
Qı ES 
SON P O S TA Halkın gözüdilrı Halk bununla görilr 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla İfitir. 
SON POSTA Halkın d i J i d i r: Halk bununla .a ler. 

İZMİRDE 
llER İKİ FIRKA DA KARŞILIKLI BİRER BEYANNAME 
NEŞREDEREK FİKİRLERİNİ SÖYLEDİLER ... 

Ocağı 
Etti 

Mecruhların Adedi (23) Ü Buluyor 

Müdt1rris Şt1kip B. 
Eminlik intihabı dolayısile 

Edebiyat ve İllhiyat fakültele
ri müderrislerilc Hukuk, Fen, 
Tıp fakülteleri müderrisleri 
arasındaki ihtilAf devam et
mektedir. lhtilAfın ilkönce 

Hüsnü Ramit B. 
daha bariz olarak beliren nok
tası rey pusulalarına bir mi, 
yoksa iki isimmi yazmak mese
lesi idi. 

Edebiyatçılar bir isim, diğer 
[ Dcv~mı 2 İn'Cİ sayfada } 

z!!aSA~k~~e~e~~e 1 Bugünün Meselelerinden 1. 

Y~~!P.~~J~f.~~W~P... Bu Reylerin Nerede 01-
hikayeleri dcrcctmlştik. Bu hlkiyelcr
de, faili meçhul airkatler ve cinayet
ler vardı, Karilerlml~ ortadaki detıl
lerden ve emarelerden fatllerl ke4fct
ml1ler, gazetemize blldirmitler, muvaf
fak olanlar arasında kur'a çekerek ba
zı karilerlmlze hediyeler vcrmlıtlk. 

Büyllk bir alAka uyandıran bu hiki
yf'lerimlzc, birkaç ırlln içinde yeniden 
b 4lıyaca~ız ve tartlarını llin ede
ceğiz. Geçen defa yaptığımız tecrü
benin derslerinden de istifade ederek, 
bu sefer, daha cazip, tdaha meraklı 
bir seri yapacağımızı da hatırlatırız. 1 

Türk Genci! 
Namık Kemal'in Kabri 
Acınacak Haldedir 
Namık Kemal merhumun 

Tckirdağındaki kabri bugiln 
aanacak bir haldedir. Edirne 
mimarlanndan Kazım Tahsin 

Kuponlanmız Dün Bitti 

Perşembe 
gününden itibaren numaralı 
makbuzlarla tebdiline başla
nacakhr. Matbaamıza müra
caat etmelerini karilerimizden 
rica ederiz. 

Piyankomuz .. 
Şartları İlan Ettik.. 
4 · üncü Sayfaya 

Bakınız .. 

duğun u Sorabilir Miyiz 

(1000) Lira Kazanan 4 üncu 
S F d 

1 
Celal Nuri B. - S-.;rbestçiler 1 •• Y ak];uımayın ha... Bir vnrmıta a a a.. ..,, ·--y 

"------'--------- ikiye biçerim. . 
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._ ________________________________ ._. ________________ .... 
Müderrisler Kavgada .. Bir Müsademe Darülfünun İhtilafı Ne Halde? Venizelos Seya

hatini Tehir Etti. Siyasetle Meşgul Bir Hanımın Başı 

Yarıldı 
Bir Adam Yüzünden 

''Statik" Vıe ''Dinamik" Yaralandı. Yunan Başvekili Ankara ,~y•-Olmalı Mıdır? 
1 Sakızağacında oturan Emi- Kö-"\c..1--g...rrn,.lde olan tnfôr batini 30 Teşrinievve!e tali-" 

Serbest fırkaya menııup Darü - H h . _ Jllrl.&uÇU -.--- .,- .ı 
fünun müderrislerinin vaziyeti ne amm gelini ansa.ne Ha- T fta ı A ı b Avram Efendinin idaresindeki etmiftir. Buna aebep Ankar~u·"• 

mm ile kavga etmif, bunları ara r arı n a yor.. Mac:u Başvekiline tesadüf etn1e meraklı bir hal aldi. Bu hususta (1253)numaralı otomobil, ıoför istememesidir. 
Darülfünun talebesinin de fikirle- ayırmak için aralanna giren Habip Efendinin idaresindeki 
rini öğrenmek istedik ve dün Sıdıka Hanım, Emine Hanımın (Baf tarafı 1 inci sayfada) hariçte meslekleri dahilinde (1494) numaralı otomobil ile işimize Ne Kanşıyorfar? 
kendilerile temua aeldik. Aldı.ıı.ı- tt - t 1 b d 1 ...,,. --1·-malan doktorun la"'bora ·ı a a a ıgı aş a aşın an yara anını.,..... ~ ' - mllsademe etmiş, müsademe Belediye intihabı münasebetı e 
mı:ı cevaplar şunlardır: fakülteler iki isim y8%11ması tuvannda tetkikatla meıgul ti . d kırıl cami d Rumların namzet go··sten'lmt"leri 

K al B (H kuk il e· K d aftan eli H f J____ ·b·d· ne cesın e an ar an em • U ÇÜDCÜ Jr a ına tar i •. er iki tara ta OUWUll gı 1 ır. aleyhinde hükumet gazetcJeı1 
aınıf talebesinden 3101) talimatnamenin namzet iraes.i iki Proje (1253) numaralı otomobilde tarafından vaki olan ncşriy•t 

- Bence müderrisler siya- Taarruz maddesini başka başka tefsir Darülfünun hocalannm ayn- bulunan Yusuf Ziya bey yü- YunanWan müteessir etınif' 
ıetle iştigal etmelidir. ••• ediyorlardı. Dündenberi orta- lığına biraz da ıslahat proje- zilnden yaralanınışbr. Bazı Yunan poletikacılan Mösyö 

_ Sebebi? Samatya'da ohıran madam da daha kuvvetle dönen fikir: leri sebep olmllfhır. lede nokt8i nazarlarının çok Venizelosu ziyaret ederek bıl 

B d Lüsi çalışmakta oldugu- Silivri Bu proielerden birini Cemal esasb olmadıgım" ifade eder. neşriyat münasebetile Ankara - iz e münevverler az "Serbest ve daimi müdenislikn ' kapıda bostanından evine gi- Hüsnü B. , diğerini fakülte mec- Darülfünun idaresinde bu- ıeyahatinin münasip olmadığıtı• 
olduğundan siyaset sahasında derken öniloe Rasim isminde meselesidir. lisleri yapmışlardı. Bu projeler lunacak zevabn Darülfünuna söylemişlerdir. 
onlardan istifada edilebilir. b Bu Mesele Epeyce Eskidir bazı müderrislerin fakülteler- hasn mesai edenler meyanın· Yunanhlann fstanbul Rumlarırı• iri çıkarak taarruz etmiş ve ~ Serbest ve daimi müde....;.,_ den aynlmalarma sebep ola- dan intihap olunması busu- karşı fazla allkadarbk gösterı11e• 

dövmüştür. Rasinı yakalanmıt- arn.- _,_._ d ak ı · - h k ki fkin i· Sıdkı B. (Hukuk fakültesi K b l k h lik meselesi epeyce zaman CB.Ku. aun a miin aşaya girmek mev- en şup e yo e • umunı 
ikinci ı•mf (3678). hr. adın ..:!,.~ amiledir. evvel de mevzubahs olmuştur. Fuat B. Eminlik simsiz ve mahalsizdir. Çünkü yemiz üzerinde fena bir tesit 

- Müderrisler ilme vakfı Ç k y Hatta Barem meselesinden J • talimatnamemiz bu yolda pek yapacakbr. 
Bir ocu andı... evvel de çok defa konuşul- stemıyor - kat'ı aarahati havidir ve Emin İsveç Sefiri Degı"' ·şti 

vücut etmeli, siyasetle uğraş- Kasımpaşa'da posta müvez- mu!lltur. Her nedense baza Müderrislerden biri Fuat olacak zahn fU veya bu kayıt .. .J 

mamalıdırlar. zii Adnan Ef. nin zevcesi Na- müderrislerin harirte iş gör- Beyin eminlik istemediğini ile mukayyet olmasına dair bir laveç hükumetinin yeni ıcP'' 
- Sebebi? dire Hanım yemek pi•irmekte " r ve yapılan teklifleri reddetti- hükmü havı· delv ildır" , netekim Mösyö Heydeaton dün ıehrlnıil' .., melerinin öntlne gerilemem;~r. 1 • • 
- Siyaset yapan müderris iken bir yaşındaki çocuğu r ~~ ğini söyledi ve Tahir Bey bundan evvel minlik maka- ge mıştir. 

ilim ile uğrqmıya -valot bu- tencereyi de'firmif. Vftcudu- Meseleyi Tabii emin olarak namzet gösteril- mını işgal etmiş olan Besim Etabli Vesikalan Hazıt 
lamaz. DUD muhtelif yerlerinden yan- G ö r m e ı idi r • ıeydi bu kadar gürültü ol- Ömer Paşa ve Neşet Ömer Etabli RumJara tevzi ~uıneU 

1D1f olan zavalh yavru bir Bir müderrisin ilme hasn mazdı dedi. Bey gibi memleketimizin müm- üzere Yunanistan tarafından."~ 
11-- müddet sonra ölmilftOr.. nefsetmesi için doyması lazım- Fuat Bey Ne Diyor?.. taz profesörleri hem emin- rilen 150 bin İnai}iz lirumm P-

Selmin H. (Edebiyat fakül- dır. "- Hukuk fakültesi reisi lik vezaifini yapmışlar, ve •ahipleri arasında taksimi l~fıl 
teai, felaefe 946) Düdükle Yaralamış Bugilıı müderrislerin aldık- Tabir Beyefendinin pusulalara hem de kabinelerinde buta- verilmesi lbımgelen beyannaıtJ; 

- .., --ediyorum ki etmeli- Bnraa, adumda iakele me- 1 b 1 l b iki" t l b. lan kabul etınişlerdir. lerin müddeti iki ay daha tenıd• uw ~6- an maaş, o dersi o an ir namze yazı ması, ır edilmiştir. Etabli vesikaları haııf' 
dirler. Madam ki siyasette ilim muru Rifat Ef. ile iıkelede lise mualliminin aldığı maaşa namzet yazıldığı takdirde bir- Halkımwn bu gibi hazık lanmıştır. , 
hakim olaun diyoruz. O h&lde çalıpn marangoz Yuauf Ef. bile tekabül etmiyor. Bu şerait takım mahzur tevellüt edebile- hekimlere ve profesörlere fngı·ıı·z Lı·rasının Vazı·yeV 

kavga etmifler, Rifat Ef. Yu· dahilinde müderrislerden bazı- cegı-. hakkındaki beyanahm müracaat etmesi imkinını or-
llmt zihniyetle miicehhez kim- uf Ef di • düdükl b B d kald k k. · ak 1 en yı e qm- lan hariçte iş görmekten vaz~ okudum. u beyanatın zap- ta an ırma ımsenın - latanbul borsasında yevnıir' 
kimselerin aiyaset yapmasını dan yaralamıştır. geçemiyorlar. Edebiyat faküJ- tında bir yanlışlık olduğunu lına gelmemiştir; ihtisasların- (80) bin İngiliz lirası ıablmakudıt• 
tabü bulmalıdır. tesi müderrislerinden bazıları zannediyorum. dan yalnız Darülfünun değil, Bunun otuz bin lirası, lhtiyaçt1

11 

• 11-- Yük Arabası Çarpmış bu hakikati teslim ediyorlar. Çünkü bir namzet yaztlması hariçte bulunanlann da müs- fazla geldiği için konısorsiyoın ta' 
Faik B. (Edebiyat fakülte- Kasımpaşa'da bahçıvan ya- Avukatlık, Doktorluk takdirinde tevehhüm edilen mah- tefit olmaları gayet tabii gö rafından aluımaktadır. 

ıi felaefea tuhesinden 963) nqmaaı Velinin idaresindeki zuriki namzet yazılması takdirin- rülmüştilr ve bu her yerde de Saffet Bey Sefir Oluyot 
ynk arabası Hlisamettin ismin- Ve Müderrislik. •• 1 de de aynen vardır. iki nam- böyledir. · 

- Müderrisler siyasetle iı- de bir ,.ocug" a ,. .. rnarak ya- Ed b. d l Hı t k sul .. k bul dil H"" .. H" •t B Halk fırkakıs1 umumi katib' 
tigal etmelidir. ral~. r-r kuk :eıyT:p 7i:ı~:i e~üde~: :es!ba: hiçu ki~se arey p:Su: USDU aını ey Saffet beyin Varşova •efaretiıı' 

- Sebep? ----- rislerinin ilim namına fedakar- las·,a iki namzet yazması için Ne Diyor? talin edileceği ıliylenmektedit·. 
- Siyasette · vukufla yüıii- Bir Manitacılık hk ile avukatlıklarım ve müderrisleri tazyik edemez. "-Darülfünunda iki gurup intihabat Şikayetlet1 

Kumk d tur S d-1- d k k D Ifü b h al vardır. Bunlardan biri dina- ıı yecek ancak ilim adamlarıdır. ~pı a o an a m o torlu larım terkederek Da- arü -nunun ütün oc arı Ankara, 20 - Belediye intih•~p 
)f. Ef. nin manitacılılda (195) lirası rülfünuna hasrı vücut etmele- bir tek namzet göstermekte mik darülfünun, diğeri statik mllnaaebetile mcmlekeUn mUteııd~ 

dolandınlmışbr. Dolandıranla- rini beklemektedirler. israr ederlerse pusulalara iki bir darülfünun istiyor, biz yerlerinden Dahiliye veklletlne "f" 
Münevver H. (Felsefe ıube- nn kim olduklan belli değildir. llı·m İle Tatbı·kat yerine bir isim yazarlar dinamik bir darüfünun isti- olan mliracaat ve tlklyetlerln ,u 

ıinden 135) b yoruz. Mesele budur.,, kilde tuııifl kabildir: .• ıJ 
ve U suretle ayni mahzur M Bfr kısım memurların lntlh•l>( 

- Etmeli kanatindeyim, bu Otomobil Kazaları Ayrılamaz gene hasıl olur. ustafa Şekip Bey mOdahale etttlderl, diler kuıım j· 
bir kanaattir. 1 -Şoför Bahattin Efendinin Hukuk ve Tıp fakültesi Tahir B. Darülfünunda iki N e D i y o r? murlann vazifei memurealne nılit 

.. idaresindeki 2400 numaralı milderrisleri ilimle tatbikatın gurup olmadığını iddia ediyor. llk tlklyetler. , 

b. b' l · d l • w Halbuki muayyen prensipler et- ,. - Bir ilim mantığı vardır Diğer btr kaıım da intihabat -' 
Hazım B. ( Felsefe ihtisas otomobil Beyoğlundan geçer- ır ır enn en ayrı amıyacagı fı d ve bu manhk sırf hakikt.ti aeJeleri hakkındadır. 

devresinde) ken Mösyö Aleksana çarparak fikrindedirler. ra n a birleşmiş çok kuvvetli istihdaf eder. Bunun haricin· BllOmum tiklyeUer baklanda tif 

E 1 ı..n. Türki Bir Hukuk müderrisi pek bir gurup vardır ki Darülfü- deki manbklar ilme tamamen ldkata ıeçllmlftlr. • ~ 
- tme idir. Çllna.u • ·.. yaralamışhr. ili avukatlık yapabildiği gibi nun idaresinin doğrudan doğ- Tahkikat kanwıt mOddet zarft"J 

venini yaralarını teqhis edecek 2 - Şöfor Samoelin ida- nıya Darülfünuna hasrıhayat yabancı ve ayrı mantıklardır. ikmal edilecek ve netice Şii' 
1 ... bir Tıp müderrisi de doktor- D ··1f- b t k b · · yeglne aalihiyettar kimseler resindeki 33 numaralı otomo- eden müderrisler elinde bu- aru unuu u man ı arıcın- Devlete bHdlrilecektir. ~ 

ilim .damlandır. bil Beyoğlundan ıeçerken 5 luk yapabilir. lunması fikrini iltizam ediyor.,, de olan başka bir mantıkla Bu yolda tlklyetlerde bulunaıt 
yaıında Todora isminde bir Ecnebi Profesör ne idare ve ne de telif edile- hca Tillyet v• kaular ıuruard•~ • Tahir B. Ne Diyor? bilir. Adana, Jımıır, Buna, Konya. ,, 

Naciye H. ( Darillfünun tarih kıza çarparak yara1amışbr. N e Diyor ? "- Emin intihabında asıl ne, Antalya, Samııwı. latanbul, ~ 
mevzubahis olmu• bulunan Hüsnü Ha"mı•t Bey talca, Aluıarny, Bip, Menin, •• ",I 

pbbıinden l 029 ) derrislerin siyasetle iştigal et- Hukuk fakültesi müderrisle- ... tehir Yill7ctlerlle Tarauı vo »' 
o_ azi '--- l . h ö-"-ı d . d b. b. f l mesele rey pusulasına bir isim Mes'elesi Kapandı kazalarıdır. / 

- ucn o v yette 0.cNUD, me en oş g rwüyor a; nn en ır ecne ı pro esör e mi, yoksa iki isim mi yazıl- intihap esnasında Hüsnü kında f:l---! sorulan ~ 
tiyuetle iştigal ederim: bil· diğer fırkalar namına çalışan görüştük, aynen şunlan söyledi; ması meselesinden ibaretti. 1KC1 1'J 

lıaua onlar yapmalıdır. müderrislerin siyasetciliği hoş - Fransada Hukuk fakül- Şimdi bu meseleyi bırakıp ta Hamit Beye hakaret edilme- vekili Esat B. demiştir 1'~ Jl 
.. görlllmiyor. Halbuki ıiyasetle tesi müderrislerinden bazıları başka bir zemin üzerinde, diği anlaşıldığından Hüsnü "- İki tarafın takrirlerı df' 

Ferit B. ( İktısat fakiitesin- cehil değil illin iştigal eder. mahkemelerde avukatlık yapar- yani Darülfünuna hasn mesai Hamit Bey de sözlerinin elimdedir. Bunları tetkik t 
elen meıun ve hukuk fakültesi Halk fırkası namına çalışan lar; bazıları da (avukat kon- edip etmemek noktası üzerin- varit olmadığım söylemiştir. cek, nizamnameyi bula~ 
ikinci aınıf talebesinden 3410) müderrislerin esamisini say- seyye) müşavir avukat olarak de münakaşa yürütmek iste- Maarif Vekili Ne Diyor? Eminliğin fikrini öğrene' 

Halk fırkasından olan mü- mak ta güç değildir. çalışırlar. Hukuk profesörlerinin nilmesi ancak birinci mese- Darülfünun meselesi bak- ı ve kararıml verecc~im 

IL---S_o_n __ R_o __ s __ ta_' __ n_ın __ R_e __ s_i __ m __ l __ i __ Hı __ ik_a_y_e_s __ ~ __________________________ R __ a __ z __ ar __ O __ la Hasan B. Ve Şeh!) 

....oı--------=~----------------------~ L--------------------------------- -
e sıdsiJ'lclt 

arzumla yol ı 4: Hasan B. - Yeni belediyecilerin 
farkı yok; bari istrmbulu biz imar edelim. 

1: Haıan B. - Artık it başa düştü, çalışalım J 2: Yolcu - Ha1an bey kolay gelsin... Sen de 1 3: - Hasan B. - Hayır ... Kendi 
bakalım. Belediye •mel esinden mi oldun? yapıyorum ••• Çünkü ... 
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_ 22 Teşrinievvel 

Her gün 
Halk 
Fırkasının 
Hataları 

.. 

M. ZEKERİYI 
Halk fırkası geçen alb sene 

Bzarfında mühim hatalar yaptı. 
u hatalar, onun tarihi rolünü 

~nutturacak kadar büyüktü~ 
~ akat fırka bu hataların ço
glınu, geçende Ankara' da 
-~dettiği umumi içtimalarda 
llıuzakere ve tetkik etti. Bir 
~srnını kabul etti ve ·bunların 
ashihine karar verdi. 
. Binaenaleyh bu hatalar üze
rınde durmayı faydalı bulmuyo
rtıın. Fakat Serbest Fırkanın 
:eşekkülündenberi yapbğı bir 
akıın hatalar vardır ki bugün 
Yalnız bunları tesbit ile iktifa 
etınek istiyorum. 

lf 
l - Halk fırkası, isti-

rat etmek mecburiyetinde bu
hu__n~uğu halktan uzaklaştığını 
. ala anlamadı ve anlamak 
ısternedi. 

tl'' Fethi Beye İzmirde yapılan 
Utnayiş, Halk fırkasını alt 

Gst etmişti. Onlar Fethi Beyin 
htada fena karşılanacağını, 
~tta hakaret göreceğini tah-:•n ediyorlardı. Hatta Fethi 
tey~ İzmire gitmemeyi tavsiye 

: rnışlerdi. Fethi B. gitmek-
e ısrar edince halkın, 
~eY.hte nümayiş yapmamasını 
li eının için tertibat alınmak 

Zere İzmire emir verilmişti. 

11 
Serbest fırkanın teşekkülü

d e müsaade edildiği zaman 
a bu kanaat vardı. 

tk J:l~buki hadisat tamamen 
sını ispat etti. 

t Halk fırkası o kadar halk
d'n uzaklaşmış, balkı o 
~ e

1
rece tanıyamaz bir hale 

.e tnişti. 

lf 
2-Halk fırkası murakabesiz 

1a~i tenkıtsiz idareye, ah~ t.f ı 
Çın halkın heyecan ve tezahu
tatına hürmet etmesini bilmedi. 
b· Bu hürmetsizlik psikolojik 
y~r hata idi. İzmir' de nüma· 
~ş~ri cebrile bastırmıya kalk
b'a ' mukabi! nümayiş terti
/ne tevessül etmek halkı f 'l.ap etti. Bu sebeple halk, 
b!kadan biraz daha soğudu ve 
ıraı daha uzaklaştı. 

}f. 
fırk3 - intihap esnasında Halk 

tsı ayni hatayı tekrar etti. 
hak~hap halkın en mukaddes 
len ~ır. Halk fırkası alb 
l!le:dı; bulunduğu imtiyaziı 
~ ~ terketmiye mecbur 
hak~ endişesile halkın bu 
•in •nı serbestçe istimal etme
kase lllüsaade etmedi. Halk fır· 
tiırı~nık kazanması şartile her 
~ola~ 

1 
~nunsuzluğa, her türlil 

baıı 1 uga göz yumuldu. Hatta 
tdildi Yerler~e halka . haka~e~ 
~'aıtaİ Takıp, tevkif gıbı 

8 ara müracaat olundu. 
koı ~,_tarzda hareket te psi· 
~:J ıs: bir hata idi. Halkın 
~eçın ve heycanının önüne 
\ıe t ek, onda elbette muhabbet 

eveccnh uyandıramazdı. 

~ 4- H ~ •tka alk Fırkası Serbest 
ttti. sın teşekkülüne müsaade 
tile olu müsaade kendi ihtiya
~ec.bu rnadı. Hadisat onu buna 

p kr etti. 
lliycu at teşekkülünü memnu
~llın c karşıladığı Serbest fır
lttıkan herbestçe _çalışmasına 
~'-ili ırakmadı. Onüne ka
illcr 'yg~Yri kanuni birçok ha· 
taıtanıgdı. Serbest fırka daha 
._ ale g~~t~ ~alışamıyacak bir 
4t1tı arz ırıldı. Bu suretle hal
>'t iınku_sunu serbestçe ifade-

an bırakılmadı. 

~ı 5 --F lf. il~ '-tının c~a, azalarından ba-
~ kcncİ· ürnhuriyet prensipi· 
l et ed 1 şahsi menfeat!erine 
ere 'tllijcn ve etmek istiyen
ll Bunı sanıaha etti. 
~ U~Zuna: fırka~ın mevkı ve 
., ak Yap k~ndıleri için basa
~~e fırkış olanlardır. Bu su
•ı Sekten lltıın İçinde halka 
ı.r~~ tee . bakan imtiyazlı bir 
-~ t..._ ~Us etmiştir. Bu ____ I! 

'lrttas . . auıu 1 •çın bir zaaf eseri 

~ . 

· ı - Bazı kimıeler hayata ab
hrken ıervetlerine güvenirler. Pa
ra ile her işin yapılabilecejinl 

:zannederler. Fakat para birgiln 
bilinmiyen bir sebeple mahvola
bilir. 

SON POSTA 

2 - Ba:ıılan yalnız kabiliyet
lerine veya ihtisaslanna güvenir
ler. Fakat bunlar ekseriya kabili-
yetlerini işletmek için sermayeye 
muhtaçhrlar. O vakit ıermayenin 
esiri olurlar. 

3 - Baz.dan seciyelerine ve 

iradelerine güvenirler; fakat insan 

ne kadar kuvvetli olursa olsun 

bazan hadiseler ve hayat kar
fıtında mağlup olabilirler. 

4 - Hayatta muvaffak olmak 

için bütün bunları bir arada 

bulundurmak lazımdır. Ne yalnız 

kabiliyet, ne yalnız ıeciye kafi 

değildir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Fevzi Pş. Antalgadaki Hadisenin İç Yüzü? Tasfiye Başlıyor 
Ankaraya Avdet Ediyor AdJ• M k v • Sigorta Komiserleri 

'!'okat, 2~ (H .. ~)-Büyük ıye a amatı aZl• Ne İş Yaparlar? 
ebrkanı ht ar~fıyetti~eıSsı r evi zikPt- Ankara, 21 (Hnsusi}- İkb-
urayı eşrı e . evmç e ar- f . . e·h kk y k.!!I . Halk fı . şılandı. Merasim yapıldı. eSJfi} } a lll apb sat ve ~eti . rkası dı~a-

•• mnca sıgorta komıserliklenne 

FIRKA DEDİKODULARI: / y{lksek maqlarla tayin edilen 
( Bat tarafı 1 nci sayfada] etmeden " sen de dükkanım ve aldıkları maq miktarları 

Son Neşriyat İle 
Fethi Beyin Ala
kası Var Mıdır? 

Birkaç gün evvel Serbest 
fırkaya taraftar görünen bir 
gazete: 

Reisicümhur hazretlerinin 
zaruret hasıl olursa ve millet 
temayül gösterirse Başvekileti 
deruhte buyuracakları hakkın
da vaktile vaki olan beyanat
larını habrlatmış ve şimdi bu 
zaruretin hasıl olduğunu söy
lemek istemişti. 

Biz bu yazı münasebetile 
sütunlarımızda sormuştuk: 

-Telkin eseri midir, demiş.
tik. Hükumet gazeteleri ise 
bu suale cevap almadan 
bahsedilen yazıyı Fethi Bey 
tarafından telkin edilmiş far
zetmişlerdi. Buna göre müta
lea yürütmüşlerdi. Fakat bu 
sabah makalenin muharriri 
ayni mevzua avdet ederek 
sualimize cevap vermiş oldu: 

-Evvela tekrar teyit ederiz 
ki neşriyatırııız şahsi mütalea 
ve kanaatimizden ibarettir. Bu
nu S. C. fırkasına hücum ve
silesi addedenler, müessif 
çıkmazlara sapıyorlar . ., "cilm· 
lelerini yazdı; diğer taraftan 
Fethi Bey de: 

- " Bu fikri herkes gibi 
bizde gazetelerde okuduk, S.C. 
fırkası bu fikirle katiyen ala
kadar değildir" dedi. 

Mesele de bu şekilde kakiki 
mahiyetine irca edilmit oldu. 

Fethi Beyin · Davası 

Serbest fırka lideri Fethi 
Beyin, hakkında hakaretamiz 
sözler söylediği için Bursa 
valisi Fatin Bey aleyhine dava 
açlığını yazmışbk. 

Fethi Bey maddi v~ manevi 
zarar olarak validen (25) bin 
lira istemektedir. 

olmakta devam etmektedir. 

* İşte, intihabatta kazanmq 
olmasına rağmen, Halk fırkasının 
kuvvetlenememesini, halkın için
de eski muhabbeti temin ede
memesini intaç eden sebepler 
bunlardır. Halk fırkası her 
şeyden evel halka ve halkın 
muhabbetine istinat llzımgel
diğini anlamadıkça, ve bunu 
temin edecek surette hareket 
etmedikçe bugünkü zayıf vui
Jetinden kurtulamıyacakbr. 

Bu hadise, vali, meb'us ho
ca Rasih ve Sami Beylerle 
bunları Serbest fırka aleyhine 
tahrik eden Halk fırkasının 

~ 

birkaç kişisinin tertibatlarile 
vukua getirilmiştir. Fakat halk 
gene atılan silih.lar, ve istimal 
edilen süngülere rağmen vazi
yetlerini ve kuvvei maneviyo
lerini kat'iyen bozmamaklabe
raber "Yaşasın Gazi, yaş~uı 
adalet, kanun ve Serbest fır
ka,, diye bağırarak haklarını 
talep eylemişlerdir. 

Halkın yegane günah ve 
kusuru yalnız Serbest fırkaya 
reylerini vermek ve ona taraftar 
olmaktan ibarettir. intihapta 
yapılan kanunsuzlukların hesabı 
yoktur: Bunlar tesbit ve zap· 
tedilmiştir. Halkın metanetini 
gören Vali Beyefendi, merkez 
ocak reisi Burhan Beyde dahil 
olduğu halde 17 arkadaşımızı 
hapsettirmiştir. 

Bununla da hiddetini teskin 
edememiş, dükkanlarını ka
patarak rey vermiye gelen 
ahaliden de yüzil mütecaviz 
vatandaşlarımızı tevkif ettir
miştil. Hatta belediyeye rey 
vermek için giden Serbest fır
ka adamları reylerini istimal 

• • • 

Jcapatmışsın,, diye poliı tarafın- hakkında dedikodular yapılan 
dan yakalanarak nezaret altına daimi ılgorta komiserlerinin 
alınmışlardır. tasfiyesine kat'ı surette karar 

Bu yolsuzluklara ıahit ve vermiştir. Keyfiyet Halk fırkası 
hakikaten vakıf bulunan An- divanına da yazılmışbr. 

talyanm adliyesi derhal kuvve- ve mevkufların tahliyeleri liz 
tini ve kudr~tini göstererek işe geleceği ve Vali hakkın~: 
vazıyet etmış, gece yanlarına da t hkik t 1 ak kı . . a a yapı ar evra nın 

kadar muhakemelerım icra ö d ·ı · b'ld' ·1 · tir B g n en mesı ı ırı mış • u 
etmiş ve neticei muhakemede nun üzerine arkadaşlarİmız 
halkın belediye önüne toplan-

u k tahliye edilmişlerdir. 
masının tecemmu anununa 
mugayir bir hareket olmadığı Fırkamıı efradı kanuni yol-
ve hadiseye halkın değil, va- lardan yürtimekte sükiin ve 
linin sebebiyet verdiği ka- asayişi muhil hiçbir harekete 

'llaatini hasıl ederek arka !aş- meydan vermemektedir. 
lanmızın serbest bırakılmasına lşte intihap gerek Antal
karar verı .• ş, vaziyeti tasrih ya merkezinde ve gerekse 
eylemiş olduğu halde mahke· kazalarımızda bu suretle gayri 
me kararlarının infazına hiçbir kanuni şekillerde cereyan et-
~vvetin mani olamıyacağı miştir. Mnracaat etmedik ma
~şikar iken vali beyefendi kam kalmamışbr. Bilhassa 
bila sebebi kanuni ve gece Dahiliye vekaletine vaki mü
yarısına kadar arkadaşlarımızı racaatlar hiçbir semere ver
bırakmamış ve mahkemenin memiştir. Dün Reisicümhur 
bu kararım dinlememiştir. Gazi Mustafa Kemal hazret-

Gece kendilerine haber ve- lerine de arkadaşlanmız tara
rilen ağır ceza reisi Sadık ve fından mufassal bir telgraf 
Müddeiumumi Beyler tekrar keşide edilmiştir. 
işe vazıyet etmiş ve makine Encnmeal vlllyet aıasından Sanlrll zade 

başına giderek Adliye Veki- A. Rıza 
letine meseleyi anlatmıştır. 

Cevaben gelen emirde mah
keme kararına itaat edilmesini 

• 

Diyecek Yok 

ister inan, isler inanma/ 
Bir Kadın, Muavinin 
Tabancasını Aldı 
Unkapanında oturan komi· 

ser muavini Arap Selim Ef. 
dün akşam kör kütilk sarhoş 
olmuş ve ayni evde oturan bir 
kadına taarruz etmiş, fakat 
birşey yapamamış. 

İstanbul ve İzmir inti
habatı bitti. Ve bermutat 
Halk fırkasımn lehine 
neticelendi. 

Bu netice hem gayet 
tabii hem de gayet gayrı 
tabii idi. ÇünkU intihaba
tın serbest olmadığı aşi
kardı. Size bunu bir iki 
rakkamla söyliyebiliriz: 

lzmir' de intihabın tem· 
didine karar verildiği gll
ne kadar Serbest fırka 
lehine (19000) rey ablmıt
tı. Halk fırkası için ablan 
reylerin mıkdan da (2000) 
kadar birşeydi. 

intihap müddeti temdit 
edildiği bir hafta müddet 

zarfında sandıklara ceman 
( 1600) küsur rey atıldı. 
Fakat bilinemez nasıl oldu? 
Ne sihirdir ne keramet 
el çabukluğu marifet ka
bilinden şöyle bir netice 
ilan edildi: Halk fırkasının 
(14,624), Serbest fırkamn 
(9.960) rey kazandığı gö
rUldü. 

lstanbulda da buna ben· 
zer rakamlar gösteriyor
lar. Bu rakamları görmek 
için birinci sayfadaki ma
lümatı okuynuz. Bu malii
mab okduktan, rakamlan 
mukayese ettikten sonra, 
arbk intihabı Halk Fırka
sının kazandığına: 

ister inan, ister inanma/ 

Çünkü kadın güçlü, kuvvet· 
lidir, muavinin kendisini kor· 
kutmak maksadile çıkardığı 
tabancayı elinden alarak mer· 
keze teslim etmiştir. 

Selim Ef. hakkında tahki
kata başlanmışbr. 

Teneke Dişler 
Bu işi Yapan Sahte

karlar Varmış 
Sirkecide bazılarının kendi

lerine d~çi sUıü vererek otel
lere gelen Anadolu yolcula
nru ve askerleri iğfal edip sarı 
tenekeden dit yapbklan etibba 
odasına şikayet ve ihbar edil
miştir. Oda bunlar hakkında 
takibata başlamıştır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Siyasi 
Muvaf f akiyetin 
Şartları 

** 
Bir adamdan bahsediJiyordu, 

herkes aleyhinde söyledi : 
Cahildir, dediler; küstahbr, de
diler; kurnazdır, müfteridir, jur
nalcıdır, dediler; kabadayı
dır, dediler; dalkavuktur, de
diler; bumu koku alır, ertesi 
günkü havayı hisseder, dediler; 
safsata yapmasını bilir, dedi
ler; şirrettir, söz söyletmez, de
diler. 

Ben sordum: 
- Şimdi ne iştedir? 
- Boşta. 
- Parası var mı ? 
- Yoktur. 
- Öyle ise yanılıyorsunuz . 

Bu adam hakkındaki fikirleri
nizin çoğu yanlıştır. 

-Niçin? 
- Bu saydığınız meziyet-

leri haiz olan bir tek adam 
yoktur ki boşta ve parasız 
olsun. 

İçimizden biri başını salladı: 
- Bu kusurlarını gizleyip 

tamamile aksini gösteremediği 
için muvaffak olamıyor, dedi. 

ugünün Mese
lelerinden 

[Bat ltarafı 1 inci sayfada] 

latife olarak bu reyi de kazan
dığını söyledi. 

- Nasıl? Dedik? 
- Bizim hizmetçi bana rey 

verdi, dedi. 
Fakat Kadıköy intihabahn

da Taranto Efendinin bir rey 
bile kazandığı görlllmliyor. O 
halde bu rey ne oldu? 

* Beşiktaştan müstekil nam· 
zetliğini ilin eden müs a .il 
namzet Sabri Bey, intihap 
esnasında ameleden yüzlerce 
rey aldı. Fakat intihap netice· 
sinde ,Mehmet Sabri Beyin 
yalnız (11) rey aldığını görü
yoruz. O halde diğer amelenin 
verdiği reyler ne oldu? 

* Serbest fırka Beyoğlu ocağı, 
yalmz Galatada kendi lehle
lerine (2000} küsur rey veril
diğini tesbit etmiş. Fakat S•r· 
best fırkanın biitUn Beyoğlu 
mıntakasmdan kazandığı rey 
bu yekunu doldurmadı. O hal
de bu reyler ne oldu? 

* Bu misalleri daha tezyit 
edebiliriz. Fakat şimdilik kat'i 
surette emin olduğumuz bu 
rakamları zikrile iktifa edelim 
ve intihap encümenlerinden 
cevap bekliyeduralım. 

Bir Köşkü 
Soyacaklardı 
Dün gece sabaha kartı F •

neryolunda Tahsin pqanın 

köşküne liz kıyafetli alb kip 
girerek bekçi Nuri ve Bekiri 
tabanca ile tehdit etmiş, her 
ikisini de bağlamışlar. Baskın
cılar köıke doğru gittikten 
sonra Bekir ve Nuri bağlannı 
çözerek o civarda bulunan 
bağ bekçilerine haber vermiş
ler. Bekçiler tarafından ahlan 
silahtan korkan lurmlu bir 
şey alamadan kaçmışlardır. 

Fransız Nazın Geliyor .• 
Fransa ticaret nazın M~aya 

Flanden bugün şehrimiz• a-ele
cek, yann Ankaraya ~decektlr. 
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ADlASYADA 
Halk Belediye 
Reisinden He
sap Soruyor. 

AMASYA BELEDİYE REiSİ 
HESAP VEREMEDİ 

Amasya - 13-10-930 da 
teşekkül eden Serbest fır
kanın Amasya şubesi ge
celi, gündüzlü aza kay
dına ve mesaisine devam 
etmektedir. İntihap başlamışbr. 

· Sandık belediyededir. Fakat 
bina önünde kimse görünmü
yor. 

Vali bey, resmi daireleri 
gezerek memurlara: 

"Kendiniz ve ailelerinİ7. rey
Jerinizi Halk Fırkasına ver
diniz mi? Şayet vermiyen var
ıa Halk Fırkası namzetlerine 1 
versin!,, diye ihtarda bulun-
muştur. 

Amasyanın kazası olan l'aımalc N ferace içinde S.rbnt fır'lulga reg wrmige gelen Manisa icadın/arı •.• 

Merzifonda ahali belediyeye t .~=--==---=::ıı:--------..----------------------.~----==--===--==-==== 
giderek ( Paşacamii ) için alı- 11 • s Kulu·· plen· nı· Ayrı lkı· 
nan paranın hesabını istemiş- zmır por 
tir. Bu, vaziyet karşısında be· 

lediye reisi güçlükle evine A Hadı·senı·n Asıl Sebebı· aidebilmiştir. yır an 
Amasya muhabirimiz 

Kısma 
Nedir? 

Fevzi Ahmel 

Adanalılar .. 
intihap İçin İyi BirTek

lif Y apblar Ama ... 
Adana - İntihabatta neti

cenin malum şekli alacağını 

takdir eden Adana hlkı, Adana 
vilayet makamına müracaat 
ederek şöyle bir teklifte bu
lunmuştur: 

Serbest cümhuriyet ve Halk 
fırkaları aza ve taraftarları, 
şehri ikiye ayıran Seyhan köp
rüsünün iki tarafında toplansın 
ve intihap bu şekilde yapılsın. 

Vali, bu teklifi bittabi der
hal reddetmiştir. 

Mevkuflar 
lzmirde İntihabatta Hap
se Girenler Nekadar 

Salihli - İntihabat esnasın
da Salihlide tevkif edilenler 
dün Fethi beye bir telgrafla 
müracaat ederek on günden
beri el'an mevkuf bulundukla
rını ve tahliyeleri için lizımge
len teşebbüsün icrasını rica 
etmişlerdir. lzmirde mevkuf 
bulunanların adedi yüz kadar
dır. 

Resimli Ay 
Reıimli ay tetrinievvel nüabaaı 

çıkb. Bu nilahasında bilhaHa Sa
biha Zekeriya Hanımın çok mü
laim yazılan vardır. Sabiha Hanım 
mekteplerin yeni açılma•• müna-
1ebetlle muallimleri tenvir ve ikaz 
edecek bir makale yumıtbr. Ay
al ı.amanda belediye intihabı mü-
aaıebetile programını izah etmit
tır. Bundan maada birkaç nefiı 
eaer, müteaddit hikaye ve me
raklı yazılar vardır. 

Re.imli Ay bili Türkiyenin en 
iyi ve en mükemmel meı:muası 
olmak vasfını muhafaza etmektedir. 

• 

BAUHESIRDE 
Fırka Serbest 

Adeta Seyirci 
Bırakıldı Gibi 

Bı lıkesir - Burada bele
diye intihabatı ilk günler ha
raretli ve heycanlı oldu. Halk 
fırkası ve Serbest fırka ocakları 
rey kazanabilmek içirı büyük 
bir ceht ile işe sarılmışlardı. 
Serbest fırka taraftarlan daha 
önceden sandığa hile ile fazla 
rey atılması ihtimalini ileri 
sürerek iki sandık buludurul
masını istemişse de talep red
dolunmuştur. Sonra sadece 
sandık başında ümmi olan
ların Serbest fırkaya rey vere
cekleri zaman rey pusulalarının 
yazılması için Serbest fırkadan 
bir adam bulundurulması telep 
edilmiş, bu da reddolunmuş-
tur. Bunun üzerine intihababn 
bitarafane ve kauni şerait da
hilinde icrası talebine de vila
yetçe muvafık cevap verilme
diğinden protesto makamında 
halk tarafından büyük bir nü
mayiş yapılmışb. Hiçbir vak'a 
zühur etmeksizin nümayişçiler 
dağılmışlardır. 

Nümayiş esnasmda develer 
üzerinde Gazi Hazretlerile Fethi 
Beyin büyük portreleri gezdiril-
miş ve yaşasın S. fırka, diye bağı
rılmışhr. Hükumet tarafından 
jandarma ve polis müfrezeleri 
gezdirilmiştir. Bura intihabına 
intihap denemez. 

R. 

Akhisarda 

r 
Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Serbest Fırka Kazandı 
Akhisar 20 (Hususi)- İn

tihap bitmiş, Halk fırkası 
(1056), Serbest fırka (7800) 

l rey almıştır. Burada, Serbest 
fırka ilk zamanlar çekilmişti. 
Şu anetice, halkın yeni fır
kaya olan merbutiyetini gös
terir. 

Evinize veya işinize giderken, ıokak• 
la guerken veya biriıile görüşürken 
her hangi bir vaka kartııında kalabl· 
lir,iniz ••• 
Havadiı nedir biliyorsanız o vakayı 

derhal göreblliralni:ı. Bir yangın, bir 1 
katil, bir kaza birer havadistir. Ras
geldiğiniz vakalardan erleJıi günü ga
retelerde gönnek istediğiz biri olunca 
derhal telefonuı:ı:ı:u açını:ı: ve havadisi 
gazetemize haber veriniz, isim ve ad
rcainizi de bırakıııız. Verdiğiniz hava-

disin ehcmmlyellne göre gazetemiı 
mükafatını vermeyi vazüe bilir. 

Telefon numaramız: lıtanbul " 203 ., 
tür. 

Ragıp 

Bu Da Bir Nümune 
Kadıköy belediye intihap 

yerine gitmiştim. Yaşımı on 
sekiz yazmışlar ve ayni zamanda 
da defterden ismimi silmişler. 
321 doğumlu asker teskeremi 
gösterdim. Kabul etmediler. 
Ne dersiniz? 

KariJerinizde Kozyatağı berber 
ihsan 

İzmir, (Hususi) - Evvelce 
bildirdiğim gibi senelik spor 
kongresi geçen cuma günü 
Türk ocağı salonunda toplan
dı. Bu kongre şimdiye kadar 
olanların hiçbirisine benzeme
mesi itibarile ayrı bir hususi
yeti haizdir. Denebilir ki İzmir 
ıporunda ehemmiyetle telakki 
edilecek mahiyettedir. 

Bundan sonra pek çok de
dikodular uyandıracak olan bir 
vaziyet ihdas eden bu kongre 
lzmir kulüplerini ikiye ayır· 
mıştır. Halbuki günlerdenberi 
kulüplerin kendi aralarında 
antant yaphkları söyleniyordu. 

Bu dedikoduların şayanı 
dikkat cephesi ikinci küme 
kulüplerinin bu defa müttehit 
bir halde kongreye gelecek· 
leri ve birinci küme kulüpleı 
rine arzularını kabul ettirmiye 
çalışacakları merkezinde idi. 
filvaki azalar yerlerine otur
dukları zaman ikinci kümeden 
yedi ve birinci kümeden bir 
kulübün kamilen -sağ ve mü
tebaki beş birinci küme kulü
bünün sol tarafı işgal ettik
leri görüldü. O zaman günler· 
denberi dedikodu şeklinde 
devam eden şayiaların bir ha
kikat olduğu anlaşıldı. 

1000 

Daha ilk iş olarak yapılan, 
azaların salahiyet meselesini 
tayin uzun münakaşalara sebe
biyet verdi. Menemen murah-
haslarının sahibi salahiyet 
olmadıkları , yeni federe 
edilen Buca kulübünün 
ıahibi rey olamıyacağı ve 
daha birkaç murahhasın 
nizami ıekilde kongreye gel
medikleri iddia edildi. Birinci 
küme murahhasları bu hususta 
diğer tarafa galip geldiler ve 
birkaç nüfuzlu murahhasların 

tebdiline ve Menemenin kon
i'l'e harici edilmesine ve reisi 
iıtifa eden atletizm heyeti 
katibinin rey sahibi olamaması· 
na ve bu suretle beş reyin azal
ması hususunda muvaffak oldu
lar. Muvaffak oldular ama sıra 
kongre reisinin intihabına gel
diği zaman diğer tarafın ( 26 ) 
ve kendilerinin (23) reyle malik 
olduklan görüldü. 

Bu suretle ikinci küme mu
rahhaslarının intihap ettikleri 
kongre reisi yerine geldi: fak at 
timdiye kadar idare makaniz
masını daima ellerinde tutmıya 
alışmış olan birinci küme ku
lüpleri bu mağlôbiyeti hazme
demediler. 

Ve kongreyi terkettiler. Di-

Lira 
Piyankomuzu Kimler Kazandı? 
İlk tertip ettiğimi:r. bin Uralık piyankonun kur'ası (12) eylülde 

çekildi. Kazanan numaralann listesi de (13) eylülde yazıldı. Neşredi
len liste sırf kupon numaralanna ihtiva ediyordu. Bu numaralar tas
nif ediJdiği için şimdi de bu numaraların kimlere ait olduğunu ilan 
ediyoruz. Listeler, tanzim edildikçe peyderpey intişar edecektir. lıte 
bir Jiste daha: " 

Ka:ı.andığı No. 
para L. 
5 1624 
5 2150 
5 517 
5 302 
2,5 128 
5 135 

2,5 1434 
5 1846 
2,5 792 
5 1700 
2,5 1630 

5 2191 
10 2303 

\ 
Jami Adreal 

Basri B. Anadoluhisan Y enimahallede 
Sıtkı ,, Pangaltı Bilezikçi sokağı No. 37 
Küçük Sami Kapalıfırın Mahmudiye caddesi No. 36 
Sabri B. Üsküdar Evliyahocada No. 18 
Sami ,, Üsküdar İskelebaşı 
Hikmet H. Besiktaş ŞenJikdede Mezarlık ıo

Fikret B. 
Bürç Ef. 
Zeki B. 

kağı No. 12 
Divanyolu Klot F arer caddesi No. 25 
T opkapı Kial bağı No. 31 
Muhit mecmuasında muhasip 

M. Hamparyan Beyoğlu Hamalbaşı Kurdele S. N. 29 
Halit B. 

Ragıp B. 
İsmet Ef. 

Kumkapı Nişancası Kazanisadi ma
hallesinde Cami sokağı No. 23 
Mezbahada bağırsakçı 
Err.irginda bakkal. 

iZDlift'DE 
Mektep Talebesi 
Serbest Fırkauz . . 

istiyor ... 
İzmir, 17 ( H. M.) - Maa

rif idaresinden Amerikan mek
tebi müdürlüğüne yapılan 
tebliğde Amerikan mektebi 
talebelerinin Halk fırkasına 
rey vermeleri bildirilmiştir. 

Mektep müdürlüğU, Maarif 
idaresinin tebliğini talebeye 
bildirdiği zaman, talebeler bu 
hareketi şiddetle korotesto ede
rek rey vermelerinde ıerbest 
olduklarım söylemişlerdir. 

ğer taraf kongreye devam etti. 
bk iş olarak Menemen murah
haslarını kongreye aldı. SonrR 
merkez heyeti raporu okundu. 
İtiraz edilen noktalara mer
kez heyeti katibi cevap verdi. 
Neticede rapor kabul edildi. 
Bunun üzerine merkez heyeti 
reisi ve katibi de salonu ter
kettiler. Futbol ve biaiklet hey
etleri reisleri birinci kümeden 
oldukları içi:ı :;itmişlerdi. Ta
bii raporlan okunamadı. Bun
dan ıonra intihabat yapıldı. 

intihap edilen heyet azala
p kamilen ikinci kümenin aza
larındandır. 

Buna ıebep ne idi? Ve bun
dan sonra ne olacaktır? ikinci 
küme kulüpleri ötedenberi 
mağdur edildiklerinden bah
setmektedirler. 

Bu iddialan iki miibim 
mesele üzerinde toplanmakta-
dır. Saha hasılatından müstefit 
olmak, takımların dağılmaması, 
iyi oyunculanmn birinci sınıf 
takımlara gitmemesi için 
birinci küme takımlarile maç 
yapmak .. 

Saha hasılatı meselesinde 
birinci kümenin hiçbir sun'u 
taksiri yoktur. Çünkü iki üç 
ıenedir saha hasılatından hiç
bir kulüp beş para almış de-
iildir. Sahanın on. binlerce lira 
sarf edilerek yapılması umum 
kulüpleri iki üç senedir saha 
hasılatından mahrum kılmıştı. 
Esasen kulüpler de bunu taah
hüt etmişlerdir. 

Son aylarda birinci küme 
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HASABA'DA 
Halk İntihabata . 
iştirakten Niçin 

Vaz Geçti? 
Kasaba - Heryerde olduğu 

aibi burada da intihabat yol" 
tuzluklar ve kanunsuzluklarla 
doludur. Serbest fırka yapılan 

yolsuz hareketler karşısında 

intihabattan çekilmiş ve bu 
hareketi Dahiliye Vekaletine, 

Viliyete, ve Serbest fırka 

merkezi umumisine protesto· 
larla bildirmiştir. 

Zirai kredi kooperatifine 
rürraa tevzi ettirilmek üzere 
gelen paradan ancak reyini 
Halk fırkasına atan ve 
haymakamın hususi vizesile 
tasdik olunan kağdını banka" 

ya ibraz eden zürraa bu para" 

dan ikrazat yapılmakta, Set 
best fırka taraftarlan bu 
paradan istifade edememek
tedirler. 

Meb'us Yaşar Bey, Hallı 
fırkası için yapbğı propagand• 

ve irat ettiği konf eranslardaJS 
hiçbir fayda temin edemedi
ğini gördüm. Şimdi evindell 

dışirı çıkmamakta ve bun' 
mukabil gene memleketin Set" 
best fırkaya dahil olan genÇ" 
lerini evine davet etmek sure"' 
tile kendilerine Halk fırkasına 

geçmeleri için nesayihte bulun" 
maktadır. Fakat bütün bu uğ" 
raşmalar faydasız kalmaktadır· 

Serbest fırkanın intihaptaJI 
çekilmesi üzerine yüzde dok" 
san beşi Serbest fırkaya 

mensup olan halk rey vermek' 

ten kat'iyen sarfınazar etmiştir• 
A. Rüştil ,,,.,.,, 

takımları biraz para aldılat· 
Fakat bu kendi yapbklan ınaf' 
lar · hasılatı idi. 

Birinci küme takımlan Ue 
oynamak meselesine geline~ 
Geçen sene futbol heyeti b~ 
10,tüf olarak birinti ve ikinci 

küme takımlarını birarada oyı>•r 
mış ve önde gelen altı taloO" 
birinci küme malı addedec" 
ğini ilin etmişti. Artık oİ' 
zamnamenin de kendilerio' 
verdiği tefrik meselesioİI' 
y~niden icrasına birinci ~ 
me takimları nza gösterfll~ 
lerdi. Maamafih eğer ikİJ'cJ 
küme murahhasları karşı tars11' 
gösterdiği kongre reisine itir,-

. k h "ki ta' etmeyıp te ongre er ı 

rafın mevcudiyetile devaP1 ~: 
seydi her iki talep hususuJI J 

bir anlqma zemini buluna~ 
muhakkak idi. Fakat sak ti 
raf asabiyetten birdenbire 1'•..
rıyamadı. . &İ 

Şimdi ne olacak? Birı" e' 

kümenin lik maçlarında d~oi 
ce itibarile önde olanları Joı" 
Sakarya, Altay, K. S. K., ıoıJ' 
tepe ve Altınordu takıınlar b•" 

· hepsi bir arada olduğuna 1',r 
kılır ve yeni heyetlerin 1~~kleti 
reratına tebaiyet etnıe 1 rııe' 
de nazarı itibara alınırsa 'f' 

. 'k b' safha ıele cıdden nazı ır ti" 
• k . Ev bak ku'V"e" 

aırece tir. ger , . . d IciY 
olduğu tarafta İie bırJ~ dilı' 

b . te ıste 
me kulüpleri u ış 1 rd•' 
lerine muvaffak olacak 

8 

demek. 



-

I' ATİB-BABBIYI 
. Vncudu h il" 

tıy0rd ep ger ıyor ve gev-
krp u. Kalbinde tiddetli bir 
\Qctlt~b ... Arada bir, tramvayın 
\t•- Clflıgını unutarak içine 

acrar k ' 
h,tek oşnıak, bliyük bir 
telip e~ .Yapnıak için hamleler 

21dıyordu 
liiçbir · 

'nhdı'" şe~ yapamıyacağını 
te\'şe g~ vakıt bütün vücudu 

mı ti c· telnıed· ... · ıgarası yansma 
'1ad~ ıgı halde, farkında ol-

"Rara d_taketinf çıkarğı, bir 
ttııi Yaka Yaktı Ye yanlı,lıBi, 
'lar~1- .~ğı cıgarayı yere ,k. "' eal(ı • • 'Q, S.'- sını lçmeğe devam 
tı:ı l( •ık ...... k 

Çesı'n· -yo&gı ayan kem-
ı el' 

ıne alnıııb. 

Etrafını görmeğe başhyordu. 

İki kişi konuşarak önünden 
geçtiler ve ona bakmadılar. 

Uzakta mektep çocuklarının 
haykırışlarını duyarak biraz 
daha toplandı, Sokağın kena-

rında, bahçe haline getirilen 
kahvedeki masalardan birine 
ıallanarak ilerledi, bir sandal
yaya çoktü. Bir kere düşün

miye başlıyacak olursa, kah
vecinin ıuallerile rahatsız edil
memek için hemen kahvesini 
11marladı, getinti, btr "~ara 

daha yakuu: c.&llfWlmıye 
batla eh. 

Kendi kendine ilk sorduğu 

Ve Kalp 
• 

işleri 
1 

Kan Koca Arasındaki Yaş Farkı 

Kızlar Yaşlı Adamlarla 
Evlenmeli Mi? 
Yaş MeseJesi 

' 
Yilnlii Rop 

• 

Hafif lacivert yünlü kumaş
tan yapılmış bir roptur. Düğ

meli pastalarla ön ve arka kıs
mın plileri tutturulmak sure-

tile zarif bir hat birliği vücuda 
getirilmiştir. 

liyeceksiniz. 
Onun ıçın size tavsiyem 

kızım, evlenmekte acele etme-
yiniz, daha gençsin iz. Küfvünüzü 
bulmak için zam anınız vardır. 

Hammtegze 
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gilnefte parlıyan fili%i... Şinui 
birdenbire ayağını yere vurdu. 
Mühim birşey daha habrlamışb. 

Fakat muhakemesine devam 
etmek te istiyordu: " mademki 
ben Nerimanın değişmiye baş
ladığını .. ,, Şimdi de biraz evvel 
tramvaya atlayışı gözünün 3nil
ne geliyor. Hatta bunun arka-
11ndan gayri hakiki bir takım 
sahneler tahayyill ediyor: ken-
disi de Nerimamn arkasından 
tarmvaya atlıyor, Beyoğluna 
ç.akıyor, onun girdiği bir pastacı 
dökkAnında, arkada bir yere 
oturuyor, kendini gizliyor, 
randevu dakikasına kadar 
bekliyor, ve ... 

Bunlan tahayyül ederken, ayni 
.::amanda. yarım kalan manbki 
ç3mle, hOtiln bu hayaller ara
~d!'l ses veriyordur " madem
ki bc11 Nerimanın değiştiğini 
çoktan farkediyordum. ,, 

( Arkası var J 

1 
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''Son Posta,, nın Tarihi Tefrikası: 30 
Sinemalar 

BAREM DEBLIZLEBINDI 
Halledilen Bilmecemiz 

GONCE ıoı, 
o 

GÜL OLDU. DiLLENDi, BÜLBÜL 
BENiMDi, BEN DE ONUNDUM ... 

OLDU., ELEK UE ELHARlRA sinemalannd 
AURICE CHEV ALIER nin ıaheseri 

Hangi müslüman, bu yetim 
çiçeği çiğner de geçer? Ben de 
dayanamadım, mescide· gitmek
ten vazgeçtim, gilzel çocuğun 
elinden tutup evime getirdim. 
Hakka hamdolsun, dünyalığım 
vardır, geçımım yerindedir. 
Böyle sekiz, on çocuğun bakımı 
bana yıkım olmaz. 

Hekimoğlu, homurdandı: 
- Kısa ~es ihtiyar; burası 

meddah kahvesi değil, Vezir 
odasıdır! 

- Biliyorum devletli, bili
yorum. Fakat yürek sanmn 
teline sen dokundun, iniltisine 
de dinlemelisin. 

- Anladık ama kısa kesi 
Hafız Mahmut efendi: "Ali 

kaderülimkin!,, dedikten sonra 
hikayesine devam etti: 

- Çocuğu bağrıma basbm, 
giyindirdim, kuşandırdım, yedir
dim, içirdim. GUn geçtikçe 
açıldı, konca ile gUl oldu; dillen
di, bülbul oldu. Benim için ker
şcy, o idi; onun için de yok, 
yoktu. Kuş sUtn utese bulur
dum, serçe beyni ldileae ıetirir
dim. Zaten sahibini de bulmut· 
tum, parasını verip ufUfmut
tum. Artık o, benimdi, bea de 
onundum. İkindi vakti oldu mu, 
dnkkinda oturamazdım, GtU
fidan ıözümde tiltmiye Ht
lardı ve hemen eve koşardım. 
Gönülden ıönl1le yol var, 
demezler mi ? Dotnıdur. 
Çiinkü o da beni beklerdi, 
kafes ardından babacap 
sıözlerdi, 

Ev halkının hepli oau H· 

verdi. El fistünde tutardı. Y alaız 
oğlumla arası bozuktu. o.Hba 
oğlum onu kıskanıyordu, oda 
oğluma niyzen bakı.şile ba
kıyordu. 

işte bu minval üzere yıllar 
geçti, mini mini Knlfidan, 
hakikat gUl fidam haline sel
di, serpildi, alımlı ve çalımlı 
bir kız oldu. Evvelleri ikindiye 
kadar dükinda oturabiHyor
dum, değil mi? O b6y6dtıkp 
yüreğimdeki sevıi de genif
ledi. Şimdi öğle i1sttl filin 
eve geliyordum, iflerimi yl
ıüstü bırakıp günlerimi · oaun 
yanında geçiriyordum. 

Hekimoğlu, yine ihtar etti : 
- Sadede ıel ihtiyar, vezl· 

rin vakti dar olur 1 
- Dinle, devletli, dinle. En 

acıklı yere ıeliyorum. 
Mahmut Efendinin ıeai de

iiJmiıti, eni kunu timyordu. 
V czire hiklyesini anlabyor 
değil de boı ufuklara zerre 
zerre ruhi melllini akıtıyor-

. muş gibi bazan tavana, bazan 
pencerelere - dalgın dalp -
bakarak sözüne devam edi
yordu: 

- BirgUn onunla tatlı tatlı 
konuşurken içim kaynadı. Ken
disini öpüp koklamak istedim. 
Başını göğsüme yatırdım, ya
nağım okşadım, saçlannı kok
ladım ve öptüm. 

Ah devletli vezir, nasıl an
latayım, bilmem? O okşa)'Jf, 
o öpilş benim için atır bir 
Kfinah ve acıklı bir intibü 
oldu : GWfidanın babası ol
madığımı itte o gön anladım. 

Hekimoğlu, kqlanm çatta ı 
- Terıcç Efendi 1 - Declı -

tcrgeç ! 
Mahmut Ef., ihtiyar ylreji-

1 Başını GöAsüme Yatırdım ŞK RESMİ GEÇID. 

ni gençleıtiren kutsi ateti 
yadetmekle alevler içinde kal
mışb. Onun gözUnde artık ne 
hilnklr vardı, ne vezir. Hua
ranlı qkının matemli hahrala
rile yqıyordu. Hekimoilunun 
sözlerini ititmemişti, yanık ya
nık anlabyordu: 

- Evetı GWfidanın babua 
olmadığımı anladım ve... Ha• 
rap oldum. Şimdi ıaztıme .ty
ku firmiyordu. içim içim• aıt
mıyordu. Tamam en deilfmlt
tim, dGfünemiyordum, kendt
me malik olamıyordum. Hqlj 
tqtan, topraktan tut ta akıt 
ve hayal• ıelmlyen en plı t•r 
lerl yemek lıtlyen gebe kadın
ı... vardır yaı bqaminhuzuı, 
onlara bememiftim. 

Batıma, y8flm• yakıtmıyaa 
ıeyler iatiyordum. G~ Dk ~ 
ler yOreflme taf butıp1, çır
Wn dileklerimi içimde hapse .. 
tim. Fakat bfr ah relcll ki 
dayanamadım, ak: sakalıma 
yerlere mlrerek yalvardım, ey. 
llt tibi bGytltttlj1lm 90euktan 
wslat iıtedim. 

Heklmoğlu mınldanclı: 
- T eserri ( niklhaaz evlen-

mekl] emri mqrudur, 
n• hacet? 

-- Öyledir devleli ama b~ 1 
nimki başka bir mana. Glllfi· 1 1 

Gördüğü f evkalide rağbet ve vaki olan talep ve arzuyu 
umumi üzerine her iki sinemada birkaç gün daha iraesine 

devam olunacaktır 

yıldızlannın en genci ve en güzeli 

ANNY ONDRA 
fevkalade eğlenceli ve varyeteli 

JAZZ KAZLARI 
filminde konuşacak şarkı söyliyecek 
temaşageranı sonderece eğlendirecektir. 

ve dans ederek 

BERNSTEIN'in eserlerini müessir bir surette 
GABY MORLAY 

Pek yakında 

MÜTTEHEM ·KALKINIZ 
Büyük Fransızca sözlü filminde 

dan, beni baba tanım•fb. Ben Soldan Sala, Yukardan Aşalı: DARÜLBEDAYİ TEMSlLLERİ , .. _ .... ııiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
d• onu evllt yerine koym~ 1 _ Değnek (4) yemİf 14) ı M A J ı• K 
tum. Şimdi babalığı bir tarafa 2 - Cadde. (5) sofr~ . ( ISTIHBUL BELED[YESI 1 

::::m~ndan ı&m almak ı. : = ::ı!ad~e ~~ı~ım ~~ Bu akşam ~~ ~ ~~ s 1 N E M A s ı N D A 
- Peki, kıaa ke1l genifliji olan (4) saat 21,30 da HACI MURAT 
- Zavallı Gtllfidan fikrimin 5 - ::Laz (2) erkek (2) yalnız muallim 

6- k(1) albl ' bemklu.X..•nu anlar anlamu 1 B' . . ("') '--- ve t e e ere •- - ır emır sırası a aur 
elini ythtlne kapachı "aman ba- mıu (2) DELi 
hacığım, bu nuıl İf, yoku Mil 8 - Çiçek (4) parlaklık (4) 1111 

GLORİA 
Zafer, şeref ve muvaffaldyet 

•lnemaaa olacaktır. luzılbq mııın?" Beynim de, al- 9 - Nota (2) nota (2) 4 Perde 
z6m de, yftreğim de dCSnmilftl. 10 - Kadı• iımi (3) bir mil- il lf 111 J GLORİA 
8 · b k let (3) 

u mıs iİ i akan ceylin yav... 11 - Yunaııiatanda bir mem-
rusunu göğsftme yahrmakt~ leket (4) ıeytanın ııfab {4) 
başka birıey düşünmüyordum Tertip edenı Enin, Hakkı 

Kizın nazına, iatiğnaama, inle- Fethi Beyı· n T e.,.kkiirü 
ylp aızlamuma bakmadım, sal- ,,.-

dırdım, belinden yakaladım, 11- HaksızYere Zarar 
qbrmıya giriştim. Fakat o, 

gençti, dinçti. Bir hamlede Görenlerin Elemi 
elimden kurtuldu, odanın bir 
k&""-ine çekildi: El • • d• 

K ld 
emımız ır ee• 

- u an utanmıyoraUf 

-dedi- Allahtan utan. Bu yapt. 
bğıo itin hangi kitapta yeri 
var? 

[ Arkuı var) 

Fethi Bey, Serbe•t fırka ocak
larına afatıdald tetekkGnıameyi 
göndermiıtir: 

Yazan: Nakleden: 
J. Sannent Bedreddin 
Jı Tetrlnie...J ÇUfamba akıamı 

Gnlformalı zabitana biletlerde temlllt 
vardır. 

25 T .. rlnJenel Cumartesi gün& matine 
15,30 ve •uven 21,30 da. 

Yalma bUyUk ve ıaheHr aıfatıaa 
llyık fillmler ılS•twecektlr. 

GLORİA 
MllfterUerine husur ve ı.ttrabad 

mutlaka temla edecektir. 2' T .. rlalevvel Puarteel ,UnG akşamı 
umuma ten1.lllt vardır. 
-----------------------------------------------~ 

SON MODA 
Parlak nikelden mum şeklind• 

lambalı 

Mezarlıklann Devri Neden Uzadı? 

" Belediye intibabab arife
sinde tcşekknl eden ve sureti 
teşekkülü biiytlk Gazinin in
tişar eden cevabi mektubile 
berkesin malftmu bulunan Ser-
best Cümhuriyet fırkuııwı 
intihap mücadelesinde balkın 
memleket ve vatan dfi.tilnce
sile gösterdiği alaka Cllmhu
riyet mefküreaine kartı per-
verde ettiği merbutiyet ve 
muhabbetin nekadar yilbek 
ve ne derece esaılı olduğunu 
ispat etmiftir. Bilhassa Türk 
kadınlığının ve Türk ıençliji
nin bu münasebetle tecelli 
eden birliği memleketimizde 
cnmhuriyetin k&klqtiğini g&s
termiftir. 

AVİZ 
Meğer Bu iş T e Kirlı 

• 
Bir Ticaret Yolu imiş! 

Y eai belediye kanunu mu
cibince mezulıklar Evkaf tar ... 

fmdan belediyeye devredile
cekti. Ba it fimdiye kadar 
çoktan devredilmlf buluna
caktı. Fakat Evkaf meurlıkl• 
nn tesbit ve devri esnasında 
birçok mGfldlllta marm kaJ.. 
llllfhr. Mezarlıklara birçok ,.. 
bipler çıkıyor tapu ve tuar
ruf senetleri ıa.teriyorlar. Bir 
çok mezar tacir ve mo.tecirleri 
menfaatlerinin ibW ve ken
dilerinm maidur edildiklerinden 
bahsederek evkafa ve mezar
lıklar müdüriyetine mlldUriye
tine müracaat ediyorlardı. Ger
çi belediye tarafından verilm .. 
bir narla vardı. 

Mezarcdar büyük ölilwdea 
4, küçüklerden 2 lira ahnak 
mecburiyetinde iken bu narba 
riayet etmiyerek aııt ., .... 
8-1 O lira alıyorlardı. BuDua 
için arazi sahipleri mezarlıklan 
dlSnOmlerle mezarcılara icar 
ediyorlar, bu adamlar bura,. 
yalnız kendileri &it g&ndtr
mek ıuretile bOyGk paralar 
kazamyorlardı. 

Me1ell ~K-.... 
"" muarbkı.;;~.Mı• 

mutasarnf ve sahipler çıkllllf
br. Şimdi Evkaf ve Belediye 
bunları tahkik ve teıbitle 
mqiuldurlar. Bina ena leyli 
devri tealim muamelesi gecik
miştir. Mezarlıklar müdüriyeti 
tchirdeki mezarlıkların barita-
lannı hazırlamaktadır. Evkaf 
tarafından mezarlıklar Beledi
yeye teslim edildikten sonra 
mezarlıklar mfidUriyetinde ·bir 
lıeyet tqekknl ederek hazır· 
lanan haritalara istinadan 
mevcut mezarlıklar tetkik 
edilecektir. 

Teşekkür 
Torunum Nevin'in boğaz ve 

burnuna bir hazakati fevkalade 
ile ameliyat icra eden Etf al bu
tane•İ kulalı, burua ve bofaı 
~A_ftalıldan miltehuaıu Ekrem 
.. çet Beye ebedt tetekkürat 
" mlnoettarhjımm teblij'ıaa 
_,ldtl fvrldelerinin tavu•utuau 
ıha ederim. 

blnat accntuı 
Mecdeddln 

Şimdiye kadar intihap hak
kına lakayt görilnen ic&ylflnftn 
ve esnaf teşekküllerinin millt 
ve vatani bir ıaye uğrunda 
didinecek kadar celidet a-öa
termesi de cumhuriyetin feyiz-

lerinden her sınıf balkın tamamen 
istifade etmek istediğini meydana 
çıkarmışbr. Milletin en münev
ver tabakuanı teşkil eden 
doktorlann avukatların ve tnc
carın yüzde sekseni her yerde 
halkın şuurlu rehberi olmuştur. 

Bu vaziyet karşısında ocak
larımızın yüksek şahsiyetleri 
tarafından halkın tenvir ve ir
şadı ve taraf taraf papılan 
kanunsuzluklar ve haksızlıklar 
müvacehesinde gene kanunlar
dan kuvvet alarak sükutu el
den ·bırakmamak ve reyleri 

kullanmak hususunda gösterdik
leri azim ve sebabn milli vo 
medeni tarihimizde çok büyük 
akisler ve semereler bırakbğmı 
mllsbet ve ınkran hislerimizle 
yad ederi•. 

Umumiyetle yazıhanelere ve küçl 
salonlara mahsustur 

• 
SATll' de 

VERESİYE SATIU~ 
Metro Han; Tünel meydanı, Beyoğlu- Elektrik Evi; Bey; 

İstanbul- Caferağa, Muvakkithane caddesi No. 83, Kadıklf' 
Şirketi Hayriye iskelesi: No, 10 Üskildar. __..,/_ 

Daru••ıru·DUDda ımda Fen fakülteıi müderrisi~ 
den Hüanil Hamit Beyin cel..,-

Gizli içtima Hadi
sesinin Aslı 

Darülfunun eminliği vekaletin
den teblit olunmuttur: 

terkederken arkasından uyu!'! 
diye bağırıldığı bazı gazeteleP'-
okunmuttur. ,, 

lçümaa Riyaıet etmiı ol~~ 
sıfatile beyan ederim ki bı~ 
müderris ve muallim tarafıll rft' 
kat'iyen bu yolda bır söz .-.!>'~ 
dilmemiştir. Hadise şundan .. d'-

................ "-•• ---~· ....... , ....... _. - ··- rettir: Edebiyat fakültesi ırıj_,~ 
intihabat vesilesile haksız rislerinden bir k11mı ce f". 

Darülfünun emininin intihabı 
için aktedilen hafi içtima esna-

yere miiteessir ve mutazamr 
olan arkadaşlarımıza derin ıstı
raplarımızı söylemeyi ve ocak
ları teşkil eden arkadaşları

mızı ve onlarla teşriki mesai 
eden vatandaşlanmızı bütün 

samimiyetimizle tebrik eylen.ıeyi 
vicdan ve vatan borcu biliriz. 

işbu tcşekkürnamemizin bU
tün ocaklarınıza tebliğ buyurul
maıını hürmetlerimiı:e terdifen 
rica eyleriz efendim.,, 

Serbeıt farka lideri 

Ft!llıi 

terkedcrken kendisinin de •it
fikirde bulunduğunu ve reye .. ~ 
tirak elmiyerek salondan ~lı{if" 
ğını tehevv\ir ve şiddetle.' Ypef 
mumaileyh Hüsnü Heınıt 

1 
ıılll' 

bazı müderrisler "uğurlar 0 İ,e~ 
demişler ve bazılan da bu te ı11if' 
v1lre gülmekle mukabele. e~ 
lerdir. Bunun üzerine Hüsnil b.,Jıf 
bey geri dönerek içtinıad• ati' 
nanlara karşı gene tehe"" 
bazı sözler sarfetmiştir. aretd' 

Hakikati hal bundan ib 

• J<il ~ 
Darülfünun eman .ve 1,ı fen fakülteli re 

Mustafa Ha!Jeı 

efendim. 
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Bulgaristanın Istanbuldaki Sefiri 
Müfrit Bir Harp Aleyhtarı idi .. 
Şuhalde Sofyaya Bir Heyet Göndermek icap Ediyor. 

Sabık Maliye nazınnın, har-1 takdirde, gayri muntazır ah
b!n iiinı arifesindeki itlere val ve ıerait zuhur etmediği 
~t ifşaabndan bilhassa Rus halde İnıiltere bükimeti Mı-
aududuna hususi heyetler gön- ilhak etmek de 
deri} . M b . d sın ne , ne 

mesı ve ısır cep esın e M __ .J_ b .,,r.,.. 1 hal 
ask h .d .. ·1m . ıınrua u5 .... cari o an ve er ta şı abna gtrl§ı esı . . . . 
ha\nooct' · · b" k t d h rt ıeklı tebdil eylemek nıyetin- , 

J • ımızı ır a a a a - . 
brtnışb. Bütün bu işler Vükela dedır.,. 
llıeclisinden habersiz olarak Bitaraf kaldığımız müddetçe 
harbiye nazın Enverin emrile rahabmızın bozulmıyacağ'ı sabık 
Yapılıyordu. nazırın ifşa ettiği şu nota 

Cavit B. bundan sonra bir- ile de anlaşılmış oluyordu. 
h;rini i:akip eden hadiseleri Cavit B. bundan sonra 
•nlatmıya başladı: Bulgaristan, Romanya ve Yu-

- lngiltre sefiri on eylül nanistan ile olan münasebab
larihinde Mısır hududunda ya- mız hakkında tafsilat verece
Pılan tedarikat hakkında muh- gmi söyliyerek devam etti : 
telif mahallerden aldığı rapor• l - O zaman burada bulu-
ara istinaden Sadraazam Pa- nan Bulgar sefiri Mösyö "Tu
fanın nazarı dikkatini celbetti. V şef ,, harbin şiddetle aleybtan 

e buna dair gönderdiği 'd" nota ı ı. 
b nan . bir suretini de aynca Gerek Türkiye, gerek 

ana gönderdi. 
R Bulgaristanın harbe girmeleri, 

eis İngiltere sefirinin bu n her ikisi için de vahim neti-
• 0tasınm mahiyetini anlamak 
istiyordu ve sordu. celer tevlit edeceğini söylilyor-

B du. Sonra ağustosun birinci 
tı - u notanın münderica-

ndan bahsederınisiniz? günü Talat ve Halil beylerle 

ret ettiler ve sefire f'I .okta-
11 bildirdiler: 

- Bulgarlar harekete seç
mez " Romanya h•kkıncla 
eamiyet huıl olmana Tnrkir
ye için harbe girmek mümkGn 
değildir: 

İt bu noktaya gelince he
pimiz dikkat kesilmiştik. Esa
aen reis bunun ehemmiyetini 
anlamış ve derhal sormuştu: 

- Bunu bir teklif üzerine 
mi söylediler? 

Cavit Bey tasdik etti: 
- Tabii, dedi, çünk6 Al

manlar bizi her vakit ııkışb .. 
nyorJar, "Harbe girimi,, diye 
mütemadiyen teklif yapıyor
lardı. Biz de o gün akşam nzeri 
Sadrazam Sait Halim paşanın 
yalısında toplandık. 

Arkadqlrdan bazıları Bulgar 
sefirinin, hiikumetinin Efklnna 
terceman olmadıgını söylediler. 
Bunun ti.zerine Bulgar htiıa.. 
metini başka suretle düşün
dftgünll zanettiklerinden T alit 
ve Halil beylerin ( Sofya ) ya 
izamlanna karar verildi. .. Ga, it Bey saklamıya lüzum Enver Pş. Alman sefirini ziya-

Rormeden nota mündericabnı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

okudu: Bir İntihar Pastırmalar 
- Bu notada deniliyor ki: 

" Suriyede Mısıra karşı yapıl
ıııakta olan askeri tedarikat 

~nkln? da ki endişele1. imi şifa-
en sıze arzetmiştim. Bu istih

Zarat, seferberlik netayicinden 
olnıak üzere meınaliki Osma
niy · . en.ın her tarafında yapılan 
ııtihzarata kıyas edilseydi ses 
Çık<ırnı ıy acakbm. 

Halbuki İngiltcrenin diiş
tllanlannın hükiimeti Osmani
Ye · Yı ansızın yapılacak bir hü-
cunı ·ı ı e ( Süveyş ) kanalından 
111'" 
le ~rur ve uburu gayri mümkün 
b~ acak mecnunane bir teşeb-
\ti~~ sevketmekte olduklarını 
"' ıyor ve bunlara asılsız şa· 
,,ıat 'h· t gı ı ehemmiyet vcrmi-

pordl urn. Fakat son aldığım ra-
<>r ar • • dd tıa .. ışın ci i olduğunu ba-

dek· gostermektedir. (Kudüs)
da M konsolosumuz pek yakın
.. k ısıra karşı ciddi bir ha
• e er 
lin· .1 ~keriye vukua gelece-
lt 1 

•stidlaI etmektedir. Mısıra 
arşı b· 

>'anın ş ı~l ~ecavüz ile Alman-
iti erı cı olmak gibi Tür-
tı~e ınenfaatlerine bu kadar 
haz ve muhalif bir meslek itti
~et e_tnıekten tevellüt edecek 

ı .... aYıce zatı fehamet penahi
'"tın · 

lc,.tl Ilı_ bilhassa nazan dik-
.. erı · C nı celbetmek isterim. ,, 

t a~t B k Qİlirıu· . ey notayı o umuş, 
lŞti. Ben düşünüyordum : 

kar:-- Notadaki şu kat'i ifade 
"ısında 

klınuştu sadrazam, nasıl 
'lınıştı ? da neticeye lakayt 

Sah k 
btaruı 1k nazır, hiçbir suale 

_ almadan devam etti: 
ı.ıuıı Şurasını da arzedeyim ki 

. arcben· • b" 
lıltcre li ~n~ ıdayetinde ln-
trcy ancıye nazın " Edvar 
~ir t~hui~drazaın P,. ya töyJe 

''l'tırk· e bulunmuştu ; 
l> • ıyc hükü · ~tıın d metı, muhare-
l,k bir b~:anu müddetince mut-

1 &raflık muhafua ettiği 

Reşitpaşa Vapurunda 
Bir Ta c i r Kendini 

Denize Attı 
Dün Karadenizden gelen 

Seyrisefain idaresinin Reşitpaşa 
vapurunda bir intihar olmuş, 

Erzurumlu tüccar Mahmut bey 
kendisini denize atmış ve ce
sedi bulunamamışbr. Muhmut 
bey Erzurumda ticaretle meş
guldü. Fakat son zamanda 
işleri fena gittiğinden iflas 
etmiş, İstanbula yerleşerek 
çalışmıya karar vermişti. Fakat 
vapurda şiddetli bir sinir buh
ranına tutulmuş, iki defa ken
d.ini öldürmiye kalkmıştır. 
lkincici def ctsında aillhla baya
bna kastetmiştir. 

Her defasında müdahale 
edılerek kurtarılan biçare 
adam nihayet gece saat ikiye 
doğru kendini kaldınp denize 
atmış, cesedi bulunamamışbr. 
Vapurda bir çocuğu ile zev
cesi bulunmakta idi. 

Bu münasebetle habra gelen 
şudur: 

iki defa l:ıayatına kasteden 
bu adam, muhafaza albna 
alınarak üçüncü bir defa ha
yatına kast etmesinin önüne 
geçilemez mi id.i? 

Fatih üçilncü sulh hukuk ha
kimliğinden: Akaarayda, Tatka
Hpta Mollagiirani mahalleıinde 

lkinci ıokakta 15 No. h hanede 
ukin iken hastalanarak berayi 
tedavi Bakırk~y hastanesinde 
tahb tedavide bulunan Ahmet 
Şfikrii bey zevceıi Oık.GplQ Hil
miye Hanımın hacrila •alde.i F e
hime Hanım Yul tayin edlldiji 
allkadaraaın maltlmu olmak he
,. llAn olunur. 

Dr. M I M 1 D 1 A N 
G8z - buruD - kulak • bofas 

mütehasaııı Anupadan ••elet et
mltt:fr. 

Beyotlu imam ıokak 2. Tel. 
B. O. 2934 meayene saatleri 10. 
12 ve 15 • ll 

Mevsimle Beraber 
Fiatlan artıyor •.. 
Son günlerde sucuk ve pu-

brma fiatlarında tedrici hir 
yükselme vardır. Fiatlarda ge
çen seneye nisbetle yüzde 30 
kadar bir fazlalık görülmek· 
tedir. Bir sığırdan çıkan muh· 
telif 23 parçadan müteşekkil 
elli, altmış okkalık bir pasbr , 
ma denkleri toptan okkası 11 O 
ile 130 kuruş arasında satıl· 
maktadır. Erxurumdan getiri· 
rilen çemensiz kuru pastırına
mn okkası 70 ile seksen ara• 
amda muamele görmektedir. 
Kayseri taklidi ve küçilk paf· 
talı kuru sucuklann okkası 
70 • 75 kuruştur. Bu fiatlann 
bir miktar daha artacajı tah
min edilmektedir. 

Rusya İle Ticarı 
Vaziyet 

Rusya ile aramızdaki ticaret 
mukavelesi yeni safhalar arz 
etmektedir. 

Ruslar bizden mal alırken 

evelce kabul edile emtia lis· 
teaile mukayyet tutulmalannı 
ve fayet liste meselesi 
bertaraf edilirse maseli on 
milyon yerine bir milyonluk 
mal alacaklarını ileri sürmüş
lerdir. 

Tarafımızdan Rm1lara kabul 
ettirilen liste limon, portakal, 
zeytin, zeytinyaiı , sovan gibi 
mallar ihtiva etmekte idi. 

Bu •ene Rusların cihan piya· 
ıasında zaten alıcısı çok olan 
yün, pamuk, tiftik, susam gibi 
mallanmızı çekmek istediğine 
htikmedilmektedir. 

Halk Bilgisi şubeleri 
Halk bilgisi derneği tara· 

fından pmdiyo kadar (18) vila
yett. tubeler açalmıfbr. Bu 
sene bu teşkilat kualara ve 
nahiyelere de tetmfl edile· 
cektir. 

MOSABAKAMIZA İŞTİRAK 
EDEN KARİLERIMlz .. 

Perşembe Gününden 
itibaren Kuponlannı 

T ebclil Edebilirler-
IDAREHANEMIZ SABAH 
VE AKŞAM EMiRLERiNE 

MUNTAZIRDIR ••• 
S.. J».tum lııullerl ......... Wr 

t.11 •JDU 7apmak makıadll• clereet
tlll 11...... Mttl .. .,. lıw'-
pldl-s•• .... , ......... ., .. ...... 
dül noktalan karilerlmldll ... an 
AbtlerlDe anetll)tonas ı 

1 - KapoDlana auauab bileti• 
ile teWIU.. Tqrbalenella 2S IDcl.,.... 
... be ,aaa bql-acak .-. Tqrlalu
ıü.ııa 1 iad fllnU alhayet YWllecektlr. 

2 - Ba aUddet urfıncla karllerimls 
Mriktlrdllderi kupoDlan aatb•amn• 
setlrecekler, mukabllbııde Ud taramada 
ayal aumwa71 tqıyu bir bilet alacak
lardır. 

S - lclarehanemlsde Notere mlh&r
letllm.lt bir kutu Yardır. 

4 - Karilerlmis matbuauıdan al
dıklan numaralı biletin blr lomum 
kendJ ellerile bu kutuya atacaklar, 
Udncl lusmını ela Yulka mukabOhufe 
aaldıyacaldardır. 

5 - Kur'amıı kupoıılann tabdJI mu
ameleabal mUtealdp Noter tarafmdan 
anu eden karilerlmlıdn huxwuvda 
çekilecektir. 

TAŞRA KARlLERIMtZE 
GEL 1 N C E •• 

lataabulda bulUlllllalanaa r.paea 
herhangi bir mazeretlwm. mebnl mat
bumu:a relemiyecek o•- lkarilerbahı 
ile tapada bulunan lr.arllerimlM ı.ıı.
ce ı Bu karilertmlıdn kar' uma lftirak 
edebilmeleri için aalubade klfl d .... 
cede saman bırakılmafbr. 

1 - Bu kwm karllerlmls kopaa
laruaı matbaamru bir maldup O. 
r3nderecekler Ye mektuplaruım ·~· 
kendi adrealerine yuılmıf, pala ,._ 
plfbnlmıt bir urf k.,acaldarclu. 

2 - ldarebanemJs Jnı hrilertmıda 
·yealka makamında aaldı1acaldan 

numarayı kendilerine pdenaek, 
kutuya ablacak blleU de Notwa .,... 
rek kutuya attıracaktır. 

5 - Numar•J'l s&ad-eldlftmb 
lçlıı adretl yuılmlf Ya pwlla•mıı 
alellde bir ıı:arl kilidir. Pakat te
aadüfeo kaybolmamaaı ~ ıurfm 
taahhütlG mektuba 11Sre pullaamuı
nı ve içine de taahblt Ucıretiııln 
kolUllmaauu tercih edcris. 

4 - lkı takım kupon ıhd-ealer 
yanlıtlıfa mahaJ lı:almamak llsere 
kendi ıı:arflarının •erine "lkl takım,, 
lfaretlnl koymalıdır. 

EKSİK NÜSHALARI 
T AMAMLIY ABII.JRLER 
l.tanhul karilerimiz için ebik 

nOıh .. Ian matbaamızdan tamam• 
lamak her an için milmldlndG.r. 
T atra karilerimiziD ise her eluik 
kupon için matbaamua ıönde-

recekleri mektubun lçbae pul 
koymalan mabadı temine lifidir. 

Ek•ik kupon randeren· 
lcr ve adrulerine yaıılm11 pullu 
zarf koymayı unutanlar, berinde 
Son Posta dampaı bulunan ku· 
ponlar da kabul edilmJyecektir. 

KUR' AMIZDA KAZANANL 
Piyankonun çeldlmeaini mGte

akip ikramiyeler derhal verilecek, 
i.imleri yazılacak •• müaaade 
ederlerse reaimleri de basıla
cakbr. 

MÜRACAAT SAATLERi 
Sabah dokuzdan on bire, atleyi 

aıiiteakip dörtten sekize kadardır. 

Haymana'da Yangın 

Haymana, 17 ( H. M. ) -
Haymana'da Medrese mahalle

sinde Emvali metrukeye alt 
olup Kürt Ömer isminde biri
nin oturduğu evden yangın 

çıkmış, ev yıkılarak muhakkak 
Ye bQyük bir tehlikenin önü 
alınmışhr. )#..)#.. 

• . . -~ j ~ 
__ ; . : ,.;9': -: , .. 

KUMBARA 
Alınız ve taliinizi deneyiniz 

Kumharan olan
ltu •nH• iJd dt1/a 
ı.lll•rini deni~bi
lirler w 500 lira 
hzaıaahilirler. 

Tlrkiye iş bankası kumbara 
alanlar arasında senede iki de
fa kura çeker. Her defumda 
altı kifiye bin lira mükafat verir. 
Bu kuralardan biri bu ayın ba
f1Dda Ankara merkezimizde çe
kildi ve alb kişiye l 000 lira ve
-ildi. Bundan sonraki kura 1931 
senesi nisanında çekilecektir. Fa
kat o kurada kazanabilmek için 
1 kinunuevvel tarihine kadar 
kumbara almış bulunmanız lazım
dır. Bu kuradan istifade etmek 
ve taliinizi denemek istiyorsanız 
kumharanı:ıı şimdiden alınız. Kum• 
baralanmız bedavadır. 1 kanunu
evvel gelmeden kumbara alınız. 

TÜRKiYE İŞ BANKASI 

HAKIKJ HAY AT HIKA VELERİ: 

Mezarda Yirmi Dört Saat 

Beni Cin Mi, Peri Mi 
Zannettiler? 
-.t-

Bereket Tenin mezanm çok 
derin kazılmamıfb. Bqımda 
bir •YUÇ toprakla beraber 
mezardan dışan fırladım. Yer 
ylldne çıktığım vakit etraf 
gilndü.zdtı. Baktım, ortada, hiç 
kimse yok. [Çıkarken kefenim 
mezarda kalmlf. Elimle tahta .. 
lan iterek onu aldım, kefeni 
iki kat yaparak örtündilm ve 
koftum. 

Korku Ye heyecandan ne 
tarafa doğru ıideceğimi pşır
IDlf bm. Esuen nerede oldu· 
pmu da bilmiyordum. Oldu
pm yerde yanm aaat kadar 
oturdum, aklım bqıma gel-

mifti, etrahm• bakındım, yirmi 
dakika kadar 6tede, tchrin 
minareleri gör8nliyordu, Dgu 
clvannda olduğum~, "anladım? 

Köyüm iki saat kadar uzaktı. 
Botun anratimle koştum. Ak
pma iki saat kala köye girdim. 
Ç09me bqında elimi, yllzümü 

yıkadnn. Danerken, omzunda 
testile çeımeye gelen komşu 
kadınlardan birile karşılaşmış
bm. Kadın yüzüme büyük bir 
ıatkınlıkla baktı ve kendi ken
dine birşeyler söylendi. Ben 
çıplak kıyafetimden utanarak 
koşup kaçtım. 

Eve geldim. Kimseler yoktu. 

birlerine ıösteriyorlardı; hiçbi· 
ri İçeri girmiye cesaret ede
miyordn. 

Hatta "vurun, öldürün" di
yenler vardı. 

Bu sır:ada 

Ağlamaktan 
(ibi ıişmişti. 

Keziban geldi. 
ıözleri yumruk 

Birbirimize sarıldık ve hün
ıür hüngür ağlamıya başladık. 
Keziban dedi ki: 

- Benim içime doğmuı. 
Ben senin öldüğüne bir tnrlO 
inanmamışbm, mutlaka gelir, 
diyordum. 

Nihayet köyün hocuı geldi, 
dualar okudu, köylü.ler yanıma 
yanaşabildiler. 

Sonradan öğrendim ki, jan
darmalar beni döverken, 
bayılmışım, beni merkebin üs
tünde Ilgaza getirmişler ve 
hükumete yolda hastalanarak 
birdenbire öldüğümü bildirmiş-
ler. Doktor beni muayene et
miş, fakat bir türlü öldüğüme 
dair rapor vermemiş, cesedim 
yirmi dört aaat meydanda 
kalmış. 

Ertesi gün, akrabalarım ha
ber alarak gelmişler, beni bir 
tabuta koydurarak köye götür-
müşler, yıkamışlar, ve namazı
mı kılarak mezara gömmüşler. 
Yirmi dörl saat mezarda kal
mışım. 

Elbiselerimi giydim. Beni çeş
me başında gören kadın, koş
muş, köye benim sağ olduğumu 

Polatlı' da Bir İntihar.. haber vermiş. 
Öldüğümün ertesi günü asker

lik şubesine o yolda malumat 
verilmiş ve kaydım yapılmış. Pulatlı, 18 ( H. M. ) - Po

latlıda baytar Haşım B. aile 
feçimsizliğinden dolayı taban
casını beynine aıkarak intihar 
ebniştir. 

Ihsan 

Bu habere çocuklardan baş
ka kimse inanmlJ değildi. 

Kapımın önüne bir ıürü ço
cuk doldu ve: 

- A... Hurşit, ff UJ'fit... Di
ye batıra bağıra evlerine ko
pyorlardı. 

D H h • 

1 

On dakika ıonra odanın ka-
~. or oronı pıaana kırk elli köylü dolmuş

Beyoğlu Mektep sokak No. M, ta. Dua bakarak: 
muayene sabahtan alqama kadar _ Cadı, cadı.. Diye bir-

Arbk bir daha heni ne 
aradılar, ne sordular. Şimdi 
hiçbir yerde kaydım yok. 

Biraz eşya ile beraber 
Kezibanı yanıma alıp İstanbul~ 
geldim, bir buçnk senedir ra
hat yaşıyoruz. Mezara girip 
çıktığım için hiçbir şeyden 
korkum yok • Ölümden bile. 

SON 
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Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu münasebetle Galatada Karaköy börekçi fınnı ittisalinde büyük mahallebicinin üstilnde 

• 

11. Büyük 
Elbise 

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

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 

fngilis muşambaları 91/ Liradan 
2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, 

Muşambalar Biverlin 
art arlı 

Muşambalar lngmz bıçımı 
Kumaşlardan 

Gabardin Pardesiller 
Muflon ile 

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

Meşhur Mandelbcrg marka empermeablll:ıı:e 291 ı 
Gabardin pardesüler 2 " 

Mandelberg pardesüler 
muflonlle 

Jngifü biçimi kumntlardaa 

Pardesüler 

.ERKEKLERE 

Trençkotlar 

MAHSUS 

17 l / Liradan 
2 ltibare 

iyi cins yünlü paltolar 13
112 " 

14112 " 
1s1 ı2 ,, 

lngilbı biçim Kostü" mler 
apor Ye aalre 

Lacivert siyah ve 
ıalr renklerde 

" HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh- M b J 
telli renklerde uşam a ar 131/2 " 

So:. ı:::nı ~~~~d· Muşambalar 141 
/ 2 " ' 

ÇOCU~LARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 41 /
2 

Liradan 
itibareD 

Bivertin muşambalar 71/2 
Trençkotiar 91

/ 2 

Trençkotlar muflon ile 131 
/ 2 

Yünlü paltolar 91/2 

" 
" 
" ,, 

Ayni zamanda erkeklere mahsus rayet şık parde· 

aüler, paltolar, koıtümler ve muşambaların mün-

tehap çeşitleri ve hanımlara mahsuı mantolar ve 

ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

ZARAFET VE İSTİFADEYİ MEZCEDi 
Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERGmarka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel 

PE EAB .LIZ ESÜ ER 
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. 

1 Hanımlara Mahsus Her Renkte İpekli Muşambalar Gelmiştir 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE _ TEDİY ATTA BÜYÜK TESHİAT 
LEYLİ - NEHARİ • KIZ - ERKEK, lLK VE ORTA İstanbul ikinci icra dairesinden: 

ANADOLU ORTA M KTEBİ 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve 
furuhtu mukarrer bir aaet Radyo 
makinesi 27-10-930 tarihine mü

SEYRİSEFAİN 
Merkez acentesi:Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362. 
Şube accntesi:Sirkeci'de Mühür
dar zade hanı albnda Tel.fst.2740 

lskenderiye sür' at 
postası 

(EGE) vapuru 24 Teşrini· 
evvel Cuma 10 da Galata 
nhbmından kalkarak cumar· 
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir' den saat l 2de kalkarak 
pazartesi saat 1 O da İsken de· 
riye'ye varacak ve çarşamba ( 
isken deriye' den kalkarak 
lzmir'e uğrıyarak İstanbul'a J 

12 de gelecektir. 

İSKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Rcşitpaşa) vapuru 23 Teş
rinievvel perşembe akşamı 
Galata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve dönüşte Pazar is
kelesile Rize, Of, Trab
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu· 
ya uğrayarak gelecektir. 

50 tane çıralı çam kütüğü 
63 demet muhtelif eb'atta 

demir çubuk. 
Yukarıda cinsleri gösteri

len iki kalem mah.eme iki 
şartname ile münrkasaya 
çıkarılmıştır. Verme istiyen
lcrin 22 birinci teşrin 930 
tarihinde levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. 

f sadif pazartesi günü saat 14 den 
itibaren bilmüzayede açık arttır
ma suretilc Çarşı bcdestanında 

satılacağından talip olanların yevm 
ve saati meı:.kıirde 030-3979 dos
ya numarasile müracaat eyleme· 
}eri ilan olunur. 

LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 

İstanbulun en iyi, 
makastannı temin 

en usta 
ettik .. 

Fakat ayni zamanda ölçü ile ypılmış 
derecede güzel hazır elbiselerle 

su geçmez muşambalar da yaptık.. 

T ~diyatta kolaylık gösteririz 
Emlnönünde Eınaf Bankaaı ittiaıalinde 
tütüncüye bitişik ( SO ) numaralı mo.kası 

üzel A~ri ter7lhanf've müraraat ~diniz.. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usulile 8 teşrinisani 930 tarihinde bilmünakas3 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere Ticaret şubesine 
müracaatları. 

Şirketi Hayriyeden: 
7 ,55 de Y enimahalleden, Mesarburnu, Büyükdere doğru kô~" 

rü ve t 9 da köprüden doğru Büyükdere, Mesarburnu vo Yen~" 
mahalleye cuma ve pazardan maada günler için ilave edilın•~ 
olan postaların teşrinievvelin 23 üncü per:;embe akşamındııO 
itibaren hazfedileceği ilan olunur. _,,, 

Ademi İktidar 
Ve Bel Gevşekliğine 

Karşı en müessir deva. Ser
voin haplarıdır. Deposu: lstan· 
hul'da Sirkeci'de Ali Rıza mer
kez eczanesidir. Taşraya 150 
kuruş posta ile gönderilir. İz
mir' de Irgat pazann'daki, Trab
zon' da Yeni Ferah eczanele
rinde bulunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk raıetes 

idare: lstanbul, Nuruoamaniy• 

Şeref sokağl 3S - 37 

Telefon: Jstanbul - 203 

Poıta kutusu: İstanbul • 741 
Telgraf: lstanbul SON posr.4 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 kr. 
7SO ,, 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 

=-----2700 kt• 
1400 " soo ,, 

KABIZLIK HAZİMSİZLİK Klı:~~~T~kl:~ı:~~rek MAZON MEYV A TOZU ~ı:;,:;i b:~ass7a:~:r sı:e~::!:ıJ:. 
400 " 
lSO ,. l " 

3()0 " 

Gelen evrak geri vcrllmc:ı:. 

lılnlurdnn mesullyet :ılınınn:ı:· Kolay bir hazim, rahat bir uyku lemin eder. Bahç.kapı'da Hasan ve Zaman ecza depolarile İzmirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 
' l M"d·· H~ı·t JJahti ... Bahçekapı İş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi 120 kuruş. 

Mahlut ve pis kokulu 
yağlardai1 sakınınız. 

esu uur~....-

Enfesi nefais 

Kiloluk şişe 80, okkalık 
şişe 100, teneke erde 

90 kuruşt\ır. 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamıziyeti yoktur. Bakkalla~:::. 
aldığınız fintten daha ucuzdur. Mahlut yağlardan tevakki etmek lazımdır. Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa karacı 

safra sanlık bastahklannda bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Hasan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. 


