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YENi 

Miidirii111k S.Iİlll R,,.ıp B. 

lsmir, 15 [Huauai] - llllllr. 
ağır ceza rnahkemeu Haua 
Safyettin Beyin riyueti albnda 
-t OD birde Son Poata mea'ul 
m\ldOrtl Selim Ragıp Beyin 
mabak-eiiH .......... eneli 

BiR • 

- , ... 

SON POSTA Halkua l'kGdGr: Halk bununla rörür 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halle bununla İ! itir. 
SON POSTA Halkan dilidir: Halk bununla söyıer. 

~ -

HADiSE -



2 Sayfa 

Htillcm Sesi 

icra anunu Nasıl 
Düzeltilmelidir? 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: 

SON 

BBLBB 

8E llIT·~ 
Dün Beyazıtta atibap 5Qk 

daraun geçti. Peku kiti .-v 
verdi. 

BAKIRKÖY 

Bu mıntakada İlltihap 4ur
guachrr. Hangi tanfm kazana
cajt beUi değ!1dir. 

YENİKÖY-SARlYER 
Halkın umumi kanaatine 

göre bu mıntakada Serbest 
fırkanın kazanacağı muhakkak 
addedilmektedir. İntihap gü

rü1tüs0z geçmiştir. 

KADIKÖY 
Dün Kadıköyde, intihap çok 

durgun g~L Ve ancak 30 
kiti rey verdi. 

B~ Act.n Mevesiııi 
Yara ac!ı 

500 Lira Kanatlanda-
Sıkecide BllJ6k Karadmiz 

otrhde otanuı A'bdmıezzak 

Efeaclinin 500 1irumı ayni 
otelde yatan sabıkalı .Muatafa 
çalıp kaçmışbr. ----Karaya Ottiıım. Vapur -- Kurtarılamadı 

3 gün en-el Kublea ~ 
de k•-ıJa otanın Yunan W-
dıralı " Demokratiya ,, 'ft1'U"l 
t.ıdiwiydcıin bMh pyret-
lerine rağmen kurtanlamadı. 
Fab't tçtnl!eKı yük boşaldık-

Pazıır Ola Hasan B. 

Ginün Tarihı 

Beşik 
ed.uıı· ll»"leaMıllb9ılllell MUIUll"' 

da yeni k 
ana Da eği 1111"' 

iümdur. efreHn -töplinm ...... 

=~~~-~ 
Yeni ıehif meclisinin -

~alapcağı hakkında ytpla! 
talimatname villyete tel>llt 
edilmiştir. 

;ARK ŞIMENDIFERLERtrd 
Jşçl MESEL'Est 

Şark De.miryoIWı kum,-r 
JUi Jlc a~ele11i araçda ~ 
~ereye dün de devam edil' 
miştir. lhtilahn ..ıhen haDect 
leceii limit olunmaldadı~·__,n. 

ANKARADA ilet !!AŞ~ 
Yunan 1'qte1dlif1Rs1a Y.

nize!o's fte Mı:dir Bq•eldlNf' 
aynı ,mai wldmuie A.lr.ra'ltl -Wunacaklan 'teeıJyM ebBI 

~~ -~ 
~ARKTA TAKIP ED~~ 
..,u-ı.ı .. ~....-~ 

taldblıta -- bMa takl ~ 
ş:xrlıtan şimale dofnl hım~ .... 
ffE\'En VEKiLE ç·ı_.,... 
,._, u- ~ v--.~ 
~ aut 16 ela topavtıek ... t ıf 
kaaar -nıilzakeratta bu'!ua~'!" ·- 11_ 

ZEY1iN YM"M M' ·~ 
EDILJ-.oa .•• ~ 

Anq.. 15 - lkbut \leklleti, '!i; 
leketln mwhte1if mınta'ka1anacla ~ 
ı:eytlnlerden, muhtelif _._ ~ 
İltiiıllal eıillea ,.-... k~...._:.., 
... n olan ea'babJ te1Jdk etmelı_ ~ 
.. c::za,. ...... Af6n .. ~ 
ı. celp n .tablll etlılımıeJa,,:;.~4$ 
ldınya:hDeal, 1'a "J•i'• ~ ,.....,..... ................ ~ 
...... Vek4Jet .J91a- ıelal ,i 
tacaltlmr. 

'EVKAF 'LA YtRAsl 
J.ı.k.n, !S - EYlnlm ..... ~ 

..... ile~ 1>elllet lljth-~· 
ela nk ı~imalannda •lbakerere ..='# 
m6 Gzere fteyetl Velt'llede __..... 
Mecliee sevkedlleceldlr. 



Her gün -Kanunların 
Yanlış 
Tarafları 

Eski Adliye Vekili icra ve 
iflas kanununu lsviçre icra ve 
iflas kanunundan tercüme ettirip 
teklif ettirdi ve mecliste mü· 
lakeresinc imkan bıramıyarak 
kül halinde çıkm~sını temin 
etti, 

SON 

Haydar Rifat B. Gazi Hz. ne 1 _ Medeni adam kadınlara ·ve 1 2 - Medeni adam kavsa etmez. / 3 - Medeni adam tealdttea 1 4 - Medeni bir adam olmak 
korlaau Ye tenkit edildifi zama için e-neU terbiyeli ve müaama· Yazdığı bir m~ktupta icra ve çocuklara hürmet eder. km.as. hakir olmalısınız. 

iflas kanununu. icra ve iflas ~liıiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiilliiiiiiiiiiii:-iii\ kanunu değil, icraabn iflfis ka- ~ 

llUnudur, demişti. Viyanada •• •• 'E'LG~Z> ~ "E;t nr ~ ..., r;t~TE'RJ. 
~:~ ~~;:ito=v:ır:ış ~7. BUGUNUN T.ı .nnr n..uD~ 
lenelik cemiyet bu senenin 

Olayıs nihayetinde Viynnada A f l U d• i Do ""' -'--- 1 h b 
heynelmilel bir kongre tertip ı·zmır· 'de l n aya na ıses .gruıuu. nti a at 
Ctti. Bwıa birçok devletler Se b F ka o k 
iştirak ettiler. bizden de lamail r est Jr C3. 
Agah B. bulwıdu, • h b 

Bu kongrede İsviçre resmi Belediye lnti a 1 H t. M k ft Beş Güne Kadar 
Bitmiş Olacaktır ınurahhası Mahmut Esat Beyin Bı•tmek Üzeredir eye ) e V ll 0 re 

terceme ettirdiği lsviçre İcra 
Ankara, 16 (H. M.) - Ka-"'- iflas kanunu hakkında ay· 

'llen şu sözleri söyledi: 
" Kırk senedenberi mevcut 

oJan kanunumuz hiçbir nok
tadan kimseyi memnun etmedi, 
blu1u biliyoruz. Birçok yerleri 
değiştirdik, gene olmadı. baş
~n başa tebdili varit olda
ilınu arzederim.,, .. 

Ceza kuunumuzu ltal,.aca
~ terceme ettik. ;r etebbü ve 
tetkik vadilerindeki halima 
ltıalüm. Bu hal, ltalyanca 
hiç birimiz bilmediğimiz 
İçin bu kanuna dair şftp-
helerimizi bertaraf etmek 
ilıere şerhlerine, İtalya temyiz 
._ahkemeieri itihadabna, ka-
11\aııun nasıl tatbik edildiğine 
daiı- bir feY yapamamamiz için 
~ bir teminat idi. 

Halbuki bu sene İtalya, ceza 
~ununu tadil etmek üzere 
t::isyonlar teşkil etmiş bu

Yor. 

* Ticaret kanunumuzu on ka-
"-r devletin ticaret kanunla
~11dan tercüme ettik. Bu deyı
~rin bazısı hiıuaye taraftan, 
~ Jl!Übadeledc serbesti 
..... "ilttan, bazısı da icabına gö-
~ her iki sistemi cemetınif 
e~tlerdir. 

.. ,Bitim kanun öyle bir halde 
;.:tı ki maddeleri arasında bir 
~nhk vardır. Yerlerini yadır
t'rl11ı~ b" . b" . t d"• . di'" >q i ırı ır sıs eme, ıgen 

~~ bir sisteme uyu, birbi-
e &utat ederler. 

.._. llir lrnnm ahkamı i11e um~ 
~ .ıtkinıımızla zıttır. lsviçre
ilt alınan kanunu medenimiz 
~ laviçreden alınmamış, ula 
~oplanmış olan ticaret 
~ nıuz arasında birbirine 
ltıın lll tabana zıt ahkim tfimea 
lb~ Meseli birinde sablaa 
~ . hın teslimi aktin tema
tt..detinde şart değildir; diğe
~ k teslim mesbuk değilse 

eenıemyekündür. 

Q· * 
C) 'ftJ. ır memleketin kanunlan, 
'-'ak t.ın_leketin bayahdır. De
~ll:&sıde herşeyin fevkinde 
ll\irı 11 

hakim olduğu için ka
ihti '1tı da hayata uyması ve 

Y•çla 
~'-ld ra cevap vermei lif ır. 

cra ve iEJ• k 
~•lltl ~ as anununun uy· 
~~ u~ çabuk anlaşıldı, 
t~ 'teı:u teşebbtts edildi. Adli
diter 1t Yusuf Kemal Beyden 
~lllıunlarda da tadilıt 
. bekleriz. 

Bir Halc.q,, 

bur, 16 (H. il) - Beledi
ye inti1ıabmda, reylerin atıl
ması günden güne ajırlqmak
~ olmasına rağmen ftZİyet 
değişmemiştir. 

Bu dakikada Kaqıyaka'da 
ekseriyet Halk mkasımn, İz
mir' de ise Serbest frkamndır. 
Aydın'da intihap iki ıi1n daha 
temdit edilmiştir. 

l Bq tarafı 1 nd ,.yfada) ı "- Heyeti vekile tarafmda nana tevfikan beledİJ9 intiha-
tahliye edilmelerine karar ..... bı bet gibıe kadar bitin mem· 

ve azaslDlD tevkif eclilmif ol· rilenler •• ,, ,eklinde m•nee Jekette bitmif olacaktır. Bura-
mauna gire, hadiaenia intihap izah edilemi1ecek bir cBmle ya Kelen haberlere nazaran 
itlerinclen çalr••ı oldujudur. Yardır. intihabı biten yerlerin hemea 
Hususi Malumat Nedir? SERBEST FIRKADA hepaiıade Halk frkas kazan-

Ba maliimat ta kifi derece MAL0MAT YOK mlJbr. 
nmla bulamam11 olmakhğmuza Serbe.t fırkaya, hadiaenin Yeni hrkum henüz tazzuy 
makabil Antalyadan aldıiımaz ilk dakikalannda çelrilmit kısa et.a .. it .ı... ve tqekkllil 
Wr telgrafta ciiz'i tafsillt var- ve müplaem bir teJıırUbaricinde .mbinde muhtelif hadisat 
dar. Fakt maalesef bu tafli.. m•lillut gelmemiftir. Bunan 'V• mqkülit ile karşılqmıt 

Maaşlarına Zam Ya- llt ta mtıphemdir: mebebi ocak heyetinia tevkif l»alım•ee dolayuile bu netice 

Pılnııyan Muallimler Antalya, 16 tefiıinenel - eclihnif olmua olla ıeftktir. hayreti mucip ôhnamalıdır. 
Serbut fırkanm idare heyeti "SON POSTA,, VAZiFESiNi 

Ankara, 16 .K M.) - Ma- otuz aaat uylmauz kalda, l y A p 1 y o R Brezilya İhtilali 
arif vekaleti mua16mlere ıu ayakta bekledi. Nihayet adliyeye' Karilerimize ı.aa,. verelim 
mealde bir taminı gönder- ftriJdi. Sorguya çekildi. Adliye, ' )d (Soa Posta) ıwm.,ı tahkik Amerika HükUmeti 
miştir: bu zevahn haklarında tahliye , içia icap eden tedbirleri daha Kat'i Kararını Verdi 

1 - Maaş zamlannda vekilet karan verdi. Fakat vali b• : dibi akpmdaa ahmfbr. Yum Loodra, 13 ( H.14.) - Nev-
kıdem ve muvaffakiyeti nazan karan icra etmedi. 1 olmyuculanna daha menuk york'tan selen haberlere göre 
dikkate almışbr. Muvaffaki- Heyeti Tekile kararile ...,.. ' haberler yetiştireltilecejini Bnlilya iayanı Amerika'da 
yetsizliji tesbit edilmemif mu· be.t bırakıJan1ar da ba dakika- limit etmektedir. blyllı bir dikkatle takip edil
allimlerden kıdemi gelmif olmı- da nezaret altına ahnmqlardır. ANKARA isTANBUL _ BERLIN mektedir. 
lara 2'Jllll yapılmlfbr. Tahminime ,1lre tevkif albna 1 TELEFONU Siyasi mahafll ile yakından 

2 - 1702 numarah kanun al1Danlann adedi iki ylbe l Ankara ıs- Ankara-1.tanbul- temas edenlerin pek sarih 
mucibince maqlanna bu yd yakındır. Fakat fUl'UUlı temilı : Berlin arumda teWon aervW olarak hiasettiklerine aöre 
zam yapılan muallimlerin lo- edeyim ki bütün bu lıareket- ' açmak üzere maruf bir Alman Vaşington hllkümeti Brezilya 
dem cetvelleri resmi gazetede lerde ne ihtilil vardar, ne de nıOeuesesi Posta Telpaf idare- IWW•metiae taraftardır. asile-
ilin edilecektir. irtica. 8ne teklifte bulunmuftur. Teklif rin tqebbÜ81erini fena bir 

3 - Herhangi bir sicil Ealtu K .. ,.. t.tı..f mlWMI kabul ecliline firket tıMi•ata M.Ia(st'::Uk)1bC:ffim H•"-
kaydi ziihulünden ileri ,1elsek a-w aYUlut ll>IP batfıyacakbr. ~ 

K 1 · · dikk · 1 d' --- ça anlatan mUhim bir beya-maqlanna zam yapdmanuı ari erımız at etmlJ er ır DIY ARBEKİR-V AN TELGRAF natta bulunmut ve demiftir ki: 
olanlar mftracaat ettikleri tak- ki ba telgraf ta m8pbemdir. EY- HAITI -Amerikalılar federal Bre-
dirde vuiyet tashih edilecektir. vell nlma)'İfln sebebi aiılqılma- Ankara, 15 - Diyarbekir-V an zilya laikUmetiae yardan et-

maktacLr. Soara adliyenin ka- araaıada telpaf hatb ilımal "11- melidirler. 
Mübeccel Hanım 

Evlenmiyor 
930 pzellik kralıçum Mti

beccel H. dliD geldi Ye bir 
ecnebi ile evleneceği laaldmı
daki haberleri tekzip etti. 

Mübeccel H. şimdi bir müd
det istirahatten bafka birfey 
d&tünmemekte ve yan dem
AJem seyahatinde gördtilde
rini an!atmaktadır. 

Neler Çalındı? 

Dün Şehrimizde Sekiz 
Hırsızlık Oldu 

Son yirmi dört saat zarfında 
şehrimizin muhtelif yerlerinde 
3 hırsızlık ve beş de yankesi
cilik vak' ası olmuş, para ve 
mendil, şeker ve bazı eşyalu 
çaLnmışhr. Hırsızlardan bir 
kısmı tutulamamıştır. -Tesçil Edilmiyen 

Tüccarlar 
Şehrimizdeki birçok firket

ler ve ttlccarlar sicili ticarete 
kaydedilmemişlerdir. Bu ıibi-
1 er hakkında takibata bqlan-
m19br. 

rariııa raA"men tevkif edilenlerin mek nzeredfr. Asilere maddi ve manevi 
dıkl BULGAR KRALININ DOGONO bııikıl.ma an teklinde prip, -. o _ _._. müzaheret aöstermek menfaa• 

iuaılmaz bir ltaberi ilıti• Roma 
13 

- Bulıar a.rab U9ri.• ti'mı"ı:e mug-•ayır" dir. Bu itibarla 
Pten-.. C?lftamıa'•n iz•ftf ...-

etmektedir• Bittin bunlardan rasimi 25 tep'İnievvelde icra olu- Brezilya hftkümetine mühim-
bqka da içinde: nacaktır. mat satmaya mUaaade edil-

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

Hüküm et gazeteleri F et
hi B.e diyorlar iri Pan.ten 
plirken memlekete yalnız 
qk getirmiş, Fakat gelir
ken keşke biraz da ilim 
getirseymiş. 

Bunu .ayliyenler htıkü
met ve Halk fırkua erki
nınm ilim aalıibi oldukla
rını kabul ediyorlar, de
mektir. 

Filhakika: 
Halk hrkuı umumi 

katibi Saffet ffleyefendi 
sabık Nafia vekili Re~c 
Beyefend~ Maarif ve · 
Eaat Beyefendi ve Halle 
fırkuauın bütün rllkünleri 

Avrupa darülfünmılann-
daa mezundurlar. 

Memleketi tamamen ilmi 
eu•lar dahilinde idare 
ediyorlar. 

Bu sayede Maliyemizin 
ne parlak ve ne feyizli 
neticeler verdiğini görmll· 
yor muyuz? 

Halk fıkasımn nekadar 
ilimane idare edildiğine 
phit olmuyor muyuz? 

Bir kimseyi cehil ile 
itham için ilim olmak 
lazım ama, yapılan İf 
meydanda olduğuna glSre 
sen bne.abn ilim oklu
ğuna: 

/,.,. inan, ister /lllUUIUJ I 

. 

• 

1 

miştir. 

Rayhştag Reisi 
Berlin, 16 ( H. M. ) - Ray-

hftagm yeni reialiğiDe Mösyl 
Lobe intihap edilmiftir. 

Çeııgelköyünde Bir 
Hadise 

ÇengeUcöyiinde Talimane-
de Liz Osman Efendinin laza 
Adalet Hanım kendi reyini 
kullandıktan sonra kız k~ 
d~in nüfusunu alarak 
onu nanwaa da rey vermek 
istemiş fakat intihabata feaat 
wqbrıyor diye yakalanıp ka
rakola götiiriilmüştür. 

Seyrüsefer Ve Zabıta 
Memurları ... 
istanbulda 60 seyrüsefer, 

250 de zabıtai belediye memu• 
ru vardar. Bu miktar tebrin 
ihtiyacına kifayet etme.ekte
dir. ônl:aibdeki .ene şehir 
bDtçıeBde hu memerbrua 
adedi arbnlacakbr . 

-
Faşizme 
Dair 
Bir Konuşma 

•• 
Cahil bir adam hana 

du: 
sor-

- Senin okumuşluğun var
dır. belki de bilirsin; şu faşizm 
dedikleri de nedir? 

Anlattım: 

- Nerede bolşevik korkueu 
varsa hükumet ortalığı sıkıy 
koyar, kendi bildiğini yapar 
ve millete sormaz.. Yani padi
şahların yerine hükümetlerin 
borusu öter. 

1 arifimi çok sadeleştirdiğim 
balde, muhatabım gene · çbir 
te1 anlamamlf göründü, başı· 
nı ret makamında bir caç kere 
salladıktan sonra dedi ki : 

- Hürriyet çıktığı vakit, 
"parlamento. diye bir laf var
da. Beıi bunuıı da manasını 
bilmezdim. Sordum, an!attıbr. 
Ve: " MHlete çok faydalı şey· 
dir,, dediler, inandık. Fakat 
o vakit onun altı cılk çıkb, 
parlamentodakiler ceplerini dol
durdular, anladık ki parla-
mento para ile manto demek
miş, o zaman herkes birer 
Nasrettin Hoca kürkü becer
di, itibar salıil>i oldu. 

"Derken e!endim, parti parti 
dediler, en büyük partiyi vur-
dular. Komisyon toplaıııyor, 
homisyona havale, dediler, en 
büyük komisyonu aldılar. 

"Velhasıl irimi manda, man
da eledi, kimi demokrasi diye 
tutturuyor.do; o vakte kadar 
manasmı bilmediğimiz bu ya
bancı kelimelerin har biri uğ
runa ya milyarfarca lira, ya 
koskoca bir vatan parçası, 
~ ~ğullanmıZID kanını verdik. 
Doğrusunu istersen benim bu 
Avrupaca saılerden g6Züm 
yıldı da. bu fqizm, maşizmden 
de pireleniyorum. 

Muhatabımın çok safiyane 
söylediği bu sözlere ınlümse· 
dim: 

- Kabahat o ecnebi keli
melerde değil, onların burada 
yanlış tatbik edilişinde ... Vakıa 
A vrupadan ielen her mal, her 
fikir iyi değildir, fakat burada 
iyileri de kötü tatbik olunuyor. 

Adamcağız batını tevekkülle 
salladı: 

- Sonuncuıu olacağını bil
sem, ben bu faşizm dedikleri 
karnakabya da razıyım, fakat 
o da tavsar, bu sefer de bir 
"fakizm,. çıkaranlar bulunur, 
bizi gene faka bastınrlar. 

Cerhi er 
24 Saatte Dört Hadise 

Kaydedildi .. 
r - D~~t:aerede oturan 

keresteci · ile sıvacı On-
nik bir alacak meselesinden 
kavga etmişkr. istifan Onniği 
yaralamı~ ve yakalanmıştır. 

2 - ~şmede oturan 
Kiirl Süleyman kıskançlık yü· 
zünden zevcesi V dide haıumı 
yualayıp lraç•eşbr. 

3 - Şehreminiade oturan 
Cevdet Ef. ile kunduracı Sü
leyman ağa kavga etm~r 
Sllleyman ap tatla Cevdet 
efendiyi bafmdan yaralamıştır. 

4 - Kadirgada oturan 13 
yapıda Sefer ile Hasan kav
ga etmişler. Sefer taşla Hasa
m başmdan yaralayıp kaçmış
br. 

DH-HIBiYE-
11 

Peyarni Saf anın 
Son 

ı Romanı 
Birkaç Güne Kadar 
SON POSTA Sltunlannda 

... 
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Balıkesir , 14 - Dünden 
itibaren Balıkesirde belediye 
intihababna başlandı. Üç ma
halle kamilen S. C. F. na 
rey vermek için kurdelelerle 
silslü otomobillerle ve yaya 
olarak bin beş yüzü mütecaviz 
vatandaş: "Yaşasın Gazi. Ya
şasın S. C. F., yaşasın Fethi 
Beyi,, diye bağırarak belediye 
önüne geldiler, fakat Vali be
yin ve encümenin kanunsuz 
hareketi halkın serbest rey 
vermesine mani oldu. Sandığa 
tek bir rey atılmadan halk 
da; ıl dı. 

Tzmirliler, Hamidiye, ve Os
maniye mahalleleri Dahiliye 
vekaletine bir telgraf çekerek 
validen ve encilmenden şikayet 
etmişlerdir. 

9 vatandaş S. F. lehine pro
paganda yapbkları için tevkif 
edildiler. Sonra müddei umu
milik tarafından yapılan taliki-

. kat neticesinde tahliye edildiler. 
Bugün de yine dünkü gibi 

encümen sandığın boş olduğunu 
halka göst~rmediği için halk ba-

. ğırıyordu: "Sandık doludur, bi· 
z.im encümene itimadımız yok
tur, b:z a 1ndığın boş olduğunu 
~5rc im!" Diyordu fakat s< n
d k ~.:>· ·lll') or , glSaterilmiy:>rdu; 
iki pndtır tek bir rey atılmı-
yor. Neticeyi bildireceğim. 

N. Kemal 

İzmirde 
Ölümle Tehdit Ebnişler 
Müddeiumufui Tahkikat 

Yapıyor 
İzmir, 15 (Hususi)- intihabat 

münasebetile lzmir Serbest 
fırka vilfiyet ocağı reisi Ekrem 
Hayri heyi ölümle tehdit et
mişlerdir. Bunun üzerine müd
deiumumiiik işe vazıyet etmiş, 
Ekrem Hayri beyi dinlemiş ve 
tahkikata başlamıştır. 

İntihabata devam edilmek
tedir. intihap eski hararetini 
kaybetmiştir. 

Burada Serbest fırka tara
fından "Serbest Cümhuriyet ,, 
isminde yevmi bir gaL.ete neş
redilmek üzerediı·. 

Kazalardan gelen haberler, 
oralarda intihabatın hara
retle devam etmekte olduğunu 
göstermektedir. 

AJaşebirde intihabatta aui 
istimal olduğundan dolayı S. 
fırka intihaptan çekilmiştir. 

Buca ocağında, bir sarhoşluk 
hadisesi yüzünden polis mü
dahale etmiş ve Ocağın evra
kını müsadere etmiştir. • 

Kalecikte • 

Kelecikten: 
Belediye intihababnda ıui 

istimali olan ve fesat karıştı
ran lbrahim ağa ve rüfekası
nın muhakemelerine devam 
edıliyor. Bu işe dair 50 den 
fazla şahidin celbine ve mu
hakemenin 15-1 O -930 tarihine 
ta!ikine karar verilmişti. 

Salahiyet noktasından mü
dafaalan reddolll!lan maznun
ların gizlice itiraz ettikleri an
laşıl dı. 

Dava evrakı Ankara ağır ce· 
zasına berayi tetkik sevkolun
muştur. 

FAf H-HARBiVE 

11 
Peyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Güne Kadar 
SOl.J POSTA Sütı•nlannda I 
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Be yoğlunda 
Dün intihabat mutat üzere : 

Beyoğlu belediyesinde yapılmıf 1 
ye sükunetle cereyan etmiftir. 

H. fırkası yine azami faali
yet göstenni;, tahaia ettiii ' 
dört otomobille mütema- 1 
diyen adam taşıyarak mecbu- ' 
ren H. fırkasına rey verdir- ~ 
mi§tir. i 

Halk fırkasının birçok men
aubini beledi)e dairesin.in ö
nilnden aynlmamış, mütema
diyen müessir ohnuş1ardır. Mu- ı 
tat veçhile Serbest fırkaya m-o••)'f,..ı;;ı 

rey vermek istiyenler isimle- • !111! 
rini defterde bulamamışlardır. { 
F eriköyünden gelen dört bet 
hane halkı kadınlann isimleri 
bululunmamıştır. Bunlar çocuk
larile beraber belediye dairesi 
önünde acınacak bir halde 
bekliyorlardı. ı 

Halk Fırkası mutemetlerin- ~~~
den Kamil beyin Panaya kili- ~~....._ . 
sesi mütevelli heyetini çağıra
rak bazı ser ttenbihatta bu
lunduğu haber alınmı~r. Dün 
ablan reyler bu şerait dahi
linde ekseriyetle Halk fırkas 
lehine olmuş ve ceman 200 
kadar rey ablmştır. 

Balıkçılann Reyi 
Kabul edilmiyor .. 

Dün Kumkapı balıkçıları ga
zetemize geldiler. Geçen cuma 
günü rey vermek üzere intihap 
sandığına gibıiişler. Fakat ikin-
ci muhtar şekerci Yani Ef . 

- Ya Apostolun defterine 
kaydolun, yahut rey veremez
siniz demiş, bu adamlann rey 
vermelerine müsaade edilmemif. 

Balıkçılar şikayet ebnişler. 

"Biz vergi veririz. iane veririz. 
B'ınlar kabul edilir de reyle
rimiz, neden kabul edilmiyor?" 
demişler. Aldıran olmamış. 

Dün tekrar toplanmışlar ve 
Beyazıt dairesine giderek rey 
vermek istemişler. Fakat Şe
kerci Y aüi efendi bunların 
gitmekte olduğunu görünce 
belediyeye telefon etmiş ve 
defterd~ isimleri olmadığım 
bildirmiş. 

Belediyede encümen azası 
buulan gönince: 

- Balıkçılar rey veremez. 
Siz liman reisine veya balık
haılc memuruna gidin, demişler. 

.6alıkçıl&r : 
Eiı. bu memleketin vatan

daşı değil miyiz? Neye rey·-
mi:.1 almıyorlar? Diye şikayet 
eci ıyorlar. 

Halk Fırkası p'opagandaıclNı intihap mahallerine Serbesl 
Fırkanın gavur olduğunu gösteren bu ltivhaları asıyorlar. 

Siz Bu intihaba Mükemmel Diyebilir Misiniz? 

Boğaziçinfıe Vaziyet ls
tanbuldan; Farklı Değil. 
Serbest Cümduriyet Fırkasından 
Bazıları I\liahkemeye Verildiler .. 
Dfin Fatihte intihabat gJne 

diğer yerlere nazaran har~tli 
olmuştur. iki fırka mümessilleri 
ve azaları arasında münaka!a
lar eksik değildi. 

Sizi Hudut Harici Ederim 
Cibali reji fabrikasın~a 

(120) hamal vardır. Bu hamlıı
lann kahyalarının ismi Ali 
efendidir. 

Cibalide hamal Sadri Ef. nin 
söylediğine göre Ali Ef. ha
mallaı çağırmış ve şu sözleri 
söylemiştir: 

"Halk Fırkasına rey vere• 
ceksiniz; vermezseniz sizi ~u-
dut harici ettiririm!,, I 

6 Kişiye Cebren 
Rey Attırdılar 

Hamallardan albsı bu teh
ditlere kulak tsmamışbr. Bu· 
nun üzerine bu alb kişiye dört 

1 giin iş verilmemiş; bunlar da 
çoluk ve çocuklannın nafaka
sım lemin için Halk fırkasına 
rey vereceğiz, demişler ve ge
lip rey atmışlardır. 

Topt~n Rey 
Toptan imza 

Haydar' da ( 51 ) numarada 
oturan Rizeli Yunus Ef. şunları 
aıilabyor: 

- Haydar mahallesinin muh
tarı boyacı Zeki Ef. dir. 

Bu Ef. mahalle halkından 
birçoğunun nüfus teskerelerini 
toplamış, kahvede bir köşeye 
oturmuş, bunlara bakarak Halk 
fırkası namzet listelerini dol
duruyordu. Kendisine yak
laşbm. 

- Kolay gelsin muhtar 
ef _ndi, dedim. 

Yüzüme bakb ve bana: 
- Biz ayni mahallede otu-

Üsküdar 
Rey Vermiye Başladı 
Oıkndardaintibap dlhı Selman

ağacamiinde yapılmuı lizımge-
lirken gene belediye dairesinde 
yapılllllfbr. 

Sabahtan akşama kadar 
ancak 30 - 35 rey ablmışbr. 
Bunlar da Serbt"lt fırkaya ab
lan reylerdir. Pazar gilnünden
beri atılan rey adedi 300-350 
kadardır. 

Halbuki noksan olan rey 
adedi t 0,000 i mütecavizdir. Za
ten bin müşkülatla karşılaşan 
halk, uzak k5ylerden gelip rey 
veremiyecek, vaziyettedir nite-. 
kim vermiyorlar. 
· Üsküdar intihababmn temdit 
~dilmesi bol bol vakit geçir· 
mekten başka birşeye yara
madığı ve yaramıyacağı mu
hakkaktır. 

Beykoz - Hisar' da 
Burada dün intihap hararetli 

oldu. Her iki fırkanın otobüs
leri köylerden rey verecekleri 
taşımaktadır. Halk fırkasının 
otobüslerile gelenler derhal 
içeriye giriyor, Serdest fırka
mnki ile gelenler giremiyordu. 
F atib belediye . başmemuru 
Ali, lstanbul icı:a memuru Ha· 
san, İstanbul gümrük mem~ 
larından imam Hilmi, Hisar 
belediye muavini Mevli'ıt ve 
belediye memuru Fevzi Efen
diler işlerini, güçlerini bırak
mışlar, Halle fırkasının kazan
ması için muttasıl çalışıyor
lardı. Beylebeyi intihabı esna
sında balkı müdafaa eden Ser
best fırka azasından Mehmet 
Ali, mühendis Mustafa, Ferit 
Beyler halkı anarşiye teşvik 
iddiasile mahkemeye veril
mişlerdir. 

ruyor, yuzyuze bakıyoruz. Bu 
işi şuna buna söyleme, dedi. 

ikinci Şube Müdürü 
Hüsnü Bey 

Tütün inhisarı ikinci şube 
müdürü Hüsnü B. yaman bir 
siyasetçidir. Amelelerin Halk 
fırkasına rey vermelerini te
minle meşguldür. Yalnız sözü 
birçok yerlerde dinlenmiş olan 
Hüsnü bey Cibali fabrikası 
amelesine söz geçirememiştir. 

Amele: 
· ~h kAnaatimizi satmı

yoruz. ..:ıerbest fırkaya rey ve
receğiz, demektedir. 

İddialar.! göre dün gene 
birçok kim~e.eı- \ sandık 

İzmir, J5 (Hususi) - BugüO 
Armutlu' da fırka mücadelesİO" 
de iki vatandaş yaralandı. 

Manisa meb'usu Yaşar IJ. 
halka: Halk fırkasına rey ver" 
meleri için nüfus başına ya
nmışar çuval un ve tohuınlulı 
buğday vadettiği halde ret 
toplıyamadı. • Bu sefer prop•" 
gandadan vazgeçti. 

Kasabadan Dahiliyeye çek" 
tiği bir telgrafta kazada irtlcl 
olduğunu bildirdi. Seydik6Y 
nahiye müdürü Aliettin BeY• 
halkı tazyik etmiye ve iki kadıııl 
dövıniye kalkıştığından ınüeS" 
sif bir hadiseye ramak kaldJ. 

t Mildür bazı vatandaşlara sıl' 
atfederek tevkifat yapmıştı!• 
Fırka mutemedi Salih BeY 
gitti. Halk fırkası intibif' 
sandığının ahali tarafınd,ıs 
kaçırılmak ve kınlmak istoll" 
diğini İfaa etti. 

Adnan 

Rey terinizi ... 
Bugüiı Nerelerde Ata' 
bilirsinizJVe Ne Zaınafl 

Bugün saat 9,30 - 12 ve ıA 
17 arasında rey verecek oı•' 
halleleri, kaymakamlık oıaJJ' 
takaları itibarile aşağıd• 
okuyunuz. 

Eminönü - Beyazıt _,,.. 
Çelebioğlu Aliettin. SarJde' 
mir, Demirtaş, YaVU2ersİPaJl1 

• Hacıkadm, HocagıyasettİI'' 
Süleymaniye, KatipkasıID· . 

F tih lslimbey, R.0: 
a - yenimahalle, Ce 

rikasım, Eyipsultan, Abdiil\(t' 
dut, F ethiçelebi, G ümüşs~f~ 
Dökmeciler, Nişancımustııı' 
paşa, Üçşehitler, Cuma, fof 

çular, Alibeyköyll. 
B 'ktılf ' 

Beyoğlu - Q:köY ' 
.. ıd•'' Mecidiye, Abbasağa, Y~ j}İ' 

Cihannüma, Sinanpaşa, D•~ ,, 
taş, Vişnezade, MuradrY 
Türkalı. 

Bebek, !-~ 
Y eniköy - navutlı81 

K{ıruçeşme. / 
Hisar - Beykoı ~111, 

Paşabahçe, lncirköy,Çub~ 
Kanl.ca, Hisar, Göksu. . ~~ 

vaıde•' , 
Üsküdar - ·· derı'. . caııııı . et' 

nunda V aldeiatik, ~8~cJ' 
Hacımehmet, Arakiyecı j(tı"' 
cafer, Tabakalar, ı<azıtS fll'' 
ahmet efendi, AhçıbaŞl 
hali el eri. rt:·plİ~' 

Bakırköy - ~~~~i~ ' 
Sakızağacı, Y ~nimahall~·plJf' , 

.. znht~ c• 1 

Kadıkoy - rııs-111sııb' 
Göztcpe, MerdivenkÖY• 
rayıcedit Suadiye. }c'1ı11tM 

Reyler bülün 01ınta verite' 
Belediye dairelerinde ka ye'; 
cektir. Şu hald~ . ba~ııı.ıi~e e 
müracaat etmeyınıZ· aeted•Y. 
saatlerde doğruca reriııiı• 
dairelerine gidiniz ve 
veriniz. 

}. l>!ll 
L--------1-Iallc fır' ~t' 
başına gelmişler: d fa re'i v' 
namına 2, 3 üncu e flrl<Dc.• t' 

mışlardır. Serb.e~t tesbit . e 
bunlann isimlerını 
mişlerdir. 
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Kari Gözile 
Gördük Zerim iz 

Açık Mektup 
Saraç Oğlu Şükrü 

Beyefendiye 
Efendinı, 

Yunnnlıtanın tediye etmit olduğa 

(62,500) lngill:r. lirasının rayrimübadillcre 

tevzi edilebilmesi için mevcut kanunla• 

nınıxın müsait olup olmndığı tetkik 

edilmekte olduğunu hayretle okudum. 
iki devletin parlt\mentolan tarafından 

taadik edilerek keıbi kanuniyet ve 

katiyct eden bir ftillfn11men1n ahklmın
dan olan bu tev:r.lab yapabUmek için 

kanunun müsait olup olmadığını arq
brmtık li:r.nugeldlilııi iddia etmek 

l•yrim6badillerin peritanlıjıın intaç 

etmek demektir. Öleni.,. Bldli, geri 

kalanlan kurtarmak için bir an evvel 

bu para teni edileceğbıe her giln 

Yeni bir ıuretle tehir ediliyor. Hem 

•dalet içinde lnllyen birkaç bin kitinin 
hakkını yermek lçln kanuna Dl hacet? 
Var idi lıe 9lmdiye kadar neden durul

du? icra Vekillerinden olmanız lıaaebtle 
bu iti yakındaa takip etmenla lhımdı. 

lıtali kanunla birlikte mecllıten pek ili 
~abtUrdi. 

GayrlmllbadlDer ıiıden Yunanlıtanın 
•erdiği paraların gayrlmllbadWer tavüat 

lı:omlıyonu emrine verllmemlnl telep 

~!yonar. Artık ldmıen!o tahammW.G 
kalmadı. HergGn, ellerinde binlerce 

liralık mubatalar me~ut lkuı babuına 

bıme lnd.itJnl aj'byarak .ayleylp bir lld 
lira için y.Jvaraa, yahut ekmek puua 
llrıyan unlblara komisyonda teaadGf 
ediyonas. Bua1ana çQtiklerlne Wur• 
ile defli, ancak derhal tıaklannı teni 

etmek •metile altıayet nrllebllir 1 Bu
hekUyoNL 

Eabalı V qlngtoa aeflrl 
AH Fernab Beyla olha 

Ali Müçteba 

Postadan Şikayet 
Çartambaya Ud aaat meaaful olu 

bir k5yde rHm1 yuifem dolayı.Ue 

bulunuyorum. 30-9-SO Sah gGnU gayet 
ırı&him olan iki mektllbuma poetaya 

vermek makaadlle 9etıre ıeJdim. Po ... 

tanede memur efendiye mektubuma 

\lltattığım :ıaman 9u muameleye maruz 

~dım ı bana bugün taahhUtJü mektup 

"abul edemlycceğinl b!naena1eyh ynnn 

ielmekllğiml 58yledL Ve lfttfen bcnl 
dinlemek teneuülüode bulunmadı. Barit 

'Ye haşin bir naz.arla benJ aü:r.dükten 

'°•ra kapıyı kapayıp daireden çıktı, 

lhtL Şu çirkin hareketi posta mUdürü 

!leye s8ylemek ü:r.ere yukanya çıktım
•a da [meıal umıını olmasına rağmen) 

llıaaleıef onu da makamında bulama
lbın. Sameun•Çarfamba 

Ragıp Sezai 

Çocuğumu Okubnak 
istiyorum 

Mekteplerin kayıt muamelesine 

~ladıkları llk gündeıı itibaren semti• 

-~de bulunan iki mektebe mUracaat 

~lilnılı halde çocuğıımu:r. kabul 

~llnıcdi. Mektebe kabul için kanunen 
1111\layYeo olan yqıru ikmal eden ve 

~nı olan bütUn veıaiki mevcut 

~lliumman hiçbir sebep olmadan 

"ektcbe kabul edll111emesl ne ıariptir?. 
beııa ilk gtıode kadro doldu cevabını 
~en "Şehit NlyazJ,, mektebinden Nnra 

acaat ettltlmlz 41 inci mektep ld&4 
~ili de çocuğun naaikinl günlerce 

~~oyduktan ıonra ayni cevabı vererek 

bul etmedi ••• 

Şiındt,I çocuğıımuau e>kutmak latiyo

~'ne )'apahm?I .. 
KGçnkpaur caddesi 

No. 42 de teni 

Fe~ i 

POSTA 

Sesli 
• 
için 

Filimleri Renkli 
icat Edilen 
Bir Makine Yeni 

Yapmak 

iki adeae Ue alınDUf seall bir filmin 
mıeıatlfl. Yaadald dall'alı ,erit aea lçlııa. 

, Şimdi Alldriç isminde bir 
Amerikalı doğrudan doğruya 
renkli filim teken bir adese 
keşfetmiştir. Bu adese fotoğraf 
makinesine ilave edilmekte ve 
ilci resim birden alınmaktadır. 

Bu iki resim ayni .zamanda 

~ 

ReakH bir tu..ı. t......_ 

Renkli filim elbette 
~l1pilnüzdllr. f ak.t 
fimcliye kadar renkli filimi 
yapmak için tatbik ettik-
leri usul filimi boyamaktan 
ibarettir. 

Tabii boyala resim yap-
mak için resmi boyadıklan 

__gibi filimide boyarlardı. 
Fakat bu usulün verdiği neti-
ce su'ni idi. Tabiabn bü
ttln güzelcğini veremiyordu. 

alındığı için cam veya filim 
O.Zerine ayni zamanda gelmek
tedir. Bu eımada adeseden 
geçen ışığı süzmek üzere bir 
alet vardıt. 

Bu alet ı'ığı süzüyor, renk
leri ayıriyor ve cama çıkan 

Hilaliahmer İstanbul merkezinden: 

Eşya piyankosu tehiri 
Hilaliahmer san'at evi piyankoau 13 tqrinisani 1930 cumar

tesi gününe tehir edilmiştir. 

Bahriyuna han 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Mukaddema tamir için havuza alınan 
o ' ., 

haricinde 41, 24, 30 anı ıimali ve 

prkide kain fener işaret gemisinin tamiri 

dan 1 O teşrinievvel tarihinden itibaren 

eski yerinde konulmuş olduğu bahriyuna 

Karadeniz boğazı 
o t " 

29, 09, 30 tulü 

bitmiş olduğun

mezk6r geminin 

ilin olunur. 

.Adeaeyl Ye a8iked tamim 
e4lea alet, 

resim renğe giire muhtelif ton
lar alıyor. 

işte Bu sayede mükemmel 
ve tam manasile renkli filim 
yapmak mümkü oluyor. 

Bu keşfin sinema Aleminde 
büyük bir yenilik vücuda geti
receğine şüphe yoktur. 

Trabzon'da 
Adliye Dairesinden Ali~ 
h Cünniyeyi Çalmışlar 

Trabzon'da 4 teşrinievvel 
tarihinde Adliye dairesinde 
alib cürmiye kimilen çalın
mıştır. Bu meyanda parabellom 
ve sair mühim tabancaların 
adedi otuz birdir. Hırsmn bu-
lunması için ehemmiyetle ta
kibat yapılmaktadır. 

Agtllı 

Iğdır Yolunda 
Trabzon, (Hususi) - Iğdır 

ile Kar .tköse arasında gd
mekte olan şoför Şevket Ef. 
Kürt1er tarafından öldürülmüş, 
cenazesi buraya getirilerek 
birkaç saat sonra defnedil
miştir. 

~~POSTA,, NIN Tefrikası: No 61 
MUHARRiRi 
MORIS LÖBLAN 

olarak dedi ki: 
- Bak, bu vak' adan ibret 

al. Hizmetçi makulesi insanlar-

Beşu birşey sormak istiyor, 
fakat cesaret edemiyordu ; .... 

....,....-•- Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti --• 
la ıevişmek sana yakışmaz; bu 

İMDAT GELİYOR ıatoda iki türlü kadın vardı, 
sen en kötiisünü intihap ettin, 

'-i -._ Ali.. Ben senin hüsnü 
~Yetinden eminim. Sen de 
•na b" 1 . : ... ~ oy e #!Dmyet etm~tin. 

' dersiniz, Şarlot hanım? 
ŞarJot ta taadik etti: 
._ Evet. 

t.ıa'; .. Güzel. Ya aen kazara l 0 Amoldu terkederseo? 
no)t homurdandı: 

._ O heni terketaıe.a. 

..... Niçin? 

l - Biz evliyiz. ben de en nefislerini... işte 
Beşu yumruklarını llkarak ıana bir ders. 

bağırdı: Fakat Beşunun ahlak dersi 
Mel'wı kadın, bir de alacak zamanı değildi; zilıni 

benimle evlenmek istediğini hali nehrin esrarı ile meşguldü. 
söyleyip duruyordun. Raul de- Altınları düşünüyordu: 
di ki: - Altın çuvalları ne ola· 

- Ya bu güzel mahluk ta- 1 cak diye sordu. 
addüdii zevç taraftarı ise? 1 - Otomobile alacağız ve 

Raul Beıuyu kolundan tu- Parise gidince, iki kız kardeş 
' tup dışarı çıkardı ve ciddi namına bir bankaya vereceğiz. 

' 
Raul anladı : 

Senin 
korkma. 

Beşu sordu: 
- Ya sen? 

- Ben bu 
sürmiyeceğim. 

- Neden? 

hissen aynJdı, 

servete elimi 

- Çünkü Bertrandı da, Ka-
terini de seviyorum. 

NETİCE 
İkisinden Hangiıl? 

Üç hafta sonra, ı<.aterin 
Raul Davnakın Paristeki evi
ne gelmişti. Kapıyı hizmetçi 

' 

Kadın Ve Kalp 
• 

işleri 

Evinden Kaçan Erkek 

Erkek Evini Ne Vakit 
ihmal Eder? 

.Erkekler Niçin Kaçarlar? 
1
1 

Karilerimden biri mektupla 
bana soruyor: 

.. On senelik evliyim. Oç 
çocuğum var. Şimdiye kadar 

baaa, çocuklanna ve evine 

adık olan kocam bir senedir 
bizleri ihmale başladı. Alqam
lan eve geç geliyor. Bizimle 

mefgul olmuyor. Onu bizden 

soğutan aebebi bir tlirl6 an

lamıyorum. Bunu bana izah 
eder mMôniz?,, 

Evlenen, çoluk çocuk aalıibi 
olan bir adamı eWaden kaçı

nm Mbep nedir? 
Erkek eWıde huzur arar, 

mahabbet arar. GOnln yorgun

lalımu evinin 11cak muhitinde 
mıutmak İlter. .. 

Fakat bazı kadınlar nrdır 

ld kocalannın bu ihtiyaçlannı 
mldrik değildirler. Evde so
murtkan, nq'eaiz ve llkayt 
dururlar. 

Kocalarile klfi derecede 

meşgul olmazlar. Kocası iktı

udi buhrandan müteessir mi· 
dir? Dışarda bir derdi var 
mıdır? Evi geçindirmekte müş
kiilit çekiyor mu? Bunları his-

metmeı, anlamaz. Onun bu 

likaydisi erkeği kızdınr usan

dırır. Evinden soğutur. Derdini 

dökebilecek başka bir ilem, 
başka bir muhit aramıya mec

bur olur. İşte o vakit erkek 
tedricen evinden uzaklaşır. 
Evveli karısını, sonra çocu1annı 
ihmale başlar. 

Kadın, erkeğin evden kaç
masını mutlaka yeni bir sev-

Sokak Elbisesi 

Kadifeden yapılmış bi. so
kak elbisesi. Yakası kapalı, 
önü düğmeli, kollan uzundur. 
Ayni kumaştan bir de eşarpı 
vardır. Şapkası da aym ku
maştan yapılmıştır. 

• • 

AllH-HARBIYEı 

11 
Peyami Saf anın 
Son 
Romanı 

Birkaç Giine Kadar 
SON POSTA Sütunlarında 

Dr. A. KUTİEL 

daya atfetmiye mütemayildir.Bu 

da gayri varit değildir. Fakat 

bu hal istisnai bir şeydir. Ev

lendikten sora aşka tutulan ve 

bu yüzden evinden kaçan er
kekler akalliyeti tqkil ederler. 

B6yle de olsa kabahatin bir 

kıamı iene kadındadır. 

Cilt ve efrenci hastalıklar tedaviha
oeai: Karaköy Topçular Cad. No. 34 

Kocanızı evde tutmak isti

yor musunuz? Onun dertlerine 
ortak olunuz. Akşamları ona 
arkadaılık ediniz, erl<ek bihne

lidir ki hayatta en büyiik ar-

= TAKVİM = 
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Arabt Rumi 

23-Cemaxielevel-134 3-Tcşrinicvvel-134' 

kadaşı karısıdır. 

Bunu yapabildiğiniz 
detçe mesele yoktur. 

Vaklt·Exan1-Vasatı 

müd- . Gllnet 12.42 6 .12 

Vakıt-Eı.ani-Vuı:ti 

Akşam 12.- ı 17.29 
Yatsı 1.31 19. 2 
luuak 11. 3 1 4.JJ 

Hanımteyze 

kılıklı ihtiyar bir kadın açb .• 
Katerin Sordu: 

Mösyö Raul Damak 
buradalar mı? 

- Kim olduğunuzu söyler 
misiniz, matmazel? 

Katerin ismini bildirip bil· 
dirmemekte tereddüt ederken 
Raul görilndü ve bağırdı: 

_ O ... siz misiniz Katerin? 
Ne iyi ettiniz de geldiniz ? 
Yeni birşey mi var? Diln ben 
ıizde iken bana bu ziyareti 
yapacağınızdan hiç bahsetme
miştiniz. 

Katerin cevap verdi: 
- Hiç yeni birşey yok. Si-

.. 

Öile 6.SO 12.-
bdndl !1.55 15.1.S 

%inle birkaç) kelime konuşmıya 
geldim. Beş dakika. 

Raul, Katerini çalışma oda
ıına aldı. Bundan altı ay evvel 
Katerin, Raulü gene bu odada 
ziyaret etmiş ve ondan imdat 
iltemişti. 

Katerin, evveli' ziyaretiniD 
sebepluile alakası olmıyan 
bazı şeyler söyledi. 

. Raul , Katerinin ellerini elir 
nın ıçıne aldı v.p gözlerinia 
iç.~ ,ıe baktı. K '!~ ı._!!, onun yM 
nında bu!'Jnmaktan ço"TC mes'ut; 
neşeli, mlltebe"\Sim, fakat ba.ıi 
anlarda u, ciddi glSribıüyorchl. 

(.Aikuı •• , 
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llABIM DIBLIZLEBINDI ~~;·~a::~~~: 
Sin em a ı ·a r 

EFENn~~ DiLERSEN RÜZGARLARI DURDURURSUN, DERYALARI 
' SAHRA KILARSIN. PERiLERiN HADDiNE MI DÜŞMÜŞ Ki 

CARiYENi YURTLARINDA ALIKOYSUNLAR ... 
Mustafa Pş., ak ve uzan aa- \ 

kalanı bıliihtiyar karqbrdı. Ôi
lfıs bahşişi gibi muazzam bir 
me~leden başka hangi işin 
Hünkara dertlendireceğini dü
şündü. Mevsimin kış, odun ve 
kömür fiatınıu yüksek olınası 
dolayısile efenclianin müteessir 
olabileceğini babrladı. Tahta 
çıkar çıkmaz fukarayı düşü
nen bu alicenap tacdar 1 bir
denbire pzünde llaylclü, aa
İnimi bir hürmetle oau teselliyo 
savaşlı: 

- Mübarek yüreiİll feD, 
pi yüzün nqea olmn. Millet 
için dertlenme, yann bir buyu
ruldu çekeriz, Istanbulun her 
kıyısını odun puan haline 
getiririz, kinuıeyi sıkınbda 

kOY.?layız. 
Üçünü Osmaaua .tık sab., 

tükenmişti. J .ilHnn - aakin, 
sakin- askere verilecek bahşiş-
ten, millete yardımdan bahse
dişi bütü sinirlerini oynatmıştı 
ve oturduğu yerde bop hop 
sıçrıyarak bağnyorda: 

- V czir dedijin kiti. ben 
lep deyince leblebiyi anlamak 
gerek. Sen sakalım değirmen
de ıni ağarttm. 

Sadrazam Mustafa paşanın 
yüzü sarardı, kaşları hafifçe 
çatıldı. Hevli can ile -için için-
ayetelkürsi okumıya girişti. 
Çehresi gibi yüreğinin de çir-
kin olduğu tezilea hiinkinn 
prrinden konmmak için Alla-
hın lümayellİDe ..._dan 
bqka çare yoktu. 

Oçuncn Osman, ihtiyar ve-
zirin birşeyler okuyup nfiird6-
jihın görOnce büsbfttiıı celll-
landı, anz avaz hayksrdr. 

- Dua filin para etmez 
herif. Ya Glbailual, ya kelleal 

Sadrazam, hayran ve peri-
.-, kekelecli: 

- Kellem ,._ feda IUl-
tamm. Fakat kul.. o İlmi 
duymUf değilim. 

- O benim balaytğım4ı. 
Bugtln sırroldu, periler diyarı
na uçtu. Ya bukınun, ya alilr
aün. 

batiyana "-il... seçti, 
yüreii ferahtadL ÇDnkl l»ir 
luddi ile bqdaştljını -
llJlfb. V aktilc bu tahta 
pkaa tahtMa ekaikleri ydlarca 
idare eden tıelefleıt ıtbi o ela 
.. mecnuna nwl ol9a oyah-
tabllirdi. ı.t- .. Omit ile p 
limsedi: 

- Efendim, dilenen - dedi -
llzgklan dwdwmrma, -.. 
plan sahra lulanm. Perilerin 
luaddine mi dftpDDf ki cariye
ai ıwtlannda alıkoıabilwialer? 

Hinldr, ......... ıd iııt

lqti ve mahzm hir hayal içbt
cle IOl'du: 

- Demek ki Gllaihali bul
maya kadirsin. 

- Sayende her mllfklUlbı 
çaresi bulunur. 

- Nidersin, ne tec:lhir ka
ranın, beni aıib et1eD • 
maz mı? 

Sadrazam, evvelini ve ahi
rini bilmediji • bir macera için 
alu orta tedbir anetmektea 
çekindi, işi savukl•nwyı ml
aaaip gördll : 

- Bu maslahat için ~
re ister, iat:lbare ister. Kulan 
Darilssaede •luile ,ar&teyia, 

... ,,JL ~- ..... ,., 
,. StJ'°}.,.,,_,1 -

- Efendim Dilersen Rüzgblan Dıutlanınıın, 
O.gahzn &ılria Kılar•ı• Perilerin. ... 

'bapmı gağwünae saltp dlfl- bu hinkir gibi mec:r ı· bir 
neyi~ .ae J~mak li.um ıei- tacdann, at llstiinde l"leıbn 
diğini kararlqbrfly.ım, ef~cü- seyirci halka b.qa koı- bl
mi o zaman aS"ilı ~deyim. dınp tuhaf bir ipret yap •ı 
Acele ite ~n kantft'. Maa- üzerine sadrazamaa ı....ea mi
mafih -aarü Eermen geae e-
fendimiadir. marbqap ~ 

Hün'Kiir, son derece acul - Şnkebnaap efendimiz 
ve bikarar olmakla beraber burada Wr mescit yapılmamıı 
lalasının maslahatı t.etkik et- ve miMru· * de yılanlı taş 
.mesini zaruri gördü.: gibi .......... olmasını irade 

- Ôyle1se -dedi- paçaları buyururlar! 
sıva, işe gıriş. Ağayı gör, pa- Diye o ılllnç ifareti tevil 
şayı gör, nidersen et, bana etmesinden millae- Olarak o 
G lnilı bul B b da elçiuin bamra kabul obm-

D ~alimi . u ifi qa- mavuıa- llir L..L. , , b,· l'eİdl-
ramazaan bqını keserim. ~~ ....,. 

Mustafa Paşa, Jel' lpüp ça- ldittap -. • .,, ;unla•: ....._ 
ksken hatu4aclı: kof_Çuarı kMbncbr, bir bdüı 

_ lloakof wa,ma.... tacdara na•ei ~n yazıl
.. 1..ı L._..J_ '-~ • .L_. L... . ... ft 0Da ırCSacleilec:ek el• 
~ ~WI"· mua ..._ 1111"'! ~ hazara 1'null mthıutp 
zura gelsın, .ayak 6psiin. • ll~dil', elçiye bir Jül'at J!y-

HUnklr, ~~e reddetti; ~yola aJalam!,. dedi (IJ 
- N-:_ e~ ilterim, • helcçj, ve bu m1lbim ~-1 aU.tbktail 

Bm Gıdnıhal Clllf'rcld ı_..ı..._ "A. Af.:._ _:.Lt:._ 
~- sonra 11D1V8JUIDW111 mKDRm 

Sadrazam, birkaç kere yat- l>ir mlllkat lltedi. 
lamdu, fakat birfey af51leme- ( Arkan var! 
di, ocladaa çaktı. GMeihal, ltu llDtlmcl..nan • M 1m.,_....lt.. 
davuınua iç yilzüaü .difünip AfWlllMw • iradın olmasından d;fg; 
dururken bu elçı' maddesi de ae~lee derUecek elçiye aektup 

• , • n ..... ef detrWd•· IElçlahı 
zılmini kanşbnyordu. Moskof adı• anü pqa ~ ŞU kadar ki bu 

sarayma gidecek bir sefirin ai:i*·' 0 .!t-~c; 
h-.ura k.txıl el-aına. ae lta1n r.nheler -~~ iYonlu. 

' emekti. Y ariiaiY• birle Wr :.=:,u i:; . .r•;:ı ~-= 
.ıides~ ne diyeceklerdi? b~ .ı- J••al llu.ulı, aaer· 
Maalıaza, bu işe kolaylıkla =~ ... ':..~ 

' El' çare buldu. V aktile, zene ::.._L slmal~ illndaa plda-

Bugüniin MeselelerinJen 
lBat tarafa l lnd 1ayfada] 

Bil llıomisJo• v....U. olduğa raporunda bBkAmetjn o sene 
mlbayu et.mit olduiu 100 lokomotif ve bİllİ •ltecaYİI n•n 
dabil olmak iizere mevcut diier relre.-• Wr ~ tamir 
edildiii takdirde bunların bllklmet fimeadifederiDin ilatipcma 
'tamam• klfi Wr miktarda IMdandaiunu bildinniftir. 

llemlektin ....,. t.almd+a ~sadl buhran giz &ıiiade 
iken ve bu buhrana k.,.. ~ar mken alellcele milyonlarca 
aiparife neden l&zum glrllmlfllr'. KNdidea 11·•111 wak llmm 
relne &. itia bedm 4e ... ._ ••ıde IP••almr. 

Hlka.et Jll,fll ........ -kWtiji -ak-vele maciltiate' 
Kltahya - Balıkesir hatb lzeriacle Alnian malzemesi i.ttmahi 
tuhhtlt etmi11e de htikimetia dii• hatlanadald Ahun mal
zemesiadea bir k..mı bu laat lserfne Pdrilmelde bu t:aalıılıat 
tablatile yerine getirilmif ohad .. H..af Alam komoniyomuna 
verilen yeni llipuifle ke...myet ft tte,ftı« ltltarile Mrçok zarar
lar aılrlllmektedir. 8:t olmazsa lıılku..t iMi a...W mf·ı-•ya a.,.. idi, 
-+·&ek Aç ailJOD lira iati&d8 ecfecekti. Ba nokta lwillde 
uru ediyor-. Hllk6met fİmdİJe kadar hiçbir vakit b&yle dsi 
mikyasta timendifer malzemeli aiparİf vermemiftir. Binaenaleyh 
topta ola b. itte azim Mr fİllt farla olmuı llzım leli. Halbuki 
ldilsl et '-'d11 iki - •eıld 6atlwn ... tub:aqtw·. iki 
senedea a-i ile =·h-e fiatı çok dlpaOftlr. 

Bup piyau tetkik edilecek oluna demir ve pik fiat
Jannda %20, Lalar Babada %40 tenealll vardar. lgi pvmiye-
aine pllnce, enete. ~ ~yevmiyulnbı te&Jicli 
w.-1.ı ...... fahri' .... talili f ........ için amele, 
,....,.._.. •ldein.e baa.~ar. it talLtw· Fabrika-
.._ W.fDia bpe p r u$ındur . ... Alllaa t.Ma ili fabri-
kalana it Ubilmeli icia .... tlrll ~.-. • tu•I• elllve-1 .... ···•=b•t' •••. 

Darülfünan mücierrİBleri önü
miiEdeki cuma ~ünü saat iki
de darülfllnun konferans salo
Dunda toplanarak darülfünun 
eminini intihap edeceklerdir. 
Hukuk fakültesi müderrislerin
den Yusuf Ziya ve Muammer 
Rafit Beylere rey verilecek ve 
bu iki namret Maarif Vekile
tiae arz.edilecektir. V ekruet bu 
iki naımctten birini seçecektir. 

Vecihi Beyin Teşekkürü 
Sevdiğim tayyareciliğimize 

küçük bir eser meydana getir
mek suretile hizmet edebildi
j-1...m için müftehirim. Beni mu
"1dfakiyetimden dolayı tebrik 
tünek lutfünde bulunan zevata 
çak yoruta iflerlm arasında 
cevap v~miye imkin bulama
dığımdan muhterem gazetenizle 
anı teşeklriirat eylerim efendim. 

Vecihi F. 

Güreş Müsabakaları 
Güreş heyetinden : 
a-to-930 ve 16-10-930 ü

riblainde yap1l•n tecrübesiz 
preş müsabakalanm K.n
papıdan (15) Haliçtea (1) Har
biyeden (3) Aaadolada (3) 
Fmerden ( 1) ... iftira" 
et~t; · .ice heıveçhi atidir: 

56 irinci Yaşar (Kum-
kapı ) • uci Ali ( Kwnkapı ) 
O~ncü Suat ( Kunıkapı ) 

6J kilo: birinci Kamil ( Kum
kapı ) ikiaci Servet ( Haliç ) 

66 kilo : birinci İsmail (Kum
kapı ) ikinci Mustafa ( Anado
lu) 

72 kilo : birinci Şem ( Ha
lit ) ikinci Nazif ( Haliç ) Bcthı
cl Ahmet ( K • Kapı ) 

JI kilo : birinci Osm•a 
( Kumkapı) ikinci Refik (l;laliç) 

Rüsumat Müfettiş 
Muavinliği 

Hı•laık faktilte9i meımıla
nadu Cellclet B. R•umat: 
mfifettiş muavinliğine tayin 
edilmittir. 

Bu 

)ANET GAYNOI\. 

.. ŞARL 

ÜLVI 
DAKiKA 

<,· ahrilecek olan hail ha11r ... iıt 
sineı a aan'atinln en kuvvetli eseri 
olan FOX F1LY maraulAbndan 

ULVİ DAKİKA 
ŞahC9erini herkea gidip görmelidir. 

Heyeti tcmalliyesi bqmda bulunan ı 

JANET GAYNOR ve 
CHARL FARELL 

s1 nemasını 
hıncahınç dold ran m ımtaz h"lk şimdiye kadar görülmemiş 
tarzda bir tem şa karşısında kaimı ve gördükleri 

iKi KALP B RLEŞİNCE 
(Zwei Her:ıen • -4 Takt) 

ılmindeki VAR- v •;\Llardan fevkalide 
YETE D~NS S0fi 1~ memnun kalmış-

bahusus lardır. 

DARÜLBEDA YI TEMS.LLERI 

ISTAllR!JL ILEDIYESI 
Bu akşam 

oaat 21,30 da ~ ~~ i 
CiN 

1 
3 Perde 

1 Tablo 

Yazan: 

P. Armstroaı 

1111 

Hllllll 
Nakleden: 

A. lluhtar 

17 t~•ienel ~ pi 
matine saat 15,39 da ve suvare 
21,30 da. l 8 teşrinievvel cu
martelİ um11111a biletlerde ten
zilit vardar. 

21 ~ewel sala gtml 
ekpmı saat 21 ,30 da yalnız 
muallim ve talebelere. 

YILDIRIM 
Asrımızın en büyük 

artistlerinden 

Lon Şaney'in 
Hayahna mal olan muhte

şem filmin ismidir. 

14 milyon kişinin merakla 

HACTiMU'RAT 
19 T epinievvel pazar alqa

ma saat 9,SO de 

MAJIK 
Hannnlanmız Hukukçu 

Olmak istiyorlar 
Bu sene huloık faldilteaine 

cliier senelere nazaran c:labal 

MÜNAKASA U S b ~te Karaağaç'ta Zilmre cuz a ş 

fala ~·~ ~· Birilld 
..fa kaydedilen hammlan9 
adedi ( 25) bdanhr. 

zade Ş9kir ft , .. eki. fabrika- a.,.ojtmda GaJmurayclk 
sma 50:70 ton kadar "F ondri yeni Ç9l'fl <*idesinde No. 2'l 
kok.. dikim kimGra ile 80: 100 E. Y Atna .mefrupt mağazası 
ton kadar hurda maden piki ter1dticarete karar vermif ve Tica
(Makine akumı hurdalan) alı- ret odumdan veaı"kuma almlfbi. 
nacaiandan tali ı · aiti Yatak ve yemek oc:lasa ve sa
mlaıakuayı .J: ':ere lon takımluı rem ft müstamel 
idare mndo.; tilıe111h'a_.,.. ..... yan fiataa uhlddır. 

Aleni T etekkür 
Torunum Nevin'ia boj'u _. 

burnuna bir 1aaxakati fevkalk. 
de ile amelirat icra eden B~ 
f.tl hadam=-i kulak, burua 
boğ~ butaWan mütehasrı• 
Ekrem Behçet beye al 
tepkknr ederim. Mecd 

YEDIKULE KOK KÖMÜRÜ 

VAcuda ıet:irilmit olan ea yelli ve mnkemmel tertibat saye.iade istihsal edilen 

OK KÖMÜR 
Pek ziyade dayanıldı olduğundan her nevi 

Merkezi teshinata 
Eve kadar gönderilir 
Y edikule gazh•nesinde 
Beyazıt Elektrik evine 
Metro Han SA TIE maiazasuıa 

MORAcAAT BDINIZ 

· teshinata ve bilhassa 

elverişlidir 
Sıkleti garantidir 
Tel. lstanbul 2072 

" " 
1288 

" " 
914 
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ittihatçılar Dioanı Aliile Hesap Vıengorılar ... 

Alman 5efiri İtham Ediyor, Harp 
• 

Gemilerini Siz IstQ(liniz Diyordu j 1931 BUİCK - SEKiZ 
Sefir Bu Kadatla Da- KalIJ11jm,, T Wit Sa.yordu 

Verş...-e 16 Tepimie•wetden 1 ·haren 
BEYOGLU TOKA TLIY AN KARŞISINDA 

· O. T. T. A. Ş. 
IVf eşlterinCle T Şıl ~r~aileceklir 

Tütün inhisarı 
resinden: 

Köhne kaneviçe 14803 Kilo 
Çul 1563 

1 ip 80t4 
• Kınap 683 

ida-

New :ve miktarları yukarıda göstuilen köhne eşya ida
remizin Azap kapısı anbanndadır. Bu köhne eşya, ihale tari
hinden itibaren nihayet on gün :zarfmda kaldmlmak üzere 2& 
tetrlnievv~t 930 cumartesi güaü pazarlık &uretile satılacaktır. 
Talip olularm usulen teminat akçele.rilc l>eraber mezkfır 
tarihte saat 11 de Galatada Tiltün inhisarmcla mübayaat ko
misyooana müracaatları. 

lstanbul Sıhhi müesseseler mübayaat komisyo
nu riyasetinden: 

Bakırk'öyilnde kain akliye ve asabi,e .._.anesinin 2 ve 5 nu
maralı pavyonlarında yapılacak tamirat ve bMlillt tallllim edi-

muamelesine başlanmışhr. Tafsilatını müessese
SWlwiha._a~i JDanif.qtura mağam•datı 

Müdüriyet: Tel. isi. 192 

~ -· t Ehven Fiatla - Sat~Iı~ parçalık uaye ,, c~iıli bir yem'tk 

salonu. Talip olanlar: Beyoğ(a Taksim, Rum kabristan sokak 
Krisovergi a apartımanı 8 1lUmaraya müracaat. 
__,...~__:~~~ ........ -------~....--~~~~~--~~~------,-. 
........... lml'J!lmllB~ı 

Rakıya kıymet eren yalım l••mıl!l•-•-----ııı 
rayiha ..,. lezzeti değil kim-- 1 S • f • 
yeVf terkibinin afiyetidir. t eynse aın . ı---=--~ 

l 
Merl.cz nccntesi:Galata köp-

rit baş nda ~yoğlu 2362. 
Şube ncentesi:.Si.rkeci'de Mühür
dar zade ~mn ıı!tmda Tet.f.st.2740 

--~~~ -
lskenderiye sür'at 
. . postası 

(lZMIR) va:auru 17 I~rini
evvel Cuma 1 O da Galnta 
rıhtımından kalkarak cumnr-
lesi sabahı İzrnir'e vanr ve 
İzmir' den saat 1 2de kalkarak 
~esıi 11_aa t J 6 da lskesı 
riye'ye varrlcak \te çarşamba 
İskenderiye' den kalkarak 
İzmir'e uğnyarak İstanb~t 
12 de gelecektir. 

len. p.rt:ııamesi ve olbaptaki kelifnamesi veçfıile ye !1 teşriei- Rayiha ft tezzetı en nens İSKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAtr ~ de 
eşya kabul olunur. 

evvel 930 salı ,Unü saat 15 te kapalı zarf 'tradile ihate edif.. 1'C kimyevi terkibi en temiz 
mek bere mıi•akasaya konulmuttur. Bu baJttaki lceşifname ve r:.11 ___ Rtıh.dır. ---!!. 
.-tmımekıi afirmek istiyenleria mezkur IComisyona ve fazla 
;.alwt ıl•ıll iltiyenlerin mezkU. müesseseye müracaatlan iliD. 
olunur. • 

Kadıköy iskelesi 
Üzerindeki 

Dam Salana 
Beş ki§İden mürekkep 

cazbant takımına ilaveten 
cuma günü r 4 ten itibaren 
her gün meşhur udi İhsan 
Beyin riyasetin.de muganniye 
Leman Hanımın iştirakile saz 
heyeti getirilıniş\i,ı. Le~ 
Hanımın muhrik sesi ile fan-
tezi ~arkılanm dinlemek arzu 
eden zıevabn teşrifleri tav
siye olımur. Müdüriyet 

Aparhmanmızı tezyin ve tecdit ihtiyacında mısınız? 
Beyoğlunda İstiklal caddesincla: T okathyan karplİRda 223 •~: 

~--.--~-~ 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu)vapuro 18 Teşrini 

evvel Cumartesi 17 ek İdare 
nhbmından kalkarak Geli
bolu, Lap.seki, Çanakka!e, 
İmroz, Bo7..caada'ya gidf!cdt 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğrıyarak 
gelece.tkir. 

Mudanya Postaarı 
idare rıhtımından sııılt 9,30 

da kalkarak cuma.. çarşamba 
Mudanya'ya, pazar giinleri 
Mudanya'ya uğrayarak Gem
li w e gider ve gclirlcr. 

Operatör Doktor 

HAL.İL SEZAİ 
BASUR MEMELERi 

Ve cerrahi haıMahJda.n rnfltd.aaaısı Di- t 
van yolu Doktor Emin paşa &okak No. 22 

ı-llan3~~· 
2 -- Her sabr 4 kelime heup edi 

lccektlr. 
Hcıt lll• S-adct UIW lııtlpoma 

ln ... UJ .. dlr. 
4 - H• S •\t... tıııle- 2 

kupon Uave e<tDmdldir. 
S -- Her luıpoa ilzcrbıdeki tarlhtea 

hir hılfta miW4P.tla ... ebenlr. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilan kuponunu saklayı .. 
mz. Blllldan a*dini ilf'.nınız 
ile hirlilte Wr zarfa koyarak 
posta ile idattıban&iit ~ön~ 
deriniz. Hanınızın gazeteye gir-
mesi için bu kadan Wldir. 

--=-~ SON POSTA -
BEDAVA İLAN KUPONU 

17 -Teşrinievvel- J 930 

HBsf.YIN ZEYTİ.N YAGINI- Da'ıma 
loıU...nYH• Y ~uiaW aefia ve lc~dll 
y~k i ı ı~U:? } chrmehııl Hüscyla 
xe.Jfuı 1aıı. • p:şlriniz W-W Ji.d• 
kapısı &bacafer türbesi~ 

İNEBOLU KANAAT MAGAZASl
Terzi oğlu Yervant;knplama k&
tekler ve Zlynd eşyaları jiahlu. 
Biyük a ... ct. 1-MfaaacLiat 
sokak N. 33 

iş ARIYO~Uj\f - Türlrçe ve Fran
aaa W!~.19; &absIJfra orta -.ktcp 
llCl"eft._6, va.ktıl ae1-rl,ı...il ;amc. 
olarak yaphm. iş anyorum. Aattc f'hvcn 
uyuşurum. 

~sm~c caddesi Halk 
ıı,arttUSaıı M. HAKKİ ---

Tokah 
Kıt menimini meşhur 

-Popoff-
Salon orkestrasile açıyor. 

Hergüıı J 8 den 1 e kadar 

kşam Taamı Ve Te 
KONSER . ;I 

Tabldf) : 90 kuruş 1111 
Elt'IEll! Herkesin tcrc!b eftiği ri:mi; 

BEYNELI\1!LEL 

ÜYÜK KASAP AN 
S. NALBANDİS 

B~ğlo Tünel alevkii 527 En 
ıpikenunel c:inaten cıf;ır eti ve 
füctoau, kuı.u eti ve scmis ta
vuldar. Muht-c.rcm müşterilerini 

memnun etme~ e:nclile. intihap 
edilir ve kus•ırsuz '1ı~tnct ve 
nez:ıfct. Telefon Beyoglu 2163 

LUVR MAGAZALARI Vt.ZNECİLE.lDE TCR KADINLARI 

Gayet -sin mefruşat levamnatmm minlelaap p;i&rini son derece terıMMlı fiatlarla 
emriıize amade la 1 awlwm.lrbldir. 

Olo 30 01020 ö'&-10 wo s 
K11penlucla Kumaşlarda HM we mol:ta,.I.... ~a 

1 3 Mcktcbb 3, ~ .! ~ 2 ~cn~e ?.J !!iri~ Mmifien mu- 6 
~ 8iıtdetalt diploı1t1t fttoir. 1S Mnne.i tetrinde derslere başlanacaktır. 
• Arzu edetalere ıntceanen şen1it pderilir. Kayıt devam adıyor. 



c:-- _e_s~;: :ı _ ....:.:--=...:..:-===--======:=..:.-====-======:.=:...:::a::::=-=S=O=N=P=O=S=T=A===;ıı:===-=============~====::.:::- ='f=e=ş=rin=i~evv~e~l =1~7= 

Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu mlhıucbetle Galatada Karaköy börekçi fınnı ittisalinde büyllk mahallebicinin üstünde 

111 Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mllkemmel kumaşlardan en son modaya mavaf.k .e kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengın ve mlltenem 

çeşitlerde mllotehap elbiseler muhterem mllşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE 

lngilis muşambalan 91 
/ 2 ~~-_:: Trençkotlar 

MAHSUS 

171/2 µnıt~: 
Kabilitebdil muşambalar 141 

/ 2 ,, iyi cins yünlü paltolar '131/2 " 
Muşambalar ':n~ 

Muşambalar :r~1:.a~ 

Gabardin Parcl..ulu 
Muflon Ue 

191 
/ 2 ,, ~'1!e ~= Kostümler 

17' / 2 n ı.a:lnırtre~ 
" 251/ 2 " . HANIMLARA 

141/2 r 
;181/2 " 

MAHSUS 

....- rc..delbet't ııwka ~ilk· 29' / Gabardin pardesüler 2 n 
0~._=_.• Muşambalar 131 

/ 2 ,, 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

41
/2 

71/2 
Trençkotlar 91 /2 
Bivertin muşambalar 

Kauçuk muşambalar 

Trençkotlar muflon ile 131/2 

" 
" 
" 

Yünlü paltolar . 91 
/2 " 

Ayni :ıamanda erkeklere mah.uı gayet flk pud9'" 

Mandelbe!"2 pardesüler 3 7' /2 
S- -"• Wclmde M b 1 14' / aüler paltolar, kostilmler nı mu-mL-

1
--18 mn-. •e ubm ~clll uşam a ar 2 ,, • -- .,...,.. uu 

..00. ... '' 
....... Mç-..~ 
Pardesüler' 22'/2,, 

tehap çeşitleri ve tuuumlara maliswı ..-tolu _.. 

~a.ı.a~ba='un1. Trençkotlar 17' 72 ., 
,. 1pelili mu,.ambalana mttenevYi çqitleri meYCUtbat. 

• • • • • • • 

ZARAFET VE 1811/F ADEYI MEZCED~NIZ 
Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarb) en mükemmel 

EMPERMEABİLİZE PARDESÜLER 
·ile kadın ve çocuklara ınahsus PALTO MUŞAMBA ve KOSTÜJ,'dLERİN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif 19lklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri . dalii vardır. 

(! • • 

• 

1 Hanımlara Mahsus Her Renkte ipekli JVluşambalar Gelmiştir 

TOPTAN FİA TINA PERAKENDE SATIŞ := TEDIYA TI A BÜYÜK TESHİA T 

Emniyet Sandığı Mü
dürlüğünden: 

Kat'i Karar· İlanı 
ı!::U'-.t. 'rl: Merhunabn Cins Ve Nev'ile 8ı:'\Ul 

Mevki Ve Müştemilah 
459 Osküdarda Sclmanağa Rummebmet· 

paşa mabahllesinde Karacaahmet ve 
Şemsipaşa sokağında ~ki 2,2, mükerrer 
ve yeni 2, 1, numarala otuz beş IU'f&D 
arsa üzerinde ahşap üstüııda bir oda 
\'e altında bir bodrumu havi yenice bir 
dükkanın tamamı Mehmet Ali B. Şevket, 

· Mükerrem ve Mllrlivvet H.lar 

580 1423 Hasköy Kiremitçi Ahmctçelebi ma· 
ballesinde T avukcıu çıkmazı sokağında 
eski I, 141,yenil, 3, 5, 3-1. 3-2, 133 
numaralı dükkinlardan ahşap olanı 
on altı artın arsa üzerinde diğer kir
eir dUkkinlar yüz otuz üç arşm ana 
üzerinde klrgir dört dOkkin ve elli 
•l'fın arsayı havi bet dnkkinıu t.. 
mamı Natu Ef. 

M)5 1800 Çubukla' da eski Çubukla caddesi ve 
Y eniç.ayır 11<>kağında eski 49 millcerıw 
ve yeni 24 numaralı yDz otuz IU'flll 
arsa üzerinde bir katı kirıfir ilci kab 
ahşap olmak llzere üç katta yedi oda. 
iki sofa, bir mutfak. bir antre, bir 
kömürlük. bir kuyu ve altmış IU'fUl 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Rabla R 

1576 1901 Tahtakale civanoda Balkapannada 
Rüstempqa malaahaiade lpçiiv U. 
monco sokajuıda e.ki 49, 63, ö5 " 
yeni 26, 26,-t numaralı otm bet ar
fm araa üzerinde kArgir ilç katta he 
tünde iki oda. bir mutfak, bir dara-
çayı havi bir dllkkinm tamamı Mehmet ala 

140 1958 Mevlevihane kap1Sında Aydınklhya 
mahElllesiude Keresteci okatmda eaki 

l 310 3004 

281 1815 

1840 19'l58 

681 ·~ • 

430 19440 

aao t9TT8 

ve yeni üç numarwı yetmiş alb arşın 
arsa üzerinde ahşap bir cuçuk katta 
iki ufak oda, bir mutfak ve yüz dört 
arım bahçeyi h1i.i bir hanenin t .. 
mama. Murat Ef. 
Üsküdarda Ollrbali mahallesinde 
Tekke çıkmazı 11e>kağında eski 'l1 ve 
yeni 31-1 numaralı yetmif Uç ~ 
araa üzerinde bahçe cihetinden Bç 
Ye sokak cihetinden ahfap bir katta 
dart oda, bir sofa. ocaksıı: bir mutfak 
ve iki yOı: elli d6rt ·aJ'flD bahçeyi 
havi eskice bir haneniıı tamamı. 

Mustafa Hadai B. Seraaml H. 
OaJdidarda Dürbalı mahalleainde eald 
Çıkmaztekke ve yenı r okke •oQiuada 
eski 5 ve yeni 1 nUmaralı yGz U'flD 
arsa üzerinde ahşap iki katta d6rt 
oda bir sofa bir mutfak L bir çab kab 
bir kuyu bir sarmç Ye doksan atf1D 
bahçeyi havi eski l>ir hanenin ta· 
mamı. Fatma Pembe H. 
Eyipte Kızılmeacit ınahatlesinde Balık· 
çayokuşu sokağında eski ve yeni 12 
numaralı yllz altmış 4rf1D arsa üze· 
rinde ahfap dört katta on iki o~ 
dört sofa. bir .-.utfak, dart kuyu iki 
bin liç ~ elll bir arflD bahçeyi bavl 
bir hanenin tamamı Mehmet Cemil 8. Safy. H. 
Beyoğlunda. Hllseyinağa mahallesinde 
eski Bülbillderesi ve yeni Vifne soka· 
jlnda eski 6 mtlkerrer ve yeni 24, 26 
numaralı yftz bir uşan arsa ilzerindo 
kArgir bir katta üçl oda, ve altında 
bir dnkltinı ha'ri harap bir hanenin 
tamamı Mehmet ve Vey•• at~~Jt' 
Paşababçeainde Sultaniye sokajmda · 
eski 21 ve yeni es, 28--1 numaralı ilç 
y6z otuz arpa _. Ozeriade ahfap iki 
katta OD iç oda, bir tofa. bir kuJU ft 

yedi)'llz em IU)lll bahçeyi havi huap 
bir huenln hl••·· Zilud Bey 
F atitıle Dtllrenide müelleainde Ça-
llUlfU'CI 10bğu/da eski 4 ve yeaıi 23 
aumarab ot1K ~ arpı 'ana O.Zerinde 
kArgir bir kllttan iberot bir dilkkinm 
tamuu. "" ~ e.1 

19791 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nal· 
bant sokağında eski, 23, 25, 21, 29 
ve yeni 15, 15-1, lf>.2, 17, 19 No. lı 
üç yüz UfU1 arsa üzerinde kirgir iki 
katta beşerden on oda, birer sofa, 
birer mutfak, birer sarnıç, birer taşlık 
altında iki dükkiu mukaddema yfiz 
yirmi arşın arsa üzerinde salhane Ye 
odalar ve elyevm iki yD.z elli aqm 
arsa llzerinde kitgir llç katta alb oda. 
altı 11<>fa ve d6tt yüz sekiz arım bah
çeyi ıbaTi iki hanenin tamamı. 

Mubarr.em 8. ve h.ana_..ft 
291 19846 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 

ve yeni 36,~2 ounıaralı b ri elli iki 
1111ın arsa üzerinde ahşap Uç katta 
yalnız iki odası oatemam olmak üzere 
dört oda. bir mutfak diğeri elli bet 
Al'flD arsa üzeride ahşap iki katta iki 
oda, bir sofa, bir mutfak ve otuz 
arpn kadar batıçeyi havi iki hanenin 
tamamı. ' Mehmet Necip S. 

511> 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam 
sokağında eski 1 ve yeni 9, 9- l na· 
marala yüz on arşan arsa üzerinde 
ah.şap bir katta üç oda. bir avlu, bir 
mutfak ve diğeri iki yllz arşın arsa 
tlzerinde kısmen kArgir ve kısmen 
ahtap l>ir ahır ve yedi yüz on dört 
arşw bahçeyi havi bir hanenin tamamı KeıııaJ1f· 

950 20431 Kasımpaşada Sahafmubittin mahal!e
smde Camiişerü sokağında e.5ki 11 
Ye y~ni J 3 numarala fnZ' kırk 'bet 
arşı.ı arsa üzerİİlde kirgir fiç katta 
<iokuz oda iki sofa iki mutfak ma· 
hallini havi mıtamaru bir hanenin ,6f· 
tamalDI Hacı MeJıoıet ali 

Yukarda cins ve oev'ile semti ve numaraları yazılı. e~:ıe 
gayri menkulenin icra. kılınan aleni mi:zayeddea i netıce61f {ti 

blzalan.nda gösterilen bedellerle :nasteı ileri üzerlerinde t~~atdetl 
etmiş iae de mezkür bedeller haddi Jliyıkmda görülmedığ'İ; 1i.f 
tekru ( OD bet ) gün mtiddetle ilirı edilmelerine kara~ ~eı~:t'i 
ve 1 tepİ•ıİsanİ 930 tarihine cıüsadlf cumartesi gunU. et:· 

kararlannm ç~kilm~si tekarrijr eylemi§ olduğundan ye\'1~1 ro~li" 
kürda saat on dörtten on altıya k:ıdcar Sandık idarcsıne 
racaat eylemeleri lüıumu ilan olunur. _/ ------ ----- -- --~ - - ------

Mes'ul Mtidf\r: Hdlit Bahri 


