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iDARE: iST AN BUL NURUOS!v1ANİYE ŞEREF SOKAGI 

GÜNÜN EN MÜHİM 

Ant alga 

Tevkif 
Fakat 

Da 

El' an Müfettişleri Bekliyor .. 

Edilenler Bırakıldı .•• 

Rus hükumeti tarafandaa 
sabık Harbiye naztnnı takibe 
memur edilen: 

AGABEKOF 
Bütün tafsilitile karilerimtıe 
anlatacaktır. 

Birkaç Güne Kkadar 
Okuyacaksınız .. 

Kuron:3e 
İkinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu " 
- Arpa 
Şimnay, 

ektim, dan 
şm •• ., 1 

--------~~~~--~~~~ ....... -----------s ON POSTA Halkın gözüdür. Halk bununıa görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın · dl l i d İ r: Halk bununla. sö lcr. 

HADİSESİ 

----· 
- " Yazan: AgaoAlu Ah,net 

Yapılan şiddetli hücumlara · karşı şahsiyata giriımem 
için nefsimle çok mücadele etmekteyim. Fakat bazan da b 

... 
• J •• . • . . .. . 
• 

t esu defterleri aldı. Ocak beydi 
çok müteessir oldu. Başta Gui 
Hz. olduğu halde veklletlere 
hareketi anetti. Ocak ta 1Kay• 
makam tarafından bpldıldı. 
Cumhuriyet gazeteainin"nzala.. 
rile" kelimeainia tekzibini rica 
ederiz. 
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Halkın Sesi 

--!------------------------
Hükumet Gazete-. 

SON POSTA 

' ' 

Beyazıt'ta Darülfünun EminliğiJe Muammer Raşit Ve 
Yusuf Ziya Beyler Namzet Gösterildiler )erinin Son Neşri- İntihap ArasındaJ Bir De • 

yalı Ve Halk 0~ons:~ .. ~e"J:::inde 1 intihap Hararetli Oldu 
intihabat hakkında gazeteler belediye intihabı çok sakin 

mütezat şeyler yu:ıyorlar. Bu neş- geçti. Şehir bandosu buraya 
riyabn halk üzerinde yapbğı tesiri gönderilmişti. Saat ondan 
anlamak için dün muharrirlerimizdea on sekize kadar müntehiplere 

biri halkla temasa ıelmittir. Hal· evlenme odasında bir konser 
kın dedikleri tudu.r: verildi. Buna rağmen rey 

Sadrettin Bey (Aksaray, atanlann miktarı iki ykü 
Unga 160) , geçmedi. 

- HükWıaet gazeteleri son tK1 HANIMIN PROTESTOSU 
hadiseleri tamamen . yanlış Süleymaniyede Kirazlı mes
yazı~rlar. Meseli : lstanbul- çit sokağında oturan Huriye 
da halk ekseriyeti Serbest hr- ve Zahide Hanımların evine 
kayı tuttuğu halde l)u gazete• dün akşam mahalle muhtarı 
ler halkın Halk fırkasına kahir gelerek kendilerine Halk hr
bir ekseriyetle rey verdiğini kasının rey pusulalarını ver· 
yazıyorlar. Halbuki d~uyu miş, yann Beyazıda geliniz, 
yazmak lazımdır. reylerinizi kullanımz demiş 

'*'" Hanımlar dün gelmişler fakat 
Savmi Bey (Aksaray, Cellat reylerini Serbest fırkaya atmak 

çeşmesi, tramvay caddesi 7ö) istemişler, bunu gören ayni 
-İstanbtilClaki iki gazete müs- muhtar kızmış ve hanımlara: 

tesna, diğer gazetelerin, başka _ Sizin burada İsminiz yok· 
bir tabirle hükiimet gazeteleri- tur.. demiş. Hanımlar salo~~ 
DİD ıazeteciliğine aldım ermi- akşamki yalvarma ile bugünkü 
yor. Siyahı beyu, lmmmyı karşılanmayı anlatarak haykıra 
1='" diye JÖ~fıorw. Halk haykıra bağvmıılar. 
Kaaımpapda 1 bayrak çek• - Bu ne baksazlık. .. Fakat 
mediği halde bir yefil bayrak polis yautuile dışanya abl
teranelİ tutturdular. Bu uç· ımşlar •• Bu husus zabıt nra
malara hem kızıyw, hem .de kasile tesbit edilmif ••• 
plüyorum. Dün konser aruıada .ay-* feııen dedikodu bu idi. 

Rıza bey ( Hukuk 80D aıml Miçolar Fırkası 
taJebesindeu ) Dün Beyazatta ismi tesbit 

- Hükümet gazeteleri ha- edilemiyen ve gi>ğsUnde H. fır· 
diseleri olduğu gibi yazmıyor. kam rozetini taŞJyan bir adam 
Bunu hepimiz biliyoruz. kalabalığa hitaben: 

}f - Reylerinizi miçolara ver-
8. Suphi B. ( Kadıköy, Yel- meyiniz, diye, bağırmış halk 

değirmeni Akifbey sokağında) bu adamı kaymakama şikayet 
- Bazı kimseler Antalyada etmişler, tevkifi için emir veril

bir kısım balkı haksızlıklarla miş. Fakat bu adam daha ev· 
vel encümen azasından kum· 

asabileştirmişler, halk ta aksül- kapı mutemedi Muhsin efendi 
aıne)ini göstermiştir. tarafından kaçırılmıştır. 

Kabahat önceden bu vaziyeti İntihap esnasında aöylenen 
ihdas edenlerdedir. Hükiimet ikinci dedikodu da bu idi. 
gazetelerinin neşriyatı kendi YENİ BİR USUL 
siyasi kanaatlerinden süzül- Beyazıt dairei belediyesinde 
mektedir. diin yeni bir usul daha keşfe-

'*'" dildi. Halk fırkası encümen 
Bilal bey ( Nuruosmaniyede azasından birisini halkın gire-

Yağcı hanında) ceği kapı üzerindeki pencere-
- Biz Son Posta gazetesile ye oturtmuş, buradan reyini 

Yarın gazetesi okuduiumuzdan atmak için gelenlerin hangi fır
hiikUınet gazetelerinin ne ya- ka masumdan rey pusulası 
zıp çizdiklerini bilmiyoruz. ald.ıldannı g6zetliyordu. 

~ 
Cemil Bey (Beyazıt, Çadır-

c:ılar 3) 
- Son badiaeler hOkümet 

ıuetelerinde tamamen olclu
iaadm ., .. k. tftrltl yudıyor; 
lleeell: l.tan&uıda halk Ser
best fırkacı olduğu halde 
Halkçı ı&teriliyar. 

Asıl ruetecilik. nk'alan 
olduğu gibi aksettirmektir. 
Geçe. _ pı Akf&ID 1azetesine 
Adliye Vekiline hitaben icra· 
elan fikiyet yollu bir açık 
mektup verdim, adresim de 
arihti, yazmadılar. Bu gazetele· 

rin Halkçılığı elden bırakma· 
malanna taŞıyonım. 

it 
Hilseyin B. (Çartı kapıda, 

Ha.eyin ata mahalletıi 13) 
- lntilıabatta bhlok yolsuz· 

haklar olc:lu. Ahali bu yolsuz-
laldar ytlzündm rey YCnDeli
ten vaz geçti. HükUmet gaze
teleri intihabattaki yolsuzlukta
n olmamış gösteriyorlar. Olan
ları da Serbest fırkaya yükle
ltiyorar açık gözlülüğiln bu de
recesi de yutulur mu ? 

Bir Kısım Müderrisler Müzakere 
Salonunu T erkettiler 

-Diinlcii içtimadan bir ıunıp 
Dariilfllaa. Emhdlff l"8 yapılan intihap, tahmin edlldttmden bararetlt oldu. 
Hukuk ve feıa fak6lteleri müderrlalerl 6ğ'leden evvel içtima aktetmlşlerdt. 

Milukereleri 'IUWl 8Ü1'dü. Saat iki buçukta, d"ğer mGderrlılerle birlikte aalooa 
,mlller. Yoklama yapıJtft.. 94 mi.lderriıiıı huır balunmdlna ınukabll U mllderri.Za 
gelJQedlil anlqılmıttı. Müzakereye ba'lanu baflaamaz KlprlllB sade F-t Bey 
ıtas alcb. Rey Uiatl_. iki ial'llu yaı:lmam dojnı olmadığım amatb. Noktal 
naurlan kabul ~lmedijf takdirde Edel»lyat ve tlhlyat fak6lteJerinln iiıtlbaba 
iftirak eblÜJeeeldeı-inl ııBylecli. Buna r•ğmea noktal nuarlan kabul edOmecll. 
Edebiyat ve lUihiyat fakü1t~leri müderrisleri ıalonu terkettiler. Maamaf:b bv. hare
ketleri obarllbiyon mahiyetinde dej'ildl. intihaba devam olundıL Ve aeücede 
Moıunmer Raşit " Yusuf Ziya ~ylerbı namzet göstttilm~ıiao karar ?erildL Bu iki 
namzet Maarif vekAletinin intihabına arudilecektir. 

~~------------~·••4ml----------~~ 

Kaydederiz 
• 

Teessüfle 
Spor Kulüpleri ikiye Ayrıldılar 

-4:-~-
Sporcular dün toplandı. 'l ğini zannedenler seviniyorlardı. 

Ne yazık oldu! Sabahtan Bulunan çareler arasında.; 
oturduk akşamın saat yedisine umumi kongrenin toplanması ' 
kadar münak~şa ettik. Dert- için İstanbul mıntakasına &alA
lerimizi birbirimize söyledik, hiyet verilmesi ve kongrenin 
tesadüf ettiğimiz m~küllere inikadına kadar geçecek müd-
çare aradık. det zarfında da mıntakanın 

Sekiz saat mütemadi sö faaliyetine federasyonlann mü

dinledik, müşterek çareler bu 
lur gibi olmuştuk. Bir an ol
du ki şahsi hücumu terk 

edilerek sporcular arasındaki ih· 

tiliflara bütün samimiyetle ted
birler bulunmak istenir gibi 
herkeste bir hüsnüniyet belirdi. 

Sabahtanberi birbirine şid
detle hiicum edenler akşama 
doğru yumşamışlar, dostça 
bakışıyorlar birbirinin bulduğu 
çareyi 6bürkU kökünden red
detmiyor, kendi dütliııcesine 
gCSre mahzurlannı anlatarak 
tadil etmek istiyordu. Bu ha
leti rubiyenin hasıl oluşundan 
herkes memnun gibidi. işlerin 
düzelmiye yüz tuttuğwıu, fima
baat herseyin yolunda V"idece-

dahale etmemesi için kat'ı 
miinasebet edi)mesi ciddiyetle 
rnevzubahis oldu. Mmtakaya 
karşı cephe almış olanlar da 
bu teklifi aşağı yukan kabul 
etmiş gibi bulunuyorlardı; 
yalnız bu teklifin takrir halinde 
nasd yazılacağı düşünülftyordu. 

itte bu sıralarda aabahtan
beri mmtakaya hücum edenler 
mmtaka reisinin huliisü niye
tinden istifade ile ona yeni 
bir teklif yaptırdılar. O tek· 
life göre, federasyonlarla be
raber mıntaka heyeti de 
toptan istifa edecekti ve kong
renin aletini beklerken, bir 
komite teşkil olunarak müs-
tacel işlerin o komite tara
fından tedvirini ileri sürdürdüler. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikigesi: Pazar 

Memnun Olmalı 
Müskirat Sabşlan 

Azaldı 
Son zamanlarda müskirat sa

tışları çok azalmışbr. Muhafaza 
memurları tarafından yakalanan 
kaçak kazan ve rakı miktan da 
yüzde yetmiş tenakus etmiştir. 
Bu hususu nazarı itibara alan 
müskirat müdriiyeti umum.iyesi 
bütün memtD'larma bir tamim 
yaparak ,.son zamanlarda ka
çak mı azalmıştır? Yoksa me
murlar mı takibatta bulunmu
yorlar?" diye sormuştur. 

Santral Projesi 
Mensucat sanayicileri İkhsat 

vekaletine verilen santral pro
jesinin tahakkukunu istemek
tedirler. 

Bu projeye göre : Devlet 
tarafından Santral bir fabrika 
yaptırılacak, bu fabrika doku
malann basma, cili ve perdah 
işlerini yapacaktır. 
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Günün Tarihi --
Fransız Ticaret 
Nazın Geliyor 
Fransa Ticaret nazın elyevdl 

( Belgrat ) tadır. Salı günü şehri• 
mize gelecektir. Haber verildiğine 
göre mumaileybin seyahati borç'" 
lar meselesinin halli ile alakadar 
dır. Mutavassıt bir tesviye şekli 
bulunacağı ümit edilmektedir. 

TEK TAKSİ MESELESi 
Otomobil ticareti ile mef" 

gul olanlar belediyenin tek 
taksi hakkında karar veremi• 
yeceği mütaleasmdadırlar. Bu 
noktai nazan müdafaa içİll 
Ankaraya bir heyet gönder
mişlerdir. İktısat vekaleti Ti
caret odasından bir rapor is· 
teİniştir. 
BİR ÇOCUK MÜESSESESi 

AÇILACAK 
İstanbul beledıyesi çocuklatl 

himaye için bir proje hazırlamıŞ'" 

tu. ilk iş olarak Darülacezenio 
çocuk kısmı genişletilecek, sonra 
bir çocuk bakım evi açılacakbr• 

YALOVA KAPLICALARI 
KAPANDI 

===-== Kış mevaimi dolayuile Yal~ 
Birinci teklifin lehinde gibi kaphe&lan kapanmifbr. ~ 

olanlar bu takrire birde~ 11ene burada yeni bir otel açıla" 
bire sarıldılar ve takrirlerin cakbr. 

reye konulmasım istediler. lNTlHABATIN NE11CESI 
Toptan istifa takriri geri ah- Ankara, 17 - MemJeketha b« t_.. 
mnca birinci teklifi doğrudan fıoda belediye intihabatı ikmal edihıte• 
doğruya reddetmek istediler, heredir. Nablyelerle beraber 502 beW 

diye oldutan.a gattı bugilae kadaı' 
O teklif ki; ayni zevat tarafuı- lntibabatım ikmal edaa mahaller, •' 

dan beş dakika evvel kabul cudıan yanaım woçmiftir. 
edilmiş yalnız ıekli tahriri mes- HlikGmet merkezine bu aktama Is' 

dar 32 vi.iyet, 153 kaza ve 41 nahlyr 
elesi kalmıştı. den: intihabatın oeticcd büdirl!m·,tır• 

işte o dakika F enerbahçe lntlhabatuu ikmal edip te henüs .,.,,-
kulübü murahhası tarafından keze neticeııi bildirilmemiş olan nahi~ 

leria de mevcudiyeti muhakkak adde-
birşey okunacağı söylendi. liyor. 

okudular, okunan beyanat spor- Ankara. 17- Havanın güzdliıf.. 
cuları ikiye ayıran bir tezkere ne rağmen bugünkü at koşulat'f 
idi. Tezkere okundu ve biter çok tenha oldu. Birinci koşudl 
bitmez o tarafa iltihak eden· yalmz Mayster koşmut veikt'' 

miyeyi almışhr. 
ler salonu tekrettiler. · s B IO ikinci kotuda Halim ait • 

Bu suretle F enerbahçe, Be- yeni ptirditi AliDari kolayhkl' 
şikta.ş, Beykoz, Anadolu, Bey· birinci gelmiştir. 
lerbeyi, Eiup kulüpleri lstan- bünciliti Yung Türk alını~ 
bül mıntakasile alikalannı Üçüncü koşuya yaln1% Nadi 

1 

iştirak etmiştir. 
kesmiş oldular. Dördüncü kopcla AndlrDolr' 

Mıntakaya bağlı olan ku- birinci gelmiıtir. 
lüpler de bir tarafta kaldı. işte Beıinci kotuya yuıb ha~ 
IOD dakikalarda anlaşma ihti- RüÇhanm korkusundan k°"=~ 
maileri çoğalmıt olan bu kon- l;tirak etmemitJer ve Rüçhan ~ 
ıre de fU suretle bu pyam •e Supbi papmn Alc~ı -_..M 

.__ plmlftlr. Bu •uiyet ~ 
teessüf netice ile aap&Dllllf Rüçhanın aahibl atma llıaD'a ,..-
oldu. Ne yazık 1... recetini .a,lemltth 1 

E. ş OPERA CEMIYE1 
Yakında tehrimize gelecek TEMSlllERE BAŞUYOJl 

olan .. Aris" Yunan talamma Şehrimizde tetekkül ~ 
karşı hazırlanmak üzere Gala- Opera cemiyeti temsilleri .~ 
tasaray ve Fenerbahçe takım- faaliyete başlamıp. ~!~~ 
lan Kurtulut ve Şişli takımla- amatörlerinin başında ~ .. 
rile birer elaersiz maçı yap- vatuvar muallimlerindell .. 
mışlardır. Neticede Galatasa- Talariko bulunmaktadır· 
ray 4 - 2 ve Fener 6 • O galip defa olarak Rigoletto ~ 

~~a Hasan B. ;; İ:;~~uzf] 

""' 1: Haaan Bey - Ayol ne yapıyonunuz orada ? \ 
bd serseri - Sonra görürsün. 

2: Hasan B, - Sen hanıi fırk.adansm ? 
Adam - ~ .rbdt fırkadan. 

Hasan H. - Ayağa kalk bakayım! 

Adam - Peki. 

- - ot1l1" 

l 
Haau B. - Bir daha oraya. bura.,-

etrafına iyi bakJ Ortalık tekin deti). 
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Her gün -Bu Milletin Istırabına 
Kim 
Cevap Verecek? 

M. z EKERIYA 
Cemiyetlerin de, inAıılar 

tibi, bulanık ve kararsız de-
~leri vardır. Ani bir felaket, 
. eklenilmiye.n bir darbe bir 
insanı nasıl sersem eder, dü
ttineınez bir hale koyarsa, 
~ubranlı devirler de cemiyetleri 
.Yle kararsız ve şaşkın bir va
lıyete düşürür. 

Memlekette senelerden beri 
~ten iktısadi ve siyast bir 
ubran vardı. Açlık ve hüni-

tetten mahrumiyet halkın ru• 
~nda melankoli yaratan ilci 
tı \'\retli amildi. Halk muzta
d Pb, ve bu ırlırabın altm-
t a Şaşırmış bir halde idi. lstı-
•bını söyliyemiyor ve ıstırabı-
~n ifadesini bulamıyordu. 8a 
ı!1u nevmidiye ve yese ıürük
"Yordu. 

~ 
b Böyle buhranlı devirlerde 
~k kendisine yol gösterecek, 
... urabını ifade edecek bir 
at -. lllbole muhtaçtll'. Yeni fırka· 
~ n doğuşunu, Fethi beyin or-
aJ• çıkışım görünce sevindi. 
d tıda kendi ıı.tırabının ifa· 
IJt .. sini bulacağını Umit etti. 
biorbt elle yeni fırkaya ve Fet• 

eye sarıldı. 

itıt~enıleke~in her tarafında 
~ thap sandıkları etrafında 
~•Pılan mücadele, bu timidin 
L c bu sarılışın ifadesidir. Halk 
~ı .. d· ı· . k ~· "' ıye mec ısıne aza verme 
L ~n değil, ondan refah ve 
llUr • 
kCl tiyet umduğu Serbest fır-ltt: rnuzaffer çıkarmak içiıa 

cadele ediyor. 

~" )#.. 
d I akat halkın intihap müca-
~ esine sanlışırun manası an
lq ılrnadı. Her tarafta kuvvetle, 
.~ e ile halkın bu ihtiyacı 
~ sturuldu. Hiç bir yerde 
tl:lka . serbestçe kendisini ifa-

Ye ınıkan verilmedi. 
les~u suretle intihap milcade
~" 1 onun ruhunda açılan ümit 
te~18•nı tekrar kapadı. Halk 
ltt ta~ ~ese ve nevmidiye dü· 

F'gtbı oldu. 
ou ı akat derdine henüz deva 
Ce~nrnuş değildi. O gene açb. 
"tıın e d:rdini söylemekten mah
\>c cdılnıişti. Gene muztarıptı 
bu~Ztırabını söylemiye imkan 

tıııyorciu. 

a lf 
l~~. Una mutlaka çare bulmak 
i'apttıdı. Ne yapılabilirdi ve ne 
~tı rak lazımdı? ikinci fırka 
•hı ~e kafi gelmiyordu. Herke
~u .. afasında bu istifham do
't ' 1Ca b lqtiy ' una bir cevap aramak 

~~cı başgösterdi. 
~sı memleketle hiçbir aJi
bu rn~lrnıyan, ve olmadığı için 
~kt1 1 ~ti. tanımayan bir serseri 
~tdt z!>•ıe faşzim lazımdır.,, 
l'ıp l ten faşzimden muzta· 
~a~ an bu milleti tekrar Sal
d~tıd" "e Abdülhamit devrine 

eir'U-ın~Y_i teklif ettti. 
~at.il\· ıkınci adam çıkb, 

t11ti 
1p Başvekil olmasını. 

ttıak, aşanın Riyaseticümhur 
Ql! "ik;a getirilmesini istedi. 

ltııtınak teklif te ihtiyacı tanı• 
~e dt~ knıernleketi bilmemek 
ttUy 0 rasiyi anlamamaktan 
'1eftt~du, onun iç.in ikisi de 

e kartt1and1. 

Netle . lf. 
~llttıı.~ e · Halk iki şeyden 
q'• --•pt fı_.._ 
llr,İYeta· tr.: ~usadi sıkmb ve 

~t'tsi •ılık. Bu iki derdin iki 
qllttİ)et " 1 rd1r : Refah ve 

() . 
~d ' kend· · 
~taı ki ıaıne bunu temin 
\b~!e~k~c, ona •anlacak. O 
~ .. ~y en ve liberallikten 
'bbtlrii°;· t .o. sadece refah 

1... ~ ~ e ~yor. 
"" "'11let ryı t.~ ediniz, 

Yat, ef ,ka bır ıey iate
endtler. 

1 

SON 

Son Postanın Resi1ııli -A 

1 - Bazı adamlar halka istinat ederek 

halkın omuz.lan üstünde yiikselirler. 

2 - Fakat istinatgablarıni unuturlar, kcn- 1 3 - Halk omuxlannı •İlker, çeker ve 
dilerini yüksek bir boşlukta duruyor sanırlar. onlan yere düfiirür. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
• 
lzmirde 

Halk Neticeyi 
Bilmektedir. 

İzmir, ıs (H. M) - lmıir 
halkı, muhalif ve muvafık 
gazeteler ve fırka teşkilib 
va11tasile sandıklara atdan 
reyleri birer birer saydığı için 
bu dakikada >neticenin Serbeat 
fırka lehinde çakacağını bil
mektedir. 

Halle fırkası, son günlerde 
pek çok çaJışmaıına rapen 
aradaki farkı dolduram&mlfbr. 
Maamafih hakikatin bu şekilde 
olmasına rağmen neticeye tllp· 
he ile bakanlar bulundupnu 
da saklamıyacağım. 

Mersin' de 
Ne İrtica Ne De 
Ih ti la 1 Vardır 
Mersin, 18 (Huıuai) - Buı 

jurnalcılar Mersinde irtica ft 
anarşi olduğunu ilin n ihbar 
ederek bir tethiş ve tehdit ıaa• 
nevrası yapmak iıtiyorlar. 

Anarşi ve irticaı andıran biç 
birşey olmamıştır. Ne d\lkklnlar 
yağma edilmiş, ne de tesbilı ve 
t ehlil ile bayrak açılmıtbr. Hula 
menfaatlerinin idameıinden Gaılt .. 
]erini kesenler yüksek makamlara 
yalan raporlar vermektedirler. 

Bir Cinayet 
Sabıkalı Suphi Ağır 
Surette Yaralandı 
Şehremininde oturan saıa .. 

battin Efendi Aksarayda sa· 
bıkalı Suphi ile kavga ederek 

Aydında Hal~ Sinirlelldi 1 Almanya 
Belediye lntihabınaKomünist Müna-

1. . k H • K ] d kaşalan Şiddetle 
ştira eve~ a ma 1 Devam Ediyor. 

Neticeyi ~ikaydi İle Bekliyenler \'ar --
Aydın, 18 (H.M.)- Serbest fırkanın viliyet ocağa redinio 

ve azalarının tevkifi halkı ainirlettdirdi. Fakat herhangi bir ha
di.eden çekinmek arzusu kat'i idi. !inaenaleyh bu tevkif hadi
sesi belediye intihabına ittirak içia heves kalmaması teklinde 
tecelli etti. 

Şimdi nti~eyi likaydiJe bekliyenlerin adedi çoktur ve : 
- Pertembenin ıeliJi Çarfan1badan belli olur, aeeleri iti· 

tilmektedir. 
Bununla beraber Halk fırkası tqkilib çahfmakta_ bul

chıp yerden rey vermeleri için adam tqıtmaktaclırlar. 

Serbest Fırha Bir Ocak Daha Açb 

Serbeat fırka dtba Ferikayttnde de bir Ocak açb. Ba mllnas_ 
betle bir nublk 16ylenerek Gui'nin ismi tam edildi. Mera
simde epeyce kalabalık vardı. 

Berlin, 18 (Hsusi) - Rayhş
taz meclisinde milliyetçiler ile 
komünistler arasında şiddetli 

mtlnakaşalar olmuştur. Alman 
k•binesi~n vaziyeti henuz 

tavazzuh etmemiştir. Bu dalci· 
kada vaziyetin vahimlewtiği 
.söylenemez. 

Adana Halkı On 
Bin İmza T op)ıyor 

IBat tarafı 1 inci sayfada J 

tarifatı kanuniye dairesinde 
ekseriyet ihraz eden zevabn 
kazandığı sarahaten yatılmış 
iken hiçbir esbabı kanuniyeye 

müstenit olmaksızın Vali vekili B. 
tarafından mazbatamız: hilafına 

olarak akalliyette bulunanlara 
azalık için buyuruldu gönderil

diğini gördük. ileride herhangi 
bir mcs'uliyeti kanuniyeden 
azade kalmak üzere keyfiyeti 
arzederiz efendim. 

Adana belediye intihap en
cümeni azaları: Mehmet, Os
man, Bekir Sıtkı, Ali Kemal, 
İbrahim Ali, K. Fikret. 

TEKKELERDE 

OTURULABiLiR MI? 

birbirlerini yaralamı~lar, Supbi- •=----=------------------=--...-::= 
'l'ckkelcr kapatıldıktan sonra, Şeyh· 

lerin; tekkeleriıı ikamete mahsun kısım· 

lannda oturmalarına mllsaade edllmlJti· 

Vefat eden Şeyhlerin ııllelerinln de bu 

binalarda ikametlerine 111U.aada edilip 
nin yarası ağır olduğundan 
Cerrahpaşa hastanesine yab
rılmıştır. 

Hırsızlıklar 
Dlin 6 hırsızlık ve 3 yanke

sicilik vak'ası olmuştur. 

Dostunu Yaraladı 
Galatada umumhanede ser

maye Araksi ile dostu Mehmet 
kavga etmişler. Mehmet sustalı 
çakı ile Arakaiyi yaralamışbr. -
Yangın Başlangıcı 
Kurtuluş'ta madam Şma

rik'in evinden yangın çıkDUf 
iso de derhal söndüriilmüştllr. 
Bu esnada madam Şmarik'in 
eli de hafiçe yaralanmıtbr. -

Sokakta Öldü 
Kabatqta oturan Ziver Ef. 

sokakta dU1Up kalp sektesinden 
ölmüştür. 

lJstura lle Y'araladı 
Mobilyacı Kemal Ef. Tarla• 

başı caddesinde Artin Ef .yi jilet 
bıçajile baıından,.yaralaıımıştw. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

Halk fırkasmın Beyoğlu mutemedi Klmil bey 
isminde bir zatbr. Bu zat evvelce bir merkez memuru 
idi. Halk fırkası mutemedi olduktan aonr., her mu· 
temet aibi bir şehzade oldu. işte size birkaç rakam: 

Lira 
Klmil beyin mutemetlikten aldığı maq 250 
Bomonti fabrikasında meclisi idare azaıı olarak 400 
ittihadı Milli sigorta şirketinden 400 

Bu suretle mutemet bey ayda bin lirayı temin 
eder. Keyfi yerindedir. Elbette Halk fll'kuının inti .. 
hapta kazanmasını ister. Bunu temin ettijini söyle
mekten de çekinmez, Netekim geçen gün Serbest 
fırka Beyoğlu idare heyetinden bir zata şunu demiş: 

- Siz Serbestçiler sandığa ağırlığınız kadar rey 
atsanız ve kendiniz de sandığa girseniz netice gene 
bizim lehimizde olacaktlJ'. Siz kazanamazsınız. 

Ne yapalım, mutemet beylerin ayda bin lirasına 
halel gelmemek için kazanmaları lizım. 

l•ltJr inan, ister inanma 1 

' edllmlyeccii allkadar makamdan •orul· 

r.ıuJtur. 

iki Sandalcı Birbirini 
Yara) adılar 

Fener'de sandalcı Ziya ile 
Murat kavga etmişler ve kan
calarla birbirini yaralamışlardır. 

Otomobil Kazası 
585 numaralı hususi otomo· 

bil bu sabah saat 8,5 ta Albn 
bakkalda Hıristo isminde bir 
çocuğa çarpb, çocuğu kolun
dan yaraladı. 

Taşla Başından Yaraladı 
Beyoğlunda oturan 14 ya· 

şında Yani isminde bir çoçllk 
bilisebep madam Limonyayı 
taşla ~aşından yaralamiıtır. 

Bisiklet Kazası 
Meçhul bir adamın rakip ol

duğu bisiklet Kasımpaşa'dan 
geçmekte iken Rober isminde 
bir çocuğa çarparak yarala
mıfbr. 

--~~~ 3 __ 

S .... K ' ozun ısası 

ltlıam 
Etmek 
Politikası 

-

.. 
Dört 16zle bekliyorlar: Ah, 

fU Serbestçilerin ayaiı bir 
sürÇSCJ yanlıı bir adım atsalar, 
bir pot kırsalar ... 

Fakat onlar bunu karşı 
hrkadan beklerken, asıl gaf 
yapanlar kendi aralanndan ça· 
L:.ıyor, kimi Ödemişte herkesi 
g dl düren bir nutuk söylüyor, 

k imi Malkarada komik bir 
:konferans veriyor, kimi va
,_ yetin nezaketinden haberi 

-o':madan faşizm propagandası 
yapıyor, yani en muhafazaklr 
-rejimi tavsiye ediyor, kimi lz-
ruir nümayişini biz tahrik ettik 
diye itirafnameler neşrediyor, 

l..ımi yeşil bir kulüp bayrağının 

~ tncakı şerif <llduğunda -polis 
.tekzibine rağmen- ısrar ediyor, 
kimi Fethi Beyin emir altında 

t rka yaptığını, yani Türkiyede 
l Jmhuriyetin bir hayal olduğu

n. ı yazıyor, kimi muhalif ga
z!telerin küfür.bazlığını ileri 
mirdüğü halde ıuetesilldeı 

' 'Namussuz, it, sabıkah, ku· 
<luı köpek ... ,, tabirlerini heT 

giiD kullanıyor. Şu " kimi ,, 
edabnın yazıda bu kadar te-

' ~crrürüne ainirlenmesem bir
çok misal daha sayabilirim. 

Sarığım çıkarıp alimot bir 
boyun atkısı yapan tekke şeyb
k:rinden biri de, hem inkılip 

, 1efhumunu, hem de teşkilatı 
~iye kanununu unutarak 

. •rbestç.ilere Apostol fırkası 

<I \!miştir. 
Fakat bütun bu yaptıkları 

g.ıflara rağmen, küfürbaz., mu-

lıarrik, bozguncu, mrırteci, ken
dilerinden başka herkestir. 

Bunu kurnazca bir manevra mı 
... ınıyorlar ? Çok eski ve çok 

t ~irs iz bir hücum tarzı. 
Ne zamandır hep tasvipçilik 

) aptıkları iç.in zeki bir müca

tlelenin bütün usullerini unut
muşlar. 

Pamuk Fiatları Da 

Düşkün 

Adana, 18 (Hususi) - Pa
muk düşmüş; çiftçi mutazarrır 

olmuştur. 

inkılap Kütüphanesi 
inkılap müzesine merbut 

olarak Beyazıt civarında bir in
kılap kütüphanesi açmak için 
komisyon tarafından münasip 
bir bina aranmakta olduğunu 
yazmı~bk. 

Maarif vekaleti karii ve kita
bı az olan bazı kütüphanele
rin birleştirilmesine karar ver 
diği için komisyon Köprülü zade 
kütüphanesini Evkaftan iştiye
cektir. Evkaf bu talebi isaf 
ederse kütüphanenin eski ki
taplan başka bi~ kütüphaneye 
nakledilecektir. inkılap kütüp
hanesi için 20 bin cilt kitap 
haz:ırlanmııbr. 

-FAilH-HARBiYE 

11 
Pe.11ami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlarında 
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ıoltl1;YEIEY İZ~~ ' 
ATTI LMAOI.. MUHIM 

Cibali Amelesi Protesto . 
Etti, Fakat Rey 

Veremedi. 
DWı saat on birde Fatih dairei 

belediyesinde intihaba başlan- ı 
mış,~öğleye kadar intihap pek 1 

ağır surette cereyan etmiştir. 
Öğleden sonra saat ikide halk 
çok kalabalıklaşmlf bu kala
ba ' ığa Cibali tüttin ameleside 
iştirak etmiştir. 

Fakat Fatih intihap encil
meni Cibali tütün ameleainin 
reylerini, atmasını muvafık 
bulmadı ve Viliyetten Kay• 
makam.hğa ıelen istidalan da 
iade olundu. 

Bunun llzerine amele mu-
rahhaslan kaymakamlığa mün
ca 'lt ettiler. Kaymakam B. en
~ümenin · bu husustaki ademi 
muvafakatini beyan etti. 

Amele izahat iatedi. .. Bu
gün isimleri muharrer mahal
lelerden olanlar reylerini ata-
bilirler, diğerleri atamazlar. Çün
kü Cibali amelesi muhtelif mın· 
takalara ait eşhaatır. Bulun-

duklan yerlerde reylerini iatimal 
edebilirler,, cevabım verildi. 

Amele encümene fU suali 
sordu: 

Geçen gün Fatih belediye
sine ait, rey sandığı Cibaliye 
geldi. Muhtelif mıntakalara 
ait mesela F atib belediyesi mın-
takası haricinde kıyımhane ame
lesinden Şehremioinde Küçüksa
ray meydanında arabacı Osman 
Ayakapıda Mihal Sardoviç, Ke
çecilerde Hatice hanım ve 
efen diler o gün F atib da
iei belediyesi hesabına Cib8.li 
fabrikasında rey verdiler de biz 
niçin veremiyoruz? 

Eğer bizim hakkımızda 

bugün Fatih encümeni reyimizi 
istimal edemiyeceğimizi bildi
riyorsa Cibali' de diğer amele
nin reyleri niçin kabul edildi? 

Amele Cibali'de rey vereme-
yişleri esbabı reylerin ellerinden 
alınıp cebren toplanmasından 
ileri geldiğini iddia etmektedir. 

Nihayet amele rey vereme
den döndü. 

intihap salonunda bermutat 
gene birçok eşhasın isimleri 
listede bulunamıyordu. 

Halbuki mahalleden rey 
pusulası aldığı halde gelen 
Ahçı Mahmut mahallesinde 
Nureddin sokağında 3 numara
da mukim Hacı baba isminde 
biri dahi _reyini veremedi. 

Fatih mıntakasıoda dün 
bundan başka bir faaliyet ol-
madı. Hükumet gazeteleri Ser
best fırka mensuplarından ba-
zı: r un evvelki gün Fatih in· 
tihaoı esnasında tevkif edil-
diklerini yazıyorlar. Fakat bu 
tevkifler vazıh değildir. 

Belediye Hududu için 
Beşiktaşta onuncu bir be

lediye dairesinin teşkili ve be-
lediye hudutlarının kaymakam
lık hudutlarına uydurulması 
hususunda dfindenberi umumi 
rey toplanmasına bütün bele
diye dairelerinde devam edil
mektedir. Fakat reyini kulla-
nan pek azdır. Hatta belediye 
intihabı için reyini atanların 
çoğu bu sandıklan ihmal et
mektedirler. Ablan reylerin 
biiyük kısmım beyaz pusula 
teşkil etmektedir. Kırmııı rey 
atan beman yok gibidir. Dört 
günlük müddetin hitamında 
ekseriyet nisabı has!I olamaya
cağı ve binaenaleyh müddetin 
temdit edileceği muhakkak 
sibidir. 

.... . 
. .. RESIMLERIMtZE BAKINIZ, DON FA TIH iNTiHABINDA GÖZE ÇARPAN V AZIYETI ANLARSINIZ 

1 - Kaymaka-1ık clalrealala kmpsaaa Halk fırkuı yaz1h blyOk bir k•td 1 2 - latlhap eneU.menl lçlrdedlr, halk koi•ylıkla J'lremedlil için NDcbk bot 
yapıtbnbaıtbr. Us.aktan ıe1en . buruı:aı fırka merked un-der. Kapmm l..ude dunaaktadır. 
poUı memurlan blrikm~tlr, lçenye riremealDIL 1 5 - Sandık boş du11U'ken de halk .. aiıda1 klime halinde beklemektedir. 

Trabzon' da ~ 
Belediye lntihabıntla 
Ayni Oyun Oynandı 
Trabzondan : 1 
Bir haftadanberi başlıyan 

belediye intihabında .. Serb~ıt 
Cümhuriyet fırkası,, teşekkül 
etmeden "Halk firkası" boyu
na rey topluyordu. Üç günden
beri "Serbest Cümhuriyet fır
kası,, teşekkül etmiş ve nam
zetlerini halka ilan eylemişti. 

Memurin ve Halk firkası 
adanılan tabiatile reylerini 
.. Halk fırkasına" verdiler. Di
ğer taraftan umumiyetle tehir 
ve havalisi halkı kimilen "Ser
best Cümhuriyet fırkasına,, rey-
lerini vermek için belediye 
dairesine kesif kütlelerle ge
liyorlar. Belediye dairesinin 
meydanı Serbest fırkaya rey
lerini vermek için gelenlerle 
bir mahşer halini. almışb. 

Yalnız pyanı teessüf bir 
hal vaki olmuştur ki o da 
Halk fırkasına rey verecek 
oldu mu ismi listede muharrer 
olsun olmasın, nüfus teskeresi 
olsun olmasın, derhal reyi te
ıekkürle alınıyor. 

"Serbest fırka,, ya reyini 
vetecek bir kimse oldu mu, 
derhal ondan listede ismi olup 
olmadığı soruluyor, ismi yoksa 
ona müşkülat çıkarılıyor. ismi 
varsa bu sefer ondan .. nüfua 
teskeresi,, isteniliyor, iliahirihi. 

Bu suretle kafile kafile "Ser
best fırka,, ya reylerini ver
mek için gelen binlerce ahali 
belediye dairesi önünde akşa
ma kadar bekledikleri halde 
reylerini istimal etmeden mü
teessirane avdet eyliyorlar. 

"lialk fırkası,, bir hafta
danberi " 1600,, rey kazandı
ğını ilin ettiği halde "Serbest 
fırka,, bir günde bunun iki 
mislini kazanmışbr ve kazan
"tDaktadır. 

Şayanı takdir ve teşekkür
dür ki Trabzon valisi Galip B. 
ile "polis müdürü Bahri Bey 
bitarafane hareket etmişler ve 
hiçbir fırkaya alaka göster
memişlerdir. Halk bundan çok 
müteşekkirdir. 

Amasyada 
Burada Cümhuriyet Halk 

fırkası erkanının ve bu fırka 
dolayısile menfaatleri haleldar 
olan eşhasın gayretlerile köy-
lerde muhtar ve ağalann jan
darmalar tarafından yapılan ih-
tara rağmen belediye intihabatı 
lehlerinde değildir. Çünkü 
halk, i.ı;tc: .. ıg ı namzetleri karşı-
aında gorememiştir. Rey ve
renlerin miktan pek azdır. 

• 
lzmir 'Hava/isinde 

Her Gün eni Bir 
Hadise- <tıkma'.kla~ır 
lzmir, 17 (H. M.) - Urlada 

belediye intihabına Halk fırkası 
iştirak etmedi. Fakat sizi temin 
ederim ki sandık açıldığı zaman 
Halk fırkasının kazandığı gö
rülP~ektir. 

Ödemiş Memiırlan 
Değiştirildi 

lzmü=, 17 (H. M.)- Öden:iş 
jandarma kumandanı, kayma
kamı, müddeiumumiıi bir aaat. 
evvel Tireye gittiler. Vilayetiq 
emrile Tire kaymakamı merke
ze alındı. 6 

Rivavete nazaran bu teb-1 
dilin ıebebi, belediye intihabı 
esnasında amirleri tarrafmdan 
talep edilen hattı hareketi tu
tamamış olmalandır. 

(Tire):le halk intihaba hemen 
hemen zorla iftirak ettirilmektedir 
Torbalı' da Halk Şikayet 

İzmir, 18 (H.M.) - (To 

balı) da intihaba kaymakam 
Hilmi B. memur edildi. Hal
buki bu zabn Karaburun inti
habında bitaraflığı muhafaza 
edemediği söylenmişti. Bina· 
enaleyh Serbest fırka intihaba 
iştirakten vazgeçti ve vilayete 
bir protestoname gönderdi. 

Seydiköyde Bir Silah Sesi 
İzmir, 18 (H. M.) -Seydi

köyde dün gece Halk fırkası 
ocağı tarafından bir nümayiş 
yapıldı. Bu arada birka~ el 
ıilih atıldığı işitildi. Nahiye 
müdilri\ Aliettin Bey bu silah 
aesini işitmemiş olacak ki, se-
bebini araşbrmadı, maamafih 
hadise de çıkmadı. 

Seydiköyün Serbest fırlra 
ocağı azası müddei uır.umiliğ e 
maracaat ederek nahiye nıüdl -
ri11ıden çekindikleri için Seyd · 
köye aidemedikleriffi bitdirdllf ~. 

. Bugün Belediye t~!ihabab . Bitmektedir. 
Buğ\in saat 9,30 - J 2 ve ~ 4 Kozyatağı mahalleleri. 

17 arasında intihabat dev4m B ğl _ Ka sımpaşa, 
edecek ve akşam nstn hit4m eyo u Süruri, Kap-
bulacak, reyler tasnif oluna- anpaşa, Kadımebmet efendi 
ca~r. wrey verecek mahalfıe- Camiikebir, Hacı Ahmet Bed
i en aşagıda okuyuTnuzht: k 

1
i rettin, Yenişehir, Piyale, Ha-

E • ·· .. a a a~ h y mınonu - Hoca paşa: cı ü!rev, ahyakahya mahal-
Hobyar, Şeyhmehmet gey- lelerı. . 
lani, Rüstempaşa, Ahiçelebi, Y eniköy - kKıl~os,k .. Z~-
Zinda.nkapı. ı · • . erı~a .. oyu, 

F "h Hacıkadın KO- Demırcı, Kısırkaya, Gumuşde-
ati - camustafa~aşa, re, Uskumru 

lmrah~r, ~lifa~h, Arabey~zıt, Hisar-Beykoz- Vanik~~· 
Hacıhuseym aga, Cambazıye, Kan dılh, 
Hacıevhat, Kazhçeşme, San· Anadolukavağı, (Mirşah). 
caktar. Üsküdar- Yenimahal-

B k k .. _ Kartaltepr , le, Murat-
a ır oy y eniköy. reis, Pazarbaşı, Selamiefeni, 

Kadıkö _ ~ 0 s t an c , Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, 
Y Iç e re nk ö.y , Umraniye, mıntakaları. 

• 

T ekirdağında 
intihabat Bir H"afia 

Uzatıldı 
Tekirdağı (Hususi) - Tekir

dağı belediye intihabında rey
lerin nısfı ablmadığı için inti
hap bir hafta müddetle temdit 
edildi. Halk fırkası mutemet
leri tarafından halka pek fena 
muamele edilmekte, Serbest 
fırkaya reylerini verenler tahkir 
edilmektedir. 

Halk fırkası erkim gece 
gündüz mahalleleri dolaşmakta 
Gazinin Halk fırkası reisi ol
duğunu, yeni fırkayı, memleke
timizde asileri anlamak için 
teşkil ettiğini, Serbest fırkaya 

rey verenlerin tecziye edileceğini . 
Serbest fırka ennenileri, rum
lan tekrar memleketimize ge
tireceğini. eski yurtlarına yer
leştireceğini halka alenen söy
lemektedir. 

Belediyeden Selim çavuş, 
berber Mehmet efendi isminde 
hir vatandaşa, Serbest fırkaya 
rey verdiği için silah teşhir 

etti, kovaladı, halkın müda
halesi üzerine bir f enaJiğın önü 
alındı. 

Diğer taraftan Serbest fır
kanın namzet listeleri alenen 
yırblmaktadır. Halk fırkası 
rakı, ve para ile rey toplamıya 
çalışmaktadır. 

Odemiş'te 
Tevkiflere Sebep Olan 
Vak'anın iç Yüzü .. 
Ödemiş'ten yazılıyor: 
7 teşrinievvel salı günü ya

pılan 'belediye intihabında Halk 
fırkası ı;nensubini belediyenin 
arka kapısından içeri alınıyor 
ve Serbest Cümhuriyet fırka
sından olanlar dışarda bek
liyorlardı. 

Bir aralık herkes iş gü'ç sa .. 
bibi olduğundan bahsetti. Bu 
söz üzerine kaymakam B. hid .. 
aetlendi. 11 Beni öldürecekmiş
ler,, diye bağırdı. Dişçi Kemal 
B. isminde birisi u burada 
değil sizi, size mensup olan-
lan dahi öldilrecek kadar 
akılsız insanlar yoktur " dedi. 

Bu söz üzerine kaymakam 
B. intihabı tatil etmiş, halk 
derhal zabıt varakası tutmuş, 
kaymakam B. de zabıt vara
kası tutanlardan dişçi Kemal, 
tüccardan Şükrü, Fehmi Bey
leri tevkif ettirmislir. 

tSu u~•kif keyfiyeti üzerine 
halk heyecana gelerek Ser~est 
F. ocak merkezinde topkmdı. 
Zabıta halkı dağıtmıya mtıvaf-

f ATIH-HARBIYf 

11 
Peyami Saf anıtı 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar ıarıı>o' 
SON POSTA SühıP • 

eleı1 . 
Yeraltı Aptesaıı ıcıf1 

• A "htiyaca " Istaııbui , halası ı . 8ıJJ 
olmıyann bir şebircı:-~ıedif , 
takdir eden İstanbul · yBP 

neletl si' 
şehirde yer41h apt~s~r p.pte 
mı~·a karar vermışti · tıf· 

. · · pılrnıŞ • ne!erm projesı ya 
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HEKiM OGLU, HAKiM BİR. ADAMDI, BU HADİSENiN MAHiRANE 
TERTiP OLUNMUŞ BiR OYL~DAN iBARET OLDUGUNU ANLAMIŞTI 

Di•an efendisi, derin bir 
beht içinde vesirin dizlerine 
k•pandı, yanık yamk yalvardı: 

- Amaa devletlim, kerem 
et. Bir çubuk tfittür, hiddetia 
varsa ıükfm bulsun.. Elbette 
malümu.ndur ki kızgın kalkan 
zararla oturur. Mührü terifi 
bot elinle bırakıp düşmanları 
tadetmek ne demek? 

ihtiyar vezir, feylesofane 
başını salladı: 

- Ne Kızgınım oğul, ne 
kırgın. Kelleyi kurtarmak için 
mührü feda ediyorum. İçim 
yanıyor ama, can bu. Mühür 
için de olu ıaz g&re göre 
yabana ablmıyor. 

Ve sonra telhisin mevzuunu 
söyledi: 

- Gülnibalin periler elinde 
kaldığı muhakkaktır. Bugünkil 
tipi de onun periler diyarına 
seyahatini gösteriyor. Şu yağan 
kar değil, Gülnibalin arabasına 
iyi saatte olsunlann attığı çi· 
çeklerdir. Ben; istihare ettim, 

bu işlerden anlayan uleroa ile gö
rüştüm. Gülnihali, ancak Hekim 
oğlu Ali paşanın ele geçire-

ceğini anladım. 

Beni azlediniz, mührü hü
mayunu ona veriniz, Gülnihalide 
kendisinden isteyiniz, nazeder
se kızkulesine gönderip sıkış• 
tarınız, gene nazlanırsa kelle
sini kesiniz. Onun dirisi de, 
ölüsü da bu mühim maslahatın 
gürülmesine yarar. Bu aralık 
kızlarağası da tekaüt edilip 
Mısıra gönderilmelidir. Çünkil 
istiharemiz. onun dahi periler 
tarafından hoş görülmediğini 
gösteriyor. 

Divan efendisi, şaşkın şaş· 
km odadan ç.ıh1.ı, paşanın 

emrettiği telhisi kaleme aldı. 
Tesvit ve tebyiz işi bir
kaç saat imt:dat ettiği için vü
cuda gelen mufassal ve mu· 
tav\el arizenin hünkara takdi
mi. ancak ettesi sabah müm· 
kun olabildi. · 

Geceyi yine arz odasında 
ve uykusuz geçirmiş olan Hün· 
kar, u ta bir üslüp ile kaleme 
alınan istifanameyi aldığı vakit, 
bütün İstanbul buzlar içinde 
idi, Haliç donmuştu. Hatta 
SUtlücedeki konağına adam, 
•dam üstüne gönderilimek su· 
rctilc, müstacelen huzura davet 

olunan Hekimoğlu Ali paşa, 
Defterdar iskelesine atla ge
çerek saraya gelmişti t 

"! 168"senesi kışının şiddeti· 
ni hikayemizde işaret etmekten 
maksadımız, Hekimoğlu Ali Pt. 
gibi vüzera tarihinde sayılı bir 
yer tutmuş olan kıymetli bir 
adamın sadarete irtika edebil-

mesinde o müstesna soğuklann 
tesiri olmasındandır. Esasen 
aziller, , nasıplar, ne liyakataiz
likten, ne liyakatten ileri geli-

yordu. Hiçten sebeplerle en 
yüksek mevkilere çıkmak o 
devirlerde mümkündü ve havai 
bahanelerle mesnetten uzaklaş
mak ta daima görülürdü. 

Üçüncü Osman, payıtahtı 
ihata eden tipilerin - eline su
nulmuş olan telhiste yazıldığı 
gibi - Gülnihal ile alakadar 
olduğuna derhal inanmış ve 
Hekirnoğiunun da o gözden 
sevgiliyi ele geçireceğine iman 
ıet!nnişti. Çünkll o, herhangi 
bir vezirin, nzasile sadarettea 

Efendi•! Dedi - Gaın geme, teliıa ıliiı~. geniş ol 
Gülnilıoli bulmak hnim 6orcum olsun... . 

---------------------·------------------------~ 

çekilecejini hatırına bile ge
tiremezdi. 

Binaenaleyh Mustafa paşanm 
mahza kendisine hizmet için aa· 
dıkane fedakarlık gösterdiğine 
zabip oluyordu. o derecede 
ki Hekimoğlu Ali paşayı mu
tantan bir hatla Sadaret mev
kime çıkarırken Mustafa paşaya 
da -sadakatini takdiren - bilat
ICI' ihsan ediyordu!.. 

Hekimoğlu Hakim idil 
Yeııi vezir, dertli Hünkarın 

kendisini niçin sadrazamlıia 
getirdiğini anlayınca yer öptll: 

- Efendim -dedi- gam ye· 
· me, telaşa diişme, geniş ol. 
İşime de karışma. Gülnihali 
bulmak benim borcum olsun!. 

Üçüncü Osman, meliil me
lfıl, sordu : 

- Ya bulamazsan ? 
- O vakit boynum kıldan 

incedir! 

Hekimoğlu Ali paşa, cidden 
h,1kim bir adamdı, cin ve peri 
cf sanelerine kıymet veren se
viyelerden çok yüksekti. Hala
yık hikiyeaini alettafsil dinle
dikten sonra bu hadisenin ma
lıirane tertip edilmiı bir oyun-

dan ibaret olduğunu anladı ve 
işe Gülnihalin hüviyetini tah
kik ile baılamayı tasarladı. 

Gülnihal kimdi, neredrf1 
gelmişti, kimin deliletile sara· 
ya sokulmuştu? ... Bu noktalar 
etraflıca tenevvür edince, ha· 
laymtın hariçle alikası olup 

olmadığı tabiatile meydana 
çıkacakh, eğer bu alaka -ftle\'
cut değilse onun sarayda sak
landığını kabul etmek icap 
edecekti. 

Paşa, tahkikat icrasına E
sirhane eminini isticvap ile 
haıladı. 

( Ark.ısı var] 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Celil Nuri B. Kimdir? 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Şimdi işitiyorum ki bu adam 
hararetli Türkçü ve lisanda sa
.elik taraftarı olmuştur! Teb

r .k ederim. 
Ben Ağaoğlu Ahmet bey 

Türk Yurdunda Türk secaya-
mın meziyetlerini arayıp genç 

nesle telkin ederken o Celil 
Nuri bey " Edebiyatı umumiye,, 
mecmuasında Lombrozonun 
"mücrim enmuzeci 11 diye tarif 
ettiği insana Türk milleti efra-

dının uygun geldiğini ve tetabu 
ettiklerini yazıyordu. Bu yazı 
dolayıaile benim ve arkadaş
lanm merhum Ziya Gök Alp, 
Zonguldak meb'usu Celil Sahir 
Bey, iıtanbul meb'uıu Ham
dullah Suphi Bey ve Darül
fünun müdderrisi Köprülü 
zade f uat Bey tarafından vaki 
olan müıterek protestonameye 
mukabil Celil Nuri Bey ken-
disinin ve mecmuasının hamisi 
bulunan " veliahb civanbaht " 
Mecit Efendiye şikayet etti; 
bir mUddet sonra Celil Nuri 
Beyin bemşerisi V enizelos 
Celil Nuri Beyin yazısını 
Cene\Te konferansında Türk 
milletinin aleyhine olmak üzere 
işhat etti: "İşte Türk milletinin 
cani olduğunu kendi muharrir
leri yazıyorlar ,, dedi. 

Şimd işitiyorum ki Celal 
Nuri Bey mücrim enmuzeci 
diye ilin ettiği Türk! eri çok 
sevıyormaş ; gene kendisini 
tebrik ederim. 

Ben Ağaoğlu Ahmet, müta
reke esnasında padişah Vah
dettin tarafından hapisaneye 
abldığım halde, Celan Nuri 
ayni Vahdettinin sadık hendesi 
ve nedimi ve sarayında en 
mahrem adamlarından birisi 
oldu. 

Diyorlar ki bugün Celal 
Nuri bey ayni hararetle de· 
mokraıi ve cümhuriyet taraftarı 

olmuştur. Gene ke~ini teb· 
rik ederim ve kendisinden so-
ranm: 

Kimse tarafından okunmıyan, 
kimsenin elinde giriinmiyen 

"Hayat Mecmuası,, nın idaresi 

içia Maarif Vekaletinden ayda 

alb yüz Jira aJ~akta berdevam 
mıdırlar? Berdevam iseler "ta-

ciri facir., Celil Nuri Beyigene 
tebrik ederim. 

Hele, lstanbul matbuab hak
kında yazdığı bir raporla mü· 

tareke esnasındaki bazı taah
hütleri başka bir fırsata bıra
kıyorum. 

Şimdi yüzünün her tarafında 
bur ca kaıcılar olan birisine 
tevazu ve mahviyet düc;mez mi? 
Bö} le bir adamın alnı açık 

adamlar gibi mücadele mey· 
dan na ablması tahammülfersa 
bir küstahlık değil mi? 

Bu sualime de cevabı kari• 
lercl~n ieterim. 

Halledilen Bilmecemiz 

Köprü Üzerinde 
Kovalanan Çocuğun 
Kalemleri Ne Oldu? 

Dün köprüde bir çocuk, ala· 
bildiğine kaçıyor, arkasından 
bir polis memuru süra'tle ken
disini takip ediyor, halk ta bu 
heyecanlı kovalayışı seyredi
yordu. Çocuk kucağında bir 
küçük tabla taşıyordu. Kaçar
ken birisine çarptı. tçindeki 
kalem}~r .yerlere serpildi. Polis 
Ef. egıldı. Yerden kalemleri 
topladı. Çocuk ta köprüden 
Eminönüne geçti. 

Zabıtai belediye memuru da 
kalemleri eline desteledikten 
sonra muzafferane geri döndfi. 
Köprünün parmaklıklarında o
turan hamal ve boyaa çocuk-
ların yüzlerine, başından çıkar
dığı şapkasını vurarak ve on
larla~ şakalaşarak Karaköye 
gcçtı. 

Şimdi biz soruyoruz: Bu za
bıtai belediye memurunun va
zifesi köprü üzerinde bulunan 
çocuğu oradan uzaklaşhrmak 
ise bunu kanuni bir şekilde 
yapamaz mı idf? 

Bir dilim ekmek parası ka
zanmak için çalışan bu çocu
ğun sermayesini elinden almak 
'o w ru mudur ? 

Seyrisefain 

Trabzon Birinci 
Postası 

~ (Mahmutşevketpaşa) vapuru 
21 teşrinievvel salı akşamı 
Galata Rıhtımından kalka-
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trab::on, Gi 
reson, Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zongulda'ğa 
uğnyarak gelecektir. 

Göstermekte olduğu fevl 'ade serbest ve açık 

BiR F AH1ŞENİ i'1 HATIRA Ti 
filminin iraesi bir hafta claha temdit etmiş olmasına rağmeıı 

umumhanedeki genç kızlann hayatını tasvir etmekte olan 

bu eseri E"Ö::-mek üzere halk hergün saatte kemali tehaJükle 

koşmaktr-dır. -----mı•••-
-------------------

(BERNESTEIN) in MELO, FELIX, 
Şaheserlerinin mübeddiası 

GABY MORLAY 
Pek yakında 

MÜ T T EH 1 M .... KALK 1 N.I Z 
Muhteşem Fransızca sözlü filminde 

GLORİA SİNEMASI 
Pek yakmda açılıyor ... 

Yol Parası Veremigefl 

( 20 ) Bin Kişi Vardır 
Mümkün Olursa Bunlardan Yüzde 
Elli Zam İle Yol Parası Alınacakht 

Son nüfus ta~rfrinden alınan l tedarikte bulunduğu JaaJde 
neticeye göre lstanbulda yol ıelen amelenin azlığından ciO"' 
pb~raks! .vermdekleFmkükelleMf (~00) layı büytik zararlara girmiftİ'· 

1n ışı var ır. a at ahye- B h · e 
nin tahkikine göre ancak (115) ~ ususta ~a~a vekiletifl 
bin lira kadar bir f yol parası muracaat etm~tir. 
alınmak lazım gelmekt~dir. Muayyen vakitte gelip ~
y ,ol paralanmn tahkiki nıalt lışmıyan ameleden yol paratl 
.. ene olan h~zirandan itibar e-- ( Yol ve köpniler ) kanuoll 
dildiği için Istanbul Nafia baş- · mucibince yüzde elli ıaOI 
ı~~hendisliği haziranda bütün ile ve tahsili emval kanunoıı• 
koy muhtarlarına yaptığı bir tevfik tah ·1 d"l kt" LlaC"' • • • an sı e ı ece ır. n 
temı~de ~1!11~erın rol .rar~sı ıedilecek emvali butunJllf' 
verebılecegını ve kımlerm bıl- . . 
fiil çalışacağını sormuştu. Alı- yanlar hapsedılecektır. 
nan cevapların tasnifinden son· 1 
ra lstanbulda yol pa!'ası vere- DARÜLBEDA YI TEMSitLEfl 
miyecek (20) bin kişi tesbit ..,t 
edilmiştir. ISTIHIUL mf.Dlf P' 1 

Bu netice alındıktan sonra Bu akşam 

her köye ikinci bir tamimle ~~ m ~~ bilfiil çalışmak istiyenlerin saat 21,30 da 
nerelerde ve hangi aylarda C J 
çal1facaklarıru bildirmiştir. Ça- N 
lışmak için köylülerin meşgul 3 Perde 1 t 

o,lına.dı.kları sonbahardan Eylül, 1 Tablo l l l I 
1 eşrınıevvel, T eŞrinisani ilk 
bahardan da Nisan ve Mayıs 
ayları aynlmıştır. Yol parası IUllfll . 
on liradır. Her lira için de bir yazan.· Nakledell · 
gün çalışmak lazımdır. 

( Amelei mükellefe) nin hep- P. Armstrong A. Muhtt' O 
sini bir gfinde çalıştırmak, 18 teşrinievvel cumartesi.:,. 
alit ve edevat tedarik eteıek matine saat I~ da ve ıtU ~ 
mümkün olamıyacağı için bu 21,30 da, 18 teşrinien-el 1' 
amele her on günde bir d~ğiş- martesi umuma biletlerde 
tirilmek suretile guruplara %ilit vardar. 
ayrılmışm. İlle gurup 5 Teşrini- 21 tef!'inievvel salı 
evvelden itibaren çalışacakb alqanu saat 21,30 da 
ve sekiz bin amele ge!mesi muallim ve talebelere. 
lizımdı. Halbuki ayın on 
altısına kadar ancak sekiz yiiz 
amele gelmiştir. 

Bu amele, semtlerine göre 
Beykoz - Bozhane, Alemdağı
T aşdelen, Yal ova - Karamürsel, 
T opkapı-Silivri, Üsküdar-Şile 
yollarında çalışacaktır. Nafia 
[mühendisliği 8 bin amele için 

FATIH-ff ARBİYE 
11 

Peyami Saf anın 
Son 

1 Romanı 
Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sntunlannda 

SADIKZADE BIRADERLf; 
VAPURLARI , .. ., ~pi, 

KARADENtz MUN1~ 
v~ LOKS POST~ 

Dumlu Pınar 
-ııO 

Vapuru p -~ıı- g:u ",,,ı 
19T.evvel a~ •'ıette 

Sirkeci nhbmından br aıacılc• 
Zonguldak, İnebolu, J sıJJ'• 
Samsun, Ordu, :.-t 
Trabzon ve Rizeye 
ve avdet edecektir. irk ~ 

Tafsilit iç.in S 8ı~ııd• 
Meymenet hanı t. 
acentalığına müracaa 

Tetelefon Is. 2 ı 3' 
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HASAN İttihatcılar 
1 HAKiKi HAY AT HIKA YELERf: 

KUVVET ŞURUBU 1 Dağdan D~ğa Teiaşla Kaçarken_ 
Bu:....L. dercedem Kari- -~MU • • 

Terkibinde külliyeUi miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzviyeye sür'ati temessülü sayesin
de, kansızlığa vereme istidadı olan· 
lar ve bilhassa emran asabiye ve 
ıa.fiyeti umumiyeye tesirab şifaiyesi, 
Vardır. 

~ıen-·miz-den-öz-ür d_iler-iz. -'"Aşağı in ..• Yoksa Ateş 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
hafiası pek seri olup renksiz, has
talıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
hastaJıklanı:ıa müptela çocuklar az 
laman zarfında diş çıkanrlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç
liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
Üctidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
•e tasfiye, hazmı teshil, renge 
bzelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çoculdann yüz 
\re başlarındaki çıbanlar, ergenlik 
Ve ekzemada pek müessirdir. 

Hasan l:uvvct şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
tleıni tababette takdir tevlit eyle
tniş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eaacılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

======*-=-.:'*" 

~,>>>>>>>>>>>>>>>>~>>>> 

Türkiye OTOMOBiL Piyasasına Yeni Çıkan 
Bu binek otomobili eskidenberi Anadoluda nam kazanmış olan 

b .AAA.AM 
Mamulibdır 

GRAHAM karo.eş~erinin 1931 mamulatı olan yeni bir seri binek otomobillerin :ıtıhıı ,"U 
otomobil sanayii aleminde misli görülmemiş bir hadise tc~'<i l et ' Hr. 

GRAHAM kardeşler imal etmekte oldukları bütün otomobil ve 

kamyonetlerin her penceresinde kırıldığında DAGILMAZ 
~amlar kullanmaktadırlar. GRAHAM kardeşler otomobillerindeki 

hu yeniliğe iliveten 4 vitesli modelleri, sağlam ve ekonomik mo
törleri, urif hututu hariciyelerile en müşkülpesent müşterileri bile 
kendisine cezbetmif tir : 

'-.. 

OTOMOBb.. ALMAZDAN EVVEL GRAHAM ARABASINI TECRÜBE EDiNiZ. 

Anadolu için 
ımümessil aramyor. 

Otomobil ve levazım Llmted şirketi 

Taksim İstanbul T akızafer caddesi 40 
Telgraf adresi: Oto Levnzım İ~hnbul. 

YOLCULARIN NAZARI DIKKA TiNE 1 Dr. Seyfettin 
Bandırma - lzmir - Afyon - Demiryolu 

Bilet ücretlerinde tenziat 
' Cilt ve Zührevi hıutalıkh!.r miitehuın• 

Karaküy'de Abdullah Efendi lokantası 
yanında Ferit Bey Hnn, herg üa. 

• 
istifade ediniz 

1 - hın 3 ••bn geçmlyecektir. 
2 - Her sabr f kelime hcs:ıp edi

lecektir. 
S - Her Udn 5 adet Din kupo1111 

mÜkablllndedlr. 
4 - Her 3 s ltmlan faılasıın 2 

kupoa Uive edilmelidir. 
5 - Her kupon lh:erindekl tarihten 

bir hafta mOddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

aonra ilin kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir xarfa koyarak 
posta ile idı-.rchar.emiz.e gön
deriniz. lliinınızın gaxeteye gir• 
mesi için bu kad.-n kafidir. 

\ == SON POSTA :=-
BEDAVA iLAN KUPONU 

19-T eşrinievvel- 1930 

HOSEYlN ZEYrlN YAÔINI - Dalma 
kullanınıı.Ycmeklerlnlzl ncfia ve leıaetJI 
yemek ister m!ıdnfı:? Bchemehıal Hüseyin 
zeytin yaiı Ue plıJfrluiıt. fstanbul Zindan 
kapısı Habacı:ıfcr türbesi luırşınınd::No.53 

Buna • Ealrifehir arasında l•tanbul
dan ahaıt oldujua 2734 numaralı 

ıoR>r ehliyetoamemlc asker! .. -eslkamı 
uyl ettim, yenisini alaCRğın:ıdan eıki-
•ln ln hwnuü 7oktur. ŞOFÖR 

YAŞAR 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehasslSl 

Doktor 

Hüseyin Naşit 1 
Türbe, eski Hilfilia~mer binası ' 

No. 10 Telefon Ist. 2622 

AH ri!JMW 
xarafetiuin lazımı g· yri 

müfariki dolayısile de ipeklileri 

lıarabidcn lmrtadıği için çok 

hl t . . ft t 1 
~ı u ve ıçtımaı muavene 
vekaletinin müsaadcsilc. Hiç 
bir türlü mah:mru sıhhisi yok
tur. Her eczane ve ecza depo
lara~ ıtriyat mağaxalarmdan 

arayınız. 

h lıaıir -Kasaba ve Temdidi demiryolu idaresi lstaııbulda To· 
~il llcdcki Seyrisefain idaresi yolcu salonunda tesis ettiği bir 
~,et kiıcsinde ve Sirkeci nhtımmda Feyyaz ve Güzel Bandırma 
~Ut~an dahilinde % 10 tenzili~ ~emiryolu Yolcu b~eti aat
~ı,.4:'_ga başlamişbr. Bandırma tarikile Suaırlık, Balıkesır, S~~ 
~ ~. Manisa, lzmir'e ve m~zkôr .h~ttın diğer her ~angı ~ır 
itti Y0 nuna gidecek yolcular biletlenm buradan tedank ettik-

takdirde % 10 istifade temin etmiş olacaklardır. 

Evkaf Umum Müdür
lüğünden: 

()it SEMIRAMiS EKREM H. Çocuk hastalıktan mütehauııı 

l: OH. EKREM BEHCET 
~y tfaJ haatane.ı kulak, boğaı burun h!stalıklan mütebaH111 

0
ilu Mektep aokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
lltnuın m··d·· ı·· v •• d u ur ugun en: 

l,soo,ooo c;det boş şişe 
1( 

'hıta~1 zarf usulile 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmiinakasa 
'atira..... tir· Taliplerin şarbıameyi almak ilzere Ticaret ıubeaine 

-• arı. 

Edirnede fırtınadan harap olan camilerin .kurşun ve saire 
tamirab kapalı zarfla icra kıbran münakasasınc' a teklif olunan 
fiat muvafık görülmemiş olduğundan ihalesi (4-10-930) salı günü 
saat on beşte icra kılınacağı ve taliplerin yevmi mezkürda 
Edime Evkaf mii :lürlüğüne müracaatları lüzumu yazılmış ise de 
mezkôr ihalenin ( 18-10-930} cumartesi saat on beşte icra edile
ceği tashihan ilin olunur. 

Beyotlun'da GaJataaaray'ıllCla 7 Numaralı ••bık Panlyaııa blna11nda 

S. TCHIRICOTIS Ve D. DEMETRIADIS 
Fabrikaundau m&hayıın ed.iıah. Mob117alanmn aailamlıtnu temin 

maruf fabrlk&clir. Bir ı.iy:ıret mobilyalann ca miikemm~I n en 4lk oldug"·-

kesbedecekainiz . 

Ederim, Ateş ... ,, 
-2-

Beni göremeyince sağa so?a 
koşmıya başladılar. 

Artık karan!ık iyice bas
mıştı, bir müddet sonra ses.er 
duyulmaz oldu ve o gece sa· 
baha kadar iki kayanın ara
sında oturdum. 

Şafakla beraber, herkes 
uykuda iken köye girdim, Ke
zibam buldum. Zavallı kadın 
gözyaşlan içindeydi ve beni 
görünce sevincinden çılgına 
döndü. 
Kanını aldım ve aksi bir 

istikamete doğru kaçtık. 

Kezibnnla beraber, kimseye 
görünmeden köye girdim. 

Evimize geldik. Ben gamımı 
defetmek için bir şi~e de rakı 
almışbm. Evin toprnk damına 
çıkarak, mehtapta, kafayı, 
çekmiye ve sergüzeştimi c.ü
şünmiye başladım. Keziban : 

- Ya bizi g öı ürlerse ... 
Diye telaş içinde idi. 
Korktuğumuza da uğradık. 
Beni hiç sevmiyen köyün 

muhtan bizi ıgörmüş, jandar· 
malara haber vermiş. 

İki jandarma, damın albna 
geldiler: 

Jandarmalar gelerek evi ara-
mışlar. - Aşa v inmezsen seni si-

Yirmi gün kadar dağlarda, lahla öldüreceğiz, dediler. 
göçebelerde gezdik. Yanımız- Ben hiç istifimi bozmadan 
da eşya olarak iki kıl battani- dedim ki: 
ye bir sepetten başka birşey 1 - Ayol silah göstermiye 
yoktu. Vahşiler gibi yaşıyor- ne lüzum var? Ben buraya 
duk. Fakat bu hayat bize öyle zaten teslim olmıya geldim. 
tatlı, öyle tatlı gelmişti ki.. Buyurun, siz de gelin. 

Jandarmalann bizi takipte Karnımı biraz doyurayım, 
devam ettiklerin· biliyorduk; ondan sonra nereye isterseniz 
fakat bizim yürüdüğümüz gidelim. 
istikameti onlann tahmin Sonra kanma seslendim: 
etmeleri b"le n ürr.kiin deği'di. -Haydi, Keziban, git, efen-

Akrabamdan biri ara sıra dilere kapıyı aç, buyursunlar. 
bizimle temas ederek şehirden Kanm gidip onlara kapıyı 
ihtiyaçlarımızı tedarik ediyordu. açtı. 

N.hayet öğrendi c ki, bizim, Hepsi birden içeri girdiler, 
ve uğramıyacağımıza kanaat ( onlar merdivenleri çıkıyorlar, 

getiren jandarma, artık evimi- ben hiç yerimden kımılda;nı
zin semtine uğramaz olmuş. I yordum. 
Ben bunu öğrenince, bir gece (Arkası var) 

ŞAK.h l.'1 en büyük mefnışat mağazaları en mühim mobilya 
fabrikası tesisab umumiye teahhüt olunur. İnşaata ait asarı 
nefise işleri. Sabş daireleri Beyoğlu Kabristatn sokağı be
lediye daire!ı.İ karşısında (kendi ebniyesindc). 

Muhtelif Hatlarda eski ve yeni tarzda imal edilmiş mobil
yalann müntehap çeşitleri bulunur. Asri ve tezyinat eşyası. 

Biiyük bir stok üzerine hususi şerait ve tcshilat 

• 
Bahriyuna ilin 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı 
o • " o • .. 

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

şarkide kain fener işaret gemisinin tamiri bitmiş olduğun

dan 1 O teşrinievvel tarihinden itibaren mezkur gemının 

eski yerinde konulmuş olduğu bah.riyuna ilan olunur. 

İlk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir 
Bütün sınıfları mevcuttur 

Kız ve erkek talebe ayrı kısunlarda v~ ayrı tqkilit 
dahilinde idare edilmektedir 

ALEBE KAYDINAdeYamOLUNMAKTADI 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
ehzadebaşı Polis merkezi ar/caşında 

Telefon: lstanbul 2534 

Müessesatp ve mekte müdürü Beylerin nazarı dikkatine 

Bey~ -.:e lake yay~ KARYOLALAR ucuz fiatla 
ve zıncır Somyelı satılmaktadar 

Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Sirkeci Ebu uut caddeal. Telefon: lstanbul 4252 



s 

Emniyet sandığı enılik 
müzayedesi 

.... ,.w. hir*i 1 

WeJlL Ne. 

Sao5 1894 

Kat'i karar ilanı 
Merbunatın cins ve nev'i 
ite mevki Ye miiftemlllh 

T ahtakale' de Hocahamza mahallesinde 
Hatapkuyusu sokağında 24,26 numa .. 
ralı iki yüz yetmiş arşın arsa üzerin•. 
de kigir iki kattan tahin ve şeker 
fabrikası ve kırk .arşın arsa üzerinde 
fınm ve iki yüz seksen yedi arşın 
bahçeyi havi tahin ve teker fabrikası· 
nın tamamı. Muharrem B. 

100 1288 Ramiı'te Boşnak mahallesinde Hakkı 
Bey caddesinde eski 9 mükerrer ve 
yeni 61,61-1 numaralı doksan üç arşın . 
arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda 
bir sofa bir taşlık altında oda olarak 
kuUanalmakta bir dükkanı ve yirmi 
~m arsa üzerinde ahşap bir mutfağı 
ve yüz seksen yedi arşm bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

201 1 IO'l5 Çırpıcı'da Hacıhasan mahallesinde es
ki Hacıhasan ve yeni kubbe tekkesi 
eski 14 ve yeni 9 !ıumaralı yetmiş ar-
şın arsa üzerinde ahşap üç katta biri 
sandık ve biri yüklü ve biri camekan· 
la bölünmüş olmak üzere ah oda iki 
sofa bir aı.tre bir sarnıç bir kuyu ve 
yirmi arşın aı·sa üzerinde bir mutfak 
ve mahallen otuz iki arşın bahçeyi 
havi tamire muhtaç bir hanenin 
tnmamı. Faika ve Nasioe 

570 13636 Bakırl:öyıindcK:ırtaltepe mahallesinde 
Aksu mevkiinde eski 3, 5 ve yeni 8 
numaralı iki yüz arşın arsa üzerinde 
maa çah ahşap iki buçuk katta biri 
sandık ve ikisi cihannüma odasa ol-
mak üzere on oda bir sofa iki bal-
kon ve odaların birinin içinde 
gusulhaneyi biı taşlık bir mut-
fak odun ve kömürlük ve sekiz yüz 
otuz yedi arşın bahçeyi havi bir 

Haha B. 

hanenin tamamı. Hatice tlar.ire Hanım 

1500 !719 Şehzadebaşında Kalenderane mahalle
sinde Kalenderane camii sokağında 
eski 8 ve yeni 1 O numaralı beş yilz 
arşın arsa üze.rinde ahş3p üç katta 
on alb oda d6rt sofa d6rt salon iki 
kiler bir mutfak bir taşlık bir tq 
avlu bir kuyu bir kurnalı hamam ve 
liahçede elli arşın arsa üzerinde bir 
mutfak ve L~n e:lli arşın bahçeyi ve 
derunüne ca:-i nısıf masura mailezid 
havi bir kon:ığın tamamı '. 
Şükriye ve Emine Şevkiye hanımlarla Mail kalfa! 

425 3164 Üsküdar' da lhsaniye mahallesinde iıı
saniye sokağında eski 21 ve yeni 83 
numaralı yüz seksen arşın arsa üze
rinde ahşap iki katta biri sandık odua 
olmak üzere alb oda bir tqlık bir 

ı pautfak ve yüz altmıt arşın bahçeyi 
htvi harap bir hanenin tamamı. 

Ali Mithat Ef. ile Fatma Hacer, Emine' 
Şü!niye, Ayşe Namiye ve Mllnener H. lar1 

385 4CJ8I Balat'ta Hacıisa mahallesinde Hafaf. 
lar sokağında eski 39 ve yeni 33 nu-

' maralı on yedi ar:,m ana Ozerincle 
kirgir bir katta bir d~kkinın tamamı 

Elyesar N..._ il. 
94 4008 Çarşıyıkebirde F eaç.iler mahallesinde 

Fesçiler caddesinde eski ve yeni 58 
numaralı on üç artın ana llzerinde 
1cargir bir dOkkinın nıaıf lıiasesi. Hatip H.. 

Yukarda cins ·ve nev'ile semti ve numaralan muharrer e .. 
•ali gayri menkule&ıin icra kılınan aleni m6zayede.i netice.in
de hizafannda gasterilen bedellerle milşterileri berinde takarrlr 
ebniş ise de mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden 
tekrar {otuz bir] gü.n mllddetle ilin edilmelerine karar verilmit 
Ye 22 Te!rinisani 930 tarihine mtıaadif cumartesi gOnO kat'ı 
ICara.rlannın çekilmesı takarrür eylemif olduğundan yevmi 
mezklırda saat on dÖrtten on albya kadar Sandık idueline 
mür:ıcaat eylemeleri lllzuma ilill oluaur. 

SON ROST·A 

Emniyet sandığı 
emlik müzayedesi 

........ .... 
bedeli L No. 

25000 2708 

.. 

Kcıt'i l<.Clr.cır il~ııı 
llerhuaatm cfm ve ae~I 
meRI n •tlttomlllb 

Beyoğlunda F erik6y birinci kasım 
mahallesinde ~dere caddeeinck 
eski 5, 5 mnkerrer S milkerrer 5 
mükerrer ve yeni 7, 9, 1 1, 9, 1 
numaralı iki ~ . otuz arşın arsa 
üzerindn 2, 3, 4. 5 . inci katlarda 
yekdijerinin a,_ ~irer koridor beşer 
oda birer .banyo ·-aaı nrd.U. Birer 
mutfak -birer A>~oolu dört daire 
üst katta . iae ~de bir koridor . . • 
üzerinde iki. o~ arkada bir koridor 
üzerinde üç oda birer mutfak birer 
balkonlu iki · daire ve . 120 arşın arsa 
üzerinde hamam ve ~amekln mahallini 
ft burada çini iki ~ridor bir oda bi_r 
kahve ocağı iki d,... mahalli ve yüz 
doksan arşın arsa ii~etinde sıcaklık 
ve su haznesini ve kırk üç arşın arsa 
üzerinde külhaıa ve iiatündeki odalan 
ve albnda dükkln Ye koridor ve daire .. 
lerin kömtirlükleri çini koridor antre 
ve üç odadan maret kapıcı dairesini 
havi bir aparbmanın otuz iki hisse 
itibarile yinDi üç hissesL Ayşe Şa~ Mlf .. 
tehir Ranımlarla Orhan Mitbat, Ali ~ 

J:'layrünnas ve Hadimünnu Beyler 
780 3121 Horhor'da Sofular mahallesinde Pe1r 

temalcı hanı derunu eokağında eski 1 
ve yeni 26 numaralı. seksen beş a~ın 
arsa üzerinde lemin kah kirgir di .. 
ğer!eri ahşap olma1t üzere iki buçuk 
katta dört oda iki sofa bir ocak bir 
methal ve yirmi dokuz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Cafer Ef. 

485 376Z Mevlevihanekapısı haricinde Merkez· 
efendi mahallesinde Dere sokağında 
eski 6,4,4 mttkerru ye yeni 4 numa
ralı yüz yetmiş b~ arşın arsa üze
rinde zemin kab ~gir diğerleri a~ap 
olmak üzere iki buçuk katta sekiz oda 
bir taşlık bir mutfak ve yedi yüz yirmi 
beş arşın bahçeyj ve bahçede bir 
ahır bir kuyuyu havi bir hanenin 
tamamı. Ayşe Sabiha H. Şerafettia B. 

845 3913 Be yoğlunda F erik6y birinci kısım ma-
hallesinde Kaya sokağında eski 42, 
44 mükerrer ve reni 4, 8 numaralı 
yüz elli arşm arsa-,ıüzerinde biri kir· 
gir üç katta dört oda iki sofa bir 
kiler bir fatııllş bir balkon bir mut
fat bir antre bir taşlıJ< ve diğeri ke
za kirgır üç katta beş oda bir sofa 
bir kiler. bir tahnit bir antre bir taş
lık Wr ı.. "'ıkon bir mutfak ve iiç yüz 
e"r.' ,..._ bahçeyi havi iki hanenin 
oUtı .~~ nisse itibarile yirmi hissesi 

Ane Şaziye, Müftehir, Narkadir 
Hanımlarla Haytlinnas ve Hadimünnu beyler 

545 3909 Beyoğlunda Feriköy ikinci kıS1m ma
hallesinde Hanımoğlu ve Hasu soka
iında eski 42, 41 ve yeni 7 4 No. lı 
allmlf arşm arsa. üzerinde kirgir iki 
katta d6r oda bir ufak taşlık bir mut
fak bir klmlrlük bir ufak sofa bir 
&~kon bir merdivenalb ve yirmi arşın 
b~ ~ havi bir hanenin otuz iki 
Ilı... itillalile ytrmi hissesi. 

· Ayşe.· Şaiıye, Nurkadir Ye Mlftehir 
H. lar .HaJr6-ımu ve Hadimiinnu B. ler 

581 J014 Beyoğlunda Feri.köy birinci kısam ma-
hallesind HaoamQğlu ve Huu sokağın
da eski 42, 47 mükerrer ve yeni 76 
No.la yetmif iki MJID ana üzerinde 
yanm klrJrir ild btta d6rt oda bir 
afak sofa bir tM~ bir mutfak bir 
k6mi1rUlk Ye Jİrmİ ~kiz ~. bahçe
yi havi bir lı...Ua otuz iki hisse iti
barile yirmi laiııeaL 

Ayte. Şaziye, ,Y(iftehir, Nurkadir HMmlarla 
Ha1r6nnu ve Hadimtlnnu Beyler. 

m 11441 Oakndar'da Afç{bqa aahallesinde 
- ... Mektep aokaiı•da eaki ao, 30 . reni 

a6, al .. 1 . numar~b yOz altnuı IU'f1' 
ana üzerinde abfap iki buçuk katta 
biri d6rt oda b,iri küp,ik olmak Ozerp 
ilci sofa bir mutfak diieri ilç oda bir 
antre hariçte~ bir mutfağı havi 
bir çab albnd~ J.onİ iki hanenin ta-
mamı. . , Numan Ağa 

Yakarila cins ve nev'ile ·\S'"~dlti ve numaralan ·muharrer 
enınli gayri menkulenin icra kıan aleni müzayedeleri neti-

' cesinde hizalannda g6sterilen bedellerle müşterileri üzerinde 
tekanilr ~tmit ille de mezkür ,,..eller haddi liyıkında görül
meclijiadea tekrar (obıl bir)' p · mtıddetle illn "edilmelerine 
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VERESiYE 
HAFTADA 1 LiRA ILE...w·• 

ve Skoç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

ÇC\cuk Kosttım ve Paltolan 

Haki ve 

İngiliz Kauçuk Mqambalar 

Podö pes mantolar •p:r tay6rler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

Spesial Kostiimlüklerden ısmarlama için buausi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayöde.t meşhur 
makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöpriibaşaEmin6nü No.15-H>KARAKAŞ elbise map 
zasına Bu ilim kesip müracaat ediniz. 

125 kurut 
yüzd de Kuştüyü yasbk 

Galataaaray serglsinc:!e birçok takdirlere lftazbar olaa l.taobalcla 
Çakmakçılarda Çe.-e aokapcl,iild kuftGyG fabrikuulda · ldloıu 125 

kuru9tao batlar ku9tüylorinin idi ... buw yutak fllte yorıua kuttftJle-o 
rine mahauı kumqlana envaı cl..._i çek ueua fiatla .. ..ımalctac!ır. 

r VAPURLAR ) 

Seyrisefain. 

Merkez ncentesi:Galata köp
rii bqında Beyoğlu 2362. 
Şube acentesi:Sirkeci'de Mühür
dar zade hana alhnda Tel.fıt.274 

lzmir sürat postası 
(GUlcemal) vapuru 20teşriııi· 

~vvel Pazartesi 14,30 da GaJi 
ıhbmmdan kalkarak Sah sa 
bahı lzmire vanr Ye Çarşam
ba 14,30 da lzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

19 Teşrinievvel pazar lmıit 
postası yapılmıyakcaktır. 

Alemdar zade vapurlan 

B··ı İ vapuru U en 19 Teşrinievvel 

Pazar 
gO.nil akpm saat 18 de Sir
keci nlıbmından ( Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya utnyarak avdet 
edecektir. 

Mtiracaat mahalli : İatan
bul meymenet hanı albndaki 
yazıhane Telefon lstanbal1154 

Tokatlı 
Kıt me'f'8İmini mqbur 

-Popoff-

Ademi İktidcır 
Ve Bel Gevşekliğine 
Karşı en müessir ceva Seı

voin hapla-ıdır. Det>05u. b1ao
bul' da Sirkeci' de Ali Rıza mer
kez eczan"8idir. faşraya 150 
kuruş FOsta ile g&ad~rilir. Is
mir' de Irgat paıann'daki, Tr,Jr
zon' da Yeni Ferah eczanele
rinde bulunur. 

Dr. AKUTİEL 
Cilt ve efread hutahldar tedavnı-" 
ai81t KaraldSy Topçular Cad. No. 3' 

-- Herke.in tercih ottiji 
BEYNELMlLEL 

0Y0K KASAP AN 
S. NALBANDIS 

Beyoğlu Tünel mevkii Sl.7 Eo 
m1'kemmel cinsten ıığır eti 11e 

filetosu, kuzu eti ve aemiı ta
vuklar. MuMerem miişterilerinİ 
memhuD etmek cmelilc intihap 
edilir \"e kusursuz hizmet -;e 
nezafet. Telcfcn B-eyoğlu 2t63 

Ucuz Sahş 
&yoğlunda Galatasarayda 

yeni çarşı caddesinde No. '//, 
E. Y Alru mefruşat mağ~ .. 

terkiticarete karar vermiş ve Tıc3 
ret odasından vesikasını almışcıt· 

Yatak ve yemek odası ve s:; 
lon takımlan yeni ve müstarO 
olarak yan fi.ıtına satılıktır· 

-
Ware • !ııtaabul. JifwucMman.iJ9 

$ercf ec.kata SS • 37 

Telef•ll: J.ta.a.:.ıl "1tS 
Posta kutwu ı lat.-.ı • 741 
1drraf 1 iata-WUI SOM poS'l'.4 

ABONE FIA Ti :Of 
TOıu~IYE - ~~ 

14" lu. 
750 .. 

""' .. 150 .. 

2790 ki• 

ız=; .. .. 
Gelea eft'ak pri ... ern--
lıant.nlU llle9ullyet ,.Jınııl.., ...... ~ 

karar verilmiş ve 22 teşrinisani 930 tarihine mU-~ ~ 
tesi gnnli kat'i kar~rlarının çekilmesi tekarrür eylesoit k:dıl 
ğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on altıya 
Saııdık idaresine müracaat eylemeleri lüzum~ 

- Mes'ul Müdür: Hilil Balır• 


