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BU DAKiKADA .............. !mmm! .. IMi .. Aaa••CJıillımt~ 

FELAKETE 
' 

TEK BİR 
UGRIYAN 

DONDAN 
(600) VATANDAŞIN ÜZERİNDE 
BA KA BİR EY YOKTUR ... 

" . lzmir ,, de Felakete Uğrıyan Yerlerde 
Dolaşırken Dehşet içinde Kaldım ... 

Cesetler Arasında, Kollarında Y av
tolannı Tutan Anneler De Vardı .. 

it l_(arakola Mütemadiyen 
-.., lll';', 28 (H. M.) - Yağ
~ dindi. Solgun bir güneı 1 

~ltiıa •e facia derecesinin tes-
1.ı.a ' bqlandı, Bir otomobile 
oı.:re1c geçilmesi mllmkUn 
te ci sokaklardan blitlln ıehri 

Ceset Taşıyorlardı ..• 

•arını dolaştım: J 

En Ziyade Zarar ) 
Gören Yerler 1 

ıı._SeYlip esnasında en fazla 
~- .. ~ ) forcn yerler (Kahraman-
(~ ( Çayırlıbahçe ), (Kemer), 
-. ... -~er) mıntakalandır. Bu 
( ~alar arasında bilhassa 
~~&]Danlar ) da k&l'fıl&f'." 
~ felikct eseriiiha dehtetmi ı 
~ elnıck mümkiin değildir. 

:-a~lar Eşyalarile 
lthkte Sürüklendi 

lı11 
Kardeş Macar Milleti Reisine 

~C Yarın ••. 
( ~~~~nat Boyunduru
ğundan Kurtulduğu-

muz Mes'ut Gündür. 
Y ann saltanat ve hilafet 

boyunduruğundan kurtuldu
ğumuz gündür. Cümhuriyet 
ilanı, bizim her zaman en 
büy\ik bayramımız olacakbr. 
Bu sevinç günlerinin eşsiz 
heyecanı içinde, şunu da can-
dan temenni edelim ki, bun
dan sonra Cümhuriyet, en 
küçük bir sarsmtıya uğrama
sın ve her Türk, hür bir va
tandaş hukukunu ebediyen 
muhafaza etsin. 

Erkanı Harbiye Reisi 
Çankırı da 

Çanları, 27 (H. M.) - Bü
ytık Erkinı Harbiye reisi Fevzi 
Pt şehrimize geldi, halk 
tarafından samimiyetle karşı
landı, takriben yanm saat 
kaldı, bu müddeti de kıtaa
timı:ı:ı teftişe saffetti, ve kısa 
bir mftddet içinde terefine 
v't-ilen çay ziyafetinde bulun
du sonra Ankaraya gitti. 

Oğuz 
)'l>tl hlın~akada. yeni ve eski 
~tnış hır haylı baraka vardı, 
teter e •iylerile yaşıyan biça-

91lrdı Q . 

Geçmiş Olsun .• 

K B 1 . H A • l Bir Karmanyola 
ont et enı amı (100) Liranın 

T K G • d• Sır Oluşu ren. aza eçır lee Sirkecide oturan Karsb Ali 

fırka Manevralarının İç Yüzü .. 

Zeynel B. Kendine Bir 
Arkadaş Mı Arıyor? .. 

İzmir, 21 (H. M.) - Yeni 
Asır başmuharriri İsmail Hak
kı Beyin geniş bir çark hare
keti yaparak Serbes fırkadan 
ayrılacağı, bizzat Serbes fır
kanm lzmir teşkilitı reisi Ek-

. rem Hayri Beyin de Halk fır
kasına avdet edeceği hakkmda 
(Hizmet) gazetesine başmu
harriri Zeynel Besim Beyin 
İstanbuldan çektiği telgraf 
el'an dedikodu uyandırmakta 
berdevamdır. 

Bununla beraber ben bu 
r ivayete sebebiyet veren hadi
senin nasıl çıktığım bizzat 
Ekrem Hayri Beyden dinlemek 
istedim. 

Serbeı fırkanın İzmir teşki
latı reisi dedi ki: 

. "Zeynel Besim Beyin kendi 
sukutu esnasmda yanında bir 
arkadaş bulundurmak istediği 
muhakkakbr. Ben lzmir meb
wiu Vasıf B. ile tesadüfen bir 
gazinoda karşılaşbm . Muha
veremiz herkesin önünde ce-
reyan etti. 

Vasıf Bey yanında iki meb'
us arkadaşı olduğu halde otur
duğum masaya gelmişti, se
lamlaştık: 

- Yakında birleşeceğiz de
ğil mi Ekrem Beyefendi, bü
tün münevverler bir uada 
toplanacaklardır dedi. 

Ekren. Hagri B. 
Bu suale: 
- Evet, cevabanı verdim. 

Siz de bıze iltihak ederseniz 
birleşebHiriz. Sizin mevkiiniz 
bizim f 1rkamn safları arasında 
olmalı idi. 

Muiıaveremiz bu noktada 
kaldı 

Ekrem Ha, ri bey siyasi ka
naatlerinde b r ka' a kadar 
metindir. 11 Ha'k uğrunda mü
cadeleden aldığım zevki, haya-
bm pahasına da olsa feda et-

. miyecek kadar fazileti bitme
miş bir insanım. ,, demektedir. 

--tı u barakalar içinde bulu
~I>~ eşyalarla birlikte ıeylaba 
~, 111lf. sakinlerinden hiç 
\ıı .. ,d kurtulmamıştır. Şurada 
b~tt ' cesetler bulunmakta 
~oı.. birer toplanarak kara-'d ietirilmektedir. Bu da
doı\ld' karakol binası ölü ile 

tile gelirken yağan yağmur- Şeref Bey Yüksekkaldınmda 
lardan taşan · sularm sevkile {100) lira bozdurmak isterken 
bir ağaç ·gelip köprülerden paranın sabıkalı Kemal tara- 1 Siyasf Tablolar 1 

~dan kapıWı~nı ve Kemalin ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~birinin üzerini örtmüştür, . tren 
~lir. 

tıeler Çocuklarile 
Birlikte Öldü 

lll~~n arasında kollarında .... _ ...... 
~titr tli Çocuklarını taşıyan 
~ d fYirnıi yaşında genç 
~ ~ elikanWar vardır. 

l'İtı •d:rn_a?larda yıkılan ev
' llQ dı~ı sordum: 
~ ~ab -Yü~ tane dediler. 
~ ~'tb elerın tathirine bq

ıq. ~ enkaz altından yara
•• •rılıyordu. 
~nı·· Uze İki Ceset 

~ Vu4,e . Ç ı k t ı 
> t b11 tin Verdiği emir üze-
1.~~ .. d lllıntaka halkı tehlikeli 
~d en u ki 

l\.ı. la aşbrılmıya baş-
~ llhranı 
~ölt,k Ş~ ınıntakaaından 
' ~' bur ehiuer mıntakasına 

, \lldunı ~sını da dehşet için-

, .. , 'tıkıİa 
~ditegiııde : veya yıkılmak 
~... 1700 d arap olan evlerin 
( ~ en fazladır, dt!-

-._, ı .. 
\lıaeG ••yıC-anıızda ) 

Kont Bellen 
Macar :,aşvekili M. Betl !

nin dün sabah saat onu kırk 
geçe trenile şehrimize geldiği
ni haber verdik. M. Betlen 
şerefine dün Perapalasta bir 
öğle ziyafeti verilmiş, T opkapı 
sarayını gezmiş, ( 19, 16 ) da 
hususi trenle Ankaraya hare
ket etmiştir. Kont Belten şe
refine dün Haydarpaşa istas-
yonu parlak bir surette dona
blmışb. Peşte sefiri Behiç Bey 
de Kont Betlenle birlikte 
Ankaraya gitmiştir. 

Aldığımız malümata göre 
Kont Betleni hamil Avrupa 
treni yolda müessif bir kaza 
reçirmiftir . . Tren .bütün aüra-

bu (100) lirayı sabıkalı Arap, 
makinisti bu maniayı görme- d 

iğer adile Maro Hakkı, Siv-
miş, bütün süratile ilerlemiştir. ri Mehmet, Sarı Hıristo vası-

Fakat bir mucize kabilinden tasile kaçırdığım iddia etmek-

l olarak lokomatifin tekerlek- tedir. Kemal tutulmuştur. 
leri bu ağçan üzerinden geç-

miş, atlamış ve öbür tarfta mu·· uı·m HATIRAJ gene rayların üzerine düş- r H H 
müştür. Bu sırada makinist 
seri bir firen hareketile treni 
durdurmuş, bu suretele mü
essif olabilecek bir kazanın 
önü alınmıştır. Misafirimize 
candan geçmiş olsun deriz. 

Ankara, 28 ( Hususi ) -
Kont Betlen şimdi geldi. 
Mösyö Venizelosa yapılan 
merasimin ayni ile karşılandı. 
istasyon, parlak bir surette 
donatılmışb. 

Başvekil, Hariciye vekili di
ğer vekiletler erkanı istasyon
da hazar bulunuyor, askeri kıt
alar selim veriyor, bando 
güzel havalarla kardeş millet 
reisini karşılıyordu. 

Kont Betlen Ankarapalasta 
hazırlanan daireye yerleşmiş
tir. Şerefine Hariciye vekili 
tarafından ziyafet verilecektir. 

Rua Zabıtasının sabık Şark 
şubesi müdürü 

Agabekofun Hahralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında başhyoruz. 

Kuponlarımız 

Tebdil ediliyor 

Vakit geçirmeyiniz 

Hemen 
Matbaamıza miiracaat ediniz. 

• 

ismet P• - Venizelos Cenapları l Mavi, kırmızı ve beyaz 
reakleri pe1 imtizaç ettiriyonunuz 1 •• 
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Yeni Şehir Mec
lisi Ve Halkın 
Beklediği 
Yeni ıehir mecliai, birkaç 

(Ün aonra toplanıyor. Bu mec
Hatea b.lkın beklediti birçok feY 
Yardır. Bu beklenen ıeylerin neler 
olduğunu h.tkm lisanından dinle
mek istedik ve dün muhtelif klm
.elcrle rarüfüp fikirlerini eorduk. 
Bize alylenilenleri aıallY• kayde
diyoruz. Fakat ıunu ili ve edelim 
ld doj'ru, yanllf, halkın ba aay
lediklerinden ~ıkan mua yeni 
t.elediye rnecHsinden fula birtey 
heldemediti merkezindedir. 

Fettah Ef. (Hüldunet konaiı 
ci•annda 16) 

- Ben bir esnaf parçasıyım. 
Benim bunlara ne aklım erer. 

-tt 
Manol Efencil ( Hlkfunet 

konağı yanmda 14) 
- Demek benim aöyledi

tim olacak; iyi .. 
- C-nım Mil fikrini 81ylel 
- Fakirler için yeni hle-

diJ• mecliai had•neler açma
ya bakllD; bunlan çotaltbr
.... Fena mı? 

- Bqb? 
- o kadar zeki bir adam 

deiilia ki bqka .. ,.... bilelim. 
lf. 

Mehmut Nedim El. (Topka-
pcia, Tekke aokapda 22) 

- Benim Belediye mecli
ainclen beklediiim fUDlarcbr : 
Emafa ua, ceza edilmeaine 
mani olmak; meaell : Belediye 
memuru reliyor. Ulan tualan 
kaldınana içeri, diyor; niçin 
.. ulan " diye a6yle8İD. Efeadi, 
fUDlan kaldır dese daha mtı
nuip olmaz mı? 

Sonra dar yollar ıeoifletil
meli, bu auretle otomobil 
kualannm &ıiine geçilmeli .. 

* Fatma Hanım ( Kızıltoprak, 
iatuyon civannda 14 ) 

- Neler mi yapsın? Milletin 
hayruu, selimetini düşümün. 

- Aklınıza başka birşeyler 
ılmiyor mu 1 

- Aaaa.. Ben 6yle ,eyler 
bilmem oğlum. 

* Tnfik Bey ( Cajaloğlu M. 
Oaıan Beyin nezdinde ) 

- Şehre iyi au bulmalı, 
çepıeler yapbrmalıl.. 

~ 
Ahmet Niyazi bey ( Caial

oğlu, 58) 
- Ne söyliyeyim, hiçi. Sı

fır ııfır ge~! 
- Neden ama Ti 
- Terkos kumpanyasının 

-Ş-iı-~n·h-e-lı·· ---1-----.----------B-i•r•G•ü-.n·d·e-.... i Tahsisat Bitmiş.. 
r Dünkü Feci inhidam Nasıl Oldu?. 

B i r On İki Evkaf Mabetleri Taırıİf 

Adam Hadiseyi Gözile Gören' Husızlık Ev~dem:d::y~tir~~ 
Bı•r Şahı•t AnJabyor iki Saate yeainin hayrabn tamiri içi' P oliae 

Ateı 
Etti. 

Unpda yangıa yerinde 
ıtlpheli bir surette dolqua 
Ali isminde birisi, orada 
devriye iezmekte olan polis 
Khım Efendi yakalamak is
temif, Ali polise atq ederek 
kaçmak istemişse de yakalan
mışbr. 

Bir Çocuk Yaralandı 
Tavukpuannda oturan 1.

kender isminde bir çocuk 
dlikl..inın kepengile oynamakta 
iken kepc:ıgin çiviaine takıla

rak ayaiJndan yarı 1aDIDlf ve 
hutaneye kaldınlllllfbr. 

Bir Be: beri Yaraladılar 

Galatada berber Melkon Ef. 
eYine ıiderken meçhul bir kim
ae tarafından kolundan " çe
neainden bıçakla yaralanmlfbr. 

Serbes Fırka Tquuyor 
S. Fırkanın Galata'da. Nu

lı handaki kaza merkezi bu
pden itibaren Beyoğluna ta
f111maktadır. Merkez heyf'ti, 
bugünlerde Ankaraya ıide
cektir. T ah.in Bey de Cumaya 
Ankaraya gidecektir. 

kalkmuanı istiyorum. bunu 
vekillere: meb'ualara a3yledim. 
Ne oldu: hiç 1. Binaenaleyh, 
HD de bunu. Hiç ıeçl 

• Ahmet Stlküti bey ( Caial-
oğlunda 46) 

- Belediye meclisi, elek
bik ve T erkoa firketlerini imana 
ıetirmeli; elektrik fiatlan paha
lıdır. Terkoa tirketi muntazam 
•ı vermiyor; neden 1 Karqık mal 
aatanlan ağır cezalandırmalı; 
bozuk yaj' yemekten mide 
fesadına uğruyonu. 

- Başka? 
-Biraz da yangın yerlerine 

dikkat etmeli. Bilhaaaa Aksa
ray yangın yerlerindeki cadde 
ve lağamlar yapılmalı. 

- Başka! 
- Düşünsem çıkar ama, 

bunları yapsınlar yeteri 

ayırdığı nç y6z bin liralık ttl' 
Bir Vak'a aisat bitmiştir. Halbuki ı.t' 

GaJatada, Mumhane caddesinde Panaiya kilisesine n8%11' Düşüyor bulda tamire muhtaç yaJtJ1$ 
bir binanın feci IUl'ette yıkıldığım yatdık. Vak' ayı 16zile Şeb • • • • . . dört _ (25) kubbe vardır ve bunlar .. 
gören kariJerimizden ıapka kalıpçıu Arif ismet Efendi Jl atte ( 1nmız2) L-~~ • yınmk ak' 1 sa . mene tamir edilmezse inhi~ 
b. b. asıl kıldı" ani ' wnnz.ı v ası 0 muş, t-L'!k · hakkakb • 
ıze ınanıo n yı gım abyor: uhtelif ti '~) lira, cııu esı mu r. 
"Yıkılan bina, dükkinımın bir d&kkin ilerisinde, kaptan ~ 1 sem be~aeaJt. n. n.k Yağmurlar başladığı ii' 

k ğil. M h dd · d 1 h.d d b. d k'k ır e mas ve ır ın yuzu ' d' · 1 · ild" · ti' b .M ao a e um ane ca eaıae nazır ır. n ı am an ır a ı a b. alb kal b' l b k ın lf en m unye ne er» .. 
el b k k ğı d 

. B' . . d __ 1 ır n em, ır ş an ası • .n.ı ür t ıl .. :...wı 
evv en aptan ao a n an geçtim. ınamn ıçın e \'4Uifall k b b. alt t 1 u.&.Auce m acaa yap makP"" 
b. k · k ·· d d d um aran, ır m aaa ve B 1 d b b k d' ır tene ecı apımn iSnun e unıyor u. saire ... ı br ütün cami er e et in a 

Ben geçtim ve çabrdı oldu. Bakbm, binanın kapı ve pen- ~anmış · kınk cam varmış. Evkaf rtl 
cereleri üzerinde bulunan murabba demirler kınlıyor. Bu sar· düriyeti umumiyeai Meclis a~ 
ımbyı işiden ev halkı pencerelere koşuşmuşlardı. Bakbm duvar Savur' da açılmaz munzam tahsisat ~ 
beı santimetre kadar açılmış, bağırmıya başladım. Bu ıırada yecektir. 
tenekeci ile sokakta duran diğer bir adam kaçııhlar. Fakat 
alt kısımda duran ameleye mahsua kahvenin ocaçısile evde- Halk idari Vaziyetten 
kilerden kimse kaçmıya muvaffak olamamışlardı. Ev bnytik bir 
ıüratla ve tlç saniyelik kadar bir zaman zarfında yıkıldı, Memnundur, Deniyor .. 
Ye Panaiya kilisesinin çan duvarı Gzerine dliştil. 

Civardaki tiç sokak kesif bir toz duman bulutu altında 
kalmışb. Arka tarafa kottum, bu urada etfaiye yetifmif ti. 
Ev halkının bulunduğu tarah 16aterdim. Bir erkek aağlam ola
rak toprak albnda duruyordu. Bwiu çıkardılar. Bir kadın da 
yaralı idi. O da kurtanldı. Az aoara yaralı bir erkek Ye 13 
yqlannda bir kız cesedi bulundu.,, 

lnhidamm aebebi, henllz anlqı}mıf değildir. Yalmz n 
tamire muhtaçbl iki Uç giln evvel bir usta ile pazarlık edilmiş 
idi. Kiremitler aktarma edilecekti. Bu adam İfe batlAIDlf, 
çabyı aÇIDlfb. Diğer bir uta ile de 14 metre uzunluğundaki 
bir oluk ve 200 kiremidin dib:eltilmeai ftl baza yıkık lmımlann 
tamiri için 30 liraya pazarlık yapılmqtı. 

Bu usta saat beşte ite bqlamlf ye inhidam aaat 8, 7 de 
wkua g~. Son dakikaya kadar insanca zayiat miktan 
tudur : Bet yaralı, iki 616; Glller tunlardır : Komiser muavini 
Huan Tahsin B. , Giritli Ali Ef. km 13 yqında Sultana, 
kahve ocakçw Osman. Y araWar: Çiçekçi Murat, Madam Fo
tik•nm oilu aotiri, dul Hayriye H. , dilenci Dimitri, Olp nam 
diğer Makbul " bu kadın ajv yarahcbr" Enkaz albnda daha cl6rt 
kitinin kaldıjı ~min edilmektedir. 

Bir Sarhoşun Y aptıklan 
Anadoluhisannda kalavec:ilik 

eden lamail isminde biri ton 
derece sarhoş bir halde 
Bebek'te deniz hamamlannın 

6nünde yatmakta iken polialer 
karakola g6tllrm6şler. lamail 
karakolda memurlan tahkir 
etmiş, bu kadarlıkla kalımya· 

rak t:!~ri dövmiye k•lkmlf
br. • mahkemeye Yeril-
miftir. 

Yavuzu Ziyaret 
Dün iki bine yakın halk 

Yavuz zırhlımızı gezmiştir. 
Dün cetvelini neşrettiğimiz gün 
ve saatlerde bu ziyaretler 
devam edecektir. 

Bir Sırrnaşık 
Sokakta Bir Kıza 

Tecavüz Etti .. 

Tam pazannda oturan 
maranıoz Omer Çarpkapıauı
da oturan 18 yaşında matma
zel Elizeyi aokak ortuuıda 
tutup öpmOftllr. Açıazlo 
Ômer tutulmUfhır. 

Bir Mısırlının Köşkü 
Soyuldu 

Rumelihisannda oturan Mı
ıırlı tiiccar Velit Sıtkı Beyin 
evine hırsızlar girerek bir 
çok kıymetli eşya çalarak kaç-

, mışlardır. 

Savur belediye reiai Şevket 
Halktan lamail, Kaplan mahal
lesi muhtan Mesih, baltan Ta
hir, Süleyman, Sefa mahallesi 
muhtarı A..o, ve Seydin ma
hallesi muhtan Ahto imzala
rile bir telgraf aldık: 

Bu telıraf, Savurdan .. Son 
Posta,, ya g3nderilmif bir tel
ınfm tashihini havidir. Evvel
ce gelen telgrafta Bnytik er
kim harbiye reisi Fevzi Pqa
mn Savurdan geçifi mtlnue
betile bazı kadmlann kendiai
ne fiklyet yollu bir arzuhal 
takdim ettiklerini bildiriyordu. 
Belediye reisi Şevket Beyle 
arkadqlannm telgrafı iae, ilk 
verilen mal6mabn doğru olma
dığuı izah ediyor ve hakkında 
tiklyet edildiği bildirilen kaza 
kaymakamının gayur ve TUi
fflfİnu bir ıenç olduğu kay
dediliyor. 

Bitaraflığımıza binaen tav
zih ve kaydediyoruz. [T elgra
fm aynen dercedilmemit olma
amuı mebebi, muhteveyabnm 
çok kantık almmışolmaudır.] 

iRTiHAL 
(Samsun) un en eski aile

lerinden Alemdar zade Aziz 
B. bu sabah dört buçukta 
irtihal etti. Cenazesi bugihı 
atıe &zeri Beyazıtta Muradiye 
ıokağında kliıı evinden kal
dınlarak Allahm rahmetine 
tevdi edilecektir. Ailesine ar
zı taziyet ederiz. Cenabıhak 
rahmet eyliye. 

Doğum Evleri Açıla~ 
Belediyenin Haseki ....... 

tanesinde bir Doğum Evi_~ 
dır. Bu ihtiyaca kili cl4J 
dir. Belediye bu sene R~ 
ve Anadolu sahillerinde ~ 
Dotum EYi açacaktır. eao' 
için iki bina kinlanacakbt· 

Bu Sabahki Ziyareti~ 
M. V eniz eloau ıetirea ~ 

kruvuöribıün auvarisi bu aa" 
Viliyet, Kolordu ve ~ 
kumandanım ziyaret etmif. 
ziyaretler merasimle iade ~ 
mtlflur. 
Halil Paşa Şerefine <;-,1 

Bugün Giizel San'atlar 8it' 
lipde resim iiatadı Halil ~ 
ıerefine bir çay .,JyıJV 
verilecektir. 

Aris Gidiyor 
Sellnikli Aria takıma ~ 

bolculan bugün memleketi' 
rine d6nmektedirler. ~ 
F enerbahçe ve Gala~.J 
takımlannı Seliniğe ~ 
etmişlerdir . 

ilk Mek-te-p-le-rin ~ 
Cetvellerinde Tadil; 

Şehir ilk mekteplerinİJl1,.r 
cetvellerinde tadillt ya~,;
br, Talebelerden bir kıllll' il'! 
leden evvel bir kısmi da ~ 
den aonra haftada on ~ 
saat ders ıörecektir. ;,.1 
mektepleri den cetvell' 
tadilit yapılmamıştır. fJ 
Muallimler Kooper• ttf 

lstanbul muaUimlerinİ~ 
kil etmek üzere ol ",/ 
"Muallimler kooperatifi,, ~ııf 
nisani içinde faaliyete bW 
cakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Galatasaraglıf{,1 

1 : Hasan Bey - Pazar C?la topçu b...ı-r... Bu ı 2 ı ~lata.artıylalar - Haaan & 1 Yunan tn' mıaı l .1 ı Huan B.-:iay yqıyaeum, çocuklar, bay yqt- ı 4: HaaRn B. - Sayenizde Ta)albD 
keyif nedir böyle? hUe kartı beşle mağlup ettik! p-n•d., Allaha~ ct.ıl. ı..la ._,.,........... ln&.A mtl)':duu cribi ..... k.,endaJ 

k 
lı 
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•• ·er gun 
Sporu

Kurtarmak 
Lazım 

.. t ZEKERiY A --

Almanya, dünyada spora 
en ziyade ehemmiyet veren 
llıenılekettir. Orduda, mektep
ler içinde ve halk arasında 
llıuazzam spor teşkilatı vardır. 
Bu teşkilatın kadınlara, mek
:e~Jilerc, gençlere, hulasa mil-
etın her tabakasına mahsus 
kısınıları mevcuttur. Bu sayede 
A.Inıanya cluhilinde spor teş
kilatına dahil olanların mik
darı yirmi milyon kişi, yani 
llii usun dörtte biridir. 

)#. 
k· İtalyada Faşist hükumeti, 

Utün memleketi daimi suret
te seferber halinde bulundur
~t.ak ihtiyacile, yedi yaşından 
1 ıbaren bütün milleti spor 
~eşkiJatına dahil olmıya mec-
ur etmektedir. Hele faşist 
~orculanna silah bile verilir. 

unlar sivil ordular halinde 
~U~tazam teşkilata maliktirler. 
işızmin en büyük istinat

iihı bu spor teşkilabdır. 
b Şinıdi Romada dünyanın en 
B liyük stadyumunu yapıyorlar. 
~ U stadyum eski Roma koli-
eornuna benzi yen birşey 
h~~~ ve her sene burada, 

Utun spor teşkilibnın mü
llıessilleri umumi nümayişler 
'te ınüsabakalar yapacaklardır. 

)#. 
th Sovyet Ruıyanın en ziyade 
b. :nımiyet verdiği şeylerden 
_1rı de spordur. Yeni nesli 

h•nde ve sıhhatli yapmak için 
er taraha muntazam ve mu-

'ııarn spor teşkilab vücuda 
ietirmiştir. Bütün gençler bu 
~tşkilata merbuttur. Muntazam 
~ınanlar, müsabakalar ter-

i> ederler. Sovyet Ruıyanın 
'Por t~kilitı, Almanyadan 
Sonra dünyanın en mükem
lllel teşkilatıdır. 

~ 
( S Çekoslovakyada her sene 
p 0 kol ) denilen teşkilatın 
~ ra~~a yapbğı büyük resmi 
. eçıdı görenler bilirler ki, bu 
keınlekette izciler mühim bir 
"u'-'Yet teşkil ederler. Hatta 
'r<!k . 
kı~ 0slovakyanın Sokol teş-
•r-'· atı birçok memleketler 
.. ın .. 1 B. bn numune o muştur. ız 

ba e bu t~kiliitı nümune itti
ki) ~ ederek mekteplerde teş
ltş~t vücuda getirmiye ça-

ışızdır. 

t~ ~.te hütnn )#.dünyanın spor 
'tt>.~ ılatına verdiği bu ehem-
• 

1Yete v b. ~ •tci ragmen, ı ... ue spor ve 
hald dt~şkilab ağlanacak bir 

e ır s . 
~dil l>?r~ularımız o kadar ihmal 
tuta:ışt~r ki, onları ellerinden 
tur. ~ bımaye eden kimse yok
ite ak ~tta İstanbulda bir kon· 
ltlilnı tine bile muvaffak ola
~ıtv~/)1ar, bu yüzden lüzumsuz 
~ a ara girişmişlerdir. 

lıttnı ekleket gençliğini kur
'•bb ~ı·' yeni nesli zinde ve 
atıl:. 1 Yetiştirmek istiyorsak, 
'Üeti d başıboş bırakmamak, 
leşkil~ en tutarak muntazam 
~'llld at \rücuda getirmek la-

~ 
rvı. ~V==e==n=iz=el=o~su~n=: 

Beyanatı •.• 
hu 

lttft tn~seleye ait diğer tel-
'-Yf .,lr de birlikte yedinci 

llıııdadır. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi )#. Yaşamak Neye Derler? * 
------· • 

1 - Yaşamak yalnız hayvan gibi yi)ip 

içmekten ibar~t değildir. 1 
l - Zaro nğa ( 150 ) sene yaşamıştır. Fakat 1 3- Marifet otuz sene içinde üç bin sene 

hakikatte ( 150 ) sene yaşıyan bir kaplumbağadan 
farkı yoktur. .. yaşıyabilmektir. Asıl yaşamak buna derler. 

Samsunda At 
Yarışları 

Samsun - İcra edilen at 

barile bir parça cansız cereyan 
etmiştir. Yalnız İstanbuldan 
gelen ve sahibi bir Macar 
olan İngiliz hayvanı yedi abn 
iştirak ettiği 1500 metre 
sürat yarışında birinci geldi. 

Şöyle ki yanşa başladıklan 
zaman 15 metre geriden ha
reket eden bu at ryüz metre 
farkla birinciliği almışbr. Di
ğer yarışlara iştirak etmedi. 

Cuma günü ·tekrar icra 
edilecek yarış için fmıir ve An
karadan batta Erzurum
dan çok kıymetli hayvanlann 
geleceği söyleniyor. 

H8mit 
-

Oteller Kongresi 
Bizimkiler de Çağnldı 
Ama Gidemiyorlar 

Merkezi Pariste bulunan 
(Cihan otelciler ittihadı) ce
miyeti lstanbul otelciler cemi
yetine müracaat ederek 15 
teşrinisanide Atinada toplana
cak olan beynelmilel otel
ciler kongresine iki mümessil 
aza gönderilmesini rica etmiş

lerdir. 
Fakat cemiyet, umum Tür

kiye otelcilerini değil, yalnız 
İstanbuldakileri temsil etmek
tedir. Binaenaleyh ( Türkiye 
otelciler birliği ) namında bir 
cemiyet yapmak için nizam
namelerinde tadilat yapmışlar
dır ve bütün vilayetlere mü
racaat ederek bu cemiyete 
girmelerini bildirmişlerdir. 

Bütün bu işler on beş gün 
içinde bitemiyeceği için bu 
seneki kongreye tabiatile işti
rak edemiyecekler ve itizar 
edeceklerdir. 

Türk Çorapları 
Milli iktısat ve Tasarruf 

cemiyeti gerek Ticaret Oda
sına ve gerek Milli Sanayi bir
liğine Türk çoraplarının çürük 
olduğu hakkında birçok şikA
yetler aldığını bildirmiş, bu 
nokta üzerine her iki müesse
senin dikkatini celbetmiştir. 

Milli Sanayi birliği çorap 
f abrikacılarını çorap imalinde 
iyi malzeme kullanmıya mec
bur tutmuştur. 

Hakkı Şinasi Paşa 
Hakkı Şinasi paşa, Halk 

fırkası müfettifliiinden aynl
mıf, Ankaraya gitmiştir. 

anzara .. 
Annelerile 

Cesetleri 
Birlikte Çocuk 

Görülmektedir 
[Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Otomobil ile bu mıntakamn 
etrafında dolaşırken yolumuza 

iki küçük çocuk cesedi çıktı, 

karakola haber verdik. 
Kemer mmtakasın• döndük, 
burasının hali de faciadır. 

- Zayiat ne kadardır, de
dim. 

Sedyelere konulmuş, bir sı

raya dizilmiş on iki ceset gös
terildi: 

- İşte şimdi getirilenler, 
denildi. Bu sırada V ezirköprii• 
sünden de ( 38 ) ceset getiril-
mekte olduğu haber verildi. 

Ecnebiler Yardım Ediyor 
Yalnız sağlam, ecnebilere ait 

binalr yerlerinde duruyor ve bu 
bina sahiplerinin felaket ge
çirenlere yardım ettikleri gö
rülüyordu. 

Hilaliahmerimiz 
İş Başında ••• 

1 ismi söylendiği zaman her 
lTürkün taziz ettiği (Hilaliah
mer) yardıma koşan ilk mil-

: essese oldu. Derhal (100) ça-

dır çıkardı. ( 1060 ) çuval on 
dağıttı ve yardıma devam ede
ceğini bildirdi. 

imdat Heyeti T eşek
(Burnova) Bir Harabedir " 

Biraz sonra da bir imdat 
k ü l Etti 

( Burnova ) nın her yerden 
fazla zarar gördüğü söyleni-

yordu, gidip baktım. 

Söylenende mübalağa yoktu. 
İzmirin bu şirin köyünde bir 
tek ev kalmamıştı . 

• • • 

heyeti teşekkül etti . Gece 
gündüz çalışmıya başladı. 

Belediye Ekmek Dağıth 
Beldiye fırınlarda bulunan 

ekmekleri topladı, muhtaç 
olanlara dağıtmıya başladı, 
fakat mevcudu tükendi. Bu 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Dün arkadaşlardan biri bulunduğunu sezdik. 
bize Abdülhamidi met- Bu hatıratı yazan Ab
hetti. Hayret ettik. 0, dülhamidin adamlarından 
hayretimizi görünce ilave Tahsin paşadır. Ondan 
etti: Abdülhamidi zemmetmesi 

- Ben de evveli sizin beklenebilir mi? Onun 
gibi Abdülhamidi zalim, görüşü buna müsait ola
müstebit, cahil ve mem- bilir mi? 
leketi fena· idare etmiş Bu hatıratı neşreden de 
bir p~diş~h sanırdım .. F~- (Milliyet) gazetesidir. O 
~t bır muddettenber~ (Mil- Milliyet gazetesi ki baş
lıyet)te çıkan v tafnk~yı katarını padişah taraftarı, 
okuyorum. Dogrusu fik- halife taraftan olmakla 
rimi değiştirdim. M~ğer itham eder. O halde 
ne mükemmel padışah 
imiş o ••• 

Bu söz nazarı dikka-
timizi celbetti. Abdillha· 
midin hayatı hakkında 
neşredilen yazılan tetkik 
ettik. Filhakika bu yazı
larda daha ·ziyade Abdnl
hamidin lehinde bir hava 

cümhuriyetin müdafii ol
mak lazımgelen bir gaze-

tede Padişahı metheden 
bir tefrikaya yer var 
mıdır? 

Yoktur ama, işte bizim 
(Milliyet) gazetesi o dere
ce cümhuriyetperverdir. 

ister inan, ister inanma/ 

et 

__ ERi 
Londra Deniz 
Konferansı 

Londra, 27 ( A. A. ) 
Amerika ve Japon sefirleri, 
Londra bahri konferansına ait 
musaddak muahede suretlerini 
İngiliz Hariciye nazaretine 
tevdi etmişlerdir. 

Üç Komisyon GeJiyor 
Müsakkaf atan yazılması ıçın 

Ankaradan üç komisyon gel
mektedir. 

Türk O cağında Balo 
Türk ocağı, Cümhuriyet bay

ramı münasebetile yarın akıam 

bir balo verecektir. 

dakika da ekmek buhranı 
vardır. 

Dispanser Açıldı .• 
Vilayetin emri ile bir dis

panser açıldı, Jandarma, mek-
tebinin misafirane yapılmasına 
müsaade etti, buraya 400 kiıi 
dolduruldu. 

Aferin Amerikalılara 

Amerika Salibiahmeri feli
ketzedelere yardım etmek İ.1-
tediğini hükumete bildirdi. ilk 
yardım olarak ( 25 ) bin lira 
verecektir . 

600 Kişi Çıplakbr 

Bu dakikada (600) vatanda

şın üzerinde bir tek dondan 

başka birşey yoktur. 

Köprüler Yıkıldı 

İzmir, 28 ( H.M. ) - Seferi
hisar su altındadır. 21 köprü 

yıkılmıştır. 

ADNAN 

[ Arkadaşımızın ilk 

telgrafları ·7 inci sayfa
mızdadır.] 

Y ankesicilikler .. 
Son 24 Saat Zarfında 
Dört Vak'a Olmuştur .. 

1 - Elektrik müteahhidi 
Kamik efendinin, trkmvayda, 
(17) lirası çarpılmıştır. 

2 - Şarköylü Yusuf Efen
dinin Sirkecide para cüzdanını 
çarpmak istiyen sabıkalı Davit 
yakalanmıştır. 

3 - Beyoğlunda Celal Ef. 
hanında oturan asansurcudan 
şüphe edilmektedir. 

4 _ Vnldeçeşmede, Çukur 
çeşme sokağında 19 numarada 
oturan Yusuf oğlu Şaban 
Efendinin evinde bir takım 
elbise ve iki yorğan ç~!;:-mı1tır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Is tan bula 
Bir 
Kuş Bakışı 

** 
Bugün biraz havaiyattan 

bahsedeceğim, ama tam ma
ııasile havaiyattnn: Çünkü, 
geçen cuma günü, Son Posta 
erlCanından üç kişile beraber, 
Y eşilköyde "Cidna,, şirketinin 
tayyaresine bindik ve İstanbul 
havalarında yükseldik. 

Doğrusu, bu çok nefis bir 
şey. Evvela şunu temin ede
yim ki, tayyareyle havada git
mek, İstanbul sokaklarında 
yayan yürümekten çok daha 
az tehlikeli. Ne bir şoförün 
kafayı çekmiş olması yüzünden 
sizi çiğnemesi, ne bir tramva
yın vaktinde fren yapmaması 
yüzünden sizi yedi sekiz inti· 
zamsız ve kırmızı parçaya 
ayırması ihtimali varl 

İstanbul sokaklarında yut
tuğumuz mikroplu tozlardan 
orada zerresi yok. Gayet sakin 
bir gölde, yelkenli bir gemide 
imişiniz gibi, hafif salıntılarla 
yükseliyor, gidiyor, gidiyor
sunuz. 

1 

Garpta tayyareye binmek, 
bizim adalarda eşeğe binmek 
kadar basit birşey olmuştur; 
binaenaleyh ben buna daha 
fazla ehemmiyet vermeyi lü
zumsuz buluyorum. Fakat tay
yarede iken bir§eye dikkat 
ettim: lstan bul şehri, yüksekler
de tertemiz görünüyor: O kaldı
rımları bozuk, molozlar ve türlü 
pisliklerle dolu, çarpık çurpuk 
yollar, cetvel tahtasile çizil
miş, dümdiiz ve keskin hen
desi çizgiler gibi. Yalnız dam
lan görünen o eski tahta ev
ler, birer küçük İsviçre köş
künü andırıyorlar. lstanbulun 
ayakyolu denmiye layık, o 
biçimsiz ve bakımsız haliç, 
hergün temizlenmiş berrak bir 
su gibi görünüyor. Velhasıl 
tepeden ve uzaktan İstanbulu 
görenler, medeni bir şehrin 

bütün intizamını ve temizliğini 
takdirle seyrederler. 

Belki de, bizim bütün vali
lerimiz ve şehreminlerimiz, 
İstanbul üzerindeki teftiş seya
hatlerini tayyare ile yapıyorlar 
ve şehrin beledi sefaletini bu
nun için göremiyorlar. Fakat, 
gene bunun için gökten yere 
doğru ani bir sür'atle iniyor 
ve gözlerimizden de düşüyor
lar. Her yüksekten bakışın 
cezası da bu suk"Uttan başka 
birşey değildir. İşte size par
lak bir vecize. 

Çakmakçılarda Bir 
Kavga 

Çakmakçılar yokuşunda M. 
Servet efendinin kundura ma
ğazasında calışan Mehmet 
ve Firan Sünbüllü han oda· 
başısı Kerim ve kardeşi 

Süleyman bir alacak mesele
sinden kavga etmişler. 

Süleyman baston ile Firanı 
başmdan ve Mehmet te anah
tar ile Kerimi ba"şmdan yara
lamışlardır. 

Dost 
{ik 

Yunan'lı misafirlerimizin 
Ankara seyahatlerine ait 
te1graflanmız dördüncü say
famızdadır. 
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DOSTLUK KAFiDiR l 
İllİFAKA LÜZUDl 

YOKTUR. 

-------

VE 

Ankara, 21 (H. M.) - M. 
Venizelos, güniln hadisesi 
hakkında bizi tenm etmesini 
rica ettiğimiz zaman, kendi
sinin de e.ki bir gazeteci 
olduğunu hatırladı ve muhte
lif ziyaretler ve ziyafetler ne
ticesinde çok yorgun olmasına 
rağmen ricamızı kabul f etti. 

Misafirlerimize tahsis edilen 
dairenin yeşil salonunda top
landık. Burası dardı. Y onan 
başvekili bir kıamımwn ayak
ta kaldıiım 16rünce büyük 

· ulona inmeyi teklif etti. Fakat 
dışardan yedek aandalye ve 
koltuk getirilmek auretile me
aele halledildi. 

M. Venizeloa eski meslek
taşlanna tamamen tatmin et
miye karar vermifti: 

- Buyurunuz, dedi, ve a-
nmuz. Kolay ve zor laatınmza 

- ne geline IOl'UDUZ, cesaretle 
IOl'UDUZ, hiç çekinmeyiniz. 

Bu sırada Hariciye nazın 
M. Mihlikopoloa ta içeri gire-
rek, Başvekilin yanında yer 
alda. Suallerimizi sıralamaya 
bqladak. M. V enizeloa sorulan 
maddeyi tetkik ve tamik et
meden cevap verecek adam 
değildi. Her suali sorana teş
rih ettiriyor. Kıvamına getir
tiyor, sonra cevabım veriyordu. 
Dostluk Lozanda Başladı 

llk sual Türk - Yunan 
dostluğuna aitti. Başvekil de
di ki: 

" - Seyahaılmln ıayeat aarlb YO 

.uıl6ındur. Loz- aulhl Tllrk Ye Yunan 
devleUerloin mlll1 nhdetlerlal tanın 

etm • ., Tlrk-Yunan dostluiuDUD bugGo 

sGeterdlfl liaklf81 - r ..... ctine bir 
mebde tqkiJ eylemlftl. Ç.lallmif olr.n 
mW1 hadutlan dahilinde m&tekabil 
meafaatlerial temla makaadına matuf 

muslihane bir el1uet Wıp eden iki 

mllletln blrbirile mlqmumdaıt daha 

tabii ne olabilir? 
Ç6oldl Ttlrk-Yu..,an milletleri uzun 

Mn4'lerln verdlj'i tecrübeler neUceainde 
WrblrlWlnl çok anlayabilmek ve anlqa
bllmek huletlerlnl kuanwlflardar. Bunu 
bir mlaal ile canlandarabllirlm : 

Bir Tllrk'ln yanına ı»lr Yunan'h 
ko1mak auretlle Yllcude selec:ek kunet 
•JDI alktar TGrko bafka ırWettea Ube 
edilecek (SOi) klt11e tekabill eder. 

MUAHEDilER VE BAHRi 
TAHD!DI TESLIHA T 

Bunlar Ud millet arumdald ••ilam 
41oetlupn tahaldnalnuua 1ardım edea 
amUlerdir. 

Bunda. dola11ehr ki bir mlddetten
Mrl iki htlktmet anamda cereyan eden 
mlkllemat Detlcealad., p ,um.de 
Aakarada laiuh1acatıaus muahedeler 
we mukawele'er n meYmbahia muahe
de ve mukanllta bir protokol halmde 
aqrecllleeek olan lld deYlet babri1a1D
• tahdlcll tealUaata alt ....ıan. ... 
.. tlan haarlaalDlf baluaayor. 

a... ........ luıdar tefernuıtta da ..................... ..,.. ...... 
lıır..._ •abat Od dewletlD dealderf 
•ıdrd9'11 ~ tahfJe içim ıt-
rletlldsl 1-. .........., ... ..... 
Od millet anmula ......... bual 
......... " ttlpheJI 'bertaraf etmek
tir .. 

BALKAN BLOKU 

Mhyi V enizeloa, Balkan 
hlokunun vllcut bulmuı ve 
umumi aulh hakkında suale 
cenben: A.likadar h8k6met
lerin, ıayri resmi bir mahiyeti 
haiz olan Atina konferaııaınm 
faaliyet ve mesaisini büytik bir 
allka ve 1empati ile takip et
tiiine ipret ederek demiftir 
ki: 

.. - Bu, hepimizin arzu et
tiiimiz Balkan anlaşmasuwı 
Yllcude ıelmeai için kuvvetli 
•e eauh bir achmclır. 

Gelecek Mile bu konferans 
latanbuldi toplanacak ve ·tımit 
ederim ki ablan birinci adım 
mezktr neticeye clojra daha 

Milletlerimizin, Hatta 
Yakın Şark Milletleri
nin Bir Gün Bize Mü
teşekkir Kalacaklanna 

Kaniiz .• 

Ankara, 28 ( H. M. )- Ya- 1 
pılan program aynen tatbik , 
edildi. 

Gece Bir Balo 

BİR DEVİR 

Verildi 

1 Bunu, Her ikimiz De 
Mefahir ile Dolu Olan 
Mazimizden Mağrur 

Kalarak Yapıyoruz.. 

Aziz Başvekil hazretleri; 
burada görmüş olduğunuz he-

1 
yecanh hüsnü kabul Türk 
milletinin bu duyguya ne 
derecede ortak olduğunu size 
belli edecek ve ayni zaman
da burada asaletle temsil etti· 
ğiniz millete karşı hiuettiği doı 
tane temayillün delili olacaktır .K · 
naatim odur ki, gerekeizde ve ge-

BES Yüz 11111 
ACILACll. 

lstanbul millet melde 
1 teşrinisani ClalDarteai 
bllyük merasimle açıla~ 
Bu sene açılacak de..a.ndlP'l.l 
adedi beş yüzdür. 

Dersanelerin çoğu: Be~ 
Çatalca, ve Şilededir. 
ler için: Cumartesi, pazar, 
şamba günleri geceleri 
19-21; kadınlar için: Cu 
si, pazartesi, çarşamba, 

ıembe günleri öğleden 
16 buçuğa kadar ders y 
caktır. 

Misafirlerimiz Ankarapalis 
otelinde kendilerine tahsis edi
len daireye yerleşerek kısa 
bir müddet dinlendikten sonra 
resmi ziyaretlere başladılar. 
M. Venizelos ile M. Mihalako
pulos uat on birde, refakat- f 
lerinde Y unu sefiri olduğu 
halde Hariciye Vekilini, sonra 
da Başvekili ziyaret ettiler, 
refikalanna birer kart bıraktı
lar. Otellerine döndtiler. 

As sonra Hariciye k6fklne 
giderek Tevfik Rliftil B. ile 
refikasının verdikleri ağle zi
yafetinde hazır bulundular. 

Ankara, 27 ( H. M.) - Jlafirİerimizin terefine •ece ziyafetten 
ıonra Ankara Paluta çok mdİtefem bir balo yerildi. Baloda Masya 
V enizeloı ile refikuı, Ma.,a lliballkopuloa Ue refikua, Yunan ıefiri, 
Ankarada meYcul sefirler, Hariciye Veklleti erkim, ve birçok meb'
ualar hazar bulundular. Fethi Bey ile arkadqlan da bu ziyafette idi. 
Serbes fırka reisi Bqnldl ile birkaç defa konllftu, dostça bububalde 
buluadular. Venizeloa De refilwsa çok yorgun olduldan için balodan 
erken aynldılar. 

rek bizim memleketimizde olsun 
ıelecek nesiller Türk - Yunan 
dostluğunun sağlam binasmı 
kurmağe çahşmq ve çalışacak 
olanlara mliteşekkir olacaktır. 
Sizlere Ankaraya kadar ziya
ret etmekle bize bahşettikleri 
mahzuziyetten dolaya M. Veni
zeloa ve Mihallkopuloaa bütliD 
kalbimle beyaml ıllkran etme
d•n .aderimi kesmeyi i8temi-

Etibba Odası Haysi 
Divanı Toplanıyor. 

Bir doktorla bir eczacı 
aında mesleki bir itiliftall 
laya çıkan hadiseyi tetkik 
mek llzere etibba odUI 
aiyet divanı 6nllmüzdeki 
güntl toplanacaktır. 

Ziyafetten sonra otellerine Saat ( 16,5) Reiaicllmhur 
avdet ederek saat ( 16) ya Hazretleri tar8fmdan kabul 
kadar kaldılar. buynıldular. Bir aaat liç çey-

kolayhkla ilerliyecektir. rek alıkondular. Mnlikatta 
Bu pyenin ne zaman huıl Hariciye Vekilimiz de hazır 

olacağı hakkında aize cevap bolundu. 
verir ve derim ki nihayet bir Misafirlerimiz gthıftn geriye 

peygamber değili" · m. kalan kısmını iatirahatle ıe-
çır. diler'. 

Ayni mevzu etrafındaki dn-
şilncelerimi beyan ile illve Akşam uat (20,30) Anka
ederim ki 

1 
Balkanlarda iki ra Palasta ıereflerine bir zi

esash devletin bugün geniş yafet verildi. Ve bu ziyafet 
bir tarzda anlaşmış olmaları Reisicilmhur Hz. ile milJaıiat 
Balkan blokuna doğru yürün- haricinde gthıiln en m~ 
dllğllne kat'i bir delildir. hadisesi oldu. 
Düştinebiliriz ki bazı Balkan Filhakika bu ziyafette Bq
devletlerile olduğu gibi bi- .. vekil lam t p · .. •- ti 
· d · k"ld kt dil e f. aıyası &1yme 
za~ e aynı ıe ! ~ • e - çok bnyük bir nutuk s6yledi. 
mış muahedelenmız vardır. d di ki 
Bütün bunlar mevzubahis e : 
gayenin husulüne yardım ede- •Bqvekil hazretleri; CGmburiyet 
cek çıgırlardır." hGkGmeti namına ve bizzat ~T-
Gazi Mustafa Kemal di namıma zab llilerine bita~n 

arzetmekle mGbahi oldut1fm 
"-Gazi Mustafa Kemal ile sefa geldiniz temenniainde'ki 

ilk defa görüttüm. Kendileri ıamimiyet manasını ve lılkGmet 
hakkında ifade edilecek sita- merkezimize vuku bulan ıiyaret
yİf ve takdirler blltiin cihan- lerinizin bizce bais oldutu derin 
da defaatle tekrar edilmiştir. sevinci hiuetmek ıizin için sGç 
Kendilerini fimdiye kadar olmıyacakbr. Baza kimıeler nr
kudretli bir asker olarak ta- dır ki, alyuette teaadGflln en bG
mrdım. Bu görilfümde ayni ylk Amil oldutunu zannederler. 
zamanda ytiksek bir siyasi ol- Onlar için herhanwi bir tqebbG
duğunu da g6rd6m ve mlili ıün muvaffakiyet veya ademi mu
kattan mea'ut ve bahtiyar ola- vaffakiyete ulqmuı ekseriya 
rak çlkbk. Hariciye nazın insanlann iradeıine tabi olmıJU 
ile tızerinde mar ede- bir takım hadiselerin bir araya 

ıelmesi neticesidir. 
ceğim bir nokta daha vardır 
ki, o da, hükümetimizle ce- Bu iddianın deteri nedir ve 
reyan etmiş olan milzakeratta ne dereceye kadar lıpab mlin· 
lıikim olan kanaat ve düşün- kGndtlr bilmem. Ancak çok iyi 
celerin mil~eyh tarafından bilditim " burada teyit etmek 

iateditim birtey vana zab d9Y-
taaip edilmiş olmamdır. n letinizin bu .ece halisane tea'it 

8afvekil s6zlerini, iki mem- ettitimiz ziyaretleri bizim yabanca 
leket mllnaaebatmm inkifaian- kalmıt oldujumuz bazı hadisatm 
da T&rk ve Yunan ıazeteci- neticesi detlldir. 

leriae dtqen vazifenin bllyük Bilakis, bu ziyarete karfdıkh 
rol oymyacap 86yliyerek ve tuurlu bir ••yretin ve ptçi 
bitirdi. daima s0çl61ulz aitmiyen, WJ1n 

Şimdi sıra Yunanlı meslek- her iki tarafça kuvvet, cesaret, ~ ... 
taşlanmıza ıelmişti. Onlar da iman ve ikdam ile takip olanan 

bir mGsalemet ve anlqma ~ 
auallerini sordu, M6ay6 Veni- tinin ••yeye erfttljini ~t 
zeloa Yunan ıazetecilerine: etmektedir. 

Takip edilen siyasetin bil- Tilrk - Yunan yalanlapHsı 
tim Yanan milleti tarafından hakikatte Lozan konferau~ 
tanip edildiğini a6ylemif, bu- toplandıjı zaman bqlar. Ora41r 
na delil olarak Tllrlc bayra- ıizinle benim idare etmit oldutu· 
ğınm Atinacla albmf bin kişi muz çetin ve ıüçlGklG müzakere· 
.. __ L dan __ ıaml ler bu suretle aramızda aynca 
uumıD 1M:U1 •nm•t olma- muhafaza ettitimiz temas biribi-
llDI ıhtermit ve nihayet iki rimizi tanımak, anlamak ve bin
memleket aramda mevcut netice udqmak fanabnı .enai~. 
muahedeler haricinde bir itti- Her birimiz kendi memleketi ... 
fak muahedesi aktine lllzum nin diter memlekete yaklaımaa
olmadığuu çünldl bunun llçlbı- nm Ade faydalı detil ve fakat 
eli bir devlete karp taarruz ICbumlu oldutunu •lnn~. 

Zira, bunan için mGcbir bir ae p 
tetkil edebilecejini beyan yardı. Komfu memleketin iyi a -
etmiftir. laşılaut menfaatleri hemea Jiw 

noktada unun ıellyorclu. Bunun 
içindir ki, herteyi ..Um bir yorum. 
tanda anhyan ve durenditane Kendilerini miaafir etmek 
bir dirayetle hareket eda zab bizim için husatan bir 1evinç
llileri Y wwıiıtanda bir yakan
lqma ve anlqma siyasetine tir, Ye burada derin saygıları-
çalıtmıya koyuldunuL Bu itte mızı kendilerine sunmakla bah
bilh.... seçkin q ortatmm tim- tiyarım. 

İstanbul Belediye • 
10 Ebesi Var 

l.tanbul belediyesinin 
telif belediye dairelerinde 
ebesi vardır. Bu miktar 
timdilik kafi gelmekte ~ 

diki hariciye DUlll M. Mihaliko- Kadehimi Y unaniataıı Reisi
puloı ve daha batka yilluek ciimhuru Hazretlerinin, zarif 
devlet adıimlan tarafından yar- misafirlerimizin plısi saadet- mazimizden mağrur 
dım ve cesaret gördGpnüzü ve b•••mızı -nl. .. --:k 

1 
lerine, sizin ve Mihallkopulo- -r Tuaaç 

memauniyet e kaydettim. yapıyoruz. 
sun sıhhatinize refeder, Yu· 

Diğer taraftan, aziz Başve- nan Milletinin taalisine ve Bizi başka bir yol aralll 
kil Hazretleri; bu siyasetin hadisabn teklmnlil sevke 
b d d 

Tllrk-Yunr.n dostluğu pre.!ine 
iz e e ve fevkllde bir ze- tir. Ve aradımmızı ancak içerim. e-

min bolmuş olduğunu bilirainiz. aamimi ve kalbi dostluld 
Y akmlaşma aerinin defaatle Yunan Başvekilinin hlltthı zeminlerde gayet .,..,. 
çarpıştığı güçltlklerin en çe- Mukabelesi bir teşriki mesaiye • 
tin Anında ban maddi mesa- M Venizeloa bu nutka ai- olan bir yolda bulduk. 
ilin gllzelce halli ihtimalleri yui • kıymeti yni derecede Milletlerimizin ve hatta 
son derece azaldıiı zamanlarda f ba...nı. b" .._~ il ukabel km -rk milletlerinin bir 
bil b" . "lif ul ak .di u 1 ua ır nuıua e m e ..-
ka e .. ı~ ıti a aşı m tlını t etti, dedi ki: bize miltqekkir kala 

VlllDl ve tuur u arzu ve .. a. .... v kil Hz.. Yunan mil- kat'iyen kaniim. Biri 
· d • · b" lllız k b ~ e ' ırd~ esınBı !! . a ay etmhe- letinin hllkWııet reisi aıfatile, Balkan sulhllnlln ve A 
ım. u umıt ve arzuyu er . w • ulhnn· wı b" ........ , ..... 

L--t buld k d if d ttİ ilk tanışbgımız aeneyı de ha- S un sag aJD ır 
una u ça a a e e m. l ........... b" ill ·ı hını teşkil edebiliriz. 8a)kl' 

Bizi, pek btlyilk maU men- tır atan ıı-u-ı ır .n?t. vesı e ı...t 
faatlerin kUlfbiı meaeleleri hakkımda s6yledığiniz gllzel tihadından llmitvanz. F~ 
kat'i surette tesviye e~erek sözlerden dolaya derin min- ittihat vtlcut bulmadıjı 
her iki tarafça glldlilen gaye- nettarhğımı arzederim. Bu ha- detçe, huaol buluncıya 
ye pek az uyıun olan bir va- disedenberi dostluk rabıtaları da hiçbir takdirde 
ziyete nihayet vermiye muvaf- mlitemadiyen resanet bul- mevkide bolunamaya 
fak eden, a-en 10 haziran muştur. Bundan iki sene ev- T8rkiye ve YunlUIİltalld9 

e-w meai esaalı hir eb 
tarihli mukavele T&rkiye ve vel beni ziyaretinize davet haizdir. 
Y unanistanm gerçek menfaat- ettiiiniz zaman bidcayette cid M. Venizelos nut:lad 
)erinin tamamile anl·-•-uın- di sebepler davetinize icabet 

...,._ qm ederek mtlitakbel 
dan milnbais olan bu u--11.ı. edebilmek imklnmdan benı 1~ Yunan doatluiundan f9 
temaytllllniin ilk meyvua oldu. şilphe ettirdi. milletinin kabPiyetindeD 
O andanberi, •uifeleri millet- Maamafih kabil olur olmaz aettikten sonra budajlll' 
lerinin menfaatlerine hizmet bayle bir hareketin MDbolik Clırarak demiftir ki : 
etmek olan ki•selerin en yik- manaaını mlldrik olarak dave- "Reiaictlmhur 
1ek ideali olan ve olmUa 1'- tinize icabette kuaur etmedim. ..aadetlerine, refikams 
zımgelen sulhtbı azami nefine Bu hareketle Yun~ fendi ile Tevfik R~ 
olarak iki kolllfU milletin dl- Lozan muahedesini arazi iata- feadinin reflkaları 
rlst ve 1emereli tepiki mesai- takoaunun iki devlet U'Qlllda fendinin ıerek sa 
si için zemin ablmlf bulunu- kat'i tasfiyesi olarak tel•kki ıerebe Tevfik Rilfll 
yordu. etmek lıuaU111Dda azimkAr ka· sahhatine barclajıau 

Satlam ve devamlı bir rannı ptermek istedim. yonun. T&rk milletillill 
dostluk, hissi tezahtlrler &zerine Fdhakika bir taraftan Tllr- hına •• Tllrk - Yaad 
bina edilemeL Taraftarlarının kiye imperatorluk halinden ÇJ· ğuna içiyorum. • 
belli batlı menfaatlerİDİD ve karak munbuıran milli bir Maarif Cemiyeti 
karplıkh itimatlannm bpkılıiı devlet olmuş ve diier taraftan ·-
milletleri baihyan dodluldarın Yunanistan milli vahdebni it- PiyankoSO 
devamına ve day•nıklılıjma mam etmit bulunuyordu. Bm- Tlrk Maarif CeaDifetL 
yeılne dmanclır. Bu blyle dan dolayı iki devlet arumda sek pyeaini ~ ... 
olunca T&rlderle Y un•nlılann bır" itil" a6. ...... -t k~"-:..: bir ..,- · ..- -...... -r-.......... mek makuclUe ~ 
her huausta Balkanlarda ve Bu auretle iki mP....leket yankoaa tertip e~: 
ayni bliyllk -menfaatlen malik aramda yeni bir devir açıl- fide, bu kanan~ 
bulunduldan Akdenb havza- llUfb. Ba setieplere binaen- pi yapdacakbr. BileP!P': 
11111da anlqmap •• birlik clir ki buraya gelerek size sa- tıp çıkmlfbr· tfelO 
çallflD•İ• mecbur olduklan mimiyetle el uzabyonız ve irfanının ..a1. ... e1meli. 
teslim edilmelidir. Zaten aile- ------ 7-

uırdide mlicadelemiz kai'I , ıOze1 baıil : ... 
lerile ytlkaek arkadapmn T&r- olarak nihayet bulm41flur, mak içiD ha . 
kiyeyi ziyaretlerini bu c:llfbce diyorm. Bunu her ikimm rik .,u,u. 
U. telaLL! ~:.. ... -••- u.;,;;;_;,;;;;m, __ _.,_. 

11&&1 .... ,_ - de ltireok mefahir " lılr tok 
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Kari Gözile 
Gördük/erimiz 

Veremle Mücadele Etm:eyi Biz l~K-a-d-ın_V_e_K_a_lp-1-.şl_e_r_i -9-

Nasıl Anlıyoruz, Siz Bu Meseleyi 
Beykoz Belediyesinden 

Bi Şikayet 
Beykorlular belediyenin ataletinden 

llleınurlann kahvelerde vakit geçirerek 

tehir itlerile meşgul olmadıkJanndan 
ttkayet ediyorlar. Bcy'ko:ı çayınnda 
beygir leşlerini köpeklerin sürüklemekte 

olduğu ve bugün bile bir beygir !etinin 

llıcvcut bulunduğu bildiriliyor. Şehrin 
tenvirat hususu da tamamen ihmal 
edil • ınış ve geceleri kar:ınlıkta ıokak-

larda yürünemiyccek bir halde imiş. 
Bıı huıuata merci aldinin na:ıan dlkka

liııl celbetmek mecburiyetinde kalıyoruı. 

GA YRi MÜBADİLLERİN 
PARALARI 

Buııdan Uç ay evvel Yunan parla
lllentoau Türk • Yunan itilifnameıini 
t.ıdik ettiği zaman bütlln gayri müba

diller •evinmifti. Öyle ya 1 Bir ay ıonra 
Yunaniıtan vermeyi taahhüt ettiği 12S 

lıin 1ngill:ı lirasının yansını tediye 

~ccck, bu para derhal tem edilecek. 

l''1tdirt kıymet edilmemlt enıllkin 
llıı.ıneleai serian ikmal edilip bonolar 

•ertıecck ve herkes Balkan harbinden 

~i çektiği sefaleti, geçlrdljl fellkelleri 

1lııutoıak deiil hiç olmaua bir mUddet 

;!Qnck paraaı düşünmekten kurtulacaktı. 
~t l•yrl mUbadlller bunun için ıevin

lllıler ve bilhaaaa rayrl mUbadllliği:ı 
:ık Yunanlılarla hallolunacak harici 

1-c llıeaels değil, blzbize çaresine bakı

il •k bir it oldufundan dolayı ümide 
llt11ııı,1erdl. Zavallı gayri mübadiller 1-

haı hUAfname imzalanalı Gç ay olduğu 
de daha takdiri kıymet için h.fkU 

'dilnıcıı mukarrer olan iJd komiıyon 
~e)'danda yok. AJtmıt iki bin beş ylU :it liraaı tediye edileli lkl ay geçtiği 

de Maliye Vekll1 Bey bir tUrlü hvzl 
~il 
lıı 111Uhıe razı olamıyor. bk zamanlar 

l!ıunlanmızın mUıalt olup olmadı~, 
:~kere, talimatname hazırlamak gl ,j 
-tıanelcrle tevziat tehir ediliyor ve 

~i. ti a ablayorduk. 

Şlındl lıe, esbabı mucibe dermeyan 

'btıtyel lllzum alirmeden paranın tevıü 
:-ıum olmıyan bir tarihe talik edll

litnJ gazetelerle bUdlrmekle iktifa 
~lllyor. 

Bir de Yunaniatanı i'Özümllzün önGne 
ltt1re11 B lı m: eş sene evvel takdiri kıymet 
ltıntı, herkese nakten yUzde yirmi 

"Cttl 1 da 111 tı kalan yUzde; sekıen için Bor1a-

•d YUzde beş eksiğine paraya tahvil 

~cbııen bonolar verilmi9tlr. 

b • büyUk fark defril mi? Maliye vekiU 
~)'cf d 
•il en iye soruyorum: Emanet olarak 

llitd 
"Crın c bulunan bu paramızı nly\ 
\' 1Yorıunuz? Ve daha ne kadar 

etı.ıenıekte devam edccelulniz ? .• 

CEVAPLARIMIZ 
snı 

~ CYoıan Şeref ve lbrahim Hakki 
>'~re: 

llt_;8cledlyc intihablle meb'u• intihabı 
'-u1ı'nda nıünasebet yoktur. Belediye 

•ban k '-tı1ı 1 aybeden fırka orada meb'uı 

~ııu da kaybetmiı addolunamaz. 
Onda muallim Cevdet Beye : 

.. tc~~kllfinizi yerine getirmeyi biz de 
d11t • fakat bu ıribi işler dedikodu· 

-.,~~talın için bir batka hey'etln ve 
..... Dıualllmler birliğinin ön ayak 

••ıııı 
'ttehbu lerdh ederiz. Siz o yolda bir 

1 Yapınız. 

'l'ej,.·ı_ 
l11ta numarası : 9 

Nasıl T elikki Ediyorsunuz? 
~l 

V: nicad11le oemigetinin azaları bir içtima esnasında 
Son günlerde Verem cemi- ğil, en kötü bir sui niyete ve kamyonlar içinde mahah... ına

yetinin, Cümhuriyet bayramın- dalkavukluğa alamettir. halle gezdirirler, resimleri 
da iane toplaması münasebe- Verem cemiyetinin faaliye- halka gösterir, izah ederler. 
tile, cemiyetten hesap sormuş tini niçin kafi görmüyoruz? Evlere girerler, anneleri ikaz 
ve bugüne kadarki faaliyetini Verem cemiyeti teşekkü- ederler. Fakat yalnız bu ten-
kafi görmemiştik. lünden bugüne kadar şu faa- virle verem mücadelesi yapı-

Cemiyet, iddiamızın haksız liyeti göstermiş: lamaz. Bunun yanında muaz-
olduğunu ispat için bize, yap- 1 - Neşriyat. "Verem mec- zam teşkilat vardır. 
tığı faaliyeti bildiriyor. muası. Lavhalar. ,, (3000) tane Tenvir yanlıştır, demek iste-

Evvela şunu izah edelim ki basıyor, ( 500 ) tane Maarif miyoruz, fakat bizim ihtiyacı
halkın umumi menfaatlerini ko- vekaleti, (500) Müdafaayi Milli- mıza göre yalnız tenvir bir 
rumak için teşekkül eden bir ye vekaleti alıyor, mütebakisi lükstür. 
Cemiyet, onu teşkil eden şa- verem hakkında tenvire ihti- Verem mecmuasını, vereme 
hısların değil, halkındır. Eğer yacı olmayan kendi azasına da- tutulmaya müsait olan halk 
halkın ihtiyaçlarına cevap ver- ğıtılıyor. okumaz.I Türk ocağında kon-
miyorsa, halktan aldığı para- 2 - Konferanslar. ferans dinliyen zengın ve 
yı müsmir bir şekilde sarfet- O konferanslar ki Türk oca- mutavassıt halktır. 
miyorsa, halkın ondan hesap ğında bu konferanslara ihtiyacı Halk, rütubetli odalar için
sormak elbette ki hakkıdır. olmıyan münevverlere veriliyor. de, bir katre süte hasret çe-
Son Posta sahipleri bir vatan- 3 - Filimler. ken hasta, dispanserde mua-
daş sıfatile, hem de halka Öyle bir filim ki şimdiye yene olup, röntken camından 
tercüman olan bir gazete sıfa- kadar ancak bir yerde göste- Basil Dokohun hücumunu öğ
tile bu hesabı sormayı bir va- rilmiş ve halkın, asıl muhtaç renmekle hiç birşey kazan-
zife bilmişlerdir. sınıfının haberi bile olmamıştır. maz. 

- "Bu efendiler bize beş 4 - Dispanser. n Asıl veremin tahribat yapb-
kuruş verdiler mi ki hesap Eyipte Şehremaneti dispan-

1 ğı sınıfa, verem cemiyeti cevap 
soruyorlar?" sualini soran zih- serinin yanında açılmış, parası vermemiştir. Ve buraya mec
niyet, cemiyetin ba~ında asri olmıyanlara röntken muaye- mua ile, konferansla nüfuz 
bir zihniyetin hakim olmadı- nesini meccani yapıyor. edilemez. 
ğını bir daha göstermiştir. İşte cemiyetin faaliyeti bun- Verem cemiyeti tenvir va-
Kaldı ki Verem cemiyetine dan ibarettir. sıtalarına devamla beraber 
beş veya daha fazla kuruş Efendiler, bu sınıfın arasına inmezse, ve-
vermemiz için size haber ver- Açlığın, sefaletin, gıdasız- rem mikrobunu bu türediği 
miye bilmeyiz lüzuni var mı- lığın akın akın ölüme sürük- . menbada öldüremezse. biz 
dır? Biz cemiyetin faaliyetini lediği insanları ne mecmua ile, veremle mücadele başlamışbr, 
tenkit etmişsek, bir hayır mü- ne konferansla, ne de filimle diyemeyiz ... 
essesesını yıkmak için değil, kurtaramazsınız. Açlığın, sefaletin koynuna 
o hayır müessesesini cemiyete Veremle mücadelede tenvir, sokularak, cemiyetin ekseri-
faydalı kılmak içindir. o da tam manasile yapılmak yetini teşkil eden sınıfı ke-

Şehrin bir tarafında halk şartile bir cüzdür, esas değil- miren Basil Dökohlara, sızın 
açlıktan, veremden kırılırken, dir. Medeni memleketlerde bu mecmualarınız, konferanslarımz 
Verem cemiyetinin tenvir sa- tenvir vesaitinin bin bir şek- vız gelir. 
hasını geçmiyen faaliyetini line müracaat ederler. Resim- Biz asri müessese, asri siy 
alkışlamak hüsnü niyete de- lerle yapılmış seyyar sergileri, istiyoruz. 

PEYAM/ SAFA 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

bu torbası?... Yirmi gündür 
elime almıyorum, bugün mec
bur oldum. Bırakacağım musi
beti... Darülelhandan da çıkaca-

ahçı ve kahve. Erkeklerin ışı 
gücü 'kahvede, caminin önünde 

oturup sokağı seyretmek. Dün 
Tünelden Galatasaraya kadar 
dükkanlara bakbm. Esnaf bile I' ATIB-BARBİYE ğım, yahut alafıranga kısmı· 

na gireceğim. Zaten bizim 
kısmı lağvedeceklermif. Allah F,h. 

._ rıye nunldanmlfb: 
Fi ena oldu. ..... r 

•raf etmemeli mi idim? 
.._ 8ilınenı ? Galiba .._ G· . . 
F•ht_ıllıycmezdim ki. 
.._ Fıye tekrar etti • 
fk' ena oldu. 

ı ark d ~l>ty a •t ta konuımadan 
N ~llı1ıdnıer. 

Siııı.. tltınıan birdenbire boşaldı 
lıı ttıdi~. . 
. C:tltn i• vakit iplik kadar 

>itlttiıı Ve •ık sık a.sabi titre· 
~•lt ~~0~ardığı hırç.in bir 

._ öf enııye bqladı: 
··• Bu elimde ki at ta 

1 sinkrime dokunuyor, kıra- razı olsun. Kendimden nefret 
cağim geliyor. Şunu Şamlıya ediyorum. Oturduğum mahalle, 
bırakalım. Bunu benim elime oturduğum ev, konuştuğum 
nereden musallat ettiler? Ev- adamların çoiu sinirime doku
deki hey hey yetişmiyormuı nuyor. O Fatih meydanının 
fibi üstelik bir de Dariilelhanl 6nünden geçerken mey
Şu alaturka musikiyi kaldıra- dan kahvelerinde bir sü
caklar mı ne yapacaklar? rü işsiz gliçsiiz , softa Biraz 
yapsala da ben de kurtulsam. { makulesi adamlar oturuyorlar. 
Hep ailenin tesiri. Babam p.rk temizce] giyindin mi insanın 
terbiyesi almıı. Ney çalar, ~rkasından fena fena bakıyorlar, 
acemce köhne kitaplar okur, kimbilir ne' .. r söylemiyorlar, 
akrabam öyl~ . .. Fakat artık insan yolrt?. &J11e rahat yürüye
sinirime dokanıyar, bir kere şu miyor. Sonra o dükkünlann 
muibetin biçimine hak. Hele hali nedir? Adım başında 

zevk sahibi. lnaan bir bahçe
de geziyormuş gibi oluyor • 
Her camekan çiçek gibi. 
En idi eşyayı öyle bir 

biçime getiriyorlar ki mü
cevher gibi gömnüyor. Sonra 
halki da bambaşka. Dönüp 
bakmazlar. Yürümesini, giyin
mesini bilirler. Her şeyi bilirler 

canım... O Macidin ellerine 
bakbm, kadın eli gibi, terte
miz, incecik, bmakları i11t'1n
de bile ralışmıs. Sina911lın el
len gozumim oııune geldi . 
Tırnağının biri kmk, öbürü 
batık... Ne imif? Kemençe 

Aile H~yahna Siyaset Giriyor 

Karı Ve Koca Ayrı 
Fırkadan Olabilir Mi? 

Aile Ve Siyaset .. 
Bandırmadan M. Emim im

zalı bir kariim yazıyor : 
"Üç dört sene evvel iyi bir 

ailenin kızile çılgınca birbiri
mizi seviyorduk. Birbirimizden 
uzak bulunmak istemiyorduk. 
Pederinin memuriyeti dolayı
aile ayrılmak mecburiyetinde 
kaldık. Çok geçmeden ben de 
ıirkete girdim ve bu ayrılıkla 
beraber birbirimizin izlerini 
kaybettik. 

Üç ay oluyor ki bir mektup 
aldım. İzmir tarafında olduğu
nu yazıyor. Hiç olmazsa yek
diğerimize gönderilen mektup
larla eski habralara avdet et
miş oluyorduk. 

İki senelik aşk ile çarpan 
kalplerimizin raşelerini ısbrap
larını dinledik. Ben Serbes 
fırkadan olduğumdan bana S. 
fırkadan çekilmemi yazıyor. 

İkimiz de fırkacılıkta birbiri
mize zıt gidiyoruz. Ben fırka
cılıkla aşk ve evlenmek me
selesi kıyas edilemez diye yaz
dım. Aramızda bir uçurum 
açılmakta olduğunu anlıyorum, 
teyzeciğim. ,, 

Cevabım: 

Kadının siyasi hayata gir-
mesi, aşk münasebetlerine 
bile tesire başlamış demek ! 

Amma oğlum, bunda en
dişe edecek birşey yok. Ka
dınla erkeğin ayni fikre sa
hip olması, ayni fırkaya men
sup olması şart değil a!... 

Medeni memleketlerde de 
bu böyledir. Kadın bir fırkaya 
mensup olur, erkek bir di
ğerine. Erkek bir gazeteyi 
sever, kadın ötekini. 

Bundan ne çıkar.. Sevişen, 

sevişecek olan kafanızdaki 
fikirler değil, sizsiniz. Bir 
tarafta siyasi kavga yapar, 
öte tarafta bir anlaşma ile 
kavgayı halledersiniz. Bundan 
güzel siyasi kavga olur mu? 

Hanımtegze 

Şarkta Kış Başladı 
Sarıkamış - Kış, bu sene 

erken gelmiş ve kar yağmıya 
başlamıştır. Köylerde öküz 
vebası olduğundan odun kö
mür tedarik edemiyen halk 
endişe içindedir. 

çalarmış. Böyle insanın elini 
parçalıyan sazı parçalamalı • 
Hiç telin kenanna brnak sür
tülen saz görülmüş müdllr? 
Her işimiz acaip, nefret edi
yorum. Daha geçen atin ... 

Neriman üıtüste ve hiç 
durmadan söylüyordu. Bir haf
ta, on ğiin, böyle yorulmadu 
söyliyecekmiş 2ibidi. Fahriye 
ihtar etti: 

- Şamlıyı geçtik! 

Geriye döndüler ve bir mu
aiki dllkklnına udu bıraktılar. 

Dıtarı çıkınca, Neriman, .a
d biç keailmemİf gibi, derhal 
~ereyanını bulan bir heyecanla 
aeffm ~diyordu. 

Fahnyc:, bıraz enel ki ba
diaenin bu ainirliliği uyan
dırdıtmı anlıyordu. Mena 

l l ___ s_u_v_a_r_e_E __ ı_bz_·s_es_i _ ___.J 

İşte size kış için zarif bir 
suvare elbisesi. 

Mudanya'da Spor Ve 
Müsamere 

Mudanya - Buradaki alay 
stajyer zabit namzetlerile 
Bursa kıtaab stajyer zabit 
namzetleri tarafından cunıa 
akşamı parlak bir müsamere 
verilmiş, ondan evvel de iki 
taraf, Mudanya sahasında bir 
futbol maçı yapmışlardır. Maç, 
iki ikiye beraberlikle netice
lenmiştir. 

-TAKVİM -

Gün 3t28 -Teşrinievel-930Hıı.ır 176 
Arabi 

S- Cem.elahar-1349 

V akit·Ez:ani-V aııab 

Günct 1 .13 6 • 3 
ötıe 6.46 ıı.sa 
ikindi 9.39 14.Sl 

Rumi 

lS-Teşrinievvel-134' 

Yakıt-Ezani-Vasati 

Akşam 12.- 17.12 
Yatsı 1.32 111.45 
imsak 11.33 4.46 

doğrudan doi'ruya girdi: 

- Senin deminki meseleye 
canın sıkıldı. Anlıyorum ki 
Şinasiden de pek vazgeçe
miyorsua. Yoksa bu kadar 
ainirlenmezdin. 

Fahriyenin bu fikri, Neri
mana teair etti; onun bu ıöı-
leri, Nerimanın bütün öfkeleri 
ye isyanlan arkasında gizle
nen büyük bir alakayı liendi 
g6.ıünde de ansıun meydana 
çıkardı. 

lnkh edemedi, biraz şaıı· 
rarak itiraf etti: 

·- Tabii •.. dedi, yedi aene
dir, adeta lff• a1bultız bera· 
berb:, bilim ea erketı gibi 
birşey. 

( Arlauı ••) 
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''Son Posta,, nzn Tarihi Tefrikası: 36 on Postanın 
Bilmecesi 

Sinemalar 

BAREM DEBLİZLEBİNDB 
YA, EFENDİ BABA; GÜLFiDAN HANIMI İSTİFRAŞ ETMEK 
iSTiYORSUNUZ HA! O HALDE SİZDE AŞK YOK, İŞTİHA VARI 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 OPERA Sinemasında 

ftlAHUELI Nihayet rµolla hazretleri mağ- . 
ltıbiyetini itiraf etti: 

- Belki haklısınız - dedi -
fakat sevme zevkinin sevil
ınekle tekemmül ettiiini inkir 
edemezsiniz. Acaba ihtiyarlar 
sevilir mi ? 

- Hakiki işık sevmekle 
iktifa eder, sevilmeyi aramı
yabilir. 

- Ya intifa, aşkm mü-
kafatı? 

- O, aşkın hayvani cep· 
besidir. Mihrabın sada ve gıda 
vermesini bekliyen abidin iba-
detinde kıymet tasavvur olunur 
nıu? 

Molla Haşmet, artık karşılık 
vermedi, işi latifeye bozdu: 

- Efendimizle mub:ıhase 
haddim değildir, mahza istifa
de için ısrar ediyordum. Ne
tekim müstefit le oldum. Gü-
1cl sözlerinizin benim kadar 
komşumu da müteşekkir etti
ğine şüphe yok. 

Şimdi sıra benim derdime 
gelmişti. Molla Hazretleri, Gül-
fidan için beslediğim aşkı, 
onun tarafından gösterilen hu-
şuneti ballandıra ballandıra 
anlatıyordu. Fıtnat Hanım 
kendileri için basit, benim için 
cansuz olan bu kısa hikayeyi 
dinledikten sonra: 

- Bakın! - dedi. - Şairlerin 
hükmü hazan ne kadar yanlış
tır: " Aşk odu evvel düşer 
maşuka, ondan işıka - Şem'i 
gör kim yanmadan yandırmadı 
pervaneyi ,, 

Halbuki nice aşıklar, cayır 
cayır yanıyor da maşukun ha
beri olmuyor. Yahut oluyor, 
aldırmıyor. Bu, sizin zannetti
ğiniz gibi yaş meselesi değil-
dir, anl2şmamanın cilveleridir. 
Eğer, Gülfidan Hanım, Efendi 
babanın kendisine candan a
şık olduğunu bilse, bu haki-
kate iman getirse mahakkak 
müteessir olur, huşuneti ter-
keder. 

Molla Haşmet, müstehziya-
ne sordu: 

- Vuslata da rıza göste-
rir mi? N ckadar olsa hem
cinsinizdir. Birbirinizin nazın

dan, niyazından anlarsınız l... 
F ıtnat Hanım, kızdı : 
- Vuslat, vuslat, vuslat! 

Bu kelime bazı ağızlarda mi
yavlama, hırlama, kişneme gibi 
birşey oluyur .. Aşkın vuslattan 
ibaret olduğuna zahip olmak . 
ne fakir düşi.incedir, ne zavallı 
mülahazadır t Sevmek; behe
mehal öpüşmek, çimdikleşmek, 
kucaklaşmak ve bu afyonlarla 
sarhoş olup uzun uzun horla
mak mıdır? 

Molla Haşmet : " Yıkılır ga
tlei zelzeleden kasn visal -
Çar esası üzre yapılmaz.sa 

metanet gelmez,, dedikten 
sonra sordu : 

- Ya nedir sultanım? 
Fıtnat, unfile cevap verdi: 
- P....ica ederim Haşmet Ef ., 

çapkınlığı bırakan. Gözleriniz
den de şu küstah bakışı silin. 
Sevmek nihayetsiz bir hayra
niyet, ebedi bir sücuttur. 
Küçük bir yakaza o ulvi hay
raniyyeti berbat eder, o secde
nin nezahetini bozar. Ben aşkı 
böyle anlıyorum. 

- Bendenizin, aşkı nasıl 
telakki ettiğimi herkes bilir. 

Dr .BehçetSabitB. 
Tıp fakültesi Uroloji mu

allimi Dr. Behçet Sabit Bey Av· 
rupadan avdet etmiştir. Mua
yene ve kabul '-'••tleri öjle
aen sonra 3 ten \ ya kadardır. 

Gülfidanı Çılgın Bir İştiha ile istiyordum 

Bu telakki, biraz masraflı, ı istiyorsunuz ha. O halde sizde 
biraz da dedikodulu oluyorsa aşk yok, iştiha var. Sevgili
da ben kendi reftarımdao Dizin de ayni iştihayı göster.. Soldan Sala, Yukardan Aıalı: 
memnunum. Girdiğim yoldan mesini ne bakla, ne sıfatIJ 1 _ Ot (5) şeker (6) . 
dönmek ne habrımdan geçer, bekliyorsunuz, lütfen söylet 2 - işaret ( 3) evin bir 
ne de elimden gelir. Fakat misiz? kısmı (3) basit (3) 
görüyorum ki komşum da sizin Sustum. Hanımın bir bakıma 3 - Renk (4) unvan (4) 
gibi düşünmüyor, sevgilisinden hakkı vardı. Fakat sevip te 4 - Hot (3) Peygamber (3) 
visal istiyor. Hatta bu visale gam almayı düşünmemek bir 5 - Hayır (2) · korkutmak 
ermek için benden bile yardım aşık için kabil midi?.. Meidl (5) hicap (2) 
diliyor. Kendisine üç muska melül önüme bakarken molla 

6 
- Dahi ( 2 ) fakat ( 3 ) yabancı (2) , 

yazdım, azami kırk gün sab- Haşmet alaya girişti. 7 - Nota (2) söı (5) siyah 
retmesini söyledim. Siz onun - Canım anladın ya; Ha· 4ey ( 2 ) 
da aşkına kelbi diyorsunuz. nımefendi, şairdir. Ne düıünüp 8 - Şart rabıtası (3) ço-
Cevabım kendi versin. duruyorsun, okuyuverir: ~Ger- cuk alan (3) 

Fıtnat, kızgın kızgın yüzüme çi canandan Dilişeyda için gim 9 - Para sandığı (4) isim 
baktı: iaterim - Sorsa canan bilmezem (

4
) 

Y Ef b b d d 
10 - Ut çalan (3) yüksek 

- a, endi a a; e i; gimi Dilişeyda nedir?,, (3) beraber (3) 
Gülfidan hanımı istifrq etmek ( Arkuı var) 11 - Bina yapan (5) put (5) 

İnsanın İnanacağı gelmiyen Vak'a Doğru Olmıyan 

Şehir Ortasında Böyle İkin~~te~~~!~ Suat 

Ş ı N ı Y ı ? Beyin intihab· · eımasınh ey er ası apı ır . ... tahrik edici pr~ 
paganda yaptı-

"' ğından dolayı 
Şahısların ne ile meşgul ol-

duğunun ehemmiyeti yok. ister 
mesleklerin en fenasına gir
miş olsunler, isterse en Alasına. 
Hak mevzubahis olunca, fer
din hüviyeti ortadan silinmek 
ve yalnız hak sahibi bir insan 
kalmak icap eder. Onun için-

dir ki kaydedeceğimiz vak'anın 
o noktadan mütaleası elzem
dir. Mesele şudur: 

Gaçen Salı akşamı Ağaca
miinde Nane sokağında 3 nu
maralı evin kapısı çalınır. ( 

Bu evde Misak efendi ile madam 
Marika ve misafiri Müjgan H. 
vardır. Marika kapıyı açar: 

F otika atlı bir hizmetçi ile 
karşılaşır. Bu kadın madamın 
hizmetçisi Elefteriya ile gö
rüşmek için gelmiştir. İfadesi 
o yoldadır. Fakat kapının 
açılmasından bili stif ade içeri 
dört meçhul adam dalar. Ma
dam Marika bunları tanıma

maktadır. 
- Ne istiyorsunuz, kim· 

MİSAK EFENDİ VE KUR
ŞUNLA KIRILAN AYNA 

göre bu dayağın sebebi kasa
nın yerini öğrenmek ve kocası 
Misakı ele geçirmektir. Gürül
tü arasında aynalar şangır 
şungur kınlır, bir iki el de si-
lah patlatılırken misafir Müj· 
gin hanım arka kapıdan dışa-
rıya fırlar. 

Bir ara mütecavizlerin 
elinden kurtulan Marika da 
sokağa çıkar, bekçiye polis 

tevkif e d i 1 d i ğ i 
yuılmıştır. Hal
buki böyle birşey 
yoktur. Suat B., 
intihabat müna
sebetile müddei 
umumiliğe davet 
edilerek malumatına müracaat 
edilmiş ve sonra yine eskisi 
gibi serbes bırak.ılmışbr. Bin 
lira kefalet veıme meselesi de 
doğru değildir. 

türürler. Burada gene bir te
sadüf eseri olarak madam Ma
rikanın kocasile karşılaşırlar: 

- Hah, biz de seni arı
yorduk! diye yukarı kata çı
karırlar. Misak Ef. bu adam· 
larm gelmesinden evvel bal
kona fırlar ve bekçi vasıtasile 
polisten istimdat eder. Fakat 

gelen pols"Birşey yok,,diye kapı
dan savulur ve sonra arka 
odada rakılı ve eğlenceli bir 
dayak faslı bqlar. İçilir, yeni
lir ve can istedikçe Misak Ef. 
ye dayak atılır. Bacağından 
derin bir yara alır, yilzu göztı 
kan içinde kalır. 

Sonra ertesi gün akşam 
üzeri saat beş buçukta soka
ğınm köşesine getirilir ve: 

Kitara ve armoniklerle, bil· 
hassa litif "V AKEROS,, tar· 
kılarile bu nefis filiın size 
litif ve zevkli dakikalar 
geçirtecektir. 
İliveten: Sesli dünya hava
disleri M. Briand'ın Cemiy .. 
ti akvamda bir nutku, İngil
terede büyük manevralar • 

Biletler şimdiden tedarik 6diJebilir - FOX 

TUrkiyenin en bllyUk slnemaıı olduju gibi blltün Avnıpanın en muauam, aw 
Şık ve muhtefem slnemalan .ayısına dahli bulıman 

GLORY A SİNEMASI 
PEK y AKINDA r:,r::v::ı.:ı· PAUL WHITEMANnı 

CAZ KIRALI 
isimli emıalıiz ••heseri ve mqhur OTkestraalle açıyor., 

ALKAZAR SİNEMASINDA -
Yarınki matinelerden itibaren iraeaine baılanacak olaıı 

DÜZTABAN VE FAL c 1 
BASTlBACAK 

Komedfalnl g8r•c•k ola~ blltlht . ılnlrlller lyileşocektlr. Su 1111 .. vımU 
komlifa fllanbuld• llk def• oiarak ı8aterllecek en ... ve •D 10n 

komedllerldlr. Seyirciler kendilerini saptedem17ecek derecede kahbiı.ıarl• 

GÜLECEKLERDiR 

Balıkesirde Develerle 
Dolaşma Efsanesi 

"V akıt,, gazetesinde benden 
bahsedildiğini ve: deve kadar bir 
yalan yazıldığını söylediler. 

Ben, binlerce köylü ile ve 
develerle Balıkesir hükfımet 
konağının önüne gelmişim ; 
belediye intihabı dolayısile 

halkça yapılan tezahürattan 1 

I müteessir olanlar tarafından 

1 
uydurulduğuna kail olduğum 

bu yalanın iki veçhesi vardır: 
1 - · Şahsıma aittir. 
Herkes bilir ki ben müs

takil bir adamım. Serbes fır-
kaca yapılan tezahürata iştirak 
etmedim ve görmedim. 

2 - Hükümete, memlekete 
racidir. 

Bunlara da salahiyetli ma
kamlar yalandır, derler. 

Ancak otuz bin kişilik bir 
şehrin orta göbeğinde on bin
lerce müntehibin pek medeni 
ve ulvi tezahüratını hili şu 
ve bu şekle sokmıya ve güneşi 
inkar etmiye uğraşanlara 

acırım. 

Şu haklı müdafaa muhterem 
gazetenizde bir köşecik bulur
sa müteşekkir kalırım. 

BaJıkesirde Sabık rneb'uı 

M. Vehbi 

Matbuat Cemiyetinin 
Daveti 

Dün akşam 
MELEK SiNEMASINDA 

GAeBY eMOnRLAf
51 

En büyük F ransızcasöılii 
Müttehem Kalkınıı 

ıer 
Filminde emsalsiz muvaffald; • 

kazandı. 

İlaveten: Sözlü ve sesli EO' 
tJ' 

JURNAL M. V enizelos 0 

tuk söylerken: 
Prosperi film konsortiunı 
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DARULBEDA Yl TEMSi "''"' ~! 

saıı günü ISTAnBUL BELfDl1 

saat&~şl~ da ~~ ~ ~~ 
yalnız muallim 111 t 

ve ~~~:u:ere l ıı il 1 

TOPAZ 
4 perde ı llll~ll (: 

deıılC 
Yazan : T erceıne e Ra~iıı' 

M. Pagnol İ. Galip, f-1. ı !11 1111 
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. aJ,ıoatfl 
zabitan ve cumartesı 'Y \'~(· 

·ıat • 
'"lınuma biletlerde tenıı d:ıdıf· 
Cuma matine saat J 5,30 

siniz? demiye vakit kalmaz üç 
erkek daha içeri girer, madam 
Marika bunları tanımaktadır. 
İsimleri Bandırmalı Ahmet, 
Arnavut Süleyman ve topal 
Necmi efendilerdir. 

İlk işlc .. i arkalarından ka
pıyı k•pama!c olur. Sonra iki 
kişi kapının yanında durur. 
diğerleri Marfüayı sürükliycrek 
evden içeri götürürler ve mü
kemmel bir dayak faslına 
bqlarlar. 

çağırmasını söyler. Düdük çalıp 
istimdat edecek yerde aheste 
yürüyüşle karakol yolunu tutan 
bekçinin bu yavaşlığından isti
fade eden nahoş misafirler bir 
şapka, bir masa örtüsü, bir de 
parcesü alıp kaçarlar. 

- Sakın dava etme, sonra 
fena olur! ihtarile serbes bı
rakılır. 

Bu adam Beyoğlu hastane- Matbuat Cemiyei reisliğin-
sinde muayene edilmiş, yarası den: matbuat mesfokdaşlan 
dikilmiştir. Doktor ancak bir 29 Tetriniveel 1930 Çarşam
~~a .~onra. r~por verebile~e- ba gtinil sasat üçten bete 
gını s~ylemıştir. Fakat vak a· kadar Çemiyet merkezinde 

f r~fl 
Şehzadebaşı e d~ 
. . t osıırı 
sınema tıya r 

Mada~ Marika..-ıın . iddia.una 

Ve garip bir tesacüf ola
rak yolda Müjgan hanımı bu
lurlar. Yakalayıp Arabacı so
kağında 18 numarada Adalet 
isminde bir hanımın evine g• 

mn faıUeri hlll tutulamamıı- b ı k · tardır. . ayram aşaca lardır. Cemıyete 
Cemiyet içinde insanlar içia 1 meuaup olanlarla arm eden 

işgal ettikleri meme göre iki vatandaşların te,riReri rica 
türlü adalet mi var acaba? olunur. 

BU AKŞAMdeıı 
Sahir opereti taraf 111

8tyle' 
KADIN Fahri ve Rıfkı (~f' 

fıud•JJ ııel' 
kumpany.ı lan tara anı"' 
serl Biı1Miheri) Smeııı•:d_., (v'; 
güzeli Billi Dov w-afıo ~., 
kıs kalbi) Taf•~t d 

• 
l 

l 

ş 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ... 

Patlak Veren Harbi Söndürmek· 
Kalmışh .. 

• 
için Tek Bir Çare 

Alman Islahat Heyetini Derhal Geriye Göndermek •. 
Harp kabinesinin maliye ._,n harbe girişimiz hak

lcaada hayli tafsilat verdi. Bu 
IUı'etle dört senelik kanlı faci-= •tılışanunn düzme sebe.,. 

' bahaneleri, Almanların 
Pefine takılmak gayretile dön
:tbiilen dolaplar ve fırıldaklar 

Gtnn acılık ve açıkbğile 
llaeydana çıkmıı oluyordu. Esa
ltıı Karadenizdeki bombardı
::.: hadisesile harp bqlamıf 

ekti. 
ha ~avit Bey bundan sonraki 
ı..~ıselere geçerken ıöze şöyle 
~adı: 

- Karadenizdeki bombar
~an hadisesi bayramdan bir 
b.'111 evvel olmuştu. Ertesi gün 
ha Y~mdı. Sadrazam paşa bu 

dıae üzerine fazla iğbirar 
d.ayduğundan saraydaki mu
'Yede meruimine gelmedi. Biz 
~aaimden d6ndilkten aonra 
l'lıaaız sefiri evime geldi, ilk 

e&a olarak: 
ı..._ - Hükikmetten puaport
""""1llıl iatiyeceğim; dedi. 
... ~ ezici bir sükünet içinde, 
'-. cevap veremedim. Sefir 

itaiz bir eda ile illve etti : 

L_ - Eğer Alman ukeri ıılahat 
L:_Yetleri Tilrkiyeyi terkeder
~ harbin önü alınabilir. 
~at biz fimdilik Tiirkiyeden 

aynlmak emrini hamil bulu
nuyoruz. 

Bütün bu sözleri bize nak
leden ubık maliye nazırı
nın fU dakikada ne düşün
dilğünü kuvvetle ve isabetle 
tahmin eder gibi idim. O, 
hiç şüphesiz Fransız sefirinin 
şu kat'i ifadesi karşısında: Bü
tün ümitler mahvoldu. demiş

ti " ve şimdi de o zamana ait 
bu ümitsizliğin elim hatırasi)e 
zebundu. Bunlara rağmen Ca
vit bey hararetle anlatıyordu: 

- Sarayda muayede me
rasiminde iken Çürilksulu Mah
mut paşanın talebi üzerine 
Sadrazam pafaDın yalısında 
öğleden sonra içtiınaa karar 
verilmifti. Fransız sefiri evden 
çıktıktan ıonra derhal Sait 
Halim Pqanın yalısına gittim. 
Herkes orada idi. Yalnız Maarif 
nazın Şllkril B. yoktu. Mü
zakere hararetli oldu. Ben, 
Posta nazın Oskan Ef. , Stı-
leyman Elbüatani B. ve Mahmut 
Paşa harp aleyhinde tay
ledik •e: 

- Bu harbe iştirak etmek 
istemiyoruz; dedik. 

Fakat harp taraftarları bir 
manena çevirerek maksatla
nna varmak istediler ve ıu 

- Ruslara bir nota vere
lim; diyelim ki: Tecavüz ıi
zin tarafınızdan olmuştur. Biz 
harp iatemizonız. 

Ben işi derhal anladım , 
şiddetle itiraz ettim : 

- Bu kifi değildir, dedim, 
eğer sulh istiyorsanız bunun 
esaslı bir şartı vardır. Ya o; 
yahut harp f... 

Reis merakla sordu: 
- O şart ne idi? 
Cavit B. - Burada bulu

nan Alman ıslahat heyetleri
nin derhal vazifelerine niha
yet verilip memleketlerine 
gönderilmesi idi. 

Tanı bu sırada yalıya Rus 
sefiri geldi, pasaportlarını is-
tedi. Ben içtimadan çıkarak 
sefirle bir müdden görüş
tüm. Sefir çok hüzünlü 
ve çok meyus idi. 

- Harp artılt gayri kahili 
içtinapbr, dedi. 

Ben de onun kadar ve bel
ki ondan daha fazla meyus 
ve ümitsizdim. Sefire cevap 
verdim: 

- Bitaraf kalmamızı temin 
için bugüne kadar çok çalış
bm; bundan sonra da bütün 
kudretimle uğraşacağım ve 
aon kuvvetim bittiği dakikada 
derhal istifa edeceğim. 

teklifi ileriye ıiirdüler : [ Arkası var] 
===--===--=~=-===~.-::;:========;:--.:::; 

"İzmir,, in Geçirdiği Felaket Çok Büyüktür .. 

Şehirde Ve Civarında Yıkılan 
Evlerin Adedi Bini Geçmiştir .. 
Şuradan Buradan Hastanelere Ceset Getirilmektedir 
~üzel lzmire feliket çök
~ü öğrendiğimiz dakika
lbi 111~abirimi:ıden b~~ ~
~~~~ilib göndenneaını nca 
-~, bilihare gördük ki 
~~'!unız daha bu ricayı 
~ -:..ğ etmeden bütün badi
f tri laati aaatine bildirmiş, 
~t telgraflan batbn bozuk
~ dolayıaile ( Eıtem ) 
d__. °"1na devredilinciye ka
dlL iecilmıiş ve hepsi birden 

'4Q itlnıi ti 8 ş r. 
~ '11ıunla beraber bu tel
~~ar, felaketin nasıl başla
llt \_.~asıl inkişaf ettiğini ve 
tiheltllllde bittiğini gösterdiği 
"ıif ~e ~.ehemmiyetini kaybet
~ eğildir. Hepsini de aldı
~ di sıra dahilinde aşağıya C t Yoruz: 

~:e.t Çıkmıya Başladı 
'1ttn:ır, 26 (H. M.) - Enkaz 
htı"iy ';j çıkanlan cesetler, 
dttp e erinin teşhisi için pey-
h-.ı:Y Memleket ve Koklıca 
Atat nelerine getirilmektedir. 
);q.1:1~da (75) yaşında ihti
~ •ar~e (8) yaşında çocuklar 
"-Ya ır: . Bu dakikada bu-
~ t ıo) ıetirilen ölülerin adedi 
~h· Ur. tt:. I<aranlıkta Kaldı .. 
tiı.ıdiyır, 26 (H.M.)- Yağmur 
~lıııtdi~ k~dar misline tesadüf 
~~"anı nıız bir afet halinde 
d lt ltıetr etoıektedir. Caddeler 
\iİ'tt hUr e ıu altındadır. Şura
'- tl'lelq adan silah sesleri işi
lat 'tllatıne, t tehlikeye maruz ka-

~dilde .•hanca atarak imdat 
~ tltf rı anlaşılmaktadır. 

f•b~ı::eri kesildi, elek
ibl ve tehir 

zifiri bir karanlıkta kaldı. Hiç 
kimsenin yekdiğerinden haberi 
yoktur. 

Lağımlar Patladı .. 
lzmir, 26 (H. M) - Birçok 

yerlerde llğımlar patladı, 
liğımlardan fıskiye halinde 
ıu akmıya başladı. Zarar fa
cia halindedir. 

Hastaneye Su Hücum 
Etti ... 

lzmir, 26 (H.M) - Memle
ket hastanesine su hücum etti, 
feryat başladı. Bu dakikada 
bodrum kısmı su dolmuştur. 

lzmir, 26 (H.M)- İki ihtiyar 
ıuya kapılarak boğuldu. 

( Estem ) kablosundan istifade 
ediyorum. 

Akşam Gazeteleri 
· Çıkmadı 

lzmir, 26 (H.M.) - Akşam 
gazeteleri çıkmadı. Mürettipler 
muharrirler, makineciler gel
memişlerdi. Müvezzi de yoktu. 
Esasen: sokaklarda kimse gö
rünmüyordu. ----Mendires T e T aşb 

İzmir, 26 (H. M) - Mendi
res nehri taştı, Nazilli, Aydın, 
Karapınar mıntakaları su al
tındadır. Tren münakalatı dur-
muştur. 

Yanüın Çıkh 
Muallimler Kongresi lmıir, 26 (H.M.) - Alsan-

cağa yıldırım düştü, yangın İstanbul muallimler birliği-
çıkb. nin senelik kongresi leşrinisa-

Vali Sele Tutuldu Dinin ilk haftasında yapılacak-

İzmir, 26 ( H. M. ) - Vali .... ti~·r .... , ===-=-= =~======= 
felakete en fazla maruz kalan 
yerleri teftişe çıkmıştı. Avde
tinde otomobili seyliba tutul
du. Tehlikedeydi: 

- imdat; sesi geliyordu, 
kurtarıldı. 

Felaketin Sonu Geldi 
İzmir, 26 (H. M.) - Alsan

cakta çıkan yangın aöndn. 
Yağmur da durdu. Fakat tel-
graf muhaberah bilhassa mül
hakat ile el'an kesiktir. Telgraf 
memurlarının fedakirhk gös
termesine rağmen henllzJ tama
men yapılamamışbr. 

Viliyet bile muntazam ma
lumat alamamakta, muntazam 

Yoru lmalcszzzn 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evlnlı.e veya lçlnlı.e giderken, •okak• 
ta acı.erken vey" blrislle göriiıürken 
her hanrf bir vaka kartııında kaJabl· 
UnlıılL.. 

Havadiı nedir biliyorsanız o vakayı 
derhal rörebUiralnlz. Bir yangın, bir 
katil, bir kaza birer havadistir. Ru
ıddlifnlz vakaJardan ertesi g'llnll ııa
aetelerde rörmek btediğlz biri olunca 
derhal lclefonumzu açınız ve havadiıi 
ruetemhe haber ...erlub, lalm ve ad
reabıbl de bırakınız. Verdljiniz hava• 

cUabı ehemmiyetin• ılke ıuetemb 
mlklfabm wrmeyl vulfe blllr. 

Telefoa DWDaramw lstuıbul " 203 • 
tir. 

rapor verememektedir. Ben ı1.. ___________ _. 

POSTA 

1LAN 
lstanbul Telefon şirketinden: 

Bazı eşhasın, hiçbir salahiyet
leri olmaksızın aboneleri Z~j·n~ 

ret ve kordon ve diğer t<. --
fon teferruatını tebdil bahan ~ 
sile Telefon şirketi namıııa 
tahsilatta bulunduklan muhte
rem ahaliye anolunur. 

Binaenaleyh herhangi bir 
tediye keyfiyetinin doğru ol
ması için, mildürlenmizden bi-
risinin imzasını havi tirketin 
resmi makbuzu mukabilinde 
ifa edilmiş olmaları lüzumu 
muhterem ahalinin nazarı ıttı
laına anolunur. 

Ayni zamanda herhangi bir 
vesile ile aboneleri ziyaret için 

tavzif edilen, memurların, Müdü
riyet tarafından musaddak ve 
yalnız tanzim edildikleri ay 
esnasında muteber olan fotog
raflı bir hüviyet varakasını 

himil bulunmaları lizımdır. 
Nezdlerinde müesses telefon 
makineleri ile teferruatında 
hadis olup muntazam hüviyet 
varakasını hamil bulunmıyan 
herhangi bir şahıs tarafından 
ika edilmiş bilumum hasarat
tan aboneler mes'ul addedile
cektir. 

MÜNAKASA 
Haliçte Karaağaçta Zümre 

zade Şakir ve ıürekial fabrika
sına 50,70 ton kadar .. Fondri 
kok,, döküm kömiirii ile 80: 100 
ton kadar hurda maden piki 
(Makine aksamı hurdalan) alı
nacağından taliplerin şeraiti 
münakasayı anlamak üzere ida
re müdüriyetine milracaatlan. 

Sayfa 7 

MÜSABAKALI ZABITA HiKA VELERi: No.: 4 

Kaza Mı? Yoksa Bir Suikast M•? 

Ahmet Nuri Beyin 
Ölümündeki Esrar .• 

Ahmet Nuri bey, hasis bir 1 bıçak bıçağa gelecek olınut
adamdır; o kadar ki, yaptır- lar. Fakat sonra aralarında bu 
dığı binalarda amele parasm- düşmanlıktan eser kalmamlf, 
dan tasan etmek için, inşa- bilikiı gayet kuvvetli bir dost
atta kendisi de çalışır. Bu luk hqlamJ.f. 
sayede epeyce para yapmışbr. r Zabıta ve adliye kuvvetleri 
Ahmet Nuri Beyin hiçbir va- vak'a yerine gelince, merdiveni 
risi yokmuş, sonra bir maran- tetkik etmişler ve merdivenin 
gozuo genç ve güzel kızkar- çatlıyao ayaklarından birinde 
deşile evlenmiş. üç testere izi bulmuşlar. Mer-

Bir gün, Ahmet Nuri Bey, diven bu üç noktadan birinin 
oturduğu evin taşlığındaki yük- ayrılmasile yerP. yıkılmış. 

:>ek tavana bazı nakışlar yapmıya Bu testere izleri o kadar 
karar vermif ve bu arzusunu maharetle yapılmış görünüyor ki 
evin içindeki herkese, batta adeta saatlerce çalışılmış hissini 
bazı misafirlere bile söylemişti. veriyor. Testere geçen yerlerin 

Bir sabah yataktan kalkınca, etrafı törpülerle vesair alt :erle 
taşlıktaki tavanın nakışlarını iyice düzeltilmiş ve tahtaya 
yapmak istediğini kansına, çürük manzarası temin edilmiş. 
onun erkek kardeşine ve ev- Komşular, Ahmet Nuri B.le 
deki misafirlerden Salinı Beye Salinı B. arasındaki eski düt
söylemiı. manlığı bildikleri ıçın, bu 

Öğleden aonra, karw ve ölümün bir kaza olmıyacağım 
onun kardeşi Fevzi usta soka- iddia ediyorlar. Yalnız bir iki 
ğa çıkmışlar; Ahmet Nuri B. kifi diyor ki, Ahmet Nuri B. 
bu gibi itlerde her zaman hasis olduğu için senelerden
kullandığı Uç ayaklı merdiveni beri kullandığı kurtlu ve çil
almış, tqhğın ortasına gelmiş, rük bir merdivene çıkmanın 
merdivenin ta tepesine kadar ceıuını çekmiştir. 
çıkmlf; merdivenin ayaklannı Bununla beraber, zabıta 

Fatih icra Meaıurluğunduaı evde misafir bulunan Salim B. tahkikata devam ediyor ve bu 
Madam Katina ile AH Kıza Be,U. tutuyormuş; birdenbire merdi- ölümün kaza mı, suikast mı 

şayi an mutaı:amf olduklan Sofularda ld b • "k b k 
orta çe.tmede 24, 24, 24 mtıkerrer atik ven ayaklarından biri kınlmış o uğunu teı ıt etti ten aş a 
ve 44, 46, 2 cedit numaralıırla murakkam ve Ahmet Nuri B. dört metre suikastsa kimin tafraından 

maa oda üç bap kWytr dUkklmo balel yükseklikten qağıya düterek tertip edildiğini de anlıyor. 
,uyuu nm"lında furuhtu Jcarargfr olup 
Teşrinlaaninin 29 uncn Cumartesi fllnll 6lmtiş. Karilerimize soruyoruz: 
aaat on beşte mnı:ayedcıı ıcra kılına- Şurasını da ilave lizımdır ki, 1 - Bu ölüm kaza neti-
catındaa talip oıanıann yennı mes~4rd• Ah N . B 1 saı· cesi midir? Suikast mıdır? kıymeti muhammlncıi olan 4500 liram11 met urı ey e ım 
y\Ude onu nlıpetinde pey akçesi •• Bey arasında eskiden gayet 2 - Suikastsa kimin tara-
93(). 2390 doıya numaraılle Fııtıh icra . ku tli bir araz ve diitman- fından yapılmı•br? 

müracaat eylemeleri llJ.ıa ) vve g 'I' 

lık varmış, hatta bir kere 3 - Niçin? 

Yakında H u·· R A DAM Çıkaran 
Yevmi - Siyasi Esbak İzmit meb'uıu 

Gazete Fuat 

Aydın Su Alhnda Yola Geldiler Cümhuriyet Va
puru Fırtınada ... İzmir, 26 (H. M.) - Şeh- •• -.--

rimizin üzerine çöken felaket Dam Dosıyon, Sen Jozef 
İz.mir, 26 ( H.M. )- Fırtına 

çıktı, limanda bulunan Cum
huriyet vapuru Mendireğe 
çarptı. Hasan ehemmiyetsizdir. 

civarı da salim bırakmadı. Mektepleri Muhalefeti 
Şimdi gelen haberlere naza- B 1 r a k t 1 l a r 
ran Muradiyede (110) ev mah-
volmuştur. 

COLOMBIA 
Amerikan jazz kıralı 

PAUL WHITEMAN'i 
Pek yakında açılacak yeni, lüks ve müzeyyen GLORYA SİNE 
MASINDA gösterilecek olan dünyanın en büyük temaşa eseri 

JAZZ KIRALI 
muhteıem filminde dinliyeceğiniz 

CB 86-A BENCH iN THE PARK 
CB 87-1 LIKE TO DO THINGS FOR YOU 
CB 88-IT HAPPENED iN MONTEREY 

ıılbl dünyanın en cazip ve ltq d3ndUrücü fokıtrotlar: 

P A U L W H 1 T E M A N ve orkestrası tarafından 
çalınmış ve söylenmiş ve münhasıren 

OLOMBjA 
pliklannda kayıt ve imla edllmiıtir. Beyoğlunda latiklil cadde
.tnde Lebon karşısında n: A. KLEKNER ve J.tanbulda Hamidiye 
caddesinde 47 numaralı Columbla pazannda aatılır. 

COLOllBiA 

Şehrimizdeki Fransız mek
teplerinden Sen Jozef ve Dam 
Dösiyon müdürleri mekteple
rinde Türk tarih ve coğrafya
sının okunmasına mümanaat 
etmişlerdi. Bu mümanaat (24) 
saat devam etmiş, (24) saat 
ıonra bu mektep müdürleri 
Maarif idaresine gelerek hü
kumetin emirlerini kabul ettik
lerini bildirmişlerdir. 

Jandarma Terfi Listesi 
Jandarma terfi listesi milli 

iradeye iktiran etmiştir. Yüz
başı Apturrahman, Ziya, Hakkı 
beyler binbaşı olmUJlardır. İki 
yüz dört birinci mülizim yüz
başı, elli beş mülazim birinci 
mülizim1iğe, üç efendi de mil
llzimliğe terfi etmişlerdir: 

Belediye Baremi 
Barem kanununun lstan

bul belediyesine tatbiki hak
kındaki kararname heyeti ve 
kileye tevdi edilmiıti. Bazı 
tadilita lüzum görüldüğü 
için baremin Maliye Vekile
tine iade edildiği haber alın
mıfbr. 
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Galatada Kara
köyde Börekçi , 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üstünde 

SON POSTA 

11. 
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BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Birinci sınıf kusursuz kumaşlardan mamul ve 
gayet şık elbiseleri her yerden 

satan yegane müessesedir. 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER9 PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUŞAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar •• 

biçimde ucuz 

ERKEKLER İÇİN İÇİN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

Pardesüler ~~~:-dJ: 

9 1 / Liradan 
2 itibaren M b 1 Deri taklidi 

uşam a ar muhtelif renklerde 13 1/2 
14 1

/2 

Trençkotlar ~~:~e 17 1
/ 2 

Muşambalar Po dö peş 14 1/2 
Muşambalar İpekli 18 1I2 

Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

P desu·· ıer Meşhur Mandelbe~g ar marka muflon ile 

Pardesüler t1~~~t:çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar y~nlü 
Kostümler t~S!~ 
Kostümler Laci.v~rt 

ve sıycdı 

14 1/2 
19 1/2 
25 1/2 
29 1/2 

37 1/2 
22 '/2 
17 1/2 
13 1/2 
14 1/z 
18 1/2 

Tediyatta 

" 
" 
" 
" 

" 
" . 
" 
" ,, 

" 

Muşambalar Çevrilebilir 
" 
" 
" 
" 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

4 1/ Liradan 
2 itibare 

" 
" 
" 

Büyük leshilit Toptan 
Fiatına Perakende Satış 

• ======::::::ıc=================================================================================-===========:~ 

VAPURLAR] ~ GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK- ispirto ve ispirtolu Yelkenci V apurlan 
Karadeniz Postası 

1( 
ızmirde KADA YIFÇIZADE halı kumpanyuının mamulitından nefiı 
taban hahlannı muhterem halka bir hizmet olmak nzere geçen ıene 
muvaffakiyetle tatbik eyleditim maktu fiat uıulile tekrar aabşa baş
ladım. Buhran hasebile fiatlarda büyük tenzilat yaparak ISPARTA 
halıları metro murabbaı 1700-190() NEZAKET 1200, Gülistan 1000, 
her tarafı yünlü TAHTA halılan 750, UŞAK 750-800, DEMiRCi 625, 
GÖRDOS 580 kuruş olarak satılmaktadır. Her aalon ve oda ölçil
lerine elverİfili halılanmız mağazamızda her daim bilyilk miktarda 
mevcuttur. Muhterem halkımızın aldanmamaaı için depomuzu bir 

içkiler inhisarı U. M. ' ................. -~~ S vapuru29 ı 
amSUll Teşrinievvel Seyrisefain 

'efa teşrifleri menfaatleri iktizasındandır. 

:.. KAPALt ÇARŞI ZİNCiRLi HAN No. 3-4 AHMET TAHİR --

[ yefa Bozası Çıkb 1 

HİÇ BEKLENİLME D İl'.; l BİR ZAMANDA 

BiRDENBlRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PiYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABİLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİYANGOSU BİLETiNİ ALiNiZ 

Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMiYE45,000 LİRADIR 

KABIZLIK 

Lüzumu olan 12,000 kilo çember. 1 

Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 
teşrinievvel 930 Salı gününe kadar mübayaat komisyonu kita
betine müracaatları. 

Çarşamba 
Günü akşamı 6 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu,Gireson, Trabzon, 

l25 kuruş Kuştu•·yÜ ya<=fık Sürmene ve Rize) iskelelerine 
Yüzü ile e.:1 

azimet ve avdet edecektir. 
Galatasaray sergisinde birçok takdirlere mazhar olan İstanbulda 

Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 ~ Tafsilat için Sirkecide 
kuruştan başlar kuştüylerinin kilosu hazır yastık şilte yorgan kuştüyle- ı ~ Y clkenci hanında kain acen-

1 
~ tcsine müracaat. 

rine mahsus kumaşlarm envaı cümlesi çok ucuz fiatla sa+ılmaktadır. i~ Tel. İstanbul 1515 
• 

Herkesin tercih ettiği ~ ı Trabzon Lüks Postası 
BEYNELMILEL SULH vapuru3o filER~EriftBE 

1

1Uoğum v~ü~:~~~s!astalıkları 1 
BÜYÜK KASAP ANE Teşrinievvel r y IVI Doktor 

S. NALBANDİS günü saat 20 de Sirkeci rıh- H N 
qeyoğlu Tünel mevkii 527 En tımından hareketle ( Zongul- Üseyin aşit 
mükemmel cinsten sığır eti ve dak, İnebolu, Gerze, Samsun, Türbe, eski Hilaliahmer binası 
filetosu, kuzu eti ve semis ta- Ordu, Gireson, Görele, T rab- • No. 1 O Telefon İst. 2622 
vuklar. Muhterem müşterilerini ıon, Rize, Mapavri, Atma, 
memnun etmek emelile intihap p »r ;. 
edilir ve kusursuz hizmet ve Hopa ) ya azimet ve ayni is- S Q N p Q S TA 

nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 elelerle Sürmene, Vakfıkebir, 1 4 

• ve Fatsa'ya uğrıyarak avdet ' ----------Dr. A. KUTJEL edecektir. j"· Yc\mt, Slyaai,H~ ve Hallı gazetesi 

Yük ve yolcu için mahalli ldare : l.tanbul, Nuruoamaniyo 
Cilt ve efrenci hastalıklar tedaviha- Şeref sokağı 35 - 37 

müracaat: Sirkeci salonu karnesi: Karaköy Topçular Cad. No. 34 
şısı;lda Mizan oğlu han No. 2 

Dr.Nami 
Berlin bp fakültesi seririyabndan 
mezun • Dahili hastalıklar 
miltehuıısı. 
Şi,li Gazi Halaskdr caddesi 

Numara 182 

1 
Nnrg; leciyan eczanesi ittisalinde. 

1 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. 

' Tel. B. Oğ. 4252 --11 

Telefonl İstanbul 354 

MUKTEDİR BİR İŞÇİYE 
Kendi heiııbına çalıı;maaı için bir 

çare g8sterillyor. Müh!m varidat müem
mendlr. Tıılep edilen sermaye 213000 
laviçre frangıdır. Yuılacak mektup 
Almanca veyn lngiiizçe olacaktır. Ce
vap alabilmek için pullu hlr zarf ııön
de:-mc:l:dir. ı-..~ı-1 Wc bel, Mnncss~tras.ae 

18 7.urich 3 ( Su'ıse ) 

ı . 

ı . 

Tel '?n : lstanbul - 21)3 

Pot~• kutusu : lstanbul - 741 
Telg:af : lstanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKİYE - ECNEBi 

1400 lu. 
7SO ,, 

400 " 150 ,, 

ı Sene 
6 Ay 
l ,, 
1 " 

2700 la. 
140() H 

80() H 

300 ,, 

Gelen evrak geri verilmes. 

l"nl.ı• l.ı.ı m .. ıHy~t ıılıll"naz. 
, _...._..__,,~~~~--.... 

1\~<JEYVA TQZU ale mak pe!c nafidir. Meyvalann 
lVI kseri havassı nafi sını camidir. 

Keılay bir hazim, rahat bir uyku temin eder. Bahçkapa'cla HM.. ve Zaman ecza depolarile lzmirde Moreno Margunato ecza deposu. . l'ın mi 2eFosu: 
Bahçekapı 11 bankw arkuua4a 11 .... Bettoa ecu depoML 11,ak Nui 120 "-ut. -

--
Merkez acenteaiıGalata k3P" 

. 

rii bqında Beyotlu 2362-
Şube aoenteai:Sirkecl'de Mtıb~ 
da · zade hanı albnda T el.i.t.22--

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) vapuru 30 1ef 
rinievvel perşembe ~ 
Galata rıhtımından kalkar-" 
İnebolu, Samsun, OrıY; 
Fatsa, Ordu, Gireson, Tr• . 
zon, R'Le, Hopa'ya ~ .. 
decek ve dönüşte Pazar il" 
k~lesile Rize, Of, Tr;;;. 
zon, Polalliane Gireson, 

. b lıJ" du, Fai.sa, Samsun, ine 0 

ya uğnyarak gelecektir/ ---Mersin postası 
g fef" 

( Konya ) vapuru 2 G•' 
rinievvel çarşamba 11 de Ç•" 
ata Rıhtımından kalk~ak sod" 
nakkale İzmir, KülliJk, . •J(e 

. fJlll 
rum, Rados, F ethıye . .' ıır•" 
Antalya, Aliiye'ye ugr~Y nşte 
Mersin'e gidecek ve donf..t" 
ayni iskelelerle beraber 0~· 
ucu, Ananıora KuşadasıP•arİ' 
nyacakhr. Dalyan Mar~itte 
yolcu ve yükü gidiş ve geetife 
Fetbiye'de aktarma sur içİ" 
alınıp verilir. Çanakkale 
yük alınmaz . ~ 

~~~~------~ 
Mes'ul Mndlir: HtJlil JJa 


