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SON POSTA Halkın gözüdGr. . Halk bıınanla görür 
SON POSTA Halkıa kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkin dilidir. Halk banunla a · ler. 

MA·KSAT NEDİR? · 
• 

SERBEST 
ETMİYE 

FIRKAYA 
BAŞLIYAN 

LÜZUM 
MÜHİM 

OLMADIGINI İDDİA 
SiMALAR ÇIKTI .... 

Mücadele, İçtinabı İmkansız Bir Cereyan Aldı •• 1-- Vatandaş! - j Bugünün Meselelerinden 1 
Reyini istediğin Gibi ..._. _______________ ___,_ 

Şimdi Serbest Fırkayı Millet 
Sahasına Meclisinde ·Münakaşa 

• 
Çağıran Bizzat 

Ankara, 2 (H. M.) - isme '. 
Paşa bugün öğleden sonra 1 

Meclisin huznruna çıkacak. • 
kabinesinin programını okuya- l 
calc ve itimat reyi istiyecektir. I 

Daha birkaç gün evvel ka- l 
bine buhranına ait olan bu J 

•on safhanın pek çabuk kapa
nacağını tahmin edenler vardı: 

- Halk fırkasının ve bükü· 
illetinin yapbğı ıslahattan son· 
ra Serbest fırkanın tenkitlerini 
atiye saklaması çok mümkün
dür, deniliyordu. 

ismet Paşadır ••• 
Millet Meclisi KilrsiUüntle //el Fırka 

Rttisi ilci Malıteli/ Vazlgtttle 

Maamafih bu, Serbest firka 
.tarafından verilmiş bir karar 
değildir. Serbest fırkanın hatb 

hareketi herşeyden evvel 
kabinenin programına tabidi. fsmtJt Paşa ile 

Fak at dün akşam çıkan F e tlıi B. Nutak 
kuvvetli bir rivayet gösterdi ki Söglelerrken ·•• 
Serbesti fırka bu sahada arzu· Münakaşa Nasıl Olacak miz olmuştur, diyorlar. 
suna göre hareket edemiye- Ankara, 2 (Hususi) - Mec· Fethi 8. Ne Söyliyecek? 
tektir. }isin bugünkü içtimaım herkes Bu sebeple Fethi B. bugün 

Filhakika ismet Paşa bugün merakla beklemektedir. İki ta- ismet paşanın nutkundan sonra 
Programını okuduktan sonra raf ta hazırlıklarını bit~rmiş gi· münakaşa açıldığı zaman bil
ltıuhaliflerini, hariçte yapbk· bidirler. Serbest fırka hükô· hassa murakabenin faydalan, 
lari tenkitleri Millet meclisinde metin programında yapılan ta- iki fırkanın mevcudiyeti lüzumu 
tekrara davet edecek ve bunu dilattan sonra çok ~esaretlen- üzerinde duracak, halkın teza· 
ısrarla istiyecektir. • miştir. Mecliste daha kuvvetle bürlerinin ve kendi tenkitlerinin 

Bu vaziyet karşısında Serbet söz söylemek için kendilerinde sui tefsir edilmiş olmasına te-
fırkanın mücadeleyi atiye talik cesaret buluyorlar: essür beyan edecektir. 
~trnesi imkim yoktur. İstesin, - Halk fırkasmı kuvvetlen- Sonra Fethi B. intihabat 
ıstemesin münakaşa sahasına diren, hükiimete hatalarını . 
sürüklenecektir. kabul ettiren bizim tenkitleri- 1 (Devamı 2 inci sayfada] 

vr::1~:.yl?!!:::: Konya Köylüsünü Yedi 
Her intihap mühimdir. Senin s d• B ~ A 
mukadderatın, memleketin mu- ene ır agırtan cı 
kadderah, nrecetfn reye bağlı-
dır. Hiç kimse ıenl. latemedijin B v 
adamlara rey v.:rmiye mecbur ı· r a z ı· y e t 
edemez, bu uturda ki utrqma· 
lann sana bayatuu ve latik
balini kuandanr. Se..be•t rey 
vermene mani olmak lıtiyen 

oluraa · ısmini ötren ve tikiyet 
et. Korkma, düşünme, durma, 
bekleme. Yok.sa k6le olunun 
ve ölünciye kadar çekersin. 

. 

Açık S~yleyiniz! 

Serbest F ıı:kaiıın Ilga 
Eililmesini Mi lsti-

y o r1s unuz? . 
Cumhuriyet " gazetesinin 

baş .muharriri Y UDWI Nadi B. . 
bugün f.. yeni fırkanın mahiyeti 
nedir,, serlavhaaı albnda bir 
uıakale yaidi ve u makale
sinde ôe, memlekette iki· fı ... 
kaya lüzum olmadığı iddiasın
da bulundu: 

- İş murakabeden. ibaretse 
bu, meb'uslar tarafından" esa· 
een yapılmaktadır, dedi. 

Yunus Nadi beyin fikri 
açıktır, fakat sadece bir nok
tayı müphem geçmektedir. 
Şimdi biz kendisine onu soru
yoruz: 

- Serbest farkanın ilga 
edilmesini mi istiyorsunuz ? 

Konya - Konya üç sene üstüste kuraklık çekti. KöylU 
pn oldu ki aç yattı. Kaderin insafsız cilvesi bu sene de bu 
talisiz diyarı rahat bırakmadı. Ekinlerde hastalık oldu. Buğday 

fiatlan ıenelerdenberi görnlmemiJ bir şekilde düştn ve zavalh 

köylü neticede aylarca gece gündüz didinmesine mukabil gene 
birşey kazanamadı, gene biçare kaldı. 

Ç.ektiği azap yetişmiyormuş gibi hir de "Haciz,, tufanı başladı. 
Sulama idaresi haciz, Ziraat bankası haciz, tüccar haciz koydu. 

Geçen sene bir d6nlime kırk kuruş alan aulama ida resi, bu 
sene Uç lira aldı. Maroken koltuklarda pervasız emirler veren. 
ıulama idaresinin .. azametlti " mildüril ile köylünün alikasa 
ne idi, ve ne olabilirdi ? .. 

Aylarca evvel ( Ekinimiz yanıyor.. Allah aşkına su ) diye 

bağıran, yalvaran bir kütle karpsmda ( Su, köylü istediği 
zaman değil; bizim arzu etti- timiz zamaıf verilir) diye tabiatin 
kuvvetlerine varmcıya kadar hükW:netmiye .kalkan ve bu sebeple 

binlerce vatandqm .nzkını. düşüncelerine kurban eden müdür 

bey ve mtihendi.s efendiler tahaildarlarına emrettiler: Haciz!. 
Ziraat bankasındaki borçlannın tecili için merkeze telgraf 

çektiler, yalvardılar, sızlandılar.. Olmadı. Vereceksiniz dediler 
ve emir verdiler: Haciz. 

Nesini haczedecekler? Nesi var ki satacaklar? Albndaki 
yatağım, nafakasını temin eden koyununu, ineğini verdi. Bir 
canı kaldı, onu mu alacaklar ? C. T. 

~--~---------.... ~--------~---
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi bugün top-
lanacaktır. Bu münasebetle 

İstinye Yolu Bitti 
İstinye yolu bitmiştir. Bu ; 

inşaatta kullanılan ameleler : 
"Karilerimiz Nadi Beyin 

yazısını (Günün tarihi) sütu
numuzda bulacaklardır.,, ı Darülbedayi murakabe heyetinin 
..------------ raprou müzakere edilecektir. 

Yaldız cihetindeki yolların ta• ' 
mirinde çalıştırılacakhr. 

Gazete Davaları 

Bari Islah Etmek Çare/erile Meşgul Olalım.. Başladı... 1 
Lfıtfen 4 üncü sayfamızda ..._----------------------~ 

Fethi Beye Bir Sual 

Liman Şirketleri Kalkmak Şöyle1~0;~~;u-):-· ci---lk-M-ek-te__.p 

)) B b • •• T 1 A 1 Fatihte Çarşamba caddesin· 

ur~un, üs iıtün eme ttı ar. !e Jı:ni!:~:ı: 0

:; ~!s: l 
la Linıan inhisar şirketleri ka- J bufiin yapılacakbr. 
-~k oıı, kalın.ayacak mı? Mecliı i intihabat işlerinde ... -

Uzakereleri bunu sarih su· ı 
~tte halletmiş değildir. Fakat 
~ilettiği nokta Şudur: Bu şir
~ler kalacaktır. Ta ki liman-

nıııa baştan başa nhbmlar 
~k edilsfu. Bu olmayınca bu 

t etler de baki kalacaktır. 
~ ~u r~tımların yapılması, bir 
inh~ asır olduğuna göre liman 
tla •sar şirketlerinin kalkması 
h .1. ?1evzubahis değildir; diye-" 

ı ırıı:. 

d Maamafih, bu arada bir-
0 e tüccan dinliyelim. Bakalım 
b~ ne diyor? Hakikat şudur ki ,tk kısım tilccar liman inhisar 
~ r. etlerinin kalkmasını şiddet-

ıstemektedir. 

Aleyhtar Zümre 
Sait Ôm~ ticarethanesi u-

Bir_ Hayli Şikayete Sebep Olan Liman Şirketi 

Nasıl Faaligst Yapıyor? ... 

hiplerinden Ö~er ~e!in itiraz- J renin arzularıwn bir muhassa-
lanna ve tenkitlennı bu zilm- (Devamı 4 üaıçü •ayfada) 

TANBULDA VE TAŞRAD 
VAZIYET NEDiR? 

Liitfen 3 üncll ve 4 üncü 
sayfalarımızda okuyunuz. 

Rus Filosunu Karşı
lama Programı 

Şehrimize Gelecek Rus fi
losu hakkında yapılacak me
rasim lstanbul viliyetince tes· 
bit edilmiştir. Y ann alakadar
lara bildirilecektir. 

HUPOR:22 
ikinci Piyanko 

on Postaya Mahsustu 
Bir inhisarcı - Ceplerini dolduran kim, Fethi B. ? 
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_ . ._R_al_k_ın_S_e_s_i+-1 
İstenilen Söz 
Değil, İştir 

Fikirler Böyledir 
Bir müddentteberi nakarat ha· 1 

linde tekrar eclileo bir söz var. 
Hükumet, bu işi yapmayı düşü

nüyordu. Son verilen :kArar1arda 
yeni fırka teşekkülünün teairi 
yoktur ; deniyor duruyor. Söz 
ve iddia mahiyetini geçmiycn 
bu tezahürler karşııında bir de 
balkın ne fikirde oldufunu anla
mak la:ıtımdı. Biz, bunu yaptık. 
Tesadüf ettiğimize işte bunu sor
duk. Aldığıml.% cevaplar şunlar 
olduı 

Hasan B. (Kasımpaşa, Ak-
baba yokuşu 11) 

- Serbest fırkanın ve bazı 
gazetelerin ortaya atbğı pren
sip ve projelerin hükumetçe 
zaten daha evvel düşünüldü
ğü iddia ediliyor ve yazılıyor. 
3ence düşünmek, yapmak de
ğildir. Ben söze değil, işe ba
karım. 

* Cemalettin Ef. (Kasım paşa 
Hacı Şaban mahallesi, toprak 
han, 6) 

- fş, sözden daha ikna 
edicidir. Kendini halka sev
dirmek istiyen bir hükUmet, 
halkın dertlerini aramalı, on
lara iyi çareler bulmalıdır. 

Söz söylemek kolay, iş yap
mak zordur. 

~ 
Ahmet Ef. ( Unkapanında 

Cedit mahallesinde karakol 
karşısında 17) 

- Ben söze değil, işe ba-
kanın. 

~ 
Halim Bey ( U~apanında, 

Kuruçeşme sokağinda 8) 
- Hükümetin vergileri a

zaltmayı ötedenberi düşündüğü 
söyleniyor. Hükümet belki 
bunlan düşünmüştür; fakat 
vergileri şimdiye kadar, azalt
mamışbr. Ben işe bakar öyle 
hüküm veririm. Şimdiye kadar 
çok ballı, tatlı söz işittik. 

J4. 
Mehmet Kadri B. (Küçük-

pazar caddesi 42) 
Serbest fırkanın vergiler ve 

inhisarlar hakkında düşündük· 
lerini, hükumetin de düşündü
ğü yazılıyor. Canım efendim: 
düşünüyordu da niçin bu dü
tüncelerin en ufak bir tezahürü 
meydana çıkmıyordu 1 

ll-
Şükrü Ef. (Unkapanmda 56) 
- Hükumetten söz değil; 

memleketi zenginleştirecek , 
balkı memnun edecek iş bek· 
liyoruz. 

~ 
Kasım Ef. (Unkapanında 56) 

- Ben sözden ziyade işe 
eiıemmiyet veririm. Hükiimeti-
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DABILI 1 Günün Tarihı 
Yanan Kadın 

Yaşa.maktan O Kadar 
Bıkmış Ki Kurtaranlara 

Mani Olmu ,ş 
bün Kurtuluşta Madam 

Aristi iıminde yoksul bir kadın, 
entarisine ateş vererek yandı 
ve öldü. Bu feci hadise hak
kında tahkikat yapbk ve ıu 
malumatı aldık: 

Bu kadın fakirdir. Komşu
larının yardımile geçinir. Ev
velki gün bahçeye çıkmış, 

kapıyı kapamış, evde yangın 
yapmamak için orada entari
sine ateş vermiştir. Vak'ayı 
komşulardan Madam Kalyopi 
isminde bir kadın görmüş ve 
feryada b~lamıştır. 

Komşular hemen koşarak 
kadının üzerine kilim, çuval 
gibi şeyler atıp söndürmek is
temişlerdir. Onlar kadını sön
dürmiye çalışırken o da müte
madiyen: 

- Bırakın söndürmeyin, 
yaşamaktan bıktım 1 diye fer
yat ediyordJ. Beyoğlu hasta
nesinde ölmüş ve cenazesi 
yardım ile gömülmüştür. 

Atletlerimiz 
Gidiyor. 

lstanhul mıntakasmın muha
lefetine rağmen federsiyon 
kararile Balkan olempiyatJanna 
iştirak edecek olan atletler 
bugün hareket edeceklerdir. 

Balkan Kongresi Ve 
Murahhaslarımız 

Atina' da toplanacak olan 
Balkan federasyonu kongresine 
iştirak etmek ffzcre murahhas
larımız bugün vapurla gide
ceklerdir. ---Karbonlu Müvellidülma 

lstanbul'da bir Türk serma
yedar grupu, kömürlerimizden 
karbonlu müvellidülma istih
salini düşünmektedir. Gnıp 
bu maksatla Balmumcu civa
nndaki araziyi almak iste
mektedir. Karbonlu müvelli
dülma benzin muadili olarak 
motörlerde kullanılabilmektedir. 

-===========-=-=======------
mizden de söz değil, iş beklerim. 
Bazı gazetelerin yazdıklannı 

hükumet te düşünüyormuş, ne 
ala ! Demek ki herkes mem
leketin iyiliğini istiyor. ik
bsadi sıkıntımızı mucip olan 
yaralara hep birlikte merhem 
arıyalım. Arzu müşterek ol
duktan sonra sen düşündün, 
ben akıl ettim meselesi tali 
derecede kalır. 

Mücadele Muhakkak Yapılacak 

İsmet Paşa Fethi Beyi 
Davet Ediyor 

( Baş tarah 2 nci aayfadaJ 

müdahalelerinden, gazetecilerin 
tevkifinden bahsedecektir. 

intihap İşleri 
Fethi B. bütün beyana hm 

vesikalarla ispat için hazır
lanmışbr. Bilhassa hükümet 
memurlarımn intihabata mü
dahalesi hakkında birçok ve
sikalar gösterecek ve İsmet 
Paşanın Halk fırkasma mensup 
memur yoktur, cevabım vesi
kalarla tekzip edecektir. 

En Heyecanlı Gün 
Halk fırkası da bugünkü 

içtimaı mera!da beklemekte
d.t. Dün vekil~erden biri: 

" - Bugün millet meclisi 
en meraklı ve en heyecanlı 
günlerinden birini yaşıyacak
tır.,, Diyordu. Bundan anla
şılıyor ki Halk fırkası da mü
cadeleye daha kuvvetle hazır
~anmıştır. Hükumet namına 
Ismet paşanın, Maliye vekilinin 
fırka namına da Recep ve 
Vasıf beylerin söz söylemeleri 
muhtemeldir. Halk fırkası 
namına en çok 
yetine geçecek 
Beydir. 

hücum vazi
olan Recep 

İstanbul'un Kur
tuluş Günü 

1 
Recep B., evvelce bildirdi

ğim esaslar üzerinde, bilhassa 
Serbest fırkanın bozgunculuğu 
ilzerinde duracaktır. Fakat 
Serbest fırka bu hücum için 
çok kuvvetli hazırlanmışbr, 

İzmir Limanı Meselesi 
Serbest fırkanın hücum 

noktasının biri de İzmir limanın
daki suiistimaller olacaktır. Fet

hi B. burada liman inhisanmn 

dost ve akrabalan kayırmak için 
kurulmuş bir müessese olduğu-

nu amelenin hakkı kesilerek ida
re meclisinde bulunanların zen

gin olduklanm rakamlarla, 
vesikalarla ispat edecektir. 
ltükümet bu noktadaki zaafım 

hissetmiş, yalnız bunun liman 
inhisarının fenalığına bir delil 
t~kil edemiyeceğini müdafaa
ya karar vermiştir. Bu iddia
sını ispat için de lstanbul li
manının temin ettiği faydalar
dan bahsetmesi muhtemeldir. 

Herhalde bugünkü celse çok 
tarihi bir mahiyeti haiz ola
caktır. İsmet Pş. ve Fethi beyin 
çarpışmalanna büyiik bir 
merakla intizar edilmektedir. 

1 

Kanalizasyon 

Şirret Sabıkalı 

Ç ö p Ç ü Beygirine 
Bıçakla Hücum Etti 
Diln sabah Küçükpaurda 

garip bir vak'a olmuştur. Sa
bıkah İbrahim jsminde bir fe
rir, çöpçü beygirinin l\zerine· 
doğru gelmesinden hiddtlene
rek evveli hayvanı tokatlamış, 
aoma hiddetini yenemiyerek 
bıçağını çekip biçare beygiri 
öldürmek istemiştir. 

O sırada yoldan geçen bir 
polis memuru lbrahimi men-
etmek isteyince gazabım 
memura çeviren sabıkalı, 
memurun tizerine yürümüş-

tür. Memur elinden yaralan
mış, İbrahim de tutularak mah
kemeye verilmiştir. 

Otomobil Bir Arabaya 
Çarpb ••• 

Beşiktaşta ıoför Mehmet 
El. nin idaresindeki 1918 No. 

otomobil sürücü Mehmedin 

idaresindeki yük arabasına 

çarparak hasara uğratmışbr. 

Kadıköyde Bir intihar 
Kadıköyde, Cevizlikte otu

ran Giritli ( 65) yaşlannda 

Mustafa Nazım Ef. zaruret yü

zünden bu sabah evinde ta

banca ile kenisini öldürmüştür. 

Kireç Ocaklannda 
Bir Vak'a 

Sanyerde Kireç ocaklarında 
Silreyya Efendi henüz anlaşıl

ımyan bir sebepten V asil 
birini 3 yerinden bıcakla yara-
lamışbr. Vasil hastaneye kal

dırılmış Süreyya Ef. tutul
muştur. -
Alman Gurupu 

Serbest Fırkanın 
İlgasını Mı İsti

yorsunuz? 
Yunus Nadi Bey bug{bı Cum• 

buriyet ıazeteainde bir batmakale 
nqretti. Okuduk ve hayrete de
ter bulduk. Karilerimiı.e de okut-
mak istedik. • 

Nadi Bey diyor ki ı · 
Teakit ye murakabenla iyi Wr te1 

oldujunu .e yeni fırkllDID bu lttb...ı. 

ortaya hot bir yeaUik getlrmlf bUhuta 

duğunu ~abul ederiz. A)'Di teY Hallı 
fırkuı için de renlf bir ten.kit ... 

murakabe uaulüalln kabul " tatblla 
Ue de temln olunabilirdi. Zaten ola.D 

tey de bundıın ibarettir, 
Halk fırkasından bazı meb'uslu 

yalnız tenkit ve murakabe vuife
ıinin ifası için kendi fırkalanndan 
ayrılmış ve esaslarda hiçbir farkı 
olmadığı halde yeni bir nam ile 
yeni bir zümre teşkil etmit bulu
nuyorlar. işte bizim ıördüğümüze 
nazaran olan luJur. Yalnız bunun 
için avn fırka tqkili ile millet 
efkarında teşettüt ihdaama lüzum 
var mıydi? Tenkit ve murakabe 
zaten meb'usun vazifesi değil mi? 
Bu vazifeyi meb'uslar kendi fırka• 
lan içinde de pekali yapamular 
miydi ? Ve ha.la da yapamazlar ma, 
yapmıyorlar mı ? 

Yalnız muhalefet için bir muhalefet 

fırkası tqkll edllmlt olmulDI bizim gibi 

herkes te yavaş yavat garip glSnnlye 
başlayacaktır UDDediyoruz. İhtiyaç DO 

ise o yapılmak c.:n doira olacakmı1o 

ihtiyaç tenkit ve mwııkabenln bUtÜD 

bir hürriyet ve aerbeıti Ue lcraeından 

ibarettir. Buna tevessül edilmek llum• 

ntlf- A§'aoğlu Ahmet Beyin bizim Cum• 

hmiyet Halk fırkasından hiçbir ayn 
gayrımız yoklUJ' ıMSdl elbette •amimldlr. 

O halde Ahmet bay Cümhuriyet 
halk fırkası erkanındandır. Gayir
tabii olan şey hakikat böyle iken 
onun başka bir fırkada bulunuşu· 

dur. 
Y o.J yakın iken bu mes'eleyt 

ciddi surette tetkik ve halletmek 
lazımdır kanaatinde bulunuyoruz. 
Lüzumsuz yere efkann teşevvüş 
ve teşettüte sevki mahzurludur, 
hiç olmazaa gayriciddidir. 

lf- Babıali Cinayeti - Alqam 
muharrirlerinden Va. Nu. beyi 

6 Teşrinievvel lstanbul'un 

kul'tuluş gijııüdür. Merasim 

programı İstanbul belediyesi 

ve kolordu tarafından yapıl

maktadır. Bugün program 

bitmiş olacakbr. Şehrimizdeki 

askeri kıtaat geçit resmi yapa

cak, şehir meclisi namına bir 

zat nutuk söyliyecektir. 

Kanalizasyon işleri ilerle
mektedir. Unkapanında yapı
lan tasfiye havuzlannda bir kı
sım makineler daha yerlerine 
konmuştur. Eminönü cihtinde 
ameliyat ağır gitmektedir. Es
kiden ·mevcut olan yekpare 
t~lardan yapılmış mecra güç
lükle sökülebiliyor. Birinci 
klsmı teşkil eden Eminönü -
Beyazıt kısmının resmi kllşadı 
sene başında yapılacaktır. 

Bazı Limanların ailevi bir meseleden dolayı vur· 
mak iaterken ayni ıuete memur-

İnşasına Taliptir. lanndan Şevket beyi yarahyan 

Balıkçılık Enistitüsü Büyük bı'r Alman gurupu Remzi pqa zade Şevket beyin muhakemesi dün birinci cezada 
Baltalimanında bir balıkçılık Mersin, Samsun, Trabzon ve başlanmıf, suçu on aene ağır 

Amanullah Han Bugün enistitüsft açılacaktır. Enistitü-

G 
• d • yü Mösyö Veberman idare ilih gibi büyük limanlarımızı h#psl müstelzim mahiyette görü-
l 1 Y O r edecektir. Enistitüde asri ha- inşaya talip olup bir müddet- lerek evrakı ağır ceza mahkc:ıne-

Amanullah Han bugün Ro- lıkçılık tedrisab yapılacaktır. tenberi Ankarada Nafia veki- ıine verilmiştir. 
h k k d. ~ işten El Çektirilenler-

maya are et etme te ır. ki y d letile müzakere cereyan etmek-Biç ur unda Hırsızlık tedir. Gurup tarafından teklif Pangalb sabık merkez memura 

B w 1 K k o· l d b -L: d Cema~ aabık Samatya ıer koml-eyog U ayma amtnın ıvanyo un a i~ yur una edilen şeraitin müsait olduğu seri Şakir, sabık EminönG aer-
Cüzdanını Çalarken .. ı · ziyarete .gelen (3) kadı~ taı: söylenmekte ve müzakereyi komiseri Rifat ve aabık komiser 

Bolşevik namile maruf sa- beden Vıcdan hanıma aıt elbı- idare eden Almanların bugün hulusi beylere ftten el çeküril-
bıkalı Hilmi, Haydarpaşa va- seyi çalmışlardır. yann Almanyaya avdet ederek miftir. 
pur iskelesinde bilet almakta Hırsızlıklar bazı noktalar üzerinde müza- * Kasap Hamdi - Dün 
1 B -ı K k S k ril k saraçanede İzzetin meyhanesinde o an eyog u ayma amı e- Son yı·rmi dört saat zarfında ere edecekleri bildi · me te-

d b 
' " d k Arap Kadriyi öldiirmekle munwı 

at eyın cuz anını çalar en şehrimizde 7 tane hırsızlık ha- dir. . Hamdinin on bet seneye mahkii-
bizzat Sedat B. tarafından disesi kaydolun~uştur. Hırsız- inşallah bu mukavele 20 1 JPiyeti iatenmiştir. 
yakalanmış, polise teslim edil- Iardan mühim bır kısmı yaka- I mil.yon!. u. k .. şi·m· endifer mukav~ . (Devamı 3 nneO sayfamızda J 
mişbr. lanmamışbr. lesı gıbı ç uruk olmaz. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Fırka Teşkil Ediyor 

1 : Hasan B. - Vali Bey! Al şu istidayı bakalım! \ 
Vali - O ne iltidası Hasan Bey? 

2 : Hasan B. - Ben de ıir fırka teşkil edıyorum. 

Vali - Ya .... Ne fırkaaı Hasan Bey. 
3 ı Hasan B. - Cebi delllilcr fırkası.. Gelenlerin ceple

rine bakacağım, kimin cebi dellk deA"ilıe fırkaya almıyacağım. 

Valı - Niçin?. 

4 : Hasan B. - Cepleri delik olıun da ceple· 
rini doldurmasınlar. Sonra ... 
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Serbest Fırka 
Hak 
Kazandı 

... - rtL ZEKERiYA 

Serbest fırka ve biz dedik 
ki: .. Mutemetler taşrada Halk 
fırkasının nüfuzunu sui istimal 
•diyor, yalmz kendi menfaat
lerini düşünüyorlar. Bunların 
tkserisi mütegallibedir ve Halk 
fırkasına zaaf vermektedir. ,, 

Halk fırkası cevap verdi: 
16
Mutemetliklerin fırkaya zarar 

V~rdikleri anlaşılmıştır. Lağve
dıyoruz.,, 

* Serbest fırka ve biz dedik 
ki:"VekiUerden bazıları kabine
Ye zarar veren çürük unsur
lardar. Bunlar cümhuriyet hü
kumetini temsil edemezler .,, 

Halk fırkası cevap verdi: 
''.Kabineye zaaf ilka eden Ad
lıye ve iktisat vekillerini ve
kaletten çıkarıyoruz.,, 

'f 
Serbest fırka ve biz dedik 

ki: ''İnhisarlar devlete zarar 
"erecek surette idare ediliyor. 
Bunlar devlet hazinesine mil-
Yonlarca liraya mal oluyor.,, 

Halk fırkası cevap verdi: 
''İnhisarların idaresinde bazı 
Yolsuzluklar vardır, ıslah edi
lecektir . ., 

* . Serbest fırka dedi ki: "Ver-
&ıler ağırdır. Birçok vergiler 
tÖylünün sırbna yüklenmiştir. 

ergilerin tahsilinde hatalar 
Vardır.,, 

Halk ve Fırkası cevap verdi:,, 
~ ergiler ağırdır. Bunlarda ta
dılat yapılaçalc, bir kısmı mü-
him miktarda indirilecektir. 

'f 
Serbest fuka dedi ki: "ka

tıunlann bazıları, bilhassa icra 
be iflas kanunu bugünkü mali 

uhran karşısında halkı çok 
şikayete sevkediyor.,, 

Halk fırkası cevap verdi: 
~\crkıa ve iflas k~nununun tat-

1 nden fena neticeler hasıl 
:lduğu anlaşılmışbr. Bu ka

unlar tadil edilecektir.,, 

* l Serbest fırka dedi ki: 11Mem-
_eket büyük bir mali buhran 

S•~iııdedir. Bu buhramn izale-
ırıe k l" d li çare arama azım ır.,, 

.. ,~lk fırkası cevap verdi: 
lTJenılekette mali bir buhran 
~evcut olduğunu inkar etmi-
0 °tuz. Fakat bunun sebebini 
fi rı senelik ~ir mazide aramak 
tınıdır. izalesi çarelerini 

aramaktan da geri durmuyo
tuı. 

* Serbest fırka dedi ki : 
h·· '"Memlekette söz ve yazı 
0fnır::reti lazımdır. Matbuat bur 

li ıdır.,, 
"8· alk fırkası cevap verdi : 
tna~ de hürriyete taraftarız ve 
llletJt ~atın hürriyetine hür-

arız.,, 

-tc 
tin~inıdi ben Fethi beyin ye
lis· e olsam, bugün millet mec-
dil~de kürsüye çıkar 11 Efen
tni/' derdim bütün dedikleri
doğ Ilı, I ~ütün şikayetlerimizin Bu ugunu kabul ettiniz. 
lllev Un~a, birbuçuk aylak 
lek cudıyetimize rağmen, mem-
t1ğ.~c büyük hizmetler yap
.,iicudzı kabul etmiş oldunuz. 
tserı uınu2';1n lüzumnu bu 
ofu e tasdık ve teyit etmiş 

Yorsun uz. 
b.af~u 

1 
halde siıi memlekete 

de11 h rnıya sevkedebildiğimiz
ltıiy' atalarınızı görüp düzelt
biıee Yardım ettiğinizden dolayı 
btst ~eşekkür etmelisiniz. Ser
~di . rka sizden bu kadarcık 
dtt.ı 1ınas1tk beklemekte ken-

V aldı görür.,. 
· ... ,_ edbunu söyliyerek kGraiyı· 
• ıre erdiaa. 

.SON 

Son Posta'nın Resimli Makalesi 
• 

Köle Ruhlu insanlar * 

1 - insanlar görürsünüz ki, köle olmak
tan, esir gibi muamele görmekten, zevk 
alırlar. Bunlar kendilerinden kuvvetli in
sanların karşısında zebun ve alçaktırlar. 

2 - Fakat bu alçak ruhlu insanlar kuv
vetlilerden gördükleri bu fena muamelenin 

3 - Bunlar fırsat dü~künü zebunküş 
kimselerdir. Sizi zayıf görmesinler, derhal 

acısını kendilerinden küçük ve zayıf olan
lardan çıkanrlar. Bunlar zayıflar karşısında 
da gaddar ve insafsızdırlar. 

ensenize biner, canınızı çikarırlar. Bu gibi
lere kartı daima kuvvetli görününüz. O 
vakit boyunlannı eğerler. 

•• •• • 
UGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Ecnebi Mektepler\' İntihabatı Tesirden Kurtaramadık 
Dereceleri Maarif Ad Rı•z J} 'd 
Vekaleti Tayin Edecek ' ana, e, gJD an 

Ankara, 2 (Hususi)- Bazı ş•k A ti v d 
M_aari~ eminl~ri '!e maari.f m~- ) aye er ar Jr 
durlerı, kendılerıne vaki mu-
racaatlar üzerine, memleketi
miz dahilinde ve haricindeki 
bazı hususi ve ecnebi mektep
lerin dereceleri hakkında hii
küm verdikleri görülmüştür. 
Bu hükümlerden bazı haksız
lıklar doğduğundan, bundan 
böyle bu mekteplerin derece-
lerini Maarif Vekaleti tayin 
edecektir. 

Serbest Fırka 

İstanbullulara Şu 
Beyannameyi Neşretti 

Ey İstanbulun temiz ve şe
refli insanları; ey büyük kalpli 
köylüler ve şehirliler.. İntihap 
başlıyor. İntihap günü nüfus 
tezkerenizi alıp sandık başına 
koşunuz .. 

Ey İstanbulun hür ve cesur 
insanları... Belediye azalarını 
seçmek sizin hakkınızdır. İnti
hap hakkınızı kullanmaktan 
çekinmeyiniz. Hiçbir kuvvet 
sizi bu haktan mahrum ede
mez... Hiçbir kimse istediğiniz 
adamları seçmekten sizi alıko
yamaz. 

Vatandaşlar, Şehir meclisi 
azalarını serbestçe, istediğiniz 
gibi seçiniz. intihap kağıdını 
doldurduktan ve imzaladıktan 
sonra sandığa atınız. Okuma 
yazma bilmiyenler emniyet et
tikleri insanlara okutsunlar ve 
yazdırsınlar. 

Vatandaşlar1 kendinizden 
daha emin bir insan, vicdanı
nızdan daha büyük bir rehber 
oiur mu?.. Az.ıları seçerken 
yalnız ~icdanınızın sesini din-
1 eyiniz. 

Haydi lstanbul vilayetinin 
temiz ve şerefli ahalisi.. Bele
diye namzet1erir.izi seçmeye 
gidiniz, hakikat sizin rehberiniz; 
muvaffakiyet sizin eseriniz 
olsun .. 

lstanbullular, Serbest Cüm
huriyet fırkasınm size söyliye
ceği son söz şudur: " Kanaat 
ve .hürriyet,, 

S. Cümhurizet Fırkası 
1 stanbul Vilıiget Ocağı 

Vecihi Beyin ( 5) 
Bin Lirası 

Vecihi B. Ankara sanayi 
sergisinde küçük İ>ir tayyare 
teşhir etmişti. İktisat V ekileti 
o zaman Vecihi Beye: Bir tay-
yare yapar ve muvaffak olursa 
kendisine (5) bin lira verile
ceğini vadetmişti. 

Vecihi B. tayyareyi · yapmış 
ve uçmuı. Şimdi bu (5) bin 
liranın kendfaine verilmesini 
istemektedir. 

Rize, 1 (Hususi) - Beledi
ye intihabına bugün başlanıldı. 
Halk fırkası mensuplarından 
bir heyet, fırkanın namzet pu
sulalarını rey vermiye gelen 
müntehiplere dağıbyor, bunla
ra rey verilmesi icap ettiğini 
söylüyordu. Bitaraf halk, bu 
garip müdahale karşısında 
yüksek makamlara müracaatla 
intihabın tesirsiz yapılmasını 
istemiştir, Sandık başında vali 
Bey de bulunuyordu. 

Kdmil 
llgın'da 

Şapiroğrafla teksir edil-
miş Halk fırkası nam· 
zetlerinin reyleri tesir lile 
attınldığı Ilgından bildirilmek
te, intihababn serbest yapılması 
için alikadar makamabn na
zarı dikkatini celbetmemiz İl· 
tenilmektedir. 

Bu telgraf ıu imzalan taşı
maktadır: 
Ahmet oğlu ffaaan Hüseyin, Hasan otlu 

Mehmet, Ahmet ol'hı İbrahim, Sin
oğlu Şevket 

• • • 

Adanada 
Adana, 1 (Hususi) - Hal

kın azim bir ekseriyeti reyini 
Serbest , cilmhuriyet fırkasına 
vermiştir. bu arada (Y qasuı 
yeni fırka) nidalan ara..11nıda 
reyler toplanmış, bu arada 
bazı vak'alar da olmamış de
ğildir. Sandık başında hile 
yapmak isteyen bazı kimsele
re karşı halk bağnşmışbr. Bu 
yüzden bir mllddet intihap 
durmuştur. Bunun üzerine sulh 
eza hakimleri sandık başına 

getirilmişlerdir. 
Bunun üzerine kalk grup 

grup gelerek reyini vermiıtir. 
.. Bu arada dayak yediğini iddia 
edenler Müddei umumiliğe mü
racaat etmişlerdir. İntihabab 
müteakip burada ttaza merkezi 
kiişadı parlak surette yapılacak-
ıtır. Belediye süprüntncü1eri 
. i-eylerini vermemişlerdir. Vu
kua gelen hadiseler halkı mü
teessir etmiştir. 

Saldlıattin .. 
( intihabat& ait difer yaz.ılar 

4 üncü aayıfamudadır. ) 

• 
• ister inan, ister inanma! 

Türkocaklannı bir mefldlre yuvuı addettltlııl söyliyen bir ocaklı 
buıünkU Ankara ocatının, iıraf mileueeeıi haline ıeldijlnl l'Örerek 
mlltees•lr olmut Ye biı:e Ankara Tliri<ocatı merkedado buluııanlana 
aldıktan ma .. lar hakkında fU maJClınatı fÖndemılttlr 1 

Türkocakları reisi : Hamdullah Suphi Bey 
Türkocaklan rei.a Vekili: Cemil Be:,.· 
Umumi ki tip : Afyon meb'uıu inat Ulvi B. 
Umumi muhaaip: Enver Bey 
Umumi murahhas: Burhan Bey 
Hamdullah Suphl Beyin hıuu•İ katibi: Hukuk 
talebesinden Sadık Bey (Ankarada bulundutu 

800 Lira 

800 " 
soo " 
500 .. 
500 n 

müddetçe günde (5) lira yevmiye alu.) 250 " 
Umumi mırakip Ahmet B. yalnız senevi ikramiye 3000-4000 ,. 
Ba~katip Mazhar Bey (Sabık meb'uı) 350 ,. 
Tahrirat katibi: Şeref B. 200 ,. 
Lokal müdürü 2SO ,. 
Ocak tiyatroıu müdürü: Celil Esat B. 300 ,. 
Ocak daktiloau: Zühal H. 150 ,, 
Ocak üyatroau makinisti ıso " 
Ocak tiyatrosu elektrikçlıl ı30 ,. 
Ocak merkez muhasebecisi : Necati her 250 " 
Tiyatro kontrolörü 200 ., 
Ocak tiyatrosu kişe memuru bir resaam 200 ., 
Ocak sinema müdilrQ Snreyya bey 200 ,, 

(Aynca filimlerden komiayon alır) 
Ocak matbaa müdilril 200 ,, 
Ocak neıriyat müdGrQ Faruk Nafiz be1 300 ,. 

,. ,. Kitibl Muatafa Ulut bey 200 ,. 
,. " daktiloau Behice H. 100 " 
Bu rakamlar tayyare piyankoıunda isabet etmlı büyilk 

ikramiyelere benziyor. Onun için biz inanmak iatemiyorus, 
fakat aen, 

ister inan, /mır inanma 1 

-

Üçüncü Fırka 
Başvekalete Müracaata 

Lüzum Gördü 
Edirne 1 ( Hususi )-T eşek

kül etmek istiyen üçüncü çiftçi 
fırkası vilayete milracaat etmiş
tir. Bu müracaab yapan, fırka 
müessislerinden sanayül nefise 
mezunu Kazım Beydir. Vilayet 
bu müracaata menfi cevap 
vermiştir. Fırka, beyanname 
ve nizamnamesini Başvekaletle 
Dahiliye veklletine gönder
miştir. 

S. Fırkanın Şubeleri 
Serbest fırka teşkilib git

tikçe ikmal edilmektedir. Eren
köy nahiyesine merbut Bostancı 
Erenköy, Suadiye, Kozyatağı, 
Sahrayıcedit, Göztepe, Mer-

divenköy ocaklan azası sekiz 
yüzü bulmuıtur. Bu merkezler 
yakında açılacaklardır. Yeni 
fırkanın CezrikasımpaşJl ıubesi 
dün açılm11hr. 

Bir Cinayet 
İki Sabıkalı Bir Kadını 

Yaraladı 1 ar 
Dün gece Dolapderede o

turan Zeynep adlı kadın dostu 
Şevket efendiyle birlikte Ka
dıköyde, kuş dili sineması ö
nünden geçerlerken esrarkeş 
Kenan ve Ahmet isminde iki 
kişi öıllerine çıkıp Zeynepten 
para istemişler,ret cevabı alınca 
Kadını yedi yerinden vurmuştur. 

Bu sırada Şevket te Kena
m arkasından yaralamışbr. 

Ahmetle Şevket kaçmışlar, 
Kenan tutulmuıtur. Zeynebin 
yaralan ağırdır. 

Y ankesicilikler 
1 - Postane memurlann

dan Cemil efendinin tramvayda 
15 lirası çalmmışhr. 

2 - Sabıkalı Mustafa ve 
Abdullah Karaköyde sütçü 
Talit efendinin altın saatini 
çalarken yakalanmışlardır. -375 Lira Gürültüye Gitti 

Meçhul bir adam Sirkecide 
Anadolu otelinde misafir T ev
fik efendinin 375 lirasını do
landırmıştır. 

(Kadın Varlığı) Cemiyeti 
Nezihe Muhittin hanımın 

teşebbüsile bazı hanımlarımız 
"Kadın varlığı" namı altında 
bir cemiyet teşkil etmişlerdir. 
Cemiyetin nizamnamesi ikmal 
edilmiş olup cemiyet Serbest 
fırka ile allkadar olacaktır. 

Sayfa l 

ır Sözün Kısası ' 
Muhale/ etin 
Lüksü 
Olmaz/ . •~ --
~~balif denince benim göz

lenmın CSnilne ~öyle bir adam 
gelir: Saçlan kabank, zayıf, 
eti kemiğine geçmiş, gözleri
nin mor çukurlarında açlığın, 
sıtmanın kara san imzası oku
nan çilekeş bir adam. 

Bu zat bir ağzını açmıya 
görsün. Kendisine benziyen 
halkı müdafaa ederken, bütün 
o mor göz çukurlan ateşle 

dolar ve yalnız baktşlarile bi
le düşmanlarını yakar. İşte şu 
"Hitler,, dedikleri Alman fırka 
lideri böyJe bir zat. 

Bir muhalif tipi daha var
dır ki, ötekinin tamamile zıd
dıdır: Beti benzi kan içindedir; 
banyosunu yapmış, mükellef 
yemeğini yemiş, iki saat kadar 
öğle uykusu kestirmiş, purosunu 
yakmış, otoınobilile fırka mer
kezine gelmiştir . 

Bu zat, halkın açlığından 
bahsederken bifteğini yeni 
hazmeden midesini tebrik eder 
gibi okşar; düşmana bakan 
gözleri, biraz evvel yaptığı 
şekerlemenin pembe mahmur
luğu içindedir; cebinde daima 
taşıdığı Vişi komprimelerile 
ali buzlu su içtikten sonra 
fırkadakilere bir iki talimat 
verir, üç dört teskere yazdırır 
ve kendisine benziyen müreffeh 
arkadaşlarile otomobiline atlar, 
gider. 

Bu z_atın halki anladığına, 
onu mudafaa edebileceğine 
~~hab.nı tehlikeye koyabilece
gın~ ınananlardan değilim. Her 
şeym lüksü olur, muhalefetin 
lüksü olmaz. 

Bu sabrlarla Fethi Beyi tel
mih . etm!yorum. ismet Pş., 
F ethı Beyın programını benim
seyip tatbike başladıktan son
ra ortada muhalif kalmamış
tır: Halk fırkası, Serbest fır-
kanın bir şubesi olup çıkmış
hr. 

Günün Tarihi 
-tc Şoförler - Dün akşam 

toplanmış, tek taksi Meselesini 
görüşmüşlerdir. Yeni gelecek oto
mobilleri11 ( 3500) liradan fazla 
kıymette olmaması , arkalarında 
port bagaj bulunması , arkanın 
körüklü, şoför yerinin ~apalı ol
ması gibi esaslar üz.erinde mu
tabık kalmışlardır. 

ZARO AGA YI AMERIKADA 
NiÇiN YARALADILAR? 

Zaro ağanm Amerikada geçirdiği k . sa 

dedi kodulan mucip olmaktadır. Bu 

ka-ıamn, Zaro ağayl t~rfh mansıaa 

yııhrmak için mlirettep bir kaza olduğu 

söylenmektedir. * PROFESYONEL PEHLIV ANLARI
MIZ - Himmet ve Mehmet pchlivanla.r 

üç sene için ayda ikt yü:ı dolar üzerin

den kontrat yapmıtlıırdır. Amcrikaya 

gidiyorlar. * DlsP ANSERLER Osküdar, 
Betiktaı, Edlro kapıda, Uç d ispanser 

açılacaktır. 

Jfo- VECiHi BEY- Tayyareci V~cihl 
Bey Cumartesi ;Ankaraya ridecektir. 

}f TİCARET ODASI -
Tütün ve afyon ticaretinin tah
didi için yapılan teklifleri tet
kik ve müı:akerede bulunmak-
tadır. . * BELVÜ VAK' ASI- Pan
galb'da Belvü gazinosunda Şe
küre adlı bir kadını öldüren 
Seyrisefain kamarotların dan 
tzZet beyin muhakemesine dün 
devam edilmiştir. Mecruhlann 
raporlannın gelmesine intizar 
olunacakbr. * TÜCCARLARIMIZ -
Moskovada bulunan Hariciye 
Vekiline bir telgraf çekerek 
Rusya ile pürüzlü ticaret işle
rinin hallini rica ebniflerdir. 

' 
• 1 
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4 Sayfa 

1 8q tarah 1 ine: l sayfada ) 

luı gibi addedebiliriz. Bu zat 
~or ki: 

.. -Limanda inhisar olmasuu 
prensip itibarile muvafık bul-
111ayız. Esasen alelitlak inhiaar
lann memlekete faydalı oldu
juna kani deiiliz. 

Bundan bafka limanda üfi 
derecede vesait yoktur. Şimdi-

1 ki halde limanda esasen fazla 
it olmadığından inhisarın yap
bğı sıkmt duyumuyor. 

İşler çoğalınca vesaitin az
bğından gelen vapurlara. mal 
yükleme ve onlardan mal çı
karma keyfiyeti çok üzilntülü 
olacaktır. 

Dizbarko ücretlerine geliıice: 
kıymeti fazla, sıkleti hafif olan 
eşya ıçın tayin edilen ücret
ler makuldür. 

Kömür, zahire ve buna mü
masil kıymeti az, sıkleti fazla 
olan qyanın dizbarkosu bir 
miktar· daha tenzile müsaittir. 

Binaenaleyh hükumetin ya
pacağı bir tarife dahilinde li
man işlerinin serbest kalması 
daha doğru olur.,, 

Lehtar Zümre 
Lehteki zümreye gelince: 

Bu zümrenin fikirlerini de 
Murat zade mahtumlan tica-

Kazananlar 
Bankamızda kumbarası o

lanlann numaraları ilzerinden 
çekilmekte olan ikinci kur'a 
dün Ankara merkezinde çe
kilmiştir. 

Kazananlar ıunlardır: 
İ S M 1 No. Ura 

İatanbulda Hicran H. 21570 SOO 
l.tanbulda Ayıe H. 16645 200 
iz.mirde Ayşe H. 3206 100 
Bergamada Hüaeyin B. 32 75 
istanbulda Mehmet " 12022 75 
Milaslı Hayri e. 
mahdumu Emin bey 163 50 

l.tanbulda kazananlann ban
kamıı.a müracaat edip müki
fatlannı almalan rica olunur. 

Türkiye iş Bankası 

OCUKLARIN SÜTUNU 

1 - Azizin 
-nemle ba
baaı btr hafta 
için Buraa1a 
ı • d l y o rlar. 
KlçClk kar-
dqlal, kapetl, 
m Aslse ba
rakıyorlar. 

2- Hertey bam 
ıidiyoruz. 

3 - Haydi Bobi sen 

de ıet anneme •tule tu
le,, de.. 

4 - Çabuk gelin emi? 
- Peki yavrucuj'um sen 

hiç ü.aülme. 

- Eh, Aziı.1 sen şimdi er
keklliinl l'Batermelisin. Her 
ıeyl Hna bırakıyoruz 

S - Yalnız dikkat et, kü
çük kardeflne birtey olma-
11ın. 

6-0h. Sen hiç merak et
me babacıiım. 
• - Eğer, beni dlıılemlyecek 
olıırsa ben ona yapacatııaı 

bUlrim. 

Sırrı 
Adana da 

Yeni Adana gazetesinio 
yazdığına göre intihabat esna" 
sında " yaşasın Serbet fırka ,. 
diye bağıranlar hakkında polif 
takibat yapmaktadır. 

Tarsus'ta 
Tarsus, 30 - Serbest Cülll" 

huriyet fırkası mümessiJi Müt" 
tak Lütfü 8. Mersinden gelmiş, 
tezahüratla karşı~aıımıştır. Halk 
yeni fırka mümessilini "Y aşasıD 
Gazi, yaşasın Serbest fırka,. 
avazelerile istikbal etmiftir. 

Halk Fırkası .. 
Afyon , Çorum , Kütahya• 

Hendek, Saimbeyli intihaplarınd• 
Halk fırkuı kaı.anmıttır. 

Hililiahmer .• 
SiZiN, BİZİM DEGlL, 

HEPiMIZINDIR 
Aydın, ltetrinievvel(H.)-Hillliahroel' 

cemiyetinin AJdtn tubesl reisi doktol 
Hasan Bey dairenin CffHıaı ve d.ak' 

·tilosunu Halk fırkasının Me,rutiyel 
mahaıleslndeki aandıiı batına röndeid~ 
Memur refik Beyi bu vazife ile tavs 
etti. 

Şimdiye kadar Hlllliahmere yard;!: 
eden vatanda9lar, bu cemiyetin siya J. 

sahasına sürüklenmealne mGteeıısirdirl"'.
Bu hareketi Hillliahmer merkezi unı.r' 
misine alenen proteto ediyorum. 

Dr. Etem Vassaf 
GiRESUNDA 

Gireaun, 1 ( H. M.) - belediı" 
intihabı bugün bqladı. Halk -.iı" 
aeriyetle reylerini Serbest fırk' 
namzetlerine veriyor. Serbest fıt" 
kaeıbnn belediye dahiline git" 
meleri zabıtaca menedildi. 

SÔKEDE 
iNTİHABAT DURDURULDıJ 

Söke, 1 - bugün başby_, 
SCSke belediye intihabab sabahta' 
itibaren öğleye kadar tamanıe' 
Serbeat fırka lehhine cereyan e~ 
mittir. 80 rey alınmıştır. H_... 
fırkaa ı namına kaymakaı' 
ancak bir rey vermiştir. H ... 
fırkası belediye namzetlerini ın~ 
kiilitla ve belediye reisinin ak; 
basından ikmal edebilnıif ~ 
Halk fırkuı Serbut fırkanın .,... 
kahir galebesine tahamnıül ed"p 
meditinden bir emirle intih' 
durdurulmuştur. ~ 

BGtilD 5ake halkı bil.Ol.: 
bir znlde atıldıklan intihap mGc ıd' 
lesinde bu ıayn muntazır mOdabe:ı.1. 
alen- teea&f ediyor. Serbea cu-ı,.. 
riyete mukaJYet bulunan ntsnddt'
bu hldUStald habazhim luld ~ 
Dahiliye veklletbıln, V'Ill1at maka ~ 
emir vermesine muntazırdır. M••';ıef' 
5akede de her mlifkGle ve mUdalı Jf 
rajmen gene Serbest fırka ynsde /,eı
kuanacakbr. Ç&nkü sakelller 
bat fırkayı iatlyorlar. 

Aydında.. cJı 
intihap Yeniden BaŞl:,.. 

Aydın, 1 - Serbest fı~, 
mn yapbğı protesto oıe ,,, 
intihaba tekrar başlanııı1\iJJ' 
tekrar Serbest fırka ~e~Ut· 
cereyan aldığı görü}J!IU bt1 

Aydın meb'usu Mitat .,dl 
buraya gelmiş, Halk fır~8(,. 
bir içtimaa riyaset etnı~ 1 J(.ı1 

Aydın, 1 Teşrinievvel •eri" 
nak mahallesinde bu~D 111 S. 

l 
len reylerin yüzde doksa 
fırkanın dır. ,,, 

· de~' 
İntihabata ait yazımızın 

(6) ncı aayfa1Dmcladıt•• 
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Kari _Gözile 
· Gör d Ü k le ri m iz 

ilk Me1 J;!teplere Aı·tl_,.._~-----------....--
K Kadın ve··. Kalp İşleri 

1 • 

Dün Açılan 

Konya Kızlarının 
Maarif Aşkı 

Resim ile Jf ade Edilmiş ll)tiba~~r Şaşırmış, Kalmış Vaziyetteyim ! .. 

Bütün Maanf faaliyetleri yalnız An

kara, latanbul gibi muayyea villyctlere 

munhasır kalıyor. Bülm rtbl Ume sua

m1' dört :r:.avalb da iatlkbalı önünde 

derin uçurumlar görUyor ve koca ı bir 

'dlAyette ufak bir lıı.ı~ Uae1I çok rZWll
lerek tahsile veda ediyoıut. 

~- Ben,. B'! ~ızlardcin 
Hallgisi ile Evleneyim 

Konya, tahsil çağındaki 

\i lıı.ııt.lar namına 

Zefıra Abidin 

MAARlFLE DE MEŞGUL 

OLUNSUN 
Ben bi.r Maarif memuruym. Maarif 

Vc-ldll B. değlştlrlldJ. Fakat yeni 'rele

cek r.at ile ltln düı:elecej'i sannında 

değilim. Zlra, iş euaından) düıelmek 

later. Mesel! şu aeyahat •e telif mu

raflan bir defa glSıden geçirilmiş midir? 

Öyle ı:evat vardır ki bunlar tam ma

aşla tekaüt edilmiş vaziyettedirler. Bir 

•ayf a tercümesi için gayet ylikaek para 

alırlar. Soma sık, aık aeyahatler tertip 

olunur. Bu aeyabatlerln para almaktan 

başka tuttuğu hlçblı maklat yoktur. 

Fethi Beyden, bilhaua Maarif ltlerile 

de meşgul olmuını rica etmek laterlm. 

Ankara 

Ali Ri/at 

iKi TARAFLI KARAR 

V E R M EK LAZ 1 M .. 
Tnrsuaun Meliki ltaryeal zürraındaa 

Amctçl oğullarından Mu.atala lmıaalle 
bir mektup aldık. 

Mustafa Ağa: Oğlu ile ıehıe ıönder
diği kou araba1aıının J.iraat bankaaı 
hekçial tarafından banka depolanna 
XÖtürlllmek lstendl~lnl ve oğlunun ltlrım 

İhulne Tarsuı komiser munvinlcrindcn 
Recep efendiden daynlt yediğini yazıyor. 

Bu haberler doğru l&e dayak attığın· 

dan komlıer muavini; alacağını yolsuz 

blr tekilde aldı~ından dolayı ziraat 

bankası hakkında taklkat ve takibat 
yapılması tfııımdır. 

MUALLiMLERİN V AZiYETİ 
Husus1 bütçeden maaş alan blı: mu· 

allfmJer 930 Haziranından itibaren ma

a~lanmızın ita miktarlan üzerinden, teş
rinievvel de dahil olmak Uue, beş aydan-

~ri avanı olarak maaş alıyoruz. Biz 

de\'Jct memuru değil miylıı: ki böyle blı 
vaziyetle karşılaşıyoruz ?.. basen aldı

İıınız maaş bu hayat bahalılıiında zor 

lar klfi gelmelltedir. Söz başında "mu· 

alllınıu fedaklr olmalıdırlar,, deDiyor

•a da artık bundan fulHına biz feda-

lıiriık diyemlyeceğb. .. Ne demek llzım
leliyorıa bu feryatlanmııı ekuyanJar 
bi7 lalm bulsunlar ... 

930 aeneıılnln bltmuloe Gç ay kal

lrı~tır. Halen veklletten ~klenmelııte 
cılıı.n taadül cetveli ıelmemiştlr. 

Öyle zannediyoruz kl, 931 acnaine alt 
t~\vellc beraber tasdikten çıkıp tevzi 
tdUeccktlrl •• 

Muallimlerl: gaybubeti anına kadAT 
lıer blP türlll fedakArlıklarla lilmayeye 

~alıtllıl çok kıymetli merhum hamimiz 

~afa Necati B. bDtGn lhtlyaçlanmın 
Ilı rııldın mertebe temin lçhı çuı>ınU"dı. • 

Yaıı.ıllfmakta olan kış huırlıklanaı 
at 

•Uretle yapalım ? •. 

dii ft!ualliml~r lnkıllıplarda lbaleriııe 
ten aıtfeyt azami aurett6 başanaıya 

t;alıttıklan halde muhterem Maarif .e
"-lleUnin de bu hakkımın bir u evnl 

ttllllne dclllct buyurmalarını rica edi
Yo~ 

ilk, orta mekteplerle bütünl 
liseler, dünden itibaren açıldı 

ve derslere başlandı. Darül

fünun fakültelerile ili mektep

ler de ayın on beşine kadar 

açılmıŞ bulunacaklar. Bu mü- ' 
nasebetle fotoğraf muhabiri-

miz, dün muhtelif ilk mektep
lerin açılma intibalarını tesbit 
etmiştir. Bu mekteplerin h 
caları, program mucibince 
talebeyi tophyarak kendilerine 
Gazinin hayatını anlatmış, iza
hat vermişlerdir. ilk mc:ktep
lerin dünkü ders programı, 

DBn ilk mekteplerde derslere 
baş1ıyan çoeuklnr kendilerine İn· 
hah dikkati~ takip ediyorlar. Asıl 
dlkkata t•yan olan ıağda pençc
reden ba an çocuklardır ki bunlar 
her naıılaa rneldebe kaydoluna
mamış, arkadaşlarına hasretle ba-
kıyorlar. 

hep bu mukayeseli mevzu et-
rafında, talebenin ~ual sorması 

ve laocaların bu suallere karşı 

izahat vermesi ile geçmiştir. 

Orta mektep ve liseler ise 
programlannı tatbik ile faali
yete başlamışlardır. 

Bu Senenin Hukuk<. Mezunları 

.. 

• 

Ben Ne Yapayım? 

Ankaradan (-Kan ) imıashç 
ıu mektubu aldım: "On dokuz 
yaşındayım. Mektepten çıkalı 
iki sene oluyor. iki yere de
vam ediyor ve ayda yüz lira 
kadar bir para kazamyonım. 
Bir sene evel gazinolardan 
birinde çalışan bir kıza tesa
düf ettim. Bu kızla seviştik. 

iJk tanışbğımız gece evle
rinde kaldım. Haftada bir de
fa ziyaretine gittim. Bu, bir ay 
kadar böyle devam etti. O da 
bana alaka göstermiye başladı. 
Bir sene kadar seviştik. Fakat 
nihayet bu münasebetim evde 
öğrenildi. Artık onun evine 
devam edemiyecek vaziyete 
düştüm. Aradan bir müddet 
geçti. Beni evine çağırttı. Git
tim; yatakta yatıyor, yüzüme 
bakmıya bile cesaret edemi
yordu. Onu oradan kurtarmak
lığımı istiyor, göz yaşları içinde 
yalvanyordu. Karar vereme
dim. Ankaraya kaçtım, Gizli
den gizliye vaziyeti tetkik et
tirdim. Hasta olduğunu öğ
rendim. 

Şimdi bu macerayı burada 
bırakalım ve diğer bir bahse 
geçelim. Ben üç senedenberi 
ailemden bir kız tarafından 
seviliyordum. Nihayet geçen 
gün beni artık sevmediğini ve 
kendisini unutmaklığım lanm
geldiğini söyledi. Şaşırdım. Yir
mi gündür yalvarıyorum. Al
dırmıyor. Bu kızı sevdiğimi 
şimdi anlamıya başlıyorum. 

Hanımteyzeciğim, benim 
timdi derdim şu: Ben bu kız
ların hangisile evlenmeliyim?,, 

Oğlum, bir defa düşmüş 

bir kadının kendisini toplama
sı çok güç bir iştir. Onun 
zihniyeti, ahlak telakkileri de

ğişmiştir. ilk zamanlarda sana 
sadakat gösterir. Fakat aşkı 
azaldığı gün yapacağı ilk iş 

seni aldatmaktır. Mes'ut ve de
vamlı bir aile yuvası kurmak 
istiyorsan elbette ailenden 
olan kızla evlenmeni tavsiye 
ederim. 

Hanımtegze ----
Memnuniyetle Kaydet-
tiğimiz Bir Tavzih 

Babkeııirde :MualUm 

Müdürü mes'ulünüz Beyin 
tevkifi münasebetile reylerine 
müracaat olunan hukukçular 
arasında ismi geçen avukat Ali 
Galip Beyin ben olmadığımın 
tavzihini rica ve arzı hürmet 
eylerim efendim. l Bu sene Hukuk fakültesinden mezun olan talebenin adedi yüz yirmidir. içlerinde biri lıo.::ı, Sultanhamam Sanihiye han avukat 

ı l Mevsimlik Manto 
~--
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işte size sade ve flk bu· 
manto. Kumaşı licivert, kol ve 
)'akası tavşan kürkündendir. 
iki ön kısım üçer adet (pasta) 
pli grupu ile süslenmiştir. 

Sabık Adliye Vekili 
Sabık Adliye vekili Mah

mut Esat bey müstakil bir 
gazete çıkarmıyarak Türk Sözü 
gazetesine makaleler · yazacak 
imiş. Bunu Adanada çıkan 
" Türk Sözü ,, yazıyor. 

El Çektirilen Posta 
Müdürü 

Adana Posta ve Telgraf mü
fettişlerinden Melih bey Adana 
ve Midyat postanelerini teftiş 
etmiş ve Midyat pota müdürü 
Şerif beye işten el çektir
miştir . 

.. ._ • •Iİ'I -. ı ı • ı • •~:.ı • • • • • • at!&U• -ıa: •• , .... :. ..... -

_TAKVİM= 
Gün 312-Teşrinievvel-930 Hızır 150 

Arabi 

9-Cemaxlcle~el-1348 

Vakıt·Eıani-Vasati 

Gllncşl 12. • ıS.57 
Ötle 6. 11 12. • 
kindi 9.29 15.21 

Rumi 

19 ·Eylül - l3.e6 

Vakıt-E:ıani-Vaııti 

Akıam 12.- ın,s2 
Yatsı 1.30 19,24 

imsak 10.24 4 ,17 C. O. ' dördü zahittir. Hak ve hürriyetin müdafaası uğrunda . kendilerine muvaffakiyet dilerjz A. Galip 
..____~~~~~~~~~~~~....--=~~~~~!~..--~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~ .......... ----~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~"""='~ 

1 
ye karar verdiler. "SON POSTA,, NIN Tefrikası: No 47 ;0~~~~:~~ j !ara el atmaktan ve köylüler ı bir planla harekete başladılar J batı bul~adan muammayı nasıl 

- - arasında büyük şapkalı adam ve netice şu oldu: Mösyö Ger- halletmelı? 
...... _~ Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti ---•' olarak tanınmaktan geri kal- sen şatoya geldi, oduncu Vo- "Yalnız bir şey kalıyordu: 

• 

İMDAT GELiYOR 
IÖzle · · b l rımı u Orel nehrinin su-
arına d'k . t ı tım ve ta o vakit-
en heri bu h · · · · iştika ' . ne rm ısınının 

h kı benı alakadar etmiye 
d~Ş!arnıştı. 110rel,, altın nehri-
ıt d w ·ı he ' egı tni ? B~n de 

tinp k~~ıkta durarak neh
.... ıçınde bir maden 
.. arçaaı b l u mıya çalıştrm ve 

1 elimden oltayı düşürmedim. 
"Mösyö Amolt ta, efendisi 

ve matmazel Katerin paskalya 
tatillerinde şatodan uzaklaştık
ları vakit benim gibi hareket 
etmiş olacak. Bu sıralarda Ar: 
nolt, bir taraftan nehri teftiş 
ederken, öte taraftan da civar 
köylerde bazı faydalı macera-

mıyordu. Ben eminim ki, Beşu, şelle konuştu, üç söğüdün yer:.. Vasiyetnamenin sonuna Mösyö 
benim sana bahsetmediğim bu lerini değiştirtti. Böylece, al- Gersenin karaladığı rakmlar .. 
maceralarla Arnoldun şatoda tının bulunduğu sahaya Madam Fakat bu da pekaz şeydi ve 
y ılnız kaldığı tarihler arasında Cersen tevarüs etmiş olacaktı. itiraf etmeli ki Mösyö Gersen 
bir mutabakat aransa bulunur. İş bu iki adam arasında bu rakamların pek te manası-

"Bunun üzerine Mösyö Mon- böylece tekarrür etti. Fa'· · nı anlamış değildi. Daha doğ-
tesyö vefat etti. Arkasından ameliyatın, merkezi nehit 1- ru->u fazla bir ehemmiyet te 
vasiyetname çalındı. Bir sirkat makla beraber daha mcç .. uı a.fetmiyordu. Maamafih faali
ki ben bunun mes'uliyetini kalan birçok noktalar vardı. I yete fasıla vermek te doğru 
Mösyö Amolda isnat edebili- Albn oralarda bir yerdeydi. değildi, Katerinin izdivacı me
rim. Arnolt, Mösyö Gersene Fakat onu nasıl bulmalı? Mös- selesi hadiseleri tesri etmişti. 
meseleyi ifşa etti, müşterek yö Montesyönün vadettiği İ2a- iki kızkardeş burada yerleşmi-

Ata.. Arnolt ta tam ye-
rinde bulunmuş olacaktı . 

Arnolt, Mösyö Gersenle mu
habereye başlıyor, o da geli
yor. F ameron vasiyetnameyi 
noterin dosyasının içine atı
yor, Mösyö Gersen de parkta 
taharriyatına başlıyor ve ... 

Beşu, müstehzi bir sesle 
cümleyi tamamlıyor: 

- Ve hizmetçi Arnolt ta
rafından katlediliyor. 

Beşu ilave etti : 
( Arkası vu J 

• 
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''Son Posta 

BAREM 
,, nın Tarihi Tefrikası: 12 j j 

DEBLtZLEBINDE 1~~~~~~s-~_e_m_a_S_ilı_u_nu~~ 
HÜNKAR, BiR GELiN ODASI HAZIRLADI. KENDiSi DE 
KlYAFETINE ÇEKİ, DÜZEN VERDi, GÜVEY GiBi SÜSLENDi .. 
Üçüncü Osman, garip bir 

11 Elimi Ôp, Etin Etime Detsin! 
hevese kapılmıştı.O gecee fua· 1.-------~-----------------ı 
şma girecek genç kızı; her 
kandil ve bayram gecelerinde 
veya talep vukuunda o şerefe 
namzet gt:;terilen alelade ca
riyeler gibi kabul etmek iste
miyordu, vaktile seyretmiş ol
duğu sultan düğünlerinden mül· 
hem olarak bu " sevdalı mah· 
luk ,, için mutantan bir gel? 
dek hazırlamak, şahsen de da
mat gibi süslenmek arsusuna 
düşmüştü. Bu sebeple, Cülniha
lin hafız Beşir ile birlikte sa
londan çıkmasını müteakip di
ğer halayıklanda savdı, saz ta
kımını dağıttı, üçüncü Murat 
dairesine geçerek hazırlanmıya 
başladı. 

Evvel emirde gelin olan 
sultanlara takdim olunan ni
şan eşyasını habrladı. Gülni
hal için ayni eşyayı tedarik 
etmek kaydına düştü, hazine 
kahyasını uykudan uyandırtb. 
Bir elmas istifan, bir elmas 
çaprast, bir elmas bilezik, bir 
la'li salkım küpe, bir mücev
her ayna, bir elmaslı nikap, 
bir incili mest ve papuç, bir 
altın kaplı mücevher nalın 
getirtti, yatak odasının bir 
köşesine bunları sıraladı, ara
larına 2000 sikkei basene 
serpti [1]. Kilerci başıyı, yata
ğından kaldırttı, beş tabla 
şeker düzdürttü, muhtelif şer
betler yaptırttı, V enedik işi 
surahiler iç.inde odaya sıraladı! 

Şimdi sıra giyinmiye gel
mişti, Bu sefer esvapçı başıyı 
çağırttı: Samure kaplı, ceva
hir çaprastlı kerrake giydi, 
başına çift sorguçlu yeşil bir 
şal sarındı; ale kaplı, mücev
her şemseli ve mücevher 
düğmeli, büyük yakalı kürkünü 
de yanıbaşına aldı, sonra ay
nanın karşısına geçti, pınltı
lara boğulan kıy af etini gözden 
geçirdi. 

Haydi getir 1 
Kadın, yer öpüp çdrn. Ü

çüncü Osman, süslü entarisini 
biraz düzeltti, kuş tüyü yastı
ğı yamyassı edecek bir vazi
yet aldı, beklemiye koyuldu. 
içinde yeni, yepyeni bir heye-
can vardı. Padişah değil de 
kudretsiz bir adammış gibi 
tuhaf bir çekingenlik hissedi
yordu. Kendisine taaşşuk etti-
ği haber verilen şu taze kız
la başbaşa kalmaktan şimdi 
sıkılıyordu. O aşk, meçhul bir 
elle kızın başına geçirilmit bir 
taç gibi ona hürmet telkin et
miye başlamıştı. 

Yanına gelecek mahlfık sabn 
alınmış bir halayık olmayıp 
ta sanki kendisile hempaye 
bir tacıdar idi ve üçüncü Os
man, bu aşk şahinşahını şanına 
liyik surette karşılamak için 
adeta bir mecburiyet duyu
yordu. 

Şişman adam, mahiyetini 

bir tereddüt geçirdi. Fakat 
kılavuz kadın, eline yapışarak 
onu sürükledi, Hünkann yanı
na kadar götürdü. 

- Ayak öp kız J - dedi - bu 
devlet her kula nasip olmaz 1 

Gülnihalin yüzü iptida kızar
dı, sonra sarardı, bütün vücu
dundan soğuk bir titreme 
geçti. Midesinde ağır bir 
bulanb, gözlerinde acı bir 
kararb belirdi, hemen hemen 
yere düşecekti, lakin nefsini 
zorladı, Hafız Beşirin sözlerini 
hatırlıyarak biraz kudret buldu 
ve eğildi. Bir saniyeden de 
az bir zaman sonra gül dudak
ları hünkinn kalın ayaklarına 
değecekti. Fakat bu temas 
vaki olmadı, üçüncü Osman, 
titrek bir sesle: 

- Elimi öp l - dedi - etin e
time deysin; 

Kılavuz kadın, ihtiraslar ve 
iştihalar pllskürcn bu emri işit
memiş gibi sessiz ve kayıtsız o-

dadan çıkarken kumral halayığın 
dudaklan istikametini değiş
tirdi. Hilnkirın kıllı ellerini öp
tü. 

Arkası var 

(1] Eaki sultan düğünlerinde 
damatlann nitan olarak ıönderclik
leri etya. hemen. hemen bu ıay
dıtJmız feylerden ibaretti. An
ane, nitan takımının bile asırlar 
ıeçmeaine : rafmen detiımeainl 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ı 1 

Soldan Sağa : 
1 - Kaba ıive ile (açık) (4) 

Allaha mahsus (4) 
2 - Peynir (S) deaiz hay -

vanı (S) 
3 - As sıcak (4) yen ıorl • 

len (4) 
4 - Fakat (S) içi bot nebat (S) 
S - Bir mlllet (S) 
6 - Teneke (3) 
7 - ip (5) 
8 - Bir kazamız (5) balat (S) 
9 - isimleri benıiyon (4) ço-

cuk yemeti (4) 

1 
10 - ibadet (S) yilrilmiyen (S) 
11 - lnmit (4) bıçak (4) 
Yukardan Aşaiı : 

J 1 - İnsanın en lüzumlu YU

iafı (4) bir manzume ıekll (4) 
2 - Hırsız (S) Afrikada bir 

memleket (S) 
3 - Aydınlık (4) ibadet eri (4) 
4 - Hükmeden (S) belo do

lanan (S) 
5 - Ayak rahatssızlıfı (5) 
6 - Hayat (3) 

= 7 - Firar eden (S) 

1 8 - Mevıim (S) kumat yapılan 
beyaz madde (5) 

9 - Elemler (4) bir kasaba
mız (4) 

10 - Kıyafet (5) yıkanılan yer(S) 
11 - Cereyan etmek (4) kadm 

iami (4) 
Üstüne iki elmasli sorguç 

sokulan porsuk bir lahna, şüp-o 
he yok ki onun başından daha , 
güzeldi, murassa örtülere sanl-

tahlil etmekte~ aciz bulunduğu 
bu heyecanı yenmiye vakit 
bulamadan kapı açıldı; mahut 
kadın önde olduğu halde Gül
nihal içeri girdi. Hamamdan 
henüz çıktığı için nemnak ve 
muattar bir güzellik taşıyordu. 
Kıy af eti tamamen değiştirilmif, 
bir gelin haline konulmuştu. 
Odaya girince bir nebze se.ı· 
deledi, eşiğin önnnden aynl
mamak istiyormuş gibi bariz 

Kayseri' de intihabat 
Kayseri, 30 eylül (H.M.) -

Belediye intihabına dün bq
landı ve icrası tarzında en kü
çük bir müdahale bile görill
medi. Vali daha evvel bir be
yanname neşretti: 

kabul edemezdi. 

Müzenin Sarnıcı [ BORSA 
mış bir su küpü, elbette onun 
vücudundan daha zarif idi. 
Fakat hünkar, rengin bir kud
ret ve ihtişam temsil eden o 

pırıltıları beyendi, biraz sonra 
huzuruna çıkacak sevdalı kızın 
şu haşmete de aynca meclup 
olacağını düşünerek çirkin çir
kin gülümsedi ve incili bir 
yasbğa arka vererek makada 
uzandı, el çırptı : 

Bu defa huzura çıkan bir 
kadındı. Saltanat tebeddülü 
henüz o gün vaki olmasına 
rağmen saray dahilindeki bü
tün hizmetler tevzi ve taksim 
olunmuştu. Çünkü veliaht da
irelerinde yaşıyan kadın ve 
erkek hizmetçiler, köleler ve 
halayıklar, cülüs vukuile bera
ber deruhte edecekleri vazi
feleri çoktan paylaşmış ve 
peylemiş bulunurlardı. Bu ka
dın da, Hünkarın firaşına çı
kacak kızlan süslemek vazife
aile mükellefti ve bu şerefli 
lıizmetin ilk numarasını yaşat
mak üzere bulunmak yüzünden 
derin bir sevinç duyuyordu. 

Hünkar sordu: 

- Kız hazır mı? 
- Çimdirdim, kokuladım, 

taradım , giydirdim, odamda 
emir bekliyor 1 

- Herkes reyini istediği 
şekilde kullanmakta serbetür, 
diyordu. 

Maamafih burada Serbet 
fırkanın henüz teşkilit yap
madığım, binaenaleyh Hatk 
fırkasının karşısında, hatta 
müstakil olarak ta namzet 
bulunmadığını kaydetmeliyim. 
Bundan çıkaracağımız netice in
tihabatın hararetsiz olduğundaa 
ibarettir. 

Halk hrkasırun koyduğu 
namzetlere gelince, içlerinde 
iki tane de hanım vardır. Bun
lardan birisi Halk fırkası mu
temdinin refikası, ikincisi de 
gelinidir. 

Y ann Halka Açılıyor 

' Sarnıcın iç Manzarası 
Askeri müze albndaki tar

nıç cuma gününden itibaren 
halka serbest olacak ve du
huliye olarak on kuruş alına-

Ha vzada cakbr. Ayasofyaya doğru gi-
lık günde ekseriyeti Serbest den kanalın nihayetindeki 

fırka kazanmıştır, maamafih inti- demir knpı bundan sonra açı· 
habat henüz• neticelenmemiştir. larak tetkikat yapılabilecektir. I 

lsmail Fuat ve Şürekası 1 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
memurlarına 

TAKSİTİLE 
Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilatını müessese
nin Sultanhamam'daki manifatura mağazasmdan 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

1 

lstanbul 1 Teşrinievvel 1930 
- Kapanan fiatlu -

NUKUT 
Ktınif Kanıt 

ı Albn 914,- ' 20 Le.. St,-
1 Mecidiye S9,- l Florin 12,SO 
1 Bankonot 240,SO 20 Koron 124,-
1 l.terlln 1032,- 1Avuatury• ,ı 30,-
1 Dolar 21 ı,so 1 Pezeta 24,SO 

20 frarun.z fr. 167,25 1 Mark SO,SO 
20 Uret 220,- 1 Zloti 22,SO 
20 Belçlb fr. l16,- 1 Peqo S7,SO 

20 Ley 25,25,-
ıo Drahmi 55,- 20 Dinar 77,25 
20 lsvlçrc fr. 820,- 1 Çernov«lf 

ÇEK -
KıınıJ 

ı l•tenin 1030,
ı Çemoveç 1088,-

20 Ley 79,45 
Adet Sa. 

1 T.L.DoJar 0,47 2S 
1 ,, ,, Fr.fr.ı2,0,3,
t ,, ,. Liret 9,0,2-
1 " ,, B.fr. 3,38,7S 
1 ,, ,, Drahmi 36,40 
1 ,, ,, 1 •. fr. 2,43,SO 
1 ,, ,. Leva 65,50 

Adet Sa 

ı " il 

1 ,, ŞlliııAv.:s,34,-, 

1 ,, 11 Pezeta 4,43.'.!S 

1 ,, ,. Mark 1,98,75 
1 ,, ,, Zloti 4,20,-

1 ,. ,. Penıo ,-,-

1 11 ,, Dinar -,-
.... $-~~~,~~~ ·~-~'~'~'~'''~~,,~~,~· 

lst. B. Darülbedayi 
temsilleri 

Bu akşam saat 9,30 da 

TOPAZ 
4 Perde 

T erceme edenler : 
1. Galip H. Rasim Geçen 

seneki gibi salı akşamları 
muallim ve talebeler, Çarşamba 
akşamları üniformalı zabitana 
ve cumartesi akşamlan umuma 
tenzilat vardır. 

San'atkarlar Ve Günün Modası 

Uzun Etek, Kısa Eteği 
Unutturdu ... 

Yeni uzun etek modası 1 - Kısa etek modası, bence 
milnasebetile bütün sinema çok fena idi. Halbuki bugün
artistleri arasında anketler kü moda, vücudun tabii hatla
yapılıyor. Şimdiye kadar bir rım meydana çıkarması itibarile 
çok cevaplar alınmış. Bu ce- tabiidir. Belki benim böyle dü
vapların ekseriyetine bakacak şünüşüınde, bugünkü modanın 
olursanız, artistlerin dünkü vücuduma uygun gelmesinin 
kısa eteklerden menun olma- tesiri vardır. Bugünkü moda 
dıklan anlaşılir. asırlardanberi düşünülen ve 

Bu hususta bakınız {Marsel varılmak istenilen nihai noktaya 
Şantal) ismindeki san' atkar doğru atılmış esaslı bir 
ne diyor: adımdır. 

Artiat ( Mari Doran ) ( Kontrol ) isimli piyeste, ( Vilyaaı 
Hanyea ) ile beraber rol almak için kendisine çeki dllzen ver-

, diriyor. Adeta bir tablo gibi boyanıyor. Bu hazırlığın eksik 

bir tarafı var: O da artiste makyaj yapan adamın(Mari Dura)nııı 
yanağına şöyle bir imza atması. 

JEAN TOULOUT ve MARCELLE JEFFRSON COHN 

ŞEFKAT 
flllmlnde fevkalAde muvaffakfyet kazanmaktadır 

HENRY BATAILLE'ın pek beteri ve meşbıa" taheıcrinden muktebes tamamen 
FRANSIZCA aödü ve ıarkılı ınüesslr bir filmdir. 
HaUluwr .ödQ dllnya havadisleri ile FELlx BAHRiYELi KED( canlı ve ıeill 
reslrDlerl dahi tcma~aıeranı pek ~ok eğlendirmektedir. 

Bu akşam 
MELEK sinemasında 
NANCY · CAROLL 

Hayat Dalgaları 
fevkalade renkli filminde 

zlEGFIELD'S FOLLIES meşhur 
revü ile beraber şarkı söyliy'ecek 
ve danı edecektir. Şimdiye kadaı 
görülmcmio emsalsiz harikulade 
bir filmdir. 
ilaveten : F O X N E W S halihazır 

BRAVO 
BEKLEDIGiNtı 

HAFTALIH &AZETE 
BUGÜN 
Ç 1KT1 
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SON POSTA 
• 
ittihatçılar Hesap Veriyorlar •• 

Bugün De · 
BiLmECEmf z. 
Kazananların -~~= 

Tutniuştu- Yeni ~istesini 

Divanı Alide 

Sabık Nazırın 
Unutkanlığı 

~Neşredıgoruz •• 
Sualler, " Hahnrnda Kalmadı!" Cevabını Veriyordu ı.m~ -~~:!!"..;!:;m!"~::: 

f stif ade ediniz 
1 - bJ.n 3 ıatın reçmlyecektlr. 
2 - Her ıatır 4 kelime heup edl

lttektlr. 
, Harp kabinesinin sabık ha

l'iciye nazın Ahmet Nesimi B. 
llon verdiği cevapla, harp es
"8uıda hükumetimize sulh 
leJdın yapıldığını itiraf etmiş 
oluyordu. Fakat: 

-Niçin reddedildi? •• Suali
ili, her nedense cevapsız bırak
llıak yolunu daha muvafık bul
IQuş olacak ki: 

- Elbette bir sebep vardı 
iri reddettiler. diyordu. 

Acaba sabık hariciye nazın 
~ teklifin ne maksatla red
dolunduğunu bilmiyor mu idi? 

Ben de, arkadaşlardan bir 
Çoğu da buna ihtimal vermi
)Orduk. Kanaatimize göre Ah
IQet Nesimi bey bunu biliyor
du. Belki bu teklifin reddedil
IQesine vaktile kendisi de ta
~ar olmuştu. Fakat, bugün
~u feci netice karşısında, o 
ıGn alınan yanlış karann es

~nı söylemek, ifşa etmek 
ır türlü işine gelmiyordu. 

h İşte, bu cihet böylece meç
E: ul kalıp geçildikten sonra 
l"tuğrul meb'usu Şemsettin 

~y' lsviçre sefirimize yapı
&Cln teklifin eksile cihetlerini 
'1ılamak istedi ve sordu : 

- " Bem " sefirimize bir 
tenehi tarafından yapılan tek
lif devletimiz için bazı men
faatler teminine müsaitmiş. 
Acaba bu menfaatler neler
den ibarettir? Bunu söyle-
inekte, zannederim ki bir mah· 
~r yoktur. Çünkü teklifi 
Yapanın resmi b ir şahıs olma· 
dığı söyleniliyor. Şu halde 
0 l<lınan Türkiyeye hangi şart-

lar dahilinde sulh teklif edil· 
mişti? 

Şemsettin Bey sualini tor

duktan sonra kat'i bir eda 
ile fU cümleyi de ilive etti: 

- Bu meseleyi tamamile an- · 
lamak zarureti vardır. 

Nesimi Bey cevap verdi: 
- O zat, sulh teklif etme-

miş; giıya ıulh akti için 
tavassut edecekmiş. 

Şemsettin B. - Fakat o 
tavassut eden zat düşmanlar 
namına bize bir takım menfa
atler de temin ediyormuş. 

Söylemek IAzımdır ki bugün 
Ahmet Nesimi beyin unutkan
hğı tutmuştu. Dedi ki: 

- Aradan epeyce zaman 
geçtiği için iyice habnmda 
değildir. 

Bu cevap arkadaşlar tara
fından garip görülmüştü. Ah
met Nesimi bey bub tuhaflığı 
izale için derhal şunu ilave 
etmiye lüzum gördü: 

- Fakat, galiba tamamiyeti 
mülkiyemizin teminini en baş
ta teklif etmiş. Bu arada ka
pitülasyonlann ilgasuu da ileri 
sürmüş. 

byas Sami Bey: 
- Peki , o adamın ismi 

nedir? 
Nesimi B. - Hatırımda de

ğildir. 

Ben buna da inanmamı.ş
bm. Kanaatime göre bunların 
hepsi Ahmet Nesimi Beyin 
habnnda idi. Fakat söylemek 
işine gelmiyordu. 

Bu sırada ( Asir ) meb 'usu 

Emniyet sandığı emlak . 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

bau Mcrbunatm dna ve nev'i Boıçaua -1 
No. Ue mnld 'N mGftemlllb 

650 Hasköyde Hahcıoğlunda turşucu ma

hallesinde eski kumbarahane ve yeni 
fabrika sokağında eski 131 mükerrer 

ve yeni 8 elyevın 6 numaralı yüz beş 

arşın arsa üzerisde bodrumdaki oda 

ile beş oda iki sofa, bir çini taşlık, 

bir sarnıç, bir kuyu, bir mutfak ve 
on beş arşm aralığı havi tamire muh-

102o 115() 

taç bir hanenin tamamı. Haykanur" Şimavon. 

Mahil, Haç.ador Ef. vereaeleri 

Anadolu Kavağında iskele meydanı 

sokağında eski 91, 89, 93, 95: ve 

yeni 12, 13, 14, 13-1, 13-2, 13-3 numa-

ralı yii% altmış beş arşın arsa üzerinde 
biri üç oda, 1 kilçük koridor vt 

hariçte 1 küçük hail önünde adi 
1 balkon ve ahnda kayıkhane di{fer 
hane yeni olup iki oda 1 hali 1 

kuçük avluyu ve iki dükkinı havi 
maa müştemilit iki hanenin tamamı. Huan t.f. 

Samatyada Sancaktar Hayrettin ma· 
hallesinde Samatya caddesinde eski 

190, 192, 194 ve yeni 216 - 216 • 1 

216 - 2, 216 - 3, 216 - 4, 216 - 5, 21 ij.6, 

216 - 7, 216 - 8, 216- 9 N o. lı beş yüz 

arşın arsa üzerinde soğukluk mah~ 

lini ve albnda dokuz dükkanı ve 
dokuz yilz elli arşın arsa üzerinde 
lllcaklık ve su hamesi ve kırk arşuı 

Seyit All Haydar Bey töyle 
bir sual sordu: 

- Almaıılann Bulgar cep
hesini takviye ve temin ede
cekleri hakkında malftmatuıız 

ne derecededir. Talat Paşanın l 
fırka içtimaında, Almanların 
BJlgaristana sekiz Fırka asker 
gönderecekleri hususundaki 
sözleri doğru mudur 1 

Ahmet Nesim Bey: 
- Evet, birkaç fırka asker 

göndereceklerdi. Likin fırka· 
lann adedi bugün hatırımda 
kalmamıştır. Zannederim Al-

manya ve A vusturyadan BUigar 
cephesine on fırka asker ge
lecekti. 

Reis Bu noktanın esaslı bir 
surette tesbit edilmesini isti
yordu. Bu sebepledir ki şöyle 
bir sual sordu: 

-Demek ki, cepheyi bu su
retle temin ve takviye ede
ceklerine söz vermişlerdi. 

Ba ıualin arkasından da 
Seyit Ali Haydar B.in şu söz
leri işitildi: 

- Fakat, sonra gönderme
diler, değil mi? 

Sabık hariciye nazın " aca
ba ne cevap vereyim" der 
gibi biraz dilşündü ve şunları 
söyliyebildi : 

- Gönderilen fırkaların 
adedi bugün tamamen hahnm
da değildir. Fakat mühim bir 
kısmını göndermişlerdi. 

Şu sözler, harp kabinesi 
hariciye nazırının, sulh teklifi 
etrafında kendisine sorulan 

mizi doğru halledenlu taayyüıa 

etmiştir. bimlerinl yaııyoruxı 
(1) Ankara Aakeri fabrikalar 

matbaası mürettiplcrinden A. Ra

fit bey Yuıtaaile M. Mazhar bey, 
(2) Nuruoamaniyede Evliya zade 

Nurettin beyin aparbmanında Ad
nan Zahit bey,(3) Bahkeair uker
lik fubeai katibi Ali Rua bey 

mahdumu Muzaffer bey, (4) An
kara Uluçanlarda Yuıuf Abbas 

mahallesi 24 numarada Muammer 
hey, (5) Vefa orta mektep 107 

Galip bey, (6) Ak.aaray civannda 
Sofular caddesinde 82 No. hane
de Turgut Kemal bey, (7) Suadi

yede Gülşen ıokak No. 1 Ahmet 
Zati bey, (8) Kadıköy Moda Ce
viz sokak No. 29, (9) Devlet de-

miryollan hareket dairesi amiri 
Şükrü bey mahdumu Ankarada 
İsmet pap mektebi talebeaindeo 
Buhattin bey. 

Kazanan karilerimlzin hediye

lerini aldırmalannı rica ederiz. 

Sahlık Motosiklet 
Triomf markalı bir moto

siklet Perşembe günü saat 
on üçte Sandal bedesteninde 
müzayedeye konulacaktır. Ta
liplerin hazır bulunmalan. 

suallere son cevabı olmuştu. 
Reis: 
- Bu sual hakkında başka 

bir mütalea var mı? Diye sor
duğu zaman hepimiz "hayır" 
demiştik. Çünkü sabık nazırın 
tevillerine , unutkanlıklanna 
rağmen mesele oldukça tenev
vür etmiş bulunuyordu ve da
ha fazla derinleştirilmesine de 
lüzum kalmamışb. 

arsa üzerinde ülhan mahallini ve 

iki bin beş yüz on ~ın kadar bah

çeyi havi (Ağa hamamı) namile ma

ruf bir çift hamamın otuz iki hisse 

itibarile on yedi hissesi Ayşe, Şaziye, Emme, 
Habter, Hanımlarla Ali, Osman, Hayrünnas ve 

3 - Her Ula 5 adet Ula kupoaıa 
moluıbUlndedlr. 

4 - Her 3 11brdan fazluına 2 
kapon tlbe edlhnelldlr. 

5 - Her kupon Gzerindcki tarihten 
bir hafta m&ddetle mıateberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
soma ilan kuponunu aaklayı-

ı 
nu. Bundan S adedini ilinınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 

[ 

posta ile idarehanemize gön
deriniz. Illnınızm gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 1 
a. Teşrinievvel - 1930 

ÜMiT SABUN VE ZEYTİN YAG TICA 
RE'I1 -Taklit sabun ve mabHit yağlardan 
ıakınmak: latcrscnlz en iyi, en ucuz, en 
temiz mal satan depomuza bir defa 
uinyınıt. lııtanbul Zlndankapw Babaca

fa tGrbesl luırJuında No.53 Hüacybı. 

TÜRK KADINLARI BiÇKi YURDU-
18 inci der1 1enesl için talebe kaydına 
başladı. Divanyolu Telefon lı. 2038. 

Mühim fll'lat - Az aennaye Ue ka
unmak ı.ter.eenla AnadolukaYağuada 
9,7 numaralı hane n: rutındald dükkln 
hem satılık n hem ldralıktu. 

'Otküdar'tla çaı'fl boyunda (126) 
numaralı bakkal Ahmet B• 

BEYOGLU GÖBEGINDE KiRALIK 

ODA - Namuslu allcde, temiz, b8yük, 

mefnıt, mükemmel. Fiab unun. Gala
tada poğaçacı kar111anda Manukyan han 
No. 2 ye müracaat. 

DiPLOMALI FENN1 SONNETÇI -
Kırklareli millet baatancainde ltajım.a 

ikmalde.o IODra tekrar a6nnetçtllğe bq-

ladım. Baba eakJ Bliyük Mandıra 
k3yünde Karlovah 

lbrahim 

EMNiYET SANDIGI M0o0RL0GON-
DEN - Remslye H. tarafından C-9-928 

tarihlode 1andığıauı:a bırakılan para için 

YUllen46776 nıamaralı bonoyu k~ybctltğlııl 
IÖylemiıtir, YenJal Yerilcceğlnden cAk1 Bo
nonwı hükmli olmayacağı Uin olunur. 

FENNi SÜNNETÇİ - MGm
taz Fikret, Kartal ve civarı halkı

na " 1 • hafta evvel Samandıra 
köyüne müracaat. 

~------------~~~~~~---

ZAYİ - ~506 numarala ehliyet dls.. 
danımı kaybettim. Yenlainl alacağımdan 
ulruılnla bGkmG yoktur. 

Ar:ıbacı oihı 

Selim 

mükerrer yeni 36 nemaralı biri yüz 

on arşın arsa üzerinde ahşap iki bu

çuk katta yedi oda bir sofa iki mut

fak ve diğeri keza yüz on arşın arsa 

lizerinde ahşap bir katta iki oda ve 

Ali Süleyman Hadimünnaa Beyler. 1 
yüz yirmi arşın bahçeyi havi tamire 
muhtaç ilô hanenin tamamı 

Mehmet Saffet Bey ve Nezihe Mümiı.e Litife. 
Hanımlarla Mustafa Kemal, lbrahim Necati 8--ier "35 1?079 Kumkapıda Çadırcı Ahmet Çelebi 1 

mahallesinde Asmalı sokağında eski 
7 yeni 9 numaralı elli dokuz arşın 

375 20007 Unkapanında haraççı kara Mehmet 

mahallesinde fener caddesinde ve;. 

han derunu sokağında eski 1 ila 28, 
21, 23, 23, mükerrer ve yeni, 33, 35, 
37, 39 numaralı üç yüz altmış arşın 
arsa üzerinde kirgir üç kattan ibaret 

üstünde yirmi yedi odayı ve 

altındaü ç dükkanı havi bir han ( mez
kür bir numararalı odanm tamamı ve 
2 ili 28, 21, 23, 23 mükerrer numa-

arsa üzerinde kirg"r üç buçuk hatta 

birinci katta bir mermer avlu bir 
mutfak bir sarnıç oda içinde iki do-
lap ikinci ve Ucüncü katlarda birer 

oda birer sofa birer hali ikinci kalın 

bir odasında üçüncü kalın aofosında 

birer yük dolap üçüncü katın bir şah-
niş en üst katta bir tavan arası bir 

sofa, sofada yük, bir balkon bir da-

raca yı havi bir hanenin nısıf hissesi Cabir B. 

355 17150 Uzunçarşıda Yavaşçaşahin mahallesin

de Gaznevi Mahmutefcndi sokağında 

eski 1 1 ve yeni 19 numaralı doksan 

liç arşın arsa üzerinde kirgir bir katta 

iki oda, bir mutfak gibi kullanılan bir 

ocaksız mahalli havi harapça bir ha· 

nenin msıf hissesi Fatma h.annn 

105 18242 Tophanede Karabaf Mustafa mahalle

sinde eski Lüleci arastası ve yeni Lü
leci arastası ve Kale sokağında eski 

26-26 mükerrer ve yeni 26,3 numaralı 
on alta arşın arsa üzerinde mukaddema 

iki dükkan bir ahtl' elyevm bir ahırın 
tamamı Şevki efendi 

655 18355 Kadıköyünde Osınanağa mahallesinde 
eski ve yeni Misk sokağında eski 2 

ralı üç dükkanın nısıf hissesi) Muhterem Edip B. 
~ ~6 Üsküdarda Murat reis mahallesinde 

Köprülükonak sokağında eski 10,10, 
10, mükerrer ve yeni 22, 24-26 nu
maralı yüz otuz iki arşın arsa üze
rinde ahşap bir katta bir küçük ol
mak üzere, üç oda, bir sofa, bir mut-
fak diğeri yüz dört arşın ana iize
rinde ahşap iki katta üç oda, bir so
fa, bir mutfak ve albnda bir dükkin 
ve sekiz yüz kırk dört arşın bahçeyi 

... 

havi iki hanenin U.mamL EıJJine, Bedriye 
Necmiye H. lar 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numara]~ muharrer em• 

vali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri nerice
sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde· 

1 takarrür etmiş ise de rnezkUr bedeiler haddi l5yılanda görül· 
mediğindcn tekrar ( on beş ) gün müddetle ilin edilmd.mne 

karar verilmiş ve 20 teşrinievvel 930 tarih'ine müsadif pazar

tesi günü kat'i kararlarının çekilmesi ukarrllr cyleınif ol
duğundan yevµıi mczlrurda saat <.n dörhcn on albya kadar 
sandık idaresi~e müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 



ıcc 8 .Sayfa SON POSTA 

Yeni Mevsim Yaklaşb 
Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fınm ittisalinde büyük mahallebicinio üstünde 

il Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemnıel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi 

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem milşterilerinin enzan istifadelerine arr.etmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSU.S ÇOCUKLARA MAHSUS 

ı •ı• b l 91 I Uradan T k l ngı ız muşam a an 2 itibaren renç · ot ar 171/ Liradan 
2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 14 1 
/ 2 " İyi cins yünlü paltolar 

Muşambalar bıv-er11a .. tar1ı 

Gabardin ~~f1::nıu: 

191/2 " 
171/2 ,, 

251/2 " 
Meşhor Madclberg marka cmpermeablliı.e 291 / 
Gabardin pardesüler 2 " 

Mandelberg pardesüler 
muflon ile 

laaltı:ı biçimi kumatlardaa 

Pardesüler 

lngiıa biçi~t Kostu·· mler 
apor ve saıre 

Uicivert •İ"ah " 
aair renklerde " 
HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh· M b 1 131 / 
telif renklerde uşam a ar 2 " 

Son moda biçimde M b l 141 / 
ve kabili tebdil uşam a ar 2 " 

M•ıhtelif r~~klerde Trençkotlar 17' / 
g~u~n 2 » 

Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

41/2 Lfradu 
ltlbarea 

" ,, 
Trençkotlar muflon ile 131 

/ 2 · ,, 

Yünlü paltolar 
" 

Ayni zamanda erkeklere mahı;ııs gayet şık parde· 

süler, paltolar, kostümler, ve muşambaların mÜn• 

tehap çeşitleri ve hammlara mahsus mantolar ve 

ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 
; 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiFADEYi MEZCEDINIZ 

Cihanşümul bir şöhreti haizMANDELBERGmarka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en ınükemmel 

EMPERMEABİLİZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, l\1UŞAMBA ve ;KOSTÜMLERiN en müntehap .çeşitleri 

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

• 

. 
T etriniewel 

TOPTAN FİA TINA PERAKENDE . SATIŞ := TEDİY ATTA BÜYÜK TESHİLA T 
. &!l 

G • z:::ı 4 !1 

·uASAN · KO-LONYASI t 

• 
Limon çiçeklerinden müstahzar 

90derece bir harikai san' attır. 
· Bütün müteıııeddiıı memleketlerin ıtriyat mütehassısiarı, esans fabrikalara Hasan kolonyasının Mı.fes ve ruhnuvaz kokusu karşısında lal ve hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya ve AmenK.a bil 

nefis Şark nıüstahw.rından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kiLar zevah Ha!:an kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler 
Hastalara hayat ve şifa ~erir. Baygınlık, sinir, heyecan, ~aş ağrısı, çarpıntı zamanl?rında J.ir ha!at a~ka ıdır. Fiatlarda müthiş tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satıb1· 
Hasan ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yoktur. İsmıne ve markasına dıkkat; taklıtlennden sakınınız. 
==========::.-...::=-==============================:==;;;:=::::============================::======::===========~=========================================~ 

AÇILIYOR Kız ve Erkek Ameli r v APURLAR J ~0;;;~~~~1~:AN 
Beyoğlu'nda ftlULEn RUJ 2 Teşrini~vyel H t ı· t• t -TAKSİMDE Perşembe gunu 1 aya ısan ve ı.care s. NALBANDİS 

AÇILACAKTIR Beyoğlu Tünel mevkii 527 f:ıt 
S:ıraybur,m parkında icrayı ahenk eden ı 2 kişiden mürekkep k t e p 1 e o Seyrisef ain mükemmel cinsten sığır eti .;e 

J(Asri Tiirk aile musiki heyeti) Her gü~d!~~i:~r~erennüm m e r ı filetosu, kuzu eti ve semis tıa' 
Merkez acentesi :Galata köprü vuklar. Muhterem müşteriletİı11 

Muganniye ve muganni Orkestra heyeti Talebe Kaydına Devam Etmektedir baş•nda Beyoğlu 2362. Şube memnun etmek cmelile intihııP 
l_ıı·kmet Rı·za Haıııın Necati Bey Kemani b t · s· k "d M"h- d .,e -. Talebe kadrosu ôolmak üzere ulunduğundan istiyenlerin acen esı: ır ecı e u ur ar edilir ve kusursuz hizmet • 3 
Semiha Nezih ,, Şeref ,, klarnet biran evvel müracaatları lazımdır. zade hanı altında Tel. lst. 2740 nezafet. Telefon Beyoğlu zı6 
Mahmure ,, · $cfik ,, piyanist · 

Erkek mektebi: Cağaloğlu telefon lstanbul 3630 
Servet ,, Emin ,, viyolonsel 

Kız ,, Düyunu umumiye karşısı eski Mülkiye mek-
,, Şevket ,, Banjo · 

Numan " tehi. Telefon lst. 2731. Kız mektebinde hanımlar için hususi 

ad I• daktilo kursu vardır. 
Derviş z e: brahim Tedrisata teşrinievvelin 4 üncü cumartesi günü başlanacaktır. 

Düzce ve havalisi 
nakliyatı: 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

Düzce ve havalisinde senevi takriben nakledilmekte olan Yüz 
yirmi beş bin kilo mamulatın bir senelik nakliyatı mevcut 
şartn~mesi mucibince münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin teminatlarını hamilen 11 teşrinevvel 930 saat 11 
de Galatada Tütün inhisarı idarei merkeziyesinde mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

Darülfünun Edebiyat 
-Fakültesinden: 

Darülfünunda yapılacak askeri muallimlikleri imtihanma 
· talip olan zabitanın yetlerinde musaddak vesikalarile birlikte 
4 teşrinievvel 930 cumartesi giinll saat onda Edebiyat F aldll
lesine müracaatlan lizımchr. 

--- --- -~ -
Kız ve erkek - Leyli ve nehari 

istiklal Lisesi 
Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıftan mevcuttur 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkilat 

dahilinde idare edilmektedir 
ALEBE KAYDINA devam OLUNI\1AKT ADIR 

Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı Polis merkezi arkasmda 

Telefon: İstanbul 2534 

Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve teclavii elektriki 
laboratuvarı: Karaköy Topçular 

caddeıi No. 34 

Doktor 

BASUR 
Ve cerrahi butahldan mlitebusım. l· 
na ,.a.. Dold.r Emla pqa .Uak No 2t 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

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

terkiticarete karar vermiş ve Tica-
ret odasından vesikasını almıştır. 

Yatak ve yemek odası ve mı
lon takımları yeni ve müstamel 
olarak yan fiatına satılıktır. 

ZA Yl - Fcrlköy ilk mektebinden 
aldığım pbııdetnameyi xayl ettim. Ye
nlıiııl alacığımdaıı eıkislnlo hükmü 
yoktw. Asım 

İsken deriye sür' at 
postası 

(İzmir) vapuru 3 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galata 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir'e varır ve 
İzmir' den saaat12de kalkarak 
pazartesi saat 1 O da İskenrle 
riye'ye varacak ve çarşamba 
~skenderiye'den .kalkarak 
lzmir' e uğrayarak lstanbul 'a 
12 de gelecektir. 
İSKDNDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİT için de 
esya kabul ohınur. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 4 Teşrini

evvel Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrayarak 

oanfU 
·ş 

Nasuhi V~ 
MACUN 

1
,. 

HER YERDE S.4 'fil-
~~--.~--~---_...,. 

VEL ZADE VAPURLA~l 
Karadeniz PostP1 

SAMI• vapuru Z l 
teşrinie""e 1'' 

Perşembe~:~ $~ 
keci rıhtımından barek~e 
Zonguldak, İnebolu, Gfr' ' 

Samsun, Ordu, Giresun, , 1,. 
zon, Of, Rize ve . 1-1°~ j5' 

azimet ve avdette arııJ<e' 
kelelerle Sürmene, Vak ııt 
bir, Görele ve FatsaY:ıctit: 
rayarak avdet edes·rJ<ecl 

-------1• 1 • Yük ve yolcu için 1
9111

d:J 
gu .. mrük salonu karşı ~·:ı' 

gelecetkir. 

Badema Antalya postala
rı yapılmıyacaktır. 

....................... 

Trabzon Birinci~p-o-st_al_a--

rımız badema İstanbul'dan 
salı günleri saat 18 de kal
kacaklardır. 

• • • k~v 
Alaiye hanının binn<: · cııııt· 
daki acentalığa ınura 
Telefon ; lst. 980. . )Iİ 

Mes'ul Müdür: Burhanettıfl 


