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SON P O S TA Halkın gözüdür: 
SON POSTA Halkın kulağıdır: 
SON POSTA Halkın dili d 1 r: 

Halk bununla görür 
Halk bununla işitir. 
Halk bununla •llvler. 

EDiYOR Hiçbir Şeyden Çekinmiyerek 
Reyinizi İstediğinize Verirse

niz Galebe Sizindir 
• 

Yapılan yoL v: . .t Ak B D.. irsku·· ..ıarlı 'arı Dı"nledı· ••• ~~~fi>E ~tz~i:E~~f:; [ B 111 1 lıazı kusurııı ı usu1 çora • un v~ uj Lj ugünün ıvıeselelerinden 
karııııştır. ---------- İzmir Meb'usu İthamlan 

miDü~ada!f Dertler' Şikayetler Deşildi ve Reddediyor Vali Beyefendi,· . İg" fal 
geldi. Reylt H Ik H k v d• Hizınet gazetesi başmuhar-
~alrı iç~n. • Akçora B a a a er ı ... riri z~~el Besim Beyin ih~- Edı·ıen sı·z Olmıyasınız?. alde ıdil~r. • 1 yar ettigı hattı hareket İzmır-
~aldıkça hız de büyük bir dedikodu uyan-

ıstifadc edemt Kadıköy' de Sinop Meb'usu Fehmi B.in Bir Konferansı dırdı. Serbest fırkaya taraftar İntihabat başladığı gündenberi aaııdık başlannda ve intihap 
~anunun olan ( Yeni Asır ) ile ( Halkın yerlerinde seferber halde çalışan muharrirlerimiz birçok yolauz. 

ıaabıt olan ku Sesi ) refiklerimiz Zeynel Beyi, Iuklar ve kanuıquzluklar gördüler. Bunları Uç gündenberi 
!arını tetkik e verdiği sözden geri dönmüş gazetemizde neşrediyoruz. 

olmakla itham ettiler ve bu Serbest fırka lideri Fethi B. de kendi teşkilatı vaaıtasilo 
hattı hareketin ihtiyarında haberdar edildiği yolsuzluk ve kanunsuzlukları madde ile zik
~addi vaziyetin amil olduğu rederek Vilayete ve Müddei umumiliğe şikayette bulundu. 

1 - Kanu. 
lıabatı idare 
'ııtihap encümeı. 

)t. Bu encümt. 
4l. muhtarlar " 
or. Bu defa 
\ıı intihap 

.. ıtaraf c' 
Yanlış yt 
olınuştur. t 
Olduğu gibi 
telif fırka 
llıürekkep n 
01nıalı ve . ı .. 
kontrol etmei 

2 - lntihai 
hilecek münt~ -
Uefterlere ka~ 
1 

'afta müddetle 
yor, halka İsil 

kanı veriliyor. 
'Uyanlara da iti 

.ın bu 
hatalı 

tııiştir. Bir 
iptidai bi 
leri kimı1: 
!inde tanzim 
hap esnasınt... 
l'l\Uştür. 

İntihap hakkı 
des hakkıd . 

kaydedil 
la takyit 

ir. Medeni 
uğu gibi, 

Dün intihap yerlerinde şıı manzaralar görülügordıı ... 

, 
I 

ıınas.ında bulund~l~r. . ! Vali 8. dün gazetelere beyanatta bulunarak Fethi Beyin 
B~ uza~ta. ~adı~e~ aad:- j iğfal edilmekte olduğunu söylemek cesaretini gösterdi. 

ce bır seyırcısı v:azıyetindeyız. Bizce Fethi Bey değil, vali Bey iğfal edilmektedir. Vali B. 
Bi_?aalenaleyh_ .. vakt dika' hakkıng.a intihabat esnasında galiba lstanbulda değillerdi. Ashabıkehf 
mut ea yuru me ve ır "b" 1 • k eo· . . . ·ı gul l l dı. 
meslektaşa, muhtelif ithamlar ogı 1 e: ~nneh lkıap~nıihp ghazakıkıçını skulleyrı e akmeş o muş a~ 
k <l k dis. • üdaf nun ıçın a ınt ap m anm tan vaz geçmıye 
arşısın a en mı m aa ' b d haks zı·w . . di di. 

etmesi imkanım vermek arzu- mec ur e en 1 1 an ışıte':°e. ve göreme 
'l d" z 1 B • b yın· [ Denmı 7 mcı aayfada ] """'* sı e un eyne esım e ,,... 
yazdığı mektubu sütunlarımıza 

geçirdik. Fakat hadise bunun- Antalya Meb'usu Söz Söyliyemedi .. 
la bitmiş olmadı. ! · 

Anlaşılan lzmirde çıkan dedi- H 1 k M •• d • 
kodular devam ediyor olmalı . a u t e m a ı y en 
ki bu sabah ta Vasıf beyden 

bir telgraf aldık. Onu da ay- G • • A ık ı . d 
nen aşağıya yazıyoruz: azıyı 1 ş 1 yor u ••• 
SON POSTA GAZETESiNE 

İzmir, 9 teşrinievvel - Hiz- Antalya, a (H. M) - Antalya meb'· 

met gazete i sahibi Zeynel Be- ..... ıwıı. Ef. dila rece (Yeıılkapo) 
k..b\l'e•ine çıktı,. Btr koafer.uı• •er

sim beyin Halk fırkası namına . ,,... ı.teotij • m:lerinde mllbe caYıune 
beıfden para aldığına dair kelimeler vardı. Halk lmch vo Ra· 

ol~ haberler gayri varittir. •U. Ef. ,ı .... turmaı. ıçı.. en iyi 

Tekzip ederim. çareyi buldu, hep blrdea ayaia 
kalkarala 

İzmir meb'usu Visı/ y G zı d' L .... _ 
- &fUID a , ıye u.a5q-ı• 

fırkaya candan qık olan bu 
halk· önünde •llylemek için fena 
bir zemlii . bUJblUfbı.. Binaeiıalcyb 
mecburen auıtu ve kahveden çılı:tı. 
Bıı defa da halk Gui Hz.ne miıı-
net ve tllknuıını anediyor, hem dec 

- y afUlll Setbyt hrka, di,e 

Y Y • d ya bllfladı. Rasih Efendi Serbeat 
angın enn e .

1 
-

Kadın Silô.hz J 
Kanlı Bir Karmanyo- ı:•-;:===:;;;;::;;;;;;:;:=;=======: 

bağnyordu. 

}acılık Oldu · 
Çarşambada oturan Atıf 

efendi dün yangın yerinden 
geçerken önüne biri sivil di
ieri bahriyeli, iki kişi çıkınış 
Atıf Efendinin cebinden (40) 
lirasını almışlar. 

Bu sırada bahriyeli tarafın
dan teşhir edilen tabancanın 
namlusunu tutmasile tabanca 
ateş almış, çıkan kurşun Abf 
efendinin sol memesinin üzerine 
isabet ederek ağır surette ya
ralanmL~lır. Mütecavizler kaç
mışlardır. 

OsküdM intihabatı dün mu- ı meb'usu Yusuf Akçora Bey zubahis edip acı, acı ş· 1 -) t
t.t hararet ve elektrikiyet gelmişti. Sandık başında bir !erde bulundu. Yusuf Akçw:ar 
~de geçti ve görülmiye alı- saat kadar kaldı. Sonra dışa- bey bunları dikkatle din!edi. 
plan tesir ve müdahalelerin rıya çıktı, halk ile temas etti. Bir kısım insanlar vergileri 
hepsi yapıldı. Halk ta bu yol- Birkaç yüz kişiyi dinledi. mevzubabis ediyordu. Bütün Rey sondığı başındakiler ı1%dcn 
auzluklar karşısında durmadı, Halk mütemadiyen gördüğü bunlardan sonra Yusuf Akço- hangi fırkaya rey vereceğinizi •orarlar-

ukl J l ki • aa biliniz ki bu sualde hüsnG niyet 

Vatandaşlar 

lığı 
>'alt. 
edile 
haıu.._ 
0turduğt 
Beyoğlı.. 
Oldu. }-
41'1\ele , 
olarak 
Şişli ıil 

dinlenmedi, mütemadiyen şika· yolsuz! an, usu SÜZ Ü en an• ra bey : yoktur. Saflyetinlzdcn istifade ederek 

yet etti, itiraz etti, kanun labyordu. Bir talebe kayma- - Hakkınız var, dedi. "defterde lsıninls yoktur" diye lnti-

m'u' saade etmed'ıg" ı' ı'çın' yapıla- kam beyin müdahalelerini mev• (Devamı 2 inci Sayfada ] hap lıaklwuzı iptal etmek isti yenler 
vardır. AldanmayınLZ ve fikirlerinizi 

m.ıyan murakabenin bir cemile • açı'k söyleyiniz. ismini&! defterde 

olarak icrasına müsamaha edil- A d B ı d• 1 tih b buldurup imza ~!tikten sonra elinizi e e iye n a 1 vicdanınıza koyunuz ve reyinld öyle 

mesini istedi, kabul ettiremedi. y ID ıı..:v.:;;••,:ı":;,:;"'::·---------'I 
İntihap bir cami içinde ya-

~:~:~ubiz ~=l~:ce~~ d:: Tekrar Temdit Edildi .. - HUPOR:29-
ve camiin penceresini daha 
iyi yaptıracağını söyliyerek 
wrdu, kırdı. 

Öğleden sonra Istanbul 

Aydın, 8 Teşrinievvel - İntihap müddeti bitti. Fakat reyler 
kanuni miktardan 394 tane eksik çıktığı için müddet bir hafta 
daha temdit edildi. 

İkinci Piyanko 
Son Posta'ya Mahsustur - Ayol, o koskoca iğneyi ne yapacaksın? 

- İntihabata gidiyorum, belki lizım olur. 

TEHDİTT~~ KORK AYINIZ: Cümhuriyetin F ezailinden Tama
inen İstifade F Jebilmek, Medeni 
Cesareti Göstermekle Kabildir ... 



SON POSTA T eşrlnievvel 1 O 
--==s--~ -~-~==--============================~=======:::========================-==================================:=:---::: 

Halkın Sesi 
-~---------~-

DABiLİ -ABBBLBB Günün Tarihi 

Valinin Beyanatı 
~ .. 

Yusuf Akçora Bey Dün Usküdar Halkını Dinledi .• Gazi Hz. nin İstan .. 

Ve Halkın Fikri O rtl ş·k"' ti D: ·ıd· İstanbul Valisi ııfatile Muhiddin e er, 1 aye er eşı l 
bey intihabat şikayetlerini gayri 
varit g·ördü. Valinin beyanabna e 

bula Cevapları Bey fstanbul"un kurtuluş bayramı 
münasebetile çekilen tazimat tel
graflanna cevaben Reisi cümhur 
Gazi Hz. gerek is tan bul V alial 
Muhittin Beye, •erek C. H. F. 
Müfettit1 Hakkı Şioui J>t- ya fll 
eevabt telgrah ganclermitlerdln 

Ve Akçora 
Hak Verdi ... göre bunların azim ekseriyeti yay- T •• ı • d H Ik 

garadır; "şikayet var densin,, aiye e es sur çın e a a 
yapthyor. O, tahkikat yapbrm14 ~ 
l'Örmüş ki bunlar aaılsu şeylermış. 

iste dün halka llOl"dufumm: nal 
İataııbul V alisiniır. bu beyanab et• 
rafında ldl Hallı ta ee .. p •erdi. 
Şimdi bu cel'aplan okuyabilininb:. 

Kadıköy' de Sinop Meb'usu Fehmi Beyin Bir Konferansı ... 
Nail 8. (Uzun Yuaufta 13) 
- Vali B. gelsin görsün, 

bu kadar. Fakat görmek için 
ıelsin. 

lf. 
Fuat B. (Balat, Ayvansa.ray, 

Çınar çeşme sokakta 17) 
- "Müdahale yoktur" diyen 

Vali B. gelsin de zabıtları gör
sün. Bitaraf polisin tesbit etti
ği cürmü meşhutlan görsün. 

lf. 
Rıza Ef. ( Şehremininde, 

Uzun Yusuf'ta Raif Pş. soka
ğında 2) 

- Ben ( 25) senedir ayni 
mahallede otururum. İsmimi 
bulamdım, yalnız valdemin ismi 
var. Vali Beyden istediklerimiz 
ıikiyetlerimizin dinlenmesidir. .. 

Ra.şit Ömer Ef. ( Haydarda, 
..\takpaşa mahallesinde Tekke 
aokağında 1 ) 

- Bağıranlar haksız değil
dir. İşi kestirip atmak ve 
bağıranlar haksızdır demek 
bir mana ifade etmez. Zabıtla
ra bir göz atsın. 

* Arif 8. (Fatihte, Sangüzel-
de, 130) 

- Bağıranlar ve çağıranlar 
hiçbir vakit hakSlz değildir. 
Bu haksızlığı Vali bey nazarı 
dikkate almazsa ınahkerneler 
vardır, ve kanun haksızlığa 
ajnyanlara yol göstermiştir. 

~ 
Hüseyin Fevzi B. ( F atib, 

Gelenbevi mektebi karpsında 1) 
- Cümhwiyette halk ve 

intihap serbesttir. Sandık 
başında encümenden olmıyan 
Halle Fırkası azası bulu-
nabiliyor da, Serbest fır-
ka azası bulunamıyor. Vali B. 
hunlan görmüyor mu? .. 

Hayri B. ( Cibali, Üskilplü 
mahallesi, Nalıncı sokak 15) 
numarada. 

- Gözümüzle goruyoruz; 
yolsuzluklar sayılmakla bitmez. 
Vali B. , acaba neden bunları 
ıörmüyor? .. 

Ahmet Ef. ( Kantarcılarda 
18) 

- Vali, intihaptaki yolsuz
luldar asılsızdır diyor; demek 
binlerce kişi yalan söylüyor? 

( Baş tarafı t nei .aylada) ı tahsis ettiği otobüslerden bi-
- t. rinden Sinop meb'usu Hasan 

Vakit epeyi ilerlemişti. Bura- Fehmi Bey çıkmışb. Derhal bir 
da bir muhtann ••nüfus kiğıt- alay hanım ve genç etrafını aldı 
lan ya inim ak lizeredir f " diye Serbest fırkanın rey puslalanm 
eline ilmühaber verdiği birisi vermiye teşebbüs ettiler. Ha-

~ rey atarken ve bu ilmfibaber san F ehm.i B. derhal konferans 
makbul addedilirken zabıt tu- vermiye başladı: 
tuldu, cürmü meşhut tesbit - Hanımlar, beyler, sizi 
edildi. Az. sonra kaymakam B.e yedi senedenberi bu bale ge
yaklaşan bir Ef. " saat beş " tiren, bu terakkiye isal eden 
dedi. O da emir verdi! Halk Fırkası değil midir? Ba-

- Sandık kalksın ve sandık şmıza şapkayı koyan, yeni 

kaldtı. 1 harfleri öğreten o değil midir? 
15 Tıp talebesi burada mu- Niçin Halk Fırkasından uzak

tat faaliyetlerini göstermişler· laşıyorsunz? 
dir. • Halk cevap verdi: 

Bir Tokat Meselesi - Hayır, bütün bu dedik-
- h --~ lerinizi, milletin ihtiyacını an-

l_{adıköy~ a~at uısan .8: lıyan Gazi yapb ve verdi. Ya
isrninde hın, hır müntehibı şasın Gazi. 
tokatlarken halk, iizerine yn.. Hasan Fehmi B. oradan rey 
rilrnüş, Üsküdar Serbest_ sandığına gitti, reyini kullan
fırka ausman müdahalesile dı. Tekrar ayni otobüse gelip 
hadise yatıştınlmışbr. binecekti. 

Kadıköy' de Şen Halbuki reyini Halk fırkası 
Bir Hadise lehinde kullandığı için Serbest 

Kadıköy intihabı dlin sükUnla fırka otobüsünden istif abe et-
. tir Atılan reylerin ek- mesine imkan yoktu. İtizar 

~==' bunları atanların ade- edildi ve. bu. şen hadise de ~u 
dine bakmak icap ederse suretle bı~ış oldu. n 
Serbest fırka lehinde idi Bolşevık Propagan~ 
ve bu hal havanın kısmen d a s ı M ı ? 
yağmurlu olmuma rağmen Fatihte Gülcamii intihabatı da 
böyle oldu. sinirli bir hava içinde cereyan 
Sandık kontrolsüzdü, Serbest etmiştir. Birçok halk

1 
ellerhıde 

fırkanın sandık başında aza rey pusulalan olduğu halcJe 
bulundurmak için yapbğı bntün atamadıklan için çok sinirleıı
teşebbüsler beyhude oldu. mişlerdir. Saat beşte sandığın 

Vali muavini Bey, yaptığı mühürleneceği işitilince l;u 
vadi buraya tebliğ etmemiş- sinir buhranı büsbütün artm~b. 
ti. Kaymakam da kapıdan ay.. Mütekait yüzbaşı Nafiz bey 
nlmıyanlan zabıt tutmakla isminde biri camiin merdiven
tehdit edip aşağıya indirdL lerine çıkarak ıöyle bir kon
Maamafih Kadıköy, evvelki ferans vermek istedi: 
günkü protestosunu Üsküdar - Muhterem halk, Serbest 
Müddei umumiliğine tekrar fırka aramzda zehirli propa
etti. Mnlkiye teftit heyeti ganda yapıyor, Bolşevizm so
riyasetine de müracaat etti. kuyor. Ey halk, onları dinler
Müfettişlik riyaseti dün bu seniz iki evinizden birini alırlar, 
işle meşgul olacağım va- dört kat elbisenizden üçünü 
detnıişti. Fakat her nedense alırlar ... 
gelmemişti ve Serbest fırka- Bu saçma sapan sözleri işi
mn bu şikayetleri bu şekilde ten halk, bu efendiden, daha 
kaldı. fazla devam etmemesini rica 

Dün Kadıköyde şöyle tuhaf etti. Gürültü arasında mevkiini 
bir hadise de oldu : terketti. Bu arada: 

Serbest fırkanın müntehip- - Yalancı, iftiracı! sedaları 
ler:ni de bedava taşımak için yükseliyordu. 

' 

Tabancalı Hatip 
Burada Ahm~ Bey iaıuinde 

biri de konferans verirken bir 
elini sık sık arka cebine glS
türüyordu. Bu hal, halkın 

nazarı dikkatini celbetmişti. 
Bu adam tabanca taşıyordu. 

Memurlar geldi, bu efendi de 
karakola gölürüldü, silahı alındı 
ve serbest bırakıldı. 

Reji Amelesi Gelirken 
Tüfün fabrikasının paydos 

düdüğü çaldıktan aoora halk 
arc.smda heyecan başlaımşb: 

- Geliyorlar ... 
Reylerini tazyik altında ver

miyeo (500) kadar tütün ame
lesi ellerinde, büyük bir kağıt 
üzerine iri harflerle şu keli
me! er yazılmış bir istida ol
duğu halde geliyorlardı: 

- Serbesti, adalet istem. 
Reyimizi vereceğiz. Fakat az 
bir zaman kalımşbr. Şimdi 
sandığı kapatacaksınız. Kay
makam Bey bu istidamın oku. 
Ya bizim reylerimiri tamam 
sandığa attır veyahut yanna 
tehir et.,, 

Kaymakam Bey bun-
ların istida!armı kabul etmedi 
ve polisler tarafından sandığın 
mühürlendiği kendilerine tef
him edilince orada toplanan 
halk: 

- Reyim:zi vermeden 
gitmeyiz. Biz sabahtanbe-
ri bekliyoruz.,. Diye şikayete 
başladılar. 

Bu kesif kütle coşkun bir 
dalga halinde camim kapısına 
üç <lefa i!erlemişt fakat kapı
lar arkasmdan demirlendiği 

için içeriye girilememiştir. 

Merkez l\lf emurunun 
Nutku 

Bu sırada F atib merkez me
muru Mazlum B. merdivene 
çıkarak demiştir ki: 

-Efendiler! Bugün reyinizi 
tamamen veremiyecek'iiniz. 
Hükümet intihap müddetini 
bir hafta daha temdit etmiştir. 
reyiniz.i yarın da verebilirsiniz.,. 

Merkez memurunun bu hi
tabesini halk hep bir ağızdan: 

- Bunu tevsik ediniz, zabıt 
tutalım, diye bağırmışlar. Maz-

1 lum Bey bu sırada camim 
öbür kapısından çıkmış. mer
keze gitmiştir. 

Otomobilin Önüne 
Ablan Adam.. 

'Halkın bu tehacilmü karşı
sında saat albda kaldırılması 

icap eden rey sandığı saat 
yediye kadar camide kalmış

tır. Polisin nasihatine rağmen 

halk bili camii blrakmak iste
miyordu. Bu sırada sandığı 
almak için gelen otomobilin 
önüne birdenbire birisi atılarak 
uzanmış, bağnyordu: 

"- (30) senedir bu mahal
ledeyim. Dört saattir burada 
bekliyortmL Defterde ismimi 
gözümle gördüğüm halde yok 
dediler. Kimseye dinleteme
diın. Vak'ayı cürmiye olmayın
ca polis bakaınazmış. Ben öle
yim de zabıta defterde ismi
mi bulsun ve bu yapılan fe
nalığı kanımla tevsik edeyim,, 
diye bağırıyordu. 

Bir Bitaraf ın Konferansı 
Bu sırada birisi masa üzerine 

çıkarak heyecanlı bir nutuk 
söylemiş ve sokakları alkış tu
fanına boğmuştur. Bu efendi 
demiştir ki : 

"- •J>ek muhterem ve aziz 
kütle! Ben bugüne kadar müs
takil idim. Ve buraya reyimi· 
müstakillere vermek için gel
miştim. 

Fakat şimdi bütün vicda
nımla, bütün imanımla koyu 
bir Serbestçi oldum. Bunu na
musumla temin ederim. Efen
diler, Hanımlar size itidal tav
siye e<lerim. Mutedil olalım. 

Serbest Fırka milyonlar sar
f etne böyle vesile al ar bulamaz. 
Memnun olalım. Serbestçiler, 
manen kazantnl}lardır." 

Müddei Umumiliğe 
Müracaat 

Cibali tütün amelesi dün 
müddei umumiliğe şu protes
toyu vermiye karar vermişler
dir: 

64 Bugün Cibali fabrikası deru-
nunda yapılan belediye intihabın
da Serbest fırkaya ait rey pusu

[Devamı 3 üncü sayfamızda] 

" Kurtuluş ırünü yıldönümii 
münasebetile mulıtuem l.tanbul 
halkının sevincine bütün kalbimle 
i4tinlk ederim. Hakkımda fdıu 
buyurulan hislerden de pek mio· 
nettanm. T efekkürlerimin Ye se
lim ve muhabbetimin ibl4pı rica 
ederim." 

REfSiCÜMHUR 
GAZI M. KEMAL 

Düyunu umumiye 
· Paris'te Bir Tebliğ 

Neşretti 
Oımanh Düyunu Umumiye 

m~c~i Pariste şu tebliti neşret
mıştir. 

"Eski Osmalnı İmperatorluğa a 
taksim edilmit düyunu meclisi l • 

idareıi 10 baman ve 8 temmuz"' 
1930 tarihli tebliğlerinde Türkiye 
hükümetinin tediyat hususunda Sld 
t h.'"t .. t ·ı ' ' 1 Gal es tıe& gos en mesını ta ep etti 
ğinden hamilleri haberdar etmişti. 

Bu Lusuta bir itilaf mevcut 
olmamasına rağmen Türkiye 
hiikümeti 1 haziran 1930 tarihio
denberi ancak mukavelcnamade 
mevcut aylık taksitin üçte birini 
tesviye etmişti... Düyunu umu
miye meclisi de bu tarihte 
184,500 lngüiz lirası al:nıştır. 

Bu teshilat Türkiye hükumeti 
tarafından kambiyo buhranının 
icayı hükmettiği zamanda ve 
Mösyö Ri&tin raporuna intizaren 
talep edilmiştir. O zamandanberi 
k..tmbiyo piyasası şayanı ehemmi· 
yet derecede iyileşmiş ve Mösyö 
Rist te raporunu 15 Eylül 1930 
tarihinde Türkiye bükumetin~E 
vermiştir. 

Düyunu umumiye ve hamil'ele 
meclisi 25 te.şrinisanide hu~'opçu 
edecek taksit için Türkiye hijl 
metinden 928 itilifnamesinin 
mamen tatbikini, yani mürettebab 
seneviye hesabınm mukavelede 
mevcut şerait dahilinde tediyesi 
zaruri olan miktara kadar, tesvi• 
sini talep etmişlerdir. Düyunu 
umumiye ve hamiller meclisleri.. 
haınillere Türkiye hükumeti tara· 
fından lazım gelen tedabirini ·a 
ittihu edilmiş olduğu hakkında l 

emniyet telkin edecek seri blr·iıd 
cevap itasını da istemişlerdir. .niş 

" TAN ,, NE DİYOR? da 

" Tan " ganteai bu tebli .. ''•· -· 
bahsederken diyer ki: 

" Dün neşrettiğimiz teblifi menkul 
minin bamillerin beklemekte ezse ga 
lan oldukları te•elliyi babşedt :ı .. 
diği anlaşılıyor. Türkiye hükumeti 
nihayet dünya~aki kredisinin kendi 
tarafından tasdik ~dilmiş olan 
taahhüdatına riayet etmekte gös
tereceği istical ile münasebettar 
olduğunu anlıyacak mıdır? " 

1 Son Posla'nın Resimli Hikô._y_e_s_i: _____ .____ Pazar Ola Hasan B.: Ve Propagandacılar ı-
;;--============-:======::::;:::====:~ 

1 : Huan 8. - Ayol o ırramofon ne öyle? 1 2 : Huan B. - Ey? .. 
Ahali - Hasan B., bak Serbe.t fu.lıadaıı biri Ahali - Halk hrkua da gramofon çalarak onun 

nutuk nsiyol'. M8İDi butu-mak lati,or. 

3: Hasan B. - Oh... Ben de oynıyayım öyle ise! j 
Buraıı intihap yeri mi, köy düğünü mü? 

4 : Hasan 8. - Sen çalıyorsun, ben oynuyorunı 

ama parsayı Halk fırkası toplıyacak, erenler? 



Her gün 
intihabat 
Kanununun 
Noksanları 

M. ZEKERiYA 

Belediye kanununun tatbi
kine bir iki ay evvel başlandı. 
8u kanunun intihabata ait 
lbaddelerini de ilk defa şimdi 
tecrübe ediyoruz. 

iki haftadanberi memleke
tin her tarafında intihabatta 
Yapılan yolsuzluklar, kanunun 
tazı kusurlannı meydana çı-
arnıışbr. 

Dün idarehanemize yır-

1 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi ._ Bü""ğüklerin Hayatı * 

1 - Büyük adamlann hayab hadi.elerlc 

doludur. Her gün yeni ve büyük bir 
vak'a karşısında kalırlar. Niçin? 

mm 

BUGÜNÜN 

2 - Çünkü onlann kafaları siperi saika 
gibidir: Yıldınmlan kendisine çeker. 

" ·r . 

3 - Fakat onlar cesurdurlar, en müt
hit hadiselerle boğuşurlar ve muvaffak 
olurlar. 

-'"' 

• 
'ELGRAF HABERLER/ 

1 

J 

ini kadar mektepli gen'Ç 
Reldi. Reylerini kullanamadık
lalrı için şok müteessir bir 
balde idiler. "Bu kanun baki 

~aldİkça biz intihap hakkından a__KEClm--IHlll~--.. cm----!ll!~--!ll~-~'!"-.. •--'!!~-----~~~-~~El..,~11311~~ 
•stifadc edemeyiz.,, diyorlardı. Aydın Kazaların- Yusuf Akçora Beg Bafrada . Halk 

Kanunun bu tecrübe ile 

•ahit -olan kusurlanndan bazı- da İntihabat Bitti u·· k . H Ik Fırkası Kazandı larını tetkik edelim: Diın s ü .ar a ını 
lf. Aydın, 8 (H. M.) - Kara- Bafra, 8 ( H. M.) - Kaza-

f - Kanun mucibince inti- casu, Nazilli, Akçe ve Germen- D • ı d • mızın belediye intihabında H. 
lıahah idare etmek üzere bir cik kazalannda reyler . henilz 1 n e ı . . . fırkası namzetleri kazanmış-
~,tihap encümeni tayı"n olunu- t 'f d·ı di F-'- t kahir lardır 

asnı e ı me · a.Ka [ Baş tarafı 2 ; 1cı sayfada ] • 
h. Bu encümen mahalleler- ekseriyetin Serbest fırkaya rey • ı.. • l h 5 
u muhtarlar vasıtasile seçi- verdiği muhakkaktır. Halk ne- , lalan sandık başında elimizden ) kahir bir ekaeriyet temin et- Şe rİn MiJyon-
lr. Bu defa ltu usul ile se- ticeyi itimatla beklemektedir. cebren alınarak yırtılmıJbr. nıek üzeredir. Halk fırkası J k' 8 

intihap encümenlerinin Yerine Halk fırkası listeleri mümessilleri ümitsizdir. Bura- U Ü t Ç e Sİ ••• 
~•taraf olamadığı ve intihabı İnfilak Yüzünden verilmiştir. Bu muamele kısmen da fazla tarafgirlik yapıla- lstanbul şehrinin muvakkat 
Yanlış yollara sevkettiği sabit amele başılanmız ve kısmen mamaktadır. bütçesi yapılmaktadır. Bu işle 
olmuştur. Başka memleketlerde Bir Mavnacının Par- de sandık başında bulunan işten Çıkarılan İstanbul belediyesi muavını 
olduğu gibi bu encümen muh- makları Koptu Dr. Ihsan 8. tarafından kay- Hamal yokmuş Hlmit beyin riyaseti altındaki 
telif fırka mümessillerinden Kalafat yen'nde mavnacı m_.__m B. huzurunda yapıl- b" h t 1 1 kt d 

aJU1 Yag"kapanında intihabat mli- ır eye meşp oma a ır. ltıürekkep muhtelit bir heyet M h t d buld " bir br Bilt 5 ·ı k d 1 k l e me , yer e ugu mış • nascbetile rey vermıyen Uç çe mı yon a ar o aca -~ nıalı ve . intihabı bu heyet · · k ·ı kırın kt ı"k•n Bı"nacnaleyh intihabata bu tı 
k t cısmı eser ı e a a ... lıama1ın işten çıkarıldığı ya- __ r_.-=== =-===-==-===--=--=-"""""'= <>n rol etmelidir. patlamış, Mehmedin parmaklan suretle fesat karışbrılmışhr. Bu ·-

)f. kopmuş ve 1röğsünden yaralan- intihabatın hükmü yoktur. Hük- zılmıştı. Yağkapam hamalbaş~ı fırkası azası oldukları için bu 
. 2 - İntihabata iştirak ede- mıştır. Mehmet, Beyoğlu has- mil kanunun infazım talep (Niyazi) imznsile aldığımız me - işe yerleştirilmişlerdir. 
!>ilecek müntehiplerin isimleri tanesine kaldınlmışbr. ederiz. tupta hadise tekzip edilmekte, Serbest fırka kazanırsa, ek-
iefterlere kaydettiriliyor. Bir Ameleden: Saim Sami Tcvfık lsmail teşrinievvel iptidasında sirkat- mekleri ellerinden gider diye 
uta müddetle bu isimler ası- Maarif Vekili Şehrimizde Mehmet Muıtafa Pchtıvıan Hüseyin ten mahk\ım yalnız bir hama- korkuyorlar. Ne bot düşünce. 

'lor, halka isimlerini kontrol Maarif Vekili Esat ve sabık lbrahlm A~r='i arda · lın işinden çıkdandldığı bildiril- Yirmi Dirhem Kan 
\<anı veriliyor. İsimlerini bu- Nafia Vekili Recep Myler mektedir. Kay e iyorut:. Ahmet isminde bir genç 

\yanlara da itiraz hakkı ve- b b h h 1 • Dnn Heybeli adada intihaba • göğsündeki İstiklal madalyesini 
'\?'. u sa a şe rimize ge m~tir. başlanmışbr. Halk sükfuıetle intihap Yerinde gösteriyordu: 

Ag"' ır Cezada rey vermektedir. Ekseriyetin _ Bu vatan için ( 20 ) dirat bu defaki tecrübe 
.. n bu kısmının baştan 

a hatalı olduğunu göster
tniştir, Bir defa defter usulü 
iptidai bir şeydir. Bu defter
~~ri kimlerin ne şerait dahi
hnde tanzim eylediği bu inti-

ap esnasında vazıhan görül
'1\iiştür. 

-i' 
intihap hakkı halkın en mu

des hakkıdır. Bunu, def
kaydedilmiş olup ol

la takyit etmek caiz 

tey· . 

"r. Medeni memleketler
uğu gibi, hüviyet cüz· 
gösteren her vatandaş 

ol ını vermek hakkını liaiz 
~a..lıdır. Rey veren müntehibin 

\'Jyct cüzdanına bir işret 
'(' 

Ynıak suretile de bunu kon• 
ol etınelidir. 

lf. 
'1ıı 3 - Müntehipler yalnız bir 
8 ntaıcada rey verebiliyorlar. 
b~ 8Uretle işi lstanbulda olan 
h ırl trenköylü, yahut işi lzmirde 
'ltl. u Unan bir Karşıyakalı rey ver 
k ek ~çin işini gücünü bırakıp ta 

0~ndı semtine dönmiye mecbur 
Uyor • Medeni bir şehirde 

oturanıar . . b b"k ka.b. . ıçın unun tat ı 
ad ılıyeti olmadığı · meydan-

ır. 

4 
- B l d. ·• • · lı'" e e ıye cemıyetı aza-

i•na nanı tl" .. · · k ı Yal • ze ıgını oyan ar 
tdi~. ~ır mıntakadan intihap 
h:ı.... ıliyorlar. Meseli Sabiha 
-.un ··t d ot .. 0 e enberi Nişantaşında Utdugu .. 

Bey .. 
1 

ıçın namzetliğini 
old og undan koymıya mecbur 
&Qı~· Halbuki o, daha ziyade 
ol e ve fakir sınıfın namzedi 

atak rt 
Şişli , 0 • aya çıkb. Beyoğlu ve 

ııbı kozmop~lit ve zenKin 

temayülü ve reyleri Serbest D u Y u l u p, j Ş i t i 1 e n hem kan akıttım, fU İstiklal 
Bugün Ağır cezada filim fırka üzerinde toplanmaktadır. ınadalyesini aldım. S~rbest fır-

faciası ile Hapisane müdürü H" B k B Lr k a ç M u hav ere 
ısar - ey oz kacıyım. Sandıgy ı uzaktan ta-Ziya Beyin ve Halit Fahri B. H k d V ide camiinin avlusunda 

Beykoz- isar mınta asın a rassut etmek istiyorum. Polis-aleyhine yazılan bir yazıdan d · "h ··k ~ t · · d · her iki fırkaya mensup mü-
a ıntı ap su une ıçm e ın- Ier yaklaşbrmıyorlar. 

dolayı Darülbedayiden Vasfi w .. af k d" H Ik k nevver gençler arasında "aka-
n.q etme te ır. a ın e se- (8) Seneye (8) Dakika B. ve Neyire Neyir Hanımların riycü, yaşasın Serbest Fırkn demik,, münakaşalar oluyordu. 

muhakemesi görülecektir. cümleleri ile intihap yerini El~·"'lek Elden Gidiyor Tıp fakültesi talebesinden 
doldurmaktadır. Burada bir D O d bir genç, şu sözleri söyledi : 

İzmirde Yeni Bir Gazete 
lzmirde " Serbest Cümhuri

yet ,, namile bir gazete çıka
nlacağı bildirilmektedir. 

a n an ••• 
Serbest Fırkası taraftarı tev- İki tramvaycı da bir köşede - Halk fırkası 8 seneden-
kif edilmiştir. hirbirlerile konuşuyorlardı : beri çalışıyor. Her tarafta teş-

Y eniköy - Sarıyer - intihap cncümeniııin Ser- kilit yapmış, Serbest fırkacılar 
Dfin Uluköy, Hisar, Ayas-; besf fırka taraftarlarma müş- 8 dakikadanberi çalışıyorler; 

ağa mahallelerinin intihabı ya- külat göstermesine ne dersin ? bu gençlerin bu derece mu-Sanay,i Müdürü 
Umumiliği 

1 tı B d S b t h k -
-Ne dı'ye_yı'm, hepsi Halk vaffakiycti şayanı hayret değil _!lı ID.1f r. ura a ~ er-=s r ~"!. _ mi ? 

izmir Sanayi müdürü Recai f 
Beyin İktısat vekaleti sanayi 
umum müdiirlüğüne tayin edi
leceği haber verilmektedir. 

bir muhitten rey almak onu 
muazzep ediyordu. 

Namzetler bütün şehir halkı 
tarafından intihap edilebilme
lidirler. Yahut, hiç olmazsa, 
her namzet istediği mıntaka
dan namzetliğini koymakta 
muhtar olmalıdır. 

>f. 
Ankarada iken Dahiliye ve-

kili Şükrü Kaya bey belediye 
kanunu üzerinde senelerce ça
lıştığını, fakat kimse tarafın
dan tetik ve tenkit edilmedi· 
ğinden dolayı müteessir oldg. 
ğunu söylemişti. 

!şte en büyük ve en in· 
safsız münekkit olan hayat 
belediye kanununu bizzat ten· 
kit ediyor. Hayabmıza uymı
yan, tecrübe ile yanlıılıklan 
sabit olan bu noktalar d&zel
tilmedikçe belediye kanununun 
halka verdiği intihap hakkmm 
manası yoktur. 

Eğer halkın intihap hakkı· 
na hllrmet ediliyorsa, kanun 
bu celsede derhal tadil edil-
melidir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Maarif Vekaleti harf 
inkılabının b~langıcında 
yeni harfleri tamim için 
( Halk ) isminde haftalık 
bir mecmua çıkarmışb. 
Bu mecmuayı bir müddet 
talim ve ter'biye dairesi 
çıkardı. 

Cemal Hüsnü B. Maa
rif Vekili olunca iş değiı· 
ti. Bu mecmuayı "Akba
ba" gazeteai sahibi Yusuf 
Ziya Beye verdi. Maksat 
bir dostu memnun etmek
ti. Çünldi bu mecmua için 
Yusuf Ziya Beye ayda 
dört yüz lira verilir. 

Bu mecmua hAli çıkı-

f:!• Tabii siz mecmuayı 
ımıyorsuau. ÇnnkU 

mecmaamn is i var ela-

mi yoktur. Dört beş bin 
tane basılır. Muallimler 
nıaaşlanndan kesilmek au
retile abone edilmişlerdir. 

Onlara ve muhtelif mü-
esseselere meccanen da
ğıblır. Dışarda sablmaz. 
Kimse okumaz. 

Fakat Yusuf Ziya beye 
dört yüz lira verilmek li
zımdır. Bunun için de mec
muanın neşrine devam 
edilmektedir. 

Yeni harfleri halka ta-
mtmak için yapılan israf

lardan bu, basit bir nü
munedir. Bu nümuneyi 
gördükten sonra, arlık 
tasarrufa riayet edilmekte 
olduğuna: 

ister inan, ister inanma I 

Memurlar Ve Siyaset 
Halk Fırkasından olup ta 

sandık başlarında çalışanların 
kısmı azamını Devlet memur
ları teşkil ediyor. 

Bunlar saymakla bitmez. 
Misal olmak üzere şunlan sa
yabiliriz: Halk Frkası mute
metlerinden Mecidiye köy 
muallimi Faik, Halle Fırkası 
mutemetlerinden İktısat veka
!eti şirketler komiseıi Hikmet; 
Istanbul Belediyesi tanzifat 
müdürü Mehmet Ali; Bakırköy 
belediye tabibi Osman Sait 
B. ler ilih. ilah •. 

Serbest fırka memurları kay
detmediği için sandık başında 
Serbest fırka için hiçbir me
murun çalııtığı görülmüyordu. 

Mensucat Komisyonu-
nun T oplanbsı 

• Mensucat sanayii mümessilleri 
önUmüzdeki Cumartesi günü 
tekrar Ticaret odasında topla
nacaktır. Teşkil edilmeei tasav
vur olunan bankanın şekli ve 
sermayesi ilıerinde konuşula
caktır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -lspiritizme 
Masası 

Başında 
•• -

-2-
TaJib masa başına yeniden 

çağırdık. Anlatb: 
Ahrette bizi en çok sı

kan ey, gazete bulamamak. 
Hele Son Posta'yı daha hiç 
görmemiştik. Bereket versin 
geçenlerde vefat eden birinin 
yanında Son Posta varmış, bi
ze gösterdi. Aradabir öteki 
gazeteler de elimize geçiyor. 

Bunlar olmasa, hep Tanin 
gibi irtiha~ etmiş gazetelerin 
kolleksiyonunu kanşbrmaktan 
başka tesellimiz yok Onlar 
burada pek bol. O:ıun için biz 
bütün havadisleri yeni gelen 
ölülerden alıyoruz. Sabah, ak
şam hepimiz Karacaahmetlere, 
Eyipsultanlara dağılıyoruz ve 
toprağa yeni bir rahmetli girdi 
mi, hemen başına üşüşüp so
ruyoruz: "Serbest fırkadan ne 
haber? F etbi B. son nutkunda 
ne dedi? İntihabat başladı mı? 
İsmet Pş. ne alemde? " filan 
gibi suallerle zavallıyı sersem 
ediyoruz. 

- Sizler orada nasıl yaşı
yorsunuz? diye sorduk. 

Talat Pş. biraz tereddütten 
sonra cevap verdi : 

- Enver, boyuna Kleman o 
ile mfinakaşa ediyor; Cemal 
hatıratını yazıyor; ben burada 
bir komite teşkil ettim ve ze-
banilerle mücadele ediyorum. 
iktidar mevkiine geçersem, 
bütün zebanileri ceza olarak 
yeryüzüne nefyedeceğim. Zira 
burada en büyük ceza budur. 

- Yer yüzünde onlardan 
kafi derecede var. Hele hu 
taraflarda. Siz Fethiye mi hak 
veriyorsunuz, ismete mi? Diye 
sorduk. 

- Bizi burada siyasetle uğ
raşmaktan menettiler. Dünya 
poletikasına dair beyanat ver-
mekte mazurum; fakat uuıumi 
bazı şeyler söyliyebilirim. En 
mühim nokta şudur: Yeryfi
zünde, kim ihsanla, atiye ile, 
etraf mdaki dalkavuklara had
dinden fazla "Yaşasın,, dedi
rirse ömrü kısalıyor. Eş, dost 

·buna dikkate tsinler. 
,,Lüzumundan fazla"yaşasın,, 

hayır dua değildir. Dalkavuk-
lara para yedirmek şöyle dur
sun, hepsini fırkalardan defet
meli. Hangi fırka bunu yaparsa 
muammer olur; bunu yapmıyan 
fırka, er, geç, kafile kafile 
burasını teşrif ederler. Hem 
ölümlerden ölüm beyenmiye 
vakitleri de olmaz. İşte İtti
hadü . ... 

Masa birdenbire hareketsiz 
kalmıştı. Fazla konuşamadık. 

lstanbul İçin İmar Planı 
Hal ve tiyalTo projesini 

yapacak olan Alman grupuna 
İstanbulun müstakbel imarma 
ait baZt krokiler yaptırılm'lsı 
düşünülmektedir. 

Türk-İtalyan Mahkemesi 
Türk- İtalyan muhtelit mah

kemesi cumartesi günü işe 

başlıyacaktır. 

İstanbul Gümrükleri 
baş müdüriyetinden: 

Hızır yangın söndürme ma
kinesinden veya aynı evsafta 
diğer yerli malı makinelerden 
aleni münakasa suretile mu
bayaa olunacakttr. 

Talipler şartnamesine ıtbta 
h asıl ederek münakasanın ya-
• ılacağı 12-10-930 pazar günü 
aat 14 de baş müdüriyeltelci 

komisyona müracaatlar. 



4 Sayfa 

FAIİHIE 111 

Rey Sandığı 
Yerini Nasıl 
Değiştirdi ..• 

- Yaşasın Serbest Fırka! ' 
- Yaşasın nnPn. 
- Yaşasın Gazi l 
- Yaşasmnnnn. 
- Ya,asın Fethi Bey 1 
- Yaşasınnn.ın. 
Burası Cibali' de tütün inhi

san fabrikası idi. Fatihin bazı 
mahallelerinin intihabı yapılıyor· 
du. ihtiyat zabitlerinden Suat 
B. kürsüde nutkuna devam 
ediyordu: 

Yer Değiştiren Sandık 
- İntihap "Gül baba,, ca

miinde yapılacakken ve öyl.a ilin 
edilmişken tüttin inbisan fab
rikasında yapılıyor. Yoksa bu 
adamların kanaati inhisar al· 
bna mı alınmak isteniyor? 

Biz hiç olmazsa sandığı gö
relim. Zaran yok yirmi adım 
geride duralım. Encilmen aza
amdan doktor Ihsan beye iti
madımız yoktur. 

(Yoktur, yoktur sesleri.) 
- İhsan Beyin tarafkirliğini 

zabıtlar)a tesbit ettik. 
Suat beyden sonra kürsüye 

Rizeli Yunus Ef. çıkb. Kendisi 
hatip qeğildi, yalnız içinden 
geleni söylüyordu: 

- Bu kadar çalışhm, bir 
iş bulamadım. Vergiler ağır; 

bıkbm •• ılı ••••• 
y UDUSJ Ef. karakola götü

rüldü. 
Ahali: 

- Birşey aöylemedlı doğ- · 
rnyu söyledi. Ne diye götürü
yorlar. Bq kadarcıkta n söy• 
lemiyeliml 

İmtiyazlı Kimseler 
intihap sandığı Cibali tiitiin 

fabrikasının içersine yerleşti ... 
rilmişti. Sandık Serbest fırka 
taraftarlanmn göremiyecekleri 
bir yerde idi. Halk fırkasından 
amelebaşı Ali, Halk firkası 
mutemedi Hikmet, Şehrema• 
neti müzayede. memurlarından 
ve Halk fırkası azasmdan Ali 
Efendiler sandığın yanında bu
IunuyorJardı. Serbestçiler buna 
kızıyorlardı. 

Cibali Tütün fabrikasındaki 
amele muhtelif mahallelerde 
oturur, bunların kendi mahal
lelerinde rey vermeleri kanuni 
farlların tahakkuku için daha 
muvafık olurken her nedense 
fabrikada amirlerinin gözü ö
nünde rey vermeleri muvafık 

aörülmüştü. 
Serbest fırkacılar buna itiraz 

ettikleri gibi ameledn birçok
ları da gazetemize telefon ede
rek Halle fırkasına mensup 
imirleri önilnde rey verme
lerinde Halk fırkası lehine bir 
mana olduğunu söyleyip şiki
yet etmişlerdir. · 

Nerede O Nasihatçiler? 
Ameleden sandık başına ge

lenlerin isimleri ve hüviyetleri 
tetkik edilmiyor, yalnız Halle 
fırkası namına rey vermesine 
itina ediliyordu. 

Belediye intihap kanununun 
m<!ddeleri bu noktalarda gayet 
sarihtir : Rey verenin ismi, hü· 
viyeti tetkik edilecek, rey ver
me hakkı olup olmadığı anla
şılacakbr. Halbuki nerede idi 
o kanun namına nasihat ve
renler? 

İçcrde bu şekilde rey alınır
ken bina pencerelerinden de 
amele u Y aşasm Serbes fırka,. 

MUHT ·ELİ·F F·AK 0LTELER BEYIZlllA ... 
• •• • • 

T ALEBESINlN ŞiKAYETi 

r , 

Serbest Fırkaya Reg Veren Ferikög Ve Civar Atelgeler Amelesinden Bir Grup 

Görüyoruz Ki 
Bitaraf Netice 

• 
Bu intihap Kanunu İle İyi, 

Diin sabah matbaamıza 

Darülfünunun muhtelif fakülte

lerine mensup yirmi beş kişilik 
bir ~p geldi. 

Bu efendilerin bize sCSyle

dikleri ıudur: 
- Biz, birkaç gündenberi 

reyimizi kullanmak için taraf 

taraf dolaşıyoruz. Nihayet san
dığı Aksaray muvakkitanesin
de bulduk. Bizi grup halinde 

göriince 

üzerinde 
içi sıcak 
ve: 

"buyrun" dediler ve 
livha bulunmıyan 

bir odaya koydular 

- Buyurun rey Tarakalan
nızı dediler. 

yazılı kağıtlar atıyorlardı, 

Şube Müdürü Hüsnü 
Beyin Faaliyeti 

Ttitün inhisan ikinci şube 

müdilrü Hüsnü bey tütün de
polarını gezmiş; Ctimhuriyet 
Halk fırkasının kazanması için 

ameleye propagandada bulun

muştu. 

Bundan m&teesair olan ame
leden bir kısmı evelki gUn ve 
gece telgrafla Serbest fırka 

vilayet ocağına müracaat etmiş; 
Hüsnü beyin bu hareketinin 
manasız olduğunu söylemişler 

Te şikayet etmişlerdir. 

Varakı Mihrü Vefa. •• 
Leyli H. (Unkapanı, Yeşil

tulumba, Tcpebaşı Elvamade 
mahallesinde ( 1 O) numarada. ) 

- Serbest fırkaya rey ver
mek istiyordum. Sandık başın
da birisi bana: Halk fırkasına 

rey ver dedi. Kağıdımı kendi 
eJile yazdı ve bana parmak 
basbrdı ve gene kendi etile 
reyimi sandığa attı. Efendim, 
ben Serbest fırkaya rey ver
mek istiyordum. 

İşte ; varakı mihrii vefa, 
kabilinden bir şikayet daha •• 

Almak Mümkün 
Kimdir Kıl Kuyruk? 

Bakhk. Halk fırkası rey 
pusulaları. Dedik ki: 

_:. Hayır, biz Serbest fırka
ya rey vermek istiyoruz. 

Bu cevabı alır almaz: 
-Öyle ise dışarı buyurun, di

ye ~şblar ve bozuk ıiveli 
bir adam ilAve etti: 

- Kıl kuyruklar. 
Öz Türk şivesile saylenmi

yen bu son teşyi kelimesi o 
kadar acı geldi ki geri dön
mek ve bize, haksız yere bu 

hakareti yapan adama, bunu 
yalnız sözle değil, biraz da el 
peşrevi ile ve mi'akbı ile iade 
etmek istedik. Fakat bir an 

Reylerini i Nerelerde 
Vereceğinilı Biliyor Musunuz? 

Bugün hangi semtlerin nereler
de ve saat kaçta rey verecekleri· 
ni aşağıki sabrlarda bulabilirsiniz. 

Beyazıt - Eminönü -
Alemdar ve Binbirdirek mahalle
leri saat 7-10 arasında Firuzağa 
camiind~. Sultanahmet, Cankurta• 
ran mahalleleri 10 - 14 arasmda 
Akbıyık camiinde. ishakpaşa ve 
Küçük Ayasofya mahalleleri 14-
16 arasında K. Ayaııofya camiin
de. Mollafenari mahallesi 16 - 19 

arasında Atik Alipaşa camiinde. 

Fatih• lılambey, Rami Ye-
- ni mahalle. Cezri 

Kuunpaşa, Eyip, Abdülvedut, 
Fethi çelebi, Gümüş 11uyu, Dök
meciler, Nişancı Mustafa paşa, 
Oç tehitler, Cuma, Topçuh1r, A
libey köyü 1abahtan akpma lı,a
dar Fukaraperver binasında. 

Beyog"'lu - Snturi, Kap· 
tanpaşa, Kadı 

Mehmet Ef ., Camiikebir, Hacı Ah· 
met, Bedrettin, Yenişehir, Piyale, 
Hacıhusrev, Y ahyakihya mahalle-
leri aaat 9-18 arasında Camüke
bir avlusunda. 

Y eniköy - Sarıyer -
Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme 

mahalleleri saat 9 • 17 arasında 
Arnavutköy ihtiyar heyeti oda
B1nda. 

Hisar-Beykoz - ~:fç;, 
incirköy saat 8 de, Çubuklu 11 
de, Kanhca 12,30 da, Göksu yeni 
mahalle 14,30 da, Anadoluhisan 
16,30-20 arasında. 

Ü k .. d V alideiatik, 
s u ar -Arakıyecl hacı 

Mehmet, Hacıcafer, Tabaklar, Ka-
zaıker Ahmedefendi, Ahçıbaşı 
mahalleleri aabahtaıı ak.şama 
kadar Valideiatik camiinde. 

K d k•• Zühtüpaşa, 
a l oy - Tuğlacı, Göz-

tep, Merdivenköy, Sahrayı.cedit, 
Sua~iye. 

Adalar _ Burgaz ada~ında 
iskele guano -

•unda, 

Bakırko··y- Z~y~inlik, Ce
vızlik saat 8-

12, Sakızağacı ve Yeni mahalle 
sa:ı.t 13-18 arasında. 

Sütlücede De ·Garip Tezahürlere 
Şahit Olundu,. 

Beyoğlu intibababna dün 
Sütlüce ve Hasköyde de
vam edildi. Burada reylere 
müdahale göze batacak, hatta 
çıkaracak dereceyi buluyor
du. 

Burası, mezbaha gibi, so
ğuk hava depoları gibi olduk· 
ça kalabalık bir halk kütlesi· 
nin toplandığı yerlerdi. 

Bunlar, amirlerinin nezare· 

ti altında ~etiriliyor, reyleri 
alınıyordu. Amirlerinin gözü 
önünde rey veren insanların 
reylerini nasıl kullandıkları, 
malum, sormıya değer mi? 

Bunlar hep Halk fırkasına 
rey veriyorlardı. Vermeleri de 
tabü idi. Bu arada Kazım Ef. 
isminde biri, etrafına bir takım 
kalabalık toplamış, bğırtıyordu: 

- Biz öz fırkayız, reyinizi 
bize verin, bizler sizi kurtardık. 

Değildir •.. 
düşündük ki böyle bir mukabele 

bizi bu sözü söyliyenin derekeM 
sine düşürecektir. Sesimizi 
çıkarmadık. Çıkbk. 

Ne Azim Ha \a işlemiş! 
Anlaşılıyor ki demin girdi

ğimiz oda Halk fırkasına ait 
imi~ Fakat üzerinde lavhası 
olm,adığı için böyle bir hataya 
düşmüştük. Fakat hatamız ne 
azimmiş ki bu şekilde mua
mele gördük. 

Halbuki bazı gazetelerde 
okuyoruz: 

- Serbest fırka gayn Türk 
namzetler gösteriyormuş. 

Ya intihap yerinde Halk 
fırkasınm kullandığı (Haso)lara 
(Memo) lara ne diyelim ? .. 

Ve sonra Serbest Fırkaya 
rey vermek bu kadar azim bir 
cürüm müdür ki bize, o fırkanın 
kullandığı yabancı herifler : 

- Kıl kuyruklar! diyorlar. 
Hangi bakla? 

Bu derece yalana, bu kadar 
sıkılmazca hakikati saklama 
gayretine herkes için için kan 
ağlıyor. 

Bu Kanun Tadil 
Edilmelidir 

Ayni zamanda gördüğümüz
den çıkardığımız netice şudur: 

- İntihap kanunu, bugü
nün ihtiyacım duyurmaktan 
çok uzaktır. Yalnız bir fırkaya 
murakabe hakkı veren bir ka
nuna bugünün kanunu diye
bilmek hiçbir insaf ehlinin söy· 
lemiye dili varmıyacağı bir 
şeydir. Bu kanun da bebeme· 
hal değişmelidir. 

Son Posta: intihaptan şika
yet yapılmadığını söyliyen vali 
beye bu vak'ayı da ithaf 
ediyoruz. 

VATANDAŞ! 
Belediye meclisinde hak

kının müdafaa edilmesini is
tersen Sabilıa Zekeriya 
hawma rey ver. 

Çöp Ameles-
1 

Rey Verirke~ 
Münakaşa O/dıfı 

Beyazıt intibabab dün Şeb• 
zade camiinde yapılıyordu. Bil 
intihabatta ~ ziyade nazaJ'I 
dikkate çarpan nokta, ilk ~ 
güne nisbetle, müııtehipler ara' 
11ında sükun hasıl olması idi 
Muameleye nezaret eden re~ 
mi memurlarda g(>ze çarpacıJ 
derecede bitarafane harekel 
müşahede ediliyordu. 

Halk fırkası azasından bb 
zat sandık başına oturm 
Serbest fırkaya rey verenle · 
adedini, sandığın kenarla.ruı' 
birer toplu iğne saplıyar~ 
tesbite çalışıyordu. Fakat kaY' 
makam itiraz ederek bu yed 
biçimrey sayma usulüne maıJ 
oldu. 

Gayretkeşler Belirince 
Bu sükun ve intizam öğleyı 

kadar devam etti. Umumi te' 
mayül Serbest fırka lelıindt 
idi. Fakat bu sırada bir takıll' 
gayretkeşlerin gelmesi ~e eslıi 
nizam ve intizamdan da esef 
kalmadı, arbede vesileleri araıJ' 
mıya başlandı. Bunların arasıJl' 

da Kemal Ef. isminde bir de' 
likanh, Serbest fırkaya reY 
verenlere hakaret edici söıl~~ 
söylüyor, mukabelesini görmeıı 
te de gecikmiyordu. , 

Bu delikanlının gündeliği~ 
elhak kazanamadığı hiçbif 
suretle iddia edilemez. 

Burada münakaşaya bir ds' 
rülfünunlu efendi de karıştı· 
Ferdi hürriyet etrafında b~ 
bayii münakaşa oldu. 

İlmi surette cevap vere' 
miyeceklerini anlıyan çmgıra~' 
çılar da seslerini kesip uzakJaŞ' 
tılar. 

Nezafet Amelesi Geliyo1 

İşte bu anda Şehremant' 
tinin 50 den fazla çöpçü anı~· 
lesi gurup halinde ve aıoi' 
ve çavuşlarının nezareti altıııd• 
rey sandığı başına getirilmişlet' 
di .• 

Halk fırkasına rey veriyo' 
ve fırka taratarlan tarafındaP 
alkışlanıyorlardı. Bu hareket' 
karşı Fazıl Hakkı B. bağırdı: 

- Efendiler bu, hüner dt' 
ğildir. Devairdeki memurla~ 
da toplayıp getirseniz, d~ 
büyük bir yekfin topbyabılır" 
siniz. Şu hal, memnun olu~~· 
bilecek bir manzara teŞı'1 

etmez. 
Bari bunlan dağınık b~ 

halde getirseydiniz de eJ11 · 
altında hareket ettikleri beııı 
olmasaydi. 

FlnH-HARBiYf 
Peyami Saf anın 
En Son 
Eseri 

·~' 
Yakmda "imdat Geliyor,, 1

', 

mindeki tefrikamız bitmek ii~ı 
redir. Ondan sonra edebj f 

roman tefrika edeceğiz. Bu ~5.e.; 
Peyami Safanın Fatih- Hert>1~ e 
ismindeki romanıdır, Eski ~, 
yeni devrin tezadı içinde, kabt~, 

1 . d" . h~ deilh man arının geçır ığl ru ı -Jıı· 

meleri tahlil eden bu roına~ı ,iı 
kadın ve erkek bütün kariJerııt !' 

kendilerini alakadar eden u0911 

ları bulacaklardır. 
)(ıJ. 111 

Fatih- Harbiye, genç bir ,., 
hem keneli kendisile, beın ;e,ıe 
diği adamla, hem de anane e•t' 

mücadelesinin hararetli ve bt~1J1 İ 
canlı bir hikayesidir. Bu r ati• 
mücadelenin dekoru içinde, Ş• ,e 
ve garp bütün man:ıara!~~ııtl~· 
adetlerile görünür. Bu ıti 1ıeı11 
Fatih - Harbiye romanında, 0e 
kuvvetli bir a~k ihtirası: • be~ıı~' 
bugünkü Türk cenıiyetınııı 

viri vardır. 
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Kari Gözile 
Gör d Ü k le ri m iz 

HükumP.tten Alacak 
Nasıl Alınır? 

~e~erSalonlan Kadınlar l~n ~ir~K-a-d-ın~V-e_K_a_l_p_I_~--le_r_i~ı 
Kulüp Halini Almışhr. inanmazsa- İnsan Aşka Nasıl Tutulur? .. 

Cç Hile eyyeJ Çorum ve Merzifon 

araıındakl çeltek yolunu yaptırdım . 

BedeU olan yedi bin k6ıur lirayı 

hlkGmetten alamadıjımdan mahkemeye 

•llracaat ettim. Oç buçuk sene devam 

eden Ye bir çok muraf ihtiyar etmek 

ıuretlle hükUm latlhMl edilen UllJ\l 

muhatabı olan muhaaebel huaualyeye 

teblli ettirdim, temyiz ettller. Teu.;lz 

mahkemesinin lehime verdiği hükme 

ademi kanaatle tuhlhl karar yaptırdılar. 

Neticede hnkmll eTYel taıdlk edildL 

nız Şu Resimlere Bakınız... Lakaydi Denilen His 

Matlubatımıa tahılll için müddeti 

kanwıtyeıl sarfında icraya verdim. 

Tenfiz edllemedL Kanunen Devlet e.ıı· 

••linin hacsine mesai olmadı~ınd&n 

lera dairesi tarafmdan yapılan tedbirler 

lllddelamumllildea " icradan yuıl&a 
mtlte.acldit emir ye mlzekkereler akim 
bwalulclı. Bu yolauz muameledea, -..tlu

~ıllllll ltulle allkadar olaeak mu'ul 
hlr memur buJuamacbpdan bahallo 
Veklletlere teJırafla matlubabaıa 

lleredea " ao ıuretJe 'alıaautını •• 
kimlere mllraeaat edllmeıl IJzımttldl• 
ihıl aordum. Derdim dlDleDJDedl. Ne 

•erlrls eliyorlar •• ae de urUecej'lal 
.ayledller. 

Servetim elimden ıtttl, çıldırmak 

dereeeılne seldlm ; artık ben de kanun• 

l-.n lnfu edllmedlil Ye hakkımın 
ararulmadıjı kaneattnl bl11ettlm. 

Sekiz çocuklu bir allenln hayatuu 

kaunmak bu vulyel dahilinde kabil 
•labUlr mi? 

HükGmct alııcajını cebir ve tazyikle 

tahıl) ederken ve icra kanununun da 

birinci maddesi borcunu vermiyenlerln 

b0rcunu hUkGmetin l>dlyeceğinl lmlr 

iken mahkeme illmlle kendlıloln tahtı 

hükme alınmış borcunu vermeme9inc 

resmi dairelere karşı mahkemelerin 

Verdikleri hükmUn de kıymeti yoksa 

beyhude hükUm ve llAmlarla Uıtellk 
bir takım mahkeme maarafı alınmasına 
lıllmcm ne mana vermelJ H ha•ııl 
oıakanıa müracaat etmeli ? 

Çorumlu Cerit Oğlu 
Ômer 

Rusyadaki Menfaatimiz 
" Hakimiyeti )Ulllye ,, ıazeteılnln 

1-10-930 tarihli nuıha11nda Hariciye 

•eklletlnln "Tevfik RütU bıyln Moako

"•ya aeyyahati mllnaaebetlle "netrettlti 

teblitı remlyl okumakla dlldun olduk. 
Bu ıeyahat dolayuıle IMoıkovada Irat 

olunan nntuklarda iki taraf beynelmilel • 

•iyaıd meseleleri müvacehcılnde T&r· 
kiye ile So,·iyet Soıyaliıt CUmhuriyetler 

ittihadı mcnafilnln temamen yekdii'erl

"c mutabık oldutu ve bu huauıtald 

lloktai nazarlannda l•vafuk ela.ekte 

bulundutu kayıt edilmekte bulundutu 

kayıt edilmclde olduj'u halde TOrk 
"•tandatlarımıı.ın Ruıya hahillndckl 

.. ukut; emval ve emllklnln sayri kaau

lll lllu•adereal hakkında vekil beyf-· 
ılltıin hiçbir ı3z aarfetmeal hayretimizi 

lbuctp olmuttur. ICarn ıDn doatlarımıa· 
~ bekledijimh yalnız parlak clıa. 

ve uyutucu .a.lrr detfldlr, defli· -•? loıet Pt- bWdlmctfnla aasarı dik· 
"-tuıın celp buyurulmuı rica ederla. 

~ıııtlnli Arbavlll Rizeli Kurayı S.b'a 
it. ICimU Osman Ömer Salt 

~8.P •• Bu meselelerde ~lmllt •I· 
-. ilamdır. Şu luıd• ld lılu , nldBu 

lietlnde aalatalacalıb. 

Maarifin Nuan 
Dikkatine 

tt 8aıı haylaz kimıeler mek· 
-!ac!•lebesi olmadıklan halde 
.....__ep kasketi giyip bir takım 
-...aebetsWikler yapıyorlar. 

DavutJN19&: Hamaa tllbrap 

Elektrik makinesi al· 
tında bir kadın •• 

Bir Çinli kadın tuvalet 
salonunda. (sağda) 

Darada gördüğünüz resimler 
Pariste yeni açılan kadınlara 
mahsus bir berber dllkkinınm 
içidir. Burası eski berber dük
kinluına benzemez. Burası 
bir kulüp, bir salon halindedir. 

Kadınlu en büyük [tuvalet
lerini yaparak gelirler. Yan- ~ 
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İMDAT GELİYOR 
.._ ..._ Nafile zahmet 
•Yıuıı iki. .. ktn gozüm. 

buyur
Nehrin 

torba l> arına bırakbğınız 
<>ttu s· ~ · ız muvaffak olama-

~~z, ben olacağım. Fakat 
erruat •t b. ~ 8 aı ır sual sor-... ak . . 

ıa ısterım: Vasiyetnamenin 
L nuna M·· .. M 
~aladı.. osyo ontesyönün 
lttti? gı rakamlan kim bal-

- Ben. 

- Ne zaman? 
- Mösyö Gersenin ölümün-

den birkaç gün evvel. 

- Size yol gösteren bu mu 
oldu? 

- Evet. 
- Nükemmel... Beşu. 
Hiç kımıldamıyan Beşu ce

vap verdi: 
Ne var? 

- Sen daima bu dostları-

yana otururlar. Baflaına re
ıimde gördüpnüz torbala11 
sardırırlar. Bu suretle bir ta
raftan başlan yıkanırken bir 
tuaftan da ellerine manikü~ 
yapbnrlar. Bu sırada ahpapbk 
eder, dedikodu yaparlar. 

Burada saçları yıkanan ka-

nın masumiyetinden emin mı· 
ıin ? 

- Her zamankinden fazla. 
- Oh, oh... Ne ali.. Sen 

onlan tedavi et, besle, fakat 
bu salondan dışarı çıkmalarına 
sakın müsaade etme. 

Hoş, ben onların yerlerin· 
den kıpırdıyacak bir halde ol
duklarına emin değilim. Ge
ceniz hayrolsun. Uykusuzluk
tan ölüyorum. 

Hizmetkar Arnolt bir ha· 
reketle Raulü durdurdu: 

Niçin bu akşamdan 

işe başlamıyorsunuz ? . . 
- Ha.. Anlıyorum ki sen 

Saçların yıkanıp 
kurutulması. 

Saçların bukle ya
pılması .. (solda) 

dınlu sonra başlarmı elektrik 
makinelerine teslim ederler. Bu
rada saçlara bukle yapılır. 

Kadınlar masaya oturma• 
dan evvel beyaz rgömlekler 
aiy~rler, buraya çirkin girer, 
&Uzel çıkarlar. Kaınlan bura
dan çıktıktan sonra tammak 

bu işi iyice kavramamış ve o 
rakamların manasını anlama
mışsın. Bu bir arzu meselesi 
değil. Vaziyete tabi bir iş. 
Yalnız ... 

- Yalnız? 
- Bu akşam kafi derecede 

rüzgar yok. 

- O halde yarın akşam 
mı çalşacaksınız? 

- Hayır, yarın sabah. 
- Yann sabah? 
Mösyö Arnoldun hayreti 

göstermişti ki bu işten pek 
anlamıyordu. 

Eğer rüzgar müsait bir 
yardımcı ise Raul kazanmıştı. 

te O Olabilir .... 
Bu Neden? il Rop.. 1 

Dün Ankara'dan bir genç · 
kızdan bir mektup aldım, di- ı 
yor ki: 

.. Ben aşk nedir bilmem. 
Sevmedim ve sevilmedim. Bir 

erkek arkadaşım vu. Fakat 

ona karşı arkadaşlıktan gayri 

bir biı duymuyordum. Fakat 
meraklıyım. 

Son günlerde bu erkek kıs
kançlığından bahsederek ben-

den uzaklqb; birşey de söy
lemedi. Şimdi içim içimi yiyor. 

!'vterak ediyorum. Bu erkek bir 

sebep olmaksızın niçin benden 
uzaklqb?" 

Kızım, sen kendini lakayt 
zannettiğin qka tutuJmuşaun. 
Aşk bir nevi hastalıkbr. Far-

kına varılamaksızın yakalanıhr. 

Sonra· bu hastalık yavaş yavaş 
kalbi istila eder. 

ilk zamanlarda bunu bir 
merak, bir dostluk veya bir 
merhamet sanırsınız. Fak at 

gün geçtikçe hastalık genişler 

nihayet siz de hastalığınızı 
anlar ve teslim olursunuz. 

işte kızım, aen de henüz 
mer~ ve tecessüs zannettiğin 

qk tuzağına düşmOşslln. Bu 
genci ıeviyorsuO: Onun IAkayt 
davranışı seni ib:üyor Te mll

teeasir ediyor. Alika qkm 
yarısıdır. 

Erkek size alika . g6aterdiği 
müddetçe bu yaranın farkında 
olmadınız. Fakat sizden uzak
laşınca yaranız kanıyor ve kal
biniz sızlıyor. 

Maamafib bu işte sizin için 

yapacak şey henüz başlangı

cında olan ve henüz kalbinizi 
tamamen istili edemiyen bu 
alakadan uzaklaşmakhr. 

Hanımtegze 

Harikalı Bir İkbsat 
Arlık buharla leke çıkaran 

müc11uclere ihtiyaç kalmadı 

Cezmi Leke Sabunu 
Bu ihtiyacı mükemmelen ıörmektedir. 

Adreı: Salih Necati Ecaancai, 
Bahçe.kapı.. 

bile güç olur. 
Puise her gelen ecnebi ka

dınlar da bu salonlara düşer 
ve Pariali gibi tuvalet yapb
nrlar. Buradaki resimlerden 
biri bir Çinli kadınını bu sa
lonlarda tuvalet yaptınrken 
göstermektedir. 

Bütün gece riiza-irın kilkrediğl 

ve ıslık çaldıiı ititilmişti. 

Sabahleyin, Raul pencereden 
nehrin coştuğunu, taştığını 
gördü. 

Salonda Raul iki kız kardeşi 
buldu. Kahvaltı hazırlamışlardı. 
Beşu, köyden öteberi alarak 
gelmişti. 

Raul sordu: 
- Bu yiyecekleri dostların 

için mi aldın? 
- Onların yalnız ekmek 

nelerine yetmez ? 
Ay, ay... Ağzın değiş-

miş. 

Bırak serserileri... Bilek-

Bu resim, etekleri hafif 

kloş, beli kemerli ve yanları 

fiyongh şık bir roptur. Ön 
kısmın şeklidir ki elbiseye 

hususiyetini veriyor. Uzunca 

boylular için .çok yakışan bir 

elbisedir. 

- TAKViM _ 

Gü" 31 8-Teşrinievel-930 Hn.ır ıss 

Arabt Rumi 

lS-Cemazlelevel-1S4 25 • Eylül - 1346 

Vakit-Ezani-V asalı Vakıt-faani-V aııati 

Glincf 12.21 I ' . 5 
Öile 6.19 12.02 
hundJ 9.32 15.14 

-----Aktaaı 12.- 17.42 
Yat11 1..50 19.H 
lmuJ& 10.41 4.24 

letini koltuklua bağladım. Ka
pıyı anahtarla kilitledim. Kı
mıldıyabilirlerse aşkolsun. 

- Hassas yerlerine komp
res, pansım.an filin yaptın mı? 

- Delisın sen be. 
Hep birden iştiha ile kah

valh ettiler. Raul bir gecelik 
düşünceden sonra, Beşunun 
hakikati anladığının farkinda 
idi. Çünkü safdil zabıta me-
muru mahçup görünüyordu. 

Raul gülerek sordu: 
- E . . . Beşu, bu hiyanet 

dünyasında kadınlara fazla 
emniyet caiz değil, buna aklın 
kesti mi? 

1 Arkası var] 
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BAREM DBBLIZLIRINDI 
HONKAR, ODANIN fdl, YOKSA GÜLNIHALİN Mİ PERİLERLE 
ALAKALI OLDUGUNU ANLAMAK iÇIN BAŞKA BiR HALl\-

Halledilen Bilmecemiz 

YIKLA TECRÜBEYE GİRiŞMEYİ DÜŞÜNÜYORDU!.. 
" V alde alayı " , şimdi Da- l .. J 

rülfüuun ittihaz olunan eski _ - . Hiçbiri Ona Benzemiyor... " _ 
serasker kapısından başlar, ------------------------..:::_..J 
Divanyolu tarikile Topkapı 
sarayana kadar uzanırdı. Ölen 
veya hal' olunan padişahın 
anası, kadınları, kalfaları, öpü· 
lüp okşanmış halayıkları daha 
cenaze defnolunmadan kapalı 
arabalarla eski saraya gönde
rilmek adetti. Ertesi gün de 
eski saraydaki yeni valde, gü
müş tekerlekli bir arabaya 
bindirilerek ve hizmetinde bu
lunan cariyeler de, tahtıravan
lara irkap olunarak sulakla· 
rın, zülüllü, zülüfsilı baltacıla· 
rın, bostancıların, çavuşların 
teşkil ettikleri rengarenk saf· 
lar aras:nda kannca yüriiyüşile 
T opkapı sarayına getirilirdi. 

Padişah anasını orta kapı
dan karşılar, elini öperek dai
resine ıötürürdü. istanbul 
halkı, bu alay miinasebetile de 
istekli, isteksiz, sokaklara dö
külür, nümayişler yapar . ve 
geceleyin evlerini kandillcrler 
süslerdi. 

V alde alaylannııı tarihte 
bir hususiyeti vardır. Devlet 
ricalinden birçoğunun saray 
kadınlarile muhaberesi meabuk 
olmakla beraber rüşvet vermek, 
memuriyet istemek, şunu ve 
bunu gamzetmek maksadile 
vukua gelen muhabereler, res
mi bir mahiyeti haiz değildi. 
Kadın imzasını taşıyan yegine 
resmi teskere, ifte bu alay 
•onunda V alde sultanın Sadra
zama yudığı "hükümname,,dir. 
Mahpesten kurtulan ana, oğ· 
lunun yanında yer tutar tutmaz 
hükUmet reisine bir hil'at ve 
bir de mektup göndererek 
(valdelik) makamım i,gal etti
ğini resmen tebliğ ederdi. 

Üçuncü Osman, yetmİf ya
tını biraz geçmis, fakat ken• 
disinin tahta çıktığını görme
den ölmemek metanetini gös· 
terıniş olan anasını karşılamak 
için hazırlanırken hayli endişeli 
görünüyordu. O geceyi uyku
suz geçirmişti. Hafız Beşirin 
tavsiyesi üzerine yatağını, hün
kar sofasındaki büyük salona 
naklettirmekle beraber uyuya· 
1namışb. 

Filhakika o müdepdep sa
londa mahut sesleri işitmemiş
ti, tabiilik haricinde bir hadi
se ile karşılaşmamıştı. Fakat 
salonun ortasında sallanan bil
lur top, parlak bir muhbra 
ku\-vetile mütemadiyen o ma
cerayi hatırlatıp durmuştu. Şiş
man adam, sabaha kadar göz
lerini o loptan ayıramamış ve 
onun, biraz da müstehzi gö
rünen, deliletile Gülnihali, 
öbür odada akinı kalan \lus· 
lat oyununu düşünmüştü. 

Mahpes hayatında bol bol cari
ye istifraş eden ve her hangi bir 
kadın için bütün ömründe cüz'i 
bir iştiyak beslerueıniş olan 
üçüncü Osman, uykusuz göz
lerini yumdukça veya açhkça, 
billilr topa baktıkça veya 
Lakmak istemedikçe kumral 
halayığın dilber endamını görü
yor, müteakiben de o meşum 
sesleri işitir gibi oluyordu. 

Bir halayık parçasını bu ka
dar dCşünmek sinirine doku
nuyordu. Lakin cnu bir türlü 
gözünden uzaklaştıramıyor zih-

ninden silemiyor, yüreğindea 
kovamıyordu. Acaba kıza ta
aşşuk mu etmişti, yokta f&rllll 
kalan bir zevkin ikmali arzu. 
siyle ııi teheyyüç ediyordu? .. 
Bu Jhetleri tamamen teabit 
edememekle baraber kıza kar
şı kuvvetli bir incizap daydu
gunu anlıyordu. rlynİ zamanda 
onunla karıılaşmaktan ela ür
küyordu. Kölelerin hikayeleri 
Hafız Beşirin sözleri kendisini 
ikna edememişti. Mülihuamu 
derinleştirdikçe işin içinde da .. 
ba başka tiirHi esrar seziyordu. 
Meseli: Güzel halayığm bir 
peri azmam olabilmesinden 
kuşkulanıyordu. 

Onun yürüttüğü muhake
meye göre: Saray tekin degilse 
şimdiye kadar bir eser görül· 
mek lazımdı. Halbuki hiçbir 
hünkinn halayıklarla cilveleşir· 
ken cinler tarafından rahatsız 
edildiği işitilmemişti. Kendin
den. evvel 1ıelen devletliler, 
saray içinde yatak serilmemİf 
köşe bırakmamışlar, en izbe 
yerlerde sevişmişler, tavan 
aralarına kadar girerek cümbiif 
yapmışlar, fas1lasız çocuk 
doğurtmuşlardı. Bu hale naza
ran sarayın değil, şu kızın 

tekin olmadığım kabul etmek 
daha makul görünüyordu. 

oluyordu. Çilnkü- hiçbir kız 

ba1donda meftuniyet hisset• 
mediği halde bu kızı müte

madiyen Ye iftiyak ile dlifü· 
ğüşünii bqka bir şeye ham-

Şimcli bir samur kabaniçe ( t) 
giymif, üç 10rguçla müzeyyen 

Yumff bir destara saruımJf 
olduğu halde çeşmeli sofada 
dolaşıyor, anasının vürudu ha-
berini bekliyordu. Fakat zih
ninde dolqan anneıi değildi, 

GnlnilaaJdi. Binnefis peri d~
se bile uzaktan, yaJônClan, 
karabeti olduğuna kanaat '<re
tirdiği bu kızı, nuıl edip te 
biletraf derafUf edebileceğini 
dnşündü. 

Bu sıkıntılı dfifüoce hayli 

imtidat etti. Çirkin ihtiyar, 
birkaç. kere, anasını bekleme· 
den fariğ olmayı tasarladı; 

gündüz gözile Gülnihali yil:a
lamak, onunla baş başa kal-
mak, geceki husruı ac~mı 
çıkarmak istedi. Lakin mahut 

seslerin gene araya girebilmesi 
ihtimali zihnine çarpar çarp-

maz bu emelden vaz geçti, 
içini çeke çeke beklemiye ve 
kumral balayığa tasarruf için 
müessir çareler aramıya ko· 
yoldu. 

Soldan Sağa, Yukardan Aşalı: 
1 - Okuyan (4) nam, ad (4) 
2 - Ham üzüm (5) büyük 

ev (5) 
3 - Namusa dair (2) sü· 

kiinetli (5) nota (2) 
4 - Bir millet (3) parlak .. 

ltk (3) 
5 - Vuku bulmak (3) be

raber (3) 
6 - Uçaıa (3) unvan (3) 
7 - Sayı (3) iskambilde 

bey (3) 
8 - Nihayet (3) delilik de

recesi (3) 
9 - Yuva (2) rica (5) bir 

hece (2) 
1 O - Pişirilmeden yenea ot 

(5) soğuk değil (5) 
11 - Defa (4) brpan (4) 

IRAK KOMIER.t GAZiYE HAYRANDIR 

İngiJterenin Irak komiseri Toroı 
treni ile şehrimizden hareket 
etmiştir. 

Komiser, Reilicümhur Hz. 

Üçüncü Osman, saatlerce 
~diren üzüntülü mülahazalar• 
dan sonra işte bu kanaati ~Arkası var ] 

tarafından kabul edildiğindca 

dolayı pek memnun ve minnettar 

olduğunu ve Gazi Hı, nin kendi· 

)erile iki uatten fazla görüşmek 

liitfunda bulunduk!annı ve bu 

mütikat esnasında Reisicümhur 

Hz. nin dehasm1 gösteren zeki

larına, vasi malumatlanna ve ali· 

kadar bulunduklan meselelerin 

bipayan tenevvüüne karşı hayran 

kaldığm1 beyan etmiştir. 

hasal etmişti ve artık Gülni· ı (1} Kabaniçc, kolsuz bir kürktür. 

lıalden şüpheleniyordu. Onu ?na çaprastvari ga~a.nlı, yakası da 
ı eti • . . . .. . . Enli olur, kilrk omuz,ara gelir, ooııun 
iCUVV e lSteyışı de şuphesım dıfansma da biraz kürk konulurdu. 

ayrıca teyit eden bir amil r>:iğmeleri murassa yapılırdı. 

( 409 ) lira Ve ( 5 ) 
Bono Çalındı 

Galatada Voyvoda cadde
şinde "Rus Pazarı,, müsteciri 
lsrail efendinin dükkanına 
miişteri sıfatile gelen iki kişi 
dükkanda asılı ceketinden {67} 
dolar ve (27) lngiliz evrakı 
naktiyesi ile (50) Fransız fran· 
gi ve (5) bonoyu çelmı~r. 

Hırsızlığı Bekçi Mi 
Yapmış? . 

V alde haıımda oturan lran· 
ı. Hüseyin Ef. Sultanhama• 
mında Mahmutpaşa hanına bı
rakhğı ( 25) duzüne çorabm 
bekçi Ali tarafından çalındı· 
ğını iddia ederek polise mü .. 
racaat etmiştir. 

Bir Okka Esrar 
Galata' da Ali paşa caddesin· 

de oturan deniz amelesinden 
Mehmet çavuşan odasında bir 
okka esrar bulunmuş ve ml\
sadere edilerek tahkikata 
bqlanmıştır -1 

Şehremininde Hırsızlık 
Şehremininde binbaşı Tevfik 

Heyin evinden yağ, şeker ve 
saire çalınmışbr. 

T ahsan Sefareti 
Katipliği 

Belediye Oh Dedi 
Yağmur mevsımı geldiği 

için belediye 11 oh ,, demiş ve 
caddelerin zaten pek mahdu
duna nasip olan yıkanma işi· 

ne nihayet verdirmi1tir. 
ı==========,~= 

DARÜLBEDA YI TEMSiLLERi 

ISTAft!llt BflBiYfS! 
Hariciye vekaleti memurla- Bu ak.tam 

nndan Ahmet B. Tahran sefa- saat 21,30 da 
reti katipliğine tayin edilmiştir. 

MEKTUP 
rı~ m ~~ 

İki Kadının Kavgası 
Kasımpaşada Nazla ve Ne

zihe hanımlar kavga etmişler. 
Nezihe bamın yediği tekmenin 
t~sirile iki buçuk aylak ç.ocu· 
ğmıu düşürdüğü iddiasile po
li<>e müracaat etmiştir. 

3 Perdelik 
Piyes 

Yazan: 
W. S. Maugham 

: l it 

ll 111111 
T erceme eden 

A. Muhtar 

Balkan Olimpiyadında Üsküdar Hale sinemasında 
Atina, ( Neo .. Faleron ) 8 Küçük Hırsız 

(H. M.) - Sedat ve Şirinyan Mümessili Lilyan Harvey, i\i
Dablda Yuna~ takımım 6 • 3, ı veten sevgili donanmamız ile 
3-G, 6-3, 6-3 ile yenerek Ro- Yavuzun bilyük harp manev• 
manya il• finale kaldı. raları filmi. Koşunuz, görünüz. 

T eırinieivet 1 O 
:z::: - 1 -----== 

t 

Sinema Sütunu 

Şarli Şaplene sorulmuş: 
- Niçin bu kadar balık 

avlamayı seviyorsunuz ? 
Şarli Şaplen, bu suale cevap 

vermek için epey dllşünmiif. 
Sonra hiç beklenmiyen bir 
cevap vermiş: 

Fakirlikten korktuğum 
içtn •• 

O suale bu cevap garip 
görünmüş. Fikrini daha açık 
·: nlabnasın1 istemiıler. O da 
i.ıab etmiş: 

l 
- Küçükken Londra'da idim. 

(;ok fakirdik. Evi beklemek 
için sokağa çıkamazdım. Her
giin, ertesi glinün yiyecek ea• 
dişesini çekerdim. O kara ıün
ler şimdi çoktan geçti. 

Fakat o vakitten kalma bir 
ruh Ulruıtw var. Bazan bana 
öyle ıelir ki ertesi fÜD aı 
kalacağım, yiyecek bulamıya· 

cağım. İşte böyle ııkınbya düt
tUğüm zamanlardır ki kendimi 
deniz kenarına atar, balık av-

1amıya veririm. Bu endişeyi gi
deren tek eğlence işte bu av
cl ır. Onun için balık avım bu 
lı.:adar çok severim. 
MUHARRİR PRANDELLO 

M~ ltaıy~ piyes muhar
riri Prandelloya sormuşlar: 

- Sesli ve sessiz filimlet 
hakkında fikriniz nedir? 

- Sessiz filim bütün dibı
yayi alakadar ediyordu. Çolc 
mükemmeldi. Pek azı müstCS" 
na olmak üzere, sesli filimlet 
fena tiyatro piyeslerini andı" 
nyorlar. 

Sessiz filim tiyatrodan ne İııti 
derece uzaklaşmak mecburi" \>aj· 

yetinde ise sesli filim de o 'iiy 
nisbette seuiz kurdele ve tiy•t' r 
rodan uzaklaşmak zaruretinde" ~ 
d. B · · ·1 e ır. en. seısız sınemanın o~ ı~ . 
ceğine kani değilim. Hislerimi" ~.~1 

zio en hedilleri olan görüş •• il ltt 
ititİf hassalanmız ayni yiikselı \t ~ 
heyecan içinde birleıtirildik" ak 
leri gün sesli sinema zafet h. 
kazanmış olacaktır. Ve illi fel~·· ~ 

Dün akşam OPERA Sinemasında 
t 

4 - ---·.!·. ~ ..... 
İlk defa olarak g3•terilen 

HOLL YWOOD'DA BİR İZDİVAÇ 
Muhtqem ıtözlö, ,arkalı ve dan•la fllm, pek parlak muvaffakiyetler kHanınıştır· 
Bilhassa me•t Ye gqyedicl Viyana ıaelodOeri pek ziyade takdir edllmlttir'· 

Mu•ikiıi: OSCAR STRAUSS' un 
Heyeti temsUiyeııl başında: HAROLD MURRA Y ve NORMA 

TERRIST vardır •. 
ilaveten röııtcrilem "FLIG ve FROG BOKSÖR,, eğlenceli sesli c:anlı 

re1imler i.ııe pek ziyade hoşa gitmJşlir. 

Dün hel' •eansta salonun lebalep 
dolduran ve yüı:Jerce ki,iyi ret 

mecbttriyetinde kalan 

KAZAR SiNEMASIND 
ilk defa olarak gösteriimekte olan 

BİR FAHiŞENiN 
HATIRATI 

Şimdiye kadar görillmüş filmleriu en 
açık ve en aer~ııt filmidir. 

İstanbul Radyosu 
İstanbul radyosu dfüı akşam 

neşriyat yapmadı. Tahkikabmı-

za göre bunun lodos fırtı

nasının Osmaniye merke
zindeki antenierde y:ıptığı tah-
ribat yüzünden olduğu anlaşıl
mışbr. Tamiri için düıı akşam 

karanlığına kadar uğrnşıim.ış 

ise de yetiştirmek mümkiin ol
mamıştır. Bu ak~am neşriyat 

gene mutat saatlerde devam 
edecektir. 

MISIR, POLONYA, NORVEÇ 

SEFİRLERİ 

Mısır, Polonya ve Norveç 
sefirleri dün Reisid'imhur Hz. 
nin lmzurlarma kabu! cdiicrek 
itir;, ;:tr"."'~ı:>lerini arzct. i:'?lcrdir. 

Mevsimin en büyük sinema 
hadisesi 

AURICE Chevalie 

J 
... ,." n 

K RESMİ GEÇi 

Sim:mnsmı çift sesli ın.ıkin~ jle 
kclılz eden 

ETUAL , 
bugün ilk matineden itib:uen düıt~, 
nm her tarafında büyük bir te~ 
bırakan ve emsalsiz artist DOL0f{ ,.-· 
KOSTELLO ve JORJ o•aıüı::N tıı 

fmclan temsil edilmiş bulunıı" 

N U H Ues~, ~:~ M İ S i ~U• 
fi!mini ir:teye ba~lıyacaktır· f~b 

. -__.ı \!lv 
HARİCİYE VEKİLi GI1~ v~ 

Hariciye vekili Tevfik .A• ' 
tü B. dün Ankaraya gittJJ1

'"' 
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Dışarda İntihabat Nasıl Oluyor? 

Birçok Yerlerde Pro
testolar Verilmektedir 

lz.nir (Karacasu) - Bura terilmişizdir. latifa ediyoruz. 
lla&ae.vcrlerinin tqkil ettiği Akhisarlı zade MGbadil 
Sert.et hrka intibabatta BUl9Ü- Ali Hacı !lelim 
l..lı Kars'ta 
·..iretli ..mte çabfayor. Kara - On bir biD Dlfaaa 

~•pılaa tazyik " tesir kay- malik olm "e bin bir tair ile 
~ .udincle pre>tcato ( 1545) kifinm reye iftirakile 
~- Peku kiti mlateana. aeticeleaclirilen bura iDtihalM
~ Serbelt fırka lehin- nm fahi iılteailmektedir. 
dtdir. 11anewa çewilmedi;ı Samsun Ve Çarşambada 
~~e. k•uucajmu.z mu- SlınMUn - ilk 6ç pnde 
~ aandıta ablan reylerin adedi 

Ebllll Vauo/ 234 tir. Bunlardan 200 tanesi 
Serbest fırkaya, 34 dil Halk 

Soma'da hrkaama Yerilmiştir. Bu vaziyet 
~ ~ 1 L--ısmda ıua•ıran mahalli fırka 
UGaıa - Aşaiıda imza aa- ... t r-..-bib· memubini, tesir yapmaktadır-
& olan bizler kendi İf ve lar. Middei umumiliğe mftra-
~zlc mefgUliiz. Amımuz caat edilmiftir. Çartambada da 
ifll. olarak Halk fırkası tara- ayni auretle protesto yapıhmt-

' belediye namzedi g6s- br. 

Bugünün Meselelerinden 

ali Beyefendi; iğfal 
dilen Siz Olmıyasınız? 

I S.. tarafı 1 ine 1 Nyfada] dığı bu inaiyaki boykotaj, beya• 
nabmD tekzip eden en beliğ 

hıtitksa lstanbulda bulunan, bir hadise değil midir? 
._ .. P mahallerini dolaşan bir Uyanınız vali Beyefendi ve 
' .. alinin bu kadar cesurane s6z etrafınızı tetkik ediniz. Şehrin 
t' Ylenıesine imkin yoktur. en ytikaek makamım ifgal e

~uhiddin Beyefendi, üç gün- den bir devlet memuru ııfatile 
l~~?heri gazetemiz bu fikiyet- halkin ıiklyetlerini dinlemiye 
.? tesbit ve neşrile meşgul- Ye haksızlıklan durdurmıya 

· llr. Bunu sözle, mücerret iddia mecburaunuz. ' 
~ y f Ba ftZifeleri yapmaDll'k, 
~k' apmiyoruz. asim, adres, balkın, reylerini aerbatçe kul-

.- ) a ve mahal zikrederek lanmalanna mani olanla-;z:ruz.. O beyanatta bulun- ra karp mtıaamahaklr vaziyet 
. ~ e~vvel bu vak'alan tet- almak, cimhuriyet valisine 
~ ek, yalansa ayn ayn yakışmaz. Ci1mhuriyet valisi 
~ etınek lizımdı. bnkUmetten ziyade halkui 

~L -ndenberi Halk rey aan-1 memurudur ve halka hizmet 
1-~ nuklapuya baş- etmekle mtıkelleftir. SizdeD 

litiJan g&termiye başla- vazifenizi yapmanı11 ..,_... 

l'ütün inhisan umum 
~~dürlüğünden: 
(I~~ ~teneke 
ş kilo balya çenberi 

n(! ~ . K. Levazım deposunda mevcut (2100) boş teneke 
't .3 ben ( 1800) kilo balya çenbcri satılacaktır. Taliplerin 

~la' teıninat akçelerile beraber 13 • 10 - 930 pazartesi günü. 
~tütün inhisannda mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

GôRÜLMEMIŞ 
~UCUZLUK 
~~ .. ICA.DAYIFÇIZADE bah bmp.:t- mamuli•ınd- nefis taban 
~ •-ahterem halka bir hizmet ol Gzere geçen aene muvaffaki)'etle 

'1..-~tim makta flat .... uı. tekrar aabfa bqladım. 
~ ;- laaaebUe fiatlarda bGyUk tenzlllt yaparak ISPARTA halılan metr 
.. ~ 7:'!. 19'0, NEZAKET 1200, COı.lSTAN 1000, her tarafı yünlii TAHTA 

~.ı._ ~AK 75CMOO,DEldRd615.GÖRDES 5.j() kurut olarak aabl•aktadl?' 
~d• "- Na 11~.tne elftritll bahlanmıı: mııtuamasda her daim ltGyiik 

defa .~~tur. Muhterem haJluamn aldaamamuı için depomuru bir 
A __.uıen meafeatlerl lktiuaındaadar. 

~dres: KAP AUÇARŞI Zincirli han No. 3-4 
Kadayıfçı zade hah kumpanyasının İatanbul 

~ ACENTESi AHMET TAHİR 
~ Pttah~ Han _As_k_er_e_D_a_v_e_t __ 
'-a :~rt. Be P-,ada Akar çeşme Cihangir Askerlik ftlheai 
~tııi zciler sokağında ki- riyasetinden: (322) doğumlula
~uı b'-da Y.ıtılan Bilecik hanı ve nn ve (323) doğumlulann ba
f~b'tk&ııı iiyük mağaza ve kiyyesi ile (324) doğumlu ef
\!) tikel ~Ontazam olup otel radın piyade aınıfından maada 
ı,,.,\>'-t•şU~ elye ve yazıhanelere sevkedilmek ü ~'re hazırlıkla-

( L;'°dıt. T~lipterk~s ~e ele~~~'!.~ rile ber~.ber (15) Teşrinievvel 
lf ~ illi' (lıah.ar me~W" 930 çarşamba günü şubede is-

ırııcaat ederl'l..I'. pah vücut etmt:leri iJio olunur. 

BiLi11ECEftliZ 
"Tavşan,, Müsa
bakasını Halle- #flm • ..-.---~ 
den/erin Listesi istifade ediniz 

Bq eyini tarihinde .. TaYŞ&D., 
bilmecai iami altında nqretti
jimiz mliubakanın kura'• 
çekilmiştir. Kazanan karileri
mizia iUiluiai .....,. ,.u
yoruz ı 
ı- Kon>" orta mektep 90D 

smıf talebesinden 175 Abidip B. 
2- Beyoğlu Y enişehirde 69 

numarada MftnevYer Ş6krl H. 
3- Edirne Filyokuşu sokak 

No. 2. 
4- Kadıköy Mühürdar cad

desi No. 60 Ahmet Emin 8. 
5 - Ankara Maliye Veki

Jeti hesabat tetkik memuru 

1 - hın 3 aatJn rcıçmlyecektlr. 
2 - Her aabr f kelime t.e.ap ecl1· 

lecektfr. 
3 - Her Uh 5 adet Ola kupo•u 

mukabUlncledlr. 
.. - Her , • abPclaa 1u1..... 2 
~ uı .. eclilmeliilr. 

5 - Ha ...._ üzerlndeld tarilat
Wr üfta IİIOdcletle r.utebercllr. 

SON POSTA ya okuduktan 
aoara lltD kuponunu aaklaya
ma. BuDdM 5 adedini Uinıms 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poıta üe Warehanemize gön
deriaiz. IUmnızıa •az.ete,. gh
meıi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA== 
BEDAVA iLAN KUPONU 
10-Teşrinievvd- 19ZO 

'fORK KADINLARI BlçKJ YURDU-
SıtJo B. l8 ind der• •eneal için talebe kaydına 

6 - Beyazıt Cabi sokak başladı. Divaayo;u 1clcfoo ta. 2038. 

No. f Mustafa B. 1 • HOsEYtN ZEYTiN YA~INI - o~;; 
7 _ Gedikpaşada Balipaşa kullarunız. Yemek.lcrloi:r.I acfia ve lenet!i 

yemek ister misiniz? BeM.mcbal Hüseyin 
yokUfU Seferoğlu apartımanı aeytln Yatı De ptflriab. l.tanbal Zindan 
No. 3 Kirkor SaJalyan B. kapı•• Babacafer Ulrbe•i karşımndaNo.53 

8 - Çarşı içinde Sahaf- OMIT SABUN VE ZEYTiN YAÖ TICA 
lar bedesten kapısı No. ı 1 de RETI -Taklit Hbun" mahlQt yatlardan 

G Ef .. kınınak l.teraeniıı eıa iyi, en ucuz, en 
arbis Hacetliyan • temiz mal aatan depomuza bir defa 

9 - Milli Mildafaa vekileti af"ra)'llllL latubal Zlndankaınaı Babaca

beeap ifl~ri birinci miimeyyizi fer tGrbe.ı karfaamc:la No.53 Hliaeyfa. 

Müeyyet Beyin kızı Nazan H. HANIMLAR TERZIHAHESJ - Bahçe 

l kapı Ruımpata bam 12 No. Telefon 
10- Karilerimizden Ali lataıabul 4057. 

B. ( Haydarpaşa ) 
1 ı - Sen Benuva Fransız 

im mektebi talebelerinden 
Foto Karayanides H. 

12 - Kapalı çarşı Kalpak
çılar caddesi No. 124 Hüsa
mettin B. 

13 - Kartal kazasımn Şebli 
k&yünde Kalender Halit B. 

14 - İstanbul kız orta 
mektebi talebesinden Zehra 
Tevfik H. 

Mürefte Şarapçılığı 
28 tarihli nüshanızın kari

ler sitununda Mürefteli IJ&· 
rapçılardan Daniş Beyin şa
rapçılık hakkındaki ya

DBI bura prapçılan tarafından 
hayretle kartdanmıştir. Şarap 

almıya batır olduğunu bildir-
meü ele aynca hayreti mucip 
ohmaştur. 

Çünkn prap amillerine blyle 
bir teklif dermeyan etmemiş
lerdir. Şarapçılar Daııif Beyin 

inhisa1'<1an memnunuz ve su
hulet görüyoruz, demek iste· 
diği hakkındaki sözlerini te
essrüle karşılamışlardır. 

Mürefte Muhabiriniz 

Talat Behçet 

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

SON POSTA 
Y nmi, Siyui, Havadla ve Halk cuetesi -

idare ı l.tanbul, Nuruoamant,. 
Şeref aokatı 35 • 37 

-
Tdefoaı latanbul • 203 
Po.ta kutu.111 lataıa!tul • 741 
Telpaf ı latanbul SON POSTA 

ABONE F1ATJ 
TORKIYE - ECNEBi 

1400 kr. 
1SO • 
400 • 
150 • 

ı Seıae 
6Ay 
s • 
1 .. 

2700 kr. 
HOO • 
IOO • soo. 

Gelen evrak ıeri verilmez. 
blnıardaa me.ullyet alınmaz. 

SATILIK - Denize mwr hıı.n
dar derunu yağlı boyalı hane. 

Ortak6yde Yeni mahallede ee
dit fınn sokağında No 1 

SATll.IK KÖŞK - 9 oda, bah
çe, ku~, Beylerbeyinde Burbani· 
yede lbayır aokak merhum Hmoü 
Beyin "lıötkü. Cuma rünlerl milra
caat. 

ZA Y1 - Nüfus tukereml, ukerlik 
•tmibmı pldırdım. Yenialııl alacajım. 
F.eklainlıı bUkmil yoktW'. 

Sa&ambola, Haalarobau ll&1'7ainden 
baJl'am ottu Mııatafa blD 

llEHllET ALI 

2-\)'I - Ilgaz ahn askerinden 
aldıj'uıp veıikamı zayi ettim. Ye
n isini çıkaracağımdan biikmn yok
tur. Ilgu Bayramviran karyesin-

den Y uauf otuJlanndarı 
Ahmet otlu Dursun 

llOntış TENZILA T - t>mit ubua ıoe 
seytlnyef depo~ımda. Amnulb mıdan 
lupe No. 53 Hiı.ey1ıııı.. 

Büyük Bir Stok 

Tavşan Tüyü 
Çekoslovak Şapkası 

Kelepir fiatına 

Elden Çıkarılıyor 
Yalnız toptan sabf 

fatanbul Çiçekpann Altı
parmak ban No. 22 
Tel lstanbul 2229 

MÜZAYEDE lı..E SATIŞ 
T eşrinievvellnlOuncu cuma günü 

sabah saat 10 da Harbiye N~anta· 
pnda Vaii·konak caddesil'ıl.e 
NURi BEY apartımanının 4 No. lı 
dairesinde bulunan ve HA YK 
HOV AGIM YAN Efendiye ait et-
yalar müzayede suretile sablacak
br. 

9 P~dan mürekkep vitrinli 
asri müzeyyen yemek oda takımı 
14 parçadan mürekkep Luyi xvı 
gayet zarif yatak oda takımı, 

akaju renkte asri minyon diger 
yatak oda takımı, 9 parçadan 
ibaret ceviz atacından pzel bir 
salon takımı, kırmıu kadifeden 
mamul diğer salon takımı, Fran
sız mamulib bronzlu gayet şık 
bir ba;ü, portmanto, sansar kür
künden mamul mükemmel kadın 
mantosu, Çin vazolan, kesme 
brom Ye lake karvolalar, pth 

~---------~ ----=---

Kari Göz{le &örduklerimiz .. 
Evet, Bu işe Ne Demeli? 

Tlrk ocağı reislerinin sekiz 
yiiz lira aylık aldıklarım gaze
tede okudum. Kendi kendime 
bu miktar para ile birçok 

T&rke yardım yapılacağım •e ta
lebe okutturulabileceğini düşün-

düm. Binlerce lira tahsisat alan 
Türkocaldaı yardım yapmak ıöyle 
dW"$wı akdlarına bile ıetir
mezler. 

Amerikad&ın gönderilen sene
de '(13,000) lira ile bu mem
leketlerde hıristiyanlık pro-

pagandası yapan Gen~ hıria
tiyanlar cemiyetinden ibret 
alalım. Acaba bu işe ne de-
meli? 

Tüccardan: Hasan 

Güzeliın Lokoıno
ti f le r in Hali 

Ben Erenköyüıı · c oturuyo
rum, evimiz trene yakın. Bü-
tün eğlencemiz - hele kışın -
treııi seyretmekten ibaret. Dev-

let dcmiryolları bundan dört 
sene evel yeni, cicili, bicili 
lokomotiflcy aldı, fakat alındı 
alınalı ne hir boya ve ne de 
bir tamir yüzü gördü. Yaz 
binlerce liralar verili",·ek alı

nan o güztlim ın::kinelcr uyuz 

keçiye döndü. Yazık, günah 
değil mi? 

Bir Kari 

Bir Tütün inhisar Me
murundan Şikayet 

u Naci " imzasile aldığımız 
bir varakada Dursunbey Tütün 
inhisar memuru Mahmut Ef. 
den şikayet edilmektedir. Bu 
şik~ete esas ol .. n maddeler 
şunlardır: 

1 - iş sahiplerine feıM 
muamele yapmak. Bu bal, bu 
ıabo uki mensubiyetinin biı
tezahürü olmak icap eder. 

2 - Köylü sigaraları kasa
ba bayilerine satılmaklad·r. 

3 - Ummi bayilerin mua
melatı karışık yapılmaktadır. 
Mutemadi ihtilaflar çıkmakta-
dır. Çünkü bu ümmi adamların 
yazısını ,{a o yazdığı için ba-
yiler ziyana uğramaktadırlar. 

Bu itibar ile idarenin tahkikat 
yaptırmasını beklıyornz. 

Posta Pullan Müsaba
kası Münasebetile 
Posta umum miidürliiğii ta

rafından tertip edilen posta 

pullan müsabakasa eylülün yir
misinde hitam buldu. Şüphesiz 

bu ruüsabakaya memleketin 
birçok san'atkiirlan iştirak 

etti. Bu yüzlerce pul orijinali 
içinde üç tanesinin btihabı 

oldukça nazik bir san'at işidir. 

Bunun için t~ekkül edecek 
heyetin pekçok titiz hareket 
etmesi lazım olduğu kanaatin
deyiz. 

Eu n:üsabakada bir Tfirk 

sanayii ncfisesi mcvzubahiş

tir; eser cihana dağılacağı için 

kuvvetli bir m~vzua malik Ye 

hakiki bir san't işi olmalıdır. 

Simit Fiatlan 

Geçen seneye nazaran hu 
~en: ekmek fiab yarı yarıya 
ındigı halde, ayni derecede 
halkın gtdtiınJ tqkil eden si
mitlerin, senelerdenberi yiiz 
paraya sablma.smda israr ve 
cesaret gösterilmesi l}&yam 
hayrettir. Şehremaneti bir müd
det evvel giiya bu 'ıe her na
sıla atfa mzar etmit ft fakat 
maatteeu6f bir değifilrlik te
min edemenıifti. t~m 
adedi elli rram gelen ye kilo
su elli kUl'Uf& aatılmakta olma 
simit ihtikarma kUfl halkm 
siyanetine tavassutunuzu rica 
ederim efendim. 

Karilerinizden: l Hilmi 

BlR MALÜLÜN SORDUCU 
Ben vatan uJnı:ıda bir ayağıma 

kn;bet.'Dlf mal!U bir laH•• Allena 

ç .. k kalah1lhk olJutu için h~ ldm•edea 
blr yardım beklemeden lr.endlm kuamr 

ve oıalan refll dfriri-._ ~ ıtea• 
beledl}·c müfcttifİ Nuri Beyle mahke

meye dilf!i.!k, Bu ul itime sar• \>er

mektedir. Buııuıa bencıen f.ted:!I 
nedir? 

Kar'flyaka, fU"bltçı Puhat 
Soıı poı:ta ı Bu mlifcttifla r.ı:dw ne 

iırtct'l§lnl bclcdiyc rlyoıetlnden lliOrlll'

sır.ı:r.. Ş:ıfi cevap ıılam: uanu telau 
mahkemeye mUra<:ıtat eıiuslAlz. 

Ankara Emanetinin 
Nazan Dikkatine 
Ankara - Köylünün sat-

mak üzere getirdiği yevmiye 
iki yiİz, üç yüz parça sebze H~ 
meyva istasyond<ı bir meydan
lıkta sahlma!ctadır . Bunlann 
beher par~sın<Lıu alelumum 
b~er kuruş alınarak dip ko
çanları imla cdilmiyen mak
puzlar verilmektedir. Memura 
bu yolsuzluk ihsas ettirilince 
şu birkaç gün zarfında orta-
dan kayboldu. Hatta köylü 
de hayrette kalarak ne için 
İı;,di tayyare parası alınmıyor 

diyorlar. Yevmiye yirmi, otuz 
liraya baliğ olan khsilibn las-
mı azamı cemiyet namı albn
da başkc.. ellerde kaldığı Tl'C-

murun gaybubetile ruıhş.ıf
mışhr, Tahsilat mukabili mak
pu7. verilmediği de vakidir. 

M. Nuri 

İşleri Böyle Görüyorlar 
Burada idari işlerde ~~k 

m~ülit çekiyoruz.. Bazı me· 
murlaı yanlış mütalealarla, 
yanlış tezkiyelerJerle işleri uza
byorlar. Kendime ait bir tarlam 
var; tapu nıemuru bilmem brr 
yerde böyle mi? 

Altı aydanberi bHafa.sıla ba, 
ağrıttığım halde tapuda boynu 
bükük yetimler gibi şalısum. 
ait bir iş için mPrlıamet dile· 
niyorum. Ya ben iş bilmiyor 
anlamıyorum veyahut işi an· 
lıyorlar da yapmk İ'.?lerine gcJ
miyor. Şu h&~ı şikiyctimİ!I 
neşrini rica ederim. 

Kalecikli: Mehmd Kem'-l 

Erenköy T elgrafanesi 
Geçen gün annem lni ol.

rak rabatsı.::l:ındı. Hemşiresinin 
gelmesi için telgraf vermek 
üz~rc Erenköy postanesine git
tim. Sz.:ıt bir oldujundan telg
raf kabul eimediler • • Anı.ak 
ikiden ~·.ıra nımınıele başla· 
dı. O pn bu yüzrlen teyzem 
geleaıcd:. Böl' lP. :tey olur mu ? 
Tatil zem•mnda ı:roskancde bir 

boy tablolar, ya.uhane, iogil; 
büfesi, kolon portmanto, bronz 
çocuk karyolası, kolon, aaoda'ye· 
ler, divar tabaklan, muşarabi et.
ger, poralen vazolar, elektrik avi
zeler, kadife perdeler, br.Jnzlu 
lavabo Ye pefrirlik Ye sair eşyai 
beytiye. Anadolu ve Acem halı· 
lan ve •eccadeleri • fbab " mclr· 
kalı kuyruklu güzel bir Alman 
pianosu. Pey •iirenlerdeD 100 de 
25 teminat altnır. 

a 5betçi memuru olsa da ahalinin 
beyle mühim muhabereleri temin 
edilse ohnaz mı? ekseri günler 
saat iki b1-çuk, nçte bile me
mur gelmediği oluyor. 

Ercnköy J:arilerinizden 
Galip 
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Yeni Mevsim 
Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fınm 

il . ; . 

·~·-~ - . 

Yaklaştı 
ittisalinde büyük mahallebiciniD astünde 

Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmif zengin ve miitenevvi 

çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 
' 

ERKEKLERE M .. ı\H SUS ERKEKLERE MAHSUS ~Q€UKLARA 

İngiliz muşambaları 9' / Liradan 2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 141 
/ 2 " 

Muşaınbalar biverlia astarlı 191
/2 " 

Müşambalar lngtllı ~mi 
kumaşl aa 171/2 " 

Gabardin ~:~:~ülri'e 251/2 " 
~eşhur Mandelberg marka empermeabilhe 29 l ı 
Gabardin pardesüler 2 " 
Mandelberg pardesüler 

muflon ile 
371/2 

" 
lng! İ7. biçimi kumaşlardan 221/2 Pardesüler " 

Trençkotlar 17' / 2ı.::.:. 
iyi cins yünlü paltolar 131

/2 
" 

ın,lilh btçimı K t.. ı 
spor ve •ait'• os um er 141/2 

" 
Udvert j!tah " 
aaJr ren erci• " 181/2 " HANIMLARA MAHSUS 

Deri takUcU IDÜ. M bal 13' / telif renklerde uşam ar 2 " 
So:. k!:nı ~l':lld• Muşambalar 141 

/ 2 

" 
Muht:.ı;;!1en1e Trençkotlar 171 

/ ı 
" 

Kauçült mµş&mbilar Llradaa 
ltlbareaı 

• 1 

. 
" 

Trençkotlar 
" 

· Trençkotlar .muflon ile 131 
/ 2 

" 
Yünlü paltolar 91

/2 n 

j&yni zamanda erkeklere malısu ı•:ret tdc parde

anler, paltolar, kostnmler, ve mu.şambalanıa mün• 

tebap ~cfitleri ve hanımlara mamua mantolu 98 

ipekli muf&Dlbalarua mütenevvi çeıitleri menuttur. 

o 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiF ADEYI MEZCEDINIZ 

. Cihanşümul bir şöhreti haizMANDELBERGmarka müflonluveya müflonsuz(yünastarlı)en ınükemmel 

EMPERMEABİLIZE PARDESÜLER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA v: i, s-rÔw.ERIN en müntehap çeşitlen 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi v ' Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşı eri dahi vardır. 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATIŞ=:: TEDİYATIA BÜYÜK TESHİAT 

Scyrisefain 
Merkez acenteal: Galata kaprü 
bq·nda Beyotlu 2362. Şube 
aceıa te.i: Sirkeci* de M6hilrdar 
zade ham albnda TeL bL 27 40 

lskenderiye sür' at 
postası 

(Ege) vapuru 10 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galata 
rıhbmmdan kalkarak cumar
tesi sabahı lzmir' e vanr ve 
İzmir' den saat t 2de kalkarak 
pazartesi saat 1 O da lskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İskenderiye'den kalkarak 
İzmir'e uğnyarak lstanbul'a 
12 de gelecektir. 
İSKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olun_ u_r_. ___ __ 

Mudanya Postaan 
İdare rıhtımından saat 9,30 

da kalkarak cuma, çarşamba 
Mudanya'ya, pazar günleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem-

liğe gider ve elirler. 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde ktilliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup emicel 
uzvi yeye stlr' ati temeulllll 1ayeain
de, kansızlığa vereme istidadı olan
lar ve bilhassa emrazi asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye teairab tlfaiyetl, 
vardır. 

Genç kızlarla. çocuklarda teairab 
nafiası pek seri olup renksiz. bu
talıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
bastalıklanna müpteli çocuklar u 
zaman zarfında dit çıkarırlar. Ça• 
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç
liğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil. renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocuklann yüz 
ve başlanndaki çıbanlar, ergenlik 
ve ekzemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 

İsmail Fuat v~ Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
memurlanna 

TAKSİTİLE 
Sabf muamelesine başlanmıştır. T afsilitını milessese
ain Sultanhamam• daki manifatura mağazasından 
öğreniDiz. 

Müdüriyet: TeL lst. 192 

ıosıon BİBOHARESİ 
AÇILDI 

ibar ailelerin içtimagahı - mükemınel müzik 

ARNAVUTKÖYÜNDE 

Leyli Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZiA Ti Liseleri 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve ayrı teşkilat dahilinde kiz ve erkel< 

orta ?e lise lasımlannı mubtevid:r. 

T eşrinievvelde derslere başlanmıştır. 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

ilemi tababette takdir tevlit eyle- ~ ...... ~.LU.1.&.L;1....._~....-1ı:1ı ...... ._._.r.w.ı~ı.w.1ı.....,......,wuı&&.A 
miş, ecnebi ve memleketimizin etibbasımn raporlarını kazanıİıışbr. Şişesi 60 büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptancılara büyük. tenzilat. 

Telefon İstanbul : 2867 - Bebc.k 210 

~~~~~~~___.;_~~~~~-~ 

ANADOLU Te~~~u:!!ı 
Cumartesi 

Gürıü • akşamı 6 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Unya, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon, ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

T afsilfıt için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen: 
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Operatör Doktor 1 

HALİL SEZAi 
BASUR MEMELERi 
Ve cerrahi hutahklan m\ltehaaaıa Dl• 
van yolu Doktor Emin pafa sokak No. 22 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galataaarayda 

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

terkiticarete karar vermiş ve Tica
ret odasmdan vesikasını almıştır. 

Yatak ve remek odası ve sa
lon takımları yeni ve müstamel 
olarak yan fiatına sabhktır. 

Başladı 
Sevda yaratab~ Şen gözlerinin nuru, 
Kaderdenmi gibi çok sevimli eserleri 
büyük bir muvaffakiyetle plakta 
okumuş olan kıymetli muganniye 

( Sa/ iye } Hanımı bu perşembeden 
itibaren Mu/en Ruj' da dinleyebile
ceğinizi tepşir ederim. · 

Derv.üt zada bmmim . . . . --.. . .. 

• 
gümrükleri İstanbul 

Baş müdürlüğüİıdeJJ 
il t~ 

Gümrilk levazım anbannın alem münakasa e c;ri>P 

" tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri g ,J 
. pntl .. 

münakasanın yapılacağı 25 - 10 - 9.~ Cumarteaı """ 

14 de teminat evrakım müatashiben başınüdüriyetteki 
misyona müracaatları. ~ 

- --- - - ----- ~ 
Mes'ul Müdür: Bıuluuıettin 1 


