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iDARE: iST ANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAGI L
S ON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür 
SON POSTA Ha~ın k1;1lağı~ır: Halk bununla işitir. 
S () N ~ () S TA H"l tın tf ı 11 dır: Halk bununla söyler. 

-:y ANILAN KİMDİR ? • 

Serbest Fırka Lideri Fethi B. İntihabat Esnasında Yolsuzluklar 
Yapıldığını iddia Etti. Vali B. Bu İddianın Hiçbir Esasa istinat 
Etmeaiğini Söyledi. ·Demek Ortada Bir Ynnılan Vardır. Fakat 
Acaba Kimdir? Bütün İstanbul Bunu · Bilmektedir. 

Dün Gece De Taksim' de Müessif Bir Tecavüz Oldu •.. 
• 

Serbest Fırka Merkez Ki.tiplerinden lbrahim 
Beye Tecavüz Ettiler, Yaraladılar ••. 

Yedi Mütecavizden İkisi Tutulmuştur, Biri Etfal Hastanesi Katibidir 

çıkmışbr. Saat birden itibaren 

de hafiflemiştir. Bu sabah, ya• 

ğan yağmur miktarı (61) mili· 
metre idi ki İstanbul için bu 

R~y sandığı bapndakiler ıl:ıdea 
tıangi fırkaya rey verecefinizl Hrarlar• 
aa biliniz ki bu aualde hilsıaU niyet 
yoktur. Saflyetinizden istifade ederek 
"defterde isminiz yoktur" diye lnti• 
·hap hakkınızı lptu etmek latlyenler 
vardır. Aldanınayanuı ve flldrlerlnlzi 
açık a&yleylnl:ı. lınılnld defterde 
b.ldurup imza ettikten 110ıara eliniz:i 
ricdaıuıuza koyunua ve reyblld öyle 

nlz. •• 

'j- Bugünün -Meselelerinden j 
·"Hizmet~, Gazetesi Sa
hibinin Son Posta'ya 

Bir Mektubu 

1/ı 111 j 
,, 

' 
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DABiLİ Halkın Sesi BABIBLIB 
-1-----------------t- ....... ,.. ............. ._ .......................................................... mmı ..... . 

Serbest Ve Halk Yumurtalarımız 
Fırkalarına Niçin lktısat Vekaletine Bir 

R V . J ? Rapor Verildi 
ey enyor ar• lstanbull Ticaret odası Yu

Hıllkın bir kumı Serbe9t Fttka~ bir J murtalanmız bak1cında lktısat 
kısmı da Halk Fırkaauıı tercfb ediyor. • b' 
Bunun ıebeplert halkça mallbn. Biz., dün Vekaletine ır rapor gönder-
bu sebepleri te:ıahür ettirmek için ıan- miştir, Bu raporda fUDlar ya· 
dık baıında bazı ~imselere bu temayUl- zılıdır: 
lerlnin sebeplerinı ıorduk. Bı..e tU e~ 
Yaplar verildi: 1 - Memleketimizde tavuk 

Hilmi B. (Sirkecide, Demir- cinsinin ıslahı. 
kapı caddesinde No 26) . 2 - Dişi piliçlerin aa:ılma-

- Halk fırkasına rey venyo-
rum; sebebi: lngiliı.lerin ayaklan 
alhndan bizi bu fırka kUrtardı. .. 

Fazıl ,B. (Divanyolu; Biçki 
yurdu) 

- Memlekette siyasi mura
kabayi temine çalıştığı için 
Serbest fırkaya rey veriyorum. 

~ 
Mehmet Ef. (Kumkapıda, 

Nişanca mahallesinde 37) 
- Serbest fırkayı tercih 

sının men'i. 
3 - Şimendiferlerin yumur

ta nakli esnasında teehhllrlere 
meydan vermemesi . 

4- Harice gönderilecek yu
murtaların eksperler tarafından 
ihraç iskelelerinde muayenesi. 

5 - Eksper heyeti ile tacir 
arasında çıkacak ihtilaflann bir 
hakem heyetince halli. 

Bu esaslar raporda temenni 
edilmektedir. 

Bir Akbis 

' 

ediyorum. 
Sebebi, benim içimdedir. Dün Gece Kaçırılıyordu 

C>n1an söyliyemenı. 
~ 

Ahmet Ef. ( Kantarcılarda, 
yeni büyük han 18} 

- Serbest fırkaya rey ver-
dinı. Çünkü hürriyet istiyorum. 

lf. 
Musa Raşit Ef. (Süleymani

yede, Taş odalarında 25) 
- Ben serbesti istiyorum. 

Onun için de reyimi Serbest 
Cümhuriyete verdim. 

* Enver Necati B. ( Darülfünun 
felsefe şubesi me2unlarından) 

- Darülfünundan 50 kişi 
büyük bir memnuniyet ve arzu 
ile Sabiha Zekeriya Hanıma 
rey verecektik. Namzetliklerini 
Darüfünun muhiti olan beya
zıttan koymalanm istiyorduk. 
Ne yazık ki burada namzetler 
meyanında ismini göremedik. 

* Bir Serbest fırkacı: 
- Serbest fırka, Serbest 

fırka, Serbest fırka ... 
Bir Halk fırkacı: 
- Halk fırkası beyler, Halk 

fırkası bu yanda beyleri 
Ahali kuvvetli: 
- Yaşasın Serbet fırka!.. 
Bir kısım halk hafifçe: 
- Y aşasm Halk fırkası!.. 

* Kenan Şahabettin bey (Da-
rülfünun fen fakültesi ) 

- Sabiha Zekeriya hanımıo 
namzetliği buradan mı ? Ona 
rey vereceğim, 

* Niı.amettin B. (Beyazıt Cam-
a Ali mahallesi Sait elendi 
apartımaw 1) 

Taksim de oturan artist Ada
let hanımı toför Altındit Mu
zaffer ve arkadaşı Kenan oto-
mobil ile kaçırmak istemişlerse 
de Adalet hanımın feryadı 
merine yetişen ahali tarafın
dan kurtanlmlfbr. Bir eve 
aaklanan Muzaffer ve Kenan 
yak&lanmışlardır. 

Kalem Çalmış 
Hasan ismindeki yankesici, 

Emperyal otelinde oturan mü
hendis M. Halazar'ın Balıkpa
zarmda dolma kalemini çalar-
ken yakalanmıştır. 

Bir imam intihar Etti 
Ungada oturan (76) yaşın

da imam Abdullah Efendi us
tura ile ve intihar kastile bo
ğa7Jndan kendini yaralamışbr. 
Cerrahpaşa hastanesine kaldı
nlan Abdullah Efendi llmitsiz
dir. 

- Serbest Fırkaya maal
memnunıye rey veriyorum. 
Cünkü: Vergileri azaltmak, 
memlekette murakabe tesis 
etmek; demokrasilerin halka 
bahşettiği hürriyetleri temin 
etmek istiyor. 

* Sait Ef. (Ayasofyada Alem-
dar caddesinde 24) 

- Ben Serbest Fırkaya rey 
veriyorum: Milletin serbestisini 
istediği içini. 

Bir polis memuru: 
- Ben ancak vazifemi ya

pıyorum. Maksadım milletin 
kalbini ka%allmaktır. 

Sesler: 
- Öyle ise hemen Serbest 

fırkaya koş 1 

Dün Gece De Taksimde 

Müessif Bir Teceavüz 
Daha Oldu 

[Bat tarafı 1 iod sayfada) 

Polisler koşuştu. Bağıran 

Kadri ~vuştu,~ğsüoll aç111!f: 
- Gel vur, vur bakalım. 
Bu sözler, Kılıç Ziya Beye 

hitap ediyordu. Bir polis refa· 
katinde şikayeti dinlenilmek 
üzere karakola gönderildi. 
Fakat gariptir ki Kılıç Ziy' 
Bey olduğu yerde kaldL Bu 
hadise üzerine kaymakam Ha· 
lük Nihat BeY,in nazarı dik
kati celbedilmiş, o da 
haksızlığa meydan verilmiye
ceğini vadetmiştir. Temenni 
edelim ki bu vata, vaatte kal
masın. 

S,ir Tabanca Alındı 
Teşvikiye'de tabancalı ol

duğu anlaşılan San Hüseyin 
nam1nda bir efendinin taban
cuı polisler tarafından aJm
mlfbr. 

Kadıköy' de 
Carih Üveys Serbest 

Bırakıldı 
Dün Kadıköy' de intihabat 

S. fırka lehine inkişaf etmekte 
devam eylemiştir. intihap mm
takası olan Y eldeğirmeni, İb
rahim ağa, Osmaniye mahalle
lerinin halkından ( 600 ) ~i 
Serbest fırkaya rey vermi~ 
Halk fırkası ancak ( 40 - 501) 
rey alabilmiştir. r 

Kadıköy Serbest Fırka ka
za heyeti intihap esnasında 
yapılan yolsuzluklar hakkında 
zabıtlar tutmuş, bu :zabıttan 
dün müddei umumiliğe tevdi 
etmiştir. Müddei umumilik bu 
mazbataları vilayet makamına 

c 
göndermiştir. • 1 

Kendini Öldürmek 
istedi 

Üsküdarda İmrahor eczanesi 
sokağında oturan 32 yaşlarında 
İsmail Hakkı efendi, bu sabah 
saat 6 da Ayasofya civarında 
kendini tabanca ile sol kolun
dan ve göğsünden intihar kas
dile yaralamışbr. 

Sebebi parasızlık ve biraz 
da akıl zayıflığıdır. Müntehir, 
Cerrahpaşa hastanesine yab
nlmışbr. 

Göksu Köprüsü 
Göksu köprüsünün in.~aab 

ilerlemiştir. Teşrinisaninin ilk 
haftasında resmi küşadı yapı
lacakbr. 

Kadıköy halkından dört yGz 
kişi intibaptaki yolsuzluklan 
~eren bir: mazbata hazırla-~
maktadırlar. Bu mazbata Gazi 
Hz. ne gönderilecektir. 

Ocak reisi Hasan Vefa & r' 
yaralayan " Üvey:ı " kefaletle 
dün serbest bıralCılmış ve gene 
intihap sandiğmm etrafında 
dolaşmıya başlamıştır. 

Yeniköy'de 
Sarıyer, Tarabya ve Yeni

köyde belediye intihabatı Ser
best fırka lehine inkişaf et
mektedir. Burada Serbest fır· 
kamn kazanacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

Hisar-Beykoz 
Serbest fırka taraftarlan 

hummalı bir faaliyet gösteri· 
yorlar. Halkın ekseriyeti Ser
best fırkaya rey vermekte 
devam ediyor. Umumt kanaate 
göre Serbest fırkanın kazan
dığına ıimcliden hilkmohuıa· 
bilir. 

Adalarda 
Adalarda belediye intihabı 

bitmek üzeredir. Barada hangi 
tarafın kazanacağı henüz tah
min edilememektedir. 

Bakırköy ... 
Bakırköye tabi köylerdeki 

intihapta dün akşama kadar 
Serbest fırka 585, Halk fır
dası ise 245 rey alabilmişti ı-. 

Halk fırkası bir propaganda 
heyeti dolaşbrmaktadır. Bu 
heyette memurlar da vardır. 

Garibi şu ki heyette Bakır
köy intihap encümeni azasın
dan Mehmet Ali 8. de bulun
maktadır. Safraköyü muallim
leri de intihap odasında Halk 
fırkası için çaJışmaktadırlar. 

Darülfünun Eminliği 
intihabı 

Darülfünun Emini Neşet 
Ömer B. in eminlik müddeti 

( 12 ) teşrinievveJde bitecektir. 

EmiAlik için hukuk fakültesi 

Yusuf Ziya ve Muammer Rqit 

beyleri namzet gösterecektir. 
Eminlik intihabına bu ay içinde 
başlanacaktır. 

iki Mektep Daha 
Yapılacak 

Yalovada ve Davutpaşada 
inşa olunacak ilk mekteplerin 
temel atma merasimi gelecek 

1 hafta yapılacakhr. 

Yanıyordu 
Arkadaşlan Yetişerek 
Kurtardılar 

Mercanda Pastırmacı hanın:
: da kundura kalıbı fabrikasında 
çırak Garbisin e bisesi man
galdan sıçrıyan ateşten tutuş

'~ muş, arkadaşlarının gayretile 
çocuk yanmaktan kurtarıl-
mıştır. 

Yeni Şehir Meclisinin 
lık içtimaı 

Şehir meclisi ilk içtimamı 
( 1) teşrinisanide yapacaktır. 

EskiSinin Son Toplanışı 
Belediye meclisi ö ümüzdeki 

perşembe günü son içtimaını 
aktedecek, müstacel işleri mü
zakere edecektir. 

Vakit Küresi 
Vakit küresi ile Rasatanc 

arasında elektrikli kablo dö
şenmektedir. Bu hafta nihye
tine kadar bitecek ve küre 
işlemiye başlıyacaktır. 

Reyin izi •• 
Bugün Nerede 
Vereceksiniz? 

B.Ua lstaabul halkının belediye 
lntlhabah t~ln rey vereceil •emtleri 1 
ve 1aatJerlnl kaydedlyoruı. Okuyunu1: ı 

Beyazıt - Eminönü -
Kalendeı-haııe, Mollahüsrev, Kırk

çqme. Kemalpaşa, Babahasaoilml ma
halleleri 1aat 7-13 arasında Şehzade 

başında muvakklthanede. Gurabahüse
ylnağa, lncbey mahalleleri saat 13-16 
arasında Valdc camliııde. Camcıa!i, 

Balabanata mahalleleri de saat 16-19 
arasında Uleli apartmanlannda. 

F t•h Knsnpdemlrhon, h"
a l - raçcıkııramchmct, Müf-

tüall, Haydar, Küçükmustaf:ıpaşa, Abdi 
subaşı mahalleleri saat 8-18 arasında 
Ç1111ambada Gül camiinde. 

Beyog"" J U _ SDtlüce mahallesi 
aabahtaıı öğleye 

kadar Mahmutağa camlindc, Piripaşa 

maha lesi iSğleden 16 ya kadar Halıcı 
oğlu lakelc.lndf'. Keçeclplrl mahallesi 
16 buçuktan akşama kadar Hasköy 
bkclesi yanında eski belediye mev
ldinde. 

Y eniköy - Sarıyer -
Uluköy, R. Hisar, Ayasağa mahal

leleri aut 9-12 ve 14-17 arasında Ulu 
"üyde lbrahim dendi kahvesinde. 

Hisar - Beykoz -
Umuryerl 1aat 9,30 da, Servlburau 

saat lo,30 da, YalıUy uat 12 de, 
Beylun aaat 16-20 arannda. 

O k •• d Hacehasnahatun, 
5 U ar-Rumi Mehmetpa-

ıa, Selmanağa mahalleleri sabahtan 
akfama kadar Selmanaia caaıiinde. 

Kadıköy-R.oslmp•f•, lbra
hımaia, OsmanJ-

ye ve Mecidiye mahalleleri 1aat 
8,30-18 arasında belediye dairesinde. 

Adalar _ HcybeJiaaa sa
at 10-18 ara

ıında belediye mevkiinde 

B k k •• Firuz köy 
a ır oy - saat 9-10,3 

Ambnrh 11-12, Amindoa 1,30 - 2, 
Küçükçekmece 2,30-4, Kalitarya 
4,30-6 arasında. 

Günün Tarihi 

Irak Komiserine 
Bir Ziyafet 
Verildi .•• 
fugiltereo.ir. Irak koıniseri f9"' 

refine dün Ankarada lngiltere 
. .efarethanesinde bir öğle ı.iyafcti 
verilmift,ır. Ziyafette .Batvekil 
ismet T·aşa da hazır bulunmuştur. 
IRAK KOMİSERİ ŞEHRİMİZE 

GELDi 
Irak komiseri dün Ankaradan 

hareket etmiş ve bu sabah şeb· 
rimize gelmiştir. 

Rusya ile Münasebatımız 
Çok İyidir 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
Rusya seyahatinden bahsederken 
komşu menılekette Gazi Türkiye
sinin t nkdirkarane bir dostlukla 
kv-rşılandığını söylemiş, siyasi mü .. 
zakercler esnasında ticaret mua
hedesine de temas ettiğini beyan 
etmiştir. Bu sahada müzakereye 
sefirimiz devam edecektir. Esasen 
mühim noktaların birçoğu halle
dilmiştir. 

Hariciye Vekilinin Teşekkürl. 
Tevfik Rüştü B. Rusya ha· 

riciye komiseri Mösyö Litvi
nofa bir telgraf çekerek gör
düğü hüsnü kabulden dolayı 
teşekkür etmiştir. 

Hava Faciasında (46) 
Kişi Öldü 

İngiltere Hava komiserliği
nin bir tebliğine göre 101 
numaralı balonun duçar oldtıc 
ğu kaza 46 kişi ölmüştür. 
Cesetleri F ransadan İngiltere4 
ye nakledilmek üzeredir. 

ismet Paşanın 
Taziye Telgrafı 

Başvekil ile Müdafaai milliyi 
vekili tarafından İngiltere h~ 
kiimetine birer taziye telgrafı 
çekilmiştir. 

Graf Zeplin lstanbula 
Gelmiyecek .. 

Alman balonunun lstanbu!a 
geleceği hnkkında verilen haber• 
lcr yanlış çıkmıştır. 

ALMAN TAYYARESiDE 
GELMEDi 

Şehrimize gelmesine intizat 
edilen Alman tayyareai dün de 
gelmemiştir. Tayyarenin Bükref• 
ten hareket ettiği bildirilmif 
olmasına nazaran fırbna dolayı• 

ıile yolda bir yere indiji tahmbl 
edilmektedir. 
iki lngiliz Taggaresi Geldi 

Dün Y cşilköye iki lngild 
tayyaresi gelmiştir. Maksatlatl 
Londra - A vusturalya rekorunO 
kırmakbr. Bugün hareket ede
ceklerdir. 

Abdülhak Hamit B. Hastadıl 
Abdülhak Hamit B. bir müd

dettenberi hastadır, fakat ted
ricen iyileşmekte olduğu temi.O 
edilmektedir. 

[ Devamı 3 üncü sayfada J 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Hamallar . 

l: Hasan B. - Pazar ola hamal başı .. Bu ı 2: Hamallar - Hosson 
ıenlik ne? yapirek. 

Bek, intihop ı 3: asan B. - Bu ne biçim intihap yahu? San· J 4:Hamallar-Bizim reyimizi toptan tıalk furb•,ı 
dıia gidip rey ataaoız.a. virmiş. Sandub başında ne ifimiz var? 
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Her gün 
-Hükumet 

Kanunu 
Bozamaz 

M. ZEKERiYA 

F atili mmtakasmda intiha· 
bat sandığında birçok yolsuz· 
!ualar oluyor. Müntehiplerden 
biri gazetemize telefon ederek 
~ muherririmizif gödnerme
lllizi rica ediyor. Muharririmiz 
ridince halk etrafını alıyor. 

- Allah 1 aşkına, akşama 
lradar burada kalınız. Kanun· 
tuzlukları göriip yazın1%, diye 
YalvanyOFlar. 

Muharririmiz bir müddet 
sandık başında bulunup sey
rediyor. Gazetemizde inti· 
tar eden yolsuzluklan kayd 
ediyor ve gfiç hal ile halkın 
elinden kurtularak avdet edi· 
Yor. 

Bunun üz.erine Halk kayma
kama müracaat ediyor. Kay
lbakam bu şikayetleri dinliye
cek yerde, fU cevabı veriyor: 

- Allaha istida verin. Bea 
diktatörüm. İstediğimi yaparım. 

* Dün Eminönü merkezinde 
Vali Muhittin Beyin bulunduğu 
sırada müntehipler, Halk fır. 
kası mutemedinin kendilerini 
tabanca ile tehdit ettiğini .eöy
liyerek şikayet ediyor ve mute
lbeclin cebinden tabancasını 
çıkanp valiye teslim ediyorlar. 

Muhittin bey halka reyleri
ni serbestçe kullanma}annı tav
siye ile iktifa ederek çekilip 
iİdiyor. 

* Fatihte sandık memuru ola
rak tayin edilen doktor İhsan 
8, sandığa gizli rey atarken 
cürmü meşhut halinde yaka
lanıyor. 

* Halk Serbest Fırkaya rey 
~ermek için müracaat ettikleri 

laman defterde isimleri bulun
tnadığı söylenen bir çokları Halk 
fırkası listesi ile ikinci defa 
tnüracaat ettiği zaman derhal 
de~erde isimlerinin bulundu
i'unu görerek birçok ciirmü 
llıeşhutJar tertip etmişler ve 
ıabıt tutturmuşlardır. .. 

Müstakil namıetlere rey ver
llıek üzere müracaat eden bir 
sok gençlerin sandık başında 
reyleri alınarak yırtılmıştır. 

8unlardan birçokları idareha
lıeınize kadar gelerek şikayet 
tbnişlerdir. 

)/.. 

Buraya kadar kaydettiğim 
kanunsuzluklar, yapllıut yol-
1\aılukların onda biri bile 
değildir. Bunlan tamamen 

kaydetmek mümkün değildir. 
Yalnız muhakkak olan bir

ky vardır ki intihabatta en
Cihnen azası, zabıta memurlan, 
~Ytnakamlar birçok kanunsuz 
lllilreketler yapmıştır. Bu ha
~eketler cürmü meşhut ha-
nde zabıt tutularak teabit 

tdilrniştir. .. 
Demokrasi ile idare edilen 

~exnleketlerde Halk vergi ve
lir, bu vergı'ye mukabil ona 
le ·ı 

" 

rı en bak ta intihap hakkıdır 
e . lih rgı veren her vatandaş in-

t ap hakkını serbestçe lcul-
•nnıak ister. 

ku Onun bu hakkını serbestçe 
lll llanmasına meydan verme
buek demokrasi namına yapıla· 
iti e~ek fen alıkların en btıyii-

dur. 

Demokrasi, memlekette ka· 

1 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Hakkınızı Kullanınız * 

1 - intihap hakkı , balkın kendi 1 2 - İntihap mücadelc'si, başka memle-

k 
. . . . ..ı__ • • ketlerde birçok kavl'alara, hazan kanlı ha-

endısını ıwıre etmesımn temel taşıdır. diıele.re sebebiyet verir. Bixde de birçok 
Bu hakkı istimal etmek her vatandaşın rüriiltülc.r, haksızlıklar, yolsu:duklar olabilir. 

Halk fırkası mcvkiini ve nüfuzunu elbette 
en tabii ve en mukaddes hakkıdır. feda etmek istemez. 

3 - Fakat her vatandq kendi hakkını 
tanıtmak, reyini serbestçe verebilmek için 

mücadeleden vaz. i'eçmemcJidir. Hakkını 
müdafaa etmesini bilenler, Cümhuriyete 
inanmış olanlardır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

i 
.ŞayJa 3 

Sözün Kısası °'ı 
lspirliz-;;;; 
Masası 

.....,_B_aşmda J -Şu intihabat kavgaları etra· 
fında hep dirilerin reyine mü
racaat ediyoruz; biz, geçen 
akşam bir mecliste, ölülerin de 
fikirlerini almayı düşündük ve 
ispritizme yaptık. 

Meğer, şu son hadiseler üze
rine, öteki dünyadaki politika
cılar mütalaa beyan ebniye 
ne kadar teşne imişler! ispri
tizme masasının etrafını büyük 
bir ruh kalabalığı çevirdi. Ben 
diyeyim yüz, siz diyin bin ölü 
nutuk irat etmek istiyor. 

Gireson Belediye 
Reisi Çekildi 

Fırtınayı Yağmur Dindirdi •• 

Rüzgir Saniyede (28) 
Metreyi Buldu ..• 

Balkan Olempi
yadında .. 

içlerinde kimler yok? Sul
tan Hamitten tutun, Mevlan 
zade Rıfate kadar müstebit, 
saltanatçı ve ink.ilapç.ı türlü 
türlü siyasi çehreler: Enverler, 
Niyaziler, Tal'atlar, Vahdid
dinler, F critJcr, Arap izzetler, 
CanbolaUar, Karakemaller, la
tif ve habis yüzlerce ruh kay· 
naşıyor, masaya gelmek için 

Cireson,7 (H.M.) - Gireson 
belediye reisi ve Halk fırka
sının yeni belediye namzedi 
Tahsin B. istifa etmiştir. İddia 
edildiğine göre istifasına sebep 
halk tarafından şahsına karşı 
gösterilen umumi memnuniyet
sizliktir. Tahsin Beyin çe
kilmesi inşirah uyandırmıştır. 

Günün Tarihi 
[Baş tarafı 2 inci sayfada) 

BEYNELMiLEL SERGiMfz 
HAZIRLANIYOR 

ikinci kanunda Ankarada açı
lacak olan ziraat sergimize birçok 
ecnebi fabrikaları iştirak edecek
lerdir. Şimdiden müracaatlar gel
mektedir. 

Pııl Mıisabakası 
Posta idaresi tarafından a

çılan pul müsabakasına baıı 

ecııebi ressamlar da iştirak 
etmişlerdir. Ressamlarımız bu 
iştiraki fuzuli bulmaktadırlar. 

İhsan Abidin Beyin 
Başım ı Gelenler .. 

Ziraat müsteşarı Ihsan Abi
din B. IstanbuJdan Ankaraya 
avdet ettiği zaman, evinde 
bekçi bıraktığı tfısan Efendiyi 
banyoya girmiş ve orada öl
müş bulmuştur. 

Romanya Kabinesi Değişti 
Romanya kabinesi istifa 

etmiştir. Mösyö Mironeskunun 

[ Baş tarafı l ine i sayfada) 

Yunan bandıralı "Marya,, va
puru müsademe etmiş müsade
meden sonra Alman vapunında 
yagm çıkmış, ambarda bulunan 
Fort fabrikasına ait oto-
mobil levazımı yanmıştır. Y ~
tişen deniz etfaiyc grupu yan
gını derhal sö:ıdrırmuüştür. 

iki Yıldırım 
Dün gece şehrin muhtelif 

taraflarına iki defa yıldırım 

düşmüşse de nerelere düştü

ğü tcsbit edilememiştiT. 

Y ılolan T ahtaperdeler 
Geceki rüzgarın tesirile 

muhtelif semtlerde ufak, tefek 
birçok zararlar da olmuştur. 
Uçan lavhaları, yıkılan tahta
perdeleri hesap etmek bittabi 
mümkün değildir. 

Fırtınanın te5irile dün birçok 
vapurlar hareketlerini tehir 
etmişlerdi. Bu yüzden limana 
gelecek yolcu vapurlarının ha
reketlerinde inkıtalar olmuştu. 
Fırtınanın dinmesi üzerinedir ki 
sabahleyin, Çanakkaleye iltica 1 
etmiş olan on kadar şilep ~e 

Atlaa,7 (H. M.)- Suat Bey dö-

l miflnalde 3-6, 4-6, U Kransiyo
,se matlup oldu. 

yolcu vapuru ıebrimiıe gele
bilmiştir. 

Samatya Sahillerinde 
Hasar ••. 

Samatya sahilinde bulunan 
bir kotra deniz hamamına 
çarparak yıkmış, kotra da ı 
hasara uğramışhr. 

Ayni zamanda o civardaki 
Mihran efendiye ait dalyan 
yıkılmış, Şimendifer istasyona 
karşısında sahilde bulunan 1 

gazinoların bir kısmı harap ı 1 

cSlmuştur. 
Seferlerde intizamsızlık 1 

Birçok salapuryalann öteye, I 
beriye demirlemelerinden do
layı bu sabah vapur seferlerin• 
de kolay manevra yapılama
masından dolayı bazı intizam
sızlıklar da olmuş, seferler • 

Taarruza ıı/rıgan Serbe~ 
!~ehhürle yapılmıştır. fırka merkezi kfitipterinden 

Muhtelif Hasarlar lbrahim B. 

Evvelki gece Yalova Pos
tasını yapan Kalamış vapuru 
Adalar önüne kadar gelmiş, 
Fakat geriye dönmeye mc
bur olmuştur. Bütün gece 
Adalar önünde durmuş. 12 
yolcusu ile taifeleri yemek 

nememişlerdir. 
Bundan başka Kasımpaşa 

iskelesine hiçbir sandal yanaş
mamış, muhtelif yerlerde ba
lıkçı kayıkları batmiştır . 

birbirini itip dürtüyor, hatta 
boğuşuyor, ter ter tepiniyorlar· 
di. Masa, bu yüzden sallandı, 

1 çarpındı, sarsıldı, çevrildi, dön
! dü, durdu. Az. daba bir ayağı 
l kınlıyordu. 
t Nihayet, biz: 

- T alit gelsin! dedik. 
Komitecilerin maruf reısı 

geldi ve masayı ağır ağır üç 
defa salladı. 

Arkadaşlardan biri sormuştu: 
- Ey nıhl son hadiseler 

hakkında ne dersin? 
Masa titremiye başladı. İs

pumoza yakalanmış gibiydi. 
aramızdaki mlitehasıslardan biri 
TalAhn güldiiğünü söyledi. 

Nihayet şu cevabı aldılt" 
- Halk fırkası bizim usulleri 

kullanmasın. intihabata bakıyo
rum da eski tas, eski hamam. 

Fakat halkçılara tavsiye 

bir intikal kabinesi teşkil ede- r 
ceği söylenmektedir. • • 

ister inan, 
• 

ister 
• 

lnannza! 

Maltepe önlerinde tehlikeli 
bir vaziyete düşen motörlü bir 
mavna bir torpidomuz tarafın
dan yardım 'görmüş, içindeki 
beş kişiyi kurtarmıştır. 

ederim. İyi bir usul değildi o • 

Biz ittihatçılar, attığımız to
katları ç.oğiınu yumruk, tekme 
hatta kurşun halinde yedik. 
Tazyik iyi şey değil Ben şim
di ahrette ne kadar liberal 
oldum, görseniz! Bütün zebani
ler bana neler söylüyorlarda 
ağızlarına bir fiske bile 
atmıyorum; varsın söylesinler. 
Hem sevgili halefim İsmet 
Paşadan şunu rica ederim: 

Ara sıra beni ispirtizme 
masasına çağırsın, Ağaoğlu 

Ahmede ve arkadaşlarına dair 
neler söyliyeceğim. 

BALKAN KONFERANSI 
TALEBE MÜBADELESiNE 

KARAR V~RlLDI 
Atina, 7 (Hususi) - Konferan-

sın fikri encümeni mühim işler 
görmüt ve dünkü içtimaında mil
letlerin yekdiğerile anlapbilmeıi 
ve münevverler arasında münase-
batı fikriye tesisi için Balkan da
rülfünunJan arasında talebe mü
badelesi meselesini müzakere 
etmiştir. Bu meyanda İsviçrede, 
talebe mübadelesi suretile lisan 
propagandası yapıldığından bah
aedilmiştir. Bu meyanda fikri bir 
merkez tesisi lüzumu ileriye sü
rülmüştür. Bu teklifler esas itiba
rile kabul edilmiş ve heyeti umu
miycnin tuvibine arndiJmesi ta
karrür etmiştir. 

nunun hakim olmasını istilzam 
eder. Hükümet bu kanunlann 
bütün vatandaşlara karşı mü
savi surette tatbik.ine memur
dur. Hükumet nüfuz ve ku•
vetini bu kanunları ihlali için 
kullanamaz. Kullanırsa cürüm 
ve cinayet işlemit olur. 

O halde vilayet ve müddei 
umumilik neden harekete gel
memİf, neden vatandaşların 
intihap haklarım bili kullanma
ama mani olanları mahkemeye 
vermemittir? 

ismet Paşa hükumeti 
paranın istikranna karar 
verdiği gündenberi dev
letçe ve milletçe tasarnıfa 
riayet edilmesini tavsiye 
etmekte ve biJhass hükü
met devairinde azami de· 
recede tasarrufa riayet 

edildiğini iddia etmektedir. 
Bu iddianın ne derece· 

ye kadar doğru olduğunu 
anlamak için bir de ıu ha· 
kikate göz atahm: 

Maarif vekaletinin bir 
matbaası vardır. Bu mat
baa Devlet matbaasıdır. 
Muazzam teıkilib vardır. 
Aynca Ankarada vekile• 
tin hususi bir matbaası 
nrdır. 

Bundan maada Mndafa
ayi milliye veklletinin, 

Harbiye mektebinin, Bah
riye dairesinin, Başveki
Jetin Dahiliye vekaletinin 
birer matbaası vardır. 

Bu matbaaların her 
birinde ayrı ayn1 müdür, 
ayn ayn muhasebeci, 
ayrı ayrı bir suru memur, 
çok kere boş duran bin
lerce ve binlerce lira kıy-
metinde birçok makineler 
mevcuttur • , 

Vekaletlere merbut olan 
bu matbaalar senede bi~ 
kaç ay itler. Çıkardıkfan 
malların maliyet fiatı ha
hariçte yapılanlardan daha 
pahalıdır. Bu suretle bu 
matbaalardan kir yerine 
zarar hasıl olmaktadır. 

Fakat ne yapalım, hn .. 
ldimet iktısat ve tasarruf 
yapıyor. Artık bu tasal"" 
rufa sen: 

/drtr inan, ister inanma/ 

Ekspres Geç Kaldı 
Fırtına yüzünden dünkü 

ekspres tc bir mikdar teah
lıürle gelmiştir. 

Hırsızlıklar 
1 - Mahmutpaşada döll

meci Aleksinin çırağı Toma 
ustasınm 6 lirasını çalıp ka
çarken yakalanmıştır. 

2 - Kasımpaşada oturan 
kömfır amdesinden Asını ça
uşun kuzusunu, Asya vapu

runda kahveci çırağı Mehmet 
Etem çalarken yakalanmıştır. 

3 - Karabaşta oturan Ce· 
mile H. çeşmeye gittiği esna
da ayni evde oturan İzzet 
sandık içindeki eşyaları çalar· 
ken yakalanmıştır. 

- Ey ruh! Bunlan bize 

söyleyiniz. 
- Hayır, size söylersem 

dedi kodu olur. Ahrette dedi 
kodu yasak ... Off .. Kaçıl be ... 
Kim o? Ferit paşa sen misin? 
Kaçıl.. "illaki masanın başına 
ben ge)eceğim,, diyor. Koğım 

şunu. 

Biz bağırdık: 

- Biı: Tal atla 

çekil oradan. 
Fakat habis ruh, T alalı ete

ğinden çekmiJ olacak ki ma
sanın bqında kimse kalmac'•. 

[ Arkası var 1 

4-Çengelköyde Ali . beyin ya- • 
lısına giren hırzız bazı eş~- Şehır imar Edilecekmiş! 
lan çalmıştır. . 

5 Gal t d t 
• K Beledıye ( 1931 ) bütçesinin 

- a a a saa çı oço- . . 
nun dükkanına mü,teri sıfatile esaslarını şımdıden tesbite 

girip bir albn saati çalan Ke- başlamıştır. Gelecek sene ka
nan yakalanmışlar. 1 nalizasyon tahsisatı azaltılarak 

6 - Arnavutkay' de oturan şehrin imarına daha fazla 

l 
Azizin elbise ve saatini arka- 1 ehemmiyet verilecektir. .__ ______________________ __, daıı Fethi çalmıfhr. 1 
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BEYl~llTA ... İNTİHAPTAN HALKI SOGUTMAK FATİHTE.~ 
Dün intihap 

1 

/ Hô.lô. O Eski 
Nisbeten Sakin 8 İ R C Ü iR Ü M D O R !.. Zihniyet Devanı 

Geçti... Ediyor .•. 
Beyazıt - Eminönü semtinin 

intihap faaliyeti dün nisbeten 
sükun ile icra · edit~ıiye baş
landı. 

İntihaba iştirak edenlerin 
~o 90 Serbest farka taraftarı 
idi. 

Serbest fırka taraftarlan
nm kısmı azamını münevver 
gençler ve işçi halk teşkil 
ediyordu. intihap saat yedide 

· başlıyacaktı. Halbuki sandık 
i. 7,30 da getirildi. 

Bunun üzerine Serbest fırka 
ı taraftarlan zabıt tutturdular. 
' • Kaymakam Halük Nihat ·B. 

zaptı imza etmedi. 
Serbest fırkcıJar itiraz edi

yorlardı: 

- " Hoca Pı. camünde san
dığı saat ( 2 ) de kaldırdılar. 
Bunun üzerine orada Serbest 
fırkaya rey vermek için gelen 
(200) kişi rey veremedi. Be-

; yazıt ta halk Serbest fırka11 
, istiyor; sandık tam vaktinde 

gelseydi bu ( 35 ) dakika zar
fında ( 90 - 100 ) kişi Serbest 
fırka için reyini atmış olacak-

. Jardı. 

Bir İtham Ve Buna 
Halkın Gükremesi 
Bu sırada Meki Ef. isminde 

biri uf ak bir nutuk söyledi. 
Nutuk Halk fırkası lehinde 
idi. 

Serbest fırkaya mensup bir 
vatandq hakkında ağır bir 
ithamda bulundu. Ahali: . 

- ispat et, diye Meki Efen
dinin üzerine yürüdü, itham 
ispat edilemedi. 20 - 30 kiti 
bu vak'a hakkında bir zabıt 
tuttular. 

Toptan Kaydedil-
m iye ı, l er 

Beyazıttdaki ( 200) kalaycı 
Serbest fırkaya rey vermek 
tızere intihap yerine gelmişti. 
Defterlerde isimleri buluna
madı, geri döndüler. ( 20) ha
mal da Serbest fırkacı idi. An
cak defterde (2) kitinin ismi 
bulunduğunu ve diğer (18) kişi
aln ismi yazılmamış olduğu
nu ı3ylilyor ve tikiyet ediyor
lardı. 

Hürriyetçi Ve Cüm
huriyetçi Tıp Talebesi 

intihabat bu ıekilde devam 
ederken 15 - 20 sivil Tıp tale
besi intihap yerine gelmişti. 
Halka hürriyet ve cümhuriyet 
hakkında ıözler söylüyorlar; 
Serbest fırkanın kazanması 
için sessizce çalışıyorlardı. 

isimleri Bulunamıyanlar 
S. C. fırkasından olup ta 

rey pusulalarile içeriye giren
ler şikayet ediyorlardı: 

- Uzun senelerdenberi bu
rada oturuyoruz, mahallemizin 
intihap günü de bugün, fakat 
defterde ismimiz yok. 

Abdurrahman Ef. ( Beyazıt 
bakırcılar karşısında ( JO) nu
marada börekçi.) 

- On senedir burada otu
rurum. Serbest fırkaya rey 
vermek için içeriye girdim. is
mim defterde yokmuş l 

Bu şikayetler tevali ediyor, bir 
çok kimselerin defterlerde isim
leri bulunamıyor,isimleri bulun
mıyanlar için zabıt tutuluyordu. 

Umumi Kanaat 
intihap aandağmın bqma 

Dün kilmilt!n Serbest /ırlcaga reg vert!n Bomonti amt!lesi grup halinde 

BEYOGLU CANİBİNDE DE İNTİHAP 
BERMUTAT OL VEÇHİLE iCRA OLUNDU 

Dün Tetvikiye camiinde 
yapılan Beyoğlu intihabında 
Halk fırkasının, büyük bir giy· 
retle taraftarlanna rey temir· 
ne çahfbğı g<Srülüyor~. 
Baİıkhane memurlarından •sari 
Hüseyin, arabacı adı ile mıJuf 
Kizım efendiler ve ismini Qğ
renemediğimiz bir Rum, aağda, 
solda konferanslar veriyorlar 
ve ara aıra da: 

- Yaşasın Halk fırkası, di-
ye bağrışıyorlardı. 

Yaşa Yavuz ismet 
Bu arada: 
- Yaşasın konferanslarda 

imza koyan Yavuz İamest ses
leri işitiliyordu. 

Buna mukabil Serbeat fır· 
kanın propagandacılan çok 
sönnk vaziyette görünüyorlar
dı. Maamafih Serbest hrka 
için yaziyette propaganda y~ 
mayı icap ettirecek hiçbir 

fevkalidelik yoktu. 
Zira rey vermiye gelen es

naf, amele, halk, kimilen Ser
best fırkaya rey Yermek arzu
sunda idi. 

. Arbede Tehlikesi 
Bu arada yaziyet, bir arbe

de zOhuruna ramak bıraktı, 

fakat zabıta mildahale etti. He
yecana düşenler teskin olundu. 
Bu arada bir vatman rey ver· 

aelenlerin umumi kanaati fU 

oluyor ki burada iş gören me

murlar, reylerini serbest suret
te kullanmak istiyen]ere miiş· 

mek istiyordu. f hay ve buyn arasına kanşıp lesi Üsküdar mıntakasında ki -
milen Serbest fırka lehine rey
lerini kullanmışlardır. 

Halk frkası taraftarları eva- ıitti. 
fım çevirmiş, eline fırkamn 
pusuJasım tutuşturmak istiyor
lardı. O da avu, avaz biğn
yordu. 

Nihayet bir kavra patladı. 
San Hüseyin Efendi ile birin 

Bakır köyde 
Bakırköy merkez intihabı 

perşembe "te cumartesi günleri 
aaat 9 - 18 ara.funda yapılacak
br. Serbest fırka buna itiraz 

Bunlar Da Bazı 
Şikayetler 

ederek bu saaUerde kasabada 
kavga etmişti. Bittabi~ k Basılan Meçhul Parmak Hüseyin Efendi haklı i O imse bulunmadığım, herkesin 
adam tutuldu, karakola tii- erkenden işine giderek akşam Mehmet oğlu Hacıan (Sir-
rüldü, mesele de yabfb. geç döndüğünü ve intihabın kecide Ahter terzihanesinde) 

~ --'- h k k d - Benim rey pusulamı 
Mecı.dı·ye Ko·· lu"len· ..ua er en ve a şam a geç 

ı vakit yapılması lazım geldiğini başkası almış, atmış, ismimin 
şte bu sırada Mecidiye k6- kaymaka bildirmiştir Dün hizasın da;ı>armak basmış; bu 

yünden ıbir kafile sökün etti. . ma • ne demek? 
B n1 kı k k d k.. 1.. 'eli de vahye müracaat olunmuştur. 

u ar r a ar oyu ı • M.. h. s·· ı Ol 1 
lnt.h d ft · d · • 1 • l Bu mıntaka da intihap Ser- J unte ıp oy e ma ı 

ı ap e enn e ısım en 
yoktu. beat fırka lehine inkişaf Vehpi B. {Galatada Mum-

et mektedir. Geceleri, Ser- hane (125) numarah apart.-
Muhtarlan, her nedense 

bunlann isimlerini deftere 
kaydetmemişti. Onlar aızlanip 
dert döke dursunlar, Halk 

fırkası Klhtane kayünden_ 9n 

kadar kaylftyü bir arabara 
bindirmiş, davul, zurna çal· 
dırarak cami antınde dola.ş
tınyordu. 

Bu Korku Neden? · 
Burada göze çarpan halet 

f U idi: Serbest fırkaya rey ver
mek iatiyenler, pusulalan cep-

lerinde miltereddit, mütereddit 
ilerliyor, ıanki bir kabahat 
işliyormuş gibi korkak, korkak 
rey atacakları sandığı ve yapa
caklan feyi soruyorlardı. 

Halbuki hakkından emin 
olan müntehiplerin hareket
lerini açıkça yapmaları, kimse
den çekinmemeleri ve kuvve
te karşı bile olsa, kanun da
iresinde haklannı aramalan 
nekadar tayanı arzudur. 

beat fırka mensuplan tara- manda) 
fmdan ıandığın bulunduğu bi- - Bir kadının elinden Ser
na önünde n6bet beklenmek- best fırkamn namzet lis

tesini aldılar. Onlar senin, be-
nim gibi kuvvetli olanların elin

Ü sküdar intihabı Fesih den tabii alamazlar; bir takım 
korkakların listesini yırtarlar. 

tedir. 

Mi Ettirilecek? 
Üıkndar intihabab dün de 

hararetli oldu ve bittabi müş-

külit ta o nisbette fazlalafb. 
Bundan dola11 yapılan fikiyet
ler maalesef esaslı surette hal

ledilmiyordu. Sudan cevaplar 
alınıyordu. Belki memurlar ç.ok 
yorulmutlardı, sinirlenmişlerdi . . 
Fakat ne derece yorulurlarsa 
yorulsunlar, bu gibi vazifeleri 

üzerine alanlann sinirlerine 
hikim olmalar icap eder. • 

Halkın şikayetini dinleme-

Burada sandık başında yal
nız Halle fırkasının adamları 
bulunuyor. Halbuki bütün fır
kalann mümessilleri sandık 
başında bulunmalıdır. ( Halk: 
yaşasın Serbest fırka.. Y aşasm 
Serbest fırka!.) 

Ben sandık başında ne ya
pıldığım bilirim. 

Vaktilc Müdafaai Hukuku 
kazandırmak için sandıklara 
tomar tomar rey pusulası 

atardık. 

Halk Söy]üyor 
Yani oğlu Y orgi Ef. ( Ho

ca paşa, Ebussuut caddesinde 
61 ) 

küli~ çıkarıyorlar. Bunu kendi 
·arzulan ile mi, yoksa bir tebliğ 
ile mi yapıyorlar? Halk bunu Şakir B. Geçerken 

imek için bu, hiçbir zaman bir 
mazeret sayılamaz. Kaldı ki 

Serbest fırkayı mahkemeye 
müracaata karar verdirecek 
kadar ileri götürülen usulsüz
lükleri fU ve bu gibi mazeretle 
geçiştirmek mümkün değildir. 
Bu mmtakamn intihabı, belki 
de feshettirilecektir. 

- 43 senedir burada otu
ruyorum. Serbest fırkanın lis
tesile sandık başına gittim. 
"Defterde ismin yok" dediler. 

anlamadıklarını söylnyorlar ve Öğleden evveldi. Caimin a-
bu mllşkülitın çıkarılmasından nUnden sabık lkbsat vekili 
dolayı intihap ıeklinio değiı- Şakir Beyin bir otomobil ile 
tirilmesindeki zaruretten hah· ıeçtiii gfüiUdü. Bir gulgule 
&ediyorlardı. ı-kopbı Ye baa ilr6kl 'lıitihap Oıküdar itçileri, tütün ame-

Bir Tavzih 
S. C. Fırkası Bildiriyor 

Fır kamız vilayet meclisi 

Fatih intihabı, birinci '' 
ikinci günler ne şekilde idi dl 
dün de ayni teklini muhafaı' 
ediyordu. Bütün neşriyata, tel' 
bit edil...!n haksız ve yolsul 
muamelelere rajmen, başU 
kaymakam bey olduğu haldi 
sandık başında bulunan zevat 
rey vermek için gelenlere d& 
şüı.ülebile\°:ek bütün müşküli~ 
çıkarıyorlardı. Billıassa reyleriJJI 
müstakıl olarak kultanmak iS" 
tiyenlerin defterlerde buluO
madıği söylenen kayıtlan, de
nilebilir ki çıkarılan müşkülatı' 
en hafiflerinden biri idi. 

Fena Bir Söz ... 
Bu sırada sandığa mernut 

olanlardan Ali Ef. , Serbest 
fırkaya rey vermek için ge]eır' 
leri ima ediyo•, söylenip duJ'\l' 
yordu. Kaymakam Bey de b&J 
sözleri dinlerken gillümsıyordUı 

Hala , Eski Zihniyet ... 
Umumi harpte gördük, ..,e

sika ile ekmek tevziinde halk• 
azami müşkülatı çıkaranlaJ' 
imamlar olmuştu. Muhtarlar dl 
onlardan geri kalmamıştı. . 

Halk üzerinde ötedenoet1 
iyi tesir bırakmamış olan b&J 
zevatın gene intihap münast' 
betile ötekine, berikine fısıl: 
dandıkları hissolunuyordu. Biı1 
kalkıp bağırdı: . 

1 - Parası ile değil mı ; 
Nasıl işimi yapmazsın ? İste(h
ğime reyimi veririm. Ben re' 
yimi şuna veya buna verdiğifll 
için nasıl beni tehdit eder de 
. . . b 1 l 1 
ışımı yapmaznuşsın aKa un· 

Kendisine hitap adilen uzu" 
boylu bir adam gölgesinin, ya~ 
kapilardan birine dalarak sı· 

viştiği görüldü. 

Bulunamıyan isimler 
Burada da def terlerin ej(· 

sikliği meydana çıkıyordı.l· 
Birçok rey sahiplerinin ko11~ 
trol defterlerini imzalanıll; 
için geldikleri zaman isirnf et 
bulunamadığından dolayı tee~ 
sür ve inkisarla döndükle 
görülüyordu. Fakat intih~~ 
nisbeten sakindi. Umumi ~;k• .. 
yetler, hep isimlerin bu}uıı• 
madığı noktası etrafında tof 
lanı yordu. 

namzetleri listesinde bulufl~ 
doktor küçük Rifat BeyiP. bt 
namzetliği kabul etmediği~ ' 
Halk fırkasından ayrılmad•~ 
na ve Halk fırkasından aY~. 
mak için bir sebep bulunn~' ~O 
ğına dair bir tekzibi diıJ1 ôt 
gazetelerde intişar etmişse ti' 
hakikati hal bu neşriyatı tt 
mamen reddeder mahiye~,. 
olduğundan tavzihe lüzum tı r 
aedildi. Halk fırkasından ;,
nlmadığmı beyan eden JJJll ti~ 
ileyh fırkamız vilayet JJJecııl' 
namzetliğini kemali şük'' ı1e r te, kabul etmiş, hatta 15 j(to' 
ismımn Riat değil D0 çi· 
Halil Rif at olarak ge 01• 
rilmesi ricasında bulu~u.Ş 1,., 
duğu halde ahiren vakı 0

,,,. 

rücuunun yedek azalar 111eıtı~" 
nında isminin geçmesind~fl tdll' 

tevellit bir infial mahsulu 0 

ğu melhuzdur. 11d• 
Yine namzetler meY8111 

bti 
ismi mezkur Yusuf ZiyB ırıı'" 
Hukuk müderrislerinden ~ yıı" 
yıp ilahiyat fakültesin~~~ı 119"1' 
suf Ziya bey olduğu .ıı1 1 ı;f .Je 
zetlerimizden Kazaocıyaıı dıı" 
Pangaltı ocağımız az35':1dıJ' 
bulunan Kazanciyan Ef. ab,J 
ğu bir guna iltibasa 

111 
,e 

b ·vall kalmamak üzere eı 

tavzih olunur. o " " . s. c. f. lı. ~ı·ttıl 
Orhan "'

1 



9 rl'eıd:fnıel 

Kari Göıile 
Gör d Ü k le ri mi z 

' 

Bu Da Yalan Mı? 
Flltlla ......,. latlhabula r.., wermek 

.... ...... Kapa4a ..... ...aıe '1rllaaıa .............................. 
~ ................. 
....... .._. 1w1 pdlm. Fakat ucak 

'fr aut -- .................... .. 
~ .............. Wr ... . 
•..,..... ""1lm 1,, cledL 019terdlm. 
....... s.ıa..t 11r1uı.,. alt oldup lçia 

..._..... kafttbnb. lamlal bulamadı. 

"9 .._. ......... ,ok, re1 YUemeulnls,, 

.... itina .... s.tedl-. -NafDe met-

... etme. w ....... • dedi. Datan 

....... .._.._ .W-. Faiat akbma 

.... k..a.lak ..... Hemea ..... halli 
fark.. ......... ..., içeri pdlm. a ... 

r ... 7'141 mltla NIMhk bafaaa ıeleWI......... ,..,..... ... ,..., ..... 
.................... YWlll& ,.._t.._.._..._......_.w 
.... pua1U.... · attma. • Yapacaiım• 
......... ..... fiaıka pttm ....... 

- • • clJwek pim& Haliın 

EFENDi NEYi JURNAL 
m•voRSUN? 

..... ..,. AaluinJa ....... .. ................... ....., ... ... 
............. _ ...... b ...... ....................... ..... _ .............. ~ .... -· ......... ~ .. 
........................... Wr ta.. 

...._,., .... , .. 'o •••IJetlal 

.. ,,,_......, ..... h_ ......... ....,.. ..... . 
- p....,. .. ··-- ........ , -.... 
.......... w ........... .. ............... ...... ... , .•.. 
~ .......... aittir .... . 
~ .... • .......... d .... ~ .............. _ ...... ,..... ..................... ..,. .... .... ........ ... ... ··
........................... r1 ....... ...,., ............. ....... 
'-t.I tletittbmelı içindir. Bu hakikat 

...... ... ... c1a , .... aal&fllacaktı& 

c. r 

~ w. .,. hin mlfldllltla 
dlrt n-a kadu Ml.,tiebUdltlm ..... 
,..,_.. bafia utılı vuiJet dola,..tle 
........ abaealne taketmlt buhuau)'9Nlll 

~ heraha kuru topraklarda yatan 

tt._ lıılçaie felelaede JIYrU'IU dllttü• 
iti.la firdabt Hfalettea luartar~ 
-. llelelMt k...U.lae mal edmec.11 ·bir 
....... ha.,... dihur ebaes .ı. laea .

... ~ ....... luaalJet• hbaet .. 

...... ,.eti .,..... .,,.. Slrkedcle 

.....,_ .......... Yem ,.......,_ ote

..... S. H. N adrealM tahrlna mira-

..... ----· .. :rq)uima hr-

1. iL N.. 

CEVAPLARDllZ 

N~ludan Çıkan Bir 
Geçirdiği Safhalar 

Biliy.or Musu 

.,.,.,_ NOll .. 11 Çıi•._,.. • 

Kurşunun 
Nelerdir, 
uz? .. 

ReTolverle bir im...-~ uman ae olar? ..... • clela olarak Wr letofrafla 
teabit etniitJerclir. Yukardlikl ,,_ dikkat e&ka Tetik cllflp te ••m memell 
lnqu.a TW'l1I' wrmu dlllDall ..,anayor. Namluua -- ...... flrlalJor. Namlunna 
acu da JQkaia clotra kilkıwt behmayor. 

j 

Bu re.imde kur.- Çlkbktu a.oma Damhm• ...ı 
umluclan pkan chimam ı&i'yoruz. · 

Sayfa 5 

Kadın· Ve Kalp İşleri 

Kızlar Niçin Hayalci Olurlar? · 

Kızlar Erkeklerden 
Neler isterler? 

Evlendikten Sonra~ ..., __ ş_,_k_R_op~lı~ar __ - l 

Betildattan (Ş. O) 'wuil, 
mektup tlnderea bir mi- ı, 
imiz diyor ki: 

.. Hayat arkaclata..,..... 
fakat Wamayorum. Orta llal
hin._ tutama ela, faldriH 
bclar hepôaRltantaa laa,.U. 
haliyorlar. Bu eenit d.lüHadeı 

•ir hayat arkad.p ...._ .. 

alç bir feY• BuaWdl orta 
kazancamla bea bir aile kura-
maz mıyım?,. 

· C. - Genç killar claima 
hayalci olarlar. Kdlarllİ ha-

Jalci o1ma1...- •irçok --~ 
ıer1 ftl'mr. &"'11 -,.t1a . 
alAlra " temall.tl'I JOktat, eli
...... e•clifecl• uakbr. Di
mat bot oldufa için hayale 
1&par. Cahil, okumam'f bir 
clima!m hayali de tabii cİDIİ 
mwlelere mlnham kür. 
Onun için ıenç Jm daima er-

kelin hayalile meguldlr. Ev
lenme ona için bir pyeclir. 
EYlenirken de bapalal'IDI, Jaai 
laakaadıldaruu taklit etmek 
iller • 

Kalan laayaid olmaJa MY• 

kecleai bir ikİDcİ 1ebep te .... .. 
tin sin evde bot obar...-., 

.... slÇllz olmalancbr. E• 
le ... ..,. ............ 
... ..tece MJat .._ .. ...._ . 
.. ...... ..... ~ yoklar. 
•• cllfbc-I efkeldir, e·.--
1enmektir. 

Ka eYlen'lrken ne ister? 
' Kenc:litinin yqadıp hayabn 

feftinde bir bayat. Daha 
ma'ut yqadıp glrclllji ar

kadqlan fibi mea'ut bir yuva •• 
Gbel bir mobile. Temiz ve 

....... bir .... Son moda 
Wrbç bt elw.. Ye PDNlfir. 

la, krepten tık bir ropha... 
Bir yaD1 pelİ8ec:Iİr Te l&Dkİ ro
bu bGttm dikişleri o noktada 

· toplanmmş, birleştirilmif tir. Bu 
şekli ile Ylcudun bitin teklini 
resmedebilir. 

h Ama bunlar ae ile yapılar? aaaz. Ve anlatma o v.ırll 
-----..-.~---=----ı.......,-=---------...,.;.--------.' ·Burftm paruı nereden ıelir? bql.ar. 

J m ti h a R la r 1 Gençler Birlifinin o, bam. dltlneiMz, Çlakl borinh:;:fı: ~ort:1=-
Müsameresi . · 1ayat ile ·a1~ ;eMur. Para .UKlır. 

Maarif vekaleti maarif e... , Gençler Birlijinin devri .- - ...ı klı...-? Bilew. Han·ımtegu 
~ lnallsaten fU bm .. i nemi mtbıuehetile on "'-W Fakat leDÇ lbzldda hu· · · · VIM 
16ndermi_ttir: hanına 1evk edileceklerdir. · · 'entel cmna ı&ntl Saltan•met- kadar hayalcl ola kadm, ev- = TAK -

1 .::..... Oç leDelik mlcldetlıai 2 - Kdliİll mttcWetilli tlol· · • menlim yapilacakbr. Jeadı1dea 10nra birdenbire' Gla sı 7-Tqrinieftl-930 Hmr 154 ::=-~eç:.:• ~ dunnadı~an halele bir kal~ J "dkde birfey kaybetme&Jer. . uyat Ye hakikatle kup Araltl R...S 

Devlet 

dil( olunarak imtihanlan llU ~b~_!.•kı-:!!f_"!en 1m,,:; 3 - imtihan evraka Wiiıi- bqıja kalınca derhal kendini ıt-eemu1e1eveı-ı tt • E:Jlll - 13t6 
Jt ..,.. gu..... ._..,._. maa __ !!!! to lar ffa aJI 1--'-- V • Valdl-Eunl-Vuab V.ıat-Eual-Vaaatl 

.. 1. D. a......: Llarem.e -.,um. MDeye blaD muallim mua... muaftnleri imtihana ......... ~çe tetkik edilecek, lraıasn• P • Y er IW"llll'. UiJet 
;..,....._,._it teldlft 1ç1a -=:..-. leri bu aene 30 tqrbaiewel olduldan takdirde muallim ~,.....,. i1im1.-i ..ı.Uklere nuannda derhal kmclilhü :;:' 1!:!: :~~ =·ı~; !~:!! 

...., --..; .relmlttir· 19.10 perşembe pG mt m DDYWDI kazamrlar, aksi tak- Wlclidlecektir. ı&terir. O nkit melele ~ lld.cu t.sı ıs.ı' Lwk ıut us 

:_SON POSTA,. NIN Tefrib.a: No M :0~~~~ 1 cakbr. t ftirdu. 1 rinde hiçbir tem laa etmemif 
t Raw bir kahkaha ullveıe- l Ra~ ArnOldm Gatlae cloi· deiildi. 

.......... Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti rek bajırm: ı. etildi ve IOl'du: · bd kizkatdetia hlaleri Raal 

M D A T G E L ı Y O R 
- Yo •• l,te bu kadm hz· - Telidit ediyonu •? için meçhul birtey detilcli. 

la.. Do;rusu ya itiraz ileri Neye iftvenerek? Hatta o sabah, Bertrand Ra-
sidiyonun. Amolt mmldanda : • birdenbire kucalrlamqtı Ye 

nrette tehlikeye koymak de- Arnolt ısrar etti: . ...., iki lulkardq te Iİli Kateiinin de Raule kUfl b6yle 
mek elacakb. Raul tereddilt - Bu sizin fikriniz... Ne ~orlar. Sizin y&zftn&zclen lflkane tezahllrler glltermai 
etmeci• cevap Terdi: oluna olsun, ben kendi fik- walannda ciddi k•vgalar zlhm nadir birfey deiilcli. Fakat ba 

· - Doğrudur. Bir rezalete rimd~n vu geçmiyorum. etmİftİI". Fakat ben bhı. kelime o kadar girift ve derin bir ÜI 
Mbep olmak abeatir. Arnolt bu sözleri şaka ~.. ._yliyebilirim ki bunlar ebedi Alemine varan maelelerdi ld, 

Arnolt sorchı: • miyen, gayet ciddi, kuuvetli liir birer dnımaa kesilebilirler. · Raul Ker defumda: • ŞimclUik 
- Beni 1erbeat bıralnyor- msle telAffuz etmifti. Raul, AğZlmdan baklayı Çlkarayım · ltunu dif6nmiyelim, IOlll'adaa 

IUD1IZ cleiil mi? laizmetkinn inatp yüzüne dik- mı ? hallederiz.,. demifti. 
- Serbeatain. btle bakb ve encliıe etti. Bu Raul az daha Amoldun su- Raul net'e ile bağırch: 
- Madem ki benim bu 

lfte bu kadar hizmetim do
kundu, mo.takbel klnla elbet 

~----- ....... ltuhma: 

tehlikeli diişmanm bayle bir ratma bir yumruk savu. -cakb. - Vallahi, M&yö Arnolt, 
takım prtlar dermeyan ede- Fakat b6yle bir hareketin çir- clellleriniz kıymetten. bili değil. 
cek kadar tlvendiji baa ~iini çabuk kavradl. Hem O b&y&k ppkanız neden ma .. 
lleldalaP .. 4le, hetifia tehdidi Raul ilU'" muldil? 

- - Bezden. - iPa ka
layca cepte tqmaMllnli. 

- Ya o kolkac• kmıdura
laruuz? 

- 1.lltiktea. 
- S. ela zab devletinizin 

· 1a1ç w çdanaclan ylriimenizi 
teİnia ediyordu, değil mi? 

- Evet, Mhyö. 

- PekAli Mösya Arnolt; 
bez ppkanız, )istik kundura
lar.ruz albn tozu ile dolacakbr. 

- T eşekknr ederim, Mösyö 
Raul Davnak. Bu albn ha-
. zinesini bulmak için laer halde 
nasihatlerinizden istifadeye 
çalışacağlm. 
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''""~on Posta,, nın Tarihi Tefrikası: 18 
Sinema Sütunu 

A D DB 
Halledilen Bilmecemiz Holivut Muhakemesi Tereddütte ... 

Başkapı gulamı, K.•z.larağası · ı E k · S d v · ·e-
k t ld s z ar ay an ı enı Jaraya ... 

nı ~zdendüşü~e ı~n aı c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ir Kadın Aşkını Ne 
_.,..,..... ,~Zaman Kaybedebilir?. - İn olsun, cin olsun, her

kes efendimin kölesidir. Sizi 
rahatsız eden cin padişahı da 
ol a cezasmı görmelidir. Fer
man buyurunuz, sarayı teme
line kadar yıkalım, bu habisi 
meydana çıkaralım. 

Hünkar, herifin sözünü kesti: 
- Şu1 bu, üç yüz yd çalış

mışlar, bizim için bir yer yap
mışlar. Sen onu yıktırmak, bizi 
baldırı çıplaklar gibi açıkta koy· 
mak istiyorsun. Böyle kepazelik 
mi olur? 

Diğer bir köle, başka bir 
terane tutturdu: 

- Efendimiz !-dedi-Alhatun 
kaziyesi elbette malumu şeri
findir ! 

Hünkar, yüzünü ekşitti: 

- Hayır, malOmu şerifim 
değil. O orospu da kimmiş 

bakalım? 

- Lohus Iara musallat olur 
bir peri! 

- Burada lohusa mı var 
habis, ne diye onu anıyorsun? 

- Ecdadından biri onu ya
kalam~b, bir müddet sarayda 
çalıştırmıştı. Efendimizi belki 
o rahatsız etmiştir. 

-Şimdi ecdadıma da, ahfa
dıma da ağzıma geleni söyli
yeceğim. Be herifler, ben size 
ne diyorum, siz bana ne an
latıyorsunuz? Sağır mısınız, alık 
mısınız, yoksa benimle şaka
laşmıya mı kalktınız? aklınızı 
başınıza devşirin, makul birşey 
söyleyin. Fatihin, .Afhatu.uun 
bana ne lüzumu var? Bırakın 
o hikayeleri de bana şu sesin 
nereden çıktığnı gö terin. 

Üçüncü Osman da duyduğu 
seslerin cin taifesi tarafından 
çıkarıldığına kuvvetle zahipti. 
Fakat bunu itiraf etmekten 
çekiniyordu. Zira, köleleri gibi, 
kendisi de göze görünen ve 
görünmiyen kuvvetlerin fev
kinde fnratıldığina kanidi. 
Şimdi cinler tarafından tehdit 
ve tethiş edildiğini söylerse, 
azametinden hayli birşey kay
bedeceğini sanıyordu. O se
beple sözü uzabyor, haysiy • 
tini muhafaza etmek şartile bu 
maceraya bir tevil bulmak, 
ikinci bir badire zuhur etmee 
mesi için de çareler bulmak 
i tiyordu. 

Nihayet hafız Beşir, imdada 
ye iş j : 

- Efendimiz 1 - dedi - niçin 
üıülüyorsunuz. Sarayda oda mı 
yok! Burası oşunuza gitmi .. 
yorsa başkasına geçersiniz, 
Jahut yeni bir daire yapbnr· 
smız. Zaten valde hauctleri 
yarın teşrif edecekler. Bu 
milnasebetle efendimiz de da
irenizi değiştirebilirsiniz. Artık 
ne ses kalır, ne gürültU ! · 

Hünkar, burayı beyenme
mekle beraber gene sordu : 

- Ya bu sesin aslı! 
- Belki hayallediniz. Ce-

1 ili insanlar çabuk hayallenir 
hünkarım. Senin cemal ve 
celalin büyük. Hayalin de 
elbet büyük olur. 

Üçüncü Osman, bir nebze 
teemmülü müteakip içini çekti: 

- Peki - dedi - Senin de
diğin olsun. Şimdi ben salona 
ıeçeceğim, biraz uyuyacağım. 
Sen, kapımda uyuyan nabe· 

..:ara güzel bir sopacık, üst 
tarafını yann düşünüriiz. 

* Valde sult nlarm eski sa-

raydan yenisine nakilleri, 
tile bir hadise teşkil ederdi. 
Evladından uzak yapmıya ic· 
bar olunan ana, o evladan tah
ta çıktığı günün ertesinde mah
pustan kurtulur ve bir lihza 
içinde dünyanın en kudretli. 
kadını haline gelirdi. 

Padişahlar, millet ve mem· 
leket işile meşgul olmayı çok-
tan ihmal etmişlerdi. Günlerini 
gecelerini kızlar, kadınlar, çen
giler, köçekler arasında ıeçi
rirlerdi. Fakat teşrifat mese
lelerini, tantanalı nümayişleri 

elden bıramazlardi, her vesile
den istif de ederek alaylar, 
donanmalar tertip ederlerdi. 
O çılgın sefahat günlerinde 
elçi kabulü bir hadis~, askere 
aylık tevzii bir mesel , 

çocuk, doğması, bir kıyamet, 
kızın evlendirilmesi bir hen
game, vezir değişmesi gürill
tülü bir iş olurdu. 

Çocuk doğumu bir kıyamet 

rayice göre bir buçuk milyon 
liralık ) elmas konulup teşhir 
edilmişti. 

Yine bu §enlik münaseb 
tile emlakini yok bahasına s .. 
tıp hükira hulüs çak n ricalin 
adedi yüileri geçmişti. O me• 
yanda sadrazam Ragıp paş • 
ıııa yinni bin esti albn sar· 
fettiğini ve beş bin okka zey• 
ti y ğı r ktığtnı tarihlerde 
okuyoruz. 

Sarayın hariçle alakası, mil
letle münasebeti işte bu gibi 
şenlikler, alaylar ve donanma· 
lardan ibaretti. BuııWıD en 
tantanalısını da Valdc sultan• 
f ann ki saraydan yeni sara a 
nakli münasebetile yapılan alay 
t~kil ederdi. 

( Arka11 var J 

Nerdesiniz? 
Bu Genci, Son Posta'yı 
Satbğı için Bu Hal 

Getirmişlerdir. 

Re/ et Efendi 1 
---------~--~~--~ .... ~~ 

Soldan Sağa, Yukardan Aşafu 
1 - Kenar (3) ycnıcte ko

nur (3) 
2 - Rakam (4) yaltaklık (4) 
3 - Soluk (S) fi.tetin içine 

konan (5) 
4 - Yüksek yer (') kudret• 

:siz (4) 
S - Tenezzüh (7) 
6 - Avuç içi (!) 
7 - Kahraman m 
8 - Hint mütei'atlibe.I (4) ko· 

kulu yaprak (4) 
'9 - isi blmıı ekmek (5) i

sim (5) 
10 - Cilt hastahjt (4) nıa 

österen (4) 
11 - Şahıs (3) çok hafif su (3) 

DARÜLBEDA Yi TEMSiLLERi 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

MEKTUP 
3 Perdelik 

Piyes 

ELEDIYESI 

~~ 

Bazı sinema rolleri var ki, J rarelli bir sevda filminde rol 
k dınla erkeği dudak dudağa alan bir erkek mahkem~y• 

etiriyor. Eğer bu rol, hara- gitmi§tir. 
retli bir aşk ve sevda rolü Mahkeme şimdi tereddüt
olduğu t kdirde bu dudak tedir. Bir rol esnasında yaban· 
dudag.. gel' ' d 'ht' cı bir erkekle dudak dudat• 

ş ne erecc ı ı- l k d 'ff . d k 
l Olursa kto" ı d ge en a ın, ı etin en ay .. 

r s ı a r er o erece d · t '? Fak t b e er mı, e mez mı a u-
muvaff~ olmuş ddeclil!yorlar. n bir karar verilememiş, bil· 
Her artist, behemhal bır ko- hk · iri 
k t d "'ld' Fak b .. b" r.at ma eme azasından b .. 

o egı ır. at y gı ır . b t nb . t 
k kl b . d" b" nın u ecr eyı yapması en· 

er c e u vazıyete uşen ır . dil · ti 
k , h . . d !itp e mış r. 
acaının ma remıyetın en ve Fakat bu işte hiui bitarJ 

iffetinden kaybetmesi ihtimali olacak kadını nereden bul· 
çok kuvvetlidir. Bu hadise, malı? Holivut muhakemesi, 
Holivutta bit hadiseye sebep işte şimdi böyle bir kadnı 
•' muşuftur. Ka"'lsı, böyle ha· enyon4uş. 
' ~~~~~~~~~~--

~ realm, otomatik bir da7ak atma HhDealdJr. Me hm alrtBr (Vll1a• Hayne•) 
oynıyacafı dayaklı bir rolden evvel kendini dayat• alı9tın1or. B1mun için d• 
rördüğllnllz aletlıı 8rıündcı durmuf, kendine aopa attınyor. 

Yarın akşam ASRI SiNEMADA 
Dilber ve sehhar LIL DAGOVER ile büyük aktör 

STUVE tarafından bir sureti fevkalidede temsil edilen 

KANLI SEVDA 
Filmi lstanbul'da ilk defa olarak gösterilecektir. 

olurdu, diyoruz. Ba söz, m --~~-~-

l ıiıı 
11111111 

Bu :r.cngin ve muhteşem f&heserin kih dramatik ve rakik 

sabnelcril kah etlenceli, dansla ve çardaşlı tablolarile tema
pklranın enun takdirini cclbedecektir. 

balağaya hamlolunma n. 0-
çüncü Mustafanın" Hibetullah" 
ismindeki kırının doğum 1-
nasebetile yapdan ıeıılikl•, 
bütün lstanbulu iÜJı}erce uy• 
kusuz bırakmıştı. Bu kizm 
doğumundan tam kırk a1ln 
evvel Bede.ten kihyalanna 
haber verilmiş, ıenlii• buir
lanılması emrolunmuştu. Mlllld, 
askeri ve ilmi devlet ricali de 
- rakabet hırsile - gizli pli te
dariki ta Jirif miıler ; zeoıia Y• 

fakir kerkes, kapılarını, pca· 
cereleri donatmak emrini al· 
mıılardi. 

Doiacak çocuk kız mı, ojian 
mı, olduğu bittabi meçhulde. 
Onun ölü doğması da muhte
meldi. 

Öyle iken halk ıenlik f ap
ınıya icbar olunurdu. Beri ta
rafta saray da ahaliye 6n ayak 
olarak snaleniyordu. Dıı kapı· 
dan iç kapıya kadar albn ve 
gümüşten yüzlerce resimler, 
rengin avizelerle milzeyyen tak· 
lar sıralandığı gibi orta kapının 
iki tarafına muhteşem aynalar, 
nadide avizeler uılmıt mahya
lar kurulmuş, binlerce meşale-
ler yakılmıştı. · 

Bu gülUnç şenlik sıra&nda 
cevahir bedesteninin içi tavan
dan yere kadar sırmalı kılap
tandan kumqlarla donatılmıt .. 
tı. G8mUşten bir kaf• deru
n na Uç bin kMelill ( bugttnldl 

(, 

( 

Yazan: 
.S.Maugbam 

Terceme eden 
A. Muhtar 

Oıküdar Hii1e sinemasında 
Küçük Hırsız 

Mümessili Lilyan Harvey, ila
veten sovıili donanmamız ile 
Yavuzun büyilk harp mane•
nları filmi. Koşanuz, görünüı. 

Askerliğe Davet 
Kılıcali askerlik şubesind : 
J - 93Q Teşrin celbin

de: 32a ve bu doğumlularla 
muameleye tabi diğer te•elln
dat erbabı kimilen ve 324 ten 
bir buçuk senelik hizmeti fili-

: yeye tabi olanlardan rayn 
R mi gördüiiniiz yuzu, diler iki ve daha ziyade se-

gö.di sanh olan ı~ Adana nelik sınıflardan bir kısım ef-
Soo Poeta YCZZÜ Refet- Ef. rat celp ve ıevkedilecektir. 
dir, Eylül 28 alqanu Ad&H'da 2 -Toplanma günU Hi: 
gazct satarken guete al- 23- 10 -930 dur. 

Filmlere musiki parçalannı tatbikte ıöhret kazanmıı olan 
Maestro POLIANSKY idaresindeki takviye edilen orkestra 
filmin mevıuuna revnak verecek müntahap ve z.engin parçalar 
dinletecektir. 

Perde aralarında: 

Bu akıam OPERA SINEMASINDA 

BÜYÜK GALA OLARAK 
HOLL YWOOD'DA BİR IZDIV AÇ 

S6zlü şarkılı ve danslı film 

Bu filmde işitilecek enfes Viyena valsleri herkesi 

gaıyedecektir. Musikisi OSCAR STRAUSS'dur. 

Heyeti temsiliyeıi başında: HAROL T MURRA Y ile 

Viyenanın meşhur birinci operet muganniyesi NORMA 
TERRİS ilivetcn: görülmemiı canh ve sesli resimler. 

rnak bahanesile çainlmlf ve 3 - Şubemizde kayıtlı yerli 
.i~k Ocaj'ı mlldlir muaviıii ve yabancı itbu doj'umlu ef-
HU U beyle Adana belediyesi radın toplanma günUade ispata 1 R 
zabıta memuru Sadık Ef. \'Öcut etmeleri aksi takdirde 
tarafından bu ale getiril" ciye askerlik milkeJlefiyeti kanunu· 

adar dövülmüştür. nun89 uncu maddesi mucibince • _____./ 
Bu dayağın sebebi, bu ıen- bakaya addedileceklerdir. -------~-- - ---------------- • 

cin hayatını kazan ak için Harp Akademi s İ S ey a h a t f ş 1 e r 1 

sırf "Son Posta,, gazetesini Mısır Kıralının Ciilfısu Hukuk Muallimliği · let~ 
satması ve "Son Posta,, gazet - Belediye turizm ış .J!'· 

Darülfünunda Harp akade- ktC"'" 
sinin Adanada satılması bu Mısır kiralımn cülusu yıl misi Hukuk muallimliği için ehemmiyetle takip et~e i~ 
bcyleriu h()fUna gitmemesidir. dt>nümü münasebetile yarın açılan müsabaka imtihanını Hu- Turing kulüp seyyah ışleri 

Kemali teessih' v• teesaüf ltonsoloshanede resmi kabul kuk fakültesi mezunlarından (aooo) lira vermiştir. 
U. kaydediyoruz. yapılacaktır. Eaat Orhan B. kazanmııtır. 

A 

Bi 



~ayfa 7 

t; Yürüyor 
~~9~T~e~ş~ri~ni~evv~e~l===================~;:;::;:==:::=;:====::=::S=O==:N::=P=O=, =S=T=A:::===:==::=:::=~~==~~====
Ba/kan Te/errücünün Akibeti \ Bugünün Me_selelerinden r1 Taşraİntihaba·u ;:! :e 
llLETLE İMİZ TEK /Joor "Hizmet,, Gazetesi Sa- Birçok Yerlerde Müda-

IR BiRiRCİLİI TE hibinin Son Posta'ya 1:~~~ ~~~~:~~~~~ ~~~~k· 
ILAmAorlAR Bir Mektubu Hrada resmen teşekkul etti. umumiyetle Serbest fırka ıe-

Beyannamesiııi hükumete ver- hiodedir. 
H• 1 Bq tarafı ı ncl sayfada] etrafında Serbest fırka De di. Burada intihap uzabldı. Rize' de 

Bu sütunlarda nemen bergün ~amızla baylo . meyahatlere ( cephe arkadaşlığı ) yapbm. Çlnldi (3200) reye mukıl'!' 
\'nnanistan' da bizi bekliyen teşebbüs etmeden evvel ali- Bu teşekkül hiç ffiphesb Onan btıtiln nazar noktalannı bil ancak (50) rey kullanıl-
._ .. l A b• tl rd b 1..:- ttim kadarlal'ID reylerine danmnak, Halk ~ •hm başına benİIDHIDlf. d~'"'"ldim ve degı'"'·- -br. Yapılan müd'lhalelerden g u ıye e en a._e • .... ~ r ~ getlrecek ve tili t,.-kldlller --ır 
h..n d b" b" beyeti·nı·n bilenleri ainıemek eliemaır. -r- lim. Muhakkak • halk ta böy- dolayı halk sandık bacına gel-
..,.. ya a ıç ır spor tarafındm:.!;f;1tleedilen ili ma• r-
lllııhakkak mağlübiyetler için Bir darbı mesel vardır ... Vur lwaat la • ~ak ledir. Dikkat buyurunuz, astırap IDİyor. 
lılkumet hazinesinden üç dört dedikSe, &ldnr demedik ya benim dart _ ... ıik ~riyatı- ~an amele, liberal partiye Oğuz 

L..!_ b b d........ı ~ktir Se b rey veriyor. Dünyanın hangi 
"1111 lira alarak böyle bir seya- a a am " ener. ma bak verece • r est al 
L_. Atletiw -..wwc1.ıa ..... ~ • ... _., la lllla memleketinde amele liber 
~çakmaya cesaret etmiyece- .... :'1t 1 41me- partinin, hatta dostudur? De-
lini yazdım. Benı· ve benim kiimizi yarü ağyara karşı gCSs- beti bu olmalıdır ve (Hizmet) 

mek ki memleketin ısbrabı; 
libi bir çoklarını gizli maksat- terdik.A:lah, bir de Efganistan, müstakil kalmalıdır. Bilhassa muhtelif düşüncedeki .._,. 
ltra yardım ediyorlar, diye it- Belücistan seyahatlerinden bizi bit .. eıidişe dol~edir ki daşlan müşterek hedef .... 
hanı ebnek istediler ve gittiler.. ~gesin.. E.Ş &ahi Beyefendinin ir mer- birleştinniftjr. Halk, Serbest ha ocağına girmem talebini 
~ Atinadan gelen ve bizzat r '\ dahi _ özür diliyerek _ reddet- fırkaya taraftarlık olsun diye 

ile reisinin imzasını taşıyan ı VAPURLAR l "mdir ve çok .gariptir ki tarafiarlık yapmıyor. Cümha-
:~.lgraf maatteessüf Tiirk spdoru •------------~ a,llİ düşünce ile -ııare~et e- riyet Halk fırkasına husumet 
Çtn acı kelimelerle dolu ur. den Yeni Asar gazetem bq- olsun diye yapıyor. Bu hal 
'i~tnıanistanda, Yunan seyirciler S . f • · muluirriri lmıail Hakkı Bey iyi midir, fena mıdır, babsimia-

d·1 eynse aın den hariçtir. Benim maksadım l....ı .~ında, en ümit c ı en at- b.wün bana biicum etme\dedir. 
~izin bile ferdi olsun "\f~u.:- bu karar da'ıilin- (Hizmet) in vaziyetini bir da-
k. . -~ b~~ 
"'llidk müsabaka kazanama- Merkez acente.it Galata kapıt de faaHyete geçtim. Ben, Halk Girmedim Ki Kaydım 
daıdanm bildiren o mahut tel- ı bqmda Beyotla 2362. Şu.be Fırkuimn fena taraflanna hii-
ltlfı çekerken, kafile reisinin 1 acen te.ıı Slrkecl'de MOhGrdu cam ettikC.....Serbeat Fırka Silinsin_ 

zade bam altmcla Tel. lat. 2740 d 
lae dGştlncllijilntı anlamak A 1 tabiatile et buluyor o. itte muhterem Zekeriya 
detiJdir. 1 Baylece 80D zam•u kadar Beyefendi, hakikat bud•. S--

Burada hezıeyi pembe g6- skenderiye sür' at pllfbm. best fırkadan istifa etmif deji-
~k Atina teferrücllne çıka postası Kıyamet Nuıl Koptu? lim. Çllnkii buna mahal ve 
idtreciler ı·lk mag'"'IAbı"yetlerden (Ere) Yapwu IO T.W- G.-..n haftama 90D11Dda IOzum yoktur, hiçgirmC19iştim. 

u c d G-1- -y-- Serb~ fırka '---!- ~~ahhüt-~·yalnız birşey düştınm&.t- n"1 uma 10 a ... ta lmair meb'ma Vuıf beyden ..... UC1111D IJ'-' 

~ Kendilerini kurtarmak içia nbbmından kalkarak cunau- bir mektup ahyonun. Bu mek- namemi ve imzamı bulmuşsa 
te.iJ . Jesi sabahı lzmir'e ftl'D' ve tuba bildijiniz veçhile, cevap kaydımı terkin edebilir. Bu 

ıcadı... bmir'den saat 12de kalkarak ( Se_ı. __ ... takdirde Serbest fırkanın inhi-
1 ı ı Yeriyorum. Orada ~ 
00, 200 metre ile bayrak l pazartesi saat 10 da ıskende- Fırka ile •••kam yoktur) di- arlar, mali siyaset ve mutemet 

llatlaabakalannı kaybettiğimizi : riye'ye varacak ve çarşamba yorum. Benim bu açık ve ha- aaltanab hakkındaki nazar 
hıaa reis bey, müsabaka neta- İskenderiye'den kalkarak kikate mGstenit tabirim kıya- noktalan ister değişsin, ister 
l'İcini bildiren o telcn-afına Hl- 1 lzmir'e uğnyarak latanbul'a k A-•- d:i:ımeain; ben kendi noktai 
b.-..._ d a• ilA -!t 

1 

12 de_gelecektir. meti opanyor ... l"'Wlilmıyonım. ., 
-..aauz üç art sabr ve1111e lsKENDERIYEDEN u- Serbest Fırka ya girmemek n mı gene ve asla değif-
letne sapmalç istiyor. O fiç 

1 
tarma PORTSAIT için de mutlaka) Halk Fırkasına gir- tirmiyerek yürüyeceğim. Halk 

dört satırdan: iyi karşılandık, · qya kabul olunur. mek mi demektir? Ve yahut fırkasına avdet ettiğim pyiasa 
haYrağım12 iki kere merasim 1 I Halk Fırkasından çekilmek da yalandır, çiinkü verdiğim 
<lireğiııe çekildi gibi her 

1 Trabzon kinci behemehal Serbest Fırkaya iS&ze avdet için beni ancak 
111iiaabakada yapılması mutat postası intisap manasını mı tazammun tatbikat sahasındaki icraat 
0lan teferruattan ibarettir. ( Rqitpaşa) vapuru 9 T et- eder?. Son Pomtayı ben "MO.- cebredebilir. 

Bafrada 
Bafra, 7 - Gece yanSJ 

intihap sanditmın açıldığı ıayi
dir. Halk heyecana düşmüştür. 
Tahkik?tt yapılması istenmiştir. 
Bir Jtısım halk nümayiş yapmış. 

intihapta tarafkirlikten vazgeçil
mesini istemiştir, ben bile re
yimi kullanamadım, halkın ek
seriyeti Serbest Flrkaya taraf
tardır. 

Osman Naci 
Kırşehir' de 

Kırtehir - intihabat bita
rafane yap lmama\tadır. Vak
tile tek fırkalı vaziyet dü
tllntılerek yapılmış olan intihap 
kanW'u harfiyen tatbik edil
mek istenerek sandık başında 
yalnız Halk fırkası mensuplan 
bulunduruluyor. Bu hale ıbraz 
C41en halkı vali B. dağıthr· 
mıştır. 

Halbuki, biç olmazsa neza
ket eseri olarak ve reylerin 
kontrol altında atıldığı ispat 
edilmek için 3erbest f:rkadan 
da sureti huausiyede birkaçı 
davet edilebilirdi. Bu hale acı
mamak elden gel.niyor. 

1'.üc-:ardan Nuri 

Çine' de 
Çine, 6 - intihabat baş

lallllfbr. (197) reye karşı Halk 

Rize, 6 - Garip bir tecelli 
olarak rey sandığı Halk f 1rkasa 
binasına konmuştur. Bin kadar 
müntehip bu vaziyet karşısında 
ve tesir albnda rey vermekten 
imtina etmiftir. 

Gördükleri vaziyetten müte
essir olan intihap encümeni 
azasından Hasan Mahmut, 
Hasan ve Salim efendiler va
zifelerinden istifa etmişlerdir. 
Salim efen dinin istifası geri 
aldırılmışbr. Vaziyetin bu şekle 
girmesİllİll Mbebi , mutemet 
Mehmet ağadır. 

Vilayet meclisi azasından 
lsmail Muhtar, Zerczade Ah
met, Kumyas oğlu Fikri, Uz
zadc Mustafa, Tuzcuzade Hak
kı, Dava vekili Ahmet, Tatza
de Hulusi. 

Adana'da 
Adana, 6 - intihap neti· 

cesi belli olmadan evvel, Türk 
Sözü gazde.si, intihap encüme
ni azalanna atfen Halk fırka
sının ekseriyeti kazandığına 
dair verdiği malumat, mukabil 
bir beyanname ile encomen 
azaları tarafından tekzip edil-
miş, aza: 

- Sandık açılmadıkça ne
tice nasıl belli olabilir ki 
reyimizi bildirelim, demektedir. 
Maamafi açılan sandık, netice
n1n Strbest fırlta lehinde 
olduğunu göstermiştir. 

Saldhattin 

L Dünyade tevil götilnniyen riııievvel Pertembe •kpmı taldl gazete" olarak. tanımak- Beni Sarsamıyacaklardır 
.,.. tek Lahis varsa, 0 da spor- Galata rdabmmdaa kalkarak tayan. Bu hakikat kU'flSlnda • 
4-r S b. · lnebolu, Samaan, Ünye, Serbest Fırkanm bazı tezlerine işe çok ayıp bir şekil Ter-. por nahu, spor ter ıyea ._ •. 

Fırtınanın l'aptığı Zararlar 
-._ilub" · k "tirafı · ı Fataa, Ordu, Gire.oa, Trab- Te lddialanna hak verifini (Son mek istiyorlar. ızmir ve tekmil 
.I!. ıyeti açı ça 1 amır- ..... n, u:-- Hopa'ya .n. memleket bilir ki benim ha-
~. Daha Pire limanına var- - nw;;, •· Pothnın Serbest Fırkaya mal 
~ 1 decek ve d8nllfte_ ~ ı.- '-·) --Lı:-de maıİ L.-.ı--- yabmda na meıru ( çek al-'-t il\ vapurda yazılan meya· ı kelelile Rize, Of, Tnb- ~Wri.r ... ,aaa,.- mmk) fuh yoktur n olmaya-
._~ nıektuplarile burada ka- zoa, Pol.tb•ne Giraoa, <>.- cakbr. Bea tenfimle, iffetim-
~imalar savuranlar acaba da. Fatu, S.mND, laebala- Oynanan K<>medi le "Mlkm pseteme •erctiii 
~erinde ef'dn umumiyeye ya ajnyarak ıeleceldir. Ne lmiı ? bet kurutJa yqar hir ada-
. ._. beaap verecekler: •.wıı- --. H•kPd•k ediyorlar, ba-
l .... - ' ....-- 9 Tefriaienel perllftllhe V _...._ L.... ..1_ 
~ ae

1 
pbi teviller bulacek- ı ...- alJWUD uu wece -- nketleri meafur, icldielan ,.,_ 

~ ' Karabip po8l.. ,..,...._ hll lrartıamda din me lmnir- landır. Bu itibarla beni sana-
ta Bir kafilenin hatanda nlt- : yacaktır. d• (Zeynel Belim beyin Ser- auyacaldardır. 

-=-~- aynhrken fotoınf , .. -•M•ür-ac•:a•a•t-·.~-- bat fırkadan ka1dı terkin Kainattan Pervam 
~·eri kartıamcla ıülmeyi evı edilmittir) diye bir telgraf y o k t u r 
~'baka galibiyetlerine deği- laa~eI:nı~ -:=~:Wderu- .geliyor. Siz de pek hakb ola
~~ kadar sporun dlfUlda , aunda menba Ye Tabim ıulan rak hayret ediyorsunuz ve 
L.~ insanlann senelerden- Ye mot&IO kuyu, Umilea çamhk (siyaset sahnesinin arkasında 
"""ti Jc Ye saireli Te Ud bamda 25 
"'I> endi keyiflerine ıpor ve ıs odalan haYi Ye her acaba DU1I bir komedi oyna-
~tlerinaizj alet etmif olma- tarafında araba yollan ve hududu myor) diyol'8Ulluz. Oynanan 

ı çok hazindir. . tq duvarla. mahdut SO dönümlük k d. d 
b · büJlk k9fldi mlaulp fiatla ome ı fU ur: 
~ uıda matbuab, spor aabJw. Galata Alekaiyadi ban Zepel Beaim bey h•kibti 
~ bıu, spor efkln umu• No. 8 - 9 itiraf etmlftir. Bu ifade ve 
~taini çipyerek memleket --Lrum--b-ul--iki-.n·-cı-.-icru--ın-d_a_n_: illn ankutin aui tefsire uğra-
L...:- ına mace:-alara giri;eD- Bir borçtan. dola.yı mahcuz ve 
·~ L_ ~-- vriJ uk b blmıcıbr. Arkamdan (-1iba bh.. ...an\llUI enelki f.U ofun- paraya çe meıı m arrer u- ., g.u 

... ,.t tecrnb ı · d mnte- lunan efyai beytiye 14--10-930 Zeynel Besim B. Halk fırka-
'-1.bita 1 e ~ 1 aah günü aaat 14 ten itibaren sandan aldıjı çeki cebine so-
\1~ ....:n ma. . . gö": • Beyoğlunda latikW caddesinde karak lstanbula gitti) denil-
~-din billihtiyar kendi ı Ezine apartımamnın 3 numa- mi ... :... yani benim para mu-

e aoruyor: rah daireünde açık artbrma ",.q 
~ Acaba bundan aoara ı 11Uretile 1&blacağından talip kabilinde vicdanımı satan bir 

ileler caklar? ı olanlann mezk6r gi1ıı ve saatte namuum olduğum ilin ve işaa 
~"~ ben ~:':ilirim: Sporda 1 mahallinde hazır bulunacak edilmiftir ve iWıiribi .. 

~t\biyet, beki ... _ ı... •• memunma mtıraeaatlan ilin 
~ enen uwu ne- olunur. 
k~ endir. Fakat bir prtı.: . 
~ rakibin kaqımmda ve Yeni Neırıgat 
~e IDaiftLı...et? TÔRK BAYT AR CEMiYETi 
~w_. • uaT •• MECMUASI 

lbtc ~Plerimiz B..Uru b&kü- B al ... __ .ı_ ı...: ... _ 
.A. C1'i ve .. d u unvan u.uua -....-. • 
"'~ 1 Ç&rplfbııımz yer e baflıyan mecmuada birçok 'k ~ m~buriyet ol- mesleki ve kıymetli yazılar 

endi ayagımızla, kendi vardır. 

Sercest Fırkaya Niçin 
Taraftanm? .. 

Son Posta deWetile bir 
clüa illnıımı iltirhaıiı ederim 
ki: Ben Serbest fırkaam sadece 
benimkilerin ayni olan tezlerine 
taraftanm. Yalnız bu iddialar 

lstubulun btıt&n gazeteleri 
birer muharrir göndermek 
zahmetini ihtiyar buyoraralL 
benden beyanat aldılar, bil
diklerimi ve hakikati 86yledim. 
Bitarafhjuuz aebebile aize de 

fU arizeyi takdim ettim. Arbk ı 
bundu aonra bira bapmı 
dinlemek ve dinlenclirmek is
terim. Vicdanım mlistarih ol
duğu için kainattan pervam 
yoktur. Beni iyi tamyu kari
lerim ( Zeynel Besim ) firması
nın alınır, atıbr bir meta 
olmadığım bilirler ve benim 
fmldakb itlere giriferek ya
lula, dolanla halla .ıdabmya
cajm takdir buyorarler. 

Artık aüldit ediyorum. Ya
zarlu yuarlar biter. Ondan 
•nra ela sıra gelir, ben IÖy

lemiye bqlanm. SelAm " har
met Efeadim 

Hizmet başmuharriri 
Zeynel Besim 

Şehirde Ufak Tefek 
Bazı Hasarlar Olmuştur 

SATILIK OTOMOBiL 
(Austro - Eiat) marka .t 

kipJik kapalı bir oto111obil sa· 
blıktır. Beyoğlunda lsveç aefa
retanesinde M. Hayon'a mll
racaat olunması. 

\ Dünkü lodoe fırtınası, ıeh-
rm muhtelif kısımlannda 

ufak tefek baza hasarlara se
bep olmuştur. 

Bu arada bazı ağaçlar 
devrilmit, kultlbeler yıkılmıştır. 

Resimlerimiz Babıalide yıkı
lan bir ağaçla toslaşan nö

betçi kulübesile Divanyo
lunda kınlan bir ağacı g• 
termektedir. 

Bunlardan başka damların

dan kiremitleri uç.an bir hayli 
de ev olmuştur. Dün sabah, 
lodostan sonra yağmur gele
cejinden korkan ve kiremit
leri uçan bir çok ev sahipleri 
alelicele damlara adamlar çı
kararak kiremitlerini aktar
ma ettiriyorlardı. Karacaah
mette de iki selvi demlmiştir. 

iRTiHAL 
SGreyya Paşa mensucat 

fabrikU1 müd&rl Abf Beyin 
iki aylık kerimesi Fatma Ada
let Hamm kısa bir hutalağı 
mlttealrip Yefat ebniftir. Al
lah nbmet eylesin. 

~tk<:r hastalanna müjde T·AZE HASAN GLUTEN EKM Er.ı· 25 Kuruş 
ı..!,rlı mamulatı halis ve . · U ~i~'ÖNsu~cJ! 

Panıa terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefis ve bilbaua bergtba taze olarak iatilazar Hilen Te tazeliğini on güa muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri btıytlk ra;bet ~nnektedir 
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Başlıyor 

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

{Safiye} Hanımı bu perşembe
den itibaren Mulen Rujda 
bileceksiniz. Şimdiden tepşir 

dinleye
ederim. 

Dcrvit Zade lbrahlm 

Kuştüyü 
Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan lstanbulda 

Çakmakçılar<!a Çeımc sokağındaki kuttüyü fabrikasanda kilosu 12S 
kuruştan başlar kuştüylerinin kilosu hazar yastık şilte yorgan kuttüyle· 

rine mahıuı kumaşlann envaı cümlesi çok ucuz fiatla sa•ılmaktadar. 

ya bunu .... ya bun\l 
Müvcllidü!'ıumuıa sayesinde istihzar olunan BİOKS 
macunu diş ellerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır ve 

ağza güzel bir koku verir :ve öldürür 

Müjde! Müjde l 
Uzun zamandanberi aabırsı:ıhkla 

beklenen ve dünya sergilerinde 

birinciliği kazanmış olan: 

TİMSAH <Krokodil) 

Marka hraş bıçakları gelmiştir 
En son Amerikan makinelerile ve halis i.veç çeli~i ile mütehaı· 

aıalar tarafuulu imal edilen Timsah marka tırat bıçaklan terkibinde 
henüz: sanayi alemince malüm olmayan ve münbuıraa fabrikamız 
kimyageri ta.rafından keşfedilen harikulade ldmyavi bir maddenin 
illveal ıayeıinde keıkinliği zayi olmadan ayni bıçakla lS defa brq 
olulllllUI temin edilmittir. Yüzünüzün tarantlai idame ve zevkle 
tırq olmak iatıeneniı batka bıçaklardan sarfmazarla yalnız Ye yalnız 

Timsah markalı tıraş bıçakları kullanınız 
Arzu eclealere m~-n nlimune ita edilir. Sahibi imtiyaz ve yeılne depoaw 

.. __ Çiçek Pazarın' da Stratiyadi hanında No. 7-8 __ ... 

~ 
Nevralji 

As p .irin 
komprimeleri · 

sayesinde IOr' atle tedavi olunw. • 
Y elnı~ karmam INDChrollu Mldld 1 ; •"' 

embelAJın• dllds.t " bu __....,. •· n.W -...cp edl~ 

SON POSTA 

Nişan taşında •kW Hneıla tercila ettlll -
BEYNELMiLEL 

BOYOK KASAPAN ŞİŞLİ 
S. NALBANDIS 

Beyotlu TGnel mevkii 527 En 
mükemmel cinıtea 11tır eti ve 
filetoau1 kusu eti •e aemia ta· 
vuklar. Muhterem mGtterUerinl 
memnun ehaek emelile latlbaR 
edilir ve kııaursuı bi&met " 

TERAKKi 
LiSESi 

LE YL 1 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 
Telefon: 

nezafet. Telefon Beyotlu 2163 Teşldllbnı teni ederek "ANA ft b.K" 
muftan ile "Kız Leyli,, dairesini ittisalindeki 
eald (15 mel mektep) binasına naldetmiftir. 

Beyoğlu 2517 

latan bul 
Bili mezuniyet terki yazife ede--,, . 
rek l.tanbula telditl anlatılu 

iLK ANA ORTA - - - LiSE 
• Keşan hukuk hakimi Şakir be)'fp 

derhal mahalli memuriyetine ...... 
reket etmesi Adiliye" VekiletlQ· 

Suuflanna talelM byd.tlnektedir. HerıGn saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 
fla!il Rifat Paşa Konağında Mlld6rltığe müracaat. 

den bildirilmittir. 

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

TAKSİTİ LE 
Satıı muamelesine başlanmıştır. Tafsillhna m6essese
nin Sultanhamam' daki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel Is~ 1?2 

TÜRKLER iÇiN 

ALMANCA: ö'GRENME USUL .. 
Müelllflerl ı 

HERMAN SANDER TAHSiN ~BOi 
hmlr erkek ll•esl Almanoa 

muallimi 
Alman lisanı mütehu•ı• ve 

mualliınl 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kmm Fiab 2:0 Kr. 
Kitapçı!ardan ara nız !.. 

elzem bir lamba 
Fennin · en · soiı icadı olan 

(L·UCIFER) 
Elektrik cep lambası biç bir " Pil " e 
muhfaç olmaksızın içindeki makanizma 
vasıtasile ilinihaye yanar ve asla sön· 
mez. Türkiye için Umumi vekilleri : 

---------- BEHAR .Je FRESKO Botton Han. fstanbuL 

BEK L E N M E + lp 1 B l R 

BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PlYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PIYANKOSU BiLETİNi ALiNiZ 

Üçüncü Keşide 

11 Teşrinie~vel 1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 40000 LİRADIR 

MUALLiM SESi 
PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

M 11• S • Mualllaı~bltll• dertlerine, an11 •• temenaUeriae en ua ım esı: Hmlmt bir daakH olacaktır. 

M il• S • Mantf ecnebi kitap ve mecmualarından •mua1Uıalen en 
U8 ım eSl: IUıumlu· pratik bUJller alıp netredecektJr. 

Yoklutu mualllmlerl •lltkGlita dUtGrea ·ilk mekteplerin 

M 11' S • 4-S inci •\ ... fları•• mahıua- den irtibat cetTe.llerial e11 ua ım esıs 1allhl1ettar ınat• tematlk bir tanda tertip ettlrlp 
' · muatnaınaa aqnıdecektlr. 

M h BGtlba ~l~ı blrlnd nG•huınd•a IUbar" (11..tUm 
U terem • Se•i) ••Jfafannc&. bu.lacakıını&. (1) Tefl'lnieneİ• kadar 

Muaılı·melr • mektepluhıiJe aımune olarak r8nderllecek olan blrlnd 
naıhayı 1abır1111ekla bekleyiniz. 

DR. SEM RAMIS EKREM H. Bakteriyolog, Patoloı 

1 O
ÇocuR

1 

kEhuKRtaEhkMlan 

8 

.. EntHehçaıEıalJJ Prof. Dr. M • L Ü l f j 
Dahili, intani hutalar, bakteri· 
yolojik ve patolojik muayeneleri 

Etfal butaaeıl kulak, botu Ankara caddesinde viliyet kartı· 
buru• baatahklan mOtehauuı aında lS No.da kabul etmektedir. 
Beyotlu Mektep ıokalc No, l Muayenehane: Telefen lıfınbul 2325 
Telefoa Beyotfu 2496. lkametrltu ı ,, ,, 2236 l .... ________ ..... f 1 ... __________ , 

:.;,e .... f PORTATİ 
'~ m 1 f1 g o n nr':!\-.:.:: ~ ·:-· 

r~t mükemmel ve uzun 
· ~ : ,.· ~ ~ ' lfler fÖrmektedir. Vu· 

ruıu o kadar hafiftir ki 
inan yazarken bir zevk 
duymaktadar. btimali o 
kadar kolaydır ki müp
tediler biJe hemen öt
renmekte ve çabuk ya· 
ubilmektedU. 

Umamt acentalan: Sldney 
Novvtlle ve türeU.a. Galata 
Kevork R,.v han. 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 
Bütün sınıftan mevcuttur 

Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teşkilat 
dahilinde idare edilmektedir 

ALEBE KAYDINA devam OLUNMAKT AD 
Talep YUkuunda tarifname gönderilir. 
Şehzadehaşı Polis merkezi arkasında 

Telefon: İstanbul 2534 

Gayri menkul Jlla.11 .. arın 1 Dr. A. KUTİEL 
açık artbrma ılanı . . . 

Muayenehane ve tedavh elektnki 
l.tanbul 4 ilncil icra memurlu· laboratuvarı: Karaköy Topçulat 

ğundao: caddesi No. 34 
Açık artbrma ile paraya çeT· 

rllecek rayri menkulün ne oldutu 
Beyoflu Feriköy kısım 1 Kaya 

aokatuıda atik 42, '2 mn. cedit 

4, 8 No.lu iki bap hanenin 32 hlaae 

itibarile 8 bl .. eai Ane Şaziye 
hanımın ve üçerden 12 blıaeal 

Hayriinnat •e Hadlmünnaa HY· 
lere MGfehhar ve Nurikader hanı
mın ceaı'u 20 hiaiui icra n if
lla kanununun US inci madcleai· 
ne tevfikan satılacakbr. Tamamı· 
na 7300 lira kıymetlidir. 

Arttırmama yapalacatı yer, pn, 
saat ı tlltialNI 4 hel len d..._. 

6 /11/930 T. S. 13 buçuk lll ıs• 
kadar. 

- 1 - ftbu ••Yri menkuUln ut· 
tanna şartnamesi 231 10 I 930 tari-
hinden itibaren 930 I 2SS numara 
ile latanbul 4 üncll icra daireainln 
muayyen numarumda herkealn 
g&ebllmeal içia aÇ1ktır. bıada 
yum olanlardu fazla malil· 
mat almak btiyenler, ifbu pıt• 

nameye " 930/2SS doıya numa• 
rulle memuriyetimlse mGracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirak için 
yukanda yazalı kıymetin JGacle 
yedi temlaat ıöaterilecektir. 

3 - Haldan tapa aicW Ue aa
blt olmiyaa ipotekli alacaklılarla 
dipr alikadaranın ve ittirak bakla 
sahiplerinin bu haklannı ve hu•ualle 

fals ve murafa dair olan iddia· 
lannı if bu ilin tarihindea ltiba· 
ren yirmi l'On içinde evralu 

müıbitelerlle blrllkte memuriye• 
tlml.se bildirmeleri icap eder ak .. 

halde haklan tapa aleilile 1ablt 
olmıyular ••tat beclelinla pa,taf· 
muaada hariç kalırlar. 

4 - GBıterllen gOnde arttır· 
maya ittirak edenler arthrma tart· 
nameainl oku mut Ye lüzumlu malO· 

mab almıt bunlan tamamen kabul 
etmlt acl ve itibar olunurlar. Oı-

Muayenehane Nakli 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel 
sojııkluğu Mntehasasi 

Muayeoehaneaiol Ankara cad· 
desi hilkOmet konata civarında 
eakl ikdam Yurdu karpaında 
71 numarah daireye naldetmiftlr 

Her wGn birden ikiye, dart 
buçuktan alqama ka :tar. 

tilacle ~ pyri menkul\IJI 
bedeli zamenınde, •erilmezae ,.yıl 

menkul ikinci bir artbrma ile sa" 
bbr n bedel farkı mahrud' 
kahnu )ii:ıde bet faiz ve ditet 
zararlar aynca hGkme hacet kal .. 
malumn raemuriyetimlı.ce ahcıd•' 
ta.hail olunur, bet No. la fıkradaki 
tan tahakkuk etmek lcayd~ 
üç defa batırıldıktan sonra gayti 
menkul en çok arttıranan Ozerind• 

bıralulır. Şart tahakkuk etme.., 
aıttırma pri btralolır alıcı taah" 
hGtlerbıden kurtulur ve te~lnat ti 
kalkar. 

S - Artırmanın birinci ve 1' 
lldod olmuana ve ıayn menksli' 
teallOk eden kanuni hakka .,. 
aatafm tanına ıöre dipr tartı-'' 

Müterakim vef'l'l, Beledif" 
nkıf lcareal mGfteriye aitti'' 

Artarma 2 incidir en d.yadl 
artbrama üzerinde barakılac:akb"" 

Y aulan iki bap hanenin 32 ,._ 

20 hla•eal · yukanda ,a.te~ 
6 / 13 I 930 tarihinde lata0D"" 
4 ilncn icra .:Uemurlutu oddı11P 
lfbu ilAn ve ıöıterilen artbtfSI' 
prtnameal dalreıinde aatıJaca~ 
ve ikametglhı meçhul Oreni ~· 

ol ot•" tebllt maltamına kaim 
üzere ilin olunur ~ 

t . ;tıı 
Mes'ul Müdür: Burhanel ın 


