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SON POSTA Halkın gazüdür: Halk bununla görür 
S O N P O S T A Halkın kulağadın Halk bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın d f 1 i d i r: Halk bununla ıövler • 

• 

HAKKINIZI KA YBF.TMEYİNİZ 
YARIN REY SANDIGININ BAŞINDA SİZİ İSTEMEDİGİNİZE 
REY VERMİYE İCBAR EDECEK HİÇ BiR KUVVET YOKTUR .. 
Meclisteki 'Şeh:r BeledigesindenSorugoruz/

1 Vatandaş!. 1 Bugünün Meselelerinden 1 
Çarpışmanın Dı v anı Mu hase hat -. · '----C-e_v_a_b_ı_m_...;.___... 

M aklı • • • • Yarın lntıhap 
er Safhaları... Bınası Kıme Aıttir? Günü Olduğun 

Ankata, 3 (Hususi) - Millet 
lbeclisinde dün ( peşembe 
ıtlnü) cereyan eden miza.kere 
pek meraklı ve pek heyecanlı 
oldu. Meclis hıncahınç dolan bir 
aahneye benziyordu. Kadınlar 
arasında pasta yiyenler, gürül
tli yapanlar, beraberlerinde 
ıurabilerile su getirenler vardı. 

ismet Pş. yorgun olmasına 
rağmen mağrur ve emin göril· 
aüyordu. Sözlerinde sinirli, 
hücumlannda alaycı idi. Kür
aUde söylerken bir yerde dura
llllyor, bir qağı bir yukan do
laşap duruyordu. Fethi bey İM 
ayni yerde duruyor, hncumlar 
laşwnda granit bir tq gibir 
aaraılmaz g&ibıOyordu. Se•indo 
bile değişiklik hissedilmiyordu. 

İsmet paşa ve vekiller m&
temadiyen hikunı ediyor, o 
aakit ve durpn ·cevap veri
JOrdu. Sanki istizaha o çekil
lllİJti. 

Seyircile~ Fethi beye çok 
~veccühkirdı. ismet paşanın 
&Özlerini meb'uslar alkışlıyor. 
Fethi beyiİı ce~plan seyir
ciler arasında takdirle karşı
lanıyordu. 

Fakat İsmet p~ hücumla
rında çok insafsızdı. 

Kuvvetine emin bir boksar 
IÜ>i muhasımına mütemadiyen 
Yllrnruk indinnekten zevk alı
Yor, sözlerinde acı ve alaycı 
lcelinıelere ehemmiyet veriyor
du. Hatta bir an Fethi Beye 
lcrt bir kelime kullandi ve: 

- Ömründe bir tarafa yat
llıarnış bir adam şimendiferle
~~ ehemmiyetini nasıl anlar? 

1Ye çıkışb. ı 
Fethi B. bu asabi hücumla

ra ayni sükfın ve ayni meta
~eUe cevap veriyordu: 
da - Başvekil bu siyasetinde 
lik rt senede üç defa değişik
İııı Yapb. Demek ki ne yapb
be ı bilmiyordu. Diye muka-

t 
le etti. ismet Pş. bunun bir 

ek" . anını olduğunu ve onun 
libi )'İrmi sene yerinde say
llıadığını söyledi. 

Fethi Bey: 

•ıBiz prensiplerimizi değiştir
lbeyiz" diye bağırdı. 
l ~ vakit ismet paşa asabi· k! 1 ve muhasımını elinden 

Çıran bir boksör gibi: 
"- Elimden kaçmıya çalı

tıyor d di " e . 
lltı"Bh~nu söylerken lisanında 

Ut iŞ bir istihz. • 'hfaf 
"ardı. a ve ısti 

" ~ ethi bey derhal cevabını 
"eliştirdi ı 

IQe - Kaçmak akbmdan geç· 
t, dedi. 
(DcYantt 3 ladl Sayfada ı 

Fırka Binuı Ve IAta./et Aparlımanı 
Eski Divanı muhasebat binasında şimdi Halk fırkasının 

'liliyet merkezi oturuyor. Mevcut rivayetler" göre bu binayı 
eski Şehremaneti Milli mallar idaresinden sabn almış, fırka~ 
hediye etmiştir. Bu rivayeti tahkik etmek için belediye reası 
Muhittin Beye iki defa müracaat ettik. Bir defasında meşgul 
olduğu için, diğer birinde de başka yerde olduğu için garüp 
tevsik edemedik. Gazetemizle sormaya mecbur kaldığımız bu 
suale cevap rica edebilir miyiz? -------... ··--------
Şep Konak Meselesinin 

lç Yüzü Nedir? 
Birkaç gün evvel Beşiktaş ı 

Serbest fırka merkezinin açıl
ma merasiminde Doktor Şük
rü B. isminde biri halka hita
ben bir nutuk irat etmiş ve 
hükumet aleyhinde olur olmaz 
şeyler söylemişti. Serbest fır· 
ka merkezi bu zabn kendi 
fırkasile alakası olmadığım 
beyana mecbur olmuştu. 

Evvelki gün mecliste Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey 
tekrar bu meseleden bahsetti 
ve Şükrü Beyin poliste ~cilli, 
Şen konak sahibi olduğu bil
dirildi. 

Trablustan lstanbula 
Dün bir tesadüf bize Şen konak 

hikayesinin iç yüzünü öğretti. 
Evelce gazetelerde müphem 

surette mevmbahis olan bu 
meraklı hikiyenin kahramana 

(Deftml 5 hel nyfamwla) 

Sakın Unutma 
lntlhaliat yarm W•ror· SetbMt 

Clmhuri,.eİ n Halk flrkalan Beledİye 
~ ...... mGnulp slrdGklert ...... 
SetJert .,... •• edeceklerdir. a.,... 
hırla ablmuı bq ırGn deYaa edecek· 
tU. BDtllD tehir için lntibap edilecek 
beled.l,. uua adedi (61) dir. Bu adet· 
tea Beyazıt Emln8nllae ( 10 ). Fatihe 
(12), Beyotlıuıa (21), Yenlk8y, Sanren 
(S), Hlaar, Be1kou (S), Oalıdldara (4). 
KadıkayDne (S), Adalara (1). Balar
kl,0.e (2) na laabet etmektecllr. Her 
tubecleld mllatehlpler r3aterll• na 
mlktarima bir mı.u falulle re,. •ere
bll9Celdercllr. Sandık bqına rltme
clea enel Belediye kanwıunıuı intihaba 
alt fubm ve (22) lnd maddulnl oku· 
paa. intihap hakkı, çok mukaddea 
Wr 'IMıktar. Ba bakkınsv bebeinebaJ 
kul......._ KJıueden 98kJn-,.mı. ye 

~ kuuud prtlan hals oıa. late
dJtlala ldmaeJ'e •erlnh. Etw bu laak
luam lndlanmauan.ız, ,. ...... için ufnya
blleCetlalz kaaunauz muam~ 
.W.,. tlkl)'et bakkıniD kenclbds ıakak 
...... olunuam. 

( Lltf- 6 IDCI Myı/117& ba ..... J 

lstanbul lntihababnı Kim 
Kazanacak, Diye Sordu 

Büyük· , Millet Meclisi reisi 
Küim Pş., bu sabah, berabe
rinde refikası olduğu halde 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Haydarpaş8.' da vali, merkez ku-
mandanı, polis müdllrii, diğer 
bazı resmi memurlar tarafından 
karşdanmışbr. Trenden inen 
Kazım Pş. bu sırada karşısında
ki vali Beye sordu : 

- intihabat vaziyeti nasıl? 
- iyidir efendim. 

Yazan: Agaoglu Ahmet 
Yunus Nadi Bey dostumla Necmettin Sadık Bey · arkadaşım 

beni yakalamak zan ,ve ümiclile benim alb sene evvel yazdığım 
bir makaleyi arayıp bulm~ ve "Cumhuriyet,, le .. Akşam" da 
~retmiflerdir. 

Bu makaleniD hangi maksatla neşrolunduğu Akşam gazetesi 
tarafından ilave olunan bir mukaddimede sarahaten i.zah 
ediliyor. Bu mukaddimede deniyor ki: 

"Serbest Cümhuriyet fırkası Reisicümhurun fırkalar fevkinde 
kalarak bitaraf olmaaı lllmıDunda mütemadiyen israr ediyor. 
bu mesele etrafında propaganda yapıyor. Acaba ilmi nazariye
lere göre Reisicüriıhur hakikaten bitaraf olmalı mı, yoksa bude 
olduğu gibi bir fırkanın reisi olabilir mi? Bu mesele hakkında 
karşı fırka ricalinden . muhterem Ağaoğlu Ahmet Beyin şayanı 
dikkat ve cidden lstifadeli bir makalesinin bazı mühim kısımla
nnı apğıya dercediyoruz.,, 

Makalenin .nalı ve manasına gelince bunlan da qağıya aynen 
naklolunau losmı ifade ediyor. .. Gazi Hazretlerinden bita
raflık talep olunuyor. 

Devlet riyasetine gelenler ister istemez farka adamlandırlar • 
Fırkadan aynlamazlar. Fırkanın mukadderabna programına biga
ne kalamazlar. Binaenaley intihabata tabi riyaseti hükumetin 

• Bitaraf olmasa· dnatunı her türlü hakikatten ari bir riya· 
klrlıktan veya aaltanab meşruta devirlerinden kalma bir 
İaabraclan başka bitfey değildir." 

Fırkalar arasındaki bitaraflığı aarahaten reddeden buma
kaleyi nqi-eden arkadaşlanm bu kere Reisicllmburun fırkaların 
fevkinde olmasını arzu eden Serbest Cümhuriye~ fırkası azası 
olmaklığım sıfah ile beni yakalamlf zannında bulunuyorlar. 

Beyhude! Bugiln dahi o makaleyi yeniden yazmakta, ayni 
ilmi kanaatle imzalamakta tereddnt etmem. 

Zira mensup olduğum fırkanın arzusu ile, alb sene evvel 
ytirütttlğüm nazariye arasında hiçbir teut ve muhalefet 
g6remiyorum. 

Ben ne demiştim? 

Demiştim ki; Reisicümhur mensup olduğu fırkanın progra
mına ve mukadderabna lakayt kalamaL 

[ Devamı 7 ncl sayfada J 

- Mecliste kazandik. inti-
habatta da kazanacağız. 1 Bir Orkestra Şefi J 

- Ş~h~~efu~~. L~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kizım Paşa bu muhavere

den sonra motörle Dolmabah
çeye gitmiştir. 

Kış Önünde 
Belediyede Bazı Kımıl

danmalar Oluyor 
Kışın yaklaşması karşısında 

belediyede ban kımıldanmalar 
görülüyor. Geçen sene alınan 

kar temizleme tankının kanat
lan takılmış işliyecek bir 
vaziyete getirilmiştir. Belediye 
iktısat müdürlüğü de yakılacak 
maddelerin fiatlan üzerinde 
tetkik yapıyor. Zannolunmak
tadır ki busene, yakılacak fiat-
lan yükselmiyecektir.Zira geçen 
seneden bu hususta bir hayli 
ıtok mal kalmışbr. Eğer yük
selme temayülü görülürse bele
diye bu gibi eşyaya narh 
koyacakmış. 

HUPOD:2Q 
ikinci Piyanko 

on Posta'ga Mahsustu - Daha az falso yapmıya başladı. 
- Serbest fırkamn DOtalaruu. çalmaya Nıı••d• da ondan. 
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Devlet Ve Osmanlı Bankalarının Otomobilde .• Liderlerin Son ı Kadın Rekabeti 
Nutukları Ve · 
Halkın Fikri 

Fethi Bey ve lımct Paşa, pcrtcmbc 

gtinü Mecliste natuk '" programlarını 
okudular. Yapılan vait ye bllmukab"l 

fetbl Beyin ıcrdcttZği tenkit baklana 
halkta bual .W. IDtibalan bls qaplald 

•atularla teabit edebildik: 

Sami Bey ( 1881 No.. lı oto

mobilin sahibi ) 
- Fethi Bey, meclisteki 

nutkunda bükfımetin, alacakları 
için hapis cezasını terviç etti
ğini, vergilerin çok ağır oldu· 
ğunu söylüyor. 

Filhakika alacak için hapis 
gayrı medeni bir usuldur. Bu· 
nu, arbk, hükumetin alacak
hn için de tatbik etmemelidir. 
Ben otomobilcilerden, musak
kaf attan ah nan ağır vergilerin 
tahfif edilmesi fikrindeyim. 
ismet Paşa bunu vadediyor ; 

bu vadinin müsbet neticesini 
beklerim. 

lf. 
Ali Galip B. (Y eniköyde, 

Ayanikola mahallesinde 251) 
- Fenni ziraati memleket

te teşvik etmek için traktör
lerden vergi alınmamasına ta
raftanm. Hükfımet bu nokta
da haklıdır. Sayım vergisi, 
kazanç, musakkaf at, muamele 
vergisi ağırdır. Fethi Bey, bu 
vergilerin azaltılmasını iste
mekle iyi yapmışbr. Yeni hü
kumette vergileri azaltacağım, 
diyor. Temenni ederim ki bu 
vait tahakkuk etsin. 

* Cevdet B. (Fatihte, Bahri-
siyah Servili talebe yurdunda 
18) 

- Fethi Beyin tenkitlerin-
de şu noktalar doğrudur: 

1 - Murakıp bir fırkaya 
lüzum vardır. F cthi Beyin fır
kası bu noktadan memlekete 
hayırlı olmuştur. 

2 - Devlet bütçesinde 
t.asairufa lüzum vardır. 

3 - İzmir, Balıkesir, Mani
sa' daki tezahürabn sebepleri; 
Fethi Beyin nutkunda söyledi
ği şeylerdir. 

İsmet Pşanın nutkuna gelin-
ce: 

1 - Şimendiferlere lüzum 
vardır. Ancalc Bu siyaset, 
memleketimizin içinde bulun
duğu mali ve iktısadi şerait 
göz önünde bulundurularak 
yürütülmelidir ve bu siyaset 
maliyemizi sarsmamalıdır. 

2- Bir kabine reısının va· 
tani endişelerle yapılan ve 

Bir Adamı Ölümle Vaziyetleri Ne Olacak? .• 
Tehdit Etm!Şler 1 K • H t • 

lstinye'de oturan Muammer onso.rsıyom eye } 
Efendi ayni evde oturan Zebra R • • 1 h v • 
Hanımla nişanlanmış. Evvelce eJSJ za at erıyor •• 
Zehra Nanımı almak istiyen-
lerden Neşet, Ali ve 
Yusuf namındaki adamlar 
dün gece Muammer Efendinin 
yolunu keserek dövmüşler ve 
bu kadarla da kani olmıyarak 
Zehra Hanımdan vazgeçmediği 
takdirde öldüreceklerini mek
tupla bildirmişler. 

Zabıta bu adamlan yakala
mıştır. 

Türk-ltalyan Mah
kemesinde 

Ayın on birinde Türk - İtal
yan muhtelit mahkemesi, hü
kümet aleyhinde açılan üç 
davaya bakacaktır. Bunlardan 
bir bnesi, miilga Harbiye 
nezaretinin aldığı iki buçuk 
milyonluk malzeme bedeline 
ait davadır. 

Yankesiciler 
1 - Kırlangıç •apuru tay

fasından Mehmet Ef. Balıkpa
zannda bir birahanede rakı 
içerken cebinden ( 25 ) lirası 
çalınmıştır. 

2 - Kadıköy' de oturan lb · 
rahim Ef. nin Sirkecide tram
vay içinde saati çalınm•şbr. 

l\.çığa Çıkarılan Muavin 
Beyoğlu merkezine merbut 

Hendek mevkii, komiser mua-

vini Hamdi Ef. açığa ç.ıkanl
mışbr. 

yapılacak tenkitlere tahammül 
etmesi gayet tabiidir. 

* Hasan Tahsin B. ( Fatihte 
talebe yurdunda 13 ) 

- Alacak için hapis gayri 
medeni bir keyfiyettir. Bunun 
hükumet alacağı için de tat

Son kabul edilen kanun ile 
bankalar konsoraiyomuna (Dö
viz) mübayaası için verilen 
salihiyet üzerine konsorsiyom 
heyeti reısı Nurullah Esat 
beyle görüştük. Kanunun se
meresi ne suretle görüldüğünü 
anlamak istedik ve öğrendik 
ki murakabe heyetinin mesaisi 
otomatik bir şekilde devam 
etmektedir. Yani İngiliz lirası 
bili kaydü şart ( 1030) kuruş· 
taki kıymetini muhafaza etmek
tedir. 

Evvelce muhtelif bankalara 
istinat eden mübayaayı şimdi 
kendi paruile kol190rsiyom 
bizzat yapmaktadır. Osmanlı 
banka.anın bu işteki rolü de-
poziterlikten başka birşey de
ğildir. lngiliz lirası hissedilecek 
derecede düşer düşmez acen
teler tabii bir şekilde konsor
siyom hesabına mübayaa et· 
mektedirler. Bu tekilde piyasa 
otomatik olarak muhafaza edi
lebilmektedir. 

Hırsızlıklar 
Son Yirmi Dört Saatin 

Hırsızlıkları 
1 - Vezir hanı arkasında 

oturan sarraf Mehmet Ali B.in 
evine giren hırsız (2) albn saat, 
elmas iğne ve bir gramofon 
çalmıştır. 

2 - Küçükpazarda bahçı

van Ömer ağanın bir çuval 
bamyasını çalan Ahmet yaka· 
lanmışbr. 

3 - Beşiktaşta köprülü 
hamam arkasında oturan Selim 
Efendinin evine hırsız girmiş, 

bazı eşyalar çalmıştır. 

bik edilmemesi lizımdır; la- Düğüne Çağınlmadığı 
met paşa bir iş ve işçi kanu- 1 
nu yapılacağım temin ediyor. çin Kızmış 
Bu noktada kendisini takdir Beşiktaşta oturan kebapçı 
ederiz. Böyle bir kanuna ihti- Osman Efendinin evinde yapd
yaç vardır. makta olan sünnet düğününe 

Kabine reisimiz: haremde davet edilmediğinden hiddet· 
büyü memurları düşünmenin lenen kahveci Mustafa, bira· 
zaruri olduğunu söylüyor: ih- deri Osman ve kör Mehmet 
tisas kelimesini vasi manada namındaki adamlarla beraber 
almalıdır. Bu kelimenin şümu- düğün evine giderek küfür edip 
lüne küçük memurlar da gire- 1 tabanca teşhir ettiklerinden 
bilir. yakalanmışlardır. 

[Bu muamelat neticesinde 
bankaların biraz istifadesi ol
duğunu ve 1arraflann bir mik
tar mutazarrır olduklarını da 
piyasadan öğrendik) Devlet 
bankası meselesi etrafında da 
bazı malümat aldık. Bu ma
lumata göre Devlet bankası 
artık tahakkuk ehniş bir iş 
olarak telakki edilmek lizım
dır. ihraç bankasının tabiatile 
yeni banknot çıkarmıya hak
kı vardır. Fakat bu iş para 
kıymetinin tesbitinden sonra 
yapılacakbr. Bu şekil, daha 
muvafık görillmfiştür. 

Devlet bankasının Osmanlı 
bankasile alakası olmıyacakbr. 
Yalnız ecnebi bankalar Devlet 

bankasma(% lO)miktarında iştirak 
edebilecektir. Osmanlı banka
sının da diğer bankalarla bir
likte elbetteki iştirak hakkı 
olacaktır. Osmanlı bankası an
cak Devlet bankasına müvazı 
ıurette muamelAtina devam 
edip etmemekte lel'hesttir. 

İçki Aleminde 
iş Usturaya Dayanmış 

Büyük dere' de Şule birahane
ıinde rala içmekte olan Bed
ros ve Viçeu bir alacak yü
"zünden kavga etmişler. Bedros 
ustura ile Viçeni yüzünden 
yaralamış ve yakalanmıştır. 

Şule birahanesi sahibi Osman 
Ef. birahanesini vaktinde kapat· 
matlığından onun hakkında da 
takibata başlanmıştır. 

Bir Mektebin Resmi 
Mührü Çalındı 
Kabataş'ta Gazi Osman 

Paşa orta mektebine dün 
saat (17) de mektep müdürü 
Sait Beyi giSrmek bahanesile 
gelen biri mektebin resmi müh
rünil çalmıştır. 

Maçlar Yapılmadı 
Şilt ve İstanbul resmi mti

sabakalar şampiyonu F enerbah
çe ile ekseriyeti Galatasaraylı 
oyunculardan mürekkep İstan
bul muhteliti dün bir maç 
yapacaktı. Hava bozuk olduğu 
için bu maç kalmıştır. Bittabi 
Galatasaray ve lstanbul kulüp· 
leri tekaütleri de oynıyama
mışlardır. 

Bir Muallim, Yanındaki 
Kadınlara Ne Yapmış? .. ! 

Almanca muallimi İbrahim 
Etem Bey yanında beş kadın 
olduğu halde otomobil ile 
Kadıköyden Bağlarbaşına git
mekte iken sarhoşlukla yanın· 
daki kadınları ve şoförü silah 
ile tehdit etmiş, müdahale 
eden polis Kemal Efendiye de 
tabanca çekmiş ve dövmüştür. 
Haklanda tahkikat yapılmak
tadır. 

Beyazıttaki Köşe 
Fen fakültesi köşesinin açıl

ması için Cemiyeti belediye 
tarafından tahsisat verilmiştir. 
lnşaata bir haftaya kadar baş
lanacaktır. 

Esrarkeş Raufun 
Marifetleri ..• 

Esrarkeş Rauf Uzun Yu· 
suf mahallesinde naralar 
atarken mahallenin muh 
tan Ali Ef. kendisine öğüt 
vermiş, esrardan ve rakıdan 
vaz geçmesini söylemiştir. 

Azgın Rauf muhtara kızmış; 
sövm~, saymış; üstelik, adam· 
cağızın üzerine silah atmış ve 
evinin canılanm kırmıştır. 

Kaçak Rala 
Arnavutköy iskelesinde Be

kir isminde bir şahıs 12 okka 
kaçak rakıyı sandal ile kaçınr
ken yakalanmıştır. Rakı müsa
dere edilmiştir. 

Çocuk Çocuğu Yaraladı 
15 yaşında Hilmi isminde 

bir çocuk Beşiktaş sinemasın· 
da avukat Mustafa heyin oğ· 
lu 13 yaşında Bahattin Ef. yi 
bıçak ile yaralamıştır. Bahat
tin Ef. hastaneye yatırılmış, 
Hilmi yakalanmıştır. 

Tramvayda Yankesicilik 
Sirkecide Aydos otelinde 

oturan Osman Efendinin, tram
vay ile Sultanahmede gider
ken cebinden (60) lirası çalın
mıştır. 

Yangın 
Ortaköyde oturan tütün 

amelesinden Nuri Efendinin 
evinden yangın çıkmıJ, aöndü
rülmüştür. ----
Serbest Fırka Ocaklan 

Bugün öğleden sonra Ser
best Cümhuriyet fırkasının 
Parmakkapı nahiye ocağı saat 
on dörtte açılacaktır. Eyip ve 
Ramiz ocaklarının küşat me
rasimi yarın yapılacaktır. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. nin 
Halk Fırkasına 

Hediyeleri 
Anadolu gaı.etcsiniu ynzdığına 

göre Reisicümbur HazrcUeri ev
velce yapbklan vade tevfikan 
kendilerine ınillet tarafında:ı he· 
diye edilen bütün arazi ve emlaki 
Halk Fırkasına devretmişler ve 
muameiesini yaptırmışlartltr. 

Millet Meclisi Reisi 
Fethi Bey Geldi 

Serbest Cümhuriyet Fırkası 
lideri Fethi Bey bugün şehriıni:ıe 
dönmüştür. 

Adliye Vekili lstanhıılda 
Adliye Vekili Yusuf Kemal ~ey 

hususi işlerini görmek için bugün 
şehrimize gelmiştir. 

Bir Komiser Muavinini 
Soydular 

Saraçanebaşında Mektep so
kağında oturan Üsküdar merkezi 
mürettebatından komiser muavini 
A, n Efendi gece evinde uyurkeJ\ 
pencereden hınız girmiş, Avni 
Efendiye ait polis tabancası ile 
bir kat sivil elbise çalmışhr. ffu. 
sız aranmaktadır. 

Dün Gece Bir Kadını 
Vurdular 

Dün gece Sirkecide T :rakya 
lokantasında bir cinayet olmuştur. 

Üç gün evvel hapisaneden 
iki buçuk sene mahkümiyetini ge
çirerek çıkan Kamil isminde biri 
Hacer isminde bir kadını sırbndan 
bıçakla YWmUflur. Bu esnada b ;;': 
hane altüst olmuştur. Mesele bir 
kadın kıskançlığından ileri gelmiş
tir. Hacer hastaneye yabnlmıştır. 

Carih, polisler tarafından ya• 
kalandığı zaman: 

- Ne telaş ediyorsunuz? Bu 
kadını ben vurdum. İ4te o kadar! 
Görüyoraunuz ki, aidiyorum de
miştir. 

Meseleye müddei umumilik 
vazıyet etmiştir. 

Rus Filosu Geldi 
Bir Kruvazörle iki Torpitodan 

mürekkep fıir Rus Filosu dün 
ıe'miştir. Filo kumandanı bugin 
resmi makamab ziyaret edecektir. 
Bugün ayni filoya mensup iki 
tahtelbahir daha geln İ:1tir. 

Darülfünun Emini 
Neşet Ömer Bey Avrupa seya

hatinden avdet etmiştir. 
Yunan Başvekili 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Yunan Başvekili Mösyö Venizeloı 
ayın yirmi iminde Ankarada 
bulunacaktır. Yunan Ba4•ekili 
b:mir tarikile sıelecek. lataııbul 
tarikile dönecektir. 

Macar Başvekili 
Macar Başvekilinin 29 T eşrinl· 

evvelde Ankaraya gelmesi tekar
rür etmiş gibidir. 

Atletlerimiz Atinaaa 
Atletlerimiz Atinaya varmış• 

lardır. Müsabakalara 12 Türk, 3S 
Yunan, 20 Bulgar, 21 Romen, 20 
Sırp genci girecektir. 

lf. Felemenk Sefiri- Mem
leketine gitmiştir. 

(Devamı 3 üncü aayfada J 
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S Teşrinievvel 

Her gün -
Ne Bekliyorduk? 
Fakat 
Ne Gördük? 

M. Zekeriya 

Millet meclisinin ilk içtima
uıda hazır bulunmuştum. Ma
liye vekili paranın istikran ka· 
nunu münasebetile hüküme
tin mali vaziyeti hakkında bir 
Çok izahat vermişti. Serbest 
fırka ilk teşekkülü güniinden
beri mali meselelerden bahset
tiği, ve hükumetin mali ~iya
&etini tenkit ile meşgul olduğu 
için, maliye vekilinin izahab 
F elhi beye iyi bir hücum fır
sab hazırlamış bulunuyordu. 

Bir gün evvel meb'uslardan 
biri bana, Fethi Beyin bu ka
lluna itiraz edip etmiyeceğini 
IOrmuş ve hücum edilecek bir
çok noktalar bulabileceğini 
IÖylemişti. 

Onun için Fethi B. kürsü-
Ye gelince müthiş bir hücuma 
geçeceğini zannetmiştim. Fakat 
Serbest fırka Lideri, değil yal
nız kanunun kusurlarını, fakat 
Maliye Vekilinin beyanabndaki 
t:zatları bile göremedi ve o 
itin bizi sukutu hayale uğrattı. 

* Birinci mecliste bütün kuv-
\'~lini gösteremiyen Fethi be
Yln, kabinenin programını oku
duğu gün umumi bir hücuma 
geçeceğini umuyor ve bununla 
teselli buluyorduk. Bu itibarla 

tvelki günkü celsede Fethi beyin 
nutkunu merakla bekliyorduk. 

Fakat bu defa da İsmet 
Paşanın müphem ve zayıf prog
ranıından sonra, Fethi Beyi kafi 
derecede kuvvetli görmüyoruz. 
Onun bu zafını hisseden kabine 
azası taarruza geçtiler ve 
Fethi B. i müdafaa mevkiine 
düşürdüler. Fethi Bey bir iki 
noktaya temasla iktifa etti ve 
hücumlnr karşısında afallamış 
bir vaziyette kaldı. 

* Dün sabah vapurda, Meclis 
lllüzakeratını okumakta olan 
~ir. tanıdığıma rasgeldim. Fik
tını sordum: 
d ":--Anlamadım ki birader, 
. edı. Fethi Bey mecliste bir 
tıkayetname mi okumuş, yok
; bir ithamname mi? Fethi 

b
eyden biz böyle mi müdafaa 
ekliyorduk? 11 

* k Fethi Beyden biz ve her-
es ne bekliyordu? Bir buçuk 

'Ydanberi sayılan ve sayılmı
~a.n . bütün hataların vukuflu 
, etkıklere müstenit dosyalarını 
~ ~cak, meclisi vesikalara 
h~gacak, ve Halk fırkasile 
f ulCuınetini kendilerini müda
tilla edemiyecek bir hale ge
y recekti. Bunun için vak'a mı 
~ktu? Vesika mı eksikti? Or
d >:_a atılacak deliller mi mevcut 
b~ldi? Bir buçuk ay içinde 

d ...... 1arı toplamak mı mümkün "t di? 
b ~n.ların hepsi vardı ve 
~ :tsını toplamak mümkündü? 
ltı at Fethi Bey bunu yafta
~ •dl:~ apamadığı için de Mi let 
Vr:ec ıs_ı kürsüsünde zayıf kaldı 
ol nıılletin derdine terceman 
~Ya rnuvaff ak olamadı: 

Paşa u suretle Fethi Bey, ismet 
haı kabinesinin kendisi için 
buı 'rladığı ilk fırsatı kaçırmış 

Undu. 

~a F ~thi Beyef!di, her tarafta 
iti pb an tezab ürat göstermiştir 
bekı u millet sizden çok şeyler 
le u~ınektedir.Onu sukutu haya
İçin ~at~a~ak lazımdır. Bu!1un 
~Cl~ırl e cıddı çal~mak ve cıddi 
h) l an?1~k zarureti vardır. 
fiain CŞrınısanide Millet mec-
''ld~ .. i ~ene böyle hazırlıksız 
•stikbg t~ takdirde fırkanızın 
lııuht a ını . tehlikeye koymak 
'Y•n cmeldır. Önünüzde bir 
~tltUız vardır. Bu bir ay içinde 
~t ~ vesikalarınızı toplayınız 
d.ı lllıllete sizden hakkının mü-
old ~ beklemekte haklı 

u u ispat ediniz. 

SON POSTA Sayfa 8 
• 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • intihabat Nedir? * Sözün Kısası -Bugün Neşrolunamadı-
J tından Karilerimizden 

Özür Dileriz. 

.. Meclisteki 
Çarpışmanın 

Meraklı 
Safhaları ... 

1-lntihabat milletin kendi arzu ve irade
sini ifade için bir vasıtadır, millet bu vasıta 
ile kendi mukadderatını kendi eline alır. 

2 - . Bu hafta da, intihap haftuıdır. 
Şehrinizin iyi idare edilme.ini istiyorsanız 
intihap ile alikadar olunuz. Medeni adamın 
birinci vufı cemiyetin hayabna iıtiraktir. 

3 - Onun ıçın bu fırsattan istifade 
ediniL intihabata i•tirak ediniz ve reJinizi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

ismet paşa mütemadiyen 
Fethi beyin fikirlerini derman
sız, talisiz, esassız olmakla it
ham ediyordu . 

itimat ettifiniz kimselere veriniz. 

Fethi B. buna da cevap ye
tiştirdi; •• • •• 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
- Yalnız kendi fikirlerinin 

kuvvetli olduğuna ve memle
kette yalnız kendisinin iş gö-

Kon yada 
A 

Oturak Alemi 
Tekrar Canlanıyor 

Konya, (Hususi) - Burada, 
son zamanlarda alüfte kadın

lar yüzünden sık, sık vak'alar 
olmaktadır. Umumhanelerin 
kapatılması üzerine bir takım 
sermayeler yersiz, yurtsuz kal
mıştır. "Oturak,, alemine diiş
kün bazı kimseler bu kadın
larla eski alemleri canlandır
mıya çalışıyorlar; işte bu yüz
den yaralama ve öldürme 
vak'aları eksik olmuyor. 

Nitekim, geçenlerde "Kovan 
ağzı,, bağlarında bir rakı ve 
kadın aleminde bir kişi öldü
rülmüş, bir kişi ağır yaralan
mışhr. 

Yakınlarda, gene "fena ka
dın,, yüzünden "Tömek,, na
hiyesinde bir genç birkaç ye
rinden vuruldu. "Oturak,, ale
minin en çok yapıldığı yerler 
ova köyleridir. Buralarda otu
rak kadınları köyden köye 
gezdirilmektedir. 

Adanadan Geçen 
Tayyare 

Adana, 3 (Hususi) - Cey
han istikametine bir Avrupa 
tayyaresi geçti. Fakat milliyeti 
anlaşılamadı. ----

Bıçakla Vurdu 
T opanede oturan Mehmet 

ile Nuri kavga etmişler, Meh
met bıçakla Nuriyi yaralamış 
ve yakalanmıştır. 

Günün Tarihi 
Gagri Mübadillerin 

Parası Geldi 
Yunanhlann gayri mübadillere 

tevzi edilmek üzre verdikleri 62 
bin İngiliz lirası Ankaraya gönde
rilmiştir. Paranın nasıJ teni 
edileceği tetkik edilmektedir. 

Büyük Erkanı Harbiye 
Reisi Vanda 

Fevzi paşa refakatinde üçüncü 
ordu müfettişi ! .ı.et paşa ile nü
fus müdürü umumisi Akif Bey ol
duğu halde Vana varmış, İbrahim 
Tali Bey tarafından karşılanmış
tır. Gece şerefine bir ziyafet veril-
mİf, fener alayı yapılmıştır. 

ithalatımız Yine Fazla 
Ağusto: ayında ihracabmı:ı 

8, ithalitımı:ı iıe 11 milyon Türk 
lirasıdır. 

Darülfünunda 
Kayıt müddeti ayın on beşine 

kadar temdit edilmiştir. Şim
diye kadar kaydedilen talebenin 
adedi 168 dir. 

Millet Mektepleri 
Teşrinisani iptidasında açıla

caktır. 

Mülkiye Mektebinde 
Alınacak talebenin imtihanla

rına başlanmıştır. 

Galatasarag Lisesi 
Talebenin miktan 1600 \l bul

muştur. 

\ İrandaki Zelzelenin Hasarları 

Damovent Kaplıcala
rında Mühim Hasarlar 

Tahran, 3 ( A. A.) - Zelzelenin, Tahranm takriben 40 mil 
şimalinde kiin Damovent kaplıcalan yakınında bnynk hasarlara 
sebebiyet vermiş olduğu bildirilmektedir. 

Vezüv Yanardağı indifa Ediyor 
Napoli, 3 (A. A) - Bezüv yanardağının küçük indifaı 

mahrutunun şimala kaidesinde teraküm etmif olan livlar 
knterden taşarak cehennem vadisine doğru inmiye başlamıştır. 

Liv cereyanı 6 metrelik bir geniflikte ilerlemekte ve dakika
da 3 metre katetmektedir. Ateı fethuımn kuttu takriben (30) 
metredir. Volkana civar olan mıntaklar içiır acil bir tehlike 
yoktur. 

Şen Konaklar Mesele-
• 
iç Yüzü Nedir ? • 

sının 
• 

[ Baş tarafı 1 nci sayfada] 

Şükrü Bey, eski bir askeri 
doktordur. Vak.tile Recep pa
şa zamanında Trablusta onun 
mühimme kalemi katibi olarak 
bulunmuş ve orada uzun müd
det kalmışbr. Orada bulundu· 
ğu esnada vaktile Trabulusta 
yerleşmiş eski bir Türk ailesi .. 
nin kızile evlenmiştir. 

Şükrü Bey istiklal harbinin 
son zamanlarıııa kadar orada 

• • • 

kalmış ve kendi rivayetine gö
re oradan kuvayi milliyeye 
mühim miktarda yardım da 
etmiştir . 

İstiklal harbinden sonra 
Şükrü B. memlekete dönerek 
NazilliY.e kaymakam oluyor. 
Sonra İstanbula geliyor. Kan
sının Trablusta birçok emlak 
ve arazisi vardır. 

Onlara mukabil olarak bu
rada Ihlamurdaki kilerci başı 
köşkü ismile maruf köşkü 

• 
ister inan, ister inanma! 

Dahiliye Vekili Şükrü ' müdahale demek değildir. 
Kaya B. in Meclisteki söz- Bunlar bilakis inzıbab 
!erinden: muhafaza edip intihabın 

"Biz bir tamim yaptık. 
Serbest fırkaya füpheli 
eşhasın girmesi ihtimalini 
düşünerek valileri uyanık 
bulundurınıya çalıştık. Fır

kaya girecek şüpheli kim
selerin şahıslarının tesbit 
ile bildirilmesini istedik. 
Maksat Fethi beyi sui mu .. 
karenetlerden kurtarmak
b.,, 

Yine Dahiliye vekilinin 
nutkundan: 

"31 mart hadisesi göz 
önünde dururken bir Da
hiliye vekili yasbğına da
yanarak karşıda seyirci 
kalamaz. intihabata müda
hale yoktur. Her belediye 
dairesinin kapısında polis 
ve jandarma varsa, bu, 

serbest cereyanını temine 
çok çalışmaktadır ... 

Dahiliye vekiline inan
mak lazımgelirse Serbest 

fırka henüz çocuk vaziye
tinde, insanları tanımıyan 

saf ve aptal bir müesse
sedir. Onu kolaylıkla al
data bilirler. 

Bu itibarla vesayete ih
tiyacı vardır. Hüküm etin 

yaptığı şey onun tehlikeli 

unsurlardan kurtulmasıni 

temindir. Ama Halk Fır
kasi içinde bunlardan var 

mı, yok mu ? Bu, haizi 
ehemmiyet değildir. 

Halk Fırkasının değil, 

Serbest Fırkanın yaşaması 
matluptur. 

iskJr inan, ı~tftr inanma I 

1 Bu Ne Vahşet! .• 
Amerikada iki Zenci 

idam Olunurken ... 
Şikago, 3 (A. A.) - Bir 

bankayı soymak teşebbüsüne 
giriştikleri sırada bir adamı 

öldürmüş olan iki zencinin 
elektrikle idamında (800) kişi 
hazır bulunmuştur. 

Mefluç ve veremli olan Zen
cilerden biri ancak 3 dakika 
nihayetinde ölmüştür. 

Bu zencilerin çekmiı olduğu 
müthiş ısbraplann manzarasi 
karşısında seyircilerden birçok 
kimse hayılmışbr. 

rebileceğine inananlar zavallı
lardır, dedi. 

En büyük çatışma yol ve 
şimendifer bahisleri üzerinde 
oldu. ismet Paşa Fethi Beyin 
fikirlerini asıl bu sahada zayıf 
olmakla itham ediyordu. 

Fethi bey: 
- Bu memlekette daha yirmi 

sene asri yol, şimendifer, ve 
liman yapmak lazımdır, dedi. 
Fakat dünyade hiçbir mem .. 
leket şimendifer siyaseti takip 
etmemiştir. Bunu İsmet Pş. bir 
siyaset ve sayılması lazımge
len bir abide halinde kurdu. 

Bu söz üzerine samiinde 
dikkat artb. Fakat İsmet paşa 
bu defa kürsüye gelince asa
biyetten eser kalmamışb. San
ki iki dakika evel o alaycı, 
o sinirli adam o değildi. Sü-

sabn alıyor. kün ile yapbklarını anlatb ve 

Konag-- a lsı·m LazA ım taraftarlarından alkış toplıya-
rak kürsüden indi. 

Fakat ŞUkrü B. kendisine -sinden izahat al=ı-=nı=y=o=r=v=c=b~ıra
istibdat ve Abdülhamit dev-
rini habrlatan kilerci başı is- kılıyor. Bu isticvaptan anlıyor 
minden sinirleniyor ve köş- ki ortada iki rivayet vardır. 
kün ismini değiştirmek istiyor. Bir rivayete göre Şükrü Bey 
Komşuları ve dostları ona bir Araptır, ve askeri talebe
mubtelif isimler teklif edi- sini buraya ifsat için getirmiş-
yorlar. D b 

Kimi Cezayir Palfls, kimi tir. iğer ir rivayete göre de 
Trablus sarayı ismini vermele- bu içtima şüpheli görülmüş 
rini tavsiye ediyor. Nihayet ve içerde birçok askeri talebe 
kadın dostlardan biri Sen bulunması bu şüpheyi takvcye 
Konak ismini buluyor, Sükrn etmiştir. 4' 
bey de bu ismi beyeniyor. Fa- Şükrü B. karakoldan çıkan-
kat diğer kadın tanıdıklar gü-
ceniyorJar, birisinin kendileri- ca Hakkı Şinasi Paşaya gi-
ne tercih edilmesini muvafık derek şikayet ediyor. Paşa 
görmüyorlar. bu işte salahiyettar olmadığı-

Şükrü B. bunun da çaresini m söylüyor. Onun üzerine 
buluyor. Müddei umumiliğe müracaat 

Kur'a Usulü ediyor. Bir taraftan da o sa-
- Öyleyse, diyor, bütün rada İzmirde bulunan Reisi

dostları bir araya toplıyalım, cümbur Hz. ne bir telgraf çe
aramızda bir kur'a çekelim. ki yor. Tahkikat, tahkikat, ne
Bu suretle kimsenin ıönlü ticede hiçbir şey olmadıgı" 
kırılmamış olur. 

Herkes buna razı oluyor ve anlaşılıyor. 
Şükrü B. Yıl başı gecesi köş- işte Sükrü B. bu hadiseden-
künde mükellef bir eğlence beri hükumete ve Halk fırkasına 
tertip ediyor. muğberdir. Beşiktaşta söyledi-

Bu eğlenceye bir bahriye ği nutuk ta bu igbirann bir 
zabiti tarafından Bahriye ban- ifadesidir. 
dosu, evin kiracılarından bir 
udi Arap tarafından aa bir saz 
takımı getiriliyor. Davetliler 
birçok tanıdıklarını da beraber 
getiriyorlar. Bu suretle iki yüz 

======::z=:===========--
Beşiktaş ta Bir 

Konferans 
Nezihe Muhittin hanım Be-

kişilik bir meclis oluyor. şiktaş kaza ocağında diin fır-
Bunların içinde birçok ta kanın umdeleri hakkında bir 

askeri mektep talebeleri vardır. 
konferans vermiştir. 

Neş'e Bozan Bir Haber 
Yeniliyor, içiliyor, dansedi- -Vatandaş

Iiyor. Derken gencin biri Şük-
rü Beye fısıldıyor: - J 

- Ev abluka altında. Her Yarın Belediye ntihabı 
tarafı jandarma ve asker sar- Başlıyor Unutma! 
mış. Rey atma günleri belediyeler 

Şükrü Bey şaşırıyor. Başı tar.ıtfından tesbit edilmiştir. İnti-
açtk sokağa çıkıyor. Evin ha- babat, yarm başlıyacak ve cum: 
kikaten jandarma ve asker günü de devam ederek cumarteai 
tarafından sarıldığını anlıyor. hitam bulacaktır. Kanşıklıf(a ma
Ablukayı yapan kıea amirine hal kalmamak üıere her m.shal
bunun doğru olmadığım söy- lenin rey atacağı günler belediye
lüyor. Fakat abluka kalkmıyor. lerce tesbit edilmiştir. 
Ve sabaha karşı köşkü terke- Hakkınızı kaybetmemek için 
den misafirlerden birçoğu tev- mahalleni?.in rey atacağı gün 
kif edilerek karakola götürü- ve saati mensup olduğunuz 

Belediye dairesinden ögreniniz. 
lüyor, isticvap edilerek bıra- O gün nüfus teakercnizi ve 
kılıyor. hüviyet cüzdanınızı beraberinlze 

Şükrü Bey ertesi sabah ka- lınız. ~ ~übi vaxife ve hakkını 
•- l d d'l' . olan reymıd aerbestçe kullanınn~. 

taKO a avet e ı ıyor. Kendı- ı-------------



SEFİH Avni BEYin 
iTiD1AlftAD1ESi 

DE OLDU? 
Yan Yana Oturan iki 
Komşu isimlerini 
Bulamıyorlar 

Samsun - Size Samsunun 
umumi havadislerinden biraz 
bahsedeceğim. Bu bir kari 
tiki yeti değildir, eğer biraz 
uzunca düşerse mazur görür
ıünüz tabii. 

Geçen hafta Fethi Beyin 
Samsuna geleceği nasilsa şayi 
olmuş. Hemen herkeste istik
bal için bir coşkunluk hüküm 
ıürdü. 

Fakat bilahare bu şayianın 
aslı çıkmadı. Yalnız sabık o -
nuncu fırka kumandanı Sam
aunlu Şefik Avni Beyin burada 
( Serbest Cilmhuriyet f rrkası ) 
nın teşkilatına memur edildiği 
telgrafı gelince evvelki a alsız 
pyiadan sıkılan canlara bir 
inşirah geldi. Fethi B. Şefik 
Avni Beye yazdığı telgrafta 
diyorlar ki : 

- ( Sizin nezih şahsiyetiniz 
bizce milseJlemdir. Laik cüm
buriyet esaslarına sadık refik
lerinizi intihap ediniz. Salihi
yetname ve itimatname pos
taya verilmiştir.) 

Şimdi burada posta idare
ıinden sorulacak bir sual var-
dır : Ayın on beş tarihini ta
ııyan bu telgraftan sonra beş 
kerre lstanbuldan posta geldi. 
Fakat salahiyetname ve iti
matname postası hali alına
madı ... Nihayet Şefik Avni B. 
telgrafla fırka merkezine mü
racaat etti. Galiba mesele o-
rada tahkik edilmektedir. Bu
rada fırka postasının arzettiğim 
ıekilde tehire teahhura uğrama
sından sinirlenen Samsunlular, 
diğer taraftaki faaliyeti 
öğrenmek için İstanbul ga
zetelerini dört gözle bekliyor
lar. Hadisab kendi gözle
rile halka göstermek istiyen 
bazı gazeteler müvezzilerin 
ellerinde dolaştıktan sonra
tomar tomar hayie iade e
dildiklerine mukabil diğerleri 
kapış kapış satılıyor. O suret
le ki çarşıya bir az geç inen 
kimse bu gez~telerden ilaçlık 
arasa bulamıyor. Bu suretle 
Ntıldıktan sonra bu gazeteler 
.ı:lden ele birer kere daha sa
tılıyor geçen gün bir arkada
flO elinde gördüğüm bir Son 
Posta'nın üzerinde on iki imza 
ıaydım. Demek yalnız bu nüs
hayı 12 kişi okumuş. 

BELEDİYE İNTİHABI 
iŞLERİ , 

intihap listeıeri asıldı. Bugün 
akşam kalkacak. Fakat listele
rin bu talik işi o kadar intizam
sız kiayni sokakta ayni mahalle
de oturan, hatta evleri yan 
yana olan iki kişi başka başka 
tahtalarda isimlerini aramak 
külfetinde kalıyorlar. 

• Merak ettim. Bu intihapta 
hangi taraf kazanacak'/ Geçen 
gün uzaktan yakından tanıdı
ğımt fakat yeni fırka henüz 
teşekkül etmediği için renkle
rini henüz tanımak brsa.tım 
bulamadığım şöyle otuz kırk. 
kişiye sordum: Hangi tarafın 
kazanacağını tahmin ediyorsu
nuz? Şöyle cevap verdiler: 

- Benim fikrimde 40 kişi 
tanıyorum. Yeni ftrkaya rey 
verecekler. 

- Benim elimde 80 mün-
tebip var. 

1- Sa'Tlsunda park, 2-Çeşıne Türk ocağı binası cemiyeti, 3 - Samsan, 4 - lzmir birincisi Sebat takımı 

Kiliste 
Neler Yapılıyor? 

·;ı~a~~~~~~~~~~e~~~a~tı~~~~~~~e~~.~~~,~~~~~a~~~ı 1 

• lf lf * 
1 Lehinde Hutb~ler Okutuyorlar ı ~ Kilisten: 

G. Antep Valisi Nazmi B. 
Kilise geldi. Hürmetle istikbal 
edildi. Memlekette ebediyen 
nammı yadettirecek bir eser 
bırakmak istemiş olmalı ki he-
men faaliyete geçti. İlk evvel 
manzarası gözüne batan çarşıyı 
ıslah etmek istedi. Çarşının 
örtme ve saçaklarını kaldırdı. 

Vali Bey memlekette iş yap
mak istiyorsa yapılacak pek 
çok işler vardır. Antep - Kilis 
ıosası kışın değil, yazın bile 
geçilemiyecek bir haldedir. 
Kilis -lslahiye yolu beş senedir 
yerinde sayıyor. Halk buhranı 
ikbsadiÇen adeta can çekişi
yor. Üzümünü, zeytinyağım 
ve hasılatını satacak bir yer 
bulamıyor. Köylüler fakır ve 
sefalet içinde eziliyor. Ziraat 
bankası zürraa en cüz'i bir 
yardımı bile yapmıyor. Vesaire ... 
Bütün bu işler meydanda , diş
lerini sırıtmış dururken yapı
lacak hiç iş kalmamış gibi 
çarşıların örtmelerile uğraşmak 
abestir kanaatindeyim. Bu yüz
den vukua gelen ziyan da 
caba... M. Necmettin 

- Biz, hısım akraba, dost 
tam otuz beş müntehip yeni 
fırka tarafındayız. 

Samsun halkı, vaktile yapıla
gelmekte olan yolsuzlukları 
görüp bildiği için bittabi 
haksızlıklara alet olmamak 
maksadile intihaplara iltifat 
gösteremezdi. İntihap işlerinde 
halkın kayitsizliğine sebep işte 
böyle hadiselerdir. 

Yeni fırka henüz hali teşek
külde. Bir taraftan belediye 
namzetlerini tesbite başlıyacak. 
İntihap aym dördünde başlıya-
cağı için yetişmiye vakit var
dır. Onların Halk fırkası gibi 
ne telişıt ne de merakı var. 
Hatta o derece ki reklama 
ihtiyaçları bile olmadan kaza
nacaklarına şüphe etmiyorlar. 
Öyle zannediyorum, Halk fır
kası namzetlerini teshit ve 
tashih etmekle meşgul iken 
intihap zamanı birdenbire ge
lecek ve Serbest fırkayı kahir 
bir ekseriyetle intihabı birden
bire kazanmış görecekler. 

Manav oğlu 
Şevki 

Bursa valisi Fatin Beyin 1 Bu yolsuzluklar hakkında 
intihabattaki faaliyeti hakkında v~i olan şi~aretler hiçbir 
mahallinden uzun ve birçok im- netıce vermemıştir. 

• E Halkımız bundan meyus ola-
zalı bır m.~k.tup aldik. Bu me.11.- rak müşterek istida ile Millet 
tubun muhım kısımlarını der- Meclisine müracaat etmiştir. 
cediyoruz: Haklarımızın temin edileceğin-

"Buradada belediye intiba- Öen ümitvar bulunuyoruz. 
batına başlandı. Bundan ev:vel Ulaşahin mahallesinden Hü
kazamıza gelen vali Fatin B. in, aeyin oğlu Hurşit, lyraca mahalle
reylerin her halde Halk fırka- sinden Bekir oğlu lbrahim, Orta 

mahallesinden Mehmet Ef. oğlu 
sına verilmesi için birçok faa- Sıtkı, Lalaşahin mahaUesinden Be
liyetler gösterdiği malumdur. kir oğlu Orhan Hakkı, İvraca ma

hallesinden şekerci Sabri, Şeyh 
Bundan cesaret alan kayma- müftü mahallesi Hacı Kerim zade 

karnımız Vedat Bey bütijn ma• Halit, Şeyhmüftü mahallesinden 
halle muhtarlarını topladı ve terzi İsmail, Hasan Ef. oğlu Etem, 
h k Hafız Ahmet Ef. oğlu Samit Ha• 

al ın bütün reylerinin Halk midiye mahallesinden Düvenci 
fırkasına verilmesi lüzumunu zade Hüsnü, Züferbeyden otomo
ihtar etti. bilci Rüştü, Seyhmüftü mahalle-

sinden Meldefi zade Bekir, Şeyb-
12 eylül sabahı jandarma müftü mahallesinden Hacı Hafız 

kumandanı Nihat B. cami ha- oğlu İbrahim. 
tiplerini topladı. Camilerde Çe_ş_m_e-'de 
Halk fırkasına rey verilmesini 

:::ti~çin hutbe okumalarını Tütün Sabşı İyi 
Hatiplerin bu hitabeleri ak- ~eşme ( Hususi ) - Çeşme 

si tesir yaptı. Bilhassa gençler Tü ocağı idare heyetit ocak 
bundan çok müteessir oldu, binısında muayyen gecelerde 

halkın eğlenmesi için radyo 
Bu sebeple üç mahallede 1500 şirketine müracaatla bir radyo 
rey . sahibinden yalnız 76 kişi 

sipariş etmiştir. 
rey verdi. 

Diğer mahallelerde intiba- Tütün mübayaab hemen he-
men bitmiş gibidir. Muhtelif 

bat başlayınca halk, tazyikin 
devamını görerek rey vermek· kumpanyalar tarafından bu 
ten istinkaf etti. Belediye sa· sene ( 850t000 ) okka tütün 
lonunda toplanan halka, jan- mübayaa edildiği tahmin olun
darma kumandanı .. Halk fır- maktadır. Zürra artık tüccar
kasına rey vermiyecek olanlar ların tesellüm muamelesi yap
salondan çıksınlar ,, diye ba- masım temenni etmektedir. 
ğırdı. Hatta halk üzerinde ·te- Tütün mahsulünden okka ba
sir yapmak endişesile iki kişi şında (20) para kesmek suretile 
nezaret altına alındı. Bu sur~t.ı. hasıl olan para ile geçen seneki 
le Şehkadı mllhallesinden 9po fırtınadan harap olan güzel 
müntehipten 70, lrvaca mahal- rıhtımımızın tamirine başlan
lesinden 700 müntehipten 20 mışbr. Gemicilerden ziyade 
kişi reyini kullanmışbr. Bunun halkın sevinci tasavvurun fev
üzerine belediye encümeni in- kindedir. Tamirabn ( 20) güne 
tihabab bitirebilmek için kadın, kadar ikmaJ edileceği söylen
maliil ve ihtiyarlan maaş vere- mektedir. 
ceğiz vadile belediyeye götür- Bu sene Sakız adasına yaş · 
dülert onlara rey verdirdiler. üzüm ve peynir ihracab vardır. 
Bir kısım halkın reylerini ken- Her gün limanımızdan Yunan 
dileri hazır bulunmaksızın a~- gemileri eksik olmaz. Bu yüz
tdar. Böyle olmasına rağm~n den üzümlerimiz ve peynirleri
rey verenlerin miktarı msfını miz para etmekte ve rençperin 
bu1amamışbr. l yüzü gülrueL tedir. 

Muğla' da 
Halk Fırkası T elişta 
Muğlat (Hususi) - Muğlada 

Halk fırkası, Serbest fırkanın 
teşekkül edeceğinden çok en
dişe ederken, bu sabah Milasta 
Serbest fırkanın teşekkül et
mekte olduğu haberi, mutemet 
Beyi şaşırttı. Bu teşekküle mani 
olmak üzere derhal Milasa gitti. 
Ne yapsıniar ele geçirilen mev
kii şevketin zevale yüz tutması 
cidden endişeyi mucip olmak
tadır. Mutemet Bey semtine 
bile uğramadığı ve hiç meşgul 
olmadığı belediyenin reis~ vi
layet meclisi azasıdır; dünyada 
bu kadar eziyetsiz emeksiz 
kazanılan şeyleri kolay kolay 
bırakmak kabil mi? 

Zaten bu zavallı vilayette 
fırka denilen şey üç kişinin 
elinde oyuncak olmuştur. Bu 
üç zattan başka hiçbir kimse
nin ağzını bile açmıya hak ve 
salahiyeti yoktur. Söze bun
lar tasarruf ediyorlart idarei 
hususiyenin fırkaya verdiği bin
lerce lirayı da sarfeden bunlar
dır. Bugüu vilayette fırkadan 
istifadelerini temin eden ve 
hiçbir emek ve ehliyet mu· 
kabili olnuyarak elde ettikleri 
mevki ve maaşları muhafaza 
etmek emelile uğraşan beş 
on kişiden maadası hep 
" Ser~ est Cümhuriyet Fırkası ,, 
ile beraberd rler. Balıa 

ÖdemişinŞikayeti 
Ödemiş - Serbest Cümhu

riyet fırkası kaza ocağı 25-9-30 
da resmen teşekkül etmiştir. 
Teşekkülünü müteakip derhal 
kayıt muamelesine başlanmışbr. 

Kaydedilenlerin adedi iki 
bine baliğ olmuştur. Bu me
yan,~a 5 te hanım vardır. 

Odemişte intihap kanunu-
iıun tatbikatında yolsıızluk ol
duğu için Serbest hrka bir 
istida ile kaymakamlığa müra
caat etmiştir. 

Adapazarında Spor 
Adapazan - Burada bulu

nan piyade alayı kumandıın
lığıt sporu teşvik etmek için 
lizımgelen herşeyi yapmak-
tadır. Bu hususta icap eden 
malzeme de hazırlanmıştır. Bu 
teşvik yüzünden Adapazannda 
canlı bir spor faaliyetinin baş
laması beklenebilir. 

' CiDE'OE DlUTEDIEl 
1 HOCA TELiS 

iCiDDEDiR ... 
intihabat Gece Yarısı 
Nasıl Bozulur, Ve 

Nasıl Yapılır? 
Gineden: 
Bugün, Çinede Serhet cüm-

huriyet fırkasının Halk fırkasına 
karşı belediye intihababnda 
umumiyetle denilebilecek bir 
ckseriy~t kahire ite galebesi 
adeta bir emrivakidir. 

Halk fırkası mutemedi oJ· 
duğu halde halktan zerre kadat 
iltifat göremiyen muhacir ma· 
hailesi hatibi hafız Hidayet 
efendi · çok endişe içindedir. 
Ma~afih Hidayet efendi 

hoca belediye intihababnı İlll 
haya ve hiç. olmaz ise imhah 
olanca kuvvetile çalışıyor. 

Belediye reisi hafız Mah
mut Esat efendi ise eski 
bir çömezdir. İşte bu sebeple 
mutemedin gayet muti bir 
emir beridir. 

Belediye isimi ri astJ· 
Eertesi gün sandığa reyleriı> 
atılması lazım iken o gece fır· 
ka mutemedinin msfülley)de 
belediye reisini çağırtarak 11e 
eaireyi açbrarak sandığa rey· 
lerin ta 5 Teşrinievvel 930 da 
atılmasını ve belediye meC' 
!isinin sümmettedarik böyle 
bir karar vermesini emretınİŞ
tir. 

O sabah kaza kaymakal1l1 

Sakip beye encümen azasJJl' 
dan biri tarafından bu ah· 
val şifahen şikayet oluu· 
duğu esnada bu karara 
dair ademi malfunat beya" 
etmiştir. Kaza fırka ocağıJJ)JJ 
sureti resmiyede müracaabJJ9 

karşı da bir gün sonra defter' 
lerin müddeti kanuniyesiıÜJl 
hitamı münasebetile kaldırıl· 
dığı günün ferdası günü ref 
lerin sandığa ablması mccbıJ' 
riyetine dair kanunda bir JI13d' 
de olmadığı ve binaenaleY~ 
belediye meclisince ittihaz olıJ' 
nan kararın muvafık olduğll 
ve 38 inci maddeye tevf ik~ 
mezkur karar kendi tarafınd9 

tasdik edildiği bildirllmiştir. pıl 
Kaymakam Sakip Beyin . 

ahval karşısında evel ki adeıı'~ 
malumatına karşı bir gün s0~1 
raki bu cevabı garip def 
midir? t 

Binaenaleyh evvelce viIAte, 
makamına Dahiliye, vekalet•~, 
ve bu defa bu varaka ile ,t 
efkin umumiyeye mürac<l 
ediyoruz. . ~ 

Çinede mütekait blJlb 
M. Halim~ 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

~-
Evtnıze veya işinize glderk«:?' -::ııe~ 

ta gezerken veya blrisile gorli:.ı11111' 
her hangi bir vaka karşısında 

llnini:r:... ~·i' 
HavadJa nedir billyorsanıı o Jıll 

derhal görebUlrıinls. Bir yanfl"' fl-'' 
katil, bir kaza birer hava~IJıt!~· U g~ 
geldlfiıılz vakalardao erteıı b~oJ~~ 
ıı:etelerde girmek lıaledlı}lz h•"'~ 
derhal telefonumzu aç1J11z vj111 "• 1 a' 
ruetemlse haber verlnls, •• .. .,.~ 
rcılnb:l de bırakım&. Verdlii~,ııJf 
cllaln ehemmiyetine ıısre 1 
mtlklfabm ftl'meyl yuife b~ ,. - ~ 

Telefon numaramızı ı.t .. 
tar. 
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Dünvanın .. 
Görülen 

' ..... ,_K_a-ri-G-öz_i_Ie+-1 'Eski Güneşin 
......... c_ö,_dü_kıe_,i_mi--.z - Muhtelif Yerlerinde 
Madalyanın İki Tarafı Y • 

Ankara belediye intihabatını anla- e n ı Şeyler ••• 
tlyorumı 

Ankarad~ld fabrikalardan birinde 

hlndcn faila milıtabdtmiD vardır. ('JJ) 
aalı pnG akşamı her zaman fabrika ıııat 
dört buçukta paydos olurken o gün 

dörtte dl çalmıya başladı. Sebebini 
aolamıyaıa müstahdemine: Halk fırka

ım.da belediye lntihabab var. Fabrika 
paydo1- rey vermiye gideceğiz dendi. 

Kapılara çıkıldığı zaman otobiislerden: 

- Buyurunuz!.. Bedava efendim. 
Buyurunuz diye bajnııyorlardı. Binenler 

bindiler. Diğerleri de yürUyerek yola 

koyuldular. Şehremanetile fabrika arası 
otobllale ııekiz dakika sürmektedir. 

Şehremanetinin önilndc duruldu ve 
içeriye kime rey vereceklerini anlamak 

lfJo giren mlir.tahdemlne tctrifatçılar: 

- Buyurunuz efendim, buruı .. İşte 
kltıt.. imza edilecek! Koltuklar röste
rlllyor, hcrkate bir telif: u Beycfeıadl, 
'beyim, emrediniz, hay, bay, tqekldu 

•derh. Buyununıs kalem efendim ., ke

limeleri Ue adeta emri vakJ karıııında 

bırakılıyor. Verilen klğıtlan bir kısmı 

anlamadan hma ediyor. Bir kısmı ba: 

- iyi amma ben bunların ~lçbirl· 

IJni tanımıyorm ki? 

- iıyanı yok ıh imza edlnbı 1 
Fakat çoğu imzalamıyor Teyahut ben 

bu husustaki hakkımdan mUıtenklflm 
diyor. Ertesi pnkil Hakimiyeti Milliye 

l&Zcteslndc fU ibare lfÖ:te çarpıyon •Bu• 
alin de "300,, kftl 1eve seve Halk fırka

sına reylerinin vermişlerdir.,, 

BUNALIYORUZ! SIKINTI 
ÇEKiYORUZ! . 

Gö:tlcrlmWn 8ntlnde 8yle bir adese 

'ar kJ: yalım birbirimiz.in hatalanru1 

dedikodu çıkacak noktalarını rUrGyo• 

ruz. Bunlar kifayet etmez. Blraı. da kUy

IUyü görelim.. KGylD lneilnl yedi llraya 
ekfnlnl (3) kuruşa aabyor. ÔkU:tllnll 

••ttıtı halde yol paraaı veremly- ve 
hanııanı yanda bıraktırılıp yol yapbr
tnıya götUrülcn köytllnün apından 

ııllnJlyellnı. 

Bu, yürek parıılıyan acı bir hakikat

tir ki buna Uz.unköprüde tesadllf ettim. 

Köylü ko tuğu ineğini bir kuaba sat• 
n:ııya götGrdü. Kasap yedi liradan on 

}lam fa:tla vermedi. Hel!ıllaıtılar. Para)'I 

aldılrtan s onra ineğinin arkıısından ba

karken çukurfg<iz.lcrindea akan gö:ı yaş

ları yr.naklannı ııılatıyordu. 7 u;&ya 
•atılan bu haY"·anın yalnı:t derisi on Ura 
c: der •• 

Gir de ticare tte müvaı.enet, niıbet 

var d crll'r. Müvaunet bunun neresinde ?. 
U:ıunKöprü 

Hikmet 

GAZİNiN ŞAHSİYETİ 
A zl Hnzrl'tlcrtne kaydı hayat tarllll' 

l'l.t:isicümhurluk telcllf dmlyl' şaşmamalıdır. 
Gaıi gibi e~si:r. bir şahsiyetin daima 
l'ıırı. l<a ' lılnde yaşıı masını ve Türkün 

b. ~ııı~il ka!m.~ını i teı·im .. 
Davutpnşa 

H r '71za Sı1hrap 

M A A R t F İDARESiNiN 
t~AZARI DİKKATİNE 

Tayyare şeklinde bir 
hastane . Bu hastane 
güneş banyosu için yapıl
mışhr. Hastalann oturduğu 

kat tayyare kanatları şek

lindedir. Kanatlar güneşle 

beraber döner. Bu suretle 
hastalar yerlerinden kımıl

damaksızın daima güneş gö
rürler. 

Her an 8lümle karşı karşıya 

bulunan zehirli gaz fabrikasında ame
le gazden boğulmuş bir ameleyi nasıl 
kurtaracaklarını talim ediyorlar. 

Bu adamın 
kullandığı gözlükler 
sayesinde renklerin en 
incelerini bile görmek 
mümkündür. 

ANKARA 
TAŞ HAN 

Müptedi ve müte
rakki talebe için 

YENi KURSLAR 
AÇILIYOR HER 

Bu gördüğünüz bir ge

mi değil; sahilde bir gümrük 

idaresidir. Yalnız mililarisi bir 

gemiye l»enıetilmişti. 

Almanyada zehirli ğaz fabrikalarında çalışan 
amele başlarında maske ile çalışıyorlar bu maskelerle 
teneffüsü güç olduğu için idman yaparak nefes almasını 
talim ediyorlar. 

~ H ~ d l ususı ers er 

hanenizde veya 
mektepte. T ec
rübe dersleri 

''SON _ POSTA,, NIN Tefrikası: No 49 
M UHARRIRl 
MORIS LÔBLAN 

kadar budala. değilsin ve benim l yüzünden ölümüne bir cinayet 
muhakem~ tarzımın kıymetini şüphesi sokmak için lazım 
anlarsın. gelen .şeyleri yaptılar. Tesadüf Lüpen 'in Son Sergüzeşti 

.. 
iMDAT GELİYOR 

:6eşu inat etti: 

•n - Fakat, Katerin Voşel 
a>: anın oğlile buluşmak için 
uıleşr~. ki )' ıgı va t - ki Amolt ve-h: bajkası bu randevuyu gizli 

0 .~erde ,saklanarak işitmişti
ı, gul n, V oşel ananın oğlu ölü 
u UJıdu. 

L_ - Peki? Ne çıkar? Bu bir 
~ olamaz mı? 

- Demek tesadüf? 
- Evet. 
- Ya doktorun tereddüdü? 

Hata. 
- Ya orada bulunan to

puz? 
Raul, daha kat'i bir sesle 

dedi ki: 
- Dinle beni, Beşu. Ne 

olursa olsun, sen JıÖründüğün 

Voşel ananın oğlunun ölümü yardım ediyordu. Mösyö Ger
M. Gersenin vefatından evvel- senin ölümü ve lbu vakayi 
dir; ki bu hadise, Uç söğüdün yüzünden zaten deli olan Vo
yerinden sökülmesi meselesile şel ananın büsbütün çıldırma
beraber, Katerine çok tesir et- sı, Arnoldun istediği gibi, 
miştir. O Vakit M. Gersen ve ortalığı dehşete verdi. 
Amolt yeni bir plan tertibine Beşu sordu : 
lüzum gördüler ve ki~senin -Buna da peki ... Fakat Ar-
hayatına kastetmeden o civar- noldun bu tethiş planından 
da birçok cinayetler yapan bir kasdı neydi Y 
canavar olduğunu zannettirmek - Herkesin korku yüzün-
lstedi,ler. den tatoyu terketmesi. Ar-

Voşcl ananın oğlunun kaza noldun maksadı altınları al-

.. 

Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Bir Genç Bana Soruyor 

Bir Kızın Meziyetleri 
Ve Kusurları Nedir? 

Evlenmeli ,,1iyim? (, içli, Dışlı Mantolar 

mak. Fakat, Arnolt bakb ki 
şatoda, herkesin gözü önün
de bu altını arıyanuyacak
tı, 12 Eylülden evvel, şatoda 
kimseyi bırakmamak için orta
lığı dehşete verdi. İki kızkar
deşi öldürmek için değil, sa
dece korkutmak için, bir gece 
Katerinin penceresinden içeri
ye girdi, boğazından sıktı, öl
dürmedi ve kaçtı. 

Beşu bir taraftan ka-
bule ve bir taraftan da 
itiraza müheyya bir surette 
sordu: 

- Buna da peki... Fakat 

I' 
1 

1 

~ 

1 , 

Kürk yakalı• bu kadın man
toları, kış mevsimi için çok 
elverişlidir. Çünkü muşambalı 
kısmını yağmurlu havada, ku
maşlı kısmı ise, bu kısım dı
şarıya gelmek üzere iyi hava
da giyebilirsiniz. Başlra mem
leketlerde bu nevi mantolar 
hemen her terziye yaptırıla· 
bilir. Burada ise Avnıpadan 
getirtmek ve çok para vermek 
mecburiyeti vardır. Yoksa te-
darik edilirse çok pratik olur. 

ken bu kadar ince eleyip sık 
dokursa evlenemez. ve me
ziyet s2ydıklarınız meziyet, ne 
nakise addettiğiniz nakisedir. 
Bunlar zaman ile değişen 

telakkilerdir. Anlaşılıyor ki ev

lenmiye mütemayilsinis. O 
halde evleniniz. 

Hanmıtegze . 
-=== TAKVİM ==-- -
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Vakit-Euni-Vasatı Vakıt-Eıuınİ· Vaanti 

o gece bahçede gördüğümüz 
gölge üzerine ateş eden Ar
nolttu. Buna ne buyrulur ? 

- Hayır. O gece, gölgenin 
üzerine ateş eden Amolt değil, 
Şarlottu. Bir tehlike ihtimaline 
karşı, bu, aralarında evvelce 
k:U-~rlaşmıştı. Arnolt ölnıi" ş 
gıbı yaptı. Oraya gittik ve 
Arnoldu bulamadık. Hemcı 
şatoya, odasına dönmüştii ' e 
biz onu tüfekle merdivenden 
inerken gördük. 

Fakat bir kerede Şarlot 
kaza geçirdi ve kiler de az 

( Arkası var J 

; 
I 
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BAREM DBBLIZLBBINDE Sinema Sütunu 

GÜVERCİN, KARTALlN PENÇESiNDE DEMEKTi. O VAZiYETTE 
NE NiYAZ, NE TEHEVVÜR, FAYDA VERMEZDi. FAKAT! ... 

t Gülnihal, bir yanardağın tam 
ağzına, lavlar fışkıran o kor
kunç noktaya davet olunan bir 
adam mevkünde idi. Başım ıJ 
kaldırmaktan, davet olunduğu , 

Hünkar, ihtirasla Atıldı ... . 1 

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

Sinema Aleminde İnkılap Oluyor 

Ses Ve Resmi Uzaklara 
~l-=-11 Götüren Bir Alet ••• 

yere bakmaktan bile ürküyor- ı 
du. Oradaki boğucu duman, 
müthiş alevler, derin uçurum l 
kapalı gözlerinde büyüyor, 1 1 
büyüyor, büyüyordu. Bir aralık · '. ·~.-

. Son ~m_:ııılar~a 11in~~a ile- · hendwerinden (Duglas Sberer) 
mmde buyük bır yenilik bq- isminde bir mlihendis ikmal 
ladı. Radyo ile birHkte filim etmiıtir R • d örül . ı · esım e g ea 
ı~enyorlar. Radyo ile ses : adamlar bunlardır. 
bır mahalden diğu bir mahalle 1 8 al t · d dah 

• • • • v • u e aayes:n e ses a Hünkira bakmak, gene yal· ! 

Yarmak istedi. Fakat gö1 ka
rarbcı bir irtifa ile kar, >lqlDlf 
ıibi ıarsaldı ve dudakıannda 
mazlum Ye mlitezallim bir rica 

~edile~iliyor. Dıger hır alet· ziyade berrakhk v~ has,.asiyet 
J 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 ile de sınemayı naklediyorlar. keabeder. Bu aleti bir if'&mo

Bu ıurdle husule gelen netic• fon plikmııt benzetirler. 

titredi: 
- Oh, Allah•m; acı, sen 

acı! 
Hünkar. ae bu sayhayı 

ainema ileminde mili.tim bir Amerikada bu aletlerle alı-
tebecidül vücuda getirmiştir. mp verilmit filimler yapmak. 

Buradaki resimde gördüğü- tadarlar. Filvaki bu İf benlb 
da alet ilesi naldetmiye hizmet tecrilbe de'Yl'Uindedlr. Fakat 
etmektedir. Bunu doktor (Lee filim Aleminde bBylk bir inla
de F orNt ) İlminde bir iliıD llp yapacaiı ~ allka ile duydu, ne Giilnihılin acıklı 

halile alikadar oldu. O, artık 
kendine malik değildiı bütiin 
benliği çılğm bir iftiru içinde 
yanıyordu. Gözleri perdelen
mişti, kulaklan tıkanmışb, 
tahteşfUurunda yapyan bütün 
hırsları, (iştiyaktan şaha kalk
mıştı. Gülnihali kucaklıya· 
mazsa, göğsüne kapıyamzsa 
alüverecekmit gibi yaman bir 
tel~ içinde idi. O mlifteris 
telişm sinirlerine verdiği huv
vetle ye tifmanhğından umul
mıyan bir hiffetle makadm 
üstünde doğruldu, kızın ellerini 

1 kqfetmJttir. S..a sinema mi• takip &dibaekt.cltr. 

kimindi? .. 
için şaşkın 
do. 

Bunu anlıyamadığı 1 oraya kimse giremezdi, girme •• 
bir sevinç taşıyor- küstahlığında bulunanlr n da 

tutmak istedi. 

Üçüncü Osman, biraz sonra 
aklını başına topladı. Ştipbeli 
fÜpheli etrafına bakındı, du
yulan amir ve mütehakkim 
sesin nereden geldiğini anla
mıya çahftı. Kendiaile Gnlni· 
halden başka odada kimse 
yoktu. Elmaslar, haclegihı ten
vir eden mumlardan daha kuv-
vetli pırılblarla gl1lilmsüyor
lardı. Şerbetler ve tekerleme
ler, kendilerine temas edecek 
dudaklan bekliyorlart:ı. Yatak 
boştu ve ucu kıvnlc yorgan, 
davetkir bir ağız gibi çok 
kunetli fCyler ifham ediyordu. 

ilk tetkikten cür'eti artan 
bilnkir, ayağa kalktı, dolaplan 
gazden geçirdi; "inden, cinden,, 
bir eser bulamadı. Esasen odada 
bir "Ziruh" un saklanmasına im
kan yoktu. 

Hilnkinn izni olmaksızın 

ancak alüsll geri çıkardı. o 
halde o ses nereden çıkmıftı?.. Soldan Sala: 

Üç6ncü Osman, dalğm dal- 1 - Eski bir dam.1.•(4) ~ttk (4) 
2 - Sual edab (l) bir nlcla (2) 

gın yine makada oturdu, bir 3 _ Beyaz (2) nota (2) 
milddet düfftndll ve nihayet ma· 4 - Garip (5) 
nasız bir vehme •kapıldığına 5 - Neıll (3) bir He. (1) • 
hilk a _.._,_ ortumdıki toprak (S) 

metti. 1VU& iğbiran geç- 6 _ çinde ef1.A Mkl••• (5J 
mişti, nasıl olap ta mevhum bir 7 - Fena delil (S) ipe Cst 
sedaya vücut verdiğine Ufl• meyaa (3) 

d 
8 - Bir kumq (5) 

yor u. Ancak zihninde bir uk- ' _ Beyrfr (2) nbat eclatr cE 
de vardı. Acaba Gülnihalde 10 - Su (2) haJYaa nlduı 
ayni sesi işitmit midi?.. 11 - Ufacık bir laayYaa 

ipçar (4) 
Şişman adam, bu ciheti a- Yukardan Aşafı: 

raştırmıya lüzum görmedi. 0- 1 - Sert (4) yapmak (4) 
dada kimse bulunmadıiı anla- 2 - lntihabatta kullanılan teJ{3) 

3 - Toz butday (2) erkek (2) 
ııldıktan ve kimae balunamı· 4 - Pirenin kuyruta (2) utu-
yacaöı da malôm olduktan .. (2) 

•- S - Bin fabrikuı (7) 
sonra Gülnihalin de bir ses 
ifitip ifitmediiini IOl'llfhırmayı ; = ~~) •11 (7) 

zait balda ve gene eski ihti- ; = ~er (2~n::-(2o/ 
rasına kapddı, kollanm açarak 10 - Genit detil (3) 
haykırdı : 11 - içki (4) çok blien (4) 

D Tertip ede11ı Yorsf lıllhaL 
- i gel çocuk, beri ~eli... ·--==--ı=-==-==-==mKıı:=ıı======-== 

( Arkası var ) Sabit beyle idare heyetinin 

Güvercin, kartalın pençe
sinde demekti. O vaziyette 
ne niyaz, ne tehevviir, ne çır
pmış, ne sızlaDlf fayda ver
mezdi. Tabiat, hükmtintı yiirfl
tecek; kuvvet, zaafa galebe 
edecekti. Gülnihal de tehlikeyi 
anladı, heqeyin bitmek üzere 
olduğunu sezdi. Aziz sevgilinin 
o anda yine karşısına dikilen 
dilruba hayalini -can çekişen bir 
basta ııbrabı ile -ruhen aellm
ladı, mezbuhane bir hamle ile 
aehini müdafaaya, kınk öm
rlnün b6tün aalarım Hnnkirm 
,azibıe ttlldbıniye bamlandı. 

Füat •izam açmadan, bir 
kelime a6ylemeclenJ ellerini ulı
p kartalm .... kanatlanna 
değdirmedea korkunç bir .. 

İntihabat İşleri Ne Şekil Alıyor? 

lstanbulda Rum, Erme
ni, Museviler Ne Halde? 

nezareti albnda cereyan eden 
rey verme muamelesi, denile
mez ki bitarafane cereyan et
mifÜr. Bu arada ballon elin
den Serbest fırkaya ait rey 
ki~ ahndığı da giSrül
müştOr. Bu arada Bacak zade 
Mehmet Ef. isminde birisi se
bepsiz yere karakola götürtil
milftür. Biz, bu hareketlerden 
birfey •nlam•ı::z- Serbest 
Cümhuriyet fır na rey ver-ifitidl: Serbest fırkanm Ermeni, 

_ Bre Olman, pr1 git!.. Mk usedi~-~da vatanclqlara da 
kartal 

en .-aw yer vermesi, bu 
Aç " mtlfteria • JI- belediye intihabına 9r1. bir 

reğlne lmqun pmif gibi sen- hususiyet veriyor. Reylerin 
cleledi. Methut ve yan biybat ablmuı arifesinde bu 
t&vercia. .... laclı. Sa.lü hac- vatandaşların temaylllerini 61-
legibm ut duytıular tqayan remnek elbette ki faydadan 
msanlan, mlfterek bir hayret hali cleiildir. itte bu makut-

ladır ki bu cemaatler araaında 
içinde birbirlerine bakakaldı. mevcut temayiilleri teabit et· 

Üçiindi Osman. başına ağır mek istedik. Aldığımız netice
IJir yumruk yemİI sibi ISbrap- ye g&-e bu itle ea fada ala
lı bir senemlije cllipılftil. O kadar g&rllnen Ermeniler, 90lll'& 

bütün kire tıserinde kendini Rumlardar. 
Mu1eviler, belediye intihabata 

çağıracak bir ajaz balunclup itil• pek az allkadar oluyorlar. 
aa ihtimal veremiyordu. Fakat Ermeni ~ve cem•at 
o küstah aiız nnh ve teklif- adamlanam fikirlerine _._ 
sizce ismini çağırmakla iktifa ba kntle, harid tesın:J; 
etmiyerek emir de veriyordu. • az mlteeair olabilecek 
Yalnız emir vermek için ya- • ettedir. Sanckk b..-la 

blda.. k 1 ... b 0 &...- :hale gartlrlene rey v.-
ra gma an ° an· D' ~ •ekten istinkM edeceklerdir. 
dar için meçhul bir ağızdan 
emir ifitmek, k&lelerden dayak ~ '!:°'..!; 
,emekten daha ajır idi. Hfin- miyeceli mataleamuladarlar. 
kir, ifte bu ajır darbenin 11- Rumca gazetelerle Ram cema
tiralnm duyuyordu. atine mensup kiıuelerin noktal 

GAlnihaHn duygum bu.b&- nazara tadar: 
tün bqka idi. Allahm tekel- intihabat Rumlar aratmda 
lilm ettithü ifitse bu kadar hamsi bir allka uyandmna
miitehassis •e mtıteheyyiç ol· mışbr. Fakat 10D plerde 
mıyacaktı. Fakat, o da, beria 'VU&t tabaka ile esnafuı ba ite 
bir hayret içinde idi. Kendi- allke ghtermesi nmOmldbıdlr. 
sini hırpalanmaktan, mn1mak- Çlakl banlar, içtimai ftzi. 
tan, artık bir meyT& haline ı yetlt:rl itlbsile devairle te
gelmektea lmrtaraa lla w, .. IM'illcle W-. '"-e-

ı.dir. Halk &rkua tairi altm
da kalmalan muhtemeldir. 

Muevilere gelince: Mme
vilerin b11 itle fazla alikadar 
olmamalan tabiatleri icabıdır. 
Maımafilı mastar kalırlana 
Halk fırkuana dilgir etmemek 
içia reylerini ondan ea;"°emi-
JWelderi .........,... -· 
, Çankın'da 

Çanlnn, 2 (HUSUll) - inti
habata bqlanmlfbr. M~ehip
ls kilitli bir yere konularak 
-.da rey YerclirileceJderdi. 
Fakat kalabalıktan hana im-
.... haml olmadı. intihaba 
...,,ahale yapddıiı ~ 
llalk geri cfaıicln. "11 erllea rey~ 
,mcak ytlz ellidir. 

Aydında 
Aydin, 2 ( Husul) - Mer

ka intihabab hergln biru 
claha yeni fırka lehinde inkipf 
.. ektedir. Sike iatibaba içia 
_...... . dilerek teknr 
leria, atıl•~ temia edil.;:: 
Kaymakam Beyia bazı hare
ketleri lzerlne protesto yapd· 
mlfbr. İntı1ıabab kaybetmek 
•ditesl ininde bura Halk 
fırkası tefldllb garip tedbirlere 
bat wruyor. 

Et.wı VtUM/ 
Karaman'da 

Karaman - Belediye inti
._.._ .,.. obmda .,........ 
cL. Koap meb'mu Tevfik Fik
..a .beJia n fuh mutemecB 

mek kanuni bir clbibD ve ba 
fırka muzar bir tqekkül İ8e 
bize bildirilsin. Dejilse bu 
tarza hareket nedir? 

Zonguldakta 
Zonguldak - Buranın ml

nevver ıJ::!:ri Serbest Ctlmlıu-• et • IU ..:1.1:-nf IDu~ema,, ....... 
intihap bqlamak kere ilHıa 

Fethi Beye mGracaat edildi ft 

bir mümessil glnderilenk • 
tibababa idare edilmesi bildi
rilmifti. 811 telgrafı çekenler 
Halit fırkasını çajinlarak tel
~ çekilmesinCleki sebep 
lora1nmt, muahze edilmit
lerdir. 

Halbuki •JDİ fab, Mika 
hitaben "akhDa bqma al,, gibi 
prip dimleleri ihtiva eden 
beyannapıeler dafıbyor. Bu 
hareketf nedir? 

Hqirn 
ine bol uda 

lnebolu, - Burada heledi-
149 tntilıabatmcla aad rey Ye
riliyor, me anlatayım: Bele
diye binaNn•D klfesine bir 
polis oturtulmUf. Belediye ça
vutlan da merdivenin bua· 
maklanna dizilmiıler, rey ver-
miye ııelen ab:!te .aylOyorlar: 

Serbest c ariyet fırka
... rey verirseniz kabul et
mezler. Belediye kltibeli İle: 

- Belediye reylerinizi ya· 
MJlllll diye lblr odaya pt&-

rllyor ve istediği isimleri ya· ı 
uyor. Sonra ticaret yapbrıl-
~7acaklan beyanile iki tacir 
fırkadan aynlauya mecbur 
edilmiftir. Bu iflerde tesiri 
olan kimse hem liman nakliye 
inbiunna sahip olan, hem 
belediye reialiğini ifa eden 
zatbr. 

A. Hamdi 
Ada nada 

Adana, 3 (Hmui)- intiha
bat mlauebetile yapılan yol
suzluklardu dolayı bir kısım 
halk makamab aliyeye telgraf
la mtlracaat ederek mildahale
lerin kalclınlma11na tavauat 
rica etmİflerdir. 

Hallan eberiyeti, Serl>eat 
Clmhuriyot fukuma ret ver
mek bu derece fena iqey 
İM intihaptan çekileceklerini, 
deiilse reylerini serbestçe 
lmllanmalarma mtlmaneat edil
memesini istemektedir. 

Sandık bqmda çok fena 
prop~gandalar y~pılmakta , 
Gazi Hz. De gtya Fethi bey 

karp, karfıya imifler gi:mr:' 
verenlere malls tevcih ol • 
tadır. Memurlar da itlerinden 
çıkanlacaldan alylenerek tehdit 
olunmaktadır. Bazı fabrikalar
da, bu ytlzden işlerini terke 
mecbur olanlann şikiyetleri 
gittikçe artmaktaedır. Çok mtl
eaif hadiseler oluyor. 

Scılilıatti11 

Ko!'ya'da 
Konya 2 (Hususi ) - Bele

diye intihabı elim bafladı. Ser
best farb kabir bir ekseriyet 

lst. B. Darülbedayi 
temsilleri 

Bu akpm saat 9,30 ela. 

TOPAZ 
4 Perde 

Terceme edenler: 
l Galip H. Rasim Geçe11 

wıeki gibi salı akp·'•" 
maallim ve talebeler, Çaqam&e 
alrpmlan tlniformah zab~ 
ve cumartesi akpmlan um.
temilit vardır. 
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1 Sıra ihtikar Meselesine 
Sabık Nazıra Sordular: r, 

1
:.t.. _, _,, •• 

Gelince Cevabım 
( e., tarafı 1 incı sayfada J 

. ıs ı1 aue euınız 
"Ucuz Alıp On Misline Satanlar Niçin Himaye Edildi?,, · ı - hın s •atın ıreçmlyecelctlr. 

Benim mensup olduğum 
hrka tam bu esastan doğmuş
tur. Yani bu fırka Gazi Mus
tafa Kemal Hz. nin Halk hr
kaaının program ve mukadde
rabna likayt kalmamasının bir 
eaeri ve bir mahsulüdür. 

Büyük, kOçük herkesin ağ- Sabık ticaret nazın bu bahsi - Hiç ..• 
cllıda bir takım dedikodular daha ileriye götürmek isteme- Esasen Ragıp Beyin bu cevap 
dönüyordu. Kodamanlann kol- di ve şu audan cevapla iktifa 1ara aldlnf ettiği yoktu.ithamla-
~ altına gizlenen bir ta- etti: nna devam ediyordu : 
ltını fırsat kahramanlannın ı - Ticaret nezareti hu şir- - Bu• şirketler teşekkW 
tlcia h 1 1 . k ift'er ketlerin miidürlerini davet edip edince ticareti inhisar albna b,..,,' akya.e gb~nlmıyece1• 'J&k serbest muamelitta bulunma• 
~rara on ı erce ıra a- d el" 'd"? almıqlardı. Bir takım vaziyet-
~ .. .. .. yınız mı em ı ı ı ... 

ıkları goruluyordu. Bu Zırva tevil götürmez diye ler yapılmak suretie ticaret 

2 - ffer Hbr 4 Jr.ellme hesap ecll
}ecektJr. 

S - Her Ula 5 adet Ola kupoaıı 
mukabillndedlr. 

4 - Her S ı \brdan fnluma 2 
kupon lllve edUmelidlr. 

S - Her kU1H>ft llzerindeld t.nbtea 
bir hafta mlldde\le muteberdir. 

Bunun en bariz delili Gazi 
Paşa Hz. ile Fethi Bey ara
sında teati olunan mektuplar
dır. 

ltad h-k.. · .. ah ti ' d k U a u um etin muz. ere bir söz vardır. Ben bu söz: ere e ili yordu. Mesela şe erlere 
~ bazı ş_ırketlerde kurulmuş- zırva demiyeceğim. Fakat sabık vazıyet edilmiş ve alınan fiattan 

Bu şırketler para kazan- nazır boşuna çabalıyordu. Or- on misli fazlaya satılmıştı. Bu 
::ıc yolunu tutmıyacak, bili· tada elle tutulacak kadar işler ticaret nezaretine ait 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilin kuponunu aaklayı· 
nız. Bundan S adedini ilinuıız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. UAnınızın gazeteye gir
mesi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

Fethi Beyefendi mektubun
da Lozan sulhnamesinin ak
tinden beri milletin çalışması
na, hükumet ricalinin gayret 
ve hizmetlerine rağmen mem
nuniyet baht bir netice elde 
edilememiş olduğunu kaydede
rek bu hadisenin sebebi olmak 
üzere tek fırkalı bir meclisin 
murakabe vazifesini bihakkın 
yapamadığını gösteriyor. Ve 
bu murakabeyi temin etmek 
ve bükfunetten muhtelif işleri 
hakkına hesap sormak ve halk 
fırkasının mali, ikbsadi, dahili 
ve harici siyasetlerine birçok 
noktalarda muanz kalmak ni
yetile yeni bir fırkamn tesisi 
hakkında bnyük rehberin fi
kirlerini soruyor. 

«il hayab ucuzlatmak, iktısa- katılaşmış . bir hakikat vardı. değil midir? 
faydalara vesile olmak ga- Bu hakikat o kadar kuv- Nesimi bey reddetti: 

t~taile teşkil olunmuştu. Fakat vetli idi ki en maharetli man- H d d' · t 
- ayır, e ı, ticare netalara bır" takım hiınayeger- tık oyunlan bunun karşısında 

de zareti iaşe işlerile meşgul •e yalnız menf aatiııi dü- cılız mugalatalardan başka l>ir olmada. 
ICba d b şey olamazdL 

eQ adamlar kaynl ığı, u Bu ks idi. ç kü 
tnzdeıı k · kin ihtikirlar Ragıp Bey bir sual daha cevap ta e i lln 
t, L ço çır sordu: ortaya ablan iddia, ticaretin 
.:_ -.arsızlıklar yapıldığı, mille- b k afı d "nh" 
"" - Bu meseleler baklanda azı tir etler tar n an ı ısar 

.. nıütemadiyen soyulduğu hi .:t.;: albna alındıgıv idi ki bu da ~tlırda birer fıaalb halinde o zaman nezarete ç ~yet 
'IQl-~ edildi mi ? berşeyden evvel ticeret neza-

""'flYordu. Bilmem yalan, bil- Nesimi Bey tek hecceli bir retine ait bir mesele, hem de 
~ &ahi... Bununla beraber kelime ile cevap verdi : çok mühim bir meseie idi. 
b" •ddialann herhalde bir men- -==---==--=-==------...o...== ==--=-=-====== =-=-== 
.::_~nıak lazımdı. Karşımızda Erzin Yolunda Susığırlıkta 
lcttj"Y• çekilen zat, bu tir· 
~11 

en koyu faaliyetleri O ç H a y d u t B i r S. Fırka Kazanıyor 
~ ında ticaret ve ziraat Ar aha c l yı ô ı d Ü r d Ü Susığırlık, ( Hususi ) - Dün 

bulunuyordu. belediye intihabına ait nam-
L.ı Kudüs meb'usu Rağıp bey, Erzin 27 (Hususi) - 25-2& zetler her iki fırka tarafından 

dedikodulu iddiaların gecesi, Ceyhandan Kudret otuzar adet ilan edildi. Halk 
..._h · · kulağa yolu ile Erzine gelen 

ıyetmi, mes'ul nazınn ağ- arabacı Hüseyin çaVUfla ar- fırkası namzet listesindeµ 
tliıdaıı işitmek istiyordu ve kadaşı Salih Ağa Erzine bir on kişi birden istifa etti. Lis-
9'& tuali sordu: çeyrek mesafede Şyehin tede hasıl olan bu boşluğu 
L..~ Harp aeneleri içinde ocağa denilen yere geldikleri doldurmak için Halk fırkası 
~iye veaair tirketler ku- :ıaman önlerine üç silihh adam bulamıycr. Halk müte-
llllda. Ve byn)ar memleketin adam çdmup. Buaa.r, madiyen akın halinde Serbest 
~ul~tım istihlak ettiler. hayvanlann başına sarılarak fırkaya kaydolmıya koşuyor. 
·~e ise bir takını kim- arabayı durdurmuşlardır. Va- Serbest fırkanın kısa bir müd-
.... 1 ziyeti garen Salih a.:. araba- det zarfında azasının mecmuu ~er zengin oldular. 5 • 

A smı yolun yan tarafına sap- yedi yüzü geçmiştir. intihap 
hnıet Nesimi Bey hiç brarak kaçmıya başlamışbr. bugün bir sürü münakaşadan 

~da değiidi. Sanki ne Fakat arkadan ablan kurfun- sonra ancak saat ondörtte 
-."'llıllk istendiğini anlama- lardan biri, kaburgasma isa- başlıyabildi. Sandığın · açılması 
~ Edasını bozmadan ce- bet ederek omzundan çık- iki saat edebildi. Halkın 

P Verdi. mış ve biçare adam derhal reyını Serbestcilere atması 
._ Bu şirketlerin niçin te- ölmiiştür. Fakat k:mlun ses- Halkçıları endişeye düşürdü. 

tt... • 1 ? lerinden lirken beyğirler yol• intihabın devamına mani olmak 
b e ıgı mese esi mi d d maktul 
~ larına evam e en için encümen reisi ve diğer bir 

9'a llp Bey, sabık nazınn arabacının evine kadar gelmiş, aza vazifelerini terk ile çekil-
' Cevabile çevirmek istediği kapıda durmuşlardır. diler. Bu iki z:ıt Halk hrka-
~ e\'rayı anlamazlıktan gele- Haydutlar, Hüseyin çavuşu sandan, miitebaki dört encü-

derlıaı mukabele etti: soymuş, Hayvanlanm almış, men azası serbest hrkadandır. 
th.... ..... Bu tirketleriıı. başkala- kaçmlflardır. Vak'a vukua bıtilifın Sebebi rey pusula-
.-qa _, k geldiği zaman evinde olm.a~ı~ lan 

1 
l ~ cuamadığım, ço ucuz anlaşilan Gök Mustafa ısımli nin resmi o up o mamasıdır 

~t.~ kapatbklannı elbette bir sabıkalı zan altına alın- Serbest fırka rey pusulala-
~ de duymuşsunuzdur. nnın mühürlü olmasına istiyor ki 

tok •y ••• Ragıp Bey, aözlerine mıştır. * bu talepleri kanuna mutabak-
Oltt kafi bir şekil vermiş lir. Encümen reisi ise mühür-
~ Yordu. Ben merak ediyor- S 1L1 H TAR A Ô A VE süz olabilir diyor. Bu yilzden 
~ 'lıı: Acaba muhterem nazır SÜNNET KÖPRÜSÜ intihap geri kaldı. Ekseriyet 
t 8arih Serbest fırkada, belediye inti-
Q'%r ithama karşı .ne (103) bin liraya ihale edilen babında hiç şüphesiz kaza-
~l\k lcak? Fak:ıt Nesimi Bıey Silihtarağa ve Siinnet köprü- nacaktır. 
~ bir soğuk kanlılıkla lerinin betonarme olarak inşa-Clp ~rdi: Sadık Talat 
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HANIMLAR TERZIHANEsl -Bahçe. 
kapa Raaim.,..a bam 12 No. T.WO. 
iilanbul 4057 

T0RK KADINLARI BlçKI YURDU-
18 inci dera senesi için talebe kaydına 
bqladı. Divanyohı 1 elefon Is. 2038. 

HOSEYIN ZEYTİN Y AlllNJ - Dalma 
lcullanınız. Yemekleıl 1ld nefiı ve lezıı:etll 
Yemek lıter mlalnla? Behemehal Hüıeyln 
ıı:eytin yatı ile pltlrlnls. l.ıanbul Zindan 
kapıaa Babacafer tUrbeal k8"ırundaNo.S3 

ÜMiT SABUN VE ZEYTiN YAÖ 11CA 
RETI -Taklit ıabuo ve mahlM yatlardan 
salunmalr. lstWHDla - ıyl, - ucuz, en 
temiz mal ıatan depomun bir defa 

uğrayını:a. latanbul Zlndankapw Babaca

&r tnrbeal 11.arfıaında No.53 Hiiaeyio. 

Mlllalm mat - Aı. HnB•J• ile ka· 
&anmak isteneni& Anadolukavatıncla 

9,7 numaralı laane " altındaJd dflkkln 
lfem Nbbk ,,. IMam ldralııkhr. 

Otldldar'cla ~ı boyunda (126) 
1UU11arala bakkal Ahmet B• 

BEYOOW GÖBEÖINDE KlRALIK 
ODA - Namuslu edede, temiz, bG,uk. 

riaef,... ..tlr.emmd. Flatı unu• Gala
tada 'poiaçaca kartt11nda Manukyan han 
No. 2ye mGracaat. 

KIRAUK HANE - Oı.kudar PapH
saanı Delb w .na MkaiJ No. S-5 
..Ultaldl a.t kat. lçlndekilere mllracaat. 

ZA YI - 267' numaralı tof3r ehllJe
tbıl kaybettim. Y enblnl çıkaracaiJmclan 
t;tıkili muteber değildir. Nurullah 

KiRALIK HANE- Akıaray Ha•eld 
Bakibey aokağı 13 numaralı dört ada, 
terkos elektrik içindekilere mllracaat. 
Tramvaya bir daklkadar. 

Tatbik Edilmemiş 
Bir Tarife... 

Gümrük tarifemizde nakış
lı, çiçekli bımaşlardan, saten 
dimi, kaput bezi gibi kumaş-
lara nazaran % 25 fazla güm
rük alınacağı yazılı olduğu 
halde tarifemizin buraya te-
mas eden fıkrası şimdiye ka
dar tatbik edilmemiştir. Dahili 
mensucatımızı korumak ıçın 
bu madde bundan böyle tat
bik ect' .!cckt!r. 

Büyük Gazi ita buyurdukta
n cevapta aynen şöyle buyuru
yorlar: " Memnuniyetle tekrar 
görüyorum ki layık cümhuri
yet esasında beraberiz. Zaten 
benim siy"si hayatta bir ta
raflı olarak aradığım ve an
yacağım temel budur. Binaen
aleyh ayni temele istinat eden 
yeni bir fırkamn faaliyete ge
çerek millet işlerini serbest 
münakaşa etmesini cumhuriyet 
esas)arınd :m sayarım." 

G6rüyorsunuz ki Gazi Haz
retlerinin ikinci fukayı tasvip
lerindeki başlıca amil ser
best münakaşa ile cümhuriyet 
esaslarının inkişafı fikridir. 

bu esasların inkişafı Cüm
buriyet Halk fırkasının asıl 
hedefi değil m"dir? Bu hedefin 
husule gelmesi bu fırkanın 
programa ve mukadderab ile 
alakadar bir mesele değil mi
dir? 

Hususile Gazi Paşa Hz. ye
ni hrkanın tesisini tasvip eder
ken Halk fırkasmın progra
mım ve mukadderabnı düşün
mekten hali kalmamışlardır. 

Binaenaleyh bu hususta be
nim bugünkü fikrimle alb se
neki fikrim arasında ihtilif 
yoktur ve olamaz. 

Ben daha ne demiştim? 
Demiştim ki bir reisi devlet 

mensup olduğu fırkadan ay
nlamaz. 

Bugün mensup olduğum 
fırka ne diyor ?. 

Bu fırka Gazi Mustafa Ke
mal Hz. nin Halle hrkasından 
ayrılmasını talep etmek gibi 
ham bir fikir beslemekten 
uzaktır. 

Mensup olduğu fırkadan 
ayrılmayı değil iki fırkanın 

sına dünden itibaren bşlan-
1-t.' Yani bu sualinizle bun- mışbr. Bir sene içinde ikmal 
dt~ llnıanıelibna mani olma- edilecektir. 

KaÇak Cibre Yakalandı = 
--======-.,.==== 

Emvali metruke müdürlüğüden: 
~ ııı. kastediyorsunuz, 
tit-ı<ttı illi? Fakat efendim, bu 
'qd er kanunun verdiji mil
~ ~e teşekldll ederek 
~~ e lcru.na pipıiflerdir. 
'· --.Iekette lel'beati 

'tt ~ ~ 8Gzleri işitince Ah
~~ Neaaaaı Beyin bizimle ve 
~ı ·llıaı • alay ettiğine zahip 
~ İc Çlinkn işittiniz 1 ı, aabık 
~llıaadaıı ve hürriyetten 
~et Y0 rclu. Memlekette hilr-

' ~ Ne yalan söliye
' L _ bu hllrriyetten o za-
~ l&ilberdar değildim. 

KOÇOK ÇEKMECE YOLU 
(210) bin liraya ihale edilen 

Topkapı - Knçükçekınece as
falt yolunun toprak tesviyesi 
bitmif, tqlan taşınmıya baş

lamıftir. 

Müskirat inhisar memur-
ları tarafından Kumkar-ıda 
Keropanın evinde taharriyat 
yapılmış J 40 kilo kaçak sala
mura bulunarak imha edilmiş 
hçılar da milzayede ile satıJ
mışbr. --TÜRSPORUN FEVKALADE 

SAYISI .. 
YALOVA - KARAMÜRSEL 

YOLLARI 
Tllrbpor bu hafta lklnd y .... om 

Dk sayısaru renkli, harikullde bir AYrU
pa kapağı içinde 50 re.imle, qek cazip 

Y alOft • Kaplıca yolunun Ye mUteneYYI milnderccaUa S6 nhlfc 

dört kilometrelik kısmının, ya- olarak ncfl'etmltlir. 
Türkspor' bu nüıhaaUe •eve seve 

lova • Karamürsel yolunun da okunacak Ye bakılacak birçok yaıı:ılar 
tamamının toprak tesviyesi Ye rtalmlerJ baYidlr. 

bitmİf ve JUISIDID ela taşlan Türluporun bu 1ayııı spor için 
1 oldufu kadar TOrk ga:::teclllfi ve mat-

tafıomıfbr. baacıbjl için de bir kaunçtır. 

Sahlık maa arsa bir bap 
mağazanın nısıf Hissesi 

Galatada Mebmetpaşa mahallesinde eski testeredler yeni 

kalafat yeri sakağında eski 16, 6, 8, 10, 12, yeni 16, 18 

numaralarla muı;akkam maa arsa bir bap mağazamn Hazineye 
ait nısıf hissesi, bedeli aekiz taksitte ödenmek üzere 10000 

lira bedeli muhammeu ile ve kapalı zarf usulile 18-10- 930 

tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 de icrayi müzayedesi 

mukarrerdir. Taliplerin % 7.50 teminatı havi teklif mektupları

m yevm ve saati muayyened~n evvel İstanbul Milli emlak mü
düriyeti sabş komisyonuna tevdi eylemeleri. 

fevkinde olarak bir tarafM:ğı 
arzu ediyor. 

Meselenin asıl ruhu, asıl can 
alacakve muanzlarıı:nın kaçın
mak istediği nokta budur. 

Malumdur ki alb sene evvel 
fırkalar meselesi münakaşa 
edilirken Gazi Hazretleri .. Ben 

bir taraflıyım" vecizesini ifade bu-
yurmuşlardı. Sözlerine fikirle
rine daima sadık kalan büvük 
reisimiz altı sene sonra ikinci 
fırkanın tesisini tasvibe yüriir-
ken yine ayni vecizeyi fiilen 
teyit buyurmuşlardır .. 

Büyük şefin yukanya der
cettiğimiz cevaplarındaki cüm-
lenin bu kere de diğer bir ~ 
kısmına nazan dikkati cel• 
bediyoruz. 

Büyük rehber diyor ki: 
. "Memnuniyetle tekrar görü
yorum ki layik cümhuriyet 
esasında beraberiz. Zaten be-
nim siyasi hayatta bir taraflı 
olarak aradığım ve arıyacağım 
temel budur." 

Bizim istediğimiz işte bu 
bir tar.ıfJıkbr. Başka bir ıey 
değildir. 

Dikkat olunsun Gazi Hz.
nin lütuf buyurdukları cevapla 
en ziyade ehemmiyet verdik-
leri cihet Cümhuriyet ve La
yikliktir. 

Ve bizzat kendileri de her 
iki fırkanın istinat ettik!cri 
müşterek esasın bu temel ol
duğunu kayıt buyt.trUyorlaır. 

Şimdi muanzlanmdan sora-
nm: başka yerlerde f ırkal:ır 
böyle mi teşekkül eder?. Yahut 
alh sene evvel teşekkül eden 
fırkalar böyle mi te.şekknI et• 
miş1erdi ?.. O fırkalar aras~ 
claki alaka ve münasebet böy
le midir?. Oralada gerek esas
lar, gerek menşe ve gerek ga
ye itibarile derin uçurumlar 
banşmsz tezatlar yok mudur ? 

·Binaenaleyh bir fırkaya mensup 
bir Vekil diğer fırkaya karşı 
ayni vaziyeti alabilir mi ?. 

Bizde ise bunun tamamen 
aksinedir. Bizde iki fırka ayni 
menbadan çıkan, ayni işaret 
noktalarını takip ederek ayni 
gayeye doğru yilrüyen iki 
yolcu mahiyetindedirler. Bu 
yolun istikametini gösteren 
onu aydınlatan eğri büğrü 
karanlık ve tehlikeli noktalan 
işaret ederek ikaz eden nur 
menbaından her iki yolcunun 
ayni tarzda mOstefit olmasına 
talep etmek bir günah mıdır? 
bir kabahat midir? 

Biraz insaf ve biraz haki
kate riayet yahu!.. 

Hayır hayır, bizim istediği
miz bir taraflılıktır. Bir tarafWık 
asıl bizim işimize yarar. Tas-

vipkinnuz o; esaslarımız onunki; 
gayemiz onunki. O halde 
biz nasıl bitaraflık yani bize 
karşı lakaytlık isteriz. Haki
katte bitaraflık istiyenler 
bizi ondan ayırmak istiyenler-
dir. Biz bitaraflık istemiyoruz. 
Çünkn o büyük nur menbam-
dan kimseyi ayırmak emelinde 
değiliz. 

Bizim istediğimiz hepimizin 
fevkindew hepimize ayni tarzda 
ve ayni miktarda aydınlanma
sıdır. ÇOnkii hep onunkiyiz, 
ondan aeşet etmişiz, onun yo
lanmı yolculanyaz. 

Şimdi muarızlanmdan sora
nın : Alb sene evvelki fikirle
rimle bugünkü fikirlerim ara
sında fark var mıdır? ... 

Yazan: Ağaoğlu Ahmet ~ • ._.~ beraber Kudn. 
~~ bu aözleri de muka-
k_:' ~akmadı, dedi ki: -,ç L:_. esti dediğiniz teY 

~'i•Ye mi munhasırdı ? 
DOKTORLARA TRICALCI 

(Kaşe komprime _.·<0lath) 
r~ndra v~-rranüle 

VE erem, kemik, hastalıktan, zafiyet 
yorgunluk, hamile ve süt veren ka~ 
dınlar, çocukların neşvünemalanna 

karşı en müessir mukavvidir 



s Sayfa 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde ki1lliyetli miktarda iyot, 

tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzviyeye sür' ati temessülü sayesin .. 
de, kansızlığa vereme istidadı ol an
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesirab şifaiyesi 
vardır. 

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

Sui itiyatla sabavetini ve genç• 
liğini sui istimal eyliyenlere, adeıni 
iktidara pek müessirdir. Kam tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Ber:, evram, cedir, çocukların yüz 
ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
bİJ'jnciliği ihraz eylediği gibi bütün 
Alemi tababette takdir tevlit eyle-
aıiş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmışbr. Şişesi 60 büyük 100 
lmnıştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

İşinizi takip etmekle beraber az za- Süt nine anyoru2 
. Nihayet iki aylık olanlar 

d • JJ J hı• meslek varsa Şahzadebaşında Mah-man a en yenı usu er e r mudiye çeşmesi sokağında 20 

1 k 
• • • . ? No. haneye müracaat. 

ede etme ISter mlSlnlz. Rakıya kıymet veren yalnız 
Amerika'da takip edilmekte olan gece,:;~ 

Muhtelif kurlar: lngilizce, Fransızca, Almanca. Türkçe mu

hasebe, ticari hesap, bankacılık, sigortacılık, üç lisanda ticari 
aı"uhaberat, ilancılık, daktiloğrafi, jimnastik ye musiki, resmi battı. 

Her kur haftada ilç akşam 3 saattir. Bir talebe 6 muhtelif 
kura devam edebilir. Kayıt miiddeti derslerin başladığı Teırini

~nelin yedinci glinüne kadar devam edecek ve bu mevzularla 
biraz meşgul olmuş olanlar ml1atesna olmak üzere geç gelen· 

ler kabul edilmiyecektir. Birinci ıömester Şubat ortasında 

bitecektir. Her ay talebeye karneler ve devre nihayetinde de 
tehadebıameler verilecektir. 

Şehrimizin en muktedir muallimleri temin edilmiştir. Fiatlar 
ehvendir. Talebe mlintahap kütüphaneden ilmi, mesleki kon

feranslardan istifade edebileceği gibi jimnastik ve banyo da 
yapabilecektir. 

Vakit geçirmiyerek lstanbul Alemdar caddesi 23 numarada 
ve Beyoğlut Kabristan sokak .fl numarada Amerikan lisan ve 

ticaret dersanelerine ninracaatla tafsilit isteyiniz. 

r~: Millet tiyatrosunda 
5 Teşrinievvel 
Pazar akşamı 

Cihan Komikler 
Müsabakası 

NAŞIT, DÜM
BÜLLO İSMAİL 
ŞEVKİ, CEV
DET, FAİK, 

rayiha ve lezzeti değil kim
yevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzetı en nons 
ve kimyevi terkibi en temiz 

---• Rakıdır. ----
Tanıyanlara 

Şecereli birinci cins Alınan. 
Lıgiliz köpekleri bir yaşında 
DOBERMANN PINÇER fev· 
kalade şeceresi ile birlikte 
beheri 250; birer aylık iki 
siyah, iki san lrlanda Setter 

yavrusu beheri 40 liradır. iki 
hafta daha ana sütil emmek 
şartile.. 4 üncü Vakıf han kat 
2 No 30 a müracaat .. 

NECATI Bey
lerin iştirakile 

AŞIKLAR r-6~~~;;;;~ KAHVESiN-
DE BiR 
GECE .. 

IMTlHANI 

ioo·ıALI MÜSABAKA 
Lütfen el ilinlanm okuyunuz. 

Her Halde 
SUPLEKS 

TırôiŞ bıça~ı h epsinden daha 
iyi braş eder-

Dr. A. KUTİEL 

( VAPURLAR ) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi :Galata köprü 

başında Beyoğlu 2362. Şube 
acen tesi : Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. ist. 2740 

. zmir sürat postası 
(Gülcemal) vapın:u 6 teşrini 

evvel Pazartesi 14,30 da Galat 
b.mından kalkarak Salı sa

bahı İzmire varır ve Çarşam 
14,30 da İzmirden kalkarak 
Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Badema Antalya postala
n yapılmıyacaktır. 

5 Teşrinievvel Pazar iz. 
mit postası yapılmıyacakbr. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( MAHMUTŞEVKETPA -
ŞA) vapuru 7 teşrinievvel 

SALI AHSADll 
Galata Rıhtımından kalka· 
rak Zonguldak İnebolu, Si· 
nop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Ti
rebolu, Gireson, Ordu, On-, 
ye, Samsun, Sinop, tılebolu 
Zongulda'ğa uğrayarak ge-
lecektir. 

~·7 Teşrinievvel 930 Erkekler 
8 ,, 930 Kadınlar 

Türkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin eylül 93o ma
aşlan balida muharrer gün
lerde varileceğinden eylül 
930 yoklama ilmühaberlerini 
yaphrmıf oldukları halde 
mezkür günlerde gelmeleri 
ilin olunur. 

SADIKZADE BİRADERLEN 
VAPURLARI 

KARADENlz MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

:.4 

DUMLU Pınar 
Vapuru p güntı 

5 T.evvel azar akşamı 
Sirkeci nhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sl m mn, Ordu, Giresun, 
Trabzon, S rmene ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

T af silit için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat 

T etelefon Is. 2134 

emdar zade vapurları 
Seri ~e lüks karadeniz 

postası 

B ··ı t vapuru • U en 5 Teşrinievvel 

Pazar 

Teşriiıiewel 5 

-VERESİYE 
• HAFTADA 1 LiRA ILEl.E4~~ 

Tiftik ve Skoç paltolar Haki ve blö Pardesüler 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan 

İngiliz Kauçuk Muşambalar 

Podö pe7 mantolar sgor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 
makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

fstanbul Eminönü No. 15-16 KARAKAŞ elbise mağazasına 
. Bu ilam kesip müracaat ediniz. 

· 
1~ kile' Kuştüyü yastik 

Galatuaray aergisinde birçok takdlrlel'9' mazhar ;.Glaa l.tanbuıd' 
Çakmakçılarda Çetme aokatmdald kqtüyG fabrikuıncla lıciloau ~~ 
kuruttan başlar kuştüylerinin kiloıu hllZU' yubk tllte yorgan kuftiiy ... 
rine mahıua kumqlann envaı cilmleai çok ucuz fiatla aatılmaktaıbt• 

Kız ve erkek - Leyli ve nehari 

lstiklil Lisesi 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur 
Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teşkilit 

dahilinde idare edilmektedir 
ALEBE KA YDINAdevam OLUNMAKTADI 

T aJep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

Telefon: İstanbul 25M 

ARNAVUTKÔYÜNDE 

ve Nehari - Kız ve 

Liseleri 

tf apazarı ez fabrikası 
Istanbul sabş şubeleri 

Taksim Sebat yerli mensucat fabrikasının me~ 
Sultanhamamındaki mağazasıdır ~ 

Kadın zarafetinin lazımı gayri müfariki 

Kız ve Erkek Ameli 
Hayat lisan ve ticaret 

mektepleri 

günU akşam saat 18 de Sir
~eci nhbmından ( Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğnyarak avdet 

Muayenehane ve tedavii elektrild edecektir . 
laboratuvan ı Karaköy Topçular Müracaat mahalli: f stan-

Talebe Kaydına Devam Etmektedir 
Talebe kadrosu dolmak üzere bulunduğundan istiyenlerin 

biran evvel müracaatlan lazımdır. 
Erkek mektebi: Cağaloğlu telefon lstanbul 3630 
Kız ., Düyunu umumiye karşısı eski Mülkiye mek-

tebi. Telefon lst. 2731. Kız mektebinde hanımlar için hususi 
daktilo kursu vardır. 

Tedrisata teşrinievvelin 4 Gndl cumartesi günll başlar · av' · 

caddesi No. 34 bul meymenet hanı altındaki 

-- Herkesin tercih ettiği -~ iJııii•az•ı•h•an•e-T•elııilc1111foiııiniııiİsiiıtaniiiıiııllba•l•l •' ıiııli 
BEYNELMiLEL 

BÜYÜK KASAP ANE 
S. NALBANDİS 

Beyoğlu Tünel mevkii 527 
mükemmel cinsten sığır eti ve 
filetosu, kuzu eti ve semis ta· 
vuklar. Muhterem müşterileri ni 
memnun etmek emP.li!e intihap 
edilir ve kusursuz h;zmet. ve 
nezafet. Telefon f'tcyoğlu 2163 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

, yeni çarşı caddesinde No. 22 
, E. Y Atru mefruşat mağazası 
;terki ticarete karar vermiş ve Tica- . . . . . . w • • • adi bit ~j~ 
ret odasından vesikasını almıştır. Dolayasile de ıpeklilcrı harabıden kurtardıgı ıçın çok iktıs :1-r'tJ/ 

Yatak ve yemek odası ve sa· tır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalanndao st'/ 
' lon takımları reni ve müstamel . Mes'ul MUdür: Bar/ıanettin Ali 
1
.olarak yan fiabna satılıktır. 

.. 


