ve hadiseleri 
larih, gün ve hatta saat sırasile 
anlatıyordu. Sözüne şöyle 
devam etti: 

- Ben 19 temmuz cumar
lesi günü maliye nezaretinde 

- Cavit B., sizin fikriniz? Derhal ve ıiddetle mukabe-
dedi. le ettim : 

O zaman boşandım ve: - Harpten evelki zaman 
- Bu okunan fCY bende ile sonraki zaman arasında çok , 

bDyük bir hayret tevlit etti. bfiyilk bir fark vardır. Hatta 
Böyle mühim bir mesele hak· o zaman bile 'böyle bir ittifakı 
kında derhal karar vermek, kabul hususunda düşünür, te
fikir söylemek mevkiinde deği- reddüt ederdim. 
lim. Yalnız şunu söyliyeyim ki Sabık Maliye nazırı coş
bundan hiç memnun olmadım. tukça coşuyor ve biz de o 

Arkadaşlardan biri bana nisbette meraklanıyor, heye-
cevap verdi: canlanıyorduk. Çok iyi anla-

- Eğer harpten evvel böy- şılıyordu ki Cavit B. dilinin 
le bir ittifak teklif olunsaydı, albndaki baklayı çıkaracakb. 

Mülkiye Tal ebe- J 

sinin Bir Tavzihi 
Askere Davet çok meşguldüm. Çünkü o gün 

b~ka direktörleri ve tacirler 
?~ı.arete gelmiş!er, moratoryum 
al<ınını teklif etmişlerdi. Ben Aldığımız varakadır: 
la 'h Efendim, Politika gazetesi-

Hasköy Askerlik şubesinden ı 
1- Şubemizde muayeneleri icra 

edilen yerli ve yabancı efrattan 
olup bl şimdiye kadar celp ve 
aevkedilmemiş [ 322 J doğumlu 
bahriyelilerle diğer sınıf münte
sipleri, 

yı ayı hazırladım ve imzalat-
llıak üzere pazar sabahı sad- nin [ 11 J teşrinievvel ve [301 J 
tazam Sait Halim Paşanın ya- No. nushasında Mülkiye mek
~ tehi talebesinin reylerini Cüm-~1na gittim. Sait Halim paşa, 
tu:ısnsımn başında yazı yazı- huriyet Halk fırkasına verdiği-
~ordu. Fakat diğer bir odada ne dair bir haber gördük ve 
A• talebe arkadaşlar hayret ettik. 
M:~anya sefareti tercümanı Mamafih bu meselenin bir 

2- Keza [323-324) doğumlular
dan bir buçuk senelik hizmete 
tabi efrattan maada yerli ve ya
bancı efrat. 

3- T eşrinievvelin 15 inci çar-
k 

• 

15000 LiRA 
Kazanan 

33567 
10000 LiRA 

Kazanan 

32932 
4000 Lira 

Kazananlar 

298 
3000 Lira 

Kazananlar 
3574 13136 

58196 
b osyö "Veber,, vardı. Ben mukaddimesi vardır: Reyleri
k 'lşka bir odada oturdum. Fa- mizi kullanmak için mubitimiz-

at, bilmem neden, Mösyö de müracaat etmedik hiçbir 
~ cberin orada bulunması beni yer bırakmadık, bütün devairi 

pmba gününden itibaren cuma 
günleri hariç olmak üzere öğleden 
aonra saat on dörtte şubeye mü
racaatlan. ! Hıooo Lira 

"t:şkulandırmıştı. Biraz sonra intihabiyeye hergün bir arka- ZA Y1 - Süleymaniye şu - Kazananlar 
Yanuna Talat B. geldi. daşı gönderdik. besinden aldığım askeri mu-

Ben: 
_ Ne var? dedim. Listelerde isimlerimiz yoktu. ayene vesikamla nufus teske- 43259 1216 
'f l Fakat ini olarak Politika gn- remi zayi ettim yenisini çıka-

'! a at B. en tabii bir eda 57883 160 9 ı c cevap verdi: zetesinin bu haberi vermesi racağımdan hükmü yoktur. O 
bizde aksülamel uyandırdı. ISMAIL ; . 

34349 24971 
- Hiçbir şey yokl.. :: 
F'a'kat bu cevap bana kifi Reyimizi kim istimal ediyordu? -==-==-==~===--===-~ 

g ı Politika gazetesi bu haberi !erimiz olmadığı için reyimizi 
e ınedi ve sualimi tekrar ettim. nereden almışb? kullanamadık. Fakat bunu hür,. ı ,.ı 12595 1468 
ı:- Bana, bir şey var gibi Verdiği yanlış haberi tekzip ve serbest olarak kullanmak ~.f1Yor. Sakm Almanya ile 

'u ak aktetmiyesiniz?I... etmesi için müracaat ettiğimiz arzusundayız. Bu arzumuza hiç 400 Lira 
Bu ani sualimle Talat Beyi mezkur gazeteden ayn olarak kimse mOdahale edemez. Hür

:!<IŞlırınış oluyordum. Talat B. .. Son Posta " mn da bu yanlıt- metlerimi.zi kabulün& rica ede-
Çar kaldı ve : lıjl düzeltmesi içln müracaata ria efendim. 
;:; Birşey söyliyemem t dedi. mecbur kaldık ve söylemek Bütihı MOlkiye mektebi 

b· Clalbuki ben evelden biç istedik ki biz., defterlerde isim- talebesi. 
~YbilmfyM~m.~k~A~I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ela sefareti tereümanmm ora- S E y R ı• S E F A ı· N 
~ olduğunu, Sait Halim 
,,~anpın y;uı yazdığını ve En
~l" _aşa iJe Talat ve Halil 
tö~crın de yalıda bulunduğunu 
1'ınt n

1
ce içim kurtlanmış, ku-

Merkez acenteai: Galata köprü bqıada Beyotlu 2362. Şube 
acen tesi: Sirkeci9de Mühürdar ıade hanı albnda Tel. lst. 2740 

B u anmıştı. 
li1tJ·~ sırada Enver paşa ile 
Şinı~· B. de içeriye girdiler. 
Qilli 1 daha iyi anlııordum. 
)otd' kapaklı birşeyler dönü-
lıikb ~· O gün Talat beyin 
t~t ~n· .. ümitli, fakat biraz da 
~ dutıü bir hali vardı. 

littı tadan biraz geçti, Sait Ha
dtgı P~ş~, demindenberi yaz
lcrtü kigdı bir zarfa koydu, 
~önd nıa?a verdi ve sefarete 
•orıtil~~ı. Tercüman gittikten 
l'qıa_ın ıı de hep beraber sad-

Trabzon Birinci 
Postası 

( Cumhuriyet ) vapuru 
14 teşrinievvel salı akşamı 
Galata Rıhbmından kalka
rak ZongUldak lnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize 'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Gü· 
rele, Gireson, Ordu, On-, 
ye, Samsun, Sinop, lnebolu 
Zongulda'ğa uğnyarak ge
lecektir. 

Ca 1? Yanma girdik.,. 
leniy v~ B. gittikçe hararet- izmir sürat postası 
r'Stld or u. Yanımdaki arkadaşa (Gülcemal) vapuru 13teşrini-
~.. adını· " B .. k l 
grellece:. . . ugun ço. şey er evvel Pazartesi 14,30 da Galata 

<:lcdiın gırnız.ı :ıannedıyorum,, Rıhbmmdan kalkarak Salı sa-
t Sab~k M bahı lzmire vanr ve Çarşam-
llİr ,.. aliye nazırı ipek 1 '1 -.ıendT • ba 14,30 da zmirden kalka-

tlctctQ 
1 ı yüzünde dolaştır- rak Perşembe sabahı gelir. 

......,8 Sonra devam etti: 
.tiltlc'lr.,.adrazam, hiçbir mukad- Vapurda mükemmel bir or-
t J... lı kestra ve cazbant mevcuttur. 
~er ok acet görmeden bir 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 15 T eş

rinievvel çarşamba 11 de Ga-
lata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, Aldiye'ye uğnyarak 
Mersin•e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora Kuşadasına uğ-

nyacakbr. Dalyan ve Marmaris 
yolcu ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye'de aktarma suretile 
ahnıp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru l 4T eşrinievel 
sah 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yük ahnmaz. 

Kazananlar 
35480 16616 
20048 45790 
35779 37431 

1254 
8924 
9179 

30527 
36886 
46761 
56243 
12533 

21506 24215 
18999 25940 

93 8773 
54210 25827 

125 Lira 
Kazananlar 

35404 8276 2817 5 18720 
7598 44520 33187 55419 

59934 42086 42351 40607 

42214 23310 17563 48565 

428.14 40473 59 ı 1 22780 
45628 5574 6616 49704 
28239 32305 5990 45180 
50'l96 46984 58586 6024 
48592 46558 . 42522 3176 

1604 5476 14857 23661 
42482 27271 8922 35630 

7315 28512 2919 58198 
9257 38623 24997 45412 

17 492 30306 4002 41121 
25114 13746 2754 37813 

42775 32051 48332 26993 
22284 12928 33115 47742 

43410 4203 32009 8445 1 

50571 48750 38957 48767 
36520 37724 8788 9630 
51703 48415 48852 51511 

1 29490 46738 33832 25441 

38979 31000 46353 25386 
18722 l2562 51480 40781 
29763 22230 16965 21156 
28261 
30756 
25889 
5110 

42840 
22841 
6738 

10169 
41110 
26452 

5..1624 
34078 
24910 
25655 
41356 
15157 
25466 
34..598 
12738 
51122 

14521 
24060 
54903 
35419 
58419 
42793 
3684 

37581 
50875 
31923 

70 Lira 
Kazananlar 

51038 
46104 
8114 

37275 
13571 
25502 
51918 
25825 
35881 

1543 

53188 14622 59430 51877 
57457 2682 32115 7922 
10189 45360 24165 45551 
18428 28829 36401 37055 
21642 37170 30904 38462 
43608 1741 9585 43043. 
46646 51603 54776 14680 
4898 4960 9711 18237 

39568 5153 30747 48980 
IOO'.l9 18420 31733 59914 

52537 3139 11698 1001 
51487 37237 16181 34062 
4916 16103 44572 2512 

55043 38093 32652 50179 
44446 41720 35073 31865 
22425 14759 29689 31975 

i 21854 
1 41114 
. 42215 

1
28532 
17450 

t 18865 
52444 
39032 
3.5100 
37473 
5470 

18185 
5481 
5483 

58878 
7944 

' 25124 

5839 56816 21307 
57822 55883 

39971 36586 
30848 56765 
12646 28S39 
50589 54153 

7255 
52975 
15792 
38811 
13978 
ı 1818 
41326 
19938 

31757 
8127 

43132 
40622 
36043 
34671 
18531 

5113 
23919 
12610 
6492 

47741 

46970 
6095 

11211 
34777 
12784 
5887 

10192 

5268 
34224 
7352 

2653 13470 
47095 38339 
30952 7053 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M • L Ü tfj 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında 15 No.da kabul etmektedir. 
Muayenehııne: Telefon İstanbul 2323 
lkametglm : ,, ,, 2236 

50 Lira 
Kazananlar 

21878 33893 49~83 151 
10900 13954 26450 481 !52 

48719 47673 3940 47512 
45313 59291 13857 16383 

17110 16942 31 55 57484 
12148 480!2 37743 '51774 
59443 44309 37580 2573Q 
23441 29916 25978 50520 
21941 15312 43438 58471 
42 o 14043 23768 
10056 2032 37773 166 

768 3v650 170 ! 6 tl6 2 
29761 46907 20798 5~599 
41514 40108 937 16360 
26812 55068 18914 34537 
20501 21 224 26116 11419 
16406 5223 15076 5~5~6 

38752 45951 36212 13025 
49816 185J8 589.38 l 7 -193 

18794 5740 l815J 14182 
47486 32577 31620 46029 
34377 12128 40829 48116 
43103 

55431 
7495 

J 1728 
45595 144 
50_94 2oısı 

2.3531 42885 
9424 31390 

12750 52494 
14867 14682 
27530 
17679 
13744 
28780 
8606 

12535 
26889 

1774 
21463 
28258 

40014 

51085 
26105 
50<>88 
22652 
39129 

516 
5129 

34741 
46708 

8596 
17478 
55746 

4849 
35021 
25121 
2ıf9o4 

7003 

31260 
33189 
47187 
31469 
52910 
49976 
55831 
2.3632 

32825 42806 19862 58456 
40419 6i70 46169 29205 
16626 54758 55678 18214 
56680 3145 49338 0058 

1990 25395 13344 9400 
49394 13211 8576 22223 

3.1071 17519 44741 35637 
16803 18207 ı 5260 549'J7 

23316 36400 37626 33531 
29468 37673 47915 48619 

27911 16166 52955 18286 
708 32934 55087 2768 

55902 18339 19569 223-IJ 
57049 676 4837 7~ü1 

44060 43651 12959 7fü 6 
56663 10276 9744 4Jı~ 
38249 43972 39214 4691 
30004 42068 2539 5 794 
41089 26242 47791 4~58 

57341 49243 54453 33217 
45949 30570 100 41394 
12038 20121 55891 26683 
21214 24128 49583 51489 
2553 44089 56377 48625 
8916 13789 5125 36794 

52479 13567 39514 16314 
52923 53869 14505 12978 
37012 12472 48636 4S554 

Bartın h=~~p~~spostası 2433 19482 11349 36811 

AYDIN 
vapuru 

13 
(10) Bin Liralık Mükafat 

Teşrinievvel Son çekilen oo bin liralık 
S rk mükafat şu on numara ara-p azartesi r~ketlc~de;r:;: smda taksim edilmiştir: 

li, Zonguldak, Bartın, Kuruca
şile ve Cideye azimet ve av-
det edecektir. J 

Tafsilat için: Sirkeci Salo
nu karşısında Mizanoğlu han 1 
No. 2 Telefon: İst. 354 

55434 
50530 
43240 

55846 
39956 
40869 
45702 

16745 
17804 
4571 

l\ ~uınıya haşladı. Hepi- • • • 

t\ J\BJZLJK HAZIMSIZLIK Karaciğer ve h5brek MAZQN 
olily h" hastahk1arında MEYVA Tozu almak pek nafidir. Meyvalarıo 

ekseri havassı nafi sını camidir. Feyzi Ahmet 
Zührevi hastalıklar mütehassısı 
Cumadan maada her gün An
caddesi No. 43 

lllhçek ır hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı'da Hasan ve Zaman 
llpı iş bankası arkasında Mazon Bottou ecza deposu. 

ecza depolarile İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 
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Yeni Mevsim Yaklaşh 
Bu mllnasebetle Galatada KarakCSy börekçi fırmı ittisalinde büyilk maballebicinin üsttinde 

il Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
Ea mllkemmel kumaşlardan en .aon modaya muvafık Ye lcuursuz biçimde olarak imal edilmiş zcngın ve mütenevvi 

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKE~LERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS 

lngilis muşambaları 91 
/ 2 :tlh8!:: Trençkotlar 171/ Lh'~u 

2 itibare 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, iyi cins yünlü paltolar 131/2 ,, 

Muşambalar :::::1ı1a 191 
/ 2 ,, ~. ~:1.r"! Kostümler 141/2 ı,, 

181/2 ,, 
HANIMLARA MAHSUS 

Muşambalar~ 171/ Lad•ert alyah •e 
2 " aalr renklerde " 

Gabardi PardeeW. n Muft• a. 2s1ı2 ,, 
lletlnu lılucl.n.., marka empermeaWUse 29 ı / 
Gabardin pardesüler 2 " 

Mandelberg pardesüler 371/ 
mufl .. Ue 2 " 

a..oı. hiçimi lnlmqlar4aa 

Pardesüler 221 /2,, 

Dvl taklidi muh· M b J 131 / 
telif renklerde uşam a ar . 2 " 

S.:e 'k:~nı ::en.de Muşambalar 141 
/ 2 ,, 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 41/2 Lfrad-
itibarea 

Bivertin muşambalar 71
/2 

Trençkotiar 91
/ 2 

" 
" 

T rençkotiar muflon ile 131/2 
" 

Yünlü paltolar 91/2 ,, 

Ayni zamanda erkeklere mabıuı gayet tık parde• 

ıüler, paltolar, koıtümler Ye . mutambalann müıi .. 

tehap çeşitleri ve hanımlara mahsuı mantolar ve 

ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiFADEYi MEZCEDINIZ 

Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel 

PARDESÜLE 
ile kadın ve çocuklara ınahsus PALTO MUŞAMBA ve KOSLfilMLERIN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 
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TOPTAN FİA TINA PERAKENDE SATIŞ ::::: TEDİY ATTA BÜYÜK TESHİAT 

acar ziraat maki el eri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
latanbul: Ankara cadderi 18 • 24 No. lar Telgraf: Hoferton lıtanbuL 

Şubeleri: Adana, lı:mir 

Adapazarı, Manisa 

Tilrkiyenin her pbrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum alah ziraigegi en müsait şeraitte 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

• 
Bahriyuna ilin 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havuza alman Karadeniz boğazı 

o ' o ' " 
haricinde 41, 24, 30 arzı flmall Ye 29, 09, aQ tulü 

şarkide kiin fener işaret gemısi,1in tamiri bitmİf olduiun-

dan 10 tefrini evvel tarihinden itibaren mezkôr geminin 

eski yerinde konulmuı olduiu bahriyuna ilin olunur. 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
memurlanna 

TAKSITİLE 
Sabf muamelesine başlanmıştır. TafıilAbm mneueıe

Sultanhamam'daki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

Kiralık Han 
Mahmut paşada Akar çeşme 

yanında Bezciler sokağında ki
İD yeni yapılan Bilecik hanı ve 
tahhnda büyük mağaza ve 
dükklm müntazam olup otel· 
fabrika atelye ve yazıhanelere 
elverişlidir, terkos ve elektrik 
vardır. Talip olanlar mezkUr 
hana müracaat ederler. 

-- Her1<eıin tercih ettitf -
BEYNELMiLEL 

BÜYOK KASAPAN 
S. NALBANDIS 

Beyojlu Tünel mevkii 527 En 
mGkemmel cinsten sığır eti ve 
filetoıu, kuzu eti ve semis ta
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edillr ve kuıurıuz hizmet ve 
nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

Dr. A. KUTİEL 
CUt ve efrencl baltalıklar tedaviha· 
nem K.arakaf Topçular Cacl. No. 34 

Ecza deposu müstahzarab 
Pariı, Londra, Roma ve Avrupanın büyük şehirlerinde en 
bGyilk mükifab ve albn madatya ve nifaD}an diploma
larla musaddak birincUiji ihraz etmiftir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romatizma. ııraca, kemik, ıln1r, 
verem, ademi iktidar, taıallubil ıerayin, belpyteklitl 
hutalıldanna nafidir, tifeıi 60 kuruf. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai san'at 
olup 00 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en bUyük zevah Huan kolonyatı istimal etmektedir. 
35-60-11 O ve 200 kuruşluk şişelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hutalılda
nnda istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok-
kalık şişelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 00. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi bayat verir. lnci gibi parlabr. Çüril
mekten vikaye eder. Ve diı ağrılarım, nezlelerini 
keser. 

Hasan sürmesi 
Gözlere mukavemetsuz bir cazibe ve füsun ika e
der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklanna ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliği basebile büyiik 
bir rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

HAS balık yağı 
Norveçyamn halis Morina balığının baş mahsulüdür. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk ray-et 
temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire , güTe ve 
sair haşaratı yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

M•JJ t vapuru l e 12 Teşrinievvel 

Pazar 
giinü akşam saat 18 de Sir

' keci rıhtımından ( Zonguldak 
fnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli : istan
buJ meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon İstanbal 115 

SATILIK OTOMOBiL 
(Austro - Eiat) marka 4 

kiıilik kapalı bir otomobil sıa" 

tılıktır. Beyoğlunda İsveç sefa' 
retanesiıide M. Ha yon' a ınD" 
racaat olunması. 

Hakimiyeti Milliye şe"' 

bir yab mektebi nıii"' 

dürlüğünden: 

Mektebimiz kadrosu D dl 
münhal hademeliklere talil' 
olan kadın ve erkeklerin bet 

gün öğleye kadar Beşiktaf't• 
Yıldız polis mektebi yanınd• t 
mektep müdürlOiflne m(iracB' 

etmeleri. ___....,.. 

1 

. AP 
Mea'ul Müdür: Burlıan«tın 


