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iDARE: IST ANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI 
SON PO S TA Hallwa ıaaGdür: Halk buauola rarür 
~O N POSTA Halkın kulatıdın Halk buaunla ititlr. 
SON POSTA Halkan dilidir: Halk bununla •CS lu. 

İNTİHAP .... YA VA LADI 
DÜN REY SANDIGININ BAŞINA GİDENLER, İLK GÜNLERE 
NAZARAN YÜZDE BİR DERECESİNDE BİLE DEGİLDİ ... 
Halkta İntihaba İştirak İçin Zevk Kalmadı ... 

Dün Sandık Başında Süngülü Bir 
Jandarmadan Başka Kimse Yoktu 
Bir Günde Ahlan Reyler Birkaç Yüzü Geçmemiştir .. 

Çıkarılan müşkülattan mı, 

yoksa verilen reylere rağmen 

hafızın gene ayni hikayeyi 
okuyacağı endişesinden mi yahut 
ta vaziyetin bilinmemesinden 
Dıidir, sandık başları arbk ha
raretini kaybetti ve bir, iki 
nııntaka müstesna olarak rey 
kullanmak hususunda arzu 
kalmadı. 

Kadıköyünde 
Kimse Yok 

Mesela dün Kadıköyünlln 
rey sandığı başında hemen 
lıiç kimse yoktu. Sebebini sor
duk: 

intihap müddetinin bir haf-
ta daha temdit edildiği hak· 
kında yapılan ilanın her ta
rafta duyulmamasındandır, de
diler. 

Burada intihap sandığı be· 
lediye dairesinin ikinci kabna 
Yerleştirilmişti. Halk ile Ser
best fırka mensupları sandığı 
görenıiyorlardL Teessür içinde 
İdiler. İçlerinden birçoklarının 
fikayetleri vardı. Fakat kay
tnakam beyi görmek mümkün 
değildi. O, sandık başında 
beklemiyor , yanına kimsenin 
ielnıesine müsaade etmiyor, 
?ikayetçilere dertlerini pusula 
ile anlatmalan lüzumu hakkin
da haber gönderiyordu. Bu 

l,te, rttg sandıklarının diin gösterdili manzara 
noktayı da diğer sebeplere Cürüm Delilleri 
ilive ediniz, rey sandıklan ö- Yakılmış Mı?. 
nünde birdenbire derin bir Evelki gün ve dün sandığa 
boşluk hasıl olmasının sebe- ablan 300 reyden 21 o u Ser-
bini anlamış olursunuz. best fırkaya, (90) 1 da Halk 
Kaç Rey Verilmeli ? fırkasına verilmiştir. Halk fır

Kadıköy ihtiyar heyetleri
nin defterlerine göre Kadıköy 
müntehiplerinin adedi {20400) 
küsurdur. Şimdiye kadar bun
lardan (14) bin küsuru Serbest 
fırkaya rey vermek için intihap 
yerine gelmişse de ( 1 - 8 ) bin 
kişi, defterlerde isminiz yok 
cevabile karşılaşmış, rey ve
rememijtir. 

kasına ayni şahıslann müker
reren rey verdikleri müşahede 
olunmuştur. Kaymakam İbra
him B. encümen azasından 
Galip B. in iizerinden çıkan 
200 tane imzalı rey varakasını 
yakmışbr. Bununla, kaymaka
mın cü.riim delillerini ortadan 
kaldırmak istediği iddia edil
mektedir. 

[ Devamı 3 üncil sayfada J 

Kumkapı Halkı Dün İzmirde Bir Hadise Oldu •. 
Şikayet Ediyor 
Dnn gece Kumkapıdan gelen 

kalabalık bir grup matbaamw 
siyaret etti. Gelenler beledit• 
intihabında reylerini kullana
mamıı olmaktan mütevellit bir 
teessür içinde idiler. Dediler ki: 

- Biz yüz elli kişiyiz, uzun 
senelerden beri Kumkapı'da 
oturuyoruz, san' atımız balık

çdıktır. Her se:ıe vergimizi ve
ririz, mukabilinde senetlerimizi 
alıriz. 

Fakat bu defa belediye 
intihabında reyimizi kullanmak 
istediğimiz zaman muhtar 
şekerci Yani Efendi: 

- Sizin kaydınız yoktur, 
dedi. Şaşırdık. Halbuki bu 
ayni muhtar bizi senelerden
beri defterine kaydeden 
~attır. 

Fakat içimizden biri akıllı 
davrandı: 

- Ben reyimi Halk fırka
sına verecektim, dedi. 

F oçada Belediye Reisi
Odasını Kırdılar .. • 

nın 

Rey Defterleri Tamamen Çalındı .• 
İzmir, 13 ( H. M. )-Foça belediye intihabı bitti. İntihap def

terleri dün akşam belediye reisinin odasında mühürlenerek 
muhafaza albna alındı ve kilitlendi. Fakat bu sabah erkenden 
daireye gelindiği zaman kilitlerin kırılmış, defterlerin de ça
lınmıı olduğu görüldü. Derhal Müddei umumiliğe haber verildi 
ve tahkikata başlandı. 

- Hırsızlığın sebebi nedir? 
Serbest fırka taraftarlanna sorarsanız şu cevabı alırsınız: 
- İntihabı yüzde doksan farkla biz kazanmıştik, muarız-

lanmızdan bir zat bunu hazmedemedi ve muhakkak, 
ileri gelenlerine de sormadan bir azizlik yapb, demektedirler. 

Denizlide Serbest Fırka intihaptan Çekildi ... 
Denizli, 13 (H.M.)- Serbest fırka mevcut şerait içinde 

intihaba iıtirakteu fayda hasıl olmıyacağını görerek çekildiğini 
ilan etti. 

Kısk~nçlık Gece Yarısı 
Muhtar Efendi defterleri bir 

daha aradı ve ismimi buldu. Bir Adam, Kansını Kadıköy'de Bir Yolcuyu 
Yaraladılar 

Bu defa da arkadaşımız elini Y a r a l a d ı 
burnuna götürerek : Topanede oturan Mustafa 

- Nah alır mısın, dedi. Ömer, kıskançlık yüzünden 

K d S 
zevcesi Albn haııım ile kavga 

avga an onra etmiş, kadıncağızı başından 
• • yaralamıştır. 

Maryam Hanım Kendını y k T . Gı·tti· 
Öıd .. k 1 t d. un ers ayyaresı 

urme s e ı ş h . 1 y k 
S. k "d "'"·~ M e rımıze ge en un ers 
ır ecı e o~uı an aryam . 

H ·ı h al K · · 1 tayyareaı bu sabah dokuzda aNm ı e am enmın zevcM . . . . 
k k 1 k - ·· d k şelınr.ıızden hareket etmıştir. 
ıs anç ı yuzun en avıa 

Kadı~öy' de Uzun sokakta 
oturan Havagazı kumpanya
sından Hayim Ef. gece saat 
24 te evine giderken önüne 
çıkan peynjrci Y orgi ve bir 
arkadaşı tarafından bıç~.lda 
ağır surette yaralanmışbr. Ha
yim Ef. hastaneye kaldınlmış, 
ysralıyanlar kaçmışlardır. 

Bir intihap Faaliyeti 
etmişler.KavgadaP sonra MaryımJ 

1
~ 

H. 50 gram tentürdiyot içerek . 
iqtihara teşebbüa etmiş, Bey- ----------------------__. 
oğlu hastanesine kald~br. 

Dü11:ga Güzelleri Mükafatlarını Aldılar, Gurı.'p Gıı7.up Dönüyorlar 

(6; ?bıranlar, Soldan sağa doğru: Antil, Avıuturga, Macaristan, /talga, Belçika, Brezilya 
'"ınci r.ıiik4/at) Fransa, Arjantin, ispanya, Küba, Şili, Tilrkige gi1zelleri. 

l~" Ayakta duranlar, soldan sağa doğru: Amerika, (üçüncü müklifat) Peru, Liban, Yugos
ı,,8~~ Yunanistan (ikinci mükllfat) Portekiz (ikinci mükl1/at) Romanya, Bulgaristan. 

ere, Rusga, Çekoslovakya, Almanya ..• 
( Tafıilab 2 inci 1ayfamizdadır J 

lkintj Piyanko 
on Postaya Mahsustu 

- Bunlar mektep talebesi mi 1 Nizam ve intizam içinde nereye 
aidiyorlar ? 

- intihap yerinde nizam ve intizamı bozmıyal 
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İntihap Neticeleri İhtilaf Güzeller Mükiıf aflarını Aldılar Turizm Kasım paşada 
: Ve Halkın Fikri M• y G•• ıı· . Ne Oldu? 

Adalar intihabı evvelki pn Belediye lıe Bir Müte- ıs unan. ın uze ıgv ı Belediye Memurları için Kütahya meb'usu Recep Bey 
bitti. Dün akşam sandık açııdı ahh. Ar d Ç k Müsabaka Açılacak Cuma günü Kaaımpaıa'da intihap 
ve netice ertesi gün ilin edildi. ıt asın a ı b s· D h llanA Ed·ıd· Belediye Turizm fUbesİ teşkili yerini i'e:ıdi, biz: 
Fakat sandık açılmadan evvel Karaağaçta İDfa olunan et ır a a l 1 eee için tetkikata devam olunmak- - Bir aralık Fethi Beyin gel· 
bazı hükumet gazeteleri neticeyi satış salonunu yapan mite- tadır. Seyahat İf)erinde ihtisası diği şayi oldu ve alkıt batladı. 
ilin ettiler: b Fakat yanbfhk anlatılınca all.!ıf ke• 

Adalnr intihabında halle fırkuı ahhitle eledi ye arumda ihti· Bey D elmilel kişiye biner olan bir zat bu müdüriyetin ıildi, Recep Beyin otomobili- yo-
kuanmıştır. lif çıkmışbr. Müteahhit, tuaiti güzellik müsa• dolar verilmiş- b~ma getirilecektir. Kadro luna devam etti, dedik. Bir ga• 

Bu kat'iyet. neticenin bilindi- ifa etmediği takdirde mahke- bakaaı lıakkm· tir. halen tesbit edilmektedir. Ll- zete ise balkın Recep Beyi fena 
tine alimettir, diyebiliriz. Maamafih meye verilecektir. da din t.afailAl Bu mükafat san bilen memurlar alınacağı tazahürlerle karşıladıjını yazda. 
bu huıusta h.Ukın da bir defa geldi. Bu mal6- larm birini Yu- için bir müsabaka imtihanı Gazeteciler dün Kütahya meb'a• 
fikrini 6ğrenmek iıtedik. Te&ndüf B k ş ı • l k ıuna habil..ati ıordul .. r, o da an· 

k. Ald ey Oz Ose en mata aCSre m& rıan güzeli, ikin- yapı aca br. latb: ettiğiıniı: :a.evatla görüştü ı- o __ 

tımız cevapları aşağıyn sıraladık: aabaka 7 eylnl- cisini Portekiz s p• k d "-Serbest Fırka nanııoa nüma-
Galip B. (Şehzadebaşı, Fey- lleyhoz kaymakamlığı mm- de Rio da Ja· güzeli kazmı- On ıyan 0 a fit yapan bir kalabalığın arasın-

takasındaki köylere gı· den ve -L..o-!-d d · d Halk • d" ziye sokak, 1 O) - neyro tCJUm • mışbr. Hakem an geçıyor um. • epey ız ı· 
civar yollardan bozuk olanlar im br Bakınız Talililer Kimler? bam olmunıa rağmen bize terbiye 

B"' •• hu-kuA met aazetele- yapı ış • hey.:&.: Yunan aii 
- ~ 0 tesbit edilmektedir. Bu me- ıcu o - ve nezaketle yol açtı ,.e ıelam• 

rinin Adalar intihabında Halk yanda Yuşa tepesine giden Müsabaka bi- zelinin Avrupa 40,000 lira Şişlide Bomonti ladı. Biraz evvel ,. yatasın Serbest 
fırkasının kazandığını yazması yol ve Polonez kayü f0se5İ yük bir alika güzelleri içinde c d<lesinde 38 numarada Ma- Fırka" diye baiJran bu insanlal' 
gariptir. Çünkü sandık henüz uyandırmıştır . en güzel kız dam Roz Levı·. otomobilimiz hareket edcrkcıa 

yeniden yapılacaktır. b 
açılmamış, reyler de tasnif edil- Müsabakada ha· olduğunu teyit Bostaacı'da Şevki kaptanın ize nüvazit gösteriyorlardı. 
memİcti". Bu y---'-- bende f t . t• Fikirlerini n hareketlerini beyennae-

-Y az.uar Kandilli Camii kem vazi esinı e mış ır. zev~si Madam Katina. d"jim bu vatandqlann bhe gaaterdik· 
fÜpbe uyandırıyor. ressamlar, edi1>4 Üçüncü mü- Beyazıtta Okçular başında ı.n terbfyell hareJret:l takdir etti• we 

w. İhalesi yapılan Kandilli ca- I otomobil yoluua devam ederken yaıurıt-
T ler, san'atkar- kafat o an 500 çorapçı Dimitri. dakl arkadıuı.lara bu takdirimden bah-

H d B ( Unk da miinin temeli kazılmaktadır. d A _,. ay ar · apanın ' lardan mürek- doliirı a me- 10,000 lira Kantarcıtarda aetllm.,, 
Küçükpazar, Atlama civarın- Bu hafta içinde temel atma k b" h t "k gu-zclı' ka Mtıstaf EfendL. Recep B. tazllall fQ clmle ile bltlrdlı ep ır eye 1930 dünya güzeli rı a - H 'k ıı b _.tt da 3) resmi yapılacaktır. - a. ın mi ı ter iyeslne tecavus 

yapmışhr. Birezllyalı Miıı Yolana zanmıştır. 40,000 lira isabet eden !etfdl edea bu '-nadı reddederh11. 

- Halkın ekseriyeti her GüzeHer balo elbisesile mfi- Güzel!"!rin her biri bir " 3,411 " numaı·alı biletin dört MEMURLAR DEVLET BANKASINA 

Yerde Serbest fırkayı istiyor. Deniz Harp Mektebi B İs NASIL lŞTlRAK EDECEKLER 

b ek 
sabakaya girmişlerdir. irin· otomobilde olarak şehir içinde parçası tanbnlda, bir parçası Devlet bankaaına memurların ne 

Şayet bu kadarlskahir ir - Kasımpaşadaki Deniz harp ciliği. Brezilya güzeii kazanmış büyük bir resmi geçit yapıl- Gaziayıtapta sablmış, birer suretle blnadar olabUeceklerl h&ldunda 

seriyete rağmen tanbulda Ser- mektebi yerinin tatbikata mü- ve I0,000 dolar mükafat ' bir rnış ve çok aJkışlanmışbr. parçası Bursa, Gebze ve İ.ımir- blr tallmatname hanrlaDDufbr. Bv 

best Fırka kazanamazsa çok sait olmamasından Heybeliye okadar da hediye almış, 1930 1931 senesi güz.ellik müsa- de sablmıyarak iade edilmiş, talimatnameye g&e memurlar nihayet 

hayret edeceğim. nakledilecek. senesı dünya güzeli ilan edi1- bakası Şilı"de yapılacakhr. "ki d l bir maaş nlabetir.de, bıue aencdi alabl-
lııl l parçası a salı manıtştır. lcccklcrdir. Fakat ugart hiueda 100 

T miştir. Birinciye (20,000) dolar veri- 15,000 lira ioıabci: eden lradan •t•fı olmıyaca.ktır. Bu para 12 

K il Ef ( M uJ d Bedi B. Mahkum Oldu ı im' • arpuçç ar a, kinci mükafat olarak iki lecektir. ., 33,567 " numaralı biletin iki ıı ıs taluitte ldenecekUr. lıl.aurl.,. 

Salih Ef. hanında 12) Gireson meb'usu Hakkı -------..:»·••·--------- parçası İstanbulda, birer par- baDkaya hiHcdar olmalan lçio pstcrl· 
- Ahalı" Serbesti daha çok alli G Ca 1 d CD ko?aylık büyilk a1lka uyandınnııtır· 

Tank Beyi yaralıyan mu 'm Fena ıdalar mi er e çası İzmir ve Sankamışta sahi- KAL 
seviyor ve ona rey vermek isti- Bedi Bey hakkındaki karar dün mış, iki parçası İstanbul ve VE ETLER BÜTÇE HA-
yor; muş·· külittan rey veremi-.- K T hl"l ld b Ad B ZIRLiGINA BAŞLADILAR verilmiştir. Mahkeme eski ka- aç a ı yapı ı, F 1 E N 1 irer parçası ana ve er- V kı:ı tl büt ı · · h 
yor; eğer lstanbul intihaba- az a şya ası gamada satumıyarak iade edil- e aıe er çe ennı a· 
bnda Halk Fırkasının kazan- rarda israr ederek Bedi Beyi Ne Netice Alındı? B l ? zırlamıya başlamışlardır. Çar-

bir sene dört aya mahkum t ı ı · · U U n r miş, iki parçası da satılmamışbr. ;amba gu-nüa ktedilec'!k vekiller 
dığı görülürse buna ppcak stanbul belediyesi ey ü ıç n~ 10 000 1. . b d ' 

etmiştir. oo~ ahi ı · · E ·-ı rf d 49 · t ı..; .. ' • ıra ısa et e en içtimaında her vekilete ait ve hayret edeceğim. de "°" nümune t i ettirmış, ym za m a camı e. L~ • 

d'i · ti" B" • d 7 k·ı· " 32,932 " numaralı biJetın üç umumi yekunun tesbit edil· w. bunlardan (250) si gayri mu- e ı.mış r. ır camın e ı ım . 
T Halk fırkasının · kazanacağı vafık çıkmıştır. k k şt O .d parçası lstaubulda, üç par.;ası mesi muhtemeldir. 

H no ·san çı mı ır. ç camı e l . . 
Osman heı (Edremit,) e- evvelden malum idi. 246 ekmek nümuncsinden 84; bir avize ve iki seççade fazla zmfırd~~ bırer parças~ ~uşadası SiNEMALARDA E~LENCE 

kim zade mahallesinde 12 * ( S3 ) menba suvıından (9) u·, - ül - k d d"l . ti ve skılipte sablmış, ıkı parçası V E R G 1 S 1 
tl 

J. gor muş ve a} e ı mış r. . 
1 - Biz. Edremit umumiye e Memduh B. ( Kumkapı Ni- 67 gazozdan ( 10) u; ( ~ ua satı mamıştır. Maliye Vekaleti eğlence ye 

Se b F ka · dık. H Ik ) · - da ( 17) · ( T emwig-e riayet etmedigı-· r est ır ya ıır a f&Dca 12 zeytınyagın n sı, istihlak vergisinin şeklini de-
Fırkasmda % 3 kişi bile kal- - Adalarda sandık açılma- sade yağdan (6) sı gayrı mµ,- görüJen iki cami hademesine Bu. Da Başka Türlüsü ğiştirmeye karar vermiştir. Bu 
madı.lÜç gündür İstanbuldayım, mışb ki Halk fırkuımu veya vafık çıkmışbr. ihtarname yazılmış, üç camie de Bakırköydc Selim beyin yağ vergilerin maktu olarak alır 

• • tJc"k d• takdirname gönderilmiştir. dA·- ü} ktedir s· yazıyeti te ı e ıyorum. diğer fırkanın kuandığı YUJ- Ani Ölüm fabrikasında amele Salim ile ması ...,un me • meınr 
Ahali burada Serbest fırkacı. labilsiıı. fstinye Yolu için Hakkı kavga etmişler, Hakkı larda La yeni şekle tabi olr 

af halk Beşiktaşta Hasfırında Recep caklardır 
G6rüştüğüm esn , tüccar w. L--ab hı.ten •tı·nye yolu guM gu-- mle Salimi yü2ündeıı ya- • 

T efendinin kahvesinde oturan llqil ıs 
Serbest fırkayı istediklerini Lütfi B. (Sirkecide Ankara Ka Ef ı· rin belediye (70,000) lira sa-- ralamış ve yakalanmıştır. Bir yankesicilik 

E h valalı Hüseyin • ansızın :r ·-
a6ylüyorlar. ğer inti ap neti- otelinde komisyoncu) ölmüştür. fetmiştir. Kurtulufta Manş aokapda 
ceainde Serbest hrkanın kazan- - Ne diyeyim hiikümet Traktör 1 er oturan Matmazel HirisonuO 
madığı görülürse aarip gazetelerinin hilafı hakikat ya- Hırsız Girmiş Üç Dolandırıcılık Kasımpaşada Pazar yerinde 
birfey olacak. zılanna hayret ediyorum, bun- l..inga'da oturan sebzeci Son yirmi dört saatte: Artıyormuş (17) lirası çarpılmlfbr. * lar kazandık, kazandık diye Mustafa efendinin evine giren 1-Sirkecide Meşrutiyet ote- = 

lamail Hakkı Bey ( Beyoğlu, yazılar yazıyorlar. Yahu bu hırsız bazı şeyler çelmıştır. linde misafir Karslı Kahraman 

'farlabaşı, Karanlık sokak 12) halk ekseriyetinin Serbest fır- Darülfünun Taburu efendinin bir küpe ve yüzüğü. 
- Bazı hükümet gazeteleri kacı olduğunu görmüyorlar nıı? 2 - Sirkecide yedi numa-

Adal · "h b d H Ik f B tel h kik f k · · Darülfünun talim taburunun rada oturan Uşaklı Muzaffer ar mtı a ın a a ır- u gaıe er a a 10 a sım tedrisatı bir haftaya kadar 
k k d v l kl halkla ve hakikatle Efendinin bir altın lirası. asının azan ıgını yazıyor ar. yazma a bitecektir. Altmış efendiye 
Dün henüz sandık açılmamışb. alay mı ediyorlar ? Bu kahir yüksek ehliyetname verilecektir. 3 - Küçük pazarda otu
Netice anlaşılmadan hüküm ekseriyete rağmen Serbest fır- Bu sene için l teşrinisanide ran Avram ve arkadaşı Leon 
vermek, Halk fırkası kazandı ka kazanamazsa halkın şika- tabura talebe kaydına başla- efendilerin biricik yorganları 
demek ne demektir? Demek ki yetlerinin sebebi anlaşılır. nacaktır. dolandırılmıştır. 

Pazar Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
• 

İstabul ziraat mıntakası 
dahilinde mevcut traktörlerin 
miktarı artmıştır.Çata!cada (39) 
İstanbul c:ivannda (27) Anado
lu yakasında (12) Sarıyerde (4) 
Y alovada ( 4 ) traktör olmak 
üzere (86) traktör hali faali
yettedir. Demek ki o nisbette 
memleket parası dışarı gidiyor. 

FATIH-HARBİ 
11 

Peyami Sa/anın 
Son 
Romanı 

Birkaç GDne Kadar 
SON POSTA Sütunlarıod• 

Ola Hasan B. Sandık Başındı] 

L---------------------------------· 
l: Anneıi - Huaıı ••• Evin .andıklan. m ne altüst 1 2: Hasan B. - Sandığın içindeki eıyaya birer 1 3: Annesi - Alıah, Allah... Hiç böyle fey i,it- 1 41 mu.- B. - Senin aklın ermes. Bu ,Uo~ 
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iL ZEKERiYA •---
Avrupa' da bir zamandan· 

beri f aşizim modası çıkb. 
Umumi harpten sonra 
bolşevik tehlikesine karp, 
Avrupa milletlerinin bulduğu 
Jegine çare faşizimdir. ltalya
dan sonra bazı merkezi dev
letler de bunu kabul ettiler. 
Sonra Rusya hududunda bu
bınan diğer memleketler de 
hu çareye müracaat ettiler. 
Lehistan ve Finlindyada da 
F' aşizim idareleri teessüs etti. 

~ 
Almanyada son intihaptan 

IOnra faşizim büyük adımlarla 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
~=~~~~~:ın hb!~~:da ':: İzmir'de Vaziyet l intihap Vilayetlerde Nasıl Geçti? .. l K1ıral Boris 
liitler günün kahramanı y • Ş kil Ald t 1 d 
oldu. Gençlik arasında müt- enı e 1 H T fta A . ş•kA a ya a 
~ muvaffakiyet kazandı. Şim- er ara ynı J a- Roma, 12 (A. A) -Bulgar 
diden komünistlere [karşı harp lzmir, 13 ( H.M. ) - Zabıta kıratının qyalannı nekleden 

t'· !e~kif~~işl;ele:kı:~n~; • ;:~~an~: ya~~4i:ı:1:. irm1:~: yeller Ü eri Sürülüyor... :tf ~~~::r!i:.iE 
Almanvada faşizmi tatbik 59 kişiyi tevkif etti. Ve ayni eo __ _ 
,_. ki · · ·· ı· k k d zamanda _._ sı'•J!L .--uresureye gelme~i muh-;ıecf ::rını soy :yece a ar ~ uuı aramıya temeldir. 
ileri ıttti. başladı. Tqra vaziyeti f8yle h&-1 rey Tel'IDemİf, mtlclahaledea 

~ Yek diğerini takip eden ba liaa edilebilir: #ikiyet etmİftir. Radikal Fırkasının Bir 
Hitlerin hu ıeri muvaffaki- iki tedbir intihaba tesir yapb Lüleburgaz ' Arapkir K a r a r ı 

hti Fransa ve lngiiterede de ve halkı tereddüde aevketti. Burada intihabab Serltat Burade kaymakam, Serhat Paria, 12 (A. A.) - Radi-
llpta uyandırdı. F qiatlerin Bugün rey atan azalmqtır. hrka kazanmlfbr. hrka aeddedildiji için beybu- kal Sosyıalist fırkası, fukaııın 
laauvaffakiyeti esnasında Al- Bilhassa hiçbir endişeye tlbi Biga' da de yere rey verilmemesini hll- muvafakati olmadan Tardiyö 
llıanyada bulunan lngiiiz gue- 1 d ak kabinesine giren bahriye nazın 
lelerinden (Oaily Mail) in sa- oma an san ı başına gelenler Serbest fırkanın kazan.... ka bildirmiftir. M&y6 Dümenili sureti kat'iye-
\ibi oradan gazetesine birkaç de enderleşmiştir, denem saz- vaziyeti önihıde belediye reiai Denizli Ve Mersin de fırkadan ihraca karar ver-
lbakale yazdı ve lngilterede de lerimde mübalağa yoktur. odaları mülıllrlemif, intihap miftir. 
Eatizme ihtjyaç bulunduğunu ARTIK HOKMONOzO menedilmittir. Buralarda mOdahale edfl-
"ldia etti. logilterede büyük Si Z VER l N 1 z Üsküp ( Kırklarili) mektedir. Denlilide halk 'lfl'I 
L • b d İzmı"r 13~( H M ) Halk veremiyecek vaziyettedir. Qır niifuz sahibi olan u a a- ' - · · - Serbeat fırka ekteriyetle 
llbın makaleleri alaka uyandır- Fırkasına mensup beı Jilz kiti- kazanmışbr. Elmalı'da 
dı. İngilterede de fqizm et- lik bir grup propaganda yapa- Akhisar Elmalıda mlldahaleye raj-
tafında bir cereyan uyandı. rak bugün İzmir sokaklarında 

dolsuıtı. Yapılan yolsuzluklar teabit men Serbeat Fırka kaun•lfbr. . Ayni cereyan, F ransada da -Y 1 
bıkişaE istidadı röstermiye Halk Fırkasının Kazan- edilmİf, relen millkiye milfet- Vazıyet er 
~adı titi intihabı iptale karar ver- Gireaon, Söke, Tosya Fini-

l/-- d ı ğ ı Y e r l e r mişür. Gümüpnede de müda- b ocaklarına mahalli memur-
Son zamanlarda bizde de Borsada ve mülhakabnda hale YUdır. Fethiyede halk lar vazıyet etmitlerclir. 

faşizme doğru bir temayül ol- Trabzonda ve mülhakabnda ' 
dt uğu hissediliyordu. Memleket- intihap bitmit, netice Halk Dün Sandık Başında Süngu .. JÜ Bir 
elti mutlak mevkilerini fırk leh· d t elli · · 

~.~~:e::ı!.": l'J:"b~;;. n:: -c. mNuri s~· Jandarmadan Başı@ Kimse yoktu 
t~ç olduğunu ileri sürüyorlardı. (Bq tara& 1 inci sayfada l 'ifıiz halde hariçte ve sokakta 
ıhayet evelki gün hükiımet Malkarada Çok Garip bir haftadan beri gözümüzUa 

tlıetelerinden biri fikrini Bir Konferans Verdi Beyoğlunda Kimse Yok ahşbğı izdihamı bulamadık. 
'çıkça söyledi ve "biz hürri- Malk C 1 1 N o_ Dün Beyoğlu belediye da- Tünel tarafını, dairenin alt 
>, tt degw ı"l, Faşı'zme benzer hır· ara - e i uri uoy · · d H k S ti P ~ buraya gelip bir konferau aresın e as öy' ü üce, iri- ve üst katlarım aradıktan son-

e isteriz. " diye ilin etti. verdi. Bu zahn sözlerine itimat mehmetpa.p, Keçecipiri mahal- ra nihayet sandığı bir süngtl-
)#.. etmek caiz ise bilkimet, Ser- leleri intihabı yapılacaktı. İnti- lü jandarmanın muhafazası al-

L_F' ~izim akalliyetin ekseriyet best fırkaya girenleri tecziye , babın temdit ve bu mahalle- hnda bulduk. Evet sandık 
~de nüfuzunu idame için etmekte imiş ve bu lflD. • sonunda lerin reye iftirak edecekleri 
~ başında bir süngülll jandarma, tiat edilmif bir sistemdir, Bu asılmak varmJf. Yine Celil Nuri evvelce ilin edilmediği için saat başka hiçbir kimse yoktu. 
lltt enıin iki cephesi vardır: Beye göre Serbest fırka cürme ikiye kadar sandık başına kim- Karpda digw er balkonda elinde 
~eli ve siyasi. alet oluyormuş ve T erakkiper- se ~elmemifti. Sandık belediye 

ıı.!· 'l<baadi cephesi: komüniz- ver fırkanın a-i imia.. d tomarlarla rey pusulası tutan .... ~ · - --,... airesinin Haliç tarafındaki b 
\...~ galebesi ihtimaline karfl Bu sözler halk üzerinde o d b-"· ir fırkacı da bizim ıibi bay-
·~· b ik dl d k lf AULOD& konumuıtu. "- ı ve muvakkat ir · tısa erece soğu bir tesir icra ' ret içinde duruyordu. O da 
~ ten:ı kurmaktır. Biltün Av- etmiş idi ki kimse sesini çakar- Sandık Nerede? andığı epeyce arallllf, nihayet 
~milletlerinde faşizmin do- madı. Celil Nuri B. IOl'du: intihabın Beyoğlu belediye burada bulmuş. Bana sordu : 
Lı,,., tın hikmeti budur. Jilizde - itiraz etmek iatiyen dairelİDde yapılacaiuu bildiği- _ Bugün intihap yok mu? 
~le bir tehlike olmadığı için var mı ? 
~ ikbsadt cephesi mev- Derhal cevap Yerelim. o, r,-----------------------
~·lıia degı"'"ldir. sözlerini tevile çalqtı. • • • • 
~Yaai cephesi, ekaliyetin ek- Simdi sorabiliriz: I ster I nan, I ster inanma I 
t:flYete hakimiyetini istilzam 8u meb 'us beyin Yazifesi 
~il b halkı idam ile mi tehdit et-~ . ir sistemdir. Akalliyetin meldir ? 
~l'lyet üzerinde nüfuz süre ~l Nuri B. dea Malkara 
~ tsj ancak kuvvet ve istibdat balla -cevap itekliyor. 
~llnıkündtır.Onun için faşizm Muharrir 
' ete, miiaellib kuvvete, is- O•ma Nari 
~der. Faşizm karanlık 
~ devirlerinin temadisin
t~~ ba,ka birşey defildir. 
\i.... ~ irticam en kuvvetli 
~idir. Maaolini, eaki Şark 
,lll~U:larını andıran bir 
~d t~, ltalya saltanat dev .. 
~kı Türkiyeyi h~tırlatan bir 
~ekettir. F qizmi istemek, 

\'e iatibdjtdı iatemektir. 
Q· lf. 

'-ttti~ ekseriyetin lıikimiyetini 
'"•~. Bi:.. istibdadın bütila 
\t~n1 çekmiş ve tecrübe 
~b't Lir milletiz. BiE arblı 

Catalca Muamması . 
Gıtihabat hakkında yapılan 

fiklyetler için tahkikata tle
vam olunmaktadır. Çatalca 
iatihababna ait enak idare 
encümenindedir. Burtm netice 
aalaşılacaktır. 

• • 
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Peyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç GIM Kadar 

Adalar intibabatının ne- Naci bey ( 1833 ) rey 
ticesi evvelki alqam alın- Serbest fırkanın namzedi 
clı, reyler tunif edilme- aYUbt Ali Rıza Bey (10), 
den h0k6met razetelerin- ayni fırkanın yedek aza 

den bazlları mukadder neti- namzedi muallim Avni B. 
ceyi bildirdiler ve Adalar- (6) rey almıı oluyordu. 
ela H. fırkuuwı intihabı Reyler tuııif edilmeden 
kazandıjını ilU ettiler. Halk fırkaaınm zaferi ilia 

Reylerin tunifinden edildijine ve tasniften 
sonra ela netice oalana sonra bu kudretli talıminia 
aözlorinl teyit etti. Bu teeyyilt ettiğine göre alınan 
neticeye gire H. fırkasınm neticeye inanıp inanma
Adalar namzedi Emin Al makta kendimizi haklı 
bey (1906), aynı fırkanuı girebiliriz. Sen de, •J 
yedek ua namzedi Hamit kari, 

''*" lrean, /•ter lrttınma I 
,~da riicu edemeyiz. • 

)~ İateaia, lalrriyet. .. SON POSTA Stianlarmllııa ıı~------------------_.. 

Brezilya İsyanı 
Riyo dl Janeyro, 12 (A.A.)

Vaziyet milhimdir. Hükftmet 
taraftarlan ve asiler mütekabi
lea zafer haberleri veriyorlar. 

Fransız Cümhur 
Reisinin Seyahati 

Parla, 12 ( A.A. ) - Mösyö 
Dümerg, Harbiye ve bahriye 
nazırlarile beraber resmi bir 
zjyaret yapmak ilzere F ransadan 
Fasa hareket etmiştir. 

lsmail Derviş Bey 
Tıp faknltesi müderrislerin

den lsmail Derviş B. evvelki 
g(ln Fakülteye giderken yolda 
ansızın düşerek bayılmıştır. 
Kendisi ağır surette rahatsız
landığından hastaneye kal
dmlmışbr. 

Bana fırkadan pusula!an al, 
oraya git dediler. Geldim. 
Kimseler yok. Ben de döne
ceğim. 

Nihayet saat iki buçukta en
cümen azaları geldiler, fakat 
rey atacak kimse yoktu. Bila
hare tek tük rey atanlar oldu. 
Durgunluğun Sebebi 

Nedir? 
intihap çok tabü bir halde· 

devam etti. lntihaptaki bu dur
runluğu, hem evvelki hararetini 
ve hızını kaybetmiş olmasında 
hem de müntehiplerin vaziyet
ten haberdar olmamalannda 
aramak lizımgelir. Çünkü Has
köy muhtarları geç vakit Ser
best Cümhuriyet fırkası merke
zine müracaat ederel intiha
bın temdidinden ancak geç 
vakit haberda olduklarmı ve 
binaenaleyh intihaba iştirak 
edemediklerini sftyliyerk şikl
yet etmiılerdir. 

Bakır köyde 
intihap faaliyeti sükün için

de geçmiştir. Heryecde olduğu 
ıibi Serbest f ırkacılar burada 
da muşkülita uğramaktadır. 
Bakırköy köylerinin çoğu rey 
verememiştir. Sebebi de san
dığın köylerde kısa müddetle 
kalmasıdır. 
Fransızca Nutuk Yok 

Bakırköy Serbest fırka mu
temedi Galip Kemali beyin 
F ranaazca nutuk verdiği haberi 
doğru değildir. Galip B. l:en-
disine Fransızca birşey seran 
bir Macara Fransızca cevap 

•• 
Spor kulüplerinin biri, Ka-

sımpaşa intihap yerine, kendi 
yeşil bayrağile gitmiş; gider a. 
Bu kulüp sene1erdenberİ ken
disine yeşil bayrak intihap 
etmiş; eder a. Hayır. Hüku
met gazeteleri kıyameti ko
pardılar, büyük serlavhalarla 
Kasımpaşaya yeşil bayrak gel
mesine nazan dikkati celbetti
ler. Niçin? çünkü yeşil, onlar-
ca, irticaın rengididir ve Ser
best Fırkaaya rey veren bu 
kulüp mürtecidir. 

Bundan sonra dikkat Kim 
yeşil renk kullanırsa mürteci
dir. Mesela: "Yeşil Hilal,, ce-
miyeti, ismini derhal değiştir
meli ve - dünyada renk mi 
kalmadı ? - başka bir renk in
tihap etmelid~r. 

Zümrüt yüzük veya küpe 
takmak ta tehlikelidir, hele 
hu gün Paris modasıdır, diye 
yeşil krepten roplar yapbrmak 
adeta cümhuriyet mefhumile 
"stihza etmektit. 

Mazhar Osman B. de dikkat 
etsin: Tımarhanenin rengi bili 
yeşile boyah ise kıyamet kop
tuğu gündür. Cinnetle irtica 
arasında "'!le kadar sıla bir 

ı ıünasebet oluna olsun bunu 
hiç kimse ilin edemea. 

Sonra bütün zerzevatçılara 
şiddetle ihtar ederiz : Artk, 
bundan böyle yeşil salata, yqil 
soğan, dereotu, maydanoz, fa
!>ulye, V.S. satamazlar. Bakkallaı 
da yeşil zeytinlerin hepsini 
denize döksünler. 

Hatta, yeşil yaprakh ağaç .. 
lann, otların, bütün nebetların 
köklerinden sökülmesi lAzım
dır, zira bunlar da canlı bir 
irtica propagandası yapıyorlar. 
Y eşiJırmak nehrinin ismi değiş
melidir. Maruf bir tarladaki: 

"Bir çift iri sevdalı yeşil 
gözleri vardı.,, 

Nakarabndaki " yeşil ,, sıfata 
da kalkmalı ve yerine " eli 
gö.z.leri vardı,, demelidir. O 
halde bütün yeşil gözlü insan
lar, göz boyayıcılara giderek 
götlerini başka bir renge bo
yatmalıdırlar. 

Bu arada her tnrlü " yeşil
lenme,, nin de yasak olacağını 
s<Sylemiye hacet var mı ? 

vermittir. Burada hangi tara
fın kazanacağı h~nüz belli 
değildir. 

Beykoz - Hisar 
Burada da dün intihap sil

kunla geçmiftir. Halk temdit 
ilanını ve nerede rey verece
ğini, ne vakit vereceğini bil
mediği için sandığa pek ar
rey atılmışhr. Bu mıntakadl 
Serbest F ırkamn kazanması 
bekleniyor. Manhkan bekleni
yor, ama manhk ile fiil arasın
da çok mesafe var. 

Y eniköy - Sanyer 
Halle durgun o!arak rey ve

riyor. Sebebi mutat miifkiilit
tır. Temdit ilim her tarafta 
duyulmllllllfbr. Ekseriyeti Ser
be.t Farka teşkil ediyor, fakat 
dışarda, sandık başında pek 

değil ~ 

1 Vatandaşlar 
Rey sandığı batındakiler sizden 

hangi fırkaya rey vereceğinisi sorarlar
.. bllhıix kl bu ıualdc hllanü niyet 
)oktur. Saf'yellnizden istifade ederek 
'Jefte·dc lıımlnix yoktur,, diye inti
h p hnlcllın.u iptal etmek llti)ealcr 
,. rcbr. Ald•nm&)'lnız iamlnizt defterde 

ı.. dunıp inı:ıa ettikten 80nra ellııizı 
. ..:daıaınız.. koyunm ve reyiahl 6yle 
vcıriıt.i ~ •• 
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FlliH1E -!İSTENEN 011DU: ·s·AND IK l eEYIZJ!ll ... 
Muhtar Bile Söz . • v 

BAŞLARI Dinletemegince i 
Sivisti : SiNEK 

intihap Sandıgı 
AVLJYOR Dün HepSinek 

Avladı! .. .. 
intihap uzab.Jda ve dün Fatih 

belediye dairesind·.: Fatih mın· 
takasına dahil mahallelerin 
intihaplanna devam edildi. 
Dün bu münasebetle ( 1000) 
den fazla bir lhalk kütlesi be
lediye dairesinin etrafım dol
duruyordu. Bunların hemen 
hepsi Serbest fırkacı idi, se
vinçle Serbest fırkaya rey 
veriyorlardı. Daha intihabın 
ilk gününden itibaren gösteri
len müşkülit yine berdevamdı. 

Yüzlerce Kişi Rey 
Veremedi •. 

Serbest fırkaya rey vermek i 
istiyen yüzlerce kiti gene rey \ 
verememiştir. Sebebi maltim: ı 
Gene "defterlerde isminiz yok!" 
teranesi tekrar ediliyordu. ı 

Y anm Saatte (30) Zabıt 
Bu yüzden ıanm saat zar

fında ( 30 ) ·zabıt tutuldu. Bu 
zabıtlar uzun zamanlardanberi 
ayni mahallelerde oturanlara 
aitti. Bunlar rey veremedikle
rini teabit ettiriyorlardı. 

" Halk fırkuımn namzet 
listesi derde devadır." 

Bir kısım propagandacılann 
tekrar ettikleri fCY• işte bu 
garip nakarat idi. Halbuki 
ahali bağınyordu: 

- Serbest fırkaya rey ver
mek istersen ismin defterde 
yok, Halk fırkasına vermek 
istersen var: Ne iyi bu. 

Muhtar inkar Ediyor 
Keçeci Karabaş mahalle

•inde, Tekin sokağında ( 2 ) 
numarada oturan Mehmet Sa
im B. bu sırada anlabyordu: 

- İçeriye girdim . Yanımda 
komşularım da vardı. Komşu
larımdan biri Halk fırkasına rey 
verecekti. Derhal ismi bulundu. 
Rey verdi. Benim elimde Ser
best f ırkanm kağdı vardı. 
Bizim muhtar Mustafa B., ba
na: " Sen bizim mahallede 
değilsin" demesin mi? Şaşır
dım, kaldım: 

- Muhtar, muhtar, dedim, 
demek, ben mahallede otur
muyorum ha! Aşk olsun sana, 
sapına kadar fırkacısın doğ· 
nısu. Fakat fazla fırkacıya sö
ıümü dinletemedim; çıkhm dı
prı. 

Hocalar Halk Fırkasına 
Rey Veriyor 

Ayni zamanda intihap yeri
ne gelen 11&r1klı bazı hocala
nn da Halk fırkasına rey ver
diği görülüyordu. Demek ki ' 
unkblar iddiUJ bir efsane-• 
den ibaretti. 

Benim isyanım Nedir? 
Bir kadın hllngiir, btlngür 

ajlıyordu ve : 
- Benim isyanım nedir 1 

Bana göz yaıı d6ktllnnede 
mana var mı ? Ben hakkımı 
Jltiyorum, diyordu. 

Ahaliden biri : 
- Kadın ağlatmak fenadır, 

dedi. Bu ağlı yan kadın: Fa
tlhte Hocavey• mahallesinde 
Hoca 90kağmda 16 No. da 
oturan Halime Han1 .,,tfır. Ma
halle muhtarı Rı• .r. deftere 
lmıini Meliha diye geçirmiş. 

(Devamı 2 ııcl •Jıf anııı 1 inci ~• 6 
llCJ ıUtünlcrlnde) 

-
Bir ,. lw~canlı manzaralJ'l. bakınız, bir de sandık baılarının dllnlcü •İnek avlıgan manztıl'asını düıüniiniiz, kdfidir. 

Üsküdar intihabı, Bize, Binnaz Filminin Bazı 
Sahnelerini Habrlattı; Görenlerde De Ayni 

• 

Tesir Hasıl Oldu Mu Acaba? 
Bir Kadın Derdini 
Dinletecek Yerde 
Kapıyı Boyladı 
Birkaç gündenberi Üsküdar 

intihabına dürüst bir mecra 
vermiye muvaffak olan bbbiyeli· 
grupa, dün, Üsküdar' da ma
nevi bir sille indirilmiş, bu 
grupun başında olarak intiha
bın bitaraf şekilde yapılmasım 
temine çalışan doktor T cvfik 
B. zabıta nezareti altına alın

mıştır. Bu karar Üsküdar kay
makamlığının emrile icra olun
muştur. 

İntihap işleriJe meşgul olan 
diğer bp talebesi de tevkif 
edilmekle tehdit olunmuşlardır. 

Bu hareketler yetİfmİ· 

yormUf gibi iskele nahiyesi 
mutemedi Vehbi bey, ailesile 
birlikte rey verirken ancak iç 
rey pusulası atması icap eder-

~ ken alb puaula atmıf Ye zabıt 

tutulmuftur. 

Garip Bir Propaganda 

S. mmtakada nazan dik
kati celbeden garipliklerden 
biri de Kartal kaymakamı be
yin intihap encllmeninden Fer
bat, mnez.ıin Ali Ef. ler beliçi 
Hüseyin aia ile birlikte Um
raniye civanm dolaşıp Serbest 

fırkaya rey •erilmemesini tem
bih etmeaidir. Çnııldi aksi hal 
fena olurmut 1 

R e g l e
1 
r i n i z i ... 

Bugün Nerelerde At~bilirsiniz Ve Ne Zaman ? 

Bugün saat 9,30- 12ve14 Yeniköy - Sarıyer -
17 arasında rey verecek Büyükdere , Kireçbumu, 
mahalleleri, kaymakamlık mın- Bahçeköy. 
takaları itibarile aşağıda oku- H" B k Kuz-
· yunuz: ısar- ey oz - gucuk, 

Beyazıt _ Eminönü _ İcadiye, Burhaniye. 

Camcıali, Balabanagv a, Beyazıt, Üsküdar - Çakır9,Has:ın 
paşa, ınsanı-

Mimar Kemalettin, Tavşantaşı, ye, Selimiye, Ayazma, imrahor, 
Mimar Hayrettin, Emin Sinan, Ahmet çelebi, Hamza fakih, 
Fafh Nevbahar, . Melekha- Salacık, Sinan paşa, Tavaşi 1 

tun, Ôrdekkasap, Ve- Hasan ağa. 
let Karabaş, Merkezefendi, vı·dos Lit 

Bakırköy- ' -Denizaptal, Ereyli, Arpaemini, ros, Çıfıt-
Fatmasultan, İbrahimçavuş, s"7 burgaz, Ayapa, Avas. 
yitali, Beyazıtağa, Kadıköy _ Cafer ağa, 
Beyog"' lu-ls!iklal,. K~oğlu; Hasan paşa. 

Cihangır, Gumftş- Reyler bütiin mıntakalarda 

K K • . M belediye dairelerinde verile-
suyu, ocatepe, atip usta- kt• ş hald b ... ı, ... 
f l b. F' .. Ç k ı ce ır. u e G9AG yere 
açe e ı, ıruzaga, u urc~ müracaat etmeyiniz. Muayyen 
Şehit Muhtarbey, Bülbül, Hp-_ saatlerde doğruca belediye 
ıeyinağa, Hortum, Asmalımee- dairelerine gidiniz ve reyinizi 
çit, Kamerhatun, Kalyoncu. verinİ2. 

:..J • 

Binnaz Filmi ile 

Bir Alaka 
Üsküdar aandık maba1lindelô 

hadiseler, fU mqbur "Binnu,. 
filminde geçen bazı Ahneleii 
çok andınyor. Bilinmez o filim 

ile bu umumi millet işinin ne 
alakası vardır.? f · 

Kaymakam B., sandığı od .. 
unın karşısına koydurmuş, be;
lediye dairesi civarında halkı8 
tG"lanmaması için inzibati ted-

f>tr lllnıış, sandık murakabesini 
, menetmif, intihap yaptırıyor. 

. 

Bu Hadiseye Ne 

Dersiniz? 
Size bu hususta daha sarih 

bir fikir vermek için kayde
delim ki dün rey vermek üze
re Hatice Hanım isminde bir 

kadın gelmiş, reyini kullanmak 
iltemİf, kaydının imzalandığı-

m gCSrerek itiraz etmiş ve 
bittabi kapıyı boylamıfbr. Bu 
Hanım Tunusbağında, M~tafa 
paşa ıokağinda (42) numarada 
oturuyormUf. 

Halk.. bir yolsuzluk görUnce 

' 

Doktor Tevfik B. 
Dün Nezaret Al
tına Alınmıştır 

haydi fazla gürültü yapıyor; 
diyelim. Fakat sessizce hakkını 
istiyen bu kadıncağız ne gü
rültü yapmışbr ki kendisine ka
pı gösterilmiştir. Vaktile Bin
naz filminin mahir figüranları 

arasında san'atkarane tavır
lanm takdirle görmüş olduğu
muz izzettin B. bize bunu izah 
edebilirler mi? 

Kurnazlıktan Başka 

Çare Yok 
Vef.ı'da oturan Bedri Efen

di anlatıyordu: 
- Serbest fırka ıçın rey 

vermek kolay değil; gittim, 
bir Halk fırkası namzet listesi 
aldım. Bununla içeriye girdim, 
ismimi buldurdum. Emrivaki 
yapbm. Reyimi Serbest fırka
ya verebildim. 

Maamafih, bazı mmtakalar
da bu usul de para etmiyor. 
Çünkü bu tarzda hareket 
eden müntehiplerin rey pusula
lan, bir biçimine getirilip yır
blıyor. Vann da siz bu işe 

tafmaym. Dün denilebilir ki 
bu sandık başı, sabahtan ak
fCUDa kadar sinek avladı. Çiln
kü Halk intihaptan soğumuş
tu, ve bunun yegane sebebi, 
gayretkeşler, bu gayret saye
•inde külah kapacaklarını zan
neden ve yaptıkları azim hatayı 
idrak edemiyenlerdir. 

Dün, Eminönü kaymakaınh'" 
ğında Beyazıt - Eminönü mıll"' 

takasına tabi bazı mahallelerİJJ 
intibaplanna devam edilmiştir• 
intihap sükun içinde geçmiştir• 
Esasen halk pek seyrek geli
yordu. Bu seyrek geliş ve bll 
ıükfın halkın da nazan dikka
tini celbetmiş olacak ki orad• 
bulunanlar : 

- Halk, intihap encümell"' 
lerinin gösterdiği müşkülAt 
yüzünden intihaptan soğudu, 
diyorlardı. 

Serbestçiler Daima Faal 
Serbestçiler burada yio• 

faaliyet gösteriyorlardı. GeleO 
halk, Serbest fırkaya ait m•" 
Alara gidiyor, namzet list~ 
alıyordu. 

Halk Fırkası Azası 
Neticeyi Biliyorlar ! 
Halk fırkası için çalışanlat 

burada artık fazla faaliyet• 
ltlzum görmemişler ve çalışm~ 
için masalar getirmemişlerdi
Kazandıklarını söyliiyorlardJ. 
Fakat az sonra SerbeıtçilerİO 
faaliyetin~en kuşkulandılar ft 
masa getirerek çalşmıya baJl"' 
dılar. 

Athlar Mı, Abnadılar Mı? 
Bir aralık ( 20 - 30 ) kişili~ 

bir mektepli genç kız kafileSI 
geldi. Başlannda muallimleri d; 
vardı. Kızların yaşları 15 - 1 
arasında idi. Hepsi Halk fır 
kuı namzet listesi aldı. 

Tabur halinde içeriye gir 
diler. Biraz sonra döndület• 
Listeler ellerinde değildi. ReY' 
iştirak ettikleri anlaşılıyor~°' 
Yalnız, yaşlan küçük ol~U~ 
için bu iştirak nazarı dikkatı c 

betti. Serbest Fırkadan biri" 
bir mektepli hanım kıza sordıJ! ,t· - Yavrum, sandığa reY 
bnız mı? 

- Atbk efendim. . 
Diğer bir kız, arkadaşırı~ 
- Sen sus, dedi ve sO 

adama dönerek: 
- Atmadık efendim, de~f 
Acaba hangisi doğru 

löyordu? 

Karlı Dağ 
Halk küme, kame topl,,-

mış, kouuşuyordu. cJa: 
M~avere parçaları ş~nl•~ 
- lstanbulun %95 şı Jcot" 

bestçi. Serbestçi amma, tJJ1' 
karım ; Serbestçiler kazan• fıt" 
yacaklar. Çiinkü Serbest .. 1 

ka için rey atmak "karlı 0' 1" 
qmak gibi birfey .. 

Manevra, Mane~' 
- intihap encümenle~ 

pağan ıibi bir cümle çil"' 
mişler. O da yalnız Serb;'~0..,
re kal'fl a&yledikleri te 
ledir: . . y~ 

Defterde isııunıı 

efendim 1.. · . 1'.S,,,.. 
Maksat qikir, vakit f~ 

mak bu kazandan ~-' 
' ka'1 .,.. 

eenasında JılaJls fır ~.,-
mına çah~nıak. ttalk fır ol•Y~ 
rey vereceklere azami :.ııı f1t" 
göstererek sandıkları ak· 
kası reylerile doldurtJll 
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Kari Gözile 
Gör d Ü k le ri mi z 

Bir Nahiyenin 
Arzusu 

Dahiliye Vekaletinin 
Teftişi isteniyor 

Çemlşke2eğe tlbl Batvartlnllı: Ye 

köyü halkından bir çolı: imzalı bir 

~ikiyet mektubu aldık. Bu mektupta 

imzalan olanlar Sofu zade Recep, Halil 

ağa sede Halli, Hoca zade Yunua, Afa 

ude Cemal, Salih ve aalr efendi •• 

ağalardır. Bu zevat, nahiyenin ldareıla· 

den mÜftekldlrler. Kendilerine fuzu.lea 
ldarl ma1Taflar yüklendlilni iddia 

etmekte, hükQmetln tetkik ve teftitlnl 

latemektedlrler. 

Dahiliye Veldletinin Duan dikkatine 

•uedlyonn. 

Eminönü Aptesanesi 
Emba&ıilnde deniz lı:Arfııında bir 

baraka vardır. Burası umuma mahıua 

apte1&11edir. Geçen gGaı buraya uira· 

dun. Ne r8rdUm bllıe•lz : Y anıı dıtan 

akan plılilı:lerdea rol olmU:f. Kokusu da 
olmua. Benlin rlbl buı lı:lmıeler de 

hu hale taaccüp ettller. Orada daha 

fuJa duramadım. Uuldafbm. Belediye 

ile Ylllyet blrlqtL Bari tlmdldeD ıoma 

2aıüaaaO kaymakamı bey bunu ı3ree 

b\lruuu ıalah etle olmaz aı ? 

Gedllı:pqa, Saraç labak 4 

Ali 

Bu Da Bir Zihniyettir .. 
T&rk mllletlnln aJyut rlltt imtlbanJ~ 

hadan - mlhlmhıl •ermekte olduiu 
lıu 11rada, "Vakıt,, rueteıriDID lı:.arllerine 
te~ ettttt "l>emoluaal nedir?,. IDYaDb 

llorta Bolkone alt bir makale twc8meaial 
°"uduıa. Mal6m olduiu bre bu makale 

halka •Demokratik,, aeclyelerinl yani 
herlı: .. ın 19tedljinl intihapta Serbest 
.ı..., baklı:ıaı Ye içtim.at, alyaat hayatta 
tam bir m&aavab telkin etmektedir. 

Bir taraftan bu fazlletklr fikir n 

llllitaleayı, dlfer taraftan bunu halkımı

aa ~lr ve tamimi llbumunu .hlueden 

V alat ıasetealnln bUkGmet fırkulDJ 
bU& lı:a1dllfart müdafaa eden ıllallel 
•etrlyatuu okuyanlar ruetenln baımu• 

h.rrwnın baldk1 kanaatlerlnl tayinden 

bllıaJı:lun hhan aczederle. Gazetenin 

birinci 91kk1, yani hürrlyetpener 

~molı:ratllı: tarafı müdafaa ettitfnl 

katıııl edelim. O halbe Bursa Vallıl 
Paun BeyefendlnlD Gemlik kaza mcr· 

lııetlnde intihabat hllrrlyetlnl kökünden 

baltaJıyan tebdltklr nutkunu sarih ve 

ı...addt delillere ve her vakit, her yerde 

lapab11a mllheyya bulunduğu kaydlle 

.ıcdanı ammeye aneden balı:llı:t Cüm· 

~Yetçi bir ntandqa, ıuetealnln 
IQ Eyl&l 930 tarihli nlllha11nın d8rdüncü 

'-1ılfealnde Bq mllharrlr lmzuile .. 
t~YlrcUer, tahrikçiler n ithamını H• 

~aaına ne diyelim? Buna villyetln· 

"~ alınan telr.ı;lbl blll delil haldkat 

~araa kabul Ue kuvvetli dellile milate-

eaı Yuılmıt mektup eablbhıe m&zevvtr, 

llallJalıarrık kelimelerini ıarfetmek hakkını 
-~den aldılar? 

'laJ&ıt ıuetealnln dller tarafın r«net 
\t lıalı:Jannı IDdt faraziyelerle eerbe 

~0.N ·~TA 

. Bu~n · Tabiatten Aldığımız Bütün 
Gıda Ve Eşyalarımızı Sun'i 

Surette Yapıyorlar .•• 

Geçende Londra1da beynel- kadarlaiktifa etmiyorlar. Şim
milel bir kimya sergili açıldı. diye kadar tabiatin bize ver
Bu aergide kimyanın yapbğı diği mevaddı iptidaiyeyi de 
harikalar çok nazan dikkati sun'i surette yapmıya Çall§ı
celbetmiştir. yorlar. Bu teşebbüslerinde de 

Kimya, medeni hayab bq- kısmen muvaffak olduklarım 
tanbaşa değiştirecek harikalar söylüyorlar. Mesela son sene
ricuda getirmektedir. Etrafı- lerde sun'i ipek gibi sun'i yüıt 
nıza bir bakınız. Her gördü- yapmayı tecrübe etmişler ve' 
ifuıüz şey kimya liboratuva- muvaffak olmuşlardır. 
nnda yapılmiştır. Pencereniz- Pek kısa bir zaman sonra 
deki cam, elinizdeki dolma koza ipeği gibi, hayvanlardan 
kalem, gözünüzdeki gözlük, alınan yün de kıymetini kay
evinizde çaldığınız gıramofon bedecektir. Keza kimyakerler 
plikı, sinemada gördüğünüz sun 'i deri de yapmıya muvaffak 
filim, hep sun'i ve kimyevi olmuştur. 
terkiplerin neticesidir. Bugün otomobillerde görüJ 

hakiki 

deriden yapılmış değildir. 

Kimya liboratuvarlannda sun'i 
surette yapmıya çalışhklan 
eşyadan biri de lastiktir. Oto-
mobil listiklerini filin şimdiye 
kadar Afrikada bir nebattan 
çıkarıyorlardı. 

Şimdi bunu sun'i surette 
yapmanın imkanını buluyorlar. 

Bunun gibi et, süt, yağ ve 
diğer şeyleri de sun'i surette 
yapmıya çalışıyorlar. O surette ki 
bir müddet sonra tabiatten 
aldığımız gıda ve mevaddı ipti
daiyenin çoğunu kimyaneler 
ve fabrikalar yapmıya başlıya
caktır. Fakat şimdi kimyakerler bu len maroken döşemeler 

...:::::=c;;=======:;;;;;::==:;;;=========-===============-=a-====~=""'i=:==~======~~===:;;;===-""'=-==-======== 
•çalışmasına mukabil hilkQmet fırkuı ı yoktur. 

lehine herhangi musanna bir haberi § Tokatta Cemalettin Beye 

rueteye mal ederek hakikat teklinde - Mektubunuz çok ıa hıt mahiyeti 
yazmaaı aebep ve hikmetine ne mana 

.erelim? Gemlik : Avukat 

Halil Rifat 

CEVAPLARIMIZ 

f Antakt Emin efendiye: I 

haizdir. Bu sebeple neşredilemrmiştir. 

§ Ankarada Muhllı Beye: 

- Yazınız çok 9ah11 mahiyeti halı· 

dlr. Bir daire kendi memunana kanuneA 

lıtediği müddet izin verebilir. 

§ Oılı:üdarda lımail Hakkı Beye ı 
- Bilmeceyi aldık. TeşekkUr ederiı. 

l mukim bulunan bilumum ihti-
yat zabitanından şubeye kayit
lerini yaptımıyanların 15- Şu{ 
bat - 931 tarihine kadar behe
mehal şubeye müracaatları. 

= TAKVİM _ 
Gün 31 13· Teşrinievel-930Hızu 161 

Arabi Rumi 

20-Cemazlelevel-134 30 • Eylill • 1M6 - Halk fırkasının gayri müalimlerdea 

aa11Uet göıtermemeıinden dolayı tiki· 
yete hakkınız yoktur. Her fırka kendi 

prenaiplerl dahilinde namzet göıterhl. 

Halk fırkuı milliyetçi bir farka olduiu 

için namzetleri arasında gayri müılim 

Vakit-Ezani· Vasatı 
ihtiyat Zabitlerini Davet ----Güne~ 12.29 6 • 6 

Vakıt-Ezani-V aaat1 

Akşam 12.- 17.S7 
Yataı 1.so 19. 9 
lmıak ıo.so 4.27 

Cihangir askerlik şubesi O;ıe 6.23 12.01 
ikindi 9.33 15 11 

riyasetidetı: şube mmtakasında · 

' SaYfa 5 

Kadın Ve Kalp 
• 

işleri 

Bir Kadın Nasıl Koca Bulabilir? 

Ko.ca Arasaydım 
Ne Yapardım? 

Evlenmek isteyen Kızlar [ __ Ç_o_cu_k_R_o_b_u _ __,J 
Her kız evlenmek ister. Fa

kat kendisini beyendirmesini, 
erkeği cezbetmesini bilmez. · 
Koca bulmak, erke;i kandır
mak ta bir hünerdir. 

Ben evlenecek çağda olsay
dım ve kendime bir koca ara
uydım bakın ne yapardım: 

Her kadm cazip göriin
miye çalışır. Fakat bunu 
muvaffakiyetle yapabilen pek 
azdır. Evveli kendimi pal 
ve cazip yapmanın sırnnı öğ· 

renirdim. 
· Erkek, · kızın evveli başına, . 

sonra ayaklanna, sonra da ba
caklanna b~ar. Onun için 
zevkli giyinen bir kız elbise
sinden ziyade ppkasına, son
ra kunduralarma ve çorapla
nna itina etmek mecburiye
tindedir. 

Erkekler zahirde açık ve 
neşeli kızlardan hotlanır g&
rünürler. Fakat evlenmek bah
sine gelince çekingen, vakur, 
ve terbiyeli kü.lan tercih eder
ler. İyi dans etmesini bilen, 
iyi eğlenen kızlar iyi arkadaş 
olabilirler, fakat iyi bir ev ka
dını olamazlar. 

Onun için evlenmek istedi
ğim erkeğe karşı evinden çık
mıyan, masum bir ana yavrusu 
hissini vermiye çalışırdım. 

Erkek, çocuktan, yemek 
yapmaktan filan nefretle bah
sedebilir. Ben ne ahçı isterim, 
ne dadı, diyebilir. Fakat bu 
söze aldanmayın. Erkek gene 
çocuğuna bakan, yemek yap
masını bilen ev kadınından 

hoşlanır. Ona bu işlerde kabi
liyetinin olduğunu göster. 

Erkek daima aslan olmayı, 
kızı avlamayı tercih eder. Ken
dini çabuk teslim eden, aşkta 
zaaf gösteren kadın, erkeğin 
nezdinde makbul değildir. 
Mahcup, hiç birşey bilmiyen 
toy kızlar, erkeğin daha çak 
hoşuna gider. Onun için kız 
açılıp saçılmamalı. Cahil ve toy 
görünmeli ve erkeğe kendisini 
pahalı satmalıdır. Diğer bir 

Lacivert manto ile giyilecek 
olursa çok zarif görünebilecek 
bir çocuk elbisesi. Kumaş (vu
al dölen ) denilen yünlüden· 
dir. İşlemeli yerlerinde mavi 
ve beyaz ipek kullamlmışbr . 
Kumaşın emprime olması ter
cih edilmelidir. 

tabirle bir köşeye çekilip av
cısını beklememelidir. Erkek 
kahraman bir avcı olmıya pek 
bayılır. 

Hulasa, evlenmek isteseydim 
toy, saf, cahil, aşk ve sevda-
dan anİamaz bir kız göriin· 
miye çalışırdım. Yahut hiç ol-
mazsa erkeğin bu hiikmii ver
mesine gayret ederdim. 

Harıımtegze 
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zannettiği gibi, bir altın imali 1 

hadisesi karşısında değiliz; f 
kezalik Mösyö Montesyönün 
ve diğerlerinin .zannettiği gibi 
.tabiatten hasıl olma bir hazine 
karşısında da bulunmuyoruz. 
Sadece bir hazine karşısmda
yız, yavaş yavaş akan bir ha
zine. Beşu, biraz idrak etmiy~ 

çalan akmıya başlamıştır. 

İkinci zaman da budur. Fa
kat bu ne .zaman olmuştur? 
lık defa olarak, aerbestisini 
kazanan bu altın firarilerini 
kim toplamıttır? Bilmem. Fa
kat mahalli bazı evrakı, yahut 
asil ailelerde bulunan bazı 

vesikaları tetkik ederek bunu 
anlamak kabil. 

1 
ettin, 
ver. 

şimdi de bir netice 
l 

Beşu kani olmuş görünerek 
dedi ki: 

Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELİYOR 
~ tamamladı: 

'°sa-.. Nehir sükünet bulduktan 
r•, dibinden kalkan albn 
~n oraya buraya dağıl
Q~ 1-n aonra, nihayet malum 

Q. Yerde takılıp kalıyor. 
~-- •ul masaya yumruğunu . ""ar-._ .tir ..._-... ı az etti: 
'1tıııı Hayır. Böyle değil. Bu 
~lltı~ s~rnnı bilenler de böyle 
d&J ınışlerdi, fakat aldan-

•r. H k'k .._ ~ ı at büsbiltnn başka. 
.._ F h et bakalım. 

'1t111 taransa nehirleri arasında 
'-le şıyan nehir yoktur. An
'1tı~ ~~yri tabii bir surette 
et... a va eden nehirler var
-~h..: u albn, zannettikleri gı'bi 
ı. • ın dib" ' ca,"al ındeki kumun tabii 
••tınd:ndan veya nehrin ya-

latlanıı mahiyetin-

den hasıl olma bir ~ey değil
dir. 

- O halde bu albnlar ne
reden çıkıyor ? 

- Bu albnlar oraya· bir in
nn elile konmuştur. 

- Ne diyorsun yahu? Sen 
çıldırdın mı Allah aşkına? 
Her feyezanda hazine boşalı
yor, sonra gizli bir el bunu 
yeniden mi dolduruyor? 

- Hayır... Fakat, bir el 
oraya hazineyi o şekilde koyu
yor ki, hiçbir feyezan bir daha 
onu oradan kaldınnıyor. Nehir
lerde hikemi veya kimyevi 
kuvvetlerle husule gelmiş altın 
mahsulleri yoktur; hepsi insan
lann ellerile oralara konmuştur. 

Biı, Möay6 Montesyöniba 

başladın mı? · 
Beşu birkaç saniye dütÜJt' 

dü ve cevap verdi: 
- Bir türlli kafama dank 

demedi. İzah et. 
Raul, iki hemşirenin yuıq

ne gülerek baktı ye izah 
etti: 

- Benim fikrimce, burad41 
iki zamana ait bir ameliyat 
vardır. Bir tarafa hazine yer
leştirilmiş ve aımsıkı kapan
mıştır. Bu hazine yüzlerce se
ne orada kalmıştır. Harici te
airler yüzünden hazinenin mu
hafazasında bazı çatlaklar ha
•ıl olmut ft oradan albn par-

Katerin gülümsiyerek cevap 
verdi: 

- Ben bunu biliyorum. 
Raul Davnak son derece 

hararetle sordu: 
Sahi mi? 

- Evet, büyük babamda, 
1750 tarihine ait bir vesika 
vardır ki şimdi galiba Pariste
dir. Bu vesika, bulunduğumuz 
havalinin o zamana ait plin
nıdır. Orada bu nehrin ismi 
"Orel" değildir. O tarihte bu 
nehrin adı 0 Lö Bek - Sale " 
imiş. 

- Ben aaııa izaha t dedim, 

Haydi bakalım, al sana 
bir de netice: Her türlil hava
lide, bir yere, bir semte, bir 
binaya konan isimlerin tarihi 
bir hikmeti vardır. Ben şu 
"Büt -o- Romen,, denilen yerin 
tarihini tetkik ettim. Orada 

bulunan kulübe Romalılar zama
nından kalmadır ve taş, toprak 
yığınından ibaret olan bu bina 
bizim bildiğimiz gibi değildir. 

Burada Romalılar, silah, altın 
ve gUmüş avani saklıyorlardı. 
Zaman ile bu birim bina çök
müş ve dahile kanşmıştı. 

Raul sıçradı : 
Gördllnilz mü ? Delil 

qikir. Demek bu hadise ce
reyan edeli bir buçuk asırdan 
fazla yok ; Bek-Sale isminden 
murat tuzlu nehirdir, fakat 
sonraları nehrin tabiaünde 
basıl olan bazı değişikliklerden 
dolayı İ9nıi deiifmif. 

Üstünde bazı nebatlar türe
miş ve ondan bize yalnız bir 
iıim yadigar kalmış. F ekat ne 
ehemmiyeti var? Benim dikka
tim daima bunun UStünde idi. 

"Bu tahkikatı yapbktan son
radır ki bende bir hazine fik
ri peyda oldu. Binanın dörtte 
üçünün nehirle muhat olması, 
benim bu faraxiye mi epeyce 
kuvvetlendirmişti. Sonradan 
anladım ki tahminim doğru
imiş. 

Su yükseliyor, kay ahklarla 
bu harabe arasında gittikçe 
büyüyen bir sarnıç tekşil edi
yordu. Dalgalar kuvvetini kay
bettikçe, nehir alçaldıkça bu 
aarnıç mümkü:ı olduğu kadar 
boşalıyor. Ne:ıtic~: Su oradan 
geçtikçe, 1-azinenin touu .ve 
~çilk parçalarmı alıp dağıtıyor. 
itte bizim topladığımız kısım
lar bunlardı. 

( Arkaıı var ] 
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''Son Posta,, nın Tarihi Tefrikası: 23 ~~~~---.--_._f-t----------------------------~ 
1 Sinem~ Sütunu 

BAREM DEBLIZLIBINDB 
ÜÇÜNCÜ OSMAN, HA YRA.N VE MUZTARIP KEKELEDlı 

BENİ SEN MI YUMRUKLADIN KIZ? 

Halledilen Bilmecer4iz 
' 2 3 ' 5 6 1 8 9 10 11 

Artistleri Düşündüren Bir Mesele , 

Yüzümüz Niçin Erken 
ihtiyarlıyor? 

Harem dairesine girmiye L 
mezun olan köleler, hep birden Beni Sen Mi Yumruk/adın, Kıs?.. J 
abldılar, ihtiyar valdenin önün· ı..-----------~--------------'-
de ve arkasında saflar teşkil • .. 
ettiler, sessiz bir alay halinde 
melfıl kadıncağızı içeri götUr
dnler. 

Padişah, o geniş sahada ' 
kumral halayıkla yalnız kallDlf 
gibidi. Kızın kolunu sıkarak, 
zarif saçlarını sik sık koklıya
rak, arasıra endamım seyir için 
durarak avluya geçiyordu. 

Kızın duygusu ne idi, bu 
koltuklanıştaıı memnun mu idi? 
Anasının elemile, alay halkının 
istiğrabile zerre kadar alikadar 
olmıyan şişman adam, kolunda 
sürüklediği mahliikun lıissiya
tile meşgul değildi. 

Yalnız kendi zevkinin, kendi 
hazzının, kendi bahtiyarhğının 
sarhoşluğunu taşıyordu. Halbu
ki Gülnihal, ölüm sıkınblan 
geçiriyordu, zerre zerre eriyor
du. Ancak Hafız Beşirin söz
lerini düşünerek ve güpegündüz 
bir tehlikeye uğramıyacağını 
umarak bu sıkınbya tahammül 
ediyordu. 

Maamafih sersemdi; kolWl"' 
daki iğrenç sıklet, dimağım da 
sarsmıştı. O derecede ki V al
de sultanın uğradığı hakareti 
liyıkile anlıyamamışb. Halbuki 
bu hakaret, kendisini yeni 
felaketlere namzet kılıyordu. 
lb.tiyar valde, elbette ve elbet• 
te, gayzını unutmıyacak, inti
kam almak istiyecekti. Bu 
intikamın yegine hedefi de 
tabiatile Gülnihal olacaktı. 
Hakaret gören ana, hakareti 
yapan Hünkara değil, o ha
karete ilet ittihaz edilmiş olan 
kız.a saldırabilirdi. 

Gülnihal, zerre kadar gü-
nahı olmadığı halde valdenin 
gayzını, düşmanlığım kazan
mışb. Lakin o dakikada bu 
vaziyeti müdrik değildi; Hün
karın çılgın tazyiki albnda sü
rüklenip gidiyordu. 

Üçüncii Osman, kubbe al-
tına gelince biraz durdu. dü
şündü ve sonra harem kapısını 
geride bırakarak ilerledi. Kah
ya dairesile hazine koğuşu 
arasındaki yoldan geçti, sa· 
raylılarca "dördüncü yer" na· 
mı verilen kısma atladı, burası, 
boğaziçine nazırdır ve cidden 
dilferip bir mevkidir. Meşhur 
Lale bahçesi de buradadır. 

Hünkar, dünyanın en güzel 
eserlerinden biri olan Bağdat 
köşkile, onun küçük bir mo· 
deli sayılan Revan odasile ala-
ka göstermedi. Hızlı adımlar· 
la Kara Mustafa Pş. köşküne 
teveccüh etti. Kıymetli yükünü 
bağrına basarcasına sıkıştırıyor 
ve yakaladığı kuzuyu ininde 
yemek istiyen bir kurt ~bi te
liş gösteriyordu. 

Kara Mustafa Pı. kötkü, 
Ule bahçesindedir. Bahçe, 
bugi!nkü gibi kup kuru değil
di. Üçiincü Abmedin yaşatbğı 
devrin bergüzan olan zarif lile
lerle dolu idi. Hinkir, ne lile
lere baktı, ne dilrüba tahlara; 
doğruca köşkün içia.deki yatak 
odasına girdi. 

Alay münasebetile her taraf 
ıssızdı. Bütün bendeler, ya ha
remde, ya orta kapı haricinde 
bulunuyordu. 

FATIH-HARBİYE-
11 

'Peyami Sa/anın 
Son 
Romanı 

Birkaç GUne Kadar 

Siaema yıldızlanmn bir uzuvlar kadar gıda alamamı.a, 
dertleri vardır: İnsanın yüzü, yani aç kalmasıdır. Sulyea. 
'fficudundan evvel yıpranıyor yüz, harici tesirlere di;.t 

· ı-=-1--::-:::ı-:-u ve buruşuyor. Gerçi bu, her uruvlardan fazla manızdarı .-e 
kadının derdidir; fakat bilhassa nihayet, sinema yıldızlarl, rol 
sinema yıldızlarını meslek iti- esnasında' " mimik ,, denll•ll 
b1.rile de alakadar ettiği için, yüz buruşukları yapmak mec
bunlar, meşhur alimlere grup buriyetindedirler. 

• Padişahın genç halayıkla 

baş başa kalmak istediği her
kesçe sezildiği için onların 
arkasına takılan da yoktu. Bu 
derin tenhalık, köşkün sayısız 

pencerelerinden içeri akan 
mebzul :ziya arkasında ruh 
gıcıklıyan bir şey oluyordu. 

Muht~em ve milnevver sil
kün, kuvvetli bir mftnebbih 
gibi, Gülnihali uyandırdı, içine 

girdikleri odanın bir kenarında 

yaldızlarını uyutan yatak, bil· 

huaa yakazasım tahrik etti. 
Kuvvetli bir silkinişle koluna 
Htınkinn çemberinden kurtar
dı: 

- Efendim - dedi - bana yol 
verini 

Hünkinn çehresinde, çirkin 
olduğu kadar da korkunç bir 
tebessüm, daha doğrusu teh
likeli bir sıntma belirdi ve 
kesik kesik homurdandı. 

- Yol mu vereyim, sana 
yol mu vereyim? Sen hakikatea 
çocuk imipin. 

(Arkut TU) 

Gizli Çalışan Rakı Fabrikaları 

Çıplak Adam Burada 
Ne Yapıyordu? 

.. 

Müskirat inhisarı lstanbul • zim memlekette yatağa çıplak 
başmüdUriyetine, Tarlabaşında l yatarlar. Onun için böyle çıI 
A(ireçhane sokağında ( 26 ) 

1 
çıplağım. 

numaralı evde ötedenberi ka- ' - Pekala, ya kazan başı 

çak rakı yapılmakta olduğu 1 da ne ararsın ? 
haber verilmiştir. Muhafaza - Korktum da buraya kaç-
müdürü lsmail Hakkı beyin tım. 
verdiği talimat üzerine taharri - Niçin memurlar~ hücum 
emri alınarak memurlar dün ediyorsun ? 

eç vakit evi aramış, Taksim Ohanes artık susmuş. Git 
polis merkezi memurlarından elbiseni ıiy, dedikleri halde 
Ulvi ve Yaşar efendiler de şaşkınlığından giyememiı, çırll 
memurlara refa~at etmişlerdir. çıplak memurlara yardım et--

Memurlar • evın kapısını çal- mek mecburiyetinde kalmışbr. 
mış, beklemış ses alamamıı- Bu sırada bir memur hem 
~ardır. Fakat ısrar etmişlerdir. kazanı sökmüş ve hem Ohanese 
lbbarın sahih -0lduğuna kanaat bakarak Nasrettin Hocanın 
ed~n .m.i ~olis . memuru bu bostan ve kavun çuvalı hiki· 
evın ıttısalındekı 24 numaralı yesini anlatm11 .• 
,evin damına çıkarak aranıla- Kazan, bütiio tefcrruatile 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Soldan Saja, Yukardan App: 
1 - Büyllk tencere (5) bw 

sanlan (5) 
2 - Nebat (4) ey (4) 
3 - lıive (3) çabuk (3) 
4 - Midesi bot (2) firar 

eden (5) yap 1 (2) 
5 - ıw (5) 
6 - Bir kasabamız (9) 
1 - Aşiklr (5) 
8 - Sivri yer (2) irmak (5) 

nota (2) 
9 - Mavna (3) at yamı

su (3) 
1 O - Yanan Ye yakan (6)' 

Rum ismi (4) 

l 1 - Kar arabası (5) kara (5) 

ÖnümUı:deld Çarıamba akfamı 

MELEK VE ELHAMRA 
Sinemalannda birden 

Şimdiye kadar vücude %etlrtl- flllm
lerln n muaır.amı1 c:ıı muhte,eml ft 

en fevkalldeal 

AŞK RESMi GEÇiDi 
Şaheserinin Ok lraeel ıereflae fevka
llde gala mU.amereai. MllmeuWeriı 

Qti.Vl:\.\f.0 

cak evin damına oradan da idareye nakledilmit, Ohanesle JANEITE MAC DONALD 
evin avluiuna atlamışlardır. arkadaşı Hayık ta polis mer- (Leon Xaurof) un mqhur (LE PRINCE. 

Kapıyı arkasından memur- kezine getirilmiştir. CONSORl) nam komedisinden muk-
lara açbktan sonra hep bera- tebu olan bu film, ea parlak, en ,en 

ve en zen.in ve lGJu bir operettir. 

ber bodrum kabna inmi•lerdir. Bı·r Cevap ...... . w- nJUtUŞ ı Gala mUsameresUe müteakip 
Burada gene arkasından kilitli gilnler için biletler her iki sinema 
bir kapı bulmuşlar, bunu da gişelerinden tlmdiden tedarik edile-

1.orlamışlardır. Buradan içeri Bergama, y ahya Galip ltWr. 

~irecekleri zaman çırıl çıplak Beye Diyor Ki ... hiçbir zaman unutmıyacağımızı 

halibde müracaat ederek bu Alimler, yıldızların bir ta· 
meselenin daha el".aflı tetkikini kım kremler kullanmalanDI 
istemiflerdir. menetmişler ve çehrenin bu· 

Son tetkiklerin neticesi nışmasına mani olmak için ba· 
şudur: Evveli, her insanda, 1 zı yumurtalı ilaçlar vennişler
yürlin vücuttan evvel buruı- dir. Bundan maksat ta, yüzde
masımn sebebi, çehrenin diğer ki adeleleri beslemektir. 

•Şu üç Fransız kızı,, isminde yeni bir filim çevriliyor. 8
11 

filimde rol aJan üç artist Fifi Doney, Yola Davril, 5a0dt' 
Ravel hep bir arada. 

~=========-==-=ı= ......... ==-----=-------===----~ 
Önümüzdeki çarşamba akşamı 

OPERA SİNEMASINDA 
lraeaine başlanacak olan 

iKi KALP BiRLEŞİNCE 
Zwei Herzen im 3/4 takt 

Almanca sözlü ve şar'kıh muh· 
teşem operetle görülecek ve 
işıtilecek ve ancak Viyana gibi 
btr 'ehirde tasvir. tamim ve 
dünyayı devrederek bir asır için 
herkesin atzında dolaftırmıya 

muvaffak olduğu schhar ve 
mest edici 

VALS 
bütün temaşag-~raru tehyiç ve 

·-- teshir edecektir. __ .. 

Bu alcpm Şehzaclebaşı -' ·t 
let tiyatrosunda Komik Nııfl 
Bey temsilleri. Sinema' da .f(or 
san Şövalye, varyete, kaııto 
duetto, caz. / 
~ ~I 
DARÜLBEDA YI TEMSİL~ 

tstınsm. BRfB'ly· 

.:~ 2:;a~. ~~m~ M 
MEKTUP Hfl 

l uu 1 
3 Perdelik 

Piyes 
hir adamm, elindeki rakı ka-

8 
da bilvesile beyan ederiz. S t l K l ?.anının nakil borusile poliı ergama, 1 l - Muhterem avuş uru an an ı 

memurlarına hücum ettiği gö- gazetenizin 930 - 10 - 11 tarihli Doktor Haşım Lütfü, tüc- Bir Hadise .tf fff Jf J de~ 
-1 - t•· B d lind ·· h d k" - ı ril S b cardan Hıfzı, Seyit Ali, avukat y ru muı ur. u a amm e en nus asın a ı soz e e, er est Evvelki ak~am sa~ on bu- az.an: 

boru ıllınmış ve içeri girilince fırkaya iltihak eden Ttirk Haluk, Selinikli Osman, Nafi, çuğa do~rnı Kadıköyünde, Yel W. S. Maugham 

T ınc e 
erce hl'' A.Mo 

rakı çıkarmakta olan kazan gençlerini "pespaye, baldın Salih Sırn, tüccardan eczacı değirmeninde Sait ağanın kah-
bulunmuştur. çıplak ve Apostollar,, diye tavsif Sıtkı, Serkili Nuri, kunduracı vesinde şeftren Tahsin ve ma- J•Jk T d ·satJ 

Evin sarıldığını haber alan eden mülga Ommilsinan tek- rangoz Varsami efendiler kavga e rt 
k ı l b

. t aft k Sami, Serezli Mehmet, tüccar- etmfa!er. Hadiseden son dere- 1 . .., • aça cçı ar, ır ar an azanı kesinin sabık şeyhi Kırşehir ~ M ~· f • ğl dan Müftü zade İsmail Hakkı, ce hiddetlenen Tahsin efendi, U ettIŞ I 
sökmüş ve ocağı söndürürken mcb'usu Yahya Galip Beye · a1.f' 

b k l d 
Bekir, avukat Alı" R bıçağına sarılarak hasmının 11..t rı v- t 

ci re ve ra ı an a yerlere bu sözleri kemali teessür ve ecep, Hamd"ı Nazım ve. l .. ute .~ ~ H km üzerine ablmak istemiş ise de dP"', dökmüşlerdir. Ç1plak adama teessüfle iade ederiz. Biz yagcı i et, Gümüşkayalı k lerden inhilal eden. •1.k tı·p ol' bıçak kım ile beraber çı mış, t 
sorulmuş: pe3paye değil, memleketin Hakkı, Peturakı Enver, tüc- bu sırada etraftan yetişenler de müfettişliğine (8) kışı ~1 ~OJJ 

- Sen kimsin? kara gün dostu ve çok na- cardan Arif Hikmet, Hüseyin gelerek kanlı hadisenin önüne muştur. Taliplerin e~a 
SON POSTA Sütwılarında - Benim adım Obanes. Bi- 1 nı ·slu insanlarıyız. Bu sözleri Fehmi, tütüncü Ferhat. geçmişlerdir. vekalete gönderilnıiştıı'· 

MAJİK S İ N E M A S J Tolstoy'~n eseri, A~am gazetesinde merakla okuna_n iV ~N H A C f M U R A T filmi 16 teşriııevvel A Ç J L f Y O F 
MUDJUKİN ft LIL D~GOVER tarafından temsıl edılen perşembe akşam1 

1 

J 

( 

l 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ..• 

Cavit B. Diyor Ki: Ben Bütün T eh. 
like İhtimallerini Ortaya Döktüm. 

Fakat, Aldığım Cevap Şu Oldu: "Mukadderat!..,, 
b Sabık maliye nazın Cavit 1 vartada Almanlann galip ge- 1 
ty, T~rk - Alman ittifak mu- leceğine hiç inanmıyorum. 

~tdcsı etrafında, bugilne ka- T alit Bey yine cevap ver-
ar gizli kalmış esran anlat- miyor ye ben yine devam 

llıalt s til raklı lnühi ure e en me ' en ediyorum ve bu suretle iyi ve 
nı fasla gir?1iş ol~yordu. köttı ihtimalleri orta a abyo-

Saclrazam Saıt Halım paşa- y 
llın, Alman aef areti tercümanı rum : 
;aaıtasi!e sefaretaneye gön- - Biz, bitaraflığımıu 
C..diği kiğdın hakiki mahi- muhafaza ettiğimiz takdirde 

)tti ne idi.? Almanlar galip gelse bile bi
l Sabık maliye nazın ilk ham- zim iç.i.n korkulacak bir cihet 
;d~ bunun bir ittifak muahe- göremiyorum. 
~ınin tam kendi.si olabilece- Tallt bey hill susuyordu. 
h-ı:~ habnna bile getirme-
~ ve: Otomobil Enver paşanın 

-. .. :-.Belki bir projedir, ihti- oturduğu konağın önüne gel
•-:ıu yürütmüştü. Halbuki mİf, dunnUff;u. O zamana ka

dar tek bir kelime aöylemiyen 
ve yalnız beni dinliyen T alit 
Bey tek bir kelime ile cevap 
verdi: 

- Mukadderat!.. 
Ben kül kesilmiştim, sende

liyordum. Sordum: 
- Muahede imza edildi 

mı7 

T alit B. tasdik etti : 
- Evet, dedi. 
işte o zaman hayretle, 

esefle anladım ki, Sadrazam 
paşanın bize okuduğu kağıt, 
bir plan ve bir proje değil 

Türk - Alman ittifak muahede-
8İnin tam kendisi idi. 

~t biiabütün başka türlil 
di ~Urasını Cavit Beyin ken-

'iZlndan dinliyelim: 
taf - Ben, Sadrazam Pş. ta
it~ndan okunan kağdın bir 
ta •k muahedesi olduğunu 
ltı~nttnıiyordum. Olsa olsa 
~ıakere edilecek bir llyiha
kab diyordum. Başka suretle 
tıı ~ etmiye de imkin yok
~ akat çok geçmeden esefle 
'1ı •ddırn ki bu bir ittifak mu-

Fatih İntihabatı .. 

c taid0 c. ır. 
td \it hey bu hakikati ifşa 
~ trken ilk günlerin hayret ve 
.._ ttak werini yüzünde el'an 
~~aza ediyordu. Biz bunu 
~ taıdikten aonra muahedenin 
idik. lltnı anlamak endişesinde 
"ıla F" akat sabık nam bunu 
~ ~ak istemiyordu. Diyor-

....... 8 
ltılıah lU'ada maatteessif bu 
~enin esaslanndan aize 

' . llliyeceğim. Çlbıkii bn
~~ tuı bu muahedeyi mecme 

-{ ~yeceğini bilmiyorum. 
d~ itr htılrumet bu muahe-
~ecliae •erirse. çok rica 
~ iti beni o uman çap.. 
' llıuahede okundup za
~~ ~e hasal olan hissi 

'çık __ ._ 
1i ça &UU1tayım. ,, 

~ ~~ turaya ipret ede
-~iti; ben harp kabinesinin 
~ de llazınm o pne kadar 
t6rı.a tr~e bitkin ve ilmitm 

'~. Sözlerinin her 
~tlt eti lıançeresinden titri-
~~ çıkıyor ve kabahatim 
)tıİtıi -~ haleti ruhi-

....._ ~flfıYordu. Devam etti : 
ttıdi akşam Talat B. bana 
~ ~C L• likt ~ ~ oır e Enver paşaya 
~~· Sait Halim paşaya 
qt c, ~ teklif etti. Ben o va-
~ ~ı~<>ğlunda oturuyordum. 
.:"'abu ~bul ettim ve bir o
~· ~ ile Enver paşaya git-
~tit 11'-'er paşa o vakitler 
~)~~/'tanın konağında otu
~ \l. 

~ Otnobild 
~ )t b· c giderken Talat 
~ ~tleır~~ şeyler söyledim 

ı._ 'A.ıt1~1 şöyle bitirdim : 
~aat ~nı. hen şuna kuvvetle 
"l Reli d0 

~-~~ . r un ki yapmak 
hlıtı~! lf nıemlekt için çok 

~o~ ı "it, Menııek · 
ttork etin atisinden 

't llll .. llyorum. 
, ~t S'ötlere Dahiliye nazın 
.. :~(!Ct eyd· hiç cevap vermiyor 
~~ ~·· , }'or,.~. 'Yor, ben devam 

....... "«111. 

'd ŞaYet R 
~~&t llıah"usya ~İ%e hücum 
~ alUn-~~cagımıza hiç 
~Bu büyük 

(Baı tarafı 4 Oncü sayfada) 

Kadın Serbqtçi, rey vermek 
istiyor, encilmen kabul etmiyor, 
kadın muhtan bulup getiriyor, 
muhtar encilmen azalarına: 

- Efendim, kabahat bende
dir. ismini yanhı yazmışım, ismi 
düzelteyim; yanına da mtihriimü 
basayım diyor. Dinlemiyorlar. 
Azadan biri muhtara: 

- Rıza Ef., bu hanım ca
hildir, fırkalardan anlamaz, H. 
fırkasma rey venin, İf bibiD 
diyor. 

Kadın: 
- Ben ealıll değilim; Ser

but fırkaya rey vereceğim; 
m neden benim nUfus teske
reme itil>. etmiyonuıım? di
yerek tekrar g6z yqlan d6k
miye bqhyordu. 

Muhtar Kaçb 
Hocaveya mahallesi h.al1onın 

laemen lomu aza• Serbe.t ~ 
kaya -rey YenDek taraftan idi. 

Fakat isimleri bir türlil def 
terde bulunmuyordu. Mahallel\ .. 
ler muhtarı aalofbnyorlanh. 
Nihayet muhtar kaçmıya mec
bur oldu. 

Muhtar, Var, Encümen 
Yok, Diyor 

Mustafa Ali Ef. (Kuagüm
riikte, Kabakulakta Muhtesip 
lakender mahallesinde Yazma
a aokağmda 10) 

- Serbest fırkacıyım. Lis
temizle içeriye girdim. ismin 
yok dediler, muhtarı buldum. 
Götürdüm. Muhtar encümene: 

- Efendim, Efendinin def
terde ismi var dedi. 

- Hayır, yok diye cevap 
verdiler. 

Kabahatimiz ne ki rey vere
miyoruz? 

Hizmetçimin ismi Var, 
Benim Yok 

Şahabettin Bey ( Muhtesip 
lskenJer mahallesinde Tahta · 
minare B.!>kağında ) 

- Ben Serbest fı.rkadanım. 
içeriye girdim. Ellinde Serbest 
fırkanın listesi vardı. Anamın, 

babamın, hizmetçimin ismini 
buldular, benimkini bulama
dılar. 

Bir Rey Reydir, Veka
let Alacağım 

Mllrsel B. ( Mimar Sinanda 
Tesbihçi aokak No. 11 ) 

-Ailem basta, evde yabyor. 
İkimiz de Serbest hrkacıyız, 
kanm namxet listesini imzala
dı, git sen at dedi, atbrma
dılar. 

- Kanun müsaade etmiyor. 
- Kolayı var, bir rey rey-

dir. Gider katibi adillikten 
vekilet alırım. 

" Hukuku Amme Davası 
Muzaffer B. ( Aksarayda, 

lmamefendi mahallesi, lsmail 
Ef. sokak, 41 ) 

- Doktor Huliisi beyle, 
kaymakam Veli beyin teşvikile 
geçen gün beni bir jandarma 
kolumdan yaraladı, on bet giln
llik rapor aldım. 

Müddei umumiliğin ( 10) 
,nnden fazla raporlar ıçın 
bakuku lmme davası aç~• 
iham. Acaba açar mı dersiniz? 

Halk Fırkasına Rey 
Verene Elli Kuruş 
Halk hrkasının bazı kadm-

larm (50) kurut mukabilinde 
reyini satın almak istediği or
tada çalkanıyordu. Kimse 
reyini satmak istemiyor a-örü
nüyordu. Fatih intihabı, dün, 
itte bu terait içinde devam 
ediyordu. 

Buna Da Bir Kulp 
Takınız!.. 

Evvelki gün bu mıntakada 
fU kanunsuzluk tesbit edilmiş-
tir: 

Kazlıçeşmede, Demirhane 
caddesinde ipekhane akaretler
rinde 34 numarada (Diyoyati) 
Ef. vilayete 11-10-930 tarihile 
bir istida vermiştir. Etabli ol
duğundan, vesikası bulundu
ğundan bahsetmiş, rey hak
kım istimal müsaadesini iste
miştir. 

Vali muavini Fazlı imza
aile verilen cevapta buna im
kin olmadığı bildirilmiş, be
hemeh~l elinde hüviyet cfü:danı 
olmak lazım gelir, denmiştir. 

Halbuki elinde hüviyet cüz
danı bulunmıyan Küçükçek
mecede Nikos mahallesinde 
1305 doğumlu Petro kızı ma
dam Katrina pek ili Halk 
fırkası lehine rey kullanmışhr. 

Bu hadisenin vesikalannı 
Serbest fırka taraftarlan elde 
etmiştir. Bu kanunsu%luğa ne 
kulp takılabibilir? 

POSTA Sayfa 7 

SOW FOSY~ 

B~OAVA 

il.AN S ÜTUWLW 
Adana İntihabı Kanuni Midir? .. 

fr> Encümen, Netice Hak
kında İhtilafa Düştü ... 

İstifade ediniz 
1 - bb 5 ubn ı~'7ecektlr. 
2 - Her ubr 4 kelime beaap edl

le~ktiT. 
3 - Her Rb 5 adet l1&a lıruponu 

makabilindeJlr. 
4 - Her 3 • ıtırd• fuluuaa 2 

kupon lllve edilmelidir. 
S - Hu bpoaı Gaerindeld tarihten 

bir balta mllddetle muteberdir. t 

SON POSTA yı okuduktan 
ıoora ilin kuponunu ıaklayı
nız. Bundan S adedini ilinmız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize sıön• 
deriniz. llinmwn gazeteye gir• 
me.si için ba kadan kifidir. 

== SON POSTA =::
BEDAVA İLAN KUPONU 
14-Teşrinievvel- 1930 

HÜSEYiN ZEYTiN YAGlNI - Dalma 
kullanınız. Yeıncklerbıid nefia ve leu.c.tli 
yemek ister mlainlz? Behemehal Hüseyin 
zeytin yağı ile pftlrinbt. lstaabul Zindan 
kapw Babacafer tllrbeal kAJ'fuıındaNo.S3 

0Mtr SABUN VE ZEYTiN YAÖ TICA 
RETI -Taklit aabun 'ft mahlılt yağlardan 
•akınmak lateracnlz eıı iyi, eıı ucuz, en 
temi% mal aatan depomuza bir defa 

ufraynuz. lstanbw Zlodankapıaa Babaca

fer türbeal kartıamda No.S3 HGKyln. 

ZA Y1 - MllhrilmU kaybettim. Y enl
•lnl yapbracağlından eaklslnlrı h:ikmU 
yoktur. Erenköytlnde, Fuı:ı sokak 

No. 61 KAMiLE 

Kınkkalede Serbest 
Fırka 

Kınkkale - Halkımız, Ser
best hrkanın bura ile alakadar 
olmasını bütün kalbile iste
meldedir. Münevver gençlik 
Serbest fırka umdelerine ve 
onun lideri Fethi Beye bütün 
kalplerile merbutturlar. 

Hikmet 

Kınkkalede Büyük Bir 
Sünnet Düğünü 

Kınkkale, 10 - Burada, 
Osmanzatipaşa parkında elliyi 
mütecaviz çocuk sünnet ettiri
lerek muhteşem bir düiün ya
pılmıft halk iki gün iki gece 
ejlenmiştir. 

Hilcmet Enu 

Nohut Resmi Artb 
Almanya. Almanyaya gire

cek nohut ve bezelyeden 
alın8n gümrük rüsumunu fula
laşbrmıştır. 

Şehir İçin Reyiam 
Beşiktaş Belediyesinin yeni

den teşkili ve diğer belediye 
hudutlarının şehir dahilinde 
kaza kaza hudutlarına göre 
tayini için 16 Teşrinievvelden 
20 T eşrinievvele kadar reyiima 
müracaat edilecektir. 

Sandıklar belediye daire
lerinde bulunacak, kabul eden
ler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey vereceklerdir. 

Adana intihabı hakkında 
mütenakız haberler geldi. Bi· 
zim Ada.nadan aldığımız ha
berler, Serbest Cümhuriyet fır
kasının knzandığım bildiriyor
du. Dahiliye vekfıletinden bir 
ı:;abah gazetesine gelen telgraf, 
Halk hrkasının zaferini ilan 
ed;yor. Bu, birbirine zıt vaziyet 
karşısında dün gelen, fakat 
geç elimize vardığı için neşre
dilemiyen Adana muhabirimi· . 
zin telgrafı vaziyeti aydın!atb. 
Bu telgrafı okuyunuz. okuduk
tan sonra da hangi fırkanın 
kazandığını anlayınız.. işte tel
grclın sureti: 

Adana, 12 (Husu~i) - İnti
hap encümeni reylerin tasnifi 
üzerine Adana intihabının ne
ticesini şu suretle ilan etmiştir: 

Rey sandığında zühur eden 
4730 reyden 2325 i, Üzerlerinde 
adres ve lakap olmadığından 
kanunuu 41 inci mnddesi mu
cibince muteber addcclilmemiş, 
bu suretle Serbest fırka 2346 
reyle intihabı kazanmıştır. Bu 
netice defteri mahsusuna kayıt 
ve vilayete verilecek mazbata 

Maarif Programı \ 

tanzim ve imza olunmuştur. 
İntihap vaziyetinin kanuni 

şekli bundan ibaret olduğunun 
efkarı umumiycye arzına lüzum 
hasıl olmuştur. Halbuki 
azadan belediye reisile, 
Türk Sözü gazetesi mensup
larından Baki ve Türk ocağı 
müdürü Hüsnü Beyler muhalif 
kaldıldanndan vilayete ayn 
bir mazbata vermişlerdir. 

Vali B. bu üç zabn mazba
tasını kabul etmiş ve neticeyi 
Dahiliye V ekiletine o suretle 
bildirmiştir. 

Kanunun sarahatine rağmen 
yapılan bu haksızlık karşısında 
halk son derece müteessir ol
muştur. Bu teessür karşısında 
şehirde devriyeler gczdiril
mektedir. 

Serbest fırka ile Yeni Adana 
gazetesi önrınde halk toplan
mış, yapılan protestolann neti
cesini beklemektedir. Serbest 
fırka da bu tarzı hareketi pro
testo etmiştir. İntihap encü
meni ikinci mazbatası hcwr
lamışbr. 

Salahattin 

Kahve Tröstü 
Yeni Vekil Tarafından Memlekete Kardan Zi-

Tamim Edildi yade Zarar Getirecek 
Maarif vekili Esat Bey bü- Şehrimizdeki Türk kahve 

kômetin Maarif programını tüccarları ecnebi acenteler ta
bütün Eminliklere ve lise ve rafından teşkil edilen kahve 

orta mekteplere tamim etmiştir. ! tröstünün memleketimize fay

Ecnebi Mekteplerindeki 
Küçükler ... 
Küçük Türk çocuklarının 

ecnebi ana mel..-teplerine kayıt 
ve kabulü Maarif vekaletince 
menedilmiştir. Maarif müfettiş-
leri bu mektepleri gezerek ka
yıtlı küçüktalebelerin kayıtlarını 
terkin ettirmektedirler. 

Adliyede Terk edilen 
Çocuk 

İstanbul 8 inci icra dairesi ya
nındaki adliye levazım dairesi 
önünde dün kundağa sanlı 
3 aylık bir çocuk terkedimiştir. 
Üzerinde bir kağıt bulunmuş
tur. Bu kağıtta, çocuğun Türk 
çocuğu ve isminin Ali olduğu 
kaydedilmektedir. 

Fakat biraz sonra meçhul 
bir adam gelmiş. çocuğu alıp 
gitmiştir. 

dalı bir teşekkül olmadığnn 
söylüyorlar. 

T röol hnklundo hülci'unı-tin 

nazarı dikkati celbedilecsktir. 

Darülfünun Eminsizdir 
Darülfünun eminliğinin müd

deti dün akşam bitmiştir. 
Eminlik intihabı salı günü ya
pılacaktlJ'. 

Tokatlı 
Kış mevsimini meşhur 

-Popoff-
saıon orkestrasile açıyor. 
Hergün 18 den 1 e kadar 

kşam Taamı Ve T 
KONSER 

Şişli- Osman bey 

Yeni Mektep 
Ana - ilk- Ortn kısımlar ve Fransızca kurlar 

Ana ve ilk kısımlarda kayt kapanmak iiuredir. Bu kere açılma
flına müsaade olunan orta sınıflara talebe kabulüne başlandı. İlk 
tahsili bitirip te yalnız Fransızca kurlanna girmeb iıtiyenler de 
kabul olunacakhr. 

Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında 

Leyli ve HAYRJ•YE LİSELERİ Kız ve 
1 

nehari erkek 
Ana ilk orta ve lise kısımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayn kısımlardadır. Bütün 
sımflan ~evcuttur. Talim heyeti en maruf mü?~ ve muallimlerden m~rekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebemn bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve 
ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam 

evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. 

T,.._ahl baflanmışbr. Tel: fırt. 530 -----------·· 



8 "" ,. ..)ayra SON POSTA Teşrinievvel 1 ~ 
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DANTOS HASAN Dİ MACUNU~~~~, 
kuruşfıl 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşabr, çürllmekten Tikaye eder. Dişleri inci gibi beyazla!ır· Diş etlerini kunetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin 
araaında kalan tefesaühab Te ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lltif bir ıerinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve 
ağızdan gelecek her ttırlü hutalıklann sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplo:nalarla musaddaktır. En büytık mükifatı ihraz eder. Altın madalye <1e 
nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verilirse al~ayıruz. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve milkemmel diş müstahzandır. 20 kuruştur. 

VERESİYE 
llAfTAOA 1 LiRA iLE AınJır••ft 

ve Skoç paltolar Haki ve blö Pardesüler 

MuflonJu Krem Trençkotlar İngiliz Kauçuk 

F antazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan 

Spesial Kostümlüklerden 

· Podö peş mantolar spor tayörler 

Kadın Erkek örme kazaklar 

ısmarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 

makastar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul Eminönü No. 15-16 KARAKAŞ elbise 
Bu ilim kesip müracaat ediniz. 

• 
Bahriyuna ilin 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Mukaddema tamir için havuza alınan Karadenİ% boğan 
o • " o , " 

haricinde 41, 24, 30 arzı şimali ve 29, 09, 30 tuln 
~a· l..ide k&in fener işaret gemısinin tamiri bitmiş ulduğun-

dan 10 teşrini evvel t&rihinden itibaren mezkiır geminin 

eski yerinde konulmuı olduğu bahriyuna ilan olunur. 

M ... d ' UJ e. M ... d ' UJ e. 
Uzun zamandanberi sabırsızlıkla 

beklenen ve dünya sergilerinde 

birinciliği kazanmış olan: 

TİMSAH (Krokodil) 

Marka hraş bıçaklan gelmiştir 
En ı;oıı Ameri kan makinelerile ve halis lsveç çeliği ile mütehas• 

s1s lar tarafından imal edilen Timsah marka braş bıçakları terkibinde 
henüz sanayi alemince malüm olmıyan ve münhasıran fabrikamız 
kimyageri tarafından keşfedilen harikulade kimyavi bir maddenin 

il5vesi sayesinde keskinliği zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa tıraı 
olunması temin edilmiştir. Yüzünüzün taravetini idame ve zevkle 

tırat olmak isterseniz başka bıçaklar<fan sarfınazarla yalnız ve yalnız: 

Timsah markalı braş bıçaklan kullanınız 
An:u edenlere meccanen nümune ita edilir. Sahibi lmtiya:r: ve yegane d eposu: 

9E!--• Çiçek Pazarın'da Stratiyadi hanında No. 7-8 ım:aam• 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına 
memurlanna 

TAKSİTİLE 
Sabt muamelesine başlanmııhr. Tafsilatını müessese
nin Sultanbamam'daki manifatura mağazasından 
öğreniniz. 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

* 
VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acentesi:Galata köp

ril başında Beyoğlu 2362. 
Şube acenteai:Sirkeci'de MühGr
dar zade hanı altında T el.lat.27 

İsken deriye sür' at 
postası 

(İZMlR ) vapuru t 1 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galata 
rıhbmından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir' den saat l 2de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskend 
riye'ye varacak ve çarşamba 
Jskenderiye' den . kalkarak 
Izmir'e uğrıyarak lstanbul'a 
12 de gelecektir. 
iSKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİT için de 
eşya kabul olunur. 

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. 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 15 T eş

rinievvel carumba l I de Ga-
lata RıhhJI!ından kalkarak Ça
nakkale l:r:mir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alruye'ye uğnyarak 
Mersin'e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora Kuşadasma uğ 
nyacaktır. Dalyan ve Marmari 
yolcu ve yükü gidiş ve gelişte 
FethiY.e'de aktarma suretile 
alımp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru l 4T eşrinievel 
salı 17 de Sirkeci nhb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu için 
yük alınmaz. 
-Bandırma hathna sefer 
yapan vapurların kahve ocak
ları bir sene müddetle kira
ya verilecekfir. ihalesi 22 
teşrinievvel 930 tarihinde 
yapılacaktır. isteyenlerin o 
gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

On beş günde bir İstan
bul - Bozcaada hattına se
fer yapan vapurların kahve 
ocağı bir sene müddetle ki
raya verilecektir. ihalesi 22 
teşrinievvel 930 tarihinde 
yapılacaktır. lstiyenlerin o 
gün Levazım müdürlüğüne 

Oaldidar hukuk hlkfmlijfodea -
Davacıı Kandillide Rum mektebi kartı· gelmeleri. 
ıında (4) numaralı hanede mukl•• Galata'da Seyrisefain acen-
Vergln hanım tarafmdaa kocuı K6tah· tehane rıhtımı palamar mül-
7ab Aıop oJlu Karabet efendlnla aefer 
berllkte askere alınarak Batdada ıev• tezimliği bir sene müddetle 
edildikten ıonra bh daha aYdet etm.. ve 300 lirada talibi uhdesin-
meal huebUe ıaylpliilne karar veril. dedir. Fazlasına kiralamak 
meal lıteallme1lne binaen mumalleyla b istiyenlerin 16 irinci teşrin 
KGtahyalı Aıop otlu Karabet efendlnla 
hayat ve mematındaa malftmattar olu• 930 tarihinde açık arttırma 
larua bu baptaki malGmatlarım bir .... ile kat'I ihaleıi yapılacağm-
sarftnda mahkemeye bildirmeleri UbwH dan o illn levazım müdür-

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TERAKKi 
LİSESİ 

Teşkilibnı tevsi ederek 11ANA ve İLK,, 
ıınıflan ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 1 

eski ( 15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

LEY L f 
NEHARi 

KIZ 

ERKEi< 

Telefon: 
Beyoğlu 2517 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadU' Şekayık caddesind• 

Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

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

l<.ayıt ve kabul 16-10-930 Perşembeden 18-10-930 Cumartesi akşamına kadar sargi mahallinde. 

HiÇ B EKLE NİL M E D l li t BiR ZAMAN D A 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN tç:N: 

TAYYARE PİYANGOSU CİLETINi ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BUYUK İKRAMIYE45,000 LİRAOIR 

Ucuz Salış 
Beyoğlunda Galatasarayda 

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

terkiticarete karar vermiş ve Tica
ret odasından vesikasını almı.şbr. 

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

Dr. M 1 M 1 D 1 A N 
Göz • burun - kulak - boğar 

mütehassısı Avrupadan avdet et
miştir. 

Beyoğlu imam sokak 2. Tel. 
B. O. 2934 muayene saatieri 10 • 
12 ve 15 • 18 

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

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

V t vapµru15 a an Teşrinievvel 

Çarşamba 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
sun, Ordu,Gireson, Trabzon, 

Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsilAt için . Sirkecide 
Yelkenci hanında kAin acen
tesine müracaat. 

Tel. İstanbul l 515 

. 

Büyük Bir Stok 

Tavşan Tüyü 
Çekoslovak Şapkası 

Kelepir fiatına 

Elden Çıkarılıyor 
Yalnız toptan satış 

lstanhul Çiçekpazarı Alb· 
parmak han No. 22 
Tel İstanbul 2229 

iLAN 
Nısıf hissesi tahtı tasarru-

fumda bulunan, Zooguldağın 

Kilimli mevkiindeki (82) numa

ralı ocatın dij'er hissedarlan 

müJizim Aptullah B. veresesi 

hilkumetle aramdaki ibtilift.an 

bHistif ade bot behot. ve o-

caj'ıo harabialni ve zararını 

müeddl olacak surette taaar-

rufat ve taahhüdata ~riımekte 

olduru haber alındığından, fim· 
diye kadar vukubulmuı ve 
timdlden sonra vukubulacak 

her nevi taahlıüdat ve taaar
rufatı hukukuma gayri mDea· 
air tellkkf ederek muteber 
adetmiyecetimi ilin ederim. 

MÜHİMDİFe 
P.salti Müessesab müdürİ~ 

büyük bir hüınü intihap Ue te ~ 
natlı olarak kendi fabriknJar111 ~ 
imal eylediği bilcümle eslıi ı,i 
yeni tarzda mobilyalann müntB d 
çeşıtlerini, sayfiyelerden •"',~ 
zamanı münasebetile Beyoğlll11 ı4 
Kabristan sokağında vasi "ıı1 
dairesinde emirlerine amade 1 
lundurduğunu muhterem nıüşt 

1 
ı 

lerioe ve umumiyetle bütün h~ 
hatırlatmayı munuip göruıcJct ,r 

npartımaruanna yerleşınc1' tıK 
zusunda bulunan aJikadarıııı• ı 
bir güna taahhüdü mutaz•~iıl'' 
olmaksızın keşifnameleri ta1' 
hazırdır. ·I 

Bun"nn maada müteıııa~I. 
yeni imalatta bulunmakta 
ğundan nihnyetaiz bir stok tef t' 
eden büyük miktardaki yatılı ı;' 
yemek odalarile salon ta1'•"', 
fiatlan üzerinde müsait ş: 1 
temin edildiğini enzan ıttJ' 
anc.yler. lı' 

1-lfiliaa mutedil fiatlarla J 
mettar mobilyalar tedariki ~ 
kün olduğundan muhteredl 1/ 
sa!ıt ruağ'azalanoı ziyaret "le 

fade etmlerini rica eylt:r. / 
Nesilden nesle intikal d,tJ.1 

muhterem müşterilerinin ••r/ 
ve itimadını kazanmış olaıt ·tı"~ 

" t . ~·~r mueaseaa ı, <Amma muaJJJ ır fi 
mükemmeliyeti ile beraber tıı''W 
lannda ehveniyetine itin:: t ıııif 
kendisine meslek ittihaz cY e 

t 
Harikalı Bir lktı5~ 

"'~ Artık buharla leke çı1' ,41 
müesseselere ihtiyaç ~·1"' .,ıı 

Cezmi Leke Sab~r' 
Bu lhtlyaa mükemmelen gsrııı;.ıı 

Adre1: Salih Necati Ec~• 
Bnhçekapı .. 

SON PO~ 
ti Uı I 

eTJDi, Slyul, Havadis ve • 

- .-11' 
idare ı l.tubul, Nmuo•dl 

Şeref ıokalt J5 • J1 -Telefonı lftaabıal - 2fS 
141 

Poeta kutua11 ı t.taab411 " ';#" 
Telpaf ı Lıtul»ul 501'1 -Tütün inhiaan idaresi latan· 

bul başmftdüriyetindeo: Bqmil
düriyet dairesile sabf depola· 
nnda bulunan sobaların vazi
yesine ve yeniden mübayaa 
olunacak levazımı münakasaya 
vazedilmiş olduğundan talip 
olanlann ve daha ziyade malii· 
mat almak iıtiyenlerin tarihi 
ilanından itibaren bir hafta 
müddetle Başmüdüriyet leva
zımına müracaatları ilin olunur. 

mahkeme divanhanesine talik - ıu• lll w elmeleri. He ılh emetlle tebliğ oluaur. 19111İ .. _ .. _______ .... ___________ .. 
Galata Çinili Rıhbm hanında 

Rejln11l, Lo/onten, Vital 
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