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iDARE: iST ANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI S O N POST A Halkın ıö:ıüdür: Halk bununla görür 
SON P O S TA Halkın kulat"dar. Halk bununla işitir. J 
SON P O S TA Halkın d ili d 1 r: Halk bununla aö le 

• 
. Hl EKİNMRYİNİZ 

TEMİZ VE NAMUSLU BİLDiGINİZ HER ·VATANDAŞA 
REYİNİZİ VERMEKTEN SİZİ HİÇBİR KUVVET MENEDEMEZ .. 

Söylenenı Reyinizi Vermekten , ehri . Koruya_ 'ı Bugünün Meselelerinden 1 
inleginiz. Fa F k t o·· .. k v cak Bzr Beledı-
af Sonra Dü . a a uşu~ere . e~- yeye Malik Ol- Ağaoğlu Ahmet Beyin 
ünmekŞartile .. mekten çekinmemelıyız akelimizdedi (1926) Da. Verdiği 

s. c. f 

İntihabat 
Başladı .. 

blıelediyeye aza intihabı bu 
: ah başladı ve en hararetli 
ıe~8;81 da ( Kılıcali) camiine 
tülı;ılen sandığın başında gö-

li. 
·ı Serbest Cümhuriyet fırkası 
le C Be .. üınhuriyet Halk fırkası 
ıeJ~glu ocakJan idare heyet
b~ ~sabah erkenden sandığın 
lab~hk gelmişlerdi, henüz ka-

F yoktu. 
~ör·~kat birdenbire bir kafile 
lat~ l dü, b1Jnların hepsi de Ga
llıi ct sandalcılan idi rey ver-
~~ geliy~~~ardı. ' 

lı Ylendıgme göre idare 
e.Yetlen . ti b .. ta cemıye n utün a-
sını geceden haberdar etmiş: 

Le -1 Sabahleyin mutlaka Kı-
a. ıp:ıı.,a •• 

-t camııne gelecekai-

,~~~{l Bir Rapor •. 
Serbeat Cümhuriyet fırkasının meyde na gelmesi ile lausule gelen 

•ıraz.iyet Halk fırkasını da teyakkuza davet etti. Bugün; bu fırkada 
bazı ıslahat yapılmaktadır. 

Bugün Nerelerde Rey 
Vereceğinizi Biliyor Musunuzl. 
Buıüıı müntehiplerin banfi 6tfeden aktama kadar. 

•emtterde. hanfi mahaııeterde ye y eniköy - Sariyer -
saat kaçta reylerini verecekleri Rumelifeneri, Kavak,, Yenimahal· 
aşaj"tdaki cetvelde yazıldır. Dikkat le, Sanyer, Maden, Sanyer camİ· 
edinlz. inde aaat (9-12) ve (14-17)ekadar 

Beyazıt, Eminönünd Hisar - Beykoz -
Hocapata, Hobyar (7 den 14) e Muratlı, lnc

0

eU, Koçoj"lu, Ömerli, 
kadar Hocapqa camiinde. Sırapınar Hüseyinli, ~olenez ıe· 
Şeyh Mehmet Geylini, Çelebiot• kizden akşama kadar (Muratlı, 

lu Al.lettin mahalleleri (14 ten19)a ineli) de ve Kılıçlı' da. 
Hid O k •• d Paıar - plWU°"l kadar Babçekapı'da ayet S U ar - teıı günleri ı 

camlinde. Çakırcı Hasanpasa, C1sanlye, Se-
F ti•h't Mollaşeref, Kir· limiye, Ayazma, imralior Ahmet· a e - maati,, Şehremi-

ni, f.kenderpaşa, Hocaveyı, Sinan· çelebi, Hamufikih, Salacak, Sinu 
H p~a, Tavaşi Hasanağa mahalleleri 

ağa, Sokullu, Muratpaşa. aaaQ• (Üsküdar kaymakamhğıncla)sa'bab· 
halife, Hüsambcy, Muhteaepiaken· tan akşama kadar. . 
der, Keçeci Karabaş, Haticesultan, K d k•• Osgıan ağa, 
Mimarsinan, Neslişah mahalleleri a 1 .OY - lkpaliye (10 -
Fatih belediye dairesinde. 18) e khdar. · 

B .. 1 Kemankeş, Ha· Ad 1 Pazar, pazartesi eyog U - cımimi, Müey· a ar - (belediye daire· 

Bu münaseb~tle Ağaoj'lu Ahmet Bey tarafından bundan dört sene 
enret yani (1926) eeneaioiıı (23) Temmuzunda Başvekil Pqaya verilen 

bir raporun elde ettiğimiz nüshasından baxı kısımlan alıp neşretmeyi 
faydasız bulmadık: 

Musul Meselesinin Şekli Halli 
Milli hükumetimizin tesadüf ettiği ilk ademi muvaffakiyettir. 

Başlı başına bu hadise her türlü ehemmiyetten aridir. Hiçbir 
Türk mutasavver de~rildir ki Musul için bu memleketin yeniden 
harbe siiriiklenmesini arzu etsini 

Fakat ·bir mnddettenberi tekevvün eden bazı diğ~r hallere 
bu hadise de inzimam edine.. hususi bir vaziyetin husule 
gelmiş olduğu kanaatindeyim. • . 
· Şöyleki: Dünya tarihin de bizim memleketimizde olduğu gibi 

dört, beş sene l;inde bu lcadar derin ve şümullü bir inkılaba 
!l beşeriyet şimdiye kadar şahit plmamıstir. Devletin asırlarddll 

beri istinat ettiği bütün esaslar ta kökünden sökülüp abldı. 
1 Bu ameliyenin mutlak elzemiyetine, acizleri herkesten z:ya<lo 

"kanidir. - Sökülüp ablan esaslar, bir çürümüş devleti yıkılmıya 
mahkum etmişlerdi. Bunların ablması ve yerlerine vazedilmiş 
olan yeni canlı ve taze esasların getirilmesi Devl~tin ihy:ısı 
noktai nazarından elzem idL 

Bu böryle olmakla beraber Jtiraf etmeliyiz ki yeni esaslar 
henüz yeleşmiş ve tekarrür etmiş değildir. Bu suretle eski 
esaslardan mahrum ve yeni esaslan henüz tekarrür ebnemiş 
olan devletimiz havada muallak bir vaziyette bulunuyor. 

Yeni Teşkilat Lüzumu 
lstikran temin ve yeni es• arın hayata aşılamak için gayet 

tabii olarak yeni teşkilata i e ressül etmek lazımgeldi. Fırka 
içtimaında bu yeni devlet te~k lab 1 ak :ında irat buyurdtı'
ğunuz program nutkunu dinlerken asri bir devletin muhtaç 
olduğu bütün esasata temas eden derin ve yüksek fikirleri-
nizi son derece mütehassis ve hayran olarak dinledim. Fakat 
devletin ihyasına müteveccih bu tasavvurları dahi snhai 
hakikate intikal ettirebilmek için - lıarici sermaye taraf mdan 

[ Devamı 6 ıncı sayfada ] yetxade, Yenicami, Kuledibi, Kı· ainde). -= Safif!e Hüseyin H. 
lı 11 .i d baht n ör.t ye ·B kı k•• Şam1ar Aya- H }k F k D •• 1 

ça camı 
0 

e .. a 
6 

e a r oy - rorfıi, (kiteı.: a ır ası un I A 11zı Pek Politikacı .. 
kadr. B ll köyleri (9-11,S), 1-2,5) ve 6 

~pcam~ Eme~em~ ~ G ç J -----------------------~ !..!,!re;,:k:;,:etz~a:,:d:,:e:.., _:Şa:,:a:,::hk:,;;u::,lu:::,ı....;m;:a:.:,:h,;;,;al;;.;:le;;.;:le;;.;ri~(~3,:.;.S-..;6~) -.d_-._________ e C e a J Ş t J • • • . 

-=-=== 

Halk fırkasının muhtelif 
~emtlerde bulunan ocaktan 
dün akşam sıkı bir faaliyet 
gösierdiler. Mahalle mahalle 
iiolaşıyor, propganda yapıyor. 
halk fırkasına rey vermek 
lüzumundan bahsediyorlardı, 

Bu arada en büyük propaganda 
gayri müslimler, bilhassa Mu .. 
seviler arasında yapılıyordu: 
Bilpassa söylenen cümle şu idi: 

- Mecliste İsmet paşa ka
~anmıştır. Belediye intihabın
da da kazanması lazımdır. Aksi 
hal vahim olur, dikkat ediniz. 

Halk fırkası müntehipleri 
tehdit ediyordu, denilemezse 
de kullanılan cümlelerin pek 
t <-' s.-tib olmadığını kabul et-
• k z mdır. 

'-' .iıı gece bu nevi faaliyetin 
410 ..şıddetlisi Sirkeci semtinde 
g5rüldü ve bu semtte Emin 

H U P O n. • 25 _ - nli Bey tarafından muhtelif 

J 

ı!faFetler verildi. ~ f 

fk 1 Sadi Riza B. Latife Bekir il_. f aıiı~«:t er · j 
• • • • L 

Ben de yeni bir fırka yapıyorum. 
i~PfyMb ~---------------~------~, R~WA~ınn~t on A Hakkı Şinasi Pa,aı Slu Tee•sür Beyan EJeriz. l 

· ostaya Mahsustu (Yazısı JÇ Sag/ada1 ~·· ·.eteri 2 inci sayfada. 

- Programın nedir? · 

- Yağma mı Tar? 5ayliyeJim de l.met P• kendine .. 
mal etsin?. 



Halkın Sesi Günün Tarihı ~ . .,_ __________________ ...,.._ 

İntihap Va:zif esi 
Karşısında Hal

kın Fikri ... 

S. C. Fırkasının Nam- Halk Fırkasının Nam- Gazi Yeni Dün
yanın En Büyük 

Adamı! zetleri Kimlerdir? zetleri Kimlerdir? 
Bet gün deYam etmek lzere Adalar 

bucrün beledi- intihabı b-·1-.la. • ~ - ...,._ Esbak T f"mlVİy __:_t Ali D--
reyinl kulle•mall ...._ l"9 Wr -J- .--. w, 

bak ve mühim bir yaz.iledir. Bu muallim Avai Be,&er. 
mühim vazife Ul'fJaında balkın B a k 1 r k ö y 
duyplannı tesbit etmek istedik, Sa 
•örüttüklerimiz bin ıUDJan aa1- •-L bak sefir Galip Kemali, 
ledUer: ...-antaa Ali, esbak Adliye 

Nadire H.(Tabim, C"ıbangir)• m&stepn Balaa, mlilp Dahi
- Rer vermiyeceğim, çün- liye müfettişlerinden SWeyman 

kn listeler o kadar kanşakb ki beyler. 
ismimi bir tiirlü bulamadım. 
a!ikadarlara sordum. Vardır ; 
ararsan, bulursun, dediler. Ara
dım gene bulamadım. 

* Rauf B. ( Kadıköy, Hünkar 
imamı, F ısbklı sokak, 51) 

- intihaba iftirak edeceğim, 
ft mistakiBere zey vere
ceğim. 

Jf. 
Galip B. (Çeınberlit&f, Mq

nıtiyet apartımanı 9) 
- Belediye intihabma iştirak 

edemiyeceğim; sebebi imaimi 
bulamadım, itiraz müddetini 
ıeçirmişim. .. 

Haydar B. ( Nuruosmaniye, 
Şeref sakak 17) 

- Y annki belediye intiha
bına iştirak edeceğim. 

- Neden? 
- Serbest fırkaya rey ver-

mek istiyorum da ondan. • Zeki 8. (Kızıito.prak, Mısırlı 
Ihsan B. köşkünde) 

- Belediye intihabatma iş
tirak edeuğim. Bu medeni bir 
vazifedir. Reyimi serbestçe, 
memleket için faydalı olacak
lanna kani olduklarıma vere-
ceğim. .... 

Burhan B. ( !kbal pansiyo
nunda) 

- iştirak etmiyeceğim. 

* Turgut 8. (Beşiktaş, Aka-
retler 103) 

- Tabii olarak İftirak ede
ceğim. intihap hakkımı kul-
lanmayı bir be rç tclikki ediyo
rum. Reyimi 1erbestçe vere-
ceğim. 

il 
Cemal Hidayet B. (KadıldSy 

Albyol ağzı Bahariye caddesi 
18) 

- Belediye intihabına lt
tirak etmeyi bir memleket 
İfİ addediyorum, Bunun için 
plip Halle f.ricasıu rey 

Beykoz 
Şirketi Hayriye başkltibi /uaf, 

mütercim zade lamail Hakkı, 
Anadoluhisanndao tacir HulUsi, 
Çengelköyilnden Nuri, avukat 
Oamaıı. çiftçi Beykozlu Ahmet 
be7Jer. 

Beyoğlu 
Makbule Hf., Nezihe Muit

tin bamm, eshak Şelaremini 
Mehmet Ali, avukat Ziya molla 
mimar Vedat, Abık meb'us 
Hamn, doktor Sallbattin T alit, 
Şehremaneti esbak fen müdOrl 
Kadri, esbak Oamanla banka11 
meclis •zasandan Nuri, hukuk 
fakiltelİ müderrisleriDden Y u
suf Ziy., avukat Orhan Mitat, 
.!Sbak V qiogton Hfiri Rüstem, 
avukat Sadi Rıza, esbak meb'ua 
Orfanides, Panciri, avukat 
Marko Naum, avukat Avram 
Naum, vilayet meclisinden < .. 
mal Oğuz. sabık düynnu umu
miye müfettişi ismet, askeri 
Mütekaitluden Esat Nuri, 
T ekirdağı ticaret odası reisi 
Sabri, fabrikatör Hilmi, sabık 

Sisam Beyi Vegleri, Pandazi
dia, avukat Hikmet, Dr. Nec
mettin, esbak ticaret müsteşarı 
Vahit, tiiccardan Cemal, Arpa
cıoğlu Nikolaki, esbak harici
ye memurlanndan Hırant, Dr. 
Küçtik Rifat, sabık rilsumat 
müfettiflerinden Kadri, muhar
rir Ziya Şakir, Moralı zade 
Nail, tüccardan Siyaviif, Kazan
ciyan, Bezzaz zade Tevfik, mn
tekait kaymakam Şemsettin, 
çiftçi Hüseyin, avukat Ekrem, 
Afir Ef. zade Kimi. avukat 
Sadık Beyler. 

Eminönü - Beyazıt 
Suat Dervit Hanım, Miize 

mlldllril Halil, sabık Antalya, 
meb'usu Murat, Dervit zade 

ftl'eeeğim • F b Bo * Hasan e mi, na acentua 
Osman Ef. ( Topanede, Ka- Nuri, avukat Mahmut Kimil, 

rabq mahallesinde 12) esbak meb 'us Tahsin Rıza, 
- işim başımdan aşıyor, Meto zade Hasan, Derç Ke

ekmek parasım nasıl çıkara- resteciyan, Kuquncu zade 
cağımİ düşünüyorum; intihaba I Edip. Y organca cemiyeti reisi 
iştirak edemiyeceğim. Haydar, nakliyatçı Halil, no-

ter muaw.i Suat, elhak ~ 
yet azasmclaıı Hayri, bankacı 
Sedat, izzet, Kaam. Halepli oğ· 
lu Yuvan, Hantal zade Hasan 
Beyler. 

Fatih 
Lütfi Simavi, Şebreaanetl 

Eabak muhasebecisi Nuri Ah
met, eabak konya valisi Hllsnii, 
avukat Mustafa Hayri, Y ann 
başmuharriri Arif Oruç, 
Şehremaneti sabık fen müdür{l 
lbrahim, kunduracılardan Meh
met Bahri, maYD&cılardall 
Hisamettin, kömlr taciri Os
man, mlilga meb'uaan meclisi 
bqlcitibi Aaam, Yaşar zade 
Hasan, eczacı lbralıim Hali~ 
Hayri, 8abak Yaridat mldlrt 
lbrahim izzet, aabak maliye 
müfettişlerinden Hüanil, doktor 
Edip Ktmi!, fahribtir Sami. 
celep idris, sabık posta ve 
telgraf mlldilrii Hilmi, Ayvan
saray değirmeni mildir muavini 
Muhittin, mDtekait Haydar, 
fabrikatllr Yani V oloa, ziraatçı 

Avni Aziz. tnccar Kimi1Beyler. 
Kadıköy 

Operatör Cemil .,..-. mil· 
tekait miralay Hasan T mun, 
esbak divanı muhasebat müd· 
dei umumisi Cemal, doktor 
Nazif, Nazmi Duhani, avukat 
Muammer Salih, emlik sahip
lerinden Sami ve Kimi beyler. 

Sarıyer ,11 

Hilaliahmer sabık başkitibl 
Saffet, Tavilzade Hüseyin, Soy
sallı oğlu Suphi, sabık Ziraat 
muallimlerinden Cemil, tüc~ 

dan Tahir Celil ve Ham•miıade 
Nuri Beyler. 

Üsküdar 
Sabık jandarma kumand.;.• 

lanndan Ali Naki, askeri mü
tekaitlerden Azmi, sab~ bele
diye meclisinden Kizım, sabık 
viliyet meclisinden Kenan. 
avukat Besim, Ali Nazif, tilc
cardan emin, Ali Nutki beyler. 

Fethi B. in Beyannamesi 
AZIZ TOaK lllLı.ETtNIN COllHuRl-

YETçl Evi.ADI 1 
........ ~u....ı.n ... 

.._ ...... lııakkml .... , ........... 
tir. Vlcdaa .. baaatJerialse 11111 .... 
rak ,,. k•-•• 1Nıfka W...., t--. 
,.... .. lılakD k.U.mak, Cllmbarl-

1et• •-.. nallealsl J•f•ak demektir. 
ca-hml)ıetla Tiril allletlae '-111 

ettltl laaklar we -ıaatıer aacak bl,. 
Uln ..ta...... ..... talep ettlfl 
.. zıfelerl 1apmakla kuaıulabilir. 

CGmbudJeteJ " Yalana kaqıa bor
eunuu Yk:daaımz dairee nele eda edini11o 

ReJialal Uaaatlabe pe aerbeetçe 
weriıaJ:ı_ 

Serbest Clmburlyet fırkaa Dderl 

A. Fetlıi . 

l : Hasan 8. - Bize de dünyada rey vermiye 1 
müsaade ettiler. Wz reyimw ncre1• atacatıa? 

2 ' .Memur - Buyurun Huu B., itte 11&11dıld 

Adalar 
Sabak C. B. dea Emin An. u

bak villJet meeliaiadesa "-ait 
Naci beyler. 

Bakırköy 
Calip Bahtiyar, Mütekait kay

makam Al Rl&a, e.bak C.8. dea 
Salt, Sabak Villye meclilladea 
Vehbi beyler. 

Beykoz 
Seniye iamail H, ubık beledt,e 

meclisinden Mehmet Ali, muallim 
Salih Arif, belediye meclisindea 
Sadi, kimyaru Hu.lki, aabık bde
diye mediaindea S.llhattia bef
ler. 

Beyoğl\ı 
Ane Remzi, Nakiye Hammlar

la Cevdet Kerim, Ali Mitat, Sa
dettin Ferit, abak belediye mee-
hiadea Cafer, it ............ .. 
Muammer, Fortun _ &ade Mitat, 
aigortacı Hamdi, Mink belcciiJe 
•• aliaillden Necip, To.Ear Kara 
Mustafa zade Ahmet, -"l .eme. 
milli Te,,:•, a,,.._t Abclllkadir 
Ziya , a'Nkat Nazmi Nuri, aba 
tehremWeri Tevfik Aallr ve Rail, 
aabak Ankara tcbremial Mehmet 
Ali, ubak maarif mildlril llmta
fa, aabık .-Jareminl muaftal Şlk
rli AB, aabık viliyet meelİ8İaden 
Kimil, Milliyet y~ müdGrii Etem 
luet,_ Elektrik mühendisi Ha,im, 
~ıortaa Rıflll, Sabak vilayet mec
lisinclen Yusuf Ziya, avukat Ömer 
Faruki, lahık belediye mecliaindeu 
Rifat Müeyynt, cezacı Nail, mü• 
bürdar zade Nuri, Suat Kara 
Osman, doktor Emin Şftkrii, lo
kan tacı Abdullah, sabık vilayet 
meclwodeQ İJı.an .Namık, müte· 
kait bahriye miralayı Nazmi, Se
nihi, Abdürrazak Şükrü, noter 
Mitat Cemal, tüccarduı Ha6na, 
.1abık viliyat meclieinden Kadri, 
eczacı Ali Rıza, mütekait kayma .. 
kam Nail Doktor Feyzi Ahmet 
beyler ve Hikmet pap. 

Eminönü - Beyazıt 
Refika Hu'üsi Behçet ve 

Rana Sani Yaver Harumlar, 
Tevfik Salim Pf. sabık viliyet 
meclisinden Adil, Sadi, ve Ke
mal Recep, Dr. İhsan Sami, 
tnccardan Saddettin Rıza. 
Cllmhuriyet yazı müdiirii Ke
mal Salih. mütekait miralay 
Talit, avukat Eaat, ubak Yi
llyet meclili aza1armdan Re
pt Hilmi, Hasan Remzi ve 
Muhittin, eczaa Ferit, avukat 
lbralıim, ticcardan Burhan. 
toförler cemiyeti reisi Nihat 
Beyler. 

Fatih 
Utife Bekir H., Dr. Hik

met, sabık belediye medisin
den Ahmet Bican, fsmail Sıt
kı, Dr. izzet Kamil ve Vasfi 

Raşit, Topkapah Mehmet. Dr. lt.9··- .__ ,....,..._ KOlll 
Galip Hakla. Vakıt yaza mü- SEortu pp.lerde luıbratuu ... .-.. 

dürü Refik Al me\ aYakat Avni, 1 ..ı \tır. 
Manyasl F endan, e.bak po- K..e ---. ......_ llaellal, Pile 

lia müdilrü Sadi, doktor Ali audlıkl, v-ı.eıo., Pot.can, Pachltell, 

Mazhar, sabık viliyet mecli- IAJd Georrea, Ganoa, '" maretal 
.mdea Ali S ·~ dokto M F..... •J" .,... ..... ,,. •• h... a. 

eyu., r u- ~ bG)'Gk .._ .._ ..._.kJ 
U Khım, fırmcı Şakir, Nu- 1 aetlcNlae var=+..-. • 

rettin Milnşi, doktor Ihsan Arif, sı.rtza ... ,. ld ı • Leala oriJlaal 

Hula.i Ertujrul, Darütşaf aka olmafa çatıwtatw -- çocu1r stbkltr. 
mOdürG Ali Kimi, Avukat Ce- Tıpkı bir Aı-- aektıep hoeaseoa 

W Feyyaz, Nüzhet, ticaret o- bea:ıer. Sfort:ıaya · rısre Stallıa bayağı 
elası d T vf.k b k • " aoiuk kaıılı bir Giircüdür. Ptiauds 1 
. n ~ e ı ' sa 1 cemıye- Ooakifota beaziyor. lluaofüai de !)le 

tı beledıyeden Emin beyler. Wr adamchr ki, Fqt.t fırkuına hımre• 
K a d ı k ö y dllmem1t hediy• •• çoc .. kça bir p .,. 

Safiye Hlseyin H. Salih rram •-iftir. Kent sıortza 1tu ne .ı 
Cimcoz, Methi, sabık belediye ayn •J" tenkit ettiktea eonra v~al 

dl.,a71 yapaalar UUlada rtlııe 
meclisinden Cemal, Reşat, bllyilk adamın Gazi Mutafa Kemal 

Aziz. Emin, Azmi " tacir oıd...._ .a,su,w. 
Asım Nari ve Ziya .Aı;m B. ler. ,. -... K...a, .... .. -s1• 

Sarıyer tamatalı •• manasız mlraalle allkaaına 
Hüsamettin paşa, esb.k keamek ceaantiıa.l sıiaterml9tir. 811 

itibarla Guı Mll8tafa Kemal muvaffak 
............. Sezai, amca Tevfik, olıallf bir devlet ..ı... " biifük .., 
avukat ~ ttmllk sahibi Ali, reiRJr, 

.bık bel... meclisinden 
S.llb•ttin Be,ler. 

Üsküdar 
Doktor ffuam Pa,a, Abık 

belediye ..adlrleriadta Ha.ip, 
avukat lsmait ŞeYket, sabak 
belediye meclİIİDden Celil, 
V ebbi, Cemil avukat Muhar
rem Nail, avukat Y uauf Nuri 
Beyler. 

Cümhuriyet Halk Fırka
nı Beyannamesi ••• 

""Vatandaş, 
Bu sabah şehrin lier tara

fına intihap aandıklatı •oiadu 
gidip reyini vermeyi ihmal 
etine. 

Eğer lstanbul şehrinin ida
resini muktedir ellere vermek. 
şehrin imarım, ihtiyaçlannm 
teminini kendinin daima iyi Ye 

başı yukarda olmam istersen 
reyini: 

C. H. F. 
na ver. C. H. fırkası sana 
bliylk bir T6rkiye yaratan 
fırkadır. Hiç tereddüt etmeden 
undığın bqma git: 

- Ben Ha& fırkasından, 
Gazinin F ırkuuıdanım; reyimi 
oaun namzetlerine vereceğim.. 
de ft seni fBIU'hnak, yolun
dan çevirmek istiyeceklere 
aldırma, kanma, ehemmiyet 
verme... 

T erkedilen Bir Çocuk 
Küçükpazarda Darülhadiı 

medresesinde oturan Fatma 
hanımın kapısa önünde 2 aylık 
bir 1c:ız çocuğu bulunmuştur. 

MECl.'S REiSi 

bUr tehrimiade kalac:allbr. 

ADANA ZÜRRAININ BORCU 
TECiL EDİLDi 

Aak--. 4 - •U,.e Vekili Sar:ıçoğha 

$IUu4l B. kandl tarafaıaclan davet edd• 

naif olan Ada-'daki blUlmum bankalar 

mUmeuillerini kabul etmiştir. Vekil 

Beyin riyasetinde lktıaadl huhrandan 

müteessir olan borçlu *1-aın derdi.e 

milteallik tcdabir alınmak üxere b ·r lf• 
ma aktcdilmif ve banka mümessilerlu_, 

tamamen büsnG kabul o lunan Maliye 

Vekilinin telkinab llzcrinc ıu karar 
ittllau edllmiftln 

• Bankalar; meYduat '" matlubatm 
'kaçınlmamaaını tcmla lçla tısuku ka

nunlyeye müracaat haklanae -taafa:ıa 

etmekle bu .. bcr balen tediyeJe ademi 
kablllyetlerl talaakk .. ed- Ye udele

rlnla bul6llade taabbiltlerinln cümlceial 

tamamen ifa edemlJ"ecek yazlyette oı.a 

laüanl nl1et aahlbl drra bcwçlulann "
Yali ıayriıaenkalelerinl aatlll'aaaia tqe ... 

büs etmiyeceklerdlr. Hu ...,._ nzi ed 
huaualyealae .... bankalar .. tqlıil&ta 

mllteallU.. aluaaab dalallincle aeneUe Y9 

l11emea 1• tala•- tecil edUettktir ...... 
karana fUI Wr .-ette tathllum t.

ml• için atik...._ '-lualar aaluılll sl

dGrlerbda prensip itibarile .._ laafta 

içtima etmeleri talı.enir etmlttlr._ 
... içtlmalanlan ... ,,.., lltlbaıl 

edile«I& tedabk ,,. .._ hali_. 
mUd& l)'etl -....ı,.aaa. w.aü olacall 

tefklllt hakk1wla tatil dklr edlie

cekUr. 

Da suretle aklllbcla .ı- dn .. 

bol'çlan tecil edılmlt oluyor. 

ANKARA RADYOSU 
Ankara, 4-Ankara radyOS11 

bugünden itibaren alaturka 
konserlere de başladı. 

3 : Ahaliden biri - Huan B., sen reyini kime 1 4 : Hasan 8. - Sabiha Zekeriya Hanıma ~ 
veriyorsun? yorum. Nic"! erkeWerden claba akı1h, claba ıet't, 

tlaba mert kaclınl 



l Her gün -Bugün Neşrolunamadı-
tından Karilerimizden 
Ôzür Dileriz. 

Bir Facia 
101 R. Balonu Düşüp 

Yandı .•. 
Buve, 5 (A. A.) - 101 R 

İfaretli kabili sevk balon Hin
diatana giderken şid<letli bir 
riizgira karşı uçuyordu. Balon 
Yolcuları balondan ani bir alev 
~ğım görmüşler. Az sonra 
balon yere düşmüş, parçalan· 
lllıftır. İçinde elli beş kişi "ar
dı. Ancak on kişi kurtulmuş· 
bar. Sekizi yaralıdır. ikisi an 

icaz altındadır. 
Ateşten balonun yanma 

Ja.ldaşılamıyor. İngiliz hava 
11aı.ırı lort T omsonun ölenler 
lrasında olduğu söyleniyor. -
Şehir Stadı 
Belediye Hila 
Tetkikat Yapıyor 

Ee,ecliye, Stadyum hakkında 
tetkikata devam etmektedir. 
Son defa olarak Burhanettin 
Bey tarafından teklif olunan 
Paııgalbdaki Ermeni mezarlığı, 
heyeti fenniye tarafından tetkik 
edilmektedir. Küçük çiftlik ise 
fazıa arızalı olduğundan çok 
llUasrafı mucip olacaktır. 

Kanlı Kaza 
Yeniköy Yolunda Bir 
Otomobil Musademesi 

Dlln gece Yeniköy'de Avus· 
barya sefarethanesinde veri
len ziyafetten avdet etmekle 
olan Ahmet Cevdet beyin 
~lu Ferit Cevdet bey, sabık 
~bari milli bankası müdürü 
"1. Rosinin zevcesi Madam 
~osi, Türkiye Milli Sigorta 
lirketi müdürü M. Herman 
•e zevcesi, Alman bankası 
lllernurlanndan M. Nikola 
~h bir kazaya uğramışlardır. 
avetlileriı 1 bindikleri oto

lllobil önıerinden gitmekte 
~- Bulgar sefarethanesine 
lit otomobili geçmek için ma
lle~a yaptığı sırada ağaca 
:-rPlllıf, toför Ciyondi derhal 
lalnıüştür, diğerleri yaralanmış
L~dır. Yaralılar Şişlide Malama 
~tanesine kaldırılmışlardır. 

Bir İntihar .. 
ı.._ Sanıatya' da oturan 75 yaş· 
"'llllda Jozef Andriya Ef. bu 
~ odasında duvardaki çivi-

lp bağlayıp boynuna• tak-t"' auretile intihar etmiştir. 
Ilı Zef Andriya Ef. Polise, 
~dei umumiye ve akraba-
1- a hitaben yazdığı mektup
lalt da İntihannın sebebi parasız· 
d;~~ _ ~oksuzluk olduğunu bil
~llllftir. 

B· K ır uyumcu ... 
Bir Kadına Tecavüz 
D Etmek istedi 

it..· tın gece polis memuru 
~Ilı efendinin zevcesi Asıme 
Çerk 111 Koska caddesinden ge
Liri eıı kuyumcu Emin isminde 
illob:•ıme hanımı cebren oto
llı'ni e almak istemiş buna 
.t.1ıa ~lınak iatiyen tofir Sa
llıtış ttiıı Ef. ile kaygaya bdut
p, · Mtdahale eden polis Ali 
l:f a Ef. yi d6vmtlftllr. Emin 
t,~ ı ·takalanmıı ve baklanda 

' "'
1 •ta baılanmlfbr. 

SGlt POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi Kızgınlık Ve Kin * 

1 - Hayabmızda bizi kızdıran birçok 
insanlara ve amillere rast geliriz. Bazılan 

2 - Bazılan bu huedi bir kin hılline 
getirirler. O vakit irade ve hislerine bikim 

3 - Haksızhta karşı sakit olmayınız. 
Fakat lüzumlu lüzumsuz hadiselere klzıp 
kindar olmak- ta zaaf alimetidir. Kindar 
adam davasını daima kaybetmiye mah
kiimdur. 

bu hadiseleri ciddi telakki eder, haaetlenir, 
kendi kendilerini yerler. 

ol:mazlar. Saysiz, bedbia n bedbaht 
olurlar. 

-=======================-=========---------===::=:=a====;:=-=-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Vilayetlerde 
İntihabat 

Konyada Vaziyet 
Konya.2(H.M.)- Şehrimizde 

belediye intihababaa 1 tetri· 
nievvcl çarşamba gllntl başlan
mıştır. İki gün zarfında 31 ma-. 
halleden dörtte ilçii reyini S. 
fırkaya vermiftir. Daha 87 ma
halle vardır. intihabat 7 tqri
nievvel salı günü hitam bula
caktır. lık günü, iki fırkadan 
da taşkınlık yapan iki kişi 
tevkif edilmiş, billhare serbest 
bırakılmı,lardır . 

Belediyenin karşısında bu
lunan elektrik şirketinin binası 
C. H. Fırkasının merkezi ha
lini almıfbr. Sabahleyin gelen 
meb'uslar, mutemetler hep 
burada toplanmakta, emirler 
buradan verilmektedir. 

S. Fırka, halkı intihap ma
halline her gün otobüs ve oto-
mobillerle taşıttırmak tadır. 

Kazalarda 
Mahallinden verilen haber

lere göre Akşehirde belediye 
intihaba tını S. Fırka kazan
mışbr. 

Yeni fırkanın Karaman, 
Ereyli, Ennenak, Bozkır kaza
larında da kazanması ihtimali 
kuvvetlidir. Diğr kazalarla na-
hiyelerde C. H. fırkası kazan
mıştır. 

Bir Haksızlık 
Pederinin S. fırkaya girmesi 

üzerine elektrik şirketinden 
çıkarılan muntör Emin Ef. , 
maruz kaldığı bu hakSızlık 
karşısında Başvekilete müra
caat etm!f tir. 

Emin Ef. tekrar girmesi için 
yapılan ricalan reddetmifti.r. 

Sinan Olla 
Çankın'da 

Çanıkri 4 - intihabat mü
dahaleler içinde devam ediyor. 
Serbest fırka mümessili Niğde 
meb'usu Galip B. şimdi geleli. 
Halk sevinç içindedir. 

Şükrü ---
Devlet Bankası 
Çok Yakında Açıla

cak Mı? 
Ankara, 5 (Hususi) - ik

bsat vekili Seref B. Devlet 
bankasının bir an evvel 
açılması hazırlıklarının bitiril
mesini emretmiştir. Faaliyetle 
çalışılmaktadır. Devlet banka
sı çok yakında açılacaktır. 

Bir Saralı Boğuldu 
Unkapanında Keresteciler 

sokağında oturan 16 yqmda 
Aliettin isminde bir çocuk 
Kadıköy iskelesinde dolqmak
ta iken sar' .. tubnUf, za..U. 
çocuk . denize dGferek bolal
muftar. Aranclıia laalcle ce11cH 
balanamamlfbr. 

Fırka Menfaati Böyle Korunmaz!\ İstanbul da 
İntihabat 

HakkıŞinasiPş., Sizden 
Fırkanız Da Memnun 

Olmıyacaktır ... ----

Bir Nahiye Ocak 
Heyeti Poliste 

Serb.t Clmhuriyet fırk .... 
... G.Jata uldyeainia rem ele 
clahil olmak kere dlrt loplik 
uuı polia tarafmclan merkeze 
götlrlllmOştar. Bum llebebi 

Dün 'belediyeye aza intihabının 

arifesin deydik. (Son Po.ta) vazl· 
feaini tamamen mildrik, mO.taldl 

bir gazete ııfatile, hem Serbeet 
fırkanın hem de CGmhuriyet Halk 
fırkasının, namzet listelerini ve 
beyannamelerini almak, ayni aaJıi. 

fede yanyana neşretmek istedi ve 
bir muharriri vaaıtaaile S. fırkaya 

müracaat e~ utedilderinl alda, 
fakat Hallı fırkuına müracaat 

ettiji zaman nezaketsiz bir mua
mele karıısmda kaldı. 

Bizi kabul eden bizzat hrka 
müfettiti Hakka Şinaıı Pap idi. 

HGYi7etimizi ötrenir atzenmez 
ayata kalktı ve tek bir elmle 
ile mukabele etUI 

t - 0.,. pkınılt tih b L.- d 
Hakla şm..ı paıan111 Mr fırka in · a ata ait ""1amıame a-

•Gfettiti safatile YUife8i. Wd, jltmaktır. GGya Defterdarhk 
kendblne aleyhtar bile telikkl ba kAtıtlann pulsuz olmama-
et.. pn• kabul etmek, beyanna- L..L 
memu vermek, OD binlerce kule lanm emretmİf, polist e ~--
kal'fl flldmıtnl ftb etmek fıra- ri icra etmif imif. Serbet flr
tuu kaçırmamaktı. Fakat Hakkı ka bllk6met nezdinde tetebb&
Şi...t .,... vul'-inia ehemmlJe- .. tta bulunmuştur. · 
tpıi idrak edemiyordu. Bu tsfebblla neticesinde 

e-unıa beraber bis •lalr ..tıaa Galata polisinin Defterdarlıta 
uirhıadıfı, namzet llateabal " '"'1-· ait bir tamimden yanlıt ilham 
nameyi menbaında aldık, karlterlmbe 
karf1 YUlfealai yapbk. aldığı görülmiif, itiraz edilerek 

Fak.: farka mlfettitl •ıfatlle ft bu S. F. azası serbest bırakİl
bareketlerile farlwuu nrdltlah sarar- nıışbr. Bu beyannamede "Va
du •• klmU bir luan ol•nn lbım tandaş, çekinm~ korkma reyini 

plmeal laameblle mllataldl bir ıazet• mu- serbestçe ver" 'denilmektedir. 
hartİrlne yaptaJıaa bu ırayrlnazllc mua-
meleden d.ı.,. tee~.arlim11z1 bqaa Latife Bekir Hanım 
~mektea kendlmlai aıamamtı. Emir Veriyor 

-------...--• r Posta ve telgraf müfettişi 

Gene Temettü 
Vergisi Mi? 

Bazı tliccarlar Kazanç ver
gisinin kaldınlarak yerine eaki 
temettll vergisinin alınmasını 
istemektedirler. Bunun için 
bazı tetebblslerde bulunul· 
muştur. 

Şişe ile Başına Vurdu 

Hırsızlıklar 
1 - Hapiaane imalat me

muru Cemal Ef. pazardaa al
dığı amerikan vidalasına taşı
mak için bir hamala vermİf, 
hamal alıp kaçmıştır. 

2 - Bqiktq'ta eskici Ni
.-nm dnkkimna gelen Utife 
İlminde bir kadın bir çift ia
lqupin çalarken yakalanlDlfbr. 

3 - Mumhane' de Yani 

Bekir beyin zevcesi ve Kadın 
birliği reisi Latife Bekir ha
nım, Postane memurlan evde 
bulunmadığı sırada evlerine 
giderek memur ailelerine muh
tarlardan rey pusulaları alma~ 
lanm ve Halk fırkası namzet
lerinin isimlerini yazmalanm, 
emreder gibi ev ev dolaşıp 
tenbih etmektedir. Memurlar 
şikayette bulunmuşlardır. Beyoğlunda Fatin efendi 

sokajında Bakkal çırai! Dünit· 
ri, kahveci V arnak Ffencliyi efendinin evine giren hınnz 
şişe ile başından yara)am1f ve 1 ( 60) lira Ye bazı efYAY' qır-

Söke'de Bir 
Kanunsuzluk 

Söke' den Serbest Cnmhu
riyet fırkası merkezine gelen yakalanmıştar. Dfttu'· 

-------------

1

----------- malimata gire S6ke kaf1:1a· 
• • • 

ister inan, ister 
• 

inanma/ 

Bugthı latanbulda bele
diye intibabab yapılıyor. 
Fakat, memleketin her 
tarafında defterler hzır
lanırken, listeler uılırken, 
halk arasında bir vaveyll· 
dır koptu: 

" Listelerde Wmler ek· 
siktir, defterler yanlışbr. " 

Ve bir çok yerlerde 
de halk, intihabata cebrile 
mlldahale edildijindea 

fikiyet etti. 
Gazetemize memleketin 

her tarafından mektuplar 
fikiyetler yajclıiı gibi 
tqradan ıelen heyetler 

küme kllmc, Serbest Fır
kaya mtıraacat ettiler. 

Birçok yerlerde halk, 
reyini vermekten istinkif 
ebnİf, meydan Halk fır. 

kuına kalmlfbr. 
Bu,mı berşeye rağmen, 

latanbul intibababm ta 
veya bu fırka kazanabilir, 
falt- memleketin her 
tarafuıcla kopan fiklyet 
çıtJıklanm duyduktan 
aonre banan hakiki ve 
ciddi bir intihap olda-
1...- inanmakta terecldllt 
ederia. Fabt, uis kari, 
lelU 

/.,. /na, l•ter l11111U111J I 

kamı billfı kanan11'Serbets fırka 
merkezine gelerek evraka 
vazıyet etmif, binayi itgal 
etmiftir. 

Rize' de Valinin 
Müdahalesi 

Rize - Belediye intihabab 
zabıta, Halk fırkası mutemedi
nin nezareti albnda ve Halk 
fırkası salonunda yapılıyor. 

Kendilerine rey vermiyen 
halk envai çeşit müşklllitla 
serbest reyden mahrum bıra
kılıyor. Halk mütemadiyen 
telgrafla makamab iliyeye 
müracaat ederek şikayet edi
yor. Bu hal halkı çok mü
teeair etmektedir. 

Dava vekili Ahmet aj'a otla 
AAmn 

Serbest Fırka Vilayet 
Heyeti Reisinin 

1 
Beyannamesi 

Vatanclq muhalefete kıyma ı 

'-------------------------------------.... Vatanclat,aanadilf8nm~ll~ 

Sözün Kısası -Parklarda 
içtimai 
Hagat 

•• 
Hakimiyeti Milliye refiki

kimiz, Antalyada yapılan park· 
lardan bahsederken, bu güzel 
bahçelerde içtimai hayabn in
kişaf edeceğini, bilhassa -kadın
larımuın yeni bir iJeme gire
ceklerini memnuniyetle kayde
diyor. 

Antalya parklarında inkişaf 
edecek olan içtimai hayatın ne 
giina şey olacağım az buçuk 
tahmin eden bulunabilir; fakat 
bilhassa kadınlarımızın gire
cekleri yeni ilem nasıl şey 
acaba? 

Geliniz, ıu hükumet gazete· 
sinin müjdelediği haberi bera .. 
her tahlil edelim : 

Muharririn tepşirine göre 
Antalya parklanmn en mühim 
faydası, içtimai hayatımıza te
min edeceği inkişaftır ve bun-
dan ~ yeni bir tleme girmek 
auretile, kadınlarımız isti
fade edeceklerdir. Şu halde, 
Türk kadını içtimai bayat der
sini parklarda alacaktır. Top-
lu bir halde orada bulunacak, 
dostlarile orada bulupcak, 
mi9afirlerini orada kabul ede
cek, yabanCılara orada takdim 
edilecek, Dİfan, d&iftn ıibi 
mcruimi orada yapacak.. Ola, 
hem uloa, hem llmllp, hem 
bitin lllzumlu odalan mevcut 
ev, hem k&tane. lıem bahçe.. 

Antalya parklarma bu laar
salann nereden ıeldiiini bil
mem, fakat bu parklardaki iç-
timai faaliyet fU randevu yeri 
hizmetini ıCSren birçok park
lardaki hayata bemiyecekse 
yandık, 

İntihabat Başladı 
( Bq tarafı 1 nci sayfada] 

niz, demiş. Ve aynı zamanda 
da ilive etmifti : 

- Reyinizi mutlaka Halk 
fırkuma vereceksiniz! Tavsiye
nin arkasında bir de tehdit 
vardı: 

- Serbest fırkaya rey ve
renlere iş vermiyeceğiz. 

Sandalcılann rey vermeleri 
bu şerait içinde başladı. Rey 
pusulalarını içlerinden birkaç 
tanesi dolduruyor, imzalıyor, 
imzalabyor, sonra sandığa 
abyordu. 

Bir aralık Serbest fırka men
supları cemiyet azasmm böyle 
nezaret albnda rey vermek 
mecburiyetinde bırakılmalanna 
itiraz ettiler. 

- Siz ne kanfıyonunııu, ce· 
• vabını aldılar, birkaç bne ap 
kelime teati edildL Fakat aandal
calana rey vermeleri bitmiş, tek 
tük de halk gelmiye bqlamıfb. 
intihabat işte böyle bir tekilde 
başlamıt oluyordu. Neticeyi yarın 
bildirecejiz. 

leme ve toplanma hürriyetini 
getiren mu halef ete kıyma l... 

Vatandaş, siyasi rakibine 
( hürmd ve muhabbet et ) di
yen yeni teşekkülden korkma. 

Vatandaş muhalefeti sev, 
çünkü hürriyetin bekçisi odur. 

Vatandaş sakın muhalefete 
kötü niyetler sıçratma. çünkü 
temizdir. 

Vatandaş muhalefetsiz, mü
nakaşallZ ve hüır:yetsiz hürriyete 
inanma. 

Vatandaş bugün muhalefe
tin bir buçuh aylık çocuğu 
senden rey istiyor. 

Ey benim sevgili kardeşim 
hlirriyetin bu minimini ve ma-
1Um çocuğunu çiğneme. 

Vatandaş muhalefete kıyma. 
Müderris 

lsmail Hakkı 
Müstakil Namzetler 
Müstakil olarak namzetlik

lerini koyanlar. Sabiha Zekeriya 
H., Leon Taranto Ef. ve Halit 
Bey isminde bir gençtir. 



., 4 Sayfa 
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FETHİ 
Serbest ve Halk fırkalan ara

aı nda ilk çarp~ma iki teşrinevvlde 
vukua geldi. iki fırka lideri de fi· 
liirlerini söyledi. lamet P,. progra· 
mını okudu. Fethi bey tenkitlerini 
yaptı. İsmet (Pş. cevap verdi. Fa
kat Fethi beyin nutku, tamam ola
rak Pe edilmedi. Bu nutuk, hulasa• 
ları.~d."' görüldügü ribi değildir. 
Çok kuvvetli taraflan vardır. Ef· 
karı umumiyenio tenevvür etmesi 
için bu nutku aynen neşrediyoruz. 
Y ann da Vekillerin ccvaplanna 
verditi cevabi nutku dercedece
ğiz. 

"Meclisi mutadından evvel 
içtimaa davet ederken hükü
met sebep olarak geçen hafta 
kabul ettiğimiz kanunu gös
termi ~ti. Bugiln görüyoruz ki 
meclisin meşgul o' acağı mesele 
yalnız bu mali kanun değilmiş. 

Başvekil bütün kabinenin 
istifaaanı vermiş Ye msfuıa 
yakın H•SIJU kabineden çıkar- .. 
IDlf, yeni bir çehre ile iapab 
ricut etmİf ve meclisten 
itimat istemiJtir. 

Haziran ayında meclis dağı
hrken ittifakı Ara ile itimat 

• 
almış olan bnkumet ne gibi 
bir mecburiyet albnda ve ne 
aibi teairlere tibi olarak istifa 
etmiftir? 

Nim Resmi Bir Tebliğ 
Daha bir buçuk ay evvel 

bir hnldimet gazetesinde adeta 
nim resmi maliyette intişar 
eden bir tebliğde, beş sene 
için hükumetin dahili ve harici 
siyasetinde asla bir tebeddül 
olmıyacağı ilin edilmişken bu 
kadar kısa bir zamandan sonra 
Adliye, İktısat, Maarif ve 
Nafia gibi mühim vekaletlerin 
başka ellere tevdi olunmasını 
mecburi kılan sebepler nedir? 

Bazı hükumet gazetelerinin 
de büyük bir inşirah duyduk
larını ilandan çekinmedikleri 
bu tebeddüller nasıl bir siyasi 
vaziyet üzerine zaruret h.ılini 

almıştır? Bunun kükumet 
ağzmdan izah olunması lazım
dır. 

Ümit etmek isterim ki dört 
mühim vekalette vekillerin 
değişmesi yalnız şahısların 
tebeddülüne munhasır değildir. 

Hükumetin, şimdi okuduğu 
beyannameyi hazırlamak için 
beş gündenberi çalışmış olma
sı da gö:steriyor ki geçen Ha
ziran Meclisten ittifakı ira ile 
itimat alan h ·ikümet, bu fev
kalade içhmadarı bilistifade 
hiç olmazsa bazı vekaletlerde 
siyasetini tebdil etmek ve ye
niden itimat reyiJ almak ihtiya
cım hissetmiştir. 

Bu ihtiyaç neden hasıl ol
muştur? bunu ben kendi nok
tai nazarıma göre izah ede
yim: 

Serbest Münakaşanın 
Tesiri 

Efendiler, bu ihtiyaç, Cüm
huriyetimizin parlimeto haya
bna yeni bir fırkanın dahil 
olmasından doğmuştur. 

Serbest Cümhuriyet fırka
sının henüz bir buçuk aylık 
bir hayatı vardır. Fakat firka
yı doğuran ihtiyaçlar, yani mü

nakaşa hürriyeti ve büyük mili, t 
meclisinde bir knşı fırka tara
fından hükümd işlerinin mü
rakabesi o ka ar der D :len his
sedilen ihtiyaçlar idi, ki bun
ların zaruretlerine katlanmak 
mecburiyeti derhal kendini 
göstermiştir. 

Serbest münakaşa ve ser
best murakabe tesirini yalnız 

lhükümet üzerinde göstermekle 
kalmamiştır. Bir haftadanberi 
Cümhuriyet Halk fırkasında 
bu fırka mebluslarının hüku
mete karşı yapbkJannı yine 

BEYİN· TAM 
Serbest Cümhuriyet Fırkası Liderinin Bütün 
Gazetelerede Çıkan Nutku Eksiktir. "Son 
Posta,, Bu Nutku Tam Olarak Elde Ebniştir. 

Aynen ~~rediyoruz ... 
hnk6met gazetelerinde okudu- 1 • 
ğumuz ıiddetli tenkitler hük6-
met fırkasının da serbest mll-

nakapnm [feyzli semerelerin
den istifade ettiğini göster
mektedir. 

Milliyet Gazetesinin 
Neşriyatı 

Az zamanda bu kadar fal
deai g6riilen fırkam•Zl!' tqek
killl1 ale7hine bazı yanlq 
telikkiler mah.ultl ol&rak f~ 
propağand81ar da ı:ımekte
dir. Meseli benim ir teya
hatim de Yuha gelen tezahilr
lerin kiymet ve ehemmiy~tini 
dtlfürmek ıçm karfılamıya 
geleiılerin bir takım .arhotlar
dan, serserilerden ibaret oldu
iuna dair raporlar yaiıldı. 

Başta Milliyet gazetesi olmak 
üzere bazı gazeteler Fethi 
Beyin mütemadiyen yankesici
lerle, kaçakçılarla ve asıl ve 
hüviyeti malum olmıyan kimse
lerle teşriki mesai ettiğini yaz
makta küsur etmediler. Bir 
taraftan komünistlerin, diğer 
taraftan mürtecilerin tahrikl
bna alet olduğum, yolunda 
tezvirat baş gösterdi. Fethi 
Beyin ismi mahalli hükü~t 
memurlannın raporlannda ~
çakçı, yankesicilerle bir arada 
geçmekte idi. 1 

Efendiler! Biz bunlardan 
müteessir ve mükedder değiliz. 
Serbest münakaşanın ve serbest 
murakabenin her gün ziyade
leştiğini gördüğüm menfaat
leri, yürüdüğümüz yolun ne 
kadar doğru bir yol olduğunu 
ispat edip durmakta iken 
hangi maksada hizmet fikrile 
yapıldığını bir türlü anlıyama
dığım bu propagandalann asla 
ehemmiyeti olamaz. 

Anlaşılmıyan Zihniyet 
Anlıyamadığım bir zihniyet 

daha var: amele Halk fırkasına 
mensup oldukça iş yolunda
dır! vaktaki bu amele Halk 
fırkasına intisap etmek hakkı
nı Serbest fırka lehine istimale 
başlar; o zaman İf değişir. 
Derhal iktisadi meslekler ih
tiJifı meydan alır. Devletçilik 
ve liberalizm nazariyelerile ba 
meselenin halli çareleri aranı
lır. Efendiler nazariyeler ihti
lifile be meseleyi hal için zah
met çekeceğimize amelenin 
neden gayri memnun olduk
larını tahkik etsek daha doğ
ru olur zannederim. Rica ede
rim iktısadi menfeatinin hangi 
fırka porgramile daha ıyı 
temin olunacağım fark 
ve temyiz etmek hakkım 

hiç kimseden nezelmiyelimr. 

Eskişehir Belediyesi 
Eskişehirde belediye ifayi 

vazife etmiyor. En büyük 
1 

değirmen sahibi Halk fırkası 
azasından bir zatı sahabet 
ediyor. Ve Eskişehirden İstan
bula sevkedilen ve şimendifer 
nakliyesi tediye olunduktan 
sonra lstanbulda altı liraya 
satılan bir çuval unu Eskişe
hirde 7 liraya satbnyor. Ek
mejin okkası 1 O kurut iken 

Ul'fl rll'a.lladl teellillG IJiiiiie 
9 kuruta iniyor. Halbuki zal.ire 
piyasasına göre ekmqm &ki
tchirde 6,5 kuruta kadar satı
lacağım Eskitehir ballo biijJor 
ve vazifesini halkın zararma 
bu derece ihmal eden beledi-

ye heyeti rey aleybiae ve fırka
mız lehine vermek iatiyor. 
Derhal tezvirat ~ tahrikat 
başlıyor.: Bir müneYftr geacin 
kafası taşla yanlıyor. Mali8llj, 

hükumet kuvvetlesi alenan J>ita
rafhğı terk ile ahalinin • bu 
belediyeyi değiştirmek ıçın 
intihap haklarını aerbe'itçe 
istimallerine bin tilrlii .. aniler 
çıkanlıyor. Bittabi Serbest 
fırkanın komünistleri tahrik 

' ettiği ve feı giydireceği ' gibi 
isnatlar da meydan alıyor.~ 

bs ı 
Akıl kin Olmıyan ıi!!Y 

Efen diler Eskişehir halkliıin 
böyle bir belediye heyeti 
aleyhine rey vermesine müma-

naat etmek akıl kan mıdır? Bunu 
yapacak yerde daha evvel 
belediyeyi vazifesine davet 
etmek ve belediye hakkındaki 
şikayetleri daha evvel diiıJe
mek daha makul bir siyaset 
olmaz mı ? Komünistlerden 
bahsetmekle ve bir münev
verin kafasına taş attır

makla halkın belediye heyeti 
hakkındaki kanaati değişir ~i 
zannedersiniz? Bunun adı fikfr 
mücadelesi midir? ! 

Bilumum ameleyi komünist 
telakki etmek doğru mudur? 

Halk Fırkası 
P a r a t o n e r m i? 

Efendiler , vaktaki bir zat 
Halk fırkasının mutemc d 1ir o-
nun ahlak ve evsafına asla toz 
kondurulmaz. Fakat bu mute
met Serbest Cümhuriyet fır
kasına intisap hakkını h. f mal 
ettiği dakikada'n itibaren ıhiç te 
şayanı itimat bir adam değil
dir, mürtecidir, fesatçıdır, ah
laksızdır. Bu mantiksızlık -gü
lünç değil midir? Fırka işlerine 
bu kadar şahsiyat karıştırılırsa 
hepimizin gayesi olan normal 
bir murakabe hayatını tesise 
imkan kalır mı? Diğer mühim 
bir propaganda daha var: 

lzmirde, Manisada, Aydında 
Balıkesirde ve bir çok kaza
larda tezahürler yapan halk ken
diliğinden toplanmamıştır. Bir 
takım muharrikler bütün bu hal
kı kukla gibi istedikleri yerlerde 
toplamışlardır. Buna, bir aklı 

lelim liUilti aau1 inanabilir ·ı 
Hayretteyim. Bu muharrikler 
ne vasi bir ıebeke halinde 
memleketin her tarafını ihata 
etmişler ? bunların mevcudiye
tinden nasıl olup ta kimse ha
berdar olamamışır? 

Haydi Başvekilin bununla 
meşgul olmadığını kabul ede
lim. Ya Dahiliye vekili, ya va
liler, polisler, jandarmalar, ta
harri memurlan ve sair me
murlar, bunlann hiçbiri ifayi 
vazife etmemiş midir? 

Bunlann da ifayi vuife' etm~ 
diklerini kabul edelim! Ya 
her g6n halk ile temasta bu-

ı lunmak vazifesile mnkellef 
olan Halk lfırkasmın müfettiş
leri, vilayet, kaza, nahiye mu
temetleri, bunlar da bu muhar
rikleri fÖrmediler mi? Ve hüku
meti haberdar etmediler mi? 
Bu, hayret olunacak birşey 
değil midir ?f 
Halkın Memnuni-

yetsizliği .. 
Efendiler ben bu muharrik

lerin kimler olduğunu, neler 
olduğunu bu kürsüden size 
haber vereceğim. Bu muharrik
ler hükümetin bilhassa mali, 
iktısadi siyasetidir. Ve ancak 
bu mali ve iktısadi siyasettir 
ki bütün halk tabakalarına 
bu kadar derin bir memnuni
yetsi.zlik vermiştir. işte, mu
harnkler bu memnuniyetsiz
lilder ve bu şikayetlerdir. 

Size bir muharrik daha 
haber vereyim. O da Cumhu
riyet Halk fırkasının taşradaki 
teşkilatıdır. Şayanı memnuni
yettir ki gene Halk fırkası bu 
son muharriki bertaraf etmek 
teşebbüsünü almıştır. 

Fakat asıl büyük muharrik, 
hükumetin · mali ve iktısadi 
siyastedir ki el'in meydandadır. 

Vakıa kabine, dahilinde bazı 
vekilleri değiştirmek suretile 
bu memnuniyetsizliklerin se
beplerini izaleye çalışmıştır. 
Bir buçuk aylık fırkamız bu- . 
nuda memleket hesabına kay-
dedilmiş bir menfaat telakki 
eder ve onunla iftihar eder. 
Fakat fırkamız bu cüzi tebed
dülün bu derde kafi deva ol
madığı kanaa:indedir. 

Efendiler, Bu Ne 
Demektir? 

Efendiler yine diyorlar ki 
Fethi hey ve arkadaşlan te
miz adamlardır. Cümhuriyet
çidirler. Kendilerinin mürteci
lerle teşriki mesai edeceklerini 
asla düşünmüyoruz, kendilerini 
tenzih ederiz. 

Fakat Fethi beyin ve ar-
1 kadaşlarının malümatı haricin

de ve onlann nam ve hesabına 
k·omüni.)tler, mürteciler barellete 
geliyorlar. Tekrar fes giydirile
ceğinden, arap harflerinin iade 
olunacğından behsdiyorlar. k
kılip tehlikededir 1 

Efendiler bu ne demektir? 
Bu kadar itimat edilen ve 
maksat ve mefküreleri bu kadar 
tenzih edilen Fethi bey ve 
arkadaşlan bu teşebbüslerinde 
muvaffak olaniazlarsa o halde~ 
Cilmhuriyet icababndan olan 
aerbest murakabe hayabna ıP,r
mekten; fırka teşkilinden, Arfı 
nazar etmek IAzımdır. . 

Eğer Fethi bey Cömburiye
tin Türkiyemizde nomıel olma-
11 ve ebedileşmesi için gördüğil 
biitün teşviklere rağmen fırka 
teşkil edemezse veya fırka teş-• 
kili bazı yanlış düşünenlerin 
iddiaları gibi inkılabı tehlikeye 
düşürecekse o halde daha uzun 
bir zaman için fırka teşkilinden 
sarfı nazar etmek ve daha uzun 
bir zaman mecliste murakabe) 1 
tek bir fırkaya terketmek 
icap eder. Maksat bu ise, 
bunu açıkça ifade etmek daha 
dürüst bir hareket olur. 

Hakikat Böyle Değild~r 
Halbuki:Jıakikat bayle değil

dir. Benimle tefriki mesai 
eden arkadaşlar, bütün aşk 
ve imanlarile Cümhuriyetiçidir. 
Laiktir, milliyetçidir. Bunu 
kU\T!tle ve iftihar ile söylemek 
isterim. 

Hakikat şudur Efendiler: 
Halk mali ve iktısadi sıkınbda
dır. Vergiler halkın tediye 
kabiliyeti ile mütenasip değil
dir. Bir takım esassız dediko-

dularla vakit kaybedeceğimize 
derhal halkın dertlerine müm
kün olduğu kadar, çare bul
mıya çalışmalıyız. Vatana ve 

aziz Türk milletine ve cümhu
riyete karşı bu çareleri bul
makla mükellefiz. Bu, bizim 
vicdani borcumuzdur. 

Efen diler demek istemiyorum 
ki memleketimizde mürteci 
kalmamıştır. Tekrar fes giyme
sini istiyen ve Arap harflerini 

arzu eden biç yoktur demi
yorum. Hayır, böyle bir iddia 
hatırımdan geçmez.Cümhuriye
timizin ve müşterek idealimizin 

düşmanları 1 olan bu muzur 
insanlara karşı birlikte cephe 
almak ve bir safla mücadele 

etmek hepimizin daima en 
aziz bir vazifesi olacaktır. 
Fakat ben şunu demek 
istiyorum: 

Sözüm İyi Anlaşılsın 
Halkı her gün, her saat taz

yik eden mali ve ildısadi sı
kıntılan unutarak yalnız mür
tecileri düşünmek ve bu düşün
ce ile cumhüriyetin normal bir 
hayata girmesini geciktirmek 
pek hatalı olur. 

Efendiler bu bahsi kapat
mazdan evvel daha bir nokta
ya temas etmek mecburiye
tindeyim: 

. ı~l'epinievvel 6 
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• METNi 
Diyorlar ki, Serbest fırk• 

Gazi Hz. nin kendilerile 
beraber olduğuna ve hu fır 
kayı hükumeti devirmek L mak 
sadile teşkil ettiğine dair 
propaganda yapıyor. Hay&t 
Efendiler, ne ben, ne de arka· 
daşlarım Gazi Hz. nin yük
ıek gayelerine karşı bü~ 
bir hürmetsizlik olan böyle 
yalandan, propaganda yapmak· 
tan veya bu propagandalarıll 
yapılmasına müsaade etmektell 
münezzehtir. Bunu sureti kat'i· 
yede tekzip ederim. 

Beşiktaştaki Hadise 

Serbest Cümhuriyet fırkası· 
nın Beşiktaş ocağı açtlırkell 
davetli olmıyan ve ocağa· bit 
nisbeti bulunmıyan bir doktot 
cebinden bir klğıt · çıkararak 
okumıya ve hazır bulunanları 
emri vaki karşısında bulundur 
mıya teşebbüs eder. Bu davet· 
siz hatibin manbksiz ve mana· 
aız sözleri hazır bulunanlat 
üzerinde sui tesir icra eder ve 
bu sözlerin biç olmazsa intişat 
]etmemesi için tedbirler alınır· 
Aradan bir hafta geçer. İstaır 
bulda intişar etmiyen bu söı• 
ler, nasılsa Hakimiyeti Milliye 
sayıfalarında yer bulur. Tekrat 
biz bu sözlerin fırkamııl• 
münasebeti olmadığını ve fıl"' 
kamız efkanm asla temsil 
edemiyeceğini beyan ettik· 
Arbk buna inanmak, ve btJ 
nokta üzerinde ısrar etmeme~ 
icap etmezmi? 

Efendiler fırka teşkili içill 
yazdığım mektuba Gazi Hz. nİll 
lfttnf buyurduklan cevabı bet 
tiiİ'lü sui tefebhnmleri izale ;çiti 
neıre~ekten başka b~ prop•· 
gandada bulunmadım. Fırk•" 
mızın teşekkülü Cümhuriyet 
esaslanndan telakki edildiktel' 
sonra başka türlü propağand• 
yapılmasına asla ihtiyacıınıl 
yoktur. Büyük mürşidimiz Gaıl 
Hz. nin, Cümhuriyeti Türk va· 
tanında ebedileştirmek iç.İl' 
kalbinde büyük bir aşk taş>' 
dağına benim sarsılmaz imanılll 
varken bu yüksek gayeyi küç~ 
düşürecek dedikoduların meY' 
dan almasma asla meydaJI 
vermedim ve vermiyeceğim. 

Tarihte misli görülmiyeıı 
yüksek bir nazar ve derin bit 
ihata ile Türk Cümhuriyetirıİll 
ihtiyaçlarım keşfeden ve ı•' 
manı gelince bu Cümhuriyetit' 
ebedileşmesi için icap ed~ 
siyasi teşekkülleri hüsnü telaklı' 
ve h ı Iİp eden büyük ha1il' 
k,.. fk"' . k o arın me uresıne arşı 

kadar nihayetsiz bir hürmeti~ 
ve merbutiyetim vardır ki, beıtl 
iyi bilenler bu mefkureye e.9 
küçük bir hizmeti ifa etme"1; 
nasıl hayatımın sonuna kad 
müftehjr ve bahtiyar yaşıY'' 
cağımı pekala takdir ederlet· .. ., 

Cümhuriyet mefkuresııı1, 
bütün milletin 1-uh ve vicda01

". 

da ebedileşmesi gayesile cii(r. 
buriyetçi ve laik bir karşı ~~i 
kanın teşekkülünü hüsnü teli ıı· 
etmek suretile ReisicünıhtJr' 1ı 
muz ve büyük halıiska~~,.~ 
Gazi Hz. şimdiye kadar. L'"e 
vatanına yaptığı emsalsıı. et' 
tarihi hizmet ve muvaffakı) sd' 
lerine zamimeten minnetle. ) t11et 
olunmıya layık yeni bir bı1~ .. iı1 ·re ·· yapmış ve Türk ını 1 pil~ 
ebedi şükranına bir dalıtı 
kazanmıştır. gril' 

/ismet Paşanın pro (.tl 
mrndan sonraki nutk:ı 
garın dercedeceğiz] 
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Sayfa S 

Kari aö;ile Hintteki Yılanla~a_ ~arşı lngilizler Kadın Ve Kalp · 

Gördüklerimiz Mühim Bir Aşı Keşfettiler, Asker- A k D ·ı tt· E I"' M.d. ? 
S h Celbi B J M h f t""f d• J ş em en ıs ze ı ı ır . 
İş~;~: Dikkat lerini unun a u a az~ E ıyor ~r Sevgilisi Tahsile Giden 
:~:~~~:~.~~~t~ · Kız ·Ne Yapmalıdır? 
~arcyc bq YUrU!uyor. Bu makaat1a J' ~ d~I ~ .. I' 
s.,,t..ıoı.ı. .....,, ·- •"''' •otn> Bir Genç Kızın Derdi.. . •. a ı,e ayyar 
ıteferler, u, çok bu maksadı tahakkuk 

ettirmfye de bq1adı. Bu arada otuz bq İmzasız bir mektup aldım. 
lene Mıaırda kalmı9, E1'czher medreac- OD sekiz yaşında bir kız genç 
abıden müdcrrlallk almıt bir ilim de bir erkeği sevdiğini, fakat sev-
l'eç.en ,Un buraya gelmiştir. Bu adam 

-.Jen Konyalıdır. Ora klitüphanelerinde gilisiuin şimdi Avrupaya tah
tetkikat yapmı" fakat birçok kıymetli sile gitmek üzere olduğunu 
•ıtaplana yerinde yeHer eatiifni, bun- söylüyor, bu sevdanın devam 
lardan birlalnln umumi harpte Şeyh edip edemiyeceğini soruyor. 
ıGnıulye hediye edildiğini, bazılannın 

da eakl me,.ını tcyhleri tarahndan Bu genç kıza verecek nasi-
~UUp iade edilmediğini görmüştür. Bu hatim şudur : 
,•dam, Jbellill.kler lıLall'a UtJca ettikleri Yavrum, aşk et.eli birşey 
laman aleyhlerinde gQmaylf yapan bir 

~anı El'uher taıcbeatnin batında bu- değildir. Gençsiniz, aşkwnızı 
huım119tm. Burada bulundutu mUddetçe ıençliğin heyecanile dalıni ve 
&rkaaıııdan bl7 talom kİuıaelcriıı kendini ezeli sanıyorsunuz. Halbuki 
takip ettljinl sBrGp mlltee•ıdr olmutt ~evgiliniz Avrupa ya gidiyor. 
4lerbal mem1eketbıe d3nmllftilr. Bu hal, Orada büsbütün yeni bir 
her memle'kctte oı- Ye s8rilk• 9eydlr. 

Fakat bir uaul Ue yapıTır. m.;ettbilmH. • hayatla karşılqacak, b~ka 
Eter bu miaaflr hakkında da b3yle bir • kadınlar- tanıyacaktır. Bir ıene 
tedbir alınıııaaı sarur1 ldiae buna bir teY . ao~a bu gencin ıiıi aevmekte 
elenmez. Fakat lıtu derece acemice devam etmesi pek u mubte-
Yapılma111drr ki teeuOr uyandınm9tır. meldir. 

İbrahim 

Merhametsiz Tefeciler 
liaz.ı tefeciler, mma7•kada ltuhııum 

ham ve eramll ile m\letahikklnl llmlye

nln maat cUr.daDlarını ele geçlrmekte

clirler, Tefecller bu lşten ayda yllıde 

iki yllı nlsbetinde kazanmaktadırlar. 
itam ,.e eramll bu ytl.ıden aıkuıtıya 
~inıyorlar. HilkGmetlD oaun dJkkatiııl 
t~lbcderlz. 

N, R. 

İnhisarlann Kalkması 
Doğru Olur 

TUUin bandrol o1aa bir )ua>m •atan

aa:,lıu maişetini temin eder, halk tl 

rekabet yüz.üqden aeffa ttıtnn lçtt. 
lııblaaı>lann vat- IÇla ır:uaru OldufıUı.a 

"4llpbc yoktur. Şeker Pirede (22) kU1'Ufı 
bbdc fı;e (56-60) kuruştur. 

Muhlttta 

YARDIM iSTiYORUM 
Elyevm vulfel aııkeriyeml aeve aeve 

lf ediyorum; aaker olmam dolayıaUe 
•"l'i:ı aylık evlAdım Ue ailem ve waldem 

~r çıplAk kuru tat Gatilnde pek feel 

bir vaz.iyettc bulunuyor. Aç 't'e auau 
ıtalınışlardır, 

Ailemi ve evlldımı açlıktan aefalct

'"" lı:urtannam iç.in yardım edecek ha
'1llyct11, merhametli vatandqlarım ve 

clln lı.ardct1erimin bu feryadımı na:ı:an 
cliklı:aUcrine ve merhametlerine arzct
laıcrıw rica ederim. 

lllrlnci fırka, bqlnd alay efradından 
Sultnnahmetll AbduHah oilu 323 IG 

Yusuf Kenan 

BİR MUAMELE 
C 1928) Haziranında Hıa edilen me

llıı'llrtyctlmdcn dolayı memurin kanunu 
Üı\.a_ t 
-mınca açıkta kahndıiı müddetç.e 

lllt lld ayı tamam dlier aylan nısıf 
•lrnaı. Uzerc maq vermeleri ll.amdı. 
ıt.Jbukı kaç aenedlr alamıyumm. Mut 
tçı 

n nıUtcaddit mUracaatlanma karşı 
P~a l'Olıtur cevabına aldım. Bu DU&l 
lttb? 

Urla mmeleket hutaneal 

Yılanlar sıcak memleketlerde büflik ve 
korkunç mahluklardır. Bilh~sa Hindistanda 
müthiş yılanlar vardır. Buna mukabil Hint fa
kirleri yılanları ehli bir hale · getirmekte çok 
ustadırlar. Hint fakirleri en korkunç yılanları 
alır, çalgı ile oynatırlar. 

Bizim için uzaktan görülmesi bile heyecan 
uyandıran bu korkunç mahluk, onlar için 
köpek kadar munis bir hayvandır. 

....... ....,...., .. 
En tehlikfİi Qddedilen çıngıraklı 

bir Hi1i' yılqnı : musiki ile_ 
yuvasina çağrılıyor .. 

Burada fakirl~riıı yılanlan nekadar kolaylık
la idare ettiklerini gösteren resimlere bakınız, 
fakirler onlarla adeta teklifsiz gibidirler. 

Bununla berali'er Hindistanda yılanlar hakiki 
bir tehli~e ~Cfkil 'eder. Bunun için İngiltere 
laboratuvarlarında yılanların zehirlemesine 
karşı aşı yapılmı tır. Hindistanda bulunan 
lngilizler bu 3'• ile aşılanır!~. 

Fakirlerin yılanları teshir için kullandıklan 
en mühim vasıta musikidir. 

Bu adamlar 1 çocuklukta bu san' atı öğre
nirler ve hayatTarında bununla geçinirler. Hint· 
teki İngiliz ordusunun efradı sırf bu aşı saye
sinde tehlikeden kurtulabilmektedir. 

Bir sene sonra . muvakkaten 
buraya döndüğü zaman bir daha 

sizi arıyacağı bile şüphelidir. 
· Sevmişsiniz, · sevilmişsiniz, bu 

kafi. Fakat mademki mnhim 
bir hadise sizi ayınyor, onu , 

· unubnıya çalışmaktan bqka 
bir çare yoktur. 

* Muhittin ismindeki kariime: 
Sualinizden anlaşılıyor ki 

' siz de tereddüt içindesiniz. Bu 
vaziyette <lahi olsa önünüze 

çıkan zayıf bir kadının zafından 
istifadeye tenenül etmek kü-

çüklüktür. Bu aile yıkılmıya 
·mahkumdur. Fakat. buna siz 

vasıta olmayınız. Bunun azabı 
bütün hayatınızda sizi muzta
rip edebilir. Muvakkat zaaflar 
karşısında mukavemet göster
mek en büyük fazilettir. 

Darülbedayide 
Bu Sene Hangi Piyes 

Fazla Hasılat Yapb 

TÜTÜN İŞLERİNE DAiR 
D · If •• d T d • Belediyenin idaresinde bu: JHintli Bir Memur1 ~rti unun a e rısat lunan Darülbedayi ( 1929) ha-

cıbali'de tütün inhisarında çalışıyoruz. ş h • • d Ali ticaret mektebinde 11, ziranından (930) mayısı sonuna 
Herman mlleHemcalnde de ıötürü olarak e nmız e Darülfünunun muhtelif şubele- kadar ( 21 ) bin lira masrafa 
l.fliyoruz. Sabık umum! müdür Seyfi B. Hint hükumeti ziraat tetkik rinde ise 15 teşrinievvelde ted- mukabil ( 56,497 ) lira varidat 
umanıllda haftada ( a • 9) lira kadar bir meclisi ikinci reisi "Devan Ba- riıata başlanacakhr. temin etmiştir. Konserlerden de 
para alıyorduk. Fakat tlmdl ancak (4-S) bador Ruja Gark Hava" evvelki aynca ( 34 J ) lira alınmışhr. 
Ura kadar almaktayız. Sebebini çavuı- gün Istanbula gelmiştir. Bugün . lıave Muallimler Umumi hasılat geçen seneye 
lar• aoruyoruz. baJdonıı bu kadar dlylp hareket edecektir. Bu zat Ira- nazaran ( 8, 141 ) lira fazladır. 
seçiyorlar. O;ıen paydoaunda ha,.. al- ka uğrıyarak çekirge tahribatı · Bu sene İstanbul ilk mek- (182) günden ibaret olan temsil 
mak lçba bir yer yoktur. Toı toprak hakkında alakadarlarla görüt- teplerinqeki yedek muallimle- devresinde (lgl) piyes oynan-

hh müştür. Transit tarik.ile Toros· rin adedi arttırılmışbr. Kaza- mıştır. En çok iıasılat temin içinde bunalıp kalıyorur. Bizim aı ati- tan geçecek iken memleketi-
mizi dOıllnecekler yok mu?.. mizin güzelliği karşısında hu- lardaki maarif memurlarının eden piyes ( Aynaroz kadısı ) 

aabıll idare memuru E•kl Harmandan raya kadar gelmekten nefsini 'emirlerine 3-4 yedek muallim olmuştur. (12) tems;Jde (5521) 

ı 
ı 
' 

.. 
j 

Bu elbise, pk bir kadife 
tayyördür. Ceketin etekleri di· 
limlidir. Yaka, kadife fiyon
golıdır. 

Gençlerin Tercih Ettik
leri Mektepler 

İstanbul ve taşra liselerin
den mezun gençlerimiz hukuk, 
tıp fakültelerile eczacı, dişçi 
ve ili ticaret mekteplerini 
tercih etmektedirler. 

Bergama da 
Bergama-Kınık nahiye inde 

de yeni fırkanın ocak kuşat 
resmi yapılmıştır. 

Biı: çok halk iştirak etmiş
tir. iki fırka da uğraşıyor. 
Umumi temayül Serbest fırka 
lehindedir. 

-
_TAKVİM _ 
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Arabi 

9-Cemazfelevcl-ı34 

Rumi 

21 - Eylül - 1346 

Cel8.l Rıza Fatma kurtaramamıştır. verilmektedir. lira temin etmiştir . ._____ ~~~::::~:::~~~!!!!!!l!l!~i!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~:::::~~~""""""!~"""""!~~~~~~~~~~~!'""""!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ M u HAR R t R 1 l bunun için Katerin ve Bertran- 1 tereddüt etmiyor. Benim sandal üzerine şapkalı adamın izlerini 1 nolt bakıyor ki ben de bir ta-
::.§_ON POSTA" NIN Tefrikası: No 50 

MORls LÖBLAN da şatoyu 10, nihayet 11 ey- gezintilerimi gözetlediği için, bırakmaktan korkmuyor. raftan firar için kendime bir 

Vakit-E:ı:ani-Vıısatı 

üneş 12.10 5.59 

Öğle 6.IS 12.03 
tdudl 9.3ı ıs.29 

Vakıt-Ezani-V :ı ıı.:ıtt 

kşam l:l.- 17.4!$ 

Yatın l.30 ı 19.ı9 
lmaak l 0.51 4.21 

• lüle kadar terkedeceklerini bir akşam benim üzerime bir "İşte bunun üzerine her teh- menfez buluyo..z-um; üstüme bir-Arsen Lüpen 'in Son Sergüzeşti .... c-• ı ld k b k k kaz yıgıyor Şarlot ı ilin etmelerini tavsiye ettim. kaya parçası yuvarlıyor. Benim likeyi göze a ırara ana ar- ço en 1 • 0 -

İ M D A T. G E L İ Y Q R Ondan sonra kafamız biraz ve bana refakat eden iki ka- 1 şı en büyük taarruza karar masaydı ben gitmiştim. 
dinlendi. Şatonun o tarihte dının, iki velinimetin üzerine. 

1 vermiş bulunuyor. Beni limon- Beşu gene canlandı: 
~ahüf?a ölüyordu. Bu da mı tesa- kurşun Madama isabet etmedi. mutlaka terkedileceğini bilen işte burada hakiki suikast var; luğun harabelerine çektikten - Gördün mü, Şarlot ol-
Q k k k d h · 'h d' · d' · - - masaymış ölecekmış'in Sen Fa at, artı şato apan ı ve düşman, tet iş sıyasctine m a· ve eğer kurtulabildikse, mucize sonra oraya ırı ın gomuyor. . . . · .. 

- Ha rtalığı · · dekı'ler Havra gı'ttı'ler yet vermı'ştı', kabı"lı"ndendı'r. Sonra benı'm otomobilimi alı· de ıtiraf ediyorsun. O halde d yır' gene o ıçın • Ş l b 
t ehşete vermek için Amolt Beşu dedi ki: Fakat tarih yaldaşıyordu. F k k h 1 d'l yor. (Otomobil idare etmesini ar otun u işte. dahli olmaz. 
e J a at artı arp i an e ı - . d 'zli ) Raul ısrar etti: ıt-na~lannın icraabndan. Bunun - Fakat, Amoltla Şarlot Amoldun da içinde endişeler mişti. Açıkça ben düşman ilan biliyor ve bunu sız en gı yor ' Ş 1 t 'lk 

'ller kı 1 P . . di or ve size benim - ar o ' ı saatten son '<> llıe z kardeşlerde korku beraberdiler. vardı, biliyordu ki ben öy e ediliyordum ve vücudum izale arıse gı .Y • saate kadar Amoldun suç or-
tr n dereceyi bulmuşken Ber- - Gllzel ama, sonra ikisi kolay muharebeyi terkeden olunmalıydı. Arnolt beni gö- nnmıma bır telgraf çekıyor. tağıdır. 
atıdın iistüne bir el ateş te de izin istediler. 12, 13, 14 bir adam değildim. ~tliyor, hiçbir hareketimi göz- Eğer siz bu telgrafa İnan· - Öyleyse seni niçin kur-

~çı!~1 ve tabii maksat öldür- eylül tarihlerinde şatoyu giz- Muharebeyi kazanacağı sıra- den kaçırmıyor, yarı yarıya saydınız, o, şato da istediği gi- tardı. 
e.tC ol""adım ı· • d ı li a.-L--= d kl d' B da daha bu-ynk bı·r hu"cum.ıa keşfedı'lmekten ve yolumun bi yalnız kalacaktı. Artık Ar-~ o· çın camı e en ce uuuın-ı e ece er ı. en o ( Arkası var l 
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B&BBM DIBLIZLIBINDB 

ŞlmtB (Mllelhlf .. • .... 

,.,.._ Nue..'er r-• .. 
ldd.r, ..... "" ;;., .... ..................... 
Irat dalnuı melaip 'f9 ..._ 
korlAmç olan ...._ - ela 
tMhlt edljonla. IAW.. .. 
lmıb. Mnklna lmcaima pk_. ....._. b._ _..,.. 
..,. 1 • tllllls .. ..,. ... ... ....,.... 

....... ....... Celııı..ı 
rmkt• rense airiyoa.._ 'T .... 
men baydmlf ~ lllda 
ayıl(ta •yalamadı, llilDç bir 
tellf içindeycl. Korlmamaclaa 
4iili bdaltlap .. iati-.lat ta 
edemiJorcla, Jahm titriyor, 
• ..,.. nnp tibiıonlu. 

o.tar, bria k...,. ba 
YUi,.U. ._ ...._ a.ildi, 
korlamç ormaa IDUIU'Ui 
yerine hacl..- pir ziya 
dldmeti kahn olcla. Yldeıi 
alrlllmiyen bayvanlarm ..... 
ri de ifitibniyordu, odada 
yalmz ziya, yalmz ıla •• yahu 
dktn nrclı. 

Oç&nctı Osman, hail kat-
lolunmak llzere iken, ltllk 

... .._. ,... ....... tU9' 
~ ......... ~ 
Yiafleetntsw ... .-. 
lilu' ••••• ..... ıı· .... 
uat ...... - ... 
k_.M• ,., ............ ... ,.... ..... , ..... .... 
........ Wr , ..... ...... .. , ...... ....,.. .. . 

awnı• .. - .. , _...,.._ ..... 
- Biı•eoda ...._ ı..-. 

..... .W.? _..,......, .. . _.......,. ......... . 
bilmiJoram yamam. Fakat Ja 
ite bir mana vermek ıeritE 
deiil mi. Elbette leDİllde bir 
dltlDdBila ardar, • .,.., 
plrinme: dayclai'maa wleria 
ulı nedir? - ......... . 

Oçlllc:I o..... bir-~ 
dlflDdG, ....... tema ..... 
cbima blkmetmektea ~ 
pıe bal•nMclı. ....,. i-
nAca uhkilcat J&PlllAJI aa 
ilam f&'dl. 

j Bugünün Meselelerinden J 
Ağaoğlu Ahmet Beyin 

(1926) Da Verdiği 
Bir Rapor-

il 
lılmii-

8.l ıl • .,., ,...,.,,_ Atıılu 

ı ·-· ..,. ... Wr --. ..a, ..... -a .... _ 
2-T ...... CS.....•ı ıC2t 

.... Cst 
S-F ... Wr ...,.(Ht 
• - o..ı,.t .-- C4 
5 - s.,. CJ) Wda C9t 
,_ ...... rlt .. (4. ..... 

... -..o1aac4 
7--
• - Bir rmk ff), rabıt eüb el» 
' - ... (5), peri (S) 
ıd - s.w.t (S), fikir (2t. ,... 

JUW 
11 - Erkek (2), .. ,.... Wr 
lmmı CS) 

T enkkinin blltla hataluma ft 
hatta memleketin .,..ı.-. 
... bile unutm11flar'. Ulllll
madıtı , blrşey vana o ela .. 
ti.karlar, IWDefl'U ticaretler, 
lqecilikl• •• i9ra8arcbr. 

Türk Muhitinin 
Hassasiyeti 

Ba Jmwta Tlık ....... 
b~ bqka bir mabittm 
~ hal'ubr. 

Milletimizin bu ralal laUIUll-

~ 

Tc+' 'ıuı.a ' 
" 

Sinemalar 

Geç kalaalar 

~OPERA Iİllemumda 

g&terilmekte 

ŞEFKAT 
Tamamea Fn•asc• .SzlG mükemmel filınl acele fidfp _l'lrilafb. 

JEAN TOULOUT Ye llARCJ] f.E jEFFERSON COHN tara· 
luıdaa te...U .m.. bu filmi aörenler mltelaanir n mtltehe~ 

~:~==ır.HallMpr dGnya bavadideri ile FELlx. BAHRiYELi 
KEDi aeall anh ruimler. ' 

HOIJ. YWOOD'DA BİR lzDlV AÇ • toew • t - • • + • bir ......... 
HOU. YWOOD'DA BiR IZDlv AÇ • Atla• • ....._,... ....... _.. ........... 
HOU.YWOOD'DA BiR lmlVAÇ: =:-- ............ 
HOU.YWOOD'DA BiR IZDlvAÇ: ~._.._!'"'..... Wr 

HOLL YWOOD'DA BiR tzolv AÇ : ~~ 11bı1 _.. 

HOU.YWOOD'DA BiR l7J>IVAÇ: ::.-A~.....-..... .,. 
HOU. YWOOD'DA BiR IZDlv AÇ • "'· ~.d flam'a emaetl .... 

HOU.YWOOD'DA BiR tzDlvAÇ; ~=:s;o 
HOIL Y1'00D'DA BiR IZDlv AÇ • CFOk:~1111eJ • .... 

• 111rh8r. 

HOU. YWOOD'DA BiR IZDtv AÇ • ••11w1a - lıılJlk ......_ ' ............ . 
~•v-.OOD'D· .a BiR n-ıv·.a ,ç • 1 1r....,.n1 ~ 
~·-· ft ~ ft • ~OPl!ltA+ •••• 

....,._eldir. 

Han1mlı Bir lktısat 
Allllıı .......... ...... 
.. •• , ..... lllltpt kabı+ 

Cezmi Leke Sabunu 
.. .._... ........... ı•ııwktedlr· 
~Sama Necati Ecsnell1 

~ ..... 
1 Almanca ılzll ve tukılı 

1
· 

en mlkemmel filmcGr, S ON POST 
yeti bilba11a ittihat " Terakki 
zamanmda taayytln etmif ol- DAROl.BEDA Yl TEMSiLLERi 
dupclan biz l>a tecrllbecle. 
bru-.tifade billw11a mlteyaldm s. •kp• ISTlll lllllUSI 
~yatklr olmakla mtlkel- saat 21,ao ela H tfH 

Fakat, maalesef hiz T o p az il 1111 
fırka azaları mükellefi 4 Perde 

oldugumuz hu manevi Terceme e- ı ı 
vazifeyi unutmak üzere- denler: l Ga- ffll 
giz. Paraga. ticarete, u H Rasim 
menfaat ve istifa<Je_ge p, • IJllJIJI 
dalmak üzereyiz. Halka Geçen HDeld aibi alı ak
lcarıı mütehakkim ve p•lan am•DI• " talebelere, 

.. , __ ı..ı... .1.7_ prpmha ekpmlan llDifonnalı 
müteKCOOır fJO.Zigeıu:r zabitan " camarteıd üp..ı.. 

-
........ hıl,Nw ·- .,. ........... ,, -

TeW.ı t.e..W-• 
r..ta1aatmaıt.t..w-m 
T.....,ı it' ... SON POSTA 

ABONE FIAn 
'l'ORKIYB - ECNEBi 

~-711 • -. ut • 

ıs,A, 
• it 

1 " 

139 lıır. 
ıa,, -. '°'• 

a.a.. ........ ıaLııa. 
ha ı •• _.... ........ 

almaktayız. Vaziyet w n amama tenzilat ftl'dar. 
meoldimizdenbllistifade --~---------------~------~~~~~~~~ 
lıükUmet memurları üze- Karamürsel Fabrikası Mamulib 
rine icrai nüfuz ve N U B E S İ 
tahakküm etmekten, dai- A K A R A Ş 
relerde hususi işler ar
kasında koşmaktan te
oa.k/d etmemekteyiz. 

Hele latanbulaa ve uir ~ 
leriD ilrafat mahallerhade k_. 
di•izi tethir etmekle, bilerek, 
bilmi,...U fabnm haiz olmua 
llamıel• laaJIİJete halk ..... 
nada deriD ralmels ika 
etmekteyiz. 
Cıkan Dedikodular 
dattm ba . marul ..... 

• birçok r~ .... 
eip oluyor, bir_ çok ~da
lara semin bamtlfoı'· Mille
tia kulaldarma, flrbmjan hay-
Iİfel n terefi ile ~ 
olmıyan itha•lar, iftiralar fi. 
.adaDIJOI'. 

Anafartalar caddesinde 12 . numarada 

Şık - Sağlam - Ucuz 
KUMAŞLAR, ŞAPKALAR BATTAN(YELER 
HAZIR ELBiSELER 
ERKEZ SATIŞ MAGAlAS 

lstanbul'da Sultanhamam ikinci Vakd baJd 
albnda 
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6 Teşrinienel 

Emniyet sandığı emlik 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Muhammen 
lıı.Jymeti lkru 

L. No. 

2231 790 

147 45 574« 2708 

Merhunatın cins ve nevi• 
le mevkii ve müştemilAtı 

Osküdarda Selami Ali efendi 
mahallesince Pannaklıbakkal J 

aokağmda da 23-1 numaralı 
seksen üç arşın arsa üzerine 
kirgir iki katta biri p.ndık 
odası olmak fizere dört oda. 
bir sofa, bir gusulhane ve bir 
mutfak iki yüz yirmi dokuz 
arşın bahçeyi havi haricen sı-
vasız bir hanenin tamamı Ahmet Sait B. 
Beyoğlunda F eriköy birinci 
kwm mahallesinde Büyükdere 
caddesinde eski 5, 5 mükerrer 
5 mükerrer, 5 mükerrer ve 
yeni, 7, 9, 11, 9, 1 No. 230 
arşın arsa üzerinde 2, 3, 4, 5 
inci katlarda yekdiğerinin ayni 
bir koridor, befCI' oda, birer 
banyo odası vardır bir 
mutfak, · birer bal kon 1 u 
dört daire üst katta ıse 
önde bir koridor, ilzerinde iki 
oda arkada bir koridor, üz~ 
rinde üç oda birer mutfak, 
birer balkonlu iki daire ve 
yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
hamam ve camekan mahallini 
ve burada çini iki koridor, bir 
oda, bir kahve ocağı, iki dış 
mahalli ve yüz d!>ksan arşın 
arsa üzerinde sıcaklık ve su 
hazinesini ve kırk üç arşın arsa 
üzerinde külhan ve üstündeki 
odaları ve altinda dükkanı ve 
koridor ve dairelerin kömür
lükleri çini koridor, antre ve 
üç odadan ibaret kapıcı da
iresini havi bir aparbmanın 
otuz iki hisse itibarile yirmi 
üç. hissesi Ayşe Şaziye, Müf
tehir hammlara Orhan Mithat, 
Ali Ridvan, Hayrünnas ve Ha
di münnas beyler, 

1235 63J3 2972 Beşiktaşta teşvik.iye mahalle· 

lS> 0016 

1134 3127 

390 3477 

3762 

.. Je eski ve yeni Kahtane cad
desinde eski 52, 54, 56 ve yeni 
76, 78, 78 -1, 80 numaralı biri 
seksen cırşm arsa üzerinde ah
şap iki katta sekiz oda, bir 
sofa, bir mutfak, ~ğeri yüz 
yirmi arşm arşa üzerinde ahşap 
üç katta sekiz oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir antre ve 
altında bir dükkin ve yedi 
ym doksan dört arşın bahçeyi 
ve denmuna cari nısıf masurua 
clcrumma cari nısıf masurua 
mailezizi havi iki hanenin ta-
mamı. 

Kartalda Babalar karyesinde 
Kariye derunu mevkiinde yeni 
59, 20 numaralı yilı: otuz ar-
şın arsa üzerinde ahşap iki 
katta biri camekanlı olmak il· 
~ere beş oda bir sofa bir top-
rak avlu bir mutfak ve bin 
üç yüz yetmiş arşın bahçeyi 

Halil B. 

havi yenice bir hanenin tamamı Sabri B. 
Horhorda Sofular mahalies"n:le 
Peştemakıhanı dorunu sot ajm-
da eski 1 ve yeni 29 mm ralı 
seksen beş arşın arsa üzerjıde 
zemin katı kagir diğcrl~ri ah-
şap olmak üzere iki buç.uk katta 
dört oda, iki sofa, bir ocak, bir 
methal ve yirmi dokuz arşm 
bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Cafer Ef. 
Y edikulcde Kürkçübaşı Hüse-
yinağa mahallesinde Y edikule 
caddesinde eski 63, 63 müker-
rer ve yeni, 93, 95 No. lı kırk 
arşın ana üzerinde taştan bir 
katta bir oda, bir toprak ara• 
bk, biı- kuyu ve elli arşın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Zemci Ef. ve Fatma Yaşar H. 
Mevlevihane kapısı haricinde 
Merke~efendi mahallesinde De
re sokağında eski, 6, 4, 4 mü-

S·ON POST~i\ 

kerrer ve yeni, .f numaralı yüz 
yetmiş beş arşın arsa üzerinde 
zemin katı kirgir diğerleri ah
şap olmak üzere iki buçuk 
katta sekiz oda, bir taşhk, bir 
mutfak. ve y~di yüz yirmi beş 
arşın bahçeyi ve bahçede bir 
ahır, bir kuyuyu havi bır ha-
ınenenin tamamı. Ayşe Sabiha H. 

Şerefettin B. 

545 1424 3909 Beyoğlunda Feriköy ikinci Jn.. 
aım mahallesinde Hmımoğlu ve 
Hasu sokağında eski, 42,47 ve 
yeni 7 4 numaralı albnış arşm 

arsa lizerinde kirgir iki katta 
dört oda, 1 ufak taş1ık, J mut-

fak, J kömür~ük, J kömürlük, 
1 ufak sofa, ı balkon, 1 m~ 
divenaltı, ve yirmi arşın bah-

çeyi havi bir hanenin otuz iki 

1 hisse itibarile yirmi hissesi. Ayşe Şaziyey 
Nurkadir ve Müftehir Hanımlarla 
Hayrünnas ve Hadimünnu B.ler. 

845 .f840 3913 Bcyoğlunda Feriköyünde birin
ci kısım mahallesinde Kaya so
kağında eski 42, 44 mükerrer 

ve yeni 4, 8 numaralı yüz elli 
arşın arsa üzerinde biri kagir 
llç katta dölt ôda, iki sofa, bir 

kiler, bir şahniş, bir balkon, 
bir mutf a~ bir antre, bir taşlık 
ve diğeri keza kagir üç katta 

beş oda, b~ sofa, bir kiler, 
bir şahniş, bir antre, bir taşlı~ 

bir balkon, bir mutfak ve üç 

yüz em arşın bahçeyi ba\'i iki 

hanenin otuz iki hisse itibarile 
yırmı hissesi Ayşe Şaziye, Müftehir, 

Nurkadir hanımlarla Hayrünnas ve 
Hadimünnas beyler 

565 1780 3914 Beyoğlunda Feriköylinde birinci 
kısım mnhalle~inde Hanımoğ!u 
ve Hasu sok [;ında eski1 24,47 

615 1884 13131 

mükerrer ve yeni, 76 numaralı 
yetmiş iki arŞıln arsa üzerinde 

yarım kagir. iki katta dört 
oda bir uf ak sofa, bir taşlık, 
bir mutfak bir kömürlük ve 
yirmi sekiz ntşm ba.1-ıçeyi havi 

bir hanenin wız iki hisse iti
barile yirmi ~!ssesi. 

Ayşe, Şaziye, Müftehir, Nurkadir, Ha
nımlar1a Hayrünnas v~ Hadimüımaa_Beyler 

Üsküdrda Bulgurlu mahalle

sinde Şeyh islam Küçük Çam-
lıca Çilehane sokağında eski 

9, 11 ve yeni 2, 4, 2, 4, l 
numaralı iki yüz altmış beş 
arşın arsa üzerinde yanm kab 

kagir diğerleri ahşap olmak 

üzere iki buçk katta on od~ 

üç sofa ve yüz elli sekiz arşın 

arsa üzerinde yıkılmış ahır ve. 

mutfak mahallinin ve bin yüz 

yetmiş yedi arşın bahçeyi ve yir

mi dört dönüm faz!a bahçeyi ve 

bostan kuyusunu havi muhtacı 

... 

tamir bir köşkün tamamı. Mehmet Niya

zi Ef. Emine Müzeyyen H. 

527 6.1:0 16443 Üsküdarda Aşçıbaşı mahalle-
sinde Mo!!ktep sokağında eski 

30, 30 yeni 36~ 36-1 numarah 
yüz altmış arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta biri dört 
oda, birı küçük olmak iixere iki 
sofa, bir mutfak, diğeri fiç oda 

bir antre hariçte küçük b:r 

mutfağı havi bir çatı albnda 
yeni iki hanenin tamamı Numan ağa 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilab yanlı emlak 
hizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 13 teş
rinevvel 930 tarihine müs:ıdif pazartesi günü saat ikiden 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak (Muhammen kıymet- I 
terini) geçtiği takdirde kat'i kararlarmm çekilmesi mukarrer 
bulunduğundan talip olanlann mezkfır günde saat 4 de kadar 
sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra 
vuku bulaeak mürac:aatlann kabul edilmiyeccği ve mezkfir 
emlake evvelce talip olanlann kat'i karar esnasında hazır 
bulnmadıklan ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 

1 taliplerin mü.Zayededen çekilmiş addolunacaklan llizumu ilan 
olunur. 

Sayia '7 

Istanbul Gümrükleri 
Baş Müdüriyetinden: 

Hızır yangın söndürme makinasından veya aym evsafta 

diğet" yerli malı malcinaJardan aleni münakasa suretiyle 

mubayaa olunacakbr. 

Talipler prlnamesine ıttıla hasıl ederek münakasanın yapı

lacağı 12 - 1 O - 930 pazar günll saat 14 de baş müdüriyetteki 
komisyona müracaatları. 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlanna ve Banka 
memurlanna 

TAKSİTİLE 
Satış muamelesine başlanmışbr. Tafsilahm müessese
nın Sultanhamam'daki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

Istanbul ziraat me!;
tebinden: 

Mektebe kayt ye kabul edilmek llzere vesilcalariy)e müra

caat etmiş olan orta mektep mezunu efendilerin muayenei 
bbbiyeleri icra olunmak için işbu teşrinievvclin 9. cu Perşenbe 

~ü sabahleyin saat 10 da Sultan Ahmet de ~layet baytar 

ınüdüriyeti dairesinde isbab vücut etmeleri. . 

HA.VA GAZlşti. 
Beyoğluında İstiklal caddesinde 34 numarada bulunan 
şubemiz 8 T~rinievvelden itibaren yine ayni cadde 
üzerinde 101 numaralı mağazaya: 

(Sabık F ort otomobilleri teşhir mağazası) 
naklolunacakbr. 

M ... d ' UJ e. Müjde! 
Uzun zamanclanberi aabını.ı.lıkla 

beklenen ve dünya _sergilerinde 
birinciliği ka:znnmış olan: 

TİMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
En son Amerikan m.akinelerilc ve halis bvcç çeliği ile mütehu

aıalar tarafından imal edilen Timsah marka bnf bıçaklan terkibinde 
henüz sanayi alemince malum olmıyaa Te rnüııhuıraa fabrikamız 
kimyageri tarafından keşfedilen harikulade kimyavi bir maddenin 

ilavesi aayeainde ke&kinliği zayi olmadan ayni bssakla lS defa braş 
olunmuı temin edihni.ytir. Yüzüoürin tuaYdinl idame ve zevkle 

braş olmak isteneoiz başka bıçaklardan sarfınaz:ı.ria yalnu: ft yalnız: 

Timsah markalı braş bıçaklan kullanınız 
Anu edenlere mecc:&DCn nümuı:ıe ita edilir. S.hibl lmtiyu ve yegloe ~su: 11.J-- Çiçek Pazarm'da Stratiyadi hanında No. 7-8 --~ 

t;:.1: Millet tiyatrosunda 

5 T eşrinicvvel 
Pazar akşamı 

Cihan Komiicler 
Müsabakası 

NAŞİT, DÜ.M
BÜLLÜ lsMAİL 
ŞEVKİ, CEV· 
DET. FAİK, 
NECATİ Eey
lenn iştinı1<i e 
AŞIKLA.R 

KAHVESIN
DE BİR 
GECE .. 

KOMiKLER İMTİHANI 

lDDİALI MÜSABAKA 
Liıtfen el ilinlaı""lm oku yun uz 

B o s ' o n B i R' A H A n E s . 
AÇILDI 

ibar ailelerin içtimagahı - mükemmel müzika 

Süt nine arıyoruz 
0 

Nihayet iki aylık olanlar Dr. Hor o ·onı 
varsa Şahzadebaşında Mah· ı _ 
mudiye çeşmesi sokağında 20 Beyoglu Mektep sok ... k o. 35. 
No. hane· ·· . :-aat. muav<-n" s~bahtan akc;:nna kıdar 



8 Sayfa SON POSTA 

Yeni Mevsim Yaklaşh 
Bu münasebetle Galatada Karaköydo börekçi fınm ittisalinde büvük mahallebicinin üstünde 

il _Büyük 
Elbise 

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

çeşitlerde münte~ap elhiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE 

ı ·ı· b J 91 / Liradan T çk ti ngı lZ muşam a an 2 itibaren ren O ar 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 ,, iyi cins yünlü paltolar 

Muşambalar biverUn utarh 

,• 

Müşambalar ~~~1!>,l!:1 

Gabardin Pa rdeaül?° 
Muflon ıle 

LlclYert alyah .,. 
aaJr renklerde " 
HANIMLARA 

MAHSUS 

171/ Llradu 
2 itibaren 

,, 
nı 

MAHSUS 

Jıfqhur Mandelbug marka empermeablllze 291 J 
Gabardin pardesüler · 2 " 

°:'ut ~e:d~ Muşambalar 131 
/ 2 ,, 

Mandelb:!~ ~;ırdesüler 371
/ 2 ,, So. ..da Wçimde M bal 141 I .-. kabili tebdil uşam ar ı " 

lnı'ılh biçimi kuma~lardaa 221 lı ff 
Pardesüler Muhı;.~erc&e Trençkotlar 171/1 

" 

ÇOCUKLARA 

Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

MAHSUS 

41 /
2 

Liradan 
itibaren 

71/2 ,, 
91

/2 " 
Trençkotlar muflon ile 131 

/ 2 

Yünlü paltolar 91
/ 2 

" 
" 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet tık parde-1 

afiler, paltolar, koıtümler, ve muşambaların mün• 

tebap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve 

ipekli muıambalann mGtenev:vi çetitleri mevcuttur. 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiFADEYi MEZCEDINIZ 

Cihanşümul bir şöhreti haizMANDELBERGmarka müflonlu veya müflonsuz(yünastarlı) en ınükemmel 

EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERiN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renkJerde deri taklidi veTo dö peş TRENÇKOTLAR ve 
· MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

• 

Teşrinievvel 6 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ== TEDİYATIA BÜYÜK TESHİAT 
KABIZLIK SUIH• AZIM l(araciğer ve böbrek hastalı~lannda hamile MAZON MEYVA TOZU aımak p~k . nafidir. Me~-

k~dınların gasyanında denız tutmasında vaların eksen havassı nafi Yelkenci Vapurlan 
amı camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücuda latif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, İzmirde MorenÖ Margunato ecza deposu. 
Adana M. Rifat eczanesi Umumi deposu: Bahçelmpı iş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük şişesi 120 kuruş. 

Karadeniz Postası 

HASAN 
Ecza deposu müstahzarab 

Parla, Londra, Roma ve Avnıpanın büyük şehirlerinde ea 
büyük milkifab ve albn madalya ve nişanlan diploma• 
larla muaaddak birincilit} ihraz etmiıtir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romathma, sıraca, kemik. ılntr, 
verem, ademi iktidar, taaallubü şerayin, belgevşeklitf 
lıutalıklanna nafidir, şifeıi 60 kuruş. 

Ha -;an kolonyası 
Halis limon ç'çeğinden müstahzar bir harikai aan'at 
olup 90 derece:lir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyük zevab Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
35-60-11 O Ye 200 kuruşluk ıişelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkla
nnda istimal ed lir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok
kalık fİ~elerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. inci gibi parlabr. Çürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarını, nezlelerini 
keser. 

Hasan sürmesi 
Gözlere mukavemetsuz bir cazibe ve füsun ika e
der. Kadınlann hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker bastalıklanna Ye diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeli~ baaebile büyük 
bir nğbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruttur. 

HAS balık yağı 
Norveçyanın halis Morina balığının baş mahaulndOr. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk rayet 
temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, gftYe •• 
sair haşaratı yumurtalariJe imha eder. 75 kuruştur. 

Merkez acenteai :Galata köprü baş nda Beyoğlu 2362. Şube 
acen teıi: Sirkeci' de Mühürdar zade hanı albnda Tel. lat. 2740 

Trabzon Birinci Mersin postası 
Postası (Çanakkale) vapuru 8 Teş-

( MAHMUTŞEVKETP A _ rinievvel çarşamba 1 1 de Ga
lata Rıhbmından kalkarak Ça

ŞA) vapuru 7 teşrinievvel nakkale İzmir, Küllük, Bod-

s 1 L 1 1 K S 1 m 1 
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğnyarak 

· Mersin' e gidecek ve dönüşte 
Galata Rıhbmmdan kalka- ayni iskelelerle beraber Taş
rak Zonguldak İnebolu, ·Si- ucu, Anamora Kuşadasına uğ
nop, Samsun, Gireson, Trab- nyacaktır. Andifliden kalkan 
zon, Rize'ye gidecek ve dö- yolcu ve yükü gidiş ve gelişte 
nüşte Sürmene, Trabzon, Ti- Fethiye'de aktarma suretilo 
rebolu, Gireson, Ordu, Ün-, alırup verilir. Çanakkale için 
ye, Samsun, Sinop, tılebolu yük alınmaz. 
Zongulda'ğa uğrayarak ge- -~--------
lecektir. Ayvalık Sürat Postası 
ı (Mersin) vapuru 1 Teşrinievel 
ızmir sürat postası salı ı 7 de Sirkeci nhb-
(Gülcemal) vapunı 6 teşrini- mından kalkarak Gelibolu 

evvel Pazartesi 14,30 da Galata Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
Rıhbmmdan kalkarak Salı sa- remit, Burhaniye, Ayvalığa 
bahı İzmire varır ve Çarşam- gidecek ve dönüşte mezkUr 
ha 14,30 da f mıirden kalka- iskelelerle birlikte Albnoluğa 
rak Perşembe sabahı gelir. _u_ğn_yar_ak_g_e_Ie_c_ektir_· _. __ _ 

Vapurda mükemmel bir or- Badema Antalya postala-
kestra ve cazbant mevcuttur. n yapılmıyacaktır. 

İstanbul gümrükleri 
müdürlüğünden Baş 

Gümrük le.azım ubannm aleni münakasa ile tamir 

'" tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri görllp 

mlinakasanm yapılacajl 25 - 10 - 930 Cumartesi günü saat 

14 de teminat ewalam mGataabibeD bqmndüriyetteki ko-

lemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

B ··ı t vapuru U en 5 Te§rinienel 

Pazar 
günn akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trahzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğrıyarak avdet 

S vapuru 8 amsun Teşrinievvel 

Çarşamba . 
Gnnn akşamı 6 da Sirkec•. 
nhbmından hareketle doğrU 
(Zonruldak. lnebolu, Sanı
sun, Ordu, Gireson, Trabzollr 
Sürmene ve Rize ) iskelele
rine azimet •• avdet ede
cektir. 

T afsilAt için Sirkecid' 
Yelkenci hanında kiin aceO"' 
tesine müracaat. 

Tel. l.stanbul 1515 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstan- BARTJNh•tb LllkaPQST:: d 
bul meymenet hanı altındaki ekaprea Ai1' 
azı hane Telefon İstanbal 11 A YD iN ~·1:,rioevvel 
ZA Y - Aylık cüzdanımı Paz~~esi Sirkeci' den hareki& 

mührümle beraber kaybettim. Eregl~, Zongul~ak, B~, fi 
yenisini alacağımdan eskisinin rucqile, ve C!deye uımet 
ük k avdet edcc:ektir. _..d 

h mil yo tur. Taf il•t . . s· k • ~-•~-

1 

ı • ıçın: ır ecı ~ r" 
Miralay Eaat Beyin ıe.ceai: karşısında Mizan oğlu hao 

Emine 2 Telefon lat. 354. ~ 

FİKRİ TEVFİK 
OTOMOBİL 

VE 
IST MEKTEBi 

Yeni ·devrenin ders

lerine 8 teşrinievvel 

Çarşamba günü baş

lanacakbr. Mektebin 

programını isteyiniz. 
d oı• EKTEBE• Ayazpaşa'da Beyoğlu Jan ar 

• dairesi önünden gidilir. 

Telef on: Beyoğlu 2508 :.-----
llea'ul Mndnr: Bıırlıa1111ttin Ali 

;ı, 

• ' . 

d 


