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SON DAKiKA 

Serbes Cümhuriyet Fırkasının İzmir Teşkilib 
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Yeni Bir Fırka. Teşkili . Şimdili~ Muhal.. lzmirde Zelzele .Reisicümhur Hazretleri 

~etbiB.Bunu Söylerken Murakabe 3 1:~:~;:~~~Bu Sabah Kayseriden 
\1 • ti d K 1 "" D S ·· 1 d. •lhı ... t yedi buçukta. ... t s· H k + Ettil azıye n e a acagını a oy e ı : :::; :~: :;~tur~ ıvasa a~e el.. er 

Mefsuh Fırka Meb'uslarından Halk 
Dönen Ve Dönecek Hiç Kimse 

\tt ~kara, 17 (H. M.) - Ser- ' 
t, h fırkanın infisahından aon
ltr lltada türln türlü rivayet
~ Ç.ık~ı: Fethi B. meb'usluk
tid lsbfa edecekmiş, Parise 
ltrt<:ekmiş, yahut hususl iş
~ta t meşgul olacakmış, Ser
tt fırka azaları öteki fırkaya 

Çttekl • • t ermış vesaıre .•• 
'1ıtkanın infisahıodan sonra 
~t ~lacak vaziyet hakkında 
~ •oylemiye Fethi beyden 
~ salahiyettar bir kimse 
~il~dı. Binaenaleyh gidip 
'ogru kendisini gördüm. 
~b nıütefekkir, bununla be
'soğuk kanlı ve müte-

t.! ~i. . . 

Fırkas1na 
Yok~ur •• 

'-i) tb usluktan istifa edıp et-
~tğini sordum. Hayretle: 

Fetlıl B. mütefekkir bir eda ile cnap t1erdi. 

~ ~ilikis, dedii mecliste 
~ 'kil meb'ua 11fatile, tq
~Urakabemize devam ede
~.. Huausi işle meşgul 
'~nı rivayetini de aizden 

bes bir insan edasilo konu- yoktur. Müstakil meb'us sıfa

~:Yorum. 

ıuyordu. 

Fethi Beyden sonra Ağa• 

oğlu Ahmet Beyi de rördllm, 
funlan söyledi: 

- Öteki fırkaya avdet et· 

memize imkln ve ihtimal 

tile murakabe vazifeme deYam 
edeceğim. istifa da habnmdan 
geçmiyor. 

Nuri Beyle ve di~er meb'· 
uslarla konuştum, onlar d~ Ağa· 
oğ:u Ahmet B. ~bi cevap

1 
ver-

diler. · ~~ da hiç aslı yok. Keza 
~, llyuetle uğraşmak ve 

~.ı:ıı:: fı;~e=~:..: Makineleşmek Demek ~ ~fır.itasına iltihak edecek-

'-\•İ) doğru değildir. Sureti B M d Ali h A k 
...... ~e tekzip ,edebilirsiniz. u u _ur a ş ına 

~'b F 1rka beyannamesinin 
~· lllucibeaini bildiren bir 

, li ganderecek misiniz 1 
~ \) ayır... Hep neşrettiği-

' tyaı:uıameden ibarettir. 
,:; 'fra ıubeleri ne ola-

lııl~ F eaholunan bir fırkanın 
~~tıi 
~~ olaaııyacağı kanunda 
~ br. Bunlar, tabiidir ki 
L.':" '(le~ çalışamıyacaklardır. 
~lld e~ bir fırka teşkili 
' ? alci fayialara ne der-

t.' v . 
~ ltl'ai •zıyeti şörüyorsunm. 
~dtdt~ a.lbnda bunu muhal 
~' t ~r~enim. Böyle bir 
~- ~kılıni mümkün görenler 
~:ıdip onlann fikirlerini 
~~·tlıl k Tekrar ~deyim ki 
~· hitjtrı~ ... taıı istifa etmek 
~ )~t ;:ın habrımızdan geç· 
' td \'e nıurakabemize de-

1:' tthi t~ğiz, Perak.enaeleşmedeıı t!flflel etek 
' 'o ., fırkasını feshettik- kesilme vaziyeti 

•tt, cı:a• kendinden daha Küçiik imalatane sahipleri, 
f;' a kuvvetli, daha ser- kasaplar, kuru kahveciler dük-

. klnlanna veya atelyelerine 
birer elektrik motörü koy· 
makta ve bunun için de bele
diyeden ruhsatname almak· 
tadar. 

Belediye, bina, makinenin 
vaziyeti, aıhhi ve idari noktai 
nazardan bu işi tetkik et
mekte ve fakat bu tetkik işi 
bazan aylarca, senelerce uza· 
maktadır. 

işin garip tarafı, yanm bey· 
girlik ve kıymeti 30 lira olan 
motörlerden alman resim ve 
verginin çokluğundadır. 

Meseli : 30 liralık bir kUçilk 
motörden 10 lira belediye res
mi, 10 lira da ruhsatname 

bedeli alınmaktadır. Ayrıca bu 
küçük motörü dükkanlarına 
yerleştirenlerden maliye de 
işin makineleştiğini ileri süre
rek %6 muamele vergisi al
maktadır. Küçük imalatçılar bu 
vaziyetten çok şikayetçidirler. 

ltk A Meseleleri 
nkaradan 

Hakkında 
Gelen Tel 

Gelen Telgraflar (2) nci , 
üncü Sa famızdadır .. 

Arifiyede Bir 
Şimendifer Kazası 

Eskiıehir, 19 (H.M.) - Hay
darpaşadan hareket eden An
kara postasının Arifiye civann
da bir kaza geçirdiği hakkın
da bir haber geldi. T afsilab 
bildireceğim. .. 

SON POSTA: Bu tafsilat 
gazetemiz makineye verilin-
ciye kadar gelmiş değildi. 

Haydarpaşada da bu hususta 
mallımat yoktu. 

Dört Yaralı 

iki Otomobil Feci 
Surette Çarpıştı 

, • Dün gece saat birde Şip
.ne' do bankalar caddesinden 
geçen ıoför Mitat Efendinin 
idare ettiği 1817 numaralı 

otomobil ile şoför Enverin 
idare ettiği 1851 No.lı otomo· 
bil birbir:erine çarpmışlardır. 

Her iki otomobil parçalan
mışbr. Şoför Mıtat, muavini 
İbrahim ve diğer otomobil ıo
för muavini Abdül ve mlifte
rilerden Mıgırdıç yaralanmış
lardır. 

Yaralılar Senjorj hastanesine 
kaldınlmııbr. Şoför Enver kaç
.-qbr. 

. 

Kim Vurdu? 
Gece Yansı Yangın 
Yerinde Bir Hadise 

Kayseri, 18 \A. A)- Reisicünıhur 
Hazretleri refakatlerindeki zevat 
ile saat 13 ü çeyrek geçe Kayseriye 
muvasalat buyurmuşlardır. Gazi 
Hz. Kayseri yakmlannda Beyde
ğirmeni utasyonunda kendilerini 
kartıliyan vali, belediye reisi, 
ordu kumandanından mürekkep 
Kayseri heıetini kabul buyurarak 
Kayaerl hakkında bazı malumat 
,.. izahat almışlar, emir ve arzu- ı 
lanna binaen istikbal merasimi 1 

yapılmamakla beraber Kayseri 

istasyonunda büyük nislerinl 
görmek için toplanan kalabalık 
bir halk tarafından hararetle 
alkışlanmış ve selıimlanmışlardır. 

Reisicümhur Hazretleri trenden 
inerek, otomobillerile hük6met 
dairesini teşrif buyurmuşlardır. 

Kayseri, 18 (A.A) - Reisicümhur 
Hz.retleri hükumet dairesinde 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 

[ Devamı 3 üncü uyıfada ) 

Urla Belediye Kasasın
da 350 Kuruş Bulundu •. 

1 

. lmıir, 17 (H.M) - Urla belediyesinde yeni heyet iş başına 
geldi ve hesabab teslim aldı. Kasada eski heyetten kalma 350 
kuruş buldular ve eski heyetin iki bin lira borcu olduğunu da 
tesbit ettiler. Hesabatta filanın otomobil tamir masrafı, filanın 
yol masrafı, filinın ziyafetleri için herhalde az görülebilecekten 
pekçok fazla iarafJara tesadüf ettiler. 

Adnan 

Kim Serbes? 

s .c .\" 
1 

Kasımpaşana Atlama taşı ı 
caddesinde oturan deniz kü-

çük zabiti Muharrem Efendi 
alqm saat 19 da evine gitmek 
üzere Y eniçeşme yangın ye
rinden geçerken önüne meçhul 
bir adam çıkarak usutra ile 

bacağından yaralamış, kaçmış· 

tır. Muharrem Efendi bahriye 
'hastanesine yatırılmıştır. 

r ı 
Muharebenin iaşe kahramam 

KARA KEMAL 

Karmakarışık iaşe 
işlerini anlatıyor -

:anndan itibaren okuyacalwnı 
- Serbu Farka kapandı. fimdi ce bizim fırka Nrbea oldu1 . 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

ethi Beyin Ka
rarı Ve Halkın 
Mütaleası ... 

Dünkü nüshamızda Serbcs fır
kanın feshi etraf,nda halkın inüba
lıırım naklettik. Bugün de Bu fesih 
karannı veren Fethi Beyin hare
ketinden dolayı halkta hasıl olan 
fikirleri tesbit e•mek istedik. Al
dığımız cevaplar şunlar oldu : 

Dr. Şükrü B. (Şehremini, 
tramvay caddesi 200) 

- Memlekette iki fırkanın 
mevcudiyeti her vakit lazım 
idi. Fakat menafii memleket 
noktai nazarından Gazi Haz
retlerile mücadele etmek pek 
çirkin olacağından Serbes 
fırkanın bu sebeple feshi ma
kuldür. Ancak tek fırka ile 
memleket idaresi pek mahzur
lu olduğundan bu mahzurların 
da izalesini milletin babası 
olan Gaziden beklerim. 

)#. 

Kemal B. ( Lalelide, birinci 
apartımanda 3 üncü katta 32 ) 

- Fethi B. firkasını feshet
memeli idi. Çünkü, Serbes 
fırkanın feshile, memlekette, 
tenkit ve murakabe yapılamı
yacağı zannı hasıl olur. Fethi 
Beyin, üzerine aldığı vazifeyi 
sonuna kadar yapması temen
ni edilirdi. Vaziyet şayanı te
essürdür. 

* Ali F eraz B. ( Ankara cad-
desi 117) 

- Bence iki fırkaya her 
halde lüzum vardır. Fakat, her 
nedense, şimdilik Serbes fır

kanın faaliyetine devam etme
si muvafık görülmemiştir. 

lf. 
Ferit Bey ( Hukuk fakültesi

nin bu sene mezunlarından ) 
- Fethi Bey fırkasmı 

IUğvetmemeli idi. Murakabe 
bir ışık demektir. Fethi Bey 
bu ani harcketile bu ışığı sön
dürmüş vaziyete giriyor. 

lf. 
Ahmet Ef. ( Tahtakalede, 

Uzunçarşı başında Timur ha
nında 69) 

- Sana söyliyeceğim sözle
rin bir tesir yapacağına kani 
değilim. 

- Canım, sen fikrini söyle; 
Serbes fırkayı Fethi B. feshet
meli mi idi, etmemeli mi idi? 

- Etmemeli idi. 

* Ahmet Ef. (Kardeşler ter-
zihanesinde) 

- Ben her iki fırkanın da 
hiçbir faydasını görmediğim 
için hiçbir şey söyliyemenı. 

SON POST~ Teşrinisani ~ 

DABILi HABERLER J Günün Tarihı 
.. ________________________ !!:.•..- HaJk Fırkasının 

Amelenin İzmirde Mahalli Bir Fırkanın Alış TeşkilatHeyetlerİ 
B Y Mu .. mku··n M .. d.. ? 17 • tır""' QŞlnQ aşaması U Uf • V erış Karadeniz: havıılislnde Halk a;ıeb'• 

tcşldl!'ıhnı yapacak olan Trab-zon y..,t 

Gelenler M T Ed ı k 
Yüzün -'en usu Ha.an Beyle Rize meb'uJU ",,.. 

1 tk• k • U ~ Beyden mUrckkep heyet dün .ı\ll b'"'1' ese e e l l ece Zorlu Müşteri İle Sahcı ~~ıı,h:;;~~:, ~::t;:yı!;;:irJ{: aı~ 
Bir Kamyonun Albnda 
Kaldı, Zavallının Ba

cağı Kırıldı 

Şoför Ferit Efendinin ida
resindeki 3413 numaralı kam
yon Langadan geçerken Ter
kos amelesinden Musaya çarp
mış, ayağını kırmışbr. 

Musa Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmış, şoför yaka
lanmıştır. 

Kadın Kavgası 
Eyipte Bahariye caddesinde 

oturan Madam Eleni ile kom
şusu Madam İzmaro kavga 
etmişler, Eleni komşusunun 
başını yarmıştır. Madam Eleni 
karakola götürülmüştür. 

Hırsızlıklar 
Dün de İstanbul polis mın

takasında 3 hırsızlık ve iki 
yankesicilik hadisesi olmuş, 
muhtelif eşya ve bir miktar 
para çalınmıştır. 

Hamamda Öldü 
B~iktaşta oturan Sava As

lanidis isminde bir Rum Topa
ncde hamamda yıkanmakta 
iken ölmüştür. Muayene neti
cesinde kalp sektesinden öl
düğü anlaşılmıştır. 

Bir Motör Bir Sandalı 
Parçaladı 

İstandart gaz kumpanyasına 
nU " Gayret ,, motörü Rumeli
hisarı iskeles:ne yanaşırken 
balıkçı Karabetin sandalına 
çarparak parçalamış, Karabet 
ve sandaldaki balıkçı Mehmet 
kurtarılmış, sandal batmıştır. 

İki Şoför Arasında 
Celal ve Recep isminde iki 

şoför dün Pangaltıda ehem
miyetsiz bir mesele yüzünden 
kavga etmişler, neticede şo

för Recep sustalı çakısını 
Celalin baldırına saplamışbr. 

Polisler Recebi yakalamışlardır. 

Ankara Hukukunda 
Yeni Müderrisler 
Ankara Hukuk mektebi 

müderrisler meclisinde Adliye 
Vekili Yusuf Kemal B. Mü
derrisler meclisi riyasetine, 
sabık Adliye vekili Mahmut 
Esat B. de fahri Hukuku esa
siye profesörlüğüne seçilmiştir. 

Sabık Teşkila.ta Yeni Hayat 
Vermenin İmkanını Düşünecekler 

İzmir, 19 (H.M.) - Serbes fırk.tnın kendi kendisini feshetti
ği haberi burada hayretle karşılandı. Bu dakikada: 

- Fethi B. milletin kalbinde uyandırdığı sevgiyi aleyhine 
çevirmiştir, diyebiliriz. 

Scrbes fırkaya dahil olan he\"kes büyük bir teessür içinde, 
vaziyeti tahlil ile meşguldür. Yeni bir devrin hazırlandığı hissi 
vardır. 

Serbes fırkanın vilayet ocağı heyeti ile lconuştum. Vaziyet
leri millete hakim olan hislerin aynidir. Fırka erkana müzake
rede bulunacak lzınir, ocağına belki başka bir şekilde yeni bir 
hayat vermenin imkanı olup olmadığını tetkik edeceklerdir. 

Fethi B. in Siyasi Şahsiyeti Öldü 
• 
iz mir Gazeteleri 

Sabık Lipere Ateş Püskürüyorlar 
İzmir, 19 (H.M.) - "Halkın 

Sesi,, gazetesinin başmuharri
ri Serbes fırkanın infisahı mü
nasebetile bir makale yaz
mıştır. Bu makalede eski bir 
hatırayı anlatmaktadır. 

Halkın Sesi başmuharriri; 

Fethi B. İzmire geldiği zaman 
kendisine yeni fırka hakkında 
Gazi Hz. nin emirlerini telakki 
edip etmediğini sormuştu. 
Fethi B. kat'i bir lisanla: 

- Evet, ettim, demişti. Şim
di Halkın Sesi başmuharriri 
sormaktadır : 

- Acaba Fethi bey vazi
yeti nasıJ izah edecek? 

S. C. fırkasının vilayet he
yetinden Faik Muhittin bey 
" Serbcs Cümhuriyet ,, gazete
sinde "Fethi bey öldü,, başlığı 
albnda yazdığı makalede diyor 
ki: 

- Çocuğunu boğazlıyan bir 
babanın cinayetine belki esba
bı muhaffife bulunabilir, fakat 
yüzbinlerce insanın fikir ve ka-

naatine riayet etmiyen bir adam 
için hiçbir mazeret bulunamaz. 
Ve kendisi affedilemez. 

Kanaat ve mefkurenin yük
selttiği bir abideye hiçbir 
ferdin tasaıTuf hakkı yoktur. 
Filhakika bizde umumi f k · r
lcrin hiçe sayı!dığı ilk defa 
görülmüş bir vak'a değil ise 

de Fethi bey gibi başkasının 
fikirlerine ,hürmet etmeyi bilen 
bir zattan bu hakaret bekle
nemezdi. 

Fethi B. siyasi şahsiyetini 
kendi eli ile öldürdü, bizden 
kendisine bol bol rahmet.,, 

l Halk fırkasının İzmir erka
nı ile temas ettim. Kendilerini 
Serbes fırkanın infisahı kar
şısında memnun bulmadım. 

Artin Ef. nin Yeleği .. 
Dün tanınmış ticaret adam

!nrmdan Artin Ef. bazı hava
lelerini almak üzere Y enipos-

ta:neye gitmiş, işini bitirdikten 

sonra halaya girmiş, yeleğini 
baş ucuna asmış,· fakat bitişik 

kışının açık kalan bölmesinden 
bir el uzanarak yeleği çekip 

almışbr, Artin Ef. derhal 
ldırarı çıkacak vaziyette olma

dığı için yarım toplamp fırla

ymcıya kadar aradan bir da
kika geçmiş, bu müddet . zar-

fında da yeleği alan sırra ka
dem basmıştır. Artin Ef. ye-

leğin kendisine değil, fakat 
cebinde bulunan bin küsur 
liralık bono ile biraz parasına 
ve kağıtlarına acımaktadır. 
Bulup Babıalideki dükkan•na 
getiren olursa kendisine mü
kc fat verecektir. 

Arasındaki. Hadı·se Kanla usu Hal1t Beyden mllrekkep bıı:ıfr 
yeU de bugün yola çıkmıştır. 

Ne ti c e 1 e n d i l(ırklar Heyeti ,,. 
Halk fırkası Kırklar heyeti dilll t.r 

met Paşanın riyasetinde toplıınınıt. ~ 
ki 4t encümenlerinin faaliyctiııl 111 

kaşa etmiştir. 

Osman isminde biri pazar
da satmakta olduğu ceketini 
Mahmut isminde biri zorla 
elinden almak istemiş, arala
rında kavga çıkmış, Mahmut 
fazla lazmış ve Osmam bıçak
la yaralamıştır. Mahmut tu
tulmuştur. 

akarnacılar 
Nümune Meselesinde 

ltirazlan Nedir? 

Makarna yapanlar belediye 
tarafından muayene için alınan 
nümunclerin laalcttayin bir 
bakkal dükkanından değil, 
doğrudan doğruya fabrikalar-
dan alınmasını istemişlerdir. 
Guya bakkal dükkanlarından 
alman nümunelerde fabrika 
etiketleri karıştığı için veri
lecek cezalarda yanlışlık olu
yormuş. Belediye bu talebi 
reddetmiştir. 

Abdülhamit Ve
resesinin Davası 

Abdülhamit veresesi tara
fından lngiltere hükumeti aley
hine ikame edilen dava Türk 
- lngiliz mahkemesinde 22 t~
rinisanide görülecektir. Bu da
va için lngiliz avukatlarından 
maruf (Emüs) un geleceği tali
min çdilmektedir. 

Terkos İşi· Ne 
Halde? 

Belediye Fen işleri 
Müdürünün Mütaleası 

Terkos işile meşgul olmak 

üzere Nafia Vekaletince An
karaya davet edilen belediye 
heyeti fenniye müdürü Ziya B. 
şehrimize döndü. Dün Ziya 
Beyle görüşerek kendisine ter
kos işinin ne halde olduğunu 
sorduk. Bize: 

- Biz noktai 
Vekalete bildirdik, 
hedip etmemek 
hakkıdır dedi. 

nazarımızı 

şirketi fes
Vekaletin 

Aldığımız mütemmim malu
mata nazaran İstanbul beledi
yesi şirketin fesh.nde ısrar et

f"' le ed · r. Es s < ı ' 1 ı ı t 

İstanbul Heyeti.,,.-
Sehrimt:z:de Halk fırkası tcŞ~-oll 

tetkık edecek olan heyet yarın ııııı" 
mcb'usu Ali Beyin riyasetinde ./U> 
dan h:ırckct edecektir. 

Cenevre' de 
Türk-Yunan ltilaf1 

Alkışland 1 

H • • k-=--ı· • .h • tahdidi 
ancıye ve ı ımız ı zarı ·ııi' 

teslihat lcomisyonunun 17 Tef''~ 
sani Pazartesi günkü içti~•::,, 
Türk-Yunan itilafını koıPı•Y f'>' 
tebliğ etmiş; ve Türk - yı.ı ;ı.'f_ 
bahri itilafının Balkanlarla,. , jçJ' 

denizin Şarkında au hün teın1~ Jc' 
mühim bir amil olacağını • ! ~· 
miştir. Yunan murahhası ~ 

komisyon reisi Tevfik ~i· 
Deyin sözleıini teyit eder ~ 
yette sözler söylemişler ~ 
detle alkışlanmışlardır. b" 

Siyıısi Fırka reislerHe sabı~"eP 
ncıye nazırlanIJdan nıüre e~ 
Yunan büyük hariciye en~oııı er 
Türk· Yunan itilafını tasvıP 
miştir. , 

Darülfünun bütçes~ 
Dıırü:Fün.u divanı bugün toplaı1l ,.,t 

Darülfünun bütçe projesini baıetll 
larına g5rc ha"tırlıydcaklır. 

Giritten l\1uhacit 
Gelecek... ~ 

GlrLlle H nyndn mukim iken r;il ~ 
yeye müb dıl ol:ı":ık se11:.: _ri ve l" 11;(.f_ 
te bt inlnn tckarrür eden 2itl ~ 
Küllüğe getirmek için S vlın \ıf" 
kiralanmıştır. Vapur yarın sabJh 
ket edecektir. 

Etabli Rumlar def~ 
Etnbli vesikası alıın Rur:ll:ır~ t caf 

sicilli nufusa kayıtlan ve hÜV y~ 

danı alın, 'nrı tebliğ edi'miş.it• 11 1 
Tevfik Kamil ~eo~• 
Muhtelit Mübade e ko~;:~~(ı• 

Türk murahhas heye.i reisı ı.tıf• 
Kamil B. Ankaraya gidect jlt 

Etabli Rumlara feV!,--: 
Dün muhtelit mübadele koı:ııl•~~ I' 

dıı aktedilen lçUmada etabll -~ ~ 
teni edilecek u an 1lSO bin Jngı l~I' 
r;mın tev:z:li için bir fonnlil ) pı ıO 
karar verllmlştlr. llu tcvxiattll ~fi' 
vergi m.k'arı csaa llt haz cdileC ~ 

Darülfünuna De"B. 
l\~ e c b u r i y e t ~l 

Darülfünun fa1 uıteJeı1 · 
hcrgün yoklama yapıl~. iJ 1 
Bir sene zarfında stı ıl 
müddet devam etmİ) eP.~.:. , 
tihanlara giremi ecek er 

1 

azalarından kısmı azaıı:ıı J 
noktai nazardadır a~ 

oıı Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

1 : Huaa B. - Pazar ola ldlitp laqa _ ı.a- 1 2 ı Kilitçi - Bupalenle lJi Huaa & .. 

aual ? fldsara Mp kilit NbJONle 
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x.. si •r• -_,,,, Serbu l 3: Haaan & - Serbe• fırkamn kapılanna umak I .t ı Hu- B. - A'hha dua edelin ki ••· ~ 

1 için, detll mi? ,,.,,.a---. Kapalar lııapan .. bUe aj'lllat •P1' 



··~ l eşrinisanı 

Her gün 
Maı; Bu~dan 
Nasıl 
Kurtulabiliriz? 

M. ZF.KERİYA _ __. 

t ~cçende mali vaziyetimizi 
'lkik etmek üzere (Rist) ismin-

d~ .ecnebi bir miltehassıa get
laıifti. Bu zat, kendisine verilen •ea . ._ h illau tetkik ettikten sonra, 
llkfınıete bir rapor verdi. Bu 

~lPor henüz neşredilmedi. ;;ar Rist burada iken ken

"- ile temas eden tanıcLldar· 
"411 biri sormuş: 
b.ıJ - Mali vaziyetimizi fena 

U)'oraunuz. Bu 't'aziyeti dü· 

~bııenin ve mllstakar bir 
c koymanın imklnı yok mu? 

ltiat ~ cenbı 't'ermİf : 
- Var, sizi kurtaracak 

~- tGtündür. Tlirkiye tntnnll 
.. lftQıı dünyada tanınmış kıy· 

;ttli bir yaridat menbaıclır. 
Undan istifade etmesini bil· 

'-ltliainiz. 

"' ~ l'nrkiye senede 70 milyon 

~ 0 tiltün çıkanr. Bu tütünlln 
. llıilyon kilosu memlekette 
'ilen ·ır ·.. larak rf d" lir- ve sıgara o sa e ı-

• Mütebakisi harice ıevkolu-
~· liükiımetin yalnız tütün in
~dan temin ettiği varidat 

~ede 24 milyon liradır, yani 
b· çcııiıı sekizde biri kadar 

ı:;crdir. Salihiyettar adam· 
ti .tenıin ediyorlar ki, ttltllnle-

l>ultıiıdcn iyi istifade etmesini 
~ ve bu işten anlıyan bir 
ct. tesis edilirse, bu vari· 

t elli a1tmq milyon liraya 

~ilir. Bütçesi 200 milyon 
~' olan bir memleket için 
~ rakam mlihim bir yekUn 

de eder. 

• ~Ylardanberi tütün inhisar 
cai hakkında yapbğımız 

"ttri ~· Yat, bize bu idarenin bu 
~ h~racak bir halde bulun

b'f dtgını göstermİftir. idarenin 
~ 1nda bu işten anlamıyan bir 
,_ "ardır. Behçet B. namuslu, 
...:Ilı· 
'd it ve plw muhterem bir 

~dır, fakat bu ip ehli 
~ ldir. idarenin tqkilitı 
):~tur. çiftçiye karıı hima· 
._ vaziyet alacak yerde, 
._:tahahacı rolllnll oynamak· 
itı ~· Hariçle yapılan ticaret 
~etinde tütünlcrimizin itibarım 
~~\lftur. Hülisa inhisar ida
~~ tiitün işini düzeltip itlete

"~t'ıh:~erde, bozmuş ve zarar 
._.tir. .. 

-.~~ memleket en kuVYetli 
~ at menbaını böyle tesa· 

\İl~ \re bu işten anlamıyan 
t.1 c bırakamaz. 

lt:Yc V eklleti derhal bu ite 
tti'et olduğu ehemmiyetle va· 

~ 'b·ctnıeli, inhisar idare.ini 
~ ır l!lllessese haline kalp 

~l~ relen teşcbbü.aatta 
b. dır? 
Qlti 

"'~Y~ hariçten para arar 
tt,.

1 
h ilden kurtaracak olan 

'-~ kabil varidat menba
~ kuvvetlendirmektir. h:• tlltiin gibi bir altın 

. 'YBl"dır. Bu menbaın 

'ita 0 turup aç kalmak, 
~dit bilirebWere 1•lntu 

· T'1k, herteyde oJ.. 
~ tlbi, ba lf\e ele kabl

lleteı:.......,_ o.. btl ._.... ....... 
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BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Gazi Hz. 

Sivastan Kayseriye 
Hareket Ettiler .. 

{8at tarafı 1 inci sayfada) 

Kütahya meb'usu Recep Bey n 
nll beyle yalnız kalarak uzun 

müddet görüştüler. Bilahare ko
lordu dairesini ve belediyeyi 

ziyaret ettiler. Liseye giderek 
dersanelerde talebe ve mualllm-

lerle yalandan temas ettiler. 
Talebeye sualler sordular. Ezcümle 
edebiyat şubeıinde manbk der• 
sini dinledikten sonra muallime 

ıablahlan Tilrkçeleştirmek ve talebe 
için daha kolay anlaşılır bir hala 

ıetirmiye çalıımak tavaiyeainde 
bulundular. Liseden aynbrken 
çocuk ve ıenç tekmil talebenin 
büyük reisi candan alkışlıyıırak 

ve yollarda koşuşarak söster
dikleri samimi tezahür mektebi 

bir bayram yerine çevirdi. Gençlik 
mektebin bahçesinde beraber re• 

sim çektirmek için etrafında bir 
heyecan çerçevesi teşkil etti. 
Alkış ve yaşa sesleri arasında 
liseden ayrıldılar. Cümhuriyet 

Halk fırkan merkezini teırif 

buyurdular. Reisicümhur Hazret
leri burada fırka heyeti ve sabık 

Serbes fırka aıaaa, belediye azuı 
T• halk ile temas ederek mem-

leketin hal ve utikball hakkında 
hasbnhalde bulundular Cflmbarl· 

yet Halk fırkasının ink.ılApçı bir 
fırka olduj"unu ve yapbtı inkı· 

lapların ehemmiyetini habrlatblar. 
Cümhuriyet Hali< fırk.aaıoıo OD 

dört milyonluk Tiirk milletiniA 
terakki ve tekimnlü hususunda 

tam bir feragatle yapması lwm
ırelen vazifelerden bahsettiler. 

Hallan alkışları arasında oradan 
aynlarak trenlerine avdet buyur
dular. Akıam yemeklerini trende 

yediler. Vali ve kolordu kuman
danı beraber idiler. Tren yann 
sabah Sivasa har~ket edecektir • 

Heyeti Vekilede 
Ankara, 18 ( H. M. ) 

Heyeti Vekile . son içtimaında 

vekiletlerde kullanılacak oto
mobillerin adedi ve cinsi hak-
kında müzakerede bulunmut 
ve kararını vermiştir. 

Men'i Tağşiş Kanunu 
Ankara, 18 ( H. M.) -

Men'i tağşiş kanunu için yapı
lacak yeni nizamname ve ta-

limatnamelerin ihzan için ti· 
caret umum mndtırlüjil ticaret 
mUdüriyetlerine harici ve da· 

bili ticaret emtialarınm eaaalı 

bir aurette tahWini ve aeti
ceaİD aeriaD it'anm bildirmit
tlr. Ce't'aplann riradunu mtl
teakip ta•ima ... mıcb lhıansaa 
lt-.Jıucakbr. 

Mısu'da Bir Fırka Teşekkül Etti 

Adı, Halk Fırkasıdır 
Kalıiret 18 (A.A) - Yeni bir bnknmet fırkası teşkili hak

kında noktai nazar teatisi ikmal edilmiştir. Yeni fırka Sıtkı 
pqanin riyasetinde bulunacak ve halk fırkası ismini taşıyacak
br. Fırkanın programı şudun 

Mısınn tam istikllli, Sudan üzerinde Mıs1.r hukuku hüküm
ranisinin mahfuziyeti, lngiltere bilkümeti ile muallak mesailin 
halline dair bir itilaf aktit kapitülasyonların ilgası, Mısınn Ak
vam Cemiyetine duhulü. 

Sabık Hicaz Kıralı Ağır Hast~dır. 
Kıbns, 18 (A.A) - Sabık Hicaz kıralı Hüseyinin öldüğü 

rivayet edilmiş ise de bu doğru değildir. Hüseyin hayatta, fakat 
ağır surette hastadır. 

~~~--------... ··----------~~~ 
Tıbbiyelilerin Yeni 

Bir Cemiyeti 
Bir kısım tıbbiyeliler, eski 

Tıp talebesi cemiyetinden ayn 
bir cemiyet yapmı§lardır. Bu 
cemiyet bir de beyanname neş
retmiştir. Cemiyetin maksadı 
fUdur: 

l - Aza arasında tesanüt 
ve müsavatı temin etmek. 

2 - Muavenete muhtaçlara 
yardım. 

3 - Siyasi tetekküllerle 
ula alakadar olmamak. 

Kahveciler Cemiyeti 
Dün kahveciler cemiyeti 

azaıı Nuruosmaniyedeki bina
lannda toplanarak eski heyetin 
yeni idare heyetine muamcla
bnı devri için karar verecekler 
idi. Fakat ekseriyet hasıl ol
madığı için içtimalaruu gelecek 
Salıya bırakmışlardır. 

• • • 

Çimentolardan 
Şikayet 

İstanbul Nafia baş mühen
disliğine ve belediyeye bazı 
yapı sahipleri ve in7aat milhen
disleri çimentoların dinlendi
rilmeden piyasaya çıkarıldığını 
şikayet etmişlerdir. Çimentular, 
fabrik boha ve rutubetlerinin 

kuruması için ıskaralı hususi 
depolarda asgari bir ay bek
letilmek lazım gelmektedir. 

Benzin, Petrol 
Fiatlan 

Beynelmilel bütün piyasa
larda benzin ve petrol fiatları 
ihtiyaçtan fazla istilısalat do
layısile düşmüş bulunmaktadır. 
Bizdeki piyasanın da tabiatile 
Avrupa piyasalarını takip et
mesi lizımdır. 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Doktor Mazhar Osman ı lan beı alb asırlık mües
B. Darlllfünunun ve bil- seselerdir. Biıde ise da
hassa Tıp fakültesinin ilmi rülfünun tesisi mahdut bir 
vaziyetini tenkit etmiş. zaman ifade eder. 

Olabilir. Şöhretini ekseriya Kadri Raşit Paşa, far
böyle gürültillil mUnaka- kında olmadan, Mazhar 
plara borçlu olan doktor 

Osman Beyden daha zi
Mazhar Osman Beyin ıne 

yade darillffınunun aley• 
derece haklı veya haksız 
olduğunu burada yazacak hinde söylüyor. Zira Pa
değiliz. f&IUn ifadesine göre, bizim 

Fakat Kadri Raşit Pa· dartilfnnunun kemale er
f&Wn Maıhar Osman Beye mcsi için astrlar lazımdır. 

verdiği cevap ıariptir. Artık, darülfünunun bu 
Diyor ki : tarzde müdafaa edildiğini 

- Mazhar Osman B. gördükten sonra, en bil
efendi Avrupa clarülfOııwa- yilk ilim mücs esemizin 
lanndan da bahaediyorlar- tenkit edilmiyccek bir 
o da Avrupa darillfünun· mükemmeliyette olduğuna: 

'*" /llflll, I.ı.r l1t0nm.J 

Zirai Vaziyet 
Diğer Vilayetlerde 
Neler Yapılıyor? 

Kütalıga - Vişne ve kiru 
tomurcuklan teşekkül etmek-

tedir. 

Kocaeli - Bakla, buğday 
yulaf .zeriyab devam etmek
tedir. 

Sfocrek - Son hafta za.r
fınc!a fazla kuvvetli fır\ma 
olmuş ve mütemadi rüzgar es
miştir. Ayni zamanda şiddetli 
yağmurlar yağmıştır. 

Nal lılıan - Hububatın ha
sadına nihayet verilm~tir. 

Sungurlu- Sert ve devamlı 
hrbnalar olmuştur. 

Edirne - Buğday zeriya• 
tına başlanmıştır. Yazlık mah-
sullerin tarlaları timdiden ha
zırlanmaktadır. KırkJarelinin 

ban köylerine kar yağmıştır. 

Ziraat Tetkikatı 
Ankara ziraat enstitüsü 

müderrislerinden Tevfik Dün
dar B. ziraat müesseselerinde 
tetkikatta bulunmak için lkb
sat vekaleti tarafından Alman
yaya gönderilmektedir. Bu 
hafta içinde gidecek ve yedi 
aylık bir tetkik seyahatinden 
sonra dönerek enstitüdeki ted
risata başlıyacaktır. 

Kahveciler 

Tröst I•laricinde Kalanlar 
Protesto Verdiler 

Şehrimizde bir kahve tros
tu vücuda getirildiği iddalarını 
kaydettik. Bu tröst haricinde 
kalanlar tröste dahıl bazı a-

l nasırın kahve acentelerini 
tehtit ederek tröste mecbur 
ettiklerini ve bu tröstün kah
veyi on kuruş fazlasile sattır

dığını göstererek tröste bir 
protesto göndermışlerdir. Pro
testonun bir suretini tröste, 
diğer bir sureti İkbsat Veki
line, diğer bir sureti de f stan
bul ticaret odasına verilmiştir. 

Kadastro 
Memleketimizde Kaç 
Yerde yapılıyor, Ve 

Nerelerde Bitti? 

Tfirkiyede on yerde kaW. 
b'o yapılmaktadır. Bwllardan 
Mudanya. Maııil&, Denizli, 
!&mir Kartayakuun kaclutro-

'---------------------·--_.,1 lan tamamea ikmal edHPPiftk 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Tramvayda 
Bir 
A!uhavere .. 
- Başınız ıağ olsun 1 
- Amini 
- Allah ecirt sabır versin 1 
- Amini 
- Dostlu başından irak l 

- Amini 
- Merhum gençliğine doy· 

madan gitti. 
-ÔyJe. 
- Biraz tokça .azın idi. 
- Öyle. 
- Fakat bir türlü intiha· 

nnın ıebebi iyice anlqılmada. 
Se ... da meselesi olmasın? 

- Gibi. 
- Demek birine tutkundu ? 
- Gibi. 
- Vah vah ••• Kime göıınl 

't'ermİftİ acaba? 
- Ne siz aonm, ne ben 

sl5yliyeyim. 
- Hadi, hadi... 5ayleyi

ycriniz l 
- Pariaten gtizel bir kaduı 

getirmişti, ona tutkundu. 
- Adı nedir? 
- Demokrasi. 
- Niçin evlenmediler? Ka-

dın mı razı olmadı? 

- Kadm razidi. 
- Kim mani oldu ? 
- Allah ctlmlenıize umn 

ömürler venin 1 

Belediyede Barem 

EMiR GELDi, MERASİM 
SONRAYA KALDI 

İstanbul belediye ve idare! 
hususiyesine ait Barem karar
namesi Maliye vekilinin Iıa... 

talığı dolayısile henOz heyeti 
vekileden çıkmamışbr. Maa
malih belediye reisi muavini 
HAmit Bey belediye " idarel 
hususiye memurlannm hui· 
randan itibaren maqlannm 
bareme göre farklanm anm 
olarak alacaklan h•kkmdaki 
emirnameyi beraber ptirm.ir 
tir. Binaenaleyh eaaa itibarile 
barem kabul cdilmit demektir. 
Yalnız merasim meselosl kal
mıştı. F arklann da birkaç p 
ne kadar verilmesine ba.şl .. 
nacakbr. 

Harcırah Şubesi 
Yapılıyor 
İstanbuldan Anadoluya ı~hı

derilecek askeri ve mil bil
umum devlet memurlarının har-
cırahları yolların saati hesap 
edilerek verilmektedir. Halbuki 
hiçbir dairede bütün Anado
lu yollar.mm mufassal yol aa
atlerini gösterir bir haritası 
olmadığı ıçın memurlann 
yol paraları verilirken Nafia 
başmühendisliğinin malfımab 
sorulmaktadır. Bu hmustald 
mnracaatlann çokluğu dolayı· 
sile başmühendi5likte bir şube 
tesis edilecektir. 

Etibba Odası 
Etibba odası haysiyet diva

nı önümüzdeki pqembe günU 
toplanacak, bazı doktorlarla, 
eczaz.ılar arasındaki ihtillfı 
halletmek için şahitleri dinle-

iye devam edecektir. 

Bir İflas 
Cakmakçılarda Bamatan ha· 

nıncla çelik mamullb ticaretile 
mqpl olan Y ako Ef•diuin 
ifllaına karar verilmfttir. A,ıa 
otuzund alacaklılar topla~ 

rak tufb• iple airatacıld• 
drl\ 



Bazı Fransız 
Meb'usları Te
essüf Ettiler 
Fransa mütemadiyen Al

manya dan korktuğunu söylü
yor, mütemadiyen silahlandığı 
gibi müttefiklerini de silahlan· 
dırmıya çalı~yor. 

Bu iddialar karşısında (Tay
mis ) gazetesi bir makale ya
zarak Almanyadan bu derece 
çekinen Fransa için bu işin 
içinden kolaylıkla çıkabilecek 

bir yol olduğunu s&ylemiş ve: 

sına rağmen 

burada gittikçe 

fazla geniş bir 

daire içinde 
yayılmaktadır • 

rivayetin tah

kikine imkin 

bulunamamıştır. 

Ankara, 19 

(H. M.) -Ta-

lat ve Mehmet 

Emin Beylerin 

Halk hrkasına Bu rivayetin 
pek yakın bir 

"Hududun Fransaya düşen zamanda ta• 
avdet edeceği 

haberinin asıl· 

ıız olduğu an· 

laşılmıştır. 

kısmı bitaraf bir bale konsun!" hakkuk ede
tavsiyesinde bulunmu .... r. 

.,~.,. cejine kani 
Taymisin bu yazısı F rama

da hnjük dedikodulan mucip 
olm.uştur. Bir kısım · Fransız 

meb'uslan (Taymis) e alenen 
beyanı tee$Süf etmişlerdir. 

Kont Bellenin Berlin 

Ziyareti 
Ankaradan döndüğü vakit 

Kont Betlen, Berline gitmek 
istediğni söylemişti. Bu son 
günlerde kararını kat 'i surette 
verdi. 

Macar başv~kilinin bu ay 
aonunda Berlinde bulunması 
ihtimali vardır. Çünkü, Alman 
millet meclisinin tatilinden 
evvel başvekil Broningle ko
DUfmak arzusundadır. 

Kont Betlenin yanında bulu
nanl&nn ifadesine zöre, Macar 
bqvekili Parise, Romaya, Lon
draya, Madrite, Sofyaya ve 

Ankaraya seyahatinden sonra 
Beriine de gitmesi pek tabiicli·. 

Bu ziyaret Almanya ile M • 
· cariatan arasındaki iktısal 1 

mtlnasebetleri tanzim etmek 
makaadiledir. 

- Romanyada Libe_raller 
Romanyada liberal fırka, 

meclia mücadelesine tekrar 
• avdet etmiye karar vermiştir. 

Ba karar, farkanın medllten 
yaktiJe çekilmekten pifmap 

'o1clujıina delil te!ikki .olunu-
. yor. ... 

· Fakat liberaller, mecliae 
. tekrar girmcleriui icap ede-. 
, yeni bir~ok · abepler oldujU

nu id~ etmektedirler. 

Fransız -İ~giliz Dostluğu 
1n,iltere ve Fransa Cesni

,.tleri ittihadı bir Jiyafet ver
•iftir. iki ı.aftu ela nul1ık· 
lar teati olunmUfhu'. 

lnptereden g6nderilecek bir 
resmi heyet, Parla ve V erclha 
ziyaret edecektir. 

Irat olunan biitlba nutuklar
da lngiiiz ve Fransız dostluiu· 
nan yalmı alda Ye manbja 
dejil, en derin kalbi rabtta
lara istinat ettiii iddia olan-
•Uflur· 

Fakat illve etmeli ki bu, 
Mr meraalmden ibarettir. Bu 
iki millet aramda hakiki dost
luk Yarelar, denebilmek İçİD 
elde delil 1okh. 

I Kardeş Kavgası 
Karaglmrlkte Karabaf ma

Wuinde oturan Ali, annesini 
dlverken ~ iatiyea 
kardeşi Abdumdımam ela da.. 
... •• ıtaladea , ............. 

olanlar vardır. 

Serbes hr- Bir hatıra: Uç bat;rık ag eınntl F~ B. /•met Paşa ile 6irlilcte .gelli bir 
kanın sanmesi /ırkanın doldula haberini Yalooada ıaz11tecil11r11 dilet• lrbirişl11rill 

Fethi B. Şeh
rimize Geldi 

üzerine bu fırkayı istihfaf et- bir alika uyandırmamıştır. t mÜm görünmemesidir. Bir 1 Ankara, 18 (H.M.) - Fethi, 

mek llzere yeni bir fırkanın Bunun sebebi ortada yeni aralık bu hususta Yahya Ga- Nuri ve Ağaoğlu Ahmet Bey-
doğacağı haberi burada fazla bir fırka teşkil edebilecek si· lip Beyin ismi dillerde dolaş- ler İstanbula hareket ettiler. 

Serbes Fırkanın Feshi Hadisesini Bir Kısım 
.• 
Istanbul Gazeteleri Nasıl Karşıladılar, Bu 
Gazetelerin Başmuh~ıfirleri Ne Fikirdedirler? 

Serbe• fırkamn feshi hadisesi 
etrahnda latanbul l'Heteleri baıı 
miltalealar yazmıtlardır. iktib• 
ediyoruz: 

Nasil İnfisah Etti? 
Cumhuriyet: Y. Nadi 8. 

Ankaradan Yazıyor 

Kendi kendini lağıv karannı 
verdilden aonra S. C. fırkası 
lideri F etbi Bey bu neticeyi 
Gazi Hz. ne arzetmek üzere 
Çankaya'ya gitti. Bugün öğ-
rendijimize göre Gazi Hz. 
fesih kararına attıla hasıl edip 
ileri llbiilen eababı mucibenin 
ula varit olmadıima urabatle 
ipret etmekle b,raber flrka. 
lanm terketmekte mWlll' olan 
.-kadaşlarm aerbestii hareki· 
bm takyide ltlzum Ye mahal 
girmediklerini beyan buyur-
m. flardır. -

yata mazhar olmıyan S. Cz - Acaba ne zaman geliyor? 
fırkasının kusurları hep 'kendt Bu gidişle sıralar boşalacak, 
erkin ve efradına ait \aj~ be+es Gazinin bulunduğu ye
bklar içinde n bayet lıayat ri framıya başhyacak idi. 
imkanı bulamıyarak ortadan Serbes fırkacılar en iyi yolu 
çekilmişfr. Milletin sinesinde buldular: 
ve tar.hinde bırakacağı eıt "Jı .. Muhalefeti havadan naşi 
ise ma&tteessüf hazin ve a ı , {IAbiyatımızın icrası geri kal
bir hatıradan başka bir; c mıştır." 
değildir." ·' Şimdi hepsine dubuliyelerini 

Yunus Nadi 1 " ieri vermek kalıyor. 

Milliyet 
Falih Rıfkı B. yazıyor: 

1 

.. Gazi, lstanbulda oturduğu 
zamanlar bazı otel ve gazino
larda ara ııra bir haber ya>1-
lırcla. Gazi Paşa geliyor. sq. 
iskemleler dolar, otel Ye ruJ· 
nonan kasaaı biraz para yli2'l 
girllrdO. Her tarafta Serb,. 
firkacılar salor. hnnı işte beyit: 

- Gazi geliyor. 1 
Reldlmile doldurdular. -sı 

yirdler toplandı. Fakat hep.i-
nin gizi kapıda idi: -

' 

Vakıt 

Hakkı Tank B. yaz1yor: 
Nekadar isterdik ki Gazi 

ile siyasi mücadeleye girmek 
aneaüliyetini Ozerine almaya · 
habrına getirmiyen Fethi Def 
burada dlhi fa)uslanmn gale-
be çalınmaz nllfuzmıa olduP, 
'kadar IİJJUetlerinin İlabd ~ 
kuvvetine de karşı gelmek 
aılmklin ölmadıp a6ylemit 
bulunAlardi •.. 

O vakit daha samimi olurlar, . 
6aziye teslimiyetin •dece bir 

Muhalefetin gerek Mecli8-
teki beyanabnda ve gerek 
felila kararındaki. ifadabnda 

. bu eebabı mucibe ile - bır Dahiliye Ve~ Tamim Etti 
propaganda yapmak fikrini 

~ ;;.;-:-: S. Fırka D'-ğıldı, Taşra 
propagandanın •mimlyetle T k I rr l 
telifine imkln olmayan bir ha- . eş i ib 1 11 op anamaz 
reket olduğunu meraretle 
kaydediyoruz. · 4 

Gazi Hz. H. Farkaunın Reiai Dahiliye vekile i viliyetl,~ g&nderdiği ıu tamimle Serbes 
iken memlekette bqka bir fırka ım inf sa 111 bi:ctr1rift~· 
fırla. tqkil olunamıyacaia .. 1 - Ali l< e-..~ı B. imz e bugün viliyete veri en bir isti-
fikride ıelinc:e bunun da ha· dada S. C. fırkasını feshe ahi' verdiği ve bu karan farka 
kikatle hiçbir alika11 yoktur. teşkilitma teblii ettiği bi1dirJıQl1~r. 

Gui Hz. nin vuiyetleri cla- 2 - Bu karara gire tafrW'da fırka mensuplannm tecem-
ima ve hep blyle iken ba muat kanununa muhalif her tDrlil nlimayişkArane tezahürabna 
memlekette bqka fırkalar 116- meydan bırakılmamuı ve muw'Jli 'uayif bir hadileye meydan 
riilmemif detiJclir. Onlardan vermiyecek tedabiri lhimel ittihazı tamimen teblii olunur 
biri de ıon defa kendi erki· efendim " 
mnm beceriksizlikleri yOz6n-

1 
, 

• 1 :!: ; ~e~'!:!e:, feshettik- Fethi B. lst~nbula Geldi 
Hallaa bitin temeanilerb Mefsuh Serbea fırka rll••undan Fethi, Nuri, Ap otl• 

mise rfıi- - ............. .....,.~.....,.111.m-~Be,ı.r ba• .... phrim•• ıoJmiılerdir. 

dostluktan doğmadığını ıöyli
yerek kendisini lider sayanlara 
Serbes fırkanın ilk ve son ~
zel eseri olan vasiyetini ver· 
miş, bırakmış olurlardı. 

Bunu yapmadılar. İşi bıra
kırken &Gzlerine"l>en yapamam, 
isterse başkası yapsan!" edası 
'c r il er ı i u h ıl arkadaşlığa; 
bc!e " arkadaşımdır, dostum· 
dur, mücade!e edemem! "eda-
11 ise vatanperverliğe uymaz! 
Bu Serbes fırkanı .ı son işle
diği kusurdur; intihannda ı · nil 
eılan evveU i eri yarın gözden 
geçireceğiz. 

Yanq 
Arif Oruç B. "Fırkanın ı.-." 

aerlevbasa albnda diyor · ld: 
"Jkinci fırka, memleke?gtt
miml kontrol hakkını 
mak üzere Gazi Hz. nin 
viplerile tqekklll etmişti. Mu~ · 
tala · Kemal Hz. Reisidlmlıur 
kaklıktan m&ddetçe, bitaraİ
blll.mm vait liuyunnUflUdı. 

· Son dakikaya kadar bu vait
lerini incaz buyurduklanna 
tüphe edilmemelidir.,, · 

~Fakat Serbea fırka ma'uli
yet mevkiin.de bulunanla~ 
değil, doğrudan doğruya Mui-
tafa Kemal Hazretlerile karşı
laştınlmak manevralan takip 
edildi. Fethi B. bu çok nazik 
vaziyet· kUfwncla çekilmek, 
fırkasını dağıtmak mecburiye
tinde kaldı. 

Fethi Beyin fırkasa-ı dağıt
ması bir istifa, bir protesto 
m:ıhiyetinde kabul v" tefm 
edilmek makul olacaktır." 

.. Şu aksnz, bakım11z geri
lemiş tl}kede, yeni bir fırka 
t~"ekknl etti diye, biltibl 
ftmijeri ondan b~klemek de+ 
ru deji!di. Gene bu fnb 
ortadan çekileli diye, hmrana 
kapalaamn manam yoldur. 
Alil balrkma aramayanı.. ald
betleri elim olur .. • 

-- k ııı11 
Dün sa bık Serbes fır daa 

İstanbul ocağına Ankara ,J 
Fethi 8. in imzasile bır te g 
geldi. Bu telgrafta: , .,e 

- Hesapların tasfi!e~iiıi" 
demirbaş eşyanın tesbıti 
mu tekit ediliyordu. ger 

Katipler hesap başıoa tııJİ1' 
tiler , yekiınlan ceıue. ,,. 
başladılar. Elde ellikl~ 
ticeyi öğrenemedik, rak. f r 
teferruatını da göremedik· ı.ft 
kat sonradan kulağıl!Jll' 
rivayet geldi: ~ 

- Serbes fırkanın iflt ttf 
den son güne kadar ,.ıf• ~ 
paranın miktan afbDlf 
lirayı bulur! deniliyord• dol• 
Fethi B. Mazur M11 

Değil Midir? ·rJtl: 
Hesap memurlari:e kA~Wit 

içerde defter üzerine ~ 
çalışırlarken fırkanın ba , 
belki son defa gelell ' 
:ırasında, küçük ve bD,ok~ 
lonlarda münakaşalar ?. 
ediyordu. En şiddeti . S. 1-
söyliyen liiccardan Na~_J.-

- Ben fırkaya ~ 
zaman ne Fethi Beyi ta p.i;.4' 
n ! de ~~ri Beyi, d;: o c!o. ~ 
mi ve hususi hayatiatl dd" 
kında malumata malik. r' 
dim. Fakat neşrettiklel'I ~.M' 
sipleri okudum. Şabal dur~ 
celerime muvafık buldaJlll 
fırkalarına girdim. ~eti 

Fethi B. bence pre ~ 
etrafında toplanan ku-el~ 
mllteşekkil anonim bir ~,ıi 
vftcuda getirmişti. 811 ~ 
şahsan feshe btıkla ~1' 
isterse · istiFa eder, f 
kendi 1 a:ne barakırdı. bİ~ 

Fakat feshetmekle~ 
ıerefimh 1 ~ oynamış, bu ~ 
ile memlekette atiyen et-~ 
cılığı öldürmüş oldu.~ 
sonra hiçbir fert bir ~ 
aamimiyetine inaıuıİıYX 

Nazm,i Beyin bu z 
kuta Fethi Beyi mal~ 
ler de varda. Bunlana eO 

da Galip Kemali bey ~ -~ ~ 
maamafih Galip Ke~.Jf ~ 
mukabele eden bafk...-: ·. 
vardı. .. 

~ 

Fırka Kuvire~ 
• 

Kaybetmişti~ 
Bu mukabelecilet ~ 

fırkanın on gibıd~ :M! 
tini kaybetmif ofduilİll! ";,t.~ 
yenler, delil ~~ 
a anlar girillllyer :hJ. 
~ar arauncla pfai" 
olanlar da mevcı. t.• 

------ yıl' 
Kanlıca - Beykol _L.., 

Buglln Nafia ~fi! 
litbıcle ıc.nı.ca·~ P 
ainin ihalai ya • ~ ~ 
yol (1,5) kilo•~ 
olup bir 1CDecle .- __ jl f 

B .. ~J Her Köye ırd • 
Ver i·l 1 t'. 

KauwfelerlD ~ 
bil etmek için ~ 
bet kiye " 
kilerile poli9 ~ 
birer ...,. ....... ...--. 



Kari Gözile 
G Ördükleri mi z 

V l!rgi işlerine Dair 

~,.....,.. 
~ harada awblde lftlpl 
,.. kllçtlk clBkUa ltla ....... 
~ teYllt ettlli paraaWıpa 
Ma llr •erihneal lmklDI olmayan Od 
it., •Ja 1•kın bir ver,Ue mllkelleflm. 

'tGrto mahrumiyetlere kaUanarak 

' birkaç para artbramachfım 
~ Yerrilert ftrirkea pdiljilm 

b hah edeyim ı 
'9t 11.ıı,ede aeae batı Hu:lrudır. H• 

~ llıaaeret ile yeni aene için terki 
llıi edeceklerin hali bamr aene lpa 

~lıte Hulraae kadar nrsllertnl 
"'1 eri halde mGteaklp aenenla 

'- :~•lııln Şubatta tahakkuk etmealnden 

' 'l~Jrlhakldn o bir aenenin Ylrgt.lol 

"- 1Gldenmemek için K&nımuaaal 
"-ı. 1etlade terki tlcueta mecbur 
bı._ 1-lar. Ve bu ıur etle maidur 

~· itte ben de b-larda 
~ Ne l~la mlltealdp aeneala 
'ha llwraada tahakkuk etmeyip te 

' lenenla Şubabnda tahakkak 
-......_· _Ve ben flM .ıee ldmHlerba 

t.t:~etlaa Mbeblyet v.u.lt oluyor. 
l .... ~ ....... 

...... ~ aeaa WrH.iala .-.ıo. 
~le bakkalhlda lftlpl etllll 
~ O.maa a. a.-da bir ldm11re 
'llıt lptlduıada d"'9111fl " o ta
~ ltilaaren Yerslnla cWlrk .... a itli
' lrl•ıeye alt olacatı cllaetle ı.... 
' lehakkuk ......... k.,.fl,.el 
''hrlar ve yeni mlateclr o ,andea 
~ Yerpln kudlae alt eldufmua 
~ • Fakat memara. dalpablda 
lıl.._- teldi alylemealad .. (deYlr alaa 
~ •qlyl lserlne alchfına dair 
~ Vel'ID4"ai lbun lmlt) f11batta 

~ tahakkllk etmlt oldutl için 
'- , tl111ıa haıdrandH lblr hadrana 
t -. • adamın pllflp p•a kuandıp 
'....... Yerflal olan ıteluıea lira 

"....::.•yı bla verdik. Bu birinci 

~ Ceçea .eae yılalaeafı "'9 
S... ine mecbur kaldatı• dllkklma 
'llıılddetl de Martta hitam bulacap 

:La. · S-• m~ clftbla •ersi•~ 

~ ~uku ... ·e1..ıa1a bir •r 
....._- 18Pll•l!Alndan ıc.a ...... ııaide 
..._--,.,. IDecbw kaldım ve ~ 

;'- lirdlm. 

ı.._ .. ":" ŞllDdl ltlediffm clBlckl.aİ (324) 

~ o:dutum, Nlaan ve lla,...ta 

-..._:. -.., ....... ,.. fkleeeti••• 
~ aene lçlıa . lcanm tecdit ede

~11. " ıeae bu Şubat tahakkuk 
~lladea mıt .. klp ..... 1a .. 

.... Jn!eamemek ~ ftl'll• 
""- "-dıttm 19• phtllUJ'a hakkm 
..... &Jltıtrda çahtuaamak ve tam ver

"-. "-ipte ltet - para artbncap 
...... _ ................. .. ~ kads 

~"• beyhucle 1•• resmek " 
~ KbUuaul .u..,etWe 
~ --!-- kah,..._.. 

' J'aad+- aebeplerle lllruimda 
~-- ........... bu teldi ... . 
' ......... a111r• .. kul'-
~ ........ eelp, et• ........ 
, ................. akba _.,.... ......................... 

' ...... cacW ... lo~tacı 
Ya•/ Zig11 

"•'-'· . ~ ftDllUll'fUI: ~ 30 -

Yeni Sıhhat ·Kanunu ~ Karşısında Kadın Ve Kalp İşleri 
Yapılacak Çok iş Vardır, Bunlar- .s·· v; B M l . h • us e oga ese esı 

dan Bir iKi Tanesini Kaydediyoruz Kadının Boyanması 

lstanhalsoka/danndatozWJpis
lik içinde köfte. balık pifirip açık
ta satanlardan bir üd nümuu 

Sagdaki resimler: pis, havası bozuk, mik
rop menbaı küçük kahvehanelerden ikisin! 
gastermektedir. 1 

6 teıriniaani tarihinden 
beri Villyet ve Belediye 
yeni sıhhat kanununu tatbik 
ile mtıkelleftirler. 

Sıhhat kanunu yenilecek ve 
içilecek ıeylerin ubhl prtlan 
canıi olmamı emretmektedir. 
Hem pdalaruı temiz olmua, 
hem de yenil~k ve içilecek 

yerlerin •hhi prtlara uygun 
bulımmau llzı~dır. 

Gıdalann Yerilditi kaplar 
ela temiz ye ubbl prtlan 
cami olmak icap eder. 

·oan bir mubarririmizi 
lata.bul içinde ufak bir aeya-" 
hate memur ettik,, malaUri-
rimiz p-dllderini . flJI• anla
byor: 

PEYAMi SAFA 

' latan bulun hemen bu ye-· oteldirler. 
·rinde, fakat bilhaua Galati, Şehrin fukara Ç&l1llanncla 
T opane, Unkapaıu, Kuım~ ı birçok 10kak Abalan vardır. 

Eclimekapı taraflarında tf~, Bunlar yiyecek ve içecekleri 
havasız, tavam balık, mua ~ ·açık~ yayar, açıkta aatarlar. 
ADdalyeleri kirli bir lÜı• Kullandıldan vuıtalar pistir. 
kahveler vardır. Y aptıklan ıadalar sıhhi prtlan 

Bunlardan bazılannda esrar cami değildir. 
kabaklan çekilir, kalavel· Kanun icra mevküne girdiği 
tavamncla kalan bir 

0

dum halde Sdıhiye mlidüriyeti ve 
tabakua içenya ülencİirir1 ; belediye biınlara kal'fl likayt 
kahve mGclavimleri bu Jl,İa ha- durur bir vaziyettediler. Her
nyı tenefflia ederler. " ıün birçok vatandıaflana llh-

Çay ve kahve fincanlan ek- hatleril~ ve hayatlarile oynayan 
aeriya lönktıi; bunlar b~ bu mikrop Ye hastalık menba
-- ,Wmnmu. Bu kahveler'f ~ bu ıekillerile mllaaa~e 
bir takım kimaeler d4 ptaf, etmemek icap eder. BelebiyeDİD 
kmlkarlar. Bu kahYeler. ba M-. Ye Sabhiye mGclnriyetinin na
kill.nle api amqda bir4!' ,.. -.n dikkatini ceJbederiz. 

Namusla Alakadar Mı? 
Kadın Niçin Boyanır? 1 Sera/ Ropları \ 

Biz sokakta veya bir mec.
liste boyala ve süslü bir kadın 
gördliğümüz zaman derhal 
ondan ıüphc etmiyc temayül 
ederiz. Ciddi, vakur bir kadına 
stla ve boyayı yakışbramayız. 
Kadım olduğu gibi görmek 
onun lehinde hüküm verme
mize saik olan amillerden biri 
olur. 

Fakat bu hükmümüzli verir-
ken kadımn niçin süslendiğini 
tetkik etmiye lür.um görmeyiz. 

Burada süslenmenin ve ziy
netin tarihini yapacak deği-
lim. Çtınkn bu, uzun sürer • 
Y almz bu kadannı kaydede
lim ki insan dtınyaya geldiği 
flbıdenberi ıilse ve ziynete 
d&tkllndür. Zamana göre kcn
cliaini beyendirmek ihtiyacında 
olan cins daima güzel görün
miye ehemmiyet vermiştir. 

Bugllnkll cemiyet hayatın .la 
kendiaini beyendirmek mecbu-
riyetinde olan kadındır. Kadın 
olduğundan daha güzel görün
m ·ye muhtaç ve mecburdur. Bu 
ihtiyaç kadım söslenmiye ve 
boyanmıya scvkeder. Annele
rimiz, ninelerimiz de süslenir
lerdi. Bugünkü kadın ve kız
lanmı.z da ıiialeniyorlar. 

Bug&nkü boyanmanın ma
nua pdur: Medeni kadın ~ 
biatin bütiln kusurlarım dü-
zeltmek imkinına maliktir . 
Yllzüne ve vücuduna iti-
na etmesini bilen bir kadın 
daima ~biatin ona verdiği 
ıftzellite faik b;r giizellik te
min edebilir. Bu imkana ma
lik olan bir kadının bundan 
istifade etmesine fena nazarla 
bakmak gUlünç birıey o!ur. 

Y almz burada dikkat edi
lecek teY tudur. Bazı kadınlar 
stisü ve boyayı kullanmasını 
bilmezler. Bunda ifrata vanrlar. 
İtte h0ta gitmiyen Ye bizleri 
rencide eden bu kabil kadm
wdır; namusla alikadar g6-
rtlnen boyanmalar bu mlfrit 
boyanmalardır. Buglhıkll neslin 
kwan aadeliti tercih ediyorlar. 
Onun içindir ki boyalı kızlara 
o g6zle bakmıyorlar. 

Hanımtegu 

. 

\ 

Bu roplann ceketlerile etek
lf!ri milstakildir. Yani ayn ay
ndırlar. Ön kasım düğme~idir. 
Eteğin üst kısmanda ve ·yana 
gelen tarafta mevcut pastalar 
ütülenmez. 

Bu ıuretle vücudun rahatını 
temin eder. Bu nevi roplara 
(Scraf) roplan diyorlar. 
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lıltlncle bulunan b&tlha mae
leleri dllfOnmekten kaçtı YC 
maddi bayabn teferruatile km' 
etini oyaladı. Batmı iyice 
yakada ft kolonya ile unlada. 
.Aynada ykbi\ &~tkik etti. 1:-

kehribar tanelerine · bakarak. 
OIJ1an her pktınden daha 
ıtiel buluyormq ıibi, tebu
ıimle, birer birer seyrediyordu. 

Dinde bir allrO fikirler anuun - Peki, Bey baba, J tld ... 
ayaklandılar ve hedefaiz bir Hakkınız var, biliyorum, anh
kalabaık gibi gOrtllttı çıkardılar. yorum, bu böyle devam ede

Faiz Bey kızman ruhi vaziyeti- mez diyeceksiniz, bir aya;ı
Dİ anlar gibi oldu ve acele etti: nızın çukurda olduğunu aöy-l'ATIB-BABBIYI 

GIDDn hayabna girmek için 
baloya ait Gmldine anbDak 
lmJorclaı fakat buna da ce• 
aareti 1okta ft ne olclaldanm 
bilemeditl bir alay meçhul 
ft ,ezleri lrtlll manil•, lini
dlnin inini kaiyorlanb. Ba 
Ba maniler c:hprdan m ıe
liyorlar, yoba neriınamn için
de mi doiaJorlarch? Zaten, 
bu prip nihf 1er1emlik için
de, lleriman cfıPrdald hacliae
lerle keneli ruhundaki m&te
macli olutlann nerede bqla
)'IP nerede bittiğini ve nud 
kaynaştığım anbyamıyordu. 

Fakat g(bıleri gene sayda: 
Baloya bq ,on var. 

Ve gininceye kadar, mu-
L-..1..1 __ .... __ .,: • .:.: 
~ unm ~-

-pi UJUIDUfba , bir p ~ 
velki .mir buhranının ytıZoft:: 
deki izleri lilinmitti. Buna 
aevindi ve. yemek oduma ~ 
ze balatlarla Ye ıtıltımsiyere1' 
sirc!i. 

·Faiz Bey de Nerimam 16-
ler yilz.le ftarplaclı: 

- Gel bakalım, clecli. · 
Babumın aydınlık 8esİ Vf 

nqeli 16zlerl Nerimanın n... 
tinden biraz evvelki tazikl 
temamile kalclırmaşb. Genç 
im birdenbire ferahladı ve 
geçen hadiselerin zehirinden 
bir anda kurtulmama aetincife 
babamna doğru aebepaiz bir
kaç adım atb. Elini 6pmek 
bile istiyordu. Fakat sabahlan 
b6yle bir Adeti olmadığı içiıa 
anusaau gayri tabii bularak 
vaza-eçti, oturdu. 

p.- ,a,. t..wla ,.w,_ " 

Hep ayni ne,eli gözlerle 
baflDi kmna doğru kaldırdı: 

- iyi ettin de erken kalk
bn, seninle konupca;.m py
ler Yari dedi. 

Fakat hiçbir mlbıakqaya 
ihtimal verdirmiyen rahat bir 
durutu vardı, hatta bir m&jde 
vermek istiyen imama hali 
vardı; Neriman sevinçle ve 
merakla ona baktı; 10nra, 
yavq yavq, sevincini kaybe-
derek, merakın uyandırdaiı 
birçok tahmini fikirler içinle 
auaarak d6şüdl. 

bk anCfa hakikati gayet iyi 
tahmin etmiıti: Babas1 ona 
fflenmekten bahsedecek; buna 
o kadar emniyetle hükmetti 
ki vereceği cevap ve .öyliye
ceği a6zleri dütünmiye ve 
hazırlamaya başladı. Fakat, 
bir aillh aeaile uyanan Ye 
oraya bur~7~ telifi• kOfUPD 
4Dmlıl• gibi, Neri••N _.. 

- Yeni birşey aöyliyecek liyecekainiz, benim saadetimi 
deiilim, dedi, evvelce birçok prmek iatedijinizi anlatacak
defalar konutulmuttu g6ıilfül- umz; peki, bunlan bana evvel
mllştil, karar verilmifti. Fakat ce de söylemiştiniz, peki, ben 
sen biraz zaiftin, doktorlar itiraz ettim mi?Gene de etmem. 
araya gireli, "Yirmisini ıeçain,, Burada bir muhit var. Şinasile 

d dil beki dik. Fakat, •--- evlenmemi bekliyorlar. Gece e er, e &glm... b b 
Neriman, babumm tenkit fllndllz ben Şinuile era er 

ve nasihatle kanşık mun bir yqadım. Evimizin ikinci bir 
al&e b··•:::·ca~m biuetti, kı- erkeii ıibi bir ıey Adeta._ 

~ •• Nik.llwaız olmaza& olmaz,· reza-
zardı, ay 7ere vurmıya ı ı · ı L--•-cla Ye iki defa silkindi. let o ur, namaa mese esı o ur, 
._... hatta çok pç bile kaldık, 

Faiz bey devam etti: ...a.yqrum, bunlann hepsini id. 
~ .Sen lıerteyi i~e m~- rak ediyorum, peki, Şinasi 

tedll'llD. lftiliat ettijim • bar benim er geç •.• kocamdır, 
zekin vear. Arbk ~· ~ olackbr, ben buna itiraz ede
k6ttıy6 anlatacak değilim. mem, hem de ıiz ıinasiyi ot
hert~ ~. mapllah; c1e" IUDm gibi aeveniniz, sizi gllceDıı 
takdir edersm ki yol L16n diremem, bunlann he si d • 

d6fllp baydmalar,~elere k°t iyi, gtDel; fakat, ba' m"!°'~ 
maı.r, filAn. •. sıhhat ıçın, manevı- lm .dd . ti 

t · • ha lı · ti d~ldir o ama cı en w yor muaun 
ya Nı~ yır bı~arle eb~ "'~·F • . S6yleyiniz, iatiyorme-..-nm? 

enman, ır< en ıre lllZ 
S.yin 8e8İnl lceatia ,~ .... 



6 SayFa 
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ENVER PAŞA 
Buharada Ruslar Tarafından Nasıl Öldürüldü? 

'--------Anlatan: Agabekof : 7 > _J 

Kısa bir müsademeden son- kından temas imkinım veri· 
ar Enverin kıtaab dağıiıverdi. yordu. 
Enver Paşa ise, taarruz eden Esasen o sırada en çok Ef
kuvvetlere karşı birşey yapa- gan ahvalile ve bilhassa Tür
mıyacağını anlayınca berabe- kistanın çete halinde çalışan 
rine aldığı otuz süvari ile kuV\·etlerinin bP.rekitile alaka
uzaklaşmak teşebbüsünde bu- 1 dar oluyorduk. O z:ım~ Ef
lunmuştu. Fakat uzaWaşmıya gan hükiımeti, Rusya ile dost
muvaffak olamadı. ÇJnkü luğunu her fırsattan istifade 
muhafaza albnda bulunduğunu edertk ilin ediyordu. Halbuki 
.zannetmediği bir ni>ktada önn- Türkistanda faaliyet gösteren 
ne Kızıl silvariler çıkb. Ve çeteler ise Efgan - Rus bu
çok ıiddetli, kılıç kılıca bir dutlar mm iki tarafını teşkil 
mübare~e başladı. Envc.rin eden ( Ommüderya ) nehrinin 
yanında bulunan otuz kişiden Eigana ait kısmına yerleşmiş, 
ancak ikisi kurtulmuş. onlar fırNt buldukça Rus arazisine 
da atlarınin mukavemeti saye- taarruz ediyorlard.L 
sinde bütün gayretlerile muha- lranın vaziyetine gelince: Bu 
rebe meydanım terketmiılerdi. m~mleketin ~yeti bizi fazla 

Maamafih Enverle muharebe alikadar etmiyordu. Y alııız 
eden kwl askerler, karşılann· lranın ( Meşhet ) tehrindeki 
da sabık Osmanlı ordulan bq- atatemiliter (T omaon) endife
kumandan vekilinin bulundu-

mizi mucip oluyordu. Bu vazi
yet karşısında mukabil hare
kete geçmek icap ediyordu. 
Ef8'"JID ( Mezarışerif ) şeh

rindeki Rus konsolosu (Dum
pis) in riyaseti albnda bir 
istihbar şebekesi teşkil olundu 
ve bu tube (O. G. P. U.) ya 
raptolundu. 

Bu tuhenin ne tekilde ça}ıf· 
bğı hakkında bir fikir edine-

bilmek İçin misal olarak fU 
vak'ayı anlatmak isterim: 

Efgan hlildimet:İn.İD Taşkent 
konsolosu Tacik milletine 
mensup bir adamdı. 

Ba komoloala mlinasebata 
pişmek için rene Tacik mil
letinden Haba"I" i1minde bir 
ad·- clnet etmiftik 

(Arkaa nr) 

ğunu bilmiyorlardı. Çünkn 
onlara hiçbir ıey söylenmemif, 
sadece isi Buhara çetelerine 
karşı gönderildikleri bildiril-
mişti. Muharebe bittikten 
sonra cesetlerin gömülüp 
ortadan kaldanlmasına teşeb
büs edilmişti. Siyasi ko-
miser ve adamları, ölülerin 
teşhisi için emir almışlardı. 

Güneş çıktıktan sonra yapılan 
bu feci ameliye esnasında, 

maktul düşen süvarilerin ara
sında Enver paşanın cesedide 

Urla Cinayeti Davası Ne Safhada 

Veresenin Tazminat 
Talebi Reddedildi. 

bulundu. Bir kılıç darbesile 
başı, omzu hizasından ikiye 
biçilmiş bir vaziyette idi. 
Koynundan ayırmadığı Kur'anı 
da yine ayni yerde duruyordu. 
Üzerindeki evrak ile beraber 

bu Kur'an da alındı, Taşkende 
gönderildi. Orada, siyasi teş
kilat tarafından Enver için 
vücuda getirilmiş olan hususi 
dosyadaki evrak arasına ko
nuldu. 

Bu hadise, o havalide şüyu 
bulmuıtu. Enverin ölümünden 

sonra Buharada, Sovyet kuv· 
vetlerine karşı koyan bütün 
kuvvetler birer birer dağılmıya 
başladılar. Enver paşa taraf
tarları ise Efgan yolunu tut
mayı tercih etmişlerdi. 

İzmir ağır ceza mahkemesi 
Urla hikimi İhsan Ziya B"yin 

ölümü hakkındaki davaya devam 
etmiştir. bk evvel sabık Urla 
mnddei umumisi Şevket Beye 
yazılan sualin cevabı okun
muştur. Şevket 8. , bu ceva
bında bir ayak 6lç.listı alimp 
maznunların ayaklanna tatbik 
edilmiş ise de uygun gelip 
gelmediğini habrlıyamadığım 
bildiriyordu. 

Bu cevaba, mlldafaa avukab 
Mustafa Nuri 8. itiraz etmiş. 
tahkikab bizzat idare etmif 
olup elyem adliyede mevki 
sahihi bu!unan bir adamın 
bükümeti bile alakadar eden 

bir meselede bu şekilde ifa· 
dede bulunmasam prip gör
dOğünll kaydetmiştir. Bundan 
aonra davacı vekili avukat 
Halit B. mahkemeye bir istida 
Yererek (39) bin lira tumhıat 
Utemif. maznuna ait malların 
haciz albna abnmamm iste-
miftir. 

Mnddei umumi de ma.mun
lann tahliye talebi Ye keşif 
meseleleri hakkında mütalea 
beyan etmek üzere evrakı 
istemiştir. Neticede hakimler 
heyeti tazminat talebini reddet· 
miş ve evrakın müddei umu
miliğe verilmesine karar. ver
miştir. 

Kurnazca Bir Dolandırıcılık ... 

Bir F ınncı Adliyeye 
Müracaat Etti 

Beyoğlu Balıkpazannda 13 ı Derhal anladım ki dolan
numaralı francala fırınını işle4 darıcı karşısında bulunuyorum. 
ten Rizeli Muhsin oğlu Ömer Hemen mensup olduğum Kı-

Halledilen Bilmecemiz; 

Soldan Sağa, Yıılcardna A,ağı: 
1 - Çalgı 2. papu 5, ni-

da 2 
2 - Adet 4, eserler 4 
3 - Manda 5 
4 - Erkek 5, fakat 5 
5 - Geminin tenine d6n

mesi 1 
6 - Olmamq 3, rabıta 3, 

kumq 3 
1 - Reisicümhunımm 7, 
8 - Günlerdenbiri 5, zul

meden 5 
9 - Ademin oğlu 5 

10 - Himaye eden 4, fen, 
bilgi 4 

11 - Şişkinlik 2, kanun, 
usul 5, nota 2 

Midilliden Davet 
Bergama Sporcularını 

Çağırıyorlar •• 

Bergama ( Huausi ) - Mi
dilli Türk ıpor kulübil Ber
gama sporcularım Midilliye 
davet etmiştir. Mevcut tasavvur 
şimdilik bu davete icabet edil· 
mesi merkezindedir. Bu arada 
bir kısım eşraf ile baıt avu· 
kat ve doktorlar da bu seya
hate iştirak edeceklerdir. 

2 l sporcu ile beraber kafilenin 
44 kişiyi bulması muhtemeldir. 
Bergama sporcuları şimdiden 
idman talimlerine başlamışlar
dır. 

Can. 

Güreş Müsabakaları 
Güreş heyetinde 21-11-930 

Enver meselesi de halledi
lip Buharadaki tehlike ber
taraf obnduktan sonra vaziye
ti esaslı surette murakabe al
hna almak icap ediyortlu. 
Bundan dolayıdır ki başında 
eski dostum Stirne bulunan 
Türkistan istihbarat teşkilatına 
intisap ettim. Beni, Ukolof is
mindeki zatın idare ettiği şu
benin birinci kısım amirliğine 
tayin ettiler . 

efendi müddeiumumiliğe bir 
şikayet istidası vermiştir. Bu 
zat istidasında garip bir dolan .. 
dırıcılık teşebbfisünden bahse
diyor, ezcümle diyor ki: 

lıcali askerlik şubesile maka- tarihinde C. H. F Beyoğlu kaza 
mı Alinize müracaat ediyorum.,, merkezindeki mıntaka idman 

Bu müracaat üzerine Adli 

1 

salonunda tecrübeli tecrübesiz 
t k"b t b 1 h göreşçiler arasında bir müsa-
a ı a a aş anmı~ r. baka yapılacaktır. 

Bu kısmın vazifesi ec~ıebi 
casusları ile mücadele etmekti. 
Bu iş mühimdi. Çünkü Tiirkis
tanda, bazı ecnebi devletler 
hesabına çalışan birçok casus 
vardı. 

Meseli teıbit edilen bir 
rakama göre Taşkentte şüp
heli gözle giSrtllen kimselerin 
adedi 900 den aşağı değildi. 

İşimiz, gücümüz b.P adamlan 
takip etn:ek, her tilrll hare
ketlerini kontrol ve muraka
be albnda bulundurmakb. 
Ben bu ite peli peku za
man olmuttu ki pbe reis 
muvinliğine tayinime dair olan 
emri aldım. 

Yeni vaziyet, lran ve Efgua 
cuuslarıne ait 'ftlkuata ya-

"Bir müddet evvel kendisi· 
ni yalandan tanıyıp hürmet 
ettiğim mütekait Rizeli hafız 

Mehmet Efendi Te bu zabn .Jai
ma yanında gördüğüm Rizeli 
San oğlu Ömer fırınıma gel· 
diler. Öteden, beriden konuı
tuk. Bu arada · Y eniköy asker
lik şubetinin benin aradığım 
söylediler. Halbuki benim o 
~be ile hiçbir allkam ola
mazdı. Hayretimi gizlemedim. 
Terhis teakeremi psterdim. 

- Ôyle iae ver bana, ben 
tubeye upyap g&terecejim 
dedi. 

T eakeremi verdim. iki iÜD 
90nra tekrar fmDa uğradı •e: 

- T eakere sahte İmİf, ah
konuldul Dedi. Maamafih bu 
İf İ halletmek için iki ytb lira 
Yerirsem bqımm ajntılauya
caiuu ela illM etti• 

Müessif Bir frtihal 1 - Kulüpler müsabakaların 
isim ve sicil numaralarını havi 
cetvelleri müsabakadan evvel 
heyete tevdi edeceklerdir. 

Akşehir cşraf ından ve İs· 
tanbul tüccarı muteberesinden 
Akağa zade Abdullah Efendi 
düçar olduğu hastalıktan !mr
tulamıyarak tahtı tedavide bu
lunduğu SaK·lık yurdunda diin 
vefat etmiştir. Cenazesi dün 
öğleden sonra kaldırılarak 
namazı Ayasofya camiiııde eda 
edilmiş ve F eriköyilndeki aile 
kabristanına defnedilmiştir . 
Cenaze merasimine şehrimizin 
büyük tacirleri, dostları, akra-
bası -ve birçok Akşehirliler iştirak 
etmiş ve Akşehir bankası tara· 
fmdan bir çelenk ibda edilmiştir. 
Merhum hayır ve hasenat sa
hibi olup memleketinin umuru 
nafıa ve hayriyesine hizmet 
etmiştir. Cenabıhak lilesine 
Ye şerikleri Mustafa Arif ve 
Necmi B. biraderlere sabır ve 
t•eW ilaaan eylesin. 

RMmehıllehi aleJ 

2 - Tartı 12 den bire ka
dardır. Miisabaka tam ıaat 
1 de başlıyacakbr. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya ltlal&e siderken, eoluk· 
la 'uerken ve7a blrlail• ıöriifGı'kea 
her haıııi bir vaka kUJl.lında 1uJabl
llrsinlL .. 

Ha.adla Dedir biliyonams o •akayı 

derhal 18reblllniniz. Bir yuqım, bü 
katli, Lir kaı:a birer havadistir. Raa· 
ıeldliiniz vakalarcba erleal KibaB ga· 
ıtctelerde ırlrmek Wedltta biri olımca 
derhal telefonumsu •ÇUi&& Ye havadisi 
ıueteaıiae haber vertab, laba vo .ad· 
rubıbl ele b1ralum:ı. Verdljiais hav.ı· 

dı.ln ebemmiyetbae pe ıueteııala 

mliklfatma vwmeyi •alt• WUr. 
TeW ... waar.- Jst W .. m • 

tir. 

T . . ı" 20 
eşrınısan~ 

Sinemalar 

Hakiki Güzel Filmler 
meraklıJan bu hafta 

MELEK sinemasına 
ldlp tamamen Fransııc:a alh :lü ve tarkılı 

SEVGiNiN ZEVKİ 
filminde ı 

VICTOR BOUCHNER 
RENEE DE VILLERSH 

THERESE DORNY 
tarafından tal'Ulnl edlleu aon 
tarkılan dinleyeceklerdir. 

Bugün ve bu akşam 
• A 

iLLi sinemad 
Monte Kristo 

t dewe 20 kasım blnl-
Hqly 1 y_.. befTek!ll MISa,3 

V•la•... c.-,ı.u.a Aakara'da 
1•pelaa t.tlkb.· I ile COmburiyet 
~nam pçldL 

RAllON NOVAROyu 

NİHAYET!!! 
~ 7akmda 

G L O R Y A sinemasında 

DAROLBEDA vt TEMSİLLERİ 

S. alqaa 
uat 21,30 da 

Komedi 
6 Tablo 

Yaum 

Musahip zade 
~il 

ISTlll 11.EDIYESI 

~~ ·m~~~ 
ıı 1 111 ı. ı , 

llllilll 111 
a .. aktaa llalfenaah ut.tan lçla 

biletlerde teadllt nrchr. 

Adrea ı f.tanbul Mupuççularda 
Barnataa bam aıtmda çelik ma
mullb tüccan Yako Karmona Ef. 

fatanbul birinci iflb memurla-
tundan: 

Balada iami ve adresi yazıla 
ol&ıı zatın iflbı açılıp t:ufiyenln 
adi şekilde yapılmuına karar 
verilmit oldupndan, 

1 - Müfli•ten alacajı olaa ve7a mal
lannda iatlhkak lddluında buhmanlaruı 
iddian alacaklanma ifbıı lllndan bir 
ay içinde ey1amı THmlye mli.tıteaaa 
olmak Uzere her rGn aaat 13 -16 ya ka
dar Sultaııahmette Aclliye blauuıda 
icrayı vnife eden blrlacl lflb dairHlne 
l'elerek kaydettirmeleri ve aenet, def~ 
ter fibl delllleri hv ne lae bualum 
aaıllanm veya taadtkb auretlerlala 
YerilmeaL 

2 - Milfliıae borçlu olanlann 
yukanda ıöaterilen mi!ddet 
içinde borçları miktarını yudır
maJan ve hillfında hareketin 
ceza kanunu mucibince takibat 
ve mea'uliyeti mucip olacaj'uu 
bilmeleri. 

3 - MüfliaYı malları ve nakit ve 
tahYlllb .. buna m!lmuD kıymetli 
evrakım her ne •metle oluraa olllWI, 
elleriade buhmdur..ıarı later ,.Jua, 
ister b&aka .eulr alleueee •mm 
bunların Uzerlndeki haldan mahfus 
olmalı ıartlle o nallara ayal milddet 
lçiade daireye vermeleri, vennedene 
ceut takibat ve meı'uliyele ufrayacak-
1annın, mazeret bulunmadıkça rUçhan 
haklarından mahrum kalacaldannın 
bUinmeal, 

4 - S0 • 2 inci tetrin - 990 ( Pazar) 
,an& eaat (15) te yıakanda yud1 oı .. 
tflb dairesinde alacaklılana ilk içtima
nada huır baluamalan ve mllflialn mllt· 
terek borçhılarile kefillerinin Ye borcu 
tofekkW eden sair kiıuelerla lçtlaaade 
bulunmağa haldan alduju ilin oluDur. 
18·11-930 

Samsun 
Tütüncüleitİ 

Ankaraya Bir Heyet 
Gönderdiler 

Samsun ( Hu:ıuli ) - Sam· 
aun, Bafra, Ça.ffamba ve Ala
çam tütün tüccarlarının iştira
kiJe yapılan kongrede intihap 
edilcıiş on ilr kişilik bir he· 
yet ayın on betinde Anka-

' 

raya hareket etmiştir. 
Yeni belediye heyet ve 

encümen aza1an hum.;nah bir 
faaliyec göstermektedirler. A-
yın on beşi!.de yeni kadroda 
fimdilik yirm' dokuz bin lira 
tuarruf vardır. 

Hflmlt 

Bu akşam saat 21,30 ~ 
ANSIZ T1Y A TROSlJN0~ 

MADAM GABRlliLLE~~ 
ZIA T, PIERRE MAG ,; 
ve GİL ROLAND ~ ~ 
nin ilk gala müsaıD~~ eteıi 
rak Bel'n'Gtaynin F'" 

O~D L 
1 S R A E 

yaıın perşembe .... aY 
LE PROCES DE ~-

DUGA~ ~ 
Cuma günü matine 
saat 15,30 da .... rıY 
LE PR0CES DE ~-

DUGAN 

RİO Ri!~ 
Bu isim burada hiç 

Din meçhulü değildir: 9"' 
Bir operetin isnıİ 1~ 

dan nadide bir fılinı Y10 flC' 
br. Rto RITA: RAV·v~ 
TURES filini m~~ 
sözlü, şarkılı ye danth ~ 
ceri, milyonlarca dolat ~ 
meydana getirilmif ~e ;,.~ 
muvafık olduğundall . -' 
edilmez zenginlikte bit 
ricuda getirilmiştir. ~ 

Filmfa lpUdaamdan fti~tdl' t;, 
merakhlan sörc!Ujil ve lf"'~ ~ 
feylerd- Ye lüka ib~~I 
derece memDun ve adeta .A 
ka!ıyor. P'. 

itte R 1 O R I .!!ıtN i' 
930 - 931 MEVS1':11~ .. -,, 

BÜYÜK FİLMİ, oıd~ "-/.' 
dila7aam ludik etme.ı.ı- ~ 

BuJ filim Avnıpa •e ti~ 
kanın bütlln Payıuh · ti 
fevkallde takdir ed~~ 
muzafferane muvaffal'11· 

kazanmaşbr. ~ 
Dehakir dilber .- ~ 

bir ıinema yıldııl ~ 
BEBE DANIELS ~"ı.fJ " 
revftsfinü ( JOHN J>V ~ 
DON AL V ARDO daO ed" .. 
400 ar&lliı iştirakil") fi,, 
görülmemit bir n~ :;; 
lıareti aan'atkiran• U. .6" 
~ylemiftir. _.n111,oı'~ 

BEBE DANIELS •• Jısv- ~-r,) 
RIO RİTA .e .KINKAJOU .- , . 
lan sayet m0kema1el t•f..- - __,) 
sdıcretmek fuladu. at'~~ 

Elyena her tarafta, atf /. ~ 
pterlla1elde ol- R.IO ~ 'l 
.q.., Wlyllk pla .a.a .. ,/.. 
OPERA SlNEMASIND/. ~ ıa,t ~ 

Opera aaloa.u t.tanbul~'J' 
da herkealn t afxında d bit , / 
muhtcıtem ve muanaıtl ~/ 
cidden lnahte 11yık bir 
)'lchr. ~ 

. ·b'1 Bi:r lnü ,, 
•• t!İJ 

Teşeb~ll~ 
Bir Hanım 1'~ t t ı 
Denize _ .,k~, 

- r=1teb"'/. 
Pangalbda v--8 iJS ~ 

oturan Dr. Şevket ~ııiif' J 
desi ~ yqlarıod• ·ıe 6D'f 
Şirketi Hayriye va~~çe.~d' 
içine giderken P~~eJ'dİI" ~ 
de intihar kaat!1e rd• b~~JI 
nizc atmış, o cıva ttf~ 
rüsumat memurlart f~, 
kurtanlarak T•t...- ,e A 
kaldınlmışbr. Lıti~ 1 

ADLAR B '° ~ 
BOtlln tarlbt ~~ ~ 

mimi, hakiki t~~ 
nqredilınemit ·ı:; .. ldr" ,-,J 
beraber "'lJJa ~... t' 

ba, ... -~--,. ve Yı•L,lara ~ 
Dllll yaJaada derce 



~ Teşrinisani SON 
. 
POSTA 

lialbuki Öğrenilmek İstenen Mesele Çok Mühimdi Trabzon ikinci 
postası 

liey gidi günler hey!.. 
Daha dün, en ehemmiyetsiz 

tnescıeler hakkında millet vekili 

llfatile kendilerine sual sor
tnakta bariz bir çekingenlik 

f österilen bu muhteşem ve 
0skoca nazırlar bugün karşı

~ııa birer maznun sıfatile çı
Yorlardı. 

Önümüzdeki çok feci ve 
Çok kanlı neticenin mes'uliye-

\hıi ve mes'ullerini meydana 
Çıkarınak için sorduğumuz su-
'1Iere cev;.ıp vermek ıçın uğ
~Yorl:ır, kekeliyorlar, birer 
U P bulabilmek gayretile ter-
Yorlardı. 

b 8iz sorduk, onlar söylediler. 
u arada kaçamaklı cevap 

•trenler, bilmediğinden dem 
~anlar da oldu. Fakat gizli 

iı:aklı işlere ait bir hayli de 
.. af kaydedildi. Bu suretle 
~Phelerimizin birçoğu haki

t §eklini almış oluyorlardı. 
~Vet; şu koca harp nasıl 

Çıktı ve nasıl bitti? Bugün bu 
~arlı ve karışık muammayı 
'i aha sarih bir şekilde anlamış 
~bu faciayı perde arkasın-
. Yaşatan aktörlerin rolle-

l'iıl.i tamamen öğrenmiş bulu
lltıyoruz. 

C., ~e koskoca maliye nazın 
\Pıt Bey de karşımızda sıra-

8'ttı k . . k ) savma ıçın anat çırpı-
Otdu. 

'il nugün Cavit Beye arlık son 
alleri soruyorduk. ilk suali 

~· k ts sordu ve şu noh.i:a hak
ltıd 

İat a sabık naz·rdan malumat 
tdi: 

~ Hükumet; memleket da
~ de idari bir hercümerç 
t cuda getiren bir takım komi

~"t Çetelere müzaheret etmiş, 
~~retle bir çok facialara 
~l' P olmuştur. Bu iddiaya ne 

Cteksiniz? 

~ilYanı hayret birşey f Cavit 
~ bugüne kadar sorulan 
~ ~ıı~r arasında gerek kendi 

~t~tline, gerekse diğer işlere 
l~ ttlevzulara cevap vermekte 

li~~di.t etmemişti. Halbuki 

'İtti ~ şu sual karşısında çene
~btk lÇa}( açmıyordu. Filhakika 

nazır sadece: 
b~' Bu 'ş tamamen askeri 
tııqb llluameledir. Teşkilah 

~~Usa yapılmış ve ona bir 
btr \'az.if eler tevdi edilmiş!. 

~ıp 'kesti. 

'1.~~t reis bariz bir soğuk 
'- la istizah etti. 

~~lı ı::.\'et efendim, çete teş
~ıb' c ..... 

~ ._"it B 
ce\' · bu suale de kısa 

, apla mu kal ~le ,~tti : 
''-il Bu, dedi, hükumet 
~leli e yapılm11 birşey 
~ biQ r. h Eğı." bu teşkilat 
~ek ~.'angu::ında düşman 
l ~ tUerınde bazı gizli mak-
·~ takibi İçin yapılmış ise 
~il tabii yapanlara aittir. 'b· ~cvartan soıJa Bolu 

"- Necati Bey yeni bir 
teınu etti Ye 10rdr.: 

-Enver paşa Abraham paşa 
korusunu satın almışb. Buna 

Maliye nazın kefil olmuş 
eliyorlar. 

Cavit Bey reddetti. 
-Benim zamanımda kat'iyen 

böyle birşey olmamıştır ve 
maliye nezareti hiçbir şahsa 

kefalec edemez. 

Bu cevap ta burada bitti. 
Şimdi biz arkadaşlar birbiri-

mizin yilzüne bakıyorduk. Ne 
kalmışb; sorulacak daha ne 
vardı? 

Reis sordu: 
- Başka bir mütalea var 

mı? 

Hep birden cevap verdik: 
- Hayır f.. 
Ve Cavit bey borcunu öde

mekte zorluk çeken adamların 
yorğunluğile Meclisi terketti. 

(Reşitpaşa) vapuru 20 Teş
rinisani perşembe akşamı 
Galata nhbmından kalkarak 
İnebolu, Sa::nsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve dönüşte Pazar is
kelesile Rize, Of, T rab
zon, Polathane Gireson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uğnyarak gelecek~ir. 

Ziraat Kongresi Soda ç.ıkarılacak 
Mersin postası 

(Anafarta) vapuru 21 Teş
rinsani cuma 10 da Ga
lata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamor, Kuşadasına 
uğnyacakbr. 

Hangi Esas Ve Mese
leler Görüşülecektir 

Kanunuevvel iptidasında An
karada toplacak ziraat kon
gresi esaslı ziraat meseleri 
üzerinde konuşacakbr. Konu
şulacak esaslar şunlardır: 

1 - istihsal şartlan; 
2 - Zirai kredi; 
3 - Zirai vergi; 
4 - Salış teamülleri; 
5 - lstandardo ambalajı; 
6 - Zirai teşakküller: 

7 - Zirai asayiş; 
8 - Zirai tahsil; 
9 - Nakliyat tarifcleri;ı 
1 O - lkbsadi yollar; 
11 - Zirai kanunlar; 
12 - Umumi meseleler. 

Umumi m"Cselele'r meyanında 

son traktör tebdili meselesi 
hayli gürültüleri mucip ola
cakbr. 

Bazı murahhaslar SON POS
TA nın traktör baklandaki te
zini mGaafaa edeceklerdir. 

lstanbul Ticaret odası zirai 
sigorta!ar ve istihsal emtiamızın 
istandarizasyonu ve istihsal 
emtiasının ambalajı ha.klanda 

kongreye verecegı raporu 
Oda . ticaret bürosu şefi 

Nezihi beye yazdırmaktadır. 

Ankara Ziraat 
Sergisi 

Ankarada 5 kanunusaniden 
20 kanunusani e kadar bir 

beynelmilel ziraat sergisi açı
lac;ıkbr. Sergiye iştirak ede
ceklere şu kolaylıklar gös
terileccklir : 

1 - Gümrük muamelesi 
sergi mahallinde yapılacaktır. 

Alakadar gümrük parası mık

tarında bir banka mektubu 
verecektir. 

2 - Sergiye gönderilen 
mallar 6 ay zarfındü memle
ketimizden çıknnlacakhtr. 

3 - Şimendifer tarifelerinde 
%62 tenzilat yapılacaktır. 

Şehir Albümü 
Belediye iktısat müdüriyeti 

tarafından yeniden tesis edilen 
seyyahin şubesi şehrin büyük 
bir albümünü yapmıya başla
mışbr. Bu albümün kılişeleri 
alınarak basbnlacaktır. Şimdi
yekadar (250) fotoğraf. alclınl
mıfbr. Bu albilm aattırılacakbr. 

Van Gclü Hakkında 
Tasavvurlar Var 

Van gölünden soda çıkar
blmak için hükumetçe bazı 
teşebbüsbr vardır. Harbi umu
miden evvel gölden büyük 
rr.ikyasta soda istihsal ve İrana 
ıevkedil:yordu. Gcçenler~e bir 
Alman grupu hüküıa.ete müra
caat ederek socla İL hisarını 
istemişti. Grupun bu talebi 
reddecillmirtir. 

Çalışma Semeresi 
Bir Türk Genei Lozcln 
Darültünununu Birinc~

lilde Bitirdi 

Faruk Bey 
Bundan üç sene evvel Ga

latasaray lisesinin ticaret kıs
mından birincilikle mezun ola
rak tahsilini ikmal etmek üzere 
Lozan darülfünununa kaydolu 
nan Faruk bey, mezkur darülfü
nunun hukuk fakültesi ticaret 
ve iktısat kısmından birincilikle 
şehadetname almıya muvaffak 
olmuştur. 

Ecnebi talebe arnsında bu 
dereceyi e\de etmiye muvaf
fak olan bu Türk gencinin ya
kında döneceği memleketinde 
iyi eserler meydana getirmesini 
temenni ederiz. 

irtihal 
lstanbul paket postanesi 

seyyar memurlanndan hacı 
Mehmet Şücai B. teşrinisaninin 
16 ıncı pazar günü akşamı 

füc' eten irtihali dan baka ey
lemiştir. 

Andifli kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye'de aktarma suretile 
alınıp verilir. 

Yelkenci Vapurları 
Karadeniz Postası 

S vapuru19 
amSUll Teşrinievvel 

Çarşamba 
Günü akşamı 18 de Sirke· 
ci nhhmmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu,Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

T~. lstanbul 1515 

VEL ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

S • vapuru 20 
amı Teşrinlıaol 

PERŞEMBE -~~~ı 
Sirkeci nhtımından hare
ketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Of ve Rizeye 
azimet ve avdette ayni iske
lelerle Sürmene, Vakfıkebir 
ve Göreleye uğrıyarak avdet 
edecektir. 
Yük ve yolcn için Slrke"i güm· 

rük salonu karşısında Al!iye hanının 
b'rinci katındaki accntalığa müraca

. 1 defon: lst. 98() 

En sağlam 
l .. fistik leridir ----= 

eı,o vt" areııtası 
Moreno Algrantl 
lstanbul Sırkccı Y cnı Han f>.7 

gümrük arkasında( Mumaileyh evidda, akraba ve 
dostlan arasında fazilet ve
hayirperverliği, hüsnü ahlakı 
ile tanınmış 35 senedenberi 
namuskdl'ane hizmet etmiş bir 
zat idi. Cenabıhak ailei keder- Çok müsait şartla ve ucuz 

Her tGrlll Hrt •e fennt lntaat n 
didesine sabn cemil ihsan tamirat •• projeler ya .. ı.... Sirkeci 

eyleain. l .. •yiııi-ıiliıııoetıiıillalllaıııllllllVııieııiloıiıin•hlıialılllllN•o. .. 1'-• 

Dün Yugoslavya muhacir
lerinden birkaç zat idarehane-
mize gelerek kendi vaziyetle
rini anlatblar: 

-'
1Biz, dediler, Yugoslavya 

Türklerindeniz. Orada malımız, 

mülkümüz vardır. Balkan har
bindenberi bu arazi ve emla
kimize sahip değiliz. 

istiklal harbinden sonra An
kara ile Belgrat arasmda baş-

lıyan müzakereler de hala bit

medi. Sırplar araziyi Agrar 
namını verdikleri kanuna tabi 
tutarak elimizden aldılar. Ta

sarrufumuza, kiralamamıza, sat
mamıza mani oldular. Nihayet 
bir sene kadar evvel hüku-

metle Yugoslavya arasında bir 
itilaf hasıl oldu. Belgrat hükU

meti Türklere arazi ve emlaki 
mukabilinde muayyen bir 
para verecekti. 

Bu itilaf üzerine hükumet 

Yugoslavya Türklerinden orada 
bnlunan emlak ve arazilerine 
ait beyannameler topladı. Bu 
beyannameler verildi ve aradan 
bir seneye yakın bir zaman 

geçti. Dabn hala bir netice 
basıl olmadı. Hru iciye vekili 
müzakerabn bu ay bitmesi 

muhtemel olduğunu söylüyor. 
Fakat bu cevap bizi tatmin 

etmiyor. Aylardanberi sürün
cemede kalı:ın bu işin bir an 
evvel halledilmesi için hükume
tin nazarı dikkatini celbet
menizi rica ederiz. ,, 

Filhakika mübadillerin, gayri 
mübadillei•n, muhacirlerin me
seleleri halledildiği halde bu-
güne kadar halledilmiyen bir 
mesele vardır: Yugoslavya 
Türklednin vaziyeti. Hüküme-

timizin bu meseleyi bir an 
evvel halletmek hususunda isti
cal gö~mesini rica etmekte 
haklan vardır. 

Terki ticaret sebebile 

Fırsattan istifade 
Elimizde mevcut kağıt ve kırtasiyeye ait emtiamızı büyük 

tenzilatla toptan furuht etmekte olduğumu muhterem tüccar ve es
nafın na.zan ıtblaına arzeylerim. lstanbul Çiçekpazannda 16 No.h 

mağa:z.ada kırtasiyeci Hacı Abbas zade Mehmet Abbas Kehnemuyi. 

Remingt n 

Uzun zarfları alabilecek genişlikte bir şaryoya 
malik v~ şaryonun avdet manivelasile mürtebit 
bir fazla manivela ile' mücehhezdir. Otomatik 
hareketli şeridi ve iki renkli şerit ve arka davet 
işar'!ti de vardır. En büyük makinelerin tekem
mülatından olan mütebeddil fasılalar ve müte
harrik marjörtleri kolay yazmasına munzam mu
hassenatındandır. Başlıca ticarethanelerde satılır. 

ALAKADARANA 

Makine ile kat'iyen imlA hatıuır. 
olarak herhangi bir yar.ı yın:dırmak 

lstlycnlcrin Sirkecl'dc Şahlnpaşa oteli 
kar91sında Dcrviflcr aokağında (lS) 
num rada kAin 

(HALK DAKTiLO DERSANESI) 
ne müracıı:-ıtları. 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden: 

Çemberlitaşta Kurşunlu 
Handa lbrabim Bey tarafın
dan 27 nisan 930 tarihinde 
sandığımıza bırakılan para için 
verilen 68041 numaralı cüz
danı kaybettiğini söylemiş-
tir. Yenisi verileceğinden eski 
cüxdanm bükmil olmıyacağı 
ilin olunur. 

, 

Nasuhi 
Diş macununu ve 

Sefa sürmesi 
ile kıl pudrasını 

her yerele arayınız . . 
Iktısadi istiklal 
Yakında Çıkıyor 

TeV%İ mahalli ı ls!anbul Arkara 
cadd 1 ıss numll1'alı idare kitap ve 
kırtaa ye ticarcth n t:ldlr. 

Az Fransızca Bilenler 
Yepyeni usullerle az za

manda lisan elde etmek ister 
misiniz? Ameıi'<an akşam lisan 
ve Ticaret drshanesi. Alemdar 
caddesi No. 23 Tel. İst. 1737 ln
gilizce ticaret dersleri de verilir. 

HANIMLAR TERZ1HAHESl - B .. 
kapı Raaımpqa ham 12 No. Tdefo8 
lınanW 4057. 
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Galatada Kara
köyde Börekçi 
fınnı ittisalinde 

• 
Büyük mab.Jlebicinin üstünde 
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BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Birinci 
biçimde 

sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE. MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsüs mantolarla ipekli muşambalar .. 

ERKEKLER İÇİN 
-= 

Musambalar İngiliz 
~ 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

Pardesüler ~:n:~~: 
?ardesüler 

_\ 
Me,hur Mandelberg marka ·t 
Empermeabilize gabardin 

Pardesu .. Jer M~ur Mandelbe~ 
marka muflon ile 

Pardesüler t~~:çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
Kostümler ~~~~ 
Kostümler ~!c~~: 

- 1 

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 

,, 

" 
" 
" 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 

HANIMLAR İÇiN 
1 N&C 

M b ı Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 13 1

/ . 2 

Muşambalar Çevrilebilir 14 1/2 
Trençkotlar ~:~:~i~e 17 1 

/ 2 

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

/ 2 

ÇOCUKLAR İÇİN 

,, 
,, 
,, 
,, 

~uşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

4 1 / LiradaJI 
2 itibar 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

7 1/2 
9 1/2 
9 1/2 

,, 
,, 
,, 

Tediyattaı Büyük ~eshilit T.optan 
Fiatına Perakende 

Emniyet san dığı 
emlik müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

3950 18122 
çeyi havi harap bir hanenin tamamı. Ali Nuri B. 
Üsküdar' da Hasnabatun mahallesinde 
Paşalimanı sokağında eski 00, 121 - 1 
numaralı bin yüz loksan arşın arsa 
üzerinde ahşap iki kattan ibaret o!up 
biridni katta on bir oda, cesim bir 
taşlık, bir sofa ve iki kurnalı hamamı 
ve iki küçük odayı ve ikinci kat a 

Satış 
MİSLi GÖRÜLMEMİŞ 

TENZiLAT 
SULTANHAMAMINVA 

ISMAIL FUAT ve ŞO~EKASI 
Ticardhaneswde 

llluyed• ...... Merhwıahn dDS •• -T'ı on bir büyük ve üç küçük odayı ve 
bir sofayı ve üç yüz elü arşın arsada 
bir katta kirgir m~tfak ve saireyi ve 
üç bin dört yüz beş arşın bahçeyi 
ve otuz arşın Q:ıerinde gayri kabili 
aükna bir odayı havi mühtacı tamir 
Ye harap müfrez bir yalının tamamı 

L:.FiRs;: ii1KA~~RMAYıNiZdr· 
Well L No. Ue meYlrl •• mU.temUlb 

45 15282 Avratpazarın' da Hobyar mahallesinde 
Hekimoğlu Alipaşa. sokağında eıki 5 
ve yeni 5,5- l numaralı elli dört arşm 

arsa iberinde kigir ikif er katta 
birinde bir kuyu ilzerinde birer hail 
ve kapısız birer odayı havi iki 
dükkinın tamamı. 

Emine Hacer Hanımla Mustafa Nihat Ef. 
Fatma Saime ve Hatice Piraye Hanımlar 

·ııo 308.1 · Unkapanında Hocahalilaktar mahalle
sinde Zeyrek caddesinde eski 78, 80 
ve yeni 86, 88 numaralı seksen arşın 
arsa ilzerinde klrgir ikişer katta Ust .. 

lerinde birer odayı havi yenice iki 
dükklnm nısıf bi~aesi Havva Dürdane H. 

140 4109 Kocamustafapaşada Hobyar mahallesin

de Sebzeci sokağında eski 3 mükerrer 
ve yeni 3 numaralı yüz yirmi arşın 

arsa üzerinde ahşap 2 katta biri 
sandık ve üçü bir sofa üzerinde ol
mak üzere yedi oda, bir çini ve bir 
çimento taşhk, bir kömiirlnk, bir kuyu 

bir tahta koridor ve yirmi arşın arsa 
üzerinde bir mutfak ve yüz on altı 
artın bahçeyi havi müfrez bir hanenin 

tamamı. AdYiye H. 

IQ2 18782 lstinye' de Mahmutçavuı sokağında 
eski 99 ve yeni 1()(),105 numaralı 

,Uz on dört arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta alb oda, iki sofayı, 
ve karşıauıda be, yilz alb arşın bah-

171 12512 

Sait B. ve Ayşe Mediha Hanım 
Mevlevibanekapısında Melekbatun ma-
hallesinde Birincipaşabakkal sokağın .. 
da eski 27 ve yeni 3 numaralı ve 
iki yilz kırk iki ar.Jln arsa üzerinde 
bir katta kısmen yeni ahşap ve kıs· 
men duvar taşından inşa edilmit 
harapça kirgir dört oda, bir avlu, 
bir sofa, bir kuyu Ye alb yüz sekiz 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Mehmet Sadi Bey ve Hatice Mediha Hanım 

305 1856 F ethiyede Katipmuslahattin mahal.le-
sinde nHk Fethiye cedit Hacıibrahim 
sokağında eski 8 mükerrer ve yeni 
IO numaralı ve ~lmış sekiz arşın 
arsı üzerinde aıı,ap iki buçuk 
katta odanın birinôe. yük ve dolap 
olmak üzere üç oda iki ufak sofa, 
bir mutfak ve dok"1n üç arşın bahçe-
yi havi bi haneni tamamı. Halil Ef. Hatice H. 

Yukanda cins ve nev'ile semti ve numaralan yazılı emvali 
gayn menkuleniq icra kılınan ateni müzayedeleri neticcsin~e 
hi:ıalannda gösterilen bedellerle haddi liyıkında görülmediğinden 
tekrar otuz bir gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş 
ve 20 kanunuevvel 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'ı 
kararlannın çekilmesi takairilr eylemit olduğundan yevmi mez
kiirda saat on dörtten on altıya ~ar Sandık idaresine mllracaat 
eylemeleri .lllzumu ilin olunur. 

HiÇ BEK L E N 1 L M E D 1 Ô l ElR ZAM A N D ~ 
BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCA"' 
TAYYARE PIYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMIYE50,000 LiRADIR 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 
hraş bıçaklannı 

(KROKODİL) 
kullanınız. 

Deposu: Çiçekpazar latratiadi 
Han No. 7 - 8 

:soN ros~. 
1 ._. d. tf,Jlı. 'ievml, ~•yillıil, Ha va 1.1 ve 

- , !'11 :ara11' 
ldare ı lstanbul, Nur.JO 
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