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HE GÜN NESROLUNUR 

•:ı==-= 

SON POSTA Halkın gözüdür. Halk bununla gorur 
S O N POSTA Halkın kulağıdır. Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir. Halk hıı..,ımlR nXvler. 

KANUN YOLUNDAN AYRILMA YINIZı 
REYİNİZİ VERİRKEN HAKSIZLIGA UGRADIGINIZ TAKDİRDE 
MÜRACAAT EDİLECEK YEGANE YER MAHKEMEDİR •.. 
,,, d k .. s d ..., B J M.. ../ B . '1' k, ' SERBEST FIRKA KENDlslNt ıı 1 ~a ı oy an ıgının aşınua uesseı ır a a SEVENLERE EHEMMiYETLE Bugünün Meselelerinden ,, 0.. A 1 B. s . M d. " A T • R L A T • y o R ı. •. _ 

veys,, t ı ır ersen, er ıven Halkın En Büyük Ağaoğlu Ahmet Beyin 
l<öy Serbest Fırka Reisini Yaraladı ~~::~~:1a1ır.~ ( 1926) Da Başvekile 
s. F. yolsuzluklardan Dolayı Vilayete Protesto Ve~di =!!~~:~~:;: ~:-:..~=~ verdiği Rapor : 3 

Serbest fırkanın listeleri yır

tıldı, Serbest fırkaya rey vermek 
btiyeoleri isimleri defterlerden 
ailin-\i ve kanuna mugayir hare
ketler hakkında yapılan şikayet
lerin dinlenmesinden imtina edil
di, dedi. 

Serbest fırka lideri bu noktalan 
saymakla beraber ehemmiyetle 
ilave etmektedir: 

"Bu sayılan haller intihap 
kanununun talep ettiği hukuki 
şartlan ihlal etmektedir. Bina-
enaleyh bu şeraitin husulünü 
temin için müntehiplerin Sulh 
hakimlerine ve müddei umumi
lildtre derhal müracaat etme
lerü lazımdır. 

Her halde kanuni yollardan 
bqka hiç.bir teşebbüste bulun
mamalanm S. C. Fırkası mün· 
tehlplerind,..n ehemmiyetle rica 
ed.,UO.n 

Biz bu milııasebetle her iki 
tarafa da hitap ederek : 

li- En büytik kuvvetimiz 
k~n va mahkeme olmalıdır, 

Serbest Cümhuriyet fırkasının mevdana gelmesi ile hasıl olan 
vuiyet Halit fırkakını da teyakkuza davet etti. Bugün; bu fırka da 
6an ıslahat yapılmaktadır. 

Bu münasebetle Ağaoğlu Ahmet Beyin bundan dört sene evvel, 
yani ( 1926 ) senesinin (23) Temmuzunda Başvekil Paşaya verdiği bir 
raporu elde ettik. Bu raporun dün ve evvelki gün bazı kısım!annı 
nqrettik. Bugün de •on kısmını dercediyoruz: 

Mütekabil Murakabe Meselesi 
Mütekabil murakabe meselesine gelince; bu meseleye gırış

mezden evel arzetmek isterim ki acizleri ( Demagok ) değilim ve 
alelumun demagojiye karşı büyük bir nefret perverde ederim. 
Bef!deniz binbir başlı kütlelerin herhangi bir işi başa çıkaracak 
kabiliyette olduğuna hiçbir zaman kail o,amadım ve bugün 
dahi kani değilim. Bilakis, ben daima kuvvetli hükfınet taraf -
tarı oldum ve elyevm de bu kanaatimde her zamankinden daha 
ziyade sabitim. Bilhassa bizim memleketimiz gibi henüz siy ısi 
ve içtimai tecrübeleri sepkat etmemiş ve iptidai bir halde bulu
nan muhitlerde kuvvetli hükumetlerin ve mütebariz şahsiycUeriıı 
ehemmiyeti derki.rdır. 

Kuvvetli Hükumet · Ne Demektir? 
Maamafih kuvvetli hükümet demek murakabede:ı azade, ıs

tediğini yapar bir hükumet demek midir? Eğer bu böyle ol
saydı, şahsi hükümet usulünü, en mükemmel ve en kuvvet-

&egollunda, intihaba iştirak etmek istigen lıalk polis kordonu önünde 
diypnız. 

' li hükümet olmak üzere kabul retmek lizım gelirdi. Halbuki 
muhakkaktır ki kaziye tamamen aksinedir. Bütün Milletlerin ve 
bilhassa İngilterenin tecrübesi ispat etmiştir ki hayırlıc:ıhane 
ve itidal ile icra olunan ·murakabe kuvvetli hükümet için esas 
şartbr. Şahsi hükOmetleriıı zafı işte bu gibi murakabeyi d .• bi 
bertaraf etmiş olmalanndadır. 

Bu vadiye girmiş olan herhangi bir hükumet iç:n suiıstimal
lere kapılmak mukadderdir. Ubüt ve naçardır. Başta bulunan 
zevat nekadar muktedir, nekadar fazilet erbabı olurlarsa 
olsunlar, hayabn binbir ivicaçlanna sığınmış olan yüz binlerce 
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g ll kaymakamı şika!Jel 
[).. dinliyor 

~bı Un İstanbul belediye inti
ttta11~n ikinci günü idi ve 
~ak ~1 . halkı, reylerini kullan
~'re:f 1? ilk günün biitün 
~kat '11 muhafaza ediyordu. 
~ bat ı(e yazık ki dünkü inti
~~tııttı adıköyd~ bir vatandaş 
~il h:d.akrnası gibi müessif 

}'le old lS~ doğurdu. Vak'a 
Öt u. 

llq'l\.ıt e~:nberi~ K~dıköyde Ar
~'tı i.. • ban ısmınde bir ada-
Q <4flll • •t·1· 

\t ad ışı ı ır. Ayni zamanda 
~\tğu aını~ baz. arkadaşları da 

? Pek 8b0r!cnir. Ne iş yapar-
1-"!>1_ ılınmez. 

t!. "!(at k 
~ ~t'lilurı alabalık yerlerde 
~~li :r. Bazan zabıta vu
~tldiği tasında da bu ismin 
~ dıköy ol~r.. Bu Şaban, dün 
t~l~iyc d 1?lih:ıbının yapıldığı 
~·~en e ~esıne gelmiş, etrafı 

'll Pro g Çlnniş, Serbest fırka 
Paganda yapan Vefik 

B. namındaki zata yaklaşmış ve l 
fısıldamış : 

" - Ben adamı öttürmem. 
Daha fazla öter isen barsak
lannı meydana koyarım. ,, 

Vefik B. bu herifi derhal 
yanından kovmuş, fakat ayni 

1 
zamanda polis merkezine de 
giderek meseleyi anlatmış, ter
tibat alınmasını rica etmiştir. 
Polis merkezi bu tertibab ala-

Adana' da 
Serbest Fırka İntihabı memurların hareket ve fiillerini takip ve murakabe edcmezl~r. 

K d Bunlar ise - kendilerini haricin murakabesinden azade gör-
a z a n 1 düklerinden - kolaylıkla menfaat veya şahsi endişe tarikını 

Adana, 7 (Hususi) - Be- iltizam ederler ve suiistimal yoluna saparlır. Bu suretle git 
lediye intihap encümeni aza- gide hükümet, milletin kalbinde ili nat ve itibarım kaybetmiye 
lan neşrettikleri bir ilavede başlar ki bir hükumet için de en mühim zaaf işte budur! Zira 
Serbest fırkanın bir rey farkla 1 susmak, daima kabul etmek ve razi olmak manasını ifade etmez! 
Haİk fırkasına galip geldiğini 1 EICseriyetle ve bilhassa şark muhitleri gibi sinsi, içinden y~ıyan 
ilin etmiştir. Serbest fırka ta- 1 fiskoslarla hareket eden cemaatler de tamamen aksini ifade ederi 
raftarlan sevinç içindedir. ~~;;;,,:;;~;;;;;;;:;::::::;~;,;;,[,;;D.;;;e;;;v;;am~ı ;;;;6:;;1;;;;n;;;;cı~•:;:~:;;rf~a;;;.d;,;..a_:;J;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~ 

1 Sandık Başında Bu Nasıl Şey? 
cağını vaat ede dursun, ayni 
Şaban Kızıltoprağa gitmiş, 

Serbest fırka ocak nahiye re-
isi İbrahim, aza Rifat beylere Belediye sıhhat işleri müdür-
yaklaşmış, demiş ki: lüğÜ yeni hıfzıssıhha kanununun 

l 

"- Biz adamın kökünü ka- tatbikine ai; hazırlıklara baş-
zırız.,. Onlar da derhal hadis'e- ( l lamıştır. Masrafı mucip olan 1 

den polisi ve kaymakamlığı Oün yaralanan Hasan Vefa'• <loğµm ve bakım evleri bütçe- 1ı [Devamı 2 iaci Sayfada) 1 Beg, pansımandan sonra de tahsisat olmadığından bu 

Kulisin Arkasında Oynanan Komedi Nedir? 

S. Fırka, Zeynel Besim 
B. in Kaydını Terkin Etti 

Dün İzmirden kısa bir tel
graf aldık. Bu telgrafta: 

"Serbest fırkanın İzmir vi
layet ocağı Hizmet ııazelesi 
başmuharriri Zeynel Besim Be
yin kaydını terkin etti.,. de
nilmektedir. 

Halbuki Zeynel Besim B. 
dün şehrimize geldi ve gaze
tesinde çıkan mektuplarla 
makaleler münasebetile fikrini 
soranlara, vaziyetinde hayreti 
mucip bir nokta olmadığı söy
ledi ve hulasatan dedi ki: 

dılar, bana kapıyı gösterdiler, 
ben de istifa ettim. Fakat 
bu arada Serbest fırkaya 
resmen girmedim ki şimdi yaz
dığım mektuplarla makaleler 
ile çekilmekliğim mevzubahs 
olsun ve bir seciyesizlik iddia 
edilsin.,. 

Şu halde Serbest fırkanın 
Zeynel Besim beyin kaydını 
terkin ettiği haberine ne der
siniz? Bize öyle geliyor ki si
yaset sahnesinin arkasında gü
zel bir komedi oynanmaktadır. 

Bu noktayı kaydettikten 
sonra ilave edelim: 

- Ben Halk fırkasının mute
metler saltanatı ve mali siyase
tini beğenmiyordum. Tenkit Zeynel Besim Bey kendisi
ediyordum. Arkadaşlanm kız- • nin Halk fırkasına avdet etme-

sene yapılmıyacaktır. 

diğini ve müstakil olduğunu 
söylemekte ve bu itibarla, 
şimdi kendisine hücum etmekte 
olan Yeni Asır başmuharriri 

İsmail Hakkı Beyin de ayni 
vaziyette bulunduğunu ilave 
etmektedir. 

[ Zeynel Besim beyin 
6 ıncı sayıfamı:zdadır ) 

yazısı 

• 

----Dikkat---:. 
Reylerinizi vereceğiniz yer

lerin cetvel ve saatleri 3 ilncü 
sayfadadır. 

- uron:21 
İkinci Piyanko 

on Posta'ya Mahsustu 
- Serbesçilere rey vermezsen rey ver~ckte serbestsin ! 
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:-n._a=/k=ın==Se=~i:ı~--D-A-B~f-L~l---.-A-.-.-.-L-l_B __ ..., -t-G-ü-niı-.n-Ta-r-ih ....... ı' 
İntihap Encümen
leri Karşısında 
Halkın Fikirleri 
..:::lr ... ~~,:c: 
k......ıu .....,_ .......... idi Wr 
kan- feklW.ir. F.at ı.-- aaktt 
buıU- aal..-,_. Bu mlnuebetle la • 
kaa ae dilfilaailiQnl ajTenmek latedik. 
Teaadllf ettiklerimbe morduk. Aidatımız 
cewaplar .-Jar • ._ 

Tallt B. (Divan ,w.mı'da 
112) 

- intihap endbnenleri bi
taraf olmahdır. Bugünki Ta
ziyette intihap encümenleri 
tamamen Halle fırkası azasıdır; 
batta Halk fırkası tarafından 
belediyeye namzet gösterilen
lerin çoğu intihap encümeni 
azası olarak sandık başında 
bulunuyorlar. Hiç böyle teJ 
olurmu? 

"" Halil B. ( Küçilkpazar, Ayaz-
ma cadde.i, 198 numaralı de
ğirmen sahibi ) 

- intihap aandaklanmn ba
pnda bitaraf bazı kimseler de 
bulunmalıdır. 

Meseli: Baroca 8eÇi)mif Ye 

bitaraf kalaeağma yemin etmiş 
kimseler gibi .• 

lf. 
Tacettin Bey ( Kiiçiikp-nr, 

Hocahayrettin mahallesi, Leb
lebici sokak 47) 

- HaJkin intihap enclmen
lerinden şikayetini görüyorsu
nuz. Belediye intihap kanunu-
nun intihap encümenleri mad
desine bazı ilaveler yapılmalı
dır. Me ... ela: Encümenlere o 

Bir Garibe .. kajıkög Belediye İntihabmda.. Lodos Gazi Hz. nin 
Yaln (3).. .. M k. , 'Kaclıkö1 Ve Ada ' Huzurlannda 
Bi;:ti unS:.10::1 1 Dün Müessif Bir Vak'a Seferlerini Durdurdu ~~ ıı:ı:r1::. 
Din La.itte. latwh• p- Diıa ubUa lmrp bathJaa ra ı..ms sefiri ile Wrlikte Gali 

ı. ark...... A..bt im. zu·· hur Etti ta~-lod-. clnn gece aba- ::.:.:r~W.~% = 
f•inB., Wze ~ de- - wp azami dereceyi hal- kili siJant ederek newlinde lıılr 

d tuhaf b akl lllUf idi. Bundan dolayı rece kad L_ 
rece e İrfeY n etti: KadıköyUne bir postası yapıla- saat ar -ıaufhr. 
bmitten 4,55 tef _ge~e~ muh- s. Fırkadan Bir Zat yaralandı.. madı~" gı"bi bu sabah ta Kadı- ismet Paşa Programı 
~~~~- o • ._ d Halk fırk mı leri kay, ydarpqa, Ada posta- zerinde Çallflyor 
mek için bilet almak lzere J l S.. tarah 1 İlle i •yfada) .:an s.m.:;:-polis =-- 1 lan icra edilememiftir. Rilzgir B.fvekil aoa ıGmlerde pek a-
rifeye mftracaat ettiği zaman haberdar etmişlerdir. Bu vak'a- zind:lsmail, Eyip merkezin- dindiği takdirde seferler. yolu- yade ç•lıfmakta, erkenden daire
tu aödere muhatap olmuştur: lardan yarım saat kadar IGU8 den muavin Şahin Zeki Ef~ na konac~. O ha~ali ,yol- sine 1relenk r~ vakte luıdar mer 

-Birinci ve ikinci mevkiler- Şabanı• arkadqlarmdan Eren- dilerle diğer birkaç polia me- cul~ eks~yetle Oskudar dan ıt::ıeı°~:~.-:~ !:.ud!tup= 
de bir tek yer yok; bu sımf köylü (Üveys), Kadıköy inti- murunun huzurile zabıt tutul- pmqlerdır. Sahpazarı anle- ramm tatbikat sahasına vazı esid'"' 
yolculardan bir coğu ayakta.. bap yerinde Serbest fırkamıı muştur. rinde bulunan Rus tahtelba- lannı hazırlamakta olduğu tahmio 
Onun için size ancak üçün- Mer<livenköy nahiye reisi Ha- Bu arada Eyipte. Bahariye- birleri ile küçük gemiler de edilmektedir. 
CÜ mevki bileti ftrebilirim. san Vefa beyin yanma sokul- de, 34 numarada Rifat zade rlizgirm şiddetinden iç limana Adliye Vekili T etkika-

k mu• ve ani olarak bir baston Salihattin Bey, bu adamın, iltica etmişlerdir. 
Bu mecbmiyete atlanan " ..._._.__ bn D Edi indirmiştir. Vefa B. yere dü- yapUIUill'lllı • Jiidae vurunca a evam yor-

arkadaşumz birinci mevki •· ıer düımez bayılmıştır. dayak yeme~n.e ramak kalmıt. Bir Vapur Bir Adliye yelrili Yusuf Kemal B. 
lonlannm &dinde b°'°k yolcu Hadiseyi görenler derhal 1 mecburen ıntıhap sal~an Barakayı Yıkb ceza ve hukuk malıkeme'eri ,.... 
dol&fbitm görmif ve kondiik- caninin &zerine atlamış, tut- ~ çıkmıştır •. J?ü~·. mtihap Dün aabah aaat on birde iaJerile icra ..eUıinden mii..ekkep 
t6riba nezaket ..astererek -+•m mn.._ r.;: teslim etmiılenlir. ı yermde mubamnnuu giren Sür k d d k bir komisyon teşkil etmiftir• 

av ..,. ... 6 • -V.., b . k d V f"k halk - eyya aptanın İ aresin e i Bu komisyon ceza ve hukuk usu• 
üçünctl mevki kompartimanına e a eyın ar a aşı e ı : Şirketi Hayriyenin 69 numara- lü muhakemeleri kanunlannd• 
diğer yolcularla beraber gire- bey de mecruhu kucaklayarak " - Serbest rey -.ere- h (Hliseyin Haki) vapuru kap- fikiyeti mucip olan noktalar har 
rek huraya ıelmittiı'. 5aylen- kaymakam beyin odama g6- bilirsiniz" diye yazıyo~uz: rii iskelesine yansunrken fena kında tetkikat yapacakbr. Yusuf 

türmiif ve: · görmüyor musunuz fU hali ki ...,.. Kemal bey Adliye dairesinde 
eliğine g&re bu bal glbılerden - işte demif deminki teh- Halk fırkasma rey Yermek manevra neticesi olarak Hüse- mGfettifJere mahna aalonun yr 
beri devam etmekte imif. ditlet in ~cesi.' istiyen hemen içeri almıyor Ye JÜI Efendinin i.ticar ettiği ba- amcla haurlam bir odada çahr 

Ankara, Ealriphir, 1zmit giW Hasan Vefa bey oradan en biz • burada k~don ön6nde nkaya wrmaa, duvarlarım ft .. ldachr. 
merkezi yerlerde katara elde- yakın eczaneye gijtiiriilmilf, bekliyoruz, . demiferdir· Hal- • depolanm b...deh.t et.it- HAYDAR RIFAT B. 
necek bir tek yolma tedavi ettirilmiş, sonra .relen kin bu fik'yeti ne bclar tir. Raflarda hah== nla ye KURTULACAK MI? 

_.._ _..ı!L-yqm ailesine teslim edilmiştir. Hasan doğra ~--~ymakam BeyiD pzca tifeleri yerlere d6klle- Sabık. A.11:- vekili Mahm-' 
m~_. fiıacuwn:r liywtiae Vefa beyin yaraaı on bir san- hareketmligı de 0 derece PJDI rek parçalanınqtır. Vapurda ENt Bey 11e-:..:.mc1a pkan m6" 
adden )'Ulk t • • tim derinliğindedir. Umumi d~ •• Çlnkl • laalk. ba bir lamr yoktur. nakqamn neticesinde mahkillt 

T~en AJbnda vaziyeti iyicedir. Kadıkay Ser- zabn hiçbl! tikAJe1i dinleme- olan Haydar Rifat Heyin affiJJ 
a , best fırka heyeti, hadisenin diğiai • bagıra. bal- ~ Kavga Eden Kardeşler iatihaal ifia Millet Medi.ai nezdiıa .. 

orada bulunan bir zabn teşvi- mektedü:· _Aym_ za~<!a. inti- Otak,..larda oturan Meh- de tetebbüste bulunmak G:ıef'9 
Bir ihtiyar Ağır 
Surette Yaralandı 
Gece saat 20,35 Pendik

ten Haydarpaşaya gelen yolcu 
katan, geçit yerinden Oskiidar 
cihetine geçmek iatiyen, ÜskU. 
darda T mı us bağında Mehmet 

kile ika edildiğini beyan ve iddia hap yennm dün değiştirilme- met r::._..ı:-.!- kw Hun~- dün yüz avakat tarafından llit 
etmektedir. sinden de tikiyet edilmektedir. ı;.n:uU1111D -,- takrir imzalanmıt ve Adliye ..-

Camün H. "8rdeti Ali ile kavga et- kiline verilmiftir. 
Hadiaeden haberdar olan Rüstempaşa •• de mİf. Ali sigara tablasile Hu- :fARiCiYE VEKİLi GELiYOll 

ve o. sırada. a_dliyede bulunan Buradaki sandık bqmda . H b d la Tevfik Rüttii Deyı·n buaün R., .. 
Acili kili Y uf K l h k ı nye anımı aşın an yara - o ye ve us enııa al a muame e etmesini bil- H H d k yadan avdetine intizar edilmek'" 
~y !ak'a ~ında m~~fm}at miyen bir polis memanmun mlf, uriye anım a eser tedir. 
ıştemış, muddeı umumılık ite fuzuli bir hareketi bir arbede ile Aliyi dizinden yaralamıştır. BALKAN KONFERANSI 

vilayetin en yüksek ilmi mü
essesesinin mümeailleri de ta
bü aza olarak dahil olmalıdır- paşa sokağında oturan 65 
Iar. yaşlarında Mahmet Efendiye 

Üsküdar müddei um.umili~ lle zühurona sebep olmnf, halk Ali kaçmış, Huriye H. da Ba- Dün açılmıştır. M. Venizel_. 
tema~ Jele!e!c tabkıkat ıcra- bu polisin tecziyesini ist.emit, lat hastanesine kaldınlmıfbr. murahhut1aaz Huan 8. bu m~ .. 
sım bıl ırmiştir. Aynca Se,.. bir vak·a çıkmadan ahali tes- sebetle birer nutuk söylemişlerclit• 

* çarparak bqmdan ağır surette 
Kemal Bey ( Unkapanmda, J yaral~ •. Mehmet Efendi 

Ayazma caddesinde 190 No. ) Tıp fakülteame kaldınlnutbr. 

.. - lnhihap eocü~erinin yangın Başlangıçlan 
ıçınde ~~nu? ke~ azallD- l-T kaimde Mezarlık sokağm-
dan seçtıgı kimselenn balım- d ı • .1 M---.. -L Be • 
masıru istiyorum. a ısmaı umuua ym aparta-* mamnda ça•apr yık•nmakta 

Hazır Bey {Uukapana 25) !1'en baca~ tabltDnll 
- Halk fırkasının belediye iM de 86ncluriilmattiir •• 

namzetlerinin çoğu ayni za- 2 - Kadaköyde Cilek ... 
manda intihap encfimenlerinde kat-da manmgoz Koçon• 
azadırlar. Buna ne demeh7 Bu ninden J8Dl'ID çılan.., lhdl
namzetler sandık b&flllda ken- rGlmlftllr. 
eli fırkalan lehine hareket et- -
mezler demek. inunlar melek· Devrilen Ağaçlar .. 
tir, demek gibi biqeyl Şelarimizde e8111ekte olaa 

best ~ lideı:i.!ethi ~ey <le kin edilmiştir. Sabıkalıların Marifetleri (YUNKERS) İN EN BüYOI' 
mftddeı umumılıge muracaat Burada dikkate pyan ıu Sabdrah MuStafa ve Ale'k- T AYY ARESI 
ederek tahkikat neticesinden hadise olmuştur: sandr d6n gece Galatada ya-
malümat alinıştır. T abtakalede (30) numarada Bugün Almanyadan şebriıoİ" 

Beyoğlunda Mehmet Ef. Serbest fırkaya aef ve Mehmet Efendilerin bi- gelecek ve burada birpn ~ 
Bura belediyesinde, akşaJııa rey vermek istemif, usulen rabaneaine taarruz ederek cam, eaktır. ~ 

doğru epey yolsuzluklar tol- defterde ismi bulunamamıf. ıite ve saire kırmışlar. Yaka- RUS T AHTELBAHIRI Grı 11 

muştur. Serbest Fırka reisi Halk fırkumm rey .arak.asile lamp karakola ıötürüldükleri Rus tahtelbahiri bugün şebtİ" 
Esat B., (2451) nu~ab po· müracaat ebnİf ve. iami ~u- zaman Mustafa bıçakla kendi- mERizi ~~:m~~RBIYE Rf.iSl 
lisin müntelıiplerden birine ait ı......., Bml• lzeriDe nahiye ni yaralamak istemiş, polisler 
bir rey puaulaamı yırttığını mlcllirlae tikiJet et.it. fakat Fevzi Pqa düa refakatlade ,, 
g6rmüf, ihtar etmif, polis: ba zat ~· Serhat mani olmuşlardır. fettqi ibram• Tali Bey •ddl' 

.. _Böyle emir aldım" de- fab banan lzerille zabit tat- Beklenen Amerikalı haWe DiJanhekire ~ .... 
miftir. lllUfblr. Se hl FERiHA TEVFİK ~ 

Neticede Vali beye fikiyet Bu arada rey vuakuı ,..._ yya ar Geçea .... ,ezelilr •• r,., 
eclilmit. Muhittin B. on dakika tılan, sırf Serbeat fırbya 26 teşrinievvelde bir Ame- k_. WaiwJlti ••u• 1 "1' 
için buraya gelmif, fakat uu- rey ftrmek ~tediji için ismi rikan vapurile ıehrimize (600) Feriha Tnflk .._ Am~ 
h bir tedbir alındığı ıarOlme- baluna•ayan mn"'- bir bayii kişilik bir seyyah lrafilui ge- PMiae 4'Samlttlv v. ••-;;, 
miftir. ~. iddiam me.- lecektir. . tistlerild taklWa ...,_. 

Fatihte adtur. ta ettinlip.i Ula etmifllr. Travmay Kazası 
Edimekapıya sitmekte olan 

62 No. h tramvay arabaaından 
inmek iatiyen Arif ağa yere 
diişerek ricudumm muhtelif 
yerlerinden yaralanmış, Cer
rahpaşa hastanesine kaldırıl-

lodm futmumda tehria .U
telif mahalleriade aiaçl. rlz
girdan dmilmİflİr. lntihabm en teessür •eren 

mibrakım, mübaliğa etmeden 
Bir Garson Yaralı aöyliyebiliriz, Fatih teşkil et
Ni ... n~----..1... oturan Meh- mekteclir. Sandık memuru ola· 
~MIP- rak tayin edilen Dr. ihsan Ef, 

~_ı~ç L.l!evlehin~e-propa- Rakı Kazanı Yakalandı Haseki Tamir~·~. 
~ nnuı Dün Müskirat inhisar me- ~~ 

ganda yaptddan için dün geç murlan tarafından Ayvansa- Haseki Nisa hlllt•uet 
:"n!c1e ~~~mre;kif edii!: rayda Yusufakinin eYinde bü- tamirine bqlan• .... Basa~ 
tir. Serbest fırka teşebbilsatta tün teferruatile bir rakı kaza- viyonlanla mlhi111 taclilAtJa' 
bulunmQftur. Bunlar lamail, m bulunarak mtiıadere edilmiş- pılacajındaa tamirat bir 1D 

mıtbr. 

met Ef. dUn Gülbabçe gazino- Din enelki gün gizli rey atar· 
sanda fgarson Muharremi ba- ken cürmü meşhut halinde tu
çakla yaralamıfbr. 1 tulduğu yetmiyormuş gibi, diin ( D sürecektir. namı 3 ilncü aayf a da) tir. ~ 

=====================================================================================~ 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: 

1: Çıtırtkan - Buyurun efenm.. baJWUD ... ı 
Rey burada •eriliyor .. Herke. H.11ıt mk•-· ,_, 
ftnha, vatanı biz kurtarcbk. 

2: Hasan Bey - Oğlum, duhuliye kaça? 

Çatutkan - Ne duhull1eli lhuuıa B.? 

Pazar Ola Hasan B. İntihap Yerlerinde 

- - ,,_ 
1 

3: Huan B.- O elindeki çıngırak nedir? Bu- ı 4: Hasan 8. - intihap vana •• ~ .,ti' 
rada ortaoyunu mu •ar, 11.ar..a- mü? den çekil de berkea nllat ...W .... 

Çıtutkaa - 1.tih,. •ar, Huaa s.,. laWlap. .ı.. Sen kaplda blet kaatnlA _. .. 7 
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1 Son Postanm Resimli Makalesi ~ "Sen Karışma/. * 1 Her gün -intihabata Müdahale 

Cümlıurigete 
Fenalıktır 

il. ZEKERiYA 
Bütün memleket ilk defa 

olarak medeni memleketlerde 
16rülen intınap beyecam için
dedir. Her tarafta ha& reyini 
vermek için anclığa kOfUyor, 
çırpmıyor, hak•zblrlar Ye 101-
auzluklarla mücadele ediyor. 
Bu medeni ve heyecanlı ka.
ıaya ilk defa phit olduğumuz 
için biz de sevinç ve heyecu 
duyuyoruz. 

-Bugün Neşrolunamadı-
tından Karilerimizden 
Özür Dileriz. 

REYINIZI .. 
Bugün Nerede 
Vereceksiniz? 
B ..... J.ta.W h•llnnm belediye 

latlUINlb lçla ,..., ftreceti -"- " 
uatleri b,. .. ,..... OlaıJmamı l 
Beyazıt - Eminönü -

Buna mukabil memleketia 
her tarafında bazı gayretkq 
memurların ve Halk hrkasanın 
madahalesi, tazyiki ve kanunsuz 
hareketleri balkı da, bizi de 
meyus ve mftteenir ediyor. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Be7uat, Taytaalqa, Mimar Kema· 

lettfn mahalleleri aut 7·15 arumda 
Befuıt ............. MllUI' Hapettin, 
5-aç lahak " Emla Sbaaa mahaHeleri 
aut lS.19 aruında Geclikpap cami
iade. 

F tih Dawtpqa, Çakırata, 
8 -Klrkçllbaflt Kuapil-

* Turnuva. •• 
lstanbulda mllatehiplerin rey 

pusulalanm yırtıyor, Serbest lzmir Takımlan 

1 Adana intihap Şeklinden Müteessir Konya' da 

hı 1 ~rbest Fırka intihaptan 

yu, Cerrahpqa, Keçlhabm mahallelerl 
aut 1-11 •umda HacıbaJl'•m kaftant 
camlinde. 

Beyog"' lu-FerlldSy, Duatepe, 
Clmhuriyet, Şlfll, 

fırkaya ve müstakillere rey Hazırlanıyor-· 
Yermek istiyenlerin defterde İzmir _ Merkez heyeti bir 
isimleri bulunmadığım s6yliye- kupa koyarak blnmlar ara
rek rey vermelerine mani sında bir turnuva tertip et• 
oluyor, daha bin tnrlü kanun- miftir. Bu turnuva, 6k maç
ıuzluklar yaparak dalkın ser- lanna bir nevi hazırhkbr. Ba 
bestçe reymı kullanmasına hafta Altmay ile Karpyaka 
meydan vermiyorlar. kaqılaşmıştır. Albıiay hafif 

lf. kadrolu idi. Netice iki ikiye 
Bursa da vali F atİla Beyle berabere bitti. 

jal.danna kumandanının intiha- Sakarya • Göztepe maçlan. 
bat. müdahale ettikleri, cmm. daha iyi oyun oyaama11na rat
lerde butbe okuttukları, balla men Sakarya -....x.l6p oldu .,. 
te'-ı.:... ettikleri arbk bir hakikat -.• 

UAl9 tasfiyeye uğradı. 
halini aldı. Nitekim müntebip- Altay • Albnordu · m•çında 
ler m6dahale karşısında mü- Altay sıfıra kal'fl iki golle 

teeuir olcluJar Ye rey vermekten maçı kazandı. 
vazıeçtiler. Beraberlik maçım tekrar e-

)#. den Albnay ile Karşıyaka 
Bir~ gludenberi lzmirde revanşım Karşıyaka (1 ·5) ka

de intihap yapılıyor. İzmir gaze- zandı. Şimdi ortada Altay, 
telerinde Halk fırkasının mB- Karııyaka ve Göztepe takım· 
dahalelerinden, hatta polis mii- lan kalmıştır. Talwnlann üçl 
dUrünün ve polislerin halla de kuvvetli oldu;una göre 
tehdit ettiğinden bahsediliyor. ma~ hararetli olacakbr. 
Karfakada Halk fırkaaı mu- M. Ali 

ltemet ve mcb'mu, komiHr ve lzmir Spor Kongresi 
polisler ıe,Wc müdahale edi- lzmir - Mıntaka spor kon-
Yor ve intihabın tehirine e-be gresi (17} teşrinenelde yapı-

p oluyorlar· lacakbr. Bu itibarla lik maçla-
.. n yakında bqhyacak demek-

Diia Aduadan bir telgraf tir. 
-1dık.Resmi şahsiyetlerin intihap BALKAN OLEMPIY ADINDA 
laJıc:biına ve iatibabata müda- BiR MUV AFF AKlYET 
hale ettiğinden fikiyet ediliyor Nuvofaler, 6 - Teaia mi· 

•e Mlkm aerbatçe reyini vere- Nbakalannda Suat bey altf 
a.e&;;; takdirde intih.eba : .. :.. -.• ~··-- sıfır, alb dört, alb ilç ile Bal-
raktea yaz geçeceği bildirili- gar rakibini mağlup etmiftlr. 
,......_ Bu yüzden sandık ş L- R rakib" 
a,. __ 

8
c:la ~•tüJer, kawaalar irinyan uey omen me 

-fi .... "" · a alb ııfır, alb dört, alb bir 
olduğa. fabrikalarda amelenin 

tehdit edildiği haber ftriliyoP ma{i ~=· NETiCESi 
chı. * bk glinün umumi tanifincle 

Hergün yfizlerce mektup Yuaanistan 42, Romanya 15 
.ı.,onn. Bu mektuplann çoğu Sırbistan 10, T&•kiye 9, Bal
latihabata müdahale edildiğin- garistan 8 puvaD kazanm,.W. 

de.. dolayı gönderilen fikiyet- chr. 
"-elerdir. Bir Kulübe Devrildi 

Bu fiklyctnameleri aynca 3576 numarah ylk arab .. 
:etretack ıazeteyi bqtanbqa polis m6cli\riyetinden Kurtulut 
unlarla doldurmak lizımdır. noktasına gitünnek ilzere Jlik· 

lf. lemit olduğu polis lmlilbeaini 
.. ~emek ki, memleketin heP Caploğlundan geçerken ~ 
::---randa ayni hadisenin te- pler tirkmlf, araba lseria-
~~~O ıörüyoruz. Halk deki lml&b iaca çarpllllf ve 
:-:'_~ altı senedenberi idame lmllhe ağaca Nplanm!fhr • 
~ii nüfuzunu kaybetmemek 1-

111
-k-iimet ____ n_llfazu_-==bir-. _hrkamn __ _ ta resmi ve gayri i'eami her lehinde kullanılmaz. 

teli vasıtalara müracaat Bizde ise hOk6metin bu mi· 
Yor. Halin reyin& vermekten 

.......... dabalelcrden içtinap etmem 
-.ıor. daha büyük bir zarurettir. Biz-

D!_ 1'- de 'halk hllkhmetten korkar. 
~ İatilaap mücadelelerine Devlet otoriteaine balkın mubab

te.i batb10raz. Tiirkiye ilk betiai idame edebilmek için 
~ olarak medeni bir hak- onun bitaraf bir kanet ol· 

iatimal için bl,le bir mi- claiana iaanclınnak llzımdır. 
~ airif•niftir. Halkın cilmhururiyeti ve 
~lıayuua her tarafmcla fır- demokruiyi seTebilmeai bu
... intihaba bıanmak ip.. ...&a mllmktbıdlr. Rami 

Şehirde tiyati Dzibat Çekildi De~iyor . 
Konya, 6 (Hususi) - Kahir 

Boskst, Wal, Panıalb, Es1dphlr, 
Medcll,.e, M...,.ttyet, HallakJrrul, 
Teplld,.e, e.blye, Klhtane mahalle
leri .-.ııt• aq._a kadar Tetyildye 
camilade. 

Tedbirleri Alınmışbr- 5:~r.::..S:: Yeniköy - Sarıyer -
JU,ekdere, Klreçbunna, Babçekay 

halla aut ,_12 ve H-17 aralarmda 
BllyUkderede kaymakambk dairealncle. 

Adana, 8 ( Huul) - Rey 
vermiye plea binlerce hallı 
defterlerde isimlerini Wa•a
JIP ta ıeri d&amiye mecbur 
ohmc:a pek ziyade mit-.. 
elmuftur. Halk, dojra, ,...... 
baclilerİllİll s. c. ""'- ,., 
wrecekleri aalaplcltja için ba 
tekilde muameleye ulraclıia 
zehabmclaclır. 

Herhangi bir laacliae vukaa 
ıelmemek için tehirde polia 
ve jandarma devriyeleri ıez. 
mektedir. 

Halk arumda pyi olma 
rinyetlere göre, rey atamıyaa
ların yerine belediye memur •• 
miistahdemlerine rey attınlma 

Giresonda 
intihap Yüzünden 

Bir lhtilif 
Gireson, 6 (Hususi) ..... Halk 

fırkası viliyet mutemedi Meh
met Bey, intihap itJeriade 
mlfettif Şevket Beyle ihtiWa 
dllft8illaden istifa etmiftir. 

Mehmet Beyin istif .. tew 
atlr uyanclırmıftır. Mehmet 
Beyin istifamı, idare heyetin

de bulana• birJcad arkadı..
İltiful takip edeceji llylea
mektedir. 

Ltt/i 

lda İlllİf. .. ftliyet .......... 
Tlrk Ski ...... Ad- .. 
u.u. slrlfenk bir ......... 
retmiftir. Ba illYede dealll
yor ki: 

- .. Alaall aldr&nlarm b-
~ Ba, blJlk .. 
dklaacllr." 

Hlıldlmten Efwll ...... badi•• imt olma .. ,.. 
d• mlterzsirdir. 

Ve Gui HL le Fetld 8. e, 
diler mıkamlara ~ _. 
ncaat otmlftir. Halk kitle ha
linde intihap yerinin etrafmda-
clır. Rey ablamıyor. 

Saldlıattin 
Tqra7a Alt Haberler 7 ad SaJfada•. 

322, 323, 324 
Doğumlular 
0.kildar askerlik pbeaia

den: Şubemize meDBUp ,.U 
Ye yabancılardan 322 dofumla 
efradın bakiye8ile 323 dojma
lulardan iki 1eD• ve claba fu-
la hizmete tabi olanlann Ye 
324 doğumlularm yalım muha
j,ere, deniz, jandarma, bava 
ve iatilıklm auuflarma me11111p 
efradin 15-10-930 tarihiad• 
itibaren celp ve sevkleri ma
karrer olmakla tube7e mlra
caatlan. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

iki pdilr latanbul'da 3 - Serbest fırka ta
belecliye intibabab oluyor. nftarlaruu rey aandığuwa 

Sandık hqlarmcla ""'° 10laaayorlar. 
dlklerimbi fU aaretle 4 - Memurlan, ame-
lalllsa edebiliriz: leyi işdea çıkaracakJan 

1 - Serbest fırkaya tehdidile Halk fırkasına 
veya ..a.takillen rer ~ vermiye mecbur edi-
•ek istiyenlerin ellerin- Jorlar • 
den rey kljıtlan alımp 5 - Kaymakamlar, in
)'ll'blıyor. Yerine Halk fl.t :tihap encllmenleri halkın 
kamun DalJlZet liste& şikiyetlerini dinlemiyorlar. 
Yeriliyor. Biltin bn vaziyetler 

2 - Serbest &rbyt Ye kanauuluklar olduk· 
ve mlltakillere rey verJ tan sonra da intihababn 
mek iatiyaJere defterci~ kanun daireainde yapı· 
isimleri olmadıiı .a,len-1 ldıjına ve halkın ser
rek rey vermeleriae mal bestçe reyiai verebil· 
elunuyor. elitine, 

l•r J,,.,., /•ter lnantn11 I 

rapte karar ftrmittir. Vali 
IUCbta YUJyet etmiftir. 88-
ylk tıeeıı• vanhr. 

C. T. 

Kadıköy Belediye 
intihabında 

.... tarafa 2 lael .. ,,..) 

Hisar-Beykoz-=: 
Pojra, ( Feaer-rna ) ( ADadolakavajı, 

O.ki<t: .. .: ==~ 
Kepceclede, E.tlyahoea, T•W haca 
Mehmet, Gllfeahatua, Hayr,tthapftft 
To11arhamu, DGzbah Solabiua, 
mahalleleri aut I • 11 uanada Bul· 
phuae~ caııcaffnde. 

Kadıköy-:=.;:,~: 
Cemil, Hamdi efendilerdir, ıe, llecldlfe mahalleleri ı..ledlye dal• 

ce•We bir odaya koaalm11f)aı-- re81ade. 

d.r. Adalar-=-:.n~-:_ 
Bir Tabanca Meselesi Bakırköy-:=.t1• 1~ 

Baracla eski mutemet tara- ıı,90 N1foe, ı-s Mahanatbey, 3,JM,!11 
fmdaa ft1J vermek here p Hahh, 5-' Safnkayt halla. 
len bir m8ntebibe tabanca çe- • __________ __. 

kildiii iddia olunmuftur. T• .-memi herine encümen azas11ı• 
banca yerde bulunmuş, fakat dan Beşiktaş kulübtı reisi Şe· 
abık mutemet bmıu kendi· ref B. "namusuma taarruz 
sine ait olmadJimı llylemiftir. ediyorsuıı,. diye tekme ile clı-

Bakırköyde tanra ataufbr. 

ha~d:..;~C. ru:: Müddei Umumiliğe 
diye kadar umumi vaziyet M Ü r a c a atlar 
ittifaka yalan bir ekseriyetle Küçilkpazarda Serbest fır. 
Serhat faka lehinedir. kaya rey vermek istiyen-

Beykozda lerin pusulalan, kaydı bulun· 
Belediye intihabı hararetle maclığı behanesile bani, hani 

yibilyor. Halk ekaeriyeti Serbeat yırtilmqtır. Halle bu mıntaka· 
firkayı bıtmakta ve ona rey daü yolsuzluklar ilzerine müd· 
vermektedir. Usulen burada da dei umumiliic miiracaat etmiı
defterlerde isimleri buluıımı- tir. Kenan Bey, bu istidayı, 
yanlar çoktur ve bunlar hep idari mahiyette olduiu Jçin 
Serbest fırkaya rey vermek viliyete havale etmiftir. Mu-
istiyenlerdir. avin Fazlı Bey de tanlan siy· 

O k d 'd lüyor: s Ü ar a _ Evet blyle bir fikiyet 
Oaldidar' da belediye inti- aldık, tahkikat yapıyoruz. Ka· 

babı hararetle devam etmek· mmen sandık başında Serbest 
tedir. Yalnız burada Serbest fırkadan murakip bulunmasına 
fırkacılar daha faaldir. Ebe- imkin yoktur. 
riyet Serbest fırkayı tercih Halka " it " diye bağırdığı 
etmektedir. Halk nutuklar iddia edilen aerkomiser Z&htü 
slylüyor : " Yatasın Gazi, Y"· Ef. meselesi hakkında ela: 
fU111 Fethi B.,, sesleri her - Evet hadiseyi haber al
tarafı dolduruyor. 10-15 sivil dım. Fakat halka " it ,, deme
Tıp talebesi intihap meyda· mİf, telıadim gösteren halk 
mnda halka medeni ve si- için polillere .. itiniz " demif. 
yul haklar hakkında nutuklar Ce il p M 1 • 
s6ylediler ve: "Htirriyet isteriz; m aşa ese esı 
htirriyet isteriz ı,, diye haylar- Cemil P&faDID bevlet me-
clılar. Oaldidarda Serbest fır. muriyetinde kullamlamıyacağı 
kanın kazanacağı tahmin edil- hakkında bir heyeti mahsusa 
mektedir. karannclaa bahseden bir sabah 

Yeoiko" de ıazetesine karşı Serbest fırka 
Y mahafilinden aldıtanm malümat 

Yeniköyde din. diri yila Idu kiti intihaba iftirak etmiştir. ve cevap fU o : 
Halkın ekaeriai reylerini Ser., .. - Bu cihet bizce meç-
best fırka lehine istimal et- haldOr. intihap kanununun bu 
mittir· husuataki maddesi sarihtir. 
S. F ırkanm Protestosu Bu maddenin kıraati tayanı 

Serbest fırka dihı vilayete tavsiyedir. Bu g~zetenin neşri
hir protesto göndererek yapdan yati sadece şayanı hayrettir. ,, 

· uaulaüzlikleri protesto etmitffr. Dördibu:ü sa fa a müracaat 

Tekme Ve Tokat VAT ANDA. Ş ~· 1Mhalleainin Deiir- 1 
men 10kaimda (2) numarada Belediye meclİIİDde bak-

tlrll ......,_ mlraeaat mBdeleelel• cft•lwriJete fenehk ....... Falmt ..... ,_. .... itte• Htb W.tet deiil6° 1'-----------------... 
otann Fahri B. Beyoğlu inti· kının müdafaa edilmelİDİ ie
bap eadlmeninden bir zabn tenen Sa6i/aa Zebriga 
Serbe8t fırkaya ait reyim hanıma reJ ver. 
yırttıchinu f6rd6ğiln& .a,te- . ...._ _______ __,. 
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B~YAZITT~ ••• İNTİHAP M1 0 C AD E LE S İ BEYO_ÖLUHOA •• 
Multeınadıgen 
Zabıt Tutulup 
Durmaktadır ... 

Beyazıt - Eminönü intihap 
yeri ... 

Burada halkın % 90 nı Ser
best hrka taraftandır. Müte
addit genç ve ihtiyar adamlar 
nutuk söylüyorlar. 8 - g yüz 
kişilik bir halk kütlesi tara
fından sık sık alkışlanıyorlar, 
her taraftan yaşasın Serbest 
fırka sesleri )'!ikseliyordu. Bu 
ekseriyet Serbest fırkaya rey 
vermekte uğradık.lan müşkü
lattan bahis ve intihap encü
meninden, muhtarlardan tiki
yet ediyordu. 

Serbest nrkanın rey pusu-
lasile içeriye girenlerin % 50 si
nin defterde ismi bulunamıyor

du. Bu hal halkın bihakkın hidde
tini mucip oluyordu. tiklyet
ler, gürültüler. 

Bir Hadise 
Nutuklar devam ediyordu. 

Bir aralık Unkapam serkomi
ıeri Zühtü bey geldi, halkın 
arasına kanşb. Serbest fırka 
için propağ.ında yapan Cemil 
bey isminde birine fena bir 
ıözle beraber : 

- Sen kanşma, dedi. 
Halk ve Cemil Ef. köpilrdn. 
- Zabıta b:taraf olmalıdır. 

Tarzıye ver l ıesleri ve bağınş
malar, her tarafı dolduruyordu. 
Serbest fırkacılardan biri ge
riye çıkh: 

- Efendiler, kuvvetimizden 
eminiz, kazanacağız, sükUnet-
le hareket edelim. Bize yakı
pn sükfuıettir, dedi ve halkı 
teskin etti. 

Halk fırkası taraftarları, 
halka: 

- Gaziyi mi istersin, Fethi 
Beyi mi ? diyorlardı. Bunu gö
ren ve işiden, Divanyolunda 
(112) numarada Bahaettin B. 
bir taşın üstüne çıkb ve ba
ğırdı: 

-
0 Gaziyi mi istersin, Fet

hi Beyi mi diyorlar. Gazimiz 
bitarafbr; milletin babasıdır. 
Kanmıyacağız.,, 

Muhtar Tehdit Mi 
Ediyor? 

lsmail Efendi ( Darülhadis 
aıah~inde, İmaret sokak 
tJ numarada ) 

- Serbest fırkaya girdiğim 
için Hacıkadm muhtan beni 
tehdit ediyor, 0 aeo mahallede 
gezmiyeceksin . ., diyos. 

Yine İsimler Yok 
Rahmi bey ( Süleymaniye, 

izzet bey sokagıoda (2) 
-Ko~isyoncuyum.(22) sene

denberi Istanbuldayım. Serbest 
fırkadanım, diye olacak galiba, 
defterde ismim yok. 

Ö 
'f 

Derviş mer Ef. (Vefada, 
hoca teberin mahallesinin Ne
çip bey sokağında (36). 

- Yirmi senedir burada 
otururum. Ev benim; musak
kafat vergisi için geliyorlar ve 
evimi buluyorlar. Şimdi sandık 
başına gittim, elimde Serbest 
fırkanın namzet listesi vardı. 
Senin ismin defterde buluna
mıyor, dediler. Rey atamadım. 

'f 
Yasin efendi ( KUlban so-

kağında ( 13). 
- Sandık başına 3 defa 

Jittim. Ben 20 senedir bu ma
hallede oturuyorum, muhtarda 
bilir, dedim. Elimde Serbest 
fırkanın kağıdı vardı. Bir türlü 
atamadım. 

Cemal Nadir (Seyyar mav· 
aacı 279 liman) 

- Serbest fırkanın kiğıdı 
ile girdim, kaydın yok dediler. 
Tekrar Halk hrkasıoın kiğdı 
ile girdim kabul ettiler, İyi 
değil mi beyim? 

· * Sanmecit mahaUesinde ( l 9) 
numaıadl Sabri, Çll'çırd• (20) 

ŞİDDETLE DEVAM EDİYOR 

lntalıabatta 
Kadıkiig ve 
lstanbul 
tarafına ait 
birkaç intiba 

' ... 

UUKUAT 
Üç Hamal Rey 
Vermeyince 

• 
işten Çıkarıldı 

Y ağkapanı iskelesi hamal
ları rey vermiye götürülmek 
istenmiş, fakat gitmemişlerdir. 
Bunun üzerine Halk fırkasına 
ait rey pusulaları imzalathnl
mış, içlerinden imza etmiyen 
üç kişinin vazifesine nihayet 
verilmiştir. 

Bir Tamim 
Serbest Cümhuriyet fırkası, 

Hendek polis merkezi muavini 
Nail Beyin bir tamimini tesbit 
etmiştir. Bu tamimde Serbest 
fırka listelerinin bir suretle 
tebdili lüzumu tebliğ olunu
yordu. 
Yer Değiştiren Sandık 

Şehremini sandığı evvelce 
ilin edilen yere konmıyarak 
Denizaptal mahallesine götü
rülmüş, bu suretle Serbest 

numarada Apti oğlu Rüstem, 
Y avuzersinan mahallesinde Ahir 
sokakta (29) numarada Muhar
rem oğlu Mehmet, Y avuzersinan 
Ahır sokakta ( 24 ) numarada 
Mehmet oğlu Ali, Hacıkadın 
mahallesinin Çeşme sokağında 
(11) numarada Aptullah, Kü
çükpazarda Arapçeşme soka
ğında ( 25 ) numarada oturan 
Hamza, Y avuzersinan mahalle
ıinin Değirmen sokağında 15 
numarada Mustafa efendilerle 
Süleymaniyede Harem sokağın .. 
da (21) numarada Behiye, SU
leymaniyede Harem sokağında 
(8) numarada Gülsüm hanımlar 
Serbest fırkaya rey vermek 
iatemişler, verememişlerdir. 

Bunların kimi ( 45 ), kimi (20) 
kimi ( 15) seneden beri kendi 
mahallelerinde oturmaktadırlar • 

Ellerinde rey varakalarile propaganaa 
yapan memurlarla bir kısım halk 

rey vermek ıçın bekleşiyor 

r 
Bazı Müntehiplerin Gazi 
Hazretleri~e Telgrafları 

Dün küçük Pazar intihabat yerinde bazı yolauzlukla.r g6ren bir kaaım münte
hlpler Gad Hazretlerine şu telırrafı takdim etmlşlerdlr: 

Reisicümhur Gazi Mustaf~ masını rica ve istirham ederiz. 
Kemal Hazretlerine: Elendimiz Hz. 

iMZALAR: 
Resmen t~ekkül eden ve Haydar mahalleal Bıçakca Alli.ettin 

her yerde olduğu gibi bilhassa aokağında (64) numarada Mehmet. LAieii 

Küçükpazar nahiyesinde birçok de Tayyare cemiyeti 4üncü aparhmanda 
14 numarada Mehmet Ali. Karaıümrükte 

yolsuzluklar olmal·la beraber Derviş Ali mahalle•i, Dırağman ıokak 
ellerinde Serbest Cümhuriyet (14) Ali. Küçilk pazarda Hacıkadın cad

desinde (61) numarada Mustafa. Haydar 
fırkası rey pusulası olduğu bal- mahallesi Demirhun sokağı 38 numa-

de sandık başına gı' denlerin rada AlAetlin. Süleymaniyede, lnet •o
kağında 16 numarada Mehmet Rifat. 

0kaydınız yoktur,, diye kağıt- Süleymaniye, Harem aokak 25 numarada 
Mehmet Rifat. Uşakh Buraalı zade: 

)an eJlerinden alınmaktadır. Zehni. Yeşil tulumba, Oıkilbi caddeaind 

Bu yolsuzluklara meydan ve- <57> numarada Hamza, Ciball, Aşıkpaşa 
mahallesinde Kaaappaşa sokağında (66) 

rilmemesi için emir buyurul- numarada Hasan. 

KARTALDA 
• 

Burada Da isim-
ler Defterlerde 
Bulunamıyor 

Kartal - Burada belediye' 
intihabı garip şerait arasında 
cereyan etmektedir. Muhtarla
rın müdahalesi karşısınaa halk 
Dahiliye vekaletine müracaat 
etmişlerdir. Sandığın şekli bul 
adamların arzusu veçhile intihap 
olunmuş ve çimento fabrikasına 
götürülen sandığa, o mıntaka 
ile alakası olmıyan birçok ame
lenin rey pusulaları attırılmış-

J 
br. Burada da usulen Serbest 
fırkaya rey vermek istiyenle
rin defterlerde isimleri bulu
namamıştır. Serbest fırkanın 
aandık başında murakabe arzu. 
ları da isaf olunmamıştır. 

fırkanın kesafetinden kaçınıl- ı riyordu. 
mak istenmiştir. - Size düşen vazife aile, 

Serbest Rey namus ve haysiyetinizi müda-
Rüstempaşa camii önünde, faa etmektir, böyle bağırmak 

0Yaşasın Serbest Cümhuriyet,, para etmez. Kimseye esir ol
diye bağıran halka, dün bir r ınadaıı reyinizi serbestçe veri-
genç şöyle bir konferans ve- 1 niz. 

Serbest Fırkaya rey vermek 
isteyip te defterde isimleri bu
lunamıyan)ar muhtarlara geli
yorlar: 

- İlmühaber için müracaat 
ettiğimizde mahallede oturdu
ğumuzu tasdik ediyor. ve (50) 
kuruş alıyorsunuz. intihaba 
gelince ismimiz bulunmuyor! 
d!ye çıkışıyorlar. 

Beş Kardeşler 
Apti Efendi ( Haydar ma

haJlesinde, Kaptanpaşada 42) 
numarada: 

- Biz beş kardeşi Seneler-
denberi burada otururuz. Serbest 
fırkaya rey vermek için içeriye 
girdik. Elimizde Serbest fırka 
namzetlerinin listesi vardı. 

isminiz defterde yok dediler. 
Hadi birimiz, yahabut ikimizin 

.Jami ıebveıı yaaılmamJJ ola~ 

be birader, beşimizin de ismi 
nasıl yazılmamış olur? 

işin Yok Mu Hanım ? 
Kadınların çoğu Serbest 

fırkaya rey vermek için sandığa 
gidiyorlardı. Fakat her nedense 
defterde isimleri bulunamıyor
du. Bir kadın ağlıyordu : 

- Rey hakkımı istimal et
mek üzere geldim. Senelerden
beri burada oturdum. Defterde 
ismin yok dediler ve elimden 
Serbest fırkanın kağdını alıp 
yırttılar. Encümen azasından 
biri Serbest fırke listesile ge
len bir kadma çıkışıyordu : 

- işin yok mu be Hanım ; 
git evinde istirahat et. 
15-20 Zabıt Tutuldu 

Senelerdenberi ayni mahal
lede oturan ve ellerinde Ser
best fırkanın namzet Jiatesi 

Kartal 
B.C. 

olduğu halde sandık başına 
gidenlerin çoğunun ismi bulun-

. muyor. Bunlar kaymakama bu 
vaziyetten şikayet etmişlerdir. 
Gerek kaymakam B. ve gerek
se Serbest fırka taraftarlan 
müteaddit zabıtlar tutmuşlardır. 

Bu bale çok kızmış olan 
bir zat şöyle diyordu: . 

- Defterler mahkemede 
tetkik edilsin, ismimiz var mı, 
yok mu görülür. 
Eminönü Kaymakamı 

Ne Diyor? 
Eminönü kaymakamı Haluk 

Nihat B. intihap mahalline gi
den mubarririmiLc şunları 

söylemiştir: 

- Senelerdenberi ayni ma
hallde oturan ve defterde isim
lerini bulamıyanlar bana mü

. racaat ettiler, zabıt tutuyona. 

• 
intihap Manev
rasına Karışan 
Kapı Manevrası 

Beyoğlu semtinin intihabı 
dün belediye dairesinde yapıl· 
dı. Dünkü yolsuzluklar kafi 
gelmemiş gibi bugün bu işe 
daha vüs'a~ verilmişb. Bu yüz• 
den de taraf taraf münakaşa· 
lar oluyor, hazan bu münaka .. 
talar arbede şeklini alacak 
diye korkulabilirdi. Polis ve 
jandarmanın sandık başından 
ayrılmamaları da halkın ma· 
nevi)ah üzerinde tesir yap
maktan hali kalmıyordu. Ha· 
kikati tam bir surette tesbit 
etmiş olmak için diyebiliriz ki 
her rey behemehal müdahale· 
ye uğruyor, reyi verenin şah· 
siyeti verilen reyin istikametini 
o da güçlükle temin edebili· 
yordu. 

iki Kapı Manevrası 
Bu arada Emanet müfettif" 

lerinden lst;kJaı nahiyesi mu· 
temedi Hüsnü Efendi de hiç· 
bir salahiyeti olmadan sandı-
tın kenarına yapı~mış, ayrıla· 
mıyordu. İntihap yeri iki 
kapılı idi. Bir müntehip içeri 
girdiği zaman ıöyle bir hadise 
oluyordu: 

Bu adam Serbest Cumhu· 
riyet fırkasının rey pusulasıl• 
gelen safdil birisi ise hemeJI 
öbür kapı gösteriliyordu: 

- Sandık orada. 
Ve o kapıdan çıkan bir 

daha sandığın bulunduğu yere 
giremiyordu. 

Bir Çingene Kabilesi 
Birçok vatandaşların rey 

vermek ıçin defterlerde isJIJİ 
bulunamazken bir Çeri başını.o 
riyaseti alhnda getirilen bir 
çingene kafilesi rey mahalline 
sokuldu. Halbuki bunlar biraı 
evvel belediye dairesi önünde 
( Yaşasın Serbest Ciimhuriyet 
fırkası ) diye bağırmışlardı· 
Mutemet bey bunlan görünce 
köpürdü: 

Arap camii mubtan olup 
sandık başında (1842) nümaralt 
polis memuru sıfatile vazif• 
gören Hafız Niyazi Efendiy• 
bağırdı: 

- Bu eşekleri ne diye bu" 
raya getirdin? 

Maamafib bu u eşekler ,, ili 
verdikleri reyleri almaktan d• 
nefislerini menedememişlerdit· 

İki Polisin Vazifesi 
Bu arada ( 2832) ve ( 2451 ) 

numaralı polis memurlarınıJJt 

içeri girenlerin evraklannı tet: 
kik ve hoşlarına gitmiyenlerJ 
birer suretle savdıklan görU" 
lüyordu. Bu baştan savulaol•" 
rın Serbest Cümhuriyel fırk•" 
sına rey vermek istiyenler ol' 
duklannı ilaveye lüzum yoktıJf' 

Bittabi Serbest hrka bUtil" 
bu hadiseleri kaydettiriyotı 
zabıt tutturuyordu. 

Etabli Vesikaları 
Bu arada etabli vesikalaril• 

müracaat eden Rumların Sel"' 
best fırkaya verdikleri reyler~ 
kabul edilmediği hayretle "' 
tahade olunuyordu. ., .. 

Tütün inhis:ın memurlard 
dan Fazlı Necip bey narrıırı : 
bir zat ta rey vermiye gel

1
: .. 

esnaf kahyalarını başına to.P Y' 
mış, birer suretle kandır"'' .. 
çalışıyordu. San Hüseyin efe: .. 
di isminde bir balıkhane "' 8 
niuru kapıların mu haf az~~1~. 
memur edilmişti. Biobir rnuJJ , .. 
kaşa, göz ağartma arasında a.
pılan intihap ve porpagaJl ·ı1 
nıİı neticesi · ne olur, bilrrı~!~a' 
Fakat bildiğimiz şey, bu ş ·çiJJ 
it altında yapılan intihap d~b' 
başka bir isim bulmanın 
amv~k olacağıaır . 
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-...._K_a ,-i -G ö-z i-l e ..... "R. 101,, Faciasını, lngilizler Kat-
G ördükleri mi z Kadın Ve Kalp 

• 
işleri 

Zonguldaktan 

Bildiriliyor 

Zonguldak - Burada meaal, bua 

lnıyularda on iki saattir. Bu çal1tmayı 
temin için buı mlleueaeler lfçidu 

taahhGtname alıyorlar. Bu mesaiyi çok 

IÖrenler itten çıkanhyor. Belediye 

he.ahına Ereyllde memurlardan d6rder 

llra alınmıob. Zonguldakta hayat paha

lıdır. Belediyenin ırayretile bu lfln 
dGaeltUebllecejl kanaatindeyim. BUhuaa .._en bedelleri tahammlll edilemes 

derttır. Denlleblllr ki Zonpdak, lmdr 
•e Ankaradan pahalıdır. 

HuU\al 

KONYADA SPOR 
konyada birkaç ıenedenberl ihmal 

edilen Gençler blrliif ıpor yurdu Halk 
fırlcuı tarahndan dlrlltllmlye bqlancb. 

llecidlye ude Tahir beyi reL., Halim 

ltade lnet beyi de bar.ıl olarak tayin 

ettUer. Blru ııeç kalan bu allkamn ee-

1.ebt latihabatta rey kazaaaak ıayntl 
llllcllr acaba? Konya: N. L 

ll.GINDA V AZlYET 

köyümüzün iktısadi buhranlar 
lçbade kıvranmasına sebep tapu 

dairesinin her muamele için (5-lCJt 
lira alması ve buı kimselerin 

llfab reamiyelerini ileri sürerek 
lırendilerini cebren bize besletme

le.idir. Siz buna ne dersiniz? .. 
Hacı Şemsettin otlu Faruk 

BU DA MI SiY ASET? 
30 • 9 ~ 1930 tarihli Cümhuriyet ıue

t~lnde A. Daver Bey, yeni Maarif Ve

ldline dair bir yau yazdı. VckUet ioinla •• 1Yaaet ve hrka ı,ı oldujunu -.e mea· 

lekıe allkuı bulunmadığım izah ettJ. 
8ı.ı IDÜ!lllua dotnıdur, kabul edllme

"'eıl için blJ' ıebep yoktur. Ancak biz 
8y:e mü•tefarl•r blllyoru:r. ki me•lekle 
l&at'iyen allkalan yoktur. Bu da au 
•i;ya&ettlr ? Mllhcndla 

Muhittin 

ADALET iSTİYORUM 
Çeşmede mütekait hakim 0 Ali 

\aım,, imzaaile aldığımız bir mek-
<llpta deniliyor ki: Çeşme hikimi 

~y batapu mutasarrıf olduğum 
t\'irnde oturuyordu. Kendim de yaz 

"1\inasebetile bağlarda idim. Üç 
ay evvel çocuklarımın ani hasta
lıtı rnünasebctile mukaveleyi fesih 
"t evden ÇJkmasını rica ettim. 
~oterdcn çektiğim ihtarname ile 

ttırrıj ve kanuni bir şekilde tek

~r tekrar müracaat ettim. Fakat 
kar olmasına rağmen evden 

~•knıam diyor. Bağ kulübelerinde 

lt,ldıın. Cümhuriyet adliyesinin rL tıqek varlığına sığınıyorum. 

Son Pasta: Mahkemeye müra

~'at etmek mümkün degil mi idi? 
aarnafih Adliye vekaletine mü

tltaat edebilirsiniz. 

Cevaplarımız 
1 \Jıunköprilden Nurettin Beye: 

~•kale dercedemlyoruz. Bizi mazur 
·~llid rica eckri:r.. 

1 Alllcarada Zkli Beye ı 
'lit81iyGlc Erkim barblye riyast:tlne 

~t edenk yapılan iti bil

' Şahae. Fenl Pataya mGraca-
llıuvahkbr. 

il S 'Yalovada Ziya Nuri Beye ı 
,..__ •ldımaz pek ermedi.Bir kaymakam 

'c lbe111ur, hem mutemet olamu. ı 
~leyı bir daha tetkik ediniz. 
I l{onyada R. Z. Beye : 

~•iyetinlal bildirmedl;tala ~a 
~ı.ııl\11: dercediJememlftfr. 

merU Bir Mağlubiyet Addediyorlar Kalbe Dair Sorulan Beş Sual 

Bu Sene Bol 
Zeytin Var 

lzmir, 5 (Hususi) - Bu se
ne zeytin bahçelerinde bol 

zeytiıı vardır; taneler iri ve 
sağiamdır. ----
inkılap Kütüpanesi .. 
İnkılap müzesi için şimdiye 

kadar 25 hin cilt kitap alın-

mıştır. inkılap müzesine ait 
olan bu kitaplarla Beyazıt ci
varında bir inkılip kütüpanesi 
yapılacaktır. Bu l!ütüpane 

Şişlideki, müzeye o!aıı irtibatını 
muhafaza edecektir. 

Müze komisyonu tarafından 
münasip bir bina aranmakta
dır. 

Kaçakçılık 

Bütün Memlekette 
Ne Vaziyettedir? 

• 
Son on gün zarfında Tütün 

inhisar memurları tarafindan 
Artvinde 362, Kocaelinde 351, 
Afyon Karahisannda, 175, 
Aydında 11, Gaziantepte 
200 kilo kaçak tütün ve Ay-
dında 4500, Giresonda 1390 
defter kaçak sigara kiğdile 
iki havan ve üç bıçak yaka
lanmıştır. 

Kiliste Ceviz Kadar Dolu 

Silivri Ve Çatalca 
Panayırları 

Ağız Yalan Söyler 
Fakat Gözler, Asla .•. 

Gözlerin Manası L Şık Bir Manto 

Nuri isminde genç bir kari- , ,--
ha baaa beş sual soruyor: 

1 - Bir kız sukutunun se
beplerial bizzat kendisi mi 
ihzar edeı:, yoksa bu sukut 
iradeai haricinde bir takım 
Mbeplerin neticesi midir? 

C.- Bir kıa sukut ettiren 
birçok sebepler Yard.. Fakat 
bu ıebeplerin hiçbiri onun 
arzusu ve iradem dahilinde 
değildir. 

2 - G&zlerhı renıi sevgi
mizde mühim ltir Amil olabiir 
mi? 

C. -Hayır. 
3 - Sevgide kıakançllk ta

bii midir? 
C.- Sevgide kıskançlık hem 

tabü, hem de lazımdır. Kıskançlık ' 
J olmadan aevda olama&. Ki.8-
, kançlık ıevdanm bir tezahtirü

dür. 
4 - Aşkta iı.ıeti nefis me~ 1 

1 
zubahis midir 1 

C.- Hayır. 

5 - Svgilinizin gözleriae mi, 
sözlerine mi inanırsınız ? 

C.-Tabii gözlerine. Ağız yalan 
s6yliyebilir, fakat gözlu asla!.. 

Hanımtsgze 

Mezarlıkların Haritaları 
Belediye yazı işleri müdürü 

Osmen Beyin dahil bulunduğu 
bir heyet yeni kanun mucibince 

evkaftan viliyete devredilen 
biltün mezarlıklann birere ha- --

r 

ritasım yapmışb. Bu haritalar 
dün vilayetten mezarlıklar 
müdürüyetine gönderilmiştir. 

Çok zarif tek düğmeli man
to. Uygun gideLilmcsi için VÜ· 
cudun behemehal biraz zayıf 
olması lazımdır 

Yeni Teşkilat 
Bir Heyet Faaliyete 

Başlıyor 
Gerek yeni teşkil edilecek 

olan Beşiktaş ve gerekse şim
di mevcut diğer dokuz bele
diye ıubesinin hudutlarımn ka
za ve nahiye hudutlarile kar-

Şehir Rehberi 
Yedi Bin Lira Sarfile 

Yapılacak 

i Çatalca, 6 (Hususi) - Silivri 

ıılaşması için tetkikat yapmak 
üzere bir heyet teşekkül et
miştir. Bu heyet umumi reye 
müracaat edilinciye kadar bu 
dudutlan tesbit edecektir. 

lstanbul' ela be gün ayni ismi 
taşıyan hiçbir sokak ve cadde 
kalmamıştır. Halbuki eskiden 
ayni ismi almış (30) kadar so
kağın bulunduğu tesbit edil
mişti. Yeni tasnifte bunlara 
ayn ayn isimler verilmiş ve 
bilhassa bu isimler mevcut bü
yük camiler, medrese ve kü
tüpanelerden iktibas ol unmuş
tu. Şimdi İstanbul' da mevcut 
ve isimleri değiştil"ı'le n ( 6200) 
sokağın eski isimleri} e beraber 
yeni isimlerini de gösteren 

1 

panayırı bitmiştir. Hililiahmer 

menfeatine bir balo verilmiş, 

ve parlak gaçmiştir. 

Bu münasebetle Gazinin bir 

tablosu müzayedeye çıkarılmış 

(275) lirayı bulmuştur. Bugün 
Çatalca panayın başlamıştır. 

Asaf 

Harikalı Bir İkhsat 

Bundan makaat halkın, işini 
kolayca takip . edebilmesini t~
mindir. Şimdıye kadar şehır 
hudutları dahilinde kalmış, 
,ehrin blltün ldilfetine ve ver
ıilerine tlbi olduğu halde ni
metinden istifade edemiyen KA
iJtane, Alibey köyü, Mecidiye, 
Küçükköy gibi köyler şehir 
hudutları haricinde bırakıla
caktır. Kalitarya hariç kalmak 

Artık bnlıarla lt-ke çıkaran il ·ı d --ı. • 
müesseselere thtıyaç kalmadı üzre Filorya P iJ an a ~ ır 

bir rehber yapılacakbr. Bu 
rehber için (7) bin lira kadar 

bir para tefrik edilecektir. 

-==TAKViM= 
Ola sı 6-T eşrinievel-930 Hwr 153 

Arab1 Rumt 

ıs-Cemuielevel-134 2S - EyHll • 1346 

Cezmi Leke Sabunu dahiline alınacaktır. Şehir ha-
Kilis - Bu civarda, bilhas- Bu ihtiyacı miik~mmelen görmektedir. rici kalan köylu Köy kanu-

sa Şimerin denilen köye ceviz i Adres: Salih Necati Eczanesi, nundan istifade eduek yeni 

Valdt·E:r.an1-Vuah 

Gllncı ıı.15 6. 1 
Öile 6.17 12.02 
ikindi 9.Sl 15.17 

Vakıt-Eunt• Va1at1 

Akf•m 12.- 17.45 
Yatll 1.36 19.17 
lmuk 10.36 4.22 Bahçckapı.. l t b" ) klard ı büyüklüğünde dolu yağmışhr. ~~-iiml-ii&I ______ teşki ita a ı o aca ır. 

• - ==::s 

~N POSTA,, NIN Tefrikası: No 52 M UHARRIRl ı denebilir ki, iki aydanberi siz 
1ııır,,,...,......,_ MORls LÖBLAN ı benim bütün harekibma işti-

Evet. 

Değil mi? Sen vücudu
nun macun gibi uzatmasım, dar 

1bir fıçıdan geçirmesini bilirsin. 
Yaşlı olduğun halde, borulara 
"filin tutunarak odana çıkabi
lirsin, değil mi? 

- Ve sen Şarlotun dostu
ıun, işıkısm, değil mi? Ve ıe
nin emrin üzerine o, Beşuyu 
avucuna aldı, değil mi ? 

ıeliyordu. Birdenbire yerinden 

fırlıyarak Uf8ğı yakasından 
tuttu ve sarsb: - Z Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --- rak ettiniz ve fikirlerimi oku-

dunuz. 

iMDAT GELİYOR -HakkınvarArnolt.Gö-
Seşu mırıldandı: 
~ Allah, Allah. 

·~- •uJ, hizmekara yaklqb ve 
·~le· · 
'ordu~nı gÖllicrine dikerek, 

ae.:- Söylediklerimin hepsi 
~ mu, dejil mi ? 

Amolt cevap verei: 
- ilk kelimesinden son keli

mesine kadar. 

Ve hayret içinde bocalıyan 
bir adamın aeaile ilave etti : 

- Evet, birinci kelimeden 
aon kelimeye kadar. Adeta 

remediğim şeyleri de keşfedi
yordum. Senin hayatın bana 
olduğu gibi göründü. Bugün
kü halin mazini izah ediyor. 
Sen ondan evvel bir sirkte ı 
cambazlık ettin değil mi ? 

Raul tarafından teshir edil- ı 
mlf olali ~ Hftji verdi: 

' - Evet. 

- O halde yanılmamışım 
değil mi? 

- Hayır. 
- Hiçbir noktada? 
- Hiçbir aoktada. 

- Evet. 
-Ve Şarlot, benim. Madam-

larla konuştuğum ıeyler hak
kında 18118 maJOmat veriyordu, 
değil mi? 

- Evet. 
RaulOn suallerine taadik ce

vapları verildikçe Betu öfke
.melen ptbyacar dereceler.. 

- Seni tevkif ediyorum. 

Seni derhal hükiı111ete teslim 

edeceğim ve adliye karşısında 

cinayetlerinin hesabını vere

ceksin. 

Arnolt omuzlarım silkti ve 
gülerek cevap verdi: 

( Arkuı var J 
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BAREM DEBLIZLBBINDB 
ŞU KOSKOCA TOPKAPI SARAYI ACABA KAÇ YILDA YAPIL- Halledilen Bilmecemiz 
MIŞTIR? BU BiR TARİH MESELESiDiR, FAKAT KIZLARAGASI, 1 2 3 4 5 6 1 s 9 10 ı ı 
GÖZ YUMUP. AÇ~CIYA KADAR, YAPILDIGINI SÖYLÜYOR 1...1 ~ A cT i P Hn 

O Hafız Beşirin hımayesıne l B · B 'AT 1 · ı 3 R T YA Ki -L T K uğn~arak hlbı~inn tasa~ut~- - eşır,, u ı ve ştır ?... 14 A ALT Ş M A 
dan kurtuldu~na kan•.. ıdı. 5 i T A A M A 
Fakat haremagasınm goster• _ _ _ _ 
diği mucizenin mahiyetin!. an- · 6 P A Ş A A L E V 
lıyamıyordu. Bu ada~ uçler· 7 R M A T __ _ 
den mi, yedilerden mı, kırk· 8 L A A L D E 
fardan midi? Gösterdiği ke- 9 H i K M E -T 
ram ete nazaran erenlerden A 

0}· 1 Y 1f K A -V D i R i 
duğuna şüphe yoktu. Lakin 11 E R DE N T 
mertebesi ne idi ?.. Gülnihal, 
işte burasını takdir edemi· Bilmecemiz 
yordu!. 

Kızlar, henüz o sabah pa· 
dişahın çirkinliğini haykıra 
haykıra söylediği halde gece 
yarısı gene o padişalıin koy
nuna kabul olunan yoldaşla
rını söyletemeyince kızdılar, 
başka bir plinla maksada vi· 
sıl olmak istediler, Gülnihali 
sinirlendirecek sözler söylemiye 
koyuldular. Arbk ona hitap 
etmiyorlar, aralannda konu-
şuyorlardı. Kimi Hünkirm on~ 
kovmuş olacağım söylüyor, ki· 
mi padişahın yanma değil 
mutfağa filin götürülmüş ol· 
ması ihtimalini ileri sürüyor, 
bir kısmı da "karamanın ko
yunu, yann çıkar oyunu!" te
ranesi ile ertesi gl1n eğlenceli 
ıeyler göreceklerini iddia 
ediyordu. 

Gülnihal, put gibi ıaakitti, 
kendi dO.lbıcesile meşguldil. 
Halbuki beri tarafta mühim 
münakaşalar cereyan ediyordu. 
Üçüncü Osman, başta kızlar 
ağası olduğu halde bütün söz 
sahibi kölelerini yanına toph· 
yarak macerayı hikiye etmiş, 
kendisini vuslat sofrasından 
aç kalkmıya icbar eden meş'um 
sesler hakkında bir fikir ediıı
miye yeltenmiş idi. 

Hünkir, o milthit gtirültüle
rin dışardan işitilmeyişine bil
hassa hayret ediyordu. Hele 
oda kapısuıda bekliyen na. 
betçi kalfanın uyuyakalıp, 
kendini son derece hiddetlen
dirmişti. Asmaktan, keamek
ten, kazığa vurup denize at· 
maktan bahsediyordu. 

Bir çoğu henüz uyku sersem
liğinden kurtulamıyan köle
ler, elleri göğüslerinde, padi
şahın abp tutuşunu dinliyor
lar ve iki türlü korku geçiri
yorlardı. Korkunun biri efen
dilerinin kendilerini cezalan
dırması ihtimalinden doğuyor
du. ikincisi ve daha kuvvetlisi, 
odada duyulan "seı,, ten ileri 
geliyordu. 

Sasi ifitmiyen köleler, sesi 
işitmit olan adamdan fazla 
korkuyorlardı. Çünkn onlar, 
sarayın tekin ofmadığına eaa· 
sen inanmış bir takım zavllı
lardı. Ancak, akıllannın erme
diği, eremediği bir nokta vardı. 
Saray tekinliğine tekin olmua 
bile zab tahanenin cinler tara
fından rahatsız edilmeüne 
imkin yoktu. Zira hünkir, 
onların itikadına göre, yalnız 
beni ademin deiil cin taifesi· 
nin de padişahı idi. Halayıklar 
onun ayağım uVUfhırurken 
peri kızlan da daha hususi 
hizmetler ifa ederlerdi. 

Cin taifesinin sarayla müna
sebeti ve padiplılara merbu-
tiyeti, zavallı kölelerin zumun
ca, sarayın yapıldığı tarihten 
l>aşlardı. Onlar, nesilden nesile 
intikal eden rivayetler dolayı
aile, Topkapı sarayımn cinler 
tarafından ve bir anda yapJ.. 
dığına ina:uyorlardı. Meşhur 
Tursun beyin ( 1] yazdığı ta-

cı )T urawt ~J' - ki aaıl laml Tunaaina• 
4ıT ! - ınethUT kalıramanlanmızdan Cebe 
Ali BeyJn yf!ğenldlr, en del'erll ricali· 
mizdendll'. lıtanbuhuı fethbade bulua· 
mu!f, harbctmiş, fethi mUtaaldp tehrln 
.Wusuuu, emliJdnl J'UllUf Te bir de 
sGzel tarih bırakm11tır. Bu tarih, yuma 
oluak Ayaaofya kltapanealndecllr. 

nhe, Kızlarağalığı yapllllf k6-
lelerden biri uzun bir ıerh 
yazarak bu efsaneyi kendin
den sonra gelecek köle takı
mına bir hakikat olarak dev
retmişti. 

Tursun B. eserinde Topka· 
pı sarayının yapılmasından bah
sederken aynen şöyle diyor: 

(Arap •• Acem ye Rumdaa mahir 
mimarlar ve mllbeacliat.. _ıetlrip kencB 
alda u.m ..ım11r11m1 frtadile u alddet 
içlade bir aarayı ili .Ucude pldl.] 

Kızlaraiuı, bu fıkrayı fU 
tekilde terhediyor: 

(Aklı klmildea murat, cinler 
paclişalıımn yapıp ıetirdili re
simdir. Saray, ifte o resim 
llzerine yapılmlfbr. "Az mllddet 
içinde" nin manuı " Lemhatnl
hasar" dır. Sarayı hümayun 
•• Gaz yumup açmca yapılmıt-
tır l ") 

Şimdi ilçüncü Osmana da 
bu tekerlemeler tekrar olunu
yordu. Kızlarağası, b&ylk 
bir ilim eduile anlabyordu. 

- Şevketlim! Sana maliım
dur ki sarayı hümayun tekin 
değildir. Ceddin Fatih, lstan
bulu gezerken bu sarayın bu-

lzmirde Hizmet gazetesi sa
hibi Zeynel Besim Beyin Ser
best fırkadan çekildiği ipe 
edildi. D6n bu hususta main-
mat vermİf, mektuplan nqret
miştik. Zeynel Besim B. bu 
şayiayı ( Hizmet )te neşrettiği 
bir makalede fU suretle tu
Iİll ediyor: 

Bir Şayia 
"Cuma fÜDil bir şayia çık· 

llllf : Güya ben, Serbest fır
kadan istifa etmİfİ• ve 
Cimhuriyet Halk fırkasına 

ıeçmişim. 
Evveli Serbest fırkadan 

!-L!l: 

~···· istifa için iltihak IAzımdır. 
Şayiayı çıkaranlar benim Ser
best fırkaya resmen ve imza
mı vererek intisap ettiğimi 
nerden biliyorlar veya hangi 
nqriyabmdan anlıyorlar ki is
tifamdan bahse kalkışıyorlar? 

Saniyen iltihak ... 
Cümhuriyet Halk fırkasına 

iltibakıma gelince : Bu iddia 
bilsbiltün güUinçtür. Sebebi: 
Benim Cümhuriyet Halk fırka
sından infikakim esbabını btı
tün memleket biliyor. Ben pro
gramla mücadeleye girişmif 
değilim. Sadece tatbikat saha
mndaki itlerle ve fırkanın tet-

killtile mücadeleye giriştim. 
Mutemetler saltanabna hücum 
ettim. İnhisarlann aleyhinde 
yürüdüm. Mali siyaseti tenkit 
ettim ve niba yet zamanla halli 
lizımgelen kısımlan ileriye bı· 
rakarak hiç olmazsa mutemet· 
ler saltanabna derhal nihayel 
verilmesini istedim. 

Ciimhuriyet Halk fırkası bü· 
tün bu dediklerim hakkında 
fırka grupunda kat'i kararlar 
almış, hatta ilin etmiştir. Mu· 
temetlikleri yılmıış. teıkillb 
bizzat halka istinat ettirmek 
kararım vermiftir. Bu netice· 
den elbet te çok memnunum. 
istifamdan evvel istediğim bu 
mnhimmeler bilfiil tatbik sa-
basına intikal etmeden benim 
" mani zail olpıuştur, memnu 
avdet eder " diyerek Cilm· 
huriyet Halk fırkasına avdetim 
nasıl mevzubahsolabilir? 

Mesele bundan ibarettiı1 ve 
Hizmet bildiğiniz gibi müstakil 
ve neşriyabnda hür gazetedir. 
Dava bitsin ki alt tarafı konu· 
şula bilsin ... ,, 

Hizmetçi ve Süt Nineler 
Belediyenin İktısat müdürlüğü 

hizmetçi ve süt nineler gibi 
müstabdeminin teçsiline ait 
talimatnameyi ikmal etmiştir. 
Yakında belediye meclisine 
verilec.ektir. 

[ Bq tarah 1 nci aayfada) 

O halde kuvvetli hükfunet 
yapmak istiyen bir muhit, yu
karda kaydettiğimiz hayırha· 
hane murakabe usulünil temin 
etmelidir. Bu esas alelhusus 
bizim gibi hakimiyeti milliye 
düsturunu kabul ederek cüm· 
huriyet şekli idaresini filen 
tatbik etmekte bulunan bir 
millet için elzemdir. 
Fakat Bu Murakabe 
Nasıl Temin Edilebilir? 

Bunu temin edecek makam, 
fırkanın divanıdır. Fırka divanı, 
reislerin bilikaydü şart 
itimat ettiği zevattan teşek· 
kül etmelidir. Bu suretle teşek
kül ettikten sonra, artık bu 
divan hükumete ve fırkaya ait 
bütün meseleleri bir hürriyet 
ve serbestli tam içinde müza
kere etmek, duyduğu ve 
mµşalıede ettiği batalan, idare· 
sizlikleri, yolsuzluklari biliper
va divan içtimalarında tetkik 
eylemer ve bunlar hakkinda 
kararlar ittihaz etmek salilıi
yetleri ile mücehhez olmalıdır. 

Bu suretle idare eden fırka 
ayni zamanda murakabe va
zifesini de üzerine almış olur. 
Böyle bir mürakabenin mute
dil olacağı tabiidir. Samimi· 
yet ve bayırhabhğmdan da 
şüphe edilemez. Vereceği se· 
mereler ise muazzamdır. Bir 
kere murakabenin mevcudiye
ti Cümhuriyet esasını takviye 
eder. Sonra- halk böyle bir 
murakabenin icra edildiğini 
hissederek mutmain olur 
ve daha sonra fırka aza
!I böyle bir murakabe -
nin mevcut olduğunu hisse
derek kendilerini daha ziyade 
ihtiyat ve teyakkuzla idare 
ederler. 

Yukarda arzettiğim sui hal-

Sinemalar 

ELHAMRA! SİNEMASINDA 
Hasılat rekorunu kırarak gösterilmekte olan 

AŞK VALSi 
tayam hayret Viyana operetini herkesin görebilmesini 

teminen ancak birkaç gün daha devam edecektir. 

Y annki çarşamba matinesinde 
ALKAZAR SiNEMASINDA 

lstanbulda ilk defa olarak 

BiR F AHI ŞENİN HATIRA Ti 
Pek açık ve 18 yaşından dun gençler tarafından görill· 

mesi tehlikeli bir filim olduğundau bunların teşrif etme-
meleri rica olunur. Çılgınlık - sefahat ve işünuş ilemleri -
çıplak kadınlar - umumhaneler. Bu filimde gösterilecek ga· 
yet açık ve liubali sahneleri g5renler kendilerini kaybe-
deceklerdir. 

Sevda yaratan, Şen gözlerinin nuru, 
Kaderdenmi gibi çok sevimli eserleri 
büyük bir muvaffakiyetle plakta 
okumuş olan kıymetli muganniye 
{ Saf iye } Hanımı bu perşembe
den itibaren Mulen Rujda 
bileceksiniz. Şimdiden tepşir 

dinleye
ederim. 

SON POST 

-
idare: latanbul, Nııruoamaniye 

Şeref aokaf'a S5 - 37 

-
Telefon: l.tanbul - 2Q 

Poata kutusu ı lstaıabul • 741 
Telrraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TORKIYE 

1400 kr. 
750 .. 

400 " lSO ., 

ı Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

ECNEBi 

2700 kr. 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen eVTak l'erl verilmez. 

biabrd... meauliyet alınmaz. 

lere meydan vermezler ve ni
hayet meclis ve matbuat ta 
yavaş yavaş hakiki murakabe
nin neden ibaret olduğuna 
alışır ve bizde de normal bir 
serbesti hayab tekevviln eder. 

Aga oglu Ahmet 
SON 

Dervlt Zade lbrahh• 

Ki KALP 
BIRLEŞİNCg, 

Nei Herzen im 314 TaJıi 

' ---

ı~ 

t 



8 Tepialevvel SON OST A _ Sayfa ! ___ 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• j( VAPURLAR 11 Taşra İn ·ihabatı 
Sabık Hariciye Nazın Nesimi B. in Seyrisefain CllllllLEIE 1 

isticvabına Nihayet Verilmişti. intihabat Ne 
Fakat, Mesele istenildiği Gibi Anlaşılnuş Olmuyordu. Şerait içinde 

Artık .. wm.- .. ..... mildanlan bir lmmma bu k~ ederek A.'-• M,elillia ,.ı. Mellin ,,_... Deoam Edinor 
..._ ,_.,_ .... Bim mlddet J0118 wrilmai patile tedarik aa baa ~ ..t al- (Çaukble) Yapana 8 T..- ~ 
---HaricijewTıcaret edec.pi ileri ıl mlJll. ......... '8cirlmıl .a.l ~ ıllliıHelÇ811U1ba11 cleGa-
-..a A' et Nı i 1 Bey de, •uiyet bqıamda ba komisyoa rtlDcle bldıiuu . ~ lata Rıhbmmdan kalkarak Ça 

.___==:a __.....,d-- Wlil-de --L-•- __.. p itir.ıı. ela- ukkafe lzmir, Klllllk, Boa-•I• iıd-. -11 i1•• bom- ....... -.um-... --- ...,. .. _... F--LL: fi!......!L-.M:I.&.- L-_.._ ft.. __ -..:-.._ •-~ nma, n.aOS, ll:UllJe, lllllUJ 
••' dv luaı lıcalrtı. .::u.ııawm -... ama~ .._.... 1CU11U Antal a.u! ' .. arak 

Sallak WU'a .. alarak leıL Ha mallarmı dahi v-.,.. - Ent, inhlpr atrikalan M~ ;;;c:ze .:~:nlfte 
..._ ..ııer .-.ehe6le nada •e ,Uut '-ika bir ysde hin tlrll teldlde ,.palmıfbr. ayni iskelelerle beraber Taş-
plıan ......... •araretais teyldf Niyorlarcb. Bu turele Buna karp biz de bir takım uca. Anamora Kupduma uğ 

-ta b::.aa.- !L-cab =-L: __ _. __ _.___ tedbirlere m1ncaat ebnİJor nyacakbr. Anc:lifliclea kalkan ~ Ew ..ı ala.şal- 11~- - uwrmn .....- ..ı:. -1:~ 
--L 18• te-!11- noktalar, Naimi alarak piyuamıza hAkim ke- dejilc:lik. Bu heyet bir mld- ıolcu ve ylkn giU:., ve g~e 
~ -- LL. --• -'--cb. Fetlıiye'de aktarma suretile 
leyin tevillerile meydana çık- silmiflerdi. Bunun llzeriae ~ det ~ .111111 ubo 11111111 a1aup veıilir. Çanakk• için 
... oluyorc:bL Ba sebepten racat •anunu yapbk ve hertey· Halit B.: yiik ahnmaz. 
.-kadaşlann •ilk• azalmıfb. ia ihracat komiayoavndan seç- - lnhipr cais dejildir. ----------------. 

Bununla beraber Divaniye meeini karar altnaa aldık. Herkmen ahım. Demediniz nıi? lskenderiye sür' at 
-.b'uau Halit beJ1ı1 sorduğu Ayra zamanda ihracat heye- Nesimi B.: ~ ... 
LL ... -u- --·-- dikkati cel- tİDİD emrine bir miku da -Belki denilmiftlr. Fakat pi- .--
.... -111111 -· ~-.Lı.. ı..aın (Ege) vapuru 10 Tetrini-
laedecek tanflan vardı. ,,.._ verdik. Ba mretle tile- JUımıza bir uaam enel C... 10 da Galata 

Halit beJ, aaa süren p cua ngon ftrilebiliyorcl olclaktan ..,..... b1J1e hir tav- nlatmamdaa blbnk camar-
11.hatile birlikte ...Jini de ..- Diler taraftm •·•lan·- .,._ • pbrda. tem Mbahe lzmir'e vanr ve 
-. oluyorcla: A9118t18'ya Ye A1mmıJac1a tn- AalafılıJordu ki harp kabi- lzmir'clen uat 12de kalk.ak 

-Harbin Dk waesiade....... ldf edilmemeleri için de teteb- Dai UDiM uman çok zavalh pnmtea ... mt 10 ela l.kead 
,. Alman ve A,mtmya zabitle- lllllerde bahmmaktu pri YUiyetlerde kalımfb. riye'ye '8racak ve çarpmba 
riaden mtlrekkep bir heJet kalnnyorduk. S. cillet ta ankttJdWtq l.kwleriye'den kalkarak 
aelqti.Bunhır ....ıeketimizdar Ben iflere ......,. ,..,_ - Ne...,...,., bılıririıa - t..ir'.aF ............ 

L- ....__ Bmm· • m-·-.-..:-=-- --nen• olan l8Dllr ve ım.a.t 12 de • • tiftik, ytbı, pa-k, deri ve uu- u-. ;-·~ llUllll Is DERIYEDEN ak-
.. b~nzer eşya .ım.,a başla- lllllhtaç olan Almanlar ve çeteler me1ıleli ..mda. Sabık tama PORTSAIT iPa de 
111fb. Bu CfY8'1 aaemleketlıe- Anstaryahlar aual ola7orcla da Hariciye " Tacaret DUll'lnua efY8 kabul olunur. 
lifte yalnız keadileri g&ıdere- bize karp ba prip vaziyeti ba ...Uere verdiii cevaplar 
eeklerini, başka bir plUI ,. •lmak cearetini ,a.tert,ariar? .,m ima olda. Trabzon ikinci 
derdiği takdirde . ...ıJann mi- Ba YUiyette kabineye latlwhet Şimdi, laticnp bitmit. Alı- postası 
llldere olunacajuu bildirmit- balmamak, ona me1'al etme- met Nemimi bey de elimizden (Reşitpaşa) vapuru9Tq-
ler, hatta bazı kimselerin mal- mek imkinswlı. ft mallerimizin bombardüna- rinienel pertembe akpnn 
lannı bile ellerinden al-··• .... clı. Halit Bey auallne deftlll madaa lmrtulmUflu. ~ nhtımmdan kalkarak 

~ lnebolu, Samllllll, On,e, 
Doğrusu ya halit Beyin or- Fatsa, Ordu, Giracm, Trab-

taya attığı bu meseleden ben zon, Rize, Hopa•ya gi-

hennz haberdar oluyonham. H A s A N decek ve cl&ıOtte_ ~ • Halit Bey tiyle deftm etli: k~esile Rize, Of, Trab-
- ftte, ba 8ll'llda birkaç zon, Polathane Giresoo, Or-

tacir bana mtiracaat ederek du. F ataa, Samsun, lnebolu-
tikiyette bulunmuşlardı. O ya uğnyarak gelecektir. 
laman &ğrendiğime gare tacir- Ecza deposu müstahzarab 
ierimiz efterindeki mallan sat-

lllak için Almanlara m&racaat 
ediyor, Almanlar bunu aabn 
almıyorlar ve "Biz almayız, fi
laıa firkete aabnızl" diye haf': 
tan aavıyorlardı. Şu manzara 
..,.çak hir inhisardan hqka 
l>ir mana ifade etmez. Halbuki 
iliz inbiMnn ötedenberi aley
labade ve muzır olduju kana
t" ile Winlz Fakat .. dedi
lina muamele bir inhisar de
lil de nedir? 

Halit B. bntlD bir celae 
labretmif, fakat sonuntia •
laık nazın nazik tarafuqm 
~mak iatemİf oluyordu. 
~ evvel Nesimi B. mem
lekette serbesti olduğunu ve 
ticaretin de 1erbest olmak li-
.:-a. geldiğini söyle~ ve bu 
._,. avukat gibi de müdafaa 

~ Ben merak ediyordum: 
.\caba Nesimi B., kendi ııa
_...iı zamanında cereyan eden 

ır~,"'9 zıt hadiaeleri nasal tevil 
~ekti? 

~11-~bık nazır ilk defa olarak 
:a_-.aıt beyin mali k&l'flSmda
~ ki lmmca bir feemınll 
etti Ye cevab1114 flyle bqlach: 

- Hayır; filin firkete mm, 
~dald muameleden ha
~~ detrum. Bu komisyonla 
~~ llllddet mllcadele ettim. 

ven ...,......._ bu mtk:a-
delelerin ne --a.: -...la.:..: 
aı. . ııaçuce v-u.s-
~=ia atzmcfma ifitmek 
tıttl: Sabık nazır devam 

- Eı.._ bu memelenin bir 
~•Anlan vardır. Eneli~ 

........ ·~ oldaia ~ Almanya hllktmetJ. ı.. 

Pula, Loadra, Roma w AwaplllllD b1J1k fdahlerlncle • 
MIJlk mOkifata Ye alim madalya " ...... n .......... 
larJa mUNcldak biriaciJiti ibraz etmiftir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi bna•hk, rwtlaaa, maea; kemik; sinir, 
ftrelD, ademi iktidar, tMallaY tenJİll, belpqekHll 
butahldmma nafidir, ...... '° Jmnat. 

Hasan kolonyası 
Halis Bmon çiçeiindea ....,talazar bir lmibi wı'at 
olup 90 derecedir, Ecnebo.a .. •ı.ıeketi.ım. 
• blylk ...tı Hwa kolonyw ieti-.1 etmektedir. 
35-tOo 110 ve 200 kuruflak fifelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hutalıkla
nnda istimal edilir. l>Gnyanın en nefis yağıdır. Ok
bhk titelerde ytlz ksaftar. Bliyük tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Ditlere ebedi hayat Yerir. inci gibi parlabr. Çllril
mekten Wkaye eder. Ve dit ajnlanm, nezlelerini 
kuer. 

Hasan sürmesi 
Gklere mukavemetsa bir cazibe ve fGsun ika e
der. KadınJann lıayat arkadap,dır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastaJddarma ve clipbetik olanlara istihzar 
edilmif nefia w: bilbaıu tazeliği huebile bllyik 
b:r rajbet bunmaktadır. Acledi 25 kmuwtm. 

HAS balık yağı 
Noneçyanm balia Morina bahjmm hq mabmlOd&r. 
içmesi hafif olup mideyi hozmu, kiloluk pyet 
temiz ve muakkam filelerde 100 kurllftur. 

Fayda Hasan 
Tahtabraau, linek, aiYriainek, pire, ı&Ye vıe 
..U- hqarab ymnurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

Yelkenci Vapurlan 
Karadeniz. Postası 

Samsun T~':v!ı 
Çarşamba 

Glhın •kpmı 6 da Sirkeci 
nhbmmdan hareketle doğra 
(Zonpldak, lnebolu, Sam
mn, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sllrmene ve Rize ) iskelele
rine azimet ve avdet ede
cektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Y elkend laamnda kAin acen
tesine mGracut. 

Tel. lataabul 1515 

Karadeniz postası 

Türkiye T:.!ı 
D b gtinll saat 
rerşem e 20 de Sir-
keci nhbmmdan bateketle(Zon-

:IJddak, lnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, .-;arele, Büyük 
liman, Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mapavri, Pazar ve Hopa) ya 

azimet ve ayni iskelelerle Ünye 
ve Fatsaya ağrıyarak adet 
f(lecektir. 

Yllk ve yolca için mahalli 
miiracaat : Sirkeci ulamı kar
pmnda Mizan ojla han No. 2 
Telefon: lstanbul 354 

~ ve _..... lulStallkLlan 

mlteh .... 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Tnrbe, eski Hillliabmer binaa 

No. 10 Telefon fat. 2622 

Çanalckale 8 - Bara bati 
hababm ı&ilP te mlteeuir 
......... kabil cleiiJdir. ;y azi-
yet tudur: 

Çaaıkkalede d&t ıuchk 
faaliyete başlamqtır. Bu faali
yet dart gfln devam etmif, 
ancbldann adedi sebepsiz 
olarak bire indirilmiftir. Ayni 

d • • L.:..:ı:k uman~ yıunı aa.pu -mura-
kabe heyeti de, bntün azası 
Halk fırkası namzedi olmak 
llzere bete tenzil olunmuşbır. 
Tek sancbk belediye reisinin 
oduına konulmuştur. Reylerin 
uadık b&flllda yazıllllMI icap 
ederken, rey oduı olarak bele
diye meclisi ulonu tayin 
edilmiştir. 

Bu iki oda birbirini gire
mez.. Bu vaziyeti, belediyeniil 
... kifilı1r he,elind• dlnll 
prateato ebnİf, fakat bir ae
tice almmuutbr. Bunun &ze
rine Serhat fub ocak ıeili 
avukat Osmam tevfik B. miid
dei umumi beyin müdahalesi-
ni iatemif, vaziyet bir zabıtla 
tespit olunllWflm. Halk mka
mndan istifa adenler geceleyin 
polis dairesine davet edilerek 
istifalannın sebebi sorulmakta
dır. Aynca d&t mulıtarm m6-
hlrleri ellerinden almmq, H. 
fırkası kaza ve vilayet azala
naa verilmiştir. 

O mühürler ki, bunlarla in
b1ıap sandıklan mühürlüdür. 
Murakabe heyetinde Serbest 
fırkadan hiçbir aza bulunma
muı, intihap neticesinin ne 
şekil aJabaeceğini fimdiden 
,a.terebilir. Sanchldann d&tten 
W... indiriJmesjnjn. .e.bi pıclur: 

Oçtlncll pil akşamına ka-
dir Seraen &ka < m ), Halk 
6rbm ( 223) rey almlfb. lnti
W.m neticesi içia ( 90) rey 
ilamdı. Bu vazifet kaıpmda
dır ki, uadıldann adedi bire 
indirildi. 

Dirdlncii ,on intihabat he
yetim aaık bir aaat bir çey
rek çahfabilcli. Diğer ıawanlar 
bu heyetler muhtelif içfimala~ 
la İfpl ediliyorlar. Bu saretle 
(90) reyi toplamak miimknn 
olamadı, intihabat bir hafta 
temdid edildi. 

Sandık başında bir mbte
hibe tokat atan kinMe vazife-
li başında lraldl, tokab yiyen 

1 ar.kola pjnicla. Ç•nakkale-
do intihtıhat ifte bu tekilde 
dnam ediyor • ---Adanada Bir istifa 

•yeni Adau. pzetai .. 
haberi veriyor: Halk fırkuı 
mutemedi Beye; Y apılaa aaml
teuhl yolsuzluklar hakkında 
fukamza memp hamiyetli arka
daşalannız tanfmdan tamamle 
tenvir edildifimdea ba tesir ile 
ajlıyarak ferayt eden bu zavallı 
milletin ytikselttiii sese iştirak 
..._.. en bliJOk manm 
bir cinayet addettiğimdea &..
kanız lehine propaganda ,.,_ 
mak için vaki olan teklif ve 
armlarmm ifa ecl~ 
Adana'da zati ifleriml takip 
emamada fataanzca teaçil edi
len kaydumll refini rica ede
rim efmdim. 

ilenin lhvaffaki.Jet it evi 
amr.Werinden Adanalı lbrabim 

K6reotlu : Kt!zım 

1 ZI l l'D E 
Yeni Fırka 

• 

lntilıabatı 
Kazanıyor 

lzmir, 6 (Haaml) - iz-. 
ve miilbakabnda belediye m. 
tiubab cok laararetle devam 
ediyor. Bariz müdalıalelere. 
kaılunauz hareketlere raim• 
lam tarafta Sedell fırka 
kazanıyor. 

lzmir'de Kaqayaka'da d .. . 
akf81Da kadar ablan reyleria 
dörtte llçil Serbest fırka111 
aittir. lzmir'de Halk fark-. 
kahir bir mağlôbiyete uğra
mışbr. Mllhakattaa selen ha
berler de bunu teyit etmek
tedir. 

Serbest Fırkanın 
Galibiyeti 

Kupd-, 4 (H. M) - Bele
diye intihabab neticelenc:L 
Serbest Olmh+aiıet ........ 
namzetleri kahir bir eberi,etle 
kazandı. 

Sirik Kazasmda 
Adan..sirik - kaa beledi

ye intihahı çok fena prait için-
de Y8P"•••br· Antal,adu, 
yapılan intihabın pıklini g&
miye gelen Serbeat Fırka ua-
lllllD halk tarafmdan alkışla ... 
ması üzerine KaJ.makam Mem
duh bey, emri albnclaki jand~ 
malara Halkm tlzerine yürl
aneleriai emretmİftir. Bu ura
da Kemahi zade Nail beyle 
birkaç arkad8f1 tevkif olun
muşlardır. Kanuni] müddet hi
tam baldıala halde reyler ,... 
nya varmachğı içia iatihap 
middeti azablmlfbr. Gece 
intihap enelmeni relıai Nam 
beyden sandık ............... 
istenildiği, fakat ~eımediii. 
buaa üzerine sece. çilinıir 
vasıtasile sandıjuı açıldıiı p
yidir. 

.A. AMI• 
Banduma'cla Serbest 

Fırka KazancL 
Bandırma ( Hususi ) - Be

lediye intihababnda Serbest 
fub ekwiyeti ka•mmftn. 
lntilaabat çelE beyeanh ... 
bır. Halk fırlrUmm inltih• 
kaybettijinden •ltea ıir olm 
Balıkelir meb'ua Melek wle 
Mehmet bey, Serbeat mira --
~ ald :ı:.r: Bekir e1:.:r; Halk 

fırkasına davet ediyor. Orada 
bir oda,. ...... tobtla-
1111)' batlıyor. Bir taraftan da 
Mustafa bey İlloide biri jan
darma tarafından tnldf edi
liyor. Fakat mlddeftmnnnilikpı 
tabliye ediliyor. Blt&ı ba hal
lere rağmen Serbeat fırb b
ZaDllllfbr. ---Gireson'da 

Girwa, 8 (ILı.ı)- J.. 
tihabat iki fırka ara..,t. ı..-

raretli hir m&cadele '"'' * 
devam ediyot. 

Belediye reİIİ Haa Tiıla
.m Beyin Halk FmrkMa oam
DBD'P't ~ iPii ml
teaclclit ....... •abtelif ma-
kamlara mBıaaat ec:lm halba 
hu ... .,.tim naan itibara 
abnmım,_ olduğundan müte
_. .- bllc b~e inin-
de nllmayiş yapmif: 

- Seai ~ İlllliD 
listeden çıkarsa reyimizi Halk 
&rbsma veririz, demip. 

Fakat bütün bu fİkiJetler 
nazarı ib"hara almmacbimdan 
reylerin ekseriyeti S. C. fırka
ama verilmiftir • 

Nuri Alunet 



Yeni Mevsim YaklaŞb 
Ba mtinuebetle Galatada Karak6yde b6rekçi flrmı ittisalinde bGytlk mahallebicinin tlstilnde 

· • Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaşlarda11 en~ son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal ~ zengin ve mlteneni 

çeşitlerde milntehap elbiseler muhterem mDşterilorinin eman istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 1 ERKEKLERE MAHSUS ÇOCUKLARA MAHSUS 

lngiliz muşambalan 91
/2 ~b::I Trençkotlar 17

1
/21::.:. Kauçukmuşambalar 41

/ 2 ::=!: 

Kabilitebdil muşambalar 14' / 2 ,, ı İyi cins yünlü paltolar 131/2 " Biveron muşambalar 71
/2 n 

Muşambalar biverDnutarı. 191
/2 ,, ~i~b~~ Kostümler 141

/ 2 tt Trençkotlar 91
/2 n 

Müşambalar ~· 17
1
/2 ,, i L;:ı~~.ı!d:- ,, 181

/ 2 Trençkotlarmuflonilel31
/ 2 ,, 

Gabardin ~:O:Wüe 251
/ 2 ,, l HANIMLARA MAHSUS Yünlü paltolar 91

/ 2 ,, 

....... llaadel'"'s marka eapenaeablliıe 29' / 
Gabardin pardesüler 2 

Mandelberg pardesüler 37' / 
mufloll ile · 2 

221
/2 

. 

1 
Deri taldlcH • ._ Muşambalar 131 /2 

" telif renldenle 

1 Son moda biçimde M bal 141 / ,, 1 ve ubUI tebdil uşam ar 2 ,, 

" 

,, l 11·"';"~- Trençkotlar l 71/2 ,, 

Ayal amanda erkeklere ....... ••,el tik panle

•Gler, paltolar, kostümler, ve mupmbalana mila• 

tehap çcıitlerl ve hanımlara malaıiu• m-tolar ve 

ipekli mupmbalann mGtenem çetitlerl mevcuttur. 

• • • • • 
ZARAFET VE iSTiF ADEYI MEZCEDINIZ 

Cihanıümul bir şöhreti haizMANDELBERGmarka müflonlu vey• müflonsuz(yünastarlı) en mükemmel 

EMPERMEABILIZE PARDESÜLER 
De kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOS11t LERIN en müntehap çeşitleri 

1 

ve Hammlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri,o<lahi vardır. 

TOPTAN FİATINA PERAKENDE SATİ§ = TEDİYATIA BOYiJK TESHİAT 

KABIZUK SUIH. AZJMKanciier .eböbrek~dahamileMA.zou MEYVATOzu·•mek pek nafic1r. Mey- Dr. Horhoroni 
kadmWm gasy•nmda deniz tutmumda .l, valarua eberi havauı nafi 

1m1 a•lcljr• Kolay bir haZJm, rahat bir uyku temin eder ve Ylcada lltif bir feralahk •erir. Bli1ıÇbpı'cla Zaman, lzmirde Moreno Marpnato ecza deposu. Beyoğlu Mektep aokak No. 35, 
.Adana M. Rifat eczanesi Umumi deposu: Bahçe~pı İş bankua arkasında Mazon Botton ecza dıc-- Bliyllk şişesi 120 kuruş. • muayene sabahtan akpma kadar 

lsmail Fuat ve Şürekası Artık chıimaB'iTbT'i .ı.. ffritler TÜRKLER iÇiN 
Zabitana, Mullimlere, Devlet memurlanna ve Banka HlllU8i uçlu LMANCA ö'GRENME USUL•• 
-ur1anııa TAK si Ti LE • E'V ER Ş ARP MleWfl.-1: 

HERMAN SANDER 
Ahua llum m6tehauıs Ye 

mualllal 

TAHSiN ABDI 
laalr erkek Usul Almanca 

muallimi Sabş muamelesine başlanmışbr. Tafsilihm müessese
nin Sultanhamam'daki manifatura mağazasından 

Kalemleri sayesinde 
· Tereddüt Kalkb Sene 1930 

H d ı 1 Ciltte 3 Ka.ım Flab 2SO Kr. 

E V E R yş e A R p -----•K•it•a._dar•d•an-ar•a •m•z•! .. ____ _ 

Kalem veya kUl'fun kalemlerini isteyiniz.1-
/ 6ğreainiz. 

Müdüriyet: Tel lst. 192 

İstanbul sıhhi müesseseler müba- . ~ Kat'iyen müteeuif ohnıyacaksımz. ...------------------..... 
TOPLU TEDRlsAAT UYGUN 

yaa komisyonu riyasetinden: .hYh'RSBARP 
Mayıa 1931 nihayetine kadar 

Sıhhi müesseseler için lüzümu olan gaz, benzin mazot vakom- ' · 
yağı ve sairenin tamim edilen fartnamesi veçhile ve 21 teşri· ; 
nievvel 1930 Sah günii saat 16 da kapah zarf usuliyle ihale 1 
edilmek üzere münakasaya vazedilmiştir. Bu baptaki şertna• 
meyi g6rmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkür ko- 1 
misyona mliracaatlan ilin olunur. 

fldl?';/ .. 

Umumi acentalan: 
Sidney Nowill 
ve Sürekisı 

Galata lcevork B. Han 

HiÇ BEKLENMEDiGI BiR ZAMANDA 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIYANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PIYANKOSU BILEllNI ALiNiZ 
!~~~~ 11 Teşrinievvel 1930 dadı 

BUYUK İKRAMiYE 40000 LİRADIR 

BOSTOR BİllHARESi 
AÇILDI 

·bar ailelerin i tima ahı - mükemmel müzika 

1 
1 
; 

• 

1 ISTANBUL DEFTFfı>ARLIGl iLANA Ti 1 
SATILIK ARSA - No. 14, Cami sokağı, 

Hüseyin ağa mahallesi, Koca Mustafa paşa 

1
1 (Samatya şimendifer v~ tramvay istasyonlarına 
yakındır.) 4 dönüm miktarında, 4 sene ve 4 
taksitte verilmek şarb1 6000 lira. Sabş kapalı 
zarf usulile, taliplerin 450 liralık teminat para 
ve ya mektuplarile teklifnamelerini 11 Teşrini 
evvel 93o Cumartesi 15 de Defterdarlıktaki 
sabı komisyonuna vermeleri. (R-380) 

Resimli Kıraat 
-...-,..--------------- - ---:-

Bir kıraat kitabında 
ne aranır? 

1 - Hayat bilgislııe uygun olmua. 
2 - Çoculdann merak ve alAkasma uyandırması. 
3 - Ruhiyat ve terbiye kaidelerine uygun c.lması. 
4 - Temiz bir lisanla yazılmuı. 
5 - Hi.kAyelerin anJqılmasım kolay;aşbran b;ıl 

resmi olması. 

itte M. Zekeriya Beyin bu aene netredilen (Toplu 
Tedrisata Uygan Resimli Rıraat) ismindeki 
kıraat kitaplan bütiln bu şartlan havidir. Türkiye 
fimdiye kadar bu derece mnkemmel mektep ki
tabı g6rmemiştir. Bet suıduı da kıraatleri hazırdır. 

KANAAT KOTOPHANESI 

~-----------~~--~---__.,,. 
MUKTEDiR BiR lşÇIYE 
Kendi heaabına çabtmaaı için bir 

iare giiaterfliyor. MUhlm varidat mUcm
mendll". Talep edilen sermaye 2/3000 
İavlçre franıadır. Yar.ılacnk mektup 
Almanca veya lnılllzce olacaktır. Ce
vap alabilmek için pullu bir zarf g8n• 
derllmellcllr. Kari Weibel, Maneaaetraue 
178 Zurt eh 3 (~ulan) 

POSTA PULU ALIRIM - Koli_.; 
yon ve eakl, yeni, damıala, ~ 
her nevi TUrk ve ecaebl, Anaclolll 1 ııf 
Siva• pullann. yOkaelc flatla bir 

mUddetle ub~ almaktayım. TP~ 
amala ve pul claalnln Soll 
(Hanrl ve Ke'!'al) e bUc:HrllındL ___.A"' 

'Mes'ul Mildilr: Bıırha•ttiıı AJI 


