
.. . , 5 sz 3 &&EG Ut saıa±±& &$) '' Dl 1 • 

HABER DOGRUDUR: 
S. Fırka Kendi Kendisini Feshetmiye Luzüm Gördü 
l\f üHlM KARARLAR ARİFESİNDE YİZ~ I...._ _B_ug_ün_ün_Mı_ese_le_ler_in_de_n __.I 

= Serbes Fırkanın lnbililinden Sonra = 
Serbes Fırkanın İnfisahından Sonra Fethi B. H. Fırkasından Çıkmış 
İle Birlikte Veya Fethi Bey Haricinde Yeni Olan Meb'uslar Tekrar 
Teşekküllere intizar Edilmektedir AvdetEdebileceklerMi 

'Ankara, 17 (H. M.) - Size 
dtıı çektiğim telgrafın son 
tGinlelerini babrlaylnız: 
L.. .-:- Fethi B. Millet mecliainde 
-.Uzah takriri münasebetile 
~Utkunun ikinci kısmını söy· 
•ken çok yorgun görünü
tordu. Sırbnı duvara daya· 
lbattı. 

Tek kişi, 214 muarızımn 
~nda fütura kapılmış gibi 
~ demiştim. Ayni zamanda 
~. fırka liderinin sarf ettiği 
ır cümleye de ifaret koymUf

tı&ın. Fethi B. bu cümlesinde: 
- 1: Cfltj}at yapsam da mua· 

~e ediliyorum, yapmasam da 
e111işti. Dilinin alhnda: 

- Ben de şaşırdım, cllmlesi 
;"dı, bu cümleyi söylemedi, 
a.~t söylememesine rağmen 
""Cllnden, tavrından ve sesinaen 
~ıldı. 
.a_ Size gene dünkü telgrafım· 
~ bildirmiştim: 

SON DAKİKA 
Fethi Beyin Bey:annamesi 

~~~~------~~~-
Ankara, 17( H.M.)- Fethi Beyle bu aabah 

erkenden görüştüm. Fırkasının esbabı feshi 
hakkında kendisinden malumat istedim. Fır
kasınm teşkilatına hitaben göndereceği be· 
yannameyi hazırlamış, daha göndermemişti. 
Bana suretini verdi. Aynen gönderiyorum. 

Fazla maliimat istedim. 
- Şimdilik başka birtey ıöyliyemem, 

demiştir. Beyanname şudur: 
11Büyük Gazimiz M. Kemal Hz. llİD teşvik 

ve tasvibile Serbes Cümhuriyet fırkisım tesis 
etmiştim. Kanaatimce bu teşvik ve tasvip ta
biatile teşkil edeceğim fırkanın Gazi Hazret
lerine karşı siyasi mücadeleye girmek ihtima· 
lini bertaraf ediyordu. 

Esasen bu karar haricinde siyasi bir te
ıekküle vücut vermek mes'uliyetini almayı 
hatırıma getirmemiştim. 

Halbuki tahakkuk eden şekle göre 
fırkamızın atiyen Gazi Hz. le siyasi 
sahada karşı karşıya gelmek vaziye
tinde ku::Obi/(!cegi anlaşılmıştır. Bu 
vaz:yette 'kdlacak siyasi bir teşekkü
lün mevcudiyetini Fırka müesszsz 
sıf ati le muhafaza ve idamegi muhal 
bulugoram:: 

Bu aebeple Serbes cümhuriyet fırkasının 
feshine karar verdim. Bu kanrın teşkilatımı-

za tebliğini :ri~ ederken bana itimat eden 
ve benimle tqwiki mesai eden cümhuriyetçi 
arkadaşlarıma derin minnattarlığımı arzederim." 

Serbes Cümhuriyet Fırkası Lideri 
A. Fethi ~ - Meclis koridorlarında Ser-

f fırkanın kendi kendisini -====-===>=====-=-='""""'=--=-=-=-==--=-===-==---"'=~--=-===-=~==--=-=:.=:>=-=. 

~hetmiye karar verdiği hak- Yeni Bir Fırka 1'-tı·malı.nden Bahsedenler Var ~da bir rivayet dolaşıyor, n 
~;...: ..,um. . 

Ankara, 16 (H. M.) - Fet- etmek arzusunda olduğu ıliy· Aym zamanda murakabe 
hi Beyin bugün Serbes fırkayı lenmektedir. Maamafib hu vazifesini yapmak üzere Fethi 
feshetmiş olmasına rağmen rivayet ehemmiyet verilecek Beyin haricinde başka bir fır
yeni ıekilde yeni esulara müs- derecede kuvvetli bir rivayet kanın teşekkül etmesi ihtima· 

Ankara, 17 (H.M.) - Dün gece Serbes fırkanın kendi kendisini 
fcshetmiye karar verdiği haberi katiyet kesbettikten sonra bunu bir 
defa da Fethi Beyin ağzından dinlemek istedim: 

- Yarın saat on bire kadar bekleyiniz, dedi. 

F cthi beyden ümidi kestikten sonra sıra ile arkadaşJarını 
dolaştım. Hepsi de sözü, reislerine bırakmıya karar vermişlerdi. 

Bununla beraber Ağaoğlu Ahmet bey vaziyeti iki kelime ile 
tavzih etmekte beis görmedi. 

-"Evet, dedi, feshe karar wrildi ve karar Gazi Hz. ne 

ar .. ,!ildi. Nasıl telakki ettiklerini bilmiyorum. 
Feshin sebeplerine gelince: Aramızda herhangi bir ihti'if 

çıktığı rivayeti doğru değildir. Fesih doğrudan doğruya 

memleketin mukadderab ile alakadardır." 

Fesih karan verildikten sonra Serbeı fırkaya girmit oian ıneb'uslar 
acaba ne yapacaklar? Dün gece Ankarada bu sual etrafında mt1hlelif 
rivayetler dolaııyordu. Deniliyordu ki: 

Fethi ve Ağaoğlu Ahmet Beyler mecliste fırkasız birer 
muhalif şeklinde kalacaklar, Mehmet Emin, Rasim, lbrabim 
ve Naki Beyler Halk fırkasına döneceklerdir. 

Haydar Deyle Süreyya Pataya gelince, bu iki meb'u• esasen fırka 

meseleleri ile fazla alikadar de~ildir. 

Nuri ve Tahsin beylerin vaziyetlerine gelince, Halk fırka
sına dönecekleri, müstakil kalacakları veya muhalefette 
devam edecekleri ihtimalleri ayni derecede kuvvetle mudafaa 
ediliyordu. 

** Süreyya Paşa Ne Yapacak? 
Diln gece gazeteciler yeni vaziyet karşısınde ne düşllnd&

ğünü Süreyya Paşadan sordular. Süreyya Paşa bir mUddetten
beri lstanbul' dadır ve biraz da rahatsızdır: 

- Bilmiyorum, esasen fırka işlerile de uğraşmıyorum, 
dedi. 

Aradan yirmi dört aaat 
teçllıeden ilk ve ikinci telg
:::ı&rımda bildirdiğim tahmin
L . bir emri vaki oldu ve 
r">ea fırka kendi kendisini 
~hetffi. 

biin Öğleden Sonra 

tenit başka bir fırka teşkil değildir. linden bahsedenler de vardır. 

,,-------------------------------------!---------------------.1 /(ocaBebek 

'tı~eclis müzakeresi gece saat 
~ ı.re kadar devam ettiği 

herkes yorgundu. Bina
~eyh öğıe yemegıne kadar 
Nt~Ydanda hiçbir faaliyet gö
... tnedi. 

'- Ôğle yemeğinden sonra baş-
F etbi, Nuri, Tahsin ve Ağa 

~-- Ahmet beyler olduğu 
"-d de Serbes fırkanın Anka
.._. l bulunan azası Meclis bi
"-n llıda kendilerine tahsis olu-

odada toplandılar. 

~~thi B. Çan Kayaya 
Gitti 

~'1zakereleri iki saatten 
~ •Grdü. Fesih kararı etra
~ konuşuyorlardı. ikindiye 
"1 . Fethi ve Nuri Beyler 
t::-ten çıkarak Çankayaya 
t,tl er· Reisi Cftmhur Haz-

el"iıün dUdlJ ' huzurlarına kabule-
' ·er. Epice müddet kal-

lı.a tirada Meclit reiai Kl-

• •• • 
GAZI HZ. BUGUN KAYSERi-

• 
YE HAREKET EDiYORLAR 

Ankara, 16 (A.A) - Resmi üzere takip buyuracaklan ıatları olduğundan merasim 
tebliğdir : - Reisicümhur Hı. programlarını tadile mecbur ve tezahürat içinde tabii ha
memleket dahilinde bir tetkik olmamak için seyahatlerinin yabn değişmesine mahal ver
seyahati yapmak arzusu ile tadilni istihdaf eden herhangi memekle beraber vakit kay
Ankaradan 17 Teşrinisani 9JO bir talebin dermeyan edilme- bctmemek için bu ciheti kat'
akşamı (Bugün) hareket buyura· mesini umumdan· rica ediyor!ar. iyetle kaydeylemişlerdir. 
caklardır. Seyahat buyuracak'arı Bilhassa ehemmiyet verdik- Ankara, 17 ( Te:.efonla) _ 
mıntakalar miimkün olduğu leri nokta hiçbir yerde resınl (j · H tl · b ·· aat 
k d · b' h ı kt h ~ . h azı azrc erı ugun s a ar genış ır sa a o aca ır. veya ususı merasım ve ~ 
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·ı 'f ·· ı ·h h · b" b.. l te ususı tren e ayserıye ş ve vazı e mu a azası, angı ır teza urat yapı mamuı- h . 1 ki d" K . 
Ankanaya avdetlerini istilzam dır, Reisicümhur Nz. nin seya- are ·et ec.ece er ır. ayserı-
eder.se mütebaki seyahati ikinci hatleri esnasında tetkik huyu- d~n sonra seyahat programı 
devreye bırakmaları mubte- racakları vatan aksamında umu- Sivas • Tokat - Amasya - Sam
m eldir. Az z<0manda uami mi ve tabii hayata oldukµ gibi sun ve hattı takip edecek 
mesai r .. etayici elde · etmek bir daha görmek esas mak- tekilde tertip edilmiştir. 

L.----------------------------------------------------' 
zım ve Başvekil ismet paşlar 
da Çankayaya gelmişler, tabii 
Serbes fırkanın tasavvurundan 
haberdar edilmişlerdi. 

Fethi ve Nuri beyler Çan-

kayadan aynldıktan sonra yine 
Meclise gelerek odalarına ka
pandılar. Uzun bir celse ak-

dedildi, ve tam üç saat sürdü. 

Kat'i Karar Verildi .. 
Bu celse esnasında fesih ka

rarının tesbit edilmesi ve evvela 1 
Rcisicümhur Hı. lerine anedil· 

[ Devamı 3 üncü sayıfada ) Serbes fırkanın serbes lideri. 
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2 Sayfa 

i_Halkn Se i 

p eclis Müzakeratı 
sında alkln 

Fikirleri ... 
Fethi Beyin istizah takriri mü

nas~betile evelkl gfin Millet 'Mec
lisinde t! YAD Ü kere 
''" müntıkaşalar kar§ısında hal
kın fikirlerini 6ğrenmek istedik. 
Temas ettiğimiz muhtelif kimse
lerin mütalealanm yazıyoruz : 

Ali :Bey ( Tophane, Boğaz
k en, 143) 

- Büyük Millet mecli-
sindeki intihabata ait müzake
re· ri b yeniyorum. Bir mille· 
ti meb'u lan hakikatleri 
ı e a far açık olarak söyler
Jet:,... okadar iyi olur. Demok
rasilerde meclis mlizakereleri 
terbiyevi bir rol oynar; dağınık 
fikirleri bir noktaya toplar. 

Jf. 
Rami B. (Beyoğlu Tımtım 

mahallesi, Ali Mahir nparh
manı 5) 

- Fethi B. Büyük Millet 
Meclisinde belediye intihaba· 
tmdaki thareketleri sayı

yor, iyi ediyor. CümhuriyeUer
de tekamül serbes münakaşa
larla olur. Meclisimizin serbes 
münakaşa:iara sahne olduğunu 
görmek memnuniyeti mucip 
oluyor. Meclis!erin en büyiik 
iyiliklerinden biri milletin 
umumi dertlerinin orada konu
şulup halledilmesidir. 

Andon Ef . . ( Tarlabaşı 17 ) 
- İsmim Andon, ben Tür

kfon. Bir Tlirk sıfatile de Mec
lisimizin müzakeratını takip 
ediyorum. Büy«i c Meclisimizin 
h.ıraretli mr akacşalanna hay
ran oluyorum. Bir meclis nc
kadar bararetfi olursa, neka
dar hakikatlerle yüz yüze ge
lirse okadar iyidir. Türkiye 
Büyük Millet Mcc1isi tarihi in
kılaplar yapmıçtır. Demokrnsi
mizin inkişafına yo\ açacak ohm 
ıerbes münakaşa sabasmda 

da onu ön safta görmek ne 
memnuniyet bab1tı bi seniz. 

Hasan İhsan B. (Pangaltı, 
Rus okak 5) 

- Demokrasilerin en esaslı 
pren iplerinden biri de serbes 
münakaşa ve düşüncelerin 

'&erbes surette izh:ırıdır. Mec
lisimizde münaka~alara neka
dar faila serbes cereyanlar ve
rilirse memleketimizin mu
kadderatına okadar iyi bir 
veÇhe verilmiş olur. 

Bn it,;barln son meclis 
müzaKere!erindeki serbest mü
nakaşaları d::ınıo~ras·miz namı· 

1 

SON POSTA 

B B 
Kumar 
Y.ü~ünden 
Cinayet 

Cibatid P ralan Ka
pan Bjr Adamı Bir 

Kahveci Yaraladı 

Karagümrilkte oturan Enver 
bminde biri Cibalide Cdal 
Efendinin kahvesine gitmiş ve 
orada birkaf kişinin kumar 
oynadığını görüoce : 

- Burası kumarhane mi , 
ne için kumar oynuyorsunuz? 

Diye bağırmış ve oyuncu
lardan boyacı Y ahyamn önün
deki paraları kapını~. Bu yüz
den kahveci Celal ile Enver 
arasında kavga çıkını . Kah
veci Celal (80} santim uzunlu-
ğundaki kama ile Enveri ağır 
surette yaralamıştır. Enver 
Cerrahpaşa hastanesine kaldı-
rılmış, Celiil yakalanmıştır. 

Celilin kaması kardeşi 
Muzaffer tarafından denize 
atıldığı için bulunamamıştır. 

odern H rsızlar 
Ökse İle Bin Liralık 

Yüzük Çaldılar .. 
Beyoğlun.ın istiklal cadde

sinde Marko Efendinin 525 
numa.ra:ı dükkanına müşteri 
sıfatile 4 .kişi gelmiş. Bunlar
dan üçü Mark o Ef. yi söze tut
muşlar, clördüncüsü elinde bu-
lunan bir değneğin ucuna ya
pı~ık ökse ile 1000 lira kıyme
tinde 3 elmas yiizük ve bir 
altın saat çalarak kaçmışlardır. 
Zabıt bu kibar hır.sızJar.ı 
aramaktadır. 

Ne 
sızlı 

adar Hır
Ya ı dı? 

Son24saatte4hırsıılık vak'ası 
olmuştur. Ka\ay, para, palto 

ve sair eşya ç.alınmışbr.3tane de 
yankesicilik vak'ası olmuş, saat 
ve para çalmmıştır. · 

na bir kazanç addediyorum. 
~ .. 

Ferit B. (Senpiyer Fransız 
mektebi Türkçe muallimi.) 

- Bir meclis nekadar 
çok hararetli ve ne kadar çok 
şuurlu ve prensipli müzakere
ye sa ıne olursa okadar Ç<>k 
sevilir. Mecli im;rin son bele-
diye intihabına ait müzakere 
ve münakaşalan bütün millet· 
çe derin bir alaka ile takip 
edi!mektedir. Ben bu serbes 
münakaşaları meml.._ketimiı.e 
çok hay1rJ1 ve faydalı bulu
yorum. 

1 İzmirde Bir Çete Çıkarıldı 

Reislerinin EvindeSilih 
Ve Cephane Bulundu 

hmir, 16 (Hususi)-Arap Mustafa isminde bir şeririn idare
sinde {12) kişilik bir eşkiya çetesi meydana çıkarılmıştır. 

Arap Mustafa harbi umumide Arabistanda hecin süvari 
b&lüğündc bulunm tur. Mustaf nın idaresindeki çete aylard D 

beri gizli, gizli çalışmıştır. 
Çetenin gayesi Pmarbaşmda oturan İsmail Ef. ve Ali çavuş 

namlanndaki şahısları öldürerek intikam almak ve ondan sonra 
da Jar çıkarak eşkiyalık "Y pnıakb. 

Çeteyi teş il edenlerden biri bu mel'un t ebbüsün feci 
neticesini kavrayarak keyfiyetten zabıtayı haberdar etmiş ve 
bölük kumandanı Osman bey Mustafanm evinde tah:ırriyat 
yapmıştır. 

Evde mavzer, Gra tüfeği, tabanca, bıç k, bomlıa, cephane 
bulunmuştur. Çetenin diğer efradınm evl <!rinde de ayni <.: atı 
cariha ve infilakiye bulunmuştur. Mustafa mezarlı', ·aşı~u. l 
diğer arkadaşlarile yaknlanmışhr. Ya~ılı:ın miivacelıeL:e ~erjr!~r 
ciirümlerini itiraf etmişlerdir. 

A " "1 Al B J ı ~ L. 1\/l p • E .. gaog u ın1et . 1e ~enır ıvı.ec .ısı .. ~ct:-
F adıl . Ahmet B. Ara- n1en!e.-fr:de 

sın da Bir Hadise D:.in şdı ·.- ınec.<isi müikiye 
Dün Büyük Miliet McC:L .nie ve Lavan:n encümenleri bele

F adı) Ahmet B. Ağac:ığ;u Ah- diyede toplanarak şehir hudut
met Beye : larının mahallelere ait olan 

- Sizin ibtiyarlıiınıza hür- lasımlanrun tadilini müzakere 
met olunuyor, bunu böylece _ etıni tir Bir aralık encümene 
bilesiniz, demiştir. Ahmet bey belediye yazı işleri müdürü 
buna fevkalade kızmış: Osman Bey de davet edilerek 

- lhtiyarlığıma rağmen sen- hudutlar hakkındaki fikirleri 
den :korkmam. sen.in hürmet sorulmuştur. Hudut işleri, mec
sadakana ihtiyacım yok, diye- lisin perşembe günkü içti
rek Fadıl Ahmet B. in üzerine 'ltnaında müzakere edilecektir. 

:ıı . 
>·ürümüş ve tokatlamak iste- , Afyon Geliyor! 
miştir. Ankara meb'usu Tal t 
B. Ağaoğlu Ahmet Beyi zorla 
tutabilmiş, başka bir şekle 

meydan vermemiştir. 

Sabahki Sis 
Bu sabah boğazı ve Afar

maı-ayJ basan sis. vapur sefer
lerinin intizamı ı boı.nıuştur. 

Kadastro Fen 
Müdürü ... 

Kadastro Fen heyeti mü
dürü Halit Ziya bey diln Anr
karaya gitmiştir. 

l'eşkilat Heyetleri 
Halk fırkasının teşkilata 

memur ettiği heyetfor peyder
pey mmtaka'anna ıgitmektc
dirier. Bunlardan baıllan mün
ferit, bazıları d müçtemi 
çalı caklardır. Heyetler fırka 
heyeti teftişiyc i sn.lahiyetini 
haizdir. HaJk hrlrnsıurn umumi 
kongresi yazın intihaptan evvel 
veya sonra ynpı lac kbr. 

Gönderilen Telgrafla 
Piyasaya Tesir Mi 
Yapılmak istenildi? 

'Dun Samsundan Ticaret 
•b<1 sasına 60 sandık afyon 
. fa aerilmekte olduğu telgraf
la bildirilmiştir. Borsa bu mev .. 
simde bu kadar çok afyonun 
birdenbire piyasaya arzında ve 
bu şekilde ifaeainde bir panik 
yapmak emeli seıdiği içiu tah-

. kikat yapmaktadır~ 

Bira Arpası .• 
Bu günlerde biralık beyaı. 

arpa fiatlannda hafif bir yük-
seliş Yardır. Geçen sene kıı çok 
hafif geçtiği için bu mevsim
lerde kırlarda hayvanlann ot· 
lıyacağı çayır ~e yeşillik meb
zulen bulunuyordu. Binaenaleyh 
arpa Hatları daha ucuzdu. Dün 
borsada dökme olarak 6 ve 
6,25 ten iki vagon beyaz afyon 
arpası atılmıştır .. 

Bir 
Sanda/, 
Parçalandı 

Eşyalar Denize Döküldü, 
Fakat Sandalcı Bin Mü,

külatla Kurtarıldı 

Halıcıoğlu iskelesine mensup 
Hüsnü Efendinin 1644 numa
ralı sandalı Y emiı iskelesinden 
elma, sabun ve üzlim yükU ile 
kalkıp Galata Bahkpazarı önüne 
geldiği esnada Esat kaptanın 
idaresindeki motör çaı:parak 
sandal parçalanmış, sandalcı 

ve eşyalar denize dökülmüştür. 
Sandalcı mü.şküJatla kurta

r:ı•mı , e~;·alar batmı1hr. 

) ,. angın Başlangıcı 
Dli l gece s:ız:t 2 de Sultan

harnnmmda tuhafiyeci hanında 
ahç ı Bebc'"'P!l dü~kanmôaıı 

j an~ı ~ çı'<mı~ , der!rnJ yetişen 
elfai) c sira:•ete f!'eyd<?n vcr
.:1e .1 C"'l y .ı · s . ı s~ndi.irmüştür. 

Merhamet .. 
Ev Sahibine Bir 
Mantoya Patlamış 

Kumkapıda Fındıkkıran soka
ğında oturan Halil Efendinin 
sokakta bularak evine getirdiği 
Beşiktaş taraflannda oturdu
ğunu söyliyen 17 yaşında Sel
ma H. gece evden bir manto 
ile mektep çantası çalarak 
kaçmıştır. 

Şehir Rehperi 
Bir Ecnebi Seyyah 
Bununla Kıl~vuzsuz 

Gezebilecek 

lstanbul Kadastro fen he
yetince iki büyük ve mufas
sal harita ha%1rlanmışhr. Bun
lardan birisi mahalle taksima
tını göstermektedir. Her ma
halle için ayn ayn birer pafta 
yapıllD.lfbr. İkincisi de §Chir 
rehperidir. Bu rehperde her 
adanın ayn ayn haritaları ya
pılmış ve bu haritalar üzerin
de tramvay duraktan, istika
metleri ve nerelere kadar 
gittiği renkli oklarla gösteril
diği gibi meşhur camiler, atik 
eserler, .resmi binalar da işa .. 
ret edilmiştir. Bu eserle bir 
ecnebi İstanbulu tamamen ve 
başka bir yardıma muhtaç ol
madan gezebilecektir. Eserler 
tabettirilecektir. 

Teşrinisani 18 

Gün.ün Tarihi -
Ana olu Hattının 
l:aksitlerini Mun
tazanı \!eriyoruz 

H et Aıaaclo batbnın 

mübayaasına mukabil aabık şir
kete senevi dört taksitte ve bet 
(3) ayda bir ·yatta !bulunmak• 
tadır. Bu enenin (4) üncO taksiti 
olan ( 1,300,000 ) laviçref frankıP1 

Ziraat bankası şirkete verilnıek 
üzre Doyçe Bank'a yabracakbr· 

Tıenzilli Tarife 
Jstanbul - Kayseri hatbndakl 

tenzilli hayvan nakliyesi tarifesi 
KinunuevveJd :itibann SivaJa 
kadar temdit edilecektir. 

iz mir felaketzedelerine 
Yardım 

İstanbuldaki trikotaj ve ÇO"' 

rapçılardan 40 kişilik bir g~ 
lzmir felaketzedelerine mamu .. 
latlarmdan birer miktar ver
meyi kararlaştırmışlardır. 

lVlemleketin1ize Gelecek 
EoıebiJer 

r.ır r • • • ı bilet n.cr.1 .. ·- •.. ~.-::e ..,c en ecne 
polis müdiriy ... : · , Türkiyede dili'" 

vakb.at bir ı:ıüı.ldet oturabiJınek 
için ( 150 ), uzun bir müddet otu
rabilmek için ( 400) lira ibraz et
mek mecburiyetindedirler. 

Karadenizde Serseri 
Torpiller 

Karadenizde sık, .sık serse
ri torpillere tesadüf edilıııek"' 
tedir. Mükümetimiz Karade
nizde sahili olan hükümetlerin 
nazan dikkatini celbedecektit 

Bozuk Yemek 
Sahlmıyacak 

Lokantalar tefti~ edilecek, 
bozuk ve ekşimiş yemek sa
tanlar cezalandır:ılacaktır. 

Ekmek Ve Francala 
Ekmd< ve franca1a oarbı 

ipka edilmiştir. 

Adliye Vekili lstanbulda 
Kdliye Vekili Y:usuf l(eıııe1 

B. bugün şehrimize geJıııiştit• 
Vekil B. İstanbulda çahflO 
komisyonların mesaisini tetkik 
edecektir. 

Tayfa Kavgası 
Sirkeci nhbmmda buluJJSll 

"Sayyat,, vapuru ateşçisi~ 
za ile ayni vapurda tayfa AtY 
dullah kavga etmişler, AbduDab 
Hamzayı yüzüııden bafif,e 'f'" 
ralamışbr. ----
Türk- Irak KomisyontJ 

Ankara, 17 (Hususi)- fAU"' 
sulda, te rinievve1in on beŞİJ1~= 
toplanması mukarrer Türk-iP"' 
hudut komisyonunun içti~ 
birkaç ay somaya talik e 
miştir. 

Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

1: Huao B. - Pazar ola 8lümctı başı... Ne.reye \ 2: Auail- Şu tahdidi teslihat konfernnsına gidi- ı 3: Hasan B. - Orada ne yapacak11m, Azrail ı .f: Azrall -MlllcUcrt harbe teov'lk cdccctim· Btf'kaÇ ~;e~ 
ddiyonun böyle 1 yorum. efendi ? kalmaz, ben gene yüzbiolcrco kftlnlo ruhunu kabzcdet 

Bh tertip 7anlıthlından dolayı Puar Ola HHan Beye ait lıllıderfn yer Jul clcf i~uıittlr. l!u ıurctle rulırı ııltır.dııki yaıı' ~r runaal% bir h le gclmlotlr. Bu yanhılıktan dolayı özür dllcrlz. 
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~Teşrinisani 

H~rgün 
Bizde -
Niçin Fazla 
Adam Yetışmez 7 

M. ZEKERiYA ---
. Almanyada ( Remark ) is· 

illinde bir asker, umumi harpte 
leııelerce cephede d5vüştükten 
IOnra köyüne dönüyor. Köy 
-:ktebinde hocalık ediyor. 
Bır gün cephedeki hatıralarını 
llot balindc tophyarak Garp 
~phesinde Snldln Var "isminde 
tr kıtap vücude getiriyor. 

Bu kitap geçen sene nq· 
l'tdildi. Bir iki ay içinde 
Alnıanyada bir milyon niisha 
'_atıldı. Sonra bütün dfinya 
lisanJanna tercüme edildi ve 
19'l9 senesi içinde bütün dün· 
Yada en çok sablan kitap bu 
itnç. muallimin kitabı oldu. .. 

Gnçende lngiliz gazetelerin· 
den birinde okumuştum: 

Birgün bir Zenci, Londranın 
~~~k tiyatro müdürlerinden 
trıne müracaat ediyor. Nev

t?rlcta uzun müddet oynanan 
d~r piyesini satmak istiyor. Mil· 
~ur evveli inanmak istemiyor. 
~kat piyesi tetkik edince 
""?'eniyor ve kabul ediyor. 
.. Gazete, bu piyesin mubar

tiıi olan, zenci hakkında şu 
llıal6znab venyor: 
.,_

1 
Bu adam Holivotta bir o

~de çalqıyonnuş. Baylece 
ltııcicr geçmiş. Bu müddet 
llrfnıda birçok şeyler gör
-~. birçok ıeyleı öğren· k:· Geceleri de bulunduğu 
~ luı kapılcm önünde oturur, 
ta~ okurmUf. 
Bır giin kendi kendine 

Oteldeki mqahedelerine müa· 
~enit • bir _piyes yazmıya karar 
ermıı. Bu karannı derhal 

ı ~ray~ başlamıı ve Oç pnde 
pialt P~ycı vücude geti.rmit- Bu 
« Yesı, oteldeki müşterilerinin 
d eltlctile, Nevyork tiyatrolarm-
.ı:: biri.ne satmıı. Eser o ka

l b· aıuvaffak olm111 ki, bntnn 
•t kış mevsimini doldurmUf. .. 
~~edent memleketlerde bu 
tdU~ vakalara çok tcsadilf 
~ 11'. Düne kadar gölgede 
·l>.:qr an bir zeki, birden bire bir 
ittb. ~bi ortalığa ışık salar, ve 
~iliyetini bütün dünyaya 

tır. 

'd l<öşede bucakta kalan bu 
anılar nasıl yetiıir? 

fl fdcdcni memleketlerde ya-
~~:d~";I' bilirler ki, oraların 
~ lSinc mahsus bir havası 
~dır. Mektepleri, sinemalan, 
l'td Paııeleri, müzeleri, parklan, 
~olan, gazeteleri, mecmua· 
~ konferanslan, kitaplan, 
ttıt a bütün vesaitile bnınn 
~?1lcket umumi bir mektep 

'tıded' G ır. 
t~ Öı_üııüz, kulağınız her an 
itidir bırşcy görür, yeni birşey 
~~ Ve siz her dakika yeni 
\ot k ~ğrenirsiniz. Gözünüz 
daı 1llagınız, her tulü mevçteki 
ti.b~~an alan birer anten 
t'tr • Havadaki bütün ce
~t ~ar bu antenlere çarpar, 
•i~e ~!etenizde istemescnizde, 

İşt ır şeyler öğretir. 
~tıl e orada bunun için in· 

li~ kolay yetişir. 
uY\ı buki bizde, Avrupada 

ltdti P Yetişmiş insanlar bile, 
Jen sönüp gitmiye mah
'tUtlar, hava o kadar gayri 

ll~dc " muhit o kadar bo§tur. 
l th· iÖZüniizii ve kulağınızı 
. ta1. den tabiahn sesinden 

l' tın güzelliğinden başka 
iti Yoktur. 

~itı bizde insanlar ODUD 

iliç Yetişir. 

SON POSTA Sayfa 3 
..... - · --

Son Postanın Resimli Makalesi • Fikirler * Sözün Kısası 
Mündericatzmzzın çok

lugundan dercedileme
miştir. Özür Dileriz. 

Makama Fiatları 

Un Düşük olduğu 

Halde Niçin Pahalıdır? · 

1. - Fikirler, büyük kutlar fibidirler, 

1 
2. - Bu fikirler hapsedilir ve dıfUI çık· ı 3. - Nıhayet kendilerine bir menfez bulur, Son zamanlarda un fiat

larında düşüklnk vardır. 72 
kiloluk birinci yumuşak unun 
çuvalı 600 ve birinci sertin 
çuvalı 572 kuruştur. Vasati 
bir hesapla makarnalık unun 
okkası 10 ile sekiz kuruş ara· 
sıodadır. Makarna fiatları ise 
toptan 29-30 lçuruştur. Hal
buki 929 senesinde unun ok· 
kası 18 kuruş iken makama 
32 kuruşa sablıyordu. O gün• 
kü un fiatile bugfinkü ara
sında yarı yanya fark olma• 
sına rağmen fiatların yllk· 
sekliği piyasaya bakim olan 
fabrikalann anlaşmasma atfe .. 
dilmektedir. 

ma:ua kafesi kemirirler. dıpn çakar ve hGrriyetlerine kavuşurlar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGR:AF HABERLERi 

Adana Halkı 
Büyük Gaziye Emsalsiz 
Bir İstikbal Hazırlıyor •• 

Adana, 15 ( Hususi ) -
Gazi Hazretlerinin Adanayı 
teşrifleri münasebetile burada 
yapılan hazırlıklara dair Vali 
ile görüştüm. Resmi bir iş' ar 
olmadığı ceyabmı aldım. Maa· 
mafih emsalsiz bir kabul resmi 
yapılmak ilzere hararetle çalı· 
şılıyor. 

Saltflıattin 

Yeni ASır'ın 

Muhakemesi 
lmıir, 16 (Hususi} - Yeni 

Asır gazetesinin muhakeme
sine Ağır cezada devam olun· 
maktadır. Maznunların avukatı 

Refik Şevket B. müdafaasında: 

Devletimizin manevi phsma 
munhaıır teklini ve rejimini 
Gazi Hazretlerinin nutuklarına 
~· teşkilib esasiye encümeni 
mubatalanna müsteniden tu
rih etti. Bundan sonra dedi ki: 

"Çok söyledik, mütemadiyen 
söylemek ihtiyacmı duyuyoruz. 

Bir memlekette hürriyetlerin 
muhafızı mahkemelerdir. Mah· 
kemeniz hiikmile millete ne 
gibi sözlerin tahkir, ve ne gibi 
sözlerin tenkit olduğunu gös
terecektir. 

Biz sizin yüksek vicdanınız
dan matbuat hürriyetinin T6r
kiyedc liyakatine dair bir ilim 
istiyoruz. Bu ilim Türkiyede 
serbes yazı yazmak hakkamn 
vücuduna delilet edecek, iş 
bqmda bulunanların tenkit 
olunabileceklerini gösterecek Ye 

nihayet demokrasi denilen mefkü
re uğrunda yazdıkları yazılardan 
mes'ul olmıyacaklarını bilecek
lerdir.,, Mahkeme hükmün tef
himi için 23 teşrinisaniye talik 
edildi. 

Adnan 

Traktör jüri Heyeti 
Ankara, 17 (Hususi) -

Traktör tccrilbelerine nezaret 
eden Jüri heyeti yarın topla
nacaktır. 

Fesih 
Nasıl 

kararı Halk Fırkasında 
Bir Akis Uyandırdı? 

Fethi B. Fırkasını Bir 
Defa Daha MI Fes-

• 
hetmek istemişti? 

Ankara, l 1 ( H. M. ) - Halk fırkasının ileri gelen aza
m Fethi B. in fırkasına evvelce de bir .defa daha, feshet
mek arzusunu göstermiş olduğundan haberdar bulunuyorlardı. 

Binaenaleyh dün bu arzunun fiil saha.sına çıkbğını itittik· 
leri zaman hayret etmediler. 

Bazılan bu yeni vaziyeti Iikaydi ile karşıladılar, bazdan 
İle memnun oldular: 

- Serbes fırka memlekette bir ikilik havası yaratmışb. 
G6çfip gitmesi iyi oldu, dedile • Fakat memlekette haklı veya 
haksız, memnun olmıyan bir sınıfın elinde söz söylemek 
vasıtasının kalmamış olmasına müteessif olanlar da vardı. 

En nihayet bu vaziyette doğrudan doğruya Fethi Beyi 
m eı'ul tutanlar da görülüyordu: 

- F etbi B. fırkasını vücuda getirdiği zaman vilayetlerde 
teşkilit yapmıyacaktı. 

Yalnız mecliste çalışacaktı. Bu suretle muhalefete ve ten
kide alıtılmasına meydan bırakacaktı. 

Böyle yapacak yerde acele etti. Şüphe ve korku uyandırdı . 
Neticede kuvvetli bir set karştsında kaldı, diyenler de oldu. 

~.----------~~ 

Mühi·m Kararlar 
Arif esindeyiz 

(Bq tarafa 1 inci sayfada) ı fa~liyet göster_mesi. .gazeteci-
. d h"k. b"l lerın nazan dıkkatinı celbct-

mesı, sonra a u umete ı - . t' ı:-_ b" ı . . . Ka mış ı. ~asen ır gece evve 
dinlmeıı konuşuluyordu. • --•:- b' d · •tt•kı · . mCQJa ınasın a ışı ı en 
rarlar yazıldı, hükumete aıt . ti d d ı ·· h . . . . .. h nvaye er en o ayı şup e 
olan göndenldı. Rcasıcum ur d d 1 D hal F th" B · uy u ar. er e ı eyın 

Hz. lerine arzedilecek olan da etrafını aldılar: 
Fethi Beyin cüzdanına konuldu. _ Beyefendi nereyı teşrif 

Serbeı fırka lideri ile umu- buyuruluyor? 
mi katibi tekrar medisten _ Evi .. 
çıkarak kapının önünde bek- - Beyefendi yeni bir haber 
liyen otomobillerine bindiler. var mı?. 

Ketubiyet Var - Bende yok, sizde var•a 
Bu müddet zarfında Serbes söyleyiniz, öğrenelim! Ne Fethi, 

fırkanın mutat haricinde bir ne de Nuri Beyler söz söyle-

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Şeker Kamışı 
Tecrübeleri 

Yapılan Tahlillerin 
Raporları Hazırlandı .. 

Ankara, ı 7 ( Hususi ) -
Adanada yapılan şeker kamış· 
lannın ihtiva ettiği şeker 
miktanna dair Ankarada 
tahliller yapılmıştır. Netice 
mütehassıs Kont dö Ro~fora 
gönderilmiştir. Birinci tecrübe
lere ait olmak üzere F ransada 
hazırlanan ilk raporlar gelmiştir. 

Kalecikte Bir Memurun 
Tevkifi 

Kalecik, 16 (Hususi) - Mu· 
hasebei hususiye memuru Rifat 
bey bir zimmet meselesinden 
dolayı tevkif edilmiştir. Tev
kifi Ankara müdürü Hilmi 
beyin teftişi neticesinde karar
laşmışbr. Zimmetin mühim bir 
miktarı bulduğu şayidir. 

Atili 

Kaymakamlar Kursu 
Ankara, 11 (Hususi) - An· 

karada toplanmasına karar 
verilen .kaymakamlar kursu 
ıimdilik telıir edilmiştir. 

mek arzusunda değildiler. 
Gazeteciler Serbes fırkanın 

İspanyada 

Efkan Umumiye 

Heyecana Düştü 

Paris, l 6 (A.A) - Pöti Pa· 
riziyen ıaı:etesinin Madritten 
aldığı bir habere göre kiraliyet 
taraftarı ve liberal bir gazete 
olan ( El Sol } , prof eaör 
Ertegalin ( Beranjenia hataaı) 
unvanı albnda, şimdiki hnkQ.. 
met tekli aleyhinde bir maka· 
lesini neşretmiıtir. 

Ba makalede, profedr 
Ertegal diyor ki: 

.. - İspanyollar, deYletimiı: 
artık mevcut değildir. Bunu 
yeniden v&cuda getiriniz .. 

Yazının Kıraliyete taraftar 
olan bir guetede intifan biJ .. 
hassa heyecaru mucip olmUJtur. 

mecliste kalan azasını bul- '!-=_,, _________ _ 

mıya döndil.ler. Fakat bundan bur Hz. lerine an, hllkamete 
evvel de Fethi ve Nuri Beyle· de tebliğ etmiştir. Bogün bir 
rin eve değil, Çankayaya git· beyanname ile rerek taıra 
tiklerini öğrendiler. teşkilatına ve gerek efkln 

Serbes fırkamn mecliste umumiyeye bildirecektir. 

kalan azası gene bir şey söy- F esihKarannın Sebepleri 
lcmemekte ısrar ediyorlardı. Fesih karannın muhtelif se

Ağa Oğlu Ne Diyor? hepleri vardır. Fakat bu se-
Ağaoğlu Ahmet B. beplerin birincisi Gazi Hz. nin 
- Nazile vaziyetteyiz, bu bu dakikada filen olmasa 

gibi vaziyetlerde birşey söyle- da, ismen Halk fakasının 
menin doğru olmadığını elbet- riyasetinde bulunmaları ye 
te tastik edersiniz, diyor, Tah- Halk fıl".kasma karşı çıkacak 
sin. bey ise sual kendisine tev- bir fırkanın, Gazi Hz. ine karş 
cih edildiği zaman meseleyi çıkmış gibi telikki edilmemek 
latifeye boğmıya çabşıyordu. arzusunda bulunmasıdır. Serbcs 

Gazeteciler Meclis binasında 
fırka, herşeyden enci bundan 

yapılacak hiçbir şey olmadığını çekinmek istemiştir. 
ti görünce dışan çıkarak F cthi 1-----------------------i ve Nuri Beylerin son ziyaretleri Serbes Fırka Kalmaclı 
etrafında malumat öğrenmiye 
çah~lar. Ankara, l 6 (H.M)- Serbes 

Hilkümet gazetelerinde halde muvafık bir fiat Fethi ve Nuri Beyler Mec- fırkanın mzamnamesinde miles· 
ıu haberi okuduk: bulunup satılamamıştar. lis binasından ayrıldıktan son- sis Fethi Bey mukayyet bulun-

" Rüsumat idaresinde Bundan birkaç. gün ev· ra doğruca Çankayaya gitmit- duğuna göre fesih kararının 
Umum Gümrükler ınüdil- vel otomobili satmıya gö- lerdi, Reisicümhur Hazretleri- sadece merkez heyeti tarafın-
riyetine ait bir otomobil turenler, otomobilin içini nin huzurlarına kabul olun- dan verilebileceği, bu hususta 

lkhsat Vekaletinin vardır. Vaktile on sekiz açtıklan zaman hayretler muşlardı. ta~ra t~kilinın fikrini almıya 
içinde kalmışlardır. Ay· B Ç k fümm bulunmadığı kanaab 

bın. lır· aya alınan ve pek u ziyarette an ayada 
F ı • t l • lardanberi salonda duran umumidir. a a ı Y e er ı az kullanılan bu arab Dahiliye Vekili Şükrli Kaya B. 

bu otomobilin, içindeki b' 
Ankara, 17 ( Hususi) birkaç defa Sandal be- döşemelerinin aıınlmıı ol- ile Afyon Karahisar me usu Üsabaka Listes • 

İkbsat Vekiletine merbut destenine götürüldilğü duğu görlllmüştllr. " Ali Bey de hazır bulunuyordu. 
bDtün umumi müdüriyetler Vakit gece yansın iki saat Mü abak lı zabıta bikAye-
beş sene zarfında yaptıkları geçmişti. HulAsa: lerine ait kur'a listesi 7 nci 

1 
N t . N e d . ? yfamızdadır • Karilerimizin iglere dair 'birer rapor hazır- ister inan, ister inanma/ e 1 c e 1 r 

lamışlardır. Bu raporlar vekil· Serbea fırka kendi kendialnf ı dikkati okuyup neticeleri öğ· 
ler heyetine •erilmiftir. ._ _______________________ __..J feshetmif, karanm Reisicilm-

11
.._r_cnm __ .ı.ini_·_· _ri_ca ..... _ed_~_o;,;,,,. _ _, 
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ÇOK ÇOCUKLU 

Spor Ne Oluyor? 
F ederasyonİ~r Da lstan
bul lVlın takasını Aforoz 

e t tiler ... 
-

"Türkiye idman cemiyetleri 1 
ittifakı,,na dahil atletizm, boka 
bisiklet, deniz, güreş, futbol 
ve tenis federasyonlan murah· 
hasları, umumi spor vaziyetini 
tetkik etmek üzere fevkalade 
surette aktettikleri içtimada, 

.. hususab atiyenin biliimum mın• 
takalarla ittifaka dahil kulüp
lere ve spor efkarı umumiye
sine arz ve iblağı tahb karara 
alınmıştır,, Başlangıcı ile bir 
tebliğ neşredilmiştir. 
Tebliğ yedi federasyon 

namına yazıldığı halde albnda l 
yalnız güreş ve inhilil ebnİf [ 
olan futbol federasyonunun · 
mühürleri vardır. MühürlM üze
rinde hiçbir imza da yoktur. 

İstanbul mıntakası, F ede
rasyoııları tanımadığını il.in 
etmişti, timdi de bUtlln F ede
rasyonlar namına güreş ve 
futbol F ederasyonlan, İstanbul 
mıntakasım aforoz etmekte
dirler. 

Tebliğin hulasası ıudur: 
1 - Federasyonlar umumi 

kongrenenin içtimaa daveti 
için 1928 temmuzundan itiba
ren çalışmışlar ama muvaffa· 
kiyetsizliğe uğramışlardır. 

2 - Nizamnamenin 34 tlncil 
maddesine nazaran F ederas
yonların yeni kongreye kadar 
idarei umura haklan vardır. 

3 - İstanbul mmtakası, fe
derasyonlan tanımamak kara
nın verdiği ıçın gayri nl· 
ıamidir. Fakat asıl İstan-
bul mıntakasmı tanımıyan 

dokuz kulübün yaptıklan 
ikinci lstanbul Mıntakası niza
midir. Binaenaleyh asıl İstan
bul mıntakasmı tanıyan kulüp
ler on güne kadar yeni mın
takayı tanımazlarsa federelik 
hakkım zayi edeceklerdir. 

4 - Federasyonlar umumi 

Y RDIM EDİLECEKTİR 

Hıfzıssıhha kanunu muci- için bize resimlerini gönderen 
hince altı ve daha ziyade ço- ailelerden bir kısmı da şunlardır: 
cuk sahibi ailelere hnkümetçe Ortada : Balatta, Karabq 
mllkAfat verilecek. Para iste- 1 mahallesi, odun iskelesi, 17 
miyenlere ise aynca bir ma- numarada Avram Efendi ailesi. 
dalya verilmesi tekarrür et- Resimde görülenler Madam 
miştir. Merkada, çocukları İlya, Vik-

Bize resim, isim ve adresini torya, Hayim, Robeka, Ester 
gönderen ve kendi işlerini ta- ve Rafa el Hanım ve Ef endiler1• 

kip edemiyecek vaziyette bu- Ortada altta: Kadıköyde, 
lunan ailelerin bu işini takip Hasanpaşa mahallesinde İsmail 
ve intaç eder, neticeyi kendi- Hakkı Bey sokağında 16 nu
lerine bildiririz. marada Mustafa usta ailesi. 

Bu haktan istifade etmek Resimde görülenler çocukları 

Fena Ticaret Torbalı Halki 

Çok Çocuklu Aileler
den Altısının Resmini 
Daha 

Mehmet, Fatma, Abdullah, 
Kemaİ, Rebia, Makbule, Ahmet, 
Muharrem, Hayriye Hanım ve 
Efendiler. 

Sol yukarda: Kasımpaşada 
Kulaksızda, Fırın sokağında 
20 numarada Zeynep Hanım 
çocukları: Ayşe, Hayriye, 
Ferhunde, Melahat, Niyazi, 
Etem, Fikri Rıza Hanım ve 
Efendiler. · 

Sağda Yukarda : İsak oğ
lu Bohor Manita Ef. ailesi. 
Valdeleri Dodo hanım, çocuk-

.. 
Toprak istiyor ... 

lan: lsak, Avram, Naftaü, Es
ler, lşuva, Zani hanım ve Ef. 
lerdir. son iki çocuk ikizdir. 

Aşağıda sağda: Balatta, 
Karanlıkmeyhane sokağında 12 
numarada A vram Levi efendi 
ailesi. Resimde görülenler, 
valdeleri Mazaltor,çocukl~ı 
Semoel, Rayfa Portonik, Yik
torya, Sara, Mordehay, İsak, 
Rahel, Ester H. ve efendiler. 

Solda aşağıda: Edime, 
Hocabalı ve Eskice mahalle
si muhtarı Y asef Ef. ve ailesi. 

20 Bin Bina 
ko .. g ·enin toplanması için Avrupa Malını Yerli Malı 
ahiren Ankarada ittifak fahri Diye Nasıl Satarlar .. Fotyadis 

Kimler 
Ç • f t ı • ..., • · • Kadastro Şimdiye Kadar 

l 1 g J D l 1 Bu Miktarı T esbit Etti. 
riyasefn~ m'iracaat etmişlerdir. 

SON PUSTA-Umumi spor 
kongresi bu ayın (28) inde 
toplanacakbr. Bizim· ve efkin 
umumiyenin sporcularımızdan 
beklediği tey: Gürültü, niza, 
keşmekeş değil ; birleşmek, 
Türk sporunu medeni Alem 
6nünde yükseltmektir. 

Beden Terbiyesi 
Liselerle, orta mektepler

deki beden terbiyesi deni 
haftada bir saate indirilmiştir. 
Bu mektepler 1 kinunuevvel
den itibaren beden terbiyesi 
dersini haftada bir saat yapa
_ caklardır. 

APTÜLHARliDE 
ATILAn BORlBA 

,Piyasada yerli malların fazla 
sürüldüğünü gören bazı açık 
göz kimseler Avrupaya Türkçe 
markalı mallar ısmarlamakta 
Ye bunları müşterilere "Yerli 
mal,, diye satıqaktadırlar. İşin 
farkına varan gümrük idaresi 
bu nevi maHann gümrükten 
geçmesine müsaade etmemiş, 

bunun iizerine tüccarlar ticaret 

A l mı Ş? İstanbulda yapılan kadastro 
• neticesinde 20 bin parça gayri 

menkul tesbit ve haritaları 

odamıza müracaat etmişlerdir. 
Oda idare heyeti bu mesele
ye karışmayı salahiyeti hari
cinde görmüştür. 

Müzik Meraklısı 

lzmir, 16 (Hususi) - Birkaç 1 Torbalıda balkın araziye 
gün evel F otyadis namındaki olan ihtiyaa okadar bariz
çiftlik hakkında bazı malumat dir ki halk bu geniş toprak 
vermiştim. Bu mesele hakkında parçasının Aziz beyden geri 
bura gazeteleri neşriyata baş- alınarak: vekaletin emrinin ye
ladılar. İddialar şudur: tine getirileceğini, bu suretle 

Maliye Vekaleti bu çiftliğin pıuhtaç köylüye tevzi oluna
ı Torbalımn yerli ahalisine tev- . ~ağını zannediyordu. 

ziini emrediyor. Metruk mal- 1 Netekim evvelce Peştemalcı
lar çiftliği de geri alınmıştı. 

lar müdürlüğü de memurlarım , Torbalının muhtaç çiftçisi 
gönde~erek çiftliği ölçtürüyor. timdi yüz imzalı bir istida ile 

Fakat tam bu sırada 4000 dö- maliyeye müracaata ve ! endile
nümlük ko~a arazi vali paşanın rine arazi verilmesini rıcaya 

B i r H 1 r s 1 z 1 kardeşi Aziz beye devrolunuyor. hazırlanmışbr. Adana 

Merdivenköyde Hayrettin B.in . 

evine misafir olarak gelen, Bir Cinayet i 1 Cesur Bekçi 
Ahmet pehlivan gece yarısı I . 1 - -

Hayrettin beyin gramofonunu : Bir Rum Bir lranlıyı Mecidiye Köyüne İnen 
ve 20 plakıru çalarak kaçmış- · Ya r a 1 ad ı K d 0·· ld ·· ·· ur u urmuş br. Galatada Topçular cadde-

tanzim edilmiştir. 

Kunduracılar 
Cemiyetinde •• 

lstanbulda "1 O,, bine yakın 
kunduracı vardır. Bunlardan 
4500. - 5000 i kunduracılar 
cemiyetine kayıtlıdır. Cemiyet 
heyeti idaresinde vazife taksi
mi yapılmıı, riyasete: Salih, 
ikinci reisliğe Bahri, muhase
beciliğe Hüseyin Hüsnü, vez
nedarlığa Ömer Beyler seçil
mişlerdir. 

Muallim Mektepleri Me
zunlarının Cemiyetleri 

Umumi merkezi İstanbulda 
bulunan muallim mektepleri 
mezunları cemiyeti, mesleki 

·Te~rin · sani ~ --==' 
--===---

Siyaset 

DÜftYA SULHÜ 
Bu Devlet Ma
ziye Bakarak 
Düşünüyormuş? 

Jngiltere öteden beri, ~~nY~ 
ıiyasetinde bir sulh allll!~ 0 U 
duğunu iddia eder. Buiu~ 
İngiliz başvekili M. Mak O" 

nalt ta, son nutkunda, fugilte
renin bu an' an evi ifadesini şu 
slSzlerle tekrar ediyor: 

" Maalesef, diyor, eski adalll 
daima vardır ve dünyaııtıl 
1914 harbinden ne gibi dersler 
aldığım kendi kendimize 5"" 

nıyoruz. Fakat muhakkak olaO 
birşey var ki, Büyük BeritanY~' 
kendisini diğer hükfımetleriJI 
ne derece takip ettiğini aııia-

k .. · hk r"e ma ıçın mazıye a ı.yo . 
bu hususta yol gösterıııı~e 
amadedir; çünkü sulbü ten~ııı 
etmek için icap eden tedbtl"' 
leri yalnıE başına alabileceğiıı0 

kani değildir.,, . ,. 
Almanyanın Harıcı 

Siyaseti Ü" 

Bir kongrede, Alman .'!' 
0 

.. 
derrisierinden ( Obst ) , hukd 
metin harici siyaseti bakkı0 • 

şu sözleri söylemiştir: . .. 
"Alman siyasetinin ana çıı .. 

gisi, Alman yanın şerefini JJJ~ .. 
hafaza etmektir. Eğer h3Y51 

yetimize vaki olan harici tt" 
cavüzlerle mücadele editmeıse 
ikbsadi müşküllerin hallol1.1~a
bileceğini ümit etmek doğı"' 
olamaz." .... 

b··tuv 
Hatip, ayni zamanda ~ 'JJ 

eski Alman müstemlekelerı01 

· al t · b ta· gerı ınmasını, amıra n . 
mamile ilgasını istemekted!r' ~ 
Bulgaristanda Beledı)' 

İntihabı 
eC" 

Bulgaristanda mahalli ~ t· 
lisler intihabatında bürrı~ 
perver fırka 2000,çiftçiler 2 

0
, 

ve sosyalistler 1800 rey kaı~ ce 
mışlarclır. Henüz kat'i ne~~'' 
alınmamış olmakla bera le e' 
bu intihabatta liberalleri ~ 511ıi 
riyet temin etmeleri ibtılfl 
kuvvetlidir. 

İtalyada F aşiııtJ 
Hareketleri e9 

Bugün Faşist İtaly~P ate' 
büyük gayesi F aşizoı ıd tit' 
sini cihanşümul bir bale i~tı&r 
mek ve bütün dünya :u bol 
metlerine bu idareyi · ' 
ettirmektir. tg' 

Faşist fırkasının bfltilO P ~ 
pagan da faaliyetleri bu :u~ır 
etrafında toplanıyor. ..t'! 
ninin son nutkundan . ~ed,f 
İtalyan naıırlan da aynı uıuıs"" 
etrafında beyanatta b 
yorlar. 

Yorulmaksızın k 
Para Kaza'}'!'<! ? 
istemez mısınız ıı-1'' 

• d keOı "' ııeı' Evlnke veya iflni&e f' er ı;rııtllt 1ıl• 
ta guerken veya birUıU• ~a ıııal• 
her h.mgi bir vaka ıu.roa••n f' 
Uralnlz... 0 ~~it 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki teferruatı ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir,, Beyin 

Gizli Emlak sinde ( 23 ) numaralı bakka1ı!1 f Mecidiye köyünün Mecidiye 
yanında çırak V angelos hır ı hail · ü b · bir cemiyet şeklinden bir muha- J 

Havadl• nedir biUyor9•nııı: _,..,, ~-'· 
derhal g8rcbUirslnlz. Bit ~f$tlr• ,-· 
katil, bir kua birer bava ~il tt&' 
geldliinhı: vakalardan df}t:

1 bltİ ol:ıl ıl 
1.etelerdc g-önnck iatc il h•t' ıı~· 

bu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
nını yakında dercedeceğiz. 

Kadastro heyetleri faaliyet
te bulundukları mıntakalarda 
şimdiye kadar 1,5 milyon lira 
kıymetinde gizli emlak bul
muştur. Bu emlakin kayıtları 
azine na ı ılmı 

alacak meselesinden İranl 1 ma esme geçen g n ır 
Haydar ile kavga etmiş, taban- kurt İnmiş cesur bekçi Meh
ca ile Haydarı ağır surette 1 ~et ağa kurdu silah ve sopa 
yaralamıştır. 

Vangelos yakalanmış, Hay- 1 ile öldürmüş, derisini yüzmüş
dar Beyoğlu hastanesine kal- tür. 

denet cemiyeti şekline dökülmek 
üzeredir. Cemiyetin Adana, İz
mir, Aydan, Kayseri şubele
rinden bazıları cemiyetin bir 
muhadenet cemiyeti şekline 

elmesine taraftar değildirler. 

ıuz ve ~e • 
derhal telcfonumzu ~~ lıı: {SftıJ ıııa'" 
gazetemize haber vcnll 1 diflıtll ı 
ruinizl de bırakınız. ver ııa•otefll 
digin ehemmiyetine göre bilir· ..ıı3 " 

. aVfc -'•,. -P 
mükfıf .. tını \•ermeyı ~ lıtaaıb"' ·r clcfon numaraOUS· 
;ıür. 
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Bir Kanal 
Niçin Yarı Yolda İkiye 

Ayırmışlar? 

Bu Haftanın .~inema Fi~mleri A_r--~ .. - ~I Ka~'.!!. Ve Kalp İşleri 
sında Çok Guzel Bulabıleceklern .. ı; Hasta Bir Gencin Derdi 

Vardır Sevgilime Hastalığunı 
B11 haftanın ıinema filimleri s 1 1 M 

8111ıdan iki ay enel Çarıambada 
(Cıııaeıazı) ve (Karahoğaz) kanalının 
~'Pılacatı ı8ylenlyordıı. Şimdi lıe 
llıalın ikmali için çalı17ılıyorken Terme 

'trıfı"da" Hacı Ahmet efendi vlllyete 

"llr•c:aatıa bıı kanalın iki kııma 
tttriklnt, bir inamın Termeye akıtılma
~111 ailylemlt ve kabul edllmiıtlr. 

•l'falllhaya yapılacak kanalın ikiye 
'hll . \a lllaıı demek altmı1 ,bet köyUn 

lııa ,....ının ve binlerce dönüm arazinin 
111 l&almaaı demektir. 

arasında göze çarpan oldukça ö y eme i iyim ? 
cazip kurdeleler vardır. Bunla· 
rın arasında Elhamrada, bqhca 
rolü Gabi Morlayın temail ettiii 
"Müttehem, Kalkımı" Opera• 
da, Bebe Daoyels'in temsil ettiti 

1 Rio Rita, Mel~k ıinemaSJnda 
; Sevginin Zevki gibi kurdele

ler vardır. Rio Rita, renkH, 

DUn bir kariden hazia btt 
mektup aldım. Diyor ki: 

"Yirmi bir yaşındayım. Bir 
meslek mektebini bitirmeme 
bir sene var. Mektep arka
daşlanmdan bir kızla aevifi
yorum. Mecnun, Leylayı nasıl 

1 
sevgilisini, nif&Dlısını veya ni· 
kihlısmı kendi zafına kurban 
etmesi günahtır. Bunu kanun 
da menetmiştir. Genç kız 
bundan haberdar olmıyabilir. 
Olsa bile ehemmiyet vermiye
bilir. Fakat herh.ılde onu ikaı 
aevgilinin en büyük borcudur. 
Sevmek, feragati kabul etmek':. 
tir. Sevgilisini tehlikeden ko-\t Bu ınUracaat ıahst görülmektedir. 

~ Beyin nazarı dikkatini celbe de· 
1ıaiaı rica ederim efendim. 

Çarşıımb• 

Hacı 

ıarkıb ve ıözlU filimdir. Sürey
ya sineması da Taçlı Canavu 
ve Hortlak filimlerini gösteri· 
yor .. 

· sevmişse, ben de onu öyle 
severim. Fakat hastayım. Son 
za .ı:mlarda kan kusuyorum. 
Sevdiğim bir kıza bu mel'un 
hr5talığı vermek istemiyorum. 
Onunla evlenmek bir cinayet. 
Ayrılmak bir facia. Şqırdım.,, 

rumak feragatini yapamıyan aşık 
hotkam bir adam demektir. 
Hotkam adamsa aşık olamaz. 

Bir Vapura Kaç 
Kişi Binebilir? 

il, tlıkUdar Ue Betlktaş arasında lr 
t eıı •e ıekaen kiti alabileceği resmen .::!!' olunan Şirketi Hayriye vapurla• 

biı, memurlar gidip ııellrken 

~ •ıkıntı çekiyoruz. ÇünkU: Sabah 
.. aırı yolcul arı alamayacak derecede 
"Ol11 ..... 

'"'· Hatta birçok arkadaşlar va• ltlf., 
lllıı·•erlııe fidemiyorlar. Şirketi Hayriye· 
~hu huıuıta naurı dikkatini cel· 

tri,ı efendim OıkUdar 

N. H. 

Gabi Morlay, buıtn Fru· 
aamn en kudretli kadın aan'a~ 

•• 
Rifllr 7 aober /conapıgor 

Onu almak için kardeşini hü
ktmete teslim etmekle t el dit 
etmekte, bu sırada da Kin 
Kajoyu yakalamıya memur bir 
Amerikalı genç te Riyo Rita 
De aevişmektedir. Bütün enti
.. a hep bu dört kişi arasında 
cereyan etmektedir. Neticede 
Kin Kajonun maskesi düşü riilür 

Cenç yaşında ciğerlerini en 
tehlikeli hastalığa teslim eden 
bu zavallı gence verilecek 

' cevabım şudur: 
Hastalığın derecesini bilmi

yor •. '· Fakat verem mutlaka 
in-; .•• , ölüme götüren bir has
talı ' ..!ğildir. Doktora müra
caat t erek muayyen bir re-

* M. Ş. rümuzlu kariime : 
Çok saf bir gence benzi• 

yorsun uz. 
Hali şarklı gibi pJalonik 

bir aşk yaşamak' İ!it iyor~unuz 
Kızlar sizin safiyetinizJe alay 
ediyorlar. 

* Hikmet imzala kariwı e: 

Dilencilere Vergi 
Tarhetmeli 

ye Riyo ile Amerikalı genç 

menirler. 

. jim i cip etmek, rahat bir ha· 
yal, ool ziya, bol hava, bol 
gıaa .. İzi kurtarabilir. O vakte 
kadar sabredebilirsiniz. Onun 
için l evmit olmamanızı, ken
dinızı t edaviye çalışmanızı tav
siye ederim. · 

Bununla beraber sari bir 

Kadınlar bir müddet kör· 
körüne inanır. Sonra da izıt ti 
nefislerinin rencide edildii,mi 
görünce çabuk kaçarlar. O na 
sadakatiniz ve askrıuı: hakkın
da emniyet ve itimat verme-

dikçe barışmak mümkiin dcği dir. 

1 
Bu da o kadar gü\· olmasa ge• 

~ e.ıı belediye. eski fehremanetlılla 
lııt llUahaaı oldu. uşunu laterb: 1'uau • 

~ı,, diye beyhude Umlde dG,Gyorus. 

~ crdenberl dllencllerln topJaamuı 

) Clddt tedbirler alınıyor. Fakat ıe•• 
-:· IÖk dilenci dolu. Aman f\I tedbiri 
, ede •atıyorlaraa bir miktar da bla 

'-'-lı •• tu dilencilerden kurtulaak. Rigo Rita, ]•neral ile beraw tabancayı muagcnr. cdıı!J•ı 
'ectblruı dirhemi kaça, Mıaırçut•· 
~ llaı 1atıJıyor? Ah ıunun aabldıiı 
~bir bllaek •• S-elerdenberl bu cldd1 

hlrl razetelerde okuna& ve her ıtla 
~Uer :ralaamı1, bu dojrudur, diye 

ı.._ -ı.. Gelle netice çıkmu. Buaua 

"-ttlyJe bir tedbir dOıiindGm ı DDeD
"-ıt -.Ve!& adamaltıllı teeblt etmeli, 
~ d- bunlara ada•akıllı bir kazanç 

~ tarhetmell. Ama dola-unca 
(l' Bu suretle kaaanamıyanlar 

'-~ ticaret) ile blfk• bir it bulurlar. 

'- •ııreue hem dilencilikten vaz geçer• 
' 11•11ı de belediyenin varidab artar. 

Mütekait Ylbbatı 

Hasan Fehmi 

"3kerle_r_V_e-Vesaiti 
Nakliye Ücretleri 

~lıı,, lmzaalle bir kullml& mektup 

~-- )'0r. Dl yor ki ı Geçen gtin raat 
~· 8ir vatman, tramvayda bulunan 

' deıa o vakte kadar para alınmadılt 
'llldl alındıtına söylüyordu. 

kan olarak maruftur. Gabi 
Morlaym lamini zikretmek, 

1 ( Milttebem, kalkınız ) filminin 1 

kudret ve kuvvetini iıpat et· 1 

miye kAfidir. 

"Rio Rita"nın mevzuu, İlmin
den de anlqılacağı fibi Mek
aikanın çok defa adam ayağı 

basmamış sahillerinde geçiyor. 
Buralarda Vahşi kedi manasına 

gele Kin Kajo isminde vahşi 

bir eşkiya vardır. Hliviyeti 

meçhuldür. 

Bu adam, hakikatte parlak • 
bir hayat yaşıyan ıabık bir 
Rus Jeneralidir. Riyo Rita iı· 

minde bir genç kıza Aşıktır. 

Kaçakçılık 
'ı "-1 ler lç1n vesaiti nakliye Ucretle

~fllıak muvafık olıır ftkrlııdeylm. 
~'i bir mütalea tellkkl edilerek 

l'lca ederim. 
F. Silih kaçakçılıiı tahkikabna 

ili., l• zabıta, Maliye ve gtimrllk 
.... ıtıahpusun Dileği idareleri tarafından devam 
~ hapiaanealnde, Kayserini• edilmektedir. Bu İf için ~ 
'' lca..t.ad- Ywıal otıu C.l&l ~et döndU;;,n rivayet edilmek-

" Snginin seoki "n den 
bir sahne 

Balıkçıların Balıkane 
Derdi 

Balıkanenin &stil açılmıftı; 
fimdiye kadar bu, kapatıl· 
mallllfbr. Balıkçılar cemiyeti 
llç defa balıkane mndlhiyetine 

( Seveginin zevki) , fantezi 
bir eserdir. Genç bir taşralı 

musikişinas, akrabasından bi
rine gönderdiği eserlerin inti
hal edildiğini Parise geldiği 

an görüp öğrenir ve bir 

ı akşam bir kabarede mükem
mel bir rezalet çıkanr. Bu su

j retle ( alam od ) şarkıların ha-
' ' kiki sahibi meydana çıkar ve 
8nlqıhna da bu adamın hak
kı~ teslim ettirmek mümhün 

o~az. Biçare h.usran içinde 
kaabuma döner. Ve orada 

l kendisini bekliyen ( s :mon ) 
atlı vazi, fakat sakin saadetine 
kavuşur. Taçlı Canavar, mec· 

nun bir bllkümdann çılgınlık· 

larım ye zulmünü ıöstermek· 

tedir. ( Majik ) sineması, ge· 

çen haftaki ( Rişar Tavber ) in 
( Sevgilinin Son Sesi ) filmine 
devam ediyor. 

Adalarda Su 
lst ır.bul belediyesi bu sene 

Adalara ıyı su vermek ıç.ı' 
tetkikat yar · tadır. Bir fü· 
rup bele :_.. .... . ·epe suyu 
verme!>. ıçı.1 tt.. ' bulua
Dlllflur. 
1 • "- •dl10r, diyor ki ı • ... 

' lta11er1 haplahaaula4e yaby•• tedir. 

müracaat etmi111e de balıkane
nin Oatii kapablmuıııbr. Cemi· 

1 yet bir kere de lktı.at V eki- r - T Ah .r .f -

.. 

~bal.atim de yoktu. Nlfa 
~ bae 1aakleclildim. Orada tam

~~ •-cs.. Benimle allkadar oluyor, 
~'itt ~eli retfrlyorlarclı. Burada 

~Yorum. Allkadarlan• nuan 

j letine mtlracaata karar ver- liin 30 17-T eşrin. ı ııni-::JJOK .. • t 
Müskirat Amilleri i' mittir Ara',i a..ı 

cemiyeti 1 ~akir Ço 1 1 2~ Cem.eı'l·l!i"• A 1) 4-Te9rt.ı...ı. UH· 
l CUK ar... V~kit-~n ... "ı."' ' Valot-~Vaad 

hastalığa tutulan bir gencin rektir. Ranu.ıteyze 

Çocuk Elbiseleri 

/1(, .... diyerua. 

için çok mllnasip iki 
Miiskirat amilleri cemiyetİllİD Mekteplerdeki iki bin fakir ~· - ',. .. ·--ı·"'-F.~ ... uriı. 

-L!- 1 ne. ~~ b • f ~ ._ - --
idare heyeti intihalN tlllllll" 

1 
çocuk, Hililiahmer tarafından ö~:~ ti 1. 9 • Yatm us " Mllait mevsimlerde ıeac kızlar 

1 

(_::: :-""'lctııplarının d_,,,,. 
~!J/arnızdadıı~} 
.,,.İlca 
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, edilmiftİr. haftada tıç r:•n 'Qşe edilecektir. 1 lıCtıı.di 9.44 tU• .__ U.1' S. ~ elbile lrneji. 
~~~~-~~----------~,__--__ ;... ______________ !!!!!!!!Bl~~~!!9-

ve ptınp ka 1 .:ıı: Bu ne h '!.l! ııe1di, Nerimanm haminne& - Sahi... diye mınldan· o kadu benziyordu ki ... 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

l'&TIB-BABBIYB 
~ -7-

S::r odaya pdiii vakit, 
~"- •'k lllak mendilini avu
~~ ~ do' ..,ak, kalktığı min
' lt'aiıa l"U gitti, oturdu ve 
"t~ leceaan.nnden çekin-
' ~Ur g6zlerile ona 

•dar ısbrap çek-

miıti ki, bu zafı, ona, kahra
manlık nevilerindea birine da
hil, ifUlıar edilecek bir fCY gibi 
görllnllyordu; lılk;m bir sesle: 

- Kapıyı kapa, Giilter! 
dedi. 

Glllter kapıyı kapadı ve bir 
aandalya kenarına ilişti. Bütün 
dikkatile hammaaa baklDlfb 

Soljun yüzü b • n buruşuk Fakat bunu 16ylemedi " da ve koluna pen Gtılterin Sonra gazi erini yan açtı ve 
dudağının uçlrıı·ından , tuynuna ha:nımma hayretle bakmakta JUdımından kaçarak hızla Gtıterin biraz evvelki dikkatile 
doğru iki ç i·1 i:i u~.tiuyor ve devam etti. bryoluına doğru koftu, ace- , I kendieine baktığını ve gülüm· 
çenesinin y: rlt ·ı h: birleşerek Neriman, Gllteriıa bu ıe- le 10yundu ve yatağa gidi. 1 .edijiııi g6rd0. 
tam bir yanm ' öaıre gibi göril• batklr dikkatinden llkılarak 1 Gtılter ayakta duruyordu. - N~ gülüyorsun, gülter? 
nüyordu. ayaia kalktı. Fakat, birden- ı - Sandal ayi al ıuraya - ':fiç, kU~ilk hanım:··. 

Giilter · muhayyeleainde, bire dizlerinde 6yle bir kesik· otur Gllltel ben o uyuyunCI· Nenmao yıoe gözlerını ka· 
bu bııruşuk~ deriyi biraz daha lik duydu ki tekrar mindere ya kadar... I padık. Vded~uk.sefer biç açmı .. 
pors~ı.ftu, . çene altındaki ı oturdu ve gözlerini a6zerek, Gtılter yatağının bq ucu· yara e . 1 1 : 

etlerı bıra, ı daha geyte~ bir limon koklar sıibi, derin na oturdu ve Nerimenın al- - Hadı ... Yav:ıi sesle bana 
ve sarkıttı; sonra ıözle~ bir teneffüsle llrperdi. mna dllten saçlarını parmak- bir şey anlat... Fakat uyursam 
yukan ka~ dırdı ve Nen· Gillter dedi ki: )anmn ucu ile geriye aldı. ıus ve git 1 
manın daği .nık kumral saçlarım _ Haydi, yatınız ilterM· Neriman gözlerin kapamıştı. 
biraz dahc( ağartb ve gözünlln Diz.. Biraz dinleniniz.. Hele şimdi, bu yorgun ı 
önüne bY dytik Hanım Efeadl Neriman 1atağına bôb: 1 ,ezile, blyik Hanım Efendiye 

- Siz dört yaşında idiniz. •• 
(Arkası nr) 
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ENVER PAŞA 
Buharada Ruslar Tarafından Nasıl Öldürüldü? 

..._----·----Anlatan: Agahekof : 5 -----
Raporlarımda ismi geçen 

nazırlar, birkaç iÜJI sonra 
mühim meseleler hakkında 
izahat vermek üzere Mosko
vaya davet olundular ve ondan 
sonra da bir daha Bubaraya 
dCSnmediler. yeni nazırlaran 
inhasını ise bizzat komiser 
Peten yapb. Benim ifim bu 
havalide artık bitmif demekti. 
Oradaki vazifemi, elyevm lran
daki, Kermanşah Sovyet kon
solosluk vazifesini ifa eden 
Dazavatskiye devrederek Taş
kende hareket ettim. 

Yanımda, yine mutat ilı:ere 
Okotofla Yakovlef vardı. 

Fakat Buharada kendilerin
den hiç istifade edeme
miştim. Esasen Okotof ya
man bir kadın düşkünü idi. 
Buharaya ayak basbğının 
ilk gününden itibaren onu, 
kadın avcılığından ayırmak 
mümkün olmadı. Y akovlef ise 
daima sarhoş geziyordu. 

Fakat bereket versin ki 
Buharada bulunduğum zaman 
Taşkent istihbarat müdilril 
İpovitof ile tamşbm. (Bu zat 
timdi lranda Ahvaz konsoloau 
olarak bulunmaktadır.) 

Bu zatın ısran üzerine tet
riki mesaiye karar verdik. 
Ondan sonra bep beraber ça
lıştık. 

Enverin Peşinde 
Buharada asiler denilen 

Enver paşa ve taraftarlarına 
karşı yapılmakta olan askeri 
harekita gevşeklik gelmişti. 
Kwl kıtaat, şarki Buharada 
ilerlemiyordu. Bunun sebebi, 
hem eldeki kuvvetlerin azlığı, 
hem de hüküm süren sıcakların 
tahammül edileIDİyecek kadar 
tiddetli olmau idi. 

Halbuki yerli halk için va
ziyet böyle değildi. Onlar, 
iklime alışkındılar ve kwl 
askerlere karşı çok muvaffaki
yetli bir surette muharebe ede
biliyorlardı. 

Enver paşanın karargibı 
T ad.kist.anda bulunuyordu. ilk 
muvaffakiyetsiz taarruzundan 
90nra bu tebeddülü yapmak 
saruri olmuştu. Muharebe, bir 

nevi çete müsademesi şeklinde 
cereyan ediyordu. Enverin teş· 
kil ettiği küçük kuvvetler, çok 
muvaffakiyetli baskınlar yapı
yorlardı. Kızıl ordu kuman-
danları anlamıılardı ki burada 
isyanı bastırmak ve o hava
Hyi ele ıeçirmek, Enverin vü
cuduna kaldırmakla milmkln 
olacaktır. 

rak ticaretle meşgul (Resulof) 
namile yola ç.ikbm. Yanımda, 
(Osipof) isminde bir adam da
ha vardı. Bu adamin vazifesi, 
raporlanmı abp en emin vası
ta ile karargihı umumiye gö
türmek veya göndermekti. Bu 
suretle yanımızda bin bir çeşit 
ticaret eşyasa olduğu halde 
(Karşi) şehrine geldik. 

Buradan öteye tren işlemi
yordu. Çünkü çeteler, tren 
yolunu bozmuşlardı. Buradan 
sonra istifade edebilecek va
sıta hayvan sırh idi. Emin 
ve nisbeten rahat olduğu için 
biz, merkep kiralamayı tercih 
ettik. Bu suretle, yavaş, yavaş 
ve beş günde Güzara geldik. 
Yollarda tesadüf ettiğimiz köy
lerde, tek bir insan gö
rünmüyordu. Çünkü bu balkın 
büyük bir kısmı Enver ordu
suna iltihak etmişti. Diğer bir 
kısmı ise Efgan hududunu 
aşarak oraya iltica etmişlerdi. 
Güzar, bu ölü muhit içinde 
nisbeten yaşayan bir merkez 
mesabesinde idi. 

Burada eşyalanmızla &era
ber bir hana indik. Durup 
dinlenmeden, müşteri bulup 
alış verit yapmak bahanesile 
hemen çarflya çıktık. Şehir 

harap bir halde idi. Bura bal
kmm büyük bir kısmı da bç-
mışb. Bir derece iyi bir halde 
bulunan binalarda ise ıehri 

işgal eden kızıl askerler otu
ruyorlardı. Çarpda, epey insan
la tanlfbk. Bunlardan daha 
ilerdeki Yurçi, Damo kasa~a
larındaki diğer tüccarlara hi
taben birkaç ta tavsiye mek-
tubu aldık. Abdurrahman atlı 

bir Özbekistanlıyı da kılavuz 
olarak kiraladıktan sonra tek-
rar ileriye doğru yola koyul-
duk. 

[Arkası var J 
T ASHIH - Bu tefrllcamıun evvelki 

gtlnkO nllahamı:ıda çıkan üçüncü kıs-

mında maalesd bir yanlıılık olmuştur. 

Yuı, birinci sütunun sonundan ikinci 
alltunun başına geçecekken üçOncO 

slitunun 18 inci satırına geçmiş, 3 üncü 

sütunun sonundan da ikinci sütunun 
batına konmuttur. Karilcrimizin mazur 
görmelerini dileriz. 

Samsun Tütüncü/erinin Vaziyeti 

Ankaraya Bir Heyet 
Göndermesi Kararlaştı 

Samsun, ( Hususi ) - Samsunun tütün tacirleri müşklil 
bir safhaya giren vaziyct!erini ıslah etmek için Halk fırkası 
binasında bir toplantı yaptılar. Bu münasebetle çok durgun 
bir vaziyete giren tütün satışım temin etmek ve bir ticaret kulübü 
tqkil etmek meseleleri görüşülmüştür. Bundan başka aynca 
ticaret odasında da ikinci bir toplantı yapıldı ve Ankaraya 
bir heyet gönderilmesine karar verildi. 

Bu heyet, Samsunun tütüne ait dertlerini alakadarlara 
anlatacaktır. Ham· 

~---~---------.. .. ·----------~~-
Lokantacıların Derdi Var Amma ... 

Halkın D·erdini De 
Unutmamak Lizımdır 

Lokantacıların bazı dertleri 1 getiren telgraf Maliye veka
var. Bu dertleri ballettirmek Jetinin bu talepleri makul gör
için Ankaraya bir de murah- düğünü bildiriyordu. Bunlar
has göndermişlerdir. Lokanta- dan başka lokantacılar (50)bin 
cıların istedikleri funlardır: lira sermaye i!e bir fotih!ak 

ı - Hariçte narhla satılan k t"f" k ·· •· 1 
f l l k l oopera ı ı yapma uzere!llr er. ekmek ve ranca a o anta ar 

dahilinde narba tibi olma- Nizamnameyi hazırlamışiardır. 
malıdu. Kooperatif senetlere ayrıJacak-

2 - Lokantalardaki içkiler- tır. 
den istihlik resmi alınıyor. Bu SON POSTA: Lokantalarda 
resim de ağır geliyor. ekmek ve francala fiatının 

Dün Ankaraya giden mu- yükseltilmesi halk aleyhinedir. 
rahhaatan telpafla cemiyete Dikkatle tetkik olunmak la
haber gelmiştir. Bu haberi zımdır. 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Sağa, yukardan 
aşağı: 

1 - Susamlı ekmek 5,nrzu 5, 
2 - Büyük 3, tatlının zıddı 

3, beraber 3. 
3 - Kedi sesi 5, şan 5. 
4-Teessür nidası 2, nota 2. 
5 - Tav J, dışı değil 3, 

iken 3. 
6 - SahraJ. 
7 - Dı~~r.;ı 3, 'kadar, 3, 

şüphe 3. 
8 - Musiki 2, nota 2, 
9 - Şairane 5, kordon 5, 

10 - ... başı 3, törpü 3, 
rakam 3. 

11 - Ölü elbisesi 5, yazı
cı 5. 

Sari Hastalıklar 
Doktor Olnuyan Yerde 
Zabıtaya Haber 

Verilecek 
Do~(orl:ır viijıf oldukları 

sari bastalıklar:a, kuduz gibi 
tebli~eli hastalıkları 24 saat 
zarfında hükümet doktorlarına 
ve yahut sıhhiye müdüriyetine 
hildirece~derdir. Belediye veya 
hükumet tabibi olmıyan yer
lerde bu ihpan polis veya 
jand~rmav=ı yapacaklardır. Sıh· 
lıiye vek:i.eli doktorlara kolay
lık olsun diye ilıparn.tmcler 
tabea· rme~i:tedir. 

Askeri Maçlar 
Fiküstürü .. 
Kanunuevveldcn itibaren 

Deniz lisesi ile, Kuleli, Halı
cıoğlu, Maltepe liseleri ve 
Askeri sanayi mektepleri Ku
leli sahasında kışlık maçlarına 
başlayacaklardır. --Radyo Şirketinin Yeni 

Bu muvaffakiyeti temin et
mek için ellerinden gelen çareye 
başvurmakta tereddüt etmi· 
yorlardı. Fakat Enver Paşayı 
t~e geçirmek kolay bir iı de
ğildi. 

Suikast Mı? 
Bir Teşebbüsü 

1 Fethi B. in Dava si. ls~anbul Rady~ şirketi bey-
nelmılel maruf p!iklardan 

Çünkü o, karargahım ve bu
lunduğu yeri sık sık değişti
riyor, bugünden ertesi güne 
kadar nerede bulunduğunu 
katiyetle tesbit etmek mümkfin 
olmuyordu. 

Bu vaziyet karşısında benim 
merkezi siyasi teıkilittan aynl
mam karargir oldu ve Enverin 
takibi ile ele ıeçirmek vazifesi 
bana verildi. 

Lazım gelen talimat, para 
kimilen temin edilmifti. Bn
twı bu vesikaları, sonra diier 
lizım olan efY•YI beraber ala-

Ödemiş Treni 
Yoldan Çıktı 

İzmir, 16 (Hususi) -Ôdemiı
ten hareket eden ( 13) numa
ralı katar llkkurşun - Derebqı 
arasmda ani bir sademe ile 
raydan çıkmıı, toprak llzerinde 
yürümiye başlamışbr. Yolcular 
acı çığbklar ve feryatlarla yer-
lere düşmüşler. 

Tahkikat yapılllllf, rayların 
tizerine meçhul kimseler tara
fından büyük odunlar aaralan-
dıiı anlaıdmıtbr. Bunun bir 
mikat olup olmachiı .....
bnlmaktadar. 

Eskişehir Ceza Mahke
mesi Ademi Salahiyet 

Kararı Verdi 

Eahişehir, 15(Huauai)- Fethi 
B. tarafından Bursa valisi Fatin 
Bey aleyhine açılan dava Es· 
kişehir ceza mahkemesince 
ademi salahiyet beyanile red
dedilmif, evrak Temyiz mah
kemesine i&nderilmittir. Bu 
meıele hak.kında Temyiz mah
kemeli -... Yerecektir. 

Aziz 

taganniye ait olanlardan abo-1 
nelerini istifade ettirmek iste-
mektedir. Bunun için tecrübe
ler yapmaktadır. 

Yeni Bir Dans 
Nevyork - Amerikan dansJ 

kongresi, mevsim için yeni bir 
dans kabul etmiştir. Bu danı, 
Kfıba adasında taammüm 
etmiştir. Adı (Rumba) dır. 

Glikoz fabrikası 
Büyükderede muazzam bir 

glikoz fabrikasa yapılmaktadır. 
Fabrika bir ay sonra faaliyete 
geçecektir. 

.......... &W .... -----

S·i nema/ar 

Bu akşam ELHAMRA Sinemasında 
ABY MORLAY, CAMiLLE BERT ve ANDRE ROANM 

tarahndan temsil edilen • J ı 
MÜTTEHEM .... KALKIN 
tamam- Franaızca 9Ödü, film. Şimdiye kadar g5r01en ve işitilen f:::: 
sözlü filmlerin en büyüiU ve en mücsalıl olduğu gibi aiaemacahitn 

ve en faı:la muvaffak olm~ bir tahescrdir. 

--•Bu akşam---. •-• Pek yakında 

MELEK sinemasında MAJİK Sin~ 
birinci defa olarak 

Sevginin Zevki 
tamamen Fransızca söı:lü ve şarkılı 

muazzam film 

Aart Paris ahlllana muaavver bu 
vodvil operetinde en ,Ozel moda 
.. rkılannı dlnllyecekalnlz. 

lllveten ı FOX JURNAL: Sesli ye 

sözlü halihaur dünya havadislerL 

Prosperl film Consorlium 

New - Y ork'ta Metropolitain 
opera'nm meşhur tenoru 

DENİS KİNG 
" AŞK RESMi GEÇiDi " 

fihn:ndc dinlenen büyük muganniye 
JEANNETTE MAC DONALD 

ile birlikle 

Serseri Kıral 
renkli o1arak çeV1'ilen büyük opera 

filmiodc ,arkı söyliycc:ektir. 
( Rndo'f Friml ) in muılkiıi 

Şehir Mezarları 

Yavaş, Yavaş Dış Mezar
lara Nakledilecek. .. 

İstanbul belediyesi evkaftan 
mezarlıkları tesellüm et
mektedir. Üsküdar mezarlıkla
rının tesellümü bitmiştir. Bele
diye mezarhklar müdüriyeti 
şehrin muhtelif yerlerinde yeni 
mezarlıklar yapacakbr. 

Bir heyet bu yerleri tayin 
edecektir. Şehir dahilindeki 
mezarlar bu yeni mezarlıklara 
nakledilecektir. Aile mezarla· 
rım kendileri nakletmek isti
yenler bunlan belediyenin ne
zru-eti albnda tayin edilen yere 
nakledebileceklerdir. 

Gizli Ana Mektepleri 
Bazı kimselerin muhtelif 

mıntakalarda müsaadesiz ana 
mektepleri açtıkları haber 
alındığından bunların takibine 
başlanmıştır . Yakalananlar 
mahkemeye verilecektir. 

Niçin Vazifeye Alındı? 
Evvelce Adana tiltün inhi

sar müdürü iken mahldim 
olan Mustafa Bey namındaki 
zatın tekrar idare hizmetine 
alınarak müfettişlik stajı yap
bnlmakta olduğunu, biraz da 
hayretle kaydetmiştik. 

Tlliün inhisar idaresi, ver
diği cevapta bu zahn beraet 
etm-.inden dolayı tekrar 
vuifeye iade edildiji bildi .... 
mektedh; kaydediyoruz. 

Meşhur tenor r! 

Alfred Pıccavet 1 

RİCHARD V AGNER ~ 
MEISTERSİNGER V O 

LOHENGRIN 

.. ...
Ma klne Ue bt'lyyen fmll ~ 

, olarak herhangi blr yuı ya ~ 
istiyenleria Sirkeci'de Şahin~ ı5 
kUfumda Dervlıler soka~ 
aumarada idin ( HALK I> ~ 
DERS A. NE S 1 )ne mllra 

Feci Kaza 
Adanada Bir Oto-f 

Nehre Yuvarlal1 

Adana - Saimbeyli ~ 
kamı Nurettin ve '
memuru Hakkı beyler ~~ 
larile beraber Adanaya ~· 
üzere bir otomobile biaİ!;' ... 
Kesik mevkünde otoJDOI'"" ~ 
bir sıçrayışla birdenbire#.' 
yuvarlanıyor ve de b"' 
Nehir içinde .acı ferya~ J." 
hyor. Kaymakam NureW-~ 
refikası ağır surette ~· 
olduklan halde kurtatıh1~ 
Hakkı beyin refikd. • ,ti' 
hanımla şoförlerden biti eti"_ 
mobille beraber ıul~ ;,J 
yanma kapılarak f~ 
lardır. Nazik banılll ~ 
olduiu için vaz'ı baııJI "
üzere Adana doj'ulll I' 
~etiriliyordu. Nazik_~ t>' 
veli bir kaya ~_.• -' 
sıla tutunarak ıaıat9" ~ 
kavemet etmek )il~ 
kurtarılmak için çok ~ 
llllf· Fakat cerey.- ';!_ 
tahammülilnl la~ ~ 
yet girdap kendısiDl_.dlll 'I 
tur. Hakkı bey P9"" 

haldedir. 

Küçük Katil 
Çeşmede iki ~ 
Arasında Geçd' • 

Bir Hadise· 11 - . .,-.. ,.. 
Çeşme - Buıad• ıdo. ~ ... 

ünctl pnü bir facİıl o IY 

çatı nahiyesinde ;;:: $:. 
aildan Cemal Ef eli _ ... ..A 
Cevdet •e Karapet?' ~· 
met efendinin çoc;!;,ı.o ~ 
oyun oynamıya ds ~ 
Bir aralık araların -' 

çıkmış. Ce"ci-t . •"*' 
Neticede de ...-.~ 

detle Dervi$İD boi ~JI 
ve zavallıyı b~ t' 
tür. Çeşın• 
kat yapınaktadJr. ~ .~ 

j/. "' .. 
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Vükela Meclisinde Çok Şiddetli 
Münakaşa Vuku Bulmuştu ... • 

ır 

Enver Paşa Keskin Bir -Cevap Karşısında Kalmıştı. 
B.b11t Mali1e nazın Cavit 'ı aksinde israr ederseniz hen ı gömme kadar borçlanmızın 
~ Bolu meb'usu Necati Maliye nazırlığından çekilirim. karşılığı olarak tahsil edilen 

tL:. - sordujıı son sualin Yerime bir Maliye nazın te- J dG · · d 
~illiyeti şlpbesiz meydan- darik ediniz. pa~a ar rilydi~nu umumıye ı a-
~ t.1! B· .. · · · al c · B b. resme ve . 

qq. ır yıgm auı astım avıt . yamanmış ta ızim 
Yeti k h b k Bundan sonra Düyunu umu-L.;1~ eri, büyükten üçüğe a erimiy yo muş. Bakaaıuza; 

~- herkesin diline pelesenk Enver Paşaya bile ne keskin miye meselesi birçok defalar 
~ Necati B. sabık na- itirazda bulunmuş. ortaya atıldı. Ben her defasrn-
~ bunıann hakiki cephesi- Cavit B. ilave etti: da bu müessesenin <!evletin 
'-t 'irenmek istemifti. Cavit - Benim bu şiddetli itira- mihenk taşı olduğunu tekrar 
'- ile bu hususta tafsiiat zım üzerine fazla ısrar etmek- ettim ve hu:ıa her ne suretle 
ht. J emiş ve '"Niçin tahkikat ten vazgeçtiler. Bu tw· ... ~e olursa olsun dokunulmasına 
~i ~dı?" tarzındaki mühim de te~ı-inievvd:n yirminci mümanaat ettim. 
t~ ıse cevapsız bırakmıştı? 

POSTA 

• 
istifade ediniz 

1 -- hin l aatm l'eçaiyeccktir. 

2 ·- Her satır 4 kelmle he9ap edl-
1ttclrtlr. 

3 -- Her ilıl. l S adet ilan kuponıı 
mnkabilindedir. 

4 -- He' 3 s ıtırdan faz.lasun 2 
kupon ilbe cdilm•lidir. 

S -- Hf'r kupon ü:ıerlndcki taıolhten 
bir hafta mDddetle muteb..""Tdfr. 

SON POSTA yı okudukh.n 
sonrn ilin kuponun ı saklayı
ruz. BuuJan S adedini iUimnız 
ile hirliktc bir zarfa koyarak 
posta ile idarchanemiz.e gön
deriniz. l!anınazm gazeteye gir
ır-er;i i in bu kadan kifi ı• •• 

1 
SON POSrA - 1 

Ll:.DAVA lLAN KUPONU 

18 -Teşrinisani - 1930 1 
HANiMi.AR TERztffAHEsl - Bahçe 

kapı Rasımp... laam 12 No. Telefon 

SaJf• 7 

Müsabakalı Hikiyele
Neticesi • • • 

nmızın 

Müsabakalı hikayelerimize Zo,ğu:dak, Abraham Kıft-
iştirak eden kariJerimizden 1 moviç ef. 
tlç suale kadar cevap vernıiye İzmir Posta katuu 224 
muvaffak olan!arıo Jiste1erini lbrahim Şevki B. 
ayn ayrı derccdiyoruz. 1 Kızaltoprak Hüaeyinpa,. 

Bu karilerimizin arasında çıkmazı 14 numara Ncjat B. 
kur'a çektik. A!b suale cevap Beyoğlu Alman lisesinde 
veren karilcrimizin listesinde Margaret Afker H. 
baştan itibaren isimleri yazılı 5 Suale Cevap Verenler 
beş kişiye ve ke~·· . beş l/o-Konya lisesinde 549 Ha
suale cevap vercnlerm Jıste- lis B. 
sinde başta'l itibaren isim- lıııl Ankara Meliha ç t" H. 
1 . ı b k". ...- em 
erı yazı an eş ışıye ve gene lfKonya lisesinden 609 Muh-

dört sual<1 cevap \'erenlerin sin B. 
li te• :nc!c b._c;~nn itibaren is;m- K.8 d K h da . . , -r ursa a oıa arun 
~en ynzılaı: ~Ci kışıye kur a avukat Mehmet Rifat B. 
ıaabet etm:ştır. ll-Ankara Ziraat banka11 

lstanbul da bulunanlar he- aabık mtifettişi Mutafa B 
diyelerini binat alabilirler. oğlu Rahmi B. ey 
Taşrada bulunanlara da posta Galatasaray lisesinde 781 

'1 t niçi? 
~ tfhur bir söz vardır: in
• basireti bailanırmış. 
~ llıtizakerenin bu noktasında 
~ mi bağlandı, nedir; 
~ geçilen bu nokta 

-f'----------------------..... -1 lsta.W 4057. 
ile gönderilecektir. _ Tuğrul B. 

Fakat gazetemizde intişar Ankarada Hacı dotan Ka-

't de ısrar e~edik. 
"4~ bu sırada Divaniye 
'-. '-ı Halit B. başka bir 

, ı.teaıaa etti, dedi ki : .. 
-...__ ~arp esnasında bazı malı 
~Jere, mesela Düyunu 
~eye, Osmanlı banka
' dokunulduğunu işitiyor
'Bu rivayetler doğru 

c_ .? 
~ ~t bey hemen harekete 
"a .. İyi ki sordunuz • der 

llılatmıya başladı : 
"-.' 8eıı de bunu sayliyecek
~ Cerek Düyunu umumiye 
~ Osmanlı Bankası ile 
S lllali PMieueaeler mae
L; ~ zamaaı.r çok görütüldü. 
~erlik ilin edildiği va· 
~ rene iatikrazlanmıza 
~ &öaterilmiş olan vari-
' tahsil olunan1an dli
' ~yeye YU1Dekte de-

~uk. 
~ ~~ B. .&dln bura· 
~ ire durdu. Siy-
~ ~:Jlememekte teredd6t 
J'-1 lZı ıeyler olduğunu 

~ ~ Bu ııebeple 
~ -;..;~!t; -aı.ı~!:.rmı:-.: 
\~ karşısında Cavit Bey 
~teldi: 
~~ diye bqladl, bu 

" la.ldanc1a •tusto- .,. 
~~ .ıa-:ıw:~uı:: l ~ bu içtimamda Har
'~ Enver paşa fU 

"'llluııdu: 

~.~erin paraya ihtiyacı 
~ ihtiyaç karyısında 

111Dumiyeye para 

\' lidir. ~biy. nazınpa derhal 

" ~ cevap ftl'dim: 
~;; laezarette bulunduk-
~ ı,•iırdım, bu böyle 
S ~811 hareketimiz dev
~'-i b~' haysiyeti ye 
~- Bea bu pa-
~ Ya veremem. 

\.ı ~ İldiyaana plince; 
~ illa ettiğiniz vakit 
~~tinden devletin 

1.1_ •• ı aonnanız icap 
'1~~ki seferberlik 
~ ~yapılmıştır. 
~ ~ber devlet bazi-

~'laıı Parayı verebi
"-i~.i himill~re 
dtiilitı aıze vermıye 
Ln-':1· 
~:~~ aonra 
-... ibtiyaaf Eğer 

Kari Gözile 

Şehzade başındaki 
Yıkık Hali. .. 

Bendeniz Şelızadebqmda 
oturuyorum. Şehzadebaşmda 
Letafet aparbmam karpsmda 
bir sokak vardır ki bu sokak 
çakurçeşmeye gider. Tam bu 
sokağın nihayetinde ve camün 
karpanda •enelerdenberi tamir 
görmemİf ve muhitin hakika
ten haVUIDI i&at eden bir 
bala vardır. Burada gecenin 
her dakikumda bir takım ah-
1'bız kimseler gelen geçene 
musallat olurlar. 

Esasen durması muzır olan 
bu yıkık halAmn ortadan kal
dırılması ve bu gibi ahllksız
lann önüne geçilmesi hususun-
da ait olan makamlann nazan 
dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

ŞehaadeNta 

Ôme Adil 

Resmi Değilse Bile 
insani Bir Hizmettir 

Gördüklerimiz 

Musip Bir Teklif 
şehrimiz elektrik fiatlan 

hayret ·uyandıracak derecede 
pahahdır. Her abonemandan 
firket üç liradan başhyarak 
elli liraya kadar depozit akçesi 
alır; şu suretle kasasında mü
him bir para meYCUt bulunu
yor demektir. Bundan başka 
da şirket her abonemandan 
saat kirası namı albnda başka 
bir ücret te alıyor. Bütün 
depozit akçeler bili faiz fİr
ketin kasasında dmuyor. Her 
hangi bir sebeple evden çık
sanız verdiğiniz depozit akçeyi 
isteseniz bin bir muamele kar
şısmda kalanınız Ye müteeai
ren döneniniz. 

Mali sermaye diye bağırdı
ğımız bir sırada niçin bu p..
ramız bili faiz şirkette dunı
yor. Bu paranın istirdadile 
yeni teşekkül eden bankada 
görmek isteriz efendim. 

KadlklJ lftele ga:r:inosu mhtedrt 

Calr.it 
Geçen gün Çamlıca cadde-

sinde Acıbadem polis mevkiiiae Nüfus işleri 
ağrıyarak geç kaldıldarmdan Susığırlıktan aldığımız bir 
ve ikametgihlarmm da bahçe- mektupta nlifua işlerinden şikl
ler içinde ve tenha bir yerde yet ediliyar. Nazan dikkate 
olduğu cihetle kendilerini evleri vazediyoruz. 
ciYanna kadar geçirmelerini __ Ka_clı_kö_"ıv_E_lek ___ bik_• -~ 
rica edea iki genç mektepli .1 

ima: " Polis hademe dejildir, Abonelerine ilan 
kendiniz gidiniz.,, diye cevap l.t.nbulda Havagaa ve E· 
'Hrİlmİftİr. lektrik Ye Tqebbilsatı ıınaiye 

iki genç kwn halecan ve Türk anonim tirketi (Satgazel) 
korku içinde evlerine nasıl 17 - 18- 19 teşrinisani pazar
gidebildiklerini tasavvur etmek tesi, salı ve çarşamba günleri 
güç birşey değildir. Böyle bir Y eldeğirmeoi ve lbrahimağa 
muavenet polisin resmi vezai- mahallelerini tağdiye eden 
finden olmasa bile insani bir tevettüriln (safha ile bitaraf 
borç değil midir? arası) 110 dan 220 volta tah· 

0.1dldar birinci notu vil edileceğini muhterem abo-
•abık hatkltibi nelerine i1'n eyler. 

Naci Bu münasebetle , mezkur 

Bu Ne Çok Müşkül 
Ankara karilerimizden Vasıf, 

M. Hilmi, Cemal, Nizamettin 
efendilerden bir mektup aldık. 
Bize {kart vizit) göndermişler, 
bu kart Yizitte: 

Es. Feyzi 
Hattat, ressam, filim ve sinema 
mütehaMISI, fotoğrafçı, Kloriyör 
( Kolorist olması muhtemel ), 
daktilo, muhanir ve piyanist. 

K~limeleri yazılı. Bu kariler, 
bu karta sadece (1eyyar sanayi 
mektebi ) yazılmasını muvafık 
buluyorlar : 

Bu (Es.) neye işarettir ? 
SON POSTA: Bu karileri· 

mize cevabımız şudur: Biz de 
kendileri gibi bunun manasım 
anJam11 değiliz efendim. 

mahallelerdeki bilcllmle lesi
sahn ampul ve muht~li elek
trik cihazlan bir defaya mah
sus olmak nzere meccanen 
değiftirilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan 
itasından itibaren eski 
ampul cihailar ve .saire 
istimal edilmiyecek ve badema 
kuDanılacak biletimle elektrik 
malzemesi 220 volta malısus 
olacaktır. 

Yukanda zı1aedilen husus-
lara riayet ve bir cereyan in
kıtama mahal vermemek için 
memurlarımıza ifayı vazife 
emasında teabilit ibraz bu
yurmaları muhterem ahaliden 
rica olunur. 

INEBoLU KANAAT llAÖAZASI 

Terd otha Yervaatı S.aUer, Amerikan 
kaplama khtekler. l.tanlNI bllyWı 

ç-..da llllfaac:alar Mluık. 

HOSEYIN ZEYTiN Y AÖlNT - Daınll 
kuDamnnı. Yemelderlnlai aefls ve lezzetli 

yemek lst• mlalnla? Behemelııal Hllseyba 

ıı:e:ytin yağı ile plflrlala. l.taaW Zindan 

kapısı Babacafer t8rbelll brfa-claNo.53 

BEYLERE VE HANlllLA.RA 

EhYea ~aitle hanemde " h.aelerde 
•ualld deni veri1orum. 

Etyemez ı Be1azıheedft mahallem 
Kadim tekke ııokak No. 14 

MANDARiN FIDANI - Belaer adedi 

iki kun&flaa UI Wn adet sahlak 7ab..a 
•Md~a fidanım v..-. 

C Rize Ku.anca .. de AWullall 

Jfı.ai VAR 1111? -Amea :ıadem Bahriye 
ıı:a&ltl Selihattln B.,ta adresini bilen 

YilrlM ll:ualıet n.-a blldirmeainl 
rica ederiıa. 

ı 

.. ı 

Beylerbeyi Barhanlye beyır 

IOkak HDaall Beyin ldStka 
HURiYE MELAHAT 

eden adresler arasında vazıh radeniz oteli yanında 29 N da 
ve sarih olmıyanJar varsa ka- Hlmit 8. 

0 

zanan kariler mektupla yeniden San'at mektebi talebesin-
adres bildirmelidirler. (Kur'ada den Aydın B. 
kazanaıı karilerimizin adres l.m.it foto Ekrem B. 
lbzalanna birer yıldız ipreti latanbuJ lisesinde 533 M. 
konmuştur.) FeJuniJ B. 

6 Suale Cevap Verenler . Ankara muallim mek-
. . . tebınde Ramazan Gak Alp B. 

.lf..lımır - Urla - Dıspanser Boyacıköy Reşipaşa 
hekimi Ihsan Bey kerimesi hailesi No 50 Şefik B. ma-
Fikrinnisa H. Maliye ıubesi memurla

ll- Ankarada Mevcut mahal- nndan Eyip B. 
lesinde Eıa-..m B. 4 Suale Cevap Verenler 

•Galata F ermeneciler-Üzüm _.. Ankara Ulucanlar Anafar-
kızı fabrikası müdürü Asaf B. ta mahallesi No. 5 Nimet H • 

.lf..Maarif Vekaleti mektep _.. Afyonkarahisar orta mek· 
müzesi memuru Ruhi B. 

.lf..Musevi liseaindcn Nİfilti B. tep 199 İzzet B. 
Ameli hayat mektebi mek- Jtf. Sultanahmct Nakilbent, 

tehi mezunlarmdan Celil B. Cabir sokağı No. 34 (imza 
Ankara ı;sesinden 72 Şeref okunanamamıştır) 

Kamil Bey. lf Bebek Eczahane .akaj1 
Ankara memurlar koopera- Mazhar B. evinde Kizım. 

tif şirketinde tezgahtar Fahri ll- Davutpapda No. 29 
B Hamza Schrap ey. Is 

tanbul Boğaziçi, Ulu köy-

1"ürk PHILIPS Limitet Şirketi 
de Zeki B. göşküade Zekii B. 

Ankara kınalı zade Pasaji 
kırtasya mağazası Ramiz B. 

P 1H 1L1 P S 
RADYOLARI 
Seslerinin berrak ve saf vermesi 
itibarile gıİ.yri kabili kıyasbrlar 

En müntehap merkezlerle 
irtibat İşletilmesi 

gayet basit 

Terki ticaret sebebile 

Fırsattan istifade 
Elimiz.de mevcut kitıt Ye kartasiyeye ait emtiamm blylk 

tenz.ilitla toptan faraht etmekte olduğumu muhterem tilccar n 

nafın nazan ıtblama arzeylerim. latanbul Çiçekpuannda 16 No.h 
mağazada lrutasiyeei Hae1 Abhaa aade Mehmet Abbas Kehnenauyi. 

Y .eniköy Göybaşı caddesi 
109 numara Semiha Ali H. 

Beyoğlu Glimüş suyu oda
lar sokaiJ namara 27 Mazhar B. 

Ilgın Evkaf memuru ba&a 
Mehmet zaade Muhittin B. 

Di•anı muhasebat zabst ka
tibi Cahit Sabir B. vaetaırie 
Suplü Cahit 8. 

3 Suale Cevap Verenler 
Ankara, Yenice m-.Oesi 

mezarlık sokaiı 3 nmnarah 
hanede inci izzet Bey. 

Ankara, Atpazan, kule _. 
ati karşısında No. 45 Muam
mer Bey. 

Üsküdar Tavqi Hasanafa 
mahallesi Hüseyin Hüsnü paşa 
sokak Mehmet Tevfik B. 

Balıkesir şehir askerlik 
fiibesinde Ali Riza Bey n· 
11tasiJe Muzaffer Yekta B. 

Usulsüz Gelen 
l\~uhacirler ... 

Mem!ckctimize Romanya, 
Bu garistan ve Yunar.:standan 
usulsüz bazı muhacirler gel
mektedir. Halbuki memleketi
mizde tavattun etmek İsti) el 
ecnebi tebeaları veyahut Türk 
tabiiyetini kabul edip te gel
mek utiyenler kafile halinde 
plirlerM Sıhhat ve mua•cııeti 
içtimaiye vekileti ile Dahiliye 
yekiJetinin göstereceği liman 
veya şehirden memlekete gir
mek mecburiyetindedirler. F crt 
veya aile halinde gelenler için 
bu mecburiyet yoktur. Ba nok
talara dikkat edilmai allka
darlara bildirilmiftir. 



. 
SON POSTA 

.. 

Galatada Kara
- köyde Börekçi 

fırını ittisalinde 
Bilyük mahallebicinin üstünd• 

Birinci sınıf kum~şlardan mamul ve kusursuz 
gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 
biçimde 

ERKEKLER İÇİN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

l\lluşambalar Astarlı 

Pardesüler ~~:~~: 
Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

P d •• ı Meşhur Mandelberg ar esu er marka muflon ile 

P desu·· ıer İngiliz biçimi ar kumaştan 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
Kostümler ~~~ 
Kostümler ~!c~~:~ 

9 1/ Liradan 
2 itibaren 

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

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

/ 2 _ 

" 
" ,, 

" 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

• 

t ! 

il BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO· 
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara ·mahsus manto~arla ipekli muşambalar .. 

HANIMLAR İÇiN 
M b J Deri taklidi 
uşam a ar muhtelıf renklerde 13 '/2 

Muşambalar Çevrilebilir 14 1/2 ,, 
T k t) Muhtelif renç o ar renklerde 17 1

/2 ,, 
Muşambalar Po dö peş 14 1

/ 2 
,, 

• 
Muşambalar ipekli 18 1/2 ,, 

ÇOCUKLAR İÇİN 

Muşambalar Kauçuktan 4 ı / Liradan z itibateıı 
Muşambalar Bivertin 7 1/2 ,, 
TRENÇKOTLAR 9 1/2 ,, 
Paltolar Yünlü 9 1/2 ,, 

, 1 

Tediyatta Büyük ıTeshilit Toptan 
• 

Fiatına Perak-eiı .de Satış· 

-VERESİ.YE SEYRİSEFAİN 

S l l Haki Ve blö Pardesüler Tiftik ve koç pa to ar 

Muflonlu Krem Trençkotlar lnsıiliz Kauçuk Muşambalar 

F antazi ve Spor Kostümler Podö pef mantolar spor tayörler 

Çocuk Kostüm ve Paltolan Kadm Erkek örme kazaklar 

Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler meşhur 
maka'ltar M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöprübqıEminönü No.15-16KARAKAŞ elbise mağa· 
zasana Bu ilinı kesip mfiracaat ediniz. 

l\1İSLI GÖRÜLMEMİŞ 

TENZİLAT 
SULTANHAMAMINDA 

ISMAIL FUAT ve ŞÜREKASI 
Ticarethaneıinde 

L:.~SATi'·KA~~RMAYıNiiktir. 
1 ISTANBUL DEFTERDARLIGI ILANATI 

KİRALIK SOGUK YEMEK VE ŞERBETÇi
LiK SATIŞ YERi: Posta ve telgraf binası içinde 
şenelik ltirası 300 lira kiralamak açık arbrma 
fO teşrinisani 930 perşembe 13 defterdarlıkta 

(M---

l 
0, 1 ~ 

1 

HA&rf c H ı "MsRôA" 
, 

Ensaf!lam 
LAstfkleridlr --

Moreno AlgranU_ 
l.taabul Sirkeci Y cni HH •1 

ınrük arkuın4al 

Holstina boyalarile 
yünlü, pamuklu ve 
ipeklilerinizi kendi· 
niz boyayarak J3İR 
DEFA TECRÜBE 
ediniz • Elleriniz , 
kaplarınız kirlen -
mez ve netice sizi --~~ 
HAYRETLER İÇiNDE BiRA· 
KIR. lsim ve markaya dikkatle 
taklitlerini REDDEDİNİZ. 

t..af lt!H tt ISTIHHTll Ttlllftl Utlttl 

AEG 

.Merkez acentesi: Galata köprü I Trabzon Birinci 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühür dar Postası 

_za_d_e_h_an_ı_a_ıtı_nd_a_T_eı_. _is_t._72_4_0 (Mahmut Şevket Paşa) vapuru 

· Pi B E-1 S.KE n-
1 DERiYE POSTASI . 

. : -(Ankara) vapuru 18 Teşri· 

n~ni Salı saat 10 da Ga
lata rıhtımından 

kalkarak çarfamba sabahı İzmi

18T eşrinisani sah akşamı Ga

lata Rıhtımından kalka

rak Zonguldak İnebolu, Si

nop, Ordu, Gireson, Trab· 
zon, Rize'ye iİdecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, fuebolu, 
Zongulda'ğa uğrıyarak' ge

lecektir. 

r' e varac.ak o gün 16da İzmir' den _A_yv_a_l-ık_S_ü-ra_t_P_o_s_tası 
kalkacak perşembe sabahı 

(Mersin) vapuru 18T eşrinisani 
Pireye,varacakbr.cumartesi sa· salı 17 de Sirkeci rıhb-
bahı İskenderiye'den pazartesi mından kalkarak Gelibolu 
t 5de kalkacak çarşamba günil Çanakkale, Küçilkkuyu, Ed. 

( Pire ) ye uğnyarak remit, Burhaniye, Ayvalığa 
perıembe günü gidecek ve dönüşte mezkiir 

lstanbul'a gelecektir. iskelelerle birlikte Albnoluğa 
ISKENDERIYEDEN ak- uğnyarak gelecektir. 

tarma PORTSAİT için de Azimetle Gelibolu için 
eşya ka:bul olunur. • yük ahnmaz. 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

VATAN vapuru19 
T etrinicvvel 

ÇarŞ'1mba 
Güntı akpını 18 de Sirke· 
ci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu,Gircaon, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) iakelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsillt için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin acen
tesine mnracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Barbn ... İnebolu postası 

Hilal vap~~ 1 ~ 
_ teırınıaanı 

Pazartesi &:'! ;;: 
keci rahbmından hareketle E
reil~ Zonguldak, Barbn, Cide, 

İnebolu, Evrenye ve lliıe iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Yl\k ve yolcu için Sirkeci- 1 

de Yeni ilanda (1) numaralı 
acentesine mlracaat. Telefon: 
l.t: 3105 

Patolog, Baktcriyol0! 
Dr. M. L utfı 'ff 

GÜLHANE SERİRİ~~ 
MUALLİ~LERIN fi' 
Dahili, ve intani ha1.t.ı-t ,...,-· 
tolojik Ye BakteriyoloJlk 
yeneler, icra olunur• ~;ft 
Adres: Babıali caddeıi 
kar,ısı ıs No. "1 ,ı'' 
Muayenehane: Telefon l•UJJb ~ 
lkametgllhı : " 

1A' ONPO~ 
-------;tfallı •" 

Vevmt, Slyut, Havadla • 0 

---- .. 11• ··-· lclar•: l..taa1ıııal, Nllfll 57 
Şeref aok•i• 55 • --·~ b l ,,, 

T•lS.11.: ı..n:an u 741 f. 
Polt.\ luıtU9\H latanb~f'f roS1 

Telıfaf ı lata11l:tul ~ 

ABONE FlA'fJ cı'sJI 
TORKIY& --- :~ 

140ll kr.I 1 ~n• 1~ : 
•<A 6 A7 :::..a,, 
IJV • 5 - ,.,.. 
4'J " " 
150 " ı " ......,,. 


