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SERBES 
.ı SON POSTA Halkm rkldGıı Halk bunua.la Pli'. 

SON POSTA. Halkın kulatıclın Hallı bununla lfltlr. · 
SON POSTA Haikuı dilidin !ialk buauala •6Tler. 

FIRKA 
REİSi, UMUMi 
CUMARTESi 

KATİBİ VE iDARE HEYETi AZASI 
GÜNÜ ANKARAYA GiDECEKLERDiR ... 

l~mir'de Lüzumsuz Tedbirler Tahfif Edildi 
Belediye Reisli- 1 Önüne Gelen, Para T ophyamaz 

tine. Sabık ~eis Kanun Bunu Böyle 

~ıs AÇILMADAN EVVEL ====:::::::::::================::31 
Seıbea Fırka Umumi Ziya Molla Hitap Ediyor .. 

::::::~:~... içtima Salonunu Niçin 
Sezaı Bey İntıhap • 

E d i ı d i Emretmektedır ... 

mi katibi ve idare heyeti T k t t • • ? 
....., _bir mani zlhur etme- e r e 1 n 1 z . . . 
eliti takdird-. cumartesi 
pi Ankaraya ~derek ora
tla fll'kama diier nıeb'us 
uuile birlikte Meclia açıl· 
.... , enel u.wni bir iç
tüaa akteclecelderclir. 

· T alebesiz Kürsüleri Terketinek <~ 
Değil Midir?. ~. U(H.M) - Belr.diye 

~ etrafında, rey sandık· 
~- açıldığı günden itibaren 
~ lGzumu olmadığı halde 

1 ~ edilen inzıbati tedbirler 
' ~ rece tahfif edildi. 

ttia Belediye reisliğine sabık 
~ _ Sezai B. seçildi. 

"';~}>_es Fırka Çalışıyor 
~IQIUr, 23 (H. M.) - Ser
to fırkanın viliyet oca;ı 
di Pl.._.ak mlilhakatta bele-

Ye iııtilıabma kazanan nam· 
ltUen . . b. . ita h ıçın ır mesaı progra· 

1 llZırlamıya bqlada. 
S. fırka kendi azasından 
~~ .~en belediye heyet· 
~~· diger belediJelere birer 
~ olliiuuu iatemekte ve 
d;- çahımaktadar. Ba ulla
te ffa)k fırkası ile baylk bir 
'İ ~ uyanllllfbr. O da ay
~ llıaksat için bir program 

rlaınak arzusundadır. 

Atinaya Cevap 
't Verdik ... 

Unan Başvekili 
~ __ ETrlC' NOKTADA 
·~E AYAK 
.\ . BASABiLiR ... 
~~ 22 (H. M.) - M6ay6 
~ Ankara seyahatine 
~ K(lnli bqlıyacaktır. 
~ lllerkezinde mllzaken 
~y.ı., b6tlıı husunta ait 
~ bazırlanmıtbr. 

(tui) ~elcili ıetirecek olan 
'uact. ~adril de Pire lima-
1.e~ emre amade olarak 
-.ıaa)llıektedir. Mösyö ( Veni
S "8 Ankara trenine Hay· 
'tQQ:rdaıa binmesi tekarrllr 

"e~~~t billhare Yunan S.,.. 
~"Cİll llliıı bqka bir noktaya 
~ ettiii ilıaaa edildi. An-
tt"::-;~u. ve butun de 

' nu c . aş"'ek·~vaba nazaran Yunan ı 
~ tlti~ Tirk topraiına ar
ilcctktir noktada ayak bua-

~ı"'"'• . ·. Bu noktanm lzmit 
~tinıali çok kuvvetlidir. 

BUGONDEN İTİBAREN 
l\\tPo -
tqt1 nlarımızın numa-
diı:akbuzlar ile teb
~~ _haşlanmışbr •• 
llı«ara llıiıden matbaamıza 

C..Uarı11.1 rica ederiz.. 

Buna Riayet Etmiyenlere Ne Yapılır 

Çanlqrı - Bazı Halk farkua lf. ba cnabaacla " lrl,laiizm 
mutemetlerinin "garip zihniye- kaç nlf1ll YUia laepmaılen 

tine ıu gönderdiğim vesika (57 ,5) k1Q"lll alınmua llzımdır,, 
ciddi ve canlı bir delildir: 

diyor. Fakat bu parayı ver.-
Bu adamlar bir bina yaptır- k efri1ı 

mak isterler, yahut bir teteb- bilecelde veremiyece t ___ T 
büsil başarmayı kurarlar, haydi edilmiyor. Kaldı ki para ver
para toplamaya kalkarlar ve mek istemek için o fırkamn 
bunu adeta bir vergi tarhede~ azasından olmak lizımdar. Y oba 
ceaine yaparlar. bu mutemet Beye ıöre k6y 

Vesikada görüldüğü üzere balkı fırkanın tabii azaıındu 
bu tezkere, muhtarların bir j mı tellkld ediliyor? 
sualine cevapbr ve mutemet )f. 

Aglardanberi 
Dava 

Devam 
Bitti ••. 

Eden 

Sabiha H. Ve Behçet 
B. Beraet Ettiler •• 

"Lidern Kelimesinin Hakiki 
Manası Nedir? •. 

Dün, aylardanberi ağır ceza
da devam eden Sabiha ·zae
riya H. m davuı ~ 
ve mahkenie gerek Sabiha 
H. ın, ıerek mes'ul mldtlr 
Behçet Beyin beraetine karar 
Vermİftİr. 

Bu dava, Reaimliay' da inti

Fob muhtelif merkezleri
ne pderdiği bir tamimde 
tubllan latamtildere nazaran 
~rilen namzetlere kaç rey 
verildiğiııi IOrDlUf ve aldıjı 
b8nplan rami neticeler ile 
karpiqbrarak. bir liate yap
llUJ& bql•m•fbr, ayni zaman· 
da muhtelif ıiklyetleri de 
topl•••F• 

Ankara içtimaında bu liate
ler l&erinde konuplacak ve 
Mlllet Meclisinin ilk rOnlerin
de beledl,e intihabının ıekll 
h•ldmada ne tarzda mlinakqa 
açılmuı icap ettiii tetkik edi· 
laıS iL 

Serbes Fırkanın bu daki· 
kada en fazla ehemmiyet ve~ 
diği nokta belediye intihabı 
kanununun tadiline çalış· 
maldır. ~ Maamafih Ankara 
içtimainda fırkanın müstakbel 
faaliyeti üzerinde eatalı ka· 
rarlar verilmesi ihtimali de 
çok kuvvetlidir. 

Halk . Fırkası .. 
Umumi Vaziyeti 
Tetkik Edecek 

·Daha Doğru 
Dpülfüaua aıUderrisl•lnl lkl79 ayı· 

ran Aatııll hlll tle..aa edl)oer •• vasi
yete g6re intihap belki de tekrar edi
lecek. Dün, bir ara bu mesele mevzu· 
bahia o\..rkea Ziya molla Beyle kartı· 
lqtık ve fikrin i ııorduk. Ziya molla B., 
eald bir hukukçu ıııfatlle bize mütalea
aım anlattı. Biz bunları 1adece kayde
cllyorua: 

- " .Evet, gazetelerde oku· 
dum. Bence yapılan intihap 
kanuna ve usule muvafıktır. 
Rey pusulalarına bir isim 
yazılmak suretile de intihap 
icrası milmkilndilr. Ancak bu 
takdirde iki defa intihap 
icrası zaruridir. Çünkü mat· 
lup ~ olan şey iki zatın isminin 
Maarif vekaletine arzından 
ibarettir. Eğer Köprülüzade 
Fuat Beyefendinin nazariyesi 

'.lnievkii tatbika konsa ve bir 
isim yazılmak suretile bir 

• 

intibapla neticeye varılmak Ziga Molla B. 
anu olunsa ve mevcut münte- kendisi söyledi. Bu vadide da· 
hiplerden Fuat Beyden maadası ha ziyade ısrar ederse makul 
bir zata reylerini verse, Fuat düşünemediğini herkes söyler. 
Bey de yalnız kendisine reyini Darülfünunun talebesi olmı· 
verse bütün ariyı toplıyan yan bir ıubesinin müderrisleri 
zatın ve yalnız kendi reyini de bu münasebetle intihap sa· 
alabilen Fuat Beyin isimlerinin lonunu terketmişler. Milletin 
vekilete iraesi gibi garip bir son derece tasarrufu arzu 
netice huıl olur. ettiği bir zamanda bu zevat 

Bu buit mesele bilmem intihap salonunu değil , 
neden bu kadar bftyütnldn. talebesi olmıyan kürsüleri 
Nelerden, nelerden babsedil· terketseler arzuyu milliye daha 
medi. Fuat B. kanun bilme.; muvafık hareket etmiş olurlar· 

Serbea fırkanın Ankarada diğinden, fakat aklı olduğun- dı. Bu münakqlardan da 
hususi tahsil ve tetebbü ne 

toplandığı sarada Halk fırka· dan, akalliyetin hukukundan 
bahs til kadar yüksek olursa olsun, sanın 40 ı,:.:lik umumi idare et · er· 

a~ G 1 d eli ç k insamn alaylı olmaktan kurtul-
heyeti de bir içtima aktede- e ip geçici, e m. ün ü 

ktir Fuat Beyefendiyi bugün akal- mak imkanı olmadığı hakikati 
ce · ı· · b d ır.....n • k bir kerre daha sabit oluyor.,, Bu içtimada fırka müfcttit- ıyetin qm a ·gunayor ıse 
leriııin de hazır bulunmaları yann da kendisinin intihabına MAARİF VEKALETi CEV A-

temayül edecek bir ekseriyetin BiNi GÖNDERMEDİ 
için kendilerine talimat gön- bqında görmek ihtimali ol· Darülfünun intihabı hakkmda 
derilmİftİr.: ma~ . .ı:..... kim temı'n edebili'r? Maarif Vekiletiain kararı bufiia 

waguu OD bire kadar fstanbula felmİf 
Fakat fırka müfettitlerinin, Kanun bilmediğini Fuat Bey dejiJdi. · 

memuriyetleri liğvedildiği için .rr:====~=~=~~~~~~~~;;;;;;;.;;:~;;;::;.;~=~ 
jçtµnaı müteakıp tekrar işleri ) 
llafuıa gitmiyecekleri haberi 
.-evaimıizdir. 

lkramiyeleri
mizden Biri, Bir 
Zabitimize Çıkb.. _ 

Son Poıtam r tertip ettiği ilk f&r eden "Savulun geliyorum,, 
serlivbalı bir yazıdan dolayı 
mllddei umumilik tarafından ı-
açılmıfb. "Lider" kelimesinİD ~~ 

kur' anan bnyilk 
.ı 'i k r a m iyelerin
ıı den biri müte-

Sabiha H. mahkemede •• 

izahı m6nasebetile Gaziye ve 
Türk milletine hakaret edil· 
diği iddia ediliyordu. 

Ağırceza mahkemesi evelce 
bu yazıyı tehyici efkarı mu· 
cip görerek Sabiha hanımla ~ 

Behçet beyi ikişer aya mab· ı 
kiım etmişti. yüz elli 

(Devamı 4 üncü sayfada) almışbr. 

kait zabitleri· 
mizden Mnnnr 
Beye çakllllfbr. 
Miinür B. ev· 
velki giin An· 
~aradan şehri· 
mize gelerek 

lira olan ikramiyesini 
~ mecliaine giren r•eteciler (Hakkı Şinui P~ 

ya ) - L~niize karşı, .size kalemlerimizi hediye ve teslim 
ediyoruz, Pap Hazretlen. · 
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Halkın Sesi D A B f L İ il AB B il L B B. j ' Günü1ı Tarilıi ~ 

i .... ------~~----------·ı-----------------------' l l ' , · ~ . Bütçe Hafta So-
KA kal 1 diy eHt lelkr ŞMee_hcilrısı· • • intihabatın Spn Neticeleri.. , , Saflıoş, nunda· Hazwlan-

arşısın a a ~- ~ Azılı . 
N~u~etı~ü!':!~ İçin Bergama'~a · Serbes Sabıkalı !!!...,9!_ac~!,. 

da birçok şeyler söylendi. Bume• Yeni Azalara Fırka vazandı- Polislere J riyaseti altında tophnarak her 
sele hakkında elbette ki halkın ~ t vekalete verilecek tahsisatın ınik~ 
biröuşiiııcen vardı. Banu uılamalr. Birer Teskere Bıçakla tanm tDbit et•iştir. Htt ftlilet 
için bazı kimselerle görüttük,bbe Gönderildi . . • Saldırmış bütçesini buna göre ve hafta 
söylediklerini sırasile kaydecli- h ·cı· te~n·nın· ilk L-LL----da Reylerin Miktan '(250) ye Karşı •onuna kadar hazırlamış oLıcaktır• 

11W1 ır wuUUWJ Sabıkalı Arif Hikmet, aar-. E k" H rb• ,D • • 
yorux: toplanacak olan 1eni belediye ( 1371 ) R d. L- l ak r anı a ıye ne1S1 

Nedim bey (Beyoğlu, Bursa meclisi ualanna belediye ey 1r... ı ~~en u=eyı~ ~=; Büyük erkim harbiye reisi 
sokağı 23 ) ~ -r Fevıi Pş. dün Amasyaya varıntŞ 

- Akalliyetler Türk tabiiye- kanununun 44 üncü maddesi B (H. M -)--
8
-el-di-. --. -.- • . l I • tehdit etmiş, 25 lirasını a.lnuş, ve geee belediye i:aranudaıı .şere• 

tini haiz bulunmak itibarile mucibince azalığa intihap ergama, 23 · - e ye mtihabı ıçm ah an rey enn yakalamak için giden polis- fioe -.erilen ziyafette hazır bubın· 
Türk vatandaşıdırlar. Türk va- edildikleri d&n belediye reİllİ tasnifi dün akşam bitti. Neticede Halk fırkası namzetlerine leTe de bıçakl h- eım· - rmıft:.. 
tandaşlan gibi muamele görme- Muhiddin B. tarafından birer (250), Serbes fırka namzetlerine de ( 1371) rey verildiği anla- tir. Arif ~ :um akal ış Fransız Ticaret Nazırı 
Iidirler. Akalliyetlere hakiki teskere ile bildirilmiştir. içtima tıldı. Encümen mazbatasmı tanzim ederek neticeyi ilin etti. mışbr. ın Y an- Ankara da 
vatandaş muamelesi vapıldığa günü de aynca bildirilecektir. A_ydın Civannda Serbes Fırka Ekseriyettedir 
takdirde bunlar ecnebiliklerini İstanbul belediye meclisi 68 Beykoz Kaymakamlıgı"" Mösyö < Flaıaden) ıliin Fr~ 

Çine, 23 ( lilL ] - Belediye intihababnda Serbes fırka sefiri ile birlikte A.ukaraya git-
unutacaklar ve bu unutma ha- kişiden müteşekkil olap bun-- T m1ır.:ür. ıı.-m. önle !beri aefaret-
ıl lun ık dak tsizlik ' . buld b" kazandı. a ş ı n ı y o r --. -q 5 

• O ca art sa a · lardan 61 i ınan an ıri hanede ıerefine verilecek Ziyafet" 
mevzubahis olamıyacaktır. Yalova, biri Kartal, biri Şile, Bozdoğan, 23 [ H.M.] - intihap encüme!d Serbes fırka Beykoz sarayının tamir edil- te ıhaı:ır buluııaalk, C>ğtede11 .aıı'" * biri Silivri, iiçfi de Çatalcadan namzetlerinin kazandıklarını bildiren mazbatasını tanzim etti. 1 mekte o1duğumı yazmıştık. ra resmi ma'kam1an ziyaret edr 

İbrahim B. (Sirkecide Ser- intihap edilmişlerdir. Nazilli, 23 (H. M.) - Belediyeiıitihabını elmeriyetle Serbes t Sarayın tamirab ikinat edil- cek, akpm tren.ile AnkaradaO 

dar sokak 9) Meclia 6 tqrinisanide top- fırka kazandı. diğinden Beykoz kaymakamhğı aJl'lla!:akbr. 

- AkalliyetJere tıpkı Türk lanacaktır. ilk önce bGtçenin Halk Fırkasından istifa Eden Mi Var? poJi:ı ve ~elediye te,kilatı da Haydutlar Yakayı 
vatandqı gibi muamele edil- müzakeresine başlanacaktır. dahil oldugu halde bu saraya Ele Verdiler 
melidir; ancak bu müsavabn Aydın, 23 ( H. M.) - Deveran eden kunetti bir rivayete t.aşınmıya başlamqbr. Hilali- Ağrıdağ'ından lraua ka~a"bılO 
ıiyui sahada bazı tahdidata Kıskançlık nazaran bu hafta içinde Aydm:'da Halk fırkan uasmdan bir ahmer Beykoz JU.hesine de birkaç haydut (Tebm) \!e tn'ldf 
tabi tutulm•11na taraftanm. ,.oklarının istifa etmeleri beklenmektedir. kasırda bir daire tahsis edi- edilmi~lftdir. 

r lece1ctir. ... 
.. Belediye intihabım muhtelif hadiselerden istifade ederek f · ı·r S:wkmtıya Mı 

Tevfik lbrahim B. (Hukuk ızm 'a Diln Akşam Kasımpa- kazanmış olmasına rağmen Halk Fırkası burada üDintülii bir YunanVapuruKurianldı o- cek? 
mezmılıı mianFeneryo-aıdal64) E --L-=- L---- u.şe •• 

- Akalliyetlerin tamam.en şada Bir Hadise Oldu vaziyettedir. Belediye reisi min bey bile, rauua iman llllZMI"' Rami cebellere nazaran J.d 
Ttırk vataııdqı addedilme- aunda çok çalışmış olmasına rağmen sıkmb hissetmektedir. Bir hafta evci Kızlmlesi aene İımirde incir ve üzüm 1eç~ 
!erini ve ayni hukuktan istifa- Kasımpaşa'da oturan fHayri Urlada Da Serbes Fırka Kazandı önünde karaya oturanDemok- senelere aazaran da1ıa~ az satıl'" 
del . b S daka Efendi, kıskançlık fyiiziinden ratya isimli Yanan vapuru dün ım~ 

erim ta ü görüriim. a t zevcesi Hayriye hanım ile kav- S b L_.__ ......... , __ ............ _ı Ma:t.baacılar Cemı·yeti meselesine gelince: Onlann Urla, 23 (H. M) - Belediye intihabım er es nnua nam- ~m Jl.UIUU"lllDIŞbr. 
bundan böyle nankörlük etmi- ga etmiş ve onu bıçakla ya- zetleri kazandL. -- T o p 1 an d ı 

ralamıştır. Hayriye Hamının Sadullah B Geldı· 
yeceklerini ümit ederim. Akhisard.a Vaziyet Nedir? · • Matbaacılar cemiyeti diin tol'" 

1f yarası ağır olduğundan hasta- Seyriaefaüı mildi.iri Sadullah B. lan.arak yeıti idare ve inzibat &.-
Mehmet B. (Hukuk fiçüncil neye kaldırılmıştır. Hayri Ef. · Akhisar, 22 (H. M.) - Bazı "' gazetelerde Belediye intiha- Yalovacau gelmiştir. yetlerini intihap etmiştir. 

unıf talebesinden) yakalaımııştır. hından Halle fırkasının muidffer çıktığı haberini okudum. Şark ŞimendiferindeJJ 
- Türk tabiiyetini haiz Bu doğrudur. Fakat Serbes hr~m intihaba hiç iştirak ebne- Macar Başvekili Yolda 

akalliyetler Türk addedilir ve Bir Evde Adam diği de doğrudur. Akhisarda 7800 müntehip vardır. Bunların Macar bapekili bugün Pqte- şikayet va I" 
kendilerinden sadakat beklenir. yaraladılar ancak 1056 sı reye iştirak etti. Diğerleri müstenkif kaldı. den hareket etmiştir. Cumartesi nca.ret oda.u düa toplan=:ı,; 
S dak b kl günü şehrimizde bulunacaktır. şak :Pıaeadiferler.iode • a at e emiyenler sada- • • • olarak .alınan hamaliv.e ncretı 
k ki Dün gece . Beyoğlun'da Ma- bi • 1 ~ · o 

atsizli erinin ehemmiyetine Muha eb G. · 1 · 1 hakkında iktısat vekaletine - .. dam Marika'mn evine gı'den r e 1 1 şı 1 zmı"rde Yenı· Bır" D göre tecziye edilirler. •• ava racaat etmiye karar vermiştir .• 
lııl Ahmet ve arkadaşlan orada h:mir müd~ci umumill~ s .. rb•s Yem· Q1rtruva Tan·fec:J 

E . B T(F ti"h't Alt Misak isminde birini döv- Dün Gündüz Sirkeci Mesele Alevlenmek fırka ocağının neşretti~
5

• bh-" b;- 'b.. i;Jj 
mın ey a e ay f ıs· T rini . . ilk .. n d P it .. - ı talı .... ı... ·ı e· b" . G" d" t. d d d d yaımameden dotayi gerek ocak eı sanman guıı. .. n e mahallesi, Karadavut sokağı) muş er ve sus ~ ı e ır ınne ır ı S ı a ı n a ı r h baren tatbik edilecektir. 

- Ben evdeki dört çocu- bacağından yaralıyarak kaç- Dün ögwle üstü ~'irkeci'de 1 Çimento tröstünün çimento eyeti ve prek Yeni Asır ga&e- ğiı• 
te..i alevhinde bir da.va bı.hrik petrol Çıka•abı"lece ğumun müsavi hukuka mali- mıtlar. bir hadise olmuş, 25 el silah ! fia~larmda ihtikar yapbğı ta- :.J a , · 

kiyetlerini teminden icl.Dm. patlamış, ortalık heyecana 1 hakkuk etmiş gibidir. Bir iki etmiştir~ Yapılan tahminlere göre ıneııı1'i 
Nasıl akalliyetler hakkında Sarhoş Hamal düşm~t~r .. Buna ~.lı~ Arif j sene ~vvel tonu (22)1iraya sah- ketimizde 250 ~n tem pet1'~ 
beyanı mütalea edebilirim. Efendı ısmınde bırınm ara- lan çımento, bugün (28) liraya Maarif Cemiyeti - vardır. Bu miktar i'lenirıc ~-

)#ı. Topane'de oturan hamal bacılara kahya tayin olunma- satılmaktadır. p aeııe (15) bin ton ihracat yap 

Refik Bey (Ortaköy, Meci- Mustafa sarhoş olarak elQle sımbık~~kemılak"yen H es~. kid~a Amele ve kômür fiatlan İyankoSU bilecektir. 
diye mahallesinde 33) suatah çakı ile öteye beriye sa an ço aynnm uş- d"' kün ld w h ld b f" Türk Maarif eem·ryeti, "'""'k- 165 Ceset Çıkb 

manlıgvıdır. Hayri dün fazla uş 0 ugu a e u ıat- 7u _ı- ~ 
-Vatandaşlanmız her fırsatta taarruz ebnekte iken yaka- rakı irmig_ bir k&ı:eve sak- larm fırlaması manasız g8rii- sek gayesini tahakkuk ettir- Almanyada yıkılan V-rlh-~u.o ı65 

bize olan mcrbutiyetlerinin l br :r "Ti -. ı ek den ocağından timdi.re kmvar 
derecesini ispat etmişlerdir. aDllUf • _ lanmış, o sırada orada va- lüyor. m maksadile bir eşya pi- ce.sel çikanlmıfbr. 
Elde bu kadar tarihi tecrübeler Tramvaydan Atlamak zife gören Arif Efenöınin ü- Çimento fabrikacı]UJ1 fiat yankosu tertip etm~tir. Ke- Kadıkcvünde Otobiif 

zerine saldırmı1ı silahını çek· meselesini görüşmek için tica- şide, bu kimınusaninin ilk J 

l varken bir daha tecrübeye Y a S a k f miş, beş el atmış kahyayı ret odasının yapbğı davete günü yapılacaktır. Biletler sa- Ç O ğ a 1 d 1 .. ~ 
ihtiyaç . yoktur ,:araınm. Bugün Fatih civannda bir bacağından yaralamıştır. Bu- icabet etmemişler ve maliyet tışa çıkmıştır. Hem Türk Mudaııya otobüs firketi otol>~ 

.,... poliş, bir inzıat neferi olmak nun üzerine o civardaki sivil fiatlanm bildirmemişlerdir. irfanının yükse1mesi, bem de lerini Kaclıköyüııe getirterek 
1 

Tayyar B. (Çemberlitaş 228) memurlar da Hayriyi yakalamak .• ı-- Jetmiye başlamQhr. 

ita.sına binerlerse onun düdü- betçiler dikilmiştir. Bunlar cana düşmüş, Hayri yakalan- Tahdidiııe bqtanmı'1:tr. Yakın· mak için bu biletlerden teda- ema usnu : ~1 
- Akalliyetler kimin ara- ilıere iki kişilik fasılalı nö- için ateş etmişler, herkes heye- T urk - ıran Hududu güzel bazı eşyaya aalıip ol- 1 C ] H.. .. B 

!! .... ı l Bunl d tr d tl 1 akalı b k 1 1 rf rik edm· ı"z. 1lern sefiri Cemal Hösntı nü \A'-'ar ar. arın sa a- amvay an a ıyan an Y - mış, aş a yara anan oma- da sıra, ta ımızdan teshihi iste- . tJt· 
kani d ak d l 

...___________ mahalli memuriyetine gitnı1Ş 
t göstereceğine · eğilim. yac lar ır. mışbr. nilen yer ere gelecektir. 

~r=========================================:=============================================~ 
• 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Belediye Nizamnam~ 

• 

------~---~-=-..-..---""~~~~~-....... --------------....;..,. .... ._ .... ____ ~ ......... .._._.. ___________________ ___ 
• : l 'olis - ·Gel bakalım karakofa ••• Ye:-c tültür- ı 2 ; Polis - Gel bakabm karakola." Tramvaya ı 3 : Polis - Gördün mü Hasan B., böyle saatte 

düı .... Bir lira vereceksin. ualdUI, bil- lira verecek•iD. yi:ı kişi tutuyoruz! 

tt1f 

. . ~· ?3 4 : 1-i..sa;;ı it · · Pazaf' ofa asay.şçı 7 .. 
H Ti - l . un 1ıa ola... a ka par •. ile rneden;yel . sa :yoı.s 
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Her gün 
Fransız Nazırı 
Türkigeye 
Niçin Geldi? 

M.ZEKERlYA 
Bolşevik Rusyanın son bet 

ıenelik iktısadi proğramı Av-
rupamn en mühim dert-
lerinden biri oldu, Rusya 
"Dumping.. iımini verdikleri 
Yeni bir usul ile Avrupa piya
aasmı altüst ediyor. Avrupa 
lllcmleketlerine, orada çıkan 
nıalı, maliyet fiatından daha 

Ucuz bir fiatla gönderiyor. Meseli 
lngiltereye buğday , F ransaya 
teker, lsviçreye petrol gönde
riyor. Fakat bunu, yerli müs
tahsillerin veya diger sahcıl. -
rın rekabet edemiyeceği bir 
fiata veriyor. Bu suretle buğday, 
şeker, petrol, sabun gibi Rus
yada yapılan mahsulat ve ma
rnulab Avrupaya döktü, Av
rupa devletleri ne yapacakları
nı şaşırdılar. .. 

Rusyanın (Dumping) siya
•eti btitün dünyada umumi 
bir buhran tevlit edebilecek; 
tehlikeli bir hal alınca, buna 
karşı mukabil tedbir almak 
ihtiyacı hissedildi. Evvela A
lllerika Rusyadan gelecek 
mallara gümrüklerini kapadı. 
Onu Fransa da taklit etmek 
istedi. Fakat bu işi başlı ba
tına beceremiyeceğini anlayın
ca, diğer Avrupa devletlerini 
de beraberine almıya teşeb
büs etti. lngiltere ve Alman
Yaya müştereken hareketi 
teklif etti. 
.. İngiltere ve Almanya bu 
teklifi kabul etmediler, Fran
sa yalnız kaldı. 

.. 1 

Avrupa ve Amerikada Rus 
bı\ivaredatına karşı mukabil 
tedbir almak teşebbüsü bqla
Y.ınca, Sovyet Rusya derhal ül
timatom verdi. "Memleketine 
flus malı almıyacak olan mem
~ekctlerin müvaredabna karşı 
... en de hudutlarımı kapıyaca
rım,, dedi. ilan etti. 

Rusya, lokomotif, vagon, 
ray, otomobil ve saire gibi 
il.ladeni mamulatı Avrupa ve 
A.tnerikadan alır. 

istatistiklere baktılar. Rus
Yanın, faraza Almanyaya, ihraç 
etti"· 
d 

gı malın, oradan satın al-
ı" .. xı maldan daha az olduğunu 

1°rdüler. 
el' O vakit Rusyanın tehdi

llldeki manayı anladılar. Al
:anlar bunu nazarı dikkate 

•rak Fransa ile uyuşmadılar. 

F lfo-
y ransa yalnız kalınca ne 
l lptı? Bu defa da Balbk ve 
,
1
una devletlerini Rus maJı 
rnaınıya teşvik etti. 

I Zaten ötedenberi bu dev
;tıcri kendi tarafında bulun-

Ur1111 d f Ya çalışan F ranaa, bu 
ia~ea -~~ ~usyaya karşı açmak 
hirl~gı ıktısadi harpte onlarla 
lier ~~ . çalışmayı düşllndü. 
dı ırıne para vermeyi, yar
burn ebneyi filin vadetti ve 
ıı ~- suretle Rusya etrafında 
&g\..ISad~ b" 
le . ı ır çember çevirmeyi 

nıın etmek istedi. .. 
Frans ti den) . ız caret nazın (Flan-

ın T" k" llada .u~ ıyeye tam bu eı-
lnan 'd gelışı bu itibarla çok 

1 ardır. 
Dikkat . 

t\'vel.. M e~niz mi? Flanden 
dltı a acarıstana gitti. Ora
da b · oınanyaya ıeçti. Oradan 
A.ttJı.arQ.e geliyor. Bu zat, elbette 

anın terakkisini r<Srmiye 
l 

1 - Buı insanlar hialerile ha
reket ederler. Bunlar çabuk mes'ut, 
çabuk bedbaht olurlar. 

SON 

2 - Buılan yalnıa flklrlerile han. 
ket ederler. Bunlar hayatın kendi ftkfr. 
Jeriae maf 14p olacaiını aannederler. 

POSTA 

3 - Saman da iradelerine 
sGvenirler. irade insanı birçok 
zaaflara dütmekten kurtarabilir. 

4 - Fakat kamil adam, bu üç 
vufı da nefsinde cemedebllendir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Ahmet Zogo 

M. Musoliniye Bir 
Heykel Hediye Etti 

Tiran (Hususi) - Arnavut
luk kıralı Ahmet Zogo M. 
Musoliniye kadim Amawtluk 
şehirlerinden (Dotemiıo)da bu-
lunan bir ilah başı hediye 
etmiştir. Çok san'atkirane 
yapılan bu heykel Milittan 
sonraki dördüncü asra aittir. 

Esnaf Murakabesi 
Belediyeye Geçiyor 
Ankara, 23 (Hususi) - İk-

tısat vekileti miihim bir karar 
almıştır. Bu karara göre ea
naf cemiyetleri katibi umumi
liklcri ve esnaf murakabe 
buroları lağvedilecektir. Buna 

sebep bazı vilayetlerde esnaf ce
miyetleri katibi umumilerinin 

yolsuzlukları zimmetlerine pa
ra geçirmeleri ve murakabe 
heyetlerinin murakabe vazife
lerini yapamamalarıdır. 

Ticaret odalan kanununun 
bu baptaki maddesinin tadilile 
esnaf cemiyetleri murakabe
sinin belediyelere terki hak-

kında meclise bir liyihai ka
nuniye sevkedilecektir. Veki
lct keyfiyeti fırkaya yazmlJ, 
fırka meseleye muvafakat et
miştir. 

1 Bergamada Patlıyan Dört Tabanca J 

Elli Kuruş 
Adama 

İçin 
Kıydı 

Bir 

BergamL 21 (Hususi) - Gece saat dokuzda, tam Ç&rfl 

ortasında tficcardan Demirci Ahmet efendi d<Srt meçhul adam 
tarafından öldürfilmüştür. Hadisenin sebebi fUdur: 

Bundan on beş gün evvel Ahmet efendinin kardeşi Meh
met efendi kendi kamyonu ile lzmire gidiyormuş. Kediı k6p
rilsil bozuk olduğu için aktarma yapmak icap etmiı. 

Bunun için mllşterilerden yirmi beşer kuruş fark almak 
icap etmiş. Milşterilerden iki kiti bu parayı vermek isteme
mişler. Kavga çıkmış, bunlar tabancalarla Mehmet Efendiye 
hücum etmişlerse de diğer müıteriler bunların tabancalannı 
almış, onlar da kaçmıya mecbur olmuşlar, hadise, işte bu yilz-

ı den çıkmışbr. 
Biraderi Ahmet Ef. ile Bergama çarşısından geçen Meh

met Ef. , diğer arkadaşlarile ' sabah kav ıra ettiği adamların 
yolunu beklediklerini görün~f kaçmış, Ahmet Ef. kardeşinin 
ark~sından hayret~• bakark~ diSrt tabanca birden atq etmif, 
sekız, dokuz yerınden yaralanarak dilşilp ölmüştür. Bu ci
nayetin ÇUfl ortasında iılenmesi ayrıca dikkati celbetmelidir. 

Can 
~~~----------...--·----------~~-Şehir Stadyomu . ı Sanayi Birlikleri 

Şehir stadyomu yapılmak Bu,Un latanbul ticaret oda-
üzere Sultanahmet civarındaki tında ıanayi kongresi komis
bazı arsalar, Beyoğlundald yonu toplanacakhr. Komisyon, 
Erme?i mezarlığı, Y enibahçf bir mensucat ıanayi kongreıine 
dereıı, Çukurbostan beğe- hazırlıkla meıpl olacaktır. 
nilmiıtir. '> Bütün Ttirk menıucatçılan 

Sporcular Ermeni mezar• arasında tehir hudutlarını aşan 
lığının veya Sultanahmet cl- birlikler yapılmasa düşüni11-
varının tercih edilmesini iste- mektedir. 
miılerdir. Atletizm antreniSrG 
M. Abrahamın vermiş olduğu B i r M e m u r a 
rapor Çukurbostanın daha y k H 

gelmiyor. Ve yine elbette sa- muvafık olduğu merkezin- a ışmıyan al 
dece ricalimizi görmek için bu dedir. Beykoz orman memuru Ah-

b 
met Efendi sarhot bir halde 

za meti ihtiyar etmiş değildir. Kanada Asyalı lstemı·yor Biz de Romanya ve Maca- nokta beklemekte olan 1688 
Kanada htıkiimeti çıkardıjı numaralı poliı Halil Efendiyi 

ristan gibi parasız bir vaziyet- bir emirname ile Aıyalı mu- bilisebep dövmDıtiir. Ahmet 
teyiz. İstikraza muhtacız. Ba- hacır" lerı'n Kanadaya kabulünü Ef d' kif d 1 d en ı tev e i miş, a liyeye 
husus dayinlerin sık.ışbrdıtı bir menetmiştir. teslim olunmuştur. 
zamandayız. O halde Türkiye- ı, ·,==~~~=-=---=---==-..;_~~~::;;~;.::~--~--
yi de kazanamaz miyiz? 

Biz Fransız nazarının bu seya

hatini, Fransanın Rusya etrafın
da çevirmek istediği iktısadi 

abluka ile alikadar görmekten 
kendimizi menedemiyoruz. .. 

Şu halde vaziyet sarihtir. 
Fransa bizi bili eıki zayıf Tnr-
kiye sanıyor. Hili militariat 
emellerine bizi alet edebile-
ceği kanaatini besliyor. 

Halbuki ismet Pş. htıkiimc
tinin en kuvvetli tarafı bura-
sıdır. İsmet Pş. belki dahili 
siyasette bazı zaaflar göster
miştir. Fakat harice karıı Milli 
istiklilimize halel verecek en 
ufak bir imayı bile kabul etme
mekle maruftur. Onun için 
Fransız Ticaret nazınnın bu 
defa yanlıı kapı çaldığım 
zannediyoruz. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Zonguldağın Sırmakeı 1 mur tayin eder. Halbuki 
ayannda bir suyu vardır. bu menbadan günde an-. 
Fıçıla~la .satılır. Beher fı.. cak otuz fıçı doldurula
çısı yırmı kuruştur. Zon- bilmektedir. Bunlann bir 

guldak belediyeı~, halk günltlk oktruva resmi ( 1,5) 
arasında rağbet ıoren bu lı"ra d (~tt.) ı· d 

b 
. tif d , ay a "N ıra e er. 

men a suyundan ıs a e . 
etmeyi düşiinür. Dahıyane bir buluşla 

Menbadan her dolduru- ayda (45) lira varidat te
lan su fıçısına ( 5) kul'Uf min etmek için (100) lira 
oktruva resmi koyar. masraf yüklenmek, bilin-

Bu Resmi alabilmek mez ne derece akıl kin
için de biri gececi, öbürll dır. Biz, bu g-aribeye pek 
gündüzcü olmak üzere inanmak istemedik. Sen 
ellişer lira maqlı iki me- de, ey kari, 

1.ter inan, /.ter inanma/ 

1 

Bergama da 
Rey Sandığı Niçin 

Kapalı Kaldı 
Bergama- İntihap perşembe 

günn bitti. Kaymakam bey ve 
intihap enctimeninin gayri ka
nuni veıilelerine ittibaen pazar
tesi gününe kadar rey sandıj'ı 
açılmadı. Ayni günde de bir 
kısım halkın reylerini verme
dikleri söylenerek V ekiletten 
alınacak emre kadar sandığın 
açılamıyacağı beyan olundu. 
Bütün bu gayri kanuni .şekille
re sebep Serbes fırkanın inti
habı kazanması keyfiyetidir. 

Can 

Çalınan Etiketler 
' 

Bakkallar Kooperatifi 
Şikayet Ediyor 

Neft sendikabn piyasaya 
çıkardığı gaz tenekelerine iki 
ttırlD etiket yapıştınlmaktadır. 
Birisi Uç k~şeli sarı renkte, 
diğeri de bakkallar koopera
tifine ait kırmızı renktedir. Neft 
sendikat bu etiketlerden bir 
kısmını çaldırmııtır. Bu eti
ketler ellerinde bulunan açık
gözler benzin tenekelerine 
kolza doldurarak bu etiketleri 
yapıştırıp gaz diye satmaya 
başlamışlardır. Bakkallar ce· 
miyeti diin belediyeye müra
caat ederek sahtekArlar hak
kında takibat yapılmasım is
temiştir. 

iki Hırsızlık 
1 - Osmanlı bankası mil· 

fcttişlerinden M. " Şorl ,, un 
evinden bir fotoğraf makinesi 
Ye bazı eşya çalınmışhr. 

2 - Hasköy deiirmeninde 
buğday boşaltan arabacı Re
cebin uyurken bir muşambası 
çalınmıştır. 

Otomobil Kazası 
Şoför Akif efendinin idare-

sindeki 1267 numaralı otomobil 
Harbiye mektebi talebesinden 
Bahri Ef. ye çarparak yarala· 
mıştır. 

Boğazını Sıkmış 
Hakkı Adnan Ef. T opha

ne 'de aptes bozmakta iken 
İsmail Hakkı parasını almak 
için üzerin hücum ve boğazına 
sanlmıf, fakat paralan almıya 
muvaffak olamadan yakalan
mıştır. 

Kadın Kavgası 
Sinemköyiinde oturan Mari 

ayni evde oturan diğer ma
dam Mari ile kavıa etmif ve 
sopa ile bqından yaral•mlfbr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
lstanbul
lntihaplarznın 
Sonu 

** 

' \ 

İstanbulda yedi yüz bın ki
şi var, fakat bütün rey sa.n
dıklarınd2n, topu topu kırk 
bin kağıt çıktı. 

Halk f-1rkasma soraraanız su 
cevabı verir. · 

- Biz ne yapalım, efendim? 
Halk daha rey vermiye alış
mamış. Herkesi kolundan tutup 
sandık başına getirecek de
ğiliz a... Kaç rey geldise san-
dığa atıldı. 

Serbes fırkaya sorars:ınız 

şu cevabı verir: 
- Halk bu intihpta o!duğn 

kadar, hiçbirinde reyini ver
miye koşmadı. Evvela bizim 
cetvellerimize göre, sandığa 
ablan reyler kırk binden çok 
fazladır; ikincisi de, sandık 
başında altı saat bekliyen bin
lerle müntehip, defterlerde 
isimlerini bulamadılar . 

Fakat bana sorarsanız şu 
cevabı veririm : 

- Bu intihap, Halk fırka
sından ümit etmediğim dere
cede bitaraflık.la yapılmı~lar. 
Hatta bu fırka Serbesçilere 
birçok reyler bile ikram et
miştir. Bunun delilini mi isti
yorsunuz? İşte bundan evvelki 
intihaplar. Halk fırkası isterse 
kendini ittifakı ara ile intihap 
ettirirdi, fakat bu sefer hovar
dalığı tuttu da, bol keseden 
muhaliflere binlerce rey ver
dirdi. 

Teşekkür ediniz, efendiler 1 

teşekkür .. Yoksa, bundan son-
raki intihap sandıklarının Halk 
fırkası rcylerile silme dolduğu
nu görür ve sandık kapakları 
açılırken siz de ağızlannızı 
hayretle açarsınız. Nankörlük 
iyi şey değil. 

I YEN!. NEŞRiY AT 1 
Size Oyle Geli
yorsa Öyledir 
Birinci Büyük Millet mecli

sinde lzmit meb'usu olan Meh-
met Fuat B. , "Luigi Piran
dello ,, nun en meşhur piyes-
lerinden birini Türkçeye çe
virdi. Cümhuriyet matbaası 
tarafından, örnek olmıya liyık 
ciddi bir zarafet ve nefasetle 
basılan bu kitap, milli kütlip
hanemizin Garp şaheserlerine 
mahsus rafında müstesna bir 
yer tutacaktır. 

Son asır ltalyan edipleri 
arasında, kendine bas bir f el-
se fi göriişll ve oriiinal bir 
tekniği olan meşhur Pirandel-
lonun bir eseri daha Türkçeye 
çevrilmiş ve Darillbedayide oy-
nanmışh; fena intihap, fena 
tercüme ve fena temsil edilen 
bu eser, halkta, bu İtalyan 
muharririne kartı bir itimat.saz· 
lık, hatta korku uyandırmıştı. 

Mehmet Fuat Beyin intihap 
ve tercüme itibarile çok be
ğendiğimiz bu kitabı, emin~ 
ki, İtalyan edibinin ismi aley
hinde hasıl olan fikri tashih 
edecektir. 

Sadece mütalea edilmesi 
bile, sahnede seyredilmesi 
kadar zevk veren bu eser, Fu-
at Bey tarafından İtalyanca 
aslındaki üslup güzelliğine 
halel gelmeden, öz Tilrkçeyle 
tercüme edilmiştir. Bu eseri 
okurken bir İtalyan edibinin 
muvaffakiyetine karşı hisset
tiğimiz gıptaya, süzülmüş ve 
berrak bir Türkçe yazı okur
ken duyduğumuz zevk t• 
karıııyor. P. S. 



4 Sar!• 

ıoınııı 
Yeni Belediye 
Reisi Garip 
Şeyler Söyledi 

Adana 22 ( Hususi ) - Yeni 
belediye mecliai toplandı, e.., 
cOmenleri ve reıamı aeçti, 
azadan Turhan bey, on beş 
rey alan Ali Mlhıif beyin kar-
ıısında on yedi reyle reis in· 
tihap e>lunmuftur. Halk Fır· 

kası zahiren bu intihapla ala
kadar görlbımemiştir. Atla-

bldıklanm anhyan iatffalannı 
Yeren bazı azaya vazifeler 
radolunarak iatifalan geri 
lldırılmışbr. 

Riyaset intihabınm sonunu 
tabırsızlık bekliyerek ter döken 
eski reis Turhan Bey netice 
anlaşılır anlqdmaz genif bir 
nefes almq ve fU beliğ (!) 
:nutku 16ylemiftir. 

.. Memeleketin n6fuaunu teş
kil eden on d3rt milyon insan 
Halk fırkasından aynlaa fırka 
gene yaııyacaktır. Muhalifler 
yapbklanndan utansınlar. Sonu 
&Inm de olsa aıraaında oalan 
ezecek, kafalanm koparacak 
Ye zaferi temin edeceğiz.,, 

,$aldlıattin ----
Veremliler için 

Hililiahmer cemiyeti biltçe· 
aine veremlilere muavenet 
olmak tlzere her sene olduğu 
a-ibi bu aene de 5 bin lira kon-
mllfbır. Bu para ile latanbulda 
elli qiye her gf1n yilz dirhem 
et ve iki yumurta verilmekte
dir. 

inşaat Malzemesinin 
Ucuzlaması için 
Halkımızdan bazıları latan

hul ticaret odasına mllracaat 
ederek inpat malzemelerinin 
pahalılığı Ozerine odanın dikka-
tini celbetmiftir. Oda bu 
if llzerinde ehemmiyetle mq-
ıul olmaktadır. 

Bir Tavzih 
Eyip'ten H. F. Necati im

uaile Yahya Galip beye hita-
ben bir mektup almıt ve net
retmiftik. Bu kari, T eşkilAb 
eauiye kanununun Yatandqhk 
hakkın1 verdiii akalliyetleri 
imaen Serbu fırkaya, aırf 
hunlardan namzet ı&ıterildiii 
için, Apostollar fırkası demiye 
•akkı olmadığlDl kaydediyor· 
du. Komisyoncular birliği ida· 
re heyetinden Ye Eyip Halk 
fırkuı azasından Necati bey 
bu mektubun kendine ait ol~ 
madığını bildiriyor. Biz de 
kaydediyoruz. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

E'rinke Teya 19inbe giderken, 10kak· 
ta ıezerken veya blrialle 16rU911rku 
her baqi bir nka kartwnda kalabl· 
llnlni:r:. .. 

Havadla nedir blUyoraamz o vakayı 
derhal 16reblllnlni:r:. Bir yaaflllt bir 
katil, bir kua birer havadistir. Ru
ıeldljiniz vakalardan ertesi gllnll r•· 
aetelerde 1'8rmek latedliiz biri olunca 
derhal telefoaum:r.u açınız ve havadisi 
ıuetemlze haber veriniz, lalm ve ad· 
reainizl de bırakınız. Verdlilniz hava-

disin ehemmiyetine ı6re ıazetemlıı 
mliki.fabnı vermeyi vazife bilir. 

Telefon nwnarllJDIZZ lltaabul .. J1S • 
tar. 

SQN~PeBTA 

ADANA BELEDlYE REİSİNİN BIYDK &AZilf • · j Antalgadan 
GARJP 8 İ{ NUTKU Bir .. Ric~ Sesi 

••• Yukselıgor •• 

nolcta•ından •P"I 1'lmmate mıılataç olan KOltpl 

Antalyadan aldığımız melr 
taptur: "Her zaman için kır 
metli ipretlerinizi vatan bord 
bilen ıeaç münevverler, kanual 
haklarından mahrum edilmek 
için intihap mahallinden uzak
lqtınldılar. Haldan olan reyle
rini istimal edeceklerini söylr 
mekten bqka bir kabahati 
olmıyan zavalWara karşı atet 
afbnldı. Fakat bu ateş emriıd 
kim verdi? Ve hangi kanun• 
iatinaden bu icraat yapılmışbl· 
Bu gibi hareketler, emniye~ 
selbetmİftir. Haklı sözlerimİJJ 
dinletemez, feryatlarımızı işit
tiremez olduk. 

Artık müracaat edecek yet 
kalmadı. Millete refah verici 
kıymetli dtlştlnce ve z.ekanııa 
iltica etmekteyiz. Selimet "e 
ahvale intizam verecek emir 
1.-lnbe aabıraızhkla intizar 
ediyoruz efendim. ,, 

Antalya ahalisi 
namına awkat 

5iilegman Mazhal 

Konyanın Akşehir Camii~ Soyuldu - Konyaya . ' 

Aylardanberi Devaırı 

Eden Dava Bitiyor .• 
(Bq ltarafı 1 inci sayfada] 

Bu lallknm Temyiz mahke
meaince nakzedilmiş ve dtıo 
dava nakzen görülmüştllr. 

Mahkme nakza ütiba etınit .. 
ve tarfeyni yeniden dinlemıt .. 

iyi Bir Belediye Reisi Lizım-Çiftçi Ve Havalar 

• 

Konya, 19 (Huauai)- Haber 
aldığıma göre Aktehirdeki 
asan atikadan Mahmut Hayran! 
camünin kıymetli çinilerinden 
bir kısmı aşınlmıı, evkaf ida
resinin mllddei umumiliğe mil· 
racaab llzerine hırsız bulun
muıtur. 

Afınlan çinilerden bir kısmı 
elde edilmiş, Sabri ismini tqı
yan çini meraklısı hınız hak
kında da kanuni takibata 
bqlanmıştır. 

Bolvadini Soyanlar 
Oç ay evvel Bolvadin kaza. 

mile · Çay nahiyesi arasında 
poata arahuam aoyan tahıalar 
mezk6r kaza jandarmasmın 

Midvey Rim 
Amerikadan Yeni Bir 

Dans Geliyor 
Çarlıton, Fokstrot, Blak

botöm, Şimminin pabucu dama 
ablmak llzere. Çünkü Ameri-
kadan Avrupaya yeni bir dans 
moduı yayılıyor. Bu dansın 
ismi "Midvey Rim" dir. Yani 
.. yan yol,, danaı. Amerikalılar 

bu oyuna bu ismi niçin koy
muşlar? Bunu anlamak kabil 
değil. Fakat muhakkak olan 
ıey tudur ki .. Midvey Rim ,, 
F elemeok, İngiltere, Belçikada 
büyük bir · alaka uyandırmış, 
F ransada da pek ziyade rağ
bet görmiiştnr. Bu dansın en 
btiyük meziyeti tudur ki ahenk 
itibarile biraz yavaş almasıdır. 

· Bundan dolayı da uzun etekli 
elbiselerle pek rahat oynana
bilmekte imiı. 

j Şark Halılanna Mua-
fiyet Verildi.. • 

İkbsat Vekileti şark mem
leketlerinden getirilen halılar
dan muamele Yergisi alınma
masına ve bu halıların güm
rtık tenzillbndan istifade etti
rilmemae karar vermiftir. 

aıla takibat ve taharriyab ne- meb'uslanndan Karahafız za· ı ı•yyur Ye buiretklr, mukte- tir. Müddeiumumi makalede 
tic ı · ıde yakalanmışlardır. de Mustafa Beyin kardeıi clir bir beledlye reialne ihti- 1ıakaret mevcut olduğunda ısrar 

~oyguncular Afyon adliye- Halis Beyin Elektrik ıirketi yacı vardır. etmif, Sabiha H. hadisatıll 
ıine verilmişlerdir. mlldnriyetine, Elektrik firketi Havalar Ve Çıftçi kendisine hak verdiğini "e 

Kaçakçılık lider kelimesinin Gaziye hal 
mildilrü, umumi meclU azasın- Havalar kurak fitmekte, bir adat olmiyarak her yeDİ 

Alqebirin Cedidiye k&y6nde dan Recebağa zade Şevki Be- habri Nyılır ılcaklar htlklm ul aJI 
kaçak içki yapan Uç dört kiti cereyanın başında b UD • 

R. de belediye reisliğine ge- atırmektedir. Çiftçi endife için- kimaye (lider) denildi:ftnıO 
cllrmü meşhut halinde yaka- .. · -• 1 kt dir a~ 
lanmıılardır. ecegı ..,yenme e . dedir. Geçen seneler rfbi bu sabit olduğunu 16ylemiftir. 

Riyasete isimleri mevzu- sene de L.. olmaHa yaziyet Sabiha Hanımın vekilleri de 
Kaçakçılar mtlsadere edilen bah' 1 __ 1 d M · ..., 

ıs Oupuar meyanın a ecı- .,"k fenadır. y•-da mllheyyı·ç n••riyıb müskirat, allt Ye edevatla kaza ...- - wr • 
merkezine getirilmişlerdir. diye zadde M. Ramiz ve Tahir Bu sene ova k6ylerİlllD ek- mucip bqey bulunmadığılll• 

Beyler e vacdır. lider makalesinde Gazioİll Konya Beledı·ye Riyaseti· ş :1.11. k 1 .. __ Hriainde aaçbtı tohuma bile • 
uraaını uave etme 1a&1m· murat edildiiine dair biçbit 

Sabık belediye reisi Konya dır ki Konyanm bu,nn çok alamıyanlar vardır. Bunlar Zi- emare mevcut olmadığını tek-
~==ş===k-=----=A==-=h=--==::c::oı1..J -..-N=~,~ ,-----?-- , raat bankaaıoa olan borçlanıun rar etmifler ve mahkemeoiıl 

ar va i e y aziyette tecilini istemektedirler. adaletini beklediklerini .ayle:" 

ı b 
> 

1 
Simmolla mitlerdi. Bilhuaa irfan E,,.;ıo 

rahim Ta i Beyin vazı şampiyonu !:.::~er:~;d.: 
Şayanı Dikkat Beyanab 124 K~Iime he Muvaf- ... :'!~:~: ~~::.., ca: 

f akiyet Kazandı. rllm olamıyacağını ilin etın~ 
Şark viliyetleri umumi mü- 1 mukabele ve tardeclilmiştir. Amerikanın Rifmont tehrin- ve karanna bunu kaydeder~,& 

fettiçi lbrahim Tali 8. Urfa' da Fakat Urfadan htıktmete de (19.10) daktilo ıampiyonluk Tllrk milletine ytlksek bir ı: d ;.. 
çıkan MiJli Gazete'ye mnb.im bir garip bir tikiyette bulunul- mllsabakuı yapılmıştır. Bu aümuneai göstermelidir.,, de ,. 
beyanat vermiftiı:. Bu beya- muştur. tampiyonluğu Nevyorklu Mat- Bunun üzerine mabke..,
nabn esaslı kısımları şunlardır: Hüviyeti meçhul birkaç imza mazel ( Vilkins ) isminde bir müzakereye çekildi ve JIJ-;; 
. .. __ Halkı?!~zın cüm~uriyete ile istibdadın casus rapor veya genç kız kazanmıştır. Bu kız nunlann gerek tehyici ef~.,.. 
fılen gosterdıgı merbutıyet ve ihbarlarına benziyen bu müra- mllsabakada dakikada yan- ve gerek hakaret maddeleri 
~kdakdatbiil.h.er zŞamkan ~1i!aytiş1 le caatta (Urfa milislerinin asayişi lışsız olarak (124) kelime yaz- den beraetine karar verdi· 
zı re e ınm. ar vı aye e- • • d h k . . aff k ı 
. . h . . . t' • t vü ihlal e en are etlennden bahis mıya muv a o muştur. E y• 
rımıze arıcın ır ıcaı eca z . . . M ·ı d G J Ş P 

ve hareketlerine karşı müda- ile .şe~ır hancın~e yapılm~ı bir =-=========-==-====-= arsı ya an e en • 
faa etmek üzere halkımızın katil ısnat ve ışaret edılerek M o s A B A K A L ı Marsilyadan gelen efY•{. 
rekabet edercesine Milis teş- lüzumsuz olanbu teşkilatın refi bbbi muayene konulJPUtjtİ 
kilitına dahil olmalan ve canlı arzusu izhar ediliyor.) Zabıta Hikayelerine Buna ilaveten itlafı far ted 

hareketler ve eserlerile bunu Bir defa bu isnat külliyen EN'IDEN BA~LIYORU de alınmıştır. 
ispat etmeleri inkar edilemez. hilafı hakikattir, mazbut bir y --- E taJıİ 

Urfada olduğu gibi diğer tekilde olan bu teşkilat mensu- Bir mUddet evvel müsabakalı zabıta Sakıt Hanedanın Jll e-
b. · d • ·b hikayeleri dercetmişlik. Bu blklyeler· M ı· V k•l · kıt baO Şark vili,,.elerimizde de Mı'lı's ının en ınzı a.: ve asayışı a ıye e a etı sa . . ... ~ 

J de, faili meçhul ılrkatler ve cinayet· iJl ~ .. 
teşkilatı yapılmışlar. muhil hiç bir hareketin timdi- ler vardı. Karileriml:r., ortadaki delil· dana ait emlakin tasfiye•?1. ı,il-

k d h• b' d h •d' )erden ve emarelerden failleri kqfet• 1 · 1 d•riJmesıDI Muş vilayetinde türiyen ve ye a ar ıç ır yer e a ıs an evve netıce en ı 
mlfler, gazetemize blldirmitler, muvaf· 

bir müsademede müfrezele- olmadığı hükumetçe muhak- fak olanlar arasında kur'a çekerek ba- birmiştir. 
rimiz tarafından katledilen kaktır. Şehir haricindeki katlin :r:ı karileriml:r:e hediyeler vermlttlk. G'~ 

Büyilk bir alaka uyandıran bu hikl· J\.., 
Alican çetesinin bakiyetüs- faili yakalanmış bir Araptır. yelerlmi:r.e, b irkaç run içinde yeniden Hamit B. Ankaray~ _

11 
... 

B k h A dA • başhyacatı:r. ve şartlannı llln ede- t d< < reıt -süyufu daha bir hafta evvel aş a şa sı ve a ı ceraım atanbul Bele ıyesı ~-
ceğiz.. Geçen defa yaptığımız tecrü- 5 .-

Mutkinin Şiğo aşireti içerisne varsa bu milletin herhangi benin derslerinden de istifade ederek, avini Himit B. Ankaraya ...... 
bu sefer, daha cazip, daha meraklı »-1 diye 1'P 

girmek ve icrayi habaset et- bir ferdinden bir tabakasından, bir seri yapacağlmı:r.ı da hahrlatırı:r:. miştir. Himit B. ~ e ti•'* 
mek istemişse de mezkiir aşiret memurundan, zabitandan bile Müıabakalarımmn ıartlan reminin biran evvel heY~. 
tarafından fİddetle Ye ateşi~ sadır olabilir.,, 7 od sa famı:ıdadır. kileden çıkmasına çalıp 
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-~K-a-ri_G_ö-.z-il-e~ıB~d~ ı~e f~yen~~k M~1 ~K~a-d_ı_n~V-e-K-al_p_f~şl-e~. ;~i~ 
_ Gördüklerimiz 

..,.A-cı_M....;.;.u.;.;.;.K.;.;.;;A v.;.;.;.;E;.;..s; cadele Cemiyeti Ld.tfen. Ne 
SENEDE YİRMi LİRA iLE 

GEÇiNEN AİLELER VAR 1 
Yaptığını Söyler · Mi?. 

Eleadlm, 
4-10-HO tarihli eevabnuacla ıö.terdi

ltialt allkaya teıekkUr ederim. 
l>U.t okuyueulannı:..dan olduğun1 

ltla 'rlrk o.aklan mnkul umumiıind .. 
lhaaa maqlua alt yuıya allka ile 
'-kip ettim. 

Geçen giln İstanbul Veremle 
Mücadele cemiyeti riyasetinden 
bir mektup aldık. 

" Cilmhuriyet bayramı gün& 
ayni zamanda Veremle Mücade• 
le cemiyetinin rozet tevzi günü
dür. O güne kadar gazetenizin 
münasip bir yerinde münasip 
surette halkın nazarı dikkatini 

811Gdan bir ay evvel bir tlrket namı
.. Aıladoluda bir ıeyahat yapbm. 
~ kuaıının "Tepek6y tı Une de 
'iradaaı. Vaktin ıreç olmaıı haaebllc 
..._de Halll d b' tt celbetmenizi rıca ederiz. " _,, ata lımiıı e ır u. a 
~ kaldım; savalh aia bbe yatacak diyorlardı. 
rer teaalnlnden leh olduiunu hl11ettir- Verem memleketin en bü
-.._ek lıç~'l nekadu ÇJTPındı. 20 haneli 1 yUk derdidir. İatanbuldaki 
.. e.tkOr ldlyde pua ile yumurta bula- ve feyabn nısfını verem has
.. •dık. Haatalık tavukları Jurmı,. talan teşkil ediyor. Hayat 
.. Gece köy lhtlyarlarile yaphiımız teraiti, zaaf, açlık ve sefalet 

11 
llaalıabede bu k3yUn ancak bir ıenede hepimizi bu tehlikeli hastalığa 
hcetı kadar bujday çıkuablldlkle- Ü t •t b" hal tiri" • "-1 ( m s aı ır e ge yor ve en 
~· her Hne detll) butday •atmak 

1 
• hlçbk uman elde edemedlk-

.:::ı •• dlter hanylcl saruriyeldlinl de 
n lan aç kı11e koudaa bir kıımı 

•2) okka afyo11dan tedarik ettiklerini 
'-latt.ıar. . 
•'lcı,. Oç kıne koza (6) lira, bir buçuk 
ı. 1 •fyon (16) Ura olduiuna nazaran 
Qlr •il ( enin bir aenellk bUttln ihtiyaca 
1~"111ekten r•yn} buna yani uamt (20) 
•ray, ınatevaldaf. 

Senede yirmi Ura ile evinin ve aile
•iıtbt b at lltUn ihtiyacını defeden bu k3ylG 
~eaı ile ayda (800) )er (SOO) ler alanlan 
d llfi noktadan n huri itlerinden 
01'Yı ınukayeae edelim .. 

"Yarabbi ne fark, ne 1ark ... 
Alemdar caddeıl Zeynep 

ıultan ıokak 2S 

Fuat 

olmıyan, balkı vereme karşı 
aalcadele için ikaz etm!yen, 
• •.-emle möcadeyl Avrupa
dakl e.erleri takipten ~!>aret 

eanan bir cemiyet ne yapa
blllrdl? A vrupada İnt:İfaı' eden 

e11erleri takip etmek zaten 
doktorlann vazifesidir. İki 
doktor tarafından okunacak bir 
mecmua neıretmek her halde 

bu cemiyeti teşkilc saik 
olan sebep değildir. 

O halde bizden para isti
yen, halkı yardıma davet eden 

Dahiliye Vekaletinin 
Nazarı Dikkatine! 

"' - ... bu cemiyet IOtfen bizden bu 

kayııcrldc Eralempaşa maballeılnde 
'ıllsteclr Sillhdarlı Oıman lmır;aalle 
'1dığımıı mektupta deniliyor ki : 

hl 8cıı yetimim, epey :ıaman burada 
lı 'tçlllk yaptım. Sonra klmıeılz bir 
•dıııı kil 11 evlenerek bir merkep alıp 

b Ylerde aeyyar uhcıhi'a ( çerciliie) 
IS~ladını. Bir müddet ıonra merkebim 
b Q, E,yaıııı köylere ıırtımda taıımıya 
'tladıın. Hl b. kk k lıoı ç ır ıuçum yo en ara-

ti 
1 tfStlirWdUm. Sade bir 91lphe be

lle d h 
d c fetli bir dayak yedim. Bu 
'Y•iı ltatt •tan muavin Hü.uU efendidir. 

btlyiik tahrtbatuu Tarklyede 1 tGa. t.allyeti Awupado ftre- 1 parayı niçin istediğini izah 
yapıyor. me alt eer ve neıriyat getirt- edebilir mi? 

Bu korkunç hastalıkla mü- mek, bir verem mecmuası nq. Anlaşılıyor ki efendiler siz 
cadele eden bir cemiyete yar• retmek ve Eyip'te ıehremaneti- bu iti anlamıyorsunuz. Verem
dım etmek hepimizin insani nin açbğı diapanserde munta- le mtlcadele iti asri bir ittir. 
borcumuzdur. sam olarak blru çalıpıaktan Siz kurunu vftstat bir ıekllde 

Rozet günfi için halkı ikaz ibaretmiş. Çalışmıf8ınız. Halktan para ia-
etmek üzere bu cemiyetin faa- Veremle mücadele cemi- temek için onun aarf mahallini 
liyeti hakkında maltımat almak yeti İlminin bizde uyantlır- ıöstermek lizımdır. Bu halk 
istedik. Bir muharririmizi gön- dığı tesirle bu faaliyeti kar- werem ile mücadele için yar
derdik. Muharririmizin getirdiği plaştınnca ıukutu hayale uğ- cbmını esirgemez. Fakat bunun 
malumat bizi hayrete düşürdü. radık. Bir muayenehaneleri,I mahalline masruf olmasını bil-

Meğerae bu cemiyetin bü- bir tetkikleri, bir diapanaerleri mesi ıarttır. 
l •a 

1 dayakla beraber birçok küfür 
"'1tduk -~ -._ tan ıonra "Allaha anıhal nr- btr haber çıkPt ..... Vefat vata karşı tqekkllrlerimizin 

lbliğma muhterem geı:etenizin >ı.lefte •erıl benci.. ıormular,, dedi. Bu huıuıta hakikati lfta edecek •• 
dalet latlyonım. 

BEN NEY'APAYfM? 

tarik yarıa delllet buyurul muınl lnlr- Mtilga Evkaf nezareti bat tavaaautunu rica ederiz efendim. 
yeznedari $eYki Beyin kızi •• .u .. ı namına: llanıfhade ham eylerim efendim. 

\t, ~ feftç, namualu ve ufak derecede 
"'•cto;:anın.Yenlden kazamıu. bir mal
'4lillıı feldL Kuanç luuıunundald 
•·•- 'eti vaaıa Ue bllttln Tlrk mUeue-

Haympada Tltlnel AU aervemedar Halil Hul6ai B. Cevat Zigaettln 
zevcesi aalihab nisvandao Fatma ----=-----=----M. 

Son Polta: a.... llaHye .... klletlae 
...... aa.ı l&a mlraeut edlnlL 
lı,lıa.ı P.ttı. KBylG Ye sllrrua muhteltf ___ _ 

lı.11"1\ieıerıe emvaı1n1 hacsettL Bu r•yrt YAVAŞLIK REKORU 
.Seft ab.,a)I dolayıalle Ankara Ylllyetl 
... erdarJ i 1 '•h1tı1c 1 ına resmen milracaat ettik. ıtaDbuldan 31 Ap.toı tarlhlade 
'dilet· •ta Polatlı MalmlldUrü memur tilcoar! mahiyette ılnderU- mektup 

'· 8Qu. o ...ı t"ıll •un hadlaat hakkında feıdlke 24 By16Jde ancak lreauna Y 

"-!ıaıdııı edilerek defterdarhia inal J olmıtar. PoltllDlD auan dlkk.atlal 
ı. o .. 

~undea bu,.Une kadar hiç- eelbederlıı . 

.,..f,.·k 
~numarası: 4 PEYAMi SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

I' ATIB-BARBIYE 
tr•iı b . 

d~ıy eyın ba~ı bili kımıl· 
flfçe or, fakat tibiyerek lia-

Faiz Beyin sesinde, kızının 
hayatına dair bir babadan 
daha çok ıeyler bilmesi lazım 

lehra H. enelki giln ujradıjı 
hastalıktan lmrtulamıyarak v ... 
fat etmiştir. 

Allah gariki rahmet eyleain. 

• Merhumenin cenazesinde 
hazır bulunan ve bu suretle 
teessürümüze iftirak eden ze-

ce inandığını anlamak için ona 
bakmıya cesaret edemiyordu. 
Başını önüne iğerek mırıl
dandı: 

- Olur hazan. 

Faiz Bey, gene, yalınız göz
lerini kaldırarak Şinasiye sert 
sert baktı, sonra derin bir ne
fes aldı. ~ib1lanıyordu. 

~d ... ;Yet ağır ağır başım 
lıter ı .v~ birşey söylemesini 
b'1ttı. aıhı Şinuinin yüzüne 

gelen gencin sualine karşı iti- Artık bu mevzuda konuşa-

ŞiQ ... 
......._ B ı •ordu: 

01ttı, u kadıar geç kaldığı 
llıı~'tıt, değil mi? 

k ........ 8i)j 
ı.- 1_ Yorsun ya geçen ay li lttre • ' ' .., rttt, D aaha geç gelmişti. 

"aL oCce y- d h ~t 0 ... nsın an sonra ... 
be.- "em. la~~ evvelden ha-

mat~ızlık Ye hayret vardı. maz oldular. ikisini de birleş-
Şinasi bunu hissetti. Fakat tirmesi lAzımgelen hakikat, 

aldanmak zevkile kanşık bir Şinasinin muvaffakiyetsiz bir 
merhametle Faiz Beye gündüzki tabiyesi yüzünden, aralarına 
hadiseden bahsetmemiye karar bir düşman gibi girmişti ve 
•erdi: . onları birbirinden uzaklaştırı-

- Bu akşam, dedi, Darül- yordu. Bahsi değiştirmezlerse 
elhand"11 beraber çıktık. O hiç konuşamıyacaklarını ikisi 
F ahriyelere gitti. Ben ayrıldım. de anlıyarak başka bir zemin 
Galib& biraz saz yapacaklar. aradılar. 

-ETAKVIM-
Oln s123 -T etrinievel-930Huır 1 n 

Arabt 
IO-Cemulelevel-1S4 

V akit·Esan1-V aub 
OUnet 1 • 6 .19 
Otıe 6.S9 n.59 
ikindi 9.J8 14.57 

Rumi 

10-T•trlnlevvel-15" 

V akıt-Eaant-V aıatf 

Akşam 12.- 17.19 
Yataı 1.31 11.51 
lmaak 11.20 4.40 

-Ne okuyordunuz efendim? 
- Hiç oğlum, ne okurum 

ben ? Gene Mesneviyi kanş
brıyordum. Can sıkınbsı. 

Ve biraz şark edebiyatından, 
biraz musikiden bahsettiler. 
Faiz B. ney çalardı. Şinasi!& 
aralannda her zaman 
uzun ve hararetli bir ko
nuşma zemini yapan musiki 
bile şimdi onlara alaka ver
miyordu. Konuşamıyacaklarım 
anladılar. 

Şinasi müsaade iıtedi ve 
evden çıktı. 

'-tdin 'l~nız, sen de h·~ra
Bu . 

Dem::k Fahriye onu gece de alı
koydu. 

Faiz Bey masasının üstünü 
düzeittikten sonra limbasını 
aldı, karşıdaki yatak odasına 
geçti, kapının eşiği kenarındn 
duran idare kandilini alarak 
büyük lambayı söndürdü ve 

Şinasi masanın üstündeki yattı. 
siyah kaplı kitabı göstererek 

1
. •on -.. 1 '-UID eyı• ıı ) L •uy eraen, Şinasi, Faiz Beyin ne dere- bildiği halde sordu: Fakat uyuyamadı. Hep dalıp 

Anne Kızının Arkadaşı Olmalıdır! 

Kızım«;t Aşk işlerinde 
Ne Söyliyebilirim ? .. 

Bir Annenin '\lazifesi ,, ___ z_a_rı._lf_B_ir_E_l_bi_·s_e _ _,, 
Şimdiye kadar çocukların 

cinai terbiyesi ihmal edilirdi. 1 

Çocnıj'a namuaiu, temiz ahlak
lı o lmuı öğretilir, fakat 
nam...ıu olmuı için ne yap
mua llzım geldiii bildiril
meıdl. Zaten içtimai hayatta 
da bu işte tabiatin emirle
rine tamamen :zıt bir vuiyet 
almqb. Kadınla erkeji, atq
le barut gibi birbirinden 
aynlmuı lizım gelen iki 
mahl6k addediyordu. Onun 
için k!ldını !f'V~ kapıyor, eYi 
bile haremlik, ıellmlik diye 
ikiye ayınyordu. Kadının 
erkeği, erkeğin kadım gör
mesine tahammül e~emezdi. 

Bu terait dahilinde b6yü· 
yen çocuğa ebeveynin cın.t 
terbiye vermesine imkAn yok
tu, anne baba bu hususta ço
cuğuna karşı tamamen yabancı 
dururdu. 

Fakat tabiat kanunları, ce
miyet kanunlarından üstündür. 
Onun için bütün bu memnu
iyetlere rağmen kız ve kadın 
gene etini bulur, gen• tabiatin 
emrini yapardı. Yalnız ne olur
du? Tabii ve meşru yollar
dan gidileceğine, gayri mqru 
ve gayri tabii yollara aapılırdı. 

Nihayet aon zamanlarda 
büttın dünyada olduğu gibi 
bizde de tabiatin b\iktimlerine 
kartı durmak mllmklln olma
dıtı anlaşıldı. Çartaf, peçe, 
kafeı Ye haremlik kalkb, batta 
mekteplerde muhtelit tedrisata 
mftıaade edildi. Kızların erkek 
arkadaş edinmelerine, er -
keklerle bir arada çalışma
larına müsamaha olundu. 

Fakat bili çocuklara cinsi 
terbiye verilmesi lüzumu hisse
dilmedi. Hill gençler bu işte 
k;ranlık içindedirler. Ne mu
allimleri, ne kitapları, ne de 
ana ve babaları onları bu işte 
ikaz etmiyor. Onlar yalnız ta
biatin sesini dinliyerek hareket 
ediyorlar. Tabii birçok yanlıt
hklar yapıyor, hatalara düşii
yor, tehlikeler ieçiriyorlar. 

Anne ve babaların bugün 
en mühim vazifesi çocuklarını 
ikaz ve tenvirdir. Kız çocuk
ların rehperlcri anneleri, erkek 

dalıp uyanıyordu. Ara sıra, 
uykusu derinleştiği halde, 
7attığı yerden fersahlarca uzak 
bir yere gitmiş te iki dakikada 

r 1 

1 
l 

Ne mun, ne kın, tam hn· 
günün barcı bir elbise. Etek 
lerio klot ve plili olması baş
ka bir cazibe verir. 

çocuklann rehperleri baba
landır. 

Anne, kızı bülüğa erecegı 

zam11dan evvel başlıyarak o

na dnıi bayatın bntün teka
mül safhalannı birer birer 
anlatmak, bu işin günah ol-
madığını, bilerek yapılmak 
llzım geldijini göstermek 
lhımdır. 

Filvaki bu, biraz ilim işidir. 
Bizde anne ve babaların ceha
leti de bu vazifeyi yapmaları
na kısmen manidir. Fakat şim
dilik anne ve babaların bu va
zifeyi kabul etmeleri kifidir. 

Hanımteyze 

cumbadan bakmışb. F ak&t 
otomobil görünmedi. Gözlerini 
yokuştan ayırmadı. 

geriye dönmüş gibi, başdön- · Neriman otomobilden atladı 
dürücü bir sürat hissile göz- yokuşu hızla indi. 
)erini açıyor ve küçük seslere Evin kapısına gelince kom-
dikkat ediyordu. ıul:ırın pencerelerine baktı. 

Kulağı sokakta idi. Ayak Kalbi o kadar şiddetle çarpı
aeslerini teşhise çalışıyordu. yordu ki, bu ses mahalleyi uyan
Uykusu ne kadar derinleşirse dıracakmış gibi ürktü ve elini 
derinleşsin, samiası uyanık ka- göğsüne götürdü. 
hyor ve gecenin karışık sesle- Anahtarı kilide soktu, fakat 
rini ayıklamıya uğraşıyordu. 9Cviremedi; kol demiri vurul-

Nihayet yataktan kalkb ve muşsa, kapıyı çalmak, evdeki-
pencerenin önüne oturdu. Ara- ı_..; uyandır k l" l k · ..,. • ma uzımge ece ti. 
ııra, cumbadan başını uzatarak 
hava gaı:ile aydınlanmış yo- Bunu yapmıya kendinde kuv-
kuştan inen gece yolcusuna Yet bulamadı. Bu felikeUen 
bakıyor ve erkek olduğunu kaçmak istese nereye gidebi
görilnce b'.lflnı içeri alıyordu. leceğini tasavvur etti. Uzakla .. 

Y okDfun başında bir oto- tan otomobilin gilrilltUsünü işit· 
mobil durduğunu, motör gtlrftl.. tikçe korkusu artıyordu. 
tlaünden anlamıı ve tekrar ( Arlla•ı var) 
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lttilıatçılar Divanı Atide Hesap 

Kapitülisyonları İlga E;dince 
Alman Sefiri Çok Hiddetlenmişti .. 

''Size Yardım Etıniyeceğiz,, Diye Bağırmışh ... 

Büyük harbe nasıl ve ne 1 lediler ve Babıiliye ıu tahrirf 
ctir'etle girmiştik. Daha doğru- beyanab gönderdiler: 
au,. bu muauam badireye kim- "Fr~. ~mya ve lngiltere 
ittin ellerile ahlmıştık? Sabık setırlerı, halihazJTda Avrupayı 
lrıaliye nazınnm madıkça mı- ayıran harp esnasında. bti
Yan, fakat o nisbette de me- kümeti Osmaniye tam bir 
rak ve heyecan uyandıran na- bitarafl.ığa riayeti taahhüt 
hatı, bu mühim meseleyi safha etmek prti)e, itilafı mlisel
Bafha açıyor, bütün gizli ka- les Devletleri hükümeti Oa
Paklı işleri meydana abyordu. 

Cavit B. 

- Efendiler, şimdi de mu
harebeye mani olmak veya hiç 
0lınazsa geciktirebilmek için 
''itilafı müselles,, sefirlerile ce
reyan eden müzakerab anla
~acağım; dedi ve izah etmiye 
aşladı: 

- Aft.n<!tosun dördüncü gü-
11'' 5-.. 
u akşamı sadrazam paşanın 

'alısında toplanmıştık. 
Sait Halim paşa bu içtima

da biz:e yeni bir haber ~erdi: 
- İtilafı müselles sefirleri 

~pten sonra mülki tamami
~~rnizin muhafaza edileceğine 

d 
ır beyanatta bulundular; 

ed' 1 • 

Arkadaşlardan Tekirdağı 
tlıch'usu Harun Hilmi B. içlııi 
Çekerek sordu: 

- Tabii bitaraf kaldığımız 

t.kdirde, değil mi? 
Cavit B: 

- Tabii... Sadrazam Paşa 
~ içtimada kendisinin harp 
araftarı olmadığnı, hatta Al-

~aolarla yapılan muahedenin 
bıle kendis'ne böyle bir mec-

l ~riy.ct vermediğini, şu halde 

1Urkıye için böyle bir zaruret 
0 llıayınca da İngiltere, Fransa 

~ .. ~. yanın teşkil ettiği itilafı 
1_ Use.Uesten, bitaraflığımız mu
~ab· ı· 1 ınde menfaatler temiııiııe 
Ça,Iı~rnamızm daha muvafık 
Q~~gı" nı .. 1 di ;n.~ 
6 

oyLe ve a5 ._ ..... ~~ 

•ncı günü de bu iş için beni 
u bi Zakereye memur etti. Ben, 

f taraflığlmız mukabilinde men-
ttat le . . . . ... aktı () .. rnını ıçın ugraşac m. 

~'! ~un derhal lngiliz, Fransız 
tıs sefirlerile görüştüm. 

d Sabık maliye nazırı bir yu-
1.lnı s . tik d ttti : u ıç ten sonra evam 

"1 ..._ İngiltere sefirine aynen 
lllar, teklif ettim : 

--~ "~adrazam paşaya mülki ta
.... rnıyetimizin muhafaza edile
"~Ri 
~ne dair beyanatta bulun-
ta~ sunuz. Bunu tahriren tek-
"'" Cd' ' tııiz." 

Scf· 
U}'Otd lt beni siikUn içinde din-
tltı' u. Ben şunu ilAve 

ll:ı : 

''A. 
~Ubt Yni zamanda Rusyanın 
biıi ern:ı bir hücümuna karşı 
'~ık llludaf aa edeceğinizide 

S Ça Yazınız. 
11 

t'tk onta Rus sefareticıe gide
'hıi ın~steşan gördüm, ona da 
~il.kit tklifi yaptım. Hatta 
'tele 

0 tnadığını, bu İfte biraz 
'14\re et~dilrnek lazımgeldiiini 

S ~ rn. 
.... e,,tler ··ıki 
'l'ltı t L • nıu tamamiyetimiz 
~ t. • alll"ır'' b ... ~ar 1 eyanatta buluna-
)()lllar uu, ~akat adli kapitnlas-
~ uı ılgası .. ~vctp ıçın he en 

\?ererniyeceklerini aöy-

maniye arazisinin tamamiyeti
m temin etmiye ve hnKUıneti 

Osmaniye tarafından ikbsadi 
ve adli meseleler hakkında 

kendilerine vuku bulacak tek
lifleri dostane bir fikir ile tet
kik etmiye hazır olduklanm 
hükumetleri namına beyan 
ederler." 

Harun 
, ta haniİ 
mitti? 

Hilmi B. - Bu no
tarihte tebli_ğ edil-

Cavit B. - 330 ajutosu
nun 16 veya l 7 nci günll 
tebliğ edildi. LAkin fUJ'UllU 
esefle ı6yliyeceğim ki kabi
nedeki arkadaşlardan bir kıs-

mında bu müzakerabn ciddi 
' ve samimi bir surette devam 
ettirilmemesi fikri uyanmıya 
başlamışb. 

Harun Hilmi bey bir 1RJal 
daha sordu: 

- Demek aldatma pole
tikası ?. 

Sabık maliye namı teyit 
etti: 

Bira Meselesi 
Bu Şirketin Fiatlan 
Allah Tarafından Mı 
Konmuştur? 
Lokantacılar cemiyeti ge

çenlerde bir içtima yaparak 
Bomonti fabrikasının ihtikl
rına mani olmak için tqeb
büsatta bulunmıya ve &Jll"" 
dıklan bir heyetin Ankaraya 
izamına karar vermişlerdi. Bu 
heyet, Ankaraya gitmeden Bo
monti mümeasili ile g6rllflnüş
tü.r Mümessil Ankaraya ibiyet 
izamma lüzum olmadıj'ı, iste
dikleri tetkik edilerek müm
künse tatmin ve isaf edileceği 
hakkında bunlara müphem bir 

cevap venniştir. Heyet bir 
defa da inhisar idaresine mü
racaata karar vermiştir. Şafi 
ve milabet bir cevap alama
dıiı takdirde Ankaraya gi
decektir. 

Lokantacılann 

ıunlardır: 

iatediklcri 

1 - Bomonti fabrikuı bir 
kasa, yani ( 10) ıiae birayı 
kendi bayilerine (260) kuruşa 
verdiği halde Lokantacılar 
bayilerden (öO) kuruş fadasile 
(310) kuruşa almaktadırlar. 

· Bu mutavassıtlann ortadan 
kaldmlarak doğrudP.D doğruya 
kendilerine verilmesi. 

2 - Bomonti fabrikasının 
bugün aatbğı ffatlar arpasım 
tedarik ettiği Anadolu mıııta
kasının kuraklık geçirditi ıe
nelerde konulan fiatlardır ki 
o vakit arpanın kilosu (25) 
kuruş, afyonun okkası (.CS) lira 
idi. Buatm arpanın ldloau (4) 
kunıfa ve afyonun okkası (lj) 

- Filhakika öyle 1- Fakat 
kanaatime göre itilaf del'letleri 
kapitülisyonların ilgası tal~ 
bimm derhal k~bul etselerdi 
bizim, yani kabinedeki harp 
aleyhtarı nazırların eline kuv
vetli bir silah geçmiş ola
caktı. Bu silahı sefirlerden 
daima istedim ve: 

- Almanlar her gün 
yeni tekliflerle harp taraftar-
larının gözlerini kamaş.-
bnyor}ar. Buna karşı biz 
biqey söyliyemiyoruz, dedim. 

Bununla beraber biz kapitü
lisyonlan kendimizden ilga 
ettik ve bu karanmızı Avrupa 
sefirlerine bildirdik. Çok ıayanı 
dikkattir ki ifilif sefirleri bu 
karanmızı aükUııetle karpladık
lan halde, bizi dalına Almanya 
ile birlikte harbe sürüklemek 
için ıayret eden Alman se
firi, bu , kıµ-arımız karfısmda 
mislini hiç görmediğim bir te
hevvür ae>.tercli. 

Çünkü kapitülasyonlar Al
manların elinde en büyük bir 
kuvvetti. Bize yapbğı en büyük 
vaat harpten ıoora kapitülis
yonlann ilpsını kabul etmek
ten ibaretti. Hatta sefir daha 
ileriye giderek: 

- Eğer lngiliz donanması 
boğazı geçerek lstanbula gi
rerse ıize yardım etmiyecğiz; 
diye bir de tehdit savurdu. 

1 Fransa 
yabnda 
Bir 

Edebi
Genç 

Türk 
Pariste, .. Nouelle Revue 

Françaiıe,, matbaasında vatan• 
daılarımızdan genç Ye ıüzide 
edip Ekrem Reşit beyin 
bir romanı intişar etmitir. 

F ramada Mauricc Magre, 
Andre Gide, Andre Malraux 
gibi ıöhretli muharrirler par
lak bir iatikbala namzet oldu
ğunu ı6yledikleri gibi, eserini 
okuyan vatandaşları da bu 
fikirdedirler. 

Bu romanın ünvanı " D&o· 
rientee" dir. Vak'a kadınlığın 
tekimülüne en büyük ıalme 
olan lstanhul'da cereyan etmek
tedir. Kitabın halk indinde 
mazhan takdir olacağını kuv· 
vetle ümit ederiz. "Librairie 
Gallimard,, gibi ıayet edebi 
ve müşkülpesent bir tabi tara
fından kabw edı1miş olan bir 
eser bidayetten muvaffak olmuş 
addedilir. 

Ekrem Reşit bey bu roman
dan maada birkaç eser daha 
yamıışbr ki bunların kliffesi 
" Nouvelle Revue F rançaise ,, 
matbaasında tabedilecektir. Bu 
meyanda yakında neşredilecek 
olan " Barbaros Hayrettin ,, in 
lıayab Unvanlı eser, o büyük 
kaptanın tanü terefile mütena
sip bir liyakati haizdir. 

liraya inmiştir. Am le ücreti 
de o nisbette ucuzlamıştır. 

Binaenaleyh Bomonti bu fiat
larda tenzilAt yapmalıdır. 

Son Poeta - Fakat yahtız 
Lolmutacılar heeabma mi, baik 
itin ae yepaeelt? 

İstifade ediniz CEVAPLAR &EUYOR 
ı ·- bAıı s aalan reçınlyecddlr. 
2 •• H. ubr 4 kelime beup .ti

leceldlr. 
s - u. .. 5 -- illa le...-.. 

mukabWndedlr. 

Spor kongresinden sonra } dikleri hllsni\ kabul tasvir 
umumi kongreye doğru gid~ edilmiyecek derede samimi ve 
ken muhtelif uııntakalann candan olmuştur. 

4 ·- Her S • ıtmlaa tu)aaa• 2 
Jıı:upo. IIlwe edilmdhfir. 

5 •• Her luıpcm Gzerblıdck1 tarihtea 
Mır llafta mGddetle matıebwcllr. 

SON POSTA yı okuduktaıt 
soma iliD lmpanu1111 saklayı
nız.. Bundaa S adedini ilimnn 
ile birlikte bir uırla koyuak 
posta ile idarcbanem.ize göm
deriniz. Ilinınızın gazeteye gir-

nolrtai nazarları peyderpey ge- Bu sebeple futbolde ilk 
llyor. Yalan istikbalde aktedi- temasumzı teşkil edecek olan 
lecek olan umumi kongrenin yarınki müsabaka esnasında 
arzedeceği çehreyi aşağı yu- l muhterem ahalimizin karşımız
karı belli etmesi itibarile, Is- daki oyunculan dost bir mil-

mesi için bu kadarı kafidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

• tanbul mıntakasmın diğer mm- Jetin mümessilleri olarak te
takalara bu hususta gönderdi- likki edeceğini ve Türk mi
ii teskerelere gelen cevaplar safinerperliğinin yüksek dere
sporculanmm alakadar eder. cesını ayni samimiyetle 

Gelen cevaplardan çıkan izhar eyliyeceğini pek tabii 

24 -Teşrinievvel- 19.10 netice şudur. addediyoruz." 
1 - İstanbul mıntakasının -------------·-

----------· . gönderdiği teskerelcre cevap MÜSABAKA.MiZA İŞTİRAK 
ELi ÇABUK sONNETÇI SON BA· veren mınt.akalar lstanbulu ta- EDEN KARİLERİMlZ .. 

HAR SÜNNET MEVSiMiDiR. Köprlllü 
zade •chmet RJfat bey tem&, ba..n, myorlar. 
kolay n &CW1 a&nnet yapar. Suadiye 2- İstanbulun kongrenin müs
lamallafa .okafı No. a. 

HAMMLAR TERZIHAHEsJ - BMçe 
kapı Ruıınp .. a 12 No. Teltıha 
latan.b.I «>57. 

MEKTEPLl HANlMLARA -
Kendim sibi mektepli b.iP H. la 
dera mO.bere etme1r·J.tiyora111a 

Dayutpapda 22 Hamza sahrap 

ERENKÖY DÖRD0NC0 fLKılEKTEp_ 
Himayd etfa) cemQıeti ....tııtw.• +L 
KachldSy tubal ta• ...... melrt ........ 
mllda'ria talebey. tnn MR=.11 a..n 
aoo lwrqlvk defter Mdlye ~ 
KadıUy ~ mllbcccelalae -.. 
tetekldlr ohııwr. 

Müsabakalı Zabıta 
Hikayelerimizin 
Şartları 

Geçen defa yapbiJmız gibi 
gazetemizde, bir leri zabıta 
bikAyeleri DCfl'edeceğU. Bu hi
kayelerde birer Iİrkat ...eya 
cinayet vak'U! bulunacak, fa
ilin kim olduğu yazılmıyacaktır. 

Karilerimiz, bu hiklyenin 
içindeki delillere ft emarelere 
bakarak, failin kim olduğunu 
keşfedeceklerdir. Bir aeri bi
k&ye tamamile qredlldikten 
sonra, ilin edeceğimiz müd
detin tonuna kadar karilerimiz 
büttm hiklyelerin cenplanm 
bir arada olarak f&ıderecek
lerdir. 

Bu aeferki mOehakamıım 
enelkindeo ban farldan Yu

dır ld pmlardır: 
1 - Bu defa bikiyelerimiz 

o fekilde tertip edilmiştir ki 

. tacelen toplanması hakkındaki 
noktai nazarına iştirak ediyor
lar. Bu suretle federasyolann 
yeniden intihap edilmesini 
spor işlerinin selametle tedviri 
için çok muhı"k buluyorlar. 

. "Zımnen de İstanbulun fede
ruyonlar hakkındaki f!Kayet
lerine bak vermiş oluyorlar.,, 

Hele Trabzon mıntakasmdan 
gelen ceYap bu arzuyu açbkça 
izhar etmektedir. Trabzonlular, 
Trabzonım sporcu gençliği : 

- Noktai nazamımı iştirak 
ediyoruz. Umumi kongrenin 

latanbulda içtimaı muvafıktır. 
Cevabınıza muntazıru, demek
le fikirlerini açıktan açığa 
söylemişlerdir. Bugüne kadar 
gelen c~vaplar eyanında An-
talya ve ·Uşak mın aları da 
Sf&P yukarı bu fikir etrafında 
toplanmı§br. Diğer mmatakalara 
yualan takerelere h ce
vap gelmemiştir. Gelecek c~
nplardan karilerim.izi haber
dar edecefiz. 

Aris Takımı 
Bu Sabah Şehrimize 

Muvasalat Etti 
Sellnik pmpiyonu ve Yu

naniatan futbol ikincisi Aris 
takımı bu aabah saat dokuz 
buçukta Sirkeciye muvasalat 

verilecek cevaplar çok kısa etmif Ye sporcularımız tara
olabilir ve karilerimiz meseleyi fından karşılanmıştır. Misafu
uzun uudıya izah mecburiye
tinde kalmayacaklardır. Gqen 
sefer sayfalar dolusu izahna
meler, adeta birer mufassal 
zabıt varakuı g6nderenlcr 
vardı. Biz de bunlan tetkik 
ederken hayli yorulm.U§tuk. 

2 - Hikayeler daha meraklı, 
daha mantıki ve daha hünerli 

lcrin muvualab münasebetilc. 
F enerbahçc lmlübftnden ılldığı-

mıE atideki mektubu derce
diyoruz: 
"- Atinayaw giden Türk ka

filesine ve bu meyanda Fener
bahçeli tenis şampiyonJanmaa 
Yunanlı dostlarımmn göster-

olarak tertip edilmiştir. 
3 - Cavaplann tayin ede- ı 

ceğimiz satırlardan fazla yBZJl
mıyacaklan iibi, sondercct o
kunaklı bir yazı iatima edile

M~~ Nakli 

COKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel 
soğukluğu Mütehasısı cektir. 

4 - Bu defaki aeri alb hi
kayeden mürekkep olacak Ye 
herglm bir bikiye neşredile
cektir. 

5 - Bu altı hikiyeden altı
sına birden doğru cevap 

Muayenehanesini Ankara cad
dem bükfamet konağı dr.mnda 
eski İkdam Yurdu karşısında 
71 aumarab daireye nakletmi.ftir 

Her giln birdea ikiy~ dört 
~ulrtan akşama kadar. 

verenlerden Uç tanesine doğru &globegi Terbigei Bede
cevap verenlere kadar; üç nige gurdıı katibi umumi
kısım karllerimiz arasında kur'a illinden: 31 Teşrinievvel 930 
çekilecek, kazananlar arasından tarihine mO.adif cuma günil 
her kısımdan beşer kişiye saat il te eenelik kongre 
Son Poatayı daima meum~ aktedileceğladen uayı f 

:1 ... e:.:!~eak birer hediye 1 !f.'°8!-~r bul ....... .LHUIU 
1 

Perşembe Gününden 
itibaren Kuponlarını 

Tebdil Edebilirler ... 

iDAREHANE iz SABAH 
VE AKŞAM EMİRLERİNE 

MUNTAZIRDIR ... 

S- Pollbauı karileri arasında bir 
tali ~ ıa; ak m.kuclilc -
tlği kopunlar bitti ve sıra kur'anın 
çe eatne gddi ; blnaenalqb qafı· 
d.aJd aıoktalan k.arileriı:ımia 
dikkatleriDe anediyoraz ı 

l - Kuponlann numaralı biletler 
e tebdiline Teşrinlevvelln 23 Gncü per

tcmbe ıtlnü bqlaruıcak ve Teşrinlsa• 
nin 1 inci pnü nihayet vcrilecdd:r. 

2 - Bu müddet :r.arfında karilerimi:ı: 
biriktiıdiklerl kupon1an m.athaamıza 

rctincekfer, mukabllfndc ikf bmtfrnda 
ayni numarayı taşıyan bir bilet al k
Ludtr. 

! - fdarehanemttde Notere mGlıür
letllm1f bir kutu vardır. 

4 - KarilcrlmU matbaaınısdan al
dıklan numaralı biletin bir kıamını 
kendi clleriJe bu kutuya atacaklar, 
ikihci kısmmı da ttaika muk ilin e 
saklıyaeaklardır. 

S - Kur'amız kuponlann tebdll mu
ıımelc.aiıı.i mtite&ldp Noter larahAc:lan 
arzu eden karilerhnWn b1WA'\UMla 
çeldtecektir. 

TAŞRA KARİLERIMIZE 
GEL l N C E •. 

latanbulda bul.amıularma raiJsıen 
herhangi bir muerctlerlae mdml mat· 
baanuza reJcmiJecdı olaıı brllerfmiı. 
l1e taşrada buhmaa karileri seliD-
ce ı Bu karilerbahba kur'-.uu • 
edebilmeleri lçla &ıleriDde kiti dere
cede zaman bara1Uhaqtır. 

l - Bu kıaım ltarilerimh 
lanıu matbaamau ile 
a-önderecekJcr ve mdmıplm içine 
kendi adreıleriııe yımlmq, pala ya· 
pıfbnlııııuş bir ud ..,.__._... 

2 - ldarchancmlz ... bril&riaizln 
...-ika makamaıu.la Dldıyacaldara 

aumuayı kenclilame .-.ıcr~ek1 
lmtu:ra atılacak bllctl de Noten: ftl'C• 

rck kutuya attıracaktır. 

! - Numarayı g ermddlğiınlıı: 
lçlA adrcliİ ya:z.ılmı' ~ pWhnmı' 
alcllde bir urf klfidir. Fabt tc-

• ltaybolmnmau için ıı:arfın 

taahhütlü mektuba glire pullaaması
ıu ve lçint: de t ücretinin 
konulmasını tercih ederiz. 

4 - iki takım kupon ttcıtlo-
ynnhşlıfa mahal k almamak üzere 
kendi ıı:arflannın üzerine "Jki tnlum,, 
işareUni koymalıdır. 

EKSİK NÜSHALARI 
TAMAMLIYABİLfRLER 
istanbuJ karilerimiz. için eksik 

n - lan atbaamız.dan tamıım

lamnk her an için mümkündür. 
Taşra kıırilcrimizin iı;e her eksik 
kupon için matbaamn:a gönde-

recekleri mektubun içine pul 
~oymaları maksadı temine kafidir. 

Ekaik kupon gönderen-
ler ve adreslerine yazılmı.ş pullu 
urf koymayı unutanlar, üzerinde 
Son Posta damgası bulunan k u
ponlar da ikab 1 edilmiyecektir. 

KUR' AMIZDA KAZANANLA 
Piy nkonun çekilmesini müte

akip ikramiyeler derh~l verilecek 
w leri yazılacak ve müsaad~ 
ederler resimleri de ba 
cakbr • 

MÜRACAAT SAATLERİ 
Sab.h ulan on bire, Bğleyi 

lmılitealdp cMJrtten aekize kadardır. 
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HAVAGAZI 
Ocak,Küizinyer,Radyator Şofben 
Vesaireden mürekkep en son sistem yeni bir parti malın geldiğini 
muhterem ınüşterilerimize ilan ile kesbi şeref eyleriz. 

Tediyatta Büyük Kolaylık 
Sahş ve teşhir ınağazası: istiklal caddesi 101, Telefon Beyoğl~: 898 

Talim heyetl maruf muallimlerden mUrekkeptir. Ecnebi lisanı ilk ıınıflarda9 başlar. Taşradan gelecek talebenin yol 
muranan ücretten tcıuil olunur. Kayıt muamcl~lne devam oluamaktadır. hteycnlere tarifname gönderilir 

Adres - İstanbul - Çarşıkapı Telefon latan bul ( 4205) • •• : • "'~ : ~·· ,> •• 

Ticaret İşleri Umu~ Müdürlüğün3en: 
Sigorta şirkctlcrlnJa teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 bazlra.n 92' tarihli 

kanun hükümlerine göre yaagı11t ve hayat llgoı1a f.tlerlle çalıı~k lluıte teacll 
edilmiş olan yerli ılgorta tirketlerlnden "Günet aigorta Türk anonim tlrkeU" bu 
kerte müracaatla hayat ıigorta muamelAbnııı taafiyulııe karar verdll'lnl ve yalnıs 
yangın ılgortasile iştigal edeceğini b ldirmlf olmakla mezkOr flrkethı hayat kıımı 
ile alikadar olanlann firkete ve lcabınCla latanbul mıntakuı Ticaret mlldllrUlğilne 
111Uracaat eylemeleri llln olun111'. 

Ucuz Fiatla deyin senedi 

Satanm. Müddet bitiyor. Hükümete borcunuzu kapayınız. 

Asmaalb Camlı Han No. 14 Ekrem 

• • • • 
ispirto Ve ispirtolu lçki-

1 

ler İn qisarı idaresinden:' 
30 000 kilo sandık enkuı Omurca, Beşiktaş, Pqabahçe 

anbarında 

200 tane müstamel boı bidon Kabatq anbannda 
100 çeki bina taşı Kabataş anbannda 
Müstamel büyük buhar kazam 
Baladaki eşya ayın 25 inci cumartesi gününe kadar pazarlık 

suretile satılacaktır. Taliplerin Galata nhümında Kefeli hanın
daki komisyona müracaatları. 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti değil kim
yevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzeb en nerıs 

ve kimyevi terkibi en temiz 
Rakıdrr. --•11ı 

Ucuz Sabş 
Beyoğlunda · Galatasarayda 

yeni ça111 caddesinde No. 22 
E.Y Atru mefruşat mağazası 

terkiticarete karar vermiş ve Tica· 
---•lll!!L.-o••Ntı111Dlll!JRA•lllll!l•o~·AN~_.~-~ ret odasından vesikasını almıştır. 

Yatak ve yemek odası ve sa-
lol) takımları yeni ve müstamel 

Kumaş Getirttik olarak yan fiatına satılıktır. 

l.tanbulun en iyi, en usta 
makastannı temin ettik .• 

Fakat ayni zamanda ölçü ile ypılmış 
derecede gilzel hazır elbiselerle 

su geçmez pardesüler de yaptık .. 

Tediyatta kolaylık gösteririz 
Emlnönlinde Eanaf BankHl ittisalinde 
tUtUncUye bitltik ( 50 ) numaralı makasl 

güzel Asri terzihaneye müracaat edini:ı. 

Gazipaşa Şehir yab 
mektebi 
den: 

müdüriyetin-

24 teşrinievvel 930 cuma günü Edirneye hareket edilecejin· 
den bütün talebenin yevmi mezkürda öğleden evvel mektepte 
hazır bulunmaları. 

TÜRKL:ER iÇiN 
~ 

Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müelliflerl : 

HERMAN SANDER TAHSİN ABDİ 
Alman lisanı müteha1111 ve 

muallimi 
Sene 1930 

hmlr erkek Jiııeıi Almanca 
mualllml 

1 Ciltte 3 Kıaım Fiab 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L Ütfİ 
GÜLHANE SERIRIY ATI 

MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar, Po
tolljik ve Bakteriyolojik mua
yeneler ve bilhaaaa Romatizma 
ve Siyatik olanlan az zamanda 
tedavi eder. 
Adres: Babali caddesi vilayetin 
karşısında 15 No.da 1 
Muayenehane : Telefon lstanbul 2323 
lkametglhı : ,, ,, 2236 

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

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

mütehasaısı Avrupadan avdet et
miştir. . 

Beyoğlu imam sokak 2. Tel. 
B·. O. 2934 mua;ene saatieri ıo· -
12 ve ıs - 18 

İyi halde bulunan kelepir bir 
"FİCHET,, demir kasası 
aram yor. 

Teklif mektupları, Galata'da 
461 No. h posta kutusuna ya
zılacaktır. 

Altıncı icra memurluğundan: 

Bir mahkümbihin temini istifası 
xımnında mahcuz ve furuhtu 
mukarrer kanepe, konsol, aynalı 
dolap kilim ve saire eşyanın 25 
Teşrinievvel 930 cumartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar SeH
miyede Şerif kuyu sokak 51 No.lı 
hanede satılacağından talip olan
ların mahalH mezkurda bulunma- / 
ları ilan olunur. 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde knlliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzvi yeye sür' ati temessülti sayesin
de, kansızlığa vereme istidadı olan· 
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesirab şifaiyesi 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiası pek seri olup renksiz, has
talıklı, zayaf, sıraca veya kemik 
hastalıklanna müptela çocuklar az 
zaman zarfında diş çıkanrlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç
liğipi sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
aıelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Be-ı, evram, cedir, çocukların ~ 
ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemada pek müessirdir. 

~ 

·Hasan kUvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eyle
miş ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60 büyük IOO 
ku~tur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük -~e~_il_a_t. _ ___ _ 

HAOIHÖY İSKELE ÜZERİUOEKİ P~t!~ 
Her akşam yedi kişiden mürekkep ince saz heyeti ve 

cuma günleri de saat ikiden itibaren alafıranga müzikin d~vam 
edeceğini muhterem müşterilerimize arzeylerim. Müdünyet 

ve seri 
tedavisi için 

Spirosal 
şürmek lazımdır. Zahmetli işleri t&klp eden 
adale sertlik ve gerginlikl~rl ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhOr eden yorgunluklarda dahi 
Spirosal aynı gOzel neticeyi temin eder. 
Splrosal tedavisi hem kolay, hem l&tiftlr •. 
Çamasırları kirletmez. 

' Musirren Splrosat talep ediniz. 
Her ambalaj, meşhuru Alem olan ~ 

salibini ihtiva eder .. 

---... -----~--------------,____,,, __ _ 
TÜCCAR ve BANKA 

MEMURU OLMAK İ ç·f N 
Pazl?rtesi ve perşembe günleri saat 15 ten 17 v.e gece 18 den 

20 ye kadar iki sınıf açılmıştır. Malümab -tüccariye, ilmi hesabı 
üccari, usulü defteri, basita, muzaafa, pakradomar Amerikan usulü 
bankacılık ve saire 4 mah zarfında kimilen tedris olunur, · son· 
imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şahadetnamesi verilir ve 
İf tedarikinde muavenet edilir. Dersler bu ayın 27ıinde pazartesi 
günü başlıyor. Programı meccanen almak ve kaydolmak için 
Beyoğlunda, Amerikan sefarethanesi yanında 24 numaralı Ame
rikan lisan ve ticaret dersanesine müracaat. Hususi ders dahi 
kabul olunur. 

Agop Pakraduni 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk anonim şirketinden 
Uşak şeker fabrikası 

Seyrisefain 
Merkez acentesi:Galata köp

rü başında Beyotlu 2362. 
Şube acentesi:Sirkeci'de Mtıbnr
dar zade hanı albnda Tel.i.t.27 

İsken deriye sür' at 
postası 

(EGE) vapuru 24 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galata 
nhbmından kalkarak cumal" 
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir' den saat l 2de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
isken deriye• den kalkarak 
İzmir'e uğrıyarak İstanbul'• 
l 2 de gelecektir. 
İSKENDERIYEDEN ak' 

tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

Mudanya Postaarı 
idare rıhbmından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşaınb• 
Mudanya'ya, pazar ~ıetl 
Mudanya'ya uğrayarak Getıl" 
liğe gider ve gelirler. 

Alemdar zade vapurları 

Millet 26 T:;~:f:vv.a 
Pazar 

günli akşam saat 18 de Sit" 
keci rıhtımından ( Zonguld-" 
İnebolu, Ayancık, Sa01su01 

Ordu, Gireson, Trabzon "e 
Rize, Mapavri ve Hope) 1-e 
azimet ve Vakfıkebir, Görele; 
ve Ünyaya uğnyarak avde 
edecektir. 

Müracaat mahalli : ist•11~ 
bul meymenet hanı altuıd~ 
yazıhane Telefon İstaobır.l 1 1 "'-

SON POS~ 
eıef 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Hali.: ı~• 

• 

- ıy• 
idare : (ı;tanbul, Nuruoııın-" 

Şeref ı;ok:ığı 35 - 37 

Telefon : lslanbul - 203 

Poıta k"tusu : lıtanbul • 7
41 S'f,. 

Telıcraf: İstanbul SON pO 

ABONE FlATI f.JJI 
TÜRKiYE - E~ 

1(00 ltr. 
750 " 

"°° " 150 .. 

t Sene 
6 j\y 

3 " 
1 " 

'1/Vo ıcr· 
1400 ,, 
soD 11 

soD " 

Gelen evrak geri verilıııe.ı· 
1 ı:n ı. 

hanlardan mesı.:llyet a ın · 

Teşrinievvelin 15 inci günü Uşakta şeker fabrikamızda top
lanmış olan umumi heyetin yeni vaziyet hakkında idare mec- • 
lisinin verdiği izahat üzerine evelki senelerden kalan zararın 
mühim bir kısmının 930 senesi kampanyasında elde edilmekte 
olan neticelerle kapanacağına ve şirketin tasfiyesi için sebep 
kalmadığına kani olark mevcut sermaye ile iktifaya karar ver
miş olduğu ilin olunur. 

~ri ı ..__N-~e-s-'u_l _M_ü_d_ü.r: HıJlil B 


