
NES Ol SON POSTA Halkın gözüdür: Hal&. bununla görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halk .. ı dilidir: &il.- bununla sö ler • 

.......___.._3m MESELE KALMADI 
liEMŞERİLERİMİZİ, HİÇ OLMAZSA DÜŞÜNCEDEN KURTULA
RAK SÜKÜNA KAVUŞTUKLARI İÇİN TEBRİK EDERİZ ... 
• • • 
lstanbulda Belediye Meclisi Munhasıran Halk Busabahlzmirden Darülfünun lhtil~fının Sebebi: 

Fırkası Azasından Terekküp Etti... Telgraf Gelmedi ı·k. T f N ) d 8 · D f S lzmirde dün akşam belediye ı ara ere er e 
ir Kariimiz ikinci e a oruyor: ;~~·b; . .:::~~~~:~~.:-:::::: Ayrı Kalıyorlar?. 

fılmış olacakb. 

b v 1 . ı· • 1 . . v Ad 1 . . s· K•t Husu.t muhabirlerimiz bize "-ey er.en enn sım ennı e res en•ıı ır ı ap neticeyi müstacel telgrafla bildi- N. M I . •_ı il . M·? 
lialinde Neşretmek Mümkün Değil Midir ? ::~~~:':~~-.::;.:' ~:e ızamname ese eyı na etınış ~· 

"" <» ~ alamadık. 

SON SAFHA: Sandıklar böyle kaptındı. 

~~~ eınr~diyordu: 
lt11 cdiyc intihabı için veri· 

tcy} 
"111 b er sayılırken sandıkla· 
~tıcilın atında kaymakamlarla 
~illlSc İ,11 azasından başka hiç 
~ ulunmıyacaktır. 
tı. ll"nun · b l\tylcı- ernn yapıldı: 

öqıtıda k sayılırken sandığm 
~tn aı aymakam ile encü· 
lılllrıtn:l~dan başka hiç kimse 

Dün akşam saat b~tte son 
reyler atılıp ta intihabın bittiği 
ilin edildiği zaman kaymakam
lar ile encümen aza.sı bir oda .. 

1 ya çekildiler, sandıkları açtılar, 
muhteveyatını döküp saydılar 
ve sabaha karşı telefonu ala
rak mühim buldukları yerlere 

1 
n~ticeyi bildirdiler. Bu neticeye 
gore: 

Üsküdar'da 
Halk fırkasının namıetle· 

rinden: 
Eczacı Celal B. 3387 
Hazım Pş. 3387 

r Avukat lsmail' Şevket B. 3382 
Vehbi B. 3380 
Yedek an olarak : 
Avukat Naili B. 
Cemil B. 
Yusuf Nuri 8. 
Hasip B. 

rey almışlardı. 

3359 
.3356 
335'1 
3338 

, 1 Serbest fırkanın namzetleri: 
i<azım,Kenan, Besim, Ali, Nazif, 
Emin, Nutki Bey ve Efendiler 
ancak (1491)er rey almışlar, 
akalliyette kalmışlardı. 

( Devamı 3 üncü sayfada ] 

~~~--------.. .-.----------~ • 

İzmir'de Bir intihar Hadisesi 

Eski Mutemedin Karısı 
-;--===-._;_..;:....====-

AilH-HARBİYE Zor Kurtarıldı. 
1 
~e0:ami Sal"anzn İzmir, 18 (Hususi) - Halk tarafından yetişilerek kurtarıl-
'->, ., J' fırkası mutemetliğinden istifa mışhr. 
R. d S l"h B · h · F'k Fikriye Hanım, matbuata O'llan e en a ı eyın aremı ı - .. d d•v• b' k . . 
\' l . . . . v gon er ıgı ır me tupta, ıntı· 
atın "SON nye Hanım, kendısını bogazm- h t bb'" .. .. . Sal'b 

Stıt.._, POSTA" 1 ar eşe usunun zevcı ı 
'"&lll&tında takip ediniz. dan asmak. suretile intihara j Beyle geçimsizlik yüzünden· 

teşebbüs etmişse de komşulan doğduğunu bildirmiştir. 

Bundan ne netice çıkarmala 

bilmiyoruz. Fakat ilave edelim ki 

birkaç güodenberi lzmir telgraf

lan üç dört saat teahhürle gel• 
mekt::::dir. Anlaıılan hatlarda bo-

zukluk veya faz.la meşguliyet 

vardır. 

bu itibarla neticeyi anlamak 

için bir müddet daha bekliyeceğiz 
demektir. 

Hem Saat, Hem Gramofon 

Bir Türk İşçisi 
Zarif Bir Eser 
Vücuda Getirdi ... 

Evvelki gün Darülfünun 
Emminin intihabı yapıldı. Fa-

kat bu intihap DarüHünunu 
ikiye ayudı. Edebiyat ve ilahi
yat fakültelu.i. ilo ~f..-Jiutru1C 

1 
Zonguldak 17 (Hususi) _: ve Fen fakülıleri çarpıştılar. Bu 

Bu resim bir saat kulesi de- çarpışma etrafında dün iki 
ğildir. Zonguldakta, bir Türk tarafı dinledik ve bazı mütalea
işçisi tarafından saat kulesi ları aldık. 
.şeklinde yapılmış bir gramo- ı 
fondur. Kule, katlara aynlmış, 

Edebiyat ve İlahiyat fakülte· 
leri müderrislerinden aldığımız 

ıı cevaplan şu suretle hülasa 
edebiliriz: 

ekseriyet yoktur. Çünkü başka 
fakültelere mensup olup bizimle 
hemfikir olmakla beraber sa
lonu terketmiyen ve boı rey 
veren birçek arkadaşlar vardır. 
Binaenaleyh intihap yapılsaydı, 
neticede dört beş reylik bir 

fark olacakb ve gene eminiz ki 
bu intihap yapılsaydı bizim 
namzedimiz bir pren.sipin, bir 
mefkurenin mümessili olduğu 

için akalliyetin bütün reylerini 
alacak ve bu suretle diğer iki 

. l - Hukuk fakültesi mü- ıiamzetten daha fazla rey al
derrislerinin iddia ettiği veç- ı mış bulunacaktı. 
hile kendilerinde kabir bir [Devamı 3 üncü snyfomızda] 

. ier kat zarif mobilyelerle süs
nmiştir. Elektrikle aydınlabl
aktadır. Vahit Efendi, şimdi 

saatli ve otomatik bir gramo
fon yapmakla meşguldür. Bu 
makineyi gece kurup baş ucu .. 
nuza korsanız, sabah istediği· . 
:Allz saatte eüzel parçalar din· 
liyerek uyanabilirsiniz. Güzel 
bir saat ve bir gramofon. 

Ahmet 

HUPOn:39-
İkinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 

Şartlar 

- insaflı, hakikat aşıkı, doğru sözlü, muktesit ve hür fikirli 
bir adamla evleneceğim. 

- Aman dikkat et : Günün fırkacılarmdan olmasın. 

.. 



SON POSTA 
T , 

Halkın Sesi DABiLİ HABiBLER -1--------------................................... - .............................................. .. 
İktidar Mevkii Ve Kadın Yüzünden Bir Kitap Hırsızı Yakalandı .. 
Hallcın Fikirleri 

Gazi Hı. nin bilfiil it başına 
l'elmeleri etrafmda bazı .,eyler 
•Öylendi. Buna lüzum olmadıj'ı, 

Gazi lh. ala olu l:aiteAe rikıf 
olduk.lan bilmukabele dermeyan 
edildl. Bu lausa•ta halkın da ban 
dGfünüf)eri olablWL BU, baau 
aj'renmek İ•tedik, diln tesadüf 
ettiklerimize •orduk ye fU cevabı 
aldık: 

Htdeyia Bey (Beyazıt Ça
dırcılar, 151 - 153) 

- Bu bugilD kazanır, bu
giin yerim; millete ıükrederim. 
Bu işe aklım ermez. .. 
HUıeyin Bey (Aksaray, Yeni

kapı, Katip Kasım mahallesi, 
141 ) 

- Gazi Hz. milletin baba
sıdır; milleti o temsil eder. 
Hükfımetin takip ettiği siya
setin neticelerinden mes'ul 
değildir. .. 

Mehmet Emin Bey ( Taıka
ap, Kuyulu sokak 11 ) 

- Ortada bir hakikat var
dır ve saklanamaz; o da: vergi· 
ler ağırdır; iktısadıyabmıx 
düzgün değildir. Bunlara çare 
bulmak hükümetin başlıca 

vazifesidir. Henüz bu mesele
ler düzeltilemedi. 

Bu hallerden büyük Gazi 
mes'ul değildir. O büyük inkı
lapları ba~arır ve millete mil 
eder. ,Bu inkılaplardan lizım
gelen faydaları lemin edip et
memenin şeref ve mes'uliyeti 
hükumete aittir. 

Sokak Ortasında Bir 
Cinayet Oldu 

Huköyde oturan Ahmet 
Şükrü Ef ., Arife H. namında 
em bir kadın ile gezmiye 
çılmnı, gezerlerken meçhul bir 
adam bıçakla Ahmet Şiikriı 
efendiyi sağ memesi üzerinden 
ağır surette yaralamışbr. Ya
ralı, Balat hastanesine yabnl
mışur. -
Şüpheli BirÖlüm 

Vak'ası 
Gülhane hastanesi hademe

lerinden Aptullah anaınn öl
müştür. Aptullahın ölümü şOp
heli görüldüğünden cesedi 
Morga nakledilmiştir. 

Hırsızlıklar 
Dün 6 hırsızlık 3 yankesicilik 

vak'ası olmuştur. 

Tabanca İle Arkadaşını 
Yaraladı 

Göztepe'de oturan 19 yaş
lannda Mehmet Ef. ile 18 ya-
11nda Ahmet kavga etmişler. 
Ahmet tabanca ile Mehmedi 
bacağından yaral&llllfbr. 

Yangın Başlangıcı 
Karagümrilkte M6.nzevide 

24 umaralı evde yangın çık
mış ıirayete meydan •erilme
den ıöndürlllmüştür. 

._ Bir Kadın Bir Erkeği 
Şükrü B. (Fatihte Altay Y a r a l a d ı 

mahallesinde ) l Beşiktaş'ta oturan terzi Şa-
- Gazi bizim, yani milletin kir Efendinin zevce6İ İhsan 

mümessilidir. Millete mes'uliyet Hanım ev sahibi Canip Efen
tevcih edilemiyeceği gibi ona diyi başından yaralamışbr. 
da edilemez. * Bir Yük Arabası Bir 

Celal Osman Bey (Şişli Kadını Yaraladı 
Osman bey, Ahmet bey so- Tatar Ferhadın idaresindeki 
kağında 47 numarada hukuk 332 numaralı yük arabaaı Köp
mezunlarmdan.) rüdcn geçerken Zehra hamma 

- Gıızi devlet reisidir, mil- çarparak yaralamışbr. 
lelin mümessilidir. Fakat hü- -c:..:z:oı~-_,,..--=-----
kfımetin siyasi faaliyetlerinin ağırlığından ve tahsil usulleri
neticelerinden onu mes'ul et- nin bozukluğundan milletin 
mek ve bir manhk oyunu ile mümessili olan Gazi mes'ul 
Devlet reisi sıfatı ile hUkume· tutulamaz. O, ancak büyük 
tin siyaseti umumiyesini o ted- inkılip hareketlerinin nhımı 
vir ediyor demek manasızdır. ve mihrakıdır, * Onun idari, mali, sıhhi, ilmi 

irfan Bey (Kadirga, Maarif siyasetimizin faal bir tekilde 
cemiyeti yurdunda hukuk me- başında bulunduğunu aöyle
zunlarmdan). mek çok yanlıştır. ve bunu 

- Memleketimizdeki iktısa- iddia etmek çocukça düşün
di buhrandan vergilerimizin mekten başka birşev değildir. 

Millet Kütüphanesinin 
Kitapları Neredeymiş? 

Fatihte Millet kutüpaneainden arasıra kitap aşınlmakta 
idi. Geçenlerde yine bir efendinin aldığı bir tarihi umui kitabını 
aşırdığını bazı okuyucular müessese müdürüne haber vermişler. 
Bu hırsız kariin üzeri aranm~ kitap yakalanmış. Bu efendi 
hergüıı gelir kütnpaneden okumak için müteaddit kitaplar alır, 
bunlan paltosunun iç cebini aö ktüğü için eteğine yerleştirerek 
kaçırırmış. Kendisini tazyik etmişler ve daha birçok kitap çal· 
dığıru ve bunları bir kütnpaneye aatbğım itiraf etmiş. 

Bu hırsızın bu kütilpaneye aatbğı kitaplar bir milfteri gibi 
muhtelif zevata sordurulmak suretile tesbit edilmiş ve hepsi 
müsadere olunarak kütüpaneye iade edilmiştir. Bu hadiseden 
sonra kütüpanelerde okuyucuların hüviyet cüzdanlan alakonul
makta ve imzaları alınmaktadır. Bu usulle kitap hlrsızlığmın 
önüne tim dilik geçilmiştir. 

~:--------------.-.------------~~ . 
Son intihap Günü Nasıl Geçti? 

Umumi Vaziyet Serbest 
• 

Fırkanın ~ehinde idi. 
İntihabat dün bitti ve ak- iki fırkaya da rey vercf;. Halk, 

şamdan itibaren reylerin tas- Serbest fırkanın kuanmaamı 
nifine bqlandı. Bu hususa ait istemektedir. 
haberler birinci aayfamızdadır. y eniköy _ Sanyer 
Biz burada, dün muhtelif da- Dün intihap burada da ıii-
irelerde intihap vaziyetinin ne kunta geçti, halle Serbest fır
şekil aldığını tesbit etmiye • kaya daha fazla rey verdi. 
çalıftık. Muhtelif dairelerin va- Saat beşte Büyükdere'de rey
ı.iyetini sırasile kaydediyoruz: lerin tasnifine başlandı. 

Kadıköyde · ~ Ü 
intihabın son günü olmasına r sküdar' da .. 

Burada da intihap sükünla 
rağmen dün Kadıköyde intihap 

geçmiş, halk Serbeat fırkaya 
tenha geçmiştir. Rey atanlar fazla rey vermiştir. Halk Ser-
İçerenköy ve civar halkı oldu. best fırkanın kazanmasını sa
Yilıde altmış nisbetinde Ser- rbırsızlılda beklemektedir. 
beat fırka lehinde rey ablmışbr. lntihababn Resmi 

Beyazıtta Vukuab 
Dün Be!ant daire:ıin~e İntihababn birinci gününden 

oldukça faalıyet kaydedilmış- · bugüne kadar resmi raporlann 
tir. Akşama kadar 200 kişi kaydettiği vukuat şunlardır: 
rey atabilmiştir. Zabıtayı ala- · ~ Sekiz yaralı; iizerlerinde si· 
kadar edecek bir hadise olma- lah, bıçak gibi eşya bulundu
mışbr. Y alruı isimleri defterde ğu için baklannda takibat ya
bulunduğu halde kendilerine pılanlar on bir kişi, propagan
yok cevabı verilen 45 kişi için da yaphklan ithamı ile tevkif 
ayn ayn zabıt varakası tutul- v~ so~~ serbest bırakılan on 

. . il . . . dort kişı. 
mut Ye ımza ettir mıştir. / 4 ·· .. S ,ı B k J uncu ay1 aya a ınız 

Bakırköyde M .. h l M 11· ı·kl un a ua ım ı er 
Diin Bakırköyde intihap sa· lstanbulda, ekserisi mülha-

at beşe kadar sükUnla geçti, katt.a olmak tızere ( 25-30) 
sandığa (100) kadar rey atıldı. muallimlik münhaldir. 
Bu miktarın (60) ıı Serbest -
fırka için verildi. intihap en- Ehli Hayvan Sergisi 
cümeni Bakırköy belediyesinde Ehli hayvanlar sergisi Dol-
reylerin tasnifine başladı. 

1

. mabahçede eski has ahırlarda 
Beykoz - Hisar salı günü saat on dörtte açıla-

intihap sükünla geçti; halk caktı __ r. __ . 

Bir Hayli İçmiş .. 
Fakat, Para Meselesinde 
Kıyameti Koparmış .. 

Galata'da oturan Fehmi 
Efendi Bey oğlunda Nikolinin 
birahanesine giderek içmiş. 
Sonra içtiği rakı parasını ver~ 
mek istememiş ve bu yüzden 
Nikoli ile kavgaya tutuşmuş. 
Fehmi efendi şişe ile Nikoliyi 
başından yaralamıı, birahanenin 
cam ve çerçevelerini kırmış ve 
yakalanmıştır. 

Hamallar Ve Seyahat 
işleri 

Belediye, zabıta memurları
na seyyahlardan ve şehre çı
kan diğer yolculardan hamal
lann fazla para almalarına 
meydan verilmemesini bildir
miştir. Yakalanan hamallar 
(50) liraya kadar ceza ver~ 
cektir. 

Ne Kadar Lisemiz Ve 
Orta Mektebimiz Var? 

Türkiyede ( 21 ) lise, ( 75) 
orta mektep, ( 22 ) muallim 
mektebi vardır. 

Bu yekiın, Maarif vekilinin 
tesbit ettirdiği cetvelden alın
mlfbr. 

Yeni İstanbul Hali 
Kerestecilerde yapdacak 

yeni halin plan mukavelesi 
dün yapılmıştır. Planları " Ha
yelman Litman ,, müessesesi 
yapacaktır. 

Anadolu da 
Soğuklar Taraf 
Taraf Başlamışbr 

Anadoluda soğuklar başla-

mıştır. Derecei hararet, Kars
ta: 1; Erzurumda 2; Erzincanda 
3; Y ozgatta, 4; Merzifonda, 4; 
Sivasta, 4; Uşakta, 3; Etimes
utta, 1 dir. 

SA VUR HADiSESi NEDiR ? .. 
Evelki gün (Savur) dan aldığı

mız bir telgrafta bazı kadınların 

İbrahim Tali beye vaziyetlerinden 
şikayette bulunduklan ve İbrahim 
Tali beyden hiçbir bak.aızlıta 
meydan verilmiyeceji cevabını 

aldıktan bildiriliyordu. Fazla taf
ailib ihtin etmediği için biz bu 
telgrah intihap hadisesi ile alika· 
dar zannetmiştik. Halbuki o taraf.. 
lan pek iyi tanıyanlann verdikleri 
mahlmata nazaranl mevzuubahis 
olan hadise intihap dejil, bazı 

derebeylerinin şahsi hareket
leridir. Eaaıen hükümet bu dere- ·
beylerin gayrı kanuni vaziyetleri
ni nazara dikkate almaya karar 
verdiği için şikayet ia'af edilmit 
demektir. 
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Günün Tarihl -,, 
Gazi Hz. Bir Te
nezzüh Yaptılar 

Reiaicümhur Hz. diln Ankara• 
da refakatlerinde Batvekil İanıet 
Pata oldutu halde otomobil ;ı. 
bir teneuüb yapnutlardır. 

Meclis Reisinin Beyanatı 
Millet Mecli•i Reisi K.llım Pt 

mec1idn 1 tqrinlaanide Reisicüdl'" 
hur. Hz. nin nutuklarile açılacağıJlJ 
aöylemittir. Kizım Paşa intihaba~ 
münuebetile Mecliae bir tikiytıl 
relmeditini, MuaeYilerin kendi.ı-1 
ziyaret ederek intihap ema11nd• 
cemaat halinde hareket için ve
rilmit bir kararlan olmaditıO' 
•öylediklerini ilave etmiştir. 

SABIK NAFIA VEKlLl 
T AVZIH EDiYOR 

Sabık Nafıa vekili Recep Be1 
hakkmda bir gazete imalı birkaç 
yazı yazmıştı. Recep bey dün bıJ 
yaı.ılara uzun bir cevap ile muka" 
bele etmiş: 

- bnkalarda mevduatım det' 
borcum var, demiftir. 

MÜTEMADiYEN INGILIZ 
LİRASI ALINIYOR 

bankalar konaorsiyomu -"' 
bir hafta içinde Osmanlı bankl" 
aındaki ihtiyat evrakı naktİ" 
yeden ( 1.287 ,667 ) llraaım dab• 
piyasaya çıkarmış, bunula 125 biJS 

ln,nız lirası almıt ve bu par•!' 
bankaya yabrmıştu. 

ITHALA TIMIZ GENE 
FAZLADIR 

Atuato• ayında ithalibnus ih
racabmızdan 3 milyon lira fazlaciıl• 
MÜSAKKAFAT TAHRIRI 

YAPILACAK 
latanbul'da yeniden müaakk•" 

fat tahariri yapılacah.ür, bu tah
rir ile takip edilen maksat, •er 
~erde fazlalık olup oluıadıJloJ 
anlamakbr. ~ 
ŞiRKETi HA YRIYE KIŞ TARlf . .,1 

ŞlrkeU HaJriJ• bu aene kıt tarife•~ 
ballan lt aaatlerine te't'afuk ede' ti 
teldlde taadm edecektir. Bu b&d"' 
tetldkatta bulunulmaktadır. 

HAYDAR RlFAT B. J,I 
Haydar RHat B. 1n affa haJd011 

_. 

Avukat lıluatafa B. ile arkadaılan W..,ı, 
fmdaa baroya Terilen takrir bu,uoter .. -
mllnkere edilecektir. 

SEYiT HAN ÇETESi 
Mutt 17 - Tutak'ın ıarp bav~ 

ıeç- Sakol Seyit Han çetesi, t:bl'li"" 
deresinde hll.kGmet hunetlerile Sil .• 

•t 14..
demeye tutuıtmuı ı çete relai Seyı " 

kolundan yaralanmıt, aveneaindeP :, 

ldfl me17iten elde edllmittir. '?.t.# 
cllier efradı flddetle takip eclilm~d 

G 38 YUNKERS TA YY ~ 
TAMİR EDlıJYOR " 

Bir hafta enel ıebrimbe ,.ı-..,
makiaealade sahur eden bir --"""' 
dolayı o nldtteabul Yetllklyde ~ 
aan G 58 Yunken taJYare.ı 
Almanya'dan yedek parça rt~ 

Tayyare yakında tamir edllerei' 

,Un ıonra Atlna'ya ridecekUr. /ı> 
FEVZI PAŞA MALATYA 1> eıi',-

Malatya, 18( H. M. ) - Umııod f.t 
harbiye reiılmls bu aabah burJ11~ 
dl, merulmle kar9dandı. Şerefba4' 
yapıldı. ':/ 

1 Son Posta' nın Resimli Hikôgesi: Pazar Ola Hasan B. Mes'ul Arıyor 

1 ı Hasan B. - Yok, yok ... VHMllm 1 Saatlerce 
aradım, bulamadım. 

~ ı bd kadın - Huan B. ne 
,_.. bta Ylrmelikte itin ne?., 

anyorıun? Gece \ 3 ı Huan B. - Burasını viraneye dlSndOrmOıler ... 
Ama bu iti kim yapb? Onu arıyorum. 

urad•" 
4 ı Huan B. - Neme lizım... Ben f 

YUf&1Ull... Sonra kabahatli olurum 1 .. 
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Her gün 
f!arülf ün uda 
ilimle Siyaset 
Kavga Ediyor 

M. EKERIYA 

him uzun müddet dinin esa
reti altında kaldı. Bu müddet 
ıarfında bütün ilmi müessese
ler dine hizmet etmekle mükel
lefti. ilim müesseselerinde yal
nız dinin müsaade ettiği ilim
ler okutulurdu. O vakit bütün 
dariilfünunlar birer dini mües
sese idi. Darülfünun yerine 
nıedreseler ve papas mektep
leri vardı. 

1 İlinı uzun müddet dinle mü
cadele etti. Nihayet on doku
%\ıncu asırda istiklalini ilin et
~· Papas mektepleri tedricen 
aı-ülfünun halini aldı. Din, 

darülfünunda okutulan bir 
dersten ibaret kaldı. 

* h .. ~inden sonra ilme siyaset 
ikioı olmak istedi. Hüküm

darla alimleri saraylarında 
Yetiştiriyor, kendi sistemlerini 
\re idarelerini müdafaa ede
~k birer vasıta yapıyordu. 

vakit de darnlfünun bir 
•• 1Yaset ocağı oldu. 

1 
İlim, dinle yapbğı kavgadan 

?nra siyasetle de çarpıfb ve 
llıhayet tam • tik}t1•· • le amen ıs aıım 

le ilZandı. Arhk medeni memle-
ctlerde ilim ve ilim her tilrlü d' .. , 
ini ve siyasi aceryanlardan 

:za~ta yaşıyan, yalnız ilmi 
hdışe ile hareket eden birer 

'llrldc oldu. 
~ 

. Bizde de Darülfünun mqnı
tıyetin ilinıııa kadar dini bir 
nıüeasese idi. Darülfünunu bir 
hıedreseden farkı yoktu. 

İttihatçılar Darülfünunun di
nin esaretinden kurtardılar. 
Fakat yerine siyasi saltanatla-

~~· kurdular. Darülfünuna Ziya 
b. ok Alpı koydular ve orasını 

tr İttihat ve T arakki mü es· 
•esesi haline getirdiler. 

. .. 
ilk Sdn inkılaplarda darülfünun 
d .. efa olarak tam istiklale 
Vogruk bir adım atta. Maarif 

e aletinin nüfuzundan kurtul
:ağa. ça~ştı. Şahsiyeti mane
i Ytyı haız bir müessese haline 
"1 ~. ır gibi oldu. Müderrisler 
inı'k!akıI birer şahsiyet olmak 

F anlarını temine çalıştılar. 
tidaı•~at Darülfünun henüz bu 

1
. ile meşgul iken tekrar 

ll~ls~tin uşağı oldu. Darülfünu
hn ~linde bulundurmak istiye.n 
da:unıet Eminin intihabına ka-

nıüdabale etti. 

* ıtr [)arülfünun emininin intihabı 
Ui afın~a yapılan mücadele bu 
Cet~ 1rn~e~sesesinin istiklal mü-

d f
e esıdir. Darülfünunu ilk 

e a . . 
tde k 81Yasetle açıkça kavga e· en görüyoruz. 
bir ızde Darülfünunun Avrupai 
tehak t~zda teessüsü siyasi 
~il ~uınden de kurtulması ile 
lal ~kundür. ilim ve alim istik-
de h~·zanmadıkça, düşüncesin
her fi.Ur~lnıadıkça, kürsüsünde 
'ile il ~n serbest söylemedikçe 
teess~ı~, ne de darülfünunun 

O usune imkan vardır. 
bu n.u~ için biz Darülfünunun 
tit'. hlucadelesini alaka ile 

l(lp d' 
lllUcad 

1 
e ıyor ve siyasetle 

~ı e e edenlerin muzaffer 
ıt•sını İstiyoruz. 

ır Adam Tren 
~ltında Kaldı 

~f da_.dıköyde oturan Mihal 
· un 

l>aşad saat 7,30 da Haydar-
CSlıniiş:ı;ren al~nda çiğnenmiş, 
hldır • Tahkikat yapılmak-. 

SON POSTA Sayfa 3 
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Son ·Postanın Resimli Makalesi ~ Kamil insan * Sözün Kısası 

yaıarlar. Hele iptidai insanlann 
hayahnı bu akideler idare eder. 
Cin, peri akideleri bunlardan 
biridir .. 

2 - Medeni inıanlann da ba
bl akidelere inananlan çoktiır7 
On üç rakammm ıeametine ina
nanlar gibi 

.) 

inananlar 
ruhan esaretten kurtulamıyanlar· 
d1r. Bunlar ruban köledirler. 

4 - Mütekamil ve müstakil 
ioıan, hiçbir babl akideye inan
maz. Hayabm, fikirleri ve iradesi 
idare eder. 

-
Münderecatımzzın çok
luğundan neşrolunama
dı. Özür dileriz .. .. 
Darülfünun İhti
lafının Sebebi 
(Baı tarafı 1 inci sayfada J 

2 - Şimdiye kadar çif · e 
namzet gösterilmiş olması, ev
velce hilafı salahiyet yapılmış 

bir tefsirin neticesidir, halbuki 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

kanunun bu meseleye ait metni 
pek sarihtir. En çok rey 
kazanan iki namzet vekalete 
arzedilecektir, diyor. Esasen 
dünyanın hiçbir yerinde bir 
mevki için bir müntehibin ayni 
zamanda iki kişi intihap eyle
mek istemesi gayri makul ve 
gayri mantıkidir ve kanunun 
ruhuna muhaliftir. İkhsadi Projeler J 

Küçük Sanayi 
Kooperatifleştirilecek 

Ankara, 19 (Hususi)-İkbsat 
vekaleti bazı kanunlar hak
kında tetkikat yapmaktadır. 
Milli sanayiin daha kuvvetle 
himayesi mevzuubahistir. Dahi .. 
li sanayiden alınan, ancak 4-5 
milyon tutan muamele vergisi 
muhakkak surette kaldırıla
caktır. 

Hükumetin yaınrdı ve tefvİ· 
kile küçük sanayi koopare
tifleştirilecek ve santrali%e edi
lecektir. 
Santralize edilecek sanayi ara
sında: Dokumacılık, yazmacılık 
kunduracılık, ç.orapçıhk ve tri
kotajcılık vardır. Yeni proje· 
lere göre hükumetçe koopera
tifleşmesi matlup sanayi mües
seselerine ayn, ayn değil, hep
si için toptan muafiyet veri
lecektir. 

S. Fırka ... 
Üç Yerde Ekse
riyet Kazandı ... 

Bergama, 18 (H.M.)- Kınık 
nahiyesinin belediye intihabı 
hitam buldu. Serbest fırka 
ekseriyeti kazandı. 

Kuşadası, 18 (H. M.) - Be
lediye intihabı bugün bitti. 
Serbest fırka namzetleri büyük 
bir ekseriyetle intihap edildi. 

Vize, 18 (H. M.) - Serbest 
fırka 416 reye mukabil 31 12 
rey ile ekseriyeti hazandı. 
ADAPAZARDA SERBEST 

FIRKA MÜŞTEKi.. 
Adapazarda Serbest cümhu

riyet fırkası intihaba iştirakten 
vazgeçmiş, buna sebep olarak 
ta serbest rey vermiye imkan 
olmadığını göstermiştir. 

MANİSADA İRTİCA YOKTUR 
Manisa, 18 - intihap veıileıile 

Dahiliye vekaletine kaaabada irti
ca vardır tarzında ve bqka ~
kilde telgraf çektiğimin tekzibıni 
rica ederim. Manisa meb'uıu J 

Yaşar 

Halk Fırkası.. · 
Muhtelif Yerlerde Ekse

riyet Temin Etti 
Ankaraya giden malumata 

göre Halk fırkası Edirne, 
Mersin, Gümüşane, Manisa, 
Bitlis, Yusufeli, Aydın, Şiran, 
Çatalca, Hayrebolut Kandra, 
Kütahya, Kozan ve Gazi Ayan
tap intihabatında kazanmışbr. 

Brezilya İhtilili 
Rio de Janero, 18 (A.A.) -

Hükfımet tarafından neıredi
len bir tebliğe göre, lterare 
muharebesi federal -kuvvetler 
için tam bir muzafferiyetle ne
ticelenmiştir. Bununla beraber 
iki tara(!ta ağır zayıata uğra
mııbr. Federaller, 300 den fazla 
eair almışlardır. 

İstanbul Belediye Meclisi 

H. F ırka.Sı Azasından 
• 

Terekküp Etti. 
[ Baş tarafı 1 nci sayfada] 

Reye iştirak edenlerin ade
di ( 49 ı 7) kiıidi, 3387 kiti 
Halk fırkasına 1491 kişi de 
Serbest fırkaya rey vermiştir. 

Bakırköyünde 
İntihap Bakırköyiinde de 

ayni neticeyi vermişti. 
Halk fırkasının namzetleri 

olan: 
Galip Bahtiyar B. 
Rli Rıza B. 
Necmi " 

rey almışlardı. 

2061 
20SS 
2049 

Serbest fırkanın namzetleri 
Galip Kemali, Ali, Baha vf! 

Süleyman F etS Beylere (1080)er 
rey verilmişti. 

Beykoz' da 
intihaba (4000) kişi iştirak 

etmişti, nısfından fazlasının 
reyi de Halk fırkasına ve· 
rilmişti. } 

Beyazıt' ta 
Bu dairede de netice farklı 

değildi. 
Halk fırkasınm namzet· 

!erinden: 
Rana Sani Yaver H. 
Tevfik Salim Pı. 
Hacı Adil B. 

Hacı Recep B. 
Cemal 
Sadi " 

" Sadettin Rıza " 
Kemal Salih " 
Talat 

• • 

5010 
5004 
5008 
5008 
5004 
4999 
4998 
4989 
5009 

• 

Refika Hulusi Behçet H. 4890 
rey almışlardı. 

Serbest fırkanın namzetleri 
(923)er rey almışlardı. 

Fatihte 
Netice hep diğerlerinin ayni 

idi. Burada 12795 kişi reye 
iştirak etmişti. 9847 kifi Halle 
fırkasına 2947 kiti de Serbest 
fırkaya rey vermişlerdi. 

Halk fırkasının namzetleri: 
Lıitife Bekir H. doktor Hikmet, 

Ahmet Bican, İsmail Sıtkı, doktor 
izzet Kamil, Vasfi Rafit, Rai'Jp 
Hakkı, Refik Ahmet, Avni Feri· 
dun, Sadi Beyler kuanıyorlardL 

Beyoğlunda 
Ayıii suretle Halk fırkası 

kazanmıştı. Reye iştirak eden
lerin adedi 8525 kişi idi. 6252 
kişi Halk fırkasına 2255 kişi de 
Serbest Fırka ya rey vermişti. 

Halle Fırkasının namzetleri: 
Nakiye H., Cevdet Kerim B. , 

Mithat, Sadettin Ferit, Cafer, Mu· 
ammer, Murat, Hamdi , Necip, 
Ahmet, Tevfik, Abdülkadir Ziya. 
Nazmi Nuri, Tevfik Amir, Hay
dar, Mehmet Ali, Mustafa ŞOkril, 
Kamil, Etem İzzet, Haşim Beyler 
kazanıyorlardı. 

Müstakil namzetlere muh
telif dairelerde yalnız birer 
rey verilmişti. 
Tek kelime ile söyliyelim: 

- lntihabab toptan Halk 
Fırkası kazanmıştı. 

Demek ki bütün o nlima-

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Trabzondan Lütfü ismin- lira sermaye ve fındık 
de bir karimiz başından fabrikası sahibi gibi birinci 
geçen şu vak' ayı anlatıyor: sınıf tnccardan 175 lira 

"Bu vak'a sultani me- kazanç vergısı alandığa 
zunu ve lngiltere ve halde sırf bir milnaferet 
İsviçrede birer sene, Al- yüzünden bendenizin 500 
manyada alb sene kalarak lira sermayeli tiearetha· 
lisan, matbaacılık., kolon- nemden 200 lira kazanç 
yacılık ve çinkografi tah- vergisi alınmış ve bunun 
sil etmiş bulunan bende- 1930 da 60 lira indirilme
nize yapılmıştır. ıile hükumet bizzat hak-

1927 senesinde kazanç aızlığı itiraf etmiştir. 
vergisi olarak ( 22 ) lira Maliye vekaletine mali-
1928 de 37,5 Ura 1929 ye müfettişlerine 19'ı9 da 
da 200 iki yüz lira 1930 ettiğim şikiyetler faydasız 
da ise 60 lira ! •UaRÇ ver- kalmıştır. 
gisi alınmıştır. işte bizde vergiler böyle 

l 009 senesinde ~000 tarh böyle tahsil olunur. ,, 

/.ter inan, ister inanma! 

İzmirde De 
Spor kulüpleri ikiye 
Ayrıldılar 

hmir, 18 (Hususi) - Fe
derasiyon ile aralarında çıkan 
bir ihtilif neticesinde Altınor
du, Altay, Karşıyaka, Gözte
pe, kulüpleri federsiyondan 
aynlm~lardU". 

Müessif Vak'a 
Muallim Muhsin B. 

Haksızlığa Uğramışbr 
lstanbulda birçok liselerde 

muallimlik etmiş ve hemen 
herkesin muhabbetini kazan
mış olan muallim Muhsin Bey, 
Beyoğlu sinemalanmn birinde 
haksız bir muameleye maruz 
kalmışbr. Sinema bazı usulsüz
lükler yapmış, halk ve bu me
yanda Muhsin Bey müteessir 
olmuştur. Teessürünü izhar 
eden Muhsin Beye sinema sa
hibi bir tokat vurmuş, hususi 
mevki biletlerini daha evvelce 
tedarik eden Muhsin Bey sine
maya girememiştir. ( 1329) nu
maralı polis Ef. Muhsin Beyin 
ellerini tutarak mukabelesine 
mani olmuştur. Vak' aya sanayi 
müfettişlerinden bazıları, 6 m

cı katibiadil Galip Bingöl Bey 

Bundan dolayı Vekile-
tin bu keyfiyeti bu şekilde 
telakki edeceği kanunun bu 
sarahati karşısında en ufak 
bir şüphe götürmez. 

Tekamülden bahsetmek, ka· 
nunun tatbikinde görülen bir 
yanlışı, yanlış olduğu anlqıl
dığı halde yine de idame 
etmek istemektir. 

Esasen bu yanlışın hukukçu 
arkadaşlar tarafından bulun· 
ması ve ortaya ablması !Azım 
gelirken, Edebiyat faknltesi 
Müderrisleri tarafından bulun• 
muı olması da şayanı dikkat· 
tir. 

Köprülü Zadenin 
Beyanatı •.. 

Edebiyat fakültesi reisi Köp
rülü zade Fuat B. bir muhar
ririmizin sualine kartı şu ce
vabı vermiştir: 

- Noktai nazarımız kanunen 
gayet kuvvetlidir. Kanunun sa-
rahati karşısında Maarif veka
letinin yapılan intihabab feshe
deceğini muhakkak addediyo· 
ruz. 

Muharririmiz, vekilet bu 
namzetleri kabul ederse Ede-
biyat ve İlahiyat fakültelerinin 
ne yapacağını sormuş, Fuat B. 
de demiştir ki: 

ve diğer bazı zevat şahit ol
muşlardır. Mesele mahkemeye meyiz. 
intikal etmiştir. 
=y=iş=le-r,=n=u=tu=klı==:ar=, =i=dd=i=al=ar===h=ep=s=i Ethem Akif B. Ne Diyor? 

- Kanunun sarahati mut~ 
lakası karşısında böyle bir ih
timali kat'iyen tasavvur ede-

yalandı, hepsi yanlıştı. 1 - İleri sürülen tez doğru 
Demek ki ortada bllyük bir değildir. Bir kere bu hususta 

galatı rü'yet, galab muhakeme hukuk fakültesi ile beraber ay
ni fikirde bulunan fen ve bp 

galatı his vardı. fakülteleri heyeti müderrisininin 
Kaymakamlarla encümen tevafuk eden içtihatlarını ka-

azaları böyle diyorlardı, resmi nun açıkça gösteriyor ve di-
netice böyle idi. yor ki: 

~ -
0 Müderrisler meyanında 

Bu sabrlan ikmal ettiğimiz en çok rey kazanan iki zat 
dakikada matbaamızın telefonu vekalete arzolunur, bunlardan 
çaldı. Geçenlerde gene bu biri tercih olunarak bairadei
intihap meselesi mlinasebetile milliye memuriyeti icra olunur.,, 
bizi anyan meçhul kariimiz Bu ibare şunu ifade ederken 
kartımıza çıktı : Darülfünunun heyeti mecmu-

- Neticeyi öğrenmişsinizdir, asını teşkil eden müderrisle
dedi. İntihabı Halk fırkası ka- rin her biri makamı vekile~• 
zandı. Bundan şüphe etmiye iki zab namzet gösterecek ve 
hakkımız yoktur, aksi takdirde bunlardan birisini Vekalet ler
tanımadığımız adamlara iftira cih edecektir. Müderrislerin 
etmiş oluruz. Fakat tesadüfen her birinin iki namzet intihap 
bütün bu halk kütlesi arasın- etmesi için her birinin rey pu-
da kafalarında sual işareti sulasına iki isim yazması icap 
belirenler bulunursa bunlan etmektedir. Edebiyatçıların de
tatmin etmiş olmak için Halk diği gibi herkes birer isim 
fırkasına rey verenlerin isim- yazsa müderrislerden bir kıs
leri ve adresleri bir liste ha- mı bunlaı:ı~ içersinden en çok 
linde neşredilemez mi? rey alan ıçın reyini istimal et~ 

Meçhul.. kariimiz hu suali tikleri halde ikinci t derecede 
sorduktan sonra ilave etti: rey alan hakkında istimal et-

- Bu takdirde Serbest fır- memiş olurlar. Bu manbkın şu 
kaya rey verenler arasında suretle aksini yapsak ekseri· 
neticeyi görüp üzülenlere: yetle intihap edilen şahsın üze

- İşte efendiler, bakınız, rinde de akalliyetin reyi isti-
denilmiş olurdu. mal edilmemiş olur. 



, .4. SaYfa 

FATİHTE 
İhtiyar Heye
tinden H. Baba
n z n Şikayeti 

Fatih dairei belediyesi, in
tihap daireleri iç.inde hemen 
hergün hararet ve faaliye
tini oldukça muhafaza eden 
bir daire olduğu ve dnn inti
habın bitmesi mukarrerolduğu 
halde dün akşama kadar 
büyük bir sUkOn ve tenhai 
içinde ıon gtinUnü yqamııbr. 

Müracaat edenler pek az 
olduğu için encümen a.zuı 

Fatih parkına nazır balkon
da akşama kadar cıgara 
aafası yapmıılardır. 

Gerçi dairenin 6nünde 
kaynaşan ve ellerinde klğıt
larla dolaşan, mütemadiyen 
tikiyat eden bir kalabalık 
vardı. Fakat bunların bermu
tat defterde Uıimleri buluna
mıyordu. Bir aralık Hakkı 
baba isminde hoı ve vatanper
ver bir ihtiyar geldi. Kendisi 
elli senedir bir mahallede oturu
yor, dükkan sahibi, heyeti ih
tiyariye azasından da... encü
mene elinde Serbeıt fırka 
kağıdile müracaat etmif ..• 
defterde ismin yok demişler ..• 
Encümen reisine hitaben: 

- Benim ha... vah vah ... 
demek ki kırk yı!lık Hakkının 

hakkı yokmuş ha... demek 
ben serseriyim. Bari vilayet 
hududu haricine çıkarınız da 
mevkiimi anlıyayım! diye söy
lendi. Sonra aşağıya indi par
kın içindeki kalabalığa hitap 
eden bir konferans verdi: 

- Ben çarık, çürük bir ada
mım. Fakat ben serseri imi
şim de farkında değilim.. dedi. 
Bu hoş ve haklı ihtiyarı halk 
alkışladı. Kendisine hususi bir 
otomobil tutarak dükkanına 
kadar gönderdiler. 

Reji Amelesine Ret 
Cevabı Verildi 

Cibali fabrikasında çalışan 
.) .tün inhisar amelesi Gül ca
miinde reylerini atamadıkları 
için o vakit kaymakama gitti
ler. Namus üzerine reylerini bir 
başka gün attıracağım temin 
etmiş idi. Bu amele cuma ol
mak hasebile evvelsi gün Fa
tih dairei belediyesine gelmiş
ler ve fakat reylerini atamıya-
caklannı anladı klan için 
derhal vilayete bir isti-
da vermişlerdi . Vilayet 
dün kendilerine tahriren bir 
cevap vermiş ve reylerini ata
mıyacaklarını söylemiştir. Bu 
cevap amele üzerinde fena 
tesir yapmıştır. 

Belediye Hudut 
Mese eleri 

Gerek Fatih ve gerek 
Beyazıt kaymakamlıklarında 

dün de belediye hudut intiha
batı için çok az rey atılmıştır. 
Bu reyler tamamen beyazdı. 
Üç gündenberi hemen hiçbir 
kıa mızı rey atılmamıştır. Yani 
L .ıtün halk be!ediye hudutla
rmı:ı kaymakamlık hudutiarına 
uydurulmasını ve Beşiktaşta 

dokuzuncu bir daire te§kilini 
is emektedir. Fakat az rey 
atıl dıi',rı için dört gün zarfında 
ekseriyet nisabı hasıl olamıya
c~ğmdan müddetin uzatılaca
f4ına muhakkak nazrile bakı
labilir. 

Tepinievvel'" 20 __, 

İSTANBUL iNTiHABI DON BEYO ÖLUR OI 

AKŞAM NİHAYET BULDU 
Kasımpaşa Hal
kı Fethi Beye 
Tezahürat Yaptı 

Trabzonda 
Binlerce Protastonaıne 

Tanzim Edildi 
Trabzon (Hususi) - Trab· 

zon belediye intihabatında 
ahali yüksek siyasi bir terbiye 
seviyesi göstermiş olmasına 

rağmen sokaklarda jandarma 
ve polislerden mürekkep pos
talar ve süvari jandarmalar
dan mürekkep kollar gece 
gündüz devriye gezmekte 
ve şehrin her tarafını dolaş
maktadırlar. 

Halkın Serbest fırkaya karşı 
merbutiyetini gevşetmek için 
yapılan hareketler arasında
bir de Serbest fırka taraftar
larından, kısmı azamı tüccardan 
olmak üzere sekiz kişi polis 
tarafından hiçbir hak ve kanuna 
istinat edilmeden yirmi dört saat 
tevkif edilmişlerdir. 

Mahkemeye verilen bu sekiz 
efendi mucibi muhakeme bir 
halleri görülmediğinden derhal 
serbest bırakılmışlardır. 

Yüzlerce kişiden mürekkep 
ahali kafileleri Trabzon noter
lik dairesine tehacümle rey
lerinin alınmamasını protesto 
etmişlerdir. Ve etmektedirler. 

Agah 

Amasya' da 
İntihapta Serbest Fırka 

Kazanıyor 
Amasya, (Hususi) - Bura

da Halk fırkası ve müntesip
lerinin azami gayretlerine ve 
köy muhtarlarının, ağaların 
jandarmalar tarafından tebi
hine rağmen lehlerinde rey 
alamamışlardır. Bunun da 
ıebebi şudur : Halk karşıların
da dertlerini dökebilecek nam
zet bulamamaktadır. 

Samsun S. fırka ocak reisi 
Avni B. in iki güne kadar 
Amasyaya gelmesi beklenmek· 
tedir. Halkın büyük tezahürle 
onu karşılıyacağı muhakkaktır. 
Belediye intihabında Serbest 
fırkanın kazanacağı yüzde yüz 
tahmin ediliyor. 

BESiM 

Seydiköy' de Bir Dayak 
Meselesi 

İzmir, 18 (Hususi) - Sey
diköy halkı, son intihap vaziye
ti münasebetile nahiye müdürü 
Alfıattin B. aleyhinde ve noter
lik vasıtasile vilayet ve Dahi
liye vekaleti nezdinde protesto 
etmiştir. 

Konya lntiliabı Umumi 
Hay re t Uyandı rd ı 

Amasya' da 
Tell allar Na s ıl 

Bağırmışlar 
Amasya, (Hususi) - Gün-

Konya 18 (hususi)- Kon- Kapı kapı inıan toplatılıyor. lerdenberi beklediğimiz Ser
ya belediye intihabatı bii'.ti. Memurlarla, jandarmalara best Cümhuriyet fırkası teşek
Halk fırkası kazandı. Fakat Halle fırkasının beyanname-

1 

k~l etti. Dünd.e~beri aza ade
yirmi bin müntehipten ancak leri dağıtılıyor. Ve cahil ka- dı doksan Y.edıdır. 
beş bin kişi rey verebildi. dınları şaşırtmak için ıoru- Şehre hır saat mesafede 
Bu miktarın içinde saatlerce luyor· bulunan Zigere köyünde Halk 
hüküm et meydanında bekleti- "~nin fırkası mı, Fethi fırkası lehine propaganda ol· 
lip (ismin listede yoktur) di- Beyin firkası mı?,, On beş ya- ~ak üzere şöyle bir telli! ba-
yerek savulnn ve sonra sahte- tında ikmal etmiyen talebenin gırtmışlar: 
mühürle reyi atıldıgv ı id- raporlu delilerin reyini alıyor: ':~er kim Ha~k . fırkası.na 

lar ve sonra efkarı umumi- reyını vermezse yırmı beş lıra 
dia olunanlar vardır ki miktarı yenin hayretleri içinde pür ceza verecektir.,, 
hemen hemen bunun nısfına gurur ilan ediliyor: Bunu işiten zavallı köylü 
müsavidir. -Muzaffer olduk! Vatandaş- reyini istimal etmiştir. Sonra-

Halkın umumi temayülli farın en tabii hakkını ayak- dan meselenin mecburi olma-
neticesi Serbest Fırkanın kahir 1 lt al ak k 1 dığını anlaymca şikayete baş-

ı b . v ti. • ar a ına ar azanı an lamıştır 
ga e esme ragmen ne cenın bu zaferin şekil ve mahiyetini · 
böyle beklenilmiyen bir şekil- yukardaki iki resim vazıhan Halk fırkasına rey veren 
de tecellisi Konya halkında gösteriyor. Bunlardan birincisi bek az.?ır. ~u . sebepten int~
ciddi bir hayret uyandırmıştır. .Serbest fırkanın intihabata ap ~u~detı hır hafta temdıt 
Vali bey gece yansı mahalle i iştirak ettiği zaman vatandaş- ~d~lmıştır. Fakat gene reyini 
muhtarlarını hükumete getirt- lann rey vermek için nasıl ıstımal eden pek azdır. lnti-
miş ve Halk fırkasına rey t l b kl d'kl · · ·k· babın feshedileceği söylenmek-op anıp e e ı erını, ı ın- t d' Ş h" ··k- t · · d d. 

1 k f 
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vermez erse ço ena ola- cısı de Serbest fırka mtıha- Feyzi Ahmet 
cağını söylemek ıuretile garip bata iştiraktan feragat ettik
bir konferans vermiştir. ten on dakika sonraki vazi-

Ôyle bir intihap tasavvur ) yeti göstermektedir. 
ediniz ki; evvelden yapılmış Bu resimlere bakarak Halk 
mühürler, parmak izleri, ha- / fırkasının nasıl kazandığını 
zır listeler ile icra olunuyor. tahmin edebilirsiniz. C. T. 

Bir Namzet 
Dayak Ahldığından 
Mahkemeye Gitti 
İzmir, 18 (Hususi) - Tepe· 

köyünde kaymakam Hilmi, sa
bık Menteşe meb'usu Esat 
hoca, nahiye müdürü Cemil, 
hakim Salahattin Beylerin hu
zurile "intihap mahaJlinde bazı 
yolsuzluklar olmuş, rey verme 
yüzünden dayak atılmıştır. Be
lediye namzetlerinden Ali Ef., 
hakim huzurunda kaymakam 
Hilmi Beyin kendisini dövdü
ğünü iddia ederek Adliyeye 
müracaat etmiştir. Tepeköyün· 
de intihap vaziyeti, bu yüzden 
fenadır. 

Manevra ı? 
-

lzn1ir Musevilerine 

Balık esirde 
intihap Burad~ Garip 

Gidiyor 
Balıkesir, (Hususi)- bugün 

Hamdiye, Osmaniye, Aziziye, 
Oruç Gazi ve birçok mahalle
lere ait halk toplu bir halde 
intihap mahalline geldiler. Ser
best F. ocak reisi İbrahim Sü
ruri B. binlerce halka hitaben 
kısa bir nutuk irat etmiştir. 
Halk fırkası lehine tanzifat 
amelesi ve resmi memurlar 
rey atmışlardır. Rey miktarı 
ylizle iki yüz arasındadır. Bü
tün halk reylerini vermek iste
mişlerse de bu haktan mahrum 
kalmışlardır, Nihayet "hakkı
mızı isteriz,, diye bağırmışlar, 

fakat Süruri Beyin sükunete 
daveti) üzerine dağılmışlardır. 

O rdu'da 

intihabatın Gayri 
Kanuni Olduğunu 

Söylüyorlar 
Ordu (hususi)- Ordu be

lediye intihabatında bir çok 
yolsuzluklar olmuştur. 

Müntehiplcrin reyleri be
lediye çavuşları tarafından 
tazyik ile istenildiği gibi imza 
ettirilmiş ve sandığa attırıl-

mıştır. Rey atma müddeti 
zarfında encümen içtima et-
memiş ve bütün vazifeyi en
cümen katibi deruhte etmiş
tir. Müddetin tecdidine encü
men içtima etmeksizin karar 
vermiş ve karar azalara ha
riçte imza ettirilmiş ve vila
yetçe tasdik olunmuştur. 

Halk fırkasının belediye nam
zetleri listesi şehir işlerile ala
kadar olmıyan e§lıası ihtiva 
etmektedir. Bunun için halk 
müstenkif vaziyette kalmıştır. 
Bu hali belediye ·reisi Rifat 
B. hissederek müsellah bulu
nan zabıtayı mahallata rey 
toplamak üzere sevketmiştir. 

Dün intih~batın son günii 
idi. Bundan dolayı Beyoğlıı 
intihabatı diğer günlere nis
betle daha mühim ve faal 
bir tarzda geçmiştir. 

Dün Beyoğlu belediye daire" 
sine rey atmak üzere Kası111-

paşa halkı gelmiştir. Bu sebeple 
zabıtaca daha kuvvetli tedbir 
alınmış ve etrafa zabıta kuV'" 
vetleri konmuştur. . 

Saat dörde doğru F ethı 
Beyin belediye karşısında 
bulunan Psalti mağazasınll 
refikasile birlikte girdikleri 
görülmüş. Halk derhal intihabı 
bırakarak mağazanın etrafı
nı almış ve Fethi Beyin le'" 
hinde nümayişe başlaın!Ş 

- Yaşasın Fethi Bey, dı'" 
ye bağırmıştır. 

Fethi Bey burada yarıı1' 
ıaat kadar kalmış ve halle 
kendisini mütemadiyen al" 
kışlamıştır. 

Dün ~eyoğlu mıntakasınd• 
(1600) rey atılmıştır. Bunuıı 
dörtte üçü Serbest fırkanııı 
lehindedir. 

Zonguldak' ta 
intihabat Ne Netice 

Verdi? .. 
Zonguldak, ! 6 ( Hususi ) _,, 

Nisap hasıl olamadığından eV'" 
velce bir hafta uzatılan bele" 
diye seçimi dün sona erdi. 

Reylerin mecmuu: 11 789 ,, ll 
kndın " 848 ,, i erkek ohnalc 
üzere " 1637,, dir. 

Bunlardan "1420,, rey Hnli; 
fırkası namzetlerine " 2 J 7 11 

rey de müstakil kimselere ve" 

ıilmiştir. .. 
Şehrin rey verebilecek nil" 

't fusu " 3236 ,, olarak tesbı 
edildiğinden "1599,, vatandııŞ 
ta intihaba iştirak etmemiştİt· . e 

Halk Fırkası namzetlerıll 
verilen rey adedile, " müste11" 
kif ,, ve .. muhalif ,, lerin rakll" 
mı mukayese edilirse, flııllc 
Fırkasının; seçimde rey haklc1 

olan vatandaşlann nısfındıı" 
bile az bir ekseriyetle intihnbl 
kazandığı anlaşılır. 

Devrek ve Zafranbolu lc9
; 

zalarında da belediye intihıt~ 
bitmiş, Halk fırkası namzetler 
kazanmışlardır. Ereyli ve ~9f" 
tın seçimi devam etmektedıt· 

Ahmet 

Biga'da 
-- ,. 

Serbest Fırkanın Şii<~"' 
yetine Hak Veıjl~1 P 
Biga, 17 (Hususi) - JniJPJe 

müdahaleleri hakkında ınad ti" 
tasrih ederek şikayette ·~ye 
lunan Serbest fırkaya Dah11'9• 
vekaleti hak vermiştir. ~eıeti 
let, kanunsuz müdalıa ·f cliı"' 
reddetmek lüzumunu bı 
miştir. 

Vizede Serbest fırk9 

G a l i p . . · y· rıı1i 
Vize, 17 (Hususi) - ~11ti' 

reye karşı 37 reyle bur~a~ıı11'" 
babını Serbest fırka 

./ 

Neler Vadedilmiş? 
İzmit, 18 (Hususi) - Gaip 

kaydedildikleri için malları ha
zineye kalan Musevilere ait 
emlakin iade edileceği ilan 
olundu. Bu suretle İzmir Mu
sevilerine ait reylerin Halk 
fırkasına temin olunması yolu 
dUtünülmüş telakki ediliyor. 

Balıkesir (Hususi) - Bugün 
intihabın dördüncü günü oldu
ğu halde sandık başında, rey 
veren hükumet memurlarından 
başka kimse yoktur. Her ma
halleden beşer kişilik birer 
heyet mazbata tanzim ederek 
Da.biliye vekAletine müracaat 
etmektedirler. 

Binaenaleyh serbestisi intihap 
ihlal edilmiştir. Bundan başka 11 R · Sa/anın 
rey.hakkı olan birçok eşhasın . s~~amz 
kaydı bulunamamıştır. İntihapta 

Romanı 
haklarını istimal edenler dörtte N pQST _A,, 

Mehmet Kemal 

bir olduğuna nazaran intihabın Yarın "SÜ . ediJliı· 
iptali icap eder. Keyfiyet vata- ı......:S..:n.-tu_n_l_a_n_n_d_a_t_a_k_ıP __ 
mn menafii namma arzolunur. 1 



Kari Gözile 
Gördük/erimiz 

Edirnekapı Tramvayı 
Bu hatta itliyen tramvay arabalan 

Fatih, Edimekapı, EyUp auntakaaı 
•halialnl sabahtan akıama kadar 
t&fınıaJcta lae de halk gelip giderken 

birçok •ıkınblara marm kalmaktadır. 
ltatta lataayonlarda bekllyenlerl ara
balar latiap etmiyor. Bir iataayonda 

•-riya yanm aaatten futa bekleniyor. 
llalkın bu mlltkülatten kurtarılmaaı 
tra11a•ay tlrketlDJn ufak bir himmetile 
0 hattaki arabalann nlıbeten tezyidi 
--.Ule kabil olacaiı zannındayım. 

Edlrnekapı 

Halil Bahri 

Bir Tashih 
TurkıJ'e Tayyare Cemiyetinden: 

lluteber ıazetenlain 10-10-930 tarih 

"- 76 •ayılı nllahaaının yedinci aahife 
altıncı alltununda "Ankara Şehremane-
tbaln nu.an dikkatine,, ıerlevhaU yuıda 
lsa7lflnlln aatmak llzere Ankara lataayo
•1111a ıetlrdiif aebu, meyyalann beher 

hrç.aından bqer kUJ'Uf alınarak dip 

ilOÇ&oı imli edilmlyerek makbuz veril

dlit •e memur yolauz.luiu hlaaederek 

taraJJUp ettltl n kBylBlerln neden 
tanare paraaınm tahallltma de•am 

1 edO•emekte olclutuau hayretle karfıla
dıldan yazılmakta ldL 

Uu huaua hakkkında lataayonda 
.. ~f 11 ettltlerimizle yaptırdıtımız tahkikat 
•e ldSylGlerlmlzle edilen temasta tayyare 
111~•1 memurlan tarafından tahalllt 
Y•pıJnıadığı cihetle makbuz dahi verll

llıedıtı anlatılmıştır. KByHlnUa elindeki 

l'lıııkhuxlann belediyeye alt oktruva, 
ic;ı 

r Ve zemin ruaumlarına alt olduiu 
"e tayyare için bir para tahail edilme

d•iı anlaşılını~ olduğundan keyfiyetin 

bı.ı 1 Uretle tekzibini rica ederim efendim. 

T. Ta. C. Rebi namına 
Nuavin 

* 12-10-930 tarihli ve 78 No.h nU.ha-
~ı:ı.da şahsım hakkında bir takım aaılsız 

aherler gördüm ve şaşırdım. Evveli 

bir nutuk söylemiş olduğumu yazıyor
•<.ınu:ı. ki kat'ıyen yalandır. Yalnız 150 lik 
l. .. tcye dahil Zeynelabidin Dfendiye men-

lu,:ı o'an birilii ile bir münakaşai lisa

tdycdc bulundum. Hnlk fırkasının lehine 
Çalıştım ki bu da pek tabiidir. ÇUnkü 
ıneı,ku,. fırknnın can ı,urtaran mahalleıi 
~ak relsıyim ve bununla müftehirim. 
lt •ııae.u \ cdı:.nlyeme sonuna kadar sadık 
alacağım, 

fiürnyet ve itllAf taharri memurluiu 
~lladını nefret ve şiddetle reddederim. 

en onların en azılı adamlarından KHr 

~liyı llliltareke esnasında Fatih camiin
h e on bin kitlye Kuvayi· Milliye a1ey-
iııde vaiz verirken vaizden men ve .... 

b llddei uınumiliğe sevkettlren lnaanım. 
l 

11118 
bUtiin Fatih halkı şahittir. lngiliz

ere hafiyelik meselesine gelince milta:e &aınanında lngiliz liman kumanda-
darp ve alimeti farikasını yere 

::•k eeaaretinde bulunan ve bu yUz
~ •Çığa çıkanlan ve itkence gören 

~ labarn memuruyum. Eier hafiyelik 
~~e bu hafiyelijlmle ebediyen iftihar 

111. 

8'.ltanahmet heyeti idare azaaından 
Cankurtaran ocak reial 

Haşim 

Fuzuli Vergi .. 
b bar llııdaıı birkaç ırün evvel Kumkapı 

lı.:1~P&fa caddeainde GG:ıel Yıldız 
~· &lıyeaj namına tehremanetl birinci 
.._:• tahkik memuru Fadıl Bey tarafın
~~&nııını:u tarhedllen mU.kirat ilim 
lllı 1 olarak] iki lira aldılar. Halbuki 

•hz ı.. •nıızda bu namda bir llA.n yoktur. 
.,e dl 

7e b&yle fuzuli vergi alıyorlar? .. 
Kumkapı daimi karllerlnizden 

Bakkal MEHMET ENVER 

••• 
·Bu .Kadını Beyeniyor Musunuz ? Kadın Ve Kalp · İş/e ·ri 

Acele Karar Vermeyiniz, Çünkü Aşktan Verem Olan Kadınlar ... 
Kadın Elektrikle işler Aşk Yüzünden Kadın 

1 - Fen, ıon zamanlarda akıllara hayret ftl'ecek ha-

Bu 
rikalar gösteriyor. Bu harikalardan bir taneli aua'1 inaan- v e r e m 
dır. Sun'i insan hakkındaki keşif ,nııdea ,oı.e ulah 
edilmektedir. Olur Mu? 

Meseli buradaki kadın resmine bakınız. Bu kadım ilk 
bakııta hakiki zannedebilirsiniz. Halbuki bu kadın aun'
idir. Fakat bir insanın yapbj'ı her işi yapar. Bu k~~n 
ıimdiye kadar yapılan ıun'i insanlann en mllkemmelıdir. 
Nevyorkta elektrik sergisinde teşhir edilmiştir. KonUfUI' 
cevap verir ve daha mükemmeli yazı yazar. 

Sevgili Hanımteyze; 
Geçen gün " Şark kadını 

DUıl sever " namındaki yazı
nu:da bahsettiğiniz genç kızın 
maceruı tamamlle benimkine 
benzediği için fevkalade ali
lradar olduum. 

2 - Dünyanın en kuvvetli telsiz istasyonu Moskova• 
dadır. Ruslar bütün dilnyada propaganda yapabilmek için 
mu azzam bir radyo merkezi vücuda getirmitlerdir. 

Ben de dört •ene evvel, ta
mmadı;ım, yalnız aokakta gör
dtlillm bir genci sevdim ve 
daha çocuk denilecek bir yaş
ta olduğum ıçm mi, yoksa 
tab'ımdaki fazla gururdan mı, 
qkımı ona bildiremedim. Dört 
sene içimde sade ondan ibaret 
bir llem yaratarak orada ya
f&dım. 

Lehistanda da bu merkezin verdiği haberlerin intipn
na mani olmak için ayrı bir merkez ihdaa edilmi9tir. Bu 
merkez havadaki cereyanları bozar ve MoskovaDlll Yeı-
diği haberlerin intipnna mani o!ur. . • . • 

3 - Toprağın muhtelif derinliklenni &içmek ıçuı lagıl-
terede elektrikle kullanılır bir alet icat etmiflerdlr. Bu
radaki resimde bu aletin tecrlbeıini yapıY,orlar • 

Hayat Mekteplerinden 
Bir Şikayet 

lıtanbul Hayat mektepleri huawıt 
mahiyette lae de hilkOmet tarafından 

muavenet ıörmektedirler. Bunun için 

Uç kişiden mürekkep malt bir murakabe 

heyeti de vardır. 

Bendeniz bu mektebin milrebbllerln
den bulunuyordum. Tatil devresi girdiil 

zaman hukuk mezunu olduiumdan 

adliye mealeiine girmekliflm iktiza 

edecejl kanaatile vazifeme nihayet 

verdiler. MUteaddlt defalar bu hu.usta 

maarif emlnliifne müracaatta bulundu 

iaem de bu heyet emri dinlemedi. Bu 

ne demektir? 1Yokaa Hayat mektebi 

mUeulalerl hakkında aynca bir kanun 

mu vardır? Allkadar makamatın nazarı 

dikkatini celbederlm efendim. 

Hukuk mezunu 

Reşat 

YAHYA GALiP BEYE 

Sabık Şeyh Efendi hazretleri 
ve elyevm meb'u• Beyefeni olan 
Yahya Galip Bey, Tilrk kadınla
nnın Apostollarla teehhütü pren
aipini kabul ettiği halde, onlan 
belediye azalı;ına kabul ettiği 
için Serbest fırkaya "Apoıtollar 

fırkası" demiye aebep yoktur. 
H. F. Karilerlnizden Eylpll NECATI 

Egede Doğan 
Çocuk 

Onun beni sevmesini asla 
dGfllnmemiıtim. Çllnkü aevgi
Hm benim nazanmda o kadar 
•• o kadar yiikaekti ki, böyle 
birf eyi onun ölmesini istemek 
kadar imkinaız buluyordum. 
Ve gtlnden güne deruni haya
bmı daha genişleterek hakiki 
hayattan daima biraz daha 
uzaklaşarak, semalarda yaşa
dım. Muztarip değildim. 

Çünkü o aşk benim gözlerim
den hakiki hayatın, çirkin ve 
acı taraflarını silmişti. Onun 
bir saniye gözlerime ilişen 
nazarları beni dünyanın bü
tün güzelliklerine, hazinelerine 
sahip olmaktan daha . çok 

Bir Kadın Vapurdan mes'ut ediyordu. 

Denize Düştü Benim dünyam sade aşk, 
güzellik ve saadetti. Fakat bir 

Köprüden Üsküdara hare- gün bu cenneti bir fırtına alt-
ket eden Şirketi Hayriyenin 57 üst etti. Bana tamamile lakayt lzmire uğrıyarak İskenderi-
numararalı vapuru Topane olan sevgilim evlenmişti. Bu 

yeden gelen .. Ege,, vepurunda .. ld haber, b"ılmiyorum neden, benı· onüne ge iği sırada vapur 
Girit mübadillerinden kundu- bu kadar sarstı. Demek bil-

Ah Ef d. · h · yolculanndan Ayşe Sıdıka H. 
racı met en mm aremı miyerek bir ümit beslemiştim. 

k 1 denize düşmüş ise de kurta-Şerife Hanım gemi Çana ka e Ve bu ümidin ebedi ölümü, 
rılmıştır . 

boğazını geçerken sabaha karşısında birden sendeledim. 

karşı saat bir buçukta bir Sandalyeden Düşerek Bu öyle bir hızla oldu ki ta-
kız çocuğu doğurmuştur. hammül edemedim. Birkaç ay 

Şerife hanım, güverte yol- Ô 1 d Ü ıonra hastalandım ve şimdi iki 
cuları arasında bulunuyordu. Kadıköyünde Misakımilli so- buçuk senedenberi bili iyi 
Agnw sı tutar tutmaz Şerife H. k olamıyorum. 

ağında oturan sobacı Demisto 
derhal gemının hastanesine Tedavim için zavallı ailem 

soba kurmakta iken sandalye- k w 1 B. b k alınmış, gemi doktoru Hüseyin ço ugraştı ar. ır uçu sene 
Suat Bey tarafından ilk müdavat den düşerek ölmütür. Avrupada kaldım. İsviçrede 
yapılmış ve çocuk kolaylıkla -.= ==-==-=-== =--= =- Viyanada, ltalyada oturdum. 

alınmıştır. Yavrunun adı Fat- F"ın·e H"RBl.YE . Fakat oralarda daha çok za-
ma Ünlüege konulmuştur. Gemi H - H yıfladım. Buraya geldiğimiıden 
süvarisi Cemal ve doktor Hü- beri de bili şifa ümidile Ya-
ıeyin Suat Beylerin teşebbüaile ı ı Peyami Saf anın kacıkta, Adada dolaşıyoruz. 
yolcular arasında ufak bir ia- Son Hepsi boş. iki . buçuk sene 
ne defteri açılmış, az zamanda 1 Romanı evvelki sıhhatli, kuvvetli kız 
elli üç lira toplanark muhtaç Yarın .. SON POSTA" arbk canlanmıyor. Tahsilim 
valdeye verilmiştir. Yavruya Sütunlannda takip ediniz. yanm kaldı, hayatım perişan 
uzun ömür dileriz. oldu ... 

Söyleyin! Ne yapayım? Gö
"riiyorsunuz ki ben sizin anlat
bğınız gibi ruban tamamen 
hastayım. Fakat ona tatbik 
ettiğiniz şeyleri ben yapamam. 
Çünkü vücudom da ruhum ka-

dar, belki daha çok hasta! 
Söyleyin, benim için kurtuluş 
yok mu?. 

Bütün giinlerim şezlonkta 
geçiyor. En büyük meşguliye

tim birbirini takip ederek uza-
• 

yıp giden hayallerim. Asla 
tahakkuk etmiyen bu hulyalar, 
emeller beni sonsuz bir yeis 

içinde bırakıyor. Y aşayışımın 
bütün ufuklan, sizin sinir buh

ranı dediğiniz bu deruni ha
yattan ibaret. 

Bazı dostlanm hayallerimle 
düşüncelerimle baş başa kal
mamam için kitap okumamı 
tavsiye ettiler. Tecrübe ettim. 

Benim için meşguliyetlerin en 

zevklisi, en güzeli gene o oldu. 
Fakat onların içinden daima 
kendi ruhumu bir ayna gibi 
aksettirenleri seviyordum. Ve 
neticede gene kendi içimde, 
gene kendi alemimde yaşı. or
dum. Ve böyle de mariz n "1u
mu tedavi edemedim. 

Söyle! Hanımteyze benim 
şif am hangi ufuklarda. Hangi 

yolda yürürsem onu bulabili
rim? 

Bilseniz kurtulmak, tabii 
bir insan gibi yaşamak ne ka
dar istiyorum. Hakiki hayat 

benim hulyalanmdan daha 
güzeldir değil mi? 

Bu, ruhu ve vücudu hasta 
kıza ne tavsiye edeceksin ... 

Hanım kızım, 

oku. 

R. B. 

cevabını yann 

Hanımtegze 

TAKvlM::::=-

Giln 31 l 9-T eşrinievel-930Hızır 1'' 
Arabi 

26-Cemaıielevel-134 

Vakit-Ezani-Vasatı 

Güneş 12.50 I ' .15 
Otıc 6.34 12.-
lkindi 9. 6 ıs.1 

Rumi 

6-Tefrinievvcl-1346 

Vakıt-Ezani-Vasati 

Aktam 12.- 17.25 
Yatsı 1.31 18.S7 
imsak 11.10 4.36 
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graf aldı. iki kızkardeş Parisi 
terkettiklerini haber veriyor-

fokstrot oynadıklarını ve dö
nüp durduklarım gördü. 

kalktı. · l eder ? Hele dur aen, dur, 

Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELİYOR 
Raut başını salladı: 

tını..._. ~en sizden daha bedbah
tio..' ıkı aşkı birden kaybet
~ıın .. n IÇ1n bedbahtım. 

ertrand sordu: 
jl' 'Kayıp mı? 

bi .. d au) bu sualin manasını 
• enb' 

~Ö~e ıre anlamamıştı. Göz 
bit geldiler. Kadın esrarlı 
\ı} tebessümle gülümsedi Ra-onu k . , 
a,rt endıne doğru çekti ve 

b rand mukavemet etmedi 
''&ul 'k' . tandı 1 1 saat kadar Bert-

a beraber kaldı ve sonra 

kadını evine kadar götürdü. 
Bertrand, ertesi gün saat dört
te onu evinde ziyaret edece
ğini vadetmişti. 

Raul ertesi gün, Bertrandın 
geleceğini düşünerek memnun 
ve Katerini. düşünerek mahzun 
bekledi. 

Fakat bu vaat bir tuzak
tan başka birşey değildi. 

Ertesi gün, sşat dört oldu, 
beş obldu, Bertrand görün· 
medi. 

Raul saat yedide bir tel-

lardı. 
Raul kendini yese veya 

6fkeye kaptıran bir adam J 

değildi. Kaderden bu en k~r: ı 
kunç darbeyi almamış gıbı 
ıakin durdu. 

Akşam yemegını yemek 
için büyük lokantalardan bi
rine gitti, mükellef bir yeme~ 
yedi, Havana cıgarasını tüttürod 
sonra bulvarda gezindi. 

Gece saat ona doğru, n• 
yapbğınm pek te farkında ol
madan Monmartrdaki halk 
dans salonlanndan birine gir
di ve eşikten içeri adımını atar 
atmaz, hayret içinde kaldı. 

Danseden çiftler arasında 

Şarloila Beşunun keyifli bir 

- Vay küstahlar vay, ne 
cüret.. Diye homurdandı. 

Cazbant susmuştu. İki rak
kas masalarına döndüler. Ve 
bu masanın üstünde üç bardak 
ve bir şişe şampanyanın ba-
şında Amolt oturuyordu. 

Yalnız bu ane mahsus olmak 
üzere, Raulün bütün öfkesi 
tepesine sıçradı. Kıpkırmızı 
kesildi. Kendinden geçti, üç 
suçluya doğru kuvvetli adım
larla ilerledi. 

Üçü de Raulü görür görmez, 
korku, ile sandalyelerinden sıç
radıalr. 

Hemen kendini toparhyan 
Arnold, mağrur bir tebessümle 
gülümsedi; Şarlot sapsarı ke
ailmişti ; Beşu dosilannı müda
faa etmek ister gibi ayağa 

Raul ona yaklaştı ve burun sersem tavuk. 
buruna gelerek emretti: Raul, büyük kederi arasın-

- Haydi, yıldırım süratile da böyle bir hadise çıkması
kendine gel ve buradan çık, git. na kısmen de memnun olarak 

Beşu. evv~la bu. ~m~e itaat Beşuyu ahalinin huyreti karşı: 
etmek ıstemıyor gıbı hır hare- ıında götürüyordu. 
ket yaptı. Fakat bu sefer, _ Evet ... srsem t.-vuk,mağ
Raul, iki elil.e onun. yakas!na rur kaba hindi, sefil, serseri. 
yapıştı, onu ıskemlesme dogru Sende hiç ahlak namına bir 
itti, t~paç gibi döndürdü ve şey kalmadı mı? Bak seni dün
her~esın bu m~nzarayı seyret- yanın en bayağı aşkı ne hale 
mesıne ehemmıyet . verm~de__n, getirmiş, gördün mii? İşte se
onu dışarıya w çekti, so aga nin eğleuce arkadaşların: Bir 
çıkardı ve bagırdı : katil ve bir ah Ah b -

t h 'f tanınıyor çı. ere 
- ğrenç er~ ··• u . ket versin ki Lüpen seni ge-

musun? Bir katıl ve bır ahçı lı'p kurt d Ah L"; h • • IAI k ar ı. upen, a 
kadınla kendmı e eme . ar~ı iyi kalpli adam. Lüpen kendi 
teşhir ediyorsun. Sen kı hır "h . 1 VlA 

1 
? . ı bras arına mag up o uyor mu. 

zabıta memuru, hır devlet Onun da kendine mahsus aşk 
adamısın Zannediyor musun 18hrapları var. 
ki LUpen buna müsamaha (Arkası var) 
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BAREM DEBLIZLERINDB 
O ÜÇ YÜZ ODALI BOYOK EVDE, TIPKI TAVUK VE . 
iNEK SATILIR GiBi, PAZARLIKLA iNSAN YAVRULARI 
SATILIRDI, HOKÜMET TE BUNLARDAN VERGi ALIRDI .! 

Esirci emaneti, tarihin ibret
le tahattur olunacak müesse
ıclerindendir. Bugün ı"1aarif 
vekaleti, İktısat vekaleti, hatta· 
Milli müdafaa vekaleti na.sil 
hayati zaruretlerden doğmuş 
müesseseler ise esirci emaneti 
de hemen hemen o mahiyeti 
haiı içtimai temayüllerden ve 
ihtiyaçlardan doğma bir teşe· 
kküldü. 

Bol parat bol sıhhat ve 
bol vakit, halkın zevk ve s'!fa· 
ya inhimak etmesini intaç edi
yordu. Bu inhimakin -zamanı
mızda olduğu gibi- seyahatlerle 
fikri meşgalelerle, bin türlü 
medeni vasıtalarla tatmini 
mümkUn değildi. 

Kolayca bulunabilen kadındı 
ve cebi dolu, kollan sağlam, 
boş vakitleri daima mevcut 
insanlar, eğlenmek ihtiyaçlarını 
mütemadiyen kadın değiştir
mekle avuturlardı. 

Geçmiş günlerin bu b~ 
hususiyetini teabit ederken 
zamanımızda da kadın zevkinin 
hakim olduğunu unutmuyoruz. 
Fakat bu hakimiyet, bir nevi 
mabutlaşma şeklindedir, 1 ru
hidir, sabit bir manzara gös
teremiyor. 

Eski] devirlerdeki kadın zev
ki, adeta resmi bir mahiyet 
taşıyordu. Zikrettiğimiz esirci 
emaneti o resmiyein canlı bir 
vesikasıdır. 

Bu emanet, senede yüz 
keseye [bugükü para ile elli 
bin liraya] iltizam olunl&fdu 
mültezim, esirci esnafından ö
şür almıya mezun bulunuyordu. 
Es'r bezirganları iki bin kişiye 
yakındı. Gürcistandan, Kaf
kasyadan, Abaza diyarından 
ve Kırımdan köle ve ca
riye getirerek yüksek fiatla 
halka satarlardı. Peraken- . 
de esir sablmak resmen mem
nu idi. 

Bütün esirler, Çemberlitq 
civarındaki tavuk pazarında 
inşa edtlmiş olan üç yüz oda
L bir handa bulundurulurdn. 
Bu büyük hanın kapısı demir 
bir kilitle kapalı tutulurdu. 
Eııirciler Emini, daima kapının 
önünde otururdu. Müşteriler, 
onun iznile içeri girerler, al
dıkları malın bedelini onun 
önllnde verirler ve malı (!) 
o suretle götürebilirlerdi. 

Esircilerin teşkilih, o za
manın diğer esnaf teşekkülleri 
gibi gayet muntazamdı . Bir 
ağaları, bir kahyaları, bir 
şeyhleri bir çavuşları ve tel
llları vardı. 

Maliye kuyudundan bu ema
not varidatının tayyedildiği 
tarih, pek uzak değildir, yüz 
yıl bile olmamıştır. Fakat esir 
pazarının yalnız adı kalmıştır. 
içinde, binlerce ve binlerce 
insan yavrusunun, inek veya 
tavuk gibi, alınıp satıldığı o 
büyük han da ortadan kalk
mıştır. Hekimoğlu Ali Pş, işte 
bu mahut pazarın ağasını, kah
yasını, şeyhini ve esirci emini- -
ni yanana çağırttı, alam - sahm 
defterlerini getirtti. 

Heuiiz l\ç ay evvel, Gülfi
dan namile saraya satıldığı, 
veliaht dairesine acemi yoldaş 
olarak kayınldığı kıı.lar ağası 
nezdindeki sicil defterinden 

- BemlJegaz sakalı kadar sinuigalı göz/erile de dikkat ı 
celbedigordu. 

anlaşılan Gülnihalin esir paza- ! bir insaııın babnnl filin sora
nna kimin elife getirildiğini mazdı, binaenaleyh dam4an 
tahkik etti. Pazar defterinde ' dOşer gibi bir sual fırlattı: 
Gillfidanın şu kadar akçeye - Giilfidan senin midi? 
sarayı hümayun tellihna sahi- Hacı Mahmut efendi, rcn-
dığım mukayyetti. Fakat sah- girenk ferace kürk giyinmiş, 
cısı, esir ticaretile uğraşan be- vakur başlarını Horasani ser
zirganlardan biri değildi, Mısır puşlannın ağırlığına bürümüş 
çarşısı esnafından Hacı hafız olan sıra sıra Divan -çavuşlannı 
Mahmut Ef. isminde bir adam- şöyle bir gözden geçirdikten 
dı. sonra cevap verdi! 

Hekimoğlu, derhal bu ada- - Benimdi, elin oldu. 
mı buldurttu, huzuruna getirtti. Sadrazamın gözleri, bili ih-
Kalyoncular gibi külah üstüne tiyar açıldı. Şu yetmişlik adam, 
fes geçirmiş ve bu fesin üze- evvelce Gülfidan denilen bala
rine de] ucu saçaklı bir "Puşi" yığın saraya sabldığım elbette 
dolamış, kısa bir salta ve ge- biliyordu. O halde "el,, tabiri 
niş bir şalvar giyinmiş, kıy- ni nasıl kullanıyordu. Saray ya-

bancı bir yurt midi, Gülfida-

:ı:~\;~:ı ş~afı~u~:~m:~~~~= nın elyevm meşrud 
1
sahibi olan 

hünkar, " el ,, mi i 
di, yetmişlik bir ihtiyar idi.Kı- Maamafih kızmadı,· ihtiyarın~ 
yufeti; altı şişane, üstü kaval ağzından çıkan şu üç kelimede 
kabilinden gülünçtü. Lakin te- büyük bir hicran sezdi ve 
miz, bembeyaz sakalı kadar mülayemetle istizah etti. 
simsiyah gözlerile de dikkat - Onu elden çıkardığına 
celbediyordu. hayıflanıyorsun. O kadar hoşu-
. Sadrazam, esnaftan bir ada- na gidiyor idise neden; pazara 
mı -velevki ihtiyar olsun- buzu- verdin? 
runda oturtamazdı, o seviyede [ Arkası var] 

R.emington 
PORTATİF 

Uzun zarfları alabilecek genişlikte bir şaryoya malik ve 
şaryonun avdeti lövyesile mürtebit bir fasıla lövyesi ile müceh
hezdir. Otomatik hareketli şeridi ve iki renkli arka şerit ve 
arka davet işareti de vardır. En büyiik makinelerin tekemmU
litmdan olan mütebeddil fasılalar ve müteharrik marjları 
kolay yazmasına munzam muhassenabndandır. 

Umumi acentalan: Sidney Nowil ve Şürekası 

Galata Kcvork Bey Han 

TÜRKLER iÇİN 
•• K~aylıkla •• 

ALMANCA OGRENME USULU 
MUellifleri ; 

HERMAN SANDER 
Almaa lisanı mütehauıs ve 

muallimi 
Sene 1930 

TAHSiN ABDI 
İzmlr erkek Jiııe•l Almanca 

muaUlml 

1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
Kitapçılardan ara ınız 1.. 

on Postanın 
Bilmecesi 

-1--------------ıı--1 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 t 

1 

Yeni Bilmecemiz 
t 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Soldan Saia, Yukardan Aşağı: 
1 - Tarladaki mahsul (4), 

para (4) 
2 - Dirhemin küçüğü (5), 

taze değil ( 5) 
3 - Kocaman (3), el içi 

(3), icra (3) 
4 - Nefi : edab (2) serseri

(5) yama (2) 
5 - Tencerenin arkadaşı 

(4) ısrar (4) 
6 - T aacüp nidası (2) arzın 

kuyruğu (2) 
7 - İtalyada bir şehir (4) 

uyanık (4) 
8 - Nota (2) aptal (5) 

küçük (2) 
9 - Beyenilen (3) bir hay· 

va'n (3) orası (3) 
10 - İsim (5) meyva (5) 
11 - Ablgan (4) dumanı 

üstünde (4) 

Maçlar Başlıyor 
İstanbul futbol heyetinden: 

1930 - 1931 futbol mevsimi 
Lik ve Şilt maçları fikstürü 
yapılmak üzere kulüp salahi-
yettar murahhaslarının bugün
kü pazar günü saat on sekizde 
mıntaka merkezinde toplanma
ları rica olunur. 

İLAN 
Müddeiye Ommi hanımın Ödemit 

kazası Kendir pnzarında Kahveci Fevz.I 
efendi nezdinde kocası Vehbi efendi 

aleyhine terk sebebile ikame eylediği 
boşanma davasında ikametglhı meçhul 

bulunan mumalleyhin gıyabında vesaik 
ibraz ve şahit dinlenmek suretile mua-

mele cereyan etmiş olduğundan yapılan 
muamelelere beş gün zarfında itiraz 

etmesi ve medeni kanunun 132 inci 

maddesine tevfikan bir ay urfuıda 

banci ıevciyete nvdet etmesi lüzumunun 

ibtarma karar verilmiş olduğu illıı 
olunur. 

Yorulmakszzzn 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya i~inize giderken, sokak
la ru:erken veya birisile görüşürken 1 
her hangi bir vaka karşısında kalabi· 
lirsiniz ..• 

Havadis nedir biliyorsam:ı: o vakayı ı 
derhal görebilirsiniz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Rat
geldiğiniz vakalardan ertesi günü ga· 
ıetclerde görmek istediğlz biri olunc:ı 
derhal telefonumzu açınız ye havadisi 
gazetemize haber veri.Diz, isim ve c.d 
resinlzi de bırakınız. Verdiğiniz hava-
diıin ehemmiyetine göre gazetemiz 
mlikafatmı vermeyi vazife bilir. 

Telefon numaramız: Iıtanbul " 203 ,, ' 
tür. 

T eırinievvel20 ___ 
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gece ve gllndüz OPERA sinemasının 

muazzam salonlanm dolduran mümtaz halk gördükleri 

İKİ KALP BİRLEŞİNCE 
ZWEI HERZE~ iM 3/4 TAKT 

Sözlü ve şarkılı filminden ve hususile son derece caziP 
musiki ve valslerden fevkalade memnun olmuşlardır. 
Bu müstesna film İstanbul' da ancak Salı akşamına kadar 

gösterilecektir. 

Şehrimizin şimdiye kadar gördüğü en büyük muvaff akiyet 

MELEK VE ELHAMRA 
sinemalarında 

MAURICE CHEVALIER 
nin temsili muazzam • 

AŞK RESMİ GEÇiDi 
muhteşem filminin muzafferiyetidir, 

ASRI SiNEMADA 
Göreceğiniz gayet müessir ve heyecanbahf 

ULVi DAKiKA 
Filmi merakaver ve mülhit a:ıhnelerile bütün temaşakiranı baştan sonun• 

kad•r büyük bir alaka ile takip ettirecektir. 
Heyeti temsiliyesi başmda bulunan dehnk!r ve sevimli 

}~~!oi~~~?k~b:~Ö:r; S!!~~~l~u~ a~~~~~ 
Metinden mütevellit acı ıstırapları ve temaşakiranı ağ!atacak derecede pek 
müesa:r sahnelerini tasvire muvaffak olmaktadırlar. 16 1/2 matineııile 

suvarelerde V A R Y E T E 

ETUAL 
sıneması salonu 

UHUN GEMİS. 
filmi ile her seansta 

doludur. 

Geç kalanlara bu filmi 

gidip görmeleri tavsiye 

olunur. 

DARÜLBEDA Yİ TEMSİLLERİ 

Bu akşam 

sıat 21 ,30 da 

CİN 
3 Perde 

1 Tablo 

Yazan: 
P. Armstrong 

ISTAHBUL BfLEDIYESI 

~~ ·m~~~ 
1111 

1111111 ı 
Nakleden: 
A. Muhtar 

21 teşrinievvel salı günü 

akşamı saat 21,30 da yalnız 

muallim ve talebelere. 

ZA YI -Fatih ıubeslnden almıı olduğum 
asker1 muayene veıikamJa nilfus leskP-

remi :ıa}i eltim. Yeni:llnl çıkaraceğımdan 
hükmü yoktur. 1SM.b..İL 

Şehzadebaşı 

MİLLET TİYATROSUNDA 
Y arı;:ı akşam · 

• '1' 
San'atkarNAŞIT ve koJlll. 

ŞEVKİ beyler temsillerı 
• Gala Müsameresı 

Sahibinin sesi plakları 
baş muganniyesi 

ı~E;İHE h.ını. .. w KONSf:ıV 
ilk büynk 

· Ef sıf-Kemençecı Aleko · de' 
heyeti konsere iştirak e 

1
, 

cektir. Naşit, Şevki ve J(ııt' 
kaş ef endiJer tarafllıd~ . 
Bir Şenlik GeceSl 

Büyük piyes 4 perd:_/ 
- - -- -- ' 

Gümrükler umum müdürlüğündeJ1' 

Türk ve gümrük ba)'' 
rakları yaphnlacaktı1't 

.. ı. bılf 
G g·u·-rtl•• - ümrükler ihtiyacı için 600 tane Türk ve uv 

rağı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. ··~fef 
üIPru ~-

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, g .. ciütli.1 
levazım müdürlüğünden, İstanbulda gümrükler umuıJJ JJJll 

ğü levazım ambarından alınacaktır. . 51110' 
3 K d 1. t b ld .. "k b "d" l''aÜ bıPtl - ır ırma s an u a gumru aşmu ur Uo • 

kurulacak satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır· arte~1 

4 - Kırdırma 1 O teşrinisani 930 tarihine rastlıyan paı 
günü saat 14 tedir. _ 1 ı- ııııJ' 

r aJl.I'- ' 
5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 olan 375 : Jlljsyofl 

vakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel 
0 

, 

1 
,,, 

gelme1er~: • .. ,, ü c 
6 - Ornekler, lstanbulda gümrükler umurn ınüdürlug 

zım ambarı •uladır. İstekliler orada görebilirler. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ... Seyrisefain 

Bütün İtirazlara Ragv men Harp rü Mb~~:d:cen~:~~ta2'3:t 
Şube acentesl:Sirkecl'de Mnbür-

T ft ı A 1 Ol tu' dar zade bam altında Tel.l.t.27 ara ar annın rzu an muş ••• ----Karak-öyde-ac-ente-hane_al_..-
bnda ve cadde llzerinde idin 

Her şey En verin Başın ID Al tınd, a.:n Çıkıyo.rd 1ll. ağaza 3 sene mlddetle açık 
arttırma ile kiraya Yerilecek-

Cavit Beyin anlatbğl şeyler Bea sapsan kesildim. Bir 
brşısında hepimiz derin b · nanrın henüz bilmediii bir 

çılµnua IADmdır. 
Biz bu teklifi de reddettik 

Ye: hayrete düşmüştük. Ben umu- hadiae. nasıl oluyordu da ec
llli harbe girmemiz sebeplerinin nebileriD dilinde dolaşıyordu? - Alman amiralinin ftZİyeti 
lntıammalı bir ıekilde hazırlan- Bunu nasıl öğrenmişlerdi? Der- taayyftn etmeden bizim donaa
lblf olduğuna esasen evvelce hal istifanamemi yazdım, Cemal mamn Karadenize çıkmasına 
kanaat getirmiştim. Fakat me- papnuı yanına gittim. muvafakat edilemez, dedik. 
aclenin bu kadar dolambaçlı, O sıralarda Alman amirali Sabık Maliye nazın (Goben) 
bu kadar dalavereli ve esrar- J Soşon bizim donanmanın da ve (Bresliv) meselesini burada 
~ı bir mahiyet taşıdığını, Karadenize çıkmasını emretmiş, kesmişti. Bununla beraber 
S 0ırusu, biç ümit etmiyordum. Cemal paşa bu emrin dinlen- şimdiye kadar verdiği izahat-
a.hık maliye D3.2Jn ifşaabna memesini telefonla lanmgelen- tan urarengiz Jıakikatler an-

f6yte devam etti: _ . . lere bildiriyordu. Biraz sonra laşılmış oluyordu. Öğrenilen 
A - Gene o pnler ıçınde Alman gemilerinin Karadeniz- en mühim nokta, Harbiye na
"~rstury~. sefu:i, Tali~ Beye den geri döndükleri haberi geldi. 
:_.: .ek şoyle bır teklif yap- Bunun üzerine istifa etmekten zm Enverin maksatları idi. Bu 

.., ... ı. · adamın, adeta tek başına de-
'" Romanyanın Avusturya üze- vu,.;eçtim. .. necek aurette çılgın bir harp 

riQ.. ·· .. · ih · aı· k k !" akat eylülun on dörd6nc6 '" yurumesı tim ı ço uv- lf. E . . . t aft ld " meydana rık 
•etlidir. Ronwıyanın gözünü gUnu nvcr '!~~ ~cı _defa ar an o ugu r .. 
kork t k . . Tü k d olarak şu teklıfi ılerı sllrdu : mışb. Fakat ben Enverin bir 

u ma ıçm r onan- R d kukl ld ., ....: .. 1: L • llıası K d · kı bir nii- - us onanmuuun Kara- a o uguna ye gu.u. ıoır 
lbatiq yara eni ıı.de çı P denizde cevelin yapbğı haber kuvvet tarafından oynabldığma 

't apma ı ır.,, • . k k 
... alat B. bize bunu söyle- alınmaktadır. Şu halde bı~m te rar kuvvetle anaat getir-

diii zaman ben derhal itiraz donanmanın da Karadenıze mit oluyordum. 
ettiın: ---------=---------=--__,,--...;., __ =-=----====oz""=:, 

- Olamaz, dedim. 
Ayııi zamanda bu teklife 

~iye nazırı Cemal paşa da 
ıu ederek: " Ne Romanya, ' 

ite de Bulgaristan bizim donan
~atnızdan korkarak meslek
~rini değiştirmezler,, dedi. 
t atta arkadaşlardan biri (Kös
b~c~) ~e asker çıkarmamızı 
bile ılenye sürdü. Camal pqa 
una da itiraz etti ve : 

- Siz Köstenceye asker 
Çıkaı:~r~z, Bulgarlar da İstan
bul uzerıne yürür. Buna nasıl 
karşı koyabilirsiniz ? Dedi 
. . Cavit beyin şu izahabnaan 
;r;c~ . anlaşılıyordu ki muba-

fiku·de bulunanların bu -iti
'atlanna rağmen harbe gir-
~e~izi istiyenler, bu arzularını 
~ldın için akla gclmiyecck şe
lit ~ ,ınuhtelif manevralar çe-

nıışıerdi. 

Sabık Maliye nazınnın bu 
'llun if d · · · d' k d a esını şım ıye a ar 
ltSsizce dinliyen reis şu suali 
lordu. . 
taa i;' Köstenceye asker ihracı

ını teklif etmişti? 
Cavit bey bu suale: 

.,. -İsmini şimdi habrlıyamıyo
ett~' dedi ve IUDİan illve 

~-O içtimada bir çok müna
l'tk alardan sonra, Romanya ha
tc ~te geçtiği takdirde, Almanya 
n ... _ vusturyaya birhizmetolmak 
~e b· 
111.. ıtaraf kalaınıyacağımızm 
Ya~llasip bir lisanla Roman-
~ebli ği kararlaştırıldı. 

" d tık meselenin bu nokta
blrl a anlaşılmışh. Harp taraf-
'kiy::f k şu kararla muvaffa-

S azanmış oluyorlardı. 
deki abık Maliye nazın, elin
~tış:~ defterinin sayıfalannı 
başlcıd:: ıktan sonra anlatmıya 

ıc.,~;~ben ve Bereslavın 
llıeclis· nııe çıkmaması vükela 
~lt. Hde k~rar altına alın
ttlnu b albuki Eyliilnn sekizinci 
11)-.Uc ~na vedaa gelen Bulgar 
'tfir rınden Gnadyef ve 
h"Ytete T oşef beni hayretten 
'er.1!1 sokan IU haberi 

'4A!er: 

d .. ı""':'" Alınan ı.. ... _ il . 
~kad K -P gem en fU 
~ .. .1_ a aradenizde dolq

~rlar. 

Londradan Kumaş Getirttik.. 

latanbulun en iyi, en usta 
makutannı temin ettik .. 

Fakat ayni zamanda ölçü ile ypılmış 
derecede gilzel hazır elbis~erle 

IAJ ıeçmez muşambalar da yaptık ... 

T ediyatta kolaylık gösteririz 
1 

C.mlnöııl1ode Eanııf Bankaaı itlisnlinde 
tiltüncllye bitişik ( 50 ) numaralı makuı 

atUeJ Asri tenirumeye mürncııat ediniz.. 

Şişli- Osman bey 

Yeni Mektep 
Ana - lık - Orta kısımlar ve Fransızca kurlar 

Ana ve ilk kısımlarda kayt kapanmak üzeredir. Bu kere açılma
ıana müsaade olunan orta sınıflara talebe kabulüne başlandı. bk 
tahaili bitirip te yalnız Fransızca kurlarıua girmch istiyenler de 
kabul olunacaktır. 

Her Nevi Mobilyalarınızı 
Beyoilun'da Galatasaraf'ında 7 Numaralı sabık Parz.iyana bina11nda 

S. TCHIRICOTIS Ve D. DEMETRIADIS 
Fabrlkasmdan mlibayaa cdinlı:. Mobilyalannın ıağlamlığını temin eden 

maruf fabrikadır. Bir tlyaret mobilyaların en mWı:cmmel ve ea tık olduğuna 

kanaat kesbedeceksiniz . 

TÜCCAR ve BANKA 
MEMURU OLMAK iÇiN 

Pazarleıi n perşembe fiinleri ıaat 15 ten 17 ve gece 18 den 
20 'fe kadar iki ıııııf açılm.qbr. Mal6mab tnccariye, ilmi hesabı 

tiiccari, uaulG defteri, baaita, muıaafa, pakradomar Amerikan un.in 
bankacılık n aaire 4 mah uriında kimilen tedriı olunur, ıoa 
imtihanda muyaffak olanlara muhuebeci phadetnameai verilir ve 
it tedarikinde muannet edilir. Denler bu ayın 27alnde pazarteai 
:f[ilnQ bathyor. Propamı meccanen almak Ye kaydolmak için 
fıeyotJunda, Amerikan ıefaretbaneel yanında 24 numarah Ame
rikaa lisan ve ticaret deraan•iH alracaat. Haıui derı dahi 
kabul olunur. 

' tir. Kat'i ihaleai 30 tqrini 
eYVel 900 tarihinde yaptlaca
jmdan iatiyenlerin o giin 
saat on albda levazım mü
dtirlüğüne gelmeleri. 

idare merkezi nhbmındaki 
büfe ve rıhtım üzeri mekülit 
ve mqrubat sabahğı l>ir 
sene müddetlekiraya çıkanl
Dllf ve idarece açık arttır
ması temdit edilmiştir. Kafi 
ihalesi 22-10-930 tarihinde 
yapılacağından istiyenlcrin o 
gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

lzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 20teşrini 

evvel Pazartesi 14,30 da Gala 
bmından kalkarak Salı sa 

babı İzmire vanr ve Çarşam
ba 14,30 da lmıirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmııtşevketpaşa) vapuru 
2 l teşrinievvel .1ah akşamı 
Galata Rıhtımından kalka-
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nlİşte Sürmene, Trabzon, Gi 
reson, Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, İnebolu, Zongulda'ğa 
uğnyarak gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 21Teşrinievel 
salı 17 de Sirkeci rllıb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükmyu, Ed-
r~mit, Burhaniye, Ayvalığa 
~,decek ve dönüşte mezkfır 

. WKelelerle birlikte Albnoluğa 
1 uğnyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu için 
yük alınmaz. 

Mersin postası 
(Anafarta) vapuru 22 T q

rinievvel çarşamba 11 de Ga
ata Rıhtımından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Knllllk, Bod-
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Ali.iye'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora Kuşadasına uj' 
nyacaktır. Andifli ve Kalkan 
yolcu ve yükn gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma suretile 
alınıp verilir. Çanakkale için 

Uk alınmaz. 

Alemdar zade vapurlan 

B··ı t vapuru U en 19 Teşrinievvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğnyarak avdet 
edecektir. 

Mnracaat m8halli: lstan
bul meymenet ham altındaki 
yazıhane T elelon lstanbal 11 

Sayfa r 

. -·· 
--.. .>,.y • • . • · 

. . . 

Kumbarası olan
lar senetle iki defa 
talilerini denigebi
lirl11r ve 500 lir« 
kazanabilirler. 

, 

KUMBARA 
Alınız ve taliinizi deneyiniz 

Türkiye lş bankası kumbara 
alanlar arasında senede iki de· 
fa kura çeker. Her defasında 
altı kişiye bin lira mükafat verir. 
Bu kuralardan biri bu ayın ba
şında Ankara merkezimizde çe
kildi ve alb kişiye 1000 lira ve
rildi. Bundan sonraki kura 103 t 
senesi nisanında çekilecektir. Fa
kat o kurada kazanabilmek için 
1 kanunuevvel tarihine kadar 
kumbara almış bulunmanız Jaz.ım
dır. Bu kuradan istifade etmek 
ve taliiniz;i denemek istiyorsamz 
kumbaranızı şimdiden alınız. Kum
baralarımız bedavadır. 1 ı,anunu
evvel gelmeden kumbara alınız . 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

HAKiKi HAY AT HİKAYELERİ: 

"Tepemde Kurşunlar Yağıyor!,, 

Mezarda Mıyız, Nere
deyiz, Ne Oluyorum? 

- 3 - 1 kurşunun biri vızlıyarak başa-
Sokakta kimse kalmadığını mın üstünden geçti. 

görünce, ben alb metre yük- Artık boyuna silah ahyor
ıckliğindeki damdan sokağa !a!dı, nihayet teslim oldum, 
atlıyarak kaçbm. ırı yarı adamlardı, beni fena 

Ilgaz kuabasma gittim, iki balde dövdüler, dayaktan 
gün sonra gene yakalandım Y?rüyemiyecek bir haldeydim, 
ve şubede ilç gün hapsedildim. bır merkep bulup beni bindir
lki jandarma ve bir askerle ~er amma, baıım dönüyor, 
b~raber, .. dört kişi, Cankınya mıdem bulanıyor:; gözlerim ka
gıtmek ıçm yola çıktık. ranyordu. Nihayet, hayvanın 

. A~m oldu, yol üzerindeki üstünden diifüp bayılmışım. 
bır ko~de o gec~ kaldık, köy- Gözlerimi açtığım vakit ken
liller bıze çok ıkram ettiler, dimi zifiri karanlık bir yerde. 
gece jandarmalarla beraber boğucu hava içinde, sırtüstü 
köy kahvesinde oturduk, bir- yatın~ _buldum. Her tarafım 
birimizle çok ahbap olduk, ha- buz. gıbı. Sert bir rutubet his
na emniyetleri artb. sedıyo~m. Bu hal ne? Ben 

Mevsim yazdı. Misafir oldu- neredeyım? . . 
iumuz evin bahçesinde yattık . Dehşetli hır korku ile ye· 
Te hepimiz derin bir uvkuya rım~en fırhyarak kalkmak is
daldık. tedım. Ama ne mümkün. Ba-

Gözlerimi açbğım vakit bak- ı~mı bir yere vurarak düş-
bm ki pfak ağarıyor; hemen tum. Tepemden . brnağuna 
yataj'ımda doğruldum tan ye- kadar hışırtılı bır basma. 
rine doğru baktım, ~nki Ke- Yeni volduğu hışırtısından belli. 

Y attıgım ye d "ki k ) ziban da bana oradan bakı- r e ı o umu 
'b. ıd· zorla kaldırarak başıma sarılı yormUf gı ı ge ı. ba 

Sağımdaki jandarmaya bak- smayı çıkardım. Kalkıp 
bm, horul horul uyuyor, Ke- oturmak. istiyordum, fakat 
zibanın sevdasından bir kere ba.şım bır yere dokunuyordu. 
haha cesaret alark, jan- Elımle vücudum~ dokundum, 
darmanın silahını kap h- ç~rtlçıplak ve sogukt~. Elle· 
ğım gibi, bahçenin alçacık nmle etrafımda bır tabtc 
duvarından hızla atladım ve sertliği de hissediyordum. İştı 
Ilgaz yolunu tuttum. o zaman toprağın albnda, bi 

Giderken semersiz bir eşeğe mezarda gö~ü1!11üş olduğu~· 
rasgelmiştim, onun üstüne anladım. Gıttıkçe nefesırı 
atlıyarak llgaza uğramadan daralıyordu. . 
köyümüze girdim, Keziban . .. A~~b~, dıy.?rdum, ben sa 
evde yoktu, gene kederinden hıde~ ~ldum m~u ? ,, 
hastalanmış akrabamızdan bi- Elımı ayagımı oynatbm, 
rinin evine 'gitmişti. vücudu~u bir ~aha ~okladım, 

. her şeyım yerındeydı, canıın 
Çare yok, erte~ı sabah ~al- çıkmamıştı. F ak~t ben niçin 

karak gene daglara dogru buradayım? Benı buraya kim 
yürüdilm, ağleye doğru susa- getirdi? Ne zaman ? Nasıl ? 
mışbm, bir çeşme başında su Bütün bunlar yıldınm gibi ak
içerken uzaktan üç atlı gördüm, Jımdan geçerken, birdenbire 
evveli ehemmiyet vermedim, ani bir kuvvet ve cesaretle 
yaklaştılar jandarma dvarileri yüzi!stii d6ndüm, bütün kuv
oldukiann.' gördllm ve olanca vetin;ıi ellerimle ayaklarıma 

verdim, fistüme yıgı" h t k 
hwmla kaçmıya bqlac:lım, ları te . . . opra -
arkamdan iki el ailih atlılar, pmıye, ıtmı}'.e. başladım. 

ARK MALTHülasası kullanınız. 
Süt~nüzü arttırır. Çocukların 
kemıklerini kuvvetlendirir. 
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Yeni · M·evsim · . Yaklaştı · 
Bu münuebetle Galatacla Karakly barekçi fanm ittiuliade bliytlk mahallebicinin o.tinde 

• Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kuma.şiardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal eClilmit zengın ve mOtenevvi 

çeşitlerde müntebap elbiseler muhterem mllşterilerinin enzan istifadelerine ıirzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS ÇOCUKLARA MAHSUS 
İngilis muşambaları 91 / Liradan Trençkotlar 2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, iyi cins yünlü paltolar 

Muşambalar sıver11a 
aıtarlı 

Muşambalar lnıttız biçl• 
Kumqlardaa 

Gabardin ~:Aoe:ntt: 

191/2" 
171/2" 
251/2" 

!~1!e ~': Kostümler 

•Lacivert re2.ah Ye 
aalr erde 

" HANIMLARA 

171/2~= 
131/2 ;, 

14
1
/2 " 

181/2 " 
MAHSUS 

llqhur lılaodelberı marka empermeabllbe 29 ı / ~ ~erdeuh· Muşambalar 131 /
2 Gabardin pardesüler 2 " " 

Mandelberg pcy-desüler 
mmt.~ 

laslUz blçipü k~ ...... 

Pardesüler 

Kauçuk muşambalar 41 /
2 

Liradan 
lUbar-

Bivertin muşambalar 71 
/ 2 " 

Trençkotlar 91 
/ 2 ,, 

Trençkotlar muflon ile 131 
/ 2 ,, 

Yünlü paltolar 91 
/ 2 ,, 

Ayni zamanda erkeklere mahau. gayet tık parde-

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

. EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER 
ile kadın ve çocuklara ınahsus PALTO MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

... 

Hanımlara Mahsus Her Renkte İpekli Muşa1nbalar Gelmiştir ____________________________ ,...., ____ ..:.-______________________________________________ _ 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ := TEDİYAITA BÜYÜK TESHİAT 
1 

Sadık Zade Biraderle j 

Do~ MERSiN postas 1 Macar ziraat makineleri fabrikası 

kal'I ve sJri tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek IAzımdır. Zahmetli işleri t6ktp ~den 
adale sertl;k ve gerginlikleri ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhür eden yorgunluklarda dahi 
Spirosa1 aynı gOzel neticeyi temin eder. 
Sptrosal tedavisi hem kolay, hem lltiftlr. 
Camatırlan kirletmez. 
Muslrren Spirosal talep ediniz. 
Her •mbalaJ. meşhuru 61em olan '8c,. 

saliblnl ihtiva ..ter. 

Fi RUZAN 
~:;~rcvv!': PAZARTESİ 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle (Mersin) e 
azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilit için Sirkecide Mey· 
menet hanı altında acenta
lığına müracaat. Telefon İs. 
2134 

Dr. Horhoroni 
Beyoğlu Mektep sokak No. 35, 
muayene sabahtan akşama kadar 

Dr.Nami-
Berlin bp fakültesi seririyabndan 
mezun • Dahili hastalıklar 

mütehassısı. 
işli Gazi Halaskar caddesi 

Numara 182 
Nargileciyan eczanesi ittisalinde. 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. 

..__ Tel B. Ot. 4252 _ ... 

Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth AnQnİm 
Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 

lstanbul: Ankara cadderi 

Şubeleri: Adana, İzmir 

Adapazarı, Manisa 

18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton İstanbul. 

Türkiyenin her şehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum alô.tı ziraigegı en müsait şeraitte 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

Tütün inhisarı uİnum 
müdürlüğünden: 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazet 

1 O top tel: Bir metre arzında. 

190 kilo çelik safha ( lama ). 
Münakasa ile alınacak iki malzemenin nümunesi idaremizde 

mevcuttur, 
Ahnacak tel, pinömatik makinelerde tütün elemek içindir. 

-idare ı lstanbul, Nw-uosmaniyo 
Şeref sokağı 3S • 37 -Telefon: lstanbul • 203 

Po.ta kutuau: lstanbul • 741 
Tel~af: latanbul SON POSTA 

ABONE FiATI 
TÜRKiYE ECNEBi --Çelik safhalar makinelerimizde kullanılan Lama bıçaklannın 

GP,.'· bM I M I kDllkA Nb A- imaline mahsustur. Alınacak safhalann ebadı müracaat vukuun-
u. - urun - u a - o.az 

miltehusısı Avrupadan avdet et- da bildirilecektir. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminat ak-

1400 kr. 
750 " 
400 " 
ıso " 

l Sene 
6 Ay 

s " 
1 " 

2700 "'· 
1400 " 
800 • 
300 .. 

eyo& u mam ao a ...,. lllnlardan meaullyel abnmu. 
mit8tir. 1 1 k k 2 T 1 1 çelerile beraber 21 t""•rİnievvel 930 pazartesi günü saat 11 de Gelen evrak seri verllnaez. 

e. o. ~34 muayene saatlerl 10e ~ Galatada tntiln inhisar idaresinde mübayaat komisyonuna mli- ı•---------~~ ...... 
12 ve ıs- 18 • racaatlan. _M_ea_'-ul_M_ü_d-,-iir_: _ll_dl-it-Ba-:~ 

DA OSHASANDt MACUNU~~ f 
kuruştur• 

DANTOS dit macunu clİflerİ 100 sene yaşabr, ç&rllmekten vikaye eder. Dişleri Jlci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve ditlerİJI 
anamda kalan tefeullaab •• ufuneti izale eder. Dit a;nlanna, nezlelerine mani 4ar. Ağızda ıayet litif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve 
qwlm plecek laer tlrltl h• ... hklana lirayetiae mani olar. Amapacla d•ima birinciliii ahr A birinciliği diplomalarla muaddakbr. En bllytlk mlklfab ihra eder. Alba madalye -.e 
alpelu almqtır. H .... ecza deposu. Dantos elit macana yerine bqb bir marka verilirse almayum. Çhkl Dantoa db:yama _pa enfes ve mlkemmel dit mftetah..nchr. 20 kmufbar· 


