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I{ERGÜN ESROLUNUR SON ,P,O S TA Halkıq röz~dür: Halk bununla görür\ 
SON POSTA Hallwa kulaiıdın Halk bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın dil İ d i n Halk bununla •Öyler. . . 

DÜN GÖRMÜŞSUNÜZDÜR: İSTEMEDiGINlz KiMSELERE REY 
VERMIYE. SİZİ İCBAR ETMEK MÜMKÜN DEÖİLDİR ... 

İstanbul, İntihaba J!ügük Bir Alllka . Gösterdi'! 

Bu Dakikada Hangi Fırkanın Kaza-1 

. nacağı Kat'iyetle Tahmin Edilemez. 
' . 

Her İki Tarafa Da Lehtar Olan Semtler Vardır 
· Dün şehrimizde intihabat 
başladı. Bundan evvelki bele
diye intihaplannı habrlıyanlar, 
bu sefer, biır bakışta farkı 

l anladılar: Geçen senelerde, 
!.. halk, reyini vermek için ~ 

rinden kımddamamışb ve inti
hap yerlerinde küçük bir ha& 
kütlesine bile tesadüf edile
nıezdi; fakat bu defa manzara 1 

görülecek şeylerdendir: intihap 
)'erlerinin kapılannda biiytlk 
bezler, kağıtlar, karteWar 
Üzerine her iki fırkanın yudıjl 
propaganda cünlle1eri._ Her 
intihap kapıaı huıc•hınç. Nu
.tuldar, hitabeler. 

Gerçi, bu da yalnız bir 
•anzaradan ibarel Çünkü, 
sabahtan akşama kadar mat
baamıza gelen şiklyetlere ba
kılırsa bazı uygunsuz mtidaha
leler ve bu yüzden mücadeleler 
olmuştur. Fakat halkımızın bu 
defaki alikası, mtistakbel inti
lıaplann selametine doğru mti
lıirn bir adım sayılabilir. 

* Kadıköy' de 
" Son Posta,. muharrirleri, 

dün, adeta seferber hale gel
~Uer, intihap faaliyetini taraf 
taraf tesbit ile meşgul oldular. 

Öğle fasılası hariç, sabahtan 
.akşam beşe kadar devam 
~den .Kadıköy intihabab, nis

eten sakin geçmekle beraber 
~aalesef 6tede, beride görü
cn rnüdabalelerden az.ade kal-
lllarnışbr. . 

Bir takım gayretli adamlar, 
tılhil kimselerin ellerinden rey 
kliıtıanm değiştirmekte tered
~t etmediler. Maamafih Şerbest 
d 
liıııhun,et fll'kası Kadık6y
~0 emmdir. 

. -
KaaıköiJ'le Samlifa Ritg ,Atanla, 

Kulis Arkasında Bir Siyaset Oytinu 

Hizmet Gazetesinin 
Veçhesi Değişiyor Mu? 

İzmir, 5 (H. M.)- İzmir efka-
1 

n umumiyesi bu dakikada hay
ret içindedir. Bu hayreti tevlit 
eden, Serbest fırkaya taraftar 
olan (Hizmet) gazetesinde çıkan 
iki mektup ile bir maka~edir. 
Mektuplardan birincisi lzmir 
meb'usu Vasıf bey tarafmdan 
(Hizmet) in başmuharriri Zeynel 
Besim Beye yazılmışbr. İkinci 
mektup (Zeynel Besim) Beyin 
Vasıf Beye cevabıdır. Makale 
de (Zeynel Besim) Beyin vazi
yet hakkında yazdığ bir yazı
dır. 

lzmirin siyasi sahnesiniD ku-
lisleri arkasında ne gibi hadi
aeleria cereyan ettijini anlamayı 
atiye talik ederek size evveli 
Y.isıf Beyin mektubunu bil-

diriyorum, bu mektup şudur: 
ZEYNEL BESiM BEY 

KARDEŞİME 
Gazeteniz.in 3 eylül 930 ta

rihli nüshasında " Biz bocala· 
madık, verdiğimiz sözde hrui · 
sebatımız. vardır. Ne zammı 
Cümhuriyet Halk fırkası mute
met saltanatına nihayet verirse, 
ne zaman inhisar belisa milletin 
başmdan kaldırılırsa, ne zaman 
. halka biraz nefes l!lmak imk~ 
bahşedilirse o zaman progra-

• mm etraf nada te1iniil memle
ketle beraber biz de vani,, 
yazıyorsunuz. Azasi olmakla 
müftehir bulunduğum ~k 
ve tarihi fırkanın maksat, emel 
Ye programında ve bir m~ 

(Devamı 3 On dl aayfacta J 

Istanbul 
Buğün Kurtuluşunu 

Tebcil Ediyor 

Bupn 1..ta.bulwa kurtulut 
fGnünGn yıl d&ıGmCl. Bbe bGy\lk 

Guiden ea ldiçilk ordu aeferine 

Yannaya kadar milli mücaclelealn 
malilm ve meÇh.I bGtüıi kahramu 
lanm tebcil ettlrea bu terefll P, 
her aene oldutu gtl>l bu defa da 
b~k aaeruimle Wİ% edUmiıtir. · . 

1 

j Bugünün Meseielerintİen J 
Ağaoğlu Ahmet Beyin 
( 1926) Da BaŞvekile · 
Verdiği Rapor : 2 

. 
~rbe.t Cümhuriyet fırkasının mevdana gelmesi ile husule gelen 

vazıyet ·Halk fırkaaım da teyakkuza davet etti. Bugün; bu fırkada 
IJazı ıslahat yapilmaktadır. . 

Resmi ve bwıual bütün mieue- 1 
Mler, Clükklnlar .. eYlu bayrak• , 
lanmııla doııahlmatbr• : 

B,u munasebetle Ataoğlu Ahmet Bey tarafından bundan dört sene 
evvel yani (1926) •enesinin (23) Temmuzunda Batvekil Paşaya verilen 
bir ra~run elde ettiğimiz nushuından bazı kısımlan alıp neşretmeyi 
faydasız bulmadık. Dün bu raporun birinci ktJmını yazdık. Bugün 
ikinci kısmını dct'cediyoruz: Saat tam onda, Sultanahmet 

meydanında merasime iştirak ede
cekler hazır bulunmuşlardır. A.-.. . 
keri kıtaat, mektepler, cemiyet• 
ler, halk, önde motosikletli polia

ler •e askeri bando olduğli halde 

ı 
oradan hareket ederek, tramvay 

yolu tuikile Tak.sime gelmiflet'
dir. Mer~im davam ediyor. 

İkinci noktaya, yani fırkanın ademi faaliyetine gelince: 
Büyük bir inkılabın yükünü ve mesuliyetini üzerine alnı ş olan 
bir zümrede mevcudiyeti elzem olan heyecan ve faaliyeti fır
kaınızda göremiyorum. Filhakika fırkamız nizam ve inti· 

. zamperverdir. Fakat bu intizem ve nizamın mahiyeti h:ıkkında 
dahi nikbin olduğumu söylersem, samimiyet şartına riayet 
etmemiş olurum Bunlar da batıni olmaktan riyade zahiridir, 
ruhi olmaktan ziyade mihanikidir. 

Milletin İrfan Seviyesi 
r----------~~--!"'-lıı.'.,ı f!~kika i_tiraf .etmelidir Ki. umum milletin irfanı, siyasi 

B .. l ve ı~m~ ~evıy~len nazan dı~~te ~ınınca. - b~ndan ıy~sini 
U g U D • • ~ . , · - · de şımdilik temm etmek güçtür 1 Zaten acızlerı de f irka<lan 

Hangi Semtler Nere
lerde Rey Verecekler? 

fSugtlnkll lntihabatta hangi mahalle
lerf'n, hanrl yerlerde rey vereceklerine 
cllkkat ediniz ı 

Beyazıt - Eminönü -
Sandemlr, Deaürtq, Y avuı er Slnııo, 

HaClkadın, Hoca Gıyaaeddin, Süley
•-lye mahalleleri aaat 7 dCD 12 ye 
kadar tlç mihraplı camide. 

l.tndankapı, Ahlçelebl, RUstempa,a, 
Tahtalu.le mahııllelcri 13 ten 19 zn 
kadu Rüatempata camlinde. 

Fati•h J.'.ievbııhar, Mclekhatun, 
- Ordekkaaap, Velet ka-

rabat. Merke:refeodl, Deni:raptal, &ey:l, 
Arpaemiol, Fatmaaultan, lbrahimçaVUf, 
Uzunyuauf, Seyitömer, Beyazıtıığa raa• 
hallelerl .aat 7 den 18 e kadar EreyU 
camllnd~ 

Beyog"" lu _ Kuloğlu,Cihangir, 
Gilmllfauyu,Koca 

tepe, Katip Mustafa çelebi, Flru:rata, 
Çukurcuma, Şehit Muhtar Bey, BW
bGt, Bostan, Hüaeylnağa, Tımtım, 
Asmalımesçit, Kıımerhatun, Kalyoncu 
mahalleleri aababtan aktama kadu 
belediye dalreainde. 

Y eniköy - Sanyer -
Tarabye, Yenlkly, latln7a mahalle

leri Yenlköyde Molla ,selebi oamllade. 

H• B k CUmISar- ey oz - hW'i)'ct 
{ fo:rhane, Küllü, Okümce ) Pqaaan
da'a, AH Dehadır, Mahmut ~•ket Pf. 
k8yleri. 

O k .. d Çakıra Huaa p s u ar-ııı.aniye,' Seli· 

. bahsederken - ne Meclisteki grup ve ne de hariçteki teşk lat 
gibi kütleleri nazan dikkate · aldım. Bahsetmek is~ r.di im 
uzviyet, fırkanın divanıdır. oJ 

Divanın fırkaya mensup en muktedir ve en mutemet ze
vattan teşekkül etmesi tabiidir. ·Zaten hükfımet heyeti dahi 
divana dahildir. Böyle bir teşekkülden maksat, o. mleketi 

· idare eden fırkanın faaliyetini tanzim ve hükumetin vazıfe
lerioi teshildir. 

Fırka Divanı 
Halbuki divanımız hakikcıtte cnnsız ve faaliyetsiz bir 

uzviyet halinde kalmaktadır. Aylarca içtima etmez. Ettiği 
zamanlar dahi ikinci derecede meseleler ile iştigal eder. Fır

ı kanın istinat ettiği en yüksek teşekkülün bu ataleti, muztr 

1 

tesirler icra etmekten hali değildir. Evvela fırka ile hüku
met arasında mevcudiyeti elzem olan insicam ve hararet 
müşahede olunmamaktadır. Bütün işler hülcümete terkeclı-

1 [ Devamı 7 inci !ayf. da ) 
• 

ÇiinkG dün ( 1-35) Dİlbetin
~~- bir farkla burada eberiyet 
~dığf fikriiıdedir. ~ara. 
alı nıuavini F adı Bey Kadık6v 

~c O . ı 
h sküdar semtlerine ıiderek 
llı~aları dolaşmıştır. Halk. 
l dahalelenlen ıikıyet etmit

• mye, A,..., lmrahOC' Ahmet Çelebi, 
Jlam.n Fakih. Salacık, Sinan Pt-•, Ta
vql..Huan Ata mahallesi aaat 1 - 11 e 
'ı'acilll' kaymakamlık dalreainde. 

~tdir. 

Adalar' da 
Adalar intihabab sabahleyill 

~~el Riizel ve intizam ile bqla
• 14 iken baza yabancı ellerin 
~ tnüdahale etmesi, işin inti-

llıını bozmuştu a r. 
b u vaziyet karşısmda Ser

\!st c·· h . dah um urıyet fırkası, mü-
ale · k ka . 'f! anunsuz bulmUf, fİ• 

b,i~~nı din_let~~emiş, intiba
tdenl . çekilmıştir. Müdahale ( n::.. başında . bizzat Bn-

2 inci Sa}'fada 1 Ftdild. &ledigenin DlfUlllc S.ldigeıı Htıllc 

Kad k .. Caferata, H .. -
1 oy - .... Pt- ••h•ıı 

~ Mat 8 HÇUJdb 17 ,.. kadar beh,. 
il9• dairulade. 

Adalar- BDytlkada aaat 10 
dan ıa .. kadar 

belediye dalresinde. 

B kı k.. Saat 9 dan ıo 
8 r oy-a kadar Vidoıt, 

10,30-12 L1trN, U,30-2,50 Ana, M.SO 
Çatıtburıa:r, S-6 Avapa k5ylerl. 

- ıuron:2& 
ikinci Piyanko 

on · Posta'g~ Mahsustu 
liaba - Kavgayı bırakın, ayrılın 1 

·Çocuklar - Biz oyun oynuyoruz, 
en de ismet Paşa 1 .. 

-
babal O Fethi Bey oldu, 
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Halkın Sesi DABiLİ BABBBLBB 
intihap Sandığı Belediye Hududu İntihabın Neticesi Kestirilemez Kumarın Sonu 

Adamcağız Çırçıplak 
Kalmış 

Başında Halk 
Ve Fırkalar 

Dün intihap sandıtı ...... a 
hir ............ '-tıft ettltl 
laa1ka ait itibalan kayclediyoraz: 

Niyazi Efendi (l'Opanede 
351) 

- Serbest Ctımlıuriyet fır
kasına rey vereceğim. Bana 
diğer taiaf biqey ,ap11•az. 

lf. 
Nuri B. (Bykoz. Şahin kale 2} 

- intihaba iftir.k etmem, 
daha iyi. 

lf. 
Aziz B. (Kasnnpqa, Hao 

HusreY mahall~ Çepıe 
sokağında 1 O) 

- Serbest Cnmhuriyet fır. 
lraaına rey verecejim. 

Osman 
aandala) 

• Efendi (Salonda 

- ~izi buraya 1a11dalcılar 
cemiyeti aetirdi. 

Daha ne yapacajmmı Mimi-
yoruz. 

• Yusuf Efendi ( Galat ulo-
mda aandaJa ) 

- istediğime rey veremi
yorum. Da ,_m d•hilinde 
ifime gelmiyor. 

* Mustafa Efendi ( Galata, 
Yemeniciler 109 ) 

- Efendi, sen hangi pze
tedensin. 

- Son Poltadanım. 

- Bize Halk fırkasına atma-
mız için kağıt veriyorlar. bu 
ne demek? 

- Sen iatediğine rey Yer. 

* Mehmet Haydar Bey ( Da-
rtılfünundan) 

- Bu fel'IÜt dahilinde inti
hap olmaz. Kihya. Halle fır
kasına rey vermeyenleri işten 
çıkartacağım, diyor. 

-Halk: 
- Y aşa11n Gazi, yaşasın Ser-

best Cllmburiyet fırkasd 

• Halk fırkaımdaa Nail ft 

l.mail Halda Be,ler. 
- Biti dlnyayı ..,rette 

bırakan Halk fırkam, Gazinin 
fırkaaı buradadır. Gaziyi ae

venler bu tarafa! 

• Halil Bey (deniz amele ce-
miyetinden 257) 

- Efendim, intihap yapı
hrken rey puulalanm amele 
pvutlan dağıbyorlar. 

Bugün T esbit Edilmiye 
Başlanıyor 

DUiia belediye )'UI işleri 
mldtlrl O..• bef feD me
•ırlarile ~ Audoluhi
aarmda ha.tbJarak Beykoza 
kadar yeni teşkil edilecek olan 
belediye hudutlannı tayin ve 
tesbit edecektir. 

Hudatlanıa bwbitinde biriad 
derecede dereler gibi tabii 
hatlar, ikinci derecede fGSeler 
telgraf ve elektrik dirolderi 
nazan itibara alınacaktır. 

Şimdiye kadar Beykoza tibi 
bulunan Akbaba, Dereseki, 
Küçük gı"bi kayler şehir hari
cinde bualalac.aktır. Bu tefrik 
köylerin umraru noktai nua
tuadao çpk nafi olacak bu kiiy
ler yeni köy kanunundan isti-
fade ederek kendi ~llanm 
kenclileri yapbracak, ve müsta
kil mahkemeleri bulunacakbr. 

Bir Taarruz 
Eve Giren lslim'm 
Yaptıkları 

Abaray'da olman Haa 
lallm namındaki pim, Şişlide 
oturan sabık Muaul meb'usu 
Nuri Beyin eYine taarrm etmiş, 
Nuri Beyi ve zeycai Zehra 
hanımı d6YJDliştDr. Hacı lalim 
yabl&Dllllf ye hakkında tah
kikat batlamlfbr. 

Tatilde Niçin Tamir 
Edilmedi? 

Tatil miiddetinde İf yapıla
m8ZIDJf gibi Hobyar mekte
binin fimdi tamirine başlan
mıştır. Bu yllzdeo mektep şiın
di tamir edilmektedir. Bu mek
tebin talebesi ağleden sonra 
25 inci mektepte okuyor. 25inci 
mektep talebesi de öğleye ka
dar okuyor. Bu nami iştir? 

diyorlar. Sen gazeteciaiıı yaz 
bunları. 

• lbrahim Bey (Cihangir, byas 
Çelebi mahallesinde) 

- Serbest fırka için .e
recetimiz rey pusulaJanm ka
pıcla elimizden alıp yırbyorlar. 
Yerine Halle fırkasının pusula
aım tutuıturyorlar. 

• Ali Rıza B. (T opanede Ye-
ni bayat lokantası mndnrJ) 

- Kapıda ahaliden Ser-
best fırkanın kağatlannı alıyor
lar. Saklıyorlar. Halk fırkası
nm pusulalannı veriyorlar. 

• 
iki FırkayJ Da Tutan 

Semtler. Vardır 
1 S.. t.rafı l I• 1 ..,taila) 

yükada polis merkez memura 
bulunduğa iddia obmmek
tadlr. 

Hisar - Beykoz 
Bu temtin intihabı dnnclva

l5yl•e inhisar etmiştir. lnti 
hap sandıhı, muhafaza albnda 
Muratlı ve Kılıçlıya götürül
müştilr. Burada da mutat 
üzere müdahaleler yapılmışbr. 
Bir kısım köylü, intihaba işti
rak etmemiştir. Münevverlerin 
ekserİJetİ Serbest fırkaya mü
temayildir. 

Bakırköy 
Bakırköy mmtakasında diln 

intihap köylerde yapılmlfbr. 
Temin edildiğine g6re Halk 

hrk.. % 15 rey alabilmiftir. 
%85 rey Serbest fırkaya veril
miştir. Burada iki fırka ta
raftarlan arumda 1a11dığm 

mubafazua -~ tizerinde 
tiddetli m&.•kaplar ollDUf, 
kaymakam gelmif, Serbest 
fırkanın iddialanna bak Yer

miş. !Ddık gece kapah bir 
yerde muhafaza altına alınm..
br. 

Fethi Bey Üsküdarda 
Burada ZSğleye · kadar fazla 

hararet olmamışbr. Sebebi 
Serbest fırkanın ataletidir. 
Halk fırkası öğleye kadar muh
tarların aldıklan tertibat say~ 
sinde fırkanın faaliyeti ile çok 
iyi netice almış, Serbest fırka 
için verilen birçok kiğıtlar 
imzasız olarak a~ 
çekinilmemiştir. 

Bu yüzden Serbest fırka 

kaymakamdan tikiyetçidir. 
Öğleden sonra Tıp talebesi 
vaziyeti murakabe albna almıt 
ve o vakit işin rengi değiş
miştir. Bu yüzden bir hayli 
münakaşa olmuştur. Öğleden 
sonra reyler haklôle ablmıya 

bqlanmqtır. Y ann vaziyetin 
daha iyilqeceği ümit olunabilir. 

Bazı namzetlerin murakabe 
heyetlerinde bulunmaları ayn
ca şikayet mevzuudur. Fethi 
B. dün akşam Qzeri lsmaiı 
Hakla beyle birlikte Üsküdar 
Serbest fırka merkezine gide
rek oradeki fırka azalarile 
hasbıhal etmiı, azalarla bir-
1ilcte Kısıklıya giderek ahali 
ile konuşmuştur. 

Halk Wlha91a han w.rgiler
den eh~mmiyetle şikayet et
miş, Üıküdar'ın imanm iste
miflsdir. Fethi beyin geçtiji 
laer Jerde ahali kencliaini al
kışlamış, "Yaşasın Gazi, yaşa
sua Fethi B." diye bağumıştır. 

San yer 
Burada yolsuzluk daha kuv

vetle görülmilştür. Serbest fır
kaya rey •ermek için gelen 
birçok kimseler uzaklaşbrılaıış
tır. Usulen defterlerde isim 
olmadığı iddia olunmaştul'. 
Fakat isimleri olmadığı iddia 
olunanlar ısrar ile isimlerini 
bul dm matlar ve bunun için 
zabıt tutturmuşlardır. 

Bir Arbede Tehlikesi 
Dihı Kaledibinde dart defa 

arbede çıkmasma ramak kal
llllfbr. Bunun Mbebi ftlJ ~ 
lannda ppdan tebclillerdir. 
Zabıta ft jandarma, ba mm
takayı derhal ..... altma 
a1maf, meaele J•~. 

Vali Ne Diyor? 
ValiB. dlnekpm pmlan 

.ayledi: 
- .. intihabat bagiba bafla-

ch, henllz hiçbir teftif yaplDlf 
değilim, ve lllzum garmedim. 
intihabat muntazaman devam 
ediyor. Lıtihabatta ballım taz
yik veya m&dahale edildiğine 
dair hiçbir fibyet almadım. 

Bilirsiniz ki fiklyet madde 
tpayini ile olur. Vak'a, tarih ve 
mahal zikrederek vesaik gös
termek suretile yapılır. intiha
batta mtidahele yapılmışbr. 
lialk tazyik ve mttdahale edil
miştir, gibi umumi şikayetleri 
dinlemek imkln haricidir. 

Herhangi bil' fikAyet wka 
bulduğu zaman dinlemiye ve 
muhik oldağa takdirde kanu
nen mtidahaleye mecburtım. 

Bu Sabahki intihabat 
Bu sabah da intihabat ayni 

hararetle devam etmektedir. 

Fethi Bey Ne Diyor? 
Serbest fırka lideri Fethi 

Bey intihabattan bahsederken 
ıunlan 96ylemektedir: 

- Tqrada müdahaleler va
kidir. Bugün de lstanbulun 
birçok yerlerinde bu hadiseler 
tekerrür etti, durdu. Biz ka
nunun emrettiği yolda hareket 
edeceğiz. Kanunun nehyettiği 
müdahaleleri gene kanunun ... 
c!elaletile halledeceiiz. 

Salih ÇaVUf isminde biri 
Lragimrilkte Tevfik efendi-
lliıı kalnesiade Kir Ahmet 
De lnmar OJllalDJI. Salih ça
wş ltüUID paralarım oyunda 
kaybettikten sonra borçlu da 
kalmış. Kör Ahmet paralarm 
yerine Salih Ç&VUfUD üzerin
deki elbiseleri ye lruıiduralan
m almıtbr. Kumarda hem pa
ralarını, hem de üzerindeki el
biseleri kaybeden Salih çaVUf 
karakola giderek şikayet et
miştir. 

Kocaeli Jandarma 
Kumandanı .. 

Kocaeli jandarma kuman
danhğına tayin edilen jandar
ma kumandan muavini Hasan 
Bey bugün hareket etmektedir. 

Nümerotaj işleri 
Bugün belediye memurları 

tarafından Anadoluhisanndaki 
nümerotaj işleri teftiş edile
cektir. Evlere numara kon
ma ....U,-i ba ay aihayetiae 
-- bal eclilmecliw • tak• 
clircle .ate•hhklin :velesi 
feMer.lilecektir. 

Ekmek, Francala Fiatlan 
htanhal beledi,ainden: T eş

rinienelin 7 iDci l&h giiniinclen 
itibaren ekmek dokuZ Ye fran
cala - d&t kuruştur. . 

Belediye istimlakleri . 
Belediye blitçe encümeni 

ba · lene açılacak caddelere 
ait istimlak cetvellerini hazır
lıyor. Belediye meclisinin ilk 
toplanmasına yetiştirerek tah-
sisat istiyecektir. 

Dini Müesseseler 
Müdürü 

Edremide giden dini mil
esseseler müdürü Esat B. şeh
rimize dönmüştür. 

Kaçak Sigara Kağıdı 
Rüsumat ve tlttün inhisar 

memurlan tarafmdan ltaıyan 
bandrah lstelyadi Malya vapu
runda kaçak sigara kiğıdı 
bulunduğu haber alınarak tahar
riyat yapabmt ft (7396) defter 
kaçak kağıt bulunarak milla
dere edilmiştir. Beher yapnk 

bapna bir kurut hesabile cezaaı 
olan bet bin dokuz yüz OD 

alb liranın tahsili için ecentesi 
mahkemeye verilmiştir • 

T e m e 1 i Ablan 
ilk Mektep 

Dnn Kadıköy' de Şair Nef'i 
sokağmda yeni bir lık mektebin 
temel atma meraaimi yapıl

mıtbr• 

1 

1 

Teşrinievvel L 
, 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. nin 
Seyahatleri 

ReislcGmbur Hazretlerinin 
(Menin) e yapacaktan seyahat 
tahmin edllditine w6re hafta 
aonanda bafbJ••k. • kt sGa 
devam edecektir. 
ADLiYE VEKiLi TETKiKATI 

YAPIYOR 
Yusuf Kemal B. tehrimlzde 

on bet gün kadar kalacak ve yeni 
k:biaentn "Millete Yadettijf ...
lar beri..te tetkikat icran,. U. 
meşgul olacakb. 

MAARiF SiY ASETIMtz 
NE OLACAK? 

Murf Yekilif Eaat J:I. dGn ak
şam talim ve terbiye heyetini bir 
içtimaa davet ederek takip ecle
cefi ıiyaaeti anlatmıfbr. 

VERGi T ADiLA Ti VE 
İHRAÇ BANKASI 

A.kara S - ~ vekl'eti yakmcllı 
hıra~ bankaauun tHlaı hazulaklanna 
bq ıyacakhr. Banka teala heyeti pek 
yakında Maliye Vekilinın riyasetinde 
tqckkill ed•ek faa lycte reçecektlr. 
Teaia heyeti t:csa odalartle bankalar 
mlmualileriaclea ve kaauaa teftilue 
terekkUp edecektir. 

Maliye Veklletl prosramda teabit-
tedUmit olan n'Tfler t8dUlb etrafında 
daha evveJ s..ıt t~ yapdchpadaa 
J-1 huarlaklar muıı ailrmlyecektlr. Yale 
ms kaaaç verst-ı llill BeJçUu. " ltaJ. 
ya•dan iatenllen malGmat beldeamela
tedfr. 

ô L E N MOTEKAtn.ERIN 
AiLELERINE MAAŞ 

Vefat ec1ea m0teludtlerl9 
ailelerilıe 111Uf tamu edilin • 
kadar üçte bir niabetinde avC:: 
Yerilmesi tekakrrilr etmiştir. 

BiR KAYMAKAMI 
DôVDÜLER 

'Lmlr, S-Seferihisar kaymakam1 
hııran Beyi gece mne dönmek
teyken Hazım n Mehmet ath iki 
kişi dcmnüştür. Kaymakamın ya
ruı •tardır. 

RUS FiLOSU KISMEN Ginf 
Limanımız.la bulunan Rm filo

sundan bir hanz& ile iki t~ 
pito dür. aabah Meainaya hareket 

etmitlerdir • .Umanımızda kalan tah
telbabirin zabitleri bugün denil 
lisemizi ziyaret edeceklerdir. 
VECiHi BEY ANKARADA 

Kendi :yapbjı tayyare ile Ar 
karaya giden V eclhi B., orada 
çok samimi bir imkbal görmtiftİlft 

BALAT ATÖLYELERi TEVSi 
EDiLECEK 

Belediye Ba'at'ta ı .. a ettJrdlti atltt 
yelerl tenle "- Yermlftlr. 

ET SATIŞ llAHAU.I 
Belediyenin .-bahada lnta ~ 

melde oldup et Hbf mahallblia re.,,J 
klifacb releCell 11a1ta 1apa1aea1mr • 

NEŞET ÔMER BEY 
ANKARA YA GiTTi 

Anupadan a..tet eden~ 
flhnuı Emiai Netet Bey düa .... 
... AnkaraJ• pıaiftir. Nefll 
Bey yeni DariUfnawa eminlltl f.
tahabı kUkında maarif Ye~ 
Eaat Beyle rariifeeelr Ye birlalf 
rln llODJ'a awd,ft ecleeektü. t.d
bebat, Metet On.er Be:yin awdr 
tind«:. yapılacaktır. 
ON BEŞ SENEYE 

MAHKOMIYET 
Bir müddet evvel Kizıın ....

de birini bıçakla Bldürmiif o .... 
Tinto lam.a elin oe bet _, 
laapM mahkQm edilaaiftir. 

"Halk fırkamna rey vermi-
7enlere ekmek 9el'llliyeceğiz,. 
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Her gün -Fırkaların 
Şehir 
Programı Nedir ? .. 

il. ZEKERIY A 

Şehrimizde belediye intiha
bab bqladı. Halka dotnı
clan dotnıya ilk defa müra
caat edilmelİlle, memleketin 
her tarafında intihabata mB
dabale edildiği bildirilmesine 
rajmen halle intihabata kaqı 
l>aYük bir alika patenli. Sa
bahtan itibaren halkın . alon 
alan rey aancbğma kOfbığu 
törlldtı. Halkm bu alakası 
liyasi rilftilnün bir alimetidir. 
Demek ki halk, tehrin idaresi
ne iştirak etmek arzusunu 
claymUfhu'. Başında kendi be
iendiii ve aeçtiği adamlann 
liulunmasim istemektedir. Bun· 
dan dolayı demokrasi ve inkı· 
llp namına aevinmemek müm-
ldin de;ilclir. • Halkm ba r&flible .e bu 
medeni alika1111a karşı fırka
lann iptidai ft cahil olduğu
nu görilyoruz. 

IDtibabat miinasebetile her 
iki fırkamn nepettiği beyan
nameleri okuyunuz. Niçin bir 
fırkaya rey vermeyip te diğe· 
rine re1 vermek lizım geldi
iini mhyabilir misiniz? Halk 
fırkasının bu tehir için neler 
yapmayı dişündiiğiinil bili
ıor muyuz? Serbest fırkamn 
latanbul için neler yapmayı 
Yadettijini bulabildiniz mi? 
Her iki fırka da memlekete 
IUzmetten filin bahaediyor. 

Meb'm intihabab yapmıyo
naz. Şehir meclisi için adam 
ıeçiyoruz. O halde her iki 
fırkaya da bu tehir için ne 
dGfind&lderini sorabilir miyiz? 

• Demokraside fırkalann va-
zifesi intihabat emumcla halkı 
tenYir " ikazdır. Halk kendi 
tehıi hakkmcla muhtelif fırka
ların, muhtelif dilfOnce ve pJAn
laruu g6recek, onlan tetkik 
edecek, kendi kanaatini edi
llecek ve ondan sonra reyini 
•erecektir. F arkaların vücudu
nun hikmeti halka bu muhte
lif öriifleri verebilmektir. f: noktadan ne Halk fır
!caaı, ne de Serbest fırka vazi
fesini yapmamİş, hatta anla
lllamıştır. Her ildsi de halkı 
t~nvir edecek bir program neş
rıpne muvaffak olamamışbr. 
ı:c>gram neşreden yalnız müs

takil namzetler olmuştur. 
~ 

. .Şu halde b~ intihaba 
~ak eden ve siyasi hakkım 
bllanan miintehipler meçhul 
~dedirler. Kim cerbezeli ve 
.. avvetli çıkarsa reyleri o ka
laaacak ve belediye meclisine 
~un namzetleri gelecektir. 
uen kimi niçin intihap edeceği
llai bilmezsem reyimin kıymeti 
~bilir mi? Onun için ben re
Jinai iki fırkayada ftrmiye
'etim. 

Bir Teşebbüs. .. 
liaydar Rifat Beyin 
Affı isteniyor ••• 

Avukat Haydar Rifat Beyin 
~· ~ iatanbul barosuna 50 
lllııaJı bir takrir verilmiştir. 
~ •krir Baronun fevkallde bir r- aktetmesini iatemektC"' 
iL ' 8a OD gin içinde 
......, feftalade bir içtima ya
Pecak ; Haydar Rifat Beyin 
affı için B&yük Millet Mecliai
ıae ın&racaat edilecektir. 

Otomobillerin Yeni 
Marifetleri 

i~ .. ~-7 Şoför Vehap Ef. nin 
~deki ( 1912 ) numaralı 
ç· ~obil Galatadan geçerken 

illi Ye çarparak ağır surette , ... ~. 
2 - Vehbi beye ait hususi 

~01'1obil T aşkışladan geçerken 
"'-~ çarparak yaralamıt
~ b&viyeti anla-

3 - Anbacı Zekinin ida-

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Temizlik * 1 

1 - Temizlik medeni insanın en büyGk l 2 - Fakat ne kadar insanlar vardır ld, 1 3 - ln .. n olan vücutça olcluju kadar 
ihtiyacıdır. Haftada bir defa temizlenmiyen cbtlan temiz, içleri kirlldir. Bu kirlilik dat ruban da temiz kalmak mecbwiyetindeciı,. 
insana medeni denilemez. temizlltial unutturacak kadar feaachr. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sözün Kısası -Ben 
Var Mıyım? 
Yok Mugum? ----Ben -,ey ftl'llleclim. Canım· 

au istemedi ? HaJll' r lelDt 
aemt, mahalle mahalle clolq
bm, listelerde iwnimi ......... 
balamadna. 

latanbullayam. Ômrtlmde 

..... ..~ dart -- deiİf'" 
tirdim. Hepüe birer kere 
uiradua: 

- Kaydinia burada dejil 1 
dediler. 

Do;dujam phirde, nllfua 
teskerem ellinde, semt aemt, 
mahalle mahalle dolqap dunı· 
yorum. 

- Kaydınız burada değil 1 
diyorlar. 

Olempiyat Kulis Arkasında Bir Siyaset Oyunu Dışarda 

BereketKi So-Hizmet Gazetesinin İntihabatNeŞe
nuncu Gelmedik veçhesi Degıv ·şiyor Mu? kilde Yürüyor ? 
Kazanılan Derecelere Adanada Muhtelü 

Artık benim için rey vermek 
meaelesi ikinci derecede kaldı. 
Ondan daha evvel halletmiye 
mecbur olduğum meseleler var: 
Evveli ben kimim 1 ismim ne
dir ? Hang! tarihte, nerede 
doğdum? Evli miyim, bekir 
mıyım? Çocuğum var mı, yok 
mu? Bu cihetleri ınuhakkak 
olarak bilmiyorum. Hep rivayet. 
Zira kaydım yokmUf. 

Bakı 1 ı r sa... r 0q tara& ı inci aayfadaJ ilim bazı haksızlıklar 1ebebile H adi s e 1 er Çıktı 
C. H, F. lzmir teşkilAtile be-

. Mademki Türkiye hükümeti 
her yeni doğanı .kaydeder ve 
mademki benim kaydim yok, 
o halde ben henllz "doğmUf,, 
bir adam değilim. Felsefede 
J'ÖDeHnsın getirdiği "dOftlnU
yorum, demek ki varım!" hük
mi de böylece suya dllşllyor. 
Zira ben dqllnüyorum, yazı
yorum, çiziyorum, konUfuyo
rum, ytlrüyorum, fakat bana: 

F alironeon, 5 ( H. M.) -
Balkan olempiyadı bu sabah 
başladı, ve bizim için pek iyi 
olmamakla beraber, gene 
memnuniyeti mucip bir netice 
verdi: 

100 / ..ııetre koıuda 11 sa
niyede Lavro birinci, 11,5 sa
niyede Semih ikinci geldi. 
Türk bayrağı ikinci idreğe di
kildi. 400 mere mnialı ko
şuda YunanWar kazandL 

800 metrelik bayrak milsa· 
bakasında birinci Bulgar, ikin
ci Y uaan kazandı, biz üçüncü 
olduk. Yük.ek atlamada (1,80) 
ile Yunanlılar birinci ve ikinci 
geldiler. 

On bin metre yanşta 
Yunanlalar kazandılar. Haydar 
mağl6p oldu, geçit resminde 
alkışlandık. 

Gece Yansı 
Bir Mühendisin Kasa
sını Soymak istediler 

Galata' da Beyazıt sokağında 
oturan mühendis Aleksadr Ef. 
nin dairesine 6 şahıs girmiş 
ve mühendisin zevcesi Madam 
Rotayı tehdit edip ağzını 
bkadıktan sonra kasayı soymak 
istemişler, fakat kadımn çır
pınmalan üzerine kaçmışlardır. 
Mütecavizlerin Bulgar Kola ve 
arkadaştan olduğu anlaşılmıştır. . 
Sanayiciler için .. 
Nazım Bir Banka 

Yapılacak 
Mensucat komisyonu dün 

ikinci içtimaım yapDUfbr. Mü
nakaplar en _ziyade bu nevi 
sanayi aruındaki yıkıcı reka
bet üzerinde toplanmıftır. Ko
misyona iftirak edenler reka
betin kredi buhranından ileri 
geldiğini ve buna mani olmak 
için mensucat sanayicileri ta· 
rafmdan mlistakil bir banka 
teşkili icap ettiğini söylemiş
lerdir. Bu banka, rekabeti ber
taraf edecek ve mensucatçılar 
üzerinde nizım bir rol oymya
cakbr. 

Garajdan Götürülen 
Otomobil Nerede ? 
Linga garajında bulunan ve 

toför Necmettin Efendiye ait 
(2342) numaralı otomobili ga
raja J.elen Y enikapıda odun 
taciri ıbrahim ve arkadap Sab· 
ri efendiler alıp g&ttirm&flerdir. 

resindeki y6k arabam Binbir
c:lirekten ıeçerken Asiye lur 
nuna çarparak , .............. 

dettenberi prdllğtlnüz ve duy- raber çalıımak imkiııı kalma- Adana, 4 (Hususi) - Be
duğunuz icraatında yazdaft. dı. Buyurduğunuz ıslahat öte- lediye hududu dahilinde bu
n12ın, arzu(annizın ihtiva et- denlJcri emellerim olduc~e lunan mahalle Ye k&y yollan-
tİğİ manaya mugayir birşey ( elbette memnuniyetle na jandarma tarafından 116-
var mıdır? dım. betçiler kondu. Serbest fırkaya 

Böyle bir mugayeret kal- Mutemetler aaltanabmn ilgua rey verecek kamyonları hl"' 
mamışsa tenin gibi bir arka- adımmı inlıiurl..,m. tadili adı- rakmadılar. Yeniden on mahal
dqm bize muhalif olmasını mmı teşkilibn fUD& buna de- le muhtarları da iki yüz imzalı 
ve Serbest Cümhuriyet fırka- iil, bizzat halka ve bizzat genç· telgrafla Gazi Hz. ne, F etbi 
sında çalışmasını artık nasıl liğe istinat ettirilmesi adımını Beye, Dahiliye Yekiletine fikl-
anlayabilirim? memleket için faideli gkmek- yette bulundular. Ziraat bankua 
. Bana lütfen izah . e~eııizi teyim. BunJann tahakkuk tak- memurlan ve muallimler bUflbı 

nca . ve muha~betleru~ı teyit dirinde bpla yazdığım gibi de rey için tazyik edilerek 
edenm kar~eşım e~fcndım." verdiğim sözde elbette 1eba- rey vermiye aevkolunmuşlardır. 

lzmır .Meb nsu: Vıbıf bm vardır. Muallimler çok müteessirdir. 
Ze.yn.el Besım bey şu cevabı Bu hususatı yazacap ma· BugGıı Serbest fırka (219), 

veı;.mıştır: kalelerde izaha çalışacağım. Halk fırka (97) rey almqtar. 
VAASIF BEY KARDEŞiME Sanılmaz hllrmet ve muhab- intihap sabası halk ldıtlesile 

Mektubunuzu aldım, ehem- betlerimi teyit ederim kar- doludur. Yaıasın Serbest fuka 
miyetine binaen aramızdaki hu- deşim. nidalan duyuluyor. 
su~iyetten cesaret alarak aynen A Hizmet Baımalıarriri Saltilıattin 
neşrediyorum. Zeynel Besim Adana 6 ( Hususi ) - lnti-

Bunun bence büyük ehem· Zeynel Besim Bey ayal aliahada habat en hararetli bir vazi-
miyeti vardır. Çünkü bütün J'azdıfı bir makalede kendisinin Serf>eet yettedir. 270 kifi Serbet fırka
siyasi işlerimi efkAn umumiye fırkaya intisap etmedliiai, Halk fub- ya 205 kişi de Halk fırkasına 
huzurunda açıkça halledece- 111010 gayelerine taraCtar olclufuaa, rey vermişlerdir. Halkçıların 
ğimi müteaddit defalar vadet· fakat tatbikatta s3rdüiG noksanlıklar- sandıiı kaçırmak, bir hadise çı-

b ki dan ,ıkl•et ett1ır.1nı 111-'--ldedlr. kartarak m" tihabı bozacakları 
miştinı. Benim, irço arının " 5 r"'--

Zeynel Bealm Bey bu mektuplmı ve ıayi oldu. Ahali sandığı be-
zannettikleri gibi Serbest fırka makaleyi netrl akabinde aıı.u. lstaa- lediyeye kadar heyecanla jan-
ile alikam yoktur. bula hareket eylemlttir. darına lmvvetlerile getirdi. 

Halk Fll'kasıwn da progra- Yann aon intibapbr. Tam beş 
mını emelini, gayesini biliyo· Üzüm Ve incirlerde binden fazla ahali ile dalan 
rum, netekim gazetemde se- Hastahk Serbest fırka binasında: 
nelerce bu hrkanın en hara· lzmir,5(Hususi)-Bu sene incir - Y qasın Serbest fırka 

ti nidalarile cadde ve sokakları 
re i mürevvici olarak çaiıştım. ağaçlannda hastalık vardll'. Bu doldurdu. Bu vaziyette hep 
Ancak herkesin malumu olduğu) hastalık meyvaların azalmasım bir ağızdan, yann intihap ma-
ve~!i!,e son_ ~-manl~r~:.!~~~-~ l.,_!Ducip olm~""tadır._ _ _ hallinde bulunacağız diye bağı

rıyorlardı. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

lamet Paşa ve Maliye manına kadar tUttın inhi· 
vekili son meclis içtimala- sannda çalıpn memurlana 
nnda bile hükfunetin ta- adedi ( 125) kişi İmif· it 
sarrufa riayet ettiğinden ve varidat artmadıiı hal· 
bahsettiler. Devlet müesse- de memurların adedi (500) 
selerinin tasarrufa ne de- kişiye çıkmı,. 

rece riayet ettiklerini gös· 3 - idare (4) şube ile 
terir muhtelif misaller idare edilirken . ( l 4) ıube
zikredilebilir. Fakat bun- ye çıkanlmaş. 
lardan tiltftn inhisar ida- 4 - ( 10) bqmtld&riyet 
resinin israfına bir göz (2) merkez müdllriyeti var
atmak bir fikir edinmek ken ( 35 ) başmiidlriyete 
için kafidir. ibliğ edilmiş. 
1-Behçet B.den eneM 5 - ltıetme masarifi 

müdGr inhisarda bulunduJ eskisine nisbetle iki misli 
iu (35) ay zarfında (30) artmaş. 

Zabıta gene tevkiflere dC"' 
vam ediyordu. Ahalide heyC"' 
can fazladır. 

Listede ismi olmayıp dönen 
memurlann sevinci görülme
lidi. Tebdilen bekçiler tekrar 
rey getiriyor, isimleri bulunmı
yanlar, yerlerine parmak ba
uldığuu görenler reyini ver
mediler. 

Salahattin 
Y enipazarda Serbest 

Fırka Kazandı. 
Aydın, 4(Huaui) - Aydınm 

Yenipazar intihabında Serbest 
Cümhuriyet fırkası kahir bir 
ekseriyetle kazanmışbr. 

Eüm Vessaf 
Çanakkale Serbets 
ı:-ırkaya Mütemayil 
Çanakkale, 4 - intihap 

benliz bitmemiştir. Halkın ek-
seriyeti, seYinç içinde reylerini 
yeni fırkaya vermektedirler. 

- Sen yoksun 1 
Diyorlar. 
Reyimizi vermek istediğimiz 

vakit bize kup iddia ba. Ne 
denir ? Ferman efendimizin 1 
Fakat h8k6met vergi alacatı, 
haciz koyacam, ihbanwlae 
glnclerece;i ve iane iatiyeceii 
vakit kırk 1emt, kırk mahalfe 
detiftirmiş olsam beni pp di
ye ariyor ve buluyor. Demek 
ben bUJ varım, buı yc>kum. 
Nual arzu buyuruluna. 

Hayırlı Evlat 
Hiddete Gelmi1t Baba
sını Bıçakla Yaralamış 

Küçükpazar' da oturan Ham
za Ef., bir aile meselesinden 
oğlu Ahmet ile kavga etmif, 
Ahmet bıçakla babasım yara• 
l~tır. 39 

maksızın belediye intihabab 
için Halk fırkasından namzet 
göstermişlerdir. Her birimiz 
kendi işlerimizle meşgul oldu· 
ğumuzdan mezkür namzetlik
ten istifa ettik. 

Tüccardan Haca, Terzi Aziz, 
Hancı Aziz, Azmi, Nebizade 
MustafL 
Halk Fırkasının 
Kazandığı Yerler 
Konyanın Seydişehri, Sul

taniye kazalarile Sivasın bazı 
yerlerinde Halk fırkasa kazan
mıştır. Trabzon mıntakasında 
intihap bitmemiştir. Fakat Halk 
fırkasının lehinde bir cereyan 
aldığı a6ylenmekteclir. 

Edim ede 
Kırklareli, 6 ( Hususi) -

Burada belediye intihabında 
Serbest fırka lehine rey isti
mal edeceklere mlfldllit g6s
terilmektedir. Halk bu halden 
çok müteessir olmuştur. Baa 
memurlann bitarafbklarını mu
hafaza etmedikleri g6rülınüş
tnr. Bunun ii:ıerine halk vila
yete, Müddei umumiliğe müra-
caat etmiftir. Bütün bunlara 
rağmen intihap kahir bir ek
aeriyetle Serbest farka lehine 
inkişaf etmektedir. 

bin lira maaş, lıarcırab · Artık bu rabmlara ba
falu a1mıt- Behçet Der; karak Behçet Beyin tlitla 
{31) ay içinde (64,000) itini kavradıiına ve tiitüa 
bin lira ahmt- inhisarında tasarrufa ria .. 

Halk fırkasından birçok istifa-
lar vukubulmqtur. v A T A N D A ş 1 

E. S. Belediye meclisinde hak-
Halk Fırkasından kının müdafaa edilmesini ia-

ı Ayrılanlar Da Var tersen Sabiha Zelcerig11 
Soma, 6 - Bizler zirde im-

banıma rey Yer. 
"----------------------- u ulıipleri malumatımız ol- -----------

2 - Behçet Bey &a• yet edildiğine: 

/.ter inan, 1.ter inanma I 



FETHi BEY H0K0METI TENKiT EDiYOR 
tedbirler alınacaktır. Bullll 
aarahaten s6ylemek ve bun~ 
icraat ve tatbikabna girişm• 
auretile hallolunabilir. 

Misal Mi istersiniz ? 
hm.at programından bit 

misal ister misiaiz 1 
(36) ncı maddeyi okuyalı•' 
Madde: 46 - Hububatta 

buğday ithali vakidir. En f 
la ithal olunan da Pirinçtir• 
Memleketin buğday ve piriJlf 
ihtiyacım temin etmell · 
olmamak lazımdır. 

Diğer bir madde: Mad 
38 - "Balıkçılık ve alelumu 
deniz iatihaalib her ..-e 
teşvik ve himaye edilmiye 
yıktır. Bu mevzu memleket" 
miihim bir iatibeal istikam 
addolunmak icap eder.,, 

Bir madde .daha okuya)ull 
Madde 35 - "Hayvani m 
IUlittaa yumurta iatihaal ve i 
na memlekete büyilk ka2~• 
t • • A- • • emınıne m ... taittir.,. 

Madde 39 - Hayvani m 
mlattan deri ve MDAyi me~ 
leketia mGateit olduğu ve siit" 
atle aemere alabilece(i • 
mevzudur. Dericilipa bü 
aobam -- uJVUlan~ 
... ...... niabetinae 
edilecektir. Ancak buaünlltl 
derilermizia ve aanayiin yal>'.' 
bildikleri derecede mallan ıİıil-1 
b ve relllli iatihlilderde t 
vik edici tedabir alınmak f 
ideli ve mileuirdir. Derici· 
blylk bir servet k6yl0müz8' 
tab•klaa ... mıı çarık giymesio
den pip oluyor. Halkm tell": 
viıi ve dabifde ufak ~~:j. 
eaafuma tabiye ve te~ 
si,µen_ çanjua tabaklan 
kullamlmasmı temin ebe b~ 
yilk bir milli ıervet tuarl'U' 
edilmif olur.,, 

itte blitiin program bu me 
ve manada ltir takım nuiha 
lerden itibarettir. Eğer hOkO
metin iktisat programı bu · 
memleketimizin ill~t~cma ı 
dOflnillmO., tatb · bna ~ 
çilmiş bir programı yok Cle-i 
meldir. itte b•ı programmJıkı: 
tır ki ikbsadiyabmm mtlhıo 
bırakllllft milli aanayü" · 
tafına hail OlınUf ve biıuıc 
bugünldl 11kmblan tewt 
miftir. 

Dahili Siyaset 
Dahili aiyuete ıeçiyonuo 

Muhterem Dahiliye vekili, 
murlann polis ve jaad~ 
mn belediye intibabab ifl 
lerine mildahaleleriai m 
dememektedir. Bu bir faaa 
Siyasi rBtt ·aabibi old 
iabat etmİf olan Tlrk -•m~ 
Din aerbeatçe ve nezahatle 
tibap haklnnı iatim31 ede 
maini ,.._ek bltla 
huriyetciler için l»ir 1•1• 
mak lllımc:lır. Mulelef b 
Buna Yillyetinde, Ea1n·.~ 
Adana, Antalya villyetl-·_.ci 
Kocaeli villyetinde ve 
addit lraıalırda bGtln m 
biplerin bumrilDda b•&Aı~m 
memurı.n tarafmclan 
olan mllclahaleler ve teb 
bu PJeJİ muhterem ~~ 
temia eclemecliğini ,a.teJ10P"':, 
tedir. . ' it 
Niçin itimat Ebniy~:t 

Buna ~illyetinde ~
birçok kualarda mem ., 
muallimler, muhtarla!' ve_, 
tiyar heyetleri ha&dl'Unda .ı--;. 
ri kabili hakir trhditletl r-' 
miiclahaleleri vaki oblı~ 
Simdiye kadar b11 ~ 
mGntehiplerin hakkına ~ 
olan tecavtlzlerini t~haik ~ 
olaw bir mlif ettit bile I 
derilmemiftir. ~ 

Müntebipler..n T eşkilit. 01" 
aiye kanununda musarıalt -_. 
bak ve hlrriyetıerioio ~ 
hlkOmet memurları ta ~ 
ayaklar altına ~ lınmas•ll•~ 
se• ·iı-,.: l ·~:tk bir c~~ ~ 
hi" en intizar ed·&ell'~ 
Bt .ı t albnda bil~~ .. ~ 
ve iktıaadi ve dablli •11-r'-. 
bu derece pyri ilJDi, P~0• 
.. ve k•-- riay~ .... ..,.., .... 
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İ TA BUL SEMTİNDE İNTİHAP NASIL OLUYOR 
Beyoğlu 
Dün İntihap 
Hakkını Seve 
S e v e Kullandı 

İstanbul şehir meclisine aza 
intihabahna dün sabah şehrin 
birçok yerlerinde başlandı.Halk 
ekseriyetle intihaba büyük 
bir alaka gösteriyor, reyini 
vermek için kütle halinde 
sandık başına gidiyordu. 

Muhtelif semtlerde dolaşan 
muharrirlerimiz intihabat etra
fındaki müşahedelerini şu 
suretle tesbit etmektedir: 

Sabah saat sekiz buçukta 
T opane semtinin Kemankeş, 
Hacı Mimi, Müeyyetzade ma
hallelerinin intihabab başlamış
tı, rey sandağı Kılıcali cami
inin avlusuna konulmuştu. 

Sandık başında intihap en
ciimeni azalan, camiin avlusun
da Halk fırkasına mensup bazı 
adamlar bulunuyordu 

Bunlar sandığa reyini at
ınak için gelen halkı dikkatle 
gözden geçiriyorlardı. Camün 
dışarsındada Serbest fırkaya 
nıensup mümessi!ler vardı. Bun
lar gelen halkı karşılıyorlar, 
sakin propagandalannı yapı
yorlardı. Bir aralık rey vermiye 
gelenlerin kesafeti fazlalaştı, 
sandık yanına doğru bir halk 
akını başladı. Bu sırada Ser
best fırka mümessilleri de av
luya girmek, sandığın beşına 
gitmek istediler. Fakat bazı 
kimseler bunlann içeriye gir
rnelerine şiddetle mani oluyor
lardı. 

Rey vermiye gelen ahalinin 
büyük bir ekseriye:Ie Serbest 
fırkayı tecrih ettikleri görülü
yordu. Bu sırada cami önünde 
( 1000) den fazla bir halk küt
lesi toplanmıştı. 

Üç Sima 
Her iki fırka taraftarlan 

Propaganda yapıyorlardı. Hal
kın ekserisi ve Serbest fırka 
nıümessilleri intihaba müdahale 
k?ildiğini söyliyorlardı. Filha-
ıka ortada üç kişi görülüyor

du ki bunlar halkı manevi bir 
~azyik çemberi iç.ine almışlardı. 

unlar: Deniz amele cemiyeti 
teisi Emin, Galata gümrük 
salonunda hamal kahyası Mus
tafa reis, Felek Mehmet kah
Ya adlı kimselerdi? 

Bunlar ameleyi küme, kü
~e intihap yerine sevkediyor
ar; ellerine Halk fırkasının 
Yazılmış kağıtlarım veriyorlar-
~· Ameleden büyük bir kısmının 

:rhest fırkayı tercih ettiği 
RorUlüyor; bu sefer bu kısım 
a~eleye bu adamlar : "Yann 
iOrüşürüz, Serbest fırkaya rey 
Veren ameleye ekmek ve iş
Yok., diyorlardı. 

Rey Yırtanlar 
fı Saat dokuz buçukta Halk 
~ka1sı mutemetlerinden muh
b smail Hakkı Beyin Ser
best fırkaya rey verenlerden 

1 aıılannın kapıda rey kağıt
dilrını aldığı ve yırtbğı, yerine 
l~ Halk fırkasının rey pusu
,, .arını verdiği işitildi. Halk: 
f\l•tıt~~bat serbest olmalıdır; 
alt ~çuk Bulgaristanda beş 
Ve 

1 r~a var, biz de niçin iki 
di 'l.a . uç fırka olmasın, iste
bn~nııze rey vereceğiz ,, dıye 

gtıyordu. 

lu t<> kişilik bir heyet Beyoğ
İ.ntih aymakamına müracaat ve 

l(~Ptan şikayet etti. 
tan ırİçkapıda 14 N. da otu
he smaıl, T opanede Celal tnit f~rınında çırak Meh
tna ·ı Alı efendiler mutemet 1s
edi1 Hakkı beyden şikayet 
\re Yorlar ve Serbest fırkaya 

tecekl · 
tnunıail eh rey pusulalarının 
Rlnı .. el~ tarafından yırtıldı
lVJ: soy uyorlq.rdı, 

~hkemeye Gidecekler 
. arQifünundan.Mebmet Hay-

Halk Şinidiye Kadar Görülmemiş Bir T eha- Şikayetler 
lükle Rey Vermiye Koşuyor. Koşuyor Ama 
Elin e Serbest Fırkanın Rey Kiğdı Görülünce 
----..- Defterlerden İsmi Kayboluveriyor.. · 

da-Doğdum, Askerlik Y apt m, en Bu • 
ergı 

Fakat e terde ok 
• • 

rıyorum, 
• sm 

Halk, Neleri 
İstemiyor, Nelere 
İtiraz Ediyor 

Dün, muhtelil sandık baş
lannda isim ~e adres kaydile 
tesbit ettiği&iz muhtelif şika
yetleri kaydediyoruz : 

Ali Cenap Bey ( Trakya 
birahanesi müdürü)- Bendeniz 
Serbest hrkanın rey pusulasile 
andık başına gittim. Bana 
fena nazarla baktılar. Kay
dimin olmadığını söylediler. 
Dıpnya çıkbm, Halk fırkası
am rey pusulasını aldım, Tekrar 
içeriye yirdim. ismim olmadığı 
bir az evvel söylendiği halae 
Halk fırka& İ\:İD rey atmama 
mtısaade ettiler. 

Fakat atmadım, der bal cür
ml meşhut yapbrdım. Kayma
kam 3eyin huzurile zabıt tu
taldu. 

iki Cürmü Meşhut Daha 
Nüfus kiidı yerine hüviye

ti gösteren resmi vesikası olan
lann rey atmasına müsaade 
edilmiyor. Halbuki Dr. Niko
laki Ef. nüfus kağdı olmadı
tı halde Halk fırkası namına 
rey abnıJbr. Bunun için de 
bir zabıt tutulmuştur. 

Sırlı Kayıtlar 
Ltıtfü B. ( Sirkeci'de An

kara ot~linde komisyoncu) 
- o~min dört kişi geldi. 

Serbest fırkanın namzet liste
lerini . aldılar, içeri girdiler; 
kendilerine kaydınız yoktur 
denmiş. Bu defa Halk fırka
sının rey pusulalannı aldılar 
içeri girdiler. Halk fırkası na: 
mına rey atmalanna müsaade 
edildi. Bunun üzerine cürmü 
meşhut yapıldı. 

Ester - Rebeka 
Ester isminde bir kadına 

hazır Rebeka imzalı bir Halk 
fırkası namzet listesi verilmiş
tir. Bunu gören Jıalk: " Bu, 
kanunsuzdur, yapılamaz,, diye 
bağırmıştır. Bu aralık kadın 

Beyazıt - Eminönü kayma- Reylerin atılmasına başlan· - Yaşasın Gazi f Yaşasın de (7) numarada Suat, Fatih- içerden çıkarılmış, kendisine 
kamlığı dahilindeki mahalle.. dıktan sonra muhtelif tezahür- Serbest fırka 1.. te Yeniçeşmede • Talit Beyler~ yeni bir Halk fırkası namzet 
!erden Hocapaşa ve Hobyar ma- lere şahit olunmuştur. Fatihteki intihap le Manav Ziya, Siirtli 1Hüsa- listesi verilmiştir. 
halleleri ahalisi dün Hocapaşa Ben Serseri Miyim? Fatihte dün Hatçesultan mettin Efe

1
ndilerdir. Halkın hemen kahir bir 

camiine konulan sandığa sa- Bir ses: Keçecipiri, Karabaş mahalle- Doktor hsan Bey hakkında ekseriyeti Serbest fırkaya ve. 
bah yediden · itibaren reylerini Eli" d' d v bü lerinin belediye intihabab ya.. Fatih serkomiseri ve arkadaş- riyorlar ve vermek istemekte-
atmıya başlamışlardır. - ı sene ır, ogma - lan huzurunda zabıt tutulmuş- dirler. Yalnız çok garip bir k h yfime bu mahalledenim. Kaydın pılmıştır. Halk intihabata çok 

Burada halk ço araretli yok diye beni dışarıya çıkardılar. hararetle iştirak etmektedir. tur. Zabıt resmen muameieye şeydir ki Serbest fırkanın 
idi. Daha erkenden toplu halk Diğer bir ses bağırıyordu: Halkın ytizde doksanı Serbest konmuştur. namzet listesi ile içeri gircn-
kütleleri camiin önüne birik- _ Yahu ben serseri miyim. fırka için rey veriyor ve ver- Halk Serbest Fırka.ya lerin kısmı azamına defterde 
miye başlamışlar, reylerini at- kaydımı bir türlü bulamadılar. mek istiyordu. Burada da, diğer Rey Verdirilmiyor ismini:ı yok deniyor. 
mak için bekleşiyorlardı. San- Bu feryada, Halk fırkası yerlerde olduğu gibi derin şi- Fatihte, Hafızpaşa balkın- Bu Ne Garip Defter! 
dık içeriye konmuş, intihap taraftan olduguv anlaşılan şiş· kay etler yükseliyordu. Halk ga· dan 40-50 kişi Serbest hrka- İbrahim Ef. Demirkapı da, 
encilmeni azalan sandığın ha- d ·1 b H fı F h t k v d ) 

d ı l d C man bir zat sert bir sesle zete e resmi ı im görmüş, e- ya rey vermek istemış· ., defter- a z er a so agın a 14 
Şm a yer a mış ar ı. amiin 1 d. l . . 35 d d" s· k "d ıu tavsiyede bulundu: e ıyeye ge mıştir. de isimleri her nedense bir tür- - se e ır ır ecı e o-
büyük kapısının bir kanadı B" M turu S b f k ı· açılmış, iki polis memuru inti- - Burada ne bağınyorsun, ır anevra lil bulunamamışbr. t ·1ru~ .. er ~td. ır Banın ıs-

k l ki d hükümet var, kaymakam var. Serbest fırkanın kazanacam Nasıl Da Seçmişler esı e ıçenye gır ım. ana : 
zamı temin için arşı ı 1 u- Git şikiyet et 1 o· - " Senin ismin defterde 
ruyorlardı. lık b tahakkuk edince halka bugün Tevfik B. (Aksaray, Horhor- l d v "ldi d" 

Ô O ses ağırarak ceYap ıizin intihap giinünllz değildir. ~· Sultan Sinan mahallesinde yazı ı egı r " ıye cevap 
z Ve vey Evlatlar yerdi: B;., tann Kara-"'..o. ... ~Me ( d ) verdiler. Rey veremedim. .... ~uuu......... 1 numara a, * 
Bu sırada halk fırkası mü- - Kaymakam intihap san- yeni me tebe geleceğiz, orada _ İçeriye ~diğimiz zaman 

messilleri de gelerek içeriye dığının üzerine oturmuş, nar- reyinizi verirsiniz, denmiştir. sandık başındakiler bize, Halk Dimitri efendi (Ebussuut cad-
girdiler. Serbest fırka mümes- gile içiyor. - · Fakat halk aldabldığım an· fırkasına rey veriniz; diyor- desinde 74) 
silleri kapının yanma Gazinin Saat on bire doğru rey layınca Belediye dairesine koş- 1 ll-- - Bana defterde ismin yok 
ve Fethi Beyin resimleri bu- vermiye gelen halkın kesafeti muştur. ar.l diyorlar, ne demek; (50) sene-
lunan büyük bir livha koy- hayli fazlalaşmıştı. Kapının Aferin Böyle Encümen smail Hakkı Ef. (Edirne- denberi sirkecideyim. Serbest 
dular, kendileri içeriye girmek önündeki polisler içeriye rey kapı, Hacı Muhittin acıçeşme fırkaya vermek \\zere ]iste al-
istediler, fakat bir türlü mu- verecekleri sıra ile bırakıyorlar, Reisine••• caddesi 88) d 
Vaffak Oıamdııar. F h · ih · · · - İki kişi go··rdu" m. Eski- mışhm; atama ım · başka kimseyi sokmuyorlardı. ati ınf ap encümem reısı l * 

Rey vermek ilzere gelen Bu sırada Halk fırkasından doktor lıısan Beyin intihap denberi stanbulda otururlar. (D · ı d Serbest fırkaya rey veriyor- Bohur efendi emır <apı a 
halk gittikçe fazlalaşıyordu. ve belediye meclisi azasından sandığına, hiç kimseye ait ol-

1 
dı D ft d . . 

1 
• 

1 
yanko apnrhmanında 34) 

Bu sırada birkaç kişi halkın lsmail Sıtkı Bey geldi, halkı mıyan bir takım rey pusula- ar · e er e ısım en ° ma- _ 18 senedenberi Sirkeci-
arasma dalarak Serbest fırka- yardı, kapının önüne geldi ve lannı attığı görülmüştür. dığı söylenildi. de oturuyorum. Serbest fırk;ı-
nın namzet listelerini halka iki polisin arasından içeriye Bunu görenler: Eyipte, Ba- )#.. ya rey vermek üzere içeriye 
dağıtmıya başladı. Burada hal- girdi. · bariye caddesinde Şahsultan Süleyman bey ( Karagüm- girdim. Defterde ismim yok-
kın ittifaka yakın bir ekseriyeti Dışardaki Halk sık fasıla- mahallesinde 34 numarada Sa- rükte Löküncüler caddesin - muş. 
Serbest fırka taraftan idi. larla bağırıyordu : lahattin, Eyipte, Üç şehitler- (Devamı 6 ncı sayfamızda] _ ........... -· .. - -- - .. .. 

-======:-= ...... =~=b-z::::=;:::.:z::====-=====~-======-cıb::==--T=================--==·=======-=- itizar Edi·ıo;~:. · · · -
dar, Cihangirde, yasçelebi best fırkaya verecekleri bitaraf olmalıdır!,, diye gür· bak veriyor,, Bu vaziyet in J 

mahallesinden İbrahim, Fındık- reylerin Halk fırkası adamla- ledi. karşısında bir arbede olmasına tihabat eb afındaki müşa· 
bda Süheylbey mahallesinde Müdahaleden müteessir olan- pekaz zaman kalmışb, sabık hedeleri bütün tafsilatile bil· 

nndan bazıları tarafından yır- d" k · d d 
13 No. da Ahmet,. Topanede lardan bir kısmı oradaki mülkiye müfettişlerinde Aziz ınne ıcap e iyor u. 

1 k 
bldığım ve mahkemeye gide- k d b" Bey ve daı.a bir çok kı"mseler Bu sebeple {Kadın ve Kalp) 

Y · hayat o ant ·· d.. ·· AI" omiser muavinine, igv er ır 1" em ası mu uru ı ceklerini söyülyorlardı. (Ç k) l d Rıza, Topanede Karabaşta 8 kısmı da Beyoğlu knymaka- araya girdiler: ve ocu yazı arı ougün erı-
No. da Nurettin, Topancde Bir aralık bir Jandarmanın mına müracaat etti. - Müs~e:rih olun, hakkımz cedilemedi. Özür dileriz. 
hnncı Celal Bey ve Efendiler b;taraflığını muhafaza edeme- Birkaç kişi bağrıyordu: daima ma1 iuzdur, dediler 
birçok kimselerin kapıda Ser- diği garüldil. Halk: "Memur - ' 1Kaymakam da bize ve halkı ya1 :ş' ırdılar. 

B •• • Romnnımız albDc:J ugun • Hyfamızciadır. 
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iiiiiM DIBLIZLBRINDiJ :~h~~db:Jfa~ Sinema Sütunu 

GOZLERININ ôNONDE UPUZUN YATAN BiR MUAMMA VARDI 
VE KIZIN y ASTI~INA HlR A(iIWAN 9IR SU4L DOŞOYORDU 

ele 84) 
- Busla intihak Jı&allmtb; 

laalhu1d liizi, aizinlintiha pi
• dejildir diyerek yo~dılar. 

Sinema Alemine Yeni Bir Giriş 

(Pat K.ogan ) Da Mil
yoner OlacakMı? 

,,. 
Mehmet Ziya Bey - ( Ka
~ Uma1ol .t0) 

Sleirleri baama ıeqeciiti, il Gülnihal Amı.21n Geri Dön .. i••tt _J lllreldi bir dayak vemişçesme ... ~ 
1 --------------takma k•kllfl için GOlniha-

lin vmlabna artık havesklr 
•etildi. Ayni zamanda o ha
vesi tazelemekle yeni bir badire 
ıeçinnektea korkuyordu. Bina
enaleyh, mutantan bir sofradan 
bir tek lokma almaksazın kalk
mıya mecbur olan bir adam Kibi 
içini çeke çeke kıza izin verdi: 

- Haydi sen yerine Kit, 
ben de şu gürültünün iç ytl
zünü anlıyayım. 

Gülnihal, tumuı alınarak 
serbest bırakdan mahpus aJnı.. 
lar gibi bir tebaliikle fırladı, 
el ve ayak lSpmeyi batirına bi
le getirmeden odayı terketti, 
kapıda bekliyen nibetçinin, 
koridorlarda gezinen harem 
ağaJanmn yüzlerine bakmadan 
koğuşuna kostu. 

Oradaki kizlann bir klAml 
henüz uyanıkb. Yataktan yata-
ğa fındık, atarak, kulaktan ku· 
lağa nllkteler fmldaprak et
leniyorlarc:lı. Hızla açılıp kapa· 
nan kapı, uyuy~ da a,.P 
kaldırdı ve 1ekiz, oa apdaa 
mütehayyir bir nida ylk·elclL 

-A,., L .... 

Gülnihal, JOld ... • keriacle 
uyancbrdıiı merak Be ~dar 
olmadı; bllpncleld lıııotem, ... 
tündeki cepkeni, 11111 yeleji 
iç yuimaçh enbriJi ........ 
çıkardı .. ıeliti ıtbel ltlr ,.. 
tağa uzandı. 

BillOr topu tuttap dakika· 
dan beri keediliae cftltma 
kesilen kızlar, timdi ldaleriDI 
unutarak oam .a,letmek r.ti
yorlarda. Kac:ha clenilea Jr-.lı 
hakikatia ....... labi'-it ceplae
lerinden bim ele teee•ll inbi
makidir. Onlar, t.hiati- aell 
casmlaridlr. Fakat tec111a. 
lerini kendi ..uı.- tatmin 
için yaparlar ve huirladıldan 
raporlan yine kendi benHkle
rine okurlar 1 

Koğuştaki baJayddar ela, fİnl
di o inhimake zeb• olmUf-

• lardı. Muvaffaldyetbü laelran
clıldan, ylzlnl ılrmek iste
medikleri Glllnihal• adeta 1al
taklanıyorlar, ıtıler ylz p 
teriyorlar, hakiki bir ...... 
ıibi gözlerinde blJilmll .. 
firqa lalm•JUllA ylbelme ha
disesinin fU umalmaı aetice
aindekl mn ......,_ çahp
yorlardı. 

Vuiyet, kalana meralam 
tahrik edecek kadar m&Wm
cli. Çlaldl: Viall ha..,.. 
ile bdrtl kıymetleri ,..._ 
len kadınlana halayık k~ 
aa aTdetleri nld cleildi-

0 prefe m•rh•r ech"hnek 
ıçın hacleıiha pderllea 
kızlardan biri, .......... bir 
sebeple mina hllma,_. ..,. 
pn çıkm•ZM Haremapla
nnın kamçıaa altmda Ye pr
çıplak geri getirilir, laapmoia-

- Serltut fırkaya reJ ..
.- hen i eri ıircfim. Elim
... Serbeat f:kamn listesi ..... 
... Defterde ... ,ok declil•. 

* Huan Nuri Be1 (Fatihte, 
~ Beycejis Dede ... 
.. u- 13) 

- s.best fob listeleri
... laalktan aJmarak yer
..... Ha& fırk•mnı• rey pa
lllllalan verildliini s&rdtba. 
ltlru ettim. Ban1111 ilzerİD• 
b,..•ka• Bey poU. vuatuile 
.... ....,.,. pkartb. 

Verıi Hüviyeti 
intihap Hüviyeti 

Fatma H. {Kukçetme ... 
biı44) 

- .. s.best fırkaya NJ 
... ek içia içeriye pdi& 

ııur, talaldr ecllllr •• Dllaa,.t Qeh.ih.ı. 1•1• ft ezp- l :ı.•..:::•d!ft:: = 
::!ranliinnc:ı:tı. ~ dl. Etrafmclald tec111r.lık..... ma«hlar. V~ icia Wa,... 
HIİ latbde olarak Ja1nm rllltlJI adeta dapaaJorchl. st-- ı. ela, reJ ıçiD ball!IJorJar. 
bAflDA ,eı.;wtt. Haliae hala- ı.w •:--la bpaJUak kea- Biri Serbest, Ôbüril 
1mca ıeri ıelifinclea •e•nm el llayalile yapyorda. Hama- D e ğ i 1 • 
olcl+ da •n••fl)ıyonla. . . ;.-:W~akb7; = Fatih~~ Serbest fule· 

Geaç IWayddar, ........... ı., kalafina ljltı. flllldm ocak rem izzet Bey w .,... 
&Dlıade 1lpuml ,ata .. ... fmlclana • .IULI 1-1,J:.... b- dqlarmın aandık batmcla .. 
a•••JI Wedemedene ... 11Jwn ... , --.-. ı lanıılm•mna mimde sdOmıı 
bakir lı huhl-e klanh. Bia dm dellletile hhkAna lama- ' mİftir· Halbuki Halk ,...._ 

• ace nma kltlrtdlfl, el lplf8, b- mlan intihap 1Uchfa hapn 

l~edeaecli • ~ d•~t~ cekwnmak iatenilifi Ye nilıayet gidip ıelmekte serbest W.. 
.. p, .1-·-·r ,,-... hatifi bir kudretia TUiyete ha- mıyorlar. 

~-.;ı=klit:' .:-J: kim olarak pacliph• uarlafila Buda Başka Manevra 
ile hepli • çıplak, oda,. nlafl hayna H81.W. Ha.eyin ~vni Bey ( Eclirae

..tar- a.1.: u. • .ı: dolafll birer birer zihninde c... kapı cadde...de 62 ) 
•• . ı --..1.. E--• L!---...a& - Halk fırkata azHmclu 11r11la•••tlar, dil c:llkmiye aDl.Jv•u- ~c:e lllMC•u•• Bahattin Be ld 
b ... ••tlardl. Kimi ...,. __. flitar ile o meçhul kudretin ite ahall · b1ı~•em:ı_ ~ titp -ı - •-· m enın -•-!!:•D•: "11&111 m dlacltlild, kimi • ılrdl- mlclahale.aadea ... duyd.. flhıünilz Pazar p&d&r,• diye-

Ceki Ko anıa küçük kardeşi 
(Pat Koganı: llİDema iJemine 
Jireceği haber veriliyor. Büyük 
kardqinin azim m&maffakiye
tlaclen aonra (Pat)m bu vadide 
ne derece İf görebileceği tah· 
min edilemiyor. (Ceki)yi yetit
tirea ( Şarli Şaplen ) ohnuştu. 
( Pat ) için de ( Şarli Şaplen ) 
ayni fdılfeti &zerine atına (Ko
gaa) aileli içia sinemadan ~ 
zamweak clalaa bir laa,U milyoa 
\ U duaeldiw. . 

FRANSIZ DONANMASINDA 
SiNEMA 

Bütün Fransız donanmasm· 

daki büyük gemilere sesli si· 
nema makineleri konulmuştur. 

Bu suretle zahit ler ve askerler, 

açık denizlerde sesli sinema 
g&rilp dinliyebilmektedirler . 

Banma için ( 1 ,900,000) lira 
murat 7apılmqbr. 

Siaem• atHyolarmda artiatlerla idman için kaB•aclıkfarl 
aletlerden biridir. Bu, Wr ata bemer. Artistler bunun ilwinde 
ata bİlllnif gibidirler. S. sayede en te&likeH hareketleri yap-' 

ı- ~:. =ah 'W!'l.:i ia MTiaç, p.cli Jelli battu yl- rek halkı ıeri çeYiıiyor. Sebep: 
h• alızuua •• retDade ılııetifor ıibicli. ahali yeni fubya rey vermek •---------- -----------
dlwltOl'da, ( Arbaı Yar 1 istiyor. Galiba vakit kazanmak 8 teşrinievvel pqamha •kp• 

mıya muvaffak olurlar. 

füyon Komisyonu 
o.iİalbdeld C...--. ıld 

afyon komiayonÜ ticaret oda-
-da toplanacakbr. 

Ba toplanbda, afyoa istihu
linin tahdidi hakkında Cenev-
rede toplanacak konferanu 
daderilecek raporlama eu8" 
ran tayia edilecektir. 

Yusuf Ziya 8. in Tavzihi 
şair .ecım için S. C. Fır

ka. tarafmclu .... ,.. 
terildituai bua pzetelerde 
girdim. Fethi Beyef•dinia 
........... umiml lalrmetkAr 
olmakla beraber, meuiyi il
mİJem siyasetle ittiıale m&sait 
olmadıjı ~i fab Ue de ula 
temu etmediğimclea ba nam
ıetlikte behemehal bir ,..... 

hk ol= ... .:r.: .. =.. 
Yas/ zı,. 

S. P.- Ba zabll IWa,at fa
ldlltelÜlclea Ymaf Zlp leJ 
olma11 malateaeldlr. 

Bir Tecavüze Dair 
D&aldl zabıta ......_.. 

Wr bdıaa tecals ettiil me.,... 
...,.W. .ı. k.,wu Emla 
Efendi bea dejillm. Ta...S. , 

bini rica ederim. J 
Ka!JfUllC8 Embı 

YENi TiYATRO BINASI ~:diye Memurlannm MELEK SİNEMAS 
Son karara fire Tepebafm- G a y re t i 

da yapılacaktır. Poroje alta Bu arada bir hayli de p· 
ayda ikmal eclilecektlr. riplik olmUfbır. Belediye me· 
----- ----- murlar, odalanni kilitleyip işlerini 
Barbn • lnebolu Postası bırakarak ellerinde Halk hrkası 

namzet listelerile halk arasında 

H•J ""J npura 8 ;opagandaya baflam•şlardır. 
1 a t .. ..lni-el ddi el b 0lm _,.._ ... ,,.,, ütere •t, muam e ı iyen 

n u fakat yeni firkaya rey vermek razartesi =Sirk.: istiyen birçok kimselerin reyleri 

c:i nhbmınclan hareketle E
retll, ZonıuJclak, Bartm, Ci
de, Laebolu, Evrenye ve Dip 
i8kelelerine azimet ft avdet 
edecektir. 

Yllk ve yolcu içia Sirkeci
de Y eai Jwada (1) Damarah 

kapkaç ıeklinde Halk fırkasına 
verilmİftir. 

Gayri kanuni bu gibi hare
ketlerden dola)'I zabıtlar tutul
mu'11Jr. 

Serbest Cümburiyet fırkası, 
bu dairenin harita fUbesi kltibi 
HOsnli Ef. baklanda tikiyette 
bulunmuftur. 

S6zla, prkdı ve mazikab 

EBEDİ SERSERİ 
nam plıeaerle mevsimin ilk pla 
müsameresini veriyor. " P ARfsLi 
KONTES" ve sair müstesna filim· 
lerin reji.aril JOE MA Y m bu li· 
rik ve dramatik eseri GUSTAV 

FROELICH ve LIAN HAID tarafından emsalsiz bir su
rette temsil edilmektedir. Gayri kabili kıyu mizmıwenleri 
ile, Viyana operasmın bir gala mlumeresinde iştirak ile 
l 00 kişilik harikulade orkestrasının terennllmabm ve gayet 
ruhnevaz ve muhrik sesli mugannilerin şarlolanm dinlete
cektir. 

Hamiı: Gişelerde pla müsameresi için pmdi- /tf;J 
den bilet verilmektedir. ~ 

11eentuiM .anc..t. Telefoa: 
... 310ll r= __ ~LAX~ .:-ı Tütün inhisan müdü-
-----------·~ •e glirb&z ,..::!:..I 

e.:::.:.~ - yetiftirir riyeti umuıniyesinden: 
_.,._ KASAP AN - D N . Tütün inbisarmın lzmir fabrikua ipa puartai gün& i~ 

S. NALBANDls r • amı eYYelce ilin olunan kereste m&n•bsuı Tqrinievvelin ~ 
Beyotla TGael mevkii 527 Ea 
mlkemmel cialtea llfU' eti ft 
ftletoau, kuıu eti Ye Hmt. ta• 
nldar ............ •Gfterllerlal 
••mnaa ....... ....U. intihap 
ecllllr Ye kuunu hizmet Ye 
nezafet. Telefon Beyotlu 2163 

Beril~ tıp hkülte.i aeririyabndan ÇUt&mba günft saat on birde icra edileceği ilin olunur. __./ 
mezun. Dahili hastalıklar 

mltehaH••· Ucuz Sabş . --""""· iıli Gazi H•lislcb caJdtJ•i ret odamdaa vesik•P"• ~ 
NU111anı 182 Beyoilunda Galatasarayda Yatak n yemek odalı ve -"' 

Narrfleclyaa eczanesi lttiaaliade. yeni çarşı caddesinde No. 22 loD t•kamlan _yeni ve m~ 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. E. Y Atru mefruşat mağuul olarak yan fiabna aabfıktıt• 
--· TeL B. Ot. 4252 terkiticarete karar vermiş ve Tica- ~ 

~--------------------------~~~~__,~------~----:~--~~--mm!!!!---~~ı--~:--~~~~~~~------,.._, • UHARRIRI iller mİIİD? noldun metresidir. reketi yapmak çok çirkin bir tatbik edilemez • .. SON POSTA,, NIN Te&ar...: No &1 1101t1s LOBuN 11 __ 
- E•et. ~ yumruklaruu blchrdı pydir, anlıyor musun? Raul sordu: . -' 

--• Arsen Lüpen'in Son Sergüzepi --• - Şarlotan aecl• c1o1aJı "bajlnh: Raul aGkanetle cenp verdi: - Seni ikna etmek i9ll 
Amoldu bir blll olarak f1r- - Yalan 16ylilyorsun, yalan - O bana istediği cevabı lhunclar? 

1 M D A T G E L İ Y Q R mek istemediğini anl•mak iater llylftyonun, yalan tayhlyonan. vermekte serbesttir. Be1<Iiy-.. :Jm. - Deliller. ..~ 
miain. - 16 - Beşu omuzlarını silkti: - Bir delil ieDİ pP""' 

- Vicdan azabL O vakte 
kadar, Arnoldun bitin yaptık
larını beyeniyor, ona yardım 

ediyordu; bir an geldi ki, be
nim ölmeme, yahut Amoldua 
bir cani olmasına ı&ııa na 
olmadı. 

- Neden Amolclma cani 
olmallDI dtemiyor? Ona 
aazanDda bunun ba,lk bJr 
ehemmiyet olabilir mi? 

ıtaaJ dunıu fi• Beşu'nua 
ı6z1erinia içine bakarak IOl'duı 

- Buma mutlaka atrenmelı 

- Evet, dedik a.. ALT 1 N - O seni istihfaf eder. edebilir mi? 
- Çllnldl Şarlot -. ... Hizmetklr Arnolt, Rauliba Ben keza. Şarlot ve Arnolt iki - Eğer kat•i bir delifte-4• 

'Wİyor. nutkunu, ıittikçe artan bir nıuumdurlar. Bunu böyle bil.' Şüphesiz. ~ 
- Ne? Ne dedia? Nul? ihtirasla dinlemftti. ı Battba senin anlatbğm hi- - Arnoldun itirafa ~ 

Bunu iddiaya ceaaret edebili- Bqu lbağır1111ya ldevam etti. kiyeler belki doğrudur ve nazarında kifi bir delil t 
yonma ha?.. - Yalan, yalan, anladın ma?l b&yle olrnasım temenni ederim. eder mı"? 

- Diyonm ld, Şarlot, ~ Ve bir kadına alenen ba ba- Fakat ne birine, ne de CSteldne 
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Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
bq oda Beyotlu 2362. Şube 
aeen tul: Sirkecf de Mlhirdu 
zadeAwu •lbnda TeL i.t. 2740 

OSHASANDt 

Sayfa 1 

Ağaoğlu Ahmet Beyin 
(1926) Da Başvekile 
Verdiği Rapor : 2 

cek mahiyette değilse y~ 
baştan ve maksadı temin ede
cek bir tarzda teşekkiilü icap 
eder. 
Bunu Herkes görmelidir 

Hulisa fırka faaliyete geç
melidir. Kendisinin ahali ve 
memleket ile daima maşgul 
olduğunu iabat etmelid~r. Bu 
taktirde yalnız yukarda zikret· 
tiğimiı faidelerin temini ile 
k•~maz. Ym zamanda her müşte
rek faaliyette olduğu gibi bu 
faaliyet de fırka azalan ara· 
sında bir hararet, bir heyecan 
ve vecit ihcas eder. Yukan da 
eaeffe kaydettiğimiz mihaniki 
takarrübü yavaş yavaş ruhi 
ve tahammüri bir hale "e
t r · r ve nihayet Eırka':un 
içmden taşan bu hararet vo 
heyecan muhite de sirayet 
eder ve git gide fırkmızın is
istiııat ettiği esaslar- bir iman, 
bir mezhep, bir eknum halini 
ahrl 

Hulisa. 
Zaten Ual maksat ta budur. 

Fırkamızın imkbal ve alisini 
temin için • onun istinat ettiği 
kanaatleri mutlak bir iman ve 
itikat haline sokmak lizımdır. 
~Bu i.e. l Yalım çalışmakla, yal
mz çalıımalila, yalnız miitema• 
diyen etrafa itimat ve iman, 
kanaat saçmakla kabili busul
dur. Bugünkn durgunluk, barit 
vaziyet, soğuk atalet ise bu 
imaa •e itikadı tevlit edecek 
malaiyette değildir. 

(Sonu Yann) 

• 
istifade ediniz 

1 - .... s satın pçmlyecektlr. 

2 - Her 8abr ' kellme heup ecb
tec.ldlr. 

s - Her illa 5 adet .... lmpoa11 
-UllM'ndedlr. 

t - lier S • dlrdaa faıd ... a 2 
kupoa Din eclUmelldlr. 

5 - Her kllPOD lherindeld taribtea 
Wr Ufta mtWcletle mutebsdir. 

SON POSTA ya okuduktan 
..,. ilb ~ ..... ,._ 
mz. S..nclaa 5 adeclhal IJ4mnız 
De birlikte bir sarfa koyarak 
p..ta ile iclarehanembe gön
derblis. lllnuuzm pzeteye ,U· 
..... için bu belan kifidir. 

~SON POSTA := 1 
BEDAVA iLAN KUPONU 

7• Teşrinievvel • 1930 

T0aK KADINLARI Blçıd YURDU-
11 fnel den 8eDed ~ talebe bydma 
-..•adi. DiYaayola Telefon la. 20SI. 

POSTA PUW ALIRlll - Kollebl
JOD " •ld, yeal, damsab, ctamr-
ber neYI 1'llrk " ecaebl, Aaecloha ,.... 
Sivu ~ ,akNk flatJa Wr ., • mlddetle Aba aJmalffa;la. ftllfr-
...... ._ pul eluiala S.. P..ucla 
Clbarl '" Kemal) e blldlrlJmeel. 

MUICTEDIR BiR IŞçlYE 
lte..B ................... .. ... "*2.,_· ..... ...wet ..... 

••• T .... ..._ .....,_ 211111 
lıMpe .......... Y-.ak aeldap 
M* Mı...,_ ........ olacaktır. C.. 
... 'sllr•lclll ..... ltlrwf .... 
....... • IC.ıl ,,...., ....... b ... 
ı• z.tela 1 Clrl ... 

-a 

Bir harikai 
san'atolup 

~l 



8 ~yfa 

Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 1 

Kat'i karar ilanı 
.....,.... Mllhammla bıru 
Ndeü L lu7meU 1- No. 

ao5 1755 ıarsı 

.. , 
' . 

MerhuJıab• clua ve De~l 
Ue mevki ,.. müştemtllb 

Borçlun isal 

Euenköyiinde Sarayicedit ma• 
hallesinde Etemefendi soka· 
~nda eski 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 134 numaralı üç yüz; 
otuz dokuz arşın arsa fizerinde 
muhterik beş hane ve dükkan 
eseri ebniyesi ve iki bin aiti 
yüz altmış bir arşın arsa üze
rinde_ k~gir bir katlı ve arka~ 
sında birer odayı ve sekiz yüz 
elli arşın ~ahç~yi havi iki dnk; 
kanın tamamı Madam Katınko 

201 15" 1 ıaı5 ~ırçır'~a Hacıhasan mahalle: ·· 
sınde eski, Hac.ıhasan ve yem 
Kubbe tekkesi eski, 14 ve yeni 
9 n;,.maralı yetmiş arşın arsa 
&zerinde ahşap üç katta biri 
sandık ve biri küçük ve biri · 
camekiıila bölünmüş olmak 
Ü%~ alb oda, iki sofa, bir 
antre, bir sarnıç, bir kuyn ve 
yirmi arşın arsa iizerinde bir· 
mutfak ve mahallen otuz iki 
arşın bahçeyi havi tamire muh· 
taç bir hanenin tamamı. 

Faika ve Nasibe it tar 

570 1963 13836 Bakırköyünde Kartaltepe ma
hallesinde Aksu mevkimde ese 
lü a, 5 ve yeni 8 No. iki yüz 
arşın arsa üzerinde maaçab 
ahşap iki buçuk katta biri · 
sandık ve ikisi cihanntıma oda· 
aı olmak üzere on oda bir ~ 
fa, iki balkon ve odalann bi· 
rinin içinde · gusulhaneyi, bir 
taşlık, bir mutfak, odun ve kö
mürlnk ve sekiz yiiz otuz ye
di Uf1D bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Hatice Nazire H. 

290 8450 18258 Çırpıcıda Haahtıseyin mahalle
sinde Haydar caddesinde eskit 
6, 26 Ye yeni 40 No. h &lb ytiz 
arşm arsa üzerinde kısmen nç 
ve kısmen ahşap ilç buçuk 
katta selimlık kısmını on yedi 

.. oda, bİI\ aalon, Uç sofa; bir 
memu antre; bir malta ev alb, 

· iki k6mtırhık. kalive ocağı, bir 
sarnıç harem kmm, on bir oda. 
camekgnla b&lilıımllş iki salon, 
üç kiler, bir taşlık, bir tulumba 
bir mutfak, bir hamam, ev alb 
ve bin dokuz yilz artın bahçe
yi havi bir konağın tamamı. 

lsmail Hakkı ve Mehmet Tevfik &e,ler. 

1220 2142 Kaaımpaşada Camükebir ma• 
hallesinde Odalariçi sokağında 
eski, 16, 16 mllkerrer ve yeni. 
14, 16 numaralı doksan bet 
arşın arsa üzerinde ahşap ikiter 
b.ıçuk katta biri üç oda. iJd 
10fa, bir çimento taşlık, bir 
mutfak, bir kimtirlOk, bir tue 
lmnba; diieri 16 D~ 
dön oda, iki sofa, bir çimento 
taşlık, bir mutfak. bir kömfir. 
itik, bir t:Dlumba bir mllfterek 
kuyu ~ kırk 8l'flD bahçe)'İ . 
pvi iki hanenin tamamı. Fatma 

ve Hianiye H•·'·'v • Jh' 

-5 10850 2Jtl Şehzadebqanda Kalenderhane 
mahallesinde Kalenderbane ca
mii aokaiında eski 8 ve yeni. 
10 numaralı beş yüz arşm arsa 
llı:erinde ahfap Uç katta oa 

. :ı.lb oda, d& IOfa, dart aaloa, 
iki kiler, bir mutfak, bir t.,,. 
.lık, bir taş avlu, bir kuyu, bir 
kurnalı hamam ve bahçede eW 
ar,şın arsa ilzerinde bir mutfak 
ve bin e!!i arşm bahçeyi ve 
deru"lı•na cari nısıf masura 
mailezizi .Uvi bir konağın ta-
mamı Şükriye ve Emine ŞeYldye 

hanımlarla Mail kalfa 
2195 18365 3")76 Ga!Fı tada Bcreketzade mahal-

lesi•)de &cıali ~kağında eski 
2, 2 rrlike&"TCT 4,4 mükerru ve 
yen' .2 ila R m•ınaralt ytiz yet-

Teşrinievvel 7 SON POSTA 
--4 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shur-Jeworth Anonim 

Şirketi. .Türkiye Merkez~ Şubesi: 

1 Dr. A. KUTİEL 
Muayenehane ve tedavii elektrı1'1 
laboratuvan ı Karaköy Topçulll 

caddeai t o . 34 

Tanıyanlara 
Şecereli birinci cins A1maılt 

lngiliz köpekleri bir yaşıncı. 
DOBERMANN PİNÇER f~ 

l.tanbul: Al.tklO"a cadderi 18 • 24 No. Jar TeJaraf: Hoferton lstanbuL 

Şubeleri: 'dan., İınıir Tnrkiyenm her şebriııdo kaliae şeceresi ile birlikf• 

Adapuant Mania + acenteleri nrdır. beheri 250; birer aylak iki 
B •l"' l "1f • • • siyah. iki san İrlanda Settet 

ı umum q 1~ ı zıraıgegı en müsait şeraitle yavrusu beheri 4o liradır. iki 

veren gegane m!iessesedir. hafta daha ana sütn emme~ 
şarti.te.. 4 üncü Vakıf han kst 

-•K•A-T•A•L-O·K~-F·l•A·T~· ~T·E~K!lllll!Lııml 
111111
F-•l•S•T•E-Y•l •N•l •Z• .• · _.( 2 ~o 30 a müracaat •• 

~iı ~·n '~~ .. ~~eri~de kar# ' ALDANMAYINIZ 
!;eş katta ve dört daire"ea 
(liaret ~olup her öaire dört Oda 
bir mutfak. bir hail ve korido
na ve afı;~ höarum : kab~da 
d&rt köm&irlalc ve il.ttünde ca• 
al!k'A-ı ve' ~qıran~ Ve

0 

·aıtın
aa llç 

0

dülli~ li'avi mtikeaimet 
bir a~ma~m .. ta!lla~ · · '·· M Rıza B. 

325 .. DOG , 2t4 O~k~4arda l~iy,e ~aballes~ 
de İhsaniye sokağında eski 21 
.. e ye~i 83 &tucnralı yüz sekseo 
arşm arsa Uzerinde abıap iki 
katta biri sandık ooası olmak 
Gzere alb oda, bir taşhK, bir 
mutf a" ve yfz altmış arşın 
hah'çeyi havi harr.p bir hanenin 
tamamı. Ali r.:ithat Eı. ile Fatm" Hac~r 

·~c:ne Şilluiye, A~ ıe Namiye 
ve Mnn• vver H:.rum!ar. 

431 345 3481 Çar11da ·· Keseciler sokağında 
eski ve yeni 2 mıMaralı yirmi 
bir atŞın ar.a ilzerİıt :i .. kargir 

1 

bir ka~ta bir c.~6kki .un tamam.. Mlhılıe H. 

455 2444 1510 FatiLte ~ ~~elde lskender 
paşa ~ahalı esinde eski Şa 1<lr 
efendi ı "e )"eaı.İ Deyn~kiç Soka
ğında eski 2 ve ) ""ni 1 O numa• 
ralı Y.i1z aıtın ~aa üzeri· ıcle 
klrgir il:i kati• biri sandık 
odası ol~ak llzre beş oda, iki 
sofa bir matbab, bir kuyu ve 
kırk sekiz artın bahçe) i JO 

albnda 1-:or'.rumu havi İ>lr 
hanenin tamamL 

Fatma Sahir..~ Hanım ve t.:...I B •. 
425 8500 1855 Hatapkap181nda l locahamza 

mahallesinde . Şeyhislimkapısa 
caddesinde eski 4, t ve yeni 6, 
8, 1 numaRlı iki yilz elli arşın 
arsa llzerinde ahşap ilç katta 
beti sofa iizerinde bölünmek 

suretile ayrılmış olmak llzere on 
dokuz oda, bir mermer avlu, 
iki methal, iki kömilrlnk altın
da mahı:eni ve altirılf arşın ana 
llzerinde iki oda, ve elli arşın 
arsa Ozerinde mutfak ve U.. 
tünde bjr oda ve bahçede kuya 
" &ç ~ doksan arşm bahçeyi 
havi muhtacı tamir bir hanenin 
tamamı. Yala,a Ef. 

803 2700 .,. Hay~ Raaiaıpqa ~ 

145 1648 

lıaUeelnde eski Haydarpqa " 
,eni Otonefendi aokaiında eaki 
46,46 mOkerrer ve yeni 77,71 
aumaiah Jb OD UflD ana OZe. 
rinde aı.p, aç katta bet Oda 
hir iofa, bir mutfak bir ka;. 
mnrınıt biri ldıçak olmak 
ibre lld tqhk " otuz Ufla 
~Jİ laaYi yeal bir laaneaha 
tamamı Fatma 11.1,. H. 

Sultanahmette K.apıapı ma
hallesinde Fenerli IOkaiuada 
eski yeal 11, 11 numara.ta 
.eben alta U'flD ..... 
llzeriDile klrgir ~ katta alb 
oda, biri ufak o._. llzere 
iki .of&, bir mutfak, bir tqt.k, 
odun w k6m6rl0k ve albnda 
bodrumu ve yirmi d&t U'fUI 
bahçeyi heYİ bir banenin tamama 

Zübqde Te Meliha hanımlarla Se,& fJ. 
Erene1dSybde Merdivenköy ma· 

• halleainde ÇCfllle acakağında 
eski, 1, 6 ve yeni t numarah 
yO.z yirpıi alb N'flD ana iizerin
de atapp iki katta hirl --·d• · 

F antazi kaşa pantalonlar 5 . liradan başlar 
Zarif çocuk elbiseleri · · 5 ~irad~n başlar 
Sof ceketler . 7 liradan başlar 
Yazlık keten elbiselei 8 liradan başlar 
Kostümler 1 O liradan· başlar 
Pardesüler 13 liradan başlar 
Ismarlama kostümler· 25 liradan başlar 

KAZMİRCI ALİ RIZA 
Müessesab lstanbulda Eminönilnde 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Mu:ıllimlere, Devlet memurlanna v-~ Banka 
memud.-uaa 

. TAKSİT İLE 
Sabf muamelesine başlar.m!-Jhr. Tafsi!ihnı mllessese
nin Sultanhamam'daki 1 manifatura mağazasından 
öğreniniz. 

Müdüriyet: TeL l!!t. 192 

ARN AV l'TKÔYÜNDE 
ve Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZIA Ti Liseleri 
Ana smıfi, tık 11Dıflan ve ayn ~t dahitiDde toz. .. erkek.. 

orta Ye li.ae kıSJmlannı muhtevidir. 

1 ~ eşrinievvelde derslere başlan 

417 

Telefon lstanbıJ : 2861 • Bebek 210 

odası olmak llzere bet oda 
bu sofa, bir psulhane ve yir
mi yedi artın ana üzerinde ah· 
pp bir katta eski b&r samanlıjı 
•e yirmi alb UftD ana ilzerİD• 

• de harap bir mutfağı ve bin alb 
yüz yirmi bir arşın ~eyi 
havi bir hanenin tamamı, Gemile ~ 

ve Mehmet ve Halda Zihni bolt" 
4008 Çartuyıkebirde Fesçiler ma• 

hallesinde F ~ler caddesinde 
eski ve yeni 56 numaralı on 
ilç arpn arsa lireriı.de kirgir 
bir diikkimn nıaaf hissesi. Hatice fl: 

1954 5145 4023 Mahmutpapda Mabmutpqayi 
•eli mahallesinde eski, Nuruos
maniye caddesi ve yeni Nuruoama
Dİye caddesi kapwnda t:aki 68, 
70, 94, 96, 98 •• yeni ı<& 
110, 88. 88 ~h ıeben arşm 
..... ilzerinde alrgir biı-er katta 
" ım No. daa maadasuıda 
ahpp ltirer oda ve 86 ı •o. hsı-
IUD arkallDCia ft yebnİf arıta 
ana berinde ~ bu laam1 
Ye yQz elh yedi arp ba,bç,.yf 
laavf dlrt d6kkbm tam '8'1L 

, Mta.i,. fi. 
all 541 40m B üatta Hacı lsa mahalleaind. 

H.faf!• aokajıoda eski, 39 ve 
yeni 33 nı.matab on yedi aqm 

\l7f'.ri'lde klrr;.. bir katta bır f) 
ciBkkJnm tamamı. Elyournaho., ' 

Yrrala cı.. n ney'Je mmd ve mtl.ftemilib yuala ~ 
~alarmda ıar....n.. bedellerle tanp1er1 iizerinde o1., • .L~~ 
nnıenel 930 tarihine mGaadif cumartesi gilnil sut ~ 
itibN"eD mlbayede,~ m&bateıet olunarak (MÜhammea 1'!1~ 
lerini) ıeçtiii tal:dirde kat'I kararlarının çekilmesi 111~~~ .. 
bulundai"lrdan tali,ı fAanlann mezktır günde saat 4 de ka~ 
aandık :darMn. mllracaat eylemeleri ve saat dlSrttea ~ 
wku bulacak mllr.c:a::.Jann .kabul edilmiy~eği ve .. .-_ 
emlAke evvelce tali,> olanların kat.. k:ırar ca"uında !ı1ı1 
bulnm:ıdıkıMı ve başka lalip zuhur eylediği tak~ de e ili' 
taliplerh maza·,.~deaen çe:ıtilmif addolunacal.:Uı lfı%Ulll11 

olw:ıur. ~ 

Mea ul Mndnr: bDl'MIUlllill Ali 
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