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SON POSTA Halkın sözGdün Halk bununla •örür 
SON POSTA Halkın kulatıdan Halle bununla ititir. 
SON POSTA Halkm d i 1 i d in Halk bununla a8vler. 

ÖDEMİ TE-· 
SERBEST FIRKANIN OCAK HEYETİ ZABITA TARAFINDAN 
TEVKİF VE BİNASI DA TEMHİR EDİLDİ ... 

. . l. 1'1 k . D- E . 0'-' ODEMlşTE NE OLUYOR? 
intihabın En Hararet ı ırıer ezı un gıp ıua Se b F k 1 Bugünün Mes~lelerinden 1 

r est ır anın 

Yahya Galip B. Serbest Fırkayı Binası Kapatıldı 
Apostollar Fırkası Diye Tavsif Etti Bu .. hah bmir muhabirimizden 

aidatımız bir telgrafta, Ôdemlt 
Mldonda dikkate fAYaP bir haber 
IMalduk. Hu telrrafta deniliyor ld ı 

İkinci Fırka ya Lüzum 
Var Mıdır? 

İstanbul Meb'usu Haydar Bey Cevap Vereli 
Ama Yahya Bey Çoktan Gitmişti 

En.,,,_ c;.,,,,, Kög Hallcı Davallul• lntilıa6a Gelirl~rlc.!' 

Fatihm Eyip 1emti Defterdar nasihate d&ktil: ı zihniyeti hesap edilerek, llb 
eaclcleaincleld aiaema yerinde - Ben ihtiyarladım, dedi. e<lilen prensiplerin inkin ba· 
·Japalacakb. Bu if g~~çlikle ihtiyarlı~ basma Halk fırkası tarafından 

~ d b Y nıhum gen ..... r. Ben sıze say- y . 8• R kl"' Şekli Kimse e unun . \-'U enı ır e am 
lem edim. 

farlcmda değildi. Kasım paşa Mn. "f b" k'l almasına Ey Türk kardeş Serbea 
uessı ırşeı . fk lis •• 

e.nüine g&tnrülmGştU. Halbuki ramk kalan bu vak'a da bu Cümhunyet ır asımn tesmı 
Iİnema mahalline toplanan suretle ve Serbest fırka taraf- oku ve hareketini diişiin bun
liaık " bizi aldattılar " diye dan başka Serbes fırka nam· 

tarlannm " itidal, itidal, Ser-
hatnşıyordu ve böyle söyle- bestciler " diye bağınnalarile zetlerinin isimleri sıralammşb 
'erek Kamm paşa camiine silkün buldu. Haydar Bey Eyüpte 
Iİcliyordu. Dün denilebilir ki, lstanbu- Öğleden sonra lstanbul 

y h Gar Be lun en hararetli intihap merkezi meb'usu Haydar Bey geldi. 
a ya ıp Y Eyup olmuştu. Giiya muhitin ( Devamı 2 inci Sayfada ) 

Buradaki intihap manzarası 
tlclden hararetli idi. Ommii 

Sinan tekkesinin sabık tehi lzmirdeNümayiş Neden Yapıldı? 
~ Kırşehir meb'usu Yaya 
talip Bey, sandık başında 
~ler irat ediyordu. Bu 
16Jlediği sözler arasında çok 

~~ olanları da vardı. Meseli 
~ara ağzından fU sözler 

- Serbesciler bütün pes
~releri aabn almı~lar, bu 
~balık sablmışbr. 
.ae lialk tek bir baykınf balin

cevap verdi: 

- Reddederiz. 

Jcc Y ~hya Gailp Bey galiba 
f ndın~ tutamadı. Ağzından 
eııa hır söz çıkb. 
~ ... Ve bu çıkışla beraber iş te 
bellrından çıkb. Yahya Galip . 

)', hatasını anlaJ1Dca ip 

Mutemet 
Refikleri 

Salih Ef. he 
Mahkemede 

Davaya Ayın 18 inde Başlanacak 
İzmir, 10 (H.M) - Fethi Beyin İzmire geldiğinin ertesi gii

nll Halk Fırkası tarafından yapılan mukabil nümayiş dolayısile 
müddei umumilikçe fırka idare heyetinden mutemet Salih, Şevki, 
Cevahirci zade Sabri belediye azasından Ferit, avukat 
Fuat, doktor Cevdet Beyler asliye ceza mahkemesine 

verildiler muhakeme ayın on sekizinci gllnü görülecektir. 
Müddeiumumi bq muavini Rıza bey bu münasebetle : 
- Adliyenin nazaruıda hrkalu dejil kauua bikimdir, de

miştir. 

.. 

bmir, ıo ( H. M. ) - Ödemit Yazan: Agaoılu Ahmet 
Serbeat fırka ocak heyeti zabıta Serbest Ciimhuriyet Farkasa doğalıdanberi hakkında eaval 
tarafından tnkif edildi, Serbeat tnrlü feyler söyled ler. 
fu.kanm binaaı mühürlendi ve bi- Gih komüniat dediler, gih itilifçı; gih baldın çıplaklar 
IUUUD anine aaılmıt olan lbbau dediler, gih hunıfatçı; gih hilafetçi dediler, gih fesçi 1 
ela çıhnlda. Adnan Fakat vak'aJar ve hadiseler bu ianatlan ve iftiralart 

GCSrillüyor ld bu telgrafta Ser- tekzip etti. 
beat fırkanın Ôdemit Ocatına Şimdi de yeni bir terane bqlamıştır. 
kaf'fl ahaan tedbirin aebebı zikre- Bu ikinci Fırkaya Lüzum Var Mıdır? 
dilmit detildir. 

Fakat resmen tetekkül etmit Bu teranenin başında dostumuz Yunus Nadi Bey bulunuyor. 
bir fırk"ya kartı mahalli bükQmet Nadi Bey teranesinin makamlanm benim son makalemden 
tarafından kanun harici bir ted· : alıyor ve diyor ki : 
bir ahnmıt olmaaı mevzubahia · " Mademki Ahmet Bey de Cümhuriyet Halk fırkasa 
olamıyacatına ,.are, hakikati an· ile Serbest Cümhuriyet fırkası arasında menşe, istikamet ve 
lamak için mGtemmim malümabn gaye itibarile fark yoktur, diyor, o halde bu ikinci fırkaya 
gelmeaine intizar etmek lizamdır. j ne lüzum var? Maksat yalnız murakabe ve kontrolQ temiıa 
• . ı etmekse, bunu biz kendi aramızda da yani tek başına kalan 
Jbtihap Müddeti ~~mburiyet J:lalk fırkua içinde de yapabiliriz; arbk bunun 

ıçın memleketi teşevviife sllriildemekte mana var mıdır! 

U bh U hı w Dolrıı digor•un a Yunıu Nadi Bey, eler ok':uialan 
za p za mıyacagı aget kur' an olsa! 

Cuma Günü Belli Olacak Fakat ne yapalım ki kavlea ve filen aabit oln bir hakikat 
1 vardır: O da tek farkah bir Dıediale pulemanter COmhariyet 

Önümüzdeki Cumartesi günü idaresi gayri mümktbadGr. ;Ç&nkl tek fırkalı bir aedia daima 
intihap edeceklerin defterleri 

1 
ve her yerde kontrolsiizlliğe, mutakabesi.zliğe d6knlmilştilr; bu

tetkik edilecek. ne kadar miin· nun b~_yle olması libüt v! na~ır •. ~ iradel~ feYkiude 
telıibin rey verdiği öğrenile- olan ( F atal ) , mukadder bır hadisedir. Bızde dVi bu muka4i-
cektir E.. d ft 1 d 1 der hadise yedi senelik tecr6be ile sabit olmufba'. 
halkı · gehnd e erb ~r efi'zıazı ı . Etrafına bakın; buglin medeni beşeriyeti nuardan ıeçir ı 

n ·~n:'ak tan. 11 d klası Rusya istisna edilmek Gzere tek fırkalı bir m..ıekete teaadlf 
reye ı., .. " e DHfH san 1 ar eder misiniz? 
açılacaktır. Şayet. ~anunl mile- Bu mnmnl beteri hadise, r.ıifi allzeJ, k.,fl " teaadoft 
tar dolmamıpa intihap mGd- değildir : Bunun bir mana ve mefhumu vardır " berpydea 
deti bir hafta daha temdit enel bu mana " mefhum icral kuvveti koabol etmektir il 
edilecektir. Rusya'ya Gelince - Orası açddan açap diktat6r1Gk 

Kemalpaşa' da 
intihabat Feshedildi 

ilAn ebnİf ve amele amıfmm mutlak hakimiyetini temin ~ea 
bu diktat&rlnk kal'flSlllda hiçbir kontrol " murakabeye ta
bammGI etmemektedir: 

( Denmı 7 inci aayfada ] 
= 

Kemalpaşa, 9 ( Hususi ) - ı Jk 7' ~ ı 'ltA A ı Kemalpaşa intihabı feshedildi. i .1 anzi,at ıvıemuru rasında 
~~~n ~~e ~k~ ~~ ~--------------------~ 
Serbest fırka lehindedir. Bu- 1 
nun sebebi, encümenlerin ·A· 
rap harflerile zabıt tutmasıdır. 

Emin Sırrı 

Bugünkü Maç 
Bugün lstanbu1 şampiyonu 

F enerbahçe ile lstanbul muh· 
teliü arasında bir maç yapıla
cakbr. İstanbul muhtelitinde 
büyük ekser;yeti Galatasaray
hlar teşkil etmektedir. Bu 
dıaçtan evvel saat ( 14,30 ) da 
~alatasaray mütekaitleri ile 
Istanbul mütekaitleri arasında 
da bir müsabaka vardır. 

" ttihatçılar Divanı Alid -
Maliye Nazın 

Cavit Bey 
-Blltün gizli ve esrarlı noktalan 

anlatmaktadır. Bu mühim faah 
yarından itibaren neşredeceğiz. 

ıuron:3o 
ikinci Piyanko • 

on Postaya Mahsustu 
- ma.şaunb bugün keyfin yerinde 1 

- Bizim büyük kız belediye azası 
reİIİ yapt rncak ta ondan 1 

oluna beni belediye 
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Halkın Sesi DABiLi Günün Tarihı 

Halk Ve İntihap 
Şikayetleri 

Halk intihabın 4eklinden şiki
yetçidir. O, istiyor ki bir şikayeti 
olursa mahkemeye Jitsin. Fakat 
intihabat kanunu, bu fik.ayetler 
için idari merciler tayin etmiştir. 
Halkın ,ikiyeti, bazen bu i~ari 
mercilerden oluyor ve hakimden 
hakime fİkiyeti halk, garip bu
luyor. Dün muhtelif vatandatlann 
atzmclan dinlcditimiı bu ne•İ 
tikiyetleri qağıda ıu muhtelif 
ıureticrlc teabit edebildik: 

Aahmut Bey ( Tıp talebe
sinden) 

-1ntihaptaki yolsuzluklara 
ait şikayetlerin ve ithamların 
ağır cezada tetkiki lazımdır. .. 

Fevzi Bey (Tıp talebe
sinden) 

- Siyasi haklan tayin ve 
tasrih eden intihap, kanunlara 
mugayir ve onlan iptal edici 
hareketlerin kaymakamlar ve 
valiler tarafından tetkiki 
doğru değildir. Bu gibi davalar 
ve şikAyetler adliyeye intikal 
etmelidir. .. 

Burhan Bey (Gllzel san'atlar 
akademisinden) 

- Halkın siyasi hukukuna 
vaki taarruzlara adliye bakma
lıdır. Çünkü fikrimce siyasi 
haklara taarruz cinai mahiyette 
fiildir. ... 

Fettah Ef. ( Büyük Ayasof
yada Alemdar caddesinde 24) 

- İntihap fikiyetleri müd
dei umumiliğe yapılmalı ve bu 
gibi davalara ağır ceza bak
malıdır. .. 

Ahmet Şfikrü B. ( Beyazıtta 
tramvay tevakkuf mahallinde 
diş tabibi) 

- Halkın intihap hakkın
daki itirazlannı ve şikiyetleri
ni ve bundan mütevellit dava
lannı idil cümhuriyet mah
kemeleri tetkik etmelidir. .. 

Niyazi B. (Tophane, Kavak
lar sokak 20) 

- intihap davalannın valiler 
tarafından görülmesinde daha 
çok fayda vardır, çünkü mah
kemelerin mes'uliyetleri saha
ıına bu poletika oyunlannm 
girmesi mahzurludur. 

* Ahmet T alit Bey ( Divan 
yolunda 112 ) 

- İntihap davalan Adliye
de görülmelidir. 

~ 
Ali Rıza Bey (Tıp fakültesi 

10n sınıf talebesinden ) 
- İntihap davaları Adliyeye 

Bir Baltada 
Bir Adamın Omzu 

İkiye Bölündü 
Çatalcadan dün şehrimize 

bir mecruh getirilmiş ve Cer-
rahpaşa hastanesine yabnlmıştır. 
Mecruhun adı Koçan Alidir. 
Çatalcanın lstranca köytlnde 
asker Salih ile ç~ırken AJi 
gelip çuval imtemiş, Salih ver
memiş. Fakat Salih uzaklaşınca 
Ali gelmiş, dört çuval almış. 
Bu el çabukluğune kızan Salih 
de bir baltada Alinin omzunu 
ikiye bölmüş. Mütecaviz, Ça
talca panayirinde, arabasının 
albnda yatarken tutulmüşt:ur. 

Fakir Bey Bir Ay Mezun 
lstanbul Maarif Emini mua

vini Fikir Beye görülen liizum 
üzerine bir ay mezuniyet ve
rilmiştir. 

Adliye Meslek Mektebi 
Mezunları 

Adliye meslek mektebi me
zunları cemiyeti reisi Ferdi 
B. dün Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Beyi ziyaret ederek 
cemiyetin bazı ricalarım Vekil 
Beye anlatmıştır. 

Milli İkbsat Cemiyetinir. 
Broşürleri 

Milli iktısat ve tasarruf ce
miyeti, mabsulatımız ve mamu
lAbmınn nerelerde, ne kadar, 
yetiştiğin~ evsafı, ve bunlann 
Avrupadan gelenlerle mukaye
sesini hedef ittihaz eden malu
mat toplamaktadır. 

Bu malumat bir broşür 
halinde memlekete tevzi edile
cektir. 
~ . .-........................... ,, ___ _ 
intikal ederse · birçok yolam
luklar ceza tehdidi albna ko
nulmuş olacağı için b11nlann 
önüne geçilmiş olur. • Şakir İsmail Bey { Balık 
pazan hava hanı, 8 ) 

- İntihap davalan tabiatile 
Adliyede görülmelidir. Halk 
hakimiyeti ancak böyle tecelli 
eder. .. 

Aptullah bey ( Afyon • Es
kişehir otelinde misafir) 

- intihap meselesi siya91 bir 
hak cümlesindendir. Bu hak
lara tecavüz edenlerin ceza
larını mahkemeler vermelidir. 

~ 
Cemil bey ( Mevllııekapıda, 

Merkez Ef. mahallesinde 12) 
- İntihap davalarına Ad

liyede Ağır ceza bakmalıdır. 
Böylelikle intihapta serbesti 
temin edilmiş olur. 

j Azimli Vatandaş Böyle Olur' 

Nusret Efendi Sokak 
Livhası ile Hüviyetini 

İspat Etti 
Çemberlitqta Mesih Meh- j yanlışlık var. Defterde Çem

met paşa sokağında ohJ. berlitqta Mesih Mehmet paşa 
ran Nusret isminde bir maki- aokağı yazılı. Bu vaziyet 
nist vatandaş reyini Serbest karşısında bu vatandaş koştu, 
fırka lehine kullanmak istiyor-- m~~enin li~b~ım kopardı, 
du. Def ~erde ismi bulunmadığı !f~tirdı, .heyetin onüne koydu, 

.. 1 d · M ht ta d ıtiraz edılecek yer kalmamışh. 
sooy en . L u ~ nıyor ~· Bu cesur vatandaşın reyını 

nun ınsafına muracaat etti. d k b d d M b · san ı aşın a uran u sın 
Kayıt bulundu. Fakat muhtarı Efendi aldı, hakşioasça sandığa 
evvel itiraz etti: attı. 

- Kanaati vicdaniye hasıl O da .. yaşasın gazi" diye 
olmadı. bağırdı. 

Nusret Efendi mubtan saniye Fakat bu zat dışan çıkar-
koştu. O: ken bir ada~ • kolundan t~ttu: 

D Et d kayıt - Sen mçın fena sozler 
- e er e varsa söylüyorsun? diye sataştı. 

verebilir! dedi. . • • Fakat Halk fırkası azasm-
F akat bu sefer ildncı bir dan biri yetişti, kurtardı, fa-

itiraz yapıldı: kat bu sırada bu gencin nüfus 
- Mahalle isminde bir . tezkeresi ortadan kaybolmuştu. 

İntihabın En Hararetli Merkezi 
Dün Eyip Oldu .•• 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada) - Yahya Galip Beye cevap 
veriniz. Biz Apostullar değiliz ! 

Halk, eski vali ve belediye diye bağınyorlardı. 
reisini şiddetli alkışlarla karşı- Haydar Bey: 
landı. Yanına yaklaşanlar M ı· afı n · d 
k ki 1 d h k . .. .. ı - ec ıs n a ene menın e 

uca ayor ar ı er esın soztı: 1 k t" H lk fırk if · · b 1 mem e e ı a asının -
- Derdımıze çare u un, 1.. . ... kl d" w. • akıl 
1 • · • kull ana suru e ıgını yana y a 

rey enmızı anamayoruz. .. ,. b d d 
Yah li Be fı k 

soyııyen, en en aha çok 
ya ga p y r anıza h if . 

Apostollar fırkası diyor. mu .al ~lan :ahya ~ıp 
Haydar Bey cami önünde ~~!m efkannd~kı bu degışık-

şu kısa hitabeyi irat etti: 1ıgı çok garıp buluyorum. 
Serbes Cümhuriyet fırkası itidalle reyinizi veriniz. " Dedi. 

Apostollar değildir Türk va· Sonra . Ser~e~t fırka Eyüp 
tanperverlerinin fırkasıdır. t merkezıne gıtti. 
Bir Gencin Çocukluğu c ~ami Köyü Geliyor 

Sonra intihap mahalline gi- Önlerinde davul zurna ve 
rerek intihap sandığına ablan oınuzlannda Serbest fırkanın 
reyleri tetkik etti. Bu SU'ada büyük bayraklan olduğu halde 
Milliyet gazetesi muharrirlerin- kesif bir kalabalıkla ve oto
d~ olduğunu söyliyen ge~ç mobillerle Rami köy münte
bır çocuk Haydar Beye bagı- bipleri Serbest fırka önünden 
rarak: . . geçerken büyük tezahüratta 

-Haydar Beyi Sen ıntihaba bulundular. Burada ocak reisi 
tesir yapıyorsun, derhal bu- Muhittin Bey tarafından pen-
radan çıkmalısınız. Buyurunuz çereden bir nutuk söylendi. 
dışarıya.. C d t K · B 

Herkes gibi Haydar Bey de e~ e en~. ey 
bu çocuğun bu haline hayret intihap Meclısınde 
etti. Kendisine vekar veseki- İntihabın en heyecanlı bir 
netle şu cevabı verdi: zamanında cami önünde Cev~ 

- Ben meb'usum. Sen an- det Kerim Bey görünmüştü. 
lamazsın. Girebilirim. Cevdet Kerim Bey intihap 

Bir müddet sonra Haydar sandığı başında intihap encü
Bey alkışlar içinde camii terk meni azasile ve Eyüp Halk 
ederden halk: fırkası erkinile temas ettikten 

Ş. Şimendiferinde 
Amele Bugün Bir 
Kongre Yapıyor 

Şark şimendiferleri amelesi 
cemiyeti bugün fevkalade bir 
toplanb yapacaktır. Bu toplan
tıda amelenin sebepli sebepsiz 
işinden çıkanlmasman bir ta
kım esaslara raptı, ve bilhas
sa yok yere işinden çıkarılan 
Kimil Ef. nin tekrar işe alın
ması, ve kıdemleri, maaşları 

tenzil edilen Mehmet Ali Kad
ri, Ali Mehmet Efendilerin 
kıdemlerinin iadcsile kendile
rine eski maaş!an üzerinden 
maaş vertlmesi görüşülecektir. 

Darülfünun İntihabı 
Darü:ffüıun e:m!nlik intihabı 

önümüzdeki salı veya çarşam
ba günü y:ı:)Jması muhtemel
dir. Tıp fakültesinden henüz 
hiçbir kimse namzet göste
rilmemi ~tir. Darülfünunun her 
şubesine mensup kahir bir 
ekseriyetin Muammer Raşit 

ve Yusuf Ziya Beyler müte
mayil olduğu temin edilmek
tedir. 

ve bazı emirler verdikten 
800Ta kapı önüne çıktı ve 
bağırdı: 

-Çagmn şu adamı göreyim! 
Eyip Halk fırkası mutemed· 

Fikri Bey bu adamı buldu. 
Bu zat Ali Beyköyü baş mual
limi Cemal Bey idi: 

- Sen necisin? burada ne 
işin var, niçin Serbest fırkaya 
köylüyü teşvik ediyorsun? 

- Ben muallimim. Çok 
mukaddes bildiğim reyımı 
kullanmak ıçm geldim dedi . 
Cevdet Kerim Bey ona şu 
cevabı verdi: 

- Sen buraya geleceğine 
çocuk.lan alıp dağlara, kırlara 
götürsen daha iyi olmazmı idi? 
Sen azledileceksinl 

Ali Beyköyü geliyor 
Saat 2.5 ta Ali Beyköyü 

davul zurna ve büyük otomo
billerle gelerek esasen dolan 
sokakların kalabalığım arttı:rdı. 

- Biz reyimizi atmıyacağız. 
Oiin gece muhtarlar bizi iğfal 
ettiler, sandık köye ge!ecek 
dediler. Davul çalarak halka 
ilin ettirdiler. 

Fakat biz reyimizin bugün 
verileceğini bildiğimiz ıçm 

geldik. Rey vereceğiz diye 
bağırdılar. Serbes fırka ocağı 
bu şikayetlerini nazarı itibara 
alarak kaymakama müracaat 
etti. Fakat defterlerin gelme
diğini söylediler. H~lk: 

-Defterlerimizi de biz mi 
{Devamı 3 üncü .sayfaınızdaJ 

Gazi Hazretle
rinin Atletlere .. 

iltifatları 
Gut hazretleri Balkarı atlefzm oywı• 

Jarının batlamaaı mli ıiaı:betile Türkiye 
ve Yunan:atan ati •tizm {eder.ıa}'on!Mı 
tarafından çekilen tazimat telgrafına 
cevap vermişler ve lı:rk mea1ektatlanna 
i'Österdikleri hararetli huanü kabulden 
dolayı Yuoa.ıı aUetlerine teşeldı.lirlerlA! 
bildirmişlerdir. 

BALKAN KONFERANSINDA 
MÜŞAHİTLER.iMİZ 

Dün Atina darülfünununda Bal· 
kan konferansı murahhash:nnın 
şerefin"! bir kabul resmi yapılmış• 
tır. Hamdullah Suphi hey burada 
bir nutuk söylemiş ve çok beye
nilmiştir. Alkışlanan cümlesi şudur: 

- Ha kan A.ıne eri aulh mefkuresine 
el uzatmalıdır. flalka ı anne eri çacuk
lanna daha memede iken sulh ve kar
:leşlik fikrini teıl in etmelııllr:er. 

RECEP IlEYlN FiKRI 
Sabık Nafia Vekiıi Recep Bey dllD 

bir muharririmize: 
- lntih:tbab!l b8yle mücadele1i olu• 

şu çok iyi olmuştur. Bı.rkaç kişi de o.ıa 
.inaı ve gWi muhalefet daha :ı.ararlıdU'. 
ıiemlştir. 

SADULLAH BEY YAJ.OV ADA 
Sadullah bey teftiş için Yalovftya 

gitmiştir. s~yrh;efain bu aene yeni 
vapur a'mıyacaktır. 

HARiCiYE VEKiLi ANKARADA 
A ı o·.tn va· nı'J ve istasyonda 

3aşvekil ile hariciye Hkructi crklru 
arafından karşı anmıştır. 

MAARiF VEKiLi ŞEHRIMlZDE 
Maarif Vekili şehrimi%de bir hafta 

kalacak ve bu miıJdet zarfında Orla• 
öydeki Gat:lpaşa kı:ı. şehir mektebinin 
dimeye .e Gal:ıtasaray lisesi iptiJat 
ı•ımlannın da Ortalı.öye nalıı..ll hwıuııu• 

ıu tetkik edec .. ktir. 
\DLIYE VEKİU TETKİK EDiYOR 

Adliye Vekili dün öğleden evvel 
ve sonra Adliye dairesinde icra 
ve iflas kanununun tadili etrafm
da ç.ıhşmış, tetkikabna devam 
etmiştir. 

DEVLET BANKASI 
HAZIRLANIYOR 

Ankarada Devlet bankası 
'çin hazırlık devam etmektedir. 
lisse senelerinin hangi mües
eselere kaçar tane tevzi edi

leceği şimdiden tesbit olun· 
maktadır. 

YUNKRES TAYYARESİ 
GELiYOR ..• 

Havanın fenalığı dolayısile 
muvasalab geçiken Y onkrcsin 
en büyük tayyaresi bugün 
öğleden bir saat sonra Yeşil
köyde bulunacaktır. 

PARAMIZIN KIYMETl 
MESELESİ 

Osmanlı bankası da (tro) bin 
İsterlin sermaye ile bankalar kon
soraiyomuna girmiştir. ihracat 
mevsimi olduğundnn şimdi günde 
elli bin lngiliz gelmekte, otuz bi
ni ithalata sarfedilmekte, yirmi 
bini birikmektedir. Şimdi konsor
siyomun elinde üç milyon ingiliz 
lirası varaır. 

Pigangonzuzu Kazananların 
Üçüncü Listesi Altıncı 

Sayfamızdadtr 

--==================================================================================================:============================= 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. İdman Yapıyor J 

• 

1 : Haaan Bey - Aman yahu... Bu b'apezlerde ı 2: Hasan Bey - Biraz da boks ÖtJ"enelim. Pat, 
adamın beyni .iönüycr ... Hop 1 Hop J küt! Pat, küt 1 

3: Bir zair - Hasan Bey! Ne o, _j>ylc ? İdm:ın ı 4 • asan Bey-İdman yapıyorum yal Bu sencW 
mı yapıyorsun? ha · ördüm de gclec~k intihaplara haz.ırlanıyorunJ• 
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Her gün -Gayri Müslimler 
Bu Memleketin 
Vatandaşı Detil Midir. 

1ııL ZEKERiYA 
Serbest Cümhuriyet fırkası- , 

nm Cemiyeti Belediye azahğı
na namzet gösterdiği kimseler 
arasında Musevi, Rum ve Er
meni vatandaşlardan da bazı 
kimseler vardır. 

Listede bu isimleri gören 
gazetelerden biri derhal ertesi 

1 Son Postanın Resimli Makalesi "" İntihap Sandı"jı Ve Kanun * 1 

. 
' · '· ; 

Sözün Kısuı 
intihap -
Karşısında 
Hükumet .. 
Htlkamet gazetelerine bakın, 

Valiyi dinleyin, Kaymakamlara 
sorun: 

İntihap tam bir sükiin içinde 
ve kanuni bir surette yapıl
maktadır. Çıt çıkmıyor, kimse 

günü şu fıkrayı yazdı: 
0 Serbest Cümhuriyet fırka

sının namzetler arasında gay
ri müslim unsurlardan bazıla
rını göstermesi vatandaşlar 
arasında fena tesir yapmış, 
efkarı umumiyeyi Halk fırkası 

l - lntib .. bat n;ıücadcksi bir fikir kav
gasıdır. Rey sandığında Herkes k endi fıkr"

nin galebuini iner. 

un için her memlekette intihap [ 3 - Fakat dünyanın her yerinde hüku-
~a kavgalar olur, başlar yanla, 1 met memuru bitaraf kalır ve sandık elra· 

ba.ıen olenler bulunur. J fında kanun bikim olur. 

kimsenin ayağına basmıyor,, 
yeni doğmuş bir çocuk bile 
rey ve.rmiye gelse hiçbir tarafı 
zedelenmez, incinmez; intizam 
o kadar mükemmel, bitarafhk, 
o kadar milemmendir. 

lehine çevirmiştir. • BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
- Peki, o defterlerdeki 

isim noksanlan nedir? 
- Yalan . 
- Ben bite ismimi hiç bir Dün Hasköyde intihabat 

listede bulamadım ? propagandası yapmak üue bir 
ınusevi söz söylemek istemif. 
Fakat Halk fırkası propagan
dacıları derhal ortaya atılarak: 

Tekirdağda ı· tih b E H ı· ' Zonguldak'ta . . . n a ın n araret ı . 
F ecı Bır Otomobıl Kazası • Dü• • intihap Bir Hafta Uzadı 

- İyi aramamışsın. 
- Rey yırtılmaları ? 
- Aslı yok. 

- Sen bu memlekette söz 
aöyliyemezsin. Senin h&kkı 
kelamın yok. 

Diye bağırmışlar ve adam

ı:e~dağı - Panayır Y~ Merkezı -ı Eyıp Oldu Zonguldak - Bura m~ihabı 
ne ışliyen kamyonlardan bU181 ;_ usul.en ayın albsında bıtmek 

- Tehditler ? 
- Kati'yen 1 
- Dayak ziyafetleri ? 
- Kuyruklu yalan 1 

cağızı susturmuşlar. 
kasaba kenanndaki köprüden - -- iı • izım iken ekseriyet temin 
geçerken devril~ üç irişi öl- { Bq tarafı 2 ine i sayfada ) bap yapılmıştır. ua taraf t~ edilemediği iç.in bir hafta daha - Kadıköyiindeki cerh vak-• Dünkü Vakıt gazetesi cemi- dü ikim ,.ok agırw olmak üze- h hararetle çahşmaktaclır. Hangi bl • ..+. B " k d ' .,. getireceğiz, niçin inh ap en- . af k - belli değil-" uza mo.r.r. ugune a ar 

asa? Taksimdeki hücum? 
- Şahsi meseleleri 

Yeti belediye namzetleri ara
sında müslim olmıyan unsur-

re sekiz yaralı var, ölen ve dimeni getirtmedi. Defterle- ~ m - :zanacagı sandığa (1350) rey abldıjı tes-
yaralananlann hepsi gürbüz, rimiz buradadır. Diye bağır- ~· Büyükada dak ~tL~ bit olwmıuştur. Bunlann (200-

- Memleketin her tarafın-

lann bulunmasını, hainlere tek
rar baş kaldırmak imkinım 
Vermek auretile tefsir ediyor. 

genç kimselerdir. Köprünün · tiha ruaya rey YaJDe istiyen IH1D 25C)i\ 1-d .. st k"ll al dılar. Bir u sonra m · ha ha all iflerinden ~ ., &il arım mu e ı er mış, 
dar, bozuk, korkuluksuz olma- iştirak edebilecekleri söylene- l-~-- ~-...ı...-~ lerini (1000-1100) kadarım Halk fır
sı kazaya sebebiyet vermiştir. .uuuır. ~ ~tt~ ~y kası almıştır. HalbuJ9 rey 
Bu vaziyet şimdiye kadar ali- ::.eli. halkın galeyam teskin ~~madı~ ıçın mtihaptan vermiye hakkı olanlar ( 3200) 

dan gelen Halkin ıikiyetleri. 
~rfizlerce, binlerce tutulan maz
batalar, en muteber adamla-

• nn şehadetTeri, imzalan ? 
Dün Eyip'te intihabat esna-

aında Yahya Galip B. Serbest 
fırkadan bahsederken namzetler 
arasında gayn müslimlerin bu
huıduğunu ima ederelr. "Bu 
fırka givurlu fırkasıJır" diye

kadar olan makamın nazan ~af eden bır kısı~ Heybe- olarak tesbit edildiğinden hal-
dikkatini celbetmemiş mı'? Yol, Sanyer - y eniköy ~ere ~ göz . dagı ~ km nısfından fazlası intihaba 

- Birşer ispat etmez.! 
-Yani? 
- intihap mükemmeldir • 

köprü İDfa5ı için her sene ay- Bu mıntakada belediye inli. ~ b~diye bekçiler vasatasile iıtirak etmem~ d~mektir: Yal-
rılan binlerce liralar nereye habab Bebek, Amavutköy, blJ' tamım yaptırmış, rey yer- ım Bartmda mtihap bar ara 
sarfediliyor? Kuruçqmec:le yapalmıştır. Be- miyenlerden (10) liradan (50) çetİll bir manzara arzetmiştir. 

Halk yalan s6ylüyor. 
- Yalan s6yliıyor, Halid 

cek kadar iieri gitmiştir. 

* Eski P~ye Vekili Mahmut 
Esat bey daha geçende, Öde
mişte irat ettiği nutukta bu 
nıemlekette öz Türk olmıyan
larm ancak esir ve kGle ola
bileceğini söylemişti. 

* . Bütün bunlar gösteriyor ki, 
hız gayri müslim unsurlan va
tandaş olarak telakki etmiyoruz. 

Halbuki teşkilib esasiye 
kanunu memleketin bütün ev-
litlannı Türk vatandaşı olarak 
~ul etmiştir. Din, mezhep, 
~ farkı gözetmemiştir. Bu 
itibarla memleketimizde bulu
lla.n Museviler, Rumlar ve Er
~~ı;ıiler de sizin gib~ benim 
Jibı bir Türk vatandaşıdır. 
Bö~le olduğu için de vergi 
•cnyor, askere gidiyor ve ka
llUJıun tayin ettiği bütün 
llliikellefiyetleri yapıyorlar. Bu
lıa mukabil ıeylerini serbestçe 
"~eyi ve meclise aza intihap 
e~ılıneyi isterlerse bunu çok 
l<>ttnla emek llzımdır. 

İzmirde Serbest 
Fırka Kazanıyor 

lzmir, 10 (H. M.) - İzmir
de şimdiye kadar (19600) rey 
verilmiştir. Bu miktardan 
( 1600) ü Halk fırkasının ( 18000) 
de Serbest fırkamndır. 

İntihap müddeti bir hafta 
daha temdit edilmiştir. 

Aydından Şikayet Var 
Aydın 10 (H. M.) - Dahi· 

liye Vekili hükumetin intiha
batta bitaraf kalmasını emretti. 
Bunu yakinen biliyorum. Fakat 
buna rağmen vaziyet değişme
di, hatta müdahale alenilefti. 
Nazan dikkati celbederim. 

Umumi Vaziyet 
Ne Halde? 

Ankara, 9 - Şimdiye kadar 
14 viliyet, 114 kaza ve 20 
nahiyede intihabat bitmiştir. 
350 kaza ve viliyette intihaba 
devam olunmaktadır. 

HALK FIRKASININ 
KAZANDIGI YERLER 

~tanbul niıfusunun bir 
Qci da gayri müslimdir. 

1 .• Yle bir şehrin belediye me~
hısınde hiçbir gayri müslim aza 
ıı::unmaması herhalde tabii bir 
~telakki edilemez. Demokrasi F etbiye, Sungurlu, Yalvaç 
\' yatandaşa vadettiği hakkı kazalannda Halk Fırkası ka
idr~ıye mecburdur. Aksini 

111 
dıa etmek <!emokrasiyi anla- zanmıştır. 
aa...ıc demektir. AntaJ d y . 

liır bk v y k . ·ı·k ya a enı sız e an esıcı ı 
)'~~> saatte tehrimizde (9) F ı r k a • . • 
tu esicilik, (4) hırsızlık olmuşr. Antalya - Dün gece S. C. 

Kaza Kurşunu F. merkez binasmda umumi 
O bir içtima yapılmıştır. Bu içti-

tab sküdarda tatlıcı Cemil Ef. mada hazır bulunanlann yelcü
)'aş~~ca ile oynarken kızı (18) nu bin, bin beı yüz kişi ka
l'ar 1 a Saniyeyi karnından 

a amıştır. dardı. Bina bu kalabalığı isti-
Ot b ap etmediğinden halk bahçe-

orno illerde yangın ye çıkmıı, buraya da sığama
tf Ga~a~ada benzin alan Rasim yınca bahçe duvarlarına ve 
lca;ndının otomobili ile Eren- ağaçlara çıkıp oturmuştur. Bu 
tr. :e c~ya götüren Ardq SlJ'ada fırka mllmessili Dr. Bur
Çıkın aı! kamyonda yangın 
)on ıı, s~ndürülmüştür. Kam- hanettin ve merkez heyeti 
'1ış~: hır kısım eşyası yan- azasından Akif Beylerin aöyle-

H • dikleri sözler orada bulunan 
~~la~~ • F ~ciAd S! DA v ASI - DUa halk tarafından ıilrekli alkıt-
'-~rc ed e a lae eanuında otomobili 1 I k l Sok ı.. k 
~elbine e an.latmıt neticede tahltJerin d k ( k ki do' 
laıtçaıuu:· kazayı teabit e<!en filim ın, ız, ço u çocu a ı• 
~.... ~etkT llclne karar Yerilerek mUfhı. 

bek ve Amavutköylüler tevkle liraya kadar ceza &lmacağuu 
Serbest fırkaya rey ~. bildirmiştir. sandığa rey atbğı g&-üldü, 
Fakat Sanyerdeki Serbest Kasımpaşada protesto edildi. 
L..ı.._ lehin ed • Y ann bu mmtaka ela Eren-~.... e ceryan en mti- ~-bıta, dün her __ ... __ :... 
h ba k dabal Gt ucuaı - köy, Glztepe, Merdivenköy 

a t ço mü eler kar- Kammpaşa da bazı kahvelerde haUa rey Yerecektir. iki 
şısmda kalmış, burada bee]. tabarriyat yapmıştır. Bu arada taraf ta hazırlandığına göre 
diye namzedi Hüsamettia bir kahvecinin para çekme- Kadddiy mikadelesi çok hara
paşa zadeler bir Serbest fırka cesine de •azıyet edilip hU1lat retli olacaktır. 
~--LL____ dö r. .. ı dir G • Diiııkn Kadıköy intihabatı 
ıuuuuuıw vm~er • aa ı.sayılm)fbr. . 
hazreti · · h -·:-ı baklanda Giztepe ocağından 

ennm e~ ._.eri Mak- Kadıköy Kasapzade Fehmi Beyin bize 
bule Hanna burada reyma s6ylediği tunlardır: 
kuilanllllfbr. Sandığın ba- Kadıköyde diin intihabat _ Din Halk fırkası bir 
şında Amca Tevfik Efendi hararetsiz olmuştur. Çünki ekmeğe adam topladı. Gözümle 
bulunuyordu. blkada Halk fırkası taraf- gördüm. iki dilenci ekmekle 

Hisar _ Beykoz !tarlan fazla kalabalıkh. rey sandığı başına getirildi. 
bu fırka için çalışan memur- Bu hali polis &"Örüyordu, fakat 

Bu mmtakada da intµıap lara dairelerinden izin alınmıştı. aldırmıyordu. 
Serbest fırka lehine iııkipf Halbuki Serbest fırkanın taraf- OskOdar mıntaka•, dün, 
etmektedir. denebilir ki intizamla çalışan 

tarlan it ve güçlerine gitmit- intihap merkezlerinden biri idi. 
Halk ekseriyetle her yerde lerdi. Bu yüzden hararet hafifti Evvelki giin1ere nisbetle mü-

olduğu gibi burada da Serbest ve usulü veçhile kaydı olsun, dahale daha azdı, halk, daha 
fırkaya rey Yermektedir Mu- olmasun halk hep Halk fır- temkinle bqtan savulmak is-
tat mlşküllt burada da 16ze kasana rey verdiriliyordu. teniyordu. Bunun 11ebebi ba-
çarpmaktadır. B d dık b da sitti: Çünkü bu mmtakada 

Ad 1 d u sıra a san qm jflerin başına münevver ve 
a ar a { Halk fırkasına mensup bir zat h 

" üriyetperver ıenç bp tale-
uün Burgaz adasında inti- gazete okur gibi yaparke!.. besi geçmitti. 

Maamafi bir kaç defa, ya
pılan yolsuzluklar yüzünden 
hadise çıkmua pek yakınlaşb. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Serbes faka erkim derhal mruıi 
oldular. 

Bu hadiselerin sebebı, bq

- Halk! 
Bu son iddiayı yapan da 

İstanbul valisidir. Halkın Fethi 
Beyi aldatbğmı söylemiye ce
saret edecek kadar büyük bir 
kahramanlık gösteren Muhittin 
Bey, valisi olduğu latanbul 
halkını yalancı ve Fethi Beyi 
de safdil bir çocuk seviyesine 
indiriyor. 

Ah, yukandanberi saydıit
nuz günahlardan en küçüthl 
kazara Halk hrkasuıa mensup 
olmıyan biri yÇAydı, kimbilir, 
ne kadar kıyametler kopardı? 
Hlkümet ıazetcleri: " Cinayet. 
reulet, feliket ,. diye feryadı 
huarlardı. 

Bugiln onlar .&kindir ve 
memnundur: ÇüokG intihap 
tam bir slllr6n içinde cereyan 
ediyor! 

kullanamamlfbr. Bunun 1ebebi 
rey vermek istiyenlerin altı ay 
bir yerde oturmak mecburi
yetinde olmalanclır. 

Fetlıl bey Avrupadan yeni 
geldiii için bu ıeraiti haiz de
ğildir. Bundan dolayı reyini 
kullanamamıştlJ'. Bu hadise de 
intihap kanununun ne derece 
isabetli olduğunu parlak bir 
surette ispat ederi 

Bir Tavzih Ankara civannda l>ulu
nan köylerdeki fakir halk 
tebre tavuk, yumurta gibi 
şeyler getirip satar, 
geçinirdi. Bu sayede An
karada oturanlar da bu 
kabil eşyayı daha ucuz 
tedarik edebiliyorlardı. 

mahsullerini orada satma
lan usul ittihaz olunabi
lirdi. Hayır bu da diiJil
nülmedi. En kesdirme yo
la müracaat edildi: Köy
lülerin şehre girmeleri 
menedildi. 

Şimdi köyliller şehir 
hududuna kadar geliyor, 

lanoda esrarkeş lsmail Hakkı 
isminde biri bulunan on, on 
b~ ne idüki belirsizin miina- Gazetenizin ' - 1 O - 930 
sebetsiılikleridır. Çiinkn bu tarihli nnahaaımn d6rdünctl 
adamlar, giiya tesir yapacak- sayfaaıııda s.ıbık cemiyeti be
lan ünıüclile etrafa mOtema- lediye azasından Cemal Beyin 
diy~n te:bdit savuruyorlardı. ;3mini yeni fırkanın namzetleri 
Tı_> talebesi vekurdu, efendi meyamnda ıardilğünll, fakat 
idi bu s~zlere hiç aldırmadan kendisinin Serbest fırkaya 
vazifesiıü yıt.pıyordu. Maama-
fih halk •rasmda bir laadise mensup bulunmadığını tavzih Fakat Ankara şehri 

imar edilince köylülerin 
ıehre girmesi menedildi. 

Güzel Ankara sokak· 
lannda köylülerin ellerin-
de yumurta sepeti fakir 
ve pejmürde kıyafetleri ,ile 
dolaşmalan münuip ,ıö
rülmedi. Ali.. buna birşey 
denemez. Fakat buna mu
kabil şehrin muayyen bir 
yerinde ufak bir pazar 
tayin edilerek kaylülerin 

içeri giremiyorlar. Mah· 
sullerini de ıebir hududu
nun haricinde satmıya 
mecbur oluyorlar. 

Köylüyü şehre girmek
teo menetmek, ve onu 
şehrin manzarasını iblil 
eder görmek doğru olmı

yabilir. Fakat ne yapa
lım ki biz halkçılığı böy
le anlıyoruz. Sen buna: 

Jst~r inan, lst r inanma I 

çıkmaması için de zabıtayı ettiğine dair bir havadis n .. -
haberdar etmişlerdi. Halk, bli- rolunmufbır deniyor. 
yük bir ekseriyetle Serbes fır- Serb .... t fakaya mensup olup 
kaya rey veriyorlardı. Burada mesktr fırka ile çalıımak iate
dikkate değer bir vak'a cfilWml ve kanaatim fırka pren-
olmuştur \•e şudur: a• 

Valdei atik mahallesinden aiplerine muvafık olduğunu ve 
bahçıvan Abdi ağa rey Yer- ondan aynlmıyacağımı beyan 
meğe gelmişti. kaydım bul- eder ve bu tekzipnameniıı 
durdu, nüfus kiğıdmı milhllr- gazeten:Zde matbuat kanunu-
lett_i, ftkab~ı:tti'f nun emir ve sarahati mucl-

~ diye dlfan t.r 
karıldı. hince flynİ slitunda aynen neş-

Fethi Beyin Reyi rctlilmesini temenni ederim Ef. 
Serbest Fırka lideri Fethi Sabık Cemiyeti belediye ua· ""•il&tu en toför acıklı vak'ayı bütGn 1 ar a arp anmışbr. a.., ·-

~bar. etrial•aalye talik olaa- H. 
• A~laa •'------------------------------------------

Bey evvelki gün y eniköyde 6ından_}>~vanı muhue~t mGddel 
reyini l.ui!amnak istemiı, f.ıkat ( umuö1lliığınde1a mitekaitı 
isır:i c:efter:ierde olmadıfı için c....ı 





Kari Gözile 
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insan Vücutlanna bibi Bir Şekil 
Vermek için Neler Yapıyorlar? 

Kadın 

rkekleri 

Sa,Ea S 

Ve Kalp 
• 

lşlerı 

Aldatan Kadınlar Zongu!dak 
Madenleri ; Kadınlar Erkekleri Ne 

{ Vakit Ve Niçin -Aldahr 
~ 

2 - Vıkıula ıüzellik te
ınlni _. ~Wa gapılan ınalateli/ 
luueUUer. 

' 

lnaıtlar aon zamanlarda Ti- J mekteplerde muhtelif bedeni ı Tlicudumuzun alzellijiae iliM 
cut gllzellijine fazla ehemmiyet hareketler Ye mOtenevvi elana- etmeliyiz. Bilhuu çocaklan
ftl'miye hatladılar. Filhakika 1ar atretilmektedir. Bu hare- mızuı wcutlanm kat'iyen ihmal 
medeni memleketlerde son ne- ketlerden .önra vücut hakika- etmemeli · 
lillerin erkek ve kadınlannda ten ilahi bir ahenk keabediyor yız.---
eakilere ajabetle çok bariz bir ve inaan ,OZeli meydana Nihayet O da Anladı 
pzellik vardır. Bunu muayyen çıkıyor. 

bedeni hareketlerle, idmanlarla Biz, dünyada vücudunu ea 
temin ediyorlar. ziyade ihmal eden milletler-

Ba hmmta en ileri ıidenler den biriyiz. Onan için de ek· 
Almanlardır. Alman yada vlcu- terimizin wcutlar ı çarpak, ii
du gilzellqtirmek usulln& ri btlirti, : tekilmdir. Gerek 
6ğreten mektepler .ardır. Bn bdm, gerek erkek, hepimiz 
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Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 

İMDAT GELiYOR 

fena değilmif. 
Birbirine kuvvetle dikil

mİf iki bezle nehrin dibini ta
ramak iatemif. Fakat, bezi• 
suyun içinde dalıalanchjı içİll 

iL_ m•kut bir tlb'll hami olma· 
~ zorla gülilmsedi: 1 murdan sonra hrbna diner. mlf. Halbuki bu oltama te-" t,!: yanıhmtız ifte. K6pr6ye geldiler ve &te yin ta suyun dibine kadar 

..-.,--:- son aldamŞm tarafa geçtiler. Sağa saparak, inmeai llzımdar. 
Jl...a adada, ,OVercinliğe doğru yü- Raul, bir takam demir çem-

l>ellcereden balda : rftdüler. Raul, bir ay kadar berler ve çerçiveler ıa.tere-
~ Fırtına devam ediyor. evvel, pvercinlikte kendine rek ilive etti: 
"dehşet. Ma':IDafih, ife mahsus bir anahtar yapbr- - Fakat, bakmız, bunlar 

8e Y~ . mecburuz. mışb. M&ya Montesylnlln kullandağa 
'-~ itiraz etti : Bu anahtarla güvercinliğin aletlerdi. Demin zikrettiğim 
--.. ,..~- Y•ğıbur albnda mı? kapıamı açtı. lçerde, elektrik mahzurdan salimclirler. 
A ~e yok. telleri, kendiliklerinden düzel- Raul, duvarın kenarmda 

~ ~anda öyle müthit mişlerdi. Işıklan yakb. duran bir merdivenden çakb. 
~elira vardı ki, önllne ne Hep birden mahzen katına Ye sulann hizasından bir bu
~ir . d e derhal aüpürebilecek indiler. Raul, iki kızkardeşe çuk metreye kadar . yllkseldi. 
~ :,kdetle eaiyor, köklerin- ve Beşuya birçok demir çuıJt: 1 • Orada, tozlu küçük bir pen-

Sa"' ecek maniler anyordu. lar, alit ve edevat, he..... c...re varda. Ral bunu açb. 
1-t. ~_Gakı altında el.şan Ç1kb- büyük örtüler göstererek an- ı içeriye rilzgir, daşan havanın 
~W dedi L !. 

-. F.,. ili: lattı : tazeliği ve sulann HIİ bir 
... 7ezan var. Belki yaj- - M&yö Arnoldun fikri ande girmişti. 

Latanbul yollarmm çabuk bo

aulduju 18rftld&ğnnden bele
diye, yollar için yeni bir İllf& 
uaulO aramaktaclar. Bakahm 
bu işten naul bir netiee alma
cakttr. 

Betunun ela yarchmile, Ra
al, bu demir çemberlenl• 
birini pencereden ıeçlrerek 
aaya urlotb. 

- 1y1, dem, itte bunlar Y•· 
d.,De suyun ta dipleri mll
k~I taranabilir; adeta •i
ıa.i& balak toplanır fibi. 

Kuleden çıkblar. Y ajmur 
aiabeten hafiflemifti. Orel 
nehri, Sene dotru alomyacak 
kaaar alçalmıt ı&rllntıyorcla. 
Bir mDvazene devresi geçirmk
ten aonra, ikisi aramda bir 
mllcadele başladı. Biri tabii 
mecrUIDI takip etmek istiyor, 
diieri ona doira kaJ1Uyarak 
bir anafor husule ıetiriyorclu. 

Ve Orel nehri, Sen'le de
nizin k&nfmasmdan mtltevellit 
dalıalarm istila.. albnda, mil
tereddit, kabarmış ve nihayet 
mağlQp olarak kaynağına clot
rq ric'ate bqlamlfb. 

Raul bajırda: 

Aldablan Erkekler 
Ne Yapmalı? 

Biz fimdiye kadar erkekle
rta kadmlan aldatbİJDI zanne
derdik. Kadm qk İ.fİDde dai
ma menfi vuiyetteclir. Sever, 
fakat izhar edemez. T•••pnak 
..... fakat tqebblatbı erkek 
tarafmdan gelmuiai beldemiye 
mecburdur. Kadm tefebblae 

1 
,....., itibanm, .. ,.,etini 
kaybecler. Onun için qk Ye 
...da ifinde tqebbll da•a 
.kek tarafından ıelir ft qk 
mlauebetinin bozulmam pne 
erkelin tqebbilaile olur. Bu 
.-ait dahilinde bir bdmm 
erkeji aldatmaaı mevzubalıia 
olamu. 

Fakat dnn Oaknclardan bir 
mektup aldım. Bir delikanb, 
bir im tarahndan aldabldağmı 

.aylllyor: "Ben, diyor, km se
viyordum. Kendiaine sevdamı 

izhar ettim. O da mukabele 
etti. Birbirimizle evlenmiye ka
rar verdik; ben ondan başka-
lile evlenemezdim. O da ba
na ayni vadi tekrar etti. Fa-
kat bir aydır im beni ter
ketti. Arbk yamma gelmiyor 
Halbuki ben arbk evlen-
mek bere oldupmuzu zanne
diyordum. Onu hlli da se
Tiyol'UID. Ne yapayım? " 

itte bu genç, aldabcı ka-
dınlardan birinin . kurba-:-
mdar. Onun qlo aaf ve 
muumdur. Fakat kız, Aflnnda 
umiml delildir. O eğlenmek 
ilatiyacmdadar. 

Buııiin seninle, yann batka
lile eğlenecektir. Onun için 
bir erkekle yaşamak milmldın 
değildir. Bu sebeple bununla 
evlenmek te tehlikelidir. 

Evlenmek bu kadar basit 
bir it değildir. Sizi sevdanı:nn 
hararetli bir zamanında ter
keden kaclıiı arbk size hayat 
arkadatı olamaz. Evlenirken 
~ kwn bu tabiat
lerine dikkat etmek llzimcbr. 

Hanılltlegze 

- Ne prip laadiae. T alii
.a ..,.. Bu nevi tabiat hadi
lelerinin pek nadir bir teY ol
cluklanna kaniim. Eğer istifa
de etmek iatiyonak hiçbir 
teferruab ıfzden kaçmmyahm. 

Adayı koşarak ıeçti ve 
kUfl ulıile çakarak, Arnol
dun elinden kayarak kaçbja 
aoktacla ejildi. Kayalar ara-
1mda botulan su kiitleleri, yu
karlara kadar fatlanyorlarda 
Ye &ç .atGdün bulunduğu aa
UJI •uluyorlardı. 

Betu ve iki kızkardef, Ra
uliln etrafmdan aynlmıyor 
Ye merakla bakıyorlardı. Ra
al, dilşüncesini açıkça mınl
danıyordu: 

-Tahminim yanlıf değilmit
Eğer • ,. tahminlerime 
l?JU '" ~·· • .:arzda cereyan 
edecek oluna her19y dahaJ 
fazla vuzuh kesbedecek. Ve 
bu başka ınrın de olamu • 

1 Sade Rop 1 

Bu elbiseyi her ev hanımı 
kolaylıkla yapabilir. Sade ve 
arif bir tekli vardır. Etek, 
yukardan inen üç puta ile 
bashnlm11tır. Ôn kısım dllğ
melidir. Yakanın beyaz bir 
dantelle .nalenmeai her halde 
göztl alır. 

= TAKViM - • 

Ola sı 9-Teşrinievel-930 Hızır 156 

Arabi 
1'9CemuieleMl·1 

Valdt-Euat-Vuab 

Olaet 12.23 6 • 4 
Öile 6.21 12.02 
bdadl 9.32 15.13 

Rumi 

• • EJIGI • 1346 

V akıt-Ezani. Vaaatl 

Aqam 12.- 17.48 
Yatu 1.50 19.12 
im.ak 10.44 4.25 

Başka ınrın oluna İfİn ne ni
zamı kalır, ne de manbtı. 

Y anm saat geçti. Uzakta, 
Sen üzerinde, dalgalana müca
deleleri fittikçe uzaklaşıyordu. 

Bir yanın saat daha. Nehir 
ıittikçe daha •ilratle ukinle
fiyordu. Nihayet seviyesi ta· 
mamile alçaldı. Y aj'mur ela 
tamamile dinmif ve herşey, 
rünlllk manzarama almıştı. 

Raul: 
- ftte, dedi, yanılmamışım. 
Bir kelime s6ylememiş olan 

Betu dedi ki: 
- Senin aldanmamış olman 

için albn tozlanmn meydana 
çıkması lizımgelir. Rıyazi ne
tice: hani altınlar, efendi bu
retleri? 

Raul sordu: 
- Seni yalnz albnlar mı 

alakadar ediyor? 
( Arkası var ] 
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BAREM DEBLIZLERINDB 
GÖZLERİNDE V AHŞI BiR -pıRIL Ti, . iRi BURNUNDA AGIR BİR 
HORULTU VARDI, HEMEN "HALVET!,, DEYE BAGIRACAKTI .. 

V al de Sultanın birinci ka
pıya geldiğini haber verdik· 
leri sırada idi ki münasip bir 
tedbir bulmuştu. Gülnihalin 
perilerle alakası olup olmadı
ğını anlamak için habnna ge
len bu çare, başka bir kızla 
ayni yatak odasında vuslat l 
tecrübesine girişmekten iba- , 
retti. Bu tecrübe sırasında ge- J 
ne ses işitilirse sarayın, işi

tilmezse kumral güzelin tekin 
olmadığı anlaşılacaktı. 

Bu çareyi ciüşünebilmek, 
şişman adamı neşelendirdi, uy• 
kusuz gözlerine nisbi bir rev-

nak geldi; iri karnım sallıyarak 
salondan çıktı, orta kapıya 
doğru yollandı. Dehlizlerde, 

merdivenlerde halyaklar selama 
durmuşlardı, valde hazretlerini 
karşılamıya hazırlanmışlardı. 

adetleri bet yüzden fazla olan 
genç esirelerin rengin kıyafet· 
leri göz kamaşbncı bir tenev
vüle uzanıp gidiyordu. 

Hünkar, tasarladığı tecrübe 
için şimdiden bir kaz intihap 
etmesini muvafık görerek hare
ketini ağırlaştırdı, iki keçeli 
sıralanmış olan halayıklan 

birer birer gözden geçirmiye · 
başladı. Heyhatf.. Gözüne 
çarpan simaların hiçbiri hoşuna 
gitmiyor ve her muayenenin 

sonunda dudaklarından şu tera• 
ne dökülüyordu : 

- Hiç birisi Gülnihale 
beıızemez. 

Halbuki alay, çoktan orta 
kapıya gelmişti, valde sultan, 
ihtiyarlığın bilhassa körüklediji 
müziç bir ihtiraı içinde oğlunu 
bekliyordu. Saray hademesi de, 

gözleri yarı kapalı, " kudu.mu 
padişahi ,, ye muntazır bulu· 
nuyorlardı. Halk, babı hüma-
yun haricinde, Ayasofya ile 
üçüncü Ahmet çeşmesi arasın
da yığılmış duruyordu. Onlann 

o kapıdan içeri girmeleri 
memnu idi. 

Bu memnuiyet, halkın gücüne 
değil, hoşuna giden birşeydL 

Zira, şimdiki askeri müzeden 
orta kapıya kadar imtidat eden 

üç yüz metre uzunluğundaki 
saha, belki bütün kürenin en 
meşum bir noJ-tası sayılırdı. 
Cellat çeşmesi orada idi, 
" senki ibret ,, orada idi. Halk, 
zulüm ve ölilm haykıran bu 
menhus timsalleri görm~kten 
haklı bir ha,iyet duyardı. 

Vialde sultan bile, arabası
nın içinde hummalı bir intizar 
heyecanı geçirirken gözlerini 
etrafa çevirmekten tehaşi edi
yordu. Yanı başındaki çeşme
den, yüzlerce ve yüzlerce maz-
lum vatandaşın dinmek bilmez 
kanları imiş gibi solgun akan 
su, yüreğini bulandınyordu. 

ibret taşı, mütehaccir bir feli
ket yumruğu gibi sinirlerini 
oynabyordu. Bu sebeple biran 
evd içeriye girmek için sabır· 
sızlanıyordu. 

Fakat Hünkar, bütün bu 
bekleııişlere karşı la~ayt, mi
zacına uygun bir kız aramakla 
meşguldü. Her biri canlı bir 
konca sayılabilecek kadar za
rif ve latif olan sıra sıra kız
larm hepsini - Gülnihale ben
zemedikleri iç.in - eni kunu çir
kin buluyor, intihap meselesini 
bir türla neticelendiremiyordu. 

Hünkar, Henüz Tereddüt Ediyordu. 

Maksat, bir tecrübeden iba
ret olduğuna gCSre, onlardan 
her hangi birini seçmek müm
kündü. Yallardan beri kızlarla 
temas hususunda milşkillpe
sentlik göstermediğine, koynu• 
na kimi koyarlarsa kabul et· 
tiğine nazaran, biSyle seri bir 
intihabın kendisine yakışaca• 
ğtna da şüphe yoktu. Fakat 
bu tecrübe sırasında bile Gtilni
halden bir ıem'a bulmak isti
yor ve seçtiği kızın bir az ol· 
sun kumral haliyığa henze
mesini diliyordu. 

HUnkir meramım kolaylıkla 
tatmin edemediği için hopla· 
mağa başlamışti. Çırkin çeh· 
resi büsbütün çirkinleşiyor, 

-omuzlarındaki düşüklük daha 
iifençleşiyordu. Kaşını, gözünil 
oynatarak bir ,eyler, müsteh-

1000 

çen küfilrler homurdamyordu. 
Bu infial ile önllne ve ardına 
geleni haşlaması, delice dil· 
::~izlikler aöstermesi de muh
temeldi. 

( Arkaaı Y ann) ----Evkaf Müze Heye-
tinden istifa 
Evkaf müzesi heyeti idare 

azasından Münif Paşa istifa 
etmiştir. 

Tyatro Mektebinin 
Kayitleri t 

Tyatro mektebi talebe kay· 
dma devam etmektedir. ~ktep 
( 15) teşrinievvelde açılaqlkbr. 
Öğliye kadar nazariyat ve 

( 

;jğleden sonra da ameli tathi-
lcat gösterilecektir. 

Lira 
g 

Piyankomuzu Kimler Kazancf~? 
.r. 

İlk tertip etti;imi.ı. bin liralık piyankonun kur'ası (12) eylülde 
çekildi. Kazanan numaralann listesi de (13) eylülde yazıld1. Neşredi• 
len liste ıuf kupon numaralannt ihtiva ediyordu. Bu numaralar tas
nif edildiji için timdi de bu numaraların kimlere ait olduğunu ilin 
ediyoruz. Listeler, tanzim edildikçe peyderpey intişar edecektir. itte 
bir liste daha: 

Ka:ıandığı 

pua L 
5 

5 
5 

No. lımi 

2 to4 Yaşar Efendi 

1449 Ahmet Niyazi Ef. 
1609 Bürban B. 

Adreıi r 

Kadıköy Moda caddesi No. 
61 Yorgancı 
Ortaköy Yeni mahaUe 21 N. 
Galata Yemeniciler caddesi 
Ne. 72 

5 2314 Emin B. Sirkeci Muradiye caddeei N.11 
2,ô 535 Şevki " Galata paket gümrüğü Mu-

hasebe memuru. 
2,6 391 Emin " F~}"Zİatİ lisisi 9 sınıf 375 N. 
2,5 158 Kamile H. Süleymaniye Katipşemsittin 

mahallesi Hurremsultan soka· 
ğı No. 6 

2,5 2163 Fehmi 8. İstanbul erkek lisesi 533 N. 
2,3 154 Haçik Çamlekçlyan Ef. Galata Mahmud.iye 

caddesi 48 No. 
5 785 Hale H. Harbiyede Harbiye sokağı 35 

Perukar 
lstanbul Ticaret Müdürlüğünden; 
lstanbul Perukirlar cemiyetinin idare heyeti ı nühabı ı 1 

- 10 - 930 cumartesi günü Sirkecide Sucu sokağında Tlli-kiye 
Hanındaki cemiyet merkezinde yapılacağı ve saat 10 dan 16 

ya kadar intihaba devam edilece~ıi alakadarana ilin olunur. 

Kiralık Han 
Mahmut paşada Akar çeşme 

yanında Be::.ciler sokağında k&
m yeni yapılan Bilecik ham ve 
tcıhtında büyllk mağaza ve 
a ükkam müntazam olup otel 
fabrika atelye ve yazıhanelere 
elveritlidir, terkoa ve elektrik 
vardır. Talip olanlar mezkar 
hana müracaat ederler. 

Ademi İktidar 
Ve Bel Gevşekliğine 
Kartı en müessir deva Ser

voin baplarıdır. Deposu: İstan
burda Sirkeci'de Ali Rıaa mer
kez eczaneaidir. Taşraya 1li0 
lnı111f posta ile gönderilir. lz
mir'de Irgat pazann'daki, Trab
&o111da Yeni Ferah ecı:anele
dDcM bulunur. 

Sinemalar [ 
...,.._____.._.._.,_ -t------1'1 ı 

--.-.- Diln akşam ASRI SiNEMADA ___ .... 11 

Halledilen Bilmecemiz LIL DAGOVER ve HANS STIJVE 

Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 
1 - Ölmez (7) 
2 - Nota (2) bir uzuv (2) 
3 - Şüphesiz (5) bir isim (5) 
4 - Törpü (3) yapmak (3) 
5 - Miktar (7) 
6 - Vermek (3) 
7 - Kommak (3) 
8 - Kabadayı (3) eziyet (3) 
9 - Zıt (5) kinaye (5) 

10 - Not4' (2) ayı yuvası (2) 

11 - .J:illısat (7)==== 
LODOSTAN SEVİNENLER 

Sahilde Kemik T oplı
yan F akirlerdir .. 

İki gündenberi devam eden 
Jodos, . bir çok zararlar ika 
etmekle beraber kemikçileri 
çok sevindirmiştir. İki günden
beri Kadirga sahillerinde hum
malı bir faaliyet vardı. Bir 
aralık demiryolu güzergahın· 
dan ve duvarlar üzerinden 
aştrılan çuvallar ve küfeler 
ı..abıtanın nazarı dikkatini cel
betmiş, birkaç polis memuru 
burada tetkikat yapmış, fakc!t 
miidahaleyi icap . ettirir bir şey 
görmedikleı·i için avdet etmiş

lerdir. Bu sene Hk esen lodoı 
bu sahile bin1erce okka kemik 
atmıştır. Old~ası toptan iki 
kuruşa satılan bu madde 
kemikçilerin tehacümünü mu
cip olmuştur. 

Bacaklan sıvah fakir kadın
lar ve çocuklar dalgaların sa
hile attığı kemikleri toplamış 
ve orada yığınlar yapmışlar
dır. Yalnız bir fakir kadın 
bin okka kemik toplamışhr. 

T opladıklan kemikleri ta
mamen nakledemiyenler ve 
geceyi sahilde geçirenler de 
olmuştur. 

Burada bakır ve demir par
çaları tophyanlar da pek çok 
idi. 

Kemil<çiler lodosun bu sene• 
ki kadar çok kemik atbğını 
görmediklerini söylüyorlar. 

t LAN 
Nunf hiaseıl tahb tasarnıfumda 

bulunan, Zonruldağın KJlimll 
mevkiindeki (82) numaralı ocağın 
diğer hiasedarlan Mülizım Aptul-
lah B. veresesi hükumetle aram· 
daki ihtiliftaD bil istifade bot be 
hot Ye ocatıa herbiriaiııi ve zara
nnı müeddl olacak surette tasar• 
ruf at ve taabhildata girişmekte 

oldujıı haber almdıtından, tiın
diye kadar vukubulaauı ve şim
diden sonra vukubulacak her nevi 
teahhüdat ve tasarrufab, huka• 
kuma gayri müeuer telikki ede-
rek muteber a<ldededecejimi iliıa 
ellerim. Galata ÇlnlU Rıhlun BUiada 

Recina11 Lafonten, Vltal 

KANLI SEVDA 
Şayanı hayret büyük filminde temaşakiram edihane bir 

surette tehyiç etmiştir. 
Maestro POLIANSKY idaresindeki orkestra tarafmdaJS 

bu filme mahsus tatbik edilen musiki parçalan, filmiıı 
en çüz'i teferruabna kadar ahenktar olarak icrayi terennüaı 
etmiş ve filme daha fazla ve daha litif bir revnak 
bahşetmiştir. 1111-• Zengin varyete numaraları cidden 

Mevsimin en büyük sinema 
hadisesi hiç bir filimde kıyas 
edilemiyen bir şaheser. Pariste 
750 inci defa gösterilen filim •• 
Dünyada süper prodüksyon 
itlakma seza yegane filim ve u-..~""' 

MAURICE CHEVLIERE 
ve JEANNETTE 
MACDONALD in t , I 
temsili muhteşemeleri olan L ~ ' · " ,;., 

AŞK RESMİGEÇiDİ 
• • ._·. :·· ... - t- • • ' ',,. .. .-.. _ ... ı:. ~ .. • • 

AŞK VALSi 
: ~u akşam 

!:> :ıt 21,30 da 
WILLY 
LILIAN 

FRITSCH ve 
HARVEY 

fvlEKTUP 
J Perdelik 

Piyes 

tarafından temsil edilen -' 

tık ve en şen V .Jana oper•~ 
ELHAMRA ı Si ........ ..

hütlhl huıllt re k01'111111 lot' 
makta berde•am dır. 

lli•eten: YENi FOX J.'; 
NAL s&zle .,. s..U 

Yazan: 
1 ?/. S. Maugham 

Terceme eden 
A. Muhtar 

lıandislen. 

Ecza deposu müstahzarab 
Paria, Londra, Roma ve Anupama lritJilk ıolalrlerhıcle ea 
büyük milkifab ve altua madalya ft nlfaalan diploma• 
larla muaaddak birincllllf ihru etmiftll'. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumt kanaulık, romatiuaa, Ul'&ea, ı,..ık, ..... , 
nrem, ademi iktidar, ta..Uubl .-ayla, bels••ı+Hfl 
butahklaruıa nafidir, ıit .. l '° kunıf. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir barikal ... •at 
elup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimiW. 
en büyük zevab Hasan kolonyUJ istimal .tmektedtf. 
35..00-11 O ve 200 kunıfluk fitelerde. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciier hutalılda
nnda istimal edilir. Diiııyanm en nefis yajıdır. Ok· 
kalık şişelerde yüz kuruştur. Bnyük teaeekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci ıibi pr.rlabr. Çlrl
mekten vikaye eder. V • dif ağnlannı, aezlelerinl 
keser. 

Hasan sürmesi 
Gözlere mukavemetsuz hir cazibe ve f6awa ika .. 
der. Kadınlann hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmİf nefis ve bilhassa tazeliği haaebile btlyilk 
bir rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

HAS balık yağı 
Norveçyanm halis Morina balığının bq mahsulndür· 
İçmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk l'ayet 
temiz ve muakkam ıifclerde 100 kul'1lftur. 

Fayda Hasan 
Tahta.kurusu, sinek, sivrisinek, pire, güve 'fi• 
sair haşarab yumurtalarile imha eder. 73 kuruştur· 

' 
Ali Ticaret 1\tekteb1 

Müdüriyetinden: . -~a 
Mektebimizin 11 T.evvel 930 cumartesı gtı 

açılarak tedrisata başlanacağı ilin olunur· 
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[ Bugünün Meselelerinden 1 
• 
ikinci Fırkaya Lüzum 

Var Mıdır?. 
( 8q tarafı 1 ncl .. yf adaJ 

Filhakika burada da tek bir 
Lrka içinde 11kmtıdan, tahak· 
ki. n tecebbürden bıkmış 
elanlar murakabe ve kontrol 
'-ıyuına kapıldılar, fakat 
h.fıanna gelen maliimdur. 

Ve her yerde bu böyledir: 
'I' ek bir fırka demek, kontrol
•iiılük ve murakabesizlik de
lllektir. 

Hatta fırkanın başında bu
lunanlar kontrol ve murakabeyi 
lrzu etseler gene icrası gayri 
lllürnkündür. 

Gerek mühim meselelerin ve 
terek bilhassa bütçe kanunu
~ müzakereleri esnasında 
'1eclis tarafından gösteri.en 
llikfıta karşı, gerek muhterem 
Başvekilin ve gerek muhterem 
~edis reisinin çehrelerinde ne 
'8dar derin ve manidar sıkıntı 
!~ ademi memnuniyet eserleri 
""Unınakta idi! 

Bu çehreler adeta: 
h·" - Aman birisi çıksa da 
lrşeyler söylese" diyorlardı. 

Fakat kimse çıkmıyordu! 
Neden çıkmıyordu? Bu su

'1e ne aen ve ne de ben başka 
~p veremeyiz! Verebileceği· 
111iı yegane cevap şudur. 

.. Çünkü tek fırkalı idin 

Ekspres Tetkikler .. 
Ve bct'çe ki parleman haya· 

bııın üssüiesasıdır ve hakimiyeti 
lbilliye mefhumunun en muhteşem 
ltccclligilııdır, ekspres sürati ile 
t:alaveriyordu. üç saat içinde 
~~ bir dairenia bütçelerini ça
qz-dığımız zamanlar olmUflur. 

Parlemanın içinden tqan bu 
llkınblı ve ezici aükün ve ka
'1tsıtlık bütiin memlekete Iİ· 
ta.yet ediyordu; matbuab •e 
tlka, ve hissiyata umumiyeyi de 
~i sükut ve kayıtsızlık kap-
tnışbt 

..r.,_- Adam sen del bana ne? 
;ıulesi umumi bir par, bir 

lllot d' ordre " olm'Ufbı. 
~6 Bak ikinci fırkanın zühurile 
"-t tilrı memlekette, F•rlemanda. 
it buatta, Halk fırkamun 
, 'tıdisinde ne kadar ceyadet 
,: hayatiyet, ne kadar alika 

E.UYanıklık hasıl olmuştur. 
~; "elce intihap sandıklanmn 
lt~na yanaşmıyan halk, bu 
ltıa_t . ~akimiyet hakkım isti
lc . •çın ne kadar tehalük gös
~ rıyor; kafile kafile sandık 
b 'fında saatlerce nöbe\ bek-

Yor. 

ty 
8

uiiinkü matbuatımızla iki 
iliç ev .. ~ matbuat arasında 
ty ltıUfabehet var mıdır? iki 
" I> e"~l bin bir çeşit edebi 
~le edit ~ymetleri pek meş
'-r1 ol~ hikayelerle, masal
tıe.;~' llllema filimlerile vakit 
~azetelerimiz ve mec
'it ha bugiin memlekete 
'Yali ~eaeleler etrafında 
~~vır etmektedirler. 

'- ~denberi habı pfle-'di olan Hallı fır~uı 
~)' ' canlandı, kendisini 
ttaay, ?e, Yeni teşkilit yap
'-ia O)'u(du Ye mtiamir ola
r~! f6pbeaiz olan faaliyete 

ll 
':1;' Ar. Şeyler Mi
li ~r Nadi Bey .. 

~it ~ e Parlemanimız il Se
''-'ltk nedenberi görülmemiş bi,. 
~ ınanz 1 M b' arası göstermen. t 

c uslarınuz üzerlen .. c 
1 

çökmüş atalet tozuna silktiler 
atblar. Seneledenberi bom bot 
kalan, kimsenin itina zevki· 
ni celbetmiyen samiin locala
n fimdi hıncahınç dolmakta 
•e bir çoklan yer bulamadık
larından saatlerce dıprda 
beklemektedirler. 

Bununla beraber parlimen
tomuzda cereyan eden müna· 
kaşalar matbuat sahifelerine 
aksederek, her yerde olduğu 
gibi bizde de nihayet par
leman irşat ve tenvir rolünü 
oynamıya başladı! 

Geçen gün Büyük Reisin 
müdekkik gözleri önünde ve 
bütün milletin müvacebesinde 
iki fırka lideri arasında cere
yan eden akıl, zeka, bilgi ve 
memlekete merbutiyet düello
sunu seyrederken her iki ta
raftan ibraz olunan meharet, 
incelik ve zarafete hayran olu
yordum ve Türkliik fahır ve 
prurum kabarıyordu! 

Bütün bunlar az ,eg mi
dir. Nadi Bey? Ve yalnız 
iki ag içinde/ 

Senin ıibi canlı ve mtıcad~ 
leyi teYen bir adamın bu var
lık ve canhlik alimetlerine u
ki sükut ve ataleti terviç et
mesini bir tllrlil havsalama 
sığdıramıyorum • 

Bu alimetlere nasıl dilin 
vardı da teşevvüş dedin? 

E•etl bir tete"lf Yardır. 
Fakat bu tqevviif ne Y&§A9 

mak ve olmak iltiyen Türk 
halkında Te ne de fırkalarmı 
arkalannca s6rükliyen Ye fikri 
mücadeleye mustalızar reh
perlerdedir 1 

T eşenftş. atalet ve meskenet 
içindey .akit •e durıruluk ara· 
aında saadet anyanlardadır. 

Çünkil fikir ve bilgi mllca· 
delesi meydanında bunların 
atlan kOflllul Çilnkn bu mey
danda bunlar yaya kalmıya ve 
binaenaleyh meydan haricine 
ablmıya mahldllııdurlarl 

Bırak tqevvilşten bunlar 
bebsetsinler. Bırak fikir milca-
delesinden, kontrolden bunlar 
korksunlar! Bırak hürriyetten, 
8Cfbest me...kqadan bunlar 
tea•hhut etsinler .e etrafa 
u Y anp var ,, 1 naralarını 

bunlar aaJdırsınlarl 
Hakikatte ae yangın var, ne 

teşevvilfl Yangın ve teşev
vilf yalnız haktan, hürriyet
ten, fikirden korkanlarda
dır 1 Bunlar ise saman çö
pü yığınından başka birşey 
değildirler. Olsa olsa yalnız 
kendilerini yakarlar 1 

Yoksa mazide bunca impe
ratörklüer kurmuş, bunca 
milletler idare etmiş ve bu 
kere de btiyük ve yeknesak 
rehperliği ile yeniden yqa
mıya azmeylemiş olan T&rk 
milletinin hiltlln tarihi ispat 
ediyor ki kendisi kadar ağır 
bqh, temkinli vakarlı ve bil
hassa devletçi bir millet rene 
kendisidir. Memleketi bqtan
bqa aeyret! en :h~ ahenk
sizlik var mıdır? ~ylenen 
bntftıı iftiralara, bildi- inat
lara rağmen bagtln eueyan 
eden intihaplardak~ nizam inti
zam Avrupa meınleketininkin
den geri değildir! Halbuki bu 
intihaplar ne kadar tahrikler 
•e fnzuli ıandahale içinde 
yapılıyor il 

Millet gibi sen de lıürri
rr •n 11e sesten korkma 
• • adi Begl Esaretten ve HS-

SON 

Mütehassıs M. 
Gabriel 

Fransa htık\ımetinin hususi 
mllaaadeaile her sene nç ay 
Darülfünunumuzda asan atika 
tedris eden ve konferanslar 
veren Meç darülfünunu asarı 
atika mtıderrislerinden M. Gab
riel diin F ransadan şehrimize 
gelmiştir. M. Gabriel liç sene
denberi ayni zamanda Anado
luda islim asanın tetkik et
mekte idL Bu sene tetkikabm 
Dimgi, Amasya. Tokat ve 
havalisine basredecektir. Ken
disine meskfil<lb islimiye ve 
kitabeler mütehassısı maarif 
hars müfettişi umumilerinden 
Ahmet Tevhit B. refakat ede
cektir. Ayın onunda Anadoluya 
gidecek, teşrinisani evvellerin
de dönerek Darülfünundaki 
konferanslarına başlıyacaktır. 

sizlikten kork! 
Şimdi bugün meselesinin 

ve benim yani bu milletin mü
nevver tabakasının tavır ve ha
reketine bağlıdır: Eğer mem
lekete karşı bizde hakiki va
tanperverlik hakiki bir 
merbutiyet varsa, eğer biz 
şerefli ve haysiyetli insanlar 
isek bu hürriyeti bu sesi 
itidal ile mütekabil hürmet 
sabır ve tahammül ile meml .. 
ketin nef'ine olarak pekill 
idaredebiliriz. Eğer biz bugün 

bunlardan mahrum isek • za
ten bize hayır yoktur U 

Hükuiimete Gelince -
Hükümet için de asıl şeref ser
bset düşilnen ve serbest söyliyer 
bir milleti idare etmektir. İdare 
san'atmın inceliği, zarafeti, 
asıl burada kendisini gös-
terir. Yoksa ağzı gözü kapalı, 
eli ayağı bağlı bir sürüyü her-
kes idare eder. Fransayı idare 
etmek u Zololand " ı idare et
miye benzemez 1 Birisi ne kadar 
şerefli ise öteki o nisbette 
kıymetten iridir 1 

Binaenleyh hür bir memleke
tte fikir mücadelesinden ve 
murakabeden bahaolunurken 
teşevvüşü hatırlatmak abestir. 

Zaten ne hacet 1 Göriiştlnün 
isabetine, fikrinin derinliğine 
•e i:1tikba1i keşifteki hayretbahş 
kudretine hepimizin ayni de
recede ve ayni kuvvetle inan
dıiımız büyük rebpu mura
kabe ve fikir mücadelesini 
cümburiytin inkitafı ve takvi
yesi için esas ıart olarak ka-
bul buyurmUftur. Eier bunda 
memleket için teşevvüş mel-
huz olsaydı - hepimizden ziyade 
memleketin, climhuriyetin hal 
ve istikbali ile alikadar oldu
ğıı bedihi olan bu büyük insan 
elbette ki bu yolu tavsiye et
mezlerdi 

Fakat gene tekrar ediyorum: 
Bu büyük in.san dahi mem
leketin mtinevver tabakasına 
ve bu tabakanın aklı selimine, 
itidaline, şeref ve haysiye-
tine, memlekete karşı merbu-

tiyet ve muhabbetine ve 
nihayet içtimai ve siyasi ter
biyesine rUvenmittir. 

Demek ki hertey nihaye
ttlnnihaye una ve bana kalı
yor Nadi Bey 1.. 

Eğer biz fikirlerde ayn 
fakat kalplerde bir, vuatalar-
cla muhalif, fakat hedefte bir ol· 
mak ve mntemacliyea birbirimizi 
aevmek ve birbirimize hllrmet 
etmek kudret ve liyakab gös
terirsek • büyiik insamn Gmit· 
lerini tahakkuk ettirmiş olu
ruz ve o zaman hiçbir teşevvilf
ten tevahhuş etmiye lüzum kal-
maz! itte memleketin, bilrri
yetin ve cllmhuriyetin biz· 
den beklediği! Yoksa fırkada 
birlik dejildirJ 

Al•olla A/ıllld 

POSTA 

Belediye 
Hudutlan 

Arayı umumiyeye mftracaat
tan evvel belediye hudutlannm 
yeni kaymakalunklar hududuna 
uydurulmak nzere yapılmakta 
olan hazırlık tetkikabrun son 

-
Sayfa 7 
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· Karaköy Şoförleri ~İn !{ ir Derdi Var 

,Şahsa Değil, Nizama 
• 

Tibi Olmak istiyorlar 
Karaköy taksisinde çalışan förler bu suretle bzanılmaz. 

u.fhasını teşkil eden Anadolu- D ı · d'nl k '---elliden fazla şoför namına bize erten ı enere &aı~~ılır. 
hisar- Beykoz budutlan da o·· ta __ r...___ • t b 

yapılan bir müracaatta, Halk ıger nuum cemıye aşma 
dün belediye fen heyeti tara- ti" ·ı 1 1 h t t ı fırkasının şehir meclisi namzet· ge n en er e aeya a acen e e-
fından tesbit edilmiştir. Bele- rinin anlaşmalannın ve bu su• 

leri arasında ismi geçen Senihi 
diye dairesi ( 16) teşrinievvel Ef. hakkında bazı noktalara retle esnafın zarar görmesi-
perıembe günii yapılacak Din önüne geçmek lhımdır. 

d işaret olunmaktadır. İsimleri Eg·er bu : .. e bır" menfaat umumi rey toplama esnasın a ..,,. 
ihzarabnı halka ilan edecek ve hüviyeleri bizce maliim olan varsa bu, bütün toförlere 

esnafın ifadelerine göre bu seyyanen ait olmalıdır. 
eski hudutlarla yeniden çizi!- zat evvelce fırka dan uzaklaş- Biz, vaziyetim izin insafla 
mesi münasip olan hudutları k k d B 
gösterecektir. Binaenaleyh halk tmlmış, fakat son şoförler tet i e ilmesini istiyoruz. i-

inlihabmın verdiği netice üze- zi şu ve bu şahsın arkasına 
reyini, ne yapmak istediğini rine fırkaca tekrar tutulma~ma takılır zannetmek hatadır. 
vazıhan bilerek verecektir. lüzum görülmüştür. Menfaatimiz kanun dairesinde 
Belediyenin bu tahdidi bittabi Esnaf diyor ki: gözetilirse bu kanunu adilane 
ka'ti bir kıymeti haiz olmayıp 

'' Scnihi Efendinin fırkaca tatbik edenlere kareı minnet-
son söz halkın olacaktır. Hu- · 
dutların çizilmesinde dereler, tutulması şoförlerin ele alınmak tar kalacağımız muhakkaktır. 
şoseler ve telgraf direkleri na- istenmesindendir. Halbuki şo- 1 Aksi hal netice vermez." 

zan ı.:~; al::::cü icra -İstanbul 
dairesinden: 

İbrahim Adil Beyin Ömer B 
Mekki Beyden borç aldığı aş 
2500 liraya karşı ikinci derece 

gümrükleri 
müdürlüğünden 

ipotek gösterdiği Beyoğlunda 
Hacımimi mahallesinde Kum
baracı yokuşunda eski 4,6,8 
ve 6 mükerrer ve yeni 4,6, 
10,8 No. lı bir dükkanı müş
temil bir apartıman ve mezkür 
apartımandan geçilir. Hakkı 
müruru havi müstakil ittihaz 
kılınan müfrez bir mağaza kırk 
beş gün müddetle ihale olu
narak talibi uhtesinde her 
iki mahal 21300 lirada olup 
bedeli müzayede haddi liyıkın
da görülmediğinden temdiden 
bir mah milddetle mevkii 
müµ.yedeye tekrar vaz olun
m~tur. 

Apartımamn umum mesa
hası 357 arşın murabbaı olup 
bundan 228 arşın apartıman 
ve 29 arşım llstü açık aralık
br. Zemin kabnda 8 ve 10 
No. h methal fabrikanın ve 4 
ve 6 No. lı methal apartıma
nındır ve gerek apartımamn 
ve gerek fabrikanın ve gerek 
metbal çiçekli çini döşeli olup 
medıalde mo:ıaik merdiveni 
iki kuma ayıran mağazanın 
zemini çiçekli çinidir. 4 ve 6 
No. h mtehalden apartımana 
girilen zemin katında ~çekli 
çini anize camekinlı kapısı 
odası vardır. Her kabnda bi
rer apartimandan beş katında 
!>eş aparbman mevcut olup 5 
No. yı havi işbu apartımanla
nn her birinde camekAnlı a
nize birbirinden geçilir iki o
da, bir sofa, bir koridor, ze
mini çiçekli çinili malbz ocağı 
mutfak iki oda ve bir koridor 
üzerinde alafranga hali bir 
sandık odası vardır. Zemin ile 
bodrum ve tara.sa apartıman 
sekiz kat olup apartımanlann 
odalannın tavanları kurşun ve 
göbekleri karton peterdir. 

Elektrik ve terkos suyu 
tertibatını havidir en list kat 
tarasa olup iki kısımdan mü
rekkep zeminleri kırmızı çini 
dıvar korkuluklu iki terasa iki 
sahanlıklı koridor üzerindeki 
bir oda zemini ve etrafı cidar
lan mermer bir korpe ve şark 
sifonlu hamam bir hali zemini 
kU'IDızı . fİni çimento tenekeli 
çam8fll'lık boduruma · toprak 
aralık &zerinde bir hava ve 
tahta bölmeli beı mağaza var
dır. Apartımanın merdivenleri 
çhnen:o muzaik dıvarlan sinam 
aahanhğı çiçekli çini merdiven 
korkuluklan demir parmaklık 
&zerine abpp köpqteli arka 
tarafında aç aparhmanda birer 
ballıon an tarafında her apar
bmanda ikişer sahanlık vardır. 

Hududu: Bir tarafı F erikli ha
nesi ve buen Şevki Bey ve saire 
dükkanı diğer tarafı Adil Bey ve 
lsmail Ef. dükkim ve Ayşe H. 
dükkanı ve Mibal hanesi ve Halil 
Ef. dükkim ve arkası Fabrika 
önü yol ile mahduttur. 1 No lı 
aparbman boştur. 2 No h ma
hiye elli lira bedelle madam 

Gümrük levazım anbarıruo aleni münakasa ile tamir 

ve tadili mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri gorup 

münakas11nın yapılacağı 25 - 10 - 930 Cumartesi günü saat 

14 de leminat evrakını müstashiben başmüdüriyetteki ko -

misyona müracaatları. 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti değil kim
yevi terkibin\n safiyetidir. 

Rayiha ve lezzetı en nerıs 
ve kimyevi terkibi en temiz 

._ __ Rakıdır. 

latanbul mabkemi asliye birinci 
Ticaret daireaiodeo: Sirkedde 
Ayniye hanında lttokel deposunda 
mevcut ipekli Kayseri Mancister 
nebati aeccadeleri ve muhtehf 
Anadolu seccade ve halılarıma 

mahkmece açık arttırma ile satıl-

masıoa karar veriln1İf oldutundan 
talip olanların 14-10-930 tarihine 

müsadif Sah günü saat 10 da ve 
kabil olmadığı takdirde müteakip 
günlerde mahallinde ba:zır bulun
malan ilin olunur. 

Angiliki 3 No lı elli lira be
delle madam Arazmiye 5 No 
da 45 lira kiraya bilahare 
verilmiştir. 4 numara dahi 
boştur. Zemin kati met
halindeki mağaza ile Fabrika
da mahiye 82 lira bedelle 

i( VAPURLAR l 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata köprü 
baş nda Deyoglu 2362. Şube 
acen tes i: Sirkeci' de Mühürdar 
ı.ade hanı altında Tel. İ.st. 2740 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 13teşrini 

vvel Pazartesi 14,30 da Galata 
ıhtımından kalkarak Salı sa 
babı lmıire varır ve Çarşam
ba 14,30 da lzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Alemdar zade vapurlan 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

M•JJ t vapuru 
1 e 12 Teşrinievvel 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhtımından ( Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Ünyaya uğnyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul meymenet hanı altındakj 
yazıhane Tele.fon İstanba1 J J 54 

Simmat Andon Koçoya kira-
lamıştır. Apartımanın kıymeti ADIKZADE ClkAJJLRLE 
mubamminesı 29124 lira ve VAPURLARI 
fabrikamn iae 9000 liradir KARADENiZ MUNTAZAM 
mecmu kıymeti 38124 liradan ve LOKS POSTASI 
ibarettir. Emniyet aanclığına J N Ô N Ü 

birinci derecede 21200 lira mu-
kabilinde merbua olan işba 
rayri menkulenin mezldir2J200 Vapuru p gllaii 
liradan fazla bedelle talipleri- 12T .evvel azar akpmı 
nin kıymeti muhamminelerinin Sirkeci nhbmından hareketle 
ytizde onu nisbetinde pey ak· Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
çesile 9'l9-2823 dosya numa· Samsun, Ordu, Giresun, 
rasile daireye müracaat eyle- Trabzon, SC:rmene ve Rizeye 
meleri ve istiyenlere dosyanın 
daha fazla malümat verileceği azimet ve avdet edecektir. 
ve 22 - 10- 930 tarihinde saat Tafsilat için Sirkecide 
14 ten 16 ya kadar müzaye- Meymenet hanı altında 

deye devam olunarak ihalei acentalığına mfiracaat. 

katiyesi yapılacağı ilan olunur. ••--•T111!.te.ıe•f•o•n•t•s• .• 2.13•4--• 
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11 Teşrinievvel 

Emniyet sandığı emlik 
müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

llluyede bau Mcrhunabn cins ve nn'I Borçlıınun fımt 
it.deli L N.. mevki ve mUştemUS.b 

465 32 Beylerbeyinde Burhaniye _mahalle.~inde 
Rasimağa sokağında eskı 12 muker-
rer ve yeni 16-1 16-2 numaralı elli alb 
arşın arsa üzerinde ahşap bir buçuk 
katta iki oda ve doksan alb arşın 
arsa üzerinde bir buçuk katt duvar 
taşından bir fınm havi bir hanenin 
tamamı. Abdülkacbr ağa 

120 298 Galata şehit Mehmet paşa mahallesin
de Ostüpçüler sokağında eski ve yeni 
17 numaralı elli alb arşın arsa üzerinde 
kirgir bir kattan ibaret bir dükkanın 
nısıf hissesi Bekir Ef. 

485 664 Çakmakçılarda Daye hatun mahalle
sinde V aldeham ikinci kapı alt kah 
mevkiinde eski ve yeni 39 numaralı 
yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde 
kirgir bir katta üstünde hana ait 
diğer eşhasın odalarını havi bili hava 
bir odanın tamamı. Hacı Kizım ağa 

512 ISJJ Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde 
eski yeni Şifahane ve yeni Türbeişerif 
sokağında eski 13-13 ınükerrer 13 mü
kerrer 13 ve yeni 1 l, 13 numaralı yüz 
beş artın ana üzerinde kirgir bir 
katta üsttlnde asma kabnda pasa oda-
sını ve otuz üç arşın bahçeyi ve al
bnda bodrumu havi bir fınnın yüz 
yirmi sekiz hisse itibarile elli beş his-
sesi, mezklır fınn mahalli haraptır. Nadire H. 

2M 2462 Osküdarda Muratreis mahallesinde 
Çavuşdere sokağında eski 121 ve yeni 
153, 153- 1 maldüp numaralı iki yüz 
kırk arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta ve iki bölükten ibaret olup bir 
bölüğü yedi oda, bir sofu, bir avlu, 
bir mutfak diğer bölüğü iki oda, liir 
mutfak ve harap gayri kabili istimal 
üç kuyuyu ve iki yüz doksan arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Rqit B. 

1000 2543 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde 
Selimpaşa taşı caddesinde eski 11 ve 
yeni 9 No.lı yüz altmış dert arşın 
arsa üzerine ahşap iki katta yedi oda 
bir sofa bir malta taşlık otuz aJ'flD 
arsa üzerinde ahşap bir katta mutfak 
bir kuyu ve iki yüz alb arşın bahçeyi 
havi dahili bazı sıvalan noksan hari-
cen kısmen tamir edilmiş yenice bir 
hanenin tamamı. 

Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 
330 2951 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde 

Meydancık sokağında eski ve yeni 12 
numaralı doksan arşı arsa üzerinde ah-
şap üç katta beş oda, iki sofa bir toprak 
avlu iki kuyu ve elli arşın arsa üzerinde 
bir mutfak ve beş yüz kırk arşın bah
çeyi havi eski bir hanenin tamamı. 

İbrahim Ef. E•w H. 
95 6378 T opkapıda Bayazıtağa mahalesinde 

Aksaray caddesinde eski ve yeni82ili 
88numaralı yüz otuz bir arşından iba-
ret münhedim dört dükkin arsasının 
tamamı • Alieltin ve Kizım B. ler 

26 6783 (Jc;küdarda Selimi Aliefendi mahal
lesinde Keresteci M:ınil sokağında es-
ki ve yeni 2 numaralı dörtyüz arşın
dan ibaret milnhedim hane arsasının 
tamamı Mm. Dikranaki 

185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde 
Taşçı sokağında eski ve yeni 2 nu• 
maralı yüz arşından ibaret mllnhedim 
hane arsasımn tamamı. 

Muammer Mustafa ve Arif Ef. lerle Eam~ 
Hikmet, Emine, Remziye ve Seher Hanımlar 

605 8.588 Koskada Çobanısa namdiğeri Çoban
çavuş mahallesinde Havuzlu sokağın-
da eski 17 semt ve numaralan ve yeni 
16, 18, 20, 22 numarala llç yüz arşın 
arsa üzerinde istihmam mahallini ve 
keza iki yüz elli arşın arsa üzerinde 
camekan mahallini ve yiiz arşın üze
rinde adi kirgir ikişer katlı ve birer 
odayı havi iki haneyi ve iki yüz elli 
arşın bahçeyi havi (Havuzlu hamam 
namile maruf bir hanenin tamamı. 

Haüce Nedime H. 
Yukarda ciııs ve nev'ile semti ve numaralan yazıh em• 

nli gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri netice
sinde hizalannda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde 
tekarrür etmiş ise de mezklır bedeller haddi liyıkınde görül
mediğinden tekrar on beş gUn müddetle ilin edilmelerine 
karar verilmiş ve 25 teşrinevvel 930 tarihine müsadif cumar· 
tesi günü kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylem~ oldu
ğundan yevmi mezkürcie saat on dörtten on altıya kadar 1 
Sandık idaresine cıüracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
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SON POSTA 

ANA 

Nişan taşında 

ŞİŞLİ 

TERAKKi 
LİSESi 

Teşkilabm tevsi ederek "ANA ve iLK" 
sınıfları ile "Kız Leyli" dairesini ittisalindeki 
eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. 

- İLK - ORTA .,. 

LEY L i 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 
Telefon: 
Beyoğlu 2517 

LİSE 

Sayfa .,, 

,-Dr.Nami 
1 

Berlin bp fakülte1i aeririyatından 
mezun • Dahili hastalıklar 

1 mütehassısı. 
Şişli Gazi HaUiskdr caddesi 

Numara 182 
Nargileciyan eczanesi ittisalinde. 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. 

... lm!!!!!!]T~eL~B.Ot~·~42~Sffi2~iiii 

.. - Herkesin tercih ettiji 
BEYNELMJLEL 

BÜYÜK KASAP ANE 
S. NALBANDIS 

Smıflanna talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık caddesinde 
Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. 

Beyotlu Tünel mevkii 527 En 
mükemmel cinsten sağır eti ve 
filetosu, kuzu eti ve ıemiı ta
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kusursuz hizmet ve 

Emniyet Sandığı Emlikl 
Müzayedesi 

MU.ayede hau 
bed.U Ura No. 

2005 1261 

10955 3172 

219 «>81 

305 17689 

385 17929 

l(at'i Kara İlanı 
Merhunabn Cins Ve Nev'ile 
Mevki Ve Müştemilab 
Kasımpaşada Çatmamesçit mahalle
sinde Cezriatik ve Küçükhamam so
kağında eski 2, 1 ili 11, 9, 9 mn
kerrer ve yeni, 3, 1 ili 5, 7 ili 13 
numaralı üçyüz altmış arşın arsa 
üzerinde erkeklerin soyunma mahal-
lini ve beşyüz arşın arsa üzerinde 
her iki tarafın sıcaklık mahallini 
sıcak ve sokuk hazneyi erkekle-
rin kısmı kapısının iki tarafında 

bodurum şeklinde iki dükkan ve 
iki yüz on arşın ana üzerinde kirgir 

· liç katta on iki odalı ve albnda 

iki dükkim ye iki, sofa, harap bir 
mutfak, bir toparak avlu, bir 
odunluk, bir kuyu ve birinci kabn 

bölmeleri kirgir ikinci ve üçllncil 
kabn döşemeleri ve merdivenleri 
ahşap bir ham ve bqyilz on arşın 
bahçeyi havi bir hanenin otuz iki 
hisse itibarile OD yedi hissesile de-
rununa cari bir buçuk masura mai 
lezizin on jkifer hisse itibarile llçer 
hissesi 11 Ayşe Şaziye ve Hobter h•n•mlar 

Hayrünnas ve Hadimünnu beyler 

Galatada Kemanket Kara Mustafapa• 
p mahallinde Gilmriik ve tulumba 
sokağında eski, 2 iJl 12, 35 mllkerrer . 
35 mükerrer ve yelli 33 ill 39, 4 ill 
14 numaralı alb yk UflD ana üze-

rinde kargir .iki kat tiatünde 22 odayı 
ve altında on dilkkhı ve yib otuz 
arfln bahçeyi havi Adahaıu namile 
maruf bir banın tevali intikalli rubu 
hissesile bilitevai rubu hissesi Memduha ve 

Atiye H, lar. 

Kocamuatafapaşa Avratpazan Kürk
çübaşı Ahmet Şemsettin mahalle
sinde Kücllldinga caddesinde eski, 
144, 146, 148 ve yeni 152, 152-1 
numarah yetmiş yedi arşın arsa 
üzerinde ahşap iki buçuk katta biri 
kiler gibi olmak üzere dört oda, 
bir ufak sofa. bir antre için taşlı.le 
merdiven bBŞI odun ve kömürlük bir 
mutfak, bir cihannuma, bir kuyu 
ve albnda bir dükkinı ve yilz yirmi 
sekiz arşın liakçeyi havi bir hanenın 
tamamı. Ahmet Ef. 

Emirginda ftluvakkıthane caddesinde 
eski 44 mükerrer 46 ve yeni 38, 40 
numarah 38 numaralısı kırk beş ar-
tın arsa üzerinde kirgir iki katta bir 
oda, taşlık ve elli arşm arsayı 40 
numaralısı kırk a11ın üzerinde iki 
katta bir oda, tqlık ve elli dokuz 
arşın arsayı havi iki dllkkinın ta-
mamı. Fatma Hadiye H. 

Sanyerde e!ki, Kudretullahefendi ve 
yeni Türbe sokağında eski 1 O, 12 
ve yeni 68. 70 numaralı yüz sekiz 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
altı oda, ilç sofa ve yirmi iki arşın 
arsa üzerinde bir mutfak ve iki yüz 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

Müjde 1 Müjde 1 
Uzun zamandanberf aabıraazlıkla 

~-~~~TİMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 
En •on Ameriknn makinelerile ve halis fsveç çeliji ile mütehu

ııılar tarafından imal edilen Timsah marka tırq bıçaklan terkibinde 
henüz aanayi alemince malum olmıyan ve münhasıran fabrikamız 
kimyageri tarafından keşfedilen harikulade kimyavi bir maddenin 
iliveai Hyesinde keskinliği zayi olmadan ayni baçakla lS defa tıraş 
olunması temin edilmiştir. Yüzünüzün taravetini idame ve zevkle 

brat olmak isterseniz başka bıçaklardan ıarhnazarla yalnız ve yalnız: 

Timsah markalı braş bıçaklan kullanınız 
Arzu edenlere meccanen nUmune ita edlUr. Sahibi lmUyu ve yeglne deposu: 

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

İsmail Fuat v~ Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlanna ve Banka 
memurlanna 

TAKSITİLE 
Sabf muamelesine başlanmışbr. Tafsilabm müess~
nin Sultanhamam' daki manifatura mağazasından 
öğreninİL 

Müdüriyet: Tel lst. 192 
~~~~~~~--

yirmi arşın bahçeyi havi eskice bir 
hanenin tamamı Has•n Tahsin B. 
Nudiye ve Seniha Hanımlar 

~ 19524 Beyoğlunda F eriköy ikinci kunm 
mahallesinde Kır sokağında eski 3, 3 
mükerrer ve yeni 41 No.h iki yüz 
otuz sekiz arşın arsa üzerinde maa 
çab kArgir alb katta bir ufak oda, 
kilir, biri hamam odaaı olmak üzere 
16 oda, bir salon, iki ufak olmak 
üzere liç sofa bir mutfak bir hamam 
ve dört yüz otuz iki arşın bahçeyi 
lıavi bir hanenin tamamı. 

Cinan H. Alp ve Mehmet Cilisln B. Jet 

655 20100 Beşiktaşta Sinanpaşayı cedit namı 
diğer Kılıç Alipaşa mahallesinde 
Mesçit sokağında eski 26 yeni 46, 48 
numaralı dört yüz seksen arşın arsa 
üzerinde kirgir iki buçuk katta on 
üç oda iki salon, bir mutfak bir kuyu 
ve yüz otuz beş arşın arsa üzerinde 
kirgir bir katta üç odalı harap se
lamlık dairesi seksen arşin arsa üze
rinde eski ahır ve odasıw ve yüz kırk 
bq arşın bahçeyi ve derununa cari 
nısıf masura mai lezizi havi bir ko
nağın yirmi his:ıo itibarile sekiz his-
sesi. Ahmet Şemsettin B. ve Hatice Neantye tı 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaralan muharrer enı~,11 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesiod• 
hizalarında gösterilen bedellerle milşterileri üzerlerine tekarrd' 
etmiş ise de mezkiir bedeller haddi layıkında görillmediğinde' 
tekrar (otuz bir) gün müddetle ilin edilmelerine karar veril1 
ve 12 teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü kat 
kararlarının çekilmesi tekarrür eylemiş olduğundan yevmi ıııe; 
kiirda saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine ıO f 
racaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

/ 
--------.Eı 
SATILIK OTOMOBiL Dr. A. KUTI ·1<1 

(Austro - Eiat) marka 4 Muayenehane ve tedavii elek~" 
kişilik kapalı bir otomobil sa- laboratunn: Karaköy Topçıı 
blıkbr. Beyoğlunda İsveç sefa- caddesi No. 34 --::::: 

retanesinde M. Hayon'a mü- . ;{JI 
racaat olunmasa. Mes'ul Müdilr: Burlıanettın 


