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SON POSTA tlalkın göıudür: Halk bununla 1"8rilr 
SON POSTA Halkın kulatJdır: Halk bununla işıtir. 
SON POSTA Halkm dilidir: Halk bununla sö ler. 

~=========~=================================-~~============~~~~~~~~~~~~ 

-

İd~ 
ta.,ı~ :noktasından 

ti ~erecektir. 

~rı.s: llliinasebetle Halk fır
'daarı uı kendi içinde şüpheli 
hit. k \'arsa_, çıkarm.ıya, zinde 
~td· .. ~\'vet arzetmiye karar 

ı;-1ii rtıuhakkakbr. 
•rk 

tdtc .. ~ grupunun müzakere 
~i=l~ .ikinci nokta: Fethi 
htlile ıstizah takriri münase
''tıdll belediye intihabı esna-

Qllt çıkan hadiselerdir. 
~ttler ıtda deveran eden riva
trı.kibie .nazaran Halk fırkası 
~ ıle kanun ve fikir 
ttı~~nda daha ciddi surette. 
~,.,_ ele edecektir. • 

-..;tQ1c·ı 
~ 1 lerin Fikirleri Nedir? 

li~ t!;ra, 4 (H.M.) - Gazi 
:ilk b ~dan irat edilen nu
ıt~ll a kında dün her iki 

"Ilı ens ı d t0 1 up arının ibtisasla-
biç~· •dıktan sonra bugün 

~}''ı> 1~ fırkaya mensup ol
~ bct~i hadiselere uzak-

llt-a ar10 miltalealanna 
il llı.ı t ettim. 

Dünkü Rıhtım Cinayetinin Saikı 

Katil, Bir Teşvik İle Mi 
Hareket Etmiştir? 

L~~~ ~evabn d'' .. l . 
,1~ """lllı G . uşunce enne 
11'~ fı~1 Hz. daha ziyade Katil Ömer, mecruh köfteci ,Şevki, Mustafa Ef. 

!:'· · •na hitap etmiş- 1 Dfin öğleye doğru Topha- karşısına çıktı, tabancasını çek· 

~ iikumet ve kuvvet iımindc birisi, sandalcılar Bu sırada ahlan kurşunlardan 
~~~ lı" A ı nede bir cinayet oldu. Ömer ti, onu bir kuışu:ıda yere serdı. 

llııa elindedir. Bu kahyası Mustafa Efendinin (Devamı 3 üncü Sayfada) 

• • 
KAT'.IDIR 

Piyankomuz .. 
Şartları ilan Ettik .• 
4 üncü Sayfaya 

Bakınız .. 
{1000) Lira Kazanan 4 üncu 

Sa ada .. 

De Gizli Emel 
Kalmamalıdır •• 

.. 

Terkos şirketinin para çekmige mahsus olan meşhuru 
alem köhne makine dairesi 

Geçen gün Divanyolundaki Terkos su şirketi önünde bir kalaba
lık gördük, sorduk ve anladık: Meğer bu kalabalığı teşkil edenler, 
sabah, aqam borularda bir damla su bulamıyarak nihayet sabn tilke
nen ve şikayete gelen talebe yurdu efendileri imiş, t )ebenin bu şi• 
kiyetinden ne çıkb? Bunu bilmiyoruz:. Fakat bu münnsebctle şu Ter
kos meselesi denilen derdi, föyle bır gözden geçirmeyi faydasız bul
madık. işte lstanbulun umumi au vaz:iyetile uıl dert olan Tcrkos 
işinin bir hulasası: . 

İstanbul suları, Üskildar hariç, iki kısımdır: 
- 1 - Beyoğlu cihetindeki sular. 

2 - lstanbul cihetindeki sular. 
[ Devamı 4 üncü sayfada J 

Kağıt Üzerinde Başka. Hakikat Gene Başka 

Bu ~u.a .a kar mı dayanır ? 
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Halkın Sesi 

Matbuat Hüni
Halkın yeti Ve 

Düşünüşü 
Ara sıra matbuatın, hürriyeti 

aui iatimal ettiği .öyleair. Duan, 
flddetli bir münakaşa aıraaında 
bu soi istimal, belki de Takidir. 
fakat umumiyetle matbuatııı vazi
fesini ve hürriyetini aui istimal 
edip etmedijini anlamak güçtür. 
Bu, zihniyet meıclesidir, tahsil ve 
ıeYİye muelesidir ve nihayet bir 
niyet nı kut meaeleaidir. Son 
umanda • anarşi ,, kelimesile 
tavsif edilmekten bile çekinilmi
yen bu hürriyet hakkında, biz, 
en iyi hükmü. hallan verebile
cefine kanüL O haJk ki liaana
mu da çariklis " erkanı harp " 
iamını bile almıştır. Hiaai ve 
görüşü yüksektir. işte biz, o salim 
srörüşlü mevcudiyete müracaat 
ettik. Fikrini aorduk. Aldığımı.z 
cevaplar şuDlar oldu: 

Avukat Lütfü B. ( Galata, 
Ômerabit han, 24). 

- Matbuat hazan hürriye
tini sui istimal ediyor; o da , 
derhal anlaşılıyor. Zira bundan 
zarar görecek vaziyette olan
lar esaslı tekziplerini ve sağ
lam delillerini o gazeteye ya
zıyor ve hakikat bu suretle 
anlaşılıyor. Kanaatimce buna 
aui istimal de denemez. 

Ekseriya görüldüğil üure 
mahkemelere sevkedilen gaze
teler beraet ediyor; bundan şu 
anlaşılıyor ki matbuat hürriye
tinin sui istimali denilen şey 
davaalann yanlış telakkilerin
den doğuyor. 

- Neşriyat avamfribane 
olursa bu da hürriyet sui isti
mali değil ıuidir? 

- O da değildir. Çünkü, 
o sabrlan yazan muharrir şa
yet yazdığı yazısında kast ve 
ya bir menfaat tahbnda hare
ket ediyorsa, onun kanunen 
tecziyesi yollanna gidilebilir. 

* Hayri B. (Aksarayda, Gazi-
paşa caddesinde, Teceddüt 
sokağı 2) 

- Ga:r.:eteler neşriyabndan 
dolayı kanuni takibata uğruyor
larsa hürriyetlerini sui istimal 
ediycrlar demektir. 

- Matbuat hürriyetinin sui
istimal edildiğini takdirde hata 
olmaz mı? 

- Tabii hata olabilir. Şu 
ıekilde: F ırk acılar mensup 
oldukları fırka namına matbu
at hüniyetinin sui istimal edil
diğini aöyliyebilirler. 

* Lütfü B. (Gedikpaşada, Ka-
mer apartımanında 3 llncü 
katta) 

- Son Postayı takip edi
yorum. Ben şimdiye kadar 
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Zorlu •• K. l Esaslı Tarzda Değişecek 
Müşteri ıBir Genç Oldü; Bir A~=~ 1 -~~..ı::··::u1::;~; 

G K D H d komiayoountla tetkik ediloıek 
istediğini Alamayınca enç iZ a astane e Kendisini yakalamak üzeredir. Kar.al edilen yeni ...... 

T b k • l'Öre beyanname vermek mecbu"' 
a ancasını çe mış, lstiyen Bir Polisin riyeti sadece bankalar ile anooi .. 
Saldırmış, Fakat- Dün iki intihar hadisesi tesbit edilmiştir: D • 1 • • D .. kt ·· tirketJer n b6yük müeae-.ld 

K . k s rkia ı ş er 1 n l o u L_kkıo..Ja •"p'-a edı·ı·c·k, dı·ıerlt' 1 - Panıalbda ömürcıyan aparbmanının apıcm e ,.. • m; '" ~ 
Kadıköyünde Mühürdar cad

desinde Nesip efendinin gazi
nosuna gelen tamburaa Mua
tafa Ef. rakı istemiş, Mustafa 
efen dinin sarhoşluğunu gören 
garson Mardik efendi fazla 
rakı vermek istememiş, bunun 
üzerine Mustafa Ef. tabanca 
ile tehdide kalkışmış ise de 
gelen potisler tarafından elin
deki tabancası ile birlikte ya
kalanmışbr. 

Sarhoş Tayfalar 

ağanın 16 yaşındaki kızı matmazel Berdohi, annesi Madam Büyükadada İskele cadde- rinden kaldınlacak, takdir ile ver-
l'İ tarhı için de l'•yet haasu bit Zabel ile dikiş dikmek meselesinden kavga etmi~t r.I sinde oturan Karlo efendiyi u.ul vazedilecektir. 

Genç kız bu ka•l'aclan hayli müteessir olmaş, intihara karar Rizeli Seyfi isminde birisi 5- Versiler komiayoau veraıet. 
Termiş ve bu maksatla teutnrdiyot içmiştir. Fakat vaktinde itimle tehdit etmiş, Karlo e- muaakkafat ve araxi kanunlarııı• 
yetişilerek ölümden kurtarılmışbr. Matmazel Berdohi timdi fendi hemen polise haber da gözden •eçirecektir. • 

Etfal hastanesinde yabyor. vermiştir Ha b• M ktebl 
2 - Tavukpazanııda oturan Hah tüccarı Kimil Beyin oğlu Fakat

0

Seyfi, kendisini yaka- 1 l ıye e 
17 yqlannda Ali Ef. tabanca ile intihar etmiş ve ölmüştllr. lamak için gelen polis Necati 

1 
Ü S · 

intiharın sebebi henüz an1aıılamamışbr. Ef. ye çelme atarak yere dü- ı Ç ene S On r a 
fflrmüş ve polis Ef. nin iki dişi i Ankaraya Gidecek 

Fuhuş Meselesi.. Belediye Vazifesi 
Mahalle Aaralannda 
Uygunsuz Evler 

kınlmışbr. Yakalanan Seyfinin Ankarada ~zam bir harbi· 
üzerinde iki kama bulunmuştur. Ye mektebi inıuı (1,750,000)li~; 

fa Nafiz Beye ihale ediluıiş.uı• 
inşaat Oç buçuk sene sürecekti'• 

Umanımızda bulunan bir 
lsveç vapuru tayfasından 2 si F a z l a l a ş ı y o r 

Seyyah VeMüstahdemin 
Büroları Ne Vakit 

Açılacak? •• 

Halı Hırsızlan 
Tutuldu 

j Dahiliye Vekili 
1 Dün lzmire Gitti dün akşam Galata'da bir dük- Fulı§un men'i için bir tali-

kindan aldıklan iki şişe kon- matname yapıldı. Bugün öğre
yağı sokak ortasında içmişler 1 Diyoruz ki bu talimatnamenin 
ve sarhoş olarak Topçular cad-

1 
tatbikindenberi kırk gizli ev 

desinde Stein Efendinin bira-
hanesine giderek garson kızla
ra tecuvüz etmiye başlamışlar
dır. Kı.zlann feryadı üzerine 
gelen polisler tayfalan yakala
mışlardır. 

İhraç Maddeleri 
lkbsat Vekaleti Bir 
Talimabıame Yapbrıyor 

Ticaret odalarına gelen bir 
tamimde her bir ihraç madde
si için bir talimatname projesi 
yapılması bildirilmiştir. 

Çimento tröstünün mümes
ailleri çimento için bir tali
matname projesi ihzamıa mu
halefet etmişlerse de vekaletin 
emri mucibince çimento hak
kında da bir talimatname pro
jesi yapılacaktır. 

bu gazetenin neşriyatında bir 
hürriyet sui istimali görmedim. 

- Meseleyi umumi olarak 
vuediyoruz: Matbuat hürri
yetinin sui istimalinden ne 
anlarsınız? 

kapanmıştır. Bu evlerin .sahip
leri de para ceza.sına, yahut 
hafif hapis cezasına uğrabl
mışlardır. 

Maamafih son zamanda 
mahalle aralannda türiyen uy• 
gunsuz evlerin miktan bir hayli 
artmıştır. Bizim ta.hkikimize 
göre polisin elindeki ıtalimat 
name fuhuş ile esaslı bir mü-

ı 
cadele yapmaya imkan bırali-
mamaktadır. Dahiliye ve
kaletinin bu noktadan vaziye
ti tetkik etmesi herhalde 
faypasız olmıyacakbr. 

i ntihap Mağdurlanndan 
Bir çopçü belediye intiha

bab esnasında Serbes fırkaya 
rey vermiş, bu sebepten tahtie 
edilmiş. iki gün evvel de 
belediyeden kovulmuş. Açıkta 

kalc:n bu adamcaiıza Serbcs 
fırka, memleketine gitmek 
üzre Trabzowı kadar harcirah 
vermeyi kararlaşbrmı~br. 

Serbes Fırkanın 
Asmalımesçit Ocağı 

Scrbes cüm.huriyet fırkası
nın Asmalımesçit ocağı cuma 

lstanbul belediyesi, İktısat Bir müddet evvel gümrük ~ __ d 
müdiriyetine merbut olmak ambarlanndan 20,000 lira kıy- ŞUkrü Kaya B. refakatin e 

metinde halılar çalınmıştı ve Umum jandarma kumandaJJI 
üzere bir seyyahin, bir de şimdiye kadar hırsızlar buluna- 1 olduğu halde dfuı lzmire git" 
müstahdemin bürosu teşkil mamıştı. Hırsızlardan Acem miştir. 
edecektir. Seyyahin bürosu, ' Kurban ibrahim ve Veli ahiren Hikmet Bey .• 
tercümanların daha sıkı bir ı yakalanmı~r. 
imtihana tabi tutulmasını temin ı --- lsT ANBUL MÜDDEİ uMtr 
edecek, tercümanlık edecek Kunduracılar idare MİSiNDEN DAV ACIDIR . · • 
kimselerin ahlaki vaziyetleri i Heyeti.. Bandırma ağır ceza reisi Jii~ 
hakkında esaslı malümat top- Kunduracılar cemiyeti inti- met B. İstanbul mfiddei unıuıııı 
lıyacaktır. 

Müstahdemin bürosu ise : 
Mürebbiyelerin, ahçıların sıh
hatile, ahlakile meşgul olacak, 
sütnelik, mürebbiyelik, ahçı
lık edeceklere hüviyetlerini ve 
sıhhatlerini gösterir karneler 
•erecektir. 

Bürolar ( 7-8 ) er kişilik bir 
memurin kadrosile idare edi
lecektir. 

Beyoğlunda Yeni 

Bir Hastane 
lstanbul belediyesi Beyoğ

lunda (300) yataklı bir has-
tane açmak tasavvurundadır. 

Belediye meclisi toplanır top
lanmaz bu hastane için tah-
sisat istenecektir. 

1 h b d .. b 1 b't · Kenan B. aleyhine sekiz: bin Ilı'•"' a ı un aş amış ve ı mış- .. 
lık bir zarnr ve ziyan davası aÇ 

tir. Ha'il Sıtkı, Bahri, Halit, mıştır. Hikmet B. kendisiııiO 
ı Sait, lsmail Kenan, Abdullah lstanbulda müstantik iken işte" 

Y orgi, Hüseyin Hüsnü, Onnik el çektirilmesine Kenan Beyin sr' 
Karpuzyan, Peil Natan, Salih, hep olduğu kanaatindedir ve d~" 
Ömer, Fuat Ef. ler ekseriyet vası bu kanaate ist inat etmekteoılıt• 
kazanarak seçilmişlerdir. iŞKENCE MAZNUNLARI - Dlln '!"' 

Hırs zın Başına 
Gelenler 

puan muhak•m•d• beraet etm~r:!!"1f',,. 
1 KOllONlsn.ERtN V AZIYETLrJ"' 'il' 

l.tintak hlklml komllııistllk Ue -.,.ıt~ • 
olanJan •fır cuaya •eTko karst 
mlftlr. 

Sabıkalı takımından Mehmet 
Saray içerisinde çukur bostan-
rlan sebze çalarken bahçıvan 
lbrahim tarafından yakalan- 1 

mıştır. lbrabim, Mehn• di l 
epeyce dövmüş ve başından 

yaralamışhr. 

Otomobil Kazası 
Gece saat 20 <le Kadıköy' de 

Haydarpaşa caddesinden silr'
atle geçmekte olan meçhul 
bir otomobil gazete müvezzii 

Belediye Meclisinde
ETiN UCUZLA 111..MASI 

MESELESi . 
iddia ellildifiae g6re beled~ 

meclisi bayah ucuzlatmak i IJf 
mühim tctlbirler alacaktP'•. dl' 
meyaalla mezltaha reamillin iJI tel' 
rilmesl de vardır. KaaaplarıJI ·
ki.o ettikleri fikre göre bu ~
haddi asgariye indirilmeli_ JC'.:J 
c'e varidattan mahrum ~ 
için indirilecek resmin .aıu~• 
ıüb CO'aya tahmil ediJmeli1•ı'; 

Bir Baba Katı 1 

Mehmede ~rparak yarala
M. Mekteplerine Gitmi- mıştır. 

İdam Edilecek tJ,jP 
ŞU.'de ba~ua Ahmet •i•Y1 ,-

- Matbuat hürriyetinin sui 
istimal edilip edilmediği hak
kındaki telkinler, cemiyetin 
kabul ettiği hükfımet ve idare 
tekillerine göre değişebilir. 
Meseleyi uzatmamak ıçm 
Cümhuriyette matbuat hürri
yetinin sahası çok genit oldu
ğuna göre bizdeki neşriyabn 
hürriyet hudutlarını tecavilz 
ettiğine kani olmadığımı söy
liyebilirim. 

günü Asmalımesçitte ( Pa- yenlerden Ceza Alınacak 
sega ) apartımanında mera

Müfettiş Yahya Beyin 
Bisikleti Çalındı 

JOlllftu bekliyerek ôldCircn SGJ•~ıı" 
1 t•'' hakkında Ajvceu mahkemes _ıı~I' 

dan verilen idam karan Temylı 111 
1
_,, 

m~al tarafın41ıuı badik ve IJd'a1' tttlf' 
dik B. M. Meclisine ~önd.,.tl:,,ı' 
idam hükmü eclüıten ~cçtikfeJI 

simle açılacaktır. 

Maarifte Bir Tayin 
Beyoğlu 24 üncü mektep 

müdürü Mahmut Nedim B. 
İzmit orta mektebi Fransızca 
muallimliğine tayin edilmiştir. 

İstanbul Maarif müdüriyeti 
kaymakamlara, millet mektep
lerine gitmiyenlerin isimlerinin 
tesbiti ile Maarif idaresine 
bildirilmesini yazmışbr. Bu 
gibilerden nakti ceza alına
caktır. 

Beyazıtta Soğanağa mahal
lesinde oturan mülkiye müfet
tişi Y ahy Beyin evine hırsız: 

girmiş, bir bisiklet çalmışbr. 
Hırsız bisikleti Sultan caminin 
içine saklamıştır. 

l stanbul'da lnfax edilecektir. 11~· 
Süleyman balıa katni oJana1' ~.,4' 

rlle c:c:ı:a kanununun tarlfab d•~:ı~I' 
l baş açık, yalınayak ve ıdyah ~ 

asılacak tar. --d 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Halk 

1 
t::::.:_ __ -
-· 1 : Hasan Bey - İçerde toplanb nrmıı ... Ben de 
pecetım. 

2: Memur- Olamaz, Huan Bey! Toplanb gizlidir, 
gazeteciler de giremez:. 

3 : Memur - Halk fırkası yeni faaliyetlere ha
zırlanıyor, onun müzakeresi var. 

.. ...:ff'"P' 1 

Ö "'? Sen de. ,.,"Ol' 
4 : Hasan Bey - Yn... yle .mı :ıiyetl 

birşey sandım. Yedi seneden buı o, va 1ı;ııaıat1 
kere eder durur, demek yeni birtcY 1° 
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Her gün 1 Son Postlının Resimli Makalesi · • Şiddetli Mektuplar * 
Fırka Kavgasını 
Millet Kavgası 
Yapmamalıgız 

---- M. ZEKERİYA _ __. 

---~ 

Adana'da Cümhuriyet bay
ranıı rnünasebetile halk (20-30) 
bıetre uzunluğunda bir bay
~ Yaptırıyor. Bu bayrağın 
ı:nda binlerce kişi sokak
t ~ dökülüyor ve bayramı 
des ıt ediyor. Fakat her ne
b ~nse bu bayram eğlencesi 
~.fırka nümayişi haline ge

{Uiliyor. Sokaklar yaşasın hrka, 
l ahrolsun fırka sedalarile çın· 
•
1Yor. işe müdahale etmek 

1~~1iYen polisler, komiserler dö
\'ü .• 

1 - Birisine kızdınız ve gayet şiddetli 
bir mektup yazdınız, değil mi ? 

2 - Metubu heıne,.q. göndermeyiniz, bir 
kenarda saklayınız. 

3 - Yirmi dört saat ıonra bu mektubu 
bir kere daha okuyunuz. göreceksiniz ki 
birçok kelimeleri ağır bulacak ve üadcnizi 

tadil edeceksiniz. 

b. uyor ve bu suretle temiz 
fır nıaksatla başlıyan nümayiş 
cna bir netice ile bağlanıyor. BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

"'" b Safrada gene Cümhuriyet 
k ananıını tes'it için halk so
... ~~a dökülüyor. Nümayişçi 
"tlllle otomobil ve arabaların 
ıeç~ği bir köprllye geliyor. 

Adana Şikayeti Türk- Yunan İtilafından Sonra .. Bütçe Layihası 
Serbes Fırka Tasar .. 
rufu Rakam Oyunu 

T elikki Ediyor oha ve jandarma otomobille-
Gt!:~:::eH;:ein~:!di, Dönen Yunan Nazırları 

re Yol k · · ıt • • l . verme ıçın numayışçı-

~ett biraz geri çevirmek isti-
or Derken kavga kopuyor ve 

~tile temiz bir maksatla baş
ı Yltı nümayi, müessif hadise
trle neticeleniyor. 

~ 
r Ankaraya gelen bir habe-k.. IÖre Kuşadasında H. fır
St 1 mensuplanndan bazılan 
~ lçuk istasyonunda Serbes 
... ~ricanın mümessilini katlet
... ışlerdir. 

"'" ta~u üç haber ve birbirini 
le P eden bu üç hadise fırka 
Ilı avgasııun yavaş yavaş bir 
enıleket kavgası şeklini al-

~ıya c~aşladığın1 göstermekte
~· umhuriyet bayramı bir 
h ka bayramı değil, bir milli 
ıa::amdır. Bunu fırka ihtiras-

tın :n vbasü ı~a._ .. kıd!mak günahla-
yugu ur. 

t Fırka kavgası demokratik 
b~ llledeni memleketlerin ka
il ettikleri bir zarurettir. 
b~ kavga milletin siyasi ter
~ZC&inin inkişafına hizmet 
b er. Yunanistan senelerden-
~~i bu siyasi kavgalar içinde 
~}~duğu içindir ki orada 
le ~ kırallık taraftarıwn bi
t'ij ~r~asına hayat imkinı ve
b bliftır. Hakiki demokrasi 
tıdUr. ltt: akat fırka kavgalarım 

\'e ~ kavgası haline getirmek 
.-ek er Vesileden istifade ede
kıı fırka nümayişlerine kal
•akbıak davaya zarar veren 

;t hareketlerdir. 
ine .ız yukardaki hcıdiselerin 
deiu~lerini ayıracak vaziyette 
otan ız. Bizce teessüfe şayan 
lUtk h~diselerin kendisidir. 
tas nıilletinden siyai kav
Ue •nı daha büyük bir vakar 
>'et Yapmasını istemek hürri-

Ve d k • . •ı 11 emo rasının yaşama-

•ınına hakkımızdır. 

Ediyorlar .. 

Ankara, 3 (Hususi)- Adana 
intihabından şikayete müteallik 
olarak Adana heyetinin getir
diği binlerce imzalı mazbatayı 
gördüm. Fethi beyin yatağı 
üzerinde muazzam bir yığın 
teşkil ediyordu. 

On bin kişi, akın halinde 
Serbes fırkaya gelerek bu 
şikayet mazbatasını imzala
mışlardır . 

Bu heyet, vergilerin tarh 
ve cibayet tarzı hakkında da 
bazı şikayetlerde bulunmakta-
dır. Köylünün bazen tencere· 
sinin, bazen de altından yata- j 
ğının alınıp satılması -
nın doğru olmadığım ileri 1 
sürmekte, bilhassa halk ısbra
bının kazanç vergisi üzerinde 
toplandığım zikreylemektedir. 

Fethi Bey, vergi meseleleri 
etrafında mühim bir dosye 
vücuda getirmiştir. Ayrı bir 
mesele olarak mecliste bunu 
da mevzuubahis edecektir. 

Fethi Bey 
----

Adana Hadisesi Etra
hnda Fikrini Anlatıyor 

Ankara, 3 (Hususi) - Ada
nada, Cümhuriyet bayramı 
münasebetile vukua gelen 
müessif hadise hakkında Fethi 
Beyle görüştüm. Dedi ki: 

"- Adanada, Cümhuriyet 
bayramı esnasında vukua 
gelen nümayiş hadisesini hü
kumet gazeteleri izam etmiş
lerdir. Adana Serbes fırka he
yeti, hadisenin polis tarafından 
halkın sakin nümayişine mü
dahale yapılması yüzünden vu
kua gelmiş olduğunu, fakat 
ortada ne ölmüş hatta ne de 
yarlanan kimse olmadığını temin 
etmişlerdir. ----İzmirde Halkta Tek 
Katlı Evler yaptırılacak 

İzmir, 3 (fiususi) - Dahi
liye vekili Şükrü Kaya Bey 
beraberinde Maliye müsteşan 

Yunanistan'da Muhteşem 
Bir Surette Karşılandı 

Atina, 3 ( H. M. ) - M. Venizelos ile Mihalakopulos mu· 
vasalatında muazzam bir halk kütlesi tarafından karşılanmış
lardır. 

Yunan Başvekili gazetecilere beyanatta bulunarak: 
- Türk ve Yunan milletlerinin saadetlerinde hakiki esası 

dostlukta bulduklarını söylemiş, Türkiyede gördüğü hüsnü ka
buldan çok mütehassis olduğunu ilave etmiş ve nihayet: 

- Ankarada geçirdiğimiz günler insaniyet tarihine altın 
harfle yazılmalıdır, demiştir. 

_Bu f~i Mecnunlar Yapabilir ... 
M. Venızelos Jeneral Pangalosun darbei hükümet teşeb

büsünden bahsederken: 
- Ankara Türk - Yunan dostluğunu ihzar ve intaç ile 

meşgul olduğumuz bir sırada bu iş ancak mecnunların kafa
larından geçebilirdi, demiştir. 

Yunan Hariciye Nazırının Fikri 
Mösyö Milıalakopulosa göre Türk - Yunan itilafı (Lokarno) 

mukavelesini takip eden beynelmilel en büyük itilafnamedir. 
~--=--=--------.-.···--~---~~-~ 

Musakka fa t----"""'~ '---K_ o misyonları 
Maliye vekaleti (9) (20) (33) 

numaralı komisyonları Fatihte 
yapılacak musakkafat tahririne 
memur etmiştir. Bu komisyon
lar yakında Ankaradan İstan
bula gelecek; Fatihteki t:vlerin 
-==o-=:===-==o:==-=~=== 

• • • 

kıymetlerini ve bu kıymetler 

üzerinden musakk:ıfat vergile
rini tayin edecektir. Musakka· 

fat tahririnin ne zaman yapı
lacağı ayrıca bildirilecektir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Hakimiyeti Mil!iyeden: fırkası aleyhine rey vermek 
"Kimi Halk Fırkasından için bu memura hangi 

bıkmış, kimi ağır vergı- vergi ağır gelmiştir. 
den usanmış, kiminin po- - Halk fırkası şahsi· 
li:; jandarma. kiminin inhi· yetlerinden birinin tavsi· 
sar baskısı canını yakmış, yesi üzerine bir tekaüt 
fakat karşıdaki galeyan- zabit bir şirketten 300 
lara hangi teşhis konu- lira ücret alıyor. O da 
lursa aksine bin türlü Serbest fırkanın ilk bay-
misal çıkıyor. raktarlan arasında idi. 

- Bir banka müdürü Bu adamın hangi inhi-

Aınerika Ticaret 
Mis Müsteşarı 

Ali Rıza B. olduğu halde ya- _,. 
nn akşam İzmirde bulunacak-

var; genç.. Halk fırkası _ sar baskısı canını yaktı? 
hükumeti zamanında en - Ya... Kasabasındaki 
yüksek maaşlardan birini hakim. Onun da kansı ve 

~iıe ter Klayn yaran şehri
•i ttı~elccektir. Ziyareti husu
~ettedir. 

tır. Bu seyahatin, seylipzedele-
rin vaziyetini tetkik maksadile 
yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Şükrü Kaya Beyin teşebbüsile 
yıkılan evlerin yerine birer 

~Üff İft1 HA'lftAJ= ~:~~:~e~;;;~~:~~enine 
(\ H 1 H Ateş Ettiler ... 

t.ıı Z bı-ta -- Sofya - İtalyadan gelerek 
sının sabık Şark 1\. ubesi müdürü yeni zevcesile Burgazdan trenle 

Rab k Sofyaya giden Kıral Borisin 
b~ e ofun Habraları treni üzerine yolda meçhul 
~llVer p N J adamlar tarafmdan ateş edil-

()
"• } •• •Ş• • aSJ miştir. Zayiat olmamıştır. Sui 

d 1 d ? kastin komünistler tarafından 
&ll r.ım .. ' U r U Ü • yapıldığı zannolunuyor. Esnsen 
tlb~ '4lltrn if t .1 •1 

. . böyle bir kast yapılacağından 
..;!•Qle şaa sı sı esının B 1 b t h b d d'l 

Yakında başlıyoruz. u gar za ı ası a er ar e ı • 
miştir. 

• 

alıyor, otomobili var. . kızı ötekilere gitti. 
Bu genç, Halk fırkası· Geliniz de teşhis ko-

nın nesinden bıkbğı için : yunuz.,. 
ikinci sandığın başına Falih Rıfkı beye muam-
gitti? ma görünen bu teşhisi biz 

Bir memur tanıyorum. koyalım : 
Kendi gidemedi, karısını İstibdattan usanış ve 
yolladı, aleyhe rey verdirdi. memlekette uyandırılan 

Barem kanununu yenı umumi hoşnutsuzluk. Siz 
yapan, ve ilk defa mem- hala hürriyeti boğmıya ça· 
lekette bütün memurların lıştıkça elbette alacağınız 
maaşlarını tamam ve 1 netice bundan başka bir 
vaktidne veren hükumetin şey olmıyacaktır. 

ister inan, ister inanma/ 

Ankara,3 (Hususi) - HükU-
. metin, meclise tevdi ettiği 

bütçe layihasını Serbes fırka 
meb'usları biraz garip bir 
nazarla görmüşlerdir. Bu zeva
ta göre, yapıldığı iddia olunan 
tasarruf bir rakam oyunundan 
ibarettir. 

Hakikatte hiçbir tasarruf 
yapılmadığı söylenmektedir. 
V crgilerde yapılacağı söylenen 
tadilat ta esaslı telakki edil
memiştir. 

Çünkü halkın, bilhassa köy
lünün vergisi kat'iyen hafif
letilmiş addolunamaz. Meclisin 
bütçe müzakereleri esnasında 
bu noktalar üzerinde şiddet

li tenk,tler yapılacaktır. 

Dünkü Rıhhm 
Cinayeti 
[Baş tarafı 1 inci aayfada] 

biri de bir köfteci çırağını 
ayağından yaraladı. Hadiseye 
şahit olanları derin bir hayret 
içinde bırakan bu vaK• anın 
iç y!jzü şudur: 

Bundan bir sene evvel 
bi;kaç motöre sahip olan 
Mehmet Efendinin kardeşi 
İlyas Efen dinin beş yüz lirası 
dolaııdırılmış ve bu adamlar, 
bu işi sandalcı kahyası Mus
tafa Efendiden bilmi~ler; 
için, için derin bir kin besle
miye başlnmışlar. 

Bundan on beş gün evvel 
Mehmet Efendi, Mustafa Efen
dinin yanma gelerek fzmite 
gideceğini ve dönünciye kadar 
tabancasını istemiş. Fakat 
Mustafa Efendinin tabancası 
yokmuş. Ret cevabı vermiş. 

Fakat bir senedenberi dar
gın olduğu bu adamın müra
caabna da bir mana vereme
mış. 

Bu arada Mehmet Efendinin 
akrabasından olup Beyoğlunda 
Kafkas fırınında çalışan Ömer, 
Mustafa Efendiden (4) liraya 
bir karyola somyası almış. Az 
müddet sonra müracaat etmiş 
ve bu alış verişin kendine 
pahalıya mal olduğunu öyle
miş. Dün sabah Ömer gene 
Tophaneye gelmiş. ayni mese
leyi tnzelemiş. işte cinayet bu 
sırada wkua gelmiş, Mustafa 
Efendi başım yan t rafa 

1 çevirdiği sırada Ömer taban-
: casını çekerek bir kurşun 
atmıştır. Bu kurşun, Mustafa 
Efendinin sağ gozu albna 
girip ensesinden çıkmış, ikinci 

1 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -Birkaç 
Zihniyetin 
Riyaziyesi 

8 
. .. 

azı ınsanlara g3re: 
Poletikacılık == Cür• et+ şir

retlik + zorbalık + temed
düh + cehil. 

Mefkfırecilik == Bol vait + 
büyük tavur + heyecanlı bita-
be + cerri nakit. 

Milliyetperverlik :=:: Ameri .. 
kan dolan + aıPadişaha kul 
ve yurda kur.ban,, olduğunu 
lıazmen söylemek + sahte va· 
kar olmak. 

Siyasi muharrirlik == Sene-
de bir veya birkaç tetkik se
yahati + hakkı humr + meclisi 
idare azalığı + mensup olduğu 
kimselere aleni tabasbus + 
muanzlanna aleni küfür + de .. 
magoji + safsata+ sübvansiyon. 

Demokrasi == İhtilal tehli
kesi + hakikatlerin tecellisi + 
şahsi varidatın azalması + 
çalışmadan para kazanmak 
usulünün ilgası + postun elden 
gitmesi. 

Faaliyet == Bara gitmek + 
dana etmek + şampanya iç
mek + siyasi dedikodu yap
mak + lüzum görülürse piştova 
davranmak + bar kadınlann
dan birile sabahleyin oradan 
çıkmak. 

intihap hakkı - bunu söyle
mek zait ve malumu ilim ile 
müsavidir. 

Açık Göz Bir Hizmetçi 
Üsküdar• da Dürbali mahal

lesinin cami sokağında (5) nu
marada oturan Kuleli lisesi 
katibi Hamdi Beyin evinden 
hizmetçi Ayşe tarafından4takım 
elbise, bir manto 8 lira, 2 al
bn yüzük çalınmışbr. 

Y ankesicilikler .. 
1 - Çarşıkapıda Hatice Ha

nnnın bir albn kordonu, bir 
elmas yüzüğü, iki çeyrek albnı, 
bir albn göğüs iğnesi çarpıl· 
mışbr. 

2 - Üsküdar• da oturan 
bahriye binbaşısı Mustafa B. in 
Emınönünde bir albn kalemi 
çarbılmışbr. 

3 - Sabıkalı Hüseyin, A· 
gop Efendinin saatini çarpmış, · 
yakalanmıştır. 

4 - Şişli'de Büyükdere 
caddesinde oturan Aleksan 
Efendinin on lirası çarpılmışbr. 

Hırsızlıktan Bekçi 
Mes'ul Tutuluyor-. 
Yemişte Liman şirketinin 

daimi bekçi mahallinde Mus
tafanın idaresindeki kayıkta 
tüccar Y orgiye ait fındık çu
vallarından iki çuval çalmmış
br. Bekçi Mustafa ve kayıkçı 
Mustafa hakkında takibat ya
pılmaktadır. 

kurşun ise, o sırada bdediye 
memuruna görünmemek için 
rıhbm kenarına saklanan sey
yar köfteci Şevkinin ayağına 
isabet etmiştir. O sırada ha
dise mahllinde bulunan Samat
ya merkezinden İbrahim E-
fendi Ömeri tutmuş, beşinci 
şubeye teslim etmiştir. Katil 
Ömer, kendine küfürettiği 
ıçın Mustafa Efendiyi vurdu
ğunu söylemektedir. Fakat 
Elindeki t abanca kırk liralık 
olup çalışhğı fırından 
ayda on beş lira alan Ômerin 
bu işi teş 'itle yapbğı iddia 
edilmektedir. Teşviki yapmış 
olmak üzere de Mehmet E
fendi gösterilmiştir. Adliye 
meseleye vazıyet etmiştir • 
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Bugünün Meselelerinden ÇOK ÇOCUKLUL 
TERKOS DERi LEH 

HÜKOMET ( Çankırı'da Ba~~alnj 
HALH JEZAHURAl-• 

RlESELE RE HALDE- Y ARD iMA KARAR VERD 1 ••• LA CÜRlHURİYEIİ 
BİR ALLAH ASHlnA 
Yeni Mukavele 
İki Senedir 
Uykuda .•• 
IB•t tarafı 1 inci ıayfada) 

Beyoğlu - Beyoğlu cihe
tine Taksim ıuyu gelir. Bu su, 
Büyükdere bentlerinden Şişliye 
kadar galeri dahilindedir. Şiş
liden itibaren borularla Tak-
sim meydanındaki hazinelere 

· ııelir' ıehre tevzi edilir. 
Taksime gelmeden evvel 

de, Mulaktan bir kol Emir· 
gln, Boyacık6ye; başka bir 
kol da Arnavutköy, Bebek ve 
Ortaköye Ta1'ıim auyu gö-
türü ... r. 

Bu ıu bol olduğu halde 
galerilerden bostanlara ve 
bahçelere su verildiğinden ba
zı mevsimlerde Beyoğlu bu 
sudan nisbeten mahrum olur. 
Taksim suyu fenni surette ter 
tih edilmemekte ve temiz
lenmeden şehre getirilmetedir. 

Galerileri Kaldırmak 
Lazımdır 

Bu ıuyun menbaından iti
baren galerileri kaldırmak, ye
rine " Font ,, dökme boru
lar koymak lazımdır. Esasen 
galeriler 50-60 senedenberi 
esaslı tamir görmemiştir. 

lstanbul Tarafı - İstan
bula esaslı olarak Kırkçeşme 
ve Halkalı suları gelmektedir. 
Bu suyun da galerileri 50-60 
ıenedenberi tamir edilmedi
ğinden suyun ancak yarından 
istifade edilmektedir. Bu sula
rın hepsi gelse T erkos ihtiyacı 
azalacaktır. 

Sular Gayri Sıhhidir 
Galeriler bozuk olduğundan 

ıular gayri sıhhidir. lstanbul 
belediyesi her sene bütçesine 
80 - 100 bin lira ıu tahsisatı 
kor, patlıyan boruları tamir 
eder ve gelişi güzel iş yapar. 

Terkos .. 
Bundan beş ıene evvel bir 

komisyon teşkil edildi. Komis
yonu Emanet namın~ müderris 
Burhanett;n, Nefia namına ko
miser Mustafa Arif B.lerle Ter
kos namına da müdür Mösyö 

Eğer Siz Meşgul 
Olamazsanız İşi
nizi Biz ·Takip 

Edebiliriz 
Yeni Hıfzıssıhha kanunu ile 

hükumet alb ve albdan fazla 
çocuklu nnaelere para yardımı 
yapmayı veya isterlerse bunun 
yerine bir madalya vermeyi 
kabul etmiştir. 

Bu hakkın teslim edilmesi 
bazı resmi muameleler icrasına 
vabestedir. İşleri güçleri bu 
işle meşgul olmaya müsaade 
etmiyen çocuk analan, ço-
cuklannın ve kendilerinin isim, 1 

resim ve adreslerini bize ı 
gönderirlerse biz bu işi takip 
eder, neticeyi kendilerine bil- I 
diririz. Hükümetin tanıdığı 1 
haktan istifade etmek iıtiyen 
ler çoluk çocuk analan kay-

dedilen şerait dahilinde "Son 
Posta" ya müracaat etsinler. 

Bugün de çok çocuklulardan 
İstanbul ithalat gümrüğü mu
hafaza memuru Kocamustafa
paşa, Hacıkadın caddesi ( 11 ) 
numarada oturan İsmail Hakkı 
efendi ailesinin resmini derce
diyoruz. Bu zat yedi çocuk 

Verem Yatakları 
Tahsisatsızlıktan (16) sı 
kaldırıldı 

latanbul belediyesi aanator
yomlardaki verem yataklarını 
artırmak emelinde idi. Birden 
bire tahsisat bitmiş, belediye
ye ait (21) yataktan ( 16) sı 

lağvedilmiştir. Belediye verem 
yataklarıoın miktannı fazlalaş
tırmak için yeni şehir mec
lisinden tahıisat iıtiyecektir. 

Karagümrükte, Uzunyusufta, 
yangın musluklan yoktur. 

Mualuk olan yerlerde de 
musİuklardan kifi derecede 
istifade edilmemektedir. Sebe-

Kaablnodan terekktıp etti. 2,5 bi, borudaki sulann musluk 
ıene evvel yeni bir şartname açıldığı zaman 50 - 60 santi-
yaptılar. metre ytıkselmesi matlupken 

şart n a m e sular fışkıracak kadar kuvvetli 

Bu prtnamenin esaslan değildir. 
tunlardır : Yangın zamanlarında horu-

l - T esisabn tevsü : Bonı lann kuruduğu görülmektedir. 
kuturlannın genişletilmesi, te- yeni Mukavele Niçin 
mizlik tertibabnın ıslahı, boru 
ıebekelerinin fazlalaştınlması. ç 1 k m 1 y o r ? 

2 - Yangın tedabirinin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
ıslahı. B. T erkos işinin halkın lehine 

3 - Abonelerin hukuku-
nun müdafaası ve ıaire. hallini istediği ve bunu Nafia 

)fı. Vekaletine mükerreren yazdığı 
Su borularında tazyikli su halde komisyon tarafından ka

yoktur; sebe~i : Şirketin kul- bul edilen yeni proje halen 
!andığı makineler borularda Nafia V ekiletince tasdik edil
tazyikli su bulunduracak kuv- memiştir. 
vette değildir. 

Borulardaki sular ancak 15- Mösyö Kastelno 5- 6 defa 
20 santimetre yükseltilebilmek- Ankaraya gitmiş, bu tasdikin 
tedir. tehirine çalışmışbr. Nafia Ve-

Bunun için yangın zaman· kaletinin, yeni mukavelenin 
larmda borularda su bulun- şirket aleyhine olduğuna kani 
madığı zamanlar olmaktadır. bulunduğu ve bu suretle tas 

Boruların kuturlarını fazla- dikin geciktiği söylenmektedir. 
laştırmak ve taziyikli makine- ı Her nedense, gerek Şükrü 
ler kullanmak lazımdır. Kaya B. ve gerekse lstabul bele-

Y angın Musluklan diyesi ve belediye namına An-
Samatyada, Yenibahçede, karaya Jfİden heyet Terkos 

• 

Altı Ve Da~a TES'İT ETJI 
Fazla Çocugu R k D h Ev" 
Olanlar Hakla- v:l Ç!ıa: ;avll" 
rını Arasınlar z·? 

babuıdır. (4697) kuruş para
almaktadır. Yukardaki resimde 
görülenler refikası Naciye H., 
çocukları Sıdıka,Meliha, Feriha, 
Nebahat, Jale Muhterem ha
nımlarla küçük Osman Nuri
dir. Kızlarından ikisi evlidir. .. 

1 A.,ağıda aaidaki resim,Galata'
da Şiıane karakolunda,İskender 
aokağında ( 66 - 68 ) numaralı 

Apartımanın ( 5 ) numurasında 
oturan larail Efendi aileıidir. 
Resimde de görüldüifi üzere 
yedi çocuğu vardır. 

• Aşağıda soldaki resim, Edime-
de Sittisultan camii sokağında 
kız muallim mektebi bitişiğinde 
16 numarada oturan mütekait 
Mustafa Ef. ailesini göstermek-
tedir. Valdeleri Fatma Hidayet 

' hanımdır. Yedisi de berhayat 
olan çocukları: Nadide, Nahide, 
Hadiye, Naciye, Raciye Ha-
nımlarla Mustafa Kemalettin 
ve Cemalettin Efendilerden 
ibarettir. 

la Ne Deme ı. · 
. · nıı· Çankın - Belediye ıki g 

dür, davul, zurna ile iıba~ 
tadümanı eyliyor. Her 11

1 
kadar Cümhuriyet b~yra~e 
için hazırlık yapılmakta ıse , 
bu, iki gün evvelinden çal~~ıı 
başlayış yalnız bu hayra~ ıÇY" 
deği'dir, doğrudan c!ogf\l • 

·rııı 
intihabı kazanmanın bir 1 8 l'P 
dır. Çünkü; beş senedir g~ ~
geçen bayramlarda beledı~jj 
nin faaliyet ve alakasını 

görmüştük. . • 

Bir Vapur Balıkçıları Dağıttı Stadyom 

Maamafih bu zevat sev•~:ıı 
lerini tes'it ederlerken ba d' 
bir olmamalan lizııngelir :j 
Maalesef bu arzumuz bıı5 

olmamışbr. Çünkü, bina yt.f 
tırmak için köylüden para 1~~ 
lamak ıuretile işgüzarlığa a 1 

kın olan bu efendiler, cüıtl~~ 
riyet bayramına tekadd~oi 
eden ve sırf şahsi galebeletl tJ 

ilan kastına matuf bulutı: ıı 
davul çalma masrafını bal ~
ıırbndan çıkarmak yolunu ttJ ıJı 
muşlar, iki gündür sokak so~at 
mahalle mahalle davulc ır 
dolaşbrıp para toplatmak 9 ,Jı 
retile bu masrafı da kapatJll 
çaresini bulmuşlardır. 

* s)• 

Zarar Ve Ziy n Beş Umumi Temayül Çukur .. 
bostanda Toplanıyor 

Çankırı - Erkenden s0~ et 
lara dökülen halle cnınhutlJ,ıı 
bayramım tes'it için caıı Ii• 
tezahürat yapmıştır. Mekte! el 
terin zarif kıyafetleri, ~~e 
tertipleri, bugünkü meraS•sJ'~ 
bir hususiyet verdi. M~ııtı 
ordusunun Çankırı teşkı 

0
, 

cidden tebrike değer bir es 

Bin Lira Kadar ır. 
Şehir stadyomunun Çukur 

borsanda yapılması fikri umu
mi bir temayül uyandırmıştır . .,. 

Anadolu feneri önlerinde 
uğ kuran bazı balıkçılarla 

balık kayıkları gece saat bire 
doğru bir kaza geçirmiş, Bo
ğazdan transit geçen bir İtal-
yan vapuru, yolunu şaşırarak 

ağların üzerine bindirmiştir . 
Bu kaza neticesinde kayıklar-

da bulunan tayfalardan bir 
kısmı denize dökülmüş ve ağ .. 
lardan bir kısmı parçalanmış, 
tutulan balıklar tekrar denize 

dökülmüşlerse de insanca za- Bunun sebebi şudur: 
yiat olmamıştır. ı _ Bu bostan, semt iti-

İddiaya nazaran z~rar ve zi- b .1 .. k kf d · h 
yan (5) bin lira kadardır. Buna, 

1 
arı eal yu ·se ır ve enız a

vası ır. 
esasen geç başlayan palamut l 

mevsiminde, ağların tekrar ya- 2 - Tramvay ile nihayet 
pılıp kurulması için geçecek (30) dakikada gidilir. 
zaman ziyanını da ilavel etmek J - Balat yolu da aym 
lazımdır. Bu ağlardan bir kıs- zamanı alır. 

ını bahk kabzımalı Y akup 4 - Beyazıttan ise beş 
Efendiye aittir. Transit olarak kilometredir. 
geçen vapur acentesi hakkında 5 _ Büyük bayramlarda 
dava açılacaktır. halk akmımn gelip geçcıiye 

lılık göstermiştir. .. e' 
B 1 d. . . l d·-· oıut .e e ıyenııı süs e ıg~ Jıef 

addıt taklardan şehrın 

tarafı dolaşı!dı. ... çt 

Yüksek hatipler beh~ etİ 
veciz nutuklarile cü~h.urıbııı 
ve cümhuriyetin banıs! d t1e 
Gaziyi yadettiler, şıd e 
alkışlandılar. j• 

ceıtl 

- --------·-------- mani olmaması. 

Dilsizler 

Siyasi teşekküller, dıll' 
yetler ve memleketin (<a•rd~ . tı .. 

Yerli Kömürler, l 
• J 

için 
Ecnebi vapurlan kömürleri

ni Pireden tedarik ediyorlar 
ve limanımızdan kömür almı
yorlardı. Ticaret odası bahriye 
komisyonu kömür ticaretimizin 
inkişafı için iktısat vekaletine 

bir rapor vermiştir. Bu rapor- ' 
da İstanbul ve Zonguldaktan 

kömür alacak vapurların güm- ! 
rükçe, limanca, karantinaca 
bazı teshilat görmelerinin te
minini istemiştir. Bu kolaylık 

gösterilecektir. 

Cemiyetinde 
Sağır ve dilsizler cemiyetin

den: Cemiyetimizin ikinci mü
essisi ve idare meclisi azasın-

dan Mehmet Tahir Ef. nin mec
lisi idare kararile cemiyetimizle 
alakası kalmamıştır. Reis 

.., 

Süleyman 

•• • 

R1 iM HATIRIT 
Rus Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdürü 

Agabekofun Habraları 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Müskirat idaresi Ne 
Kadar Şarap Y apb ? 

Müskirat inhisar idaresi bu 

erkek bütün halkı ıŞ ~-· 
etmişti. Bu seneki kadaf gor 
labalık görülmemişti, bu otı'' 
teriyor ki; gün geçtikçe .' 

9
de 

huriyet ruhlarda daha ıt61ıe 
sene nümune olmak üzere 20 kökleşmekte ve halkın 9~· 

merasime alakası çoğalıı> 
bin kilo fzmirde, 60 bin kilo 

tadır. 
da Edimede olmak üzere 80 ~ » ./ 
bin kilo şarap yaptırmışbr. Bu ~,. 
şaraplar idarenin mütehassısı ---=:.oo~=.ıı:-===-==~ 
M. Bokarm nezareti albnda ( 
Avrupadan getirilen yeni ve
saitle yapılmış ve yeni fıçılara 

konmuştur. 

Feci Bir Kaza 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? ,ıı· 

1olt e' 
Evlntu veya işinize glderke;~rıı IJI• 

la gezerken veya birfsile g ~' ~ 
nd• her hangi bir vaka kart••• ,.ı 

Ura iniz... ~~ 
tiavadis nedir btliyorsanı~-~°' ,,

derhal göreblllralniz. Bir ~~· it~· 
katli, bir kaza birer hJlva ~,,ti..;' 
gcldliinh: vak al ardan ert~I biti ol ~ 
utelerd g5rmek lııtedigU b•~';J' 
derhal lelefonumı.u ı:ıç1111• ~İı:ı:ı ~tı'' 
gu.etemlı.c h•be.r verlnb, ıgtısi• 11 
realnlzl de bıralwuL verd aı;etel9 

şirketinin halka daha fazla 
nafi olmasını temin edememiş
lerdir. Biz, su meselesinin 
buraya kadar olan safhalanm 
takip edebildik. Bundan son-
rası için soruyoruz: Bu mühim ifşaat silsilesinini 

Bu iş Ne Haldedir Allah 1 neşrine yakında başlıyoruz. 

Haydarpaşa Rıhbm amele
si mavnadan demir trapezler 
boşaltmakta iken vinç ile kaldı
rılmakta olan trapezlerden biri 
kurtulmuş ve hamal İbrahimin 
üzerine düşerek bacağından 

ağır surette yaralamışnr. lbra- ı 
him Tıp fakültesine kaldınl-

dhln ehemmiyetine ıilrc bil~• " ,p ; 
mllklifabnı vermeyi vaz.lf'e bıd 

Telefon numaranıı:r.ı ı.uıı 
tllr. 

Aşkına?- '------------_J mışbr. '----------
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Haftanın Başlıca Bu 
Nelerden 
Musunuz? ..• 

Filimleri Kadın Ve Kalp İşleri ı'~ 
Biliyor 

Ağaoğluna Dair 
Muhterem gazeteniz.de Ağaoğlu Ah· 

illet Beyin Celil Nuri Beye hitaben 

>'~dıfı cevabı okudum. Kendilerini 

Pek yakından tanım;ıltlığım dolayıılle 
.\" 
.. :•oflunu bilmlycn!ere nyahut bilip te 

tııck iateınlyenlere ta11•ı1nak lıterlm. 
, Af.oflu Ahmet Bey, Türk gençliği· 

•Jı llıllli duygulannı uy andırmak içın 
bund •---an aırk aene evvel Azerbanycanda 
<lrtat) ve (Terakki) nanılarlle çıkardığı 
:~ıetclcr ve muhtelif e1erlerile Tlirklük 

Cllıbıe büyük biz.met f'lmif1 TGrk 

'llhurıun yükı;ekli§'i haklunJa hitabeler.'." :c bulunınuıtur Mefrutiyetten buıGne 
, •dar vatanuı:uz.da çalıııoakta olduğu 
lcrlcrUe malQmdur. 

le Aiaoilu Ahmet Be-y, AzerbaycanU'~ 
Ea "•baf TUrklerlndendir. Halla Türkttr. 

'riJrllen Karabağlılar liıan itibarile de 
J.r kçeden b8fka bir li.aanJa j'Örliıme:ı-

• Tnrkltik ujnında l8fkın mefkGre 

:bldlrler. Ataoilu Ahmet Beyi TGrk· 

ta ten ayrı bir sö:ıle sSrenler ve aö:ı 
ı./li1cııler evvell kendi mllllyet ve mef· 

-r.ıtcrbıı aBrmell ondan ıonruöı a87le· 

~~ldJrler. Bu ı8ıdl aöyllyenler tllredl ! 
-......ıvdlr. Aiaoilu Ahmet Beye dil 1 

'tatarı efendiler l7f bilmeli ki vatau

~lar ı Ahmet Beyin •• aeclyede adam 
llltlannı bilirler. 

TGrkothı 

D~mir 

Su Hale Bir Nihayet 
Veriniz 

!it l>ariilfünun fen falı:Ultealnln arkaauı• 
BUytık Re9ltpa9a caddeal lamlnde 

!irıııı ıııııetrellk cadde tb:erbıde bulwıan 
c Yaıırın yerlerine bakan evler, bGtlin 

ltce b 
lıaıı u yangın yerlerinde m6naaebetai:ı 
"-r er1ıe etrafı l:ıaç eden fahltelerln 

klıı 0k&tında mGteeHlrdirler. Bu ey ... 

k lerı, aUelerln it ~ı:ldufu bu aemtte "° CUldara ve lı:ııhıu kartı terbiye 
t ktaaından çok çlrldıı bir man1ara 

.:'lc.ı.ı eden bu hale bir albayet ver·l-
tı1ııt rica ediyorlar. 

Bu Yolu Niçin Yap
tırmadılar Acaba? 
Geçen •enenin luu.iranuıda ıokak

~lln gayrı kabili mürur hale ıel· 
lııt Şehremanetine mazbata ile blldir

~lk. Emanet Yeniköy beledlyeılnc 
#Olıını 
._., uzun derhal yapbrılmuı için emir 
'\' 

1lııf.ttL Aradan bir ıene ıeçtiği halde 
~6y beledlyeal bu yolu yaptırma• :::br. Eababı nedir? Alt olan makamın 
lrı dikkatini celbederiı Efendim. 

Arnavutköy Sekbanlar ıokak 
Hulki 

Bir Tashih 
... ~-.•tenldn 7-9-930 tarihli nUıhaaıada 
'-a derlç,] bir tiklyet unv&Dlı fıkra mak

~ JdaJiye YeklJeUne s6nderiJmft ve 

k'di.ı cevapta "MalQlea tekaUde aev

~:l~cea memurinin kanunun hanj'i 
~ •I ID'llclblnce tekatide aevkedlle-

"'•k:•d •el derece! aıalQllyetlerini 
'''lııitette mlltetekkll beydi 11hhlye 

lo..11.,;:er. Mumalleyb irfan Beyin de 
~ il tarihinde memurini mUlklye 

~ .. • t kanunu mucibince malGlen teka
~L •• ~•lcedllcrek muameleal ikmal •• 
~'tle ~ allkaaının katedlldltl,, blldl-

'ol•akla keyfiyetin bu veçhlle 

Bu hafta İstanbul sinemala
nnda göze çarpan birkaç filim 
gördük. Mevzu ve dekorları 
boştur. Karii erimize bir fikir 
vermek için bunlardan bah
setmeyi faydalı bulduk. Elham
ra sineması " Paris kmiı ,, is
minde bir kurdele gösteriyor. 

Bu filim, birçok benzerleri 
gibi bir macera ve sergüzeıt 
romanıdır ve ekseri romantik 
mevzular gibi ahlakın ahlak-
sızlığa galebesile nihayet bulu
Y,Or. Vak'anm başlıca kahramnı 
"İvan Petroviç,, tir.Pedro AJvarez 
ismi albnda Marıilya bar-
farında dansördür. Yaman da 
bfr kumarbazdır. " Raskol ,, 
atlı bir kadınla tanışmıştır. Bu 
kadın çok llumudır. Erkek 
'ıoşuna gidiy<>r ve bir ı.ayaf ta-

" Paris Kıralı ,, filminde 
ile karşı 

rafını bulup onu kendisine 1 

bağlamak istiyor. Çünkü(Pedro) 
kumarda hile yapmaktadır. 
( Raskol ) , bu hileyi meydana 
çıkarınca ( Pedro ) yu avcuna 
alıyor. 

Sonra, daha fazla kazanmak 
için Paris yolunu tutuyorlar. 
( Pedro) zerafetile Paris'te 
büyük bir şöhret kazanmışbr. 
Kendisine ( Paris Kıralı ) denil
miye başlanıyor. Bu sırada da 
Düşes Dö Mar~inyak ( Ped
roya) işık oluyor. 

Raskol, bu aşkı istismar 
etmek niyetindedir. Fakat fik
rini Pedroya kabul ettireme
yidce intihar ediyor. Erkek te 

1 rica eylerim efendim. 
Matbuat Umum müdaril sevgilisine ve dürüst bir hayata 

Bahsediyor, 
!Evlenmede His Ve Mantığın Yeri ..• 

loan Petroviç, 
karşıya 

Raskol 

Bek8ret Kancasından : 
Kazadan sonra 

Bu günün Hayalında 
{Küfüv)denNeAnlarız? 
Servet Mi, Tahsil Mi? j[ Baş Tuvaleti 1 

filminden bir sahne 
" Melek ,, ıinemasmın göa

terdiği " Lfltfen bir tango ,, 
bir fantezidir. Başlıca aktör 
:( Villi F erst ) . tir. ( Medi . 
;Smit) ıenç bir kızdır. Baba-
aını hiç görmemiştir. Bir pan
ıiyonda bayata hazırlanmak
tadır. Onun en çok zevk 
aldığı ( Maksim V rilan ) is-

Bir gençten aldığım mek
tupta bir genç kızla sevişti
ğini, fakat kızın tahsili kendi 
tahsilinin seviyesinde olmadı

ğını, hislerine tibi olarak ev
lenip veya evlenmemesi lbım 
geldiğini soruyor • 

Bugün evlenmek mesele
sinde herşeyden enel aranı

lan ne aile küfvn, ne ıe"et 
lriifvndür. İki gencin evlen
mesi mevzubahis oldu mu en 
evvel habra gelmesi lhım o
lan teY onlann tahsil nokta
sında birbirlerinin klif.tı olma
larıdır. Bir genç kızla bir er-
kek ne kadar aevif irıe se
vişsin eğer · aralannda ktiltllr 
küfvü yoksa sevişme kuvve
tini kaybettiği zaman artık 
o iki gencin ara.sanda mlifte-
rek hiç birşey kalmaz. Yuva
lan muhtelif temel taşlarının 

üzerine kurulmuş çürük bir 
bina olur. 

mindeki tenorun pliklandır. 
Gıyaben bu artiste işık 
olmuşbr. 

Bir gün Maksimin vereceği Sevişme zaten muvakkat 
bir konseri işitince derhal 1 birşeydir. Onun ilelebet de
oraya koşuyor. Fakat Maksim 1 v~mınıy düşünmek. boş birşey: 
rahatsızlanmışbr, konseri diğer dır. Eger bu sevışme kuvvetlı 
bir artist, "Jimmi,, verecektir. ! bir ar~adaşlık, hakiki bir 8!1-
Bu yanlışlıktan pek :ziyade laşma ıle tamamlanmazsa aile 
canı sıkılan ( Medi ), nihayet 1 de ancak bu sevgisinin devam 
babasına müracaat ediyor. ettiği müddetçe devam eder, 

Tesadüfe bakınız ki (Mak- 1 ondan sonra kadın belki de 
ıim), Medinin babasıdır. Ve bu ı çocuğile . bir taraf~, erke~ ~ir 
garip yanlışlık, nihayet Me- tarafa gıder. ~evı~me ~ıttık-

1 
di · 1· · ·1 l · ·b· ten sonra aileyı baglıyan 
nın ımmı ı e ev enmesı gı ı .. .. . . 

tabii bir intiba doğuruyor arkadaşlık, kultur sevıyycsıne 
"M ··k B kA t k · ve anlaşmaya bağlı bir arka-aJ& ,, e are oncası 

fil · · ·· t · Kah daşlıktır. Evlendikten sonra 
"Bmilıl?ıDgos ednyorM. rdamkanı kendi kültür seviyesini yük-

ı ov,, ur. evzu a a- . ~ k 
nşık bir aşk sergüzeştidir. seltmıye ugraşa~a , o :zah-

Mişel isminde bir genç, mete katlan.acak (1) kadınlar 
seviştiği bir kadınla bir deniz pek azdır. Zıra kadınların ek-
1 .. h.. k b" t serisi bütün bu gayretleri 
enezz~1 u y~pard en ırd lay- ancak evleninciye kadar gös-

yare ı e musa eme e er er. t · ı · b k" 
B J 

. . d b' erır, ev enınce u ma ıne 
u tayyar.e,. an ısmın e ır durur. 

kadına aı~~· . . . Bu makineyi durdurmamak 
Arada, ıhtiyarsız ~ır. ıncızap için kadının muayyen bir kül

hasıl olur. Fakat Mışelin sev-
gilisi olan (Viyola) da derin 
bir kıskançhk doğurur. Vak'a 
muhtelif sarsınblar içinde de-
vam edip giderken Mişel ile 

lanın bir emri vakii ile ballü 
asledilir, Viyola da eli bot 

evine dönmiye mecbur olur. 

Kim Öldürdü? 
"Klot Farer,, in "Kim öldür

dü?,, ismindeki romanı nınşehri-

mizde filme alınmasına başlan

mıştır. Bu filmi yapan "T erra,, 

isminde bir alman şirketidir. 
M. "Kort Korant,, da opera
törlüğünü deruhte etmiştir. lık 
kısım Dolmababçe sarayında 
kurdeleye çekilmektedir. 

Başlıca rolü (Konrat V ayt) 
yapacaktır. Bugünlerde iatan
bula gelmesi bekleniyor. 

Son zamaııda pek ziyade 
rev2ç bulan iki türlü baş dü
zeltme şekli 

tür seviyesine malik olması 

lazımdır. Sonra bugün aile yiikü 
yalnız bir kişinin çahşınasi 
ile ortadan kalkacak bir hal· 
de değildir. Eğer kadın bu 
yükü biraz hafifletmiye uğ
raşmazsa, kocasına yardım 
etmezse nafi bir arkadaş ola
maz. Gene bunun için de ka
dının bu zihniyeti kabul ede
bilecek bir seviyede olması 
lazımdır. Binaenaleyh genç 
erkeklerin de genç kızlar gibi 
evlenirken hislerine kapılma

maları lazımdır. 

Hanımtegze 

.==: TAKVİM -
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~.-1 aranlılr: bu mahallelere 
teeıı b \, asu. 
~,, . 

lttitıd ttnıan, akşamın bu saat-
~b"nı e, evde bulunmıya artık 
~~ti llıül etmez olmuştu. 
~~ttlke dikkat bile etmediği 
~Yet Şeylt>re bugün ebem-

Vtri ı•· Yordu. 
•ltıd f ~c,1İ ere uzandı. Odaya 

'l"iıı erken getire-n bu kafes
i· ı-.~ deliklerinde karanlık-' -~ . , 
ı.>~'Yor~t gide lapalaşmasına 
~lıiile . ~: Dört köşe delikler 
ı~ .. ,,tının sertliklerini kaybet-

"11 e de • ·1 l>trd 
1 
Yıunı eşti!er. Beyaz 

e er karard•· 

Helvacıların geçtiği saat. 
Herşey susar ve yalnız onla
lann sesleri duyulur. Sakız 
gibi incele incele nzanan ve 
ta uzaklara, sokak diplerine 
bulaşan ezik, yapışkan sesler. 
Günün ışığile beraber çeki
lirler, gidereler. 

Ovakit berşey kararır, şö

ner, her canlı şey siner. 

Ellerinde çıkınlarile, geç 
kalmış bir iki mahallelinin 
sıklaşan adımları, bitişik evin 
kapısı, geceyi bir felaket sa
nanların ellerile hızlı hızlı vu
rulur, şiddetle açılıp kapa
nır. Mutfaklardan gelen ince 

bir dumanın bütün sokağa \ Neriman bu seslerde annesinin 
dağıtbğı hafif bir marsık ve ölümünü, babasının ihtiyarlı

yağ kokusu. Fatih minarele- ğını, muhitinin sefaletini hatar
rinde ezan. latan, bütün hayatında gördü-

Neriman gözlerini kapadı. ğü ~e. d?y?uğu. matemler~ 
Başını koyduğu yastıkta ha- hepsını, ıstıkbalın sakladıgı 
fif b. l t · y · k k ellemlerle hepsini sezdiren de

ır avan a çıçegı o u-
su. Çocukken o bu kokuyu 
ıeverdi; annesi boğçalan aç
hğı vakit, temiz çamaşırlar-

dan yükselen bu kokuyu her 

yerde, entarisinde ve yastık
larda arardı, bulamadığı vakit 
rahatsız ohırdu. Şimdi bun

dan da hoşlanmıyor. 

Arka sokaklarda helvacı-

rin, gayet derin ve ruhun en 
muhkem, en mücbhez taraf
larına bile bir anda giren 
keskin, bayılbcı bir keder 
duyuyordu ve bu sesler bitip 
tükenmiyordu, biri uzaklaşıp 

kayboldukça, köşe başında 
yükselen bir yenısı, ötekini 
takip ediyordu ve ağır, hazin 
bir ses kervanı halinde, arkası 

ların sesleri hala uzanıp gidi- kesilmeden, sıra sıra geçiyor-
yordu; menhus, meş'um sesler. lardı. 

Hastalığa, ölüme ve bunlardan Neriman, evin kapısını bir 
daha korkunç, yüzleri karan- anahtar sokulduğunu duydu 
lıkta kalan ve hüviyetleri ve babasının geldiğini anlıya-

' 

meçhul bir takım faliketlere j rak yerinden fırladı. 
ait korkular uyandınyorlardı. Birdenbire canlanmıŞb. Ba-

loya ~i~ arzularını yapbrabil- ı bir şey var .•. Ne ıyı ettinizde 
mek ıçm, babasını o akşam- bundan aldı;z 1 diyordu: 
dan itibaren kazanması il- Sonra Gültere döndU: 
zımdı. Ben de ı.ıutfağa gireyim, 

Kapıya kadar koştu. Baba- bunu beraber kızartırız .• 
11 lastiklerini çıkarıyor, gül- Sana yarJım ederim, Gülter, 

dedi. 
teri elinden paketleri alıyordu. Aylar var ki Neriman mut-

Neriman biraz geride durdu. fağa girmek şöyle d'lk"Sun et
Cülümsiyot~u. Babasına ya- rafında bile dolaşıtı amış":ı. Bu 
rcınmak için bir fırsat aradı. farkın babasJJJa yapat:ağı tesir
Gülterin elinden paketleri aldı den istifade etmek istiyordu. 
•e ona !imhayı yakmasını GüJte.r sordu: 
emretti. - Nasıl oldu bu küçük ba-

Babaaile beraber yemek ııun? içinizden mi geldi? 
odasına girdiler. Neriman he- Neriman, babasına, ahlakın
men ona doğru bir sandaly• da bir değişiklik olduğu zan-
itti: nı vermek i\.İn: 

- Oturunuz, Bey baba! - İçimden gelmPdi, bı•n-
d .. di. dan sonra Zeni n:utfakta yal-

F aiz bey oturdu ve Gülteı j n?z bırakmıyacağıml dedi. 
lambayı getirdi. Faiz Bey s ... sini çıkarmıyor-

Neriman paketleri açıyor •~ ı' du. Bu mümkün olduğu kadar 
neş' e!i bir •esle: sepitek bir adamdı. 

- O... Durad:& kızartılacak ( Arkası var] 
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BAREM DBBLIZLBBINDB 
BiR SEHER RÜZGARI GiBi KIMILDADI, BİR GÜLFiDANI 
GiBi YÜRÜDÜ, NAZLI NAZLI Y ANlMA GELDi: 

i"ÖPEYIM EFENDi BABA, ELiNi VER" DEDi! 

" - Öpeyim, Efendi Baba 1 .. ,, 
Molla, ae Arapça, nede 

Acemceye benzemiyen birşey-ler okuyordu, bet on dakika ,._ ______________________ _. 

bayle geçti. Ben ter dakmek
ten adeta zayıflamqbm. Bir 
de bir gürültü koptu, arka-
11ndan bir süril cam kmbyor
mUf gibi ııkırtılar duyuldu Ye 
bunu müteakip Molla Hapıe
tin sesi çınladı: 

- Bezi açıyorum, .U de 
gözlinüzü açın. 

Gözlerimi açbm ve .. All•hl., 
diye bağınp bayıldua. 

Hekinoğlu, sordu: 

- Niçin bayıldın ? 
-Çünkü Gnlficlu brpnda 

idi 1 
Hekimoğlu, için içiD mil

teheyyiç olmakla beraber ve
kanm bozmadı: 

- Bre ihtiyari - Dedi -
Hiç mi çeri olmadın, kılıç 
lwfanmadın, savq görmedin? 
Er kiti öliimle yllzlepe yine 
baygınlık gerçirmez. 

Mahmut efendi, içiai çekti. 
- .. Halini bilmez perifamn, 

perişan olmıyanJ". Sen de MY

cla geçirmemişsin, hicran çekip 
aklım rüzgara vermemişsin,beni 
taan edip duruyorsun. Çeri 
olmak hüner değil qka dl
fÜp te yar önünde mert ol ki 
alnını öpeyim. 

- Hele tez geç ld namaz 
vakti keçiyor. 

- Kıssa bitiyor, devletli; 
ben kulun da bitiyorum. 

- Di öyle ise kısa kesi 
- Ne kadar baygın yatb-

j'ımı bilmiyorum. Gözümü aç• 
bğım zaman F ıtnat Hanımı 
başımın ucunda prdüm, şa

kaklanma gül suyu sürüyordu. 
Koca Ragıbın kızlan da birer 
tarafıma çömelmişlerdi, ellerimi 
oğuşturuyorlardı. 

Biri Şeyhülislim, ikisi vezir 
ravruau olan bu üç nazenin, be
ai Sudanlı halayıklar kadar all
kadar etmedi. Onlann yüzüm
de ve bileklerimde dolaşan 
nazik parmaklan derimi titret
medi. Gözüm, yalnız Gülfidanı 
aradı. 

Hain kız, ben bayılmadan 
ev~el nerede göründü ise gene 
orada idi. Yeri değişmiyen bir 
yıldız gibi, bulunduğu noktada 
pınl pınl göz kamaştınyordu. 
Onu, nurdan bir put gibi dim 
dik karşımda görlince az 
kaldı gene bayılacaktım. Fakat 
molla Haşmetin ırlaması, be
nimde zafımı giderdi. Kayıtsız 
tair, kızın yanı başına gelerek 
Ye beni göstererek ırhyordu. 

- " Bakındı çqmi siyahın 
ne hale koydu bunu 1" 

Gülfidan, susuyordu. Ne 
bana bakıyordu, ne mollayL 
Güzel gözlerini hanımlara da 
çevirmiyordu. Dalgın görünil
yordu, belli ki büyük bir dü-

. tünce geçiriyordu. Bilsen dev· 

. letli ; bu hal, ona ne kadar 
yakı11yordu. Hani, Ruhullah 

ba s6kitam.la biitiin yüreiiml 
. ona ga.terdiğime kani idim. 
Yanık bakışlanm, titriyea du
daklarım, solgun ytiziim, ona 
neler ve neler söylemek iste
dijimi elbette anlatıyordu. 

Fıtnat H., halime acımq ol
malı ki bana tercüman oldu: 

- Gülfidan! -dedi- Neye 
putlaşbn? Efendinin elini öp
sene, habnru sorsana. 

Dilriiba put, ancak bu ih
tar üzerine harekete ieldi, 
bir seher rüzgin gibi kımıl
dadı, bir gill fidam gibi yll
rüdü, nazlı nazlı yanıma Keldi: 

- Öpeyim Efendi babal 
-dedi- elini veri 

Vahşi ahu, can yakan iÖZ· 
lerile yUreğime yeni yeni aJey
ler akıtirken dilile de ümitle
rimi silip süpürüyordu. Evet 
sultanım; kifir kız, en tatlı 
bir ötüşle en acı bir zehir 
püskilrmtlt oluyordu. Çünktl 
bana, "Efendi baba!" Diyordu. 

Gerçi yetmit bir yaşında
yım, gün görmüş bir adamım, 
fakat kadın cilvesini tanımış 
değilim. Ancak onun ağzın
dan o sayılı dakikada "Efen
di baba!,, kelimelerini işitince 
anladım ki kadın, gülerken 
de ağlatabilen bir mahlôktur. 

Biz erkekler, hiddetimizi ya 
ağır sözlerle, ya azgın çehre 
ile anladınz. LAkin kadın, di
lerse tebessüm içinde nefre
tini haykırabiliyor!... GOlfidan 
da bana "Efendi baba" de
mekle aşkımı reddediyordu, 
kendisine visıl olamıyacağımı 
söylüyordu. Bu tatlı hitap, 
hakikatte pek ağır bir itap 
idi. O bir kelime darbeaile 
aramızda bir uçurum yarattı
yordu ve ben bir lihıada o 

uçunımun derinliğine d6ttil· 
ğtlmtl anlam'fbm. 

Kırguıdım. bitkindim, zem· 
zem yerine son nefesinde du· 
dağına zehir aürülen bir adam 
aibi muztariptim. içimde ise 
müthif bir suaayı, vardı, bo
ğazımdan göbeğime kadar 
yanıyordum. Fakat ne elimi 
mabyordum, ne ağzımı aça
biliyordum. Bana : " efendim, 
ef endiciğiml " dimeyip te ba
ba diyen hain bir kızın zalim 
dudaklarını ısırmak için müt
hiş bir ihtiyaç duyuyordum. Bu 
cür' eti, daha doğru.su bu kud
reti gösterebilsem dudaklarım
daki zehir silinecek, içimde
ki ausayıf sönecekti. Çünkli 
o hareketimle onun dudak
larından da " efendi baba .. 
hitabının wm siliniş ola
caktım. LAkin bunu yapama-
dım, sadece inledim. 

- Gülfidan! 
- Buyur, efendi baba! 
Artık ağlamaktan başka ça

re yoktu ve ben de yeni baş
tan ağlamıya koyulmuştum. 
F ıtnat Hanım, ialiba acıdı. 

;Gözlerin 1 çevresile sildi& 
- Ne yapıyorsun yahu J -

dedi - gülünecek yerde ağla-
mak yakışır mı? Bırak fU bıç
kın klan da hanımla konuş. 

Haşmet Efendi de, başka 
makam tutturdu: 

- " Dilberin lezzeti de soh
beti yaran iledir - Ne yapar 
dilberi tenha götüren meske
nine !" derler ama biz onun 
aksini kabul edeceğiz. Ağla-
mayı, sızlamayı beri koy da 
Hammm koluna yapış. Konuşa, 
gülüşe evine git. Biz hasret 
kavuşturanlar da arkanızdan 
çepük çalıp sizi tefyİ edelim. 

(ArkaSl var) 
=====-=================:..:a:::::::-========""======"'- -

mDHim HATIBAT 
Ruı zabıtasının sabık Şark 

4ubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakmda başlıyoruz. 

Harice Gönderi-
lecek Mallarımız .. 

lktısat Vekileti, harice sev
kedilecek peynir, pamuk, afyon, 
çimento, fındık, gülyağı ve 
emsali gibi ihracat emtiamızm 
kanştınlmasma mani olmak 
üzere devlet liboratuvannda 
muayene edildikten sonra ih
raçlarına müsaade edilmesini 
bildirmiştir. 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Soldan Sala: 
1 - Demir dolap 4, parça 4 
2 - Köylii ayakkabısı 5, 

10kak 3 
3 - Nota 2, uğrql 5, ile 2 
4 - lranın dörtte üçil 3, 

atq 6 
5 - Nota 2, hilldimet mer-

kezimiz 6 
6 - Tepsi 4, isim 3 
7 - Acaip 4, beraber 3 
8 - Kapalı yer 3, kuman-

da 4, renk 2 
9 - Süprüntü 4, aptal 4 

1 O - Şenlik 4, alan alet 5 
11 - Çu 2, atq panlbaı 4, 

kömür 3 
Yukardan Aşağı: 
1 - Bilgi 4, oyuncak 5, 
2 - Yunan futbolcuları 4, 

katı yağmur 4 
3 - Acıkmıf 2, sopa 3 
4 - Kıl 3, Anne 3, el içi 3 
5 - Bul! 3, ne kadar 4 
6 - Az sıcak 4, işaret 3 
7 - Boysuz 4, yemek 5 
8 - Üzüm suyu 4, kum 3 
9 - Kamer 2, kısmet 4 

kayık 3 
1 O - istirahat 4, kadar 3 

bir hece 2 
11 - Aşikar 5, en mühim 

gıda 5 

Birinci lddiaye Biz ina
nıyoruz, 1 ki n c i s i n e 
Kendisi inansın 

Çakırzade 11 Rahmi ,, imza
sile aldığımız bir mektupta 1 

Tir Ali rade Mehmet beyin 
katli münaaebetile kendisinin 
de tezvir neticesi bir çok kim-
seler Kibi zan altına lalındığı, 
fakat hürriyetinin takyidine 
lüzüm hasıl ettirecek delil 
peyda olmadan beraet etti
ği, binaenaleyh arandığı hal
de bulunamadığına dair ve
rilen heberin asılsız olduğu 
bidiriliyor. 

Ayni zat diğer bir mektu
bunda Bafra intihabı münue
betile halkın taşkınlık yap
tığını tasdik, fakat hakiki 
halle sesinin Halk fırkasının 
kazanmasını intaç eden mailim 
neticeyi verdiğini bildiriyor. 
Bu zahn ilk iddiasına biz 
inanıyoruz. Fakat ikinci ideli-

1 
asına yalnız kendisi inansın. 

r~s 
--- ı.-

Sinemalar 

SEHER V filiminin ( bu 
filim yalnız seali olup. llÖz! :: 
ve prlulı dejildi ) mtalmu 

miibdiuı. 

VILMA BANKI 
Ta>latln kendisine bahıebaif olchalw 

sehhar pzelliiln bGtiba laedjl, 
urafetl ile yarın alqaa 

OPERA 
Sinemasında tamamen Almanca 
sazlü ve tarkıh Tflrkçe n Fraa
sızca filim Ozerinde izahatlı ve 
timdiye kadar vücude ~eürilen 
sGperprodüuiyonlann en ,Ozel, 

en nefis, en mükemmeli olan : 

. 

Hayalimizdeki Kadın 
filminde ahali i me8tedeeektir. Metro - Gold 

Mevsimin en bUyük sinema ha(lj,e'İ 
E M I L j A N N 1 N G S' İlld 

ARLEN DIETRlC 11 

ile beraber temsil ettiği pyıl 
kabili kıyas ve tamamen sazll 

şaheseri 

MAVİ MELEK 
filmi olacakbr. 1 O tqrinisaJIİ 

pazartesinden itibaren 
MELEK ve ELHAMRA 

Sinemalarında birden irae edilecektir. 

Aşk .. Heyecan .. Kin •. 
Bu perşembe akşamından itibaren A S R 1 S 1 N E il J. 
da göreceğiniz ve ŞARL F AREL ile MERi oUKJVU' 

tarafından temsil edilen 

KARGALI KADIN 
budur. 

EOX mamulAb 

A S F A L T filimlerin en mllheyyicidir. 
A S F A L T aylarca irae edilmİftİr. 
A S F A L T her yerde muvaffakiyet kazanmıtbt• 
A S F A L T Eric Pommer'in eseridir. 

ve BETIY AMANN ve GUST AV FROEHLICtl 
milmessilleridir. 

Yannki ilk matinesinden itibaren 

ALKAZAR SiNEM~ 

Fevka~de fedak.lrhklar lh\iyarile, ..... Bu hafta 
ternlratı ikmal ve en son ılatem aeıll dJ 

makine n. ıechı.z eduen MAJİK sinemas!_'11". 
HILkhu~İNEMASI BILLIE D0VJI 
EK YAKINDA AÇILACA 

Sesli, Sözlü Şarkılı 
Filimlcr iraeıine başlayacaktır. 
Salonumuz Beyotlu ainemala
nna faik ve asri bir ıurette 
tezyin ve tefriş edilmittir. 
Esbabı iatirahati temin için 

yeniden bir balkon inşa edil
miştir. 

Kış mevsiminde halkan sıh

hatini nazan dikkate alarak 
kalorifer tertibatı yapılmıştır. 

lıtirahati umumiyenin temini 
için aynca bir istirahat ve si•ara 

ıalonu ilave edilmiştir. 

--- Dün akşam 
Elhamra Sinemasında 

IVAN PETROVITCH 
tarafından temsil edilen 

PARİS KRALI 
tamamen Fransızca s6zlü fil
mi bütün halk tarafından 
takdir edilmiştir . lıiveten : 

Sözlü Foka Jurnal ve sesli canh,re 
imler ile müntaha sesli va ete 

e ROD LA Ro0 

Bekaret kon 
filminde ............ ~""':' 

ilahsız kıı 
i gören. t~krar ~/.i 

istiyecektil'~ 

DARÜLBEDA Y1 TE~ 
Salı a:ünl aktama ıaat 21;:.-ı ~ 

nas mualllm we talebelere .._..,: 

ME LO ıst• ffH 
3 Perde ~~ 1 ~ 

1

1111 

12 Tablo tflf 
1 l 1111 1 Yuaa: 

H. Bernteia 

Fiı::t· Adil Ullllll:J 
Cartamba g&nll akt?- ' 

formalı zabit... bil fJ' 
Yardır. ..- jJ 

Cuma ,OaG aati•• tlft" ... 
alqama ıaat 21,JO da ut11• ,J 

Cumarte11I aqamı uaı . ..it 1' 
. derler, tanılmıyan bir kudret

ten ve görülmiyen bir tecelli
den bahs~derler. Gülfidan iŞte j 
o kudretın canlı bir nümu
nesi, o tecellinin Kene canlı 
bir timsali idi. Hayrandım, 
perişandım. Tur dağında Allah 
ile konuştuğu söylenen Musa 
ıibi lil olup kalmıştım. Fakat 

Ankara 

r ERKEZ HAN 

iıptedi ve 
müterakki talebe 
· ç.in yeni kurslar 

Açılıyor. 

E R L I• T Z İs~:b:a=.i 1 Miiı:trfy:;~;::da 
Naşit Bey Temsilleri 

Hususi dersler DarGttalimi Muılkl heyetlnla Ye Servet, 

h • d Neriman, Naciye Hanımlar, Hafız Celil 

tenalllt vardır. ~-
Dikkat - 6 yaflad-:C.u~ 

çocuklar tlyab'oya kabul ~ 

Tecrübeli i-loca tat• ,114 

ln~ilizce der~:'.- ~ 
Bir lngUls Madam le.. _-166~~--anenız e veya Beylerin lftirakile BüyUk Konaer. 

mektepte tecrüb ESRARENGiZ KADJN 
dersi meccanendi Komedi 4 Perde 

.......................................................................... DANS VARYETll KANTO 
HER LiSANI ÖGRETIR 

b 1 u·-~ de~. lr ıurette .., • ..- 1o • 
tedir. şı,ıi'de ıın~dıç t e 
numaraya müracaa 
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ltti.iıa/çılar Dfoanı 
~ON POSTA Sayla 1 

Veriyorlar ••• Alide Hesap 
--========================;:=====================j~==============::;:=============;::===========- -~ 

Muharebeye Girildig._ i Sırada .M:'~ d:k::.-~ :.:,:ı.:~~ec!~· 
vaplar tepiuianinin 1 1 inci karilerimiz bize ondan ev-

/ıoor 1 ,__Mı_ü_s-ab_a_k_a_lı_Hı_Uc_a_Ay_e_Mı_ü_d_llı_et-i ........ 

D ı ti K B boştu ' günü akşamına kadar ida- vel göndermiş olacaklan ev e n asası om . • • remize visJ olmuı bulUll- cevaplann dojnı olup ol-
malıdır . Geciken cevap&. macLinn bu suretle mahya-

~ ~·=: ~a:~~müaak 2" aML M!m:~c~~:: s,,:rculara Müjde ....... =-=-=~-~b_;_._;!_~_· d_.;_i~_·_;ç::a;;.. .. _ü--:..-~-bn-dır_ı_e·ç._~_yecektir_va_pl_~_. _< ı_s_> ... 
~ bile mi9li ıörillmiyen bir Tabii hükiimet için De Alman- ı&aderdim. b hakikatleri Antrenör Getirilmesine H u·· R A D A M 

. ete aftrftklemek için ne yadan, ne de Avusturyaclan Cavit Bey u Karar Verildi. 
"lil emrivakiler ihdu edildi- ve hatta ne Fransa ve lnpte- anlattıktan soma auatu .v~ 
il. ı.....ı.. yapanluaı kimler nıden pua teduilö imlcAn- bize " Ne buyralar? • eler -=:: 
~ ve ne maksatla bay- JchaJC..·-dan budak" b acı acı balmuya Ntladı. 
le h.reket ettikleri Cavit B.in ~ ...... . . 

1 8 ~ sırada yanımdaki arkadaş ku-
~ . . ile yalnız ıdareı •ull•bat aaya- lağıma e;ilerek, el'an batıruu 
L:. uzun stlren izahatile an- • ki dil bil' d" t mi · fı--•..ı-d ,.da. E anla ha _ seti ta p e e ır ı ve ne e- işgal eden şu CÜ eyı ... _ ı: 

vet, 1D1f ve Y kim b d ö 1 pbm. .._.__ il ---aL_ tttler içinde kalllUfbk. Ben en e y e ya ·~ - Bu para e w ~e~ 
~ b' kmlılda L d" k rafı oldukça kıstım ve vergı bile çıkılmaz; ddğil ki hır llL ır faş aen ı en-
~e IO d · tahsiline çok clikkat olnnmam harp!.. 

ruyuor um: ====-=======-~='="":.... 
._ Daha evvel bunca feli-

'-uer geçiren, koca Rumeliyi 

~heden bir memleketi yeni
,.._ \,ayle bir badireye atmak 

"" bu adamlar ne7e, nelerine ! 
Bte'lllnitlerdi? 1 

.._Celae açılır eç.ılmaç arka
~z Ertuğrul meb'uau 
~ttin Bey Ca.tt Beye bu 
"-tleyi sordu ve dedi ki: 

._ Memleket balkan hezi
~en yem çıkmıf, askeri ve 
~ labada hayli ezilmiş ol-

~ halde h&klmet umumi 
.,. rberliğin ilinına ne gibi 

~~ir sebep Ozerine karar 

,.._ ~11al hakikaten mühimdi ve 
~t Bey bu ehemmiyeti an
~ olacak ki uzun ve etraflı 
~l verdi: 

._ Umumi ıeferberik mul
~ viıkeli meclisinde müza
~ edilmedi. Yalnız Enver 
~ Babıilide hususi olarak 
~ edildiii anada sefer
~k yapmak istediğinClen 
~ etrnişti. O içtimada har
il t llazırımn bu talebine kar-

tıı nıiilihua serdedilmifti: 

~..... Umumi aeff.rberlik ilin 
~it doğru değildir. Bu ha
"lr t bilhuea Rusya tızerinde 

fena tesir eder. 

,,~tirat temmUZUD 20 veya 
~ • ıtba& EnYer pat•nm elinde 
'~e liyilau. prdlk. Nazır-
' -,,. ayn imza ettiriyor
"'-1 ~unla beraber umumi 
~roertik kararının deYletin 
~ ~etai olan Takvimin
--...__ ._ne ilin olunmadığını 
~orum. 

"'. dan başka bu imza işi 
~ '-ferberlik emri Harbiye 
'l tarafından tamim ec:lil-

"'tıa IOnra olmuttur. '-• . ~ ~t B. durdu Ye llUll'O" 

~ph ufak not defterini 

• ~ daktan sonra daha lm-
lleale de.am etti: 

~ Efendiler, seferberlikle en 

' tlikadar olan bir nazır 
~ 0 da Maliye nazındır. 

~trberliğin ilinından evvel 
~ -...Ue ı&üfmek ve 
--...~e artacak olan devlet 
~ karşılıjuua tedariki S olup olmadığını an
S ~llldır. Halbuki ma
~-~ hiç te blyle olmada 
,. ı.ı_ ~ Pı. koca seferber-
-.....~Ye sormadan ve da
'tti~ kendikmcline ilin 

~ ....... durdu. Bizi 111-
~ ttt•-u lıeıa Enverin bu mitt
,._"t. ~artasında bir daha 
~ tbm. 
....... 2 ı 8. devam etti: 

~~ ı. .. ~~lllınuz tarihinde 
-..anıda bulunan pa-

Ecza deposu müstah~a~ah 
.Parla, Londra, Roma ve Avrupanm büJGk tehırlennde en 
bGylk mlklfab ve albn madalya ve nlfaalan diploma• 
ı...1a muaaddak birinciliti ihraz etmlftir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kannzhlr, romatiz.ma, araca, kemik, si~, 

verem, ademi iktidar, taaallübü ıerayin, belıevıeklıği 
hutabklanna nafidir, tifeai 60 kurufo 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai . 88!1: at 
olut 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketim~ 
en &yük zevab Hasan kolonyası istimal etm~kt~. 
hastalara, sinirlilere, baş ağrısına, baygınlıga ııfa 
vehayat verir. 35-60-110 ve 200 kurufluk tifelerde. 

Gliserinli Hasan sabunu 
Cildi yumuşabr ve cilt hastalıklarına mani olur. 
Veçhe teravet ve letafet bahşeder. Bilhassa çocuk-
lar ve kadınlar ve cildi nazik olanlar için hayat 
arkadaşıdır. Avrupanın terkibi meçhul ve pis yağ-

lardan mamul sabunlarından tevakki ile halis glise
rinden mamul Hasan sabununu tercih etmek lazım
dır. Kokusu meşhuru alem Hasan ko!o:ıyasınm limon 
çiçekleridir. Adedi 20 kuruştur. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkla-
nnda istimal edilir. Dünyarun en nefis yağıdır. Ok 
kalık Iİfelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. inci gibi parlabr. Cürii
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarım, nezlelerini 
keser. 

Hasan sürmesi 
G&zlere mukavemetauz bir cazibe ve fümn ilka e
der. Kadınlann hayat arkadaşıdır. 30 kuruthır. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker lıutalıklanna ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis Ye bilhassa tazeliği basebile büyük 
bir rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kunıttur. 

Hasan balık yağı 
Norveçyanm halis Morina balığının baş mahsulüdür. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk gayet 

temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, gilve Ye 
sair bqarab yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

Sablık arsa 
ayn üç hane 

ile ayrı 
hissesi: 

Cihangirde Cihangir caddesinde eski 6 yeni 8 numarah 
129 metre 37 santim arsa 1400 lira:: Ortaköyde Portakal so
kağında eski M mükerrer yeni 59 numaralı kirıir hanenin 
48 hisse itibarile 9 hissesi 800 lira: Beyoğlunda Tımtım ma
hallesinde Y eniç.arşı sokağın da eaki 57-59 yeni 65 numaralı 
maa dükkin hanenin nısıf hissesi 1250 lira; Kadıköyiinde Züh
tü paşa mahallesinde Fener ca ddesi Ümraniye sokağında eıki 
17 yeni 21 numaralı hanenin üç hisse itibarile iki hissesi 1375 lira: 

Balida muharrer ve bede!i muhammenleri gösterilen emli
kin bedelleri dörder taksitte ödenmek iizere 18-11-930 tarihine 
müsadif sah günü saat 14 te mlizayedei aleniyeleri mukarrer
dir. Taliplerin %7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlik 
miidilriyeti u.bf komiıyonuna mlracaat eylemeleri. 

Balkanlarda ft llmrda ya
pdacak Şark kupa1an futbol 
maçına iftirkimiz tekarrür et
lllİ§tir. Bu makatla Milli ta· 
knmmm hazırlamak lizere bir 
antren&- ıetirilecektir. Ücreti 
hiiküıaet tarafmdan verilecek
tir. Antrenör lstanballulann 
iyi tanıdıklan Spartamn ma· 
ruf sol hafı Kolonyati'clir. Ken
disine telgraf çekilmiştir. 

Fener ile Beşiktaş 
Yunanistana Mı 
Gidecekler? 

Spor mahafilinde deveran 
eden bir rivayete göre (Aris) 
takımına ziyaretini iade etmek 
üzere Fener ve 8qiktaş ta
kımlarının Yunanistana gitme
leri tekarriir etmiştir. Kulüp
lerin yol paralarım hükumet 
verecektir . 

ALTAY ATİNAYA GiDİYOR 
lzmirin Altay kulübii kinu

nuevvelin 25 inde Atinaya gi
decektir. 

HAYRET EDiNiZ! 
Futbol maçında Paris takımı 

l 
Londra takımım mağlüp 
etmiştir. 

Nikah Merasimi 
Yüzbaşı Mustafa Beyin 

mahtumu evkaf katiplerinden 
Seyfettin Beyle Hakkı Beyin 
kerimesi Rahime hanımefendi
nin nikahları dün saat ikide 
Beyoğlu belediyesinde icra 
edilmiştir. Saadet temenni 
ederiz. 

Rakıya kıymet veren yalnız 

rayiha ve lezzeti deği~ kim
yevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 
rakıdır. 

Dr. M 1 M 1 D 1 A N 
Göz - burua - kulak - botaz 

mütehaHıaı Avrupadan avdet et
miftir. 

Beyotlu imam •okak 2. TeL 
8. O. 2934 muayene natleri 10 -
12 ve ıs - 18 

Yalanda • Y euıi Siyut Guete 
Çıkaran: Esbak 1zmit meb'- Faat 

Gayri mübadiller tevzi
at komisyonundan: 

Gayri mübadiller takdiri kıymet komisyonu cemiyeti ft 

tevziat komisyonu Voyvoda caddesinde (Danop sigorta hanı) ncla 
2 inci kata nakleyledikleri ilin olunıır. 

-1-----t-[ 
Kari Gözile _ VAPURLAR ) 
Gördüklerimiz 

Eskişehir Köylerinde 
Sıhhat.. 

Eskişehirde Tüccardan İb
rahim Hilmi imzasile aldığımız 
bir mektupta köylerde Tıfo 

ve Kızıl gibi sari hastalıklar
la mücadele yapılmadıgmdan 
şikayet ediyor ve nazarı dik
kati celp ediyor. Bu işe bir 
bakılsa fena ohnaz. -
Bir Noktanın Tavzihi 

Ali Mahirzade tayyareci 
( Hayrünnas ) imzaaile aldığı
mız mektupta, biraderinin 
Serbes fırka mensubininden 
olması, kendisininde aynı fır
kaya mensup olduğu zühabını 
doğurduğunu söyliyor, "Serbes 
cümhuriyet fırkasile hiçbir 
alakam yoktur " diyor. -

Torbalı intihabı 
Mü nas ebe ti le 

Torbalı belediye intiha-
bında kaymakam Hilmi, sabık 
menteşa meb'usu Esat, na
hiye müdürü Cemil, Selihattin 
Beyler huzurile bir ....... da
yak atıldığına dair verilen 
malümatm .hakikate muvafık 
olmadığı, ıerbes ve Halk 
fırkasına mensup müteaddit 
kim 1 • . laril ~-.ı.-...:__ se enn ımra e 15-.-

len bir mekbapla pzetemize 
bildirilmektedir. -Vergi Alınmasında 

Bir Aksaklık 
Mudanya kazasanın hasılab 

ancak zeytunlannın toplanma
sile başlar. Memleketimizin 
her tarafında Tabsiliemval 
kanunu mucibince sene başın
dan itibaren senede dört l 
defa vergi alınıyor. Hal
buki burada vegiler senede 
eylül ayında batlanmak here 
iki taksitte ahmyor. 

Muhitimizin iktısadi tekli 
itibarile bu zamanda halkta 
on para bulunamıyor. Dola
yısile vergiye mukabil emvali 
haczediliyor. . Bu haciz mua
melib hem halkımıza, hem, 
memleketimizin ilcbaadiyabna 
bllyük bir darbe 'f'111'1Daktachr. 
Çünkü: 

Eylül ayında ajaçlarda zer
tinler henüz hamdır. Belki 
kıymeti iki üç yüz lira eder. 
Fakat zeytin ham iken ub
lırsa ancak yirmi lira ediyor. 

Seyrisefain 
Merka aeeatesi:Galata kap

rü batında .Beyoj'İu 2362. 
Şube aceatui:Sirkeci'cle Mühür
du zade hanı albnda TeLİst.27 

lskenderiye sürat 
postası 

. ( Ege ) vapuru 1 T qrini
sani Cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi sabahı İzmir'e varır ve 
İzmir' den saat l 2de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskend~ 
riye'ye varacak ve çarşamba 
İskenderiye' den kalkarak 
İzmir' e uğnyarak İstanbul' a 
saat J2 de gelecektir. 

İSKENDERIYEDEN ak
tarma PORTSAiT için de 
qya kabul olunur. 

Trabzon İkinci 
postası 

(Reıitpqa) vapuru 6 Teş
rinisani perşembe akşamı 
Galata nhbmmdan kalkarak 
fuebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gircson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya gi
decek Ye döaişte Pazar is
kelesile Rize. Of, T rab
zm, Polathaoe Gircson, Or
du, Fatsa, Samsun, İnebolu
ya uinyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(Çanakkale) vapuru 5 Te,
rinsani çarşamba 11 de C. -
ta Rıhbmmdan kalkarak Ça

nakkale lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya. Aliiye'ye uğrıyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Ta~
ucu, Anamora Kuşadasma uğ
riyacaldır. Andifli, Kalkan 
yolcu ft yükü gidit ve gelişte 
Fethiye'de aktarma suretile 
aluup verilir. Çanakkale için 
yük ahnmaz. 

ite 
ELBİSE 

Sonra da haczolunan zeytin
ler toplanırken dikkataizlikt:en 
dallan kınlıyor. Hem mal 1 Doğum ve kadın bastahklan ' sahibi mahvolunor, hem de 

1 mütehassua ikbsadi gene bu suretle balta-
Doktor Ianıyor. Bu hususta aidin ma-

H üseyin Naşİt f kama~n naza~ dikkatini ce!-

Haftalık Te,a aylık tediyat
la erkek ve kadın için her 
nevi şık elbiseler imal ol umar. 
on moda kum aşlar ve f evka
lide biçim terzihanemizin 
ibtisasıdır. 

Bir tecrübe kifidi 
T b ki H'lil"ah b" bederız efendım. 

ür e, es l ı mer ınası 1 lludanyada Yanya ır. 
No. 10 Telefon İst. 2622 

1 
Necati 

lstaabal, Wt .. Hamam, Hacopul 

1 
Han No. 19, 31 ·--

dillerinden --· y or:ıi Zahariadi 

1 
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Galı tada Kara-
köyde Börekçi 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üstünde 

SON POSTA 

11. BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

s --

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 
biçimde 

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

ERKEKLER İÇİN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P d ··ı Gabardin ar esu er müflon ilo 

Pardesüler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeabilize gabardin 

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

· Pardesüler ~~~:çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
K .. 1 İngiliz ostum er biçimi 

K t •• } Licivert os um er ve siyah 

9 1 / Liradan 
2 itibaren 

14 1/2 " 19 1/2 " 
25 1/2 n 

29 1/2 " 

37 1
/2 

" 22 1
/2 ,, 

17 1
/2 

" 13 1/2 n 

14 1/2 " 18 1
/2 

" 

HANIMLAR 
M b 1 Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 

İÇİN 
13 1/2 
14 1/2 

Trençkotlar ~~=~e 17 1 
/ 2 

Muşambalar Po dö peş 14 1
/ 2 

Muşambalar İpekli 18 1
/ 2 

ÇOCUKLAR İÇİN 
Muşambalar Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

" ,, 

" ,, 

,, 
,, 
,, 

Tediyatt.a Büyük uTeshiIBt Toptan 
Fiatına Satış Perak-ende . . 

.. •. ~ . .,, 

=============================================================i======================================-~=:===:===:==:=====:=:===-::::--~ 
t ihmam mahallini ve keza iki yüz elli bır bo1ugu yeaı oda bır sota bır avıu 

bir mutfak diğer bölüğü iki oda bir ye ~andıgı t.m
akMüzayedesi 

• 1 

MGı:a,ed• 
bedeli Ura 

Kat'i Karar ilanı 
~ Merhunabn Cins Ve Nevile 

Mevki Ve Müştemilab --=- 1 
3'l Beylerbeyinde Bürhaniye mahallcaindo 

Ruimağa sokağında eski 12 mllkerrcr 
ve yeni 16 - 1, 16 - 2 No.lı elli alb 
artın ana Uzerinde ahşap bir buçuk 
katta iki oda ve dokun alb arpn 
arsa üzerinde bir buçuk katta duvaı 
taşından bir fınm havi bir hanen.in 
tama1D1. Abdillkadır Ağa 

120 297 Galatada Şehit Mehmetpaşa mahallesin
de Ustupçular sokağında eski ve ye
m 17 numaralı elli alb arpn arsa 
üzerinde kirgir bir kattan ibaret bir 
dnkkiıım nısıf lıisseai Bekir Ef. 

261 064 Çakmakçılarda Dayehatun mahalle-
sinde V aldehanı ikinci kapı atl kab 
mevkiinde eski ve yeni 39 numaralı 
yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde 
kirgir bir katta üstünde hana ait di
ier eşhasın odalarını havi bilihava 
bir odanın tamamı Hacı Kizım Ağa 

ölZ 1501 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde 
eski yeni Şifahane . ve yeki Türbeişe
rif sokağında eski 13 - 13 mükerrer 
13 mükerrer 13 mükerrer ve yeni 
U, 13 No. 105 arşın arsa üzerinde 
kargir bir katta üstünde asma katın
da pasa odasını ve 33 arşın bahçeyi 
ve altoda bodrt.mu havi bir fırının 
128 hisse itibarile 55 hissesi (mezkfır 
fırın mahalli barapbr) Nadire H. 

255 2462 Üsküdar' da Muratreis mahallesinde 
Çavutdere sokağında eski 121 ve 
yeni 153, 153- 1 maklüp numaralı 
iki yflz kırk arşın arsa ilzerinde ahşap 
iki katta ve iki b6lükten ibaret olup 

mutfak ve harap gayrikabili istimal 
üç kuyuyu ve iki yüz doksan arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Raşit B. 

1000 2543 Üskiidarda Tabaklar mahallesinde Se
limpaşataşı caddesinde eski l 1 ve ye
ni 9 numaralı yüz altmış dört arşın 
arsa llzerinde ahşap iki katta yedi 
oda, bir sofa, bir malta taşlık, otuz 
arşın arsa üzerinde ahşap lir katta 

1mutfak, bir kuyu ve iki yüz alb arşın 
bahçeyi havi dahili bazı sıvalan nok· 
san haıiçten kısmen tamir edilmif 
yenice bir hanenin tamamı. 

Haytjye Hanım Mehmet NecmettİD bey 

338 1951 Osküdarda Tabaklar mahallesinde 
Meydancık sokağında eski ve yeni 12 
numaralı doksan · arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta beş oda iki sofa bir 
toprak avlu iki kuyu ve elli arşın ars.t 
Jzerinde bir mutfak ve beş yüz kırk 
arşın bahçeyi havi eski bir hanenin 
tamamı. lbrahim Ef. Emine H. 

95 6378 Topkapıda Bavazıtağa mahallesinde 
Aksaray cadClesinde eski ve yeni 82 
ili 88 numaralı yüz otuz bir arşından 
ibaret münhec'lim dört dükkan arsa-
sının tamamı. Alaettin ve Kazım Beyler 

25 6783 Üsküdarda Selimi Aliefendi mahalle
sinde Keresteci Manil sokağında eski 
ve yeni 2 numaralı dört yüz arşından 
ibaret münhedim hane arsasının ta-

·mamı Mm. Dikranaki 

185 8398 Salmatomruk'ta Kefevi mahallesinde 
Taşçı sokağında eski ve yeni 2 nu
maralı yüz arşından ibaret münhedim 
hane arsasının amamı. Muammer Mus . a v ~ 
Arif Ef. lerle ~sına Hikmet, Emine Remziye ve 
Seher Hanımlar. 

605 1588 Koska' da Çobanisa namı diğeri Ço
bançavuş mahallesinde Havuzlu soka
ğında eski 17 yeni 16, 18, 20, 22 nu
maralı üç yüz arşın arsa üzerinde is-

arşın üzerinde camekan mahallini ve 
yüz arşın üzerinde adi kirgir ikişer 
katlı ve birer odayı havi iki haneyi 
ve iki yilz elli arşın bahçeyi havi (Ha-
vuzlu hamam) namile maruf bir ha- ti. 
mamm tamamı. Hatice Nediaıe J 

Yukanda cins ve nev'ile ıemti ve numaralan yazılı e~• d• 
gay ı menkulenin icra kılınan aleni mUzayedeleri neticesil',# 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde teka J." 
etmiı ise de mezkiir bedeller haddi liyıkanda görUlmediği~ 
tekrar on beş giln müddetle ilin edilmelerine karar ver t1 
ve 19 teşrinisani 930 tarihine müsadif Çartamba gllnil lı',t' 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemİJ olduğundan yevn:;İ dJ"' 
kiirda saat on dörtten on albya kadar Sandık idaresine mil,. 
~ylemeleri lüzumu ilin olunur. / 
~~~-----~~'~~---~~~----~ ,. 

Tütün inhisan umuJ111 
müdürlüğünden: 

Evvelce ( 15 teşrinisani 930) Çarçamba günü kapalı ~ 
münakasasının yapılacağı ilan edilen (300,000) yarda bey~~ 
naviçenin münakasası görülen lüzum üzerine (26 teşrini.sall1 
çarşamba gününe talik olunmuştur. 

~ ~ ~ ,. 
Tütün inhisarı umuııı1 

müdürlüğünden: 
200: Paket Sasrı kapsül 

2000: Adet tesviyeci zımpara kağıdı 
1000: ,, Marangoz ,, ,. 
250: ,, Sünger 
100; Kilo kaol birer kiloluk tenekelerde 
20: ,, ,, 220 gramlık ., 1JI. 

Mezkiir levazım aleni münakasa ile sabn alınacaktJJ'• ;o-' 
olanların yüzde 7,5 teminat akçesile 8 teşrinisani cumarl~ ..... 
saat 1 ı de Galatada mübayaat komisyonuna mnracaa_/ 

Mes'ul Mndnr: Halit 8.J.t' 


