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Piyankosu ..... WlcHnH. Telgrafta rakamlar 
UnflDlfb, tekit etmeaini rica ettik 

Bar&a aj'leden IOnra Beya· 
zatta, Darillfnaaa aalonuncla 
dokuzuncu tertip tayyare pi· 
yankoaunun üçilncll keşidesi 
itra edilecektir. 

ittihatçılar Divaaa Aıwe 

Maliye Nazın Cavit B. 
BGtün gizH Ye eararu noktalan 
anlatmaktadır. uu mühim faılı 
7 nci sayfamızda okuyunuz. 

İntihap Müddeti 
Bugün bitti. Fakat nisap 

dolmadığı için bir hafta temdit 
edildi. Karilerimize baklanm 
kullanmakta istical taniye 
-..;.. 

•e '" cevabı aldık: 
Adana, 11 ~ - reyler aa

yıhlı, Halk flrk.uı lehine ablan 
2395 "1 imzasız ve r.aQSU, ka· 
auaa muhalif çıkb. ptal edildi, 
neticede Serbest fırkanın (57) re1 
ile ekseriyeti kazandıit ıörüldü. 

Bu netice ilin edilir edilmez 
S.fukada tebrik meraaiml Japaldı 
Halk blpayan bir ae•iaçle 80-

kaklan doldurdu. 
Cuma olmasından da utlfade 

edwek memleket bandoau aabab
tan aktama kadar terennilm etti. 
'Gece de bayram yapald1. 

ıuron:s1-
ikinci Piyanko 

Oft Posta'ga Mahsustu 

- Niçin Rey:n1 Halk Fır'kasına verJfn?.~ 
- Ayol gö~üyo.r musun ; onların içinde Şişlide aparb-

••"l•n, otomobıllen olan pek çok 1 Zenp olmanın 9UTIDI on
alr Yiyorlar ••• 
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Son Günlerin En Kemerburgazda ·· IBoğaziçinde Şikô.get Yükseliyor 
Müh·m Hadisesi intihap Esnasında Muh- 800 K. ·ı·k s· G ve Ha 1 k telif Hadiseler Oldu.. ışı ı ır rup 

Memleket büyük bir söz isi 
içinde yaşıyor. • Buna müteşekkir 
olmamak mümkün değildir. Bu 
hav içinde balkın en ziyade (Ö
züne batan hadise veya had.de
lerin nder olabilecej'ini öğrenmek 
istedik. Dün tesadüf ettiğimiz 
lstanbullulnra bu suali sorduk. 
Bize şu cev plar verildi. 

Halit Bahri B. ( Edimekapı, 
Hacı Muhiddin mahallesi 18) 

- İntihabatta gözüme batan 
bazı müdahalelerdir. Bu mü
dahaleleri Halk fırkası hesa
bına gayret gösteren bir takım 
adamlar yapmaktadır. 

* Misail Ef. ( Mahmutpaşa'da, 
Yıldız çıkmaz sokağında 27) 

- hıtihap yerlerinde bazı 
sopalı ve tabancalı adamların 
rey verdirmek için bir nevi 
tazyik yapbklan vatandaşların 
ekseriyeti tarafından söylen
mektedir. 

* Hakkı B. (Mollafenari ma-
hallesinde, Kapalıçeşmede 30) 

- Sandık başına gittim; 
Serbest fu kaya rey verecektim. 
ismin .yok dediler, 3 aeneden
beri ayni mahallede oturuyo. 
rum Buna müteessir oldum ve 
taaccüp ettim. 

* Faile Efendi ( Nuruoemani-
yede, Hüseyin ağa mahallesin
de 13) 

- Birçok ki:nselere defter
de ismin yok, diye cevap 
veriyorlar. lstanbulun yansın
dan fazlası bu auretle rey 
veremedi. Haftanın en mühim 
hadisesi budur. 

* Ömer Lütfü B. ( Galatada, 
Düzce-Adapazarı otelinde ihti
yat yiizba.p) 

- Rey vermddeu istinkif 
eltim. 

- Niçin? 
- Çünldi birçok wkuata 

phit oldum. 
- Ne gibi vukuat ve kim

ler yapıyordu? 
- Kadıköyde Hasan Vefa 

Beyin yaralanması, bir takım 
tabancalı adamlann intihabı 
müşkülleştirmcsi gibi. Ben Ay
dın meb'usu Reşit Galip B. in 
yolundayım. 

* Mehmet B. (Tophane, Boğaz 
kesen, Cami içi (5) numaralı 
apartımanda) 

- Haftanın, dikkatimi cel
beden mühim hadiseleri dört-
tür. 

1 - Halk Fırkası namına 
birçok memurlann sandık ba
ıında fırka lehine çalışma• 
lan. 

2 - Vali Muhittin beyin 
intihapta }Olsuzluk yoktur, diye 
beyanatta bulunarak şikayetçi 

Dün Sanyer intihabının ya- R K il dı 
~!t!: .. y.:ıd. ~:;=.~=~· eyini u anama •• 
Sandık meydana getirildiği 
zaman rey vermiye teşebbüs 
edenlerden şoför Tahir Ef. nin 
kaydı bulunamadı. Şoför Tahir 
efendi kaydım yapbrtbğına 
emindi. Muhtar, Tahir efendi
den izahat istedi, muhtar efen
di kızdı ve jandarmaya emretti: 

- Ahn şunu dışarı! 
Jandarma şoför Tahir efen

diyi tutup dışan atb ve fazla 
olarak ta tevkif etti. 

Sanyer kaymakamı hadise 
mahallindeydi, fakat müdaha
leye lilzum görmedi. 

Serbest F ırkanm ocak 
heyeti hadiseyi protesto etti, 
intihaptan çekilmek istedi. 

Köylünün Rızası Yok 
Fakat köylil nm olmadı: 
- Reyimizi vereceğiz, hem 

de istediğimize, diyordu. 
intihap devam etti, ve Ser

best fırkanın iddiasına göre 
reylerin yüzde yetmif bqi 
kendilerine verildi. 
Hoca Murat Ef. Kimdir? 

Haber verildiğine g6re Hoca 
Murat Ef. isminde bir zat Ke
merburgaz semtinde köy kay 
dolaşmakta : 

- Serbest fub Ramlan, 
ermıenileri, yahudileri müdafaa 
etmektedir. Siz ki mubacır 
olarak buralara geldiniz, elbette 
rumların. ermenilerin. yahudi
lcrin fırkasına rey yermiyecek
sinix, demektedir. 

Söylendiğine göre hoca Mu
rat Ef. de muhacırdır ve bu 
semtte refahlı bir şekilde 
okkalı surette yerleşmiştir. 

Otobüsün Parasını 
Kim Verecek ••• 
Sanyer mutemedi Aziz bey 

köylilleri reylerini Yeıınek İÇin 
otobüs göndermiş, fakat gelen
lerin reylerini Serbest Fırkaya 
verdiklerini aördüp zaman 
kızımş: 

- Geri giderken me oto
büs vermiyeceğim, demiştir. Fa
kat otobilslcrin gelip gitme 
paralannı peşin verdiği için 
bu söz latife hududunu geç
memiştir. 

vatandaşlan yalancı mevkiine 
koyması. 

3 - Biitün milletin Gazi 
Hz. ne gösterdiği muhabbet 
Ye Gazimizin bahtiyarbğı. 

.ıl - Münevverlerin k11mı 
azalDJDID Serbest fırkaya tema
yülü. 

Jandarmaya Süngü Takhnldı. 
Hisar-Beykoz intihap faaliye

tine, dün Kandilli, Vaniköy, 
Çengdkay e Beylerbey aahııe 
olmuştu. 

intihaba Kandilliden baş
landı, fakat bir saat teehhürle. 
Birkaç gecedenberi Kandilli 
Rum papaslanndan biri, Rum· 
lann evlerini dolaşarak Halk 
fırkasına rey vermelerini tembih 
etmişti. 

Bu yüzden Kandilli Rumlan 
tereddeütle hareket ediyorlardı. 
Sandak bir saat geç geldiği 
için bu mmtakada bir saat 
evvel intihaba nihayet verildi. 
reylerini vermiyen birçok kim-

seler de acı. acı fikiyet ediyor:
lardı. Bundan sonra sırasile 
V anikay ve Kuleliye uğrandı, 
Çengel.köy yolile Beylerbeyine 
gelindi. Bu intihap ni.sbeten 
.nkünetli oluyordu. Fakat 
diğer mıtakalarda görillco bn
tnn illetler burada da tekerrür 
ediyordu. 

Serbest Fırkanın 
Ş i.k iye ti .•. 

' Endki gün yap.tan Beykoz 
Ye Pqababçe intibaplan bak
landa şikiyetler vardır. Bey
kozda S()(}amele rey atamamış
br. Fakat gelecek hafta san
dık getirileceği bizzat kayma
kam tarafından söylenerek 
amele teskin edilmiştir. 

Enellri gön, sandık deniz 
yolile Bcykozdan Pqabahçeye 
ıetirilirken hususi surette i ... 
pirto f abrikasana ve diğer bir 
yere uğranıldığı için Serbest 
fırka protesto etmiştir. 

Ôjleden sonra Çengdköyü
ne getirilen sandığa abJan 
reyler S. fırka lehine inkişaf 
etmekte idi. 

Bu hal garülünce fsaat dörtte 
kalkması lizımgclen sandık 
(2,30) da kaldınldı. 

Halk teessür içinde idi. 

Bu vaziyet karşısmda halktan 
(300) kişi kadar zabıt tuttular, 
Beykoz kaymakamı Reşat beyi 
mahkemeye vcrmiye karar 
verdiler. 

Beylerbeyinde 
Sandık Beylerbeyine gelince 

halkın tesiri son dereceyi bul
muştu. Sandık Halk fırkasına 
konmak isteniyordu. Halk 
istemiyordu.Polisler bir tarafta. 
halk bir tarafta sandığı çekiş
tirirlerken sandığın ipleri kop
tu. Emir verildi. Jandarmalar 
süngü taktılar. Bu suretle 
sandık Halk fırkası binasından 
içeri sokuldu. 

Derhal Serbest hrka ocak 
reisi abld1. Halkın fikrini mü
dafaa etti. Bu nutuk kaymaka
ma karşı söyleniyordu. Hiddet
lendi. Bu zab tavkif ettirdi. 
Fakat halk süldin bulmuyordu. 
Sandığın Halk Fırkasa binasına 
sokulmasını hazmetmek iste
miyordu. her an bU hadise 
çıkacaktı. 

Nihayet, aandık başında Ser
best fırka muralıhulannm bu
lundurulması fU'lile mesele 
halledildi ve balkın sözil yerini 
buldu. 

Bu işler olurken herkes 
bağınyordu: 

- Böyle mi intihap olar, 
bu mudur rey ablmasa 1 

Burada maliye müfettqlerin
den bir zat Serbest Fırka ya 
ait bir rey varakaSIDI yırtar
ken cürmüm~but halinde tu
tulmuştur. hdiham arumda 
3polis ve halktan b&D kimseler 
yaralanmıştır. 

Kaymaka~ Ne Diyor? 
Bir mubarririmiz, Beykoz 

kaymakamile göriişmiipir. Bu 
ıat demiştir ki : 

'
4 

- intihap encümeni, de
diği şekilde hareket etmediği 
takdirde istifa edeceğini bildir
di. Mecburen jandarmaya aün
fÜ taktırdım." 

Burada halk sandıjl ıeç 
•aktc kadar göz önünde bu
JundurmUflur. 

Bainfmalar, protestolar ayyuka 
çakıyordu. Fakat kim dinliyor
du ki? 56 yaşında bir kadın 
polislerin önüne geçti, bğırdı : Kablolar Kesiliyor 

- Ben çoluğumu, çocuğu· Telefon ıirketine ait kablo-
mu bırakbm, reyimi vermiye lardao 270 metre kesilerek 
geldim, böyle mi rey toplanar? 1 çahnmıştır. 

Bakırköyünde 
Halk Bir Muamma 
Karşısında Kaldı 
Bakırköy kazası dahilinde 

ilk günlerde oldukça sakin ve 
hadisesiz giden intihabat ev
velki gün ve dün hayli garip 
tecelliler göstermiştir. 

Evelki günkü intihabatta 
Bakırköy mahalleleri halkı be
lediyeye gelip reylerini abyor
lardı. 

Cürmümeşhut 
Buna Derler 

Reylerini kullanmak için ge
len halk, kadınlı, erkekli bele
diye dairesinin önünde birik
miş, sessizce sıra bekliyordu. 
Burada halkın hemen hepsi 
ellerinde, S. fırkanın namzet 
pusulalanm taşıyorlardı. 

Fakat burada en ziyade 
göze çarpan hadise, bele
diye dairesinin içindeki telaş 
idi. 

Bu sırada Serbest fırka 
azalan etrafta dolaşırken 
bir aralık belediyenin arka 
tarafına gitmişler ve iki bele
diye çavuşunun, ellerinde bir 
yığın Halk fırkası namzet lis
tesi olduğu halde belediyenin 
arka kapısından içeriye girdik
lerini görmüşler, mani olmuş
lardır. 

Bunlar bu listderi içeriye 
niçio ve kimin emrile götürü
yorlardı ? Burası bir muamma 
olarak kalmıştır. 

Propagandaya Lüzum 
Yok 

Bakırköy halkımn hemen 
hepsi Serbest fırkaya taraftar 
gözüktüğü için halk arasında 

Serbest fırka lehine propaganda 
yapmıya lüzum görülmemiş, 
yalnız Halk fırkası taraftarlan 
hayli çırpınmışlar, fakat bir 
ıemere elde edememişlerdir. 

Bilhassa Halk fırkası mute
medi lmat efendi hayli nq'e
ıiz ve endişeli göziikllyordu. 

Su Sözlere Ne 
Buyurursunuz? 
Diiıı, Bakırköy kazau dahi

linde intihap auua Yqilköyde 
idi. 

Burada rey aandığı etfaiye 
kullibeaine konulmaşbi. Hal
bulö burua kutu gibi dapda
racık bir yerdir. 

Bunun üzerine Serbest fır.. 
ka heyeti dün Vali beye mü
racaat ederek sandığın daha 
geniş bir yere konmuıru, bu 
suretle intibabm halkın gözft-
niln önlhıde yapılmasmm te
minini rica etmiştir. Faka vali 
bey bu mantıki talebe karşı 
ıu garip cevabı veraniştir: 

- Ben sandığı meydana çı
kartıp halkı birbirine kar11-
bramaml 

Vali bey acaba lsta:ıbul 

Günür. Tarihi 
--t~------------------'--

Ayvansarayda 
Dün Bir Hadise 

ç 1kt1 
Belediye intihabı münasebeti'e 

Kasımpaşada çıkan hadiseler, he
men hemen ayni şekilde, Aran• 
saray aemtinde de tekerrür etti. 

Sandığın mubaf azası için bir 
müfreze jandarma getirilmişti. Dr. 
Hulusi B. isminde biri taşkmhk 
olması ihtimaline karşı jandarma• 
nın süngü takması lüzumunu tel· 
kin etti. Süngüler takıldı. Bu bit
tabi aedece bir tedbirden ibaretti 
fakat h:.lk üzerinde fena bir tesir 
yapb. Kadın, erkek çoluk çocuk 
kaçışmıya b lnmıştı, düşen ezi
len. hatta bayılan vardı. 

Bir polis Ef. Ayvansarayda ma• 
rangoz Halil ustanıo oğlu Ali Ef. 
ye karşı teh~itkar bir vaz.iyet al• 
dı, fakat Ali Ef. korkmadı, kaç• 
madı. Biliki göğsünu çarak 
bağırdı: 

- Efendi, Sen de Türksün, ben 
de, vur işte, dedi. 

Polis memuru vuracak değildi. 
Sadece intizamı muhafaza ed.yor
du. Fakat hareketinin yanlış tefsir 

' cdildiğin:i görünce çekilmeyi mu
vafık gördü. Genç ba,'lnyordu: 

- Hakkını istiyen vurulmaz, 
bunu böyle bilmelisiniz! 

RECEP B. İNTİHAP 
YERLERİNi GEZDi 

Halk flrka.a kAlibl umumi9i RecCf' 
Bey, 7aıu'1da müfettiş Hakkı Siıı:ı.81 
P..,a,,. Glreaoa meb'ıaıN Hakkı Tank 
Bey olduju halde dün ml&btellf intlhııp 
sandık mahallerini dola~lı. Du arada 
Kuampa9aya da ıı(radı. Halk ara~ında 
fethi Heyin ıeldlAi ~ayl oJm111hı. Ahali ı 

- YllfUln Fethi Bey, yqum ~,. 
beat farka diye bağırda. Recep BC1 
&!babı tuhlbe ıO:ıum görmlyerek şap
kaallc balkı aellD'llııdı. Fakat yanlışlık 
aa.ıa,\lıaca allnt keırildi, Recep Beyia 
otomobW de uaklqtı. 

halkım, birbirine diş bileyen, 
birbirlerinin gö1gesine kurşua 
sıkan iki düşman ziimre ola
rak mı telakki ediyor? 
Bu da Başka Türlüsü 

BalmköyGndc yapılan intihap 
esnasında yeni biçim bir hadise 
daha teabit olunmuştur. 

liri lıamm, ellerinde Serbest 
fırka liateleri olduğu hald• 
aancbk bqına ıdmişler, fakat 
orada bulunan gayretkeşler 
bunlann ellerinden bu listeleri 
abp Halk fırkasının listelerini 
vermek istemişler. Hanımlar 
bunu ıiddeUe reddedince bu 
)adamlar Halk fırkası listelerini 
hanımlar namına imza ederek 
aandığa atmışlardir. Du hadi
seyi kaymakam da görmllf ve 
sandık açıLnecı bu iki rey va• 
rakaamm yekana ilave olun
maması için teşebbO. edeco
~ eC>ylemiştir. 

· isimleri Kaybolmuş 
Tekrar etmiye hacet vat 

mıdır, bilmiyoruz: Burada da 
Serbest fırkaya rey veremek 
isbyenlerin 1 isimleri defterdeO 
kaybolmuştur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. İn Vali lie Mü/O.katı J 

1 : Hasan Bey - Pazar ola viliiyelçi başı .. 
Burada ne yapıyorsun ? 

Vali - Hiç Nrma Hasan beyi Rahab köşeye 
~ekilip keyfime bakmakta buldum. 

2 : Hasan Bey - Yahu dışarda intihabat 
ve birçok gürültüler oluyor. Burada nasıl 
duruyorsun ? 

Vali - Ben de onun için buraya çekildim ya 1 

3 : Hasan Bey - iyi ama •. şikayetleri kim l 4 : Hasan Bey - Tevekkeli, değil 
dinliyecek ? gün yolsuzlukları tekzip ediyordun. Demek 

Vali - Ben şimdilik kulağımı bkadım, gözümü işlerden haberin yok. Ben senin yerinde 
kapadım, birşeydeo haberim yok. şimdi bir Avrupa aeyahatine daha çıkardım. 

geçerı 

seoiJJ 

oısaııı 



Her gün -Münderecatımızın çok-
lugundan neşrolunama
dr. Özür dileriz .. 

Siz De Bilirsiniz Ki Bu 
Memlekette" Apostol,,lar 

Fırkası Yoktur 
(Bq tarafı 1 lnci Ayfada) 

Zaten yorgundu da; çünkü dün 
alqam bütün evleri dolaşmış, 
evvelce hazırlanan intihap def
terinin sıra numarasım gös
teren listelerdeki isimleri bi
rer pusula halinde evlere 
dağıtarak yarın bu numa-
ralarla reylerinizi Halk 
farkaa.na vermezseniz zabı
taya ve heyeti ihtiyariyeye 
diifen herhanfi bir itiniz 
IÖrülmiyecektir, ona göre 
hareket ediniz. ,. diye tembih 
ebniflerdi. 

Hadise intihaba başlanılır 
t,aşlanmaz pyi oldu. Dağıtılan 
Puaulalar intillap mahallinde 
toplanarak halk tarafmdan bir 
zabıt varakasile tesbit edildi 
ve heyeti teftitiye riyasetine 
Verildi. 

Nişan Camisindeki 
Hadise 

Kumkapı intihabı bu pkilde 
devam ederken Nipnca amiin
deJQ intihap ta zabıta memur
t.rüe kaymak•mlıjuı hiç le 
leııine kaydedilmiyecek kadar 
\arafgirane oldu. Herin san
dık bqmda bulunan Halk 
fırkası mutemedi Muhsin Bey 
ka, ve gözile merkez memu-
111ııa ve kaymakam Beye ip
tetler yapıyordu. 

Niıeacaya sandık esasen 
vaktinden sonra getirilmişti. 
Mahalle muhtarları tarafından 
hazn.tanan ,,tuz kaaar hanım' 
reylerini Halk f D'kası namına· 
İatimal ettikten sonra Halle 
Fırkası erkinından fınncı Şa
kir beyin iki fırınında müstah
~~?' oldukları söylenen (40-50) 
~ı reylerini hiçbir kayde ta
ı! olmıyarak sandığa atblar. 
"lerkez memW'U bey tarafın
dan müddetin bittiği ve san
cLtaı milhürlendiği ilin edildi. 

Bir Rezalet 
Bu aırada sandığa tomar 

~de reyler abldığım gören 
,....k: ( Sandık kapandı diyor· 
~uı. Başka ellerle atılan bu 
tyler kimlere aittir? Haksızltk 
~P'Yorsunuz, reylerimiz elleri
~e . kaıdı, daha Andığın 
~·zamanı gelmemiştir. 
"lıilklunua istimal edeceğiz, bu 
~le lllukaddeatirl] diye batın
'-lardı. Fakat sandık alelicele 
"'htlrlenerek kaçınhr gibi oto:-ue ablıyordu. Sandı;. Halk 
._ll'ltasuıın rozetlerini taşıyan
la. lcaıdınyorladı. Bu mada 
ı.': Çok kadm ft çocuk ayak .. 

altında çiğnendi. 
Tabancalı Adam 

1-t ~lnncı Şakir efendinin o;ıu 
t:·~ efendi halkı tabanca ile 

dit ediyordu : 
eli - Çekmniz be namussuzlar, 
~~e bağırdı. L6tfi B. isminde 
.... zat tabancayı tuttu, bu 
flJ ada tabanca bir polis memu .. 
L 1-rafındaa ahndı ve kaylJo.. 
"l\'erdi u _ n _ '= · ·~ merkez memu-

-=- - Memur bey polis taban--.!b., aaklıyor, bitaraflıiıDIZI 
1ordu. aza ediaid diye batın· 
~ Merkez memuru polia .. 
~ ef Bu efendiyi alınız. dedi 
1..n.__ -~eli tutuldu, sonra kapa 
'"'"'lele arebest bırakalcla. 

SON P()STA --~yfa 3 __ ..,,,..,.,. .... 
Son Postanın Resimli Makalesi • 

• 
insan Ve Ha9flanlar Sözün Kısası -

intihap 
Kavgasında 
Çöpçüler 

•• 
Tanzifat memuru, çöpçü filin 

diyip geçmiyelim: Bunlar sa

yesinde insan en yüksek mev

kilere bir hafta içinde geçebilir. 

Zira Emanet müdürlerinden 

biri bunlardan mürekkep mu

azram bir intihap ordusu teşkil 
1 - Maymunlar insanlardan 2 - Köpekler insanlardan 1 3 - Kartal inaandan daha 1 4 - Fakat IMan, Eeklm Ue bütün t · . d harareti" b · · _ 

daha kuvvetli koklama lıiui- . . 11.ayy..ı.a faiktir. Zekhım lnallanamı- ' e mış, nere e 1 ır m 
·daha kuvvetlidir. alildi I çok uuklan glSrebilir. ,. .. ı.... ba baynalardaa da daha a- tihap varsa, bu zat, ordusu1ıu 

ne m r er. ..... clerekecle kalır. Zeklnıa kUllanaaız. 
= --- peşine takıyor, bir kahraman 

• • • • e edasile sandık bafına geliyor 

BUGUNUN TELGRAF .HABERLERi ~~ed~;re~!:ı~~;or.buWara 

Fevzi Pş. • 

Maiyetile Urfa ya Vardı 
Urfa, 10 (Husuai) - Bllyllk 

Erkim Harbiye rem F eni 
Pt-, beraberinde Umumi ml
fettit lbrabim Tali B., Ordu 
mnfettifi F abrettin, Kolonla 
kumandam Fuat, Askeri mGşa
vir Kadri pqalarla Umum nl
fua müdurl Akif B., bir mBlkiye 
ve bir maliye mnfettişi olduğu 
halde buraya geldiler. Teza
hüratla kartılandılar. 

Hilmi 

Beyazıt Havuzu 
Beyazıt havuzunun ~irine 

devam edilmektedir. Bir haf
taya kadar ikmal edilecek ve 
fıskıyeler işliyecektir. 

Haldan Kim Çaldı? 
Pangaltıda Süleyman Nazif 

sokağında şoförler cemiyeti 
umumi katibi (\üz Beyin evin
den dört ıhalı çalınmıştır. 

Merkez memuruna tabanca
yı haber veren lütfü beyin 
üzerine bir kısım propaganda
cılar yumrukla, sopayla hücum 
ederek ayakları albna aldılar 
ve burnundan yaraladılar. 

ikinci Hadise 
Sandık otomobile konurken 

göğsündeki Halk fırkası roze-
tini taşıyan Siirtli Arap Fahri 
isminde birisi saldırmasım çe
kerek balkın üzerine hücum 
etb: 

Mücadele Devam Ediyor 

Bir Konyada İntihap 
Hafta Temdit Edilecek 

Konya, 9 (H. M.) - 1 let- ı lbımgelea lefel>b6..tta bat
rinienel çarpmba gfinil b&fli-. luamak üzere Ankara ve J.. 
yan merkez belediye intibabab 

1 ~~ula •• heyet slnderilclijilli 
Serbest fırka çekildikten sonra 1ijlclirmipir. 
da devam etmiş, dün saat on Tevkif Edilenler 
sekiz<R hitam bulmuştur. -Belediye intihababnm üçün-

Bugüıı kanunen tayin edi- el ve d&rdihıcll gibılerinde: 
lan ekseri~t hasal olmadığın- Yaşasın büyük Gui; Ya-
dan milddeti intihabat bir şasm S. C. F ırkuı. 
hafta daha temdit edilmiştir. Diye bağıran dört, beş kiti 

polis mildüriyetince tevkif 
S. fırka ocağı, intihabatt. edimif, ifadeler zaptolunduk-

çekildikten sonra halka mu~ tan 110nra serbest bırakılmış
telif beyannameler neşretmiş, lvdır. ---------.... ·---------

GAZI BAŞIMIZDA 
iKEN KORMAYIZ 

Dlln Kasımpata mtlhaln esnasında 

halk •ıkıntı katfıaında kaldıkça bqıın

t da Gaııltlaln buluaduiunlıl batıda.Yor: 

- Gaal lt...-sda oldukça kork

mayız dl.tordu, Ye Gazlal11 İ•mi geç6kçe 
candan alkışlıyor, clierlerlnin biitlin 

kuv•etile: 

- Ya,a diye bajnyordu. 

Geç vııkit r3rülen yo1ıuduklar ınll

naeebetlle telıırafla anı halde bulu~ 

nııya karar Yerilıaltti. 

YUNKERS TAYYARESi 
GELDi 

AJmaa tayyaresi dün aaat bir bu

çukta Yetil.köye ~eJmlt \e yüzlerce 

Mezarlıklar Tesellüm 

~ 
Ediliyor .. 

Belediye mezarlıklar mlid6-

riyeti Evkaftan meurbkları 

teşellüm ebnekle meJguldir. 

J\\ muamele nihayet bir haf

br.r zarfında ikmal edilecektir. 

&>nra mezariıkların yeri tes
bit edill!cektir. 

Bu husustu Dahiliye vekileti 

tarafından bir talimatname ha

zırlanmaktadır. 

Bu işler bittikten sonra uri 
kiti tarafsndan luqılanmıttır. Tayyare- mezarlılann plan ve projesi 
nin içinde iki Pilotu da dahil olmak 

1 
yapılmaya bqlanacakbr. 

ilnre sekiz ~I vardı. 
= =-:=== '' - Çekilin Apostollar ! 

diye bağırdı. Reyini atamadı- r 
ğı için sinirleri gerilmiı olan 
halk bu tecavnz ve tahkir Qr.. 
şısında galeyana gelerek F ah
rinin üzerine hticum etmişler, 

saldırmuını polise teslim et
mişlerse de saldırma memurlar 
tarafından yok edilmiştir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Tatrada muhtelif yerler
den mektuplar alıyoruz. 
Bir ıazeteye valiler ve 
mutemetler tarafından ve 
resmi teşkillt vasıtuile 
abone kaydedildiği bildi
rilmektedir. 

her tarafında fırka pze.. 
leleri, fırkalarının yardımı 
ile yapr. 

Bunun üzerine halk iskem
leler, sopalar, ve masalada 
Fahrinin llzerine hlcum etmlf
ler, F dıri yanındaki arkadap 
arap Naif ile beraber Nipn
cada ebe Emine Milberra ha
mmm evine iltica etmiftir. Bu 
sırada (2629) numaralı polis 
memuru Halil Ef. de kolundan 
ve bqmdan yaralanmışbr. F alıri 
de kolundan, belinden ve ba
tmdan tehlikeli IW'ette yara
lanmıştlr. Emine Mllberra H. ın 
evindeu polisler tarafından çıka
nhrken saldırmanın kmı üze
rinde bulunmUfbır. 

3 Kişi Tevkif Edildi 
llllfenlk olarak Kumkapt Ni,aDCa

.. nda Şalcı 10kafında ( 7) aumarMla 

EyUp Sabri, KGçUkpuarda Arapçef•e 
sokaj'lnda Kemal, Avukat Behçet beyler 
PoU. tarafaaclaa yakalanarak Kumbpı 
....... ., ...... h .............. 
..._. edilalflntr. 

Bu şikiyetlerdea but
lan diğer hükümct pz~ 

telerine de tqmil edilm~k
tedir. Ezcllmle aon zaman
larda çakan bir bok6met 
gazetesine birçok resmi 
müeueselerin rizlerce a
bone yazıldıkları haber 
ftrilmektedir. 

Bu •azeteler Halk fır
bsarun fikirlerini Defle· 
derler. Halk fırkUllUll ba 
rue-telere yardım etmeaini 
tabü g6ribiiz. Dünyanın 

Fakat dilny&D.U1 hi~ 
yerinde ...-i v .. talann 
1ıuetelere abone temiai 
İÇPa çalqbja ıörillmez ve 
b, vaatalar nüfuzlanm bu 
itler için kullanmazlar. 

Gazete hallan malı ola· 
bilmek için kendisini halka 
sevdirmek mecburiyetin .. 
dedir. Bayle abonelerle 
halkı bir nm borç altına 
sokmak ne o gazetenin 
lehinedir, ne de o .... -
talana. 

Fakat halktan kuvvet 
alamayan gazeteler için 
yqamak imkanı kalmayın
ca, ne yapeuı.lar bu tarzda 
tu&nmıya mecbur Olarlar. 

lst.r inan, isler lnanrruı 1 

Malkara da 
Neler Oluyor? -

Malkara - intihap devam 
ederken Haydar imnincle birisi 
bir kaclıaa tecavOz etti ve ha
dime çaktı. Güçlllkle teskin 
ohmclu. Halk, tesirsiz olarak 
rey kullanamıyor, allkadar 
makamlana allbdar olmala
rım rica ediyoruz. 

Muharrirlerden: · 
o.,,.,,,, Nari 

ŞAMPiYON OLDUK 
Atina 10 - Balkan Olempiya

dının teniı kıımı buıün hitam 
buldu, Sedat ve Şirin Beyler fiaalde 
Romanya teaiaçilerini matlAp et
tiler. Bu .uretle teniste Balkan 
sampiyoou olduk. 

Final müsabakası çok hararetli 
ve o nwbette heyecaalı oldu. 
Sedat ve Şirin Beyler ideta 
harika göıtererek muzaffer oldu
lm-, baynıtırnız birinciHk direfine 
meraaimle çekildi. 

ki Yankesicilik 
Fener'de oturan Mehmet 

Ef. Din (42), Beyoğlu'nda Ha
lepli sokağında oturan Albert 
Ef. nin (45) lirası çabnmıftır. 

Maarü Vekili Ar.karaya 
Döndü 

Maarif Vekili Esat bey dün 
akpm Ankaraya avdet etmiştir. 

İki İranlı 
Birbirlerini Yaraladılar 

Valde hanında oturan çu
vala Mehmet Ali ve Ali As
gar gavga etmiş ve birbirle
rini yaralamıılardır. 

Kuzguncuk'ta 
Düri Serbest Fırka 
Ocağı Küşat Edildi.. 
Dün s~ Kuzguncuk'ta 

Serbest fub ocağının ldipt 
reami yapılDllfbr. 

,lstanbul merkezi reİIİ lamaii 
Hakkı B. bır nutuk liyliyerek 
Serbest fırkaya Apostollar hr
ka.sı diyealere llZ1ID bir cevap 
vererek nutkuna bitirmiftir: 

Bu arada reis lsmail Hakkı 
B. iki fırkama vatua fayda
lannı anlatmlf, nutk allotlar 
arasında m1ıayet bulmuıtur. 

Bu llll'ada aokağı dolduran 
halk ta tezahürata iftirak et
miştir. 

Vatandaşlar-, 

Daha dün Şelızadebaşı inti

habında çöpçüler saffı harp niz.a .. 
mına dizilerek rey vermişlerdi; 

bugün de öğreniyoruz ki, aynı 

Zflbn kumandası albnda, gene 

tanzifat ameleaiadea mürekkep 
bir müntebip ordulu Kmnka

pıya gelmiş, Tanzifat kuman

danı sağ fırkaya rey vermeleri 
için ordusuna emir vermİ§: 

- Sağa çark mart lllAl'f-·· 
Tevekkeli birkaç gtindlr so

kaklar toz, toprak, çam• için .. 
de... Tanzifat amelesi cadde .. 
leri temizlemekten çok daha 

yüksek işler görüyor: Halle fır

kası namzetlerini kazandırmı .. 

ya çalışıyor. 

Şayet Halk fırkuı umzet• 

terinden biri belediye azaaa 
oluverirse bu uvallıcıkların 

maapna zam yapbrmayı unut

IDUID, nankirltik etmif olar. 

Misafir 
Ev Sahibine Dayak 

Atmııl 
Betiktqta Şenlikdede ma• 

halleeiııcle oturan Kimile ha
nım ve kw Halime hanımın 
evlerine misafırliie kOIDfUlar
dan Cemile ve Makbule H. lar 
gelmitlerdir. 

Aralarında çıkan 
neticesinde Makbule 
takunya ile Kimile 
başından yaralamıştır. 

kavga 
Hanım 
banıDll 

At Çarpb 
lsmclil isminde bir çocuğun 

rakip olduğu beygir Unga
dan seçet"kea Silft isminde 
bir kaclma çarparak başından 
ağır surette yaralallllfbr. 

FATİH-HIBİIE 
Peyami Sa/anın 
En Son 
Eseri 
Yakında .. imdat Geliyor. is

mindeki tefrikamız bitmek üze
redir. O.claa MBra edebi bir 
romu tefrika eclecetiL Bu eser, 
Peyami Safa11111 Fatih .. ffsbiye 
wmindeki romanıdır, Eski ve 
yeıai devrin tezadı içinde, kahra
maalannın l'eçlrdltl ruhi değİf
meleri tahlil eden bu romanda, 
bdan ft erkek bütün karilerimiı; 
keııdilerial alikaclar eden UD.liur
lan bulacaldanhr. 

Fatih- Harbiye. &'CDÇ bir kmn 
M• kudi keoclisile, hem sev
dili adamla. hem de ananelerle 

Rey •andafı bapadakDer .ısclem mlcadeleainin hararetli ve heve-
hanst fuk.aya n.J Y4tl'ec:efiaid ---- 1 b" 1 

aa blllnlz ld bu sualde bu.I al,.t can 1 ır hikiyeaidir. Bu ruhi 
yoktur. Safiyetinlzdea istifade ~erek m6cadelenin dekoru içinde, şark 
"defterde -...1s ,.w.r. ctı,. Udi- •e garp bütün manzaralan ve 
hap bakloaıu ipUI etmek ı.tlyealer idetlerile g6rihıGr. Bu itibarla, 
vardır. Aldaaaa,..-Z " flldrlerinlıd 
llflk .Syleyiala. lıımWd defterde 1 Fatih - Harbiye ro•amnda, hem 
bıııWwup lan ettikten sonra elloizi k\lvvelli bir qk ihtiruı, hem de 
wte ' ... k.,....uz wı l'efİllid lyle ! b•iinki T6rk eemlyetiala taa-
.-ı fs.. •• _ __. , ______________________ ,..... ~Vlft--y-----~-·-------------~ 
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4 Sayfa 

BEYAZITTA 
MeddahAşkzE/. 
·Nihayet Ağla
mıga Başladı 

Dün Beyazıt - Eminönü mm· 
takasının bazı mahalleler:nin 
Kadırga ve civarında belediye 
intihahah yapıldi. Bir yanda 
Halk Fırkasına mensup giyimli, 
kuşamlı adamlar dolaşıyor; di
ger tarafta Halk kütlelerile 
münevverlerden mürekkep Ser
best Fırkacılar nazarı dikkati 
celbediyordu. 

Burada da Serbest Fırka· 
cılarm münevver propaganda
cıları faaliyette idi: 

0 Hakkını anyan serbesttir!" 
" Hür yaşıyalım efendiler 1,, 
" Serbest olun, serbest 1 ,, 
" Fakirin, fukaranın hakkını 

anyan Serbest Fırkadır.,, 
" Serbest kazan, serbest yel,, 

sesleri lier tarafı doluruyordu. 

Muhtarlar Halk 
Fırkasına Sadıktır! 
Bu mahallelerde muhtarla! 

sabah erkenden evleri dolat
mışlar ve Halk fırkasının nam
zet Jistesini dağıtmak istemişler. 
Fakat birçok evlerde bu teşeb· 
biisleri semeresiz kalmış, bu 
listeler reddedilmiştir. 

İntihap yerindeki halk, muh· 
tarlann bu hareketlerini doğru 
bulmamakta, bunun manevi bir 
cebir olduğunu ileriye sür-
mektedirler. 

Halk Fırkası Gazinin 
Fırkasıdır 

İntihap yerine Halk fırkası 
tarafından: " Halk fırkası Ga
zinin fırkasıdır n diye yazılı 
bayraklar asılmışb. , 

Gazinin Sandığı 
Halkın Gaziye olan derin 

muhabbet ve hürmeti sonsuz
du. Rey sandığına •• Gazinin 
sandığı budur " denildıği za
man, hangi fırka için olursa 
olsun Halk bili tereddüt reyini 
abyordu. 

intihabı işkal Edenler 
Tutulan bazı adamlar Ser

best fırkaya rey vermek isti
yenlerin önlerini kesiyorlar, 
müntehipleri Halk fırkasına rey 
verdirmiye mecbur ediyorlardı. 

Leyli T alehe Yurdunda 
Tezahürat 

Leyli talebe yurdunda Serbest 
fırka lehine tezahürat yapılmış
br. Bu tezahüratı haber alan 
Cevdet Kerim B. yurda gide
rek talebeye Halk fırkasına 
rey verdirmek istemiştir. 

Dün 8- 10 fakir talebe Cev· 
det Kerim Beyin refakatinda 
intihap yerine gelmiştir. Buna 
mukabil 60 talebe Serbest 
fırkaya rey vereceklerini söy
lemişlerdir. 

Bir Tevkif 
Serbest fırka lehine çalışan 

nhtım tirketinde Ahmet Ef. 
her nedense tevkif edilmiş 
Eminönil merkezine götürül
müştür. 

Bir Taharri Memuru 
için Zabıt Tutuldu 

Polis müdüriyeti üçüncll 
ıube memurlarından Hilmi Ef. 
halkı Halk fırkasına ~ ver-
miye teşvik suretile bitaraf
hğıni ilılal ettiği görülmilş, 
hakkında zabıt tutulmuştur. 
Zaptı ( 15) kişi imza etmiştir. 

· Sandık Başında Maaş Mı 
Nezafet amelesinden (60-70) 

kifi sandık başına gelmit, im .. 

- -
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HAKKINI ARIYANIN HAKKI 1 

ELBETTE Kİ .·YAŞAMAKTIR ... 

Hat1a Hanım, Kasımpaşada Halka Natuk Söylüyor •.• 

Kasımpaşa, Hakkından Emin, Yekpare Bir 
Kütle Gibi Hareket Etti, Rey Vermiye Çalıştı 
Kadınlar Kürsü
lere Çıkıp ~utuk 

Söylediler. 
. 

1.tanbul belediye intihabı
nın en heyecanlı, ayni zamanda 
da en gürültülü safhası dlln 
Kasımpaşada yapıldı. 

Sandık getirildikten sonra 
ilk dakikalar içinde hiçbir ha
dise ·çıkmadı. Müracaat eden 
nüfus teskeresini gösteriyor, 
muamelesini yaptırıyor ve re
yini abp gidiyordu. Fakat def· 
terde isimleri bulunmıyanlann . 
adedi çoğaldı, bir taraftan da 
muhtarların sert cevapları 
işitilmiye başladığı zaman va
ziyet birdenbire değişti. 

Halk hep birden sandığın 

bulunduğu cami bahçesine gir
mek istedi. intihabı yapmıya 
memur olanlar her nedense 
çekinerek sandığı camün içine 
kaçırdılar. 

Ayni zamanda da bir müfreze 
jandarma getirterek muhafa
za albna aldılar. 

Halk kapmm öniinde kaldı 
Ye bağırmıya başladı : · 

- Vergi veriyoruz, harbe 
gidiyoruz. Reyimizi elbette bı
lanacağız. Biz de insan12, di
yorlardı. Asabiyet büyüyordu. 
Kaymakam halka dışarı çık-

zas12 rey abyorlardı. 
Nezafet amelesi rey atarken 

ayni zamanda bir de bordro 
imzalıyorlardı. 

Serbeat fırkadan Nizamettin 
Bay sandığa doğru ilerledi. Ve: 

- Ne o, sandık başında 
maaş mı veriyorsunuz? diye 
sordu. 

Meddah Aşkı Efendi 
Ağlıyor 

Meddah Aşkı Efendinin 
Halk fırkası namına sandıklara 
fazla rey attığı ileriye sürül-

Son Gün Mü? 
Bugün Reylerinizi Nerede 
Vereceğinizi Biliyor Musunuz? 
Beyazıt. Eminönü - Kuzguncuk 13-18 de 

Mercanağa, Dayehatun, Mah- Q k."d Altunizade, s u ar - Kısıklı ,Bul
mutpaşa ve Sururi malialleleri 
saat 7-19 arasında Mahmutpa- gurlu, Umraniye mmtakalan. 
ıa camünde. Dudullu, Çetme, Küçükbakkal 

F ti
"h _ Hacıkadın, Ko - köyleri halkı Umraniye' de rey 

a ca Mustafa paşa, verecektir. 
imrahor, Alifakih, Arabacı Be- Kad köy _ Bostan~ı, }ç 
yazıt, Hacı Hüseyinağa, Hacı ı Er en kö yu , 
Hamza, Cambaziye, Hacı. Ev- Kozyatağı saat 8,30 - 18 ara
hat, Kazhçeşme, Sancaktar sında Kadıköy belediye daire
mahaJleleri sabahtan akşama sinde. 

1 

kadar Samatya karakolu,da. Adalar _ Diğer gün.ler 
B .. 1 Mecidiye, Or· mazeret le nne 

eyog U - taköy mahal- mebni reylerini veremiyenler 
leleri sabahtan öğleye kadar Büyükadada belediyeye gidip 
Ortaköy camiinde. Abbasağat rey atacaklardır. 
Yıldız, Cihannüma, Sinanpaş, B k k"• Kartaltepe 
Dikilit~ş, Vişnezade,. M~~adiye, a ır oy - y eniköy v~ 
Tilrkalı mahallelen ogleden umum mülhakat saat 9 - 18 
akşama kadar Sinanpaşa ca- arasında. · 

miinde. Bugün şehir meclisi aza in-
Sanyer - Y eniköy - tihabının son günüdür. Bütün 

ı 

Kilyos, Zekeriyaköyil, D~mir- mıntakalarda akşam saat 18 de 
ci, Kısırkaya, Glimüşdere; Us- rey atılmıya nihayet verile
kumru köyleri saat g...12, 1-4-17 cektir. Fakat atılan reyler sa· 
arasında Uskumru k6yü caıbiinde yılacak, nisap miktanm bul

Hisar - Beykoz , - madığı takdirde intihap bir 
Burhaniye 8, lcadiye ·9,30, hafta daha uzablacaktır. 

., 

müş, hakkında zabıt bıtulmak \ listesi. diy~ ~erdikl~ri Halk Fır
istenince Aşkı Efendi ağl~mıya kası lıstesıdır, dedım. 

ve yalvarmıya başlamışbr~ Oğlunun Da Reyini 
Dün bu intihap yerinde du-

yulup işitilen bazı şikiyetler: Atan Kadın 
F k R ~be Kadirgada Düzceoğlu soka-

Serbest ır aya a1 t ğmda 3 No.da oturan Madam 

F ahrettin B. ( Kadirgada Mari, Halk fırkası namına ken-
Şehsüvar mahallesinde 15) dinin reyini atarken, oğlu Ni-

- Halk Fırkasımn adarları şanın da reyini atmış, kayma
Serbest Fırka listesidir diye kamlık tarafından zabıt tutul
halka Halk Fırkasının listesini muştur. 

veriyorlar. Demin (13) kişiyi İsmi Var, Rey Veremiyor 
ben çevirdim. Serbest Fırka Mehmet çavuş ( Kadirgada, 

. 
Haksızlar Sandık 
Başından Uzak

laşbrıldılar 
malannı ve halk namına Ser
best fırka katibi Orhan Milat 
Beyin içerde kalmasını teklif 
etti. 

Halk razı olmadı : 
- Her iki taraftan birer 

kişi bulunursa pek Ali, aksi 
halde hayır, diyor. Halk fırka
sı erkanının sandık başından 
uzaklaşbrılmasım istiyordu. Kay
makam kızmıya başladı : 

- Serbest fırka, Serbest 
fırka diyip duruyorsunuz, ikti
dar mevkiine gelsin de görür· 
sünüz ? diye bağırdı ve 
bazılarının iddialarına göre 
bu son cümleye, gazeteye 
dercedilemiyecek bir de kelime 
ilave etmişti. Şiddetli bir müna
kaşa başlamak üzereydi. 

Bu sırada Polis müdürü 
soğuk kanlılıkla vaziyete hakim 
oldu ve masanın üzerine 
çıkarak: · 

- Her şeyden evvel kanun, 
diye bağırdı ve kanun namına 
herkesin dışarı çıkmasını istedi. 
Bu, halkın istediğini kabul 
etmek demekti. Filhakika Halk 
fırkası erkinı da dışarıya çıka-

( Devamı 6 ncı Hyıfanın 2 nd ve S 
Uncü .Utllnlerlnde ) ' 

kilise altında, simitçi ) 
- ismim defterde bulundu·. 

Elimde Serbest fırka listesi 
vardı. Rey atamadım. 

Ailesinin ismi Var 
Kendisinin Yok 

Osep Ef. (Kadirga, Muhsi
nehatun mahallesi, Samsun 
sokağı 20) 

- Ailemin ismini yazmışl_ar, 
benimkini yazmamışlar. Gör
dün mü işi? 
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FITİH'TE 
Balat İntihabı 
Dün Çok Hara; 
retli Oldu 
Fatih intihap dairesi dahilill'. 

de bulnnan Balat civanndalıi 
mahalleler halkı dün reylerini' 
Balat camiindeki sandığa at• 
mışlardır. 
Burada rey vermek için birikel1 
halk tahminen beş hin kiş~ 
bir kütle teşkil ediyordu. UJJJll' 

mi temayül ve arzu Serb~ 
fırkanın lehinde idi. H~ 
fırkası taraftan hemen yo~ 
gibi idi. 

Bu mıntakadaki mahalleler 
de de muhtarlar dün gece ~ 
bu sabah erkenden bütün e., 
leri dolaşarak reylerin Hal-

F ırkasma verilmesini adeta teor 
bih eder gibi söylemişler, fakJ1 

bu ihtarlara halk iltifat etııae' 
miş, hatta muhtar efendiler' 
bazı evlerden cevap bile vef 
memişlerdir. 

Mutemede Geçmiş 
Olsun! 

Bu sırada Halk fırkası B~ 
lat mutemedi Muallim Şevkt 
Beyle Ali Galip, Doktof 
Huliisi ve Cavit Beyle! 
Halk Fırkasına propagand• 
olmak üzere nutuk söyleıne~ 
istemişler, fakat ahali bunl~ 
nutkuna tamamen alaka~ 
kalmış, hiç dnlememiştir. 

Mutemet te intihap yerindell 
uzaklaşmış, bir daha göıii~' 
memiştir • 

Bu arada halk arasıncll 
uzunca bir müddet imtid~1 

eden 14Voyvo" sadalari da ifl' 
dilmiştir. 

Polis Yangın 
Söndürüyor 1 

Bu sırada kesafet gittilı'e 
artmışbr. Fakat sükfuıeti bo' 
zan bir hal] olmamıştır. suıt' 

a)( 
rağmen her nedense bu k t 
balığın dağılmasına lüzum g , 
rülmüş ve bu lUz~m polis. t~ 
rafından halka ihtar edil~t' 
fakat halk reyini atmadan t, 
mek istememiştir. Bunun uııı' 
rine polisl&'r camiin dalJll , 
çıkarak dolu kovalarla bal~ 
üstüne su dökmüşler,1 ab 1 
den bir kısmı' ıslanmış, fa~' 
bu datesirsiz kalmışbr. 

Yalancılar F aaliyetlj 
Bu sırada ortalıkta J-J; 

Fırkasına propaganda yapll' ~ 
istiyen birisi türemiş; "fe (<) 

B. istifa etti,, diye bir f'' ~ 
çıkarmıı, buna inamlııı'ıt' 
adam da kovulmuştur. ? 
Tapon Efendi de l{iJJI 

Hclk fırkasına mensup 1•~ 
Efendi isminde birisi .; 
aralık Serbest fırkanin uaıı' 1"1 
listesini yırtmak is~emif, f:ııf 
balkın elinden giiçliikle 

· tulup kaçmıştır. ,J 
Burad ada intibabatuı uoı" ,, 

manzarası diğer günlerde ·Dit' 
diğer yerlerde olduğu gib•,,,, 
laimler bir ttırlü bulu11• 
maktadır. 

TASHİH f"'~ 
DUnldı ıazeteml:ıdo 6 ncı ·~~ 111ııı' 

4 UncU .Utunuada Galatada çııdl IJS'•'~ 
hanında Rejhı1, Lafonteıı, Vtt•1 il> etfil 1 
•etredllen ilin fU ıuretle t•:: ,,,,J~, 
cektir : Kllhnll'de 82 nuıııat tifll~ı 
ocağı hissedarları tarafınd~eıı ,o ~' 
kadr-r nılrn bulınUf ve tlı11d hhotııı1 ,v 
vuku bulacak her nevi ta• pıll''t 
taıarrnfah hukukuma gayt!roı;"'~ı9 
t· hı.kl< i ederek ınuteber adde .,1 l~·ı' 
ml ila1a ederim. Diye y•~1•;,.,ı '· 
ıelirken aehY..n addedcce 
yazıbtı!~h r 
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Kari Gözile 
Gördükleri nı ı z --1--------------.... ------.ı--

akikat Bu 
Mudur? 

f.ft' nci ·:n . 
S,lbahll"yin elime aJdLğım (Milliyet) 

ga:r.eles·nıu ilk sahifesinde büyük harf• · 
lcrle "!ierbut Kırka ne yapacağınl şa

-şırd , Hal reymi akın akın k endi fırkası 
olan Halk fırkasına veriyor,, tarzında 
bir rHivha. Bu gayet t abii idi ve Mil· 
!'yet gazetesinden başka b ir şey bekle
n emc7d·, fakat a~ıl yd.r.ıyı okumağa baş· 
l:ıyııı ca hayretim arttı ve bir · az sonra 
bu h ayret h 0 d dctle karışık derin bir 
tı.essüre munkalip oldu. Neden mi d iye
ceksiniz? anlatıyorum: 

- Dün mıntıkam olması hasebile 
r ey vermek için Küçükparar intiha• 
hı .ıd:ı bu und um ve.,. gördüm, fakat bu 
gördükler im o kadar acı ve o kadar çok• 
tu ki ..• hulasa edeyim: 

- Sokağın sağ tarafı Halk, sol 
tarafı Serbest fırkaya tahsis edilmişti. 
Ve burada halka rey pualası daj'ıtı• 

lıyordu. 
Beyler size yemin ederim ki sağ 

taraf masa$ına müracaat t:den bir tek -
fert yoklu; buna mukabil karşı taraf ~ 

pusla dağıtmağa yetişemiyordu. Halkın · ) 
bu bariz alikasına karşı onlar şu çareyi ~ 

buldular: f 
Ellerinde Serbest · fırka puslalan ~ 

gördükleri halla bir tek cGmle ile kapı ~ 

dışan ediyorlardı : • t 
- Senlıı defterde kaydın yok. [ 

Beyler bu, bir, on, yüz değildi ... Ve 
halkın yüzde 99 u meyua dışarıya çık

tılar. Çıkmazlaraa zavallı 1af halk zorla 
kapı dışarı ediliyordu. Acaba hakikaten 

bu adam)ann kaydl yok mu idi? Hayır, 
işte size bir misal: 

- Defterde kaydini bildljim kar
deşimi ve anamı da dıfanya çıkar
dilar, ben mildahale ettim, ve mın

taka defterlerini s<Jzde tetkik eden 
Efendiye ııra numara11m söyleyince 
afalladı ve kaba bir tavırla pusu• 
layı imzaladı. Bütün halka bu UIU· 

lü tatbik ettiler ve onlan zorla dı· 
fanya atblar? Çünkü halk cahildi, 
ıaf•ı, ve onlar halkın bu celıaletin
den i•tlfade ettiler. 
. Halk hiçbir vakit reyini Hali< fırka
aına atmadı, ancak onun ka•asından 

karnım doyuranlar o tarafı bil
ınecburiye iltizam etliler Halk dliu 
"Yaşasın Gaııl !,, diye bağırdı... Büyiik 
Gaziaini alkışladı ... Ve kendisine hür
met eden Serbeat fırkaya reyini vermek 
istedi ••• fakat mani oldular, atbrma• 
ddar. Sandik bir saat evvel 3ile pay
dosu diye halk dağıblarak kapandJ. 

işte Küçükpa:ıar intihabının haktki 
cephesi Vefa -17 numaralı ev: 

Burhan lsmail 

İNTİHABATA DAİR 
İntihabat serbesttir diyorlar. 

Ben reyimi veremedim ve benim 
gibi birçokları da veremedi. Acaba 
hunun sebebi Serbest Cümhuriyet 
fırk~sına rey vermek istemiş ol
nıamız mıdır? 

Şehre mini : EMİN 

Kahve İçin 
Bir tröst Mü Teşkil 

Ediliyor? 
Şehrimizde bir kahve trüstü 

teşkil edilmiştir. Tröste dahil 
olanlar şunlardır: 

S. Amar, Modiyano, M. A
seo, M. Basat, Parma, Salem 
~driyadi, Artopulo, İstronkiİos, 
Şc.akiıiazi, Saporta, T eodoridi, 

alom, Naum ve Makaimyadiı 
Efendilerle lsmail Hakkı, irfan 
t~-~nıeb'us Akosman zade İzzet 
~lerdir. Tröstü teıkil eden-
~~ bu ithalat emtia.sının fiat
~nı yükseltmek istemekte 
llnitler. 

· Sayfa 5 
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Arjantinde Çıkan Ihtililin Asıl Se- Kadın Ve Kalp İşleri 
bebi Nedir, Bilir Misiniz ? Reisi- ş k Kadını Nasıl Sever? 

cümhurun Fazla Namuskir Olması! Ş ark K d H k·ı . 
llP' • .CAlıtr-; .. ~i • - · . , , -- ~ ar a ını a ı {atı 

,~ değil, Hay~~i S erı O H 

Bundan on beş, yirmi gün 
kadar evvel Cenubi Amerika-
nm Arjantin ismi verile cüm
huriyetle idare olunan ve bir 
kısmında, bir ihtilal çıktı. 
Reisicümhur ( İri Goyen ) 
vazifesinden ayrılmıya icbar 
edildi. Nazırlar kaçtı. Onlarm 
yennı muvakkat bir askeri 
hükumet aldı. 

Birkaç gün zarfında hallolu
nup biteceği zannolunan bu 
har.eket, bugün görüliiyor ki 
sükun bulmaktan uzaktır. Bir 
takım anarşi unsuru Arjantinin 
her tarafına yayılmıştır. 

Sultanahmet Parkında 
Bozukluk 

Sultanahmet parkımn etrafı 
aon yağan yağmurlardan bo
zulduğu cihetle belediye aci
len tamir ettirmiye karar ver
miştir. 

Yüz bin kişilik bir kuvvet, rinde bir yığın kağıtları alttan 
Cenubi Arjantin'de şimalden alıp üste koymak ve bir an 
ayrı olarak müstakil bir cüm- evvel tetkiklerini temin 
huriyet kurmıya çalışıyor. Bü- etmek ıçın hademelerin 
tün Arjantinlilerin ittifakla iştirakile gizli bir şirket teşkil 
namuskarlığını teslim ettikleri edilmiş. 

Bir Genç Kızın jLAf'evsinılik Roplar __ 
Marazi Aşkı _ 

Şark'b kadınla Garp'li ka
dın aşk meselesinde birbirle
rin-den tamamen aynlırlar. 
Gupli kadın aşkında bile bi
raz akıl ve hesap ile hareket 
eder. Aşk onu fazla dellliklcre 
sevketmez. Garpte aşk yüziln· 
den intihara nadiren teıadüf 
ederiz. Çünkü Garpli kadın 
cinsi terbiye meselesinde ço
cukluğundanberi tenvir ve iku 
edilmiştir. Mariz değildir. Er
kek onun için hayalliıde yqr
yan bir mahldk depdir, ha
yatıiım bütün hareketlerinde 
olduğu gibi, cinsi meseleler
de de hareketlerinde imil 
olan unsur akıl ve mantıkbr. 

Halbuki tarklı kadm has
sas, hayalci ve marizdir. Cin· 
sa terbiye namına birşey al
mamışbr. Erkek onun için 
hakikatten ziyade hayalde 
yaşıyan bir mahluktur. Onun 
için şarklı kız, erkeği değil, 
erkeğin hayalini sever. Sevda
sı da marizdir. Onun için daha 
.küçük yaşta sevdaya tutuldu
ğunu zanneder. Hayalinde 
sevdiği muhayyel tipi hakiki 
işıkı zanneder. Bu muhayyel 
sev<la onu gece gündüz meş
gul eder. Tatll hayallere sev
keder. Deruni bir hayat baş-
lar. Buderuni yaşayış sinirleri 
yorar. Yaş büyi\dükçe Asap ta 
yorulur. Nörasteni baş göste
rir. Artık sevda tamamen ma
razi bir şekil almışbr. Aşık ru
ban hasta olmuştur. 

Bizim, evde kapalı, bay i. 
görmemiş kızlarımızın çoğunu 
bekliyen akıbet budur. Akra
bamdan bir kız vardır. On 
dört yaşmdanberi bir gün so
kakta göz göze geldiği ve göz
lerinin cazibesine kapıldığı bir 
erkiğe aşıktır. Şimdi on sekiz 
yaşındadır. Dört senesdir bir 
gün görüşüp konuşmadığı, 

İşte size sade, zarif ve 
kolaylıkla dikip diktirebilece
ğiniz bir elbise daha. 

hareket: Yürümek, kürek çek
mek, denize girmek gibi. Bu 
idman harelc:etlerinin tevlit 
ettiği yorgunluktan sonra duş. 
SonTa kuvvetli bir kah,·; ltı. 

Reisicürnbur ( İri Goyen) e. Bu şirketin 
karşı bu isyan niçin çıkmıştır, yonlar temin 

kazancı ile mil- yalnız uzaktan uzağa gözle
edenler bulun- rini seyrettiği bu erkek 

Sonra bir işe gidip çalışmak, 
yahut bedeni yoracak işlerle 

meşguliyet. 

Kızı hayalile yalnız bırakma
malıdır. Maddi ve bedeni meş

guliyet onu hayalile meşgul 
olmaktan kurtarabilir. Ve hatta 
sevdayı ancak sıhhi hareketler 
izale edebilir. 

bilir misiniz? muş. 
Bu zatın namuskarlığı yü- Arjantin denilen memleket-

zünden. l teki ihtilalin asıl sebebi işte 
Bu adam sui istimalden o [ budur. Şu hal gösteriyor ki 

kadar korkarmış ki büyük pa- \ hazan fazla namuskar olmak 
ra işlerile alakası olan mese-ı bile kütleleri memnun edemi· 
leleri bizzat kendisi tetkik ed.er ·· yor. Milletleri memnun etmek 
karar verirmiş bu yüzden bıt· için biraz da onun dilile ko
çok iş geri kalmış, masanın üze- ı nuşmak lazım geJiyor. 

-= - - -~"""'==--==-""."======-= 

Afyon Komisyonunun 
Son içtimaı . 

Afyon komsiyonu son içti· 
maını 11 Tcşrinievvelde yapa~. 
cak ve Cenevrede aktedilecek 
olan afyon konferansı için 
hükumet nezdinde yapacağı 
temenniyab ikmal edecektir. 

Ticaret Kamusunun 
Tab'ı isteniyor 

. Samsun, Adana, Konya, Ay
dın, Mersin, Trabzon, İzmir
den ticaret kamusunun biran 
e'vel ikmali rica edilmiştir. 
1 Kamusun 20 T eşrinievvelde 
ilk forrnası basılacaktır. 

onun bütün hayatını doldur-
muştur. On dört yaşında baş· 
hyan masum sevda, on sekiz 
yaşında, şarkın kara sevda 
de~iği şekli almışbr. 

işte bu kız tam şarklı kız 
nümunesidir. Bu kızları bu 
mariz sevdadan, bu sinir buh
ranından kurtaracak bir yol 
vardır: Bu marazi hali ihdas 
eden vaziyetten onu kurtar -

Hanımteyze 

mak. Akrabamdan olan bu kız Giln 31 10-Teşrinievel-930:faır ıss 
üzerinde şu reçeteyi tecrübe Arabi 

ettim ve muvaffak oldum. Si- 17-Cemu:i~le,•el-t 

ze de kızınız üzerinde ayni Vakit-Ezani-Vasab 

tecrübeyi yapmanızı tavsiye Güneş' 12.26 6 • s 
edeı·im : Öfle 6.22 12.0t 

Sabah yarım saat bedeni .ikindi 
9
.3

2 15
•
12 

Rumi 

Vakıt-Eıani· Vasati 

Akşam 12.- ı 17.39 
Yat.. 1.30 l~.10 

lmaak lo.47 <t.26 

~ POST An NIN Tefrikası: No ~ =o~rs ~~=~!J şeyleri ver. 
Bu, bir demir çember ve .~ğ 

takılı bir çengeldi. Raul: 

,.,.yorlardı. Dakika çok mühimdi. 
Raulün tahminleri doğru mu 
·idi? Mösyö Montesyö hazinesini 
bu noktadan ve bu vasıta ile 
toplamışb. 

- Mösyö Arnolt, işte size 
vadettiğim altınlardan bir kıs
mı ki ancak şapkanızın yarısı
nı doldurabilir. Gerisine ge
lince, dostun Beşuoun sana gös
tereceği noktadan nehrin dibini 

hiç te lüzum yok. Çünkü bugün, 
yarın, ben o hazinenin köküne ..... -·= Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --· 

1 M D A. T G E L İ Y O R · 
-Seni alikadar etmiyor mu? 

ilin - Bana "1Zgelir 1 fakat se-

l>uld!~le diifünmeni tabii 

d Kayalıklardan indiler ve 
: .. ~Ya avdet ettiler. Güvercin
iln Yanında durmuşlardı. 

Rau} itiraf etti: 

ıuı;-~?syö Montesyönün mah-
1'\ıınerını nasıl aldığım bilmiyo· 

· Fakat, icap eden tabiat 

şartlarına bakılırsa, elde ettiği 
hasılat çok olmasa gerek. Ma· 
amafih, bunu hesap ederek 
birçok aletler de yapbrmış: 
Akınb boruları, V. S. Za
man bulup ta bu aletleri tetkik 
edemedim ve daha mükemmel 
bir hale getirmiye çalışmadım. 
Fakat kendime göre bazı 
aletler yapmadım da değil. 
Beşu orada ayağının 11eundaki 

- Beşu, dedi, nehrin dibine 
inmek istemez misin? Öyleyse 
güvercinlikten indirdiğimiz de~ 
mir çubuklar hizasından neh
rin dibini tara. 

- Memba tarafından mı? 
- Evet. Nehir, tabii mec-

rasını takip ederken altın kı
rıntıları çubukların kenarlarına 
yapışmış gibi. 

Beşu itaat etti. Ayağını 
kıyıda büyük bir taşa koyarak 
nehre doğru eğildi, sarkıb. 

Hepsi merak içinde sosu-

Beşu işini bitirdi ve çen
geli yukarı aldı. 

Madeni ağ içinde, otlar, 
taşlar vardı, fakat bunlar 
arasmda bazı parlak noktalar 

· görünüyordu : Altın tozu, kı
rmtıları ve parçaları. 

- 15-
Hazineler .. 

Raul, iki hizmetkinn kane
pelere bağlı oldukları salona 
girince dedi ki: 

taramaktan başka yapabilece· 
ğin şey yoktur. O vakit o ko-
ca kunduralarını da doldura
bileceksin. 

Uşağın gözleri parladı. Daha 
şimdiden kendini şatoda yalnız 
farzediyor ve altın hasılatım 
tekbaşına rahatça devşirebile
ceğini düşünüyordu. 

Raul dedi kj : 
- Yo ..• O kad~,. ~ev · nmene 

kibrit suyu ekeceğim ve sen 
yalnız vadedilen hisseyi almak
la iktifa edeceksin. · 

Herkes, kirlenen elbiselerini 
değiştirmek üzere odasına çe
kildi. 

Öğle yemeğinde buluştular. 
Raul, büyük bir neşe içinde 

birçok şeylerden bahsetti. Fa

kat, daha fazla malumata 

ihtiyacı olan Beşu, ona suaBer 
yağdırıyordu: 

[ Arkası v•r J 
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HAREMAGASI HAFIZ BEŞiR HÜNKARIN 
FISILDADI: V ALDE HAZRETLERi ASLANINI 

KULA GINA 
BEKLiYOR! •. 

Tam bu teşevvüş ve tehev- ı on alb alay daha görülmü:ı, ı vasızca ilerledi , ortakapıya 
vilr sırasında gözüne Gülni· kısmen vilayetlerden ve kısmen geldi. 
hal çarptı. O da sürüye ka· de eski sarayd<m on altı valde Şimdi V alde sultan ve onun 
tılan kuytuca bir yerde mev- yeni saraya getirilmişti. Yalnız etrafına toplanan kalabalık ta 
ki almıştı. Ne olsa bir kızdı, üçüncü Osmandır ki anasım şaşırmışb. Padişahın, işitilme
henüz çocuk denilebilecek bir uzun dakikalar ortakapı önün- miş, görülmemiş bi! vaziyette 
yaşta idi. Valide sultanın sa- de bekletiyordu ve gene yalnız genç ve başı açık bır halayıkla 
raya girişini, yoldaşları arasın- bu adamdır ki yanında bir kolkola meydana çıkışı, orta-

d ek h 
· k I h 1 .. kapıdan dışkapıya kadar uza-

a, seyretm avesıne apı - a ayık oldugu halde anasını . sah d ki k sif k-
mıştı. Durduğu yerden hün- arabadan indirmiye geliyordu. İ~ gdf a akt e ~-~t-
kirı tecessüs ediyordu. Onun Beş yüz halayık, bu eşi olmıyan endm beakpa~:. ~G~ alakı~UJ.1 a-
h b ı . nn a ır m~ .. •· erçı ş ar 

er asama tta uzun .. uzun te- hadıseyi hayretle temaşa eder- başlamışb ,ve bu alkışların de-
v~k~~-fl~ hal~y:ld~rı goz~e~ .. ?~ ken üçüncü Osman, Gülnihali liletile padişahın anasile kar
çırdıgını, Y_UZunu .. _ekşıttigını, ~e s~kli~erek, yürüdü, deh- şılaşbğını anlıyan dışardaki 
bomurdandıgını gorunce huy- lızlerı geçtı, avluya çıkb, selim halk ta: " Barekillah! diye 
landı, yamadaki kıilann arka- taşlarının iki tarafına sıralanan bağırıyordu. Lakin m~ 
larına saklanmak istedi. Lakin ak ve siynh ağaların, enderun görenler, için için "lihavl:~ 
yer ve vaziyet saklanmıya mü- cücelerinin, bendegan takımının okuyor.lardı. 
sait değildi. Netekim Hünkar şaşkın nazarları arasından per-
da, kendisine heyecanlı, haşyetli 
ve hüsranlı bir gece geçirt
miş, sabahtanberi de hayali 
gözbebeklerine yapışmış olan 
körpe halayığı gördü ve dur
du. 

Bu görüş, zihnen bir tahav
vül geçirmesini intaç etmişti. 
Şişman adam, dilriiba mahlUku 
görür görmez, tecrübe kararım 
da, kız seçmek emelini de unu
duvermişti. Orta kapıda ken
disini bekliyen anua, bilsbitün 
hatırından çıkmıştı. Gnlnihale 
beslediği iştiyak, onu görmekle 
f everaıllı bir şekil aldığa için, 
beyninde kıvılcımlar tubıfuyor
du. Hemen orada, o sdrü süril 
kızların yanında, o tq merdi
venlerin üstünde bu dilfirip 
nesneyi yakalamak, doya doya 
koklamak, kana kana ba~a 
basmak için çıl~n bir ihtiya~ 
duyordu. G6zlerinde vahşi 
bir lem'a, iri bumunda ağır bir 
horultu, kalın dudaklarına bariz 

bir raşe vardı. Nerede ise 
bağıracak, o beş yüz kızı bir 
anda dağıtmıya kafi gelecek 
olan ananevi emri haykıracakti: 

- Halvet!.. 
Fakat hayasızlığın bu şah

eserini yaratamadı, halayıkla
rı dağıbp sevgilisini alenen 
kucaklıyamadı. Birdenbire kar
şısına çıkan hafız Beşir, sema
vi emirler tebliğ eden bir 
elçi vakarile, kulağ'ına fısılda

dı: 

- Valdc hazretleri aslanını 
bekliyor! 

Üçüncü Osman, elinden 
oyuncağa alman bir çocuk 
gibi yti.ıünü buruıturdu, renk
siz dudaklannı kısarak mırıl

dandı: 
- Hay beklemez olaydı! 
Maamafih aklını b8flna top

lamıfb. Orada üryan bir hac· 
legih vücuda getirmekteki 
münasebetsizliii artık anlıyor
du. Şu kadar ki vuslabna can
dan müştak olduğu kızdan 
kupkuru ayrılmak ta elinden 
gelmiyordu. Bu müşktil vazi
yetten kurtulmak için kırbı
yı klannı ağzına alarak bir lah
za düşündü ve sonra kat'i 
kararlar almış bir adam, me
tanetile yürüdü, Gülnihalin 
yanına geldi, bütün kızların 
hayret ve kin dolu nazarlan 
altında onun koluna girdi, 
yalvaran bir sesle kekeledi: 

- Sen de ğil, benimle bile 
anamı gör! 

Topkapı sarayında ilk Valde 
alayı, ikinci Bayezidin cülfısu 
üzerine yapılmıştı. O tarihten 
hikaye ettiğimiz pne lcada.r 

( Arkası var ) 

• 
Kasımpaşa intihabı 
[Baş tarafı 4üncü sayfada] J - Biz halkız, düşman d~ 

rak sandığın etrafını serbest J ~z, ha memleket bi.zimdir. 

b kt l · tih b... Biz Yunanlı mıyız? Bız bak
ıra ı ar ve ın ap ta ta ıı kı . . ! 

b. il 
1 

b mm istiyoruz 
ır cereyan e yapı mıya q- 8 . t k da kıt' 

landı. Ablan reyler hemea kumu =e h:n _ a 
biliistisna hep Serbest fırka ~an ilerli. .. • ~üngüledre 
I h' d d. b'"r K ra.auen yecermı r& tı. 

healıkn ey kı v_e u bu~ kuımpqa Çok isabetli bir karar ver-
ı ye vucut ır ütle ha- eli. S"' gill • . aktırdı 

linde hareket ediyordu. kı~ en • yenne t 
. . . . ve t ayı gen aldı. 

Denilcbilır kı lstanbulun hiç- Fakat bu arada kahveci Etem 
bir semti burasa kadar uim- isminde birisi süngü ucu ile 
kiranc~ hareket etmemiştir. hafifçe yaralanmııb. 

Vakit &ğleden sonra.. Ka- p li M .. d .. Ü 
sımpaşa intihabı hararetli dev- o s u ur ıt 
resine girmişti. Muhtarlar dai- Polis müdürü Ali Rıza B. 
ma Serbest fırka pusulası ye- halka birkaç ~z iöylemek içli 
rine Halk fırkasının listelerini camiın kapısına çıkmışb. "' 
veriyorlardı. Bu yijzden halk Fakat "~Gir içeri " scdalan 
ile muhtarlar arasında bir mü- arasında bql&clığı scSzU ikmal 
nakaıadır b~şladı. Bu sırada edemedi, döndü. 

Necati ismindeki bllyük Piyale Hava Hanımın 
bekçisinin silah çektiği duyul-
du. Yuha sesleri yükseldi ve K O n fer a n S ı d 
bir kalabalık, silah çektiği Bütün bu bağrışmalar aı:~-
iddia edilen bu bekçiyi kara· .;mda Sinop'lu Hava isminde 
kola götürdü. hir hanım, kürsü üzerine çık .. 

Bu sırada ahaliyi dağıtmak nış, nutuk veriyordu: 
için etfaiye tulumbalan geti- - Güneş altında ahali yan-
rilmişti. Bir gulgule daha kop- lı. Aç karnına bekliyoruz. 
tu ve arkasından hortumların ·capıyı açın da rey verelim. 
koparılıp kaçırıldığı duyuldu. Herkes reyini namus ve vic
Birçok sesler bağırıyordu: danı dairesinde verecektir. 

- Milletin ateşi su ile Fakat nedir bu hal? Nedir bu 
söndürülemez. zabıta kuvvetleri ? 

Büttin bu şikayetlere, bağ· 
rışlara rağmen muhtar Ef. ler 
:ıili isimleri bulmamakta inat 
ediyorlardı. 

Hortumlar Parçalandı 
Bu sırada etfaiyenin ikinci 

bir otopompu daha gelmişti. 
• .ı\hali ilerledi, etfaiye nefer
ıerini hortumlarile kucakladılar, 
otomobile de dayanarak ıürüp, 
şehrin öte tarafına kadar 
uzaklaştırdılar. 

Bir kadın: 
- Burası Kasım)>afadır, et-

f aiye filin vız geliri diye 
haykırmakta idi. 

Serbest fırkacılar, halkın 
son dereceyi bulan heyecanını 
teskin etmekte müşkülit çe
kiyordu. Bu esnada bir başka 
hadise daha oldu. 

Bravo Jandarma 
Zabitine 

Serbest Fırkaya rey vermek 
istiyenlerin içeri sokulmadığı 
şayi olur olmaz halk kapıya 
d1yandı. Kapı kırılmak iizere 
idi, orada bulundurulan jaıı

d "rma müfrezesine silngü tak
tuıldı. Halk, yek avaz olarak 

feryat etti: 

Anadoluhisarında 

Anadoluhisan, 9 (Hususi) -
Anadoluhisan intihabında rey
lerini Serbest fırkaya vermek 
· >tİyen sandalcı ve balıkçılar 
,·eylerini kullanamamışlardır. 

Kemaliyede Ne Oluyor? 
Kemaliye, 9 - Bura inti-

abatı bitaraf denecek şekilde 
/&pılmamaktadır. Cümhuriyet 
ınnddei umumisinin müzahere
tini isteriz. 

Serbest fırka reisi: Naki 

Silifkede Olup Bitenler 
Silifke - Sadabatta intiha

bat Serbest fırkanın lehinde
d:r. Halk, hiçbir tesire kapıl

madan reyım vermektedir. 
Vali Bey dün intihap encüme
ni ile iki saat müzakerede ve 
beyanatta bulunmuştur. Bu 
sırnda intihabat durmuştu. 

Belediye ve intihap encü
meni reiıi olan Halk fırkası 
azası hastalanmıf, vazifesine 
gelememiştir. Bu yüzden halk 
beklemektedir. 

Nafiz 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 1011 

Soldan SaJa, Yukardan Af41fı: 
1 - isim (4) kayık (4) 
2 - Maraş meb'usu (5) 

lakin (5) 
3 - Bir ııda (2~ manda 

yavrusu (5), nota (2) 
4 - lstanbulda bir kay (4), 

.~usevi ismi •(4) 
5 - Uzaklık işareti (2), 

sicim (2) 
6 - Dudak (3), saz (3) 
1 - Nota (2), şikir (2) 

1 
8 - Vaktaki ( 4), dediiin-

den şaşmamak (4) 
9 - Beyaz (2), zarar (5), 

bir hace (2) 
10 - Et satan (5), ağırbaş-

lılık (5) ~ 

11 - Eski (4), salataya ko
nan bir ot (4). 

Bir Zihniyet 
Barbaros'ta Son Posta 

Okumak Yasak 
Tekirdaği - Tekirdağı vila

yetine merbut Barbaros na
hiye müdürü Kemal B. Nayip 
köy muhtarına şöyle garip 
bir emir veriyor: 

"Köy halkım topla ve tembih 
et. Her kim Son Posta gaze
tesini köye getirip okuyacak 
olursa işi fenadır •e cezayı 
nakti verecektir. 

Mezkur köy muhtarı da 
bu emri köylüye tebliğ ediyor. 
Ne zihniyet yarabbi. -
Beykoz Kaymakamlık 

Binası 
Beykoz' daki eski saray bi

nası Beykoz kaymakamlığına 
tahsis edildiği için binama 
tamirine başlanmıştır. 

Ömerlide Beton Köprü 
Ömerli köyünde betonarme 

bir köprü inşasına batlanmış· 
tır. Köprünün temeli bitmiştir. 
lki ay sonra tamamlanmıt 
olacaktır. 

Yeni neşriyat 

" Uyanış ,, Mecmuası 
"Uyı:ınaş,. mccmuaıının bu hait.nki 

nUshaııı muhtelif yaıılıırla çıktı. için
deki yazılardan buılan şunlardın 

Matbu::!t hatU"alarım - Ahmet Ihsan, 
"YUrllyen Şark,, - Galip K.-.mall1 

' 'San'at llemlnde,, güıel • Elif N:ıci1 
" Şiirler • Ellerim 1açlannda - Halit 
Fr hri, Matbaada aktam - Reşat Feyzi, 
Evler kızarırken - M~hmc!t Scl!m, 
"fetklk11 lnglliz edibi Çarls Dikenı -
P 1aan Refik, "Hikiyc,, Kılıcımı :.Ü· 

ı iiyorum • Reşat Enis. " Pccrlati ,, te
ıekkllUae alt habralar de, :ım ediyor. 

·0-2 &ALIP &ELDİ.. 
İstanbul Muhteliti Ol

dukça Fena Bir 
Oyun Oynadı .. 

Stadyom oldukça kalabalık •• 
Bilhassa F enerbabçe tribünü 

bqtan başa dolu.. Saat 4 ~e 
F enerbahçe ve İstanbul muh-

teliti takımlan sahaya dizildi
ler. Hamdi 8. kısa bir nutuk 

ile Fen erin ıampiyonluğunu ve 
filt maçındaki muvaffakiyetini 
resmen ilin ettikten sonra 
mlikAfatlan kulüp katibi umu-

misine verdi. Bu bittikten son· 
ra milsabakaya başlanıldı. Ta
kımlar şöyle idi: 

F enerbahçe: Rıza, Kadri, 

Ziya, Reşat, Sadi, Cevat, Fik
ret, Muzaffer, Zeki, Ali, Lütfü. 

İstanbul muhteliti: Avni, 
Halil, Hlisnü, Hasan, Nihat, 

Suphi, Rebii, Litif, Nizım, 
Muhteşem. 

Hakem de Harbiyeden Rcıit 
beydi. 

Oyun mutelitin tazyikile 
bqladı, İlk OD dakika zarfıa.. 
t1a Fener takımı bir tnrlti oyo

nunu düzeltemiyor, müdafaa 

fena işliyor, buna mukabil muh

telit mulıacimlerinin sizel oyw-
1111 göze çarpıyordu. 

F &kat onuncu dakilradq 
onra Fen erde de intizaıa 

bqladı ve bu suada aai açık 
l.ütfn tam siiratle kaleye indi, 

Fenerin ilk sayıaını yapb. 
Birinci devre böyle bitti. 

İkinci devre<le ilk on bet 
dakika çok tatsız geçti. Bu 
arada Fenerliler iki de korner 
ka;ırdılar. Fakat biraz sonra 

sağ açık Lütfli bntnn hızı ile 
kaleye inerek Fen erin ikinci 
sayısını kaydetti. Lütfn ikinci 
takım oyuncusu olduğu halde 

bu muvaffakiyeti cidden şayani 
takdirdir. 

Bundan sonra muhtelit 
bıkım kendini toplamak içia 
bk·kaç defa gayret etti. Fakat 

hiçbir fayda vermedi v• 
maç ta sıfıra karşı iki ile 

Fener lehine tamamlandı. 

11 in 
Nısıf hissesi tahtı tasarru

fumda bulunan, Zonıuldağın 
Kilimli mevkiindeki (82) numa
rah ocajm diier biuedarlan 
millizim Aptullah B. veresesi 
hükdmetle aramdaki ibtiliftan 
biliatifade bot behot · ve o
cağın herbiriıini ve zararını 
mleddi olacak surette tasar
rufat ve taalahGdata ıirifmekte 
olduju haber alındıjmdan, şi.m· 
diye kadar vukubullDUf Y• 
tlmclidea .oma vakabulacak 
hor nen taa4hlldat " tuar
nfatt laukukuma ,.,n nan.
• taWdd eclerelı m.teber 
adetmiyecefimi illa ederim. 

Galata Çinili Rıhbm b~da 
Reji.nal. L•font., Vlpl _ 

·S i n e m a la ,. 

İKİ KALP BiRLEŞİNCE 
( zvvt HERZEN tr.t 3 - 4 TAKT ) 

Cazip bir mevzua malik son derece etfeadirici muiı
tcşem bir filim. 

Operet • Revünün büyük bir milaamereaine iftirak e -
dilecek ve Almanca diyaloı ve şarkılar dinlenecektir. 

Musikisi : ROBERT STOL TZ undur. 
Heyeti temsiliye başında V AL TER JANSSEN ve Viya

na tiyatrosu birinci mu anni esi GRETL THEIMER vardır. 

(MAJİK) SiNEMASININ 
YENiDEN KOŞADI 

Yeniden tamamlle tebdil, tesyla, lııer •11 eM-abi letlralaat ve aevk te.U. 
ve W eatern Elektrik aealt maldnalar Ue teehlz edllea bu ı•nlt Ye fer• 

fvAN MOSJUKİN, LlL DAGOVER, BETi AMAN 
tarafında• teaall edna• ve JiEllj PANOF - ldarMbMle.kl DON KAZAKLAal 
hanendelerial• itttrak ettltt ve AKSAM rraeteahach te&.ka ...,._ •qre4i
lea Rwa edibi U:ON TOLESTOI D (l7emut .. :,~dea mukteltea 

HACI MURAT 
Süper prodlildiyonu ile kapt!annı açmaktamr. 

DARÜLBEDA Yİ TEMSlLLERI 1 

ISTlftll ILDIYESI s o N pos T 
Bu akşam 

s~at 21,30 da 

MEKTUP 
3 Perdelik 

Piyes t il l ı 

11111111 
Yazan: Terceme eden 

W. S. Maugham A. Muhtar 

evat, Siyut, Havadla le Halk ıuctel -
idare : lataabW. Nvuosıaanly• 

• Şeref ıokalt ~ • !7 

T elefen ı lııtaabul • 20S 
POlta kutwau : latan bul • 741 
Telsraf: lıtanbul SON POST~ 

ABONE FiATI 
TÜRKiYE ECNE!Jl ---1400 kr. 

750 ,, 
400 " 
ıso ,, 

ı Sene 
6 Ay 
s H 
ı ,, 

2700 kr· 
1400 " 
800 H 

300 " 

Gelen evrak geri verilmc:ı. 
ll&n\ardan mesıoliyct ıılınmllZ• 

Kuzguncuk Serbest 
Fırka Ocağı 

Kuzguncuk Serbest Fırka 
nahiye ocağının dün akşam 1 
kfifat resmi icra edilmiştir. ı•---------_..,... 

li 
1 



ittilıatçıler Divanı' .Alide Hesap Veri.ı'11'liu-
S ıra, Harp Kabinesinin Maliye 
Nazırı Cavit Beye Gelmişti .•. -1-stllİİİllifa_d_e-ed .. in-iz~ 
Size Hepsini Ve Herşeyi .Anlatacağım, Diyordu ..• 1 - illa s aatm seçmlreceJdlr • 

2 - Her Mbr • kellme ..... edl
lecektlr. 

24 T epinisani 334. Ba ha
lla tarihi biç mnıtam•... Bu 
ala harp kabinesİDİD Maliye 
.._. Cavit beyi dinledik. ltti
'-tçalum bu meşhur dilbazı, 
1- tarilıte bize bir llrtl itini
'-· q.lar, tniller df'dlL o .. 
laa ene) 80rpya çektitimiz u
llrlum bilmeclilderi ftJ& liy
lemedilderl bir çok euaren
lla hakikatleri bu, 24 tepini
tani 334 tarihinde Cavit bey
... dinledik. 

Harp bbinesinia aabık ka
~ çok pyler _ biliyorda ft 
11ize bu bildiklerinin bir Jmnunı 
'Sakça ulatıyor, buWmm ela 
lllnatanm tevillerle pliJorda. 
.... bil•ed99mb h•kibtleri 
'tıeaclikçe mcak ha,m edebi
..... ft Jabm llbrap bubrulan 
~ • Saat iki buçuk.. .. Alt-
.... AZlilİ Ef. riyuet maka-- """"'· .......... .... ~ ,.,.._ ,... ....... . 
.... ...,. ........... orta-

.... 111•·-emifti. ..... 

.... .... ed 'ıecwl' : ... ..... •••', "1wa• IA, Ca.tt leıl .-ıt 

... ..... ,..... Çek.-s
~ Bip_ ....,._, Cawlt 8. 
...... ,. ....... , J .. ........ ........... ;. 
....... _ ....... '=la 

..... " .W.U•• ,.... 
a-cti. 

Valdt tamamck Rei1 cılrıJi 
~"~ .. ..... 
-....ı.- ... ı -........ , ... -... 
..... ldtla ..., •• 
o• o• hıhiascle Wi !• .................... 

halrlnnda çok -- ..._ .,. , itte ilk 8CI MJôlcat. Ben 
ledi Ye ... •ıkleılj.n ... .. el P'"•.-. hayret et-
eleye t6J1e ..... : •ılr.t. Js.ıllmi ala••!Nfhm. 

- .. ipe Awapada "' Cawit 8. deY8IB etti: 
harp patlak verc:liii 11UDaD - • Aftlltw7a ftliabtmm 
iktidar mevkiiade bulanan h&- lllaallad• _.. muhtelif 
kômet uuı mcla, Ywa- memlebtl.de Mfsberlilder 
hlarla bir ittifak ,.,.._ uaa eclildL 19 temmm 1914 

• tarihinde de Almanya. Rmyaya 
IUzumundan bmfb laiçbir b. nota . kendiaini 
ittifak lilardm ~emifti. ı::..,. ile =;',,.;:ele addet
Hatta AvastaıJa velialıtmm tip Wlclinaifti. itte bizim 
kstli tatibi olan 10 temmuz A'--11e-....a.-- --L 
1330 tarihiaclen bizim Alman- ~,,.- ,,...,,...- mwuıe-

il !.Lt.!L.L ' __ L _ ..1 • • de de b-n--.. leıdamda, yani ya · e HUn1& muaucuewan ug- ohm 
imzua tarilli olaa 20 temma 20 temmuzda.._ ·-mUfba.,_ " 
13-10 taıibi8e be'- bWaecle Cavit 8. ifpata n meıe 
ae Nlllll " ne ele ı...ı lecle .. •etle Wripfa bq
olarak Ah••J• ile ittDk h .,,, Hepimiz -- bir me
edilecepe cWr laiçbir •• • nk IPade _... amn c&nli
keıe reçmaemft. laiçbir W•ı 'JfW w ~ _ _. lwJdbtler 
...._._ a..aı- lj.---.At-:-: -t--.L.I. 
-ı-rea..,.. • --........_- -7--
Eemvali Metruke müdürlüğünden: 
Sabhk maa. dükkin 

aparbman ile ahşap 
hane: • 

s-Hera&a s.tet 11111 ........ 
... kaNtblde#Jr, •-Her s ...... fesi • 2 
..,_ ... edlbell6.ı 

5 - Her!-- lu llldeld tatlılea 
.... lwıfta .......... muteberdir. 

SON POSTA J1 olmdaktaa 
IODI'& UAa kuponuma aalda,.
ım, e..du S ad94Hnl D&nmı'J 
ile birllkte bir ....,. koyarak 
po8ta De idarehanembe ı&a
tleriniz. Dlnm•vn ruet.Je rir
mai için bu belan lr4ftclir. 
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ASAN KOLONYASI= 

Saıbsun'da 
-

Serbest F•ka, Beledi,e 
Ve Gazeteler 

Samsun , ( Hususi ) 
1 - Memlekette mtilıim 

ihtiyaçlar varken, beatlz kana
lizasyon teaiUb yapıhaamışken 

1 

binlerce lira Sarfile bir park 
yapbnlımfbr. 

Parkın kısmen pmıcla " 
J bmen orta yerinde 5500 lira 

urfile meydana selen bir ap
teaane ftn:b. Fakat hir İfe 
praaaadıj1 girülerek yıkbnl
IDlfbr. 

D - Humal mubuebe çok 
mllşkll bir vaziyetteyken va6 
beyin arzusuna binaen laiikt
met caddesi tlzerinde bir bina 
aabn alındı ve vali konağı is
mini aldı. Fiat aizii tutulmak-
tadır. ( 15000) liraya mal ola
cajı llylenmekteclir. 

m - Bura S. C. &rkua te
fekk&I etti. Reid, Uderden 
itimat mektubunu alda. 

24 - 9 - 9.10 da s. c. fırka
.. reiai Şefik Aval B. s.&a,a 
gittiğinde bttttln tehirfiler tara
fmdu parlak bir surette br
pl•n•ıı, tef)'Ü de Ensiz tabir 
edilen , .. kadar .... tara-

--· etemoWllerte len .... ... -.. 
e.a T&rk ocatıııda ( Soa 

PGlta) gazeteli olmbllmam.k
tad.r. Ocaktald ........ .,_.. 
lrutl yap~ paralan 
........... •• ı+k ..... ., .. , .... 

Alemdar zade npua:lan 
sm" ... ....._. 

polbı• 

Millet 11 T::W:ne1 

Pazar 
- ..... mt 18 deSlr
bcl nldı 'nn(Za,11•11r 
l.ı•ıa... AJ •zk. _S. r '" 
ant., G-.... Tnbaoa n 
Rlle " Hope ) Je azimet 
" V.Umı•lr. Ciaele, w o.,.,. ... ,. .... 
eMeelıt&. . 

11&-acaat mıhaDi: l.t.n
W me,_•et hw aJtmclald 
yanlaane Telefon t..nbal 11 

Bütün dünyada 
binlerce ticaret
hane, amik ve 
dakik bir suret-" 
te tecrübe edil-

Elll&TOI 
yazı makineleri
ni kabul etmif
lerclir. Bet mil

Sayfa 

~-~un'da 

Hallc, intihabın Yavq 
Gibnesinden Müteessir 

SamlAlllv 8 )Hususi) - Dört. 
,Wır• .ı Willabat hararetsiz 
idi. Fakat buglbı halk birdea 
bire sandığa tehacüm ır&tter
miştir. Da arada Kogo oğla 
Snleymaa bey atqfn bir nutuk 
16ylemif, halk belediyeye giı
mİf, Serbest &rka lehine re;r
lerini lmlanmap baflaqtır • 
Hallan teeuilrl. intilaabm pek 
yavq gitmelindeadi. 

Şehrin Umumi Haritasa 
Şehrin umumi haritasım yar 

pan firket latanJ.ul, Beyoğhi 
Rumeli cilıetile Anadolu k19-
mını Oskndardan v anikayüne 
kadar ikmal ebnittir 1 

Şimdi Kandilli cihetinde 
mefSlU(dllr. Bir aya kadar Ana
doli:ikantmabclu ola ve ma
lravelemmenill ilk lmm•nda m....._ ......,.,. bal ede-
cektir. 

Beykoz Yollan 
Beykoz mmtakumda, P...

bahçe• de bulunan bittin yol-
lana tamirine b8flanm•fbr • 

Bozhane'de lllmıektep 
Yapılıyor 

BoıNw kl,lade bet 
denme& sBzel lılr lllawektep 
biwa yapaı..ırtadır. Mektep 
dalailinde hocal• içia de ika
mete mabsm odalar vardır. 

HanKalı Bir lkbsat 
Adak .............. 

1 ınhn ....,.. • ' • 

Cezmi Leke Sabunu 
• ....,_ ... •••• • •• ıhı•. 
~ Salih Necati Enaaılll, 

·~,.,. 

on 

mondan fazla REMINGTON JUi makinesi 
imal edilmiş ve santmqbr. 
UMUMi ACENT ALARI: 

Siclney NowD ve Şürekası 
Galata Kevork Bey Han 

~ .atemedclia memleketlerin dript aitehawalan, eum f.&rikalan Ham koloa1-= enfes ve rulmuvaz kokusu kaqmncla 111 ft laayn.n kahmtlanhr, FrADAt a ve ~ ba. 
iL~~ _Şark mo.tmzanndan külliyetli r.İ , r' etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kı"bar zenb Hasan kolonyua ist-1 etmekte olup daima ve daima tebrik etmektedWer 
la ........... hayat ve fifa verir. Baypılık, sinir, heyecan! , bq ajnaa. çupmb umaalannda bir hayat arkadapdır. Fiatlarda mt.hiş ten:ıilit yapılmışbr, 35, 60, 1 lrurufluk flteferde ldıhr. 

ecza depomdar. Oaldldanla pbemiz 1oktur. smine ve markasına dikkat; taklitlerinden sakınınız. 
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v~::n FOSFAT. 1 
annelere 

ARK MALT Hülasası kullanınız. Sütünüzü artbnr. Çocukları 
kemiklerini kuvvetlendirir. 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TE AKKl 
LİSESi 

LEY L i 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Telefon: 
Teşkilatını tevsi ederek "ANA ve iLK,, 

sınıfları ile "Kız Leyli,, dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

Beyoğlu 251 / 

ANA .. iLK - ORTA - LİSE 
Sınıflanna talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

UNUTMAYINIZ Ki 
Beyoğluada İst.ikW caddesinde Tokatlıyan karşısında 2~3 num ı alı: 

LUVR MAGAZALARINDA 
Geçen Hileler rıöi bilcllmle tefrişat levazımab üzerinde şayanı istifade fırsatlar vardır: 

Kuponlarda: o030 Kumaşlarda ~o20 Halı ve mobilyalarda 

HAYVANATI EHLiYE SERGİS. 
21-10-930 salı günü Eski Has ahırlarda açılacaktır 

Kayıt ve kahul 16-10-930 Per4enıbeden 18-10-930 Cumartesi aktamına kadar sargi 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Sabhk msıf kirgir hane 
Fenerde Tabtaminare mahaDesinde F enerkapı sokağında 

e1ki 86 yeni 9'l numaralı laaaenin Haziaeye ait nısıf 

hissesi, bedpli dört takaifte mek &zere 1742 lira lteddi 

ıauhammen ile 14-ıo-830 tarilllne müsadif salı giinll saat 14 Cf'e 

pazarbk .&etlle icrayı mO.yedesi mukarrerdir.. Taliple~ 

1,5 temınat makputlarile •bul Milli emllk miidiriyeti 

Sabt komisyonuna mllradat tr&.meleri. 

ispirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı 
dürlüğünden: 

Lüzumu olan 12,000 kilo çenber: 

•• 

Kapalı zarf uıulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 

te.şrinievvel 930Salı pniine kadar mübayaat komisyonu kitabe
tine m6ra caatlan. 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

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

dahilinde idare edilmektedir 
ALEBE KA YDINAdevamOLUNMA (TADI 

Talep vukuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

T clefon: lstanbul 2534 

BOSTOR BiRAHADESi 
AÇILDI 

Kibar ailelerin j tima ahı- mükemmel müzik 

Müstalızarab 

FABRiKA.si 
Pek NEFis olan 
ft TÜRK eseri 
san'atı mamwA
bm muh'terem 
ahaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEV 

Briyantiiı 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyalan, Pertev 

Pudraları -

Dr. M l M J D i A N 
Göz • burun - kulak • botaz 

mütehau .. ı Avrupadan avdet et
mittir. 

Beyoğlu imam sokak 2. Tel. 
8. O. 2934 muayene aaatlen 10 .. 
12 ve ıs - ıs 

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

F J~i Ahmet• 
Zührevi hastalıklar mütehassw 
Cumadan maada her rtın An
caddeıi No. 41 

Kadın zarafetinin lizımı gayri müfariki 

u -·-• " .,, 
Cif 
ns rn 
::ı 

a 

Dolayısile de ipeklileri harabiden kurtardağı için çok ikbsadi bir ilaç
br. Her eczane ve ecza depolarilc ıtriyat mağazalanndan arayınız. 

ARNAVUTKÖYÜNDE 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

FEYZİATf Lisderi 
Ana umfı, blC sınıflan ve ayn teşlila dılhUindekız.veirkclk 

orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 

1 Teşrinievvelde derslere başlanmıştır. 
Telefon lstanbul : 2867 - Bebek 210 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
memurianna 

TAKSİTİ LE 
Sabı muamelesine başlanımıbr. Tafırilltmı miieueaC4 

Sultanhamam 'daki manifatura 

Müdüriyet: TeL lst 192 

İstanbul sıhhi müesseseler müba: 
• • ya ·~ ... ısyonu ny~~ 

MM 1'9al nihayetine kadar 
Sahlal Oemes'eler için lüziimu alan gaz, benin mazot nkom· 

yağı ve sairenin tanzim 'edilen prtnamesi YeÇlüle :ve 21 tefri· 
oievvel 1930 Salı günü saat 16 da kapah zarf us.,a. ihale 
edilmek üzere münakasaya vueclif=iıtir. Bu baptaki ,ertna· 
meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezku.r k~ 
misyona müracaatları ilin olunur. 

HİÇ BEKLENMEDlGI BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BİLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PIYANKOSU BiLETiNi ALiNiZ 
Üçüncu Keşide 

11 Teşrinievvel 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 40000 LİRAOIR 

Atf apazarı ez fabrikası 
Istanbul satış şubeleri 

Taksim Sebat yerli mensucat fabrikasamn merkezi ile 
Sultanhamamındaki maiazasıdır 

-
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata köprü 
bat nda Beyotlu 2362. Şube 
acen tesi ı Sirkeci' de Mühürdar 
uıde ham a?bnda Tel lst. 2740 

lzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 13teşrini

evve1 Pazartesi 14,30 da Galat 
Rıhbmından kalkarak Salı sa 
babı İ:ımire vanr ve Çarşam-
ba 14,30 da İzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Cumhuriyet ) vapuru 
14 teşrinievvel salı akşamı 
Galata Rıhbmmdan kalka-
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab-
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Gü
rele, Gireson, Ordu, Ün-, 
ye, Samsun, Sinop, İnebolu 
Zongulda'ğa uğnyarak ge
lecektir. 

Kereste münakasası 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

ve ebat mucibince 50 adet 
çıralı çam kütüğü açık 
münakasa ile 'satın alınacak
tır. Kat'i ihalesi 15 birinci 
teşrin 930 tarihinde icra 
kılınacağından vermek isti
yenledn o gün ~aat 16 da 
depozito akçelerile levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. --

Demir çubuk 
ıttünakasası 

Şartnamesinde yazılı evsaf 
mucibince 63 demet demir 
~Ul>uk oçılc münakasa ile 
sabn alınacaktır. Kat'i iha
lesi 16 birinci te"rin 930 ta
rihinde icra kılınacağından 
vermek istiyenleriu o gün 
saat 16 da depozito akçala
rile levazım müdürlüğüne 

gelmeleri. 

Ucuz Satış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

yeni çarşı caddesinde No. 2'l 
E.Y Atru mefrupt mağazası 

terkiticarete karar vermiş ve Tia
ret odasından vesika11m alm.ışbr. 

Yatak ve yemek odası ve sa-
lon takımlan yeni ve müstamel 
olarak yarı fiatma satılıkbr. 

BakteriyolOK, Patoloa 

Prof. Dr. M • Lütfi 
Dahili, intani hastalar, bakteri· 
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddeainde viliyet kal'fl· 
smda ıs No.da kabul etmektedir. 
Muayenehane ı Telefoa latanbul 232' 
lıumetrıba ı ,, ,, ~ 

Kiralık Han 
Mahmut paşada Akar çCfJD' 

yanında Bezciler sokağında U
in yeni yapalan Bilecik hanı -ti 
tahbnda biiyUk mağaza -il 
diikkinı müntazam olup ot,I 
fabrika atelye ve yazıhaneletf 
elverişlidir, terkos ve elektrilı 
vardır. Talip olanlar mezkOt 
hana müracaat ederler. 

oğum ve a n ast 
mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer bi.naJI 

No. 1 O Telefon lst. 2622 
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