
iDARE: iST AN BUL NURUOSMANlYE ŞEREF SOKAGI 
SON POSTA Halkın l'lSzüclün Halk bununla görür 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POS~ A Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla sö Jer. 

= İZMİRDE NE OLUYOR? 
SERBEST FIRKANIN· VİLAYET OCAGI REiSİ MEÇHUL BİR 
ŞAHIS TARAFINDAN TEHDiT . EDİLDi, İFADESİ ALINDI ... 

- . r 

lstanbulda intihap Mücadelesi Yavaşladı 
.. 
lzmirde 

lialkta Reyini Kullanmak Arzusu 
Hemen Hiç Kalmadı .•• 

Vicdan Hürriyetine 
Müsaade Etmemek 

lstiyenler Var 
lımir, 14 (H.M.)- Serbest fır

kanın Yiliyet ocatı reiai Ekrem 
Hayri Bey müddei umumilite mü
racaat ederek ölümle tehdit edil· 
ditini aöyledi, ifadesi alındı, tah
ldkata baflaııdı. Büyük Gazinin 
müsaadeal ile reamen teşekkül et• 
mit bir fırkaya karşı muarıılan 
tarafından böyle bir tetcbbüııte 
,,ulunulmuına ihtimal verilemiye
cefine 1röre hadisenin vicdan hür· 
riyetini bot bulmayan biriai tara
fından yapıldı~ muhakkak rö
rülmektedir. 

Rey Ver~nlerin Adedi Birkaç Yüz Kişiyi Geçmedi ... 
fo Bu sabah matbaamızın tele- a· . ı 

nu çaldı. Karşımızda tanı· '.' 
llıadığımız bir ses: 
h - Belediye intihabının bu 
t aft~ içinde biteceğine hakika-
tn •nanır mısınız ? Diye sordu. 

Cevap veremedik. Meçhul 
rrtubatabımız devam etti: 
J - Bu dakikaya kadar ah-
an revleriİı adedi elli bine 
Varnıa;. Halbuki kanunun em
tetr w. d •gı nisabın dolması için 

aba yüz elli bin reyin atal-
~~sı lazımdır. Fakat bu rey; 
ttın atılması için de önümüzde 
~cak birkaç günlük bir zaman 
. , lnııştır. Yani tabii şerait 
'Çındc b ü k.. d ğil" d" ı;- k u m m un e ır. 

b' at gayri tabii şerait içinde 
b~· İtnkin elde edilebilir. Nasıl 
• ır misiniz? 

F arıediniz ki: Siz intihap 
~ne~ 
ti' ~nıenindensiniz. Defterler 
tn~tıııdedir. Reylerin at.ima 
d ~deti dolduğu zaman bu 
b~ erleri gözden geçirirsiniE. 
"eyle · illi tt kullanılmadığı için 

ıa l · b k l ha Yer erı oş a an 
isi U~lere bakarsınız ve bu 
d<>~ ere göre rey pusulası 
ha krup sandığa atarsınız. Bu 
~lir~ etiniz size bir taş ile iki 

.. Dün intilaao . •anı/ılının btııına ,;d~nlerirı nı,/ımlan 
fazlası ka.dınılı 

b~şma gitmekten vaz geçme- atarak kaçb. Arkasından bail 

Tehdit Tekerrür Ediyor 
fımir, 14 ( H. M.) - Serbest 

fırkanın lı:mir ocağı heyetinden 
Sami Bey de dün telefon başına 

~tınldı. Seıinl tanımadıtı bir 
alam tarafından ölümle tehdit 
ellildi. 

Salihlide 61 Kişi 
ı Tevkif Edildi 

f~~ir, 14 (H. M.) - Saliblid• 
tltbi · ~ce kanuna muhalif ıekllde 
propaganda yaptıklan zannı ile 
ti kiti tevkif edildi. 

Akhisarda Serbest sinde bulduk. rışıldı. Halktan birisi: ~ 
Halkı, kendisine ilk defa - Acaba Melekhatun muh· Fırka Çekildi 

olarak verilen mukaddes hak- tarı Nail Ef · tarafından mı lzmlr, 14 (H. M.) - Akhisarda 
kı kullanmaktan soğutmamak geliyor, diye söylendi ve der.. Serbest Fırka ocağı faaliyete dew 
li d d d"k ··t · hal bir zabıt tutuldu. Halk -zım ı, e ı , ve mu eessır :vamı doğru bulmamış ve intihaba 
olduk. sinirlenmişti. Tarık isminde bir İftira.iden çekildiğini ilan etmiştir. 
Gedikli Müntehipler genç çıktı: U 1 d H Ik k k 

- Müteessir olmayınız, dedi. r a a a ır ası 
Bununla beraber dün inti- Bu, reyiam suretile iştirak Müşkül Vaziyette 

hap yerlerinde birkaç yüz kişi ettiğimiz ilk intihaptar, elbette I 
toplanmadı ve bu birkaç yü:ı önümüze bazı müşküller çıka- · zınir, 14 ( H. M.) - Urlada 
l<lşi arasında da ufak tefek caktır. Bunlara göğüs germe"" Halk fırkasının belediye namz~t
hadiseler çıkmadı, denilemez. liyiz... Ve müşkülatla karşılaı- .'iri tamamen istifa ettiklerinden 

Bu hadiselerden bir tanesi tık mı Gazinin ismini hatırla- t'f;alk fırkası intihabattan çekildi. 
Fatih belediyesinin önünde ol- malıyız. Rivayete nazaran vilayet burada 
du. Bir hanım mantosunun ge- Ve Halk hep birden: Serbest fırkaya rey veren memur-

1

1 1 _ Bugünün Meselelerinden 
i 

Tütün lnhisarının Bi
linçosunda 2-3 Milyon 
Liralık Fark Nerede? 

Evelce tütün inhisarı bak.kında vaki olan neşriyabmızı, araya 
!nt!hap a-ürül!üleri gir~ij"i için, bir müdde~ ~e~i~ etmiştik. Şimdi 
~tibabat eskı hararetını muhafaza etmedığı ıçın tütiin infıisan 
haklpndaki neşriyahmıza devam ediyoruz. 

inhisar müdürü umumisi Behçet B. matbuata verdiği be
yanatında Maliye vekiletine verdiği raporlarda kendi mildQ .. 
riyeti esnasında varidatı artbrdığını ve devlete 18 milyon lira 
yerine 22 milyon lira verdiğini iddia ediyor. 

Bu iddiamn bir mugalatadan ibaret bulunduğunu rakamlarla 
ispat mümküudür. 

Behçet beyin müdürlüğünden evvel sigaralara % 3 zam ya
pılmıştı. 1928 senesinde bu sayede elde edilen hasılat 38 
milyon lira idi. 

Behçet Bey müdüriyete· geldikten sonra bu %3 zam baki 
kaldığı gibi ayrıca fiyatlara % 14,80 nisbetinde bir zam yapıldı. 
Yalnız bu zam, yekünda 5,733,904 lira bir fark vilcuda getir
mek lazımdı. Halbuki Behçet Bey zamanında sigaralar kınk 
ve artık tütünlerden yapalıyor. Bu yüzden bir miktar para 
artması lazım gelir. 

Halbuki 19'l8 senesi bilbçosunda varidat yekununu 38,278,000 
lira, 1929 senesinde ise 40,963,000 lira buluyoruz. Aradaki 
fark iki buçuk milyon lira kadar birşeydir. Halbuki bu fark 
lıiç olmazsa 6 milyon olmak icap ederdi. 

O halde üç dört milyonluk fark ne olmuştur? Bu mühim 
para nereye sarfedilmiştir? Behçet B. f. lutfen bu farkı izah 
ederler mi? 

~~-------------·-·------------~~~ • 
lzm ir'de 
Tamamen 

İntihap 
Yavaşladı 

İzmir, 14 (H. M) - İzmir'de intihap çok yavaş gitmekte 
!;>erdevamdır. Bu itibarla ne vakit biteceği malüm değildir. 
intihap encümeni defter üzerinden, verilen reyleri saydı 
(19420) adedini buldu, Bu miktar kafi olmadığından intihap 
müddetini gene temdit etti. Fakat hararet kalmadığma göre 
yeni müddetin de yetişmiyeceği anlaşılmaktadır. 

= 

·~~ vurdurtmuş olur, hem ni
di~ .doldurtmuş, hem de iste
la.t\~lıı fırkaya ekseriyet ka-
1\ı •tlrnış olursunuz., Güldük. 

ıt<ı.l 
de11 meçhul muhatabımız 

aın etti: 

niı kolu altında bir tomar ka- - Y aşasm Gazi; diye ba- lar hakkında tahkikat yaptırmak-
ğıt ile içeri giriyordu, birisi ğırdı. tadır. 1 Manilk ... 1 

. ~~~ ~ttu, k~ın ~~t~~~ [De~mı3fincil~y~daJ ~pura Binerken~-----------------------~-
de; Bu, böyle yapılacaktır, 
diy<> 'Yorum. Fakat yapılabilir, 
bu i~?1· . Müsaade ederseniz 
lçitı . t.itnalın önüne geçilmesi 

Stıe b' 
ır çare de göstereyim: 

~(!t~ı ln~ihabı müteakip rey 
tıı erın · · 1 • · d"I esiı . . ISım ermın neşre ı -
k '1 ıst · · .. lllla.

11 
eyınız ve sonra reymı 

"ıuuak•Yanlardan bu listeleri 
~diniı a tetkik etmelerini rica 

lt\tih li ap Yerlerinde 
l) .. araret Kalmadı 

~· . un infh . . 
~•tti. 8 1 ap ışlerı pek soğuk 
~~ladı.u sa_ba~ ta pek soğuk 

ll sur UHUkunıet gazeteleri 
'b. c e b" d b . ~ıtl1ğ1 ır en ire çöken 
lster.ıe kn sebebini izah etmek 

r en· 
'S . 

)il Ctbeat fırka t tahsis . da propaganda-
lllihap edilecek para 'kalmadı. 
~~ Yerlerin -k _ 
l 'stnı e su un çokmüş 'r. ~ n sebebi b d . İd . t\.endi u ur, dedı-
~ cli,>ı d .. hesabımıza biz bu 

...!._ Y~l ~ bulmadık. lnti
t...ı._ ~ erıne sükün çökmllf 

~- -::.cbini, muhtelif 
hallrua auaclık 

Bu, Medeni Bir Şehre 
Yakışmaz! 

Kanalazisyon 
şirketi bir hafta 
evvel Bahçeka
pıda tramvay 
yolunun kena
nnda ameliyata 
başladı. Boydan 
boya bir çukur 
açtı ve yol dar 
olduğu için gi .. 
dip gelmek bir 
mesele halini 
aldı. 

Fakat en fecii 
açılan lağman 

etrafa neşretti
ii koku ve 
pisliktir . O 
civarda bulu-
nan mağazaların 
sahipleri bu hal

de11 pek müıtekidirler. Şehrin en kalabalık bir caddesinde 
liğamın aünlerce açık kalmua, gidip ~elmenin işkil edilmesi 
biç te caiz do jildir. Belediyeaia nazan dikkatini celbederiz. 

İki Kişi Dün Gece 
Denize Düştü .. 

Gece saat l de Haydarpa- I 
şaya hareket edecek olan va- 1 

pura yetişmek istiyen Üskü- ' 
darda oturan Hulki B. ayağı 
kayarak denize düşmüş, onu 
kurtarmak istiyen arkadaşı 
Sabri B. de denize düşmüş, 
fakat boğulmak üzere iken 
her ikisi de kurtarılmıştır. 

== 
• • 

FATiH-HARBiYE 

11 
Peyami Sa/anın 
Son 
Ro111anz 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlarında 

HUPOn:3q_: 
İkinci Piyanko 

on Posta'ya Mahsustu 
- Polis efendi, ne ıı.ıçumuz var? Bu, intihap sandığı değil kiJ 
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Halkın Sesi 

İntihap Uzatıldı 
Halkın Da Hara
reti Söndü 
Bunun .ebebini anlamak giiç 

değildir. Halk müşkülattan yıldı, 
gayrctkeş'erdco gördüğü haksız
lıktan yıldı. Biz bu neticeyi daha 
evvelden haber vermekle beraber 
bir de bu hakikati bizzat münte
hiplerin dilinden işitmek iatedik. 
İşte işittiğimiz sözler : 

Ali B.(F atih, Beyceğiz, Drağ· 
sokak 24) 

- İntihap müddetinin uza .. 
tılmasından memnun değilim. 
Halk pekili, ilk hafta rey ve
rebilirdi: 

Fakat müşkülit gösterilme
seydil .. 

Mehmet Emin B. ( Vefa'da, 
Şehremaneti garajı yaaında J 72) 

- İntihabın uzaması doğru 
değildir. Halk işinden, gücün
den oluyor. Herkes hüviyet 
cüzdanını göstererek rey ata
bilmelibir. 

lf. 
Veysel Ef. ( Şehzade ba-

tında Kalenderhane mahalle
ede mektep sokağında 2 - 4 ) 

- Yahu, intihaptaki bu 
lllUfktilAt nedir? Rey vermek 
ııçm bir sürü merasim: Deftere 
naK.mak. isim aramak; bunlar 
vaktin kıymetini bilmiyorlar mı? 

lf-
Cevat efendi (Şehremininde, 

İbrahim çavuş mahallesinde 
Mevline caddesinde 118) 

- İntihabm uzaması beni 
intihaptan s~ttu. Bu işi bir 
haftada bitirip işin içinden 
çakmak lazımdı. 

~ 
Seyit Ali efendi (Sarıgüzelde 

Mimar sinan mahallesinde 14) 
- Canım, biz bu intihabın 

uzamasından fayda değil, zarar 
görüyoruz; işimiz gücümüz var, 
bu işi tez elden bitirseniz olmaz 
mı? Nedir bu merasim, nedir 
bu müşkülat? 

* Hatip Rizeli Yunus efendi 
(Fatihte, Kadıçeşmede 32 nu
marada) 

- İşimizi, gücümüzü bırak
tık, rey vermek istiyorduk. 
Müşkülattan gözümüz yıldı. Rey 
vermekten vazgeçtim artık. Bu 
iş bir haftada bitmeli idi. 

* Feri dun Efendi ( Şehremi-
ninde Seyit Ömer mahallesinde) 

- Bu intihap işi uzadıkça 
uzadı. Halka ilk haftada müş
külat gösterilmeseydi reyini 

-SON POSTA 

DABiLI BABBBLBB 
İntihapta Adana Halkı Memnun Değil: İstanbul Civan 

Propagandacılara Ne Gazi Hz. ne Bir Arize ~::gı~p::ırka~:;y:~ 
Kadar Yevmiye Verildi 

Diin ıöyle bir mektup al- T k d • E d • ı d • Bakırköyde, dün, kaza mer-
dık: intihapta Halk hrkası için a } m } J • • • kezinde bazı köylerin intihabı-
~ .. ı... lim d na devam edildi. Vaziyeti her 
~ sana para vere e- iki. fırk d d rd H F 

diler. ~tiyaç. için~e .~dim. ~- Binlerce İmza İle Bir Mazbata Yapıldı kaSJ, :e;: iş~~ :den. <2~ 
bul ettım. ilk gunu on hra k' "d (100) H F k _ 

d'l S · tih b'ttiV • ışı en m • ır ası 
ver ı er. onra ın ap ı gı Adana 14 ( H.M) - İntihap encümeni elyevm vilayete na di d dil S F ka-k (3) r tılar , rey ver ' e er. • ır 
zaman çı .arıp. ıra uzat . • ı ikinci mazbatasını verdi. Vali mazbatayı kabul etmiyerek 1 ya sorduk: Onlar da rey veren 

Sırkecıde 8.u~ otelinde yediye karşı dört azanın esbabı muhalefetini kanuni gördüğünü {200) den (t50) sinin kendi fır-
Hılmı .. l d' E .. . y t v • k 'di b a karşı kal HALK 1 N V 1CDAN1 NA soy e ı. ncumemn: ap ı~z gayrı anunı r, . ~eva ın • anna verildiğini söylediler. 

H O R M E T E D l N l z 1 böyle i
0

stedim, bö~l~ yaptım! dedi ve s~ .halkı irti:aa, anarşıye Hangi tarafın aldandıimı 

Sütlüce mezbahasında (300) 
amele vardır. Bunların hepsi 
Serbest fırkacıdır. Ser baytar 
Münür B. Halk fırkasına rey 
vermiyenleri işten çıkartacağım 
diyor. Halkın vicdanına hürmet 
etmek icap etmez mi? 

Sirkeci'de Ankara Otelinde 
Komhyoncu 

L üt/ii 

ipek Mensucabn Enleri 
Ticaret odasındaki Mensu

cat komisyonu önümüzdeki 
cumartesi günü toplanacakhr. 
Bu toplantıya şehrimizdeki i -
pekçilerin mümessilleri de ge
lecektir. Komisyon ipekli ku
maşlar için asgari bir en ta
yin edecek, bu enden dar 
kumaş yapılmaması için bazı 
tetbirler alacaktır. 

Zeytin Yağının 
Muamele Vergisi 

Bugün ticaret odasında öğ
leden sonra zeytin yağı ko
misyonu bir toplantı yapa
caktır. 

Komisyon zeytin yağı fab
rikalarından . peşinen alınan 

muamele vergisinin ilga edil
mesi hakkında lktısat vekale
tine temenni mahiyetinde es
babı mucibeli bir rapor ve
recektir. 

Yangın Başlangıcı .. 
Fatihte Acem Sadık efen

dinin evinden yangın çıkmış 

ise de sirayete meydan veril
meden söndürülmüştür. 

verip işine, gücüne dönecekti. 
Rey vermek için geliyoruz. 
İsminiz yok diye cevap veri
yorlar. lş uzuyor. 

>f. 
Cemil B. (F atibte, Çamaşır-

cı sokak 5) 
- İntihabın uzatılması Halk 

fırkasının bir manevrasıdır. 

Bak (17) otomobil şuradan bu
radan rey hakkı olmayan insan-
ları belediyeye taşıyorlar, bu iş 
bir haftada pekali bitebilirdi. 

sevkedıyorsunuz. Sızı mahkemeye verecegım, mahkum olacaksı- netice gösterecektir. 
nız diye ihtar etti. Ahali bu açık hareket karşısında çok Kadıkö 
heyccandadır. Vilayete binlerce istida vererek vazifelerini sui Dün K dık- d Y . tih 
istimal eden encümen azalannın tecziyesile intihabın feshini h d ald _oy ~b' m "kaünp, 
· d' er yer e o ugu gı ı, su 
ıste 1• • • d t • tıl 1 · .. 

Müteaaddit protestolar gönderil i. Dahiliyeden müfettiş izamı ıçı~ e geç 
1
•; an rz e;O °t~~-

talep edildi. Ayrıca merkez lle protestolıyarak valiye sali· m
5 

e bentsayfak ar ~ar40. k' . ~d 1 

h · · · b'ld' d" H Ik '- · 1 · al b · b t ·ı G · er es ır aya' ışı e ııyetını ı ır ı. a um erce ımz 1 ır maz a a ı e azıye Halk fırkasına rey verdi diyor-
?u. hadiseyi ar:ıe~. Reyini Serbeste istimal ed~n memu.rlar lardı.Burada Halk kaym:kamdaıı 
istıfaya davet ve ıcbar olunmakta, arabacıların elınden vesika- şikayetçi idi. Serbest fırkacı
ları alınmakta, işçiler fabrikalardan kovulmaktadır. Halk kanu- ların belediye dairesinin merdi-
ni yollarla hakkını istirdat için uğraşmayı kararlaşbnnıştır: venlerine bile yanaştınlmama-

Sa/ô.hattrn sını tenbih etti deniliyordu. 

-·--.--h--b- d Y eniköy - Sanyar 
Belediye lnti a ın a Bu mıntakada, dün, Kireç-Samsun 

Neler 
Dan nlqam (Eni'İn) gazetesi bıı,mu

barrlci Yaman nğlu Kadir lmz.:ısUe bir 

telgraf aldık. Bu telgrafta Serbcııt hrka 
taraftarlannın belediye intihabınd:ı coş

kunluk yaptıkları yazılmaktadır. Fakat 

hususi muhabirimizden bu teJgrah 

müeyyit bir haber almadık. Bioacnaleyh 

mes'uliyctini kailine bu&karak, bitaraf 

bir ,ekil de aynen knydcJiyoru:r.: 
Samsun, 13 Teşrini evvel - Se!t 

best Fırkanın iştirak.ile 4 teşrini'
evvelde başlıyan intihabat dah~ 
ilk günlerde Serbest fırka taraf
tarlarının taşkın hareketile sükun 
ve emniyetini kaybetti. Halk ,.~ 
bilhassa kadınlan tazyik ile rey 
vermiye davet eden Serbst Fırka 
müntesipleri C. H. fırkası mün
tesiplerinin ciddi ve sükunetli va~ 
ziyeti karşısında intihap safh:a 
hududunu çok aştılar. lntihabuı 
dördüncü günü Serbest Fırka 
müntesiplerinin tahrzkfitı iizerin~ 

ayni fırkanın toplayıp getirdiği 

bir cemmigafir polis ve jandarma 
perdesini yırbp belediye bina
sının c.tmlarmı kırarak içeriye 
ve hatta encümen odasına kadar 
girdiler, bu vaziyetten tevahhuş 
eden encümen azaları naçar ifayi 
vazifeden içtinap ve infikak etti
ler. Kalabilen iki aza huzurunda 
reyter sandığa gayri kanuni ve 
usulsüz bir tarzda atılmıştır. Ha
disat ve eşkalin tevlit ettiği em
niyetsizlik ve gayri kanuni m~
mele C. H fırkası müntesiplerinin 
kat'i emniyetin teessüsüne kadar 
intihaba iştirakten sarfır.azar et
melerini mucip olmuştur. Sam:ıun 
halkı Serbest fırka maskesine bü
rünen huzur ve emniyeti bo'zacak 

? burnu, Büyükdere ve Bahçe-
Q } d U • ••• köyü intihabına devam edildi. 

ve kanuna karşı koyacak derecede 
bazılan tarafından yapılan taşkıu 
hareketten çok müteessirdir. 

İntihabın birçok safhası gayri 
kanuni olmuş, hatta Serbest fırka
dan birçok rey pusulaları münte-

lıipleriıf-esas defterde imzasını at
madan büviy~ti tetkik edilmeden 
sandığa atılmışbr. Vaziyetin aldığı 
cereyandan müteessir olan bir 
kmm encümen azalan istifa et
mişlerdir; bu muallel intihap de
vam etmektedir. 

Engin başmuharriri 

Yanıa11oğlu Kadir 

24 Saatte 
Üç Hırsızlık, Üçte 
Yankesicilik Oldu .. 
Son 24 saat içinde şehrimi

mizin muhtelif yerlerinde 3 
hırsızlık ve 3 te yankesicilik 
olmuştm·. Bu suretle bir takım 
eşya ve 200 liraya yakın da 
para çalınmıştır. 

İki Saı·hoş Ara
sında Bir Vak'a 

F atih'te Mimarsinan mahal
lesinde oturan Arap Muharrem 
ayni mahaılede oturan arabacı 
Arif ile sarhoşlukla kavga 
etmişler. Arif bıçakla Muhar-
remi ağır suk·ette yaralayıp 

kaçmıştır. Muharrem Guraba 
hastanesine kaldmlmıştır. 

Halk reyini Serbest fırka lehi
ne kullanmakta idi. Maamafih 
her yerde görülen durgunluk 
burada da vardı. Hilmi 

iki Gazcı Arasında 
Seyyar gazcı Hasan Ef. ile 

gazcı Koço, kaybolan bir gaz 
tulumbası yüzünden kavga 
etmişler. Hasan Ef. ufak bir çakı 
ile Koçoyu yaralamış, Hasan 
Ef. yalcalanmışbr. 

Eski Kansını Yaraladı 
Unkapamnda Camialb so

kağında oturan terzi Selim Ef. 
bıçakla eski kansı Naıire ha· 
nımı yaralamıştır. Nazire ha
nımın yaralan ağır olduğundan 
Haseki hastanesine kaldırılmış 
Selim Ef. yakalanmışhr. 

Açık Göz Kadın 
Kasımpaşada oturan madam 

Viktorya Kuledibinde Mustafa 
Efendinin fmnından bir tepsi 
börek çalarken yakalanmışbr. 

Üç Kadın Arasında 
Bir Kavga 

Nişanca' da oturan Ayşe, 
Elif ve Sebile namında üç 
hanım, bir çocuk 'lleselesinden 
kavga etmişler. Elif ve Sebile 
hanımlar Ayşe hanımı dö
vmüşler ve hafifçe yarala
mışlardır. 
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Günün Tarihı 

Serbest Fırka 
Nasıl Doğdu? 

Dün hükumet gazetelerinden biri 
Serbest fırltanın hangi ıerait için• 
de ve nasıl doğduğu hakkında bir 
makale yaz:lı, bu makalede: 

.. Fethi Beye muhalif fırkayı seD 
yap dediler. Fethi Bey kabul et• 
mek istemedi. Hakkı da vardı. 
Paria aefirliji kolay kolay bırakı• 
br mı idi?., Şeklinde bir cüınJ• 
vardı. Fethi Bey bu cümleye der 
bal cevap verdi. Dedi ki: 

"Muhalif fırkanın tetkili vazi
fesini aldığım zaman beni çok 
dütüadüren şey fikir mücadelesi
nin memlekette şahsi hu.umetle
re münkalip olması korkusu idi. 
Yoksa bu gazete başmuharririoid 
ifadesi gibi Paris sefirliğini bırak• 
mamak endişcai hiçbir zamad 
zihnimi işgal etmemiştir. Binaen• 
aleyh bu ifade külliyen hilafı ha• 
kikattir. Benim Paris elçiliğini naSJI 
bırakbtıma akıl erdiremiyeolet 
her türlü şahsi huzuru feda ede
rek bir mefküre için seve sev• 
çalışmak zevkini tatmamış olan'" 
!ardır." 

SABIK ADLİYE VEKiLI 
ŞEHRİMİZDE 

Sabık Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey dün Ankaradan şehrimi• 
ze gelmiş, "müddei umumi Kenad 
Bey ile bazı adliye erkanı tarafır 
dan karşılanmışbr. 
GAYRİ MÜBADiLLERE 62 
BİN STERLiN NASIL 
TEVZİ EDİLECEK? 
Ankara, 13 - Yunan bükOmcti.JJll 

gayri mübadiller arazi ve muaakkafabP• 
karşılık olarak verdiği ( 26,000) atcrUnbl 
naaıl dağıblacağına dair Veklletçe bit 
talimatnııme ihzar edilmektedir. 

CENUPTA BİR EŞKIYA 
REiSi ÖLDÜRÜLDÜ 

Bitlis 13 - Bir hafta evvel Bulıııull 
bavaliılnden gelerek Muş ovasına teC .. 

vih eden ve mevcudu altmıt ldfl k• 

dar oldui u tahınba edilen qklya ~· 
ıinln relal Abcan ve birkaç arkada, 

kuvvetlerimiz tarafından maktulen eict
edUmiıtir. Diğer çete efradı tlddetı-
takip olunmaktadır. 

Sabri 

FEVZİ PAŞA stRIT'TE 
Bitlis, 12 - Büyük ErkiJll 

harbiye reisi maiyetindeki .,,~ 
vaila beraber dün saat 6 b11" 
çukta, zabitan, memurin ~· 
halkın teşyileri arasında IJit' 
lis' e gelmiş, ve saat 9 el• 
ayni tezahüratla aynlınlftJf' 
Siirte gitmektedirler. • r.ı 
ŞEYH SAİD'IN OÖLlJNU'" 

MUHAKEMESİ 11tt 

Ankara, 13 - Y ann A»~ 
cezada Şeyh Said'in ~ 
Salihattinle arkadaşlarının~· 
hakem esi devam edece JJ,ıt 
Dava ile alAkadar oldu ,it' 
iddiasile muhakemeleri Ç•~ıeıs 
çur'dan buraya nakle ~ 
Hobyon cemiyeti mensupl~ 
dan Talha oğlu Sadi ve 4 r 
Erzuruma iade edilmi~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Aslan Aot 

11 Hasan 8. - Pazarola avcı b&fl... Sen bu aa
lanı uyuyor mu zannediyorsun? 

2: A't'Cı - Uyuyor ya- Hem de mışıl mışıl l 3: Haaan B. - Ayatını tetik al 1 Sen g<>nnüyor J 4: Hasan B. - K.ald1r bakabın 
a,.J'O'· musun, onuu gözleri açık. HDa uyanık demedim mi? 



Her gün 
Hükumet 
Halktan 
Niçin Uzaklaştı?. 

M. ZEKERiYA 

Türkiyede dahili ve harici 
haberleri veren bir Anadolu 
Ajansı vardır. Bu Ajansın ba· 
ltnda yüzlerce maaş alan bir 
ltleclisi idare, yine dolğun 
~aaş alan birkaç müdür bu· 
tttıuyor. 

SO.N · PO;S~A 

Fakat bu Ajans memleketle 
alakadar değildir. İntihabat 
11ıünasebesile meriıleketin Her 
~rafında müthiş bir kaynaşma, 
F 'Yecanlı bir hareket var. ' 
b akat Anadolu Ajansı bütün 
L~. hareketlere karşı lakayttır. 
llllihabat etrafında cereyan 
tden gu-rnıtnler, basıl olan 
llti 

1 - Medeni insan her sabah J 2 - Medeni insan liakal haf- J 
braf olur. tada bir banyo yapar. 

3 - Medeni insan temiz Te 1 4 - Pejmürde, pis, perfşıın bir 
;:.:.~eni olmak iddiasında bu· 

= -

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
h." celer hakkında gazetelere 
.:ıçbir haber vermez. Gazeteler 
Q anbul, bir, Adana, Konya, 

'Ursa, Samsun gıöi bftytik 
--erkezlerdeki intihabat cere· 
~ll ve neticelerini bile kendi 

susi istihbar vesaitile temine 
lllecbur oluyorlar. 

Anadolu Ajansı sanki bu 
~llllekette ecnebi devletler 
~atından tesis edilmiş bir 
Propaıanda vuatuıdır. \ 

1.. . ~: sadece bize hergün 
~z kanalından gelmif 
J.a t haberleri,l Faransız kana· 
'ter~ gelmif Almaıaya haber· 
1'a 1 verir. Ve biz burada en 
b Yati'meselelerle meşpl iken, 
~dan babaetmez de Çindeki 
-\lllababn neticesini bildirir. 

~ 
. Ankarada çıkan bir Haki· 

~Yeti Milliye gazetesi tvardır. 
"" gazete, memleketin harici 
~ dahili siyasetini idare eden 

lcanın or:ganıc:lır. Fakat bu 
laıetenin sekiz sayifesinde 
::nılekete ait haberler iki sü· 
illa ll geçmez. Geri kalan kıs
fla ecnebi memleketlere ait 

"•dislerle doludur. Bu 
t,zete sanki lurkiyede değil
~ lllemlckete karıı o kadar 

Yttır. .. 
~ 'fGrlc ocakları H. fırkasının 
1 

, müesseseleri olarak 
~· Yalnız Ankara 
~.:eti [ınerkeziyesinin senelik 
~~ ylµ bin liradan 
~iilc .. dv. BU müeueseler 
~etin ve Halk fırkasının 

F ile yqar. 
,.ıcat bu müessesenin Ana
~ki p.ıbeleri tamamen 
~ · Ne cümhuriyet mefkü
~ , ne de inkalip mefhum· 
~1 ne.ı,rile meşgul olan bir 

An bilmiyorum. 
)'llltı kara heyeti merkeziyesi 
' d <T-utk yurdu)nu neşreder, 
itti • kendileri ~azar kendi· 

Ptt Okurlar. 
"'YI \ita.utan ve muhteşem sa· 
~ Cltına. yüzbinlerce liralık 
ltlt~~ mukabil bu mem· 
fa .. 1. e alikalanm aösteren bir 

İmperatorluk 
Konferansında •• 

Londra, 13 (A. A.) - lm
peratorluk konfaransandaki 
murahhas heyetler reisleri sa
bahleyin toplanmışlar ve impe
ratorluk cezası arumdaki 
ticari münasebabn ıslahı hak
kındaki tekliflere dair müza
keratta bulunmuşlardır. 

BALKAN KONFERANSI DON 
MESAlslNt BiTiRDi 

Atina, 15 - Dün Delfi'de Bal· 
k.an konferanalDln aon ceı.e.i ak
tedilmiftir. Bu celsede BalkaD 
milletleri arasında ulauvvet ve 
müalemetin teai• ve taıwiaini 
i•tihdaf eden konferanam muvaf
fakiyeti için çalışnaıf olan Balk.an 
milletlerine ıselim aöaclerilcüktea 
aoora konferan• mesaisine hitam 
verilmiştir. 

Gaziayintapta Fırka işleri 
Gaziayintap, 14 ( H.~) -

Halk fırkasından istifalar d~ 
vam etmektedir. Yeni fırkaya 
yazllanlann miktan :ıiyadeleş· 
mektedir. 

Bir Vapur Karaya 
Oturdu 

BU sabah saat 4 sularında 
Kradenizden kömür yükü ile 
gelmekte olan Yunan bandı
ralı "Demokratiya,, vapuru 
Ktzkulesi önünde karaya otur· 
muştur. Kurtarmak için uğra
şılmaktadır. 

Birbirlerini Yaraladılar 
Unkapcınmda oturan Rama· 

zan ile Şaban kavga etmişler. 
Şaban bıçakla Ramazanı ya
ralamış, Ramazan da tqla Şa
banın başım yarmqt:ır. 

Şoförler Belediye 
Reisile Görüştüler ... 
Tek taksi meselesi için şo-

förler cemiyetinin heyeti dün 
belediye reisi Muhittia beyi 
:ziyaret etmiş, fikirlerini hil
c!inniştir. 

M. Hansenis 
~Yeti • 

'ltiği T'" \'ar DıJdır? Onua ihmal 'Eleldirik Jirlmti müdtirli M. 
lc.aı.ı. Urk gençliğini, Ameri- Hansenis dün Avrupadau ae1· 
~ """l'ln Y. M. C. A. ismin<Ieki • 
~r llliiesseaeleri avla- 1_DU§_ti=.r=.==------~.:ı 

ır. ye irtibatı azaldı. Nilıayet Halk 
bükftmetin icraatına Ye faali
yetine k&l'fl yabana kaldı. 
Bu suretle bükUmet h•llon 
fevkinde tamamen mtltecerrit 
bir Taziyet alda. 

Demokrui ile idare eclilea 
biç bir memlekette baDc ile 
bükümet arasında, bizde oldu
ğu kadar, bariz bir aynlak 
g3r0.lemez. 

işte bisçe Halk fJrb8uua 
memhıketta .ufa •e ttibanm 
kafbetmetdaln Hbebt bwdw. 

Acaba Mali İşlerle Alakadar Mı? 

Fransa· Tic, ret Nazın 
Ankara'ya Gidiyor 

Brezilya 
da Son 

İsyanın
Vaziyet 

Rio de Janero, 13 (A.A) -
Dahiliye nezaretinin bir tebli
ği, l'erek Rio de Jancro' da ve 
gerek eyaletlerde tam bir sü-

Ankua, 14 (H. M.} - Fransa Ticaret nazırı Misyö Flan- kin bnldim aiirmekte olduğunu 
den refakatinde refikası, kerimesi ve hükümet mipviri, bildirmektedir. 
krediler ve ticaret müdürü Mösyö Clıarmiel olduğu balde p- 1 Federal kıtaat, asileri Para
lecek hafta 21 tCfl'İnİevvel salı glnil Şark sürat katarile l.tan- na laadudanda mağlüp ederek 
bala plecelder ve ertesi gt1İa Frama 11efiri M6sy6 Kont D6 Şam- b~~te sadik kuvvetlerle 
br&I ile birlikte hDkümetimizi resmen ziyaret etmek Ozere birlqml§lerdir. 
Ankaraya gideceklerdir.. RUŞEN"EŞR--EF_B_E-YIN NUTKU 

Ankarada da ıereflenne resmi ziyafetler verilecektir. Haber Türk murahhaslanndan RUfea qref 

aldığıma göre bir Fransız nazırının Ankarayı resmen ziyareti Bey , pek heyecanlı bir nutuk irat 

mühim görnlmektedir. ederek eakl Yunan medenlyetinl medıh 
ft takdir et.it Ye uhuvvet fflaillin 
~. milletls aeııdhıde cereym ye 

kunet alması t-nnı.ini iı:har eyle
mittfr • 

İstanbulda İntihap Mücadelesi 
Son Derece Yavaşladı 

[Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Bu arada hüviyet cüzdanını 
kaybeden bir zatın reyini isti
mal edebilmesi için muhtar 

efendi tarafandan adi bir ki· 
ğıt üzerine yazılmış, resmi mü· 

hürle mühürlenmiş bir kiğıt 
bulundu. Mulıarrimize getirildi. 

- işte bu nevi kağıtlarla 
rey kullanan yüzlerce kişi 

vardır, denildi ve kağıt ta mat
baamıza tevdi edildi. 

• • • 

f apas Efendiler Vaaz 
Ediyorlar 

Fatih dairesinin önünde hu 
hadiseler cereyan ederken 
Beyoğlu daha sakindi. 

Bu mıntakada hıristiyanlar· 
dan namzet gösterdiii için 
Rum, Ermeni ue Musevilerin S. 
fA"kaya rey vermeleri beklene
hHirdi. Fakat hadise tamamen 
alCsi oldu. İntihap yerine 150, 
200 gayri müslim geldi ve azim 

• 
ister inan, ister inanma! 

Hamdullah Suphi Bey Harf inkılabı olur ol-
Türkiyenin ea ntaııpervcr maz .HamdUliah tB· (Dağ 
Ye en milliyetperver ada· yolu) ıw derhal yeni harf-
mıdır. lerle on bin tane daha 

Bu zat 6tedenberi bastu1h. Fakat bu kitap· 
Jaefrettiği muhtelif yazılar· ları kime sataoifü-di? Gc· 
la, muhtelif hitabelerini ne ayni yola mürat:aat 
bir araya getirerek ( Dai etti. Maarif vck.ile:ti 3000 
Yolu) isminde bir kitap vn lira vererek 3000 kitap 
ende getirdi. Bunu harf in· daha aldı. Ocak merlr..e· 
kılihm lan birkaç ay enel zi de tekrar eski aldığı 
eski harflerle 10 bin nlisha miktarda satın aidı. Bu 
\asbrdı. suretle birkaç ay :içinde 

On bin kita'1ın '.kitapçılar (Dağ yolu'nun ikinci tabı 
vasıtasile ve m"'cıru ·vollarla da bitmif ve Hamch~ah 

-y J Su hi B b' · · d aatılmasma imkin yoktur. P • ır seae ~ c 
O lıalde ne yapn1ah? Ham·· 20 bin lira almış ol~. 
dullah Saphi B. bunun ça· Hamdullah S.piu bey 
resini buldu. Maarif Vekili bu dai yolunu değil, ~11 
dostu idi. Kitaplanmn bir kir y~unu ke~fettiktm 
k 

2"""' sonra ötede bende kal
ısmım oraya satb, ~ 

lira 'aldı IDlf yazılarını tekrar top-
. ladı. Bir iki küçiik kitap 

Hamdullah Saphi B. d8ha vücuda getirdi ve 
geri kalan kitaplanıun bir maarife sattı. 
kaSmını da Tiirk oc-.ağı Bu aaretJe Hamdull&la 
oıerkezine satarak bir kaf bey bir aenede Maarif Ve
bin ma da oradan aldı. Bu kiletinden l 0,000 lir adar. 
sayede on bin kitap bir fazla para almıı bulunu· 
bç ay içiade eridi. 7or. 

lst.r inan, ister inanma/ 

Rut- Efref Beyin nutku ibariıretle 

alkıtla-•thr. ikinci Balkan koafran-
11nıa :latanbulda topJanmut hakkında 
TGrk heyetinin •on celacdc yapbğı 

tekHf müttcflkaa kabw edllmlştlr. 

Beyoğlundaki Ka1aba
Iık Nasıl Azalhlacak 

istiklal caddesindeki izdihamı 
aultmak maksadile genişle61· 
mesi kararlaştmlan Tarlabaşı 
caddesinde istimliklere baı· 
lanmışhr. 

ekseriyeti Halle fırkasına rey 
verdi. Niçin? Neden?. 

- Gece papas efendiler 
mahalleleri dolaştılar, Halk 
fırkasına rey verilmesi lüzu· 
mundan bahsettiler, deniliyor
du. Bu doğru mu idi ve o 
halde niçin yapılmışb? Acaba 
papas efendiler, meşhur ihti· 
yatkarlıkları ile Serbest farka 
taraftan olmakta bir tehlike 
mi görüyorlardı, bu bilinemez. 

[intihap haberlerini• aa~aclıı 4 bcD 
sayfadadır.] 

Halk Fırkasının 
Kazandığı Yerler 
Zongu~dak, Artvin, Şavtat, 

Ç~me, lpsala, Hopa, Bard(a 
Balya, Sürmene, Havran inti· 
haplarmc1a HallC fırkası kazan· 
mqtır. 

Devlet Laboratuvan 
Tıcaret mektebinde tesis 

edilen Devlet !aboratuvan on 
beş güne kadar çahşmıya bq
ltyacakttr. 

Tahlil ücretleri için lktıaat 
Veklleti bir tarife yapmaktadır. 

Y nnke~Bozuldu 
Yunkesin büyük tayyareei 

dün uç.muş, fakat on dakikalık 
bir uçuşu müteakip möt6rle
rinden birinde anza çıkmış, 
yere wmiye med>ur olmuştur. 
Arıza burada tamir edilirse 
tayyare bugün gidecek, aksi 
halde Almanyadan bir müte-

.__ _____ ""'!"" ___________ _:ı. ___ ,__. ( hassıs getirtilecektir. 

.. 
Biz, geçenlerde, Son Posta· 

da müthiş bir gaf yapmışız; 
Ankara Türk ocağı merkezin· 
den maaş alan bazı murahhas
ların filan, ayda 800, 500, 300 
lira çektiklerini yazmışız. Bir 
hükumet gazetesi bu rakam
lan tekzip etti ve yerine 400, 
300, 200 rakamlarını koydu. 

Bu tekzibi okuyunca utan
cımdan kıpkırmızı kesildim. 
Ayda üç, dört yüz liradan fazla 
maaş almıyan bu fakir, fuka
ranın bir lokma ekmeğini niçin 
çok gördük? Zavallı murahhas
çık, zavallı muhasipçik, meğer 
ayda dert yüz liradan fazla 
almıyormuş. Adeta gözlerim 
yaşardı . Görüyor musunuz 
memleketteki açlıği, sefaleti? 
Bir ocak memuru ayda dört yüz 
1iradan fazla para almıyor; kıt· 
1ık, yoksuzluk içinde inim inim 
· nliyor; hasta çocuğuna süt 
l:,ile alamıyor; günde bir öğün· 
den fazla yemek yiyemior. Yü· 
ı ekler acısı. Dört yüz lira nedir-
1 ·i? Hem de haftada dejil de 
<"lyda. Zavallı reis, zavallı mu-
rah'has, zavallı mUhasip ... 

Gerçi bunların iç.inde muh· 
telif yerlerden maaş ve tahsi· 
::.at alan ve ayda bin liradan 
fazla kıvtran da var. Fakat bu 
rla para değil. Biz ne diye 
hars: müesseselerinden ayda bir 
ira bile çekilmiyeceğini iddia 
ettik? Ben, Son Postanın bir 
nubaniri sdatile bu yan aç, 
yarı tok yqıyan bedbaht, fe· 
1 ekzede mefkUreciler aleyhine 
:ıkaıı yazıdan azap duydum. 

Ah, şu Amerikalılar, misyo· 
.ıerler, filinlar, yani Türk 
~ıarsının hamileri, iiç beş yüz 
bin dolar daha verseler de, bu 
zavallıların tahsisatına, maaş· 
lanna azacık zam yapılsa ... 
Meseli reis Beye ayda hiç de· 
ğilse dört bin liracık verilse. .. 

Bu olmadığı takdirde ocak 
aidatını arttırmalı, hiikU.metten 
yeniden bir takım paralar al· 
mah, yeniden konserler, balolar 
piyangolar tertip etmeli, millet 
dişinden, hm.ağından arbrmalı 
ve bu zavallı, boynu biikük 
Ocak erkanını sefaletten kur· 
tarmah. Milli harsa ancak böyle 
hizmet edilir. 

Kanalizasyon lıleri 
Kanalizasyonun ilk kısmı se· 

ae bataida tanaamlaoacakbr. 
Belediye, bunun idaresi için 
bir müd6rl6k kuracaktır. 

Seyyah Akını Ba.tladı 
Yaz meftimiain geçmesi 

6zerine 4ehrimize seyyah aknu 
tekrar başlamıştır. Dlin 100 kişi· 
lik ... rah4,p blilesi selmiştir, 
burada iki ~ün kalacaldardır. 

...~~:n.:~~J 
hangi fırkaya rey verece(lni:r.1 sorarlar
.. Wtmh ki n ~ hlimdl lllyet 
,..wur. Safiyeıtlaiadea laıttfade Mvek 
"deftucle »mlal:r. yoktur,, diye lnti· 
lıap tıakknntı -!iptal etmek latiycaler 
vardır. Aldanmayınn: isminizi defterck 
buWuruP iJnZ3 d:tiktcn SOIW"a eJin:'li 
vicdanınıza koyunu:r. ve rc)"ini:d öyle 
veriniz. •• 

ATIH-HARBİYE 
11 Peya1ni Sa/anın 
!l Son 

Romanı 

1 
Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlarında . 



4 Sayfa TeplaleVvel ıs 

FATiH'lE H F İNTiHABIN UZAMASINDAN OSKODARDA 
Sen 

Bildiğini Okur ~ Kavga Oldu 
Dün Fatih belediye daire- o Halk fırkası propagandacı· 

• larından Halide ve Mevlude 
sının onu rey vermek istiyen 
vatandaşlarla epey kalabalık
laşmışh. Her iki Fırka taraf
tarları da hararetle çalışıyor

lardı. Yalnız ortada bir kaki
kat vardı: 

Toplama Tanelerin 
Harmanı Olmaz 
intihabın tehiri Halkın canı-

m sıkmışh. iJk a-ü.nlerin heye
canı kaybolmuştu. Halle Fır
kası (17) lüks otomobil kira
lamış; Halk Fırkasına rey 
vermeleri ihtiyar hayetlerince 
temin edilmiş olanları Fatih 
belediyesine getirtiyor; reye 
iştirak ettiriyordu. Geçenlerde 
Cibali' de nutuk söyliyen Rizeli 
Yunus otomobillerle gelenlere 
bakh, bakb da bağırdı: 

- Toplama tanelerin har
manı olmaz! 

Halk Fırkası Tayyare 
ile Adam Getirsin 
Üzerinde Cümhuriyet Halk 

fırkası yazılı otomobilleri gö-
. ren Fatih'te Katip Maslahattin 

mahallesinde ( 10) numarada 
oturan Burhanettin 8. fU söz
leri söylüyordu : 

- Bize otomobil ile gelen
lerin reyi lazım değildir. 

Biz kalben rey verenleri 
kabul ediyoruz. Varsın Halk 
fırkası tayyare ile dam getir

. allı. Bizim için o reyin hiç 
hükmü yoktur. 

Reyini Elinden 
Aldılar Ama 

Encümen azasından biri ta
rafından rey pusulasının alı
mp yırtıldığını &"Ören Ahmet 
efendi isminde biri, Sultan 
mahallesinde Küçük çeşmede 
( 11 )numarada otura Hayri Beye 
Şu cümlelerle hitap ediyor<lu: 

- Reyini elinden aldılar ; 
ciğerinden, kalbinden de ala
mazlar ya? 

Rey Pusulası Yırtanlar 
Bermutat aihali S. fırkaya 

rey vermek istiyenlerin rey pu
ıulalarının yırtıldığım söylüyor 
Te sayıyorJardı. 

Fakat bu adet o kadar çok-
tu ki hesap tutmak bir hayli 

. külfetli oluyordu. 

Muhtarlarla Laubaliyim 
Lütfii B. (Beyeceğiı mahalle

ıinde Cabi ıokağında 14) 
- Muhtarla laubaliyim. (30) 

senedir ayni mahaİİede oturu
rum. S. fırkaya rey vermek 
için içeri girdim: ismin yolC 

. diyerek işin içinden çıktılar. 

Nüfus Tezkeremi 
Fırlabp Atlılar 

Mustafa Ef. (Şehremininde 
Uzun Yusuf mahallesinde· Ça
vuşpaşa aokağında 1) 

- Sandık başına &"itli;m. 
Serbest Fırkaya rey vereceğim 
dedim. Nüfus tezkeremi fırla
bp attıJar, beni de dıP.nya 
kovdular. 

Çıkma, Babasının 
Evi Değil. 

Mustafa Ef. nin sözlerini 
dinliyenler kızdılar: 

- Seni hiçbir kuvvet dışarı 
atamaz! 

- Israrla, çık dışarı di
yorlar! 

- Çıkma, babalanmn evi 
değil ya! 

Bekçi Parası Ve Vergi 
Halktan çoğu gene Serbest 

hanımlar ve Ferhat Ef. 
hakları olmadığı halde sandr 
ğa ikişer rey atarken görülüP 
yakalanmış ve cürmü meşbııt 
halinde 255 No. komiser ı<i• 
mil efendiye teslim edilmiştir· 

Dün tevkif edilen doktor 
Tevfik B. gece geç vakit tab• 
liye edilmiştir. 

Halk fırkası mutemedi Ce
lil bey orada yevmiye ile tol" 
ladığı propagandacılara ye~ 
miyelerini tamamen veremedi· 
ji için kavga çıkmış, yevmiY~ 
ellerin başındaki Arap Şe~ki 
isminde birile tokatlaşmışlaJ'r 
mesele zabıtaya aksetmiştir· 

Bunlar 13 kişi kadarcbt• 
Aralarında J 6 yaşında Mustafl 
isminde bir çocuk muteJJlet 
Celil beye küfrediyor "' 
Serbest Fırka )~hinde proP" 
ganda yapıyor. 

Hisar lntihabah 

intihapta reyini kullanan biı ihtiyar kadın, kadınların gösterdikleri alakanın canlı misalidir .. 

Kuzguncuk, lcadiye,Burb1' 

niye halkı reylerini dün Hisl' 
belediye dairesinde verıo.İf 
lerdir. Burada Halk fırk_,ı 
ancak % 10 nisbetinde rey ali' 
bilmiştir. !Jeyoğlunda Rumlar Hükiimetten Korkduklan 

için Reylerini Halk Fırkasına Veriyorlar ... 
Şoförler Halki Meccanet' 

Tşıyorlar 
Üsküdar şoförlerinden Zek' 

riya Efendi ve arkad~ıat' 
Kuzguncuktan belediyeye ~~ 
best fırkaya rey vermiye gıd Jt 
balkı sabahtan akşama kad 
otobüslerle meccanen taşııoJf' 
lardır. 

Beyoğlu belediye dair~si, O gün, Hasköy civan hlla Buzhane amelesinden, Hüse-
, dün intihap işlerini sükün reylerini kullanmak icap Jıi_ · yfo Ağanın, bu münasebetle 

içinde geçirmiştir. Sandık, yordu. Halbuki bu, böyle ~1- etrafındakilere söylediği şu 
binanın ön kısmma konmuş, mamışbr. Muhtelif yerlerden J cümleyi ka~det~~k, vaziyet 
etrafına da her mahalle gelen kimselere rey athrılmış- hakkında bır fikır vermıye 
için birer ~asa yerleştirilmiş, tır. Bu arada buzhane · ame- Yifidir. 
işler buralarda yapılıyordu. lesinin de rey attığı görülmüş- Amirlerimizden emir 
Masaların başı kalabalık ol- tür. O gün (90) aldık, mecburen geldik ve 
makla beraber sükfın ve sükfı- bunun ( 88 ) ini Halk fırkasına rey atıyoruz. 
net vardı. almıştır. Serbest Cümhuriyet fırkası 

Dün, burada atılan reyler. r · l l 
büyük bir ekseriyetle Halk fır- R / · • • • 
kası lehinde idi. Bunun sebebi e g e T l n l Z l • • • 
bu reyleri atanların daha ziya
de Rumlar olması idi. Bu adam
lara, evvelce muhtarları Halk 
fırkasına ait rey pusulaları ver
mişlerdi. Onun için reyler bu 
tekilde tecelli ediyordu. Evelki 
gün ise intihap i§leri bir hayli 
karışık gitmişti. 

fırkaya rey veremiyordu, rey 
veremi yenler: 

- Bizden pekali 
paruı, kazanç vergisi 

bekçi 
alıy~r

gelince larlar. Rey vermiye 
müşkülittan dolayı veremı-

yoruz. · 
Halk Fırkasından Kimse . ' 

Geri Dönmüyor 
Serbest fırkaya rey .veremi· 

yenlerin miktan epeyce kaba
~· Halk fırkasına rey ver"7 

mek için gelenlerin hiçbiri · 
müteessir ve kızgın dönmüyor
du, Reylerini vermişlerdi. 

Bakkal Şirket Ahmet Ef. 
Musa Ef. (Şehrel\lininde lb

rahimçavuı mahallesinde 147 
numarada ıeyyar sabcı) 

- Şehremininde tramvay 
yolunda bir bakkal vardır. Adı 
Şirket Ahmet efendidir. Halk 
fırkası için üç rey attı. 

Bu Sene Rey Atmak 
Bitti, Gelecek Seneye 

Hüseyin El. ( Neslişahsultan 
mahallesinde Çınarlıçeşme cad
deainde 59) 

- Serbest fırka listesile içe-

Bugün Nerelerde Atabilirsiniz Ve Ne Zaman ? 
Bugün saat 9,30 - 12 ve 14 

17 arasında rey verecek ma
halleleri, kaymakamlık mınta-

ı 

kaları itibarile aşağıda okuyu-
nuz. 
Beyazıt - Eminönü+
Saraç İshak, Mercanağa, İ>a

yehatun, Kalenderhane, Süruri, 
1 

Y ah, Mesih paşa. . 

Fatih - Hatip Maslab-
hattin, T efkt~a-

fer, Kovacıdede, Avci 8. Mol: 

la Aşki, Derv~i, Kitip "9-
lahattin, Kariye, Tahtamin~e, 

• 
Hızırçavuş, Kasımgünani , ~ 
Mustafa paşa, Beyceğiz, BiJat, • 
Karabaş. 

Be ., 1 Galata, Ke
~og U - mankeş, Hacı 

Mimi, Müeyyet zade, Y enicafııi, 
Arapcamii, Emekyemez; Bere
ketzade. Şabkulu. j · 

Y eniköy - Sarıyer ~ 
Büyükdere, Kireçbumu~ Balf çe 
köy. . 1 

ri ~rdim. Bana encümen· a -

sın dan birkaçı : Bu sene rf y 

müddeti bitti, gelecek seneye 
kaldı, dışan çık dediler f 

100 Zabıt Daha Tutul 
Serbest fırkaya rey veremi

yenlerin adedi arttıkça aı1ı-
yordu. Bunlardan ancak 1 ·~ 
kişi &'elip vaziyeti tesbit etti--
diler. r 

Hisar - Be ko - Um~r Y yerı, 
Servi bumu, Mahmut Şevket 
Paşa, Polonez, Cümhuriyet, 
Buzhane, ( Güllü, Ürümce ), 
Paşa mandıra . 

Üsküdar - Kara Davut~ 
paşa, Kepçe-

dede, Bulgurlumesçit, Evliya 
Hoca, tenbel Hacımehmet, Gül
femhatun, Dürbali, Hayrettin
çavuş, Toygar, Solaksinan. 

Bakırköy - y ~nibostan 
Nıfos,Mah-

mut, Halkalı, Safra. 

Kadıköy Raaimpaşa, 
lbrahimağ 

Osmaniye, Mecidiye. 
·Reyler bütün. mıntakalarda 

belediye dairelerinde verile
cektir. Şu halde başka yere 
müracaat etmeyiniz. Muayyen 
saatlerde · doğruca belediye 
dairelerine gidiniz ve reyinizi 
veriniz. 

imam Bildiğini Okur ..• 
Rey veremiyenler çok mü

teessirdi. F ırkacılığın bu şek
line kızıyorlardı. Ali ~ey is .. 
minde biri: 

- Ne söylesen imam bil

diğini okuyor, diyordu. 

Hanımlann Bir İthamı 
Edimekapı, Neslişah sultan 

mümessiUeri intihabata mü
dahale edildiğine dair . 8 - 10 
zabıt varakası tutulmuşlardır. 
Bu zabıtlar intihabın feshini 
mucip addedilmektedir. 

Zabıtlardan biri intihap en
cümeni azasından biri hakktn-
dadır. Serbest fırkaya ait rey Bakırköy Protesto 
pusulalarını yırttığı hakkında-
dır. Zabıtların birer sureti ma- Et mi Ş tir 
kamı vilayete, ve diğeri müd- Serbest fırkamn 8akır1'6: 
deiumumiliğe verilecektir. Ocak reisi Galip Kemali b't 
M u h t a r l a r ı n Halk viliyete bir istida ile mnrac;;. 
Fırkasına Sadakatleri ederek Bakırköy intihab~ştt 

daki müdahale ve yolsuzlu ,,_.o 

1 
Beyoğlu Bülbül mahallesi 1 t JJ'1 

muhtan Halk fırkasına sada- ayrı ayn teşrih etmiştir. ~ İ«a1' 
İ katini ibraz için halka sandığa sandığı cuma günü Yeşil ~ 

müracaat kağdı olarak Halk tahsis olunmuş. Halbuki Bf j 
fırkasının rey pusulalarını tevzi köy ahalisi kimilen esna it' 
etmiştir. Bu kağıtlar mahalle- duğundan diğer günler ref 
nin resmi damgasım taşımak- rini atamamışlardır. ,ı>9 
tadır Halk fırk8Slna ıne11 ~ 

=m=a=h=al=-1-=e=si= m=u=h=ta=n==e=vv= e=-=li=m= al=i-= · bazı kimseler yeni fır1'' Je' 
ye memurlarından Mustafa Ef. İngiliz parasile hareket tY J 
ile muhtarı sani Ali Ef. 0 diği ve balkı ihtilale ttf.,tl' 
mahalleden elllyi müteca- eyledikleri yolunda prop•i' 
viz hanıma Halk Fırkasının yapmışlardır. 
rey pusulalannı verip "Bu --- J J1 
reyleri istimal ediniz! ,, demiş- Köylerden Kadın 8 

lerdir. Buna karşı " Biz ser- G et j r j y 0 r1 a ' .. ~ 
best Fırkaya reylerimizi vere- tıw 
ceğiz" demeleri ilzerine " Ser- Bakırköy civarında b; ref 
beat Fırkaya rey verirseniz yir- köyler halkı geçen ha 'ısıef 
mi bet lira ceza vereceksiniz,, vermek üzere Bakırk6)'lı ifte: 
demişlerdir. Bizlerde bunlar- kezine gelmiş, rey verırıe. etiP' 
dan bulunuyoruz. Mademki rey mişlerdi. Fakat ekıet•Y,.,011· 
aerbeattir. Bunlann tiu hare- kadınlar teşkil eaen bUJı yte' 
keti muhtar ve memur olmak tehiplere deherlerde ırıu ' ref 

olmadıkları söylenerelı itibarile muhalifi kanundur. 
Şikayet ediyoruz efendim. verdirilmemif ti. · J<&ylet' 

Ne1ll9ah Sultan mahalle•U.den: Çm
0

u Dün · Halk fırkası 6 dete' 
cadde1l Ay9c, K11ç6k çefmc ley.el, otobüsler, kamyonlar' _:;a,.afl' 
Hoca .okafı Hatice, Çınar ..... j1 Ane. rek bu kadmlan B• f )(a9•"' 
Sarmat1k caddHI Fatma, s.n..,.1c Fat- • • H Jk ır 
ma, Çalı çıkma:u Mihrimah, KllçUk çeı• getırtmış ve a · 
mc Naciye, Hoca ıokaj1 Bahriye, Mey- rey attırmıtlardır. fbat'elıeV 
dancık cadde1l HatJce. Halk fırkasının bu deP VJj 

• • karf111Dda mfuıtebip~r f:fe"~ -, f AJIH· HARBiYE roa köylü Abdull b•f'" ' H dayanamamış ıandık 

11 
Peyami Sa.fanın fikiyet etmigtir. Hallı fırlı~ 

':/' Bunun üzerine d'tİl'j 1' 
Son opagandacılan keP 

1 
.,...,911''' 

R b ~ rırı•... ı' 
omanı tc""rfaie çekrek agı .. 0102•~ 

d. · · ·n ı)'I Jf1if' Birkaç Güne Kadar yol<sa ken ısı ıçı dit et 
SON POSTA Sütunlarında cağını söyliyerek teb 

)erdir. 
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Asriliğin De ~ Ustüneı · Çıkan Bir Kadın Ve 
• Kari Gözile 

Gördük/erimiz 

Zındankapıda Kıs~m Mimarlar, Evlerin Pencere- Koca 

Kalp işleri · 

Nasıl Memnun Edilebilir? 
lAGIM KOKUSUNDAN HERKES 

ŞIKA YET EDiYOR. 
Zındankapıda Buğdaycılar •okağın• 

dakt lağım bir haftadanberi patlamı1t 
etrafı piı kokulara boğmuıtur. Halk 

belediyeye birkaç defa mliracaat etmlf, 

fakat buıünc kadar tamiri için hiç 

bir teşebbU. yapılmanııthr• 

Yapılmasını Teklif Ediyorlar Kocamı Muhafaza Et-
• 

sız 

Bu tlklyeU yapan Omlt ubuo 

ticarethaneıi Hhibi, ıö:derlnl tByle 
bitirmekte : 

- Bu pl• kokulardan bojuldllk, 
lldük ; demektedir. 

Bclediyealn himmetini bekleris. 

lnönü Mektebi 
Mezun lan 

OrtakSy loönG yab mektebi talebe
ıbıde11 birkaç talebe matbaam.ısa 

lll\hacaat etti. Bunlar bu •ene •mıf terfi 
et.it, mektepten mezun olmUf, fakat 

b8fka mektebe ııönderllmemiflerdir. 
Şinıdi Açıkta kalmıt vaziyettedirler. 

lfalbuki buradan mezun olanlar her 

lene tqra muallim mekteplerine ,Un· 

dcrilirdl. Bunun mebebl, bu mektebin 

.u&ycte merbut olma.aı lmlt• Bu hale 
bir çare bulmak elbette ki lblmchr. 

Tütün inhisarından 
Bir Şikayet. 

Tütün lnhiHr ldare.I tarafından 

lııtihabat için bi:dere yapt1an tuylk 

•rtılc tahammnt edilemez: bir hal aldı. 

Kanun hlllfına giinde on bir ıaat 

Çahftınlarak luwuıdığamııı bir lokma ile 

bbJeri tehdit etmek hem •JIP ve 

heııı de pnabtır. 
lnhiHr ikinci tube mildllrU olu 

ltüann Beyin bizlere r8ııterdlği tlddet 

-.e uablyct intihabat dola11•lle tarif 
edlleınlyecek bir dereceye çıktı. 

Reylerlmlzl Hallıc fırkuına .erme
lllılzi, alut takdirde derhal kovacap 

bUlperva möylemektedfr. Binlerce amel~ 
~ efeDdinln esiri. midir? lladeakl 

eGıılhurlyet devrindeyiz, herkea reyin
clc htır ve mabe1ttlr. 
Habızbkla mGcadele eden muhterem 

la&etenizden bu huauawa Duan baufa 
••auu Aciz bir karllolz afatUe ılzclen 
~. ederim efendim. 

Mlltekaldbal askeriyeden ve halen 
tiltGn lnhlaan amelulDden: 

/. 
1 

Katmerli Reylerden · 
t~me meydarunda oturan cakicl 

ltaıu •iamo kau Fatma, •areti mahau

lada otomobile bindirilerek Gç defa rey 

•tı.11br, Bu, doJru mudur? 
Arap camU gençlerinden 

Melımet 

CEVAPLARIMIZ· 
Edebiyat ve hukuk doktoru lımall 

'6,. Beye: 

&..~. An.nunı JWin• ıetlrmeyl çok 
~-.ıtclllc. Fakat lmkln bulamadık.. 

SGıeyman Nuri Beye ı 
- ilk far .. tta anuıtusu yerine setir· 

ııı.iyc Ç•llfaaitz.: V • blr •~harririalsl 
~~.& . 

llGyGkderede Adli· Beye ; 

'-- ltlklyenb usua, Ha..;..z aumidil'. 

~~ple biklyeah dercedJlemc.uftir. 
'-tekaıt Bolulu Jt.r.W. S.,e ı 

:..; y~ Allllye V.WU clllftüktea • -.v.-. ............. 1 

~ llehmet Nan Bere ı 
~ - llelüu-- çek ..... ...... 
~~eaeaılftir. ftfau ed4İrla ....,, . 

Hayabmmn çoğu kapah c:lu-1 nn pencereaiz yapılmuım tek· zi e<lllecek, bina içinde daimi 
ftl'lar içinde geçer. Halbuki lif etmiıler. 1 IUl'ette temiz hava ve muntazam 
bina içinde geçen hayat ııhhi Bu evler ine benziyece~ ıpk bulunacaktır. Bu. lflk güne
ıeraiti cami değildir. Binalann diyeceksiniz. Hayır. Bu adam-< tin faydalannı da havı olacakbr. 
sıhhate muzır kısımlan pen- lar iddia ediyorlar ki bina d~- · Bu sahifede sıördilğilnüz 
cereleridir. biline ıun'i ve fenni vasıta- resim, bu penceresiz binalardan 

• Çünkü sokağın tozu pence- larla hava ve ııık 'f~rpıek ) birinin nilmunesidi~ .. Evler ve 
reden gelir. Sokağın guruitüıll mümktindilnr. Fenni vesaitle binalar bu şekle gınnce artık 
pencereden gelir. Bütlln bunlar verilecek bu lflk ve hava ia- o şehrin manzarasım bir ıey
ııhhati~izi v~ sinirlerimizi bo-- tenilen şekilde tanzim ve tev~ >- redin! 
zan amillerdir. ~ 

Pencerelerin bundan da mll
him bir zaran vardır : Pen-

cereden gelen ışık odaya müsavi 
surette girmez. Oda bazan 
güneı gCSrür, buan görmez. 
Güneı gördüğü zamau bir 
kısmı güneşten istifade eder 
bir kıımı etmez. Pencere ya
mnda çalışan birisi ile odanm 
kuytu bir köşesinde çcllışan 
adam güneşin ziyasından ayni 
ıurette istifade edemez. . 

Dahası var. Üşenmemifler, 
tetkı1t etmişler. Pencereli~ bir 
ev, penceresiz bir evden daha 
pahalıya mal olurmuı. " 

O halde ne yapmalı? Ela 
kestirme yol pencereleri kal
dırmak de;il mi ? iıte, son 
samanlarda miinarlar bayi• 
bir· fikir ortaya atllllflar ve 
ıimdiden sonra bütün binala:. 

Bankada 1000 Lirası 
Olan Dilenci • Mevcut 

Fatihte bir dilenci vardıt. Fatih ' ' bulundutuaa 

c:ivannda oturan halk bu ada1111 çıkb. 

çok iyi tanu, lami A;hmet Münür

dür •• Bir köteye oturur, ıelen 

ıeçenden para dilenir. 

Bu adam enelce aankb , ve 

aakalh idi~ Bir fÜD üz.erinde 30t 
albn bulundu. Zenfinliti nazan 

dikkati celbetti. Bu.nun üzerin• 
Ahmet Müniii klyafeliııi detiftitdi. 

Sakalını · kestirdi,· aantJnı çıkardı. 
- - 1 

Gene dilencilite de°vam etti. 

Sizden, bizden aldıtı paralarla 

aervet yapan bu dllend hepimize 
ibret olau11. Dilenciye para nr-

~~~~~iz~·-------------------

FlflH-HIBİYE 
11 

Peyami Saf ~nın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlannda 

Nihayet bu adam dila aabah 

6ldü. Üzerinde SO Ura para, ve • 1 ' ' '-____ ;.... ________ ......, 

Emııiyet .. ndıtında 1000 liraaı 

~OSTA., NIN Tefrikui: No 58 
M UllARRIRI 
llORls LÖBLAN 

1 • -

olmuı olaİı bu yerlerde, bu h8;'1~ f f iki kızkardet Raule ~a.ktı
F ranm topra)dannda, a~ , lar. Onlar da insani cUçüler 
neviden bir laldiH kU.ınnaa haricinde, hususi ve harikalı 

..,, 1 

~ ... - Arsen ıüpen'in Son Sergüzeşti - - • 

iMDAT . GELİYOR 
ı. ~ auatu. Mahiyeti itibarl
Gt.!0" baait Ve • çok • mantıki 
~ bu l~p macera hepıine 
._6 hakıkati içinde] g&ril
taı yk~d~ ve aralannda hiçbiri 
ttınck çu~ b~ •itiraz denneyan 

S nıychnde değildi. 
eşu Dlınldandı· . - :a . . 

f~a d urası pek emin bir mah-
'-lahf a eğil, Sularla muhat bir 
~ ıa ... 

aut ce d' _ F' vap ver ı: 

YtL b 1 akat o tarihte bu vazı· .. 
~ t ki d 

feYt->~ e ycktu. Mahfaza 
L-. -nın t · . . 
"'lllllJı eaırlcrıne maruz 

ınuyordu. Diğer taraftan 

1 
bir buine, ebediyen muha!aza 
için·. bir. yere İömülmnf. ola
maz. Herhalde bu' hazine bi-
rine aittir. Fakat, esran ele 
geçmediği veya herhangi tarihi 
ıebeplerle meçhul kaldığı için 
hiç kimse onu keıfedemem!f. 
"Etreta,, da Fransız kırallan 
tarafından gizlenen hazinelere 
ait hikayeleri bilmiyor musu· 
nuz? Orta asırda birçok dini 
kuvvetler tarafından saklanıp 
ta sonraları bulunan birçok 
definelerin maceralarını unut
tunuz mu? İşte, bugün de, pek 
büyük tarihi sergüzeştlere sahne 

bulunuyoruz. . İ 1 bir şahsiyeti seyreder . fibi 
Raul, bwıun üzerine bu de- Raulü seyrediyorlarcL. . 

finenin hangi asırlardanberi . Raul ayaga kalkarak: 
ve ne gibi tarihi safhalar geÇi-· -Haydi, dedi, timdi çahp-
rerek bugilne kadar geldiiini hm, define L namına ortada ne 
'le nihayet, ıatodaki fa~yi .kalmıt? Belki o kad.F ehem
nasıl hazırladığım, Mösyö Ger- İniyetli birş~y değil. Görelim 
senin ölümüne kadar hikiye 1 bakalım. 
etti. 

Bunlan dinledikten aoıı\-a 
Beşu, Raule adeta dini liir 
hayfanlılC: ve muhabbetle · ba
karak: · 

- Bu meseleler üzerine de 
aen geldin dedi. 

Raul~ neşeli bir tavırla tek
rar etti: 

- Bu meseleler üzerine de 
ben geldim. 

Beşu sordu: 
-Nasıl görebiliriz? 
- Mahfazayı açarak. 

. -Fakat bunun için günlerce 
1 uğraşmak lazım. -Ağaçlan 
kökünden sökmek, tüneller 

1 

açmak, toprağı kazmak icap 
eder. 

- Bu, bir iki, nihayet üç 
saatlik bir iştir. 

mek İçin Ne Yapayım? 
Bir 1'adının Muvaffa

kiyet Sım.. 

Evlenmek, ekseriyetle bir 
tali ve tesadtif işidir. Fakat 
ftlendikten sonra aileyi ida-
me dah.t .ziyade bir zeki ve 
bir kabiliyet meselesidir. 

Şimdiye kadar erkekler ev
leninciye kadar karılannın ar
kalanndan koşarlardı. Fakat 
bir defa evlendiler mi, mesele 
halledilmiş bitmiş olurdu. Ka-
dın hayab müddetince kocas~
na sadık ve işık kalmıya mec-

. burdu. Erkek onun her ihti
yacını tatmin ettiji müddetçe 
kadının kendisini memnun et
memesi için bir sebep yoktu. 

Fakat, bugünün kadınları da, 
erkekleri de biraz değişti. Ev-

lendikten sonra da erkek ka
dını evde tutabilmek için bir 
takım fedakirlıklar yapmıya 

mecburdur. Bu mecburiyet 
daha ziyade kadına düşer. 

Kadın kocasım evden soğut
mamıya, onu elinden kaçırma
mıya dikkat etmek ihtiyacın

dadır. 

Erkek evden çabuk bıka
bilir. Onu evine bağlıyacak 

olan, kadının zekası ve kabili
yetidir. Ka<lın kocasının arzu
l•nm, ihtiyaçlarını, zayıf ta
raflannı tetkik etmek ve bütün 
bunlara cevap vermek ızbra• 
nndadır. Bunda kusur eden 
kadın, erkeğini elinden çabuk 
kaçırır. 

Erkek bazen yorgun döner. 
Ona yorgunluğunu hissettir
memelidir. Bazen meyus döner. 
Onun yesini gidermiye çalış
malıdır. Evinde yorgunluktan 
fik~yet eden, çok para ilti
yen, aklı eğlencede olan ka
dın, kocasını çabuk IOğutur. 

Ev kadını, bütün bunlan idare 
etmesini bilen kadındır. 

* C. Ş. M. rümuz1u karüme: 
Y apacaj'ımz İf karımD bu

lunduğu muhitten uzaklaştır
mak ve onu tekrar bu muhiti 
tesis edebilecek imkinlardan 
mahrum etmektir. Bunu temin 
ettikten aonra tedricen onu bu 
~afından iğrendirmek, tabii 
zevki ona tatbrinak lüımdır. 

...!.- Oh, oh .. 
- Evet, eğer, binanın de

fine mahf uuı olarak kulla
nıldığını kabul ed«elr-olursak~ 
b6yle bir definenin herhalde 
filpheyi celbetmiyecek bir 
yerde, fakat kolayca açılabile
cek bir yerde bulunmaaını da 

kabul etmek icap eder. Ben bu 
hareket noktasından faaliyete 
başlıyarak araştırdım ve tat
-lar arılsında dikkatle bakıldığı 
takdirde gayri tabii bir tarzda 
anlaşılan bir taf gördüm.kabardığı 
Taşı kaldırdığım vakit, zaman 
ve tabii hadiseler tesirile bazı 
noktaları tıkanmış bir toprak 
yol keşfettim. Haydi bakalım, 
Beşu, davran, yanılmıyorsam 
muammayı halledebileceğiz. 

Evveli bahçıvan dairesinden 

f Sokak Elbisesi 1 
~ 

Siyah kadifeden son moda 
bir kostüm tayyör. Kollan 
uzun ve kol uçlan geniştir. 

™ 
Bu ikinci tedaviyi yaptıktan 

sonra neticede salah muhak
kaktır. 

Ankara'da M. S. A rümuz
lu kariime: 

Siz bir felaket içindesiniz. 
Mektubunuzda saydığınız ku

surlar bir kadını kanunen bo-
pmak için kafidir. Kauuni 
vasıtalarla kanD1Z1 boşayımL 

Ondan sonra tekrar evlenmeyi 
dftfOnününtız. 

Hanımtegu 

GUa 31 14-T eşrinievel-930Hwr 1'2 

ATabt 
21-Cemuielevel-134 

V aklt·Euni· V aıab 

GIDql 12.36 ı ' . ' Ôf le 6.27 12.81 
bıbtcli 9.34 lS.17 

Rumi 

1-T efrinlevvel-1346 

V akıt-Ezani-Vasati 

Aktain 12.- 17.J2 
Yata. 1.30 19. 4 
lmaak ıo.sa c.31 

• 
ellerine · iki kuma alarak 
Romalılardan kalma bina ha
rabesine gittiler. iki kızkardeı 
te onlara refakat ediyordu. 

Hili ıılak duran birçok ot
lar dikenler yolundu, birçok 
molozlar . kaldınldı, çakıllar 

temizlendi ve ortaya temizlen
mif, rahatça tetkiki mümkün 
olabilecek bir saha çıkt~ . 

Bazı setler de yıkıldıktan 
sonra bir takım kınk dökük 
mozayikler ve heykel kaide• 
lerine tesadüf edilmiye başladı. 

Raul, bilhassa bu tarihi 
eserlerin çıktığı tarafa doğnl 

hafriyat yapıyor ve B~uya da 
kendisi gibi hareket etmesini 
ihtar ediyordu. 

( Arkası var J 
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BAREM DEBLIZLBBINDI 

ŞUURSUZ SATIRI, SARAY . HALKI İÇİN rlR 
Ve birdenbire kıu kucakladı, 

yatağa doğru sürü!demek istedi. - Affet Hünkarım, Günahsıe Bir Kulunam. 
Kendisine gönül verdiğine 

inanmış, bilmukabele de gönlü• 
nü vermiş olduğu kızın bu 
kuvvetli deraguş üzerine mesut 
iniltilere boğulacağını, baygın 
bakışlar ve ılık buselerle meş:· 
bu tam bir teslimiyet göste
receğini uman Üçüncil Osman, 
birdenbire müthiş bir surette 

sızladığını duydu, hayran vo 
muztarip geri çekildi, elini 
sızlıyan uzvu üzerinde dolaş
tırarak kekeledi: 

- Beni sen mi yumrukla· 
dm kız? 

Bu sual, ahmak bir hay
retten ziyade 6'.leruni bir endi
şeden doğuyordu. O, burnu
nun sızlamasi deliletile yum
ruklandığma şüphe etmiyordu. 
Fakat bu yumruğu Gl11nihalin 
atmasına ihtimal vermiyordu. 
Seven ve sevilen bir kızın 
vuslat deminde hoyrathk etme
sine - kendi zu'munca - imkan 
yoktu. Hele o kız, bir halayık 
ve vuslat anyan da tacdar 
olunca bu imkansızlık büsbü
tün katmerleşiyordu. O halde 
yumruk kimin tarafından abl
mış oluyordu?.. Hünkar, bu 
ciheti bir türlü tesbit edemi
yor ve gene meş'um ellerin 
tecavüzüne uğramış olmak en
dişesile o manasız suali yapı
yordu. 

Gülnihal, düşmanına karşı 
hayatım muhafazaya çahş:m bir 
yaban kedisi gibi pençelerini 
sıkmış, bir köşeye çekilmişti. 
Artık ne hafız Beşirden imdat, 
ne cinlerden yardım bekliyor· 
du. Bütün güvenci, kendi kuv
vetinden ibaretti. Oradan ya 
tertemiz çıkmak, yahut sevgi
lisine nezretmiş olduğu serveti 
yıpratmaksızın ölmek istiyor
du. 

Hünkarın sersem bir ıstı· 
rap ile kekelediği sual üzerine 
dudaklarına kadar yükselen 
.. evet,, kelimesi bu fedakar 
azmin en beliğ bir ifadesi o
lacakb, ve o, bu kelimeyi söy· 
lemekle - sonu pek vahim - bir 
mübarezeye girmiş bulunacaktı. 

Fakat o kelime, gene du· 
daklannda kaldı, odanın eşi

ğinde Hafız Beşirin munis se
si titredi: 

- Sultanım, bir emriniz 
mi var? 

Bu ses, şaşkın Hünkin 
çileden çıkardı. Bumuna İne• 
yumruk darbesine rağmen he
nüz tehevvür edemiyen sersem 
qık, içine kıvılcım düşen bir 
fıçı barut gibi müthiş bir infi
lik göstereli: 

- Seni melfm ıenil Başıma 
sardı&1n beli yetmiyormuı 
gibi bir de ardıma düşer, 
benimle alaya kalkanın ba, 
dur öyle ise!. 

F eryadile zayıf kölenin 
üstüne atıldı. Boğazından ya
kaladı, sürüye sürüye tq 
merdivenden indirdi, köşkün 

yakınındaki havuzun kenanna 
kadar götürdü ve iki, üç 
defa salladıktan sonra zavallı 
adamı bir cılız hindi gibi su
yun içine attı. 

Kölenin sürüklenirken ve 
tartaklanırken başı taşlara, 
mermerlere çarpmış, birkaç 
yerinden yanlmıtb, yaralardan 

. - ··!···-·= 
· akan kan, hawmn berrak ğaştadım.. Yann belld = ==-1.- =-
sathında kirmızı izler vücude lanacabın. -•-ı----
getiriyordu. Hafız Beşir , bir lıaıa-i _ _ -- - - _ 

H:iinkir, şöyle böyle hıncmı lede· haYUZUB kenanna ~ 11.,__.....ı._..._ 
çıkardığı için biraz ukinlq- dL efendisinin uzatbiı eli -~ Solian Sala, Yakartlan Apfu 

ıiilz suyun içinde iken - minntle 
"ınitti. Kölenin suya dalıp ve hilrmetle öptii, yiae 0 elin 1 - Uyandırmak (4) sula-
çdaşını, bazen de yiimıiye ça• yardımile dışan çıktı, yarala- ınak ( 4) 
lışıp bilihare kendini bıra.lqşı- nadan sızan kanla alaea bir 2 - Edat ( 2 ) meyn ( 5) 
m, kanlı mevcclerin oynayışı- renk alan yüziinü yerlere süre- benziyen (2) 
ru seyrediyordu. Bu mazlum rek inledi: 3 - Omit et 1 (2) su (2) 
manzara, kedilere iğne sokan - Affet hünkinm, pnalı-" 4 - Vakit ( 5) müsterih, 
sinekleri ipe dizen huysuz ço- sız bir kulunum! asude (5) 
cuklar gibi, onu eğlendiriyor- HilnkAr, yerlerde sürOnen 5 - Sual edab (2) emmek-
du, menfur bir haz btitibı ben· kırmızılı siyah çehreyi ayağile ten emir sigası (2) 
liğine yayılml§ gibidi. çiğnedi, bir kelime söylemeden 6 - • . . 

Fakat yan kalan visalin köşke doğru yürlidü. Hiddeti 7 - Nota (2) nota (2) 
üzücü hatırası, o dakikadaki geçınİf, burnunun acısı dimnit 8 - Tapıamlamak ( 5 ) ya-
ha.ua de galebe etmekte gecik- ve biraz evvelki çılgın iştihas kmJık (5) 
medi. biraz ötedeki zarif köı- gene alevlenmişti. · 9 - Teessür nidası (2) bey-
kün iç.inde kalan güzel kız, Anık burnuna yumruk değil, gir (2) 
birdenbire göziinde canlandı. beynine topuz vunilsa, perilerle 10 - İle (2) Aptal (5) içe-
Artık k"l , boğul· uşunu deg .. :ı değil, cehennem zebanilerile risi ,(2) 0 enın "' yüzyüze gelse avını bırakmı""' 
kızın tatlı tatlı bayılmasını acakb .. 11 - Ermeni ismi (4) yemek 
görmek i-;tiyo~~u. Ayni zaman- . y lıte ·bu mecnun karar ve pişiren (4). • 

da Hafız Beşırın henüz lizım ) bu müfteriı iştiyak ile merdi• E> ar Ü 1 f Ün un Emin İ 
bir vücut olduğunu hatırlamışb. venleri çıkb köşkün ya~ 
Gü!nihalin k~ndisin~ taaşşuk~ odasına girdi. Hayreti Od Kİ m 

1 0 laca k? 
sahih çıkmadıgı takdırde kaleyı boştu!.. 1 Darülfünün emaneti dünden 
sorguya çekecekti. Hünkir, iptida şaşırdı, son- itibaren münhaldır. Emante 

Bütütn bu miilihaıalar, onu ra dişisi qınlao bir canavar Yusuf Ziya ve Muammer Rqit 
havuz başından aynlmamıya gibi kuduz bir tehevvüre ka· Beylerden birinin intihap edil
ve kölesini de affetmiye icbar pıldı, merdivenleri atlıyarak mesi kuvvetle muhtemeldir. 
ettiğinden şişman vücudunun hareme doğru koşmıya başla· Çimento Fiatlan 
rnüsaadesi nisbetinde havuza dı. Şimdi, Valde sultam daire-
eğildi: sine götüren enderun takımı Yüksek Mi? 

-Beri gel habis - dedi - bu yerlerine dönüyorlardı. Şehrimizde çimento fiat-
gün~ük murdar canını sana ba- [ Arkası vu ) larmm yüksek olduğu h&kkuı

da şikayetler vardır. Ticaret 
odası 7 çimentocayu bir içti
maa davet etmiştir. Komsiyoa 
içtimamı önümüzdeki Pazartesi 
günü yapacaktır. 

Samsunda 
Vukua Gelen Hadise

lerin Aslı Nedir? 
Samsundan: 
Cumartesi günü başhyo 

belediye intihabatında, salı 
gününe kadar devam eden 
lüzumsuz münakaşa yüzünden 
reylerin ancak yüzde onu bile 
ablmadı. Encümen, Halk Fırka
sındandı. Azalan da namzetler 
arasanda idiler. Bu itibar ile 
işlerin yavaş gitmesindeki 
sebep ve hikmet kolayca 
anlaşılır. Bittabi bu yüzden 
halk hayli müteessir oluyor. 

Bu yilıden birinci günü san
dığa ancak yirmi üç rey abla
bilmiştir. ikinci gtinü halkın is
ran üzerine ancak yüz on 

[rey ahldı. Bunun da yüz seki· 
zi Serbest fırkaya aitti. Bu 
vaziyet karşısında dördüncG: 
günü yani (salı) günü hergiln 
sandı.k başında bulunan Ser
bent fırka murahbasını içeriye 
almamıya karar verdiler ve aJ .. 
madılar. Fakat delediye önün
de toplanan halk, buna taham· 
mil etmedi ve bu yapılan 

Yeşilköy' de Yeni 
Bir Mektep 

Veşilköy' de yapılan yeni 
mektebin açılma merasiıni ~ 
nüılıüzdeki çarşamba günli ya. .. 
pılacakbr. 

haksızlığa göz yummadı. Bu 
arada belediyenin kapısı kırildı. 

Vali Kazım Paşa, Po~ 
müdürü, Müddeiumumi ve Ser· 
'beıt fırka reiai Şefik Avni 
Bey Beledfyede idiler.Galeyana 
gelen bu halkı teakin için 
Vali Paşa ve Şefik Avni Bey 
sükünet tavsiye ed.iyorlardi. 

Y alnıı: hadiseye sebebiyet 
verdiklerini iddia eden Müd
deiumumilik Kogu zade Sü
leyman ve Kefeli ıade Muhit
tin beyleri Müddei umumiliğe 
davet ederek ifadelerini aldı. 

Htimit 

Bir Noktayı Tashih 

itii.nrile belediye teşkilatına 

Almanya Arpa Resmini 
. indirdi 

Berlin ticaret mümessilimiz 
Almanyanın, almanyaya ithal 
edilecek yemlik arpadan aldığı 
ıümrük resmini iııclirdiğini ticaret 
odamıza bildirmiıtir. Almanya 
bundan böyle arpanıa yüz ki
loaundan (l2) mark yerine (6) 
mark alacaktır. ---Gazi Muallim Mektebi 

Muallimliği · 
Beyoğlu 19 uncu mektep 

müdüril Cemal B: Ankara 
Gazi muallim mektebi Türkçe 
muallimliğine tayin edilmiştir. 

FAflH-HAIİ'E 
11 

Peyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlarında 

Ilgına tabi Eldeşte belediye 
intihabına dair bir yam çıkmlf .. 
tır. Bu yazı Elde.tin merbut 
olduğu Ilğma ait olmak lhlm ı 
geliyordu. Çünkü Eldeş nüfus 

tabi dcjildir. Tashih ederi-. .._ _________ -J 

T eşriöieneı 15 -
Sinema Sütunu 

Sinema Ve Tiyatronun Farkı Nedir? 

Sinema, l~iyatroyu 
Neden Öldürüyor? 

Sinema, tiyatroyu niçin öl
dürüyor? Bu sütunlarda, bu 
mesele ile hiç meşgul olmadık. 
Fakat bu suale afaki surette 
cevap vereceğimiz yerde :sade
ce rakamlann belagatine göz 
atmamız kafidir. Amerikada 

meşhur aktris u Sirilmud,, biı' 
piyeste rol alınış. Bu piyes 
haftada sekiz defa 6ynanmış, 

1 

Bu hal üç sene devam etmiş. 
Bu piyesin filmi yapılmış. 

Haftada 30 defa gösteril· 
miş, fakat Nevyorkun yedi 
bin sinemasında. Aradaki 
dehşetli farkı düşünürseniz 
ve bir piyese uisbetlc bir fil· 
mın bırakabileceği · hasılatı 

hesap ederseniz sinemanın 
tiyatroyu mçın öldürdüğnii 
anlamış olursunuz1 ve bu suretl' 
ikisinin arasındaki farkı da 
müşahede imkanını elde eder-. . 
sınız . 

!Pm• YARIN AKŞAM -• DAR0LBEDA Yl TEMSİLLERi 

MELEK VE btlllBUl BflED(YESI 

E L H A M R A .~ 2:.':':a ~~ mJ ~~ 
MEKTUP ffll 

l~~sıTXClf 
L ·11 • .t•ıumessı erı: 

MAURICE CHEVALIER ve 

A JANNETIE MAKDONALD 
i İhtar. biletler her iki sinema 
;işelerinden şimdiden tedarik 
~dilebilir 

3 Perdelik 
Piyes 

Yazan: 
W. S. Maugham 

l 1111 I 
urum 

Terceme edeJ'I 
A. Muhtar 

Bu akşam Mlllet tiyatrosunda Ns.tit 
B. ve Cemal Sahir B. tkumpıutyalıatl 
çifte f&irler i'•yet glilünçHi oyun. IVt' 
kından ıonra azanlar. Kahkahalı koxrıedl. 
Varyete • Duetto. 

EKREM REŞiT 

Df SORİERTEE 
ROMAN 

NOUVELLE REVUE 
FRANÇAİSE 

BHYOGLUNDA LIBRERI 
MONDİY ALDE BULUNUR. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Salonların 
Odalarının 
Mahsus 

timBALI 
neşre· ttiği 

• 
zıya mun-
k on f o r . 

Ve Yemek 
Tenvirine 
Müteaddit . 

1 U il E 
bilvasıt 9 

tazam ~e 
tabidir· 

VERESIYf 

Metro han Tünel meydam, Beyoğlu - Elektrik evi, B~Y~t~ 
Lıtanbul - Caferağa Muvakkithane caddesi, Kadık6y - Şıt 
Hayriye ukdesi No. ı o Oskiidar. ~ 

Gazinin Harf inkılabını 1 
Tavsiye Eden Nutku 

inkılap müzesi içhı kıymetli 
bazı kitaplar ve albümler alın
maktadır, Mısır ve Suriyeden 
bazı kitaplar getirtilmiştir. 

• • 
Kış Mesaısı 

·liJ1de1'i 
İstanbul vilayeti dabı . te'; 

deVllirin kif mesai saatlel'l bıb 
bit edı1miştir. Vazife (etJ) 
saat (9,30) dan ( 12 ) ve '°' . ot" ...,,, 
den (16, 30) a kadar ,r 

.. d ki curıı 
edecektir. ünümüz e . f ııfl~; 
t . - ünd •tı·&aren baŞ 
esı gun en ı 

caktır. ./ 

Komisyon Gazinin saraybur
nu parkında yeni harf inkıli
bını tavaiye eden nutkunun 

uhm büyük biı' karton üzerine 
yapbrmıştır. Kurşun kalemle 
ve yeni harflerle yazılan bu 
nutkun iki sayfası o vakit gue
teler tarahndan fotoğrafı çıka-

==--===-------~ ~ ~ . iideri" 
maması için eserıD f:ı!lel' 

nlmak için alındığından boru
namamııtlr. 

Zamanla bu yazılann bozul-

bazı ecza vurulnıuftllr· edi; 
İnkılap ınuzc!jinde teşhir 
lecektir. 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap "_eriyorlar... ( VAPURLAR ) 

H ükUmetin O lan Ve Biten işi erden İiiiiiiiiiS .. eyniiiii·iiiiiseiiiiifaiiiiiin;;;;;_ 

Henüz Haberi Yoktu ••• 
•• • • 

Fakat Rusya, Her şeyi Oğrenmıştı ... 
Sabık maliye nazın Cavit 

i>ey itiraf ediyor, dört U%UD 

1Duharebe senesinde sımsıkı 
.aldaıwı gizli sırları ortaya 
abyordu. 

Şimdi, bugünkü kanlı ve fe
ci neticenin hakiki sebebi olan 
Tiirk - Alman ittifak muahe
desinin nasıl bir elçabukluğu 
ile ve ne hülyalarla yapıldığım 
tamamen öğrenmiş oluyorduk. 

Cavit bey fÖyle devam etti: 
- İşte ben, Türk - Alman 

ittifakının artık bir emrivaki 
olduğunu Enver paşamn kona
iuun kapısı önünde T alit be
)İn ağzından öğrenmiştim. 

Enver paşanın konağında 
ı»elc az kaldıktan sonra hep 
~aber Sait Halinı Pqanm 
1alısına gittik. Ben orada çok 
.az söylemedim. Fakat Talit 
B. , itirazlanmm teker teker 
laydı. 

Bunun üzerine Sadrazam 
fQ teminab ..ermek lüzumunu 
lıiasetti: 

- Onları bana bırakımı~ 
Ben: 
- Bu muahedeye bazı fey

lerin ilavesi llzımdır, dedim. 
8clki diğer teklifler de ol
muştu. 

Söz buraya gelince Cam 
Beyin vaziyetinde biraz te
~ddüt göriilmiye bqlnmıfb. 
.\nıaşılayordu ki sabık Maliye 
llazınmn dağarCJğmda çok 
leyler vardı. Fakat bunlann 
h~psiai ifp etmekten çeki
niyor gibi idi. Bu vaziyette 
hiraz mtıllhazadan sonra anlat
lllıya başladı: 

.. - tki gün soma, yani 
lenımuzun 22 inci Alı g6nü 
tekrar sadrazam paşamn ya
llıada toplandık. Birhayli mü
lakereden sonra fU noktai 
'aıar tebellür etti: 

.. BUigaristan harekete geç
'1eden ve Romanyanın bitaraf
~ temin olunmadan evvel 
liirkiye kat'iyen muharebeye 
litnıiyecektir." 

Bu karara kimse itiraz et
a.ıedt Hatta koyu bir harp 
taraftarı olan Enver paşa bile 
hunu sükunetle kabul etti. 

8u müzakere esnasında an
~dını ki, muahedeyi elçabuk: 
•ita ile inızalıyanlar, devleti 
~e girmiye mecbur addet
~~orlardı. Esasen sadrazam 
d •t Halim paşa da ilk içtima-

l ayni mütaleayı ortaya at-
"1ıştı • ., . 

b· 8ugüne kadar pek karışık 
~ rtıuamma gihi uzayıp ge
h İltifakname meselesi artık 
:edilmiş , hakiki mahiyeti 

aşılnıışb. 

~ .Şinıdi sıra, harbe girmemizi, 
tt.~abı mümkün olmıyacak 
.. ide bir emri vaki h~line 
ıatt' 
~•ten Goben ve Breslav ge-
ll erınin esrarengiz macerası-
" g J • • c nı1şti. 

~t 4vit B. bu bahse başlar-
ıı söze şöyle girişti : 
~~ Biz, Alcan gemilerinin 
~· huı·a gelmekle olduğuna 
~b hi~bir haber almamışbk. 
~e ~ bizim birşeyden ha
'-..~ olmadığımız bu sıra
'-ı-d a Ru•lar herşeyi biliyor
l-. 1 

\'" Rus hüki'ımeti tam 
~ lataııbuldaki aefirine 

şöyle bir telgraf göndermişti : l görmüş, Goben ve Be~ 
•Goben ve Breslivın, Yuna- lavın Çanakkaleden geçmıye
nistanm cenubundaki Mataban 1 cekleri vadini almıştı. 
bwuunu geçip Çanakkale'ye Göıiilüyor ki Cavit bey bize 
doğru yol aldıktan bildiriliyor. bugün bazı yeni şeyler daha 
Bu gemilerin Çanakkale'den öğretmiş oluyordu. Fakat ben 
geçmelerine müsaade etmekle sabık Maliye nazınnın " bizim 
kendisine terettüp edecek bir.şeyden haber~ olmadığı
me' suliyet hakkında Fransız mız sıralarda .• ,, dıye ortaya 
ve lngiliz sefirlerile birlikte attığı sözlere inanmıyordum. 
Babıili nezdinde gayet ciddi Filhakika bu gizli işlerden 
teşebbüsatta bulununuz •e bu belki Cavit Beyin ve belki 
meselenin, miinasebetlerin kesil- kendisi gibi bazı arkadaşlan
mesi ile neticelenınemesi için nın haberi yoktu. Fakat şuna 
gemilerin ya Çanakkaleyi ter- kat'iyen emindim ki bütün bu 
ketmesi veyahut silihlanmn gizli işler, Cavit Beyin bazı 
alınması hususunda ısrar mühim ve esrarengiz arkadaş.. 
ediniz." lan tarafından tertip olunmuş-

Bunun Gzerine Rm .diri tu Ye bunlardaa aııcak onlar 
Temmuzun 26 sında sadrazamı haberdar idiler. 

YAKIDDA Yunan 
IAKllDI liEUYOR 
Ayın On Yedisindeki 
Spor Kongresinde 
Neler Görüşülecek? 

Yunanistan ikincisi ve Seli
nik şampiyonu olan Aris takı
mını Fener - Galatasaray kom
binezonu lstanbula getiriyor. 
Gelecek Yunan takımına sa-
dece Aris takımı demek doğ
ru değildir. Selinikten gelen 
haberler, takımın takviye edi
lerek g&ıderileceğini bildiri· 
yor. Bu haber, Yunanlıların 
futbolda aşağı yukarı çıkara
caklan en iyi takımı göndere
ceklerine delilet eder. 

Akai takdirde Yunan kulip
çülerinin, Yunan federuyonu
nun da bizim gibi, aeyabat 
olsun da ne olana olsun, zib
aiyetile hareket ettiklerine 
inanmamız lbundır. 

Yunanlılann beynelmilel 
ıpor temularmda çok titiz. 
çok durendiş davrandıkları 
muhakkakt... 

Delil olarak Balkan olempi· 
yatlan nizamabnı ve geçen 
aene ltalyan milli takımı ile 
yapbklan futbol temuınm ay- ı 
larca 16ren ihzaratını ve mü
nakaşalannı gösterebiliriz. işte 
gelecek olan ( Aris ) takımı 
böyle bir zihniyetin inanarak 
ayırarak göndereceği bir ta· 
kımdır. 

Şu vaziyet karşısında fut-

/AJor 

bolculanmıze şimdiden ç&hı
mak bir vazifa olm~tur. 

E. Ş. 
Ayın on yedisinde Beyoğ

lunda Halk fırkası salonunda 

·aktedilecek spor kongresinin 

fevkalide hararetli münakaşa-
Jara sahne olacağı muhakkak 
görünüyor. Federasyoncular, 
mıntakacılara, mıntakacılar da 
federasyonculara şiddetle hii
cum etmek üzere hazırlanı-

yorlar. Mmtakacıların Balkan 

olempiyatları seyahatini fede
rasyonun ihzar ettiğinden bah-
sedecekleri; federasyonculann 
da bir çok dellille mıntaka

alara hücum edecekleri spor 
mahafilinde fimd.iden mnnakaşr 
ediliyor. O hararetli celseyı 
karilere bildireceğiz. 

ATIH-HARBİYE-
11 

Peyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlarında 

Hilaliahmer İstanbul merkezinden: 

Eşya piyankosu tehiri 
Hililıahmer san'at evi piyankosu 15 teşrinisani 1930 cumar

tesi gtlnilne tehir edilmiştir. 

GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK -
lzmirde KADA YIFÇIZADE halı kumpanyasının mamulatından nefis 
taban hahlannı muhterem halka bir hizmet olmak üzere geçen sene 
muvaffaWyetle tatbik eylediğim maktu fiat uıulile tekrar satışa baş
ladım. Buhran haaebile fiatlarda büyük tenzilat yaparak ISPARTA 
haldan metro murabbaı 1700-1900 NEZAKET 1200, Gülistan 1000, 
her tarafı yünlü TAHTA hahları 750, UŞAK 750-800, DEMİRCİ 625, 
GÖRDOS 580 kuruş olarak satılmakfodıı · ı; f'r "llon ve oda ölçü
ler:ne elvenşli halılarımız rnağaz.amızd.! ı büyük miktarda 
mevcuttur. Muhterem halkımızın aldanma ..... ~ ıçin depomuzu bir 
defa teşrifleri menfaatleri iktizuındanda. 

.... KAPAU ÇARŞI ziNCiRLI HAN No. 3-4 AHMET TAHİR --

Merkez acentesi:Galata köp
rli baıında Beyoğlu 2362. 
Şube acentesi:Sirkeci'de Mühür
dar zade ham albnda Tıel.fst.2740 

Trabzon İkinci 
postası 

(Karadeniz) vapuru16Tq
rinievvel perşembe akşamı 
Galata nhtımmdan kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya gi-
decek ve dönüşte pazar is
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, lnebo\u
ya uğnyarak gelecektir. 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 15 T q

rinievvel çarş~mba 11 de Ga
ata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale lımir, Küllük, &d
rum, Rados, F cthiye, Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğnyarak 
Mersin'e gidecek ve dön6şte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora Kuşadasına uğ-
ınyacaktır. Dalyan ve Marmari! 
yolcu ve yükü gidiş ve geli~te 
Fethiye'de aktarma suretile 
alınıp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

lskenderiye sür' at 
postası 

(İZMİR) vapuru 17 Teşrini
evvel Cuma 1 O da Galata 
rıhbmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e vanr ve 
tmıir' den saat 12de kalkarak 
pathrtesi saat 1 O da İskendel 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İskencleriye'den kalkarak 
İzmir'e uğrıyarak İstanbul'a 
12 de gelecektir . 
ISKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİT için de 
1

, , _eşya kabul olunur. 

Trabzon Lüks Postası 

)ULH;:::u:::. PERŞEMBE 
~günü saat 20 de Sirkeci rıh
tımın4an hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Görele, Trab
zon, Rize, Mapavri, Atma, 
Hopa ) ya azimet ve ayni is
kelelerle Sürmene, Vakfıkebir, 
ve Fatsa 'ya uğnyarak avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kar
şısında Mizan oğlu han No. 2 
T clefonJ İstanbul 354 

fst:ınbul iklnc-1 ticaret mahkemcsind~n: 
Mukaddenıa Dördüncü ukıf hanıoda 

asma katta :?8 No. da bankerlikle mrıştc 
gil bulunan ve halen Beyoğ unda Büyük 
p armak kapıdn Yeni ) olda Vitalis apar
bnıanmd:ı 4 No. da ruukim r«uk Vita!is 
d cn<lin'n mah~cıncce lflfuıına karar ve 
rilmi'j ve 14-10·1930 tarihin den itibare n 
i!liiş ııçılmış ve azayı mnhk cmcdcn 
Celal ı:u:ıt Bey if as memuru tayiu 
c<l lınişlir. 

1 - Kendisinden alacak ve 
istihkak iddia edenlerin işbu 
haklannı tarihi ilandan itiba
ren bir ay içiı?de mahkemede 
iflas idaresine kaydettirmeleri 
ve hu baptaki delillerinin asıl 
veya musaddak suretlerini tev
di eylemeleri. 

2 - Müflise borcu olanla
rın da keza bir ay içinde ken
dilerini bildirmeleri. ( Hilafına 
hareket cezai Des'uliyeti mu
cip olur.) 

3 - Müflisin mallarını heı· 
ne suretle olursa olsun elle
rinde bulunduranların o mallar 
üzerindeki hakları mahfuz kal
mak şartile keza bir ay içinde 
iflas idaresi emrine tevdi 
eylemeleri ve etmezlerse cezai 
mes'uliyete uğrayacaklan gibi 
makbul mazeretleri bulunma
dıkça rüchan haklanndan 
mahrum kalacaklan. 

4 - lık içtima 25 - 10- 93() tarihine 
m üsndif Cumınl esl günü s aat 14 de 
mahkemede iflas od:ısında akdedilecc
ğlnden alncaklılann me%k0r g{ln ve saatte 
bilasale veya bilvekilc ha1Jr bulunmalan 
ve müflisin miifterck "bOT'Çlularlle 
kefil •'rinin ve borcu tekefful eden aair 
kimselerin içtimada bulunınaj'a haklan 
olduğu tebUi Ye illin olunur. 

Sayfa 7 
HAKiKi HAY AT HIKA VELERi: 

İstanbuldan Selaniğe Firar 

Bu Sandal Benim De 
Canımı Kurtarır ••. 

_,_ 
Mısır' da İngilizlerin Türk 

esirlerine tahsis ettikleri esir 
kamplannd:ı bir buçuk sene 
hürriyetsiz yaşadıktan sonra 
lstanbu]a geldik. 

Doğnı Se1imiye kışlasına. .. 
O koskocaman bina mahşer
den bir nümune. Bütün koğur 
lar, taş koridorlar, esaretten
gelen insan yığınlarile, 1>üyük 
eşya depolan gibi, hıncahınç, 
üstüste, silme dolu. Kanun· 
lann o lrnra kışı esnasında, 

birçok insanlar da, avlodaki 
~adır altlarına tıkı1mışlar. Ye
mek: bulabilirsen, bir bulgur 
çorbasile bir ekmek; bulamaz
san, soğukta titriye titriye 
ertesi günü bekle dur. Vaziyet 
bu. 

Dört büyük ölüm senesin
de, her türlü azap içinde kıv
randıktan sonra, Selimiyenin 
bu hayatma daha fazla 
sabredemezdim. Anamın baba
mın bulunduğu Selaniğe git
mek için bir çare araşbrmıya 
başladım. 

istiklal harbinin bütün deh
şetile devam ettiği günlerdi. 
Böyle bir ı.aJnanda Yunan 
idare.sinde bulunan bir şehre 
gitmek tehlikeli, çok tehlikeli. 
Fakat çaı-e yok. Gitmiye karar 
verdim ve bütün tehlikeleri 
göte aldım. 

Selaniğe üç, dört yü:ı lira 
mukabilinde insan götüren ka
çakçı şebekeleri de vardı ama, 
bende santim yok. Zaten, Bal
kan harbinde, Selanikten ts
tanbula pasaportsuz kaçarak 
gelmiştim; gene ayni tarzda ve 

ayni yoldan gitmeyi göze 
aldırdım. 

Loyt vapurlarından birinin 
pazar günü Selaniğe hareket 
edeceğini öğrenmiştim. O gün 
derhal bir kayığa atladım, 
kaylkçıya beni Selciniğe gide
cek vapura götürmesini emret
tim. Kayığında, korsana benzer 
bir adam olduğunu bilmi
yen :kayıkçı küreklere yapıştı. 

Vapura yaklaştık. Fakat va· 
pllrlD iskelesine yanaşmak hiç 
işime gelmezdi • Acente kont
rolü, polis kontrolü var. 

O sırada, geminin borda
sına yanaşmış bir mavna kö
mür veriyordu. Kayığı ora· 
ya yanaştırdım. Amele hum
malı bir faaliyetle, kan ter 
içinde çalışıyordu ve bana dik
kat eden olmadı. Mavnaya çık
bm, geminin bordasmdan sar
kıtılmış bir ip gördüm. 

İpe asıldım, küpeşteye ath· 
yarak geminin içine girmiye 
muvaffak oldum. Fakat iş bu 
kadarla biter mi ya ? Geminin 
içinde saklanacak bir köşe, 
bir delik, bir aralık lizım. 

En üst güvertede, kaptan 
köprüsünün arkasında bir can 
kurtaran sandalı var, ismi de 
'' Can kurtaran ,,. 

" Bu sandal elbet benim de 
canımı kurtarır. 11 diye düşün
düm, kimseye sezdirmeden 
sandalın içine girdim, baş 
altında saklandmı. 

Sandalın içinde elime geçen 
çuval ve bez parçalarile kendimi 
örterek gizlendim ve beJdedim. 

( Arkası Yarm) 
~~~~~~~-~~~~~~~~ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usuüle 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmünakua 

ahnacakbr. Tnlipleriıı şartnameyi almak üzere Ticaret şubesine 
müracaatları. 

kafi ve ·sert 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek lazımdır. Za~mc:tll tşferJ t~klp eden 
adale sertlik ve gerginliklen ile, a~·aklarda 
vakitsiz zuhOr eden ııorgunluklarda dahi 
Spirosal aynı g0ze1 neticeyi temin eder. 
Splrosal tedavisi hem kof~y. hem l!tiftii'~ 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren SpirosP.: talep ediniz. 
Her ambalaj, meşhuru ~lem olan~ 

1Salibini ihtiva eder. 

EB 
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Yeni Mevsim aklaştı 
Bu münasebetle Galatada Karaköy börekçi fınnı ittisalinde büyUk mahallebicinin üstünde 

il . :. Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde oJarak imal edilmiş zengın ve mütenevvi 

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 

lngilis muşambaları 91 / Liradan 
2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, 

Muşambalar Biverlln 
art arlı 

Gabardin Pardesü!er 
Muflon ile 

191/2" 
171/2" 
2s•ı2,, 

Methur Mandelberır marka empermeabllize 29 l ı 
Gabardin pardesüler 2 ,, 

Mandelberg pardesüler 
muflon ile 

ERKEKLERE MAHSUS 

Trençkotlar 

iyi cins yünlü paltolar 

laırmıı: biçim Kostu·· mler 
ıpor ve aalre 

Lacivert ılyah ve 
Hlr renklerde ' ' 

171/ Wadan 
2 ıtibare 

131/2 ,, 
141/2 ,, 

181/2 " 
HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh· M b 1 131 /
2 telif renklerde uşam a ar ,, 

" 
lnglliz b içimi kuma~l ardan 

Pardesüler 

371/2" 
221/2 " Muht~~~.~dı~ıerdc Trençkotlar 17' /2 " 

• • • 

ÇOCUKLARA 

Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

MAHSUS 
Liradan 
ltibarea 

Trençkotlar muflon i~e 131 
/ 2 " 

Y:ünlü paltolar 9'12 
" 

Ayni ı:amand.a -:rkeklcre .mahsus gayet şık parde-

aüler, paltolar, kostümler ve muşambaların mün-

tehap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve 

ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

• • 
ZARAFET VE iSTiFADEYi MEZCEDINIZ 

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

EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER 
ile kadın ve çocuklara ınahsus PALTO MUŞAMBA ve KpSTÜMLERİN en · müntehap · çeşitleri 

--- ve Hanımlara mahsus ınuhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş.TRENÇKOTLAR ~ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri d'hi vardır. , 

.. 

T eşrlnievvel 15 

l, __ H_a_n_ı_m_la ___ r_a __ M_a_h_s_u_s __ H_e_r __ R_e_n_k_t_' e ___ ı....:.·p ___ e __ . k_l ı~· _M_u...;;.ş_a_m_b._a_l a_r __ G~e~lm_iş ___ t_i_r ____ I 
TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATI;Ş = TEDİYATIA BÜYÜK TESHİAT 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına 
memurlanna . . ( 

TAKSITILE 
Sabf muamelesine başlanmıştır. Tafsilatını m:.iessese
nin Sultanbamam 'daki manifatura mağazasmdan 

Müdüriyet: Tel. İsl 192 

• 
Bahriyuna ilin 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Mukaddema tamir için havuza alman Karadeniz boğazı 
o ' " o ' tt 

haricinde 41, 24, 30 arzı şimali ve 29, 09, 30 tulü 

arkide kAin fener işaret gemisinin tamiri b:tmiş olduğun-

dan 10 teşrini evv~ı tarihinden itibaren mezkur geminin 

eski yerinde konulmuş olduğu babriyuna ilin olunur. 

iklil Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur 
Kiz ve erk~k talebe ayrı kısımlarda ve ayn teşkilat 

dahilinde ida .. e edilmektedir · 
ALEBE KAYDINA devam OLUNMAKTADIR 

• Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şelzz..ı.debaşı Poli~ merkezi arkasında 

Telefon: lstaobul 2534 

D 

HASAN 
KUVVET ŞURUBµ 

Terki binde külliyetli mikyırda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzviyeye sür'ati temessülü sayesin· 
de, kansızlığa vereme istidadı olan· 
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi, 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesİr!ltı 
nafiası pek seri olup renksiz, has
talıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
hastalıklarına miiptela çocuklar nz 
zaman zarfında diş çıkarırlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetiııi ve ge•1ç
liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek mUessird:r. Kam tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, reıi~e 
tazelik ve veçhe teravct bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocukların , yüz 
ve başlarındaki çıbanlar, erg~ntik 
ve ekzemada pek müessirdir; · • 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün ı 
alemi tababette takdir tevlit eyle
miş, ecnebi ve memleketimizin etiboasmın raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan e~za deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

·~~zü kileş Kuştüyü 
Galatasaray serğisinde birçok takdirlere 

Çakmakçılarda Çeıme sokağ'mdalH kuttüyü 

yastık 
mazhar olan İstanbulda 

fabrikasında kilosu 125 
kuru.- t .,n ba'?lar kuştüylerinin kilosu hazır yastık şilte yorgan kuştüy!e

rioe nıalısu ... kumaşların envaı cumlesi çok ucuz fiatla sa•ılmaktadır. 

ZA YI - Tasdiknamemi zayi eltim. 
hükmü yoktur. · Ercııköy kn: liıcsl 

212 Atifet 

ZA Yl - 26197 numaralı maaı kupo
numu ve tatbik mührfimü zayl ettim. 
Yenisini alacağımdan e~kisinln hükmü 
yoktur. Kadıköyünde Mısırlı oğlunda 

Müt~kalt Mustafa Faı.ıl 

VE TRI ALCINE 
OPOTHERAPIQUE 

( Granüle) 

Verem, em~, hastalıkları, za "yet, 
yorgunluk, hamile ve süt veren ka
dınlar, çocukların neşvüneinalarma 
· karşı en müessir nıukavvidir 

'ABJZLJK HAZl.MSJ.ZLJ•K Y.araciğer ve böbrek MAZQN MEYVA TOZU almak pek nafidir. Meyvalarm 
bastalıklannda ekseri havassı nafi sını camidir. 

Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı'<'a H .... " Ztunan .ecq depolarile lzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 
Bahçek p1 fş bankas arkası da ;azon Botto ~za dep<N9. 

.. - Herkesin tercih ettiti _ ... 
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAP ANE 
S. NALBANDIS 

Bey•ğlu Tünel mevkii 527 En 
mükemmel cinsten ınğır eti ve 
filetosu, kuzu eti ve semt. ta
vuldar. Muhterem mütterilerirıl 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kuaursuz hizmet ve 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

Dr. A. KUTiEL 
·tııa• 

Cil• ve efrenci hutahklar tedavı 
3
, 

ııesi: Karaköy Topçular Cad. No· ,.,,,.. 

MÜNAKASA 
Haliçte Karaağaç'ta ZU!11(~ 

zade Şakir ve şürekası fabrıl<; i 
sına 50:70 ton kadar ''fo~~ 
kok,, döküm kömürü ile SO: ·ıci 
ton kadar hurda maden P\1 .. 

(Makine aksamı hurdaları) '\; 
nacağından taliplerin şerB~e 
münakasayı anlamak i1~f0rı· 
idare müdüriyetine mür~ 
- -· n~~ 

ZA Yl - 38301 num•ralı maaf c 1110,P 

nımı zayi ettim. Y enislni alııc•k1

1 
hUkmü yoktur.f ABD 

SON POS!,, 
eteı. 

Yevml, Siyasi, Havadis ve Halk gıa:t 

nffCI 
idare: lataııbul, Nunıosısı• 

Şeref aokatı 36 • S1 

Tel~fon: lstaabıal - 203 
Poıta kutuau ı latanbııl • 14ı os1/. 
Telgraf : lıtanbul SON P 

ABONE f'IATI ı 
TÜRKiYE - ~ 

1400 kr. 
750 " 
400 ,, 
ıso ,, 

ı Sene 
6 A1 
3 ,, 
1 ,, 

2100 ki· 
1400 ,, soo ,, ""' ,, 


