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ôGRENMEK 

b· 
:te ~ lıtmnetli ftJqam ıa-1 lı.~ı. l<aaımpapda belediye 
~it •ha_ devam ederken ortaya 
lftıı!.~ bayrak çıktığım yazdı. I 
~~t rgazeteleri Serbest 
rltsa.r lllfirteci göstemıek için 
~~şu arıyorlardı, derhal bu 
\ti- bayrak efsanesine r yapış-

'4lt " . dtl\ c tahkike lüzum görme-
~ito s_,tıtunıanna geçirdiler. Biz 
fıtkarın sonra hakikati yazdık, 
~ muhterem arkadaşlan 
C)lıtı.,/0luna getinniye muvaffak 
lt,bc a1dık. Verdikleri asılsız 
'-tiı/ er üzerinde ısrar ettik· 
'-'~ ... ~ i?rdük. Mecburen ayni 

:Sutla bir defa daha döndük. 
'ııt~ttc bayrak meselesini kat'i 
lbııt,ı lesbit etmek ve bu 
)et r dedikodulara bir oiha· 
lıa~r~t~ek endişesile dün mu· 
~i.şa Ctıtnizden birini Kasım-

Ya .. d 
"ttıp gon erdik. Evvela Ka· 

~~Polis merkezi nezdinde 
~>"le b· Yapbk. Polis merkezi 
~-~iı ır ba}'!'ak mevcut ol· 
~~·, ~' v~ polisçe böyle bir 
~Q sa esbıt. edilmediğini . bir 

~titld Ylcdi ve bu rivayetin 
~tu. e durulmasına hayret 

ı ... Quncı...ı 
~~ sonra: bayrağı kul· 

lı~~ti~klan bulduk ve 

f'JlmllJI elinde tutan KlmU Elendi 

• 

ve kardeşi ~ami Ef. Jerle Fet· 
bi ve Hüseyin Ef. ler cuma 
günleri ve işe gitmedikleri 
diğer • günlerde Kasımpaşada 
koşu yaparlar, koşu yaptıkla
nw burada herkes bilir. Bu 
gençlerin yaşlan 15 ile 16 ara· 
sındadır. Bunların bir yeşil 
lilAmaları vardır. 

Bu filamayı beş sene evvel 
yaphrmışlardir. Bu filamayı 
işaret olacak bir noktaya di· 
kerler ve bu noktayı da koşuda 

t münteha noktası addederler. 

1 Kasmıpaşa intihabının yapıl· 
l dığı gün cuma idi. Çocuklar 

1 
yine yarış yapıyorlardı. Bu 

( Devamı 3 üncü sayfa.da J 

intihapta Garip Tecelliler: 

Bergama Polisleri Ki
milen Tebdil Edildi 

Otomobil ile İzmire Gönderildiler 
İzmir, 14(H.M)-Halk Fırkasıuın · Bergama hediye naıetlerin· 

den mütekait Salim, Tikve.şli Osman, manifaturacı Ahmet, Kon· 
1ah zade Şevket Bey ve Ef. ler b~gün istifa ettiler. · 

İzmir vilayeti Bergama intihabında komiser ile polis memu,... 
· rmm v~iyetlerini beyenmedi. Düo akşam hepsini de kamyon 
·.-e lzmire getirterek değiştirdi. Yerlerine başkalarım gönderdi. 

SON POSTA Halkın gözüdür: HaJk bupunla görür 
SON POSTA Halkın kulaJıdın Halk bununla işitir. 
S O N P O S T A Hatkın d 1 l i d i n Halk bununla söyler. 

İSTiYORUZ 

. ~ S N POSTA İZMİRDE 

Muhakememiz Bugün 
<?ğleden Sonra Başlıyor 

İzmir,lS (H.M.)-lr.mir hadise
leri münasebetilc yapbklan oeş· 
riyntta bükünıetin manevi şah I· 
yetini tahkir addedilen İzmir ga
.cetelerinin ve bu rıe.şriyabn bir 
kısmını iktibas eden ( Son 
Posta) nan muhakeme ine bugün 
öğleden sonra ağar ceza mahke
meainde başlnnacakbr. 

"Son Posta,,nın mes'ul müdürü 
ŞcUrn Ragıp Bey, arkadatımız 
irfan Emin Bey ile bir!ikte dün 
gelmiştir. Fakat davada aaıl ali

İzmir Hadiselerinin 

Zühtü B. 
' daşlarile birlikte adalet huzu
runda hesap vermiye sevkeden 
mesele malumdur :] 

Fethi Beyin İzmiri ziyaret ettiği 

Müsebbibi 

li dar olan Zeynel Besim Bey 
hastalığı dolayısile mahkemede 
ifPab vücut edemiyeceğiui bildir· r Manevra 

Kimdir? 

~iş Ye istidasına bir de doktor 
ı·aporu raptedilnıiştir. Binaenalcy • 

muhak emenin tehir ed ilmeıi muh· ~"'""'~~--------------------. 
temel görülmektedir. 

Aldanmayınız! .• 
Hakikati Bilmek 
Dairna Faydalıdır .. 

izmir, 14 (H. M.) - Halk fırka· 
sanın İzmir mıntakası müfettişliği 
belediye intiltnbmda görülen 
temcyül!eri her akşam bir rapor 
jle f ı rltanm umumi katipliğine 
bildiT·mektedir. Fakat bu rapor
h rm mündcrecatı ile Halk fırkası 
meb"uslarının ya:ıdıkfor1 raporlann 
ıuüuderecab arasında tenakuz 
vardır. 

Müfettitlik halkta umumi 
tenıayQlün Halk fırkasına müte• 
veccih oldu~unu öylemckte_ 
mcb'ualarsa bilakis Serbet fırka-
ıun kazanmakta olduklarmı bil .. 
dir.mektedir. 

Halk farkaaının umumi kitipliti 
bu tezadı nazarı dikkate alarak 
bugGn milfettitliğe bir taliraf 
.pkmift mübalağalı raporların 
~ydadan ziyade zarar verecetini 
eöykmit. neticenin aynen bildi
rihueslni istemiştir. 

~eli'- onları -Y ~. n agzından din· 

~Şii 8 
l~sin. ayrak Mese-

Bugüne kadar Bergamada verilen reylerin (1100) 1 Serbest Kup n 
fırkaya (80) ni de Halk fırkasına verilmi~tir. • 1_...._-, · o 1

1 

35 _ 
~erbest Fırkanın Buca Ocağı Ne Oldu ? 
lın• ir, t4 (H. M.) - lzmir polis mildürü Buca'ya giderek 

Serbest fırkanın kaza ocağına ait defterleri ve makbuzları 
müsadere etmiştir. Ocak bu ~a.reketi gayri kanuni bulmUf, 

(· l(aa,!n Esası Şudur: 
~) nu:şada, Doğruyolda 

"rada oturan Kamil derhal bir protesto mektubu •ermittir. 

ikinci Piyanko 
on Posta 1ga Mahsustu 

-. Hammefendi; efoisenizden bu kırmızı renkleri çıkarıuazsa
aız siı~ bolşevik derler; yeşil renkleri d~ çıkarm~mz mürtecii 

- Onun i~·i·ı soyu?rnyıın değil mi? Akılhsmız. maşallahf 



2 Sayfa_ _ _ SON 

Halkın Sesi DABf LI BABBBLBB Giinün Tarih. 

İntihabatta Ne Beyoğlunda İntihap Mücadelesi Canlandı Kadıköyünde.. inanır Mısınız? 
Gibi Yolsuzluk- Gala~ Rumlan ln~haba Her ı•ki Taraf Ta Kam- GaripKarB~n~ıadildı...se he- M. VenizelosuOinleyin· 

1 a r O 1 U Y o r? iştirak Etmedıler • ~ Yunaa Bqveklli GÜD m 
Dün B 1 ı lns T n."1.-ıı.. c:hkö ketinde, nutuk aöylemit- Bu nut-

1 1 k eyoj unda ~. 411- OD a an .,.,..... a ,Gnde intihap kunda v,ınıani•"-- !I- T"'..11-~ ntiM...,. 1111~ k ı • u itin · ·.ı ...a& fl fd ıla Vı .ôil i de gwti. Fakat dedi ,..________ - unu 
lar olduju .ıöyl~niyor, bunu birçok ıçı e re.,- ası.. ti . .k ... ela. Serbest ... andaki münuebata da te 

vakalarla teabit etb°k. lru kere otemobl faalyetl eneli ~ A ) R ~-ti.-.• Ad dİ ~ ~ ~ a
1 ,_._k &.ln andmk ebnH " Am(ftlr ki: 

de b.._ •r "• M ' • ı.- ili .. d• d.lilA lfidiae elml· b aft e 1 n:;ı m e ·raznr bqma ge>ienıerin ~ keneli - .. TiirWfe üeanwıdı 
tedik. Dün halktan dinleditimiz malda beraber bazı mlhıaka- iaimlerinin biuıına imzalannm uar •ilren mücadele veya muha 

fik"etler 1unıardır: .. 1) "1ar eksik olmuyordu. "tine Beledi~habmda ilk 1 ~ :.. ~- ~ ~ veya ~ ~UJI,. sama bitiyor. Son "-"' Lo 

_ td· B. :t.b!:-:U ka- alelüaal dethnle ismini ~ :::'-mtltak'-k k:::.ı &.. !t-::;.. _. -r C:: ~tıklerini ~edil- ve ::m::!~..:•:it :...tw.ıy 
auni değildi. B~ ~takalar- Bll)'8ilar -=-~~~Yet kabiliriz. F..at buna ~~ Bu)); Başka Bir Na~ acldit ~~ '~~ i.Hnaf etmek anUunda de 
da ......... _ ,.._ ...... abmya -er .... - dla bım ıea ..... .ıat ...,...,. a ....... ~ encllmml .,....,. ...... • es - • w,.ı. ,.._. -

t:a~ea'tıv::.; ko!::l.w....~:.= r;::n..~~F~ ~'illlt..,"'::i:! ... -,_,~._.-:U,.,s. ~~iİf'IŞçlı.FJtlN'.IJAY 
ılclir. rey atmak içia hataya kadar lamnaktachr. m hemaa ~ bydecleaek •• ~ NJ •mal• Kadmlar bhtiii .... 

Jf. zahmet ihtiyar etmlftL Burad,I Prek Halk ,.,..., fiklret ettildell itfa .... ~ ~· Halk Fll"bmna milracaat lerln toplu olark 
Fahir Ali B. (Ktiçük Aya- Dün atılan reylerin miktan terek S. C&mbviyet haallll ~ f>atb •tr nafme ça'ıib. ettik, -~. c!a ~u. dh-lmW fabrikalarda ka~ m 

.of,ada Cincimeyd_..8> takriben 400 clllt. &un• ... ~ ._......._ _ T.-ık Wmleri bal11111111JD mlbıtehip- tamamenO • -:m iPttik. sqtterilai. it yerlm.i aldıJd• 
_Mesele bı r•. Yallibn Cak 91 bd8n H-'*..,...., tarlarim otomobD ile~ ıere: O kadar any~ ba- skiclarda... yemıi- mikt.:ldnı 

intihap tekil ve mahiyeti iti- ablmaştır, mlltebaki.i Seibest yort~ .. -:: bel.,, def.. ~--~ Ma .._ Olkllds intihabatı eUi ba- ı-
barile kanW?1 d4udir. Feshi f.rlraya aittir.Haa: fubs-.:rey mde -::. :,,:. ~ nl>~ any~ denllllt. c~~t raretini kaybetmiftir. lutilıap etmektedir. Bn tetkik 
lizı~ ~- ftta.,t'!fl• veraler els.rifede Rum•• ve !t,.:e . . iDtiha •• .., çevril• uraıu..J...~ ma'hamncle Serbestfarbya ray ten soera birlik bua teşeb 
rey verememiŞJerdir. Ermenilerdir. ada•mafih Gala- 0 ıçm ordp iP ıeae fiim ıelea •.J·~ • -. verml,- -t- 21 m u.:d lerdeHUsusfltnluNc:K .. ArtııN ~ • ... a _, * ta Rumları eberiyetle reyden • yllrtbnly u. ~ mb fuaftUfan ba 1.-ftka 1r·.- ktu• .....,. ~ ~ı 

Sadık B. (Saltan mektep iatiDklf etmişlerdir. llme9i1er O derecede ki,~ kullan- ..We menfi cevap veriyorlardı. .,_,ımee yo • Buna raı- Belediyece görtılm 1 
-Wlı•de) klmil• Serbest &rkaya rey 1111)'& peaterla ~ çok ol- Çö~leSiahJ tıeritfi tndeen ka~~·· be!ıı.t:~i ne- a.riDe Diva,olan-11 ( U 

- Beace lgapmt dettklir· vermişlerdir. llr Muent. ma- ....,. rafmen alrqm lzeli Aıq.ma ka.reylerini aıa- n.e mauarazayı g yor; 
E.babı mucibeaini 16ylemiye baUesinin malitan tanlmclan ~k ="kidıp in ra':: J:: aıyan çöpçll amtlellni ... • t:=n~ )~~'feıa S- :r..Yı:n;~:.ı ;: 
b..t Yar a? tehdit edilcllii ba.lde pae Ser- ~ g&illdr 1 nihayet kuvvetli bir toy& ile ·--..ı--~b ~d lisle dm kanalizasyonun yapılmasına * beat fırkaya rey vermiştir. • K ·d aralarmclan çıkanDlf ve f3yle Jauu•nua, ~m e ~o. er u- ~ __ w ---....... 

Eşref B. (Nuruoamaniye cad- Beyazıtta.. Kim azan I bir klfecle blu ameleyi P i:'°'~ &;.",.. ~ __. --
c*i_ 1, .enedlr hma~-m. Din Bey~ intihap ilki- Kat'lyetle iddia edilebllir 1d ~,ıc!,.~?r~ir aimlaa flJle Am ... ...._ I AICIR lrQCUKLAR 

.... ,. netle geçti R ftl'mler din burada rey atanlann aZİll --!-ı-! .a.-L!- ~ l"Y 
Kaydin yelı dediler. Benim k .w:.:1..1: m,_L_.,eJ _L__ __ • • e1maı.....: S.ISMt Far'-- ta- -Biz reylc:Uu.m ~am- ecll,o- •ı:B•.-1 am=ma T...,.._ mekteplere 

0 bi binlmee kişi ftl'dar. Ba ço ~- r...- ~·~ ~ _,_ ruz, h•klanmmla feragat bir zat Maya ftlJ wımek lqtirilmek &zere Himayei 
~P banda• dolayı fe.he- Serbest ~ iltizam etliii ~''--rden ş!ı .. ~vet ediyoruz. Allah ı:kma P1 çap- iatiyenlere hir tarafta duran fale ...a...d--=•5- _,__u __ 
dilmeli, defterler yeniden ya- g6rülüyo • • ıe llUl.r cO amele91 hep irden arka bOf bir ewak l8DChğım p • ..,.. crucu ~.._-
almalı, halk reyini Krbeatçe Y enıköJ • Sarıyer _::.1:--1- 1.:-L Dır· lnbata~ aliolmaka~ kapı~• ulona almsm Ye rey- tererek: Buraya at, demit • olarak mekteplere yerlı#; 
vermelidir. BQyükdere, ıa..eç--..._ ~ ~ -uma w. lenm 8bmlar. Sokaldanm12 fakat orada bulunan bir tirilememip. Bu ~ 

lf- çeköy intihabma dklll içillde Fakat gene fik'yet vudı ve cöpt~ pWikten ıeçilmiyor.. poli8 bana mani olmuş ve rey, mMEsnJeKkTEetlPermeLER· DiadEKle edFilm~ 
y akup Ef. ( Nuruosmaniye devam edildL Hallan ı-aynli iç ~:ı:~~ br- Eiıil MD aMJ ve kaymakam 'ffr/ anclıiana ablmıştır. Kapı AJdll·:i 

cacldeai 44) Serbest Farkayachr. ·-, ~ue11 bu telllfe fU cevabı veriyorlar: antlnde merdiven başlannda ÇOCUKLAR 
- Halk fırk ... ma -y - Bakırko"y ka lehine kullaaaca&ilann ~ . - trey1e gayri kanuni iti b:l--:. kimin tarafından ko-

... .... ..-v- leri bulunmu)'C?r. b -.... auu~,.. Her sene olduğu gı"bi 
rinea rey abyonan, Sabeat Bakırköyde de intihap ali- 2 - Sandık bapnda bulu- ız y....,-ayız. • nulmUf iki kiti reı ...,.,. ·waecle Himayei etfal Ye 

fırkaya olunca &taınıJol'IUD. kün içinde Jirilmüştilr. 150 naa llıwa B. eald harflerle ( ••) Ap Ne Diyor? gelenleri, bagtbı rr/ lllln- •hm• .....,_._ mekt 
Bo şerait içinde yapılan bir kişi. rey ..-.m. Bu .150. t:bb olan ntıfua kAiıtlanm Bu tehac&m aee•=:la mir J.cak, ve yalmt,. ine. la a111n. deki f.wr ,.,.klan ~ 
intihap neticesinde kazanan re~ .ICJ!» a 5-be.t ı.ka ıçm ul etmiyor ve &zerlerinde eltmda ı....t- .4':.=-,:r;: .......... ~' cliJe ıeııte w-- r-, 
tarafın vaziyeU meşru değildir. venhniftir. encllmea azasının (tetkik ~ -r ~ ~ Ç41ok• ı . .dlr. WiıaMt ••t 
intihap bozulmal*ıdır. Y . . B • miştlr) kaydinin 'Lulonmaama amelaladen ( • • • ) •marala Hisar - Beykoz KTEPS KALMIŞ 

J 
e D 1 1 r rapea bir nüfua kiğdı ~ ( •• ) ağbyarak we l8ffetle Banda intihabat tama._ T AI.EBE YOKTUR 

·Abdullah Efendi ( Y ediloıle- h • _ _ rinde clakik•larca tevakkuf şayle llJlllyor: dsm- -"Lı..l!..... Sab-~- __.. Ba 1e11e ilk mekteplere 
de, ffa~pir ~hallaincle) . umsat Cemiyeti edi -.. aau•Ull': UIWU - raca&t eden çomJdardan 

- Birçok ınsanlann gazete- j°'.,: Belediye temizlik itierl - '-lamı Talreimde, Ba- 3 e kaclar 10 kayden 11acak birW _; --=•---=-
lerde bakb tiki etlerini ıör- Şebrimbde Dullflm ft mGdlrl Mehmet Ali B. ~ latta attw. llelwet. AB B. 8 rey ahlmlfh', .,..._da Ser- ·-- ~ ... ...._...... 
dilm. Bu şikAye:fere ıöre bu Ticaret •ekteW Alili ikblat hndan pderilen tanzifat ame- bugGn de Ol'AJ& piecfftl•ir., belt hrkaya Yeril~ reylenlir. kabultıd15A~OjELERl 
intihap kanuna uygun defil- mildenillerile Awapacla tab- lesi kapı &nlerini batarak dedi. Ne yapalım ekmek Beykos bym~ama Retat B. bdi.a . 
dir. Bozulmalıdır. sil görmlf pnc&er•• m&rek- hallan gırmesiae mani oluyor, parail... timdi istirahat ediyoruz, diyor. t V~kAleti b• k 

)#.. kep bir ikbsat cemiyeti tetkil deailiyorclu. Bu biçare herkae klam&,. lar bakkawla tetlrikn 
AH Efendi ( Klçllk Llngada) edilmek nzeredir. Cemiyetin Kapılar Kapanıyor te. Kendiline bir aran ikram Çatalca Sandığı Açılacak maktadır. bctDd komırd!I! 
- Ba intihapta ben ....,. .mamnameaini yapmak 8zere Reyini iatimal etmek için d b ~ Çatalca intih.a. ulrlrıncla kab~ ye .~t 

- ~· · mDeaialer tarafmdaa Nizamet- ubahtanberi 1....1.r- ft ..a-d e en ir pse .. ~,.e: Wa,et ......._ .__ mittir taktim ettijim baza PnJ 
.a.J- .&.11 a_ı-.. w..L-.! - ..._Lll... uÇlyl,.~ \-"'~ - Benün CI08W'9 al-k L- u.m ---- - • ... _.__,_, __ , __ _ be'• --•..&..-_.. 

=Neden olacak; rey Yere- ae:Be;" .;t·;tir. m11111111 :1rn:":~c1m~a~ dar .-uı ... ~-An.ta-.;.:: S.ndelr açallak, n,ı. tmif Wl&IUl1IK1I ~'""""--~ 
meclim. llitteıebbi8 heyet &almb- b=..t.-- defa 1...;;:...ı_._! _ 1;. beni pzeteye JUID81lll, IOlll'a eclilecektir. ......... ait eli- Cemi~ Bel • 

..ı. deki --be ..a..a bir .__ u-,; ...,-umu .,-- 3"'-
T r-T- ·- wy- çemberini yatarak aalcialara kovarlar, diyordu. ter tika,.der \d ....... .Da- Son Ve Tarihi iç 

Abbu Ef. ( Nuruoamaniye lab ,apaalr:br. c1o1c1a ve ita tehadlm& ~ Defter Sayfa 1 arın da ~ tahkikata •• edil- Cemiyeti belediJe 1.-ca~esit!~ap iyi yapılmadı. Gazi Muallim Mektebi ~ polia, mateadclit defalar Kaçar imza Var? mektedir. içtim aa clnet edilmifti'· 
Rey vermek istiyenler ftre- Tarih Muallimlili :-"kal:pamak mecburiye- Din Denlzaptal Ye ller- lerla blrmc:W 18, diiwi 18 içtimada eac:Omenlerde 
~01!.azeteler balkın şikiye- İstanbul ilk tedrisat mlfet- Kadınlaı Arka Kapı- kezefencli mahalleleri defter- aayfabk idi. ŞimcliJe bclar her mazbatalar mllzakere ve 

~-ı · d H d" Nlzun D- d G • terini llalettavin -·- ... __ -L. aa..ıJ-- ...._L -.... a.:.: .L...&! rara raptedilecektir. Bu 
MIUeaddit zabıtlar tutulmuş- ~ enn en am 1 ~ an 1 r iv o r 1 ar ~- - um-ur ,.._ -· ~ .. ...... cemiyetin IOD ve tarih1 

tar. Bu zabıtlar meydandadır. Ankara Gazi muallim melde- bdibam aruuıda çiğnenmi- den alarak intihaba iştirak baba iltink etmiftir. imza mm olacaktır. Bundan 
Tetkik edilsin. Görll.lür ki bu bi T arib ve coğrafya muallim. ye ve itilip kakdmaya rağmen edenlerin vuaU miktarlanm mahaDeriade ekwı,etle ,_, içtimaı tehir l»elec:liJe 
hdihap kanuni değildir. liğine tayin edilmiftir. intihap mahallini terketmiyen 6ğrpıımek istedik. Bu defter- malt izi vardır. akteclecektir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikigesi: 

J: ffaAn B. - Puar ola yemişçi batm- Bana 1 
lü okka üzüm Ter -. bea aeçeeetim. 

llaaY - 5ef bablaa lfma a.,I 

2ı ffaAD 8. - Şu kenardaki sallnmlan koy. 

....... - Bat lltlhle. 

Pazar. Ola Hasan B. Ve Man 

1 
3c Hasan 8. - Ben ken:rdan cllyornm, Mil 

lçaMn alıy~ Ben intilaap ecleeetim dedim , ... 
4: Huan B. - O yllomı da i~....., .. 

... ıea de Halk ....... .... .. b- ___.....-. 

tblJonma. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Fethi Bey Ve Kadir 
Çavuş 

Bizde Lindon Sisteqıinde Tek 
Taksi Kabul Edilirken A vrupada 
Otomobillerde 

Muhterem efendimJ • y 1 Ye ı·ıı·kıer 
BugünkU Cumhuriyet paeteabMhı apı an · n 

Fethi Beye rey atbnhnadltuu ve buna 
•ebeµ olarak ta defterde !aminin bulua

lllaınaaını g5aterlyorlar ı... Bu huıua 

hakkında bir ıey aöyllyeeek dellllm. 

Bunu beıılm gibi hukeı okudu ve 

duydu. Dcfterd:. lalm bulunup bulua• 

ll'laınuına dair tlmdlye kadar blr çok 
1111..Uer yazıldı. •• 
~ de Fethi Bey meaelealnln cer ... 

l'-. ettiği ~in Beyoflu mıntakaauıda 
tereyarı eden bir hadiaedea babaede
tetı111, 

Cihangirde Kaptan Hkaj'ında Kadk 

,.~ lamlnde bir adam nr. Bu aclaa 

~terde iaml olmadıiı &çm latlbaba 

~tL intihap ıanchlı fıadıkla 
~ elma11na nf'men Takalm 
ıı...teaıedi HilınD Bey bu 11C1Dt ahallalnl 
"~ c ... ·nglr eamllae bek~er .... 
'-•il• top'an .. BlrdaÇ ,U.. evvel de . 

~ Beyoilu belediye daiawblde lkea 

l'-e b\I dvar halkı Fino.ata e..u .. 
tt1bec1u.,a ellerine Halk fırka11a .. 
li 
lttleri urilerek etomOblllerle daireye 

'ttkol11nmuttu. Bu meyanda Kadir 

~~ ta cı~..... c...U.e pflnlmlfb. 
ine bir ilmühaber verilmlf tL Fınclıld11• 

9'cıderlldl. Kırm11:1 rey attınldı. 
ICe11dJ kendime maluıyue edlyonam 

~ cllyonaa lrl ı ( Demek ki Arabiıeı 
'dı,. faVUf Uder F ethl Beyd .. dalaa 

-..,.,lllUf. llaaaaflh l'-.&etealsba .. Nen;• 
~ reytnW lnallaaaDJ•·• Tanl)etılal 
kit dotru buJaalda beraber .. Halk 
-. ._ de Serbut fırka lehba.. ..,W 

~-lll•cba. Çhldl ....... ~ 
._.... Clı...,tr: 

Rael - -
Bir Tanih 

.. llhterem sasetealda 27-9-930 tari1all 
'11.ı._ il -andaki k81'Uer •Otuauncla ADlsaia 

llli< fu1s..ı mutemetleriae dair .-.m 
'-de Azla lm:ub bir )'MI r3rdllnı. 
lıı llu 1a&mda Ankarada bendea baıka 
~ ~ ohnamaaıaa ve tartdımdan d• 

Jle bir yau yuılmamıı buhanmuı ... 
~'-ı, hUvlyeti haldklyealnl tahardan 
t 1'1ııeu bqluı hlr ıaıu. tarahndan 
'aildıfl, aulqılıyor. 

lı.ı. ICeYfiyettn ayal .&tunda tanlhlal 
-.._etle rica ederim efendim. 

-
Çadıra sade 

Aıiz 

Bir Tashih 

Yeal ot ... Mllenl• ilu .. ..._ hılM f9P1ell .... ....... ...,.. .. ..__ , ......... 

Eeld at.tem ot•...WU.-de .... tebcllll 
kolun ve ay ... qnl -uada, Wlaama
cl't; yapıbr. Yeat oto .. bllerde 1"ı ._-... 
• ı ... bir ....- W.. eclw. 

Buji kablolanıuaın laerıne vaııedUdlfl platıar için , 
cbwaltten bpaldu yapm ........ S. N)'ede ,.,_urlu 
laavalanla bosulmuıaa meyttan verll .. .atedlr. 

~etellbl• 5 .7etılnlenel tarU 
~ ... mekteWm!a hald11n4a lalllfa 

' ,uaı.. beyaaat:n tuhlhl•I 

ı --..._, Paris'te Londra'da ve Ber-1 dirli mot6r yapan fabrikalar 
~ - Nakil lhaUhaherl bedeli elarak lin'de 1930 senesinin otomobil da Yardır. 
-- tale..._ .-• t.ten•e•lttlr. • 
..._ ~Pt• maarif lc!arealH l&auaselen • aerırileri hemen hemen aynı Silindir adedinin ziyadelq-
-;- )...._.br. z:amanda açıldı ve bu ıerp- mesinde görülen fayda, yok~ 'a..:.ep aurlf idaresi tarafında• lerin her üçünde de birçok larda vides değiştirmek ltızu

' itik· Bltı•+• ..._. Jeiaililder ılrilldO. munu eksitilmeai, mot6re fazla 
~.llade. keneli tarafımdan kapatıl- 930 . oto~obil sergilerinde kuvvet vermesidir. Ayni za• 

Radikal nlH- mlld&rl nazarı dıkkata celbedu nok• el d b .il d b .•. 
talardan bqlıcaaı 4 silindirli man a a UJ er en ınmn 

"-....., Zelilıa Şerife motörlerin yavaş yavaş or- ya~l~maaı neticesinde bir 
~ ~ - -.uun terki ndfe tadan kalkmaya bqladığınıa lilindır muattal kalırsa bunelan 
S".: l.tankla seldltl anla11lan aörUlmesidir. Şimdi hemen mot6rGn mttteeuir olmama-
"' '-- hakimi Şakir Beyin der- • d 
~~ memuriyetine hareket etaen her fabrika (6) ve (8] silindirli 81 ır. 
-.,. • 'Velı&Jetl ceJllealnden bffdlrU- motCSrleri tercih etmektedir. Sergide f6rillen yenilik· 

ıt. Maamafib 12, hatta 24 silin- terden bir tanesi de tahrik 

~N POSTA" NIN Tefrikası: No 60 11 u HAR R ı R l )arın kaideleri, sulann tuyiki-
ıı.. ~ MORIS LÖBLAN le yıpran1D1fb. Raul kumui-

Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti le üçiinden de büyük yanklar 

1 M D A T G E L ı Y O R 
açb ve gardoler ki, bunlardaa 
biri altın varaklar, Bteki albn 

k _ ~ taneleri ve llçüncllsii de alb• 
~~ arazi içinden sular ı da altın noktaları parıldıyordu. . tozile doltı• idi. 
' Yar ve toprağın arasın- Heyecan, hepsinin boğaz· Raul llmbaaını kaldırdı ve 
~llehre doğru akıp gidi- )arını tazyik ediyordu. On bet iki avuç albn tozu alarak ha
~~ h ~azınalardan biri duva- yirmi as1r evvel, bqeri bir vaya serpti. Parlak san zer
~- dır :Yere çupmlf ve bot- varlığın servetini muhafaza reler Jl.mbanın ışığı albnda 
~ı,t alııııob. Methali biiyilt· ettiği bu karanlık. derin, esrarlı pmldıyarak uçuştular. 
'ııı, ~ kçtdar ve Raul limba- yerde birkaç dakika kadarsess'a Beşu bu manzara karşisında 
\ ~t'thtı. durup bakındılar. Hepsi oıaJa ki d'z1 . 
:~11cliı .. ~l~en girdikleri vakit bulunmayı bir mucize telakki 0 kadar şaşırmışb ı f'n 
111lı "rını bır· • d bul d büküldii ve topukları üstüne "I .,t. V . ma~zen e - ediyor u. 
" aL aktiı oturmak için yere çöktü. ;ilk e cenaze odası Raul müvazi surette duran 
~ijtn h "-ullAnıldıiı tahmin ve dikkat edilmedikçe ayrı İki kıı.kardes te büyük bir 
~~ 4t. u maln:enin tava- ayrı parçalar olduğu anlaşıl- hayı,,.,. 1ruıde geri geri git
t.~, "~ >'~k k•ndılhıe benzer mıyan üç taş direğe ilerledi ve mişlerdi. Fakat onları hayran 
~. C:trı luu·ap izleri ve ar- kr.z~aaım kaldırdı. Birer üstü- eden şey, büyük bir servetin 

ı rnnDyor<lu. Duvarlar- vane ıekJinde oian bu sütun- mljdNİ olan bu albn tomanmn 

kuvvetinin arka tekerleklerden 
alınarak an tekerleklere ve
rihneaidir. Bu yenilik sayeain-

de motir ile diferansiyal ara-
1111dan ana mil kalkmaktadır. 

Diğer bir yenilik de d
rat 'tebdili esnaamda deb
riyajın ayak ile dejil, el ile 
yapllmuının temin edilmif ol

masıdır • Büttbı bunlardan 
başka teferruatta da birçok 
yenilikler yapılmışbr ki bun
ları reaimlerimizde takip ede
bilirsiniz. 

uçuşu veya on beş yirmi asır 
evveline kadar giden bir ıamn 
bu ani keıf edilişi değildi. 

Hayır, bu hayretlerinin H

bebi b&abiUün bqkL Ve Raul, 
~lann ne diifündiiklerini ~ 
nmca, ikisinden biri cevap 
verdi: 

- Biz sızı d&şüaiiyoruz. 
Raul.. Ne adamsınız, ns bari
kaamız. 

, Kızkardeşlerden Meki de 
derhal tasdik etmişti: 
1 -Evet, her gün, her yerde 
teni bir karikanız1a bizi teshir 
etbıiştiniz; fakat, hele bu defa .. 

Raul tatlı bir sesle mınl
dandı: 

- Seven ve hoşa gitmek 
istiyen bir insan için herşey 

kolaydır. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kızlar Hangi Erkeklerle Evlenirler? 

Kızlara Kendimi 
Nasıl Beyendirirdim? 
Kızlar Kimi Beyenir ? 1 ] Ev Elbisesi ... 

Erkek olmadı§ım için bir - -
erkeğin kıza kendilini nasıl 

beyendirebilecejini yumak ta 
tuhaf oluyor. Fakat evvell 
ben im haleti ruhiyeaini bir 
erkekte. daha iyi bilirim. O-
nun için erkeld.U. hanıiJeri
ni Te nİçİll Hyeadİlderinİ daha 
iyi blhmin edebilirim. 

Kız erkete daima mistakbel 
lrocua nuarile bakar. 

Onun için her tamc:bj1 er
keji bu g5zle tetkik eder. 
Kum muhabbetini, te•eccnlıü
DI Ye temayillin& kazanmak, 

· bir kızın kendi.aini erkeğe be
yendirmesinden daha kolaydır. 
• Kızlar evveli umumiyetle 
titiz olurlar. Pis giyinen, pis 
yqıyan erkekten hoşlanmazlar. 
Temiz giyinen ve temiz yaşayan 

bir erkek daima kızın nazan 
dikkatini daha çabuk ve daha 
kolaylıkla celbeder . 

Kız biraz da paraya ve şöh
rete dGşkündür. Erkek kendi
aini paralı gösterirse kın daha 
çabuk kazanır. Erkek olsay
dım kızlara karşı mültefit, hür-
metkAr, terbiyeli görünür. fakat 
bir taraftan da erkek seciye-

sinin bütün hususiyetlerine s.a

hip olduğum hissini verirdim. 
Kız, kendisine benziyen erke
ği sevemez. O, ister ki erkek 
nazik ve kibar, fakat ayııi za
manda erkek olsun. 

Kız sarhoştan korkar. lçki 
içen erkekten hoşlanmaz. İç-

ki içsem bile bunu kıza hiset
tirmudim. Fakat bir erke-
ğin kadına karşı sırn mu- • 
yaffakiyeti en ziyade kınn 

hislerini okşamasıdır. Kızı met
etmek. Kt s ırlannı örterek 
daima onun kuvvetli tarafla
nnı görmek onu teshir eder. 

• • 

ATIH-HIBIYE 
11 

P.eyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sütunlannda 

Ancak akşam üstü, gölge
ler bastıktan son::-a - çünkü 
yabancı nazarlardan sakınmak 
llzımdır - Raul otomobilini 
1U.hzenin 6ntlne getirdi ve 
atız ağzına kadar dolu iki 
torba şatoya tqındı. Sonra Be
fU ile beraber, mahzeni kapa
dılar ve bütün izleri ortadan 
kaldırdılar. 

Raul dedi ki : 
- Gelecek ıl~babarda, ta

biat i._er :eyi öıtm~yi uhdesine 
alacaktır. Ve o va!cte l.adu 
buram:ı remtıne hiç k:mse uğ
ramıy:tc< r: ı ç~n, bizden başka 
bu nelır!n c .,,-an bdND ileme 
a:eçhuı kaıacaktır. 

Rfizgir esilmititı. l J ey-
ltllde çıkan ikinci feyezan da
ba :- ıfb. 

. 
Çaylarda, ev ziyaretlerinde 

giyilmek üzere son moda zarif 
bir elbise. Kollan, etekleri ve 
vücudu baştan başa kat'eden 
süsü bilhassagüzeldir . 

Bütün bunlar riyakarlıktır, 
yalancılıktır. Fakat ne yapalım 
kızlar hakikatten korkarlar ve 
kaçarlar. 

Hanımtegze 

Asfalt Yollar 
Maslak yolundaki ikinci as

falt kısım tamamlanmıştır. Kü
şat resminin pazar günü ya
pılması muhtemeldir. 

-== T AKVIM =:=-=-
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Vakit-Euni-Vasah Valut-Ezani-Vauti 

Güneş 12.39 6 .10 Akşamı 12.- 117.31 
Öile 6.29 12.- Yataa 1.3~ 19. 3 
İkindi 9.3S 15.19 imsak 1 JO.S8 4.3Z 

Gece yarısı, Bertrant ile 
kardeşi otomobile yerJeştiJer. 

Rsul Amoltla Şarlota veda 
etmiye gitti: 

- E... hadi hayırlısı, asıl
zadeler... Oturmak sizi çok 
yormadı değil mi 1 ikiniz de 
beni dinleyin. Ben, T eodor 
Beşu ile sizi lurk sekiz saat 
burarla bırakıyorum. O size 
bakacak ve yaralauruzı tedavi 
edecek. Sonra, Beşu sizin 
için nehrin diLini tarıyacak 
ve biraz daha altın tozu bula· 
cek. Ondan sonra cepleri al
bnla ff'D sizleri trent: bindi
rip istediğiniz tarafa yollıya
cak. Muvahk mı, Amolt ce
naplan? 

Amolt cevap verdi: 
- Evet. 

1 Ark•11 var J 
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llABBM DIBLf ZLEBINDB 
DERTLl'llM LALA, DERTI..IYIM.. DiYE INLİYEN EFENDiSiNi 
SADRAZAM TESKiNE ÇALIŞTI: MÜBAREK YÜRECIN ŞEN OLSUN! 

Onlar, iki adımda bir dü-

1 şerek ve müteakiben yine koş- - Dertliyim lala, Dertli J 
mıya yeltenerek deli bir Ulb· 
rap içinde meçhul birşey ko-
valıyan efendilerini. hayretle
rini saklıya saklıya, selimlar
ken Hünkar, sağa ve aola 
soruyordu: 

- Gördünüz mü, Gülnihali 
ıördünüz mü? •.• 

Ak ve siyah ağalar, cüce
ler, Ef. lcrinin kumral halayıfı 
aradığını anlıyorlar, Wcin mil· 
1.et bir cevap veremiyorlardı.. l 
A)ni zamanda hepsi, için için, 
ıendişeleniyorlardı. lkhklara 
altın .serpen, kayığa atla bia
mek istiyen birinci lılmtafa
dan; sakalına inci dizdirea, 
uçma güller diktirema, kaclm 
elbisesi giyip çıplak kızlarla 
hahçelerde dolaşan ibralümden 
80nra yeni bir delinia daha 
tahta çıkması onlan tititl· 
1ordu. Çünkü deli bir Padiph, 
iMafsız bir cellat demekti Ye 

bu cellidm ıuursuz sabnmn 
kendi boyunlarına inmellİ ber 
in için muhtemeldi. 

Üçhcl Osman, bütün •
rayı alt&st etti. Gözden ge
çirmediği oda, yoklamadJiı 
dolap 1 kanştırmadığı sandık 
veya sarnıç, içine girip çık
madığı delik kalmadı. Harem 
dairesinde aradığım bulama
yınca gene dışarı fırladı. Mut
fakları, ahırları, koğuşları ve 
hülasa her yeri dolaşb, fakat 
kumral kızın ne kendini, ne 
izini bulabildi. 

Bu umulmaz husran karşı· 
sında hüngür hüngür ağlıyordu. 
Henüz zevkini süremediği sal
tanat elinden alınmış, gene 
kafese kapablmıı gibi mütees· 
ıirdi. Dolaplara başını sok
maktan, izbe yerlere gırıp 

çıkmaktan kıyafeti perişanlan
mıştı. Elmash sorguçlar birer 
tarafa çarpılmıştı, süslü kaba
nicesine yer yer örümcek ağ· 
lan bulaşmıştı. O; bütün bu 
intiza1U1zlıklardan, kirlerden 
ve lekelerden bihaber; kay
bolan yar tiçin, sevgili Gülııi
bal iç.in göz Yat• döküyordu. 

Hareme girmekten artık 
iğreniyor gibi idi. Kumral sev· 
gili olmadıktan sonra o muh· 
teşem daireyi :wıdandan fark• 
ıız görüyordü. Melül ve meyus 
Arz odasına girmiş, hıçkırıklar 
içinde bu elemli sımn haki
katini tahlile gİrİ'111İftİ· 

Gülnihalin gözden nibaa 
oluverişi, beni Adem zümresin
den olmadığım iapat ediyordu. 
Fakat onun periliği, Üçüncü 
Osman için aynca. bir cazih. 
teşkil etmekten geri kalmıyor
du. Fevkalbeşer veya harice.z
beşer bir kw sevmek ve o kız 
tarafından sevilmek bilhu-
sa ho~-una gidiyordu. Ne 
çare ki bu kız bir hayal 
olup kalmıştı. 

Hünkar Arz odasının ağır 

yaldızlan arasında uzun umn 
dü ündükten sonra Sadrazamdan 
bu derde deva aramayı müna-
•ip gördü. Sadrazamlann en 
şerefli unvanlan "Lala" lıkb. 

Kendilerine " Vekili mutlak ,, 
dahi denilen o devletliler Hün· 
karlann lalası olmakla iftihar 
ederl<:-rdi . Lalaların vazifesi ise 
her miişküle çare bulmaktan 
aşka birşey olamazdı. 

Meyu ifık, bu karan -vermeyi 
müteakip emretti, sadrazam Mu
tafa pqayı huzuruna getirtti. 
O da b6yle bir davete eaaaen 
muntazırdı. Cülus münasebe
tile askere verilecek bahşiıler, 
devlet ricali arasında yapıla· 

cak tebeddnller, padiphm tuTi
bine ihtiyaç g6steren daha bir 
sürü işler için huzura çağı
nlmayı bekliyordu. 

Davetin vukuile kalktı, icap 
eden evrakı aldı, arz odasına 
geldi, alclüsul yer öptüktoa 
sonra Hünkarın söz açmaama 
intizaren bir köşeye çekildi. 
Maamafih ani bir hayret 
geçirmekten de nefsini men
cdemedi. 

Çünkül tacdar hazretlerinin 
gözü yaşfı idi, kıyafeti "ecell· 
cayip" ti. Hayli senelerdenberi 
kubbe altında hizmet eden 
birkaç hükümdarı yakından 
görmÜi olan ihtiyar vezir; böy
le sorguçlan çarpık, üstü batı 
tozlu ve gözü yaşlı bir hünkar 
ile -bütün hayabnda- ka11ilaş-
mamışb. 

O, çehresine yayılan hayreti 
silmiye çalışırken üçüncü Os
man inledi: 

- Dertliyim Jila, dertliyim! 
Dervişin fikri ne ise zikri 

:erini vezirin yazilne dikerek 
yine inledi: 

- Ne bahn dÜfÜDdüifim 
var, ne ibl&D. Benim derüa 
başka. 

[ ArkaA •ar J 

• 
inanırsanız 
Şehir Opereti De 
Yapılacak 

Bu sene bir şehir opereti 
yapılmasına karar verilmiftir. 
Operet, Almanlar tarafmdaıı 
yapıl~cak şehir üyatroıun~ 
temsıller verecektir. · ~ 

Operet teşkiline tehir or-
kestrası yapıldıktan sonra 
bqlanacaktv. 

Konservatuvar' da Kaç.. 
Talebe Var? 

İstanbul Konservatuanna ye:-. 
niden 40 talebe almmışbr. Ta 
lcbe mevcudu 200 ü geçmiş
t ir. Bu sene Konoservatuvara 
diğer senelere nazarn daha 
fazla raabet vardır. 

Büyük Bir Şehir 

Orkestrası 
de odur, derler. Sadrazam da Darülaceze bandosundan ia
biinkirın, verilecek bahşiş yü- t ifade edilerek bu 'Sene (60} 
zünden dertlendiğine zahip kişilik büyük bir tehir orkes
oldu ve hemen efendisini tes- trası ·yapılacakbr. Bu orkestra· 
kin etmek istedi: da hanımlar da bulunacaktır. 

- !Düşmaum deıtlensin Sul- Konserler Başlıyacak 
tanım. Hazinede elhamdülillah 1 lutanbul konservatuvan · 25 -
vüsat var. ( 2894) divani kese 30 l'Ün sonra umumi koaaer
c;mrine müheyya durur, diler- lcrinc baılıyacaktır. Talebe 
sen . şimdi askere dağıbru. J şimdiden hazırlannuya bqla-

Üçüncü Osman, yafh göz- mııtır. 

Sirkecide Halk Daktilo Dersanesinde mtihan 
Olu Muw ak Olan Daktilolar 

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

Seltlan Sala, Yukardan AfaJı: 
1 - Bir lise (11) 
2- .... 
3 - iplik gibi (3) itte (3) 
4 - işe yeni bqbyan (5) 
5 - Erkek iami (5) 
6 - Ecnebi imal (5) bum (5) 
7 - Anıiria emrettiği (5) 
8 - Meıhur bir premea (5) 
9 - Bir nehir (3) kendim (3) 

10 - • • •• 
lL- Eski şairlerden bi1.!!.!) 

r ' L VAPURLAR J 

Seyrisefain 
Merkez acenteai:Galata k.IP

tü bafında Beyotlu 2362. 
Şube acentcsi:Sirkeci'dc Mühür
dar zade hanı albnda T el.İst.27 

lskenderiye sür' at 
postası 

(iZMIR) vapuru 17 Teşrini
evvel Cuma 10 da Galata 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir' e varır ve 
İzmir'den saat 12de kalkarak 
pazartesi saat 10 da lskend 
riye'ye varacak ve çarşamba 
lskenderiye' den kalkarak 
b.mir'e uğnyarak İstanbul'a 
12 de gdecektir. 

lSKENDERIYEDEN ak
tarma PORTSAtr için de 
eşya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) vapuru 16Tq
rinievvcl per~be akpmı 
Galata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Samsun , Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya ıi· 
dccek ve dönüşte pazar is
kelesile Rize, Of, Trab-
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, lnebolu
ya uğrıyarak gelecektir. 

Kadıköy İs.kelesi 
Üzerindeki 

Dans Salonu 
Beş kişiden mürekkep 

cazbant takımına ilaveten 
cuma günü 14 ten itibaren 
her gün meşhur udi Ihsan 
Beyin riyasetinde muganniye 
Leman Hamının iştirakile saz 
heyeti getirilmiştir. Leman 
Hanımın muhrik sesi ile fan-
tezi şarkılarını dinlemek arzu 
eden zevatin teşrifleri tav-

i siye olunur. Müdüriyet 

Bu akşam 

EU RIRA ve RlELEI 
Sincmalannda 

Gala müsameresi olarak 

lllf azırice Chevalie 
vtı JANNETTE MAC DONALD 

tarafandan 

(Aş < Resmi Geçidi 
lılvetcn: FOX JURNAL SESLi 
lnglllr: R. 101 balonunun Hindistan• ıldetil'" 
:yolda (Beauva~ de dlitUp yaadıjı ıörlW° 
eektlr. 
IHT AR : Mlisamueleı-e 1ı1ELEK 't• ... , 9;91 ıJJ 
Ye ELHAMRA'da saat 9,45 de bqlaaacaktl'' 

FlaUarda a&DUDİ)'&t yoktur. 
Bu mUateana film pek yakında Aabr .. ıJJ 
( KLi)p) n lzmlr'de ( MluJ, KO"fOPH>Jdı 
El.HAMRA) •incmalannda psterilecektlt• 

• !'!. OPERASinemasında 
iki Kalp Birleşince 

(ZWEİ HERZEN iM 314 TAKT) 
Almaya, Avusturya, Macaristan ve Romanya'da baftalarc• 

ra.terildiji sinemalarda binlerce halkın takdir, alkıtlannı kazan• 
n Alman san'ati edebiyeaini yQksclten yegane şaheıer t818 
Viyana'da Şubertin "ilk VALsf,, 1930 da Robert Stolz'un caıf P 
"iKi KALP BiRLEŞiNCE,, valsini timdiye kadar ıöriilmemit bit 
tarzda dinletecek olan ve fevkallde zengin tablolan muaa~er 
hakiki Viyane opereti 
Mtımessileri: W AL TER JANSSEN-GRETL THEIMER 

lıiveten: sesli canlı resimler 

HACI MURAT 
Bütün İstanbul bu filmi bekliyor. Çünkll bu film pelit' 

kadar görülen filmlerin en büyiiiftdlir. 

MAJİK SİNEMASININ 
HACI MURAT'la açılması Ve.tem elektrik tesisatından 

tqrinienel par.ar günl akşam saat ,,30 n tehir edDmlştlr. 

1---------•/DARÜLBEDAYI TEMS~ 
ALKAZAR Sineması fil'~ 

Gayet açık ve gençliğe f ISTAnBUl BEL ~ 
men ve şimdiye kadar Ba aktam K~ 

5000 Kişi saat 
21 

'
30 

da 1111 

tarafından temaşa edilen MEKTUP ı 
B• f h• • 3 Perdelik ı 
ır a ışenın ıııı Piyes 

~.~ I!e~fi~n; !_ uıııııı, 
zandığı fevkalide muvaf- Yuan: Tercerlle t'' 
fakiyete binaen gişelerinde W. S. Maugham A. l\1ıılı 
ezilen ahalinin rahatla ga- tel' 
b·ı · · · Yenı· Bı"r ı· Ik •4e1" n .• d' re ı mesı ıçın: ıvı .. ,,,. . 

ars 6'' 
Bı·r Hafta Daha Eski zaptiye ahırlal'lb.,, 

da yapılan ilk mekte ~ışt!~ 
bili kısmı tama111labJ1 ş F lraesine devam olunacaktır. 1 

- LON ŞANEY'in -
Vefabna sebep olan hasta-
lığa tutulduğu en son 
sesli ve muzikalı 

YILDIRllD 
Filmi pek yakında 

Opera•da 

Harici inşaatı da oP c 
kadar bitirilecektir• 

.FATIH-HAff iiYf 

11 
~eyami Saf arııtı 
.Son 
Romanı 

Birkaç GUne Kadar arı"'~
SON POSTA sntuısl 
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Her gün 
Fırkacı 
Olmak 
Ne Demektir? 

iL ZEKERiYA 
Çocwkluğumdaaheri dostam 

i>lan bir aıeb'ua vardır. Anka
~ kendisini ziy1rete JIİHİla. 
'&eni sörlr görmez: 

- Arbk seninle konuımu
)'orum, dedi. 

- Neden? Dedim. 
- Be kardeşim, dedi, bu 

Iİıin pzetenin neşriyah kar
llluıda iayan duyuyorum. 

- MeeelA •• 
- Meseli lzmir hadiseleri. "b F etbi beyin ziyareti esna

•nda lzmirde idim. Orada 
r&rdüklerimle sizin gazetenin 
~daldan arasında hiçbir mü
~bet yoktu. Hepsi, amma 

epai baştan başa yalan~ 
Halbuki bize İzmir hadise

lerini bildireıı arkadaşımız Ek· 
re.. Bey, lMitibı hayatında hiç 
~ ıiyui har~kete kantmamış 

adamdır. 
lanı.. badi.elerim ta••men 
~ bir i&lle slrflp, bita
~ bir U..mle J"llD'fbr. Nite
._ WcWr .... lzmir ft• 

~ -- beler d&rliat 
~tı•ldlch ..... ipir .... 

..... laı.a. ltinf 
.. kabal etmiftir. 

F alrat fsbalak em dostu-

~--- b~•P'· Onun 
...._ati ,....uıe makin 
toktu. 

lf. 
L_ !-tihabat h•klunda ııazete
~ verdiji malimab dikat
le takip ettiniz. Ayai aıahal
cle)Q intihabat haldoada pze
telerin verdiii haberler bini
tinin tamamn zaddadır. 

Mesela Kuu.P&facla Halkın 
~yişini Milliyet gazetesi 
• .._ fırkumm lehinde olarak 
lllteri7or. Halbuki dipr bir 
~e, onula halkın, ubık 
·~ Yekili Recep beyi tahkir 
~ 81ylAJor. 

8a ayni yak' ayı mitezat 
tepheden gösteren haberlere 
Solc rutJeliniDiz, ve bu m6te-

~=:ler iç\Dde hakikati 
güçlilk çekeniniz. .. 

.... lli.uaaye tezyit edilebilecek 
ı1ı1 bu miullerin tevsik etti
• .... t tudur: 

~lr'kacıhk gayreti insanın 
~ li k&r ediyor. Bu haki
'- Yalnız bizim memlekete 
~ hitfey değildir. Dünyanın 
M:.... Jerinde bir fırkaya intisap 
~k. hakikati yalnız bir za· 
~tden a&rmeie muvafakat 
~ek demektir. 

l P trkacalar hadiseleri kendi 
"'Y11ıet1erae değil, noktai na
~ tevafuku dereceaile 
~ler. Bir fırkaya mensup 
·~? O fırkanın lideri gibi 
-~eğe, onun gibi sayle
~e... ve onun gibi hareket 
tİhtıi ete . mecbursunuz. Fırka 
~ Yeti ... ba~ikati görmeğe mü
~eiildır. Görenlerin de 
&...;ete!. gördükleri gibi söy
~ e mnsaade yoktur. Ni· 
~ Hane fırkua İçinde fena
ı...ı~· ~örenler ağızlannı açıp 
~ti 16yliyemiyorlardı. 

L~ Son P:1ta bunun için 
'at b. · Halka hakikati yal
"'" d~ zaviyden göstermek 
·~ . ete aevketmektir. Bir 
' lÇin bundan biyük bir 

8iz tasavvur edilemez. 'h bi~afaz, çünkü hakikati 
t._ libi aibı g6rmeğe, ve olcla

IGetenniye çalıpyoruz. 

1 

1 - Çöplerinizi .obta tlalmaeylab. S. 
tehir aizin tehrin.izcllr. Onun tıe•bl•ti mm 
temiıJijinizdir. 

S N ltO 

Sözün Kısası -Celal Nuri 
Beyin 
Tehditleri 

-Celal Nuri Bey, Malkarada 
bir konferans vermiı ve Ser
best fırkaya giren halkı tehdit 
etmiş: Bu fırkanın eski T erak-

kiperverlerden farkı oJmadığmı, 
bu fırkaya girenlerin hükumet 
ta:raf 11dan şiddetle ceza göre
:eklerioi söylemif. Bu şiddetli 
ceza da nedir biliyor musu
ıuz? En kötüsü, yani asılmak. .. .. . 

BUGUNIJN TELGRAF HABERLERi 
"Şimei husumet" muharriri 

düşmanlığını o kaJar ileri var
dırıyor ki, muhalif bir fıı·ka
ya mensup olan vatandaşları
un hepsini, yani yüz binlerce 
kifiyi bir kalemde ipe çekmek 
istiyer. Ben bu haberi oku
d.ktan sonra, Celll Nuri beyin 
ne korkunç bir şimei husumet 
sahibi olduğunu anladım. 

•• 

intihap Çok Yavaş 
Gitmektedir_ 

lmair, 14 (H. il.) - latillabat b
u.....- Mltla ........ ,..... aft· 
mektedlr. Daa muhtelif aanclıklara 
ablan re7Mria atledl )'lnaW.a fada 
deflkll. 

Bir Kamyon.. 
Freni Bozuldu, Dükkan

dan içeri Girdi 
Şof6r Münnr Ef. nin idare

ıindeki 3051 No.b kamyon 
Kalyoncudan geçerken teker
lek zincirleri bozulmuş ye Ha
ralambo Ef. nin hakka& cllk
kinma çarparak camlan kir
llllfbr. 

Darülfünunda.. 
Bugün Dariilfilnunun bütün 

pbelerinde yeni sene dersle
rine baılanmaştır. Talebesi en 
çok fakülte hukuk kısmıdır. 

Belediyeciler Haremden 
istifade Ediyorlar 

Barem kanununun lstanbul 
belediyesi hakkındaki kararna
me Dahiliye vekiletince tasdik 
edilerek postaya verilmiştir. 
Kararnamenin bugün İat'anbula 
"6rudu beklenmektedir. 

lzmir Hadiselerinin 
Müsebbibi Kimdir? 
( Bat tarafı 1 nci sayfada) 

Vesikanın, nakline lüzum gör-
mediğimiz kısımlan haricinde, 
metni fUdur: 

"fethi lieyi iatil..bal eden hakiki 
mü•tafcbmn azami (300) kitidir. 
Gerek birinci ve ikinci l'iinkü 
vak'alar, bilhaaaa komllaiatlerin 
tahrikib eseridir. f U"ka arkadq
lanmız tez elden protesto 
içtimaı yapmak llticalinde bulun· 
........ ve içtima •onunda we.e 
bu m6atakbilin Anadolu suete-
aine tecavüz etmiflerdir. Bittabi 
lmnel zabıta mldahale etmlt 
ft emre itaat etmiyenl .. kaqa 
ablan birkaç el ailibtaıı zavallı 
bir seyirci çocuk YW'ulmut Ye 
Halk fırkan blnalanndaa birinde 
bulunanJann tahrikimlz •6zlerine 
mukabil birkaç t .. atılmıtbr .. 

No. 372 8-9-930 • 
lzmir hadi•esl üzerine kitibi 

umumilikten gelen tamimi aynen 
teblit eylerim efendim. 

Naunl 
Fırka m&fettifl Mutia meb'uau 

Seffet Beyin bu tebliğinde 
milatakbllin hakkında Nrfettik-
leri llÖ'der berinde durmuyona. 
Mahkeme icap ederse vesika71 
tetkik edebilir. Fakat Saffet Bey 
hadi•elerin "Halk fırkası binala
rından birinde ıarfedilen tahrik 
amiz sözler uzerine ba,Iadıtuu. 
itiraf etmektedir ki bunu nazan 
dikkate arzedlyoruz ve ıoru1orus: 

- BGtün kabahat mutemet 
Salih Bey ile arkadqlannda 
detil midir, ve Halk fırkuı 
crklnlDl bu aevat, verdlldm 
yolıt malbaat ile llfal etme-
...... midir? 

Efendı er, Sizi Munsif 
Olmıya Dav t Ediyoruz 

la.. taqfı ı iMi ayfacla) H.. Ne Diyor? 
esn ... bir kalat.hk s&tlllw. llunlardl9 Wri Hayri Bey 
Bu blaltabk iatiap ,.. 1 {ICm.mpa .... , Tahtagui ma-
gid=. Çocuklar clla .. laalnlHe CUli 10kapcla 18 
kal "'a lainfbler. nmauMa otww.) Dedi ld: 
Kendileri Ne Diyorlar! - 10- 15 ,...c1a ı.~ 

f-Wjee • b9 fddlde hllllt çoc:wlun elinde .ıak yqil bir 
ettildm >:.-. yetil bayralı fllma Yarda. F9tojrafça har 
deni• NI ty1 lrwlle•• D. de .... Ba çocaklar 
ıençleri hill•&. Banlanlaa yapan Halk fırkuı diye uğı
biri Kimil Efendidir • .Kuamp., nyorlardı. Halk fırkası namına 
tada Dojnıyolda oturur. Bize tezahürat yapıyorlardı. Serbest 
dedi ki: fırka ile alikalan da yoktu. 

-Biz fillmayı kotu filimaaa İkind bir ,ahit bulduk. Bu, 
oıu.k Ht Mile evvel yaptırdık. Mustafa bey ( Kasımpasada 
Bunu işaret filiması olarak hacı Ahmet mahallesinde (42) 
kullanınz: K91u yaparız; erle .. 
nlri&. Cuma sllnü Yine kotu numarada.) 
yapıyorduk. Yoldan bir kafile - 12-15 yqlannda birkaç 
1ıeçiyordu. Arkalarına takıldık. çocuk gördüm. Ellerinde yeıil 
intihap yerine gittik. Kalaba- Bir Alma vardı. Bu flamanın 
bkta eğlendik. Milliyet gaze- yanında yqh kimse yoktu. 
teainin sank dediği şey arka• Hepsi çoluk çocuktu. 

daşım Hüscyinin kasketidir. ~ 
Bqka bir plıide tevecdlh 

.Sanğa Bakınız! ettik; bu zat ta izzet beydir. 
Kimil Ef. koftu, sarık de.. Kaaımpaşada, D6rtlruyuda ber

nilen kasketi getirdi, bir elinde berdir: 
tutarak resmini aldırdı. - Beş, on kDçiik çocuğun 

Kamil Efendiyi bırakarak i elinde bir yeşil Alma vardı. 
hadiseyi görenlere döndük. ! Buna bayrak demek doğru 
- = = 

Şikayetler .. 
Halk Mütemadiyen 
Sızlanmaktadır .. 

lanır, 14 '8- iL) - lallhabatta tutu• 
lu battı ..... ..._......_ oldufu slW 
belki de daha fula miktarda, l11nlrde de 
şlkl,.e doiurmeldadU'. Ba meyua 
..... ..._.ttecam ...,_.. ._.._ 
dı,. ... u.1ıa .. c1atma nt1ncaat -. 

reis ny ftnlels ~ ...... W.lerl 
l>W_ ..... 

ıc.,...,.._ Halls fulr.... ........, .... .................... ~ 
....Uld..t~ .............. ....... 
11111111 alJledUderlal, fakat ret cenlM 
alchldm'llU Wdla ettiler • 

Bir Kadın Koca
sını Yaraladı 

Üakodar'da oturan aftCI 

Mustafa Ef. eve geç pdiji 
için zevcesi Miinevver h•mm 
tarafından sopa ile bqmdaa 
yara)anmqbr. 

olmaz. Çocuklar eğleniJor
lardı, dedi. 

(Kasımpaşada Atlamatqın
cla 51 numarada oturan Nqet 
efendiye daııdük : 

- Ktlçilk mahalle çocukla
nnm ellerinde intihap glbıtl 
bir yqil filima vardı. intihap 
yerine gelmiflerdi. Bu bayra
im alhnda ne sarıklı, ne de 
yqlı adamlar vardı, gazetele
rin yazdıklan hep uydurmadır, 

Oç d6rt lian bilu bu zat, 
dlnyayı dolatm11 olan bu zat, 
ilmi çeşnide birçok e8el'ler 
YDIDlf olan bu zat, Tir) de
mokratik kanunlanmn 'lercll
.neaine çabtan bu zat, Blyllk 
Millet Mediaincie aza olaa bu 
z.at. meler: ne ~, De para
l&JICI bir ..... ,. ..mw imit-

Bereket ...- ki, Halk far
iraa ve llildaıeti yalmz CeW 
Nuri heyden ibaret detil; eğer 
bu mittehenir utm elinde 
h6y0k bir kudret, hudutsuz 
1Jİr salihiyet olaayllllf, vay hür 
· ildrli inaanlarm bqına ıele
celdere. •. 

Sen Halle hrkua tubeJerin
clea biriaia ln&ncl• geçerken 
ı .ılıkla bir tiridi çağuuufma, 
ha? idam. 

Sen .. ismet _.. isminde bir 
•~ocuğa tokat atmıı ve dolayı
sile hiki\met reisini tahkir et
mipim, ha ? idam. 

Sen fırka matemetlerinclea 
birine selim verirken yere 
doğru fazla etilmemİfaİn, ha? 
İdam. 

• • • • 
1 dedi. 

Sen Hakkı Şinui Pı. nm 
tof&ibae "Siz .. diye hitap et· 
memitıin, ha? İdam. 

Sea erkiDdan birinin ab ıe
çerken, h&rmetle ıeriye çeki
lecekken bqmı çnirmipin 
ha? idam. 

ister inan, ister inanma! 

lstanbulda ( Muhit ) is· 
minde aylık bli· mecmua 
çıkar. Bu mecmuayı Tnt
kiyede vazifesi Hıristiyan
hğı nqretmekten ibaret 

·olan (Bible Hause) yani 
(İncil yurdu) çıkanr. 

( Beybd Havz ) ismile 
tanınan bu Hıristiyan mil
esseıesi burada incil ba
sar, İncil daitbr, ve mem
leketin her tarafında Hı
ristiyanlık propagandası 
yapar. lıtanbulda ve Ana
dolunun bazı yerlerinde 
mektepleri de vardır, bu
rada Hıristiyanhk telkin 
ederler. 

Buraya kadar iyi ili.. 
Bir misyoner müeaseaeli 
bir mecmua çakanDJf. Al
mayız, okumayız , olur 
biter. 

Fakat it öyle de değil. 
Harf inkılibından son
ra Babıalide birbiri 
ardınca kapanan mec
mualardan hiçbiri maarif
ten yardım görmedi. Ma
arif vekileti bula bula 
himaye edecek yalnız bu 
mecmuayı buldu ve ba 
mecmuadan her ay 2000 
nusha sabo almağa karar 
verdi. Bir senedenberi 
bu karannı tatbik etti ve 

( Beybd Havz ) Nihayet muntazaman bu mecmu-
IOD zamanlarda faaliyetini adan 2000 nushasını satın 
daha küstahça bir tekle aldı. 
soktu. T6rkçe l»ir takım Ma~ vekiletinin harf 
misyoner kitaplan çıku.. inkılibını neşr ve tamün 
da. Geçen senedeaberi de için aldığa tahıisab bir 
(Muhit) ilminde bir mec- miıyoner mllessesesine 
mua çakanyor. Mecmua- vennesi akıl alır iş de
nın başuıda da ( Beybal değildir ama, ne ya-
Havz ) an Dep'İyat mi- ı palım ki bu bir hakikat
dnrtl Mister B6rç ~ tir ve hakikatlerin en 
nuyor. fec:üdir, 

,.,_. /,,.,,, /ster J..,,.,,. ı 

Vali Ve Müddei Umumi 
· Ne Diyor? 
Keyfiyeti bir defa da rami 
ağızlardan dinlemek iatedik. 
Evveli polis müdüriyetine mü-
racaat ettik: Böyle bir teyden 
haberimiz yok, dediler. Vali 
muavini Fazlı beyi prdtik o 
da aynen ıöyle söyleCii: 

- Yazılan bayrafm Kuım
pqada ıporcu pnçlere ait 
olduğunu t•hkik ettik. Banda 
fiphe yoktur. Y almz iddia 
edilen bayraim aporcu gençler 
elinde olmadığı badieeaidir ki 
bu cihetle de belki adliye 
alikadar olm111tur. 

Bu beyanab aldıktan sonra 
Müddei umumi Kenan beyi 
gördlik, o da: 

- Kat'iyan böyle bir şey 
yoktur. Biz b6yle takibat 
yapmaciık. Dedi. 

O halde Milliyet refikimizin 
bu haberi tahrif etmesinin ve 
bu muharref haber üzerinde 
ıarar etmesinin manası nedir? 
Arkadaş, biraz insaf 1 

Sen v akıt aazeteeinde •. 
Asım B. in makalemi ynbek 
sesle okunurken bllyilk bir 
heyecan içiac&. ıözyqlan 
dakmemipia ha? idam. 

Nihayet, aen de, ey Slzün 
Kısası muharriri, bnyilk Celil 
Nuri Bey aleyhine bu ubrlan 
yumlfsm ha? •• idam! 

Çocuğu için 
Bir Kadın Kendini 
Öldürmek istedi.. 

Şebzadebaıında Saffetpqa 
aparbmanmda ohiraD Hayriye 
H. eski kocuı Mehmet Ef. 
çocuğunu gi>atermediii için 

mllteeair olmUf, tenttlrdiyot içe
rek intihara tetebbüa etmiftir. 

Hayriye H. Hueki hastane
sine kaJdanlDUfbr. 

MAARiF MÜDÜRÜMÜZ MEK- • • 
TEPLERİ TEFh1Ş EDiYOR ATIH HIBI 

Haydar bey ıehrimizdeki H 11 • 
mektepleri teftife başlallllfbr. 11 n . S , /. 
Maarif Mlldiirümilz muallimler- .regamı a, anın 

le, talebe ile, mekteplerin sıh- Son 
hl fUiti1e çok yakından ali- Romanı 
kadar olmaktadır. Birkaç Güne Kadar 

Hallı umumiyetle lstanbul SON POSTA Sntunlarmda 
ilk mekteplerinden memnundur 11..----------.. 
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Öde~iş'te TAŞRA VE IST ANBULDAJ Konyada.. 

llYB11111 • • . •ı -
IEUKİFLEIİIEYİI iNTiHAP NASIL OLUR? .. lllLll1BIG 

E o i y o R Taşrada Halkın intihabata GÖlıUrdiJi AWcadan Birkaç intiba.. 8 ' n l Y 81 L 11 
Fırka Binası Kapan
mamış, Fakat Aza!an 

Yakalanmış 
Birkaç gün evvel lzmir m~ 

babirimizden aldığımız bır 
telgraf, Ödemifte Serbest fırka 
azasından bazılannm tevkif 
edildiklerini bildirmişti. T eJ .. 
grafta ayni zamanda fırka 
binasının mühürlendiği de ha
ber veriliyordu. 

Halbuki, din Ôdemif kay
makamından aldığımız bir tel .. 
graf, muhabirimizin Yerdiii 
haberin bu ikinci lmmmı 
tekzip etmektedir. Kaymakam Sanuıında baHMIHıtıı lfliralc 
diyor ki: eden lıalk.. 
Ödemiş, 14-Verditiniz haber 

lriilliyen hilifı hakikattir. Ka
zadaki ocak binua temhir edil .. 

. ' lzmit te 
m~~r .. Ve liYhuı indiplme- Memmlar Fırkacı Ola 
1DJ1l1. Yalmz halkı kannmuz.. -
luaa teşvik eden ve sair ~ürliın- maz Ama; Aması Var .. 
lerle atikadar bazı eşhas hakim lmı •t • tihab Halk fır-
kararile tevkif olunmuştur ki 1 m 1 

-

hanların arasında Serbest fırka kail kazanmlfbr 1 Çlinldl mem
heyed iclaesiae dahil bazı ki.,.. leketimizde qağl yakan d&rt 
1elw ele bulunmuşlardır. Bun- yüz kadar memur vardır. Birer 
lann MHbi tevkifi Serbest nllfua ta aileleriai ilive eder
fıricaya mensubiyetleri deiiJ, •eniz ne suretle ka'Zandıldanm 
itledikl..-i cürümlerdir. O 1U- aRIU111az. 
retle keyfiyetin tekzibini rica Vali Bey lzmitte Serbest 
ederim efendim. fırkanın t~ekktllil anında çok 

Ôbemlf Kaymakamı: Recai bitarafb. lötihap yaklqbğı za-
Son Posta - Kaymakam man birdenbire vaziyetini de

beyin telgrafından anla,ıbyor ğiştirdi. 
ki muhabirimizin telgrafında lzıni,t intihabı okadar güzel 
sadece binanm mühürlendiğine gitti ki tarif edemem. Birinci 
ait kısım yanlış, Serbest fırk.a günü sabahleyin memleketi
a~~n?dan. b~ılaruwı. tev~ıf mizde nekadar polis vana 
e ildiklerme aıt fıkra 18~ d~g· hepsi hazırlanmışh. Serbest 
rudur. Bu zevabn tevkıflerınc fırkanın binası önünde bir 
Serbe~t fırkadan,., ~l~al~rının polis. Halk fırkasının binası 
seb.ebıyet verme~~gı ıddıa.~ma ônüne iki polis ve demiryolu 
~elınce, bunu tabu ~ulur, uze- caddesinde ikişer poJis olmak 
r~de . durmıya bile lüzum lizere kafile kafile dolaşıyor-
gormeyız. lardı. 

Edim ede 
Edirne, (Hususi) - Beledi

ye iatihababnda Serbest fırka
ya rey vermek istiyenlere 
fena bir şekilde mukabele 
ediliyor Ye ellerinde kırmızı 
liste olanl:ın saatlerce bekleti
yorlar. Serbest fırkaya men
ımp olanların sandıiı ıördük
leri bile yoktur. Bütün bunlara 
rağmen Serbest fırkanm ka-
zandığı görillmektedir. 

Bafra'da 
Bafrad• awkat Kemal 8. 

yawyor: 
Buaüa belediye intihap aa

lonuna Halk fırkası mutemedi 
cebren girmek istedi. Jand 'lr
malu madi olunca eski nüfu-
suna güvenerek kaymakama, 
jandarma kumandanına kilfret
mek isledi. Halk kızdı ve 
mutemet bey kapı dıpn edildi. 

Darıca' da 
Danca, (Hususi) - Bele

diye intihababnda Serbest 
fırkanın kazanacağım hisseden 
Halk fırkası taraftarlan ıebep-
•iz yere halkı , izaç etmekte
diı ler. Şimdiye kadar Halk 
fırkasmm 100 reyine mukabil 
Serbest fırka 400 rey kazan
mıştır. intihabat yeniden Oç 
gün temdit edilmiıtir. 

Belediyenin kapısında keza
lik polisler ve polis komiser-
leri misafirleri karşılıyor
lardı. Ve aynca belediyenin 
iki arozözü da polis müdti
riyeti emrine verilmiş, emre 
a111ade bulunuyordu. Tabüdir 
ki bu vaziyeti halk görilnce 
bir parça çekindi. Böyle ol
makla beraber halk sükfuı ile 
reylerini atmiya başladılar. 

REYLER NASIL ATILDI 
.Evveli inde meb'uslar ol

mak here memurlar beledi
yeye fittiler, ve reylerini atblar. 

İki farkamn namzet listesi be
lediyede asılmışb. Sandık oda
sında Halk fırkasına mensup 
intihap encümeni vazifesine 
başladı. Halk fırkasına mensup, 
olan propagandaalar küme 
küme halkı getirip reylerini 
attırdılar. Serbest fırkaya 
mensup olanları ise sandık 
odasına bile girmekten men
nettiler. Memurlann fırkacı 
olması memnudur değil mi ? 
Fakat bu ancak Serbest fırka 
içindir. 

Çanakkale'de 
Çanakkale, (H.gecikmiftir)

~lediye intihabı faali1etle de
Yam edi)'or. Yollarda inzibab · 
muhafaza için devriye gezen 
polis mtıfreıeleri ve bili istisna 

• 1 üzerlerinde (reylerinizi Serbest 

FATİH llftlHIYE dimhuriyet firkaaına veriniz) H 11 -ilH ibaresi yazılı şehir otomobilleri 
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,./. nazara çarpıyor. Çanakkalenin 
Pega-ni Sa,anın çok mllnevver halkı reylerini 

Son bürlk bir alika ve serbesti 
Romanı ile a:ndıklara abyorlar. 

P.irkaç Gibıe Kadar Reylerin yüzde seksen niabeti 
SON POSTA Slhmılannda l yeni fırka lehine olduiu tah-
----------· min ed'liyor. 

.AnbrMe lı ---. ,,..nıarltın - H•llc 
/ırlctuına ,.. wrigorlar •• 

İzmirde Alemde 

Halk Fır ası Zorla 
• 

Kazanmak istiyor 
İzmir, 14 (Htw ıs)- Bele- ima müsaade edilmediii anla

diye intihabatında bazı yol- ıılıyor.,, • 
auzluklar olmaktadır. Memle- Demektedir. 
kette iki fırkanın mevcudiyeti intihap meselelerinde Halk 
ni bir türlü kabul edemiye hrkası, hükumet kuvvetinden 
bazı kimseler intihabatı her izami surette istifade imkanım 
ne baJıuma olursa olsun bulu~r. Poli8 müdürü Ômer 
kazanmak için tertibat almış- Bey, geceleri sabahlara kadar 
lardır. Memlekette vatand... intihap mıntakalannı gezerek 

- mahalle muhtarlarına talimat 
farkı arayan Halk hrkası, Ser-

,•ermektedir. Ömer Bey, bun-
best fırkanın lstanbul belediye dan maada, şirketlere ve 
namzetleri arasına koyduğu - bl" k 
iki, üç gayri müslimi : muessesata te ıgat yapara : 

- Memleketi kurtaranlara 
- irtica, vatan hainliği .. , reyi vereceksiniz. Bu ciheti 
Gibi kelimelerle tavsif et- memurlannıza zorla anlatınız. 

mekten çekinmemektedirler. diye ilive etmektedir. 
Halk fırkası "Memleketin Türk · Belediye reisi Sezai Bey 
münevverleri" imzası altında s'andık başlarında halka hita
bir bey~name neşretmittir. ben nutuklar irat emektedir. 
Bu beyannamede: lntihabatta fimdiye kadar 

- Vatandaı, Ermeni, Rum toplanan rey adedi. Serbest 
ve Yahudi dalaverelerine ka- · fırkanın tefevvuk etmesi için 
pılma! kafidir. Bwıdan sonra atılacak 

Tavsiyesi vardır. Qlan reylerin hepsi Halk fırka- · 
Halk fırkUI tarafından ta- sının olsa bile kazanmak ihti

bettirllen bu beyannameler mali kalmamıştır. 
gece bekçiler tarafından gece Fakat eğer, hile yoluna sa
yansı, berkeş yukuda iken pılırsa buna diyecek kalmaz. 
evlere ablmıştır. Bu hal mem- * 
lektin ecnebilerini fena halde Şehrimizdeki meb 'uslar in-
müteessir etmiftir. . ıtihap mıntakalannda halka 

"Deyli Meyl" gazetesinin iz- lııitaben nutuklar irat etmek
mir muhabiri, bu münasebetle \:edir. Halk, meb'usların söy
gazetesine yazdığı bir meJr.. lediklerini dinlememek ıçın 
tupta: intihap mıntakalanndan uzak-

- .. Henüz Ttırkiyede, Türk-J ')aşmaktadır. 
ten gayri unaurlarm yaşam~, A. Adnan 

~------------... ------------~-
Antalyada •.. 

Vali, Halkı Tehdit Mi 
Ediyor? .• 

Antalya'dan aldığımız · bir 
telgrafta vali Faiz 8. in Serbest 
fırka aleyhinde bir vaziy~t 
aldığı bildirilmekte ve kendi
•İne atfen bir vali hakkında 
hayreti mucip olabilecek bazı 
cllmleler zikredilmektedir. Da
hiliye Vekiletinin nazan dik· 
katini celbederia. 

• 

Lüleburgaz' da 
Eski Harflerle Rey Veren 

Lüleburgaz, (Hususi) - Ka

sabamız intıhabab Serbest fır
ka lehine tezahür etmişse de 
bir çıkmaza saplandı. Mün
tehiplerden biri kazaen reyini 
Arap harflerile yazmış oldu
ğundan meselenin vilayete ha
vale edilmesi ve bu suretle 
uzamua memuldiir. 

&uıdunıla reg Wl'lllİ .. 
lcoıllfllll A.llc.. 

Ada pazarda 
Nüfus Kiğıtlanm 
Kabul Etmiyorlar 
Adapazar (HUUI) - Bu-

rada ~ .-..,,.,ım 
hiçbir tarafmda gar61memit 

bir tekilde tazyik albnda de

ftlD etmektedir. On giiaden
beri Kocaeli valisi buraclacllr. 

HaUo son derece tazyik et
mektedir. Halkm Serbest fır

kaya tebacümiinü g&ilDce ne 
yapacağım pşırmışbr. Her 

dakika halka müşldillt çıkar
maktadır. 

Kaymakam beye verdiii 

emir üzerine eski niifus kltı
dile fotoğrafsız nllfus kAjıdı 

olanları intihap Alonundan 
cebren clıpn atbrmlfbr. Ka
nunda eski yeni diye hiçbir 

kayıt yokk-:n ve bütün deva

irde tefrik edilmediği halde bu 
mlldahale nedir ve buna mani 
olacak makam yok mudur? 

On gündenberi viliyelb. 

vazifei memuriyetini terkede

rek burada Halk fırka11nm en 

gayretkeş bir unu olarak 

çalışıyor. 

Gazi Hı. ne Ye Dahiliye 

vekaletine müteaddit telgraf
larla fikAyet edilmiştir. 

Çan kında 
Çankın, (Huami) - Bele

diye intihabı pek karıtık de
vam etmektedir. Halk fırkaı 
namzet listeaİDİ mlltemadiyen 
dejiştirmektedir. Fırka nam
zetleri memurlardan mitteşek-

kildi. Bu~lar çekilince fırka 
inhilil vaziyetine gelmit Ye bu 
pşkmlığın neticesidir ki liate
ıini değiştirmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

Kulada. •• 
Kula, ( Huau11 ) - Burada 

halk Serbest fır1' n lehinde 
tezahiirat yapıyor ve temay&-

lti o merkezdedir. Ba vaziyet 
karşısında intihabın feeeclile-

ceği balonlan uçurulmaktadır. 
Çiftçiler kimilen Serbest fır

kaya rey vermişlerdir. Bu ara
da belediye odacısı, aldığı 
emre imtisalen gelen balkı, 
Halk fırkasına r~y vermiye 
teıvik etmektedir. Bittabi bazı 
gayretkeşlerin te-bditlerini ka
le alan bile yoktur. 

8al'tlg!JG 

Halk, Encümenin Bu 
Oyunu Yüzünden Re)' 

Veremiyorlar .. 
Konya, 14 - HaJk fırkl" 

lllUl. verilecek reyleri almlk 
için toplanan endlmen .__.. 
Serbeat fırkaya rey vermek 
iatiyenler geldikleri ~ 
andık b&flndan çekilmek 5"' 
retile giinde yirmi defa .ak.
lambaç oynamaktadır. 
Akşama kadar belde~ 

halde reylerimizi veremiyo,,.. 
Vakit kalmıyor nazan clikk.tİ 
celbederiz. .. 

Asaf, Ziya, CeYdct, A,stlt 
Ahmet, ...... 

Şarköy' de 
Şarkly, (Hm•I) - Sokak' 

1arc1. J-dalWlalar, betM 
daireaİllİD lll6nlle tdlllilı bir 
aefer, intihaltat ,......,_... 
latibabata mikWa•le ... 
jinclen laalk te11.or ip.dedlf. 
Halka ... .w ...... için ttll 
atbnlmışbr. 

Malatya lniibabab 
Malatya, (Huwi) - Buract. 

intihabat bqlam•p. Ha* 
fırkası berkae beyanname dr 
jıbmştır. Bu beyannamedl 
herşey izah edildikten 80..,. 
birçok tehditlerde bulunuluıak" 
tadır. Halk f&fll'IP kalmıfbr· 

Reglerinizi •.. 
Bugün Nerelerde Ata

bilirsiniz Ve Ne Zamao 
Bugün -t 1,30- 12 ye'' 

17 ara...da rey Yerecek ,,_, 

1 

halleleri, kaymakamhlc _.,, 
takalan it:iltarile apl'clt 
okuyunuz. 

Beyazıt- Eminönü -" 
Şeh.stlvar, BayramçaYUf, ~ 
dırcı, Muhlinehahm, ~ 
sidi, Nifana, TWbenql, 

F tih Kaaptim ..... 
- Haraççı ıc.-. 

muhsin, Fadbali, Haydar, Ol 
çükmuatafap..-, :~ 
Beyoğlu - 'IJ, Dad: 

tepe, Cilmhmiyet. Bosk~ 
lnann, P...,.rb, ~· 
Mecidiye, Meşrutiyet, ffalV-
kirııazi, T eıvildye HarbİY" 
Kiğıthane. 

Y ik.. u 1 u k 11.' 
en oy - p.0111 eli~ 

san, Ayctzağa, Ulukayde ,...r 
vakkithane cadddesi. 

Hisar - Beykoı..,...,. 
., .. 

Beylerbeyi, Abd u 11 a b :f eli· 
(Küplüce), ÇeıWelköy, 1' ıı. 

O k .. Selnı~!; 
S Udar - Caaıİ dP-

DUnda Selmamığa, Hac~ 
Rumi Meh10etpqa, mö kffr 

B kırk.. firıd ~b. 
a oy - Aıfıb•' 

Mitros, Amind-, ıcıçDkf; 
mece, Kalitarya. . ~ 

Kadıköy - ~..,, .. 
•dJy• 

p, Osmaniye •e M~:;~ 
Reyler billibı ~ 

Belediye claireleriad~ yet'_ 
r.ektir. Şu hald~ . .ıoa~ 
mliracaat etmeyiDIS- Beıed1~ 
saatlerde doğruca ~;_:• 
dairelerine gic:Unis ve ,_.,.,-. 

yeriniz. 



KUMBARA 

ittihatcıl~ 
Bug(hı dercedemedik. Kari

lerimhrdm adr dileriz. 

Alınız ve taliinizi deneyiniz 1931 BUİCK - SEKiZ 
Kumbarası olan• 

lar senede iki defa 
talllerini dcnigelıi
lirler w 500 lira 
luuatuıbilirler. 

- . .. . .. . . · .. - . . -

Türkiye lş bankam lwmltara 
alanlar •asında senede iki d"" 
fa kura çeker. Her defasında 

akı kişiJe bin lira n118c~t e:J· "' 
Bu taır.a..dan biri bu ayın İia-
~nda Aak.ara merkezimizde çe
kildi ve .ıh kişiye 1000 'lira ve
rildi. 8-dan sonraki kura 1931 
teDal aie ....... hcwktiır. F.
kat o kurada k•zan•liilmc.k. içia 
1 klnC&Ue'Vvel ballilne 1racfaır 
kmnbara Mnlf bahuuaamz llzm
dır. Bu ... adaa lıatifad9 ....... 
ve taliinili denepıek istiyorsanız 
kumbanmD pdiden ıhniz. Kum
baralanmz bedavadır. 1 kiııunu
evvel gıkeclea k ••a e • ..................... ' ..• 

alaoafın temlal a• reis ..&caz bir 

adet cem ·~ • • llllat ._,.._ 
anc1a1,. 19-lo:.MG p... sini aaat 

9 da Fancbkbda Molla baJUIDda 2 NoJa 

~--1 ............. 

Perşembe 16 Teşrinievvelden itibaren 
BEYOGLU TOKA TLIY AN KARŞISINDA 

O. T. T. A. Ş. 
Meşher·nde Teşhir Edilecektir 

ı::: liA~TV.:J:iSF.i.Fii ~e~ ·~ 
Am, ...... w .. \ len vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn lmımlardadır. 88tGn •ı 
smıflan mevcuttur. Talim heyeti en maruf mlderrie ve mnal&mlenlen mhkkeptir. Franaızca ~ 
le41riah jk 11mBmlan başlana". Leyli talebeni. hilluıssa gıda Ye mhatille aami dikkat ve R 
iMiwa• 191.--ktadır. Talebe mektebin busuli otomobillerile mektebe selU' ve akpm ~ 

evlerine ayni vesaide gönderilir. Kayıt muamelesi devam e~ektedir. 
.. __________ Tedrisata b .. lllDllUfbr. Tel: lat. 590 ----------~ TÜRKiYE iŞ BANKASI 

M A UR 1 CT~:!laaaiE _r A t IER \_ 

HAKiKi HAYAT HIKAYELERL Aş K RE s M İ G E ç i D 1 
kaplumbağa Rolü yapan Adam Şarkılan m .. L.iıea 

~~~~~~~~~~~S_A_H~l~!~ __ s_E_s_ı_~_· 
Zindanı, Da yak, işkence 

- 2 - mu buz gı"bi soğuk ter damla-
Kızgın bir güneş. Ortalık Iarının kapladığını hissettim. 

tayır cayır yanıyor. Ben de, Doğrusu titriyordum, bir fe
llndalın saç livhalan aramıda llketten kaçarken daha btiyü
kebap kestane ıibi kavrula- ğtlne yakalanmaya namzet in
>'orınn. unlann lleyecam içinde kan• 

Birlu.ç ... ba ...... bl- myordaa. • 
... Hareketsizlikten sıcak- 1 Bereket ftl'- ld ba kor
t.. Ye yerin darlığından etle- kum çok dev~ etmedi v~ bir 
tı.. Ye kemiklerim hamur gibi mlldakcleseslt ~~ • ~tti edenK-~ 
~- ay ennı lfl m. ~ 
.. ,lllllllUft birbiriae • kant- bitmif olacakb. 
'-ltı. Her tarafım aızhyordu. Vapur hareket etti Ye 1.u 

~ilaayet yapur hareket etti. badireyi de atlattık. 
Cidi ? V Ben gene kafamı delile 
~ ~or. ama, • n~reye •• a- soktum. Şimdi, arbk ortalıjm 

ıatikametiai merak et- kararmuuu bekliyordum. Ge
~~;:-m•fbm. Öyle ya, micilerin silzilae ilipıemektm 

beni ,... bir Ya- INıtka iatecllğim f8Y yok. 
..... ~bnmt olmuı ihtimali Nihayet ortahk karardı, ben 

Muhtelit Mübadele komisyonu Türk 
heyeti murahhasasından: 

Girit-Hanyadaki (2SO)nüfus Türkün mübacle
leten ve Türk vapuru ile Küllük iskelesine na
killeri tekarrür etmiş olduğundan talip olan 
vapur firketlerinin bu bapta vaki olacak teklif
lerini tahriren ve bir haftaya kadar Heyeti mu
rahhasaya bildirmeleri ilin olunur. 

~ lllu idi? de sandaldan çıkbm ve gemi-

~=Y~k ~ndıd ğım de- t.ır.iı lPncle dolafmıJıı 1 lsTANBUL DEFTERDARLIGI ILANATI 1 
ı..:. aşımı ~ ım ve sa• Kalb" d e:--L ""il . ım çarpıyor u. u ~ -

'- llzetlemıye başladım. Fa- tehlikeleri atlatmıt olmakla KİRALIK MAGAZA - No. 40, Mehmet Ali 
•apw, limanda manevra beraber her Aniye bir felaket paşa hanının alt kah, Karaköy, senelik kirası 
~ topaç gibi dönüyordu. zuhur e~~cek ve . yakaJI 
'f'ti . . . . ele verecegım zannedıyordum. 12Q lira, kiralamak açık artbnna 16 Teşrini 
....._ Jtıti anlıyabilil'HlllZ 8fkol- Büyük korkulann verdiği evvel 930 perşembe 15 Defterdarlıkta (H-385) 

ihtiyatkir hareketlerle, sabah 
a....~u sırada gUvertede bir yaldaşıne1ya kadar güvertede ... r:;u midemi bulandırmışb. Bu 1 bir taraftan da elindeki bilet-
i'• -.i :~- " kaphım- do1afbm. Saı.ıı. kartı gene 1 d Galiba · ""h -THUW deliğime çekilelim. Zira Çanak• adam gene ate beri almak ba• eri sa~r Uo • • yolcu 
'der-ı~olbllmn yapmıya devam kaleye ae~· orm. Bir kontrol banesile 'sandala gelebilir ye f~, bilet noksan. Bır .daha, 
~ sıı•ımı tekrar delig~ e • b · ı· bil'rdi. Arbk _ hır daha saydı: Hep aynı nok-

., daha var. konb:olü de atlat- enı ense ıye ı ora ---'-k "d b • ·b· Vapur b" üdd t ..ı... ____ _ d ıwuw gemı e enım gı ı pa-'t.r .. il' m e bm, gemi gene hareket etti. da ~unuwu. ım. . . . uportam bir adam olduğunu 
~· llflr gitti, eonra yine Fakat biraz sonra, sandaJın Bır aralık, ~e.mıcınm uzak- nereden bilsin? 
~? ır •tınaz mı? Ne oluyo- b&flna bir gemici geldi, aan- laşmasından ıstıfade ederek Nihayet bu beli da defoldu, 

dalın içinde kendime siper sandaldan dqan atladım ve birkaç kontrol de savdım, fakat, 
"° ~eııe ayni merak uyadı : yaptığım çuvallardan birini yol~~ anwna karıştım. glim!6k jandarma muayeneaine 
~-.. L __ _ı _ aktım _.__ Ben ......ı--L Y ırmı dört saat sonra SelA- girmeden karaya çıkmanın bir 

çılUUUllll, b [ki Çç.aa., alch. • •-U&mal' niğe geldik. Bir iki koatrol -----·· batmak liumdaı. Bir de 
*--~Lay •~ldarindavw. Biıt korkusu ile titremiye b .... ı... ~- --~" 'J- ~ daha atlatmak ~dı. bunu yapanam İf tamamd}. 
le.İ 8esl. •• ve geminin is'k~ llllfbm. • Evveli vapura bırkaç Ywıan Gemiden herkes çıktıktan 

b.~)'Da edildi. Bu t-Ll!L-eJI._ ele ad-il.&..- . b" ·ı k J gİrd Ben Q,..- a111K ,wuum. za ıti e as er er • i. sonra bir Yahudi iaildala san-
~ bew roınorkör yaklaştığını Gemici beni ganneden çekileli, kaçtım. Saklanacak bir yer da!uu geminin iakelesine bat
~ on .. kişinin iskeleden gitti.' Yavaşça kafamı çıkara· ararken, karflma bir gemici lach ve kendi de gemiye çakb. 
~lldıa ~~guu işittim: derhal rak gemiciyi gözetledim, arka· çıktı ve beui yolcuların bulun- T~ fırsat. Ben de f!aDda· 
lto1ıto ettim ki, itilif zabıtas1 ıına bakmadan uzaklaştı ve duldan yere götürdü. Geminin im ıçme atl~dım, iplen" çaz-
b.-._""l'Ole geli L d k--....u ..ıı -n-:ı k k" 'b. . hal düm ve genden &çalarak 8'* ~ yor. ıtte bu anda Me e CILUI i9ue, 5 "'""'"e met- aptanı mı, ati ı mı, ne t- çınar denilen yerde, kendimi 
tİ!ıda.ıı Arapyan hanı, Kroker gul olmıya b~ladı. sa, bir İtalyan öfkeli bir ta- aelimet kıyısına atarak kur-

H N 
Ecza deposu rnüstahzarab 

Paris, Londra, Roma ve Avrupenm büyük telairlerincle ea 
~iyük mükifab ve albn madalya ve oipnlan diploma
larla musaddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romatizma, ııraca, kemi~ sinir, 
ftttm, ademi iktidar, taAllubü fft•yin, helre~ 
hutalaklanna nafidir, şİ.fcsi 6Ci kuruf. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir barikai san'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
M-80-110 Ye 200 kuruşluk şişelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkla
nnda istimal edilir. Donyanm en nefis yağıdır. Ok
kalık ıifelerde yüz kuruştur. Bftyük tenelreleme IO. -

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci gibi parlabr. Cürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağnlannı, nezlelerini 
kuer. 

Hasan sürmesi 
Gazlere mukaveınetsuz bir cazibe ve f6sun ika e
der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliği hasebile büyillc 
bir rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

HAS balık yağı 
Norveçyamn halis Mprina balığJmn baş mahsulüdilr. 
içmesi hafıf olup mideyi bozmaz, kiloluk ıayet 
temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

. Fayda Hasan 
Tahtakurusu, sinek , sivrisinek , pire, gOve ve 
Air haşarab yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

Gayet Ehven Fiatla - ::ı;~ ~irp=t 
salonu. Talip olanlar: Beyoğlu Taksim, Rum kabristanı sokak 
Krisovergi B. apartunam 8 numaraya müracaat. 

Mes'ul Müdür: Halit Bahri 
'tt b• ' dayak , işkence Fakat, gemicinin orada du- vurla bir taraftan yolculan, tuldum. 
"'Gıı ırrk feliketler gözü- -KABIZLIK .. -.---_;_------------------------------
htiJe ı.._!llnd. e olanca deh- HAZJMSJZLf K Karhaascitğahkler vanne bdaöbrek MAZQN MEYV A TOZU almak pek nafidir. Meyvaların 

veurdi. B ekseri havassı nafi sını camidir. 
~ 1__ iraz evvel, sı- '-~!-le' bJDar au gibi teı- dö- Kolay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapı' da Hasan ve Zaman ecza depolarile ımıirde Moreno Margunato ecza deposu. Umumi deposu: 

u aefer bütiin vücudu- Bahçekapı it ~ua arkasında Mazon Botton ecza deposu. Büyük tifesi 120 kurut-
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dürlüğünden: 
Mücevherat Sabş hinı 

Merhunabn cins ve nev'i ...... e. lkru 
IClrmet No. 

iki çifJ roza küpe Emüae Naciye H. 
Bir çift roza küpe lamail Halda B. 

80 491 

80 9'l8 
40 4265 Bir roza hurda biledk Ane lcW il 
16 5125 Bir çift roza gül kipe Makb•e tL 
ao 82o.1 Bir altın hurda saat iki çift altm kipe 

bir çift altm ~ol 4&ğm.ı, 171 dirhem 
gümüş Fırdes H. 

IOO 881 S Bir roza tek tq ytıznk kolu elmuh l eynep H. 
lllO 9'l23 Bir pırlantalı dal iğne Mehmet Klzım B. 
40 10463 Bir pırlantalı yüzük 
24 1()tll6 Bir çift roza kn~ Saniye H. 

110 t2085 Bir roza tek tat Jlzlll, hlr altın sut 
bir altın çanta Halide HaW H. 

TIO ıaıar Bir pırlantalı pııdaalak. bir el•-'• 
kebribar aplak. bir parlaatab laraftt 
iğnesi, bir çift pırlutalı madalyon 

(bir tq noksan) bir roza ipe, bir 
parlantala ipe (alb tq noban) bir 
~ parlantah kipe. ltir parlantah bi· 
laik, bir puiaatals tek tq ylz8k. 
bir roza pantatif, bir rou nazarlık. 
bir inci kolye, bir elmıtlı saat maa 

pdlen, iç altm saat maa iki anahtar 
mcirli albn kol saati Huan Tat.la B. 

• 11118 Bir çift roa kipe (bir tq aarça) el· 
maslı aat, iki rou p•ça, bir lira 
çeJreti, bir albn hurda madalyon Gül Valait H. 

llO 12723 Bir :-fantah iiae (bir bf noksan) bir 

llO 11781 .. 11777 

• ısı 

25 111.tS 
75 l&Wf ..,., 131184 
S) ıasıo 

15 13968 
140 14319 

pulantalı yUzlk bir puiantala yldk 
bir altın Naclno Ata 
Bir parlanta saat. Yuauf C...O B. 

Bir roza paataatif (alt parçam aoban) 
Fatma &,et H. 

Bir çift roza kilpe Mlaener H. 
Bir ıma tektaf y6dk. Saniye H. 
Bir roza menelqe i;ae. Azize H. 
Bir çift pulanta tektaı ldtpe. Hw Felml L 
Bir roza iğne, bir roza ylhlik. Halil B. 
Bir altm saat. Hatice Hamdiye H. 
Sekiz miskal inci, bir roza kuşijn_., bir 

albn kordon (on Gç dirhem). Emine H. 
8 1'409 Bir çift roza küpe. Naciye fi. 

10 14585 Bir albn saat Şfikrti B. 
90 14664 Bir roza kurdel~ iğne bir elmaslı saat Nerimu H. 

104 14683 • iki roza iğne, iki ro:&a ylz8k. iki altua 
hurda bilezik, bir altın k&tek par- . 
çua. üç y6z elli bet dirhem ıtımlt Denite H. 

185 14'n3 Bir roza kut igne, bir parlnta tek 
taş yilzllk, F eruza yüzlk Hnsamettin B. 

4 14791 Bir rou larava• ipesi Mahmure H. 
50 14829 BU: altın aaat maal&:6atek Mehmet Ziya B. 
IO 14889 Bir roza yllrek ipe (bir t&t noksan) 

Emine Naciye H. 
ao 15424 Bir çift çroza ldipe Leman fl 

100 IS507 Bir çift Roza yıldız iğne Yusuf Cemil B. 
• 15569 Bir Pft rou düğme bir albn kol dnğ-

meai takımı alb parça iki yiz dirhem 
ıf1ml.t. Niyale H. 

14 1 t;6a9 Bir roza nal yllzilk. M.lımut Cemalettin 8. 
70 1 B100 Bir pulantab ipe, bir rou ytldk, bir 

.IOO 18801 

14 15883 
200 ICU29 

aoo .a•ı .., ··~ 

elmulı saat, bir altuı kol ye. 
Hatice Saime H. 

Bir pırlantU pantantif (bir t&t no!Jw:.), 
bir elmub ıatlea ( bir tq noksa:ı ). 

Oamua Vahit B. 
Bir roza margiz yüzilk 
Bir roza tektq ylz8k. bir çift rou 
kilpe, 1 roza ay ipe, 1 roa yldk. 
( Oç tq nokaaa), 1 çift altaa kemer 

Vedia H. 

tokası Hatice H. 
Bir puWatab gerclaalık (ild Uta nok••) ........ it. 
iki perlantalı tarak iğne ( iç bıf 

noluaa ) 1 roza meaelqe ipe, bir 
pulantah dal ipe, 1 rou hayrak it-
ne, 8 roza d.tfme ( bet tq n~ıwa ) 
1 çift bqlan roza bUai!c, A ., ıtm bi-

!ezik, 1 altm kemer, 1 albn kQstek. 
1 altın aaat 1 alba kakmalı kemer 

76 16410 Bir çift betibitUk. yedi bir liralık •et 

SON POSTA 

Nişantaşında 

ŞİŞLİ 

Ti RABBI 
LiSESi 

Teşrinievvel 16 

iş Arıyorum 

T.... teal ecl.ek •ANA n iLK. 
-O.. ı-. "Kız ı.e,11" dainml ittipliacleld 
eald (at inci mektep) biaallM aakletmiftir. 

LE YL 1 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 
Telefon: 
Beyoğlu 2517 

Maliye Ye banka memarluk
lan ile mühim bir tirketin muha• 
•İpliğinde bulundum. Fnuwzcaya 
okm yazanm n ihtiyat zabitiyi• 
Bulunduğum ftlerden bilanG hiı• 
met teJıadetaamelerim Yatdll· 
latanbul veya tqrada mGa uip 
bir ·q anyorum. Anu edenler Y. 
N. rümuzu O. Çaqabpada mub
teıik Feyziltl llae.ı bqaluula 
No • .f6 diikkA... ...... ..... 
Ehndlye miracaatlan. 

lata.bal s &adi 1cr ..... 1 

Abarayda Cerrahpqa Klrkc:I ..... ANA - fLK - ORTA - LiSE •ehe'len~t• ..... .._... 
a.ld• lk• e17 ............ ...... 

Sımflarma talebe b,det• a ı' •ecllr. a..-. wat 10 ela 11 ya kadar Şeka,.k caddeüde 
....... ti-.. ~ .... ,.. 

lloJek fb.naaua af-ethdsde matla• 
olu 2S Uruua •• mural taft9ealall 
.... tarafı.ıwa pclerll- ......... 
riala a&hnna Yeri: .. m .. hatta ......, 
mahalde bulıuuaadafım• Ye elyeY19 
auu..'ilbımıua ~ ~ 
_..._...... ol.....a blaua Ube• 

Halil Rifat Pqa Konatmda ~dllrltıte .. _. ... 

Bahriyuna hin 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: . 

Mukaddema tamir için haY11ZA altnan Karadeniz botuı 
o ' ..ı. • • .. 

harieiade 41, 24, at ana JİIH)i " •• 09, ao tuli1 
prldcle klin fener ipret s-i•i• tamiri bitmiş olduj'un-

claa 10 tqrini evvel tarihinden itibarea mezkar pminin 

eald 7erinde konulmut olduiu babriyuna ilAn olunur. 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devl~t memurlanna ve Banka .............. 

TAKS TiLE 
Sabf muameleeine batlanmı~. Tafailibnı mlleasese
ahi Sultaa.bamam'claki ln&nifatura mağazasından 
6ğreniniz. 

Müdüriyet: Tel lst 192 

• 
lstanbul Jfomrükleri 

müilürlüğünden Baş 
Gümrtık le•azım anbannm aleni münakau ile tamir . 

ve tadili mukarrerdir. Talipler . keşif ve ıartnameleri görüp 

münakasanın yapılacağı 25 - 10 .. 930 Cumartesi günü saat , 

14 de teminat evrakını müstaslaibea başmlidüriyetteki ko -

misyona müracaatları. 

100 16439 

25 16473 

6 16840 
160 16926 

80 170?:1 

50 17t29 

albru, bir altın kf>lye Müzeyyen H. 

Bir çift pırlantalı 1 küpe, bir pırlantalı 
yüzük, bir altın kordon (17,5 dirhem) Fatma H. 

Bir çift roza menekşe iğne 

" gümiif çanta 

Mustafa Recep B. 

Lfltfiye H. 
., altın çanta 

" pırlantalı y;zük. 
tek taş kuavat iğnesi 

1 çaft mineli al~ i;arf, 

bir albn bilezik 

Halide Halet H. 

bir pırlantaJı 

Fatma H. 

bir altın iğne, 

Emine Belkiı H. 

80 176Q Bir roza menelqe ipe, bir perlanta-

h ipe Ane Faika H. 
400 18085 1 pulutala ~4anlak Hasan Lütfi B. 

80 18087 1 albn uat ...,. kWek, 9 dirhem Yorgi Ef. 

tebllsat ter.... karar Yerllmlftlr. Tarllııl 

l 
lllDclu ltlbvea bir ay aarfulcla mir• 
eutla ltlr itlru derme1aa .,temedlflaltl 
" ... takip eden Mkls ... ~ 
beretıı eda ftf• borea )'etecek aal wıe 
Mire ~erllmedlil talullrde haldmusda 
111•IM. maamellb ic:nlreJ• clewDlll 
oluaacafı meak6r Ue .. emrbaln teWfll 
makuuna kaim olmak here illa eı..-

Müjde! Müjdel 
Uaua zaauuadaaberi ..-.....ıdda 

laekleDea n dGaya ....,Ueriade 
WriacWtl kazaamlf elaa: 

TiMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
Ea llOD Amerikan makinelerile ve halla lanç çelili ile mlltebu

... 1ar tarafmdan imal edilen Timsah marka brq bıçaklan terldbia• 
henb sanayi alemince malüm obaıyan Ye mAelae•vaa falwibmd 
kimyapri tarafuadan keşfedilen harikulAde kimya.t bı. maddeala 
illveai sayesinde kealdaliti zayi olmadan ayni bıçakla IS defa tuat 
olunmuı temia edilmlftir. Yildiııil&tln tarantial idame n seYkle 
brq olmak lateraenb bafka bıçaldardaa aatfıaazarla yalım n yahu 

Timsah markalı brq bıçaklan kullanınız 
Anu edeni•• meccanen nüınune lta edilir. Sahibi Jmti)'U ve p,aaıe ..,_. 

• Çiçek Pazann'da Stratiyadi hanında No. 7-8 --~ 

HiÇ B E K L E N 1 L M E D 1 (i I BİR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BILETl ALllAKLA 

KABiLDiR. ONUN IÇtNı 

TAYYARE PiYANGOSU BiLETiNi ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE45,000 LIRADIR 

Göz - burua - kulak ,.. botaa 
mütela ... ıaı Avnapadaa uciet et-
•ittir· 

Beyotfu lmaı:n sokak 2. TeL j 
8. O. 2934 muayeae ... tleri 10 -
12 .. ıs- 11 

EKREMH. 

-
&dan: 1-tınW. N__......,. 

~.-...u-s1 

-
Yabncla iaimleri yazalı zeyat 1(6mÜf ve adlcetberat 11111kabilin· Çocuk butabldan adltebauuı 

de Emniyet aanclajmdan iatikr., ebnit olduktan mebaliif vadesin- Ofta EKREM BEHCEJ 
de tediye etmemeleriae mebni kendilerine alel6aul ihbarname , 

teblit eclilditf halde yine tenijıal cle,U. eylememif olcluJdana.. :.~ ~ ~':!: 
.. eczw Jlllranda JuW merlrunatt&D deyne kifayet edecek Beyotlu Mektep aokak No. 1 
rMct- -*k Amiri Ye icra *muru huzurile 27 tetrinievvel ;-elefoa ıBe7olfit MM. 
9aO puarteili pi saat on d&tte Şehremaneti Sandalbedeste- , .. ___ _. .. ____ _. 

ABONE FIATI ~ 
1'0RKIYK - ~ _..,. 
.. lıır. 1 ... ·- ,, 751. 6A.r ,.,,, 
- • 1.. .. .. 
150 • 1 " 

Diade mlbayede ile satalacatuıdan talip olanların sabf gilnll D H h • a.ı.. ewa1r pı1 .er11a1es· 
m•h·•• mllzayedeye ve t~ deyn veya tecdidi muamele r. or oronı tıaaıen1 .... .wıyet ıJualll' .. 
etmek iateyen medyunlann hitamı mllzayededen evvel sandık Beyoğlu Mektep sokak No. 35, jL.;;;~;;;.;-.--......--
idareıine müracaat eylemeleri lthumu ilin olunur. ı muayene Mbalıtu •ktama kadar 


