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-IZMİRDEN HABER 

S ON POSTA Halkın gözüdür. Halk bununla görür 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler • 

• 
GELDi 

BELEDİYE MECLİSİ, İSTANBULDA OLDUGU 
DE HALK FIRKASI AZASINDAN TEREKKÜP 

GİBİ İZMIRDE 
EDECEKTİR ... 

i Tafsilltını 6 ıncı sayfada nlLuyunuz ] 

İstan bu lu n Şar k 
Tarafına Düştü 

Dün akşam saat altıyı on 
geçe İstanbul semasında kuy
ruklu yıldıza müşabih bir cisim 
görülmüş, az sonra kaybolmuş
tur. Garptan şarka doğru 
bereket ettiği tesbit edilen bu 
cisim hakkında rasatanenin 
v iği malumat şudur: 

Bu cisim, kuyruklu yıldız 
dtjildir. Polip denilen bir 
baceri semavidir. Garptan şarka 
dojnı düşmüştür. Büyüklüğünü 
ta min etmek mümkün olma

br. 

HUPOU:QO-
İkinci Piyanko 

on Posta'ya Mahsustu 

idarede bir çalışma sahnesi 
Tütün inhisar İdaresinin günlerden beri sayıp döktüğümüz 

yolsuzluklarından başka memurlarından bazılanmn hariçte ticaret 
yapmalarına yardım etmek gibi marifetleri de vardır. 

Geçen senenin haziranında idarenin Ba, hekimi doktor Fikri 
Servet B. na.sıba eline bir emaye fabrikası geçirir ve bynun ismen 
sahibi olur. Fabrikaya yağlıca bir İf tedariki için inhisar idaresine 
baş vurur ve icap edenlerle görüşür. İdarede güya bir yenilik 
göstermek için bayilere birer lavha yaptırmak çaresini bulur. 
Fakat bu, binlerce liralık büyük bir iştir. Münakasa yapılsa belki 
hariçten talip çıkar ve fiatı kırar. Belki bu işi m~clisi idare kabul 
etmez. Bunun için bir çare düşünülür. Akıllının birisi: 

Münakasa yapmayız, pazarlık usulile hareket ederiz ve işin 
[Devamı 4 üncü Sayfada ] 

-- Bugünlerde· makarnaya çok düştüle r. 
- Musoliniye benzeıı~ek istiyorlar galiba ! 

• 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Belediye İntihabı 
Neticesi Ve Hal

kın Fikri 
iki daire müteı••• dün latan

bul intihabmm neticesi anı.tela. 
IWINld ...... ha6eler, Selt>ed 
mkuwa Wç olmaru birk•ç .-er
kerde kahir bir eberiyet kazan
ma•ını icap ettirecek tekilde idi. 
Bu aetice lwıf!aııda teaadüf etti
tuab bazı mlntdlplerle glriif
tilk. Bu....-W yazipt la.eklrmda 
fikirlerini sorduk. Bize şu cevap
lan vsdller. 

İzzet B. (Hukuk ıoa smıf 
talebesinden) 

- latanbulda umumi temayül 
Serbest fırkayadır. Bu, aöz 
fÖtürmiyecek kadar açıkhr. 
Bu temaytll ve bu arzunun 
filiyatta ne derecede izhar 
edildiğini takdir edemem. 

• Ahmet Net'et B. (Kocamua-
tafapap, Meıelimesçit, 56) 

- lstanbulcla müntehipleriıı 
adedi birkaç ytiz bindir. B6yle 
olduğu halde ancak takriben 
42 bin kiti rey vermiftir. Di
ğerlerinin halda defterlerde 
isminiz yok teranelerile veril-
memiftir. Ayni zamanda fiimli 
müdahaleler ve baflralan na-
mına rey atmalar olmuştar. 
Bu intihap kanuni dejilclir. 
Şüpheyi davet etmektedir. 
Şehir meclisi bu fel'&it d.whi1incle 

.heyeti umumiyeyi temsil eden 
bir meclis mahiyetinde telikki 
edilmezse yeridir. 

• Hüseyin B. ( Anadolu han, 
24 ) 

-lstanbulda halk umumiyetle 
Serbest fırkanın kaunmaamı 
bekliyordu. 

Cnnkü kahir bir ekseriyet 
Serbest fubya rey ftl'IDİftİ. 
Böyle olduğu halde bugtln 
Halk fırkasının kazanchjı 
görnlüyor. Buna hayret etme
mek kabil değil. Hakiki halk 
hakimiyetini temin edebilmek 
için intihap encümenleri muh-
telif fırka taraftarlanndan te
rekktlp etmelidir. 

• R. Hamdi bey (Kadıköy, 
Kuşdili, 3) 

- intihabı Halk fırkaaa ka
zandı. Eğer intih.apta uauı.&z-
ltikler olmuay~ netice mu
hakkak ki Serbest fırka lehine 
olacaktı. Halk fırkasının pek 
u rey aldığı görülecekti. 

• Refik B. ( Hukuk birinci sı-
nıf talebesinden) 

- Umumi temayülü gör
dükten sonra bu neticeyi hay
retle karşılamamak bir tiirlü 
kabil olmuyor. 

SON POSTA T epinİevvel 21 

DABi LI llABBBLBB Günün Tarih 

Karmanyolacılık ı Acaba Kendini Öldürdü Mü? 

iki Hırsız BirKadına 1 Bir Oktruva MemUru 
Saldırdı. 

;..ıışı:::.~~~ Ortada Yok .. 
meni mezarlıjı civarmda iki 
hırsımı hkumuna utramıfbr. Süak Nafia -.ekili Recep ye ç.knnftır. Mehmet hey .._ 
Hırsızlardan biri Halıa oğlun- Beyin kayinbiraderi ve mez- den çıkarkea de kızım semıİf, 

da kahveci Hasamn kahvesinde baha müdiiril lıhami Beyin 3pm6f ve: 
akrabalarından oktnıva memu- .J.:-1 ..ı_ 

yabp kalkan Ahmet oğlu O. na Mehmet B. clündenberi or- -Ben alec"'B:U.. uemiftir. 
maıı, diğeri de Kemr burguda tadan kaybolmuştur. Mehmet B. c:lllndenbm ba-
oturan Hüseyindir. Bunlar ka- Mehmet bey diin daireye Jnnmuı ihtimali olan yerlerde 
dmm boynundaki (15) albnı gitmiş. yaabanenin anahtarla- araD1D1f ile de bulunamaımfbr. 
alarak kaçmışlardır. Osman nm arkadaflarma teslim ede- Mehmet B. çok linirli bir adam 
yakaJanm&Ş; alboJanu Hüaeyin- rek: olduğu için intihar ettiji zan-
de olduğunu söylemiştir. - Ben arbk pdiyonıml di- nediliyor. 

••• 
Tramvay Altında Celal Nuri Bey Cevap Veriyor ••. 

Üsküdarda Bülbüldereden 
yakan çılrmalrta olan tramvay 
Bağiarbqa tarafından aşağı 
bisikletle ıelmekte olan bir 
çocuğa çarparak derhal aı
dürmilftür. 

Berber Dükkinında-
Kachkiytlnde kadın berberi 

Rıdvan Ef. çırajJ Musta
fayı tokatlamıı, llastafanm 
kardeşi ı,......;ı m6clahale etmif. 
Rıdvan Ef. bat mafUİle her 
iki.mi pralmmf. la-aiJ de eli
ne ıeçirdiji mak•"• Radnn 
Ef. Jİ cerhetmiştir. 

Hırsızlıklar 
Son 24 saat zarfmcla feb

rimizde "5" bınızlık nk'• 
olmUf, "2" kat elbise, bir hah 
ve saire çabnnufbr. 

Belediye Hudutlannın 
Tadili Meselesi 

BetiJmlfta WIDCU bir 
belediye . tetkili Ye belediye 
hudutlannuı Kaymak•mlıklar 
hudutlarJDa ayclurulmam hma
aunda umumi rey toplanmasına 
dört gtlndenberi devam edil
miştir. Din m&ddet bitmit ve 
ekseriyet nisabı huıl olmadığı 
anlal'ldığı için d&t glbı daha 
uzablmlfbr. Şu halele dkt ,an 
IODJ'& sandıklar açılarak rey-
ler tunif edilecektir. Eberiyet 
hual olmau bile bu netice 
muteber olacaktır. ikinci bir 
temdide kanun mibait deiiJdir. 
Dl1n de rey atanlarm miktan 
pek azdı ve ablan reylerin 
rengi hep beyazdı. 

Adliyede Tebeddül Mü? 
Ankaradan verilen maluma

ta göre Adliyede bazı ıslahat 
yapılması düşünülmektedir. ls
tanbulda bazı hakimlerin teb
dil edileceği de verilen haber 
cümlesindendir. 

( 8q tarafı 1 nd ıayfada] 

Buan tahkikata sebep olur 
bir adamdır. Eğer fazla ce
vap verecek olunan yakışmaz 
dediler. Bununla beraber mll
priinileyh meczubu idare et
tim. O adam baklanda lly
ledilderini burada tekrar ede
cek değilim. Bu adam pek 
o kadar anlayqlı değildi. Me
seli : Cnmhuriyet Terakki
perver fırkasından bahsetti
ğimde aza&1ndan bazılanmn 
elim bir akibete ıitjftar olduk
larını 86yledim. Meczup sordu. 
Serbest Clmlıuriyet fırkuuıda 
da b6yle mi dedı"? Bittabi 
hayır cevabım verdim. işte 
uvalh meczubun kafau ( ıe
Vİf ) ıetirerek, meb'ua Bey 
balkı idam ile tehdit ediyor; 
diyerek ıazetenize bir telgraf 
çekmiı. Mecliste alelide idam 
cezalan aleyhinde daima rey 
veren ben bir erkek iki ka
dım idam ca•mndan kmtar
malda marufum. 

Bu kadar mecnunane .aztı 
.CSyliyebilmek için bilmem ne 
kadar morfin yutmalı. Gaze-
tenize ruba uırhk bir pzeteci 
haysiyetile habrlata)'lm; ~lka
rada olduğu gibi 6tede blericle 
bôyle meczuplar olabilir. Ge-
len telgraflar uıak idarece 
aanslir ediline fena olmaz fik
rindeyim. Eğer tahrir heyetiniz 
telgrafı biraz ıBzden geçİrmif 
olaych bir meczuba tebip 
etmek klllfetinden beni esirge
mif olurdunuz. Bir rinyete 
göre de Fethi Beye Arnavut 
ve Ağaoğlu Ahmet Beye Ra, 
demişim. 

Bu havadis te ayni menba.
dan ıeJiyor zannediyonım. Ben 
b6yle birşey söylemedim. F et
hi Bey Arnavut değildir. Ve 
Ahmet Bey Azeridir. Bununla 

beraber ırkan ve aslen bu iki 
zat Arnavut ft Rus detil de 
zenci Ye ukı ufardan olay
dılar, buglln herkes kadar 
(T&rk) olmal•n lbun plirdi. 
Bundan dolayı Ahmet Beyi 
lmdınmtlar, lazdırtmıtiar, knf
re bqlam•f, aiz de bu kllfürleri 

• • • U-L-- beni neşretn11pınıı. nanzam 
yamltmıyoru ayni nakarab 
Ahmet Bey tam y6z on sekiz 
defa tekrar etmiftir. 

latenenb o ldiflrleria klife
aini yapbnD ve her glln 
butırm, Ahmet Bey Rus cle
jildir. Lehtllbamt velminne 
fiiytılmezhep " ueridir. Tak
riben yirmi sene evvel Osmanlı 
tabüyetine gİrmiftir. Bu haki
katler tebedanı edemez. lrkan 

tRua delildir. Vaktile çarlık 
tebaamnClan bulunmalan kendi
lerinin bu ırktan oldaklannı 
işrap etmez. Sizi bu cenbımla 
taciz etmek iatemezclim. Fakat 
..-kadqlanmdan banlan .. bu 
iana~ cenpmz kalmamahdır." 
dediler. On1m için me zahmet 
verdim. Bir ele TEKNiK itiba
rile size hakikaten bir veaayada 
bul~m: ı..adı muhtevi 
hkralan tetlribiı pzetenile 
ıeçirmeyiniz." 

SON POSTA: Matbuatta 
yOz bir kiti ile mlllkat aer
liYhua albnda lilsileli yaza 
yaıan bir meb'us muharririn, 
bilhıaa intihap esnamnda ıa
ıete okumamğmdan bahset-
mesini saclece kaydediyoruz. 
Celil Nuri Beyin diğer vua-
yasma teşekkiır ederiz. Maa
mafih ta'Vliye ettikleri fibi 
gelen evrak ciddi aurette tet
kik edilmektedir. Malkara kon-
feraDBIDda &rbest: fırka ile 
Terakkiperver &rb aramda 
mukayeae 1zmua, meczup de
diği zabn ii•sma ft uberi-
ne kuvvet veriyor, bahsettik
leri diier hkralar bize ait 
olmachğl için bittabi muhatap 
addedilemeyiz. 

Stadyum 
Mevkii Bir Türlü Tayin 

Edilemedi 
latanbalda bir tehir stad

JllmU yapbnlm• tebrrlr 
etmifti. Bun. için , .. te1en1. 
birçok yerler Jmlcb. birçok 
teyler tahmin adildi. Fakat 
bunlann hiçbirisi doğru değil
dir. Bu Wta içinde aporc:alaı
tarafmdan glnderilecek bir 
heyetin de iştirakile vali ve 
belediye reİli Muhittin Ye be
lediye heyeti fenniye mlldtiriı 
Ziya Beyler taraflndan lstan
bulun neresinde stadyum Yapl

lacaiJ hakkmda tetldket yapı
lacak, teklif edilen yerler 
gezilecektir. Stadyumun teeiai
ne hllldimet te ( 40) bin lira 
ile iştirak edecektir. 

Cemiyeti B~lediye 
Tarih Oldu 

Cemiyeti amumiyei beledi
ye çarşamba günO SOD ve ta
rihi içtimaım yaparak endl
menlerde bulunan ban işleri 
neticelmdirmİfti. Dla veyahut 
bugOn için tekrar bir daha 
toplanacağmclan bahsedilmipe 
de bu, doğnı değildir. Arbk 
bir daha toplanmıyacakbr. Bi
naenaleyh Ç8Jlamba ffbıün
denberi Celllİyeti belediyeye 
tarihe ka.npmf nazarile bakı-
labilir. Yerine teşrinisaninin 
ikinci veyahut llçiincii' giinil 
son intihabın doğurduğu mec
lis kaiın olacaktır . 

Tabancalı Çocuğun 
Marifeti .•• 
Şişanede oturan 15 y8flllda 

Nihat, Zincirlikuyuda oturan 
Cemil isminde bir çocuğu ta
banca ile bacajından yaralı
yarak kaçmııtır. Cemil hasta
neye kaldınlmıştır. -

Karanlık Sokakta 
Cinayel .. 

Ka11mpaşada Y eniçeşmede 
oturan bahkçı ismet, sarhot 
olarak evine gitmekte iken 
Bahriye hastanesi albndaki 
karanlık sokakta önüne çıkan 
5 meçhul ıahıa tarafından bı
çakla muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. ---Hürriyeti Ebediye 

intihabat 
Kadıköylüler Protesto 

Ediyorlar 
Kadakiy ve Sarıyer m· ıtiblll'I 

bımn neticeli cltiDe 
•laplmamııb. Ôjleye dojrJlll 

baralarm resmi neticeei dl 
tesbit olunmuftur. Verilen mr 
limata g6re Kadıkayde Halk 
firkua (2956)' Serbeat 
(I~), Sanyerde Halk ı..ı.. • .ı 
(7.889), Serbest fırka ( 1276) rfl/ 
alautlardır. Her iki mmtalr# 
Serbest fırka ocaldan ba neti-
ceyi protesto etmitledir. Kadı
köy, aynca milddei umumilijıl 
ve villyete müracaat ehniı".-ı 
de bir cevap atamamı~. * iNTiHABAT -1.tanW 
halkından reye iştirak eder 
leriD adedi 49,204 imif. 

FRANSA TiCARET NAZiRi - ....,. 
Flaaclen ,... eUpre.le ~ 
ıclecek ve Ankaraya sldec:ektir. 

CEMAL HOSNO B. - DflD A!Wd"O 
daa ..-ı.tlr· 

FEVZi PAŞA - Erkim harbiye nl!I 
El'nbdea Malat1qa hu.ket etmlt*• 

Jf. T ASA'RRUF-1931-1932 .....
m Dnlet bGtçeainde yapıbcd 
tuamıfun ( 20 ) milyon kadar ol
dutu tahmin edilmektedir. 

1f. DAROl.FONuNDA .
Hukuk, Tıp, Fen fakniteleıl 
m&derrislerile Edebiyat ft P. 
hiyat müderrialeri araauıdakl 
ilıtiW devam etmektedir. 

Edebiyatçılar DariılfibaulJ' 
emanetine getirilecek kimıeW' 
rin yalmz ilme hun vilcat fk' 
mif kimseler aramndan intihaP 
edilmesini ve Vekllete glnclr 
rilecek iki namzetten birinilt 
ualliyet namzedi olmasmı ir 
temektedirler. 

lf. lsMET Pf. - Don il 
karada Halk fırkua merkeıillf 
gitmİf, umumi kAtip saffel 
Beyle görilpnGft&r. Bu ziyartl 
intihabat ile alikadardır. 

lf. 2.l KAYMAKAM -' 
Dahiliye Vekiletinee prktll' 
garba nakledilmektedir. 

lf. ANKARA POIJs M()
DORO - M6staki1 jand~ 
tabur kumandam Salih B. ~ 
edilmİftİr. 

lt KAzlM Pf. - il 
reİ8İ, cumaya Anbraya ~ 
cektir. 

Şündi:'!~vkaf ida- lli-HIBi 
resinde bulunan Hürriyet ebe-
diye tepesindeki (Abidei Hnr- ı ı Peyami Saf anın 
riyet ile etrafmc:laki bahçe ve Son 
müesaeat) meurhldar bmma 1 Edebi Romanı 
mucibince din evkaf iclarai Basla h.tıladı. (4) üacıl 
tarafmdan belediyqe devir ıayfamızda okuJ11Das. ft teslim ec:lilmiftir. • .... ______ ...... ___ _ 

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

1 : Hasan B. - Vayl iki lider, kartı kar- l 2: Fethi B. - Hasan bey, yanımda dur dal 3 : Fethi B. - Dur, yahu, paşam ..• Zarları 1 4: lamet P• - Kazandım! . ,llflll" 
flY• ıeçmif, tavla oynayonuam ha?.. bana biraz utur relıin. alma, görmedim. Diifet atbğmı slrmeclim. Huan B. - Yoo... Mıaktilik ettta:,

11
• 

atbfum clltet delfl, duharaya bendfo 
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Her gün 
lktısadi Program 
Nerde 
Kaldı? 

M. EKERIYA 

Rusya 1928 senesinde beş 
ıenelik bir ikbsadi program 
çizdi. Bu porgram mucibince 
Rusya bütün kuvvetini ziraate 
•erecek, araziyi kollektive ede
cek, köylüyü amele haline 
getirecekti. 

Bu plan geçen 'sene tahmin 
edilen semerenin yüzde ellisini 
temin etti. Fakat bu sene 
llıüthiş bir netice verdi. Bu 
•enenin buğday hasılatı o ka
dar bol oldu !d, Rusya bütün 
dünyayı buğdaya boğdu . 
lngiJtereye vapur vapur 
~uğday döktü. O derece ki 
lllgiliz çiftçisi buğdayı tar
lada yakmağa mecbur oldu. 
~ünkü Ruslar buğdayı, İngiliz 
~ıftçisinin tarladaki mahsulünü 

esip pazara nakletmesi için 
Yapacağı masraftan daha ucu
la ınal ediyordu. Bu yüzden, 
değil yalnız İngiltere, bütün 
dünya Ruayanın buğdayını al
llııya mecbur oldu. 

Ruayanan bu muvaffakıyeti, 
~nu iktisadi felaketten kurtar
d~ .~ütün diinyayı da hayrete 

Ufurdü. 

• Beynelmilel ziraat enstitü-
•ünün yirmi beşinci senesi mü
llasebetile Roma' da geçen haf
t. bir merasim yapıldı. Bu 
lnerasimde Musolini şu sözleri 
•6yledi: 

"Ziraat gerek bir milletin, 
ierek dünyanın ikbsadi haya
tında en mühim rolü oynayan 
bir amildir. Ziraat inkilaplar 
ve ihtilaller doğurur, inkılaplar 
\'e ihtilalleri batırır. Onun için 
h~r millet, her şeyden evvel 
tıraati h . . d' ne e emmıyet vermeh-
ır." 

• İktısadi vazıyetimizi tetkik 
e~erek bize ıslah yollarını 
R~sternıek üzere davet ettiği-
~ız Avrupalı mütehassıslar 
ıze Şunu tavsiye ettiler. 

UT ker d.ürkiye bir ziraat mcmle-
t 1 il'. Memleketin iktısadi 
t~tnelini ziraat ve çiftçi teşkil 

er. 

t' ~inaenaleyh Türkiye, kuvve
y•nın rtıiihim kısmını zırai ha
\' •tının inkişafına hasretmelı, 
eh .zıraat işlerine azami 

ttnıyeti vermelidir.,, .. 
bu~ükünıet mali ve iktısadi 
'adi ana çare ararken bir ikb
"lınd Program yaptı. Eu prog
~ a zırai istihsalatın art
birı 1111 teınin için birç.>k ted
ltaJ~rl vardı. Köylünün vergisi 
lacak acak, çiftçiye kredi açı
la.. ' tohumluk varilecek, mal-
...-ını k 

&:nak • ~o pahasına kapbrma.-
&air .. ıçın teşkilat yapılacak ve 

'" Ve • B saıre ..• 
dan ~ Program yapılah altı ay 
nuiün azla bir müddet geçti. 
bang· ~ kadr bu maddelerden 
dırnı ısı tatbik edildi, bu yar-
h~dan hangisi yapıldı ? 

doay1:drn bildiğimiz, bu program 
Çunk'· a kaldı, icraata geçilmedi. 
t&ash u b ~e program ilmi ve 
o Prog ır programdı, oe de 
~eti raını tatbik imkanı vardı. 

ce ne old ? ayni b u Ayni sıkıntı 
ediyor ~hran, ayni felaket devam 

Beı d. 
r.. e ı Y e Heyeti ren . 
~t nıyesi Taşınıyor 

fenni an~ul belediyesi heyeti 
bcıe/1• eaı hu ay içinde Beyazıt 

Ye d · . 
t~lttir. aıresıne nakledile-

• 
~ON ~O~TA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Fikir KafJgalarında Kin * 

1 - intihabat iki fırkanın ve iki fırkaya 

ayrılan milletin fikir kavıaııdır. Bugüne 
kadar bu kavgayı yaptık. ı 

2 - Bu fikir kava-aaı bittikten ıonra iki 
tarafın tekrar el ele verip ça}lfması ve ıöy
lenen ıözleri unutnıaaı lizımdır. 

S - Fikir kavı&lannda kin ve husumet olamu. 

lledeni milletleıe yaraşan ıey memleket ltlerlııde 

vatandatJannıu kartı kindar olmamakhr. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Manisa' da 1 

Halk On Bin İmzalı 1 
Bir Telgraf Çekti .. 
İzmir, 20 (H. M.) - Mani

sa da belediye intihabı sızıltı
lar uyandırdı. Halk on bin 
imza ile Dahiliye vekiletine 
bir telgraf çekti. 

İntihap bitmişti. Fakat inti
hap encümeni mazbatayı imza
lamıyordu. Bunun sebebi de 
valinin verdiği bir emirdi. 

Kemalpaşa' da 
Yüksek Makamlara 
Bir Arize Gönderdi 
İzmir, 20 (H. M.) - Kemal

paşa jandarma kumandanı vi
layet makamı ile arasında çı

kan bir ihtilaf yüzünden istifa 
etti. 

Halk son günlerde valinin 
idare şeklinden müteessir oldu. 
Yüksek makam!ara telgrafla 
bir arize takdim etti. 

" 
Asarı Atika Heyeti Gitti 

Divrigi, Amasya ve havali
sinde asarı atika taharri ve 
tetkik edecek olan Darülfünu
numuz Asan atika müderrisi 
M. Gabriyel dün yanında Ma
arif ve hars müfettişi umu
milerinden Tevhit Bey bulun
duğu halde Amasyaya gitmiş

tir. M. Gabriyel bu havalide 
bir aylık tetkikattan sonra dö
nerek Darülfünunda konferans
larına başlayacaktır. 

Açık Lağamlar Ve 
Mecralar 

Şişli ve civarında bazı li
ğamlar ve mecralar patlamış
tır. Bunlardan çıkan gaz ve 
kok~lar o civar havasını boz
maktadır. İstanbul belediyesi 
bu liğamlann ve mecraların 1 
kapatılmasına karar vermiştir. 

Cumhuriyet Arkada
şımıza Geçmiş Olsun 

Cumhuriyet arkadaşımız 
dün yaptığı karikatürde in
tihabat münasebetile Halk ve 
Serbest cumhuriyet fırkalarını 
boks yapan iki boksöre ben
zetmiştir. Halk fırkası galip 
mevkiindedir. Serbest fırka 
ise mağlup olmuş, ringden ye
re düşmektedir. Fakat arka
daşımızın makinisti bilmeyiz, 
Serbest fırkadan mıdır, yahut 
dikkatsizliğine mi gelmiştir, 
klişeyi ters koyduğu için Halk 
fırkası yere düşer vaziyette 
görünmektedir. 

Arkadaşımıza tam gününde 
yaptığı bu yanlışlıktan dolayı 
ieçmiş olsun deriz. • 

Bergama' da 
Kaymakam Belediye İntihap 

Sandığını Açtırmadı ... 
Bergama, 20 ( H. M. ) - Bergama' da intihap bitti. Kay

makam sandığı jandarma kumandanına teslim etti. Jandarma 
kumandanı intihap encümenine kaymakamdan emir almadıkça 
sandığı teslim edemiyeceğini söyledi. Kaymakam da: 

- Vali emir vermedikçe ben sandığı açtıramam, dedi. 
EmcUmen bumm üzerine bir zabıt tanzim ederek Dahiliye 

vekiletine gönderdi. .......... _________ _ 
• 
lzmir Kenar Mıntakala-
rında S. Fırka Kazandı 

İzmir, 20 (H.M) - Serbest fırka Buca intihabım 77 
mukabil 867 reyle, Karantine ltihabını 59 reye mukabil 
reyle kazandı. 

İzmir, 20 ( H. M.) - Boz oğan'da belediye intihabım 
seriyetlc Serbest fırka kazandı. 
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T e c av Üz ı Stok Mallar 

Bir Adam Bir Kadına · 
Sarılmış 1 

Eyip'te oturan Selma Na
ciye Hanım Kasımpa.~ada Bah- , 
rıye caddesinden geçerken 
arabacı Halilin sarkıntıhğına ' 
uğramış ve herif bu ka<larh 
kalmayarak kadının boynuna 
sarılmıştır. 

Naciye Hanımın feryadı ü
zerine yetişen memurlar Halili 
yakalamışlardır. 

Hükumet Bunların 
Miktarını Sordu ... 

Ankara,20(Hususi)- İktısat 
vekaleti mıntaka ticaret · mü
dürlüklerine bir tamim gön
dermiş; memleketimizdeki is
tihsal emtialarını ve bilhassa 
ihraç iskelelerimizde bekliyen 
ihraç edilecek stok mallarımı
zın miktarlarını ve vasati fiat
lannı sormuştur. 

Vekalet aldığı ~alfımatı 
ecnebi mt.mleketlerdeki ticaret 
mümessilterimize göndererek 
mallarımızı ve fiatlarmı cihan 
piyasasına arzedecektir. 

ı · s. Fırka 
Bazı Yerlerde Ekseriyet 
Temin Etti ..• 

lzmir, 20 ( H. M. ) - Söke 
ile Seferihisarda Serbest farka 
kazandı. 

Kula'da Görülen 
Garibeler 

Kula - Burada sandık beş 
gün tatil ettirilmiş, Serbest 
fırkaya rey atılması men
olunmuştur. 

Meb'us Akif Pey gelmiş ve 
bir takım garip sözler söyle
miştir. 

Mesela: 
- Fethi B. mecliste soru

lan sualler karşısında iciz 
kaldı, kıpkırmızı kesiliyor. 
Onun arkasına bir takım ko
münistler toplanmış, böyle bir 
adamın arkasına düşmeyin, 
Hem siz ne yaparsanız yapın, 
Halk fırkası kazanacakbr. 

Serbest fırka, bu hadiseleri 

protesto etmiştir. 

Neredeyiz Yahu? 
Kars - Serbest fırka müd

deiumumiliğe müracaat ederek 
şikayette bulunmuştur. Bunun 
sebebi, bir tab..,m sivil polis
lerin fırkadan çıkanları çevirip 
isticvap etmeleri ve vesikala
rım yırtmalarıdır. 

Kıdem Gürültüsü Bir Dolandırıcılık ... 
Sirkecide Kavala otelinde 

oturan Bosnalı Mehmet Ef. nin 
Beyoğlu İstiklai caddesinde 
180 lirası dolandırılmıştır. Do
landıranlar belli değildir. 

İhraç iskelelerindeki stok 
mallarımızdan bazıları şunlardır: 

Meb'u; Yahya Galip Beyin 
damadı (3500) kuruşla Galata 
ithalat gümrüğil bilinci mua
yene memurluğuna tayin edil
miştir. Bu tayin kıdemleri na· 

Buğday, arpa, susam, pamuk, 
afyon ve saire ... 

- - - - - zan dikkate alınmayan memur-
1 lar arasında şikayeti mucip r • • • • 

ister inan, ister inanma! 

Son bir kısım demiryol 1 lira gibi bir paranın (20) 
lirasını tek bir ada

vermekte de bir he-

inşaatının tamamlanmsındanl bin 
dolayı bu işlerde çalışan ma 
fen adamlarına, memur sap nisbetsizliği varc!ır. 

Bir faaliyet şubesinin iyi 
işlemesi için o şubeyi teş
kil eden unsurun faa
iiyetinde tecanüs bulun
mak gerektir. 

ve müstahdemine taksim 
edilmek üzere derrıiryollar 
idaresi ikramiy ~ olarak 
(50) bin lira ayırmış, bu 
paranın (20) bin lirası in-
şaata nezaret eden fen 

·1 • ~ memuruna verı mış, ayrıca 
idare hesabına bu zat Av
rupada istirahate gönderil
mış. 

Bir fen adamı için bu 
parayı çok görenlerden 
değiliz. Fakat bir iş için 
çalışan yüzlerce insana 
taksim edilecek (50) bin 

Halbuki hakların tev
ziinde velev zühul neti
cesi olarak bu derece 
fahiş hataya düşmek hak
sızlık yapıldığı kanaatini 
uyandırabilir ve tecanüsü 
bozar. Biz böyle bir nisbet
sizliğe şimdilik inanmak 
istemiyoruz. Sen ey kari, 

ister inan, ister inanma! 

olmuştur. 

Istanbul Belediyes,nin 
İlk Mecmuası 

Eski İstanbul Şehremaneti 
(Şehremaneti Mecmuası) namile 
aylık bir mecmua çıkarıyordu. 
Eylülden itibaren Şehremaneti 
ilga edilerek yerine lstaııbnl 
belediyesi kaim olduğu için bu 
mecmuanın C:a ismi ( İstanbul 
Belediyesi Mecmuası) na tahvil 
edilmiştir. Mecmuanın ilk nüs
hası dün neşredilmiştir. 

Bir Kuyumcu 

1 
Soyuldu ... 

1 
Beyoğlu istiklal caddesinde 

l 551 No. Azarik Efendinin ku-
yumcu dükkanına arka pencere
lerinden giren hırsızlar 4,000 
lira kıymetinde altın saat, yü
zük küpe ve sair eşya çalmış
lardır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Poletika 
Ve 
Pazı Kuuveti 

- _J 
Ben sporcu olsaydım, hiç 

tereddüt etmez, poletikacılıkla 
uğrqmıya başlardım. Evvela 
bu iki meslek te, fantezi kabi
linden insanı daima eğlendi
ren, az yoran, büyük tetkik 
ve tetebbülere mecbur etmi
yen sahalardır; hatta, bir 
insan spor ve poletika ile 
meşgul olduktan başk, üçünc;i 
bir meslek sahibi olabilir. 

Fakat, bir sporcunun siya
sette muvaffakiyetini temin 
edecek mühim bir sebep var. 
Bizde poletikacılık zekadan, 
ilimden, talakattan ziyade, 
atılganlığa, cesarete ve kol 
kuvvetine muhtaç bir meslek. 

Son intihabab gördünüz: 
Mantıktan ziyade, yumruk; 
delilden ziyade tokat;- lisan kuv
vetinden ziyade pazı kuvveti 
işe yaradı. ittiler, dllrttüler, 
dipç.iklediler. 

iki fırkadan biri akıllı dav
ranıp ta, Galatasarayın ve F e
nerin en seçme delikanlılannı, 
boksörlerini, atletlerini, deniz
cilerini, futbolculannı sandık 

başlarına dağıtsaydı, çıt çık
madan istediği reyleri sakcr 
alır, bu kadar pabrdıya da lil
zum kalmazdı. 

Anlaşılıyor ki bu memlekette 
okumuşluğun çok bir faydası 
yok. Her işin sonu gene pazı 

kuvvetine dayanıyor. Yeni nesil 
bu itin farkında olacak ki, 
mekteplerde okuma yazmadan 
ziyade spor gayreti var. Fut
bol, güreş, boks, atlama, sıç

rama gırla gidiyor. 

Verem Y ataklan 
Çoğaltılacak 

lstanbul belediyesi Burgaz, 
Heybeliada ve Büyükada sa
natoryomlarındaki belediye 
verem yataklannı ( 30 ) ara 
çıkarmayı düşünmektedir. 

Eczanesi Olmıyan 
Eczacılar 

Sıhhiye vekaleti etibba oda 
sına, odaya kayit mecburiy• 
tinin eczane sahibi eczacılar 
hakkında olduğunu bildirmiş, 
daha evvelce : odaca kaydi ya
pılmış eczanesi olmayan ecza
cılardan aidat ve duhuliye na
mile alman paralaruı derhal 
iadesini emretmiştir. Odaca 
duhuliye olarak ( 1 O); senelik 
aidat olarak (12) lira alınmak
ta idi. -KAYBOLDULAR 

DE~IZE ÇIKAN BEŞ P.IUSEvl 
ÇOl:UKTA:-l HABE.R YOK 

Kadıköyünde, Y eldej'irmcnindc otu
ran S Mıuıcvl çocuğunun perşembe 
akşamı kayıkla dcni~e açılıp o s;ind.en 
beri ~örünmediklerlnl y:ızmştık. liııd11<. 
ş8yle olmqtur: 

Yeldeğlnnenlnde bakkal Esterin 

çırağı lıırail; arkadaşı Mcnahlm, Yako, 

D:ıvlt ve Leonu beraberine alarak kayıkçı 
ilak'-u efendiye gitmiş, üzüm getirmek 

üue lstanbula gideceklerini söyl~miı 
ve bakkalın haremi madam Esterin 

l·ayıfı kendilerfnc vermelerini rica etti
• ini bildirmi !erdir. 
g Hakkı efendi hiç ~üphclenmeden san-

dalı vermiş, o gün, bugün de çocuk

lardan haber alınnmamıştr. Çoçuklann 

anneleri dün hükCimete ınüracnat etmiş 

tahkikata b:ışlanmıştır. 

• • 

rF 
ll Peyami Saf anın 

Son 
Edebi .Romanı 

Bugün başladı . ( 4) üncü 
3ayfamızda okuyunUL 

l 



Manisa - Manisa intihaba
tınm feshi için teşebbüste bu
lunulmuştur. Zirat Serbest fır
ka 2995 reyden 2625 rey al
dığı ve bu da encümence bile 
malum olduğu halde meçhul 
bir el, attığı reylerle bu neti
ceyi değiştirmi jtİr, iddiası 
var::lır. 

Kınık ta 
Kınık - Serbest fırka ek

aeriyeti kahire ile kazanmıştır. 
Bergamadan Bir 
Protesto .. 

Erzin - Dairei intihabiye
ıini dolaşan Cebelibereket 
meb'usu Naci paşa d"ört .. 
yoldan Cebeliberekete geçer
ken yolu üzerindeki Erzin na
hiyesine de vali Ziya Beyle bir-
likte uğradı. Derdini yanmak 
için nüfuzlu bir hükumet ada
mı arıyan kesif bir halk küt-
lesi derhal etrafını sardı. Meın· 
leketin dertleri anlatılıyor, hii· 
kiimetin muaveneti bekleniyor" 
du. Derken ne.hiyenin büyük" 
lüğüne ve nüfusunun kesafe" 
tine geçildi. Bergama - Halk fırkası 

248, Serbest fırka 1368 rey 
almış iken bir takım hilelere 
baş vurulmamasından dolayı 
fırka protestoda bulunmuştur. Ödemişte intihabe giden halk, ortadaki resim Germencik nahiyesinde kadınlar ve işçiler Serbest 
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1111 

Cümhriget fırkası ocak reisi Şükrü Beydir. " fırkanın önünde intihap iÇin Hazırlanıyorlar . • 

Halk tarafından buranın da 
tam teşkilatlı nahiye olmasını 
ve bir nüfus hüviyet cüzda~1 

ve yahut bir tapu senedi içııı 

ugunun ır1.ese- • · 
ı e ı er; n J en Odemişte Serbest Fırka Azası Niçin Tevkif E_dil-

günlerce işini bırakıp fa ökii· 
zünün yeminden ve çocukları· 

nın nafakasından kestiği iiÇ 
beş liranın da burada kal· 
ması ve terkedilen günle· 
rin kazandırılması için rica~a 
bulunuldu. Naci Pş. bu işıJ1 
vali Beye ait olduğunu söY: 
ledi. Vali B. de nazarı dikkat• 
celbedeceğini vadetti. GeçeP' 
lerde zürra yardım ve haciı• 
lerin durdurulması için hükunıe· 
te ve bir sureti de Naci PaşaY~ 
çekilen telgraftan bahsedild1• 

Tahsildarların hakikaten haciı• 
le mi vergi tahsil ettiğini .v~ 
bunun neden ileri geldiğıf11 

sordu? Halkın yoksuzluğ'tl• 
iktısadi buhrana inzimam edef1 
fena hayalar olduğu ce\13~~ 
verildi. Uç saat süren basbll 
halden sonra paşa ayrıldı. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada J 
miktarını . az gösterir, ayda 
iki bin livha alacağız d~z. 
Böylece her ay ikişer bin liv
badan üç ayda alb bin livha 
almış oluruz ) der. Hemen İf 
kararlaştırılır : 

Tasvibe iktiran ettirilir • 
Yüzde beş yüz kirla doktor 
bey işi üzerine alır. Fakat ken
disi idarenin bir memuru ol
duğu için ortaya kendisi gibi 
doktor olan bir arkadaşım çı
karır. 

Adı (Y al,rnp Y eşua) dır ama 
tüccar ve müessesata karşı 
doktor Y akup Yaşar B. müs
tear ismini kullanır. Bu mari
fetli doktor hemen paçaları 
sıvar, en ucuz bir fiata mal 
olacak bir şekil bulur. Elli ku
ruşa malettiği lavhaları iki 
yüze inhisar idaresine yamar 
ve fabrika hesabına da yüz 
kuruştan geçirir. 

Ancak lstanbulda bayilerin 
adedi takriben iki binden 
ibarettir, bu kadarcık iş dok
tor Beylerin gözlerini doyur
mıya kifayet etmez. Hüner bu 
lavhaları Türkiyedeki tekmil 
bayilere teşmil etmektir. Bu da 
kabul ettirilir ama gene az. 
İnhisar idarelerinin kapılarına 
asılmak için birer emaye 
lavha yapılsa fena olmaz, 
değil mi? Hem bunların fiatı da 
oldukça tuzludur, iyi kir 
bırakır. Binaenaleyh bu mak
sat ta hasıl olur. Livhaların 
imaline başlanır. 

Fakat okadar berbat şey
ler çıkar ki kabil değil ka
bule şayan görülmiyecek. El
bette bunları yutturmak için de 
bir yol bulurlar ve hakikaten de 
bulmuşlardır. 

Kusurlu kusursuz, iyi kötü 
denilmez, livhalar olduğu gibi 

muayenesiz, tetkiksiz kabul olu-

Tefrika numarası: 1 

diler, Şimdi Vaziyet ~e Merkezde-Bulunuyor? 
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hasında Serbest Cümhuriyet tahtı tevlilie alınmışlardır. 
Fırkası Ödemiş ocağının mühür- Müşterek menfaatleri bu-

İntihapta Şöyle 
Garip Hadiseler 

De Olmuş 
Kırklareli 18 - Dün intiha

bat mücadelesinde öğleden 
sonra müessif bir hadiseye şa
hit olduk. Halk Fırkası binasın-

dan gelen(can kurtaran yok mu?) 
sadası üzerine herkes bina 
önüne koştu. İçerde baygın 
bir halde yatan arabacı Ya
şar ağayı gördüler. Tahkik olun
du ve bu adamcağız Halk Fırka
sına rey vermek istemediğinden 
fırka heyeti idare azalan tara
fından dövüldüğü ve fakat polis 
gelinciye kadar kaçtıkları an
laşıldı. Hadiseye meb'usları
mızdan doktor Fuat Bey de 
tahit olmuştur. 

Kırklareli un tüccarı 
irfan 

Son Posta: Hadise tahkik 
edilmelidir. Doğru ise ehemmi
yetle nazarı dikkate alınma
lıdır, çünkü şayanı hayret bir 
cürettir. 
~r. Hemen başmüdürlüklere 
bir emir: 
"Mıntakanıza şu kadar li.vha 

gönderdik. Bunları üçer lira 
fiat ile bayilere dağıtınız ve 
parasını gönderiniz!,, Halbuki 
livh~ar idareye ikişer liraya 
mal olmuştur. Ne zarar var 
bayiler emir kulu değil mi? 
ıırtlanndao bir parça de idare 

lendiği hakkında bir fıkra o- günkü vazifelerine bağlı, ümidi 
kuduk. Ödem~ ocağı kapalı istikbali de sandalyelerine mer
degv ildir. but olmakta gören memleket-

teki bir küçük zümrenin 

Serbest Fırka 
Bir Beyanname 
Neşretti 

yalnız kayıt ve kabul için tezviratı neticesi olan bu 
müracaat eden vatandaşlara müfteriyabn mürettipleri kanun 
ait teklif varakalarını daha huzurunda adaletin pençesı'n Ereyli, 16 - Serbest fırka 
fevç fevç müracaat edenlere den hissei mes'uliyeti alacak-
icrayı tesir, ibrazı galebe mak- ları, arkadaşların masumiyeti bura halkına hitaben şu be-
sadile ocağımızın faal uzu-yı.; indel muhakeme tecelli ve yannameyi neşretmiştir: 
farına leke sürmekte vicda inkişaf edeceği şüphesizdir. Aziz Ereylililer 
titremiyen biinsaf muarızla .. İşte görülüyor ki ocak mesdut Malumunuz olduğu veçhile 
mızın tasnigerdesi olarak giiya değildir, teklif varakaları adli- intihabat eylülün on üçüncü 
" Fırkaya gizli aza kaydetme yede, arkadaşlar kısmen mua- günü başlıyarak on yedinci 
isnadı ,, düzülmüş ve bu vadi- nzların hoşuna gitmiyen ve güuü nihayet vermesi lazım
de heyeti idare aleyhinde tali- ıfiahza maddei töhmet ad dedi- gelirken Halk . fırkaeı muhtelif 
rik edilen dava üzerine evrak len fikir mücadelesinden dolayı bahanelerle gayri kanuni ola
ciheti adliyece müsadere edil- tevkifanede olunca faaliyetimiz rak intihabati iptal ettirmiş, 
miş ve başta ocak aeisi oldu- nisbeten sektedar olmuştur. reyleri sandıktan atmak suretile 
ğu halde heyeti idarenin üç Ocak açık, azalarımız sa- yeniden işe başlamışlardır. Bu 
kuvvetli uzvu, azamızdan sekiz dık, efkan umumiye bizimle sefer de halkın Serbest fırkaya 
efendi ile birlikte musanna beraberdir. rey vereceklerini anlıyan Kay-
birinci maddeye zamimeten Ödemjş, Serbest fırka reisi makam Sami B. ve intihap 

encümeni azalan merdivene 
ra bayilere üçer liraya satılır. I luklar vuku bulmuş. Ve meseli jandarma dikmek suretile 
(Ve galiba biraz insaf edilip durup dururken böyle bir iş lehimize rey verenlerin içeri 
küçük bayilerden ikişer buçuk çıkarmakta mana ve menfaat ~ girmesine mani oldular. 
lira alınır.) Farkı idareye irat yokmuş; usulen münakasa ya- Bugün bundan daha mühim 
kaydolunup on iki bin lirası pılmak lizımgelirmiş; kabul bir hadisenin şahidi olduk. 
doktor beylere ihsan edilir. edilen fiat pek yüksekmiş; te- Fırkamız lehine rey verenler

işte her bayi dükkanında seUümde mallara bakılmamış; den birisi kaymakamlığa müra
asılı gördüğümüz çirkin, bir hepsi kusurlu imiş ve hiç ka- caati resmiyede bulunmuş ve 
tarafı kopuk, bir tarafı kambur bul olunmamak lizımgelirmiş. Serbest fırkaya rey verdiğin
berbat yazılı (tütün ve sigara) Böyle çirkin lavhalan bayi den dolayı. istidası iade ~luna: 
livhaları' milli bir müesseseye dükkanların b tır k rak F ethı Beye venlmesı 

d .. .. it d b' 'h a ce ren as ma .. 1 . t• yar ım susu a ın a ır ı san bir zevksizl'k . 'b t soy enmış ır. 
eseridir ve bundan Yakup Ye- .d . . hı mdış vb~ mkA aye Bir kaymakamın fırka ihti-
şuva Ef. kendi hesabına altı 

1 
ı ~r.e. ıçı~ .. un an ır ar te-

bin lira almıştır. \ mınını duşunmek ve bayilere fiat ile livha satmak ayıpmış. 
çağı- Ama ortada birçok yolsuz- maliyet fiatından çok fazla Adam sen de. 

kir etsin. 
Hasılı Javhalar bağıra, 

mekten de yoruluyordu. 

Kuşadası İntihabı 
İzmir, Karantine 19 (Hus1: 

si) - Sabık Adliye Vel<• 1 

Mahmut Esat Beyin menıle' 
keti olan Kuşadası intihabıJ11 

Serbest fırka kazanmıştır. s;) 
fırka (801) , Halk fırkası (8 
rey almışlardır. ----

Bir Tavzih 
Ilgın' da Yolcuk köyü muhtlJ" 

H. Avni Ef. kendisinin elyed~ 
köy muhtarlığını yapmakta e' 
vam ettiğini, işinden çıkatl~dııJ 
ğı hakkındaki haberin doı' 
olmadığını bildirmektedir. 

rasına kapılarak vazifei resdflli; 
. . '·a ıı yesım unutması ne ~ 9 

şayanı esef birşeydir. J3tıdt 
karşı vatandaşlarımızın j}et ıı1 
bu gibi yolsuzluklara f128' 11$ 
kalacağını anlıyan ocagıflli' 
içtima ederek intihaptan ~~· 
mizi çekmiye karar vel' 11~ 
Gayemiz intihabın kazail~ııi' 
değil!.. Asıl vazifemize ba1<8 

aziz kardeşler. ~1 
Ergeli Serbest fırka 0

'/ 

\,el 
e\' 

ye tramvayına herkesten 
atlamıya muvaffak olmuştıl· 

SON POST A'nın 

PEYAM} SAFA 

Edebi Romanı 

Beyazıda kadar çıkmak iste
medi, eski Darülfünun binası
nın önünde durdu, ayrılmak 
arzusuna benzer bir hareket 
yaptı. Neriman da hemen dur
muş, hemen elini uzatmıştı; 

Tütüncüye giderek bir cı- tarafmdan davet edilmemesinin 
gara aldı ve camın kenarına hususi sebeplerini araşbramı
asıh bir akşam gazetesinin ilk yor, bütün Darülelhan kızlarının 
sayfasına göz attı: Darülelhan kendisinden hoşlanmadığını zan-
muallimlerinden birinin resmi. netmiye kadar varıyordu. ıcor 

FATİB -BABBITB 
-1-

Nerinıan ve Şinasi Darül
elhandan beraber çıktılar, Vez
necilere kadar beraber yü

rüdüler. 
Beyazıtta bir arkadaşının 

davetine geçiken Neriman ko
ıuyor, Şinasiyi biraz geride 
bırakıyordu. 

Yolda çok konuşamadılar. 
Şinasi , Nerimana söylediği 
ıözlerin onda bu akşam daha 
az alaka uyandırdığını anla
dıkça yükselen ve yorulan se
ıile, cevabını bile alamadığı 
ıeyler soruyordu. 

Nihayet bu yorgunluk ae-

sinden bütün vücuduna ve 
şuuruna geçti: Kolunun altına 
ııkışhrdığı kemençe ağır geli
yordu; hafif uzamış tıraşı, ay
naya bakılmadan bağlanmış 

boyunbağı, kemerl:e sürtü
nüşlerile sağ dizi i 'lü tutmaz 
bir hale gelen panttGonu, tozlu 
potinleri, Şinasi için ayrı ayn 
birer mesele oldular, kendileri
ne dikkat ettirmiye başladılar 
ve ağırlaştılar. 

Daima bir iki adım önde 
giden Nerimanın yürüyüşün-

deki çevikliği, kıyafetindeki 
itinayi gören Sinasi, onunla 
kendisi araaındald farkı hisset-

fakat onun gizli bir sevin~le 
karışan bu acelesi, Şina$İyİ 
tereddüde düşürdü ve ayrılmak 
azabını arttırdı. NerimaJın 
elini bırakamıyor, ayrılrğı 
geciktirmek için lüzumsuz şey
ler söylüyordu. 

Sabırsızlanan genç kız, liiraz 
şiddetle elini çekti, kurtardı, 
koşarak uzaklaştı. 

Günün bu saatinde Şinasi
nin yalnız başına yapabileceği 
hiçbir şey yoktu. Ne tarafa 
yüriiyeceğini kestiremedi, bir
kaç adım attıktan sonra geriye 
döndü, o anın boşluğunu dol
durmak için bir cıgara aradı, 
paketini açtı ve boş buldu. 

Alaturka, alafıranga . musı·ki C k k Tramvayın arkasındaJJ !iiJe ıgarasmı ya tı ve ibriti rııl· 
münakaşası hakkında sözler. çakarken aşağı kayan kemen- mak, içine atlamak a bİ'e 
Gazeteyi aldı, katladı, ceke- çesini koltuğuna sıkıştırmak Şinasinin vücudu bird.~~ vit 
tinin dış cebine soktu. için, itiyat haline gelmiş hare- gerildi ve gevşedi; biiYU ıldı'tl 

Geri dönerek tekrar Beya- ketini yaparak yürümiye de- hareket ihtiyacile üç dört pt~ 
zıda doğru ağır ağır yürüdü. vaın etti. , koştu ve durdu. O aııd3 digi 

Nerimanın misafir gittiği Beyazıt meydanına gelince k jstc f 
arkadaşı, Beyazıdm arka tara- tramvay bekleme yerinde Ne- çok şeyler yapına ~ r ~~1 

fında, yangın yerlerinde otu- rimanı gördü, şaşırarak birden- halde, gözleri, köşeyi af 1ııııştı· 
ruyordu. Şinasiden pek hoş- bire durakladı. dönen tramvaya takılıp 

8 
• y'' 

"yoıı 
lanmadığı için, ikidir, onu Evveli Nerimanın tramvay Başka hiçbir şey görı:nuediğifl~ 
evindeki toplantıya çağırma- bekleyip beklemediğini anlama- nından adam geçip geçın sıeri111 

mışb. O vakte kadar buna mıştı. A~ımların~ .. hı~laştırarak dikkat etmiyor, ayak ~e 00Jd11 

pek ehemmiyet vermiyen Şinasi, ona. dogru yürudu. Fakat İfİtmiyordu. Başına ka.. 91''' 
ilk defa olarak alındı. Zaaf an- Nerımanın hem kol saatine, A e bütün al :lJıı 
Jarmda, insanın can sıkıcı bir hem de tramvayın gelecegv i ve dışarı alemi 5·r o.• , 

l k T ·b· oldu 1 :ıı1 vakıayı tahsis edemiyerek tarafa sabırsızlıkla baktığını arı esı ır gı ı b· .. tilJ1 f11 ' 
umumileştirmesi ve bir felaketi görünce, arkadaşına gitmediğini gözlerinin önünde u . bit 5C~ 
ayni seri içindeki bütün menfi anladı, ona görünmek istemi- zaralar silinmişti ve bıÇ ğıJıJ~ 
ihtimallere teşmil ederek hepsini yerek sıra kahvelerin arasına duymuyordu. Kulakları u 
hakikat gibi görmesi yüzünden çekildi ve onu uzaktan seyrettiı mıya başladı. ,., J 
Şinasi de, Nerimanın arkadaşı Neriman ilk gelen Fatih -Harbi- l Arka•• "' 

• 



Hata Kimdedir? •• 

Meb'uılanmızdan Masbar Mtlflt B. in 

fırka içtlmaında verıller bahıinde (ver

ıri nı.emurluı olarak kullandıldanmızın 
b•nlan naehildlr. Bıına uamt ıalAhlyet 
111.ıbnaın edince kendllerinl tafırtbt bili. 
itiraz: blll kaydU tart ver~ tarhederler. 

ŞiU.yet dinlemeıı:ler bunun UnGne geç• 

lnek lazımdır. ) Buyunnutlardı. 

Kanunlar memleketlerin ihtiyacına 
göre yapılır. Muhterem meb'uı ta dahli 
0 ldutu halde heyeti muhteremei meb' • 

u.ıaıuıı da nazan tetkiklerinden ıre~tljl 

lltere vergi kanunlanmızdan kazanç 
\'errı.ı kanunu memura bllyük bir H• 
1lhlyet vermlttfr. Vergi takdJr edilirken 

lniikellefin kazancı memurun takdlrlne 

bıraJoımııtır. Memur da bir lnlandırt 
1
lYUhtt olamaz. Binaenaleyh takdir• 

eı .. [olacak verginin tarhında kendi 

· lranaatina ılfre lt yapamu, [ 91lııldl mu· 

'~b<tye tabidir. Korku il• hareket 
eder. 

Şinıdi bir memura 87le ıallhi7et 
'terilnılftir ki ffl'ıi tarhında bGtUn ıana• 
)'I \'e flhıunun • he:r kıımlle all.kunua 
1 ·-
lllk&nı ohoadıia halde doktor ile dok• 

tor alll , lllu mt mllhendlı, mı...,, ruetacl, 

boter, komiıyoncu, bankacı, avukat •• 

tnııall ile aynJ meılekten ribl dlltlinllr 

\'e bunlara re1en verrf takdir etmek 
fibt en nazik bir iti bir pluıa taJuııll 
etıı:ıek ıılUıulUiall gene kendllerl 18ater• 
lllişlerdlr. 

Memur kanunu tatblka ve verllea 
tıtıri -k Yapmakla n:aukelleftlr. Binaenaleyh 
utu.rlın memurlarda detiJ kanunda 

•raınıtk ve o ıuretle alah [etmek icap 
tder. 

• 

Tashih 
t . 12·10-938 tarih ve 78 numaralı gue· 
tnt2.d "B" e ır zihniyet,, •erlevhaaile yazılan 
ne~-n Yat yalandır. K5ylimib: HHen lkl 
lazeteye bir risale ve bir mecmuaya 

abonedir. Binaenaleyh Nahiyemiz mii
d .. 

Utü Kemal Bey tarahndan guetenlzla 

okunmamaaı hakkında bir emir verilme• 

eliği gibit tarahmdan dahi köy halkı 
toplanarak böyle bir tebligatta bulu.n-

lrıadını B ...ıh· l h . • . • u 6 • ı ya an avad111 a-a:ı:ete-

lllııe bildirmek kadar garip zihniyet 

'··· V\'ıa edeıniyorıız. Naip köyli mu htan 

Muharrem 

Konferansında Neler Konuştular? 

• 
- Yeni Zel8.nda 6a1Wlr~ll Snov- . 
den ve karısı · 

Yeni Zelinda baı~i iltt 
lıarı•ı w Hintlutan mıWaA/ıası· 
nın lcarı•ı 

Lort Strilı lbtl, 
Kanadadan 

Cenubi A/ri· 
ka başvekili ve 
Hint muralılıcuı 

iMDAT GELİYOR 
ltıpenin di - . k dı '-Yt•' d sev gı a n, onun 

t:' flkfl~ e, bugfin zengindir. 
~ad onu bırakıp gitmiştir, 
~ör:~ ın nıı cf endi? Bir daha 
iitnı1~"~enıek üzere bırakıp 

ylır L .. 
}'tt d: upen bundan şikA-
dtfcil e.k1! 0 r ınu? Hem bir de 

B~r~ 1 kadm. İkisi de uçtu. 
tl'lha R and da, Katerin de bir 
lltrıi :._uı Davnakı, yani Lii
hatt:ı tsen Lüpcı,ni bir daha 
~<ıka?'~~aklar mt? Kim bilir? 

Pen onların arkasm-

dan koımayı düşünmüyor. An
ladın mı? LU.pen bunu hatırına 
ıetirmiyor. 

Herşeyden evvel onların 
ıaadeti. Bertrandın saadetit Ka~ 
terinin sevinci, berşeyden evvol 
bu lazım. Halbuki sen, hu 
sırada bir yanına katili, öbür 
yanma ahçı kadını almışıiln, 

keyif çabyorsun. 
Raul, böylece Beşuyu, ga

rajının bulunduğu Avrupa ma· 
hallesine kadar götürmüştü. 

Ruhu Ve Bedeni Hasta Kadın 

Hayata Ve Dünyaya 
Nasıl Kavuşabilirim? 

Hayalci Kadınlara 1 Ev Elbisesi 9J 
Tavsiyem 

Dün mektubunu neşrettiğim I ' 
hanım kız, Türkiyedeki hasta 

·. ... • .. 
kızlann bir nilmunesidir. Ar
bk bugünkü kızlar içinde has
ta ve hulyacı kızlar buluna
bileceğine inanmak bile güç 

oluyor. Netekim dtın Darül
ftlnunlu bir ki% gazetedeki 
mektubu okuduktan sonra 
mektup sahibinin muhayyel 
olması ihtimalinden bahsetti. 
Fakat Darülfünunlu kız mem
leketin bütfin kızlarım kendisi 

gibi serbest sanıyordu. 

Halbuki daha ne kadar 
aileler vardır ki kızlarım haya
ta atmayı bir düşüş addeder
ler. Hele az çok varlıklı aile
lerde kızın işi nedir, hayatla 

alakası nedir ? Hiç. Onlar ha
yal ve efsane içindedirler. Hi
IA binbir gece masallanndaki 
kızlar gibi yaşarlar. 

Kızlarımızı mariz ve hasta
liklı yapan bu şeraittir. Has
talığın tedavisi onu tevlit eden 
ıeraitin kalkması ile mümkün
dür. 

O halde hanım kızım sana 

1 
1 

/ 

·./ 

Çiçekli basmadan yapılmış 

zarif bir ev elbisesi, yaka11 
kapalıdır. Zayıf kızlar için çok 
güzel gider. 

Malatyada Halk Bilgisi 

Tetkikatı 

Halk Bilgisi derneği geçen 
ıene Ayintap vilayetinde tet

kikat yapmış ve bir eser ha
zırlamıştı. Bu sene de Malatyada 
tetkikat yapmıya karar vere
rek tertibat almıştır. 

_TAKVİM= 

OGn sı20 -T eşrinievel-930Hıı:ır ıu 
Arabi Rumt 

27-Cemazielevel-1340 7-Teftfoievvel-134& , . 
Vakit·Eı:ant-V Hah 

OUnet ı2.S2 i 6 .16 
Otıe 6.S6 , 11.s9 
ikindi 9.S? ıs. 

Valnt-Eı:ant-V a.sat1 

Akşam 12.- ı7.2S 

Ytıtlı 1.31 18.5' 
imsak 11.U 4.37 
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BAR BM 

{ ) Bizde de kendi memı.ketllMle 
old.a;u kadar ,ahret kuan11Uf ol• 
Attm piri balısın divanı, mal6m o1clata 
lsecc, ft1 beyit iio bqlar: 

Eli )'• eyyiiheuald, edir ke'HD " 
navilha, 

ICl atk aaan nlbaut eTYel Teli Mat 
mlfldllbal 

Bu beyit : •Ey 1a1<f, kadehi doldur 
U .un, dile kolay ıcleıa &floa 7aman 
bir be & oldufunu ya!,alacdıktaa aoara 
iınbdım, dertllylmln d 7e terceme olu· 
NblHr. .,.., Arapca .._ lllriDcl .... 
rqı, emevllerln ~ bllkllmclan 
Yezidin olmak lbere mar.ıftur, Hafız, 
,..ttn .asr.1a11 ı-a •talftlr. 

Demokraside lialdlud 
projektörleri? ? 

DBBLiZLBRINDI 

Çorumda Sebzeler 
Mahvoldu ••• 
Çorum, l 9 ( Hususi ) -

Prasa kırk santim kadar boy • 
alda, son kıraiılardan bamy• 
ve patlıcan gibi sebzeler klmi
len mahvoldu. 

Peynirlerimiz · 
lakaderiye komolosumm 

1icaret odamıza bir rapor gh
clererek MISll'daki peynir tica-

ti . . ta1--! • • b.ldirm:-~ re m•zm &Tiyesını ı Lftll'• 
25 teşrinievvelde odada bit 
komsiyon toplanacak, Mıma 
fazlaca peynir ihracı için ted
birler alacaktır. 

Adana' da Ziraat.. 
Adana, 19 ( Husuai) -

Bakla, bezelye zeriyatma b..
laDIDlfbr. F uulya çiçek açtı. 
Pıraa ft Wma gibi aeluelw 
bol yetifmektedir. 

/ııior 

Futbol heyetinin verdiji 
mlihim kararlar meyamacla 
bilhassa fU madde pyam dik
kattir. 

Karar tadar: mantakaclan 
çekilmiş olan kulllplere mensup 
azalar mıntakaya merbut olan 
kulOplere intinp ederlerse 
müttefik bir kultlpten ahnacak 
aza gibi muamele glrmiyecek
ler, bpkı hariçten sıeJen bir aza 
aibi yalnız bir ay beklemek 
mretile resmi mliaabakalara 
dahil olabileceklerdir. 

Lik maçlarına 3 l teşriniev
vel cuma günO Taksim stad
yomunda başlanacakbr. 

Umumi kongrenin toplan
muı için llzımıelen teşebbtı
sat yapdllllfbr. Dedikodula 
mevzua tekrar avdet etmek 
istemiyorum. Orada bllttba 

T epialevvel 21 ::1 

Sinema Sütunu 

ismindeki muazzam sesli ve son eserinde atar lokomotifill 

yıldınmı hatırlatan ~ehenneml bir tarraka ile sevketmeld:eclir 

GLAKSO 

E. Ş. 

lçtimalanna almadıkları hal
de bir arkadq deliletile son 
dakikada Jederaayonculann ka· 
rarlanm aldım. Bu kararların 
tahlilini başka bir gftne bara
luyonım. 

Halk fırlrua binasında top
lanan Eyllp, Anadolu, Beyler
beyi, Beşiktaş, Beykoz, Top
kapı, Nipntqı, F enerbahçe ve 
Haliç kullplerinin muralıhaa
lan iki saat sllren bir mnza
kereden sonra atideki karar
lan vermişlerdir : 

1 - ihzari ve muvakkat aahlyette 
heyetler tefklllne, 

2 - Gayri nizami bir llirette içtima 
etmlt olan l.tanltul mıntakuı kor.pe
elala mukarreratım pyrl yarft aclcltle 

7•1 beyetlerla tqldUtt seçll•'ftir. 
Spor laeyetJerlnla tetelddllU flyleclir ı 
llıDtaka merluıa heyeti : 

Reı. : AbclUikadir Ziya B. Betlkt&f 
bd.eı R. Cemil ,. Seykes 

Hayri Celil ,, Fenerbah99 
K...ı ,. E,ap L Y • 
Necal ,. Tepluıpa. 

Diler a..,.tler .. intihap eclllerek 

lçtlmaa allaayet verllmlftlr. 

Hoı.tina boyalarile 
yünlil, pamuklu ve 
ipeklilerinizi kendi
niz boya_)'~ak BiR 
DEFA TECRÜBE 
ediniz • Elleriniz , 
kaplannız kirlen -
mez •e netice sizi ~ 
HAYRETLER iÇiNDE~ 
KIR. lamı ve m.rkay•.,,.M_ 
taklitlerini REDDED~ 
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ittihatçılar Divanı 
A 

Alide Hesap Verigorlaru .. 

Bitaraflığı İhlil Edebilmek İçin 
Ne Mümkünse Hepsi Y apılmışh ... 
Bütün Bunlar Yalnız Enver'in Emrile Oluyordu! 

(Goben) ve ( Breslav) a ait 1 - Eylülün on dördüncü ! kaya ifşa ediyordu. İtte bir 
lllaceralarm hakiki veya haki- günü mühim bir hadise oldu. tane daha : 
kate yakın taf silatmı sabık Çmıakkale Boğazından çıkan - Çanakkale meselesinden 
Maliye nazın Cavit beyin ağ· bir torpidomuza İngiliz l-u- pek az sonra Rı:sya hududunda 
tınc!an işitmiş ve öğrenmittik. mandam şöyle bir nota tebliğ birtakım heyetler gönderildi. 

Ben bunları öğrendikçe. ken- etmiş: "Boğazdan çıkacak olan Aynca Mısır hududuna da u
di he: abıma, bir takım garip ha- bütün Türk sefinelerine ateş ker tahşit edilmiye başlanıldı. 
Yat er peş:nde koşarak bugün- edeceğim.,, Bunların hepsi için İngiliz 
kü feci ve kanlı neticeyi hazır- işte İngilizi kumandanının ve Rus sefirleri müracaat et .. 
lıyanlara lanet okuyordum. bu tebliğini Çanakkale boğazı tiler. Fakat bu adamların söz-

Karşımızda duran ve bize kumanc'anı) işitince derhal tor- lerine kulak bile asan olma .. 
14
acaba meraklarım tatmin pil dökerek boğazı kapadı. dığından müracaatlarından 

edebildim mi?" gibi bir bide Ben hayret ettim : Boğaz müsmir bir netice çıkmadı. 
hakan Cavit B. süzgün ve kumandanı bu işi kendi başına Cavit B. burada durdu. Ben 
küskün bir vaziyet almıştı. nasıl yapar, dedim. düşünüyordum: Memlekette bir 
Not defterini biraz daha ka- Bana cevap verdiler: nıeb'uaan meclisi ve onun mu-
tışlırdıktan sonra ağzından - Boğaz kumandanına, fev- rakbe ve emrile iş gören 
kat'i bir ifade ile şu cümle kalade hallerde Boğazları ka- bir nazırlar heyeti olduğu 
döküldü: pamak salahiyeti verilmiştir. halde ortaya Enver isminde 

- Şu geçen zamanlar zar- dediler. bir harp çılgını çıkıyor, 
fında itilif devletlerine karşı İtilaf sefirleri bu mesele milletin mukadderatile alaka
l>itaraflığı ihlil için ne yap- karşısında da çok sabırla dav- dar olan en mü~~ı~ ~~eri tek 
lllaJc mümküme hepsi tama- randılar ve sadece .kısa bir başına yapmak cur etını ken-
lbeıı .. ük l l itiraz yapblar. dinde görüyor ve yapıyor . 

.. e m emme en yapı - , . . B b k G . · k. b d h · 
llııftır. V ila tti- '"'avıt . ugün ço cömert arıptır ı u a amın ıç sa-

- Ş e ved e .ti· af davranıyor, bugüne kadar öğ- lahiyeti olmadığı halde yaptığı 
L urasım a ı r a mec- di . . b . k d ki 
uuruoı ki ·tilif d 1 ti • b _ reneme ğımız esrarlı ve do- u ışler arşısın a mse ses 
laruı h ı. • h ev e enh un Jambaçlı hakikatleri arka ar- çıkarmıyor . 

epsını emen emen -=-= = -=-=-=-=----=-

~ k~tla veya hafif bir itiraz ile •----------
ı,· 'ÇlfÜnnek ve Tfirkiye ile yelkenci Vapurları Seyrisefain 
ır harp vesilesi ihdas etme- Karadeniz Postası 
~ek siyasetin= takip ediyorlar• S vapuru22 , 

·Bizim içimizde, bu hareketi amSUll Teşrinievvel 
~nlann korkaklığına hamleden- Çarşamba 
er bile vardı. 

Cavit B. biraz teemmlllden Gtbıü •kf8m• 6 da :Jirkeci 
lonra ortaya şu ifşaatı atb: nhbmından hareketle doğru 

- Bu sıralarda hennz ilim (Zonguldak, İnebolu, Sam-
i.arp edilmem:, olduğu halde sun, Ordu,Gireson, Trabzon, 

~8:11akkale boğR,.•ndar çıkmak Srırmene ve Rize) iskelelerine 
~tiyen ecnebi gemileri tevkif aıimet ve avdet edecektir. 
~~ndu ve hiç hakkımız olma- Tafsilat ıçm Sirkecide 

it halde limanımızdan geç- Y elkcnci haıunda kiin acen-
~ekte olan ecnebi iemileri.. tesine mfiracaat. 
:. Cfyalan, tarafımızdan mü&a- Tel. İstanbul 1515 

{ ?lundu. 
l:a tilif devletlerinin sefirleri 
t ~a karşı da adeta hazreti 
il yk! ıabrı göstererek, her 
~ . dar aükut etmedilerse de 

i;'11de aarar.da etmediler." 
d faat mühimdi ve mesele 
-::aı~aşmış oluyordu. şu 
taıııdı~eııuı derinleştirilmesi li-

1'\ıl Bu ınakaatladır ki Ertuğ
-.ıaı ~eb 'usu Şemsettin Bey şu 

ı l<>rdu: 

llıt:t ~u muameleler vükeli 
totd~ karan ile mi yapılı-

Ca it 'cı '-' Beyin cevabı ç.ok 
ttltj •e çok hazin oidu. H~ç 

nnıeden dedi iri: 
0111; f-!a~r; bütün bunlar 
•oıı hıttikten birkaç gUn 
duy::.dıt~ ecnebi sefirlerinden 

~n, ~ir nazır için bundan 
' elioı bir vaziyet tasav
llıeh • edenıiyordum. Tekirdağı 
hııı '1tu. Harun Hilmi Bey, 
~ lllrip muammanın şifre
t\taJi çaznıek maksadile fU 

IOtdu: 

)a;: O halde bunları kim 
,,ordu? 

l Ca\rit B 
Uıu ey saldamıya hiç 

ın iörnıedi· 
aı - Tab·~ . 
aıırın u yalmz harbiye 

\> ın e il e b nır e yapılıyordu 

a ~bla~n bUtUn bunlan, 
~tle11 F ar sık sık ziyaretime 
-1t}'ord ransız sefirinden haber 
M~- um D d" --.ren b. · e ı ve pek kısa 
dt~'rn ~ ~Ullhazadan soma 

VE ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

S • vapuru 21 
amı Tetrlnievvcl 

S l günü akşamı Sir
Q lkeci rıhtımından ha

reketle Zonguldak, İnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Of ve Rize 
azimet ve avdette ayni iske
lelerle Sürmene, Vakfıkebir 
ve Görele uğrayarak avdet 
edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci ıüm

rUk aalonu karşı&ında Ali~e hammn 
birinci lcatınd:ıkl t!centalığa m!lraca
:ıt. Te!C"fon: lırt. 98Q 

Barbn .. İnebolu postası 

H•)A} vapuru 20 
1 a teşrinievvel 

D f •günü ak
.rQZQr eSl şamı Sir-
keci rıhtımından hareketle E
reğli, Zonguldak, Barbn, Cide, 
İnebolu, Evrenye ve ll~e iske
lelerine uimet ve avdet ede
cektir. 

Yük ve yolcu için Sirkeci
de Yeni handa ( 1) numaralı 
::ı.centesine müracaat. Telefon: 
lst: 3105 

F oks Sesli Filim 
Kumpanyası 

F oks seıli filim kumpanyası 
lstanbul vilAyetine müracaat 
etmiş, bir operatör, bir oto
mobil ve diğer techizat ile 
lstanbulun bazı mamaralannı, 
Ankarada Cümhuriyet bay
ramında ki geçit resmini ae.li 
filme almak iatemiftlr. Kum
panyaya mlsaade 'ftrilmiftlw. 

Merkez acentesi:Galnta köp
rü başında Beyoğlu 2362. 
Şube ecent~i:Sirkeci'de Mühür
dar zade hanı albnda Tel.lst.274 

lskenderiye sür' at 
postası 

(EGE) vapuru 24 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galp.ta 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi sabahı lzmir' e varır ve 
İzmir' den saat l 2de kalkarak 
pazartesi saat 1 O da İskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İskenderiye'den kalkarak 
İzmir'e uğnyarak İstanbul'a 
12 de gelecektir. 
lsKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

-------c 
T rabzon Birinci 

Postası 
(Mahmut.şevketpaşa) vapuru 
2 l teşrinievvel salı akşamı 
Galata Rıhtımından kalka-
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Siirmene, Trabzon, Gi 
reson, Ordu, Ünye, Samsun, 
Sinop, İnebolu, Zongulda'ğa 
uğnyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(Anafarta) vapuru 22 T eş

rinievvel çarşamba 11 de Ga
ata Rıhtımından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, AJaiye 'ye uğrıyarak 
Mersin'e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anarnora Kuşadaaına uğ 
nyacaktır. Andifli ve Kalkan 
yolcu ve yükü gidif ve gelişte 
Fethiye' de aktarma su.retile 
alınıp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 21 T eşrinievel 
salı 17 de Sirkeci rıhb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, A yvalığa 
gidecek ve dönfişte mezkiir 
iskelelerle birlikte Albnolula 
uğnyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu iç.in 
··k alınmaz. 

• 
istifade ediniz 

ı - bJa ı •atın seçalyecektlır. 
2 -- Her sabr 4 kelime hesap edi

lecektir. 
3 - Her Ula S Mlet Ula lcupoeu 

ıaaJuıbOindedlr. 
4 - Her 3 • 1brdan fulaaına 2 

kııpoa illn edilmelidir. 
5 - Her kupon ilzerlaclekl t....._ 

bir laafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı Okuduktan 
sonra ilin kuponunu saklayı
nız. Bundan S adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idatthanemize gön
deriniz. llhınızın gazeteye gir-
mesi için bu kadarı kafidir. 

- == SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

20 -Teşrinievvel- 1930 

ARTiST VE DANSÖZLERE
f htiyaç vardır. Süratla Galata 
gümrük karşısında ikbıat hanı • 

No 1 - 2 ye murac.ıat ediniz. 

MEKTEPLi HANIMLARA 
Kendim gibi mektepli bir H. la 
ders muhabere etmek İ•tiyorum. 

Davutpqada 22 Hamza Sclhrap 

SOT ANNELlk ARIYORUM- Y&fllll 
yirmi, çocuğum Uç ayhk iyi bir aileDla 
yanında •llt anne.ilk anyCll"mll. 

Adrea: Şehremini poatreıtan HaJriJ• 

TÜRK HANIMLARI ESIRGE:.ıE DER
NEGINDEN - Cemiyetimizde bir eyllll
den itibaren talebe kayt n kabuHbae 
bqlanmlfbr. Blçld Ye dildt bnlan 
açıldıfı ~bl aynca daktJlo deralert de 
verilecektir. 

Her pn Akaar•yda Tnekkill hamama 
civarındaki merkezi umaalıdııde talebe 
kayt muameleal yapıllJ'. 

Şehzadebqı 

MiLLET TIY ATROSUNDA 

Bu akşam 

San'atkar NAŞİT ve komik 

ŞEVKİ Reyler temsilleı: 

Gala Müsameresi 

Sahibinin sesi pliklan 
baş muganniyesi 

NEZiHE ılkhi,';;:W,. KONSERi 

Kemençeci Aleko Ef. saz 
heyeti konsCJ e iştirak ede
cektir. Naşit, Şevki ve Kara-

kaş efendiler tarafından 

Bir Şenlik Gecesi 
Büyük piyea 4 perde 

H·ASAN 
Ecza deposu müstahuırah 
P~, Lo~d!a, Roma Ye Avnıpanın bGyük tehirlerinde en 
buyük mukafab ve albn madalya ve nİfa.nlan dipl 
larla muaaddak biriac.iliji ihraz etmiftir. oma-

Hasan kuvvet şurubu 
Zaah umumi kan11zlılc, romatinna, •ıraca, kemilc amir. 
Terem, ademi iktidar, taaallubü ter•yin, belre~kllti' 
butabldanna nafidir, fiteai 60 kurut-

. . H~~n ·kolonyası 
Halis limon çıçeğinden müstahzar bir harikai san' at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyük zevatı Hasan kolonyasa istimal elmekted.ir. 
35-60-1 ı O ve 200 kunıfluk şişelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yeme~Je.rde ve .t~babette ve kara ciğer hastalıkla
nnda ı~tımal edılır. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok· 

Dkalık flfelerde yüz kunıttur. Büyük tenekelerde 90. 

. antos Hasan . Diş macunu 
Dışlere eb.edi hayat verir. inci gibi parlatır. Çürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarını, nezlelerini 
keser. 

1-lasan sürmesi 
Gazlere mukavemetauz bir cazibe ve füsun ika e
der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diyabetik olaıllara istihzar 
edilmit nefis ve bilhassa tazeliği hasebile büyük 
bir ratbet k•unmakt:aclır. Adedi 25 kurufhır. 

HAS balık yağı 
Norve.çy~ halis Mo-:ma bahğııwı baş mahsulüdür. 
lçmeaı hafif olup mıdeyi bozmaz, kiloluk gayet 
temiz Ye muakkam şişelerde 100 kuruştur • 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu , sinek , sivrisinek , pire , güve ve 
sair haşarab yumurtalari1e imha eder. 75 kuruştur. 

~ı..~ 
- -~ · Dit a~nlan 

pek tGhammül fcrsadır 

Aspirin 
komprimeleri 

almakla deıhaJ teskin oluncbDIJ. 
Y alnu lnnnm bandırotıu beldJd .. .._. 

tll'bbal&Jma dikkat ve bu maru11 musırrm 
talep edlnl&. 

Tnrkiye 

İMAR BANKASI 

• 

Merkezini Yeni postane arkasında Aşır efendi caddesin

de Al yanak hanı altında 12 ve 14 numaralı daireye nakil 

1 ile muameleye başlamışbr. Telefon, İstanbul: 4011 ve 4012 

1 Telgraf adresi: (İstanbul imar) 

EU ÇABUK SÜNNETÇİ SON BA-..;... 
HAR StlNNET MEVSIMlDIR. KöpriiUI Doğum ve kadın hastalıklan 
zade Mehmet Rifat bey temiz, kansı:ı, mütehassısı 
kolay ve acısız. sünnet yapar. Suadiye Doktor 
lımailaia aokağı No. 8. 

ZA YI - Tatbik mührümü kaybettim 
yenl•lni alacafımdan cakiılnln hükmü 
yoktur. Bıçakc:ı AlAttln camii imamı 

valdeal Hvva 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 

HAVAGAZI 
Ocak,Küizinyer,RadyatorŞofhen 
Vesaireden mürekkep en son sistem yeni bir parti malın geldiğini 
muhterem müşterilerimize ilan ile kesbi şeref eyleriz. 

Tediyatta Büyük Kolaylık 
Sabş ve teşhir mağazası: istiklal caddesi 101, Telefon Beyoğlu: 898 
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KABIZLIK MEYVA Tozu almak pek nafidir. Meyvalann 
eberi havassa nafi sını camidir. Dr. Seyfettin 

Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı'da Hasan ve Zaman ecza depolarile lzm.irde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: CUt Ye Zührevt hastalıklar miltehaııı•• 
Karaköy'de Abdullah Efendi lok :ınta•• 
yanında Ferit Bey Han, herglin. Bahçekapı İş bankası arkasında Mazon Botton ecza de Büyük şişesi 120 kuruş. 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

10 top tel: Bir metre arzında. 
l 90 kilo çelik safha ( lama ). 
Münakasa ile alınacak iki malzemenin nümunesi idaremizde 

mevcuttur, • 
Alınacak tel, pinömatik makinelerde tütün elemek içindir. 

Çelik safhalar makinelerimizde kullanılan Lama bıçaklarının 
imaline mahsustur. Alınacak safhaların ebadı müracaat vukuun
da bildirilecektir. Talip olanlann yüzde yedi buçuk teminat ak
çelerile beraber 27 teşrinievvel 930 pazartesi güna saat 11 de 
Galatada tütün inhisar idaresinde mübayaat komisyonuna mü
racaat1 arı. 

. ' 

ya bunu ... \ya bunıt 
Müvellidülhumuza sayesinde istihzar olunan BiOKS dit 
macunu diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlabr ve 

ağza güzel bir koku verir ve mikroplannı öldürür 

İstanbul gümrükleri 
mi;idürlüğ~nden Baş 

Gümrük levazım anbannın aleni münakasa ile tamir 

ve tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri görüp 

münakasanın yapılacağı 25 - 10 - 930 Cumartesi günü saat 

14 de teminat evrakını müstashiben baımüdüriyetteki ko -

misyona müracaatları. 

GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK 
İzmirde KADA YIFÇIZADE hah kumpanya•ının mamulatından nefis 
t aban hahlannı muhterem halka bir hizmet olmak üzere geçen •ene 
muvaffakiyetle tatbik eylediğim maktu fiat u•ulile tekrar sabıa bq
ladım. Buhran hasebile fiatlarda büyük tenzilat yaparak ISPARTA 
halılan metro murabbaı 1700-1900 NEZAKET 1200, Gülistan 1000, 
her tarafı yilnlü TAHTA hablan 750, UŞAK 750-800, DEMiRCi 625, 
GÖRDOS 580 kuruş olarak sahlmaktadır. Her salon ve oda ölçil
lcrine elverişli halılanmız mağazamızda her daim büyfik miktarda 
mevcuttur. Muhterem halkımızın aldanmamaaı için depomuzu bir 
defa teşrifleri mcnf aatleri iktiza•ındandır. 

-- KAPALI ÇARŞI ZiNCiRLi HAN No. 3-4 AHMET TAHiR -· 

Vilayet Daimi Encümeni llanah 

Adet 
1 - Madeni soba 250 
2 - Saç soba 300 
3 - Yerli boru •2000 
,, Galvanizli boru tl500 

Yerli dirsek ' 1200 
" 
" " 

deve boynu dinelıı 800 

" 
Soba tahtası 600 

" 
Odunluk 600 

" 
Maşa 600 

,, Kürek 500 

" 
Galvaniz beyaz şapka 600 

" 
San dökme anahtar 600 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 

Mücevherat Sahş İlanı 
Muhammea ikraz 
Kıymet No. 

1700 390 
SablanMerhunabn cins ve nev'i80t:ıiun 
Bir pırlantalı ipe (bir yaprağı kınk) 
üç roza iğne birisı hurda iki pırlanta 
bilezik bir çift roza gül küpe bir pır-
lantalı gerdanlık bir roza menekşe iğ· 
ne bir roza yaprak kıravat iğnesi 9,5 
miskal inci bir altın saat bir altın 
ptlen Hasan Hayri B. 

100 5431 l roza menekşe iğne orta taşı pırlanta 
bir elmrslı saat. Fatma Zehra H. 

100 9825 1 çift roza kllpe bir roza menekşe 

50 
50 

400 
110 

13339 
16932 
17872 
17934 

iğne bir roza tarak iğne bir roza kı-
ravat iğnesi bir albn kordon 23,5 
dirhem. 
1 çift roza çember kllpe. 

Kadri B. 
Servet B. 

Arif B. 1 pırlanta akar pantantif 
1 pırlanta bilezik 
Bir çift roza kipe bir roza 

Ziya İbrahim B. 
ijne bir 

albn aaat. Atıiye H. 
125 19049 Bir çift roza incili kipe. Klmile H. 
M4 19568 Bir roza dal iğne bir pırlantalı gW 

yüzük ( bir taşı noksan ) bir elmasb 
saat bir altın kordon. Saniye H. 

1200 19690 Bir roza iğne ( püskülleri noksan ) bir 
çift pırl~ta kllpe bir pırlantalı güneş 
iğne bir Çift pırlanta küpe bir pırlan
talı yüzük bir albn kolye bir pırlan-
talı saat maa şatlen. Muhlise H. 

10 19996 Bir roza yüzük (iki tq noksan) bir 
gümüş tabaka. Mehpare H· 

25 20057 Bir albn saat. Ali B. 
400 20085 Bir çift pırlanli\ kilpe bir pırlanta 

pantantif iki ~n saat iki pırlanta 
iğne bir roza madalyon. Mediha H. 

25 20935 Bir albn yüzük ~ir albn bilezik bir 
altın kordon bir albn saat Hikmet B. 

10 21064 Yüz altmış beş dirhem gümiif Nazile H. 
175 21301 İki pırlanta y~k bir pırlanta ve bir 

roza ağraf bir altın çalar saat Vehbiye H. 
20 21717 Bir çift roza ~urda küpe (bir taş 

noksan bir ro~11nal yüzük Mehpare H. 
40 21760 Bir çift roza e1

1
f.üpe iki roza iğne Feride H. 

350 21800 Bir çift roza dJ küpe bir roza tek 
taş yüzük bir roza resimlik bir altın 
mineli saat (minesi kırık) bir altın 
kordon 13,5 dirhem Cemile H. 

l 20 2 ! 811 Bir roza iğne beş mıskal inci bir çift 

60 21960 
40 22017 

550 22059 

20 
60 
50 

100 

22080 
22240 
22262 
22360 

roza küpe altları zümrüt 
Bir roza gerdanlık 
Bir çift roza küpe 
Bir pırlantalı pantantif on miskal inci 
iki roza me.şallah bir pırlantalı kıravat 
iğnesi iki altın saat bir altın kordon 
bir altın köstek beş altın bilezik 

Halit B. 
Ayşe H. 
Halit B. 

(68 dirhem.) Halit B. 
Bir roza meneişe ıgne. Saime H. 
Bir roza pantantif. Behice H. 
Yedi dirhem inCi. Raşit B. 
Bir altın mineij saat bir gümüş saat. 

M. Cemil B. 
Yukanda isimleri yazılı · zavat mücevherat mukabilinde 

Emniyet sandığından istikraz etmiş olduklan meblağı vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname 
tebliğ edildiği halde gene tuviyei deyn eylememiş oldukla7 

nadan ecnası yukar:da yazılı merhunatın deyne kifayet 
edecek miktar Sandık Satıı amiri ve icra memuru huzurile 10 
teşrinisani 930 pazartesi günü s.aat 14 te Şehremaneti Sandal 
Bedesteninde müzayede ile 'Satılacağından talip olanlann satıı 

günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyn veya tecdidi muamele 
etmek iıtiyen medyunlann Hitamı müzayededen evvel Sandık 
idaresine muracaat eylemeleri lilzumu ilin olunur. 
--· f ---------

p · ~-O~D · le~~-.~; h~~E.~.~-
Beyot•u btiklil caddesı No. 419 nesi: Karaköy Topçular Cad. No. 34 

Telefon Beyoğlu 2559 
-- Herlm.in tercih ettiti --

En son moda her nevi f BEYNELMiLEL 
1 ÜYÜK KASAP AN 

KÜRKLER 

·----
Arhk Ellerinize İşkence Etnıe· 
yiniz. Ve Yazınıza Biçimsiz Bir 
Şekil Vermeyiniz. Bunun için de 

gvERŞARP 
Mürekkepli kalem ve kurşun 

kalemlerinden başka kalenı 

sahn almayınız. 

BVERSHARP 

Um11mi aeentaları: 

Sidney Nowill 
ve Şürekası 

Galata Kevork B. iiaP 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden= 
Nazım Beyin 20014 ikraz numaralı deyn senedi mucibine' 

Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilin' ' 
Sandık namına merhun bulunan Fatihte Dülgerzade maballesiır' 
de Nalbant ve Çamaşırcı sokağında eski, 14, 12,5 ve yeni, 4,4-1 

numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde kirgir bir buç~ 
kattan ibaret kotrayı havi bir dükkanın tamamı vadesi hi~ 
mında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak a; 
bin lira bedel mukabilinde müşterisi Cemil Bey namına kat 
kararı çekilmiş ise de mumaileyh mezkfir dükkanı teferruğd,.a 
imtina eylediğinden icra kanunu mucibince tekrar yirmi gUll 
müddetle müzayedeye çıkarılarak 12 Teşrinisani 930 tari~İ~ 
müsadif Çarşamba günü saat on albda kat'i kararının ç~~. 
mesi mukarrer bulunduğundan talip olanların yevmi mezkiir
sandık idaresine müracaat eyleı:ıeleri ilin olunur. _________________________ ./ 
Emniyet Sand!ğı Müdürlüğünden: 

Nazım Beyin 20013 ikraz nllmaralı deyn senedi muciblıl" 
Emniyet sandığından istikraz eyl'!diği mebliğ mukabilinde S'! 
dık namına merhqn buiunan Fatihte Dülger zade mahall~! 
de Nalbant sokağında eski 16 ve yeni 6 numaralı ve dol"' 
arşın arsa üzerinde kirgir bir kattan ibaret bir dükkinıJI ~ 
mamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayede~ 
çıkarılarak bin beş yüz elli lira bedel mukabilinde miişteP'" 
Cemil bey namına kat'i karan çekilmiş ise de mumaileyh roef 
kfir dükkanı teferruğdan imtina eylediğinden icra kanunu 1 
cibince tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılarak /} 
Teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on altı 
kat'i kararının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip o~ 
lann y'evmi mezki'ırda Sandık idaresine müracaat eyleoıel"'
lüzumu ilin olunur. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
Dahili, intani hastalar, bakteri• 
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı
sında lS No.da kabul etmektedir. 
Muayenehane : Telefon lstanbul 2323 
lkametgAhı : ,, ,. 2235 

Edime Sulh hakimliğinden: 
Müddei Hancı Hüseyin efendi 
vekili Avukat Cevdet beyin 
Tütlln inhisan memurlarından 
Ahmet Arif efendi aleyhine 
açbğı otuz lira alacak dava
sını mübrez senetle ispat etti
ğini beyan ve mahkemece 
mütteha.z muameleli gıyap ka
rannın tebliğine ve muhake
menin 2-11-930 pazar gününe 
talikına karar verildiğinden 
müddeialeyhin itirazla mahke
meye gelmesi aksihalde vakıa
ları ikrar addetmiş olabileceği 
masarifi muhakeme ve cezayı 
nakti ile mahküm tutulacağı 
ikametgAbının meçhuliyetine 
mebni ilin olunur. 

___ / 
Ucuz Sabş 

Beyoğlunda Galatasaray'~ 
yeni çarşı caddesinde N~~ 

E. Y Atru mefruşat ınaf fi" 

1 
terk; ticarete karar vermiş "~.§ti'' 
ret odasından vesikasını 31JJP7 fi'_ 

1 Yatak ve yemek odası ":,; 
lon takımları yeni ve rnüst t• 
olarak yarı fiatına satıl ıktJ 

·soN Posr.A 
~ --------- ••e'' 

evmt, Siyasi, Havadis ve Halle ı 
- 111111 

fdare : lstanbul, Nuruoıtıı• 

Şeref sol:a~ 3; • 37 

Telefon : lıtanbul • 2!>3 

Poıta kutuau : ls ta nl>ul • 7"
1 os't/. 

Telgraf : lstanbul SOi" r 
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TÜRKiYE - ~~ 

1400 kr. 
75\1 " 
400 " 
ıso ,, 

t Sette 
6 Ay 
3 " 
1 " 

'llj)i) ,. 
1400 ,, 
8')J " 300 ,, 


