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iDARE.· IST AıVBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI SON POSTA Hallub göz.üdür: Halk bununla görür 
SON POSTA Halkın kula~ ıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dl 11 d i r: Halk bununla söyler. 

- -• 
HADiSELER ZIYADELE İYOR~_ ~ 

SERBEST FIRKANIN iZMIR VILA YETİ VE HAYALiSİ 
ŞiKA YETÇİDİR .... OCAKLARI HEP~ BİRDEN 

l erbiye Müderrisinin Şahsi Vaziyeti Değişecek Mi? Yarı Çıplak 

Kadınlar 
1 Bugünü~ Meselelerinden 

1 

Oarülf ünunun 
Yeni Emini Bu
fÜn Seçilecektir 

Kuvvetli Nam- · 
zet Hukuk Mü
derris/eridir ••• 

Yanıyoruz Diye 
Feryat Ettiler .. 

Savur, 16 (H.M.) - Erkanı bar-

Meş'um S. Fırkaya 
Diyorlar, Şeamet 

Nerededir? 
Yııı:aw AÖAOGLU AHMET 

btyei umumiye reisi Fevzi Paşa 
buraya geldi müfettişi umumt 
•·,rahim Tali ve Mardin valisi Anlaşıhyor ki do tumuz Yunus Nadi Beyi istemiyerek gücen-

dirmisiml teessilf ederim. 
Talat beyler beraberinde idiler. Fakat kabahat bende midir? 

Heyetin viirudünden haber alıp Miri mumaileyh beni yakalamak için benim eski bir makale• 
t.oplanu halkın ekseriyeti bir ta• mi eraşbrıp bulmuş ve gazetesine büyük bir serlivha ile geçi• 
lam Ul'Jaıı ve püryan k6ylQ ka- ı rerek bugünkü fıkirlerimle alb sene evvelki fikirlerim arasında 
dınlanm tefldJ ecfiyordu. Reli Pa· mübayenet olduğunu knydetmişti. • . 

büka t dairesi 6 ünd t Bu mübayenetin olmadığını verdiğim izahatla ispat ettim. 
ta me 0 

• 
0 

o- Israr etmek imkiru kalmadığından Yunus Nadi bey bu kere 
mobilinden inince bunlan 1 de başka bir yola saptı: " Ne için bizden aynldm? maksat 
-Yanıyoruz, yıkılıyorua, el'ama.n kontrol yapmak ve ıhürriyetleri temin etmek ise bunu biz tek 

diye feryada batladılar. Suamalan \ fırka ile de temin edebilirdik. Memleketi teşevvüşe alirllkle· 

D Byleden iki saat sonra topla· d tal lan 1 1 •1 lr 1 mekte faide var mıdır? " diye sordu. 
ariiıfü un mu .. dern'slen'ndeo e a ma " n ven en em V d'... 'k' . t tek fı k il k tr I" bürri t L n ak • · • ktir y • 1 . er ıgım ı mcı cevap a r a e on o un ve ye • 

~ait Hakkı beyin Serbest nar yenı emım seçece • herine Jandarmaludan 1ediklerl . lerin temini imkfinı olmadığıru gerek kendi hayatımızdan ve 
fırka Bu intihaba 109 mllderriı it- 't'Umruklara rağmen blr k ..... elle· a-erck başka medeni milletlerin hayatlanndan aldığım misaller 
... da faal bir rol aldığı za- tirak edecektir. tindeki i.atidanamelerl p•f&ra ver- ile ispat ettim. TeşevvÜf dediii şey ise mahza canlılık eseri 
... lltıdanberi mesleki vaziyeti ld d · ah 1 d' Dnn Ed~biyat ve b.ihiyat mi e muvaffak olabildiler. o uğunu a ız . ey e ım. . 
~afında şiddetli bir dedikodu 1 · ~· Bu makalemı hatarlıyanlar makalcnın ne kadar dostane ve 
-...ıadı: fakülteleri meclisi toplanarak 'rtftdrAuura çok feci idL :1..c1auao1 .. ı hayırhabane bir lisanla yazılmıı oliiuğunu takdir ederler. 

1,. . • j' Eminliğe mü~tcreken Kapriiltt · • kGldhnetl maluıllly• yaptJ!t ı Buna :rag· men dostumuz kızmıı ve artık arkada<.ılık şerefini 
- uim adamı siyasetle uğ- ..tl•~rlltlert Yefm1f ıd'u.ıı... laıruM T 

ta .. _. zade Fuat beyi namzet g6ster- T- '" 
0 

•"!" bile biZden esirgiyerek: 11 Dün kil arkadaşım ,, diye makalesine 
~az. lsmail Hakkı bey ya Yldtat tıatıyastarıa JUbeltere1ı bam . 'h t . r 
u t 1 • - ""t miılerdir. Hukuk faldlltcsi U. faht.IUdaa 18rdUklerl mua1ı.c1- •• 1 Dl a~e vermış 7· B d al" l k bö I b' ft 
~ ltülfünun müderrisliğinden J v . müderria Muammer D--it ve ~ Oamaa Sabri B.d .. :11 .... l e fapayım en .. e t ~tme razı o ara ye ır şere en 
1lhut ta Serbest fırka- AÖpf'Ütd zade Faat B. .a-. tİlıı,cıt edl rlardı. 1 mahrumıyete tah'lmmul edermı. 
~ . 'f lid' d 'li yetinin darülfünun divanına Yusuf Ziya beyleri iltizam el-! 

10 
l Fakat Yanus Nadi B. yalnız kızmakla kalmnmıştır. Ayni 

dtt. l8ti a etme ır, enı yor- .aksetmesi istenildi ve diln mekte ve bu namzetler Tıp -Adalet lat'eria diye batırıyor-, zamanda da benim mensup olduğum fırkayı prensipıizlikle 
edebiyat ile ilihiyat müdeni11- fakültesinden de milzaheret lanh. Rela Pqa latidaııameleri 1 itham ederek fırkanın meş'um olduğu hUmünü de ilive eylemiştir. 

~ l' crbiyc mllderrisi bu itiraza teri Darülfiinun eminliğine bir kted' . r&den ıeçlrdikten .onra lhrahim 1 . Prensipsizlik ithamına bayıldım. Miri mumaileyhin ağzından 
~etli bir cevap vererek : namzet göstermek için toplan- (Örme ır. Tan Be • •ereli. lbrahlm Tali Beı fırhyan bu kelime bilseniz b~ni ~e kadar gµIdürdil! Hele o~unla 

il dıkları zaman bu meseleyi de İddia edildiğine gm 70 it Uı Y laa 1 aynı safta ça.fıtaıı ve hllrrıyetin yalnı:ı lran şahının bagmdıı 
"'--.. im siyeetle meıgul ki d müderris bu iki namzede rey u tldanaqıelerl yaımıt ~ .,.. • · ye~•en keakin kokolu bir çiçek oldupndan bihaber bulunan bir 
·~,.. A mUnakaıa edece eri zanne ildi. -'--J 11_...1 bGk"'- tl b'- od _._ ~ d fı kt L_, .... ~, diyorlar, dedi. ıa o .,. · t k rü tt' ı-ı--~~- ••ua cucn uaae D ... uın ... ı'· arkad- da "HOrriyet ne mene ir narasım rlattı an ıonra· ~d -. Fakat ısmail Hakkı Bey aleyh- Yernıeyı e ar r e ırm~ tnWT• ....,.. " , 

e soruyorum: tarlarımna bu intizarlan tahak· Diğer taraftan fen fakülteainia tıoplt7a.rak her hufl bir ~bulıta l o&ize fqizmd lid.11mdıkr" gibikyükkseab"lk v~di~?ukaddes prensip çıkar-
t..ı..':: Siyasetle mcşıal olaa kuk etmedi. de, reisi Mustafa Hakla ee...a meydan nrilmiyeeejinı tik&- • mua &ılbı 9 ız çö(Dareme 

7 1_ 
1

1 
m5 ıyfrd J 

~ DAAÜ~N~ ™~I u~cl~d~«.~~9~~ ' ~~ '===========~~~~==~=~~=~ -""ll -ı·dır' ? .. · ı• J9tçilere tefhim edilme.Jlll ı •••mı "'c • • • 

1. F~ b b 1 BUGÜN SEÇiLECEK t h h Id . fh b h ~ -erine emretti. Blçanleria,........ 1 s· .. B. Uı "'-l . t Otün un ara rağmen . e ~c;. er .. a c ın ı a tn ara- ".u ,ıu,.tıer1.1, ... acı ,_,..t1..,. ıyası ır macı .. 
~Hakkı Beyin , ıahıt vazi- ;.--~arülflinun divanı .~~ün ,1etlı . olacagı anlqıl_:~~dır. _ Fııını r._..,1 çok mut .. ulr .tttL -· 

J1 · · Halk S.:be.t fırlwua burada flalae 

~lf.talga Halkı Alülkige Miifettişlerini Bekliyor ... =~: .... mvakaL• ~ 1at .. 

~adisenin Sebebi İ tihap andıkla- i Cinayet j 
'ltıın Y edid ..... n Bire İndiri .mesidir •.•. Dün Gece· Bir 
~~i . Adam Öldürüldü 

sıcümhur Hz. ne Telgrafla Arzıhal Edilmiştir... Unkapanmda Hacıkadın ma• 

\ l\ııtalya, 16 (H.M) - Bura- iresinin önünde toplandı. 
~l~kan müessif hadisenin Vali halkan bu toplanışını 
~~d ~ ebebi, belediye intiha- boş görmedi, dağılmalarını is
~ : halkın reyini kullanmasa ' tedi. Halk dağılmadı: 
~ ~ledilen 7 tane san~ığm üç 1 

- Rey vemiye geldik, rey 
~ltıdnra bire indirilmiş. ayni 1 vereceğiz, dedi. 
~ldtt l a da belediye dairesine Vali polis getirtti, polis 
~ Sa~J:kş olma~ıdır. azim bir halk kütlesini dağıt-
,~~ te . . adedı ( 7 ) olunca mıya muktedir değildi. 
(t) ~~ tlfkt~1 v!~e\~r. nidsbeFtindket Vali jandarma ve asker 
ıtı -qnrf k L ~ ı ıyor u. a a . . . k H ika 

tt k ~ı lQlldmlıp ta bir san- getırttı, süngü ta tırtt.ı. a 
·~~dık <tlınca ve bilhassa bu ! zorla dağıttı ve bu arada yirmi 
~ltlıt 1 ta belediye dairesine kişi yaralandı. Bereket versin 
~ .1-ta~uca ınUşküllt başladı. 1 yaraları ağır değildir. 
ı~}'ordu rn.utlaka rey vermek Ayni zamanda da 77 kiti 

•ttt le · Bunun için dükkan- te\1kif edildi. 
apıyarak belediye da· Adl iye bu tevltif · edilenleri 

isticvap etti, hnrcketlerinde cii· 
rüm görmedi. Serbest bıraktı. 

Halk Gaıi Hazretlerine tel
grafla bir arize röııdcrdi. 
Hadiseyi anlattı, ayni zaman• 
da da Vekalete müracaat etti. 
Şimdi mülkiye müfettiflerinia 
gelmesini, valinin hareketini 
tetkik etmesini istemektedir. 
Maamafib bu hadiseye rajmea 
intihap durmuf değildir. 

. hillesinde oturan maranga& 
1 Mehmet Ef. ile ayni evde otu· 
nn ve mezbahada çahpn lne
l>olwu İbrahim Ef. bir alacals 1 
ftliiınden kavra etmifler. 

fhrahim blÇ&kla Mehmet 
Efendiyi 'i>qmdan ve ıa;.aa
clen YUrarak aldllrmflf •• .,.. 

, ü.lanmıştır. 

Tek sandığa rey ablmakta• 

HUPOR:31 dır. Fakat bu İf o kadar yavq 
gitmektedir ki halkın tehncü· r__,.. 
mflne rağmen kullanılan rer 1 

lerin adedi iki yüz etrafında 
1 

İkinci Piyanko 
kalmaktadır. 

Kanuni nisabın dolmua Json Posta.'gq M_ahsustur 
mümklln değildir. · 1 

- Ufu~ g&rilnen bu &ara gömleJdi haı :ıfet nedir? 
- Faşızm heyulası 1 Bir çoklarının ümitleri ondal 
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iAntalya 
leri Ve 

1 

Hadise
Halkın 

Düşünüşü 

Çimento T rostu 
Emantte, Ticaret Oda 
sı da Bu İşle Meşgu 
Şehrimizdeki çimento tros

tunun evvelleri 120 kuruşa 

satılan 50 kiloluk çimento tor

balarını şimdi 160-180 kurşa 

Abdülhamit Devrinde Değiliz._ 

ir Adamı Bir Haf ta . 
ara oldan Karakola Antalyada zühur eden müessif 

hadise hakkında halkın düşündük
lerini anlamak istedik. Muharriri
miz dün halktan birkaç kişi ile 
görüşmüş ve şu cevaplar& almıştır: • sattığı bakında gerek ticaret 

Dolaştırmışlar 
Dün idarehanemize Adapa

zarından Mehmet Yaşar ismin
de bir genç geldi. 

ler. lstanbula getirdiler. Polis 
müdüriyeti beni kabul etmek 
istemedi. Çünkii ortada bir 
cürüm e sebep görmedi! Va
liye gönderdiier, Vali bir~c! 
şubeye havale etti. Biıincl 
şube h6viye!im hakkıoda 
tahkikat yapmak vesilcsile 
beni Sarıyere, oradan BüJilk
dcreye, oradan M:.çkaya gön
derdi. Günlerce karakol kara· 
kol dolaşbrdılar. Bir hafta 
karakollarda sabahladım. 

Nazmi B. { Nuruosmaniyede 
Şeref sokağında 69) 

- Vali Faiz beyin tecrübe
sizliği kanlı bir hadise doğur
muştur. Kanun dahilinde re
yini istimal etmek istiyen 
vatandaşlara teshilit göster
mek lizımgelirkcn asabiyete 
kapılarak halka karşı silah is
timal ettirmesi kanuna ve ida
reciliğe uygun değiJdir. Ben 
vatandaşlann hüniyet ve cüm
huriyet için kanunun müsaade 
ettiği nisbet dahilinde müca
delesini memleketin menfaati 
için çok faydalı bulurum. An
talya hadisesinde halk kanun 
haricine çıkmamıştır. 

lf. 
Muhsin bey ( Nuruosmaniye, 

cami ittisalinde 47) 
- Antalya hadisesinde ben 

halkı haksız görmüyorum: 
Haksızlık vali Faiz Beydedir. 

Mesele her halde mal<ul ted
birlerle daha iyi bir mecraya 
sevkedilebilirdi. Halkımız Cüm· 
huriyete ve Gaziye sadıktır; 
onun reyini serbet istimal et
mesi bir cürüm değildir. Cüm-
huriyet hür vatandaşların ru
huna ve kalbine istinat eder. 
Antalya halkı şehir meclisini 
istediği adamlarla teşkil etmek 
istemiştir, ortada bir ihtilal ve 
irtica hareketi yoktu ki silah 
istimal edilmesi hoş görülsün. .. 

Mustafa Ef. (Nuruosmaniye 
caddesi 74) 

odasına ve gerkse lstanbu 

belediyesine şikayetler vakı 

otmuştur. Oda bu meseleyi 
önümüzdeki pazartesi günü 
tekkik edecektir. Belediye 

çimentoyı zaruri ihtiyaçlardan 
addederek maliyet fiyabnı ta

yin ettirmektedir. Maliyet 
fiyab tesbit edildikten sonra 
çimento narh konulması dü
şünülmektedir. 

Kurs Mezunlarının 
Tayinine Başlandı 
MualHm kurslarından me-

:ıunlan:ı tayinlerina başlan

mıştır. Bunlardan Salih Se!ami 
bey lnegöl Ulukma muallim-· 
liğine; Reşat bey begöl Dip
sizköy muaUimligine; Emin bey 
İnegöl Konurlu köyü muallim
liğine tayin edilmiştir. 

Ayasofyada Kaç Tane 
Kınk Cam Var? 

İstanbul evkaf mlidüriycti 
birçok camilerin ve akarların 

tamirine başlamıştı. Son gün· 
lerde tamirat tahsisatı bittiği 
için evkaf miidüriyeti umumi
yesinden müstacel telgraflarla 
para istenmişti. Tahsisat hava-

lesi gelmediği için başlanan 
lacıirat işleri tatil edilmiştir. 

Halbuki tamirat mevsimi geç
mek üzeredir. Birçok camilerin 

kurşunlan açık ve kubbeleri 
bozuk olduğu gibi bazı cami-

lerde de yağmur yağdığı zaman 
halılan kaldırmak mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. Yalnız Aya· 
sofya camiinde bine yakın kı-
nk cam vardır. Tarihi kıymeti 
haiz Cihangir camiinin kubbesi 

tamir edilmezse yıkıhnıya• 
mahkumdur. 

Aklım erseydi büyük adam 
olurdum. 

- Milletimiz cümhuriyetçi
dir. Gazinin yarattığı cümhu· 
riyetin semerelerini görmek 
istiyor. Antalya halkı serbestçe 
rey vermek ve demokrasilerde 
hemen daima görülebilen ba
sit bir şekilde, intihap esna
sında gösterilen müşkülitları 
bertaraf etmek istemiştir. An
talya valisinin bu küçük me
seleye kanlı bir ,§ekil verme
sini doğru bulmam. .. Yalnız şunu ıöyliyebilirim, 

hangi taraf iyi ise millet ona 
Ömer Efendi ( Nuruosma- koşar. yalnız ben aana birşey 

niye, Kapı caddesinde 72 ) soracağım. 
Benim siyasi şeylere f - Fethi Bey kazancak mı 

aklım ermez Efendi, affet. dersin? 

- Adapazarından fstanbula 
bedava seyahat ettim. Diye
başladı. 

- Nasıl? Dedik. 
Anlattı: 
- Ben Adapazannda zira· 

atle meşgulüm. Son zamanlarda 
s~rbest fırkaya girdim. Ada
pazarında intihabat çok hara-
ret}i oluyor. İzmit valisi orada 
çalışıyor. Tehdit ve ihafe iste
diğiniz kadar. 

Ben de Serbest fırkanın 
bastırdığı propaganda kağıt· 
larından , birini dağıtıyordum. 

Polisler beni tevkif ettiler. 
Karakola götürdüler. "İzmitten 
polis müdürü gelecek, hakkın
da yapılacak muameleyi tayin~ 
edecek" dediler. 

Bekledik polis mUdürü gel
di. Ber.i . İzmite götürmelerini 
emretti. lzmite geldim. Bir ge~ 
ce de orada karakolda kal
dıktan sonra vapura bindirdi-

Sinemalar 

Nilaayet bagün bir. lyetimi 
anladılar ve beni ıeMest bı· 
raktılu. Bu müddet zarfında 
ne bir sual ı:orduJa:-, ne de 
niçin tevkif elild!ğimi söyledi
ler. Beni bu kadar 6:-:nek için 
bir tevkif müzekkeresi de gös
termediler.,, 

Ne oluyoru'!;? Abdülhamit 
devrinde değirz. Bir va
tandaşı sebepsiz ve tevkii mü
zekkeresi olmaks•zın böyle haf
talarca dolaştumak doğru
mudur? 

=-· . 
Hukuk Fakültesi 

Mezunları 
Belediye Bugün Umumi B H kuk 

B• T • y k. u sene u tan mezun 
ır eftiş apaca . çI . w AdJ' . tisa' gen erın çogu ıyeye m p 

Cuma güleri sinemalarda d · l S b b. b · d'l f ı t • b l t e ememış er. e e ı: oş yer z ı ıam aza aşnuya aş amış ır. 

·Belediye, nizama riayet edilip olmamasıdır. Gençler avukatlık 
edilmediğini anJamak ve lazı~ yapabilmeleri için yeni vekil
gelen ihtarlarda bulunmak için 
bugiln bütün sinemaları teftiş den sitaj mecburiyetinin kal-
edecek\ir. • 1 darılmasını istemektedirler. 

Asarı Atika mütehassısı 
Tetkikat Yapacak ~vkaf Müdürü Mezun 
Geçenlerde fstanbul'a gel

diğini yazdığımız Darülfünu
numuz asarı atika müderrisi 
Mösyö Gabriyel, refakatinde 
Maarif müfettişi umumilerin· 
den Ahmet T evbit B. olduğu 
halde pazar günü tarihi tet
kikler yapmak için Malatya 
ve havalisine gidecektir. Mös
yö Gabriyel bir aylık bir tet-
kikten sonra lstanb~'a döne
't'ek Darülfilnundaki lumferans-
lanna başhyacaktır. Kendisi 
ayda beş yüz lira almaktadır. 
Darülfünunumuzla üç senelik 
bir mukavelesi vardı. Her se
ne üç ay asarı atika tedris 
edecek ve konferanslar vere
cekti. Fakat mukavele müd
deti bittiğinden temdit edile
cektir. 

lstanbul Evkaf mfidürii Ni
yazi 8. bir ay mezuniyet la· 
mıştır. 

Memleket Albümü 
Halk Bilgisi derneği tara

fından bütnn Türkiyede mev
çut vilayetlerle meşhur şehirlere 
ait tarihi eserler, bedii man
zaralar, maarif müesseseleri, 
yeni ve eski halk kıyafetleri 
fotograflan tcsbit edilerek bir 
memleket albümü yapılması 
kararlaştınlmıştı. Demek bu 
eser için dört bin kadar 
fotograf toplamışhr. Eser dört 
kısım olarak neşredilecektir. 

lık kısım hnzırlanmışhr, ya
kında neşredilecektir. 

Bey oğlunda 
iki Fırka da Müsavi 
Derecede Rey Aldı 
Dün Beyoğlunda 500 kadar 

rey atıldı, Halk fırkası ve Ser
best fırka hemen hemen mü~ 
aavi mil: tarda rey aldılar. Fer
iye tütün depolarile diğer de
polardan takriben 200 kadar 
inhisar amelesi otomobillerle 
getirilerek nezaret altında H. 
fırkasına rey attınldı. Bu es
nada sandık başında tütün in
hisannan depo müdürleri bu
luntlu, Aleliısul diğer günler 
gibi defterde isimlerini bula
mıyanlar çoktu. 

BAKIRKÖY: Dün Bakırköy 
de intihap durgun geç.ti. İnti
haba iştirak edenler pek azdı. 
lkı tarafa da rey veriliyordu. 

YENİKÔY - SARIYER: Bu
rada da intihap durgun geçti. 
Serbest fukaya daha farla rey 
abldı. 

BEYKOZ-HiSAR: Bu mm
takada intihap biraz canlı ol
du. Halk fırkası Paşabahçe
de!ci ispirto fabrikası amele
lerini motorla getirdi, rey 
atbrdı. Bir aralık istirahat 
eden encümen azasının 
yerine maliye memuru Saiın, 

tapu memuru Saim, bankacı 
Rifat Beyler sandık başma 

geçtiler. Müracaat edenlerin 
defterlerde isimlerini aradılar. 

Paşabahçe rakı fabrikası ameleleri 
nüfus kağıtsız rey attılar. Ana
doluhisannda Yeni mahallede 

sucu sokağında oturan Muhit
tin Seyfi ve Hüseyin efendiler 
rey vermek istediler ve 
fakat isimleri hizasına daha 
evvelce parmak basıldığı gö
rüldü. 

•• il 

Manifatura Olçülen 
Önümüzdeki Pazartesi günü 

Ticaret odasında bir manifa· 
turacılar komisyonu toplana-
caktır. Bu komisyon manifa
turacılıkta müstamel ölçüleri 
tetkik ve tayin edecektir. 

Şehir Stadyomu Nerede 
Yapılacak?. 

Belediye, şehir atadyomu için 
tetkikabna d'!vam etmekte--tir. 
Son defa olarak teklif olunan 
Cincimeydanı, fazla istimlake 
ihtiyaç gcsterdiği için muvafık 
görülmemiştir. Bu yüzden stad
yorı zaruri olarak şehir hari
cinde yar-ılacak denilmektedir. 

Romanya Ve Sırp 
Sefirleri Gazi Hz. 
nin Huzurunda 

Romanya ve Yugoslavya 
sef;rileri Gazi Hz. tarafındaJJ 

kabul buyurularak itimatna" 
melerini takdim etmiştirler, 

mutat nutuklar teati olunınuf' 
tur. 

ARKADAŞINI TAKOZLA 
YARALADI 

TabmU .e tabliye amelcıainden ,.\Ilı 
arkada•• Musayı tako&la ynraJaJDlftıt• 

DENİZDEN BiR CESET 
ÇIKARILDI 

Dlln •abah alrlı:eci nbbıwoda deııiıd' 
bir erkek eeaedl bulunmuştu. Tahkik•t 

ile cesedin, bundan 10-15 pn evvel KacW 

k3y lııkeleaiDde aar'uı tuta ak deıııse 

di1tlip boğulan hamal AIAaddine •1' 

olduğu anl.qalmıthr. 

YENl POL S MÜDÜRLERİ 
Üsküdar merkez meınurO 

Osman Zeki bey Zonguldapı 
Zonguldak müdürü de Siva• 
polis müdürlüklerine tayiı' 
edilmişlerdir. 

ÇATALCA SANDIGJ 
Çatalca sandığı açılmış, 65ı 

Halk ve 350 Serbest fırk• 
pusulası çıkmışbr. Ortada fesS1 

iddiası olduğundan Devlet şır 
rası tetkikat yapacakbr. 

MİLLET MEKTEPLERİ 
Millet mektepleri gele<:~ 

ay başında faaliyete başlı)'r 
caklardır. 
HEYBELİ SANATORYOfAÜ 

Sıhhat vekaleti Heybeli vt' 

rem s~atoryomuna 40 yatak" 
lı bir pavyon ilivesine karat 
vermiştir. 

.dAZNUN KOMİSERLER. 
Acıbadem'de Cemal Ef. il" 

minde birini öldürmekle w;: 
nun polis komiser mua.vi~ ıJI 
leyman ve Bican Ef. ler ı~a et 
talebile ağır cezaya verilrnışl 
dün muhakemeleri yapılı:ıı; 
şahit celbi için dava talik e 
miştir. . ·JJiP 

Maznunlar cürmü birbırı 
üstüne atm~tadırlar. 

HALK FIRKASININ 
KAZANDIGI YERLER e9 

Hükfunet gazetelerine ge~ 
haberlere göre GiresUDt V ,
köprü int:habında Halk fır1' 
kazanmışbr. ~ d 
KONFERANSTAN DÖND~ 

Balkan konferansına ~ 
murahhaslanmızdan bir tJ 
da dün geldiler. Konfe;.r 
mühim kararlar vermiştir· ~
rahhaslar Selanikte Gazi ı-ı: et' 
doğdukları evi de ziyatd;.ıılJI 
mişlerdir. Hasan, Harn . ~
Suphi ve Ruşen B. ler ~ 
kalmışl~rdır. 

\ Son Posta' nzn Resimli Hikii.yesi: Pazar Ola Haslln B. Ve Faşi~ 

1 : Hasan B. - Pazar ola gömlekçi başı! Buraya 
bu siyah gömle~i r:için astın ? 

Göml::kçi - Hasan 8. 1 Faşizm çıkacak dediler 
de ondan. 

2 : Hasan B. - Faşizm ne demek? 1 3 : Hasan B. - E ••• Bu'llar ne yaparmış? 

Gömle,çi - Siyah gömleklilerin hükumeti de- Gömlekçi - Memleketi ist~dikleri gibi idare 
mekmiş. ederlermiş. 

4 : Hasan B. - Desene... Bu 
biaesidir J 
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t ] ~n Kısası Her gün -Bu intihabata 

Kanuni 
Denilebilir Mi? 

.. ZEKERiYA 

1atanbulda intihabat esna· 
..... Halk fırb8Dllll ve ldikiı
llet memurlaruun birçok ka
lllllılUZ}uJdanna phit olduk. 

Halk, Se!'best fırkaya rey 
•ermek merse defterde ismi 
~llluıımuyor, Halk fırkasma 
rey vermek istediği zaman def
terde ismi olmıyanlara bile 
llliiaaade ediliyor. 

Halk, birçok yerlerde tehdit 
ediliyor. 

Kaymakamlann ve sandık 
lbenıurlannın sandıkla fazla 
11iraşbldan görülüyor. 

l.a!'öylerden halk cebrea iDti
:""P yerlerine getirilerek tehdit 
ile Halk fırkaana rey atmala ... 
rı tcmiQ ediliyor. 

* Adamda intilutbat bitiyor. 
S...be.t fırka eberiyet ba· 
itiyor. intihap encümeai bu 
tolda npor Wdyw. Fakat 
~ rapora be}"llBilmi)llOf'. Ra· 
._..._. detiftiriliyor. Diter ~ 
~yaptınbJory, ha nporcla 
~ fırkunaın lııaaaclı;. Wl• 
........ 111)' •• 

* İımirde sandıkların etrafına 
Polisler dı1riliyar. Halk ser• 
~çe rey verebilmek için aşıl• 
"'ası çok güç manialarla kar· 
111-tayor. Hatta bazı yerlerde 
landık mahallerine yakın SO"' 

fc.ıdardan ıeçmek bOe miifkül 
~or. .. 
'-ıa Dün Adapazanndan icl11re-

Cnıize bir genç geldi. Bu geııç 
~da Serbest fırka namına 
~Ulıap propagandası yaptıjı 
'Çİaı tevkif ediliyor. Adapaza· 
~ lzmite, lzmitten lstan
~ getirtiliyor ve bir hafta 
lla otlarda dolaflınlıyor. Bu 

tiddet zarfında ne bir tevkif 
:ilıckkcresi çıkartılıyor ve ne 
~lı kendisine tevkıfin sebebi 

ediliyor. 

~ 
~enıleketin her tarafında ser
fe Çe rey veremiyen halktan 

'-ty~ ve şikayet işitiyoruz. 
~ ksızlıklar ve bu kanun• 
~ar Adanada, Ödemişte, 
) Yada ve memleketin bazı 
:erinde hatta müessif hadi-

ere le bebiyet veriyor. 

~~ü flalk fırkası memle
lti~ kaybettiği nüfuz ve 

zorla tekrar iade 

~ e!"ermdedir: Bu emeline 'lllaJc için her vuıtayı 
addediyor. 

* '-a ~ 1-. laadiaelere nazaran 
~ llatibabata kanaai uzarile 
~ -.&mkiia mldür? 

"'--.-babn kanuni tarzda 
~'llltını te :nin etmek hilkl
' •azifesidir. Bu yazifesin
~~. dstennesi · hile hl
~ .: bir ku.ardar. Hal
~~.. d a olarak, biz, kanunu 

an d • • 
t ""-..... • ogruya resmı ... ·qaena :u •• 
it alıay ...... effiiine şa-
t, k oruz. 

~il b~n mücadelesini ta
lt.ııunu i' : Fakat memurlann 
~'ıaı•Yıt .ıla~ etmesine gk ya· 
'°İ)ete ~unkü buna Ctlmhaa 

'"''taialik Yapılmlf en biiyük 
tel&Lld ederiz. 

• \ \ I ~~ r 
I '\ 

, -

1 - Sokakta iki çocwiuR •avga ettJflal rlrill- f 2 - B1111kmız, hücame Ye müdafaaya 1 S - Ha7at _.adelem.de de 7alaaı hncllleriDe 
aeniz, ikisi de ayni Kuvvette ise, arabırma La .. d--....a • ela L-LI- --.!-1-- e_--__ •,earr.ve bUyGdBkleri zaman keadilerfne ham 
girmeyiniz. • ... R"-' Te "T-""an UD t -•-· -·----

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Soğuklar Başladı İntihaba Hile !(arışmamalıdır i 
Her Tarafta Sebzeler H •, ~ 

Kemalpaşa' da 
On Beş Kişi Tevkif 

Edildi Mahvolmuştur... 1 Halk er IJ :ı Fırkanın 
izmu.. 16 (H. M.) - Bele- _ 

diye intihabınm son günü ol
.ııak münaaebetile vilayet jan
darma kwnaadanı "Kemalpa-

Edirne, 17, (Hususi) - De
recei hararet sıfıra yakındu. 
Sebzeler, kabak ve fasulye 
harap olmuştur. 

~ 
K.nya, 1 (Haha) - lffa

raret delecmi mna albaa 
.tlipenpti. Bu yizden .epme• 
lerin ekserisi mabvoln•NJhlr. 

• Eskişehir, 17 (Husuai) -
Kırağı vardır. Kırajılar selJ.,. 
zeleri dondurdu, .d>zeciler 
çok zarar ettiler. 

... 
Kayseri, J 1 (Hususi) - Ha· 

....ıar binle11bire sotdu· Hara• 
ret derecesi sıfıra yakındır. 
bağlar ve bostanlar harap 
oldu. 

Fethi Beyin Davası 
Buna. ı 6 - S. F. lideri 

~ etbi B., şahsının ve Fırkasının 
manevi şahsiyeti namına vali 
Fatin 8. aleybiı:ie hakaret 
davası açmıştır. 

Serbestçilerden Asaf Bey 
müddei umumiliie resmen 
müracaatta bulunarak muha
kamenin en yakın viliyetler
den birinde rü'yet edilmesini 
talep ettiği söylenmektedir. 

Serbest Fırka Etrafında 
Dedikodular .•• 

lzmir, 16 [ H.M. J - Baro
muzun kıymetli avukatlanndan 
Ahmet Murat 8. in Serbest fır
kadan istifası hakkında İstan
bul gazetelerinde çıkan haber
ler tamamen yanlıştır. Muma
ileyhin uhdesinde bazı res
mi vekilet ve vezaifin 
bulunması sebebile fırka tara· 
fmdan kendisinin namzetlipa- J 
den sarfınazar edilınittir. Va
ziyet bundan ibarettir. 

Adnan 

Samsun' da 
intihap Bitti Ve Serbest 

Fırka Kazandı 

eylerini ... ,aymıştır .. 
-1---

ReP,ni Kullanmakta Son Derece 
itiılik Göstermektedir •. 

~ t"ya giderek sandık başında 
bulundu. 

Halle fırkaan da otomobil ile 
adam taşıdı. Ôjleden solU'a 
İzmir meb'usu Vasıf, Denizi 
meb'usu Haydar Rüştü beyler 
de vaziyeti teftişe a-ittiler. Va
sıf B. bir nutuk söyledi: 

bmir, 16_...( H. M.) - "Son., ! Bütü bu badisat dolayısilc 
Pmla.DID dav- mhuebetile r Wfc ....,idir . 
buraya gelmiş olmaktan isti- Fakat Serbest hrka taraf .. 
fade ederek biraz da intihap ı ~Iarı .ümitlerini kay~etmiş de· 
işleri ile alakadar olmak iste.. ııllerdır. Miitemadıyen ça}ıt-
d. 1 makta, mtitemadiyen didişmek· 
ım. 

Şehrin muhtelif yerlerinde te, arasıra ~eyannameler de 
. ala neşretmektedırler. 

muhtelıf tabak ra mensup Ben bu beyanname&eria Wr--
halk arasınde uzun uzadıya kaç tanellİDİ resmi daireleria 
clolqarak tetkikat yapbm ve: · 1 · bil ·•-- .-s....IA-lntiha bü-.r.L bir halk ıçer enne e as&&MU9 .... _.. 

- P yua Halk ta kal'fWD t.plammt 
e.beriyetinin iştiraki ile Ser... okuyorlardı. 
be.t fırka lehinde inkişaf et- Anlattığım bu vaziyet 
mektedir, ceTabını aldım. ıisteriyor ki lzmirin pek bn-

Maamafib bana bu cevabı ytik ekseriyeti Serbest hrkaya 
verenler ayni zamanda: taraftardı. Fakat intihabın ne-

- Fakat iki gündenberi ticesi aksi çıkar ve bu fırka 
işin rengi değişti, cümlesini de kaybederse hiç te hayret 
ilive ettiler. etmem. 

Maamafih derhal ilave ede-Anlattıklanna göre: 
Şimdi intihap yerleri ada 

bir muhafaza altındadır. Ser· 
hest Cümhuriyet fırkasına rey 
verebilmek için aşılması çok 
müşkül manialar ile karşılaş-

mak, hatta bazı mıntakalarda 
intihap yerlerine çıkan sokak
lardan geçebilmek için epeyce 
zeki eseri göstermek lazımdır. 

•• • • 

~: Bu sabrlan Halk fırka
sını herhangi bir itham al· 
tında bırakmış olmak arzusile 
yazmıyorum. Maksadım .... 
dece gördüklerim ve işttik
lerimden çıkardığım netice~ 
anlatmaktan ibarettir. 

İzmir halkı intihap hakkını 
kullanmakta o kadar titizdir 
ki karşılaştığı bütün müşkülata 

• 
ister inan, ister inanma/ 

NaziHi'de silihçı ReceP. Rıza, bir polis memuru ile 
Aslan Ef. lzmir'de bir ti-- kavgaya tutuftu •e me
carethaneden 50 bin fişek muru yaraladı. Derhal 
40 bin kutu barut ve ka yakaJanch, MOdclei umu
sül satın almış, bu aıal miliğe verildi. Bu .. adama 
inhiaar idaresince lllllkayye ne müauehette dil...,U 
deiilmiş, müsadere edilmif. sorulmuş ve ondan: 

Fakat meselenin miilıiın - Serbest fırk~ya men-
noktası burada değil. Ana· aubum; ceYaba alıDmlf
dohı gazetesi ba hadiseyi muhterem Anadolu gaze
bir çercevenin içinde yaz• lesi, bu hadiseden mUhim 
DHf, soruyor: bir •etice çakar•ak: 

- Recep A.lm FJel\di - Serlı>eat Fırkada sa-
bu mala acaba kime .... bıkalılar var, diyor. Biraz 
tacakb. Bu aual ile: ıayret etse bu fırka sabt-

- lzmirde inb1ıabı kaybe· 
denek mtıteessir olmayız. Fa
kat burada kazanmalıyız, Çlln-
ktl Gazinin bly&k ismine izafe 
eclihnit bir tehirdir dedi. Halk 
ba nutku alkışladı: 

- Yaşasın Gazi, dedi. 
Fakat aynı zamanda da: 

-Gazinin müsaclesile t~
kül eden yea.i hrkada yqasın, 
cilntlesini ilave etti. 

Sudığm önünde çok kala
balık vardL Belediye komis~ri 
Münir Ef. bu izdiham em•-
da yaralandı, bu ek. on beş 
vatandaşın tevkifine ıebep 

otdw. 

Aydında... 

Serbest fırka Erkanı 
.1 _ ~ ku Laı&di 

Aydın, 16 ( H. M.) - Gice 
belediye dairesinin bir camı 
karıldı. Serbest Fırkadan şübhe 
edildi. 

Re.ta ve azası tevkif albna 
.ılındı. Bu zevabn lokantadan 
yemek getirmeleri bile meno-
1 • ..ındu. Maamafih intihap devam 
cbnddedU-. 

rağmen kaç kişinin Serbest 
fırkaya, kaç kİfİDİD de Halk 
fırkasına rey verdiğini adım 
adım takip ediyor, denilebilir 
ki reylcn birer birer sayıyor, 
kontrol ediyor. 

Bu derece ..urakabeli bir 

1 vaziyet iÇnde tahlllİllleri abi 
' 1 çıkar da lıatk haksızlık ,apd

dığım glJrecek olursa herhalde 
hoş bir tesir bırakılmlf olma
yacaktır. 

-
Bazı 
Kelimelerin 
Manaları .. 
Hükumet gazetelerinin zih

niyetine göre bBD kelimeler 
şöyle tefsir olunur: 

Tenkit - Bozıunculuk. 
Tezahürat - ihtilal 
Fırkalann taaddüdü - A-

ııartL 
Her nevi yeşil bayrak -

Sancakı şerif. 
Hürriyet - Serkeşlik. 
Serbestçi olmak - irtica. 
itiraz - Küfür. 
Asayiş - Eli kolu bağlı 

durmak. 
Fikir - Hezeyan. 
Halk - Ayak takımı. 
Muhalif gazete - Paçavra. 
Doğru söz - Safsıt.ta. 
Dalkavuk olmamak - Mu-

ııalefet. 

Medeni cesaret- Küstahlık. 
Siyasi hareket - Serserilik. 
Ceplerini dolduranlara bü-

~um - Açıözlülj,ik. 
Temiz adam - ~erilpiz. 
Her ate~i muhanir - Ya 

Derviş Vahdeti, ya Ali Kemal. 
ilim - Uk.alihk. 
Hiueclilmit yaza - Efkirs 

' ehyiç. 
Halka miid.Eaa - Taluikiıt. 
Devlet adamı - Mes'aliyetaiz 

~-
Kamanı..ıutu pnteato -

~w.una itaat.idik 
Hitalie - 1.y- tqv,ik. 
lltıdafu - Htlcum. 

Keşanda ... 
Belediye Lltibabanı 
S. Fırka Kazandı... 
Kqan, 18 ( H. M.) - Bele-

diye intihahmı Halk fırkumm 
358 reyine mukabil 958 reyle 
Serbest fırka kazandı. 

Ocakta 
Konferanslar Ve Lisan 

Dersl~ri 

Kon/erarulart 
Türk Ocatı kıtlık faaliyetiae 

1 teşriniaauidcn itibaren bqhya
cakbr. Her sene oldutu ~bi bu 
sene dahi pertembe günü akşam
lan memleketin ilim ve irfan saha
nnda tanmmı' kıymetH pbsiyet
~ tarafa..a.a pmçliti Ye umum 
ballu alikadu edeeek c:Wdi me•
z.ular üz.erinde konferanslar verile
cektir. Konferanslar rece saat 
21 de başlıyacak ve bilihare kon
ser verfiecektir. Bu konferanslara 
herlıea relebilir. 

Lisan tlenleri: 

Bu sene Ocaktaki lisan kuralan 
teni edllmlttfr. Fran11zeaya Ui
•eaa Almaaca, ln,iiizce ve Jt.1-
1anca .ı....leri lromnufbır. O. ıu... 
kurılanndan herkui.t iatifacle 
ecleWlmeai için mu~ uatlenııden 
soma verilmesi tekaniir etmiftir. 
Liaan dersleri de 1 T qriniunide 
hqhyacatmdan hu .lerslere de
vam etmek iatiyenlerin ~raitiai 
n deva• ....... im atrenmelc 
6zwe p-M•ın Ocak kitabetme 
mllracaat eaarleri rica oluaur. 

Umumi kitip 
A. Fet/ri Samsun, 16 - Samsmı inti

habı ikmal edilmiftir. Reylerin 
tasnif neticesinde Serbest fır
knaın kazandığı anlaşılmışbr. 

- Serbest fırkaya sa• 'kalılarla doludur da diye· 
tacaktı. Memlekette ihtilil cek ve ilave edecek : 

Bundan dolayıdır ki flzulJ 
teşehbUslerin bir an evvel kaJ .. 
dırılması çok faydalı olacak, 
hükümet Fı~kasının presbji 
noktasından da kamaç temin 
edecektir. 

-----~- ... ~ .............. ~ .... _ 

Ödemişte .. 
Bir Nahiye llltihabmı 
Serbest fırka KazandL 

lzmir, 16 (H.M.)-Öclemişte 
~ademiye nahiyesi belediye 
intihabım S. fırka kazandı. 

çıkacakta, binaenaleyh bu - Bu fırkayı l<apatımzl 
fırkayı kapatın!%, netice· itte hadiseleri böyle tet· 
ıinin çıkanlması arasında ·kik ediyor ve hükllmlerini 
elbette çok mesafe yoktur. böyle Yeriyorlar. Artık bu 

• adamlarm hlklmlerindeki 
Kaçakçı Recep} oğla isabete: 

ister l1111n, J 

Hürri: ete bu derece suaalDlf 
ve susuzluğunun aıiderileceğiıie 
aklı kesmiş olan balkın aizıa
dan şu tesellisini çekip almıya 
çalışmak hiç doğru '>irşcy 
~lmıyacakbr. 

Şu hakikati anlatmanın bu 
derece zor oJabilet.~ğini kim 
tahmin edehi!irdı7 l 

• SELiM RAGIP 

• • 

1 
Son 

1 Romanı 
Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Slltunlannda 



4 SaJfa 

Samsun' da 

.Adanada intihap Numaraları 
Nasıl Veriliyor? 

Samsun (Hususi) - On gün- Vali Gayri Kanuni Ha-
denberi devam eden intihatta reketini itiraf Ediyor 
Serbest Cümhuriyet Fırkası J Ad ( H ~ ) B' k 
(1527) rey almış, buna mukabil , ana ususı - ırço 
Halk Fırkası [188] rey almıştır. ı meraklı hadiselere sebep olan 

Bu vaziyet karşısında Halk belediye intihabatının gürültüsü 
h~ı ~ b"tm d" 

Fırkası azalan hali intihabatı a a 1 e 1
• 

kezanacaklanndan ilmitvar ol- İntihap encümeni azası ver-
duklarını rast geldikleri yerde dikleri raporun tağyir edilerek 
söylüyorlar. cebren Halk fırkasının kazan-

Halk Fırkasının mahallatta dığırun ilan edilmesine taham
muhtarlar vasıtasile dağıttığı mili etmedi. Her tarafa pro
rey pusuJalannm havi olduğu testo etti. 
numaralar, eğer Halk Fırka- Ayni zamanda intihap encü
sına rey verecekseniz, doğru- menının vilayete müracaat 
luğundan emin olabilirsiniz, şa- ederek vilayetin encümen maz
yet Serbest Fırkaya verece- batası münderecatına muhalif 
ğinizi ihsas ettirmişseniz kat' - bir surette ve hilafı salahiyet 
iyen yanlıjtır. hareket etmekte olduğuna dair 

intihap sandığına reyımzı vermiş olduklan teskereye vali 
atmak üzere gittiğiniz zaman Vehbi bey hiddetlenmiş ve: 
bu hakikatle karşılaşıyorsunuz. - 'Bunu, gayri kanuni · ol
Çlhıkn Hallı fırkamna rey ata• aa dahi, ben yapbm, siz me1;11-

. eaksanız derhal numaranız 1ekette irtica yapıyorsunuz; gibi 
bulunuyor, Abi takdirde ol· bazı Halkçıların ağzında kılişe 
madığı iddia edilerek reyinizi olan bir takımslSzler sarfetmiş. 
atmadan avdet ediyorsunuz. Vali beyden bu cevabı alan 
Bu yapılan hileli işe halk ga- encümen azalan: 
yet gtizel bir plin dDıilnmüı - Biz bitaraf vaziyetteyiz. 
ve bulmuştur. [Sur~ti kat'iye- Vazifemiz itibarile her iki fır
de ahalinin kendi düşüncesi ka bizim nazarımızda Lirdir. 
ve buluşudur) Muhtar numara- Ancak biz halkın hukuku na
ıını getirdiği zanian bir tane mına bir mes'uliyeti kanuniye 
de Halk fırkasınin namzet lis- altına girmemek için çalışıyo
tesi isteniyor ve o suretle doğ- ruz. Demişler. 
ru numara elde ediliyor. İnti- Vali B. resmi müracaatı bi
hap encümen azası derhal le kabul etmiyerek istidayı 

fırlatmış ve: 
numaranızı bulup reyinizi at- - Siz iyi hareket ebniyor-
manızı söylüyor. Fakat rerin sunuz. Hapsolacaksınız, sözle
Serbest cümburiyet fırkasına rile ıhtarını tekrar ebniştir. 
verildiğini gören encümen O sırada vilayet makamına 
azası kemali taaccüple şaşınp Belediye reisi Turhan Cemal 
kalıyor. bey gelmiş ve encümen aza-

Size daha güzel bir baki- ıı da: 
katten bahsedeyim. - Şayet biz hapseqilecek 

Serbest fırkaya rey vere- olursak reis Bey de dahil 
c=ekJere yanlış numara verdik- olduğu halde hep beraber 
leri şayi oJduğu gün, dört beş hapsolacağız. ~in ehemmiyeti 
hanım Halk fırkasının roıet- yoktur. 
lerini takarak belediyede o Kanunen bir ceza terettüp 
günkü numaralan tevzie memur ederse ona razıyız, diyerek dı-

ıan çıkmışlardır. 
beye müracaat ediyor, numa· Vilayetin yapmış olduğu 
ralarmı istiyorlar. Memur Bey bu hareketten dolayı encü
bütiln defterleri önlerine hıra- men azalan hiçbir suretle 
kıyor. Hanımefendiler bütün mes'uliyeti kanuniye kabul 
m.ımaraJarı alarak ve Serbest etmiyeceklerine dair Dahiliye 
Cümhuriyet fırkasının otomo- vekaletine müracatta bulun
biline binerek avdet ediyorlar. muşlardır. 
Bu hali gören Halk fırkası 
a2ası hayret ediyor. 

Diğer bir bammın da Hal~ 
hrkasınm otomobili ile gelerek 
reyini S. C. fırkasına verdiği 
sörulüyor. Hanım mahçup edil
mek için: "Halk fırkasının oto
mobili ile geldiniz, reyinizi S. 
C. fırkasına veriyorsunuz; nasıl 
olur?,, diyorlar. 

H:ınamefendi cevaben: uTaksi 
maiümdur, buyurunuz bedelini,, 
diyor ve çantasını açıp bir lira 
veriyor. 

Buna mümasil pek çok ha-
diseler varsa da hepsini kayde 
lüzum görmüyorum. 

Perşembe günil intihabat 
bitiyor. Yukardaki rakam
lardan} da anlaşılacağı üzere 
S. C. fırkasının kahir bir 
ekseriyetle kazanacağı aşikar 
olmakla beraber neticeyi mfis. 
tacel telgrafla bildireceğim. 

Üsküdarda Çeşme 
Üsküdar meydanında ki çeş .. 

E
. tamirine başlanacaktır. 

et bu iş için 5 bin lira 
etmiştir. 

----
Adapazannda 
Dayak, Hapis Ve 
Tedip Mi Var? 

Adapazarı, ( Hususi ) 
Adapazarında belediye in
tihab.ıtı Serbet fırka lehine 
devam ederken Kocaeli valisi 
ve Halle fırkası meb'uslan ge
lerek intihabatı gayri kanuni 
fdrllde durdurdular. 

On gündenberi vali, kayma
kam ve memurin halkı tazyik 
etmekle meşgul oldular. Bugün 
intihap salonunda hepsi mev
cut olarak intihabata başlandı. 
Fakat halk serbest rey atmak
tan menedilmektedir. 

Serbest fırkaya reyini atm~k 
istiyenlerin elinden tehdit ile 
kağıtlar alınmakta ve yerine 
Halk fırkası pusula!arı veril
mektedir. Ayni zam:-nda da 
birçok münevver arkadaşlan
mı:z irtica nropagand~sı yapmak 
gibi çirkin bir isnat ile tevkif 
edilmektedirler. Halk bu vazi
yetten mtlteessir ve meyustur. ' 

Burada dayak, hapis, teh-
dit, hepsi VPf. . • 

Uskiidarda inliluıbat faaliyeti •• 

ATILDlll 
Burdur' da Defterlerdeki Yabancı 

M t t 1 tih b K d. Parmak İzleri Kimindir? u eme n a ı en ı K 16 (H A) 8 T .. c-• oey~ uru~ - ~ 

Kendıne Yapıyor rinevvel salı gününden itibareJI 
Burdur' da Arpa Emini zade bir hafta temdit edilen merke:S 

Mehmet B. yazıyor: v ı d" · t:h b tı h"t bul" 
B d . ti"h b t l oe e ıye ın • a a ı am ura a ın a a yo suz ve 

k muştur. 
anunsuz oluyor. Belediye re- Reylerin tasnifinden sonr• 

isi olan mutemet, intihap en- ~ 
k da Halk fırkasının kazandığl cümenini endisi seçti. Defter-

leri asmadı. Cami duvarına görülmüştür. 
asılan kağıtlar da ertesi gün Gördüğü tazyik ve müda" 
okunamaz bir hal aldı. Sonra haleler yüzünden intihaptan 
yoldan şunu bunu toplıyarak bir müddet çekilmek ınecbU" 
rey attırdılar. Hulasa kanunun riyetinde kalan Serbest fıt" 
hiçbir maddesi tatbik edilmedi. kanın aradan üç dört güıı 
Encümen reisi bile bu yolsuz~ geçtikten sonra tekrar intiha" 
luklan ulu orta söylemekten 
çekinmiyor. bata işfirak ettiği malümdut: 

Çorlu İntihabı 
Düu Fatihte Bir Hadise Çıktı Çorlu belediye intihabında 

kasabada mevcut (4) bin mün-

Acaba veni fo·kanın çekilif 
doğru bir hareket mi olmuştur? 
Hayır!.. Bilakis. Bu hal ınd" 
kiır fırkanın · intihabı kaybet
mesinde mühim bir amil ol•" 

E •• R • • H lkt tehipten ancak 500 kişi sandıD CUM eD eısı a an ğa rey atmışbr. Digerleri 
cakbr. . 

Y ukanda da yazdığım gibi ~ 
fırkanın intihaptan çekilıod't 
lıeyetin Ankaraya gitmesile ati' 
dan üç giln geçmiş, bu müdd~ 
zarfında da C. H. fırkası tarJP 
olarak faaliyetini tqdit etıoİfı 
memurinin, mektep mualliınlt" 
rinin, devair hademelerinin ref 
lerini toplamış valhasıl kaıalt' 
mak için elinden geleni yaf" 
fuıştır. 

B • • • T .. h k • E • istinkaf etmişlerdir. Bu suretle 

1 r 1 n 1 a . 1 r t t 1 ı .4000 reye karşı 500 reyle inti-
hap olunan Halk fırkası nam-

Hakkında Zabıt ·Varakası Tutuldu 
Fatih intihabında dün nisbi 

' bir hararet görüldü. Her iki 
fırkada kendilerine rey vere·· 
cek olanları taşımak ıçµı 
otomobil tutmuştu. Arası.fa • 
her iki taraftan da bir ses 
yükseliyor: l 

- Voyvo, diye bağrışılıyor 
ve bu sesleri de kahkalar 
takip ediyordu. 

Belediye önünde on beŞ 
yirmi polis halkın içeri ~
mesine mani oluyorlardı. Bh 

1 
esnada Serbest fırkaya men .. 
sup Eyipli Suat B. isminde 
birisi: 1 i 

- Efendiler: Serbast fırk~ 
Gaziden ilham alarak teşeU
kül etti. Onun içinki: her iki 
fırka yekdiğerine karşı hör
metkar olmalıdır. Cümlelerile 
kısa bir nutuk söyledi. 

Halk içeri alınmadığı için 
müşteki idi. Ayni zat encii
men reisine karşı: 

Reis Beyi halle işci zürra
dır. Beklemeye kudreti yok-
tur. Çünkü aç kalır diye ba
ğırdı. 

Ve nihayet: l · 
- Niçin halkı içeri almlJ" 

yorsunuz, diye sordu. Bun~ 
üze-rine encümen reisi : 1 

- Sen kim oluyorsun hadi ' 
ışme diyerek bağırdi ve ·bird~ 

fena kelime söyledi. 
Suat bey halka karşı: 
- işittiniz mi efendiler; de-

Şahitler tesbit olundu. Bu 
esnanade encümen reisi fena 
bir kelime daha savurdu. Şa
hit olarak Eyüp defterdar Tak
keci mahallesi çıkmaz sokak 
dört numarada Musa Muzaffer 
efendi. Balat ve Draman 37 

umarada Halit efenn~ Fatih 
Haydar 19 numarada İhsan Ef. 
tesbit olundu. ' 

Saat l J ,5 te intihap baş
ladı. İçeriye onar kişi alıyor
lardı. İddia edildiğine göre 
Serbets Fırkaya rey vermek 
istiyenlerin isimleri rey listesinde 
yoktur. Hatta Serbest Fırkaya 
mensup birisi listede isimleri 
bu!unmıyanlarm şikayetname
lerini dinliyor, ve yazıyordu. 

Yarım saat zarfında altmış 
kişinin ismi bulunamadığı kay
dolundu. Yapılan tahkikatta 
muhtarların mahallede bazı 
eşhasın isimlerini listeye yaz
makta ihmalkar davrandığı 
anlaşılıyordu. Halk dışarıda 
heyecan.la reyini istimale çalı
şırken İçerde mesai pek yavaş 
ve hep Halk fırkasına rey 
verenlerin isimleri sandığa atı
lıyordu. 

Bir aralık halk Otakçılar 
muhtarı Harem Ef. yi yakalıya-

R l 
ı • • • 

e y e r .l n l z l ••• 

Bugün Nerelerde Atatilirsiniz Ve Ne Zaman ? 
Bugün saat 9,30 - 12 ve J 1 j alan, Od~yeri; Akpınar, 

17 arasında rey verecek m~] Ağaçlı, Kısırmandıra. 
halleleri, kaymakamlık mın • H i sar _ B k _ 
takaları itibarile aşağıda ö ey o z 
k · Koçullu, merli, Sırapınar, 

o uyunuz: H .. . ı· K lıçl 1 hakh E . .. .. B . . useym ı, ı ı, s . 
mınonu - eyazıt ~ Ü k .. d Dudullu 

Alemdar, Binbirdirek, Sultan- ' 5 u ar - Çekmeköy: 
ahmet, Cankurtaran, lshakpa-1 _Küçükbakkal köyleri. 
,a, Küçükayasofya, Mollafe· Bakırköy - y eşilköy. 
nari. Kadıköy - Zühü.ipaşa , 

Fatih - Dav~tpaşa, Ça- T uglacı , 
kıraga, Kasap- Göztepe, Merdivenköy, Sah-

ilyas, Cerrabpaşa, Keçihatun. rayıcedit Suadiye. 
F d ki ·· Reyler bütün mıntakalarda 

Beyoğlu - ın 1 1
'. Q-• Belediye dairelerinde verile

meravnı ' cektir. Şu halde başka yere 
Kıhcali, Pürtelişhasanefendi. 

1 
müracaat etmeyiniz. Muayyen 

zetlerinin istifalan beklenmek
tedir. 

rak: 
- Niçin ismimizi yazmadın 

biz reyimizi vermekle yoksa 
mükellef değilmiyiz, diyerek 
hücum etti. Muhtar Ef. şaşkın 
bir tavırla : 

- Evet öyle oldu, diyerek 
kaç~. 

Öğleden sonra tekrar inti
hap başladı. Ayni şekil cereyan 
ediyordu. 

Bir aralık postacı gözlüklü 
Aziz isminde birisi Halk fırka
sı lehine 70-80 rey pusulasını 
sandığa atmak üzere iken ya
kalandı ve halkın sikayeti üze
rine üstü arandı, cürmü meş
hut halinde yakalanarak kara
kola görürülmüştür. Bundan 
başka da tomarla Halk fırka
sma pusula taşıyan bir hanım 
daha görüldü. 

Kadıköyünde 
intihap Çöpçülerin 
Ekmeğine Maloldu 
Dün intihap Kadıköyde de 

durgun geçti. Serbest fırkaya 
rey vermek istiyen 56 kişinin 
isimleri bulunamadı. Kadıköy 
çöpçülerinin Halk fırkasına rey 
vermeleri temin edilmişti. Bun
lar sandık başına geldiler. 
İçlerinden (6) kişi müstesna 
olmak üzere hepsi Halk fırka
sına rey verdiler. 

Bu 6 kişi Serbest fırkaya 
rey vermekte ısrar ettiklerin
den derhal kaymakam İbrahim 

Bey tarafından işten çıkarıldılar. 
Serbest fırkaya rey vermiye 
gelip te isimlerinin hizasına 
imzalarmm atıldığını görenler 
bir şikayetname hazırladılar. 
İntihap encümeni azasından 
bitaraflığını ihlil eden Galip 
Bey hakkında bir mazbata 
yapıldı. Mazbata ve şikayet
name resmi muameleye kona
cakbr. 

Rey r;and1i'J başındakiler si:r.den 
hangi fırkaya rey vereceğinizi •orat'lar-

S. Fırkanın intihaptan çek~ 
mesi üzerine reylerini istllll 
etmiyen San Hasan, Sütçü So"

11 kağı ve daha bir maha e 
balkının rey pusulaları C: ~· 
fırkası sandığına ablmış, ııı: 
hap defterinde belirsiz parro 
izleri görülmüştür. 

Mezkur mahallat muhtarla.ti 
müddei umumiliğe bir isti~ 
ile müracaat etmişler, ıo~h ,ı 
leleri halkının reylerini istıJJlde 
etmediklerini, ha:buki defter ~ 
isimlerinin hizalarında b~biJ, 
parmak izleri gördüklerin• . , 
dirı:cişle.·, mahalle sakinle~ 
den rey sahibi olanlar , 
ekserisinin imza atmıya ~~ 
tedir bulunduklarını, · ~ 
enaleyh tahkikat yapıl ~ 
meselenin tenvir edihneS 
istemişlerdir. aJ>lıİ' 

Müddei umumilik t~ 
kat yapılması zımnında e et' 
ı.-olis müdüriyetine havale 11" 
miştir. Herkes oynanan r 
komedyanın iç yüzünü öğ~Jt· 
mek için sabırsızlaomaktıı 

Mürefte'de 
Gavur Getirece1' 
Propagandası 'Df 

Mürefte (Hususi) - ş~"si.r 
de yapılan inlilıabat netı'e tJ'' 

de Halle fırkası kaz~ıı11fıJ 
Fakat yapılan sui isbJIJsftst' 
anlıyan Serbest fırka tar aP'I• 
lan intihabatın yeniden. Y 811 
masıns teklif etmişlerdlf· gô~ 
teklife gelecek cevaba 

11
, fit' 

hareket edilecektir. f-la ıeı.et~ 
kası, Serbest fırka nıeJll b9ıi>'1 
gavur getirecek diye hateri.,e 
k 1 • k k d' le or rutara en ı dıflaJ'· 
propaganda yapmakta /ı~I 

. Talat Be Y 

ma billnl:ı ld bu •ualde hüııuü niyet .1. fJ 

y eniköy _ Kemerbur- saatlerde doğruca Belediye 
~az, Petna- dairelerine gidiniz ve reviııizi 

hor, Pirinççı, İhsaniye, Çift- veriniz. 

yoktur. SafayeUnlzden istifade ederek ı ı Peyami Sa; arıı 
"defterde lınıinl.z yoktur,, diye · inti• 

1 

Son 
hap hakkınm iptal etmek isUyenler 

1 
vardır. Aldr'!lmayınu lıminlzl defterde 1 Romanı 
buldurup hma ettikten sonra elinizi 1( dat JI 

j vi~d~ıunaza koyunu:ı ve reyiulzi iSyle ı ı Birkaç Gftne 8 ıJarıJI 
; ~~rın•z... _ SON POSTA sntu 
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Tek Taksi Etrafındp Münakaşalar ••• 
K a r i G ö ~ ile ~-----...,__. _ _.. 

.. ,,._c_ör_dü __ kıe_rim_iza+-jOtomobillerde Tek Taksi Meselesi 
vaıi ~?:~:.~:feye Nasıl Halledilebilir? .• 
Hüıınmcte poliı dalreılne Uç dakika 

mesafede Mahmut oğlu Mahmut cfendi

nfn kapısı ve pencerc&t kırılarak parası 
Çtıhndı. 

Dinek bafındaa Hacı Mustafanıo 
nine beş altı mOselltıb tahıı girerek 

lıenJJıılnl, kanımı, gelinini bağladılar, 
Yaraladılar, paraaını, eşyasım aşırdılar. 

Poliıı dairesine üç adım mesnfefto 
Ôınu Çavuşun dükk6nı birkaç defa 

•oyuldu, falllcrden, matsup mallardan 
tıer yok. 

Vatı Nlıım bey ubıta kuvvetlerini 

~ledlye intihabında kanunsuz. yollarda 

lcııUanacağ'ına, şu canileri mağaup mal· 
1arı buldurmıya çalıfaa da kanuni 

•azıfeılnl ifa ve emniyeti iade 
huyurm\lf olıa olmu mı ? 

Kırfehlr Hamdi oj-Ju 

Nuri 

Defterde Kaydımız Yok 
ReytmW Serbest fırkaya atmaktan 

lhencdiliyonu.. Mahallemlıtde bulunan 

JCGçnkayasofya belediye intihabına 8 

arlı.adat gittik. Oç ısenedenberl orada 

bu)uadufumuz halde defterde Serbu• 

fırkaya rey .crecejlmlz için kaydımız.ı 
buLunadıJar. Bu aefu Halk fırkasına 
''l' vercceffz dedik; o aamaa bemeıı 
~erde (almceffmbl aram.ya lluunı 
~den lmadl defterlerine kaydettiler. 
81ıt buau sördGJden 1100ra reyiınbl 
•ennc:dik ve d&ıdük. Vali Bey relıin d e 
~ hakaaz.lıjı g6railn. 

San'at 1nc:ktebinde fıpartalı 

Nuri 

NE iSTİYORLAR? 
Yeni muhalefet fırkası hakkındı 

hlikQınct gaıtetelerinln yaz.madıkJan kal· 
tııad A 1

• postollar fırkaııı, memleketi irticr; 
ihtilale ıevkediycw diyorlar. Şu hald, 
bil fırkaya ne lüzum var ?. 

V:ıtana fenalık ıctirecek bir tetc'k· 
tt~ı~ 

ı.ı u ort~dan kaldır&ınlar eski uault• 
•vdct cdlla:n. 

Yokaa anu ettikleri muhalefet gös· 

''
1'4ten ibaret bir teşekkül müdür ? 

-~eli Fethi Bey Mediate neyi ve ne 

•Uretle tenkit edeceğini Bqvekilden 

'°lltıak auretllc mi muhalefet yapııa? 
~Acaba arıulan, yeni fırkaııın he,-

1Ydte ancak bir asası on olmalı? 
Bu ciheti hükfimet gaxeteleri tenvir 

'derler mi? Yoksa ne iatedikleriai bll
llılyorlar mı, merak ediyorum. 

CEVAPLARIMIZ 
t'4ınede M. Nedim Beye:: 

- lknuuu left'kkDr ederlıt. MUra
.._lıııa:ı: naun dikkate alınmı9tır. 
1) - -
ersiamların Maaşlan 
Verilecek Mi? 

~ni tekaüt kanunu tatbike 
daj dıktan sonra 65 y~Qı 
'-.dur~ ~~rsiamların maaı- . 
~ lceaılmifti. Bunlar, Dersi-
' hayat müddetince de
~tailın ettiği için maaşlannın 
~ e_rnui hakkında MaHye 
\1 tici etiQe müracaat etmişJerdi. 
,.1e! henüz bir karar ve,.. 
l'i)tt lftir. BUDa muhalif nq

bahakkuk etmemiftir. 
1 

l.tanbartla iıligen lillu w adi oteınOIJlller ••• 
Belediye . l~bulda. .ça- otomobil almak mecburiye~ I lnks otomobillerin boyanmasm-

bşan otomobıllenn aynı cms- de kalmışlardır. dan ıimdilik sarfınazar edilme-
ten ve tek taksi olmasına ka- Bu suretle ecnebi emtiası aini istiyorlarDUf. . 
rar vermiş ve otomobilcilerle ,.. 1 1 .. ks t b"ller f zı B tal · ı-ks t bil o an u o omo ı a a u ep u o omo aa· 
mfü:akereye başlamıştır. Bu tıl li fakir b" ı · l h" ·ı k • 
müzakereler bir karara varmak ıa mış. . az sermaye 1P en e me çevn me ıate-
üzeredir. otomobılcı esnaf da günden nen bir dolaptır. 

Takriben Belediye mm- güne mahvolmak tehlikesine Lüks otomobil sahipleri ka· 
takasında takside kullanılan maruz kalmıştır. zanç menbalannı ellerine almak 

• 

1000 kadar otomobil vardır. Belediyenin son .mukar- için bu fikri ortaya atmışlar
Bunlann üç yüz. kadarı mali- rerab bu felaketin önüne dır. Halbuki bu fikir galip 
yet fiatı pahalı ve taksi için geçemiyecektir. Çünkü karb- geldiği takdirde, şimdi olduğu 
IUJ<s telakki olunan otomobil- noksandır. gibi harice birçok sermayemiz 
ferdir. Belediyenin istediği gi~i gidecektir. 

Şehrin taksi nakliyatı mah- tadil edilen, boyanan otonıo- Bütün medeni şehirlerde, 
duttur, lüks otomobillerin ka· biller arasındaki lüks otomo. milli sermayeyi korumıya ça· 
zancı diğerlerine nazaran, nis- biller marka ve gösteriş itiba- lışan memleketlerde tatbik 
bet kabul etmez derecede rile diğer mutedil fiatlı alelade edilmekte olan bir usul vard1r. 

' fazladır. Bunun sebebi şudur: taksi otomobillerine faiktir. [Taksi mahallinden hareket 
Müşteri ayni parayı verdikten Son günlerde toplanan otomo- edecek otomobillerin nöbetle 
sonra en lüks taksiye binmek bilci esnafından bazılan elyev.m hareketleri.] 
ister. Bunun için fazla kazan- takside çalışan otomobillerip Bu usul Belediye mukar
mak gayretile otomobil sahip- tahdidini, yeniden taksiye oto- reratına ilave edilirse mese
ıeri daha pahalı, daha lüks mobil çıkarılmamasını, yeni ve le kökünden halledilir. 

Kafile Reisi Memnun ••• 
He:-şey Yolunda Gitmiş De Bizim 
Ha b eri mi z Y o km u ş 1 •• 1 

Her vaziyette, her yerdelmem• 
nun olanlan, iptidailikle ittiham 
edenle• çoktun Bea de dilne ka
dar daimi memnunlutu baıitlikte 
bulurdum. Fakat dünden itibaren 
Atinadan avdet eden kafile reisi
nin beyanabnı okudutum dakika
dan itib:uen bu husustaki kanaa
bm sarsıldı. 

Atinadan aldığımız ıpor netice
leri ortada! evvelce bu sütunlarda 
yürüttüğümüz acı tahminlerin ta-

hakkuk etmlı olmuına ıevine-

1 
cek vaziyette detiliz. Çiiııkü kay· 
bettiğimiz mü.abakalana nerede 
ve kimlere karıı oldutu malum. 

Bilhassa Bürhan bey, Atletle• 
rimiz kaybederlerken milıabakaL 
lan adım adım takip etmiı, o aıap 
la, üzüntülü ıahnelere ,ahit olmuf 
biridir. Böyle oldutu halde mem• 
nun olmasına hayret ediyorum. 

Yokaa bi:ı yanılıyor mıyız? 

Eter bu tibi neşriyatla apor 
aahaaanda gaip edenleri ıüılü me
rasim tafıilltile kapamak ıayHI 

/Joor 

• 
tiirülüyoraa aldanabilecelderi için 
buda ayrı bir beaabhr. 

Atinaya Burhan Beyle rtdea .e orada 
k09anlann anlattıklarına blru dikkat 
ıedillnce 1 slderken dllşOlen teknik ut .. 
Jann yOıt milline Atlaa'da da dilftllmllt 
olduiü ıörülyor. 

SPOR KONGRASI 
l.taabuJ •por mıntakullllD ...... 

kengreal Yardır. Konsre çek baraNlll 
1116naka4alarla seçecektir. 

"Şo 
~OSTA" NIN Tefriknsc No 62 ... MUHARRiR) 

llORlS LÖBLAN 
but değilsiniz, fakat ayni de.l 
recede bağlı olduğunuz insa~ 
lar yok mu? 

Katerin sustu. 
Raul kararsız ve telqb d.

nıyordu. Bertrand lehine Ka
terini veya Katerinin lehine 
Be~andı incitmekten korkll"" 
yordu. Buradaki rolü ona çok 
güç, hatta çirkin görünllyordu. 

a Arsen Lüp-~n'in Son Sergüzeşti 

İMDAT GELİYOR 
lla,11 b-b . . 
-. ' .... vetlı bır sesle : J 

"h.ı 5ayleyiniz bakalım, be
dtcıl ceı. ~çük Katerinim, 
"- ile k ittin dostunuzum, ba
tt~n· •du emniyet ediJebile
aı-~· l hu· . ~ta d ır,ıniz. Hatta, ben 
olmakla 0~h~ut1zdan fazla birşey 

l< tftihar ederim 
&terin k . 

-. O •zararak sordu: 
'-'i? tl ostunuzdan fazla birşey 
~ 411

u 'l r .ınası nedir? 
h a\lı, Kat · · 
L t~ecan i . erımn son derece 
""lbin ı;ınde olduğunu ve 
~lt~ fnçnuya hazırlandığını 
ı.._ - ı, akat ka 
~r old ~ onun çmıya da 

ugunu sezdi. 

Ve izah etti: 
- Dostuiıuzdan fazla bir 

şeyim demek, sizt>, dünyada 
hiç kimseye merbut olmadığım 
derecede bağlıyım demektir. 

Kateriu, zeki ve ısrarlı bir 
sesle tekrar etti: 

- Hiç kimseye merbut ol
madığınız derecede bağlı mı· 
smız? 

Raul en . . 
rıne geçen 
vap verdi: 

büyük teminat ye
bir ciddiyetle ce-

- Evet, şüphesiz evet. 
- Belki bana merbut oldu-

iunuzdan fazla kimseye me,.. 

Aralarında bir süküt oldu. 
ve Katerin birdenbire kararım 
vererek alçak sesle dedi ki: 

- Biz, şu son günlerde 
Bertrandla beraber çok ko
nuştuk. 

Fakat hayat ... Yaş farklan .• 
Bertrandm evlenmesi, aramız
daki sevgiyi ihliJ etmişti. Fakat 
bu altı buhran ayı, bizi tekrar 
birbirimize çok yakınlaştırdı. 
Yalnız... gene .. 

Katerin devam edemedi. 
Gözlerini önüne iğmişti. Tekrar 
gözlerini yukan kaldırdı ve 
cesaretle söyledi : 

- Bu sefer de aramıza siz 
ıirmiştiniz, Raul, evet, SİL .. 

Alçak bir sesle mırıldandı: 
- Ben ikinizi de seviyo

rum. 
Katerin hararetle dedi iri: 
- Evet, çok güzel, ikimizi 

birden, yani birini de öteki 
kadar, ne fazla, ne eksik. 

Raul bir tavır ile itiraz et
ınışı. Katerin onun birşey 

.<>ylemesine meydan vermedi: 
- Hayır, hayır, dedi, sizin 

benim ve Bertrand hakkındaki 
duygularınız bizce meçhul bir 
fCY değildir; siz de bizim, sizin 

Savfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Aile Ve Gençlerin Dertleri 

Sorulan suallerin Bir 
Kaçına Cevap rım 
Bu~= ga~ar:Y~;:? derdi j!lv Ve Sokrrk Elbisesi] 

ile karşı karşıya kaldım. Kari- ' 
lerimden biri bana yazıyor: 

11 Yedi sene evel İstanbullu 
bir kızla evlendim. Bir sene 
sonra çocuğumuz oldu. Kanını 
çok seviyordum. Fakat ailele
rimiz geçinemedi, ayrıldık. Di
ğer bir kadınla evlendim. Bun
dan da çocuklarım oldu. Ara
dan aeneler geçti. Bu kadım 
aevemedim. Şimdi eski karım
la görüşüyorum. Ağlaşıyor ve 
tekrar birleşmek istiyoruz." 

Bu adam evlenm.eyi çocuk 
oyuncağı sanmış. Eğer cemi
yette çocuklar ailenin elinde 
kalmasa ve evlenmek sadece 
bir giSnül işi olsaydı, belki bu 
dilşündüğiin doğru olabilirdi. 
Fakat aileyi mukaddes tamyan 

bir cemiyette bu dediğini yap
mak ne doğrudur, ne de müm-
kün. Evveli birinci kanm bo
tamakla hata etmişsin. Simdi 
de . ikinci karını bc:>şamıya 
kalkmal<, çocuklara karp cü
rilm işlemektir. 

"" Hamza imzasile mektup 
gönderen kari diyor ki: 

"Bir gün Beyazıtta güzel bir 
kadına rast geldim. O günden
beri gönlüm rahat değil. İki
de bir içim burkuluyor. Buna 
bir çare.,, 

Çaresi çalışmak, o kadını 
düşünmemektir. Eğer insanlar 
sokakta her hoşlanna giden 
kadınla düşüp kalkabilseydi, 
ortalıkta namuslu kadm kal
mazdı. 

lf 
Adapaıannda u~un Ye tatlı 

bir aşk macerası yaşayan genç 
kariime tavsiyem, sevgilisile 
evlenmektir. Mes'ut olmak için 
biltün şartlar hazırdır. 

lf 
Bir Rum genci bir Musevi 

kızını sevmiş, fakat din farkı 

lstanbulun Argo 
Lugati Hazırlandı 

Halk Bilgisi derneği bir 
.. Argo" lügati hazırlamıştır. 
Eser ytız sayfa kadardır. Yakın· 
da neşredilecek tir. Bu lügatte 
yalnız İstanbul argosu tesbit 
edilmiŞtir. 

için ne hissettiğimizi bilirsiniz. 
Siz, şatoda iken hem onun 

için, hem de benim için mllca
dele ettiniz, müşterek davamız 
uğrunda bilyük tehlikelere 
atıldınız, binaenaleyh ikimizden 
bL-ini tercih etmeniz, ikimizden 
birini feda etmeniz mümkün 
değildir. Fakat insan hakiki 
aurette severse vaziyet böyle 
olmaz. Paris'e gddiği:niz gibı 
denberi hergün bizi ziyaret 
ediyorsunuz ve kıskançlık hi9-
lerine, gurur ve azamete kapıl
madan biz de sizin karnrınızı 
bekliyoruz Fakat, nihayet an
ladık ki siz hiçbir şeye karar 
veremiyeceksiniz, ikimizi de be
raber seveceksiniz, o halde ••• 

Raul heyecan içinde sordu: 
- O halde? 

• 

Bu elbise lacivert kadifeden 
yapılmı~tır. Daha ziyade hafif 
vücutlular için güzel gider. 
Yakası ve kollan kapalı, sade 
fakat zarif bir elbisedir. 

bu iki gencin serbestçe bu· 
luşmalarına mani oluyormuş. 
Gencin derdi büyük, buna na
sıl çare bulsun. 

Evet çaresiz, aşkta din farkı 
yok ama, cemiyette var. Ne · 
yapalım! 

Hanımteg::.e -
=TAKViM = 

G&n 31 17·Teşrinievel-930Haı11 ıu 

Arabi 

24-Cemaz.lelevel-134 

Vakit·Ezani-Vaaah 

Gllnql 12.U I ' .13 
Ôile "32 12.-
bdndi 9.36 ıs.14 

Ruuı1 

•-TcşrinicvvrJ-13-ü 

Valut-Ezanİ· Vaaati 

Akşam 12.- ı 17.77 
Yaba J.31 19. 
lm.ak 11. 6 • 4.'4 • 

Katerin cevap verdi: 
- O halde mademki m 

bir kar• veremediniz, ben size 
bizim verdiğimiz karan bildire
ceğim. 

Raul ayağa kalktı. Zapte
demediği bir korku ve heyecan
la adeta telif içinde sordu: 

- Bo karar nedir? 
- Sey•bıate çıkacağu. 
Raul ıiı.tdetle protesto etti: 
- Fakat bıt manwz. Hak-

kımı: yok... Katerin Iİ% beni 
nam terkedcbilirsiniz? 

- Ô} le l~:ıım. 
Raul tilredi: 
- 1 fa yır, olamaz, ben bana 

razı dej'ilim, dedi. 
- Ni~m islcıoiyorsumıa ? 
Raul eJlerini u.: ~ Uı: 
- Çünk!l aizi ::w'.'irorum. 

(Arkuı •ar) 



Poda.,, nıa Tazilıl Te/riltaaı ~ 

BABBM DBBLIZLIRINDI 
v::z1R.fN KARI REMMALLIK, EFSUNCNLUK, 
DEOIL, HARP VE DARPTIR, SERHA nERI 

Ağa, gecedenberi telif i · 
çinde idi. Hünkinn cinler e
Uacle oyaac:ak olafUlıdan te
t•'üm ettiii tibi Valde sulta· 
mn hakarete u;ramasuıdu ela 
pirelenmifti. Hele halayıtm 
kaybolutunu, Hlbıkirm da o
nu aramak için fare deliğine 
kadar sokulUfUDu pek manab 
balmUfbı. SaraJ hayabna pek 
iyi bildiği için bu vak.alan 
bayıra yoramıyordu. Kovul
mak, silrillmek, boğulmak ih
timalleri gittikçe mfitezayit bir 
kuvvetle gözüntm &n&nde do
laşıyordu. Sadrazamın millikat 
istemesi berine hemen bir . 
miilihaza ylriittll, ilk allmeti 
beliren şeametli fırbnalardaa 
kurtulmak İçİD ihtiyar veziria 
daliletine m&racaat etmeyi 
tasarladı. 

Halbuki Sadrazam ela, Z1f 
deli olclupna kanaat ıetircll
ii HllkAn .. hGIDI idare ,, için 
Kıztara;umdan yardam dilen
mek tmnwwda idi. Biribt
rinden laajar ye pfaat aman 
iki devletll, karp kartaya g• 
lince uzun m&cldet akit duır
dular. Biri Jdclma bir gece 
ıibi kara dlf&ncelerine unhp 
duruyordu, 6bllrtl beyu bir 
heykel gibi dilsiz bir Yekar 
psteriyorda. 

Neden 10nra Saclruaa •i
zam açb: 

- Ap Hazretleri! • dedi -
velinimet efendimizin derdi 
var. 

Kızlaratua, clu•ana lmlajı 
olduğunu habrhyarak cl&t ta-
rafına bakındı ve kimsenin 
kendilerini ititemiyeceğine ka
naat getirdikten sonra yam 
başmda oturan •ezirin kulağı
na eğildi: 

- Onun derdi ocaldar1D1a 
derdi. Herifleri bizim gibi Al
lahlak etmeli ki ikide bir dert
lenmekten kurtulsunlar. 

Sadırazam, bu sitemkir s6z· 
feri işitmemiş gibi devam etti: 

-Velinimet efendimiz, dert
lerinin dermanını ben kulun
dan ısterler. 

VelinlllltA R/eltlliml• Derll.,,,,. a.r...u., 
&A Kal .... ,...,,., ... 

ifakı• ~ ~ıfiiai buluma~ 
yuaca laer tirli mllnuebetam
liji yapaca~ tezahGr edip 
duruyordu. Hlbıkir, Kaılal
afasmın verdiği malOmata .;.. 
re hem deli, hem de upa 
bit •evdah idi. Dellleıl 1.W, 
etmek mlİmkin Olla b1le •~ 
dahlan yola jetli •• milkll 
idi. o halde ....... fikrİlll 
lml»al· edip ifia içiadıa aa 
ujlajile .,...a..k Wn alal 
idi. 

Fakat ne yapma&,- W.. 
yi naaıl kurtarmalıydı ?... .. 
liyah, biri beyu çelareliı fabl 
ildai de kara talili olu ele .. 
letlllet, bq bqa ve kulak U. 
lap bir bayii mlukere Ye 

mln•katadan .-ra plblanm 
çizdiler: Mustafa pat, Mmae

clili ve ateclenheri ilıtlıbp 
ettiji bir veziri Padiplaa tay. 
siye edecek,· Gllnihali ancak 
o Tezirin bulabileeetini lly• 
liyecekti. Ayni zamanda las
larağasanm da • perileri ...... 
nut etmek için • azlolunma• 
smı istiyecekti. Bu karar lze
rine ihtiyar vezir ile kızlarağaa 
öpilflüler, iyi ve fena ıGnfeıt
cb .birbirlerini himaye ecl• 
ceklerine dair yeminler tea• 

ttiler ve aynldılar. 

.... ı&mlJonlu. Bltla latan-
bal, doaak realdi " apak 
bir kh içinde eriJor ~ 
Canını kurtarmak için bayat 
kadar am olan mllluil ""9~ 
yuau nzuile etd• · çakarma11 
,a.. alan ftZir, çok Jma hir 
yola pek blylk mlflctlllt içia
de pçebilmifti. S.cak odaya 
pw p;.e. lllak ldlrkW il"' 
kardı, yaldızla .... karta .... 
ı:..U. olan kalll.W.U atb, cll
Yaa efeacllaiai ptlıtbı 

- ....... Wr ı.lalıl ,... 
......... llWdma .... Dllt,.. ...... ~ ........... _ .. ___ .. .. 
.... .,. fedaklrbk, ... .. 
dWai• flderbai ,.. biti ... 
..... O, bu ..Meı- lmmle ......................... 
.......... h •• a~ 

iltemecllldwiai bilirdi. HaHq 
....... eb.iya IAllet okur; 
............ Waiyeler twtiR 
eder, it bqmdu çeld'wi•l...ulJ 
apeç.k i9terdi. F.at onfa4 
ltaUrıa ı .. etinden de efeadile
rinin hakaretinden de •lnlinaya .. 
rak mevkilerine dart elle sa• 
nhrlar 9e çok defa bu hın 
.... kellelerİllİ verirlerdL 
Mutafa paşa. ._ı olap ta 
kendiliiindea mevkimi ter-ı 
kediyor ve •ttlrclan affını 

Sinema Sütunu 

Halledilen Bilmecemiz İstanbul'da Gösterilecek Fılimler 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 

Soldan Safa: 
l - Atim (1) yemft ..atan(lt 
2 ... K.rmila ( • ) dlrt ki-

.. ( 4) 
i - Gkln lltlaıWd ( 3) 

bd•(a) .... ,.....(~) 
4-Glcla(2}W. <•~bir 

ı..ce(a) 
ı - Nota (1) ..,. (2} 
1 - Fewl IHr futholm (3) 

..,.(3) 
f - Nota (2) ... (2) 
8 - Ola (2) ,....... ( 5) 

ifaret kelimeaıi (2) 
9 - Kapa yapa ( .. ıezbati 

(1) bir ajaç (3) 
10-llbrap (4) yahanaak (4) 
11 - Geç• üçe (S) ..a. 

etmek (1) 
Yuluu""1ı A,.lı: 

1 - S.IMll ydclan (I} bir 
immbil oymua (5) 

2 - Zaman ,a.terea (.-, 
babama lndcardeti (~ 

3 - Kab toprak (3) e•=elr 
(3) fikir (3) 

4 - Renk (2) •Pi PYl'Ula.1 
(5) nota (Z) 

5 - Yemekten emir aipa 
(2) çal11 (2) 

8 - Bal yapu (a) ~ 
7 - Nota (2) et fazlu (2) 

u Haftanın En Güzel 
FHmi,Aşk Resıni Geçidi 

. Moria Şhaife fefea _.. 
nia ft ltu MDeDİll • pis • 
Yilea armtitllr. • ....,.. 
Amerika filim kum_,..,.w, 
ıeçea ._ Moril Şlftlye,. 
birkac filim yapbrdalar. &. fi. 
Jimleria ea çok rajbet alreai 
"Atk reami feçidİ,, dir. 

811 filim yana •ktuad• 
itibaren Melek ve Elham• 
aiaemalannda ıhtenüaiye ~ 
lmcaktır. 

Filmin m..,.. ...,.... oı 

..,.tir. P.W. Wr lmaUçe il': 
ltir ıefir arumda cereyı# 
eden bir qka aittir. Fakat W 
...ne ile filmin içinde lf'it. 
...... aa1me1 .. tertip eclilodlt 
a,le aefla Mı ve ,...klJll' 
prabhmfbr ki. Mrk• ..., 
flhaiarepa .... ~ 
Mmhr ....... ~ 
Mri olclllpada ittifak .taliftİ' 

Ağa, c:ddileşti: 
- Sen cinci ıuerbum ıibi 

efsun mu okurswı, muska mı 
dizersin? .. Vezirin kin remmallik 
efsunculu!:, dllzenbazlık değil· 
dir, harp ve ct.pbr, aerbatleri 
düşünmektir, hazineyi gGzet• 
meldir. Onun ıaztı kararıp 1ea
den illç istemipe merdol, b• 
itiD naehliyim diyu ayak bu. 

Sadrazam, keneli sara)'lllt 
vdet ederken mllthit bir kar 

1ağayor, bora ve tipiden göı 
istiyordu. 

( Arkaıı nr ) - Beya (2) yer alta (1) , 

- iyi ama kellemiz tehlike
de. Gnlnibali bulama11am ll-
111ekliğim mukarrer. 

- BWm de hayatımız emia 
c!e:U. Fak2t kazaya nza ıh
terip perva etmiyoruz. 

Bu muhavereden aonra Kal· 
larağuı, geceki m&nakııılan 
ve ,nndJiz cereyan eden Mcli
seleri anlatb: · 

- Anladın ya, .,... kar
deş!- dedi - bu ifler iyi aaatte 
olsunlann m.nfetleridir. 

Efmdimiz yarini de, aklım 
cLı bpbrmlfbr, ne 1e11den ça· 
re olur, ne benden. lyiai elbir
Sği edip nefsimizi kurtar
makbr. Varsın o bqka kul
lanndan medet araam. 

Şimdi Mustafa pqa da va
siyetin vahametini anlamıfb. 
Hünkirm çddaruaya merbut 
,artındtığn kızua kolay kola, 
bulunamıyacajı Ye taedar 

ardenbarYıkılacakMıf 
lstanbul beledi7eai .. Bllyllk 

~ehir T'ıyat:ro.." içiııa Tıkü_. 
de arsa alamamıfbr. T"ıptro
'un Tepebaşında yapllmui da. 

.A.b-esit Kömürii 
nota (2) 

9 - Şl,laret (3) zil (3) ,.._ 
deki bealer (3) 

10 - Otunp beklemek (4) 
dumuı yolu(4) 

1 ' - Çoc.k (6} elw,e&ik • 
Twtlp .._ ı NAcl ffMmt . tonilbnektedir. Gard..._. ve 

Oariilbedayi yılalacak .......... 
Şehir TiyatrOIU yapdacaktır. DAROLBEDAYl TEMSiLLERi 

Tiırk çimellto ve kireç _,. 

nim tirketi Anteriat k&mllril .. 
.... ........ remaiadea .... 
fiyetl i8temekteclir. lllracaat 
tetkik edilmektedir. •----------== 
==---------==-------====--Reyi Am GEÇ KALANLARA--· 

llahm -. de sll'lllmizi Bu akpm Belediye budutlan için clib 
dm itibaren reyiame mlracut 
edD:r. Fabt ablan reyle
rin elan adır. Be,koz ..,. 

tı ·rea wt 2l.30 da ............ ,.1111 
Nuhun Gemisi c 1 N 
...... " -·· filimi-tablanncla yahm 11 kiti n' 

atmıfbr. H.ılan laJildte ....... 
ct.r edilebibwi lçia ...,... 
illıti,.n,.ı.... ı.ltlitat ,....._ 

• nelilli Wrbi t1a dMa 3 Perde 
ı..clit edea ETVAL -.. 1 TaW. l 1111 I 

l!L. 
-.IU'a piiDis ve !Wlaakkak 

~- --- ....... 
BUGON 

1RE1 ve EU1111 sinemasmda 
Şimdiye kadar ıariUea Rllmı.rla en m.W .. em, en •uauam 

neaŞKREs IGEÇID 
MAURICE CHEV AUER " JANETE MAC DONALD 

tarafından mü.tuna bir film - Rekodana rekora 
· bAvetea: FOX JURNAL halihazır wl cllaJa laaYadia.leri 
Suaraeler: MELEKte 9 112 da ve ELllAllRA .ta t,4.S da 

Paruaoumıt Filmidir 

Yaan: 
P. Armatronı A. Muhtar 

17 lefriaienel cuma pi 
matine saat 15,30 da n auvare 
21,30 da. 18 tepinfenel cu
martesi umuma biletlerde ten
zillt vardır. 

21 tefriaienel salı ıtmı 
alqamı saat 21,30cla yalma 

1 

muallim ve talebelere. 

OSICODAA HALE SINDIAllNDA 
CAZBAHT DEi.isi 

MlaeHlllJ ... Lma • .,.. ..... 
........ _ Y_.T--., 

~--

., ... , ............ ..... ... , .. .. 
iV AN MOSjUKINE IJL 
DAGOYal BETl1 A11AN 

Tarafındaa temsil edil• 

ftlCI llUJ 
ftlmt De 

AÇILIYOR ..... -.... ..... ·~ elektrik makla..Ue mlcelııh .... 
BDGE JAltOFF lclsealade 61 ld
.... .......... kualder heretf 
lllllSalUÜJ'eal. 
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KUMBARA 
Alınız ve taliinizi deneyiniz 

O, İstiyordu Ki 
( Goben ) ve ( Breslav ) ın 

Çanakkale boğazından hiçbir 
llıiimanaata uğramadan geç
llıcai, Cavit Beyin kanaatine 
ICSrc, Türkiyenin harbe gir
llıcsinbı en mühim ve biricik 
lebebidir. Bu iddianın aksi 
tiyle a6ylenebilir: Bu iki Al
llaaıı harp gemisi Türk aularma 
~eaeycli Türkiye umumi 
....-ne girmiyecekti ve harp 
t.raftarlan, bu iki ıemiyi elle
rinde alet olarak kUllandılar, 
bq turetle Türkiyenin Alman
ı...ı. müttefik olarak harbe 
Iİraıeaini temin ettiler. 
L . Hemen itiraf edeyim ki harp 
qbineai kuadanmn bu kana-
'tiııe ben de inanmlf bulu
buyorum. 

h Cavit bey bu meselenin 
Gtün gizli taraflannı anlata

:aJı:U ıöyliyerek fÖyle devam 

- Eylnlilu yedisinde aadra
~n yalısında toplanmıştık. 
~ içtimada Alman amirali 

( Soso~) un vaziyeti g6rüşüldli. 
~ amiral yalmz Alınan 
~ umumisinin emrini 
"lll!İyordu ve bu iki zırhlı 
~erindeki bayrağımız bir süs
..,cn başka birşey değildi. İdare . J. kumanda Almanlann elinde 
~· Bayle bir vaziyette iken 

\'er paşa, donanmanın Ka
~a.dcnize çıkmasım teklif etti. 

Unun üzerine mühim müna

~alar başladı. Arkadaşlardan 
iri derhal cevap verdi : 

- Almanlar tarafından ida
~ edilen donanmamıZJn Kara
llı ... ze çıkması bitaraflığımızı 
t:,' eder. Şayet Amiralden 
nl.~ •denizde bir hareket sadır 
~oııraa bunun mea'uliyeti bize 

olur. 
Enver paşa: 
- Amiral Rua donanma
~ tesadiif etse bile birşey 
.:!~Yacağııfll askeri namusu 
--crıııe söz verdi. 
~Bu aefer Enver pqaya ben 

-ı> Yerdim, ve: 
A ..... "°": ~qa, paşa, dedim, ayni 
ı;ıraı askerliğe girdi;i zaman 
...:~~~run ve lmperatorluğun 
~afıuu ihlil etmiyeceğine 
"'1d de yemin etmiştir. Su 
~·e bu iki yemin karşısınCla 
~~~~! her halde lmperatora 
cltd· '1 yemini tercih edecektir 

ll)) 

~~~er paşa ıüküt ediyordu. 
el~:- daha ileriye giderek 
~ki: 

ÇıJc ........ Aıniral Soşon Kara denize 
~: "e ~us. ~onanmas:m, ti
"''1ıl lenu1ennı veya Rus li-
~ts' a.:tnı topa tutarsa bunun 
llıey~liyetini biz deruhde ede
b~i b· Aloany<'nın maksatlı 
~c~~k~ evvel harbe sü-

1:. .... tnvcr p • . 
.... l!ll aşanın dık kafalılığı 

......_ Uştu. Şöyle cevap verdi : 
~ 1Ş"Yet, amiral, gemilerini 
~arsa biz ne yapabiliriz ? 

'kı ılıyordu ki paşa bize göz 
'taldı;~rınek istiyordu. Derhal . 

...... o b 
~k~nı aJde Karadeniz müs-
~~ir " ~~vki kumandanlığına 
h "• 80~12' Goben ve Bres-
. lltliııd i~dan çıkmak teşeb

'llı. e ulunurlarsa ateş edil-
J:' akaa. 

~tliırııcdi_' hu teklifim kabul 
~tııaraıarıı. ~~ü aa·kada.şlar 
)Qr~dı. aucenmesinden kor-

Türkiye Mutlaka Harbe G. . ' ırsın ..• 
Ben tekrar ısrar ettim: J Ben bu teklifi muvafık 
- Donanmanın Karadenizc bulmadım ve: 

ÇJkması harbin başlangıcıdır. 1 - Hayır, dedim, gemiler 

------------------------~ Dr. M 1 M i D 1 A N 
Göz - burun - kulak - boğaz 

mütehassısı Avrupadan avdet et
miştir. 

Beyoğlu lma:n sokak 2. Tel 
B. O. 2934 muayene aaatjeri 10 -
12 ve 15 • 18 

Dr. Horhoroni 

Kumbarası olan
lar senede iki defa 
talilerini denigebi
lirler ve 500 lira 
kazanabilirler. 

!; .,. . '~ ) • . . , :ı.~ " -. -.... . . -. - . 

Bunu yapmayınız. Fakat mut- çıktıktan sonra Almanlarla ~ 
la!ca böyle yapmak istiyorsa- mşmamak için boğaıları kapı
nız riu ederim, fU s6zlerimi yamazainız. Şu halde en iyiai 

Beyoğlu Mektep sokak No. 35, 
muayene sabahtan akşama kadar 

beyin 
resmen zaptediııiz, dedim. çıkarmamakbr. 

Onlar böyle bir zapta lüzum Buna rağmen Halil 

TürkEye iş bankası kumbara 
alanlar arasında senede iki de
fa kura çeker. Her defasında 
alb kişiye bin lira mükafat verir. 
Bu kuralardan biri bu ayın ba· 
tmda Ankara merkezimizde çe
kildi ve alb kişiye 1000 lira ve

rildi. Bundan sonraki kura l 931 
senesi nisanında çekilecektir. Fa
kat o kurada kazanabilmek için 
1 klnunuevvel tarihine kadar 
kumbara almq bulunmanız lhım· 
dır. Bu kuradan istifade etmek 
ve taliinizi denemek istiyorsanız 
kumbaranm şimdiden alınız. Kum
bar~ bedavadır. 1 kinunu
enel ıelmeden kumbara alınız. 

g6rmediler. Ben ısrar ediyor- teklifi, icra edilmemek üzere 
dum: kabul edildi. 

- Ba zab ileride kimseyi Şunu da ilAve edeyim ki 
muahaze etmek fikrile istemi- · · ...ı-: d b" ı dah • aynı ı~ ... ma a ır mese e a 
yorum. Fakat yarın hır harp oldu ve ben dedim ki: 
olacak ve ben bu mes'uliyetle-
re iştirak etmeyip çekileceğim. 
O zaman da benim barıeketi
me karp •alanpenerlik dciil
dir, diyeceksiniz. "işte elimde 
bİı' lilih olaun diye sözlerimin 
reamen zaptedilmesini istiyo
rum. 

Onlar zapta ıeae lizum 
görmediler Ye • habnmızda 
kalır,. dediler. 

Cavit Bey çok hararetli idi. 
Bunlan anlabrken .. sözlerime 
in.anınız. Hepsi hakikattir,, 
demek ister gibi hareketler 
yapayor ve gözlerimizin içini 
teker teker tetkik ediyordu. 

Ayni hararetle devam etti : 
- Hatta o günlerde kabi

neden istifa ettiğim zaman bu 
sözlerimi T alit Beye hatırlat
bm. O da .. haklan var I,, dedi. 

itte, o gfuıktl içtimada be
nim teklifim kabul edilmeyince 
araya Halil B. girdi ve Enver 
Pqaya şöyle bir teklifte 
bulundu: 

- Eğer zarhhlar Karadenixe 
çıkarlarsa ıeriye dönmemeleri 
içia boiazlann kapanacaiını 
kendilerine tebliğ edin. 

- Her ne kadar gemiler 
Alman amiralinin kumandca.sında 
ise de, benim fikrimce baş 
kumandan vekili Enver paşa 
arzu etmezse zırhlılar Karade
me çıkmaz. 

Bu sözlerim Enver paşayı 
hiddetlendirdi ve , şahsına karşı 
itimatsızlık gibi tel.ikki etti. 
Ben cevap verdim: 

- Mesele. emniyet, ademi 
emniyet meselesi değildir. Fa
kat mademki bütün deniz ve 
kara kuvvetlerinin kumandanı 
siuiniz, o halde herşey sizin' 
emrinizle cereyan etmelidir. 

Sabık maliye nuinnın bu 
kadar açık konuşacağım ben 
hiç limit etmiyordum. Fakat! 
zannamda aldanmışım. ÇünJ.. &j 
şu giı.li taflilib henüz ifitiyor-·ı 
duk. 

Eğer Cavit Beyin sözleri 
doğru ise bütün işler Enverinl 
kafaamdan çakmışb. Bununla 
beraber yine anlaşılıyordu ki o! 
da perde arkasındaki esrareJH 
giz bir kuvvetin kuklasındaı\ 
başka birşey değildi. Ben bmı
kuvvetle inaruy,,rum. 

Fakat, acaba o ıizli kuvvet 
kimdi? 

Bugünün Meselelerinden 

Şeamet Nerededir? 
(Bq tarafı 1 inci aayfacla) 

Amaa efendiler, kaya gibi I makamlar bu prginliğin iza
.n, alet ıibi kmu ve ya- lesi lüzumunu takdir buyur
laa ba sribi pnmipler arasan- mUf,lar ve prensipsizliğin ver
da o derece boğulmuş ve diği bava Ye teneffüsü llzım 
bunalımftık ki ciddea biraz da görmüşlerdi 1 
prensipsizlik içinde teneffüs Şeaırıete gelince : Biliyor
ebnek ve bna almak ihtiyacı, mnuz ki şeamet meselesi de 
yalmz ruhan detil ciaınen bile tuhaf bir mevzudur. Bazılan 
bir hayat meselesi olmuştu. için teamet addedilen şey di-

Düşününilzf Bu kaya gibi ğerleri için ayni saadettir. 
prensiplere çarparak ağzımızı Mesela bazılan muha1Temül
bile açamıyorduk! Bu, ateş gibi huam _ayını mübarek ve rebi
yakan prensiplere karşı müte- ülev:--elı .!°eşu~ bulurlar! fial
fekkir ve mütehassis kudretler buki dıgerlen de bunun ta
mçm bayılıp kalmıştı. Açık mamen aksini düşü?ü~Jer ! 
ve geniş meydan üzerinde at K~.n~ol şeamet ımış 1 S;r-

. . • best duşunmek ve serbest soy-
oynatan, cınt vatan, saga sola, lemek şeamet imi ' olabilir! 
yukanya .aşagıY.a .. sal daran. b_u o da ene zevke ö~el 
sert prensıpler onunde bepımız Mesg l ~ · lg • · · ·· h · h e a prensıp er agı ıç.ın-
~d~kt!e Eayafyırt, ba?~an ve dsenlyran de boğulmayı tere h edenler 
ı .ı tr an . azı seyre e.L er, için hakikaten kontriol serbest 
b:ze hayret edıyorlardı. . düşünce ve serbest kelam şea· 

Bu nekadar prensıp ve met olabilir! Fakat biraz temiz 
prensiplere nekadar hür- hava, biraz serbest tenef
md, sadakat ve merbutiyet!! füs etmek arzusunda bu
Hülasa Ftensipler bütün ha- lunan prensipsizler için de 
yatımızı, ma<ldi ve manevi bu bir saadet addedilebilir! 
hayatımızı, bir ağ gibi sar- Yunus Nadi Bey temiz hava 
IDJŞb ve bu aert ağın içinde ve serbest teneffüs istiyen 
gerginleşmiş olan vfü:udumuz bizim fırkayı meşum addet
biraz da prensipsizlik :stiyordu. mekte hürdür ve, belki de 

Benim mensup olduğum fır· haklıdır f 
kanın kabahati işte mübrem bir Fakat buna mukabil kendi
ihtiyaç halinde duyulan bu lcrioin prensipler ağı içinde 
prensipsh:liği getirmiş olma- boğulmayı tercih eden vaziye· 
sadır. Ani.ışılıyor ki Yunus Nadi tini meşum addetmek müsa
Bey bundan memnun değildir. adesini lôtfen bizden esirge-

Gerginliğin dcvammı arzu mesinler 1 Bu kadarcık lutfü 
ediyor, ne yapalım! Bu da bir benden deriğ etmezsiniz, ey 
içtihattır, ona da hürmet ederiz. benim evvelki günkü arkada

F akat ne L~~=hm ki kendı... fUD. DeiiJ mi? 
sinden daha u olan diier Aiaollıı Alımd 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize Yeya lfhtbe ~ soblr
la ı < ıı:rkcn veya biriaüe ıör~Uı-11-
lau ~u.ı bir nka ............. kaiaoi• 
ltrılnfz... 

HavaCU. .dlr ~ • .U.11 
derhal a8reblllnlnfs. Bir Jaarm. bir 
katil, bir kaza bb-w lanaclWJr. Ru
ıc-lciljiDi& vakalarda.ıı uteal Pü l'A-
setelerde ıı5rmck lıtediğlz biri olmaca 
cicrlıal telefonumsu açınıı we ba•adW 

l ıueteınizcı haber veriaiı, isim ve ad
ıuinlr.l de bıralunıı. Verdltiola bava-

! clt.in ehemmiyetine g8re ruet-bı 1 
mlıUfabnı vermeyi •U.Üe bilir. 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
leleton Dı.ımaraauaı l&lanbw • 203 • f 

• . . '* J • ~ • • • -. • • 

lilr. j 
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HAKiKi HAY AT HIKA VELERi: 

Kezibanın Sevdası Uğruna ••. 

Doğru Söylemezsen 
Evini Ateşe Veririz! .. 

-1-
birli Cevdet Limi imza

cile gönderilmiştir : 
Bundan bir buçuk aene 

evvel, Kastamonunun Ilgaz 
kazasına tabi Haa Musa 
köyünde geçmiş, akıllara hay
ret veren bir macera anlata
cağım. Bu vak'ayı, Ulelideki 
binada işçi olarak çalışan 
kahramanının ağzından dinle
diğim gibi size yazıyorum: 

- Ben memleketimde orta 
halli bir çiftçi oğluydum. An
nem, babam &!dükten aonra, 
Keziban isminde bir kızla 
evlendim. Birbirimizi çok ıev
miştik, babtiyardık, fakat beni 
aakere aldılar ve Ankaraya 
sevkettiler. Kezibandan ayn 
yaşamak beni gece ,nndüz 
ağlahyordu. 

Bir gün karımdan iSyle bir 
mektup aldım ki beynimden 
vurulmuşa döndüm. Köyün 
muhtannın oğlu ile iki kişi 
daha, bir gece yansı, evimi
zin yıkık duvanndan içeri gi
rerek, Keziban uyurken na
musuna tecavüz etmek iste
mişlerler. Karım bağırmış, 
herifler ona iki tekme ata
rak kaçmışlar • Keziban 
bu yüzden iki gündür hasta 
yatıyormuş. 

"Ben bu mektubu okur o
kumaz, . silahımı kapbğım gibi, 
dağdan dağa, soluğu köyde 
aldım. 

Vakit geceydi; doğru 
mulıtann evine gittim ve hır
sımdan kapıyı tekmelemiye 
başladım. Beni sesimden ta· 
ıudılar ve kapıyı açmadılar. 
"Yarın siz görürsünüz. " diye 
bağırarak eve koştum. Kezi
ban hasta yabyordu. Beni 
görünce boynuma sanlclı, ağ

lamıya başladı: 
- Gitme Hurşit, hurada 

kal, beni yalnız bırakma, gi
cteraen bcni de a-ötür, diye 
yalvanb. 

Ben - Bir yere gidecek 
değilim, senin yanında kala
cağım, diye onu teselli ettim. 

Tam üç ay kimseye gö
rilnmeden, evde, Kezibanın 
dizi dibinden ayrılmadım. 

Jandarmalar her glln evi 
basarak beni anyorlar, fakat 
ben ocağın bacasına saklandı
ğım için ellerine geçmekten 
kurtuluyordum. 

Bir gece, can sıkınbsmdan 
evin bahçesine çıktım. Meğer 
jancluınanın biri beni gözetli
yormuş. 

Bağırdı: 

Sakın kaçayım aeme, .e
ni gcrdüm, dedi. 

Ben hemen eve kaçarak 
her vakit saklandığım yere 
girdim. Köynn heyeti iLtiyaı i
yesi ve jandarmalar gelerek 

evi basblar, aradılar, beni 
bulamayınca Kezibam kara-
kola götürdüler, üç gün, üç 
gece hapsettiler ve benim ne-

reye saklandığımı anlamak için 
kadancağızı tazyik ettiler. Ke

ziban söylemedi. Aradan bir 

hafta geçti. Evi üç jaudurma 

ve köylüler bastılar, Kezibanı 
sıkıştırarak dediler ki 

- Kocanın nerede saldı ol
duğunu söyle. Yoksa Ilgazdan 
emir aldık, söylemezsen evi 
yakacağız. 

Keziban sesinin ol3nca hı.zile 
bağırdı: 

- Yakın. Ben d~ bcnber 
cayır cayır yanarım, gene de 
söylemem. 

- Ben o sırada, ..IdandJ
ğım yerde bir gazlı paçavra 
kokusu duydum ve anladım ki 
evi yakıyorlar. Bacadan atlı
yarak odaya geldim. 

- Evi yakmayın, ben bu
radayım, dedim. 

Benim birdenbire ortaya 
pkbğum gören köylü ve jan-

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

' 

Makama Fiatlan 
Niçin Yüksek? 

Bundan birkaç ay evvel g:ı:ı.eteler m• 

karnacılar etrafında hayli neşriyatta bulu.

du1ar. Bu tlefrivat, matbuıı.hmızın me..af"d 

millet uğnuuı himmet ve gayrethae 

atfolunarak efkAn umumiye lberlndcı 

çok gUzel tc.lrlcr yapmıştı. Fakat 

arkııaı relmcdJ i' Makarnac:alann 11endika 

teşklll hakikate muvafık değil midi? 

O zaman buğday flatı 18, makanıa fiab 
S2 iken timdi butday ıo kurup oldup 
baldo mak:ıma f:ata hula 32 kurUfhu. 

Acaba ne için h4JA bu tekilde devam 
ediyor. işte bir muanuna kJ ben 
baılledemedlm. 

ihtiyar bir karilnl2 

Bir Kurnazlık 
Nlfutqmda NlJ'lr aolrağıuda (12) 

•umarada oturan MünOr Hasan Bey 
1az.ıyor ı 

Defterlerde la.mimi h.lam.ı}'Onl&Q. 

Bunun Uzerlne lntltıap mahallindeki 
Halk fırkam mcmurlanadan biri t.a.e 
bir nwnara verebi.eceiinl .CSyledi. Ve 
dubal Halk fırkası liatcsini •eıerelr 
imza etmemi i:ıtedL Be:ı ı.um~ama 
latcıdim •e reyimi vermekte muhtn 
oldu;umu söyledim. O vakit tcı olama 
dedL 

............. .... - ........................ _ .. ,iil ............... ............ 

darına şa~armı!ib. Y anm:ya 
başlayan çntı''l söndürdüler. 

Jandarmalar Leni yaknladı
lar ve Ilgaz.a yayan olarak gö
türmek için yola çıkardılar. 
Yolda giderken onlarla hem 
konuşuyor, hem de kaçaak 
için bir hile düşünüyordum. 

Vakit gecH ... nişti. Sular ka
rarıyordu. Uzıı1.tnki ağaçlar 
gorunmez oldu. Birer ~ıgara 
;çmek içi:ı biraz oh•rmayı tek
lif ettir. Yolun kenarına otur
duk. Tabakamı u~-ıttım: 

- Su birer cıgara sarın da 
ben bir aptes bozmıya i'İdeyim, 
dedim. 

Arka tarafta duran büyük 
bir kayc.ya doğru ilerledim. 
Fır..at bu fırsatlı. Kayanın 
öİ>ür tarafına &tladım, ayak
kaplanmı çıkararak yaldınm 
gibi koştum. U:ı.aktaki tepenin 
b:ışı:ıa vardığım !zaman baktım 
ki, onlar hali işin farkında 
değiller ve cıgara tüttürüyorlar • 

Y orulı:ıu~tum. İki kayanın 
arasına sokularak gözetlemiye 
başl:ıc!ım. 

Üçil birden yerinden fırladı 
ve bc::im biraz evvel gittiğim 
kayaya dojru koştular. 

[ Aı-kuı var J 
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HASAN KOLONYASI • • 
Limon çiçeklerinden müstahzar 

90derece bir harikai san' attır. 
Bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabr1kaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnuvaz kokusu karşasmda lil ve hayran kaJmışlar'1ır. Fransa, Almanya ve Amerika bu 

,. nefis Şark müstahzarmdan külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zenb Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler 
Hastalara bayat ve ·şifa !erir. Bayğınlık, :s.inir, heyecaf n, ~aş ağrası, çarpmb zamanl~hnda bir ba?at aı;kadaııdır. Fiatlarda möthiş teazlllt yapılmışbr. 35. 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde sahlır. 
Hasan ecza deposudur. Usküdarda şubemız yoktur. smıne ve markasına dıkkat; taklıtler.ınden sakınınız. 

MEYVA Tozu almak. pek nafidi~. Meyval~r.ın 
eksen havassı nafi sını camıdır. 

l~otay bir bazim, rahat bir uyku temin eder. Babçkapı'da Hasan ve Zaman ecza depolarile Ümirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 

i3ahçekapı İş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi l 20 kuruş. 

Tütün inhisarı 
resinden: 

ida - l HAYVANATI EHLİYE SERGİS. 
Köhne kaneviçe 14803 . Kilo 

Çul 1563 
ip 6014 

Kınap 683 
Nevi ve miktarları yukanda gösterilen köhne eşya ida

remizin Azap ltapısı anbarındadır. Bu köhne eşya, ihale tari

hinden itibaren nihayet on gün zarfında kaldınlmak üzere 25 
teşrinievvel 030 cumartesi günü pazarlık suretile satılacaktır. 

Talip olanların usulen teminat akçelerile beraber mezkU.. 
tarihte saat 11 de Galatada Tütün inhisaranda mübayaat ko-
misyonuna müracaatlarL 

Müjde! Müjde! 
Uiun umandanberi aabıraız.lıkla 

beWenen ve dünya sergilerinde 
birinciliği kazanmış olan: 

TİMSAH <Krokodil> 

Marka brq bıçaklan gelmiştir 
En son Amerikan aıaldnelerile "e halla iıveç çelil}i ile müteha .. 

aı.slu tarafından imal edilen Tlmıab marka tuat bıçaklan terkibinde 
benO.Z aanayl alemince malim olmıy... ve münhasıran fabrikamıı 
kimyaprl tarahndan ketftdileo harikulade kimyav1 bir maddenin 

lliveaJ nye.lncle kukhı:iti zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa taraf 
olunması temia ecli!miftlr. VO.ıfüıQzOn taravetini idame ve zevkle 

bra.ş olmak isterseniz bqka bıçalda.rdaıı sarfınazarla yalnız ve yalnız: 

Timsah markalı brq bıçaklan kullanınız 
Anu ed-1ere meccanen nilmwae ita edllk. SahJbl lmUya& ve y~lae depo.11u: a..-- Çiçek Paunn'da Stratiyadi hanında N~. 7-8 --il 

• 
Bahriyuna ilin 

21-10-930 salı ~nü Eski Has ahırlarda açılacaktır 
1 

Kayıt ve kabul 16-10-930 Perşentbeden 18-10..930 Cumartesi akşamına kadar sargi mahallinde. 

Kadıköy İskelesi 
Üzerindeki 

Dans Salonu 
Beş kişiden mürekkep 

cazbant takımına ilaveten 
cuma günü 14 ten itibaren 
lier gün meşhur udi İhsan 

·t Beyin riyasetinde muganniye 
Leman Hanımın iştirakile saz 

. heyeti getirilmiştir. Leman 
· Hanımın muhrik sesi ile fan-

tezi şarkılarım dinlemek arzu 
. eden ze•atm teşrifleri tav-

siye olunur. Müdüriyet 
l:~ ............... .... 

YARINDAN 

Her Nevi Mobilyalarınızı 
Beyoj'hın'da Galatuaray'mda 7 Numarala sabık Parzlyaaa bfııumda 

S. TCHIRICOTIS Ve D. DEMETRIADIS 
Fabrlkaaından rnlibayaa ediniz. Mc.>bilyalannın aaflamlığııu temin .dea 

aıııruf fabrikadır. Bir ziyaret mobilyaların . en mlikemmel •e cııı pk oldupaa 

kanaat kesbedeceksiniz • 

HİÇ B EKLE N t L M E D İ (; l BİR ZAMAN D A 

BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PİY ANKO BİLETi ALMAKLA 

K A B İ L D İ R . O N U N _i Ç 1 N : 

TaYYARE PiYANGOSU~- BİLETiNİ ALINlZ 
Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BUYUK ·iKRAMiYE45,000 LİRADIR 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: · 
Mukaddema tamir i.çia haYUZa alınan Karadeniz boğazı 

o • " o • •• 
lw·icinde 41, 24, 30 anı ıimali ve 29, 09, 30 tulü 

:prldde klin fener ifaret gemisinin tamiri bitmiş olduğun

dan 10 teşrinievvel tarihinden itibaren mezkQr geminin 

eski yerinde konulmuş olduğu bahri yuna ilin olunur. 

l tSTANBUL DEFTERDARLIGI ILANATI 1 
SA Til:.IK EV - No. 217, 229, Fener caddesi 

Sifrikoz mahallesi, Cibali (Vapur iskelesine dört 

dakika mesafede) 4 kat 5 oda 1 mutbak 2 hala 

3 sofa ve bir daracayı müştemildir. Bedeli 4 se
ne ve 4 taksitle verilmek şartile tahmin edilen 
kıymeti 6000 lira, sabş kapalı zarf usulile, talip-
1crin 450 liralık teminat para v~ya mektuplariyle 
teklifnamelerin 21 Teşrinievvel 930 salı 15 te 
Defterdarlıktaki komisyona vermeleri (R-381) 

TÜCCAR ve BANKA 
Mtf'IURU OLMAK tÇIN 

l'nnrtesi ve perıcmbe ıün1eri saat 15 ten 17 ve gece 18 den 
2U ye kadar iki sınıf açılmııtır. MalOmah tüccariye, ilmi hesabı 

tüccari, u•ulü defierl, basita, ınuz.aa.fa. pakradomar Amerikan U•ulü, 
baokacıhk ve saire 4 mah zarfında klmilen tedris olunur, •on 
imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şahadetnameıi verilir vo 

. if tedarikinde muuenet edilir. Dersler bu ayın 27&inde pazartesi 
günü başlıyor. Prograını meccanen almak ve kaydolmak için 
Beyoğlunda, Amerikan aefarethaneıi yananda 24 numaralı Ame• 
rikan lisan ve ticaret derıaoe•ioe mOracaat. Huıu•i den dahi 
kabul c.!unur. 

Agop Pakraduni 

Sadık Zade Biraderle 
oğru MERSiN postas 

FİRUZAN 
~:;.U:..vv!': P AZARTESI 
Cilntı akşamı Sirkeci nhb
mından hareketle (Mersin) e 
azimet ve avdet edecektir.-
Tafsillt için Sirkecide Mey
menet ham albiıda acenta· 
lığına müracaat.- Telefon Is. 
2134 

Seyrisefain 
Merkez acentesl~Galata köp

rü batında Beyoğlu 2362. 
Şul:>e acentesi:Sirkeci'de Mühür
dar ı:ade hana altauda Tel.lst.27 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu)vapuru 18 Teşrini 

~vvel Cumartesi 17 de idare 
rı !- tunmdao kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcııada'ya gidecek 
ve. dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrıyarak 
gelecetkir. 

lzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 20 teşrini

evvel Pazartesi 14,30 da Galat 
ıhbmından kalkarak Sah sa
bahı lzmire varır ve Çarşam· 
ba 14,30 da lzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

J 9 Teşrinievvel pazar İımit 
postası yapılmıyakcakbr. 

MARKA 

HUTCHIHSON 
En sağlam 

LAstlklertdlr ---

epo ve acentası 
Moreno Algrantl. 
lstanbul Sirkeci Yeni hıua ~ 

ümrük arltasındaf 

. Alemdar :ıade vapurları . 

B ··ı t vapuru U en l g Teşrinievvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 

Rize ve Hope ) ye azimet 
oğum ve a ın hastalıktan ve Vakfıkebir, Görele, ve 

mütehassısı Ünyaya uğrıyarak avdet 
Doktor edecektir . 

' .H.. :u_· se. yı· n . Naşit ı' . Müracaat mahalli: İstan-
bul meymenet hanı albndaki 

Türbe, eski Hililiahmer binası ı yazıhane Telefon lstanbal 11 
No. 10 Telefon lst. 2622 ... ___ lllr'.:....m----• 

-P. GOLD-.. 
Beyoğlu lsükliJ caddesi No. 419 

Telefon Beyoğlu 2559 

En son moda her nevi 

KÜRKLER 
majazaın1ıuı vGrut etmiftir, ParlateP 

ve Bcrlinden sureti mafuıuH getirilen 

••n'antklrlarıımz tarafıadaıa enval 

KUrk Çt!fitlerl imal olunur. Umuıo 

mallanmnı salf ve flatlarımız rekabet 

kabul etmez derecede ehveııdlr. 

Fatihte Beyceğiz mahallesinde 
Nipnca cadde•inde ( 24 ) No. la 
hanede •akin iken elyevm ika· 
metgihı meçhul kalan Mehmet Ef. 

btanbul icra riyasetinden : 
Samiye hanımm &immetinizde ala· 

caj'ı olan (iki yüz) liranın maa 
maaarif tahsili zım oında İstanbul 
3 üncG icra memurluğuna vuku 
bulan müracaat üzerine tebliğ 

edilen lSdeme emrine karşı tara· 
fanızdan vaki itirazın reri taJebile 
Samiye hanım tarafından mürcie 
mesbuk müracaata binaen yevnı• 
mGrafaa da ubab vücut edilmesi 
hakkanda ta.tir olunan davetiye 
varaka11 zabnna milbafir tarafuı· 
dan yazılan tethte ikametgahını· 
zın meçhul bulunduğu mubarret 
olmasına binaen yevmi mürafaa 
olarak taytn olunan 20-10-930 ta
rihine mibadif pazarteai güoÜ 
aaat on birde lstanbut icra riya· 
•eti itiraz merciinde hazır bulun
manız lazım geleceti ve hazır 

bulunmadığınız takdirde adeıni 
huzurunuzla mürafaa icra ve tet· 
klkat ifa olunacağı maltlmunuı 

:olmak Ozere keyfiyet ilan olunur. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. L Ü tfi 
Dahili, intani hastalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddeainde vilayet karş .. 
ınnda 15 No.da kabul etmektedir· 
Muayen,.Jıane ı Telefon latan bul 2323 
lbmetııthı ı ., · •• 2236 

Mukaddema Buğazi-çlnde Küçiilc 
bebekte Dereboyud 1 No.. hane· 
nede mukim ikeo elyevm ikamet· 

gihı meçhul buluruw Namık 
· Kemaı · Efendiye 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğUDdan: 

Kitipzade Sabri Bey olan ıSO-'l 
lira borcunuzdan dolayı ve daire: 
mizce tahtı hacze alınıp tasviye1' 
deyin edilmemesi huebile paraf• 
çevrilmesi takarrur eden ve haleııJ 
Takaimde, katip zade Sabri be)' 
garajanda bulunan Fort nıarlı" 
otomobilinizin 23/10/930 taribiıı" 
müsadif perşemebe günü saat 10-
11 e kadar mahalli mezkü.rde aıe" 
muru bu•u•unda açık arbrıP" 
su.retile paraya çevrileccğiııde" 
malumunuz bulunmak ve salıf 
ihbar varakuı tebliği makaJı110~ 
bim olmak üue ilin keyfiYe 
olunur. 

SON POST 
,,,,,,,,,,,,,,, . ..._ _________ telfı 

Yevmi, Slya~t. Havadis ve Halk gJP'., 

1dare : 1stanbul, NuruosmaniY0 

Şeref sokaf ı 3S - 37 

-
Telefon: lstanbuJ • 20l 
Posta kutwnı ı lstanltul - 741 

/4 
TelgJaf : lataabul SON p()ST 

ABONE F1A Ti . 
1 

TÜRKiYE - E~ 
1400 kr. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
s ,, 
1 ,. 

270D Jır• 
1400 ,, 
800 ,, 
SOo " 

Gelen evrak ıreri ı1oril~lo 
lıinlardan meaullyet alınınaı-

Mes'ul Mildür: H8lit gaJırİ 


