
ES 
SON PO S TA Halkın gözüdür: Halk bununla görilr 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkan d İ J i d i r: Halk bununla söyler. 

HALK Fi Si MERKEZİND 
NİZAMNAMENİN BAZI NOKTALA
RININ T ADİLi VE MUTEMETLER
DEN BİR KISMININ DEGİŞTİRİLMESl 
A.RZUSU UYANDI, [LÜTFEN 
İÇ SAYFAMIZA BAKINIZ.] 

Tevkifhanede Üçüncü Geceyi De Geçirdik, Fakat ··~ 

Bugün Arkadaşımızın Kefaleti~ ] 
Tahliyesi imkanı Tetkik Edilecek .• 
•SON POSTA iLE HlZMET, YENl ASIR VE HALKIN SES) .. ~ 
ARKADAŞLARIMIZIN DAVALARI TEVHiT EDiLEREK GÖRÜLECEKTiR. 

Kuponlarımızı 
Kesiniz. 

En küçük bir zahmete bile 
girmeden 

'Albn Kazanabilirsiniz .. 
iKRAM IYELERIMlZ 

VERiLiYOR 

Davanın lstanbul V '?Ya Civar Vilayetlerde·n, 
Birinde Görülmesi ihtimali Kuvvetlidir ..• 

(""" lzmlrll arkadqlan•n, tevkifhanede kendlJerlni ziyarete selen dostlan arasmda ( X i;ıaretll :z:at Hizmt-t gazetesi 

tık kur'amazda ikramiye 
kazanan karilerimizin hediye
leri müracaat edilir edilmez 

4 takdim edilmekte, adresleri 
yazılmaktadır. baımllhanlrt ZeJnel Bealm Beydir 1 

..._________________________ . 

İlk liste yakında neşredile
cektir. 

Yeni Kuponla
rımızı Kesiniz. 

ıı . Bugünü~ Meselelerinden j 

inhisar idaresi Tütün
lerimizi Nasıl Satar? 

Çek rejisinin Türkiye tütünlerine karşı göstermekte olduğu 
mlişkülibn sebebini arqbnrken bu inhisar işte idaresinin ne ka• 
kadar büyük bir mes'uliyeti olduğunu anlatmıya çalışbk. Çe
koslovakyanm bu hareketi tütün tüccarlarımızı çok müteessir 
ve mutazarrır etmiştir. Ticaret odasındaki tütilıı komisyonu. 
yarın toplanarak son vaziyeti tetkik edecektir. 

Ticaret odasının bu mesele hakkında iktısat ~ ekileti nez
dinde teşebblisatta bulunması muhtemeldir. 

lf. 
Bugün de Tütün İnhisar idaresinin harice nasd tlitün sattı-

ğı hakkında bir iki vak'a zikrederek bu idarenin yapmakta 
olduğu zarara bir iki misal gösterelim:] 

inhisar idaresi bir müddet evvel Eutem şirkeüle 
1, l 46000 kiloluk tütl;n satmak için bir mukavele yapb. Bu tll
tilnler Mı.ıra gönderildi idare bu muameleden 332,831 lira 
kir ettiğini iddia etti. 

Serbest Fırkada 1 l Devamı 2 inci Sayfada J 

_ Aga ceza reisi, arkada~ 
l•ınız Selim Raaıbın tev· . 
kifi için Yerilen karann · 
doğru olmadığı hakkındı 
lccndiıine takdim ettiğimiı 
latidayı haklı bulmadı. 

En büyük hlkimimizi11 
hukuki ve vicdani kana- ~ 
•tine hUrmet e t m e k 1 
borcumuzdur. Binaen -
llleyh baı eğdik. Fa· 
~at ayni zamanda da ar
~lldaşımızm serbeıtiıini 
temin etmek için kanun 
•abasında başka bir yol 
llradılc: 

8 
Vekilimiz İrfan Emh. 

ey altıncı istintak hiki
lrline müracaat ederek 

llrkadaflmızın kefaletli ve· 
)'a kef aletsiı: olarak tahli- · 

~esi huauıunun duruıma 
:craaa · ıurctile tetkikini 
•lcdi. Talebimiz.in kabul ~~ 
'<lilip edilmiyeceği bugün 
•nlaııtacaktır. 
t.!lJliAKEME NE ZAMANı 

Bu talep kabul edilsin veya 
edilınesin; muhakemenin ne 
ıa~an yapılacağı meselesine 
t.~nce, bu, bittabi ilk tahkikabn 
ı/ nıesine tabidir. Maamafib 
t:nkıtle Umit ediyoruz ki, 
'Qı ı at çabttk bitecek , 
~hakeme çabuk yapılacak ve 

~nihayetlenecektir. 

l:' akat lım ir' de ne ka .. 

1 
l . .- avukat varsa hemen 
hepsinin de arkadaşlan· 
mızın vekaletini müştere

l ken deruhte etmiş olma· 
ı lan orada pek büyük bir 
· teair yapmışbr. lzmir ve 

havai.isi Hizmet, Yeni Asır 
ve Hal- km Sesi gazete
leri ile çok ali kadar.dır. 
Binaenaleyh davanın daha 
sakin bir muhitte göriil· 

.~ mesi için İstanbul' a, hat· 
. ~ İstanbul'a yalan bir vill

yete nakledilmeıi ihtimali 
daha kuvvetlidir. 

İZMİRDE iSTİCV AP 
BAŞLADI .. 

Neticeye intizaren iz. 
mirde isticvap devam et· 

:w. J mcktedir. Hizmet başmu-

. • ~ l barriri Zeynel Besim Be-

MUHAKEME NEREDE? 
Davamızm, ayni mevzu da· 

bilinde olduğu için İzmirli 
arkadaşlarımızın davalarile tev• 
bit edilip ayni zamanda görü· 
leceği anlaşılmaktadır. Binaen· 
aleyh ya Selim Ragıp Bey 
lzmire gidecek, yahut ta İzmirli 
arkadaşlarımız buraya getirile
cektir. 

, yin ifadesinin alınması iki 
1 saat sürmüştiir. Zeynel 
. Besim Beye üç sual so-

ı muştur. 

~ . ·;, ~i sual "vatandaşlar:=:
cünıl1::sile başlıyan yazısına 
aittir. Hizmet başmuharriri bu 
yazının sadece bir tenkit ol
duğu, içinde devleti tahkir 
manası bulunmadığı cevabını 
vermiştir. 

İkinci sual " Beyendiniz 
mi ... ,, hitabile başlıyan yazı· 

{Devamı 3 üncü sayfada) 

Fethi B. A
nadolu Se

ahatinden 
Yaz Geçti 

J-laftaya Ankara
ya Gidecek 

Serbest Cnmhuriyet hrkua 
lideri Fethi bey lzmirden a•• 
det ederken lstanbulda bir 
müddet kaldıktan sonra evveli 
Konyaya, sonra da Adanaya 
gitmek tasavvurundaydı. Fakat 
aradan geçen müddet zarfında 
bilhassa Millet Meclisinin iç-L 
timaa davet edilmit olmas11 
Fethi beyi fikrinden vazgeç-5 
aniye aveketmiştir. 

Millet Meclisinin açıldığı 
gün Cemal Hüsnü Beyin isti
fanamesi okunacak ve bu 
okunmayı müteakip Gümüşane 
meb'usluğıı inhilal edecektir. 
Halk Fırkası verdiği söze sa· 
dık kalarak burada namzet 
göatermiyecek, binaenaleyh 
F etbi B. namzetliğini koyacak 
ve karşısmda rakip olmadı
ğından kazanacaktır. 

Mlintebibi · saniler hazır bu
lundukları için bu intihap bir 
iki gün içinde neticelenecek 
...e Fethi Beyin bu fevkalide 
içtimaa yetişmesi kabil ola· 
caktır. 

MERKEZDE İÇTİMA EDiLDi 
Fırka dün Fethi B. in riya· 

seti albnda toplanmış, Niğde 
meb'usu Galip, Bilecik meb'usu 
Rasim, Kocaeli meb'usu İbrahim 
B. lerin muhitlerinde teşkilit 
yapouya gitmelerini karar al
tına almışhr. 
TAŞRADA TEŞKiLAT 

YAPILIYOR 
Yeni fırkanın Urla, Kasaba, 

Alaşehir teşkilatı ikmal edil-
miştir. · 

1 

. 
Harp akademlainln on llllncl dHrealnden meaun .,Jan ubltlerimizc 

clün diplomaları tevz.i edilmiştir. Merulmde Cevat ve Buri Patalar 
birer nutuk •Öyle1111i9ler ve Reiaicilmıhur Hazretleri namm.a baıkitip 
Teriik, •eryaver Rilauhl Beyler hazır bulunmuflardll'. 

Çatalca' da İntiha-l '-1 _Kı_a_m_hı_!Jo_dı_a_Hı_a_ra_re_t ...... l 
bat Serbest Fır

ı ~anın Lehindedir 
Çatalca, 16 ( H. M. ) - Ça

~ alcada intihabat faaliyeti h•
l"«retlidir. İki fırka da nam-
~~etletini ilin etmiştir. Halk, 

· ' rbest Cümhuriyet fırkasına 

i;: u1ı çok mütemayildir. Ka

l ı ıılar otomobillerle ~elerek 

.·,..ylerini vermektedir. Yeni 
fırkanın belediye intihabını 

r · azanacağı yüzde yliz muhak-
1 _ ık addedilebilir. 

- KUPOH: 6 
ikinci Piyanko 

~"'on Posta 'ya Mahsustu 

- Aman yahut Çok yük· 
seldiği vakit hararetten buna· 
lıyord~ çok düştüğü vakitte 
soğuktan titriyeceği!. 

ECLİS FESHEDİLMIYECEK 
BU HUSUSTA HATI
RA GELEN MUH
TELiF D0S0NCE • 
LERI ANkARA 
t EL G RAFLARIMIZ
DA OKUYUNUZ ... 

• 1 

• • 



2 Sayfa A 

Halkın Sesi DABILI 
Meclisin Toplan- vMA:ıiF M8EU:RI !Fevkalade içtim~ Karşısında ••• 
ması Ve Halkın e 1 ua ım - • A • , . • 

Dücündükleri.. leı:i~ M~a~Ian_ Mıllı P~ranın Kıymeti 
Y' Vazıfeı resmıyeaı oldugu N 1 K , b•ı k? 

halde diğer bir muallimlikte ası 0Vl'l~na ı ece 
vekil olarak istihdam edilecek & ~ . • 

Millet Meclisinin fevkalade iç
timaa daveti münaıebetile halkın 
ne düşündüğünü anlamak i•tedik 
u b · 1 • · d b" ı halk muallimlere beşte bir; resmi 
-&.nu arnr erımız en ır ara- Hükumeti Millet Meclisini 
sında raareldiği kimselerin fikir- vazifesi olmıyanlara ise nısıf kanaatine göre Türk parasının 
lerini sormuştur. Bu mütaleaları ve aüliisan maa~ verilecektir. fevkalade, içtimaa davete kıymet kesbetmesi değil, düş-
aşağıya yaı.ıyoruz: Muallimlere Harcirah mecbur eden kambiyo mes-~ 

1 
pıesi bir tehlike teşkil eder. 

Mustafa B. ( Kasımpaşada, elesi hakkında diin yapbğı- Bu sebeple meclisin içtimaın-
d A Taşra orta mektep ve lise hkik Camiikebir mahallesin e ra- mız ta · at neticesinde aldı- da başka mühim mali mese-

b d ( ) muallimligı~ 'ne tayin edilip te .. al kı 
acılar sokağın a 23 gımız rn iimat mütena zdır. lelerin de konucn}maaına ihti-

Jstanbulda bulunan muallim- y-. - Hiikümetin Büyük Mil- Konsorsiyom heyetine dahil mal verilmektedir. 
)ere harcirah olarak verilmek r·· k ı· ~~t Meclisini niçin topladığı- olanlann verdikleri malumat ur ırasmın son zaman-
üzre İstanbul Maarif emanetine ı da k k b · ~ı bilmiyorum, Benim bildiğim şudur : ar ıymet es etmesı-

ortada meclisin toplanmasını Maarif Vekaletinden (2) bin Murakabe komisyonu se- nin sebebi Yunanistana yapı-
ıı·ra go··nden'lmı"ştı'r '1. 1 lan ihracat, ve .bu vesile ile 

mucip büyük hadiseler olma- Maarif MÜdürü ,ıs:iz aydanberi ngiliz lirasını Yunanistan tarafından yapılan 
dığıdır. Eğer hükümet ve Halk 1035-1030 arasında tutmıya tediyatbr. 
fırkası İzmir hadiselerini An k ara' d a muvaffak olmuştur. Şimdi ih- Ecnebi bankacılar lngı"liz 
· b I İstanbul Maarif müdürii d İn ve mat uabn son gün er- racot zamanı ır. giliz lirası lirasını yüksek ve binnetice 
aeki serbest neşriyabnı Haydar Bey ilk mektep kad- faZla gelmektedir. Kambiyo Türk parasının k.iymetini düşük 
öne sürecekse bu, memleke- rolarını hamilen Ankaraya alım satım kanun ve kararname- tutmakta bir menfaat görmü-
tin menfaati namına doğru gitmiştir. Haydar Beye ilk lerine göre, kambiyo mübayaab yorlar. 

tedrisat müfettişlerinden Mu- k E b" b k J d" v • değildir. ha iki ticaret ihtiyaçlarına ene ı an a arın ver ıgı 

* 
harrcm Bey vekalet etmekte- al - ta gelince b l . tahsis edildiğinden, kambiyo m uma un ar 

Adem Vasfi B. ( Yedikule, dir. Haydar B. bir iki güne miktarı bu ihtiyaçları tecavüz .şimdiye kadar hüküınetin 
Hacıevhat mahallesi 19 ) kadar avdet edecektir. d k paramızın kıymetini muhafaza e ece , fazla kambiyo arzı 

- Hükumet paramızın is- Maarif VekAleti kay mek- alıci bulamıyacaktır. O vakit için tutmuş olduğu yolu gayet 
tikran için almıya mecbur teplerine ehemmiyet verdiğin- rayicin mühim nisbetlerde düş- muvahk buluyorlar ve bir mu
kaldığı tedbirlerin tatbiki es- den bu sene İstanbul muallim- me tehtikesi baş gösterecektir. vaffakiyet telikki ediyorlar. 
nasında meclisin lizım gelen !erinden bazıları köy muallim- Bundan ıonra hükümetin pa-

Her sene bu mevsimde esa-kontrolü yapması için meclisi liklerine tayin edilmişlerdir. ramır.ın kıymetini muhafaza 

ZABITA HABERLERİ 

Hırsızlıklar 

(5) Vak'a da bugün 
l - Ankara caddesinde 

Nallımesçitte gömlekçi Astik 
efendinin yanında çalışan Artin, 
ustasının gömleklerini çalmakla 
mamun olarak tutulmuştur. 

2 - Fatihte Sultan mahal
lesinin Çalı sokağında oturan 
sabıkalı Recep Edirnekapıdaki 
Mihrimah camiinin kurşunlarını 
çalarken tutulmuştur. 

3 - Fatihte Seyit Ömer 
mahallesinin Balcı sokağında 
oturan Sofinin evine hırsız 
girmiş; üç yatak çarşafı, bir
yorgan, üç fanila ile bir masa 
örtüsü vesaire şeyler çalmışbr. 

4 - Hasköyde Mahmudağa 
mahallesinde Şekerci soka
ğında oturan Recep efendinin 
evine hırsız girmiş; (110) evra
kı nakdiye ile ( 1 O) albn lira 
ve bir ceket çalmışbr. 

5 - F eridi yede manav Meh
met, Beşiktaşta Ôzbahçe ma
hallesinde tuhafiyeci Kemal 
efendinin dükkinıııa girerek 
üç gömlek çalmış, kaçarken 
yakalanmışbr. ----yaralananlar topladığını s5ylilyor. Peki- § Darüşşı;fakaya bu sene sen hissedilem Türk lirası fık- ettirmek için iyi ve kuvvetli 

danı bu seneki istisnai kam- db" al v ü · di 1 la eğer şayet bu toplan- 156 kişi müracaat etmiştir. te ır ncagını mıt e yor ar. Beyoğlu'nda Patyo isminde 
tı son vaziyetlerin şiddetli O b 1 d kur' biyo vaziyeti karşısında daha Ne gibi tedbirler alınmak la- bir •ahıs umumhane sermaye-

iln un ann arasın a a ziyade kendisini hi•aettirmek • ldı·gv ı· hakkında bır' fikir ,.. 
tedbiri alıya lüzüm hissettir- çekilerek 50 kişinin kabul ...-. '"1m ge }erinden Zoiça'yı tabanca ile 
mesi ilıerine ise, fikrimce il istidadındadır. Binaenaleyh kon- dermeyan etmiyorlar. Zira yaralayıp kaçmınhr: 

muamelesi yapılmış, • erde bir sorsiyom bizzat İngiliz lirası bu hususta bilinmesi lazım ~u 
ortada fevkalide bir vaziyet milnhal olduan takdirde kabul gelen bir,.ok malümat vardır § Hocapaşa'da oturan mat-

kt h :o- mübayaa ederek rayici muha- Y 
yo ur. hür neşriyat ve lir edilmek llue ihtiyat 15 Efen- f ki bunlara vakıf degıv "ldirler. mazel Marika ile nişanlısı Va-

d azaya çalışmaktadır. Arz va-
tezahnrat bir Cumhuriyetin a- di tefrik edilmictir. . . . . k l Her memlekette behemehal ailAki drahoma meselesinden · ı hal d ...::!.. zıyetinı tevzın etme içinf kon-
ıma görll en ib ır. • b paranın muayyen bı"r derecede kavga etmişler, neticede Vasi-

* D f d T fti sorsıyom u suretle mühim e ter ar e şte · b"t tutul Jı:-- ldiv · laki Marikayı dövmii!ı ve tek-" Mehmet Bey (Cı"hangır· Tu miktarda mübayaa yapacak- sa 1 ması AZ.im ge gı- -r 
' - Defterdar Şefik bey dün ni, paranın fırlaması ne kadar me ile vurarak sağ ~andan 

lumba anılığı sokak) Mali bel . hr. Tabiatile bugün düşkiln bir ,~ ~ yar-·'amıştır. 
O d .1 b" tt ye şu enne uğramış, · mu:ursa ıuüşmesi ae o derece iLl 

- rta a acı ır sure e , rgil • taha"I :~•en·m· teA:~ vazıyette olan bu mübayaab ikbsaden muzır ve bunun bı"r § F tih kah 
halıedl·ımesı· ı'cap eden bU'0 dövı"z vtme . ~·-nn 1

. ~ nı~ il · d I k b' f kJ a te oturan veci e ışus. en e u a ır ar a gene kaide olduğunu söylüyorlar. cevat efendi Y enicamiden ge-
meseJesi vardır• ----· --------- ihtiyaç ve lüzum anlarında Konsorsiyomun kambiyolan çerken öntine arap lbrahim çık-

ihracat mevsimi ve ıuveri mi§tir. Bu cO.mleden olarak piyasaya an.edilecektir. mübayaa ederek vaziyeti tutması mış ve bana ne için halleni-
saircnin tahb tesirinde htıkrımet 1 ve 2 numatah ka- DUn bankalar mahafilinden ve,_ bilahare ithalit zamanla- yorsun, diyerek cebinden çı
lngiliz lirası bir teneulll ane- rarnameleri yapllllfbr. Bu sa- aldığımız maJQmata göre Ziraat nnda yavaş yavaş ortaya çı- kardığı cilet bıcağile Cevat 
diyor, Bu tenezzlll, serbest bı· lihiyetine binaen kambiyo bankasının Osmanlı bankasın- kanp satması çok doğru bir Efendiyi aağ katı iizerinden 
rakıldığı takdirde 930 kurup hakkında iıtediği tedbiri da birkaç milyon liralık mev- harekettir diyorlar. yaralayıp kaçmıştır. 

kadar dayanır. Hiikümetin elinde dis ak bil' duab vardır. Meclisin içtima• Büyük Millet meclisinin i.-- §Nuri, lsmail ve Suphi Aksa-
me e aorm smn yapa ır. • rayda Mehmet Efendinin bira-

ise 1030 - 1035 ten alınrnuı 2 Me-1
!-!- top•--=--··· -"ne ından sonra bu paralan çekip tinıa ederek bu hususta ala-

--.. Q13UI MIDID ..... , ..... • hanesinde rakı i""'ektelerken 
milyon tahmin edilebilen İngiliz derim, Fethi beyin Gilmiiş· komoraiyom emrine verecektir. cağı karar hakkında hiçbir r-

lirası vardır. Bu hesapla kam- hane meb'us namzetliiiJe aJika- Bankacılardan bazılanmn fikir beyan edemiyorlar. sarboıluk ytizünden aralannda 
biyo aerbest bırakılırsa 2 mil- dardı bir kavga çıkmış. Tekme ve 
yon lira ziyaa olacak demek- r. 'f.. tokattan sonra ili'& bıçaklara 

tarak parayı stabiliı:e etmek Mehmet paşa yokuşunda 17} agunun lV.l eseıeıerınuen yaralamışbr. 

Eylül 17 

Günün Tarilıı 

Millet Meclisi : 
Reisi Ankaraya 

Gidiyor 
B. M. Mcclill Relal Kbım pqa, 

önllmllzdeJU cumuteal 9Unll, metilabl 
fnkalAde Jçtlmauada bulunmak üzere 

Ankarava rfdecektlr. MaJGm oldofu 
veçhlle Meclis, puartcal puil fevkal&

de içtimalanaa bafh7acaktır. 
Dün bir rautect, muhtelif mcae

leler hakkında B. M. Meclisi rel.Uc 
ıörilşmOştür. 

KA:ıım pa,a, ıueteclnln ı 

- Mecllıin tecdidi intihap karan 
vcrmeıl muhtemel midir? 

Sualine intaca ıu cevaba vermiştir ı . 
- Böyle hlrşey mev:ıubahi• değildir. 

- Başvekil Paşa B. M. Meclisini~ 
feluıllide lçtimaında, hGkGmetin lcraaW:~ 
karşı vukubulan tcıtkitle.re cevap vere
cek midlr? 

- Bu hu~s B:l}vekll Pş Hz.nia 
kendi takdirlerine alt bir iştir. 

Eğer bu bapta meb'uslar tarafından 

bir sual sorulursa cevap vermesi tabi· 
idlr. 

- Piyasadan dö'riz mübayaa edile· 
ceil 9aylıısı var... · 

- Buna dair bir malGmabm yok· 
tur. 

- ihtiyat evrakı nahtlye de çıkan• 
lacafı ıöylenlliyor. 

- Bu hususta hükGmetin ne dG
tündütGntl bilmiyorum. 

- S. C. F. lideri Fethi beyin pro

teatosu ne suretle tcll\kld buyruldu? 

- Fethi beyin tebUğinl bug(ba 

gaı:eteJcrde okudum. Bunda B. M. Mec• 
llalnln pbalyeU manevlyesl tabklr edl
dlğindcn bıw rautc:Ier hakkında taki
bat yapaldıia mllnderlçtir. 

Halbuki takibata kanuniye, B. lıL 
Meclisinin dqi11 hükGmetln şahsiyeti m-0"' 

vlycainin tahklrfndea dolayı l.taııbul ye 

lzmır müddelumumllerlnia vaki talep

leri lherlne takibatı kanuniye yapılma· 

ana mllıaaade vailmlştlr. 

- Fethi B. bu lçtimaa mab'wı ola• 

rak iştirak edecek midir ? 

- Meclisin Dk içtima ettiji ~ 

Cemal Hllsnü Beyla lıtlfau meelbe ar
:ıolunablllrae o dalrel batlhablycden 

dlju blrlnha intihabı ~tıktmete ya.Wa
caktır. 

Birkaç gün :zarfında bu intihap 
neticelenir ve Fethi Bey oradan 
meb'u• intihap olunursa bu fev
kalade içtima günlerinde Meclise 
ittirak etmesi imklna ha.-ıl olur. 
Maamafih Meclis içtimamm kaç 
sün devam edeceği belli olmadiit 
için bu hususta katı hnküm ver• 
mek kabil dejilclir. 

ir ÇESTER KRUV AZÖRO - Amc
rlkanm Çester kruvuörü dü.n 9ehri-1uı 

reJmlttlr. KumandaDl bugüıa vUlydt v• 
ukut makamatı dyaret edeeelrtlr. 

.. SABIK TEMYlz · REİSi - Omu 
tir. Meclisten bir kanun çıkar- Yahya bey ( Ayasofya , ı B •• •• 1111 1 ı • J ı gelmiı ve Uç kafadar birbirini 

i~~fy~ -~~~d ~~~~----------------------~-~ pı· _M_"_d_ L~~a~~~~~~ ı d f d J O ıs U ürünün bıtlsap etmiştir. Son hadiseler dolayısile da- nıçın top an ığını kat'i olarak ( Bq tanh 1 ind say a a 

bili sert bir siyasete lüzum bilııUyorum. Acaba, lzmir hadi- Odacısı Delirdi • • Hükumet Yeni Liyi-
görülmiyeceği fikrindeyim. seleri ve son günlerdeki neş· Fakat m«lisi idarece yapılan tetkikat, bu muamelede gös- İstanbul polis müdürünün h a y ı H a z ı r 1 a d ı * riyat mı mevzubahs olacaktır. terilen kano doğru olmadığını, 138,000 lira kadar bir şey odacısı İuet Ef. on g~ndenberi Ankara. ıs - Mecll• ..ıoau e. 11. 

M. Nuri B. (Hukuk fakültesi Eğer böyle ise meclisin tuttuğunu gösterdi. Maamafib tetkikata devam edilmesine karar delilik alameti göstermektedir. Meclisinin içtimaa daveti üzeriae ba-

son sınıf talebesinden ) toplanmasına hiç te lüzum yok- verildi. iş bir murakıba verildi. Murakıplık tarafından yapılan Kendisine birkaç gün için izin zırlanmaktadır. 
k b tetkikat neticesinde işte ziyan olduğu tesbit edilmiştir. verilmişse de imini kullanmamış- MALiYE VEKALET.iNDE BiR lçT1MA 

- Kambiyo meselesi hnk- tur, çünkü memle ette ne ir Bu işte ziyan edilmesinin sebebi, idarenin hesaplarını yanlış I . ık Allkara, ıs - Maliye mlltehassıs-
kında ge\:en sene meclisten anarşi havası esiyor, ne de tutması ve teslimatı eski usulde yapması gösterilmiştir. br. zzet Ef. polıslere ç ışmak-

1 
lan ve şube müdGrleri bugün Maliye 

çıkan kanun hükumete para halkın bu:r:ur ve silkfınu ihlal Mısıra satılan ve inhisar idaresinin bir muvaffakiyeti gibi ta, ara sıra. istifa edeceğini vekili Saruoğlu Şükrü beyta rlyase· 

hususunda vasi salahiyet ver- edilmiştir. gösterilen bu hadise işte böyle ziyanla kapanmıştır. söylemektedır. [ DevAmı 3üncü sayfada 1 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve · Kilit 

1: Htt ıan B. - Pazar ola çlrid ba§l ... Dükind • ı 2: Hasan B. - Geldim işte, ne var? 
bu ne kalabahkt ı Çivici - Sana da bir güzel a•ma 

ÇIYiol - Gel, Hana Bey, reli vereyJm. 
kilit 

3: Hasan B. - Ne yapacağım ben o koca kilidi? l 4: Ha~an B. - Sen o kilidi başkalarına sat! 
Çivici - Kendi elinle atzına takarsın, rehat benim ağzıma zorla kilit vursalar, dudağıma par-

edenin. · ça.lanm, gene doğruyu söylerim. 



> 17 Eylil 

Her gün -Makalemiz Mündereca 
Çok/ut.undan Dizile
medi. Özür Dileriz 

M.ZE.KERfYA 

Tevkifhanede Üçüncü 
Geceyi De Geçirdik, 

Fakat .... 
[ Bat tarafı 1 inci sayfada ] 

91na aittir, ki (Son Posta) mn 
la.men iktibu ettiği fıkradır. 
Ze,neı Besim B. bu yazının 
devletle hiçbir alikuı olma
dığını 86ylemiftir. 

Üçüncü ıual ise Adliyeye 
taall6k eden bir habere mii
tealliktir ki, Hizmet muılarriri 
bu haberi esasen ihtirui kayt
le neşrettiii cevabmı ver-

Yeni Asır a'efikimizin mu
laarririne ise (Cezmi) ve (Yol
eu) imzalarile çıkan makaleler 
hakkında, Halkın Sesi arkada
fbnııa da muhtelif neşriyab 
lzerine sualler sorulmuştur. 
Arkadqlanmız bu yazılann 
hiçbirinde devleti tahkir ma
nası olmadığı cevabını ver
llıİflerdir. 
lıt0DDEİUMUMl KENAN BE
YİN FETHi BEYE CEVABI 

l.tubul Cltmhuriyet MUddelumuml
ıt Kenan B. yeni fırka reisi Fethi B. in 

razctecllerln tevkifleri hakkında 

•llnkıı ruetelerde lntlpr eden protea
to beyana:ame9lne at deki cenbt gön
dermiftlr ı 

"- Bu sabah lnt1'ar eden gazete• 
lerdeld "tebliğ,, Ye baı.ılırmda da "pro· 
leato,, ıuau albnda -..akl ya•ının lat.an
bw llllddei umumlU~ mWıatap ad 
Ye telllddal zarur1 olu abammın ce
reyanı hale nuıtabık olmamuı buebilc 
bet" veçhi dr tanlhlne lGsum alMU

•llttfln 
Bir defa .... urtyetlmlz~ B. M. Mtc

llalnla f&haiyeU manevlyeılne tahkirden 

dolayı ikame edilmlt hiçbir dava yok
twr. Yalmı burada ç;kan Son Posta 

aaselcbbt 1 eyllll '30 - 44 numurah 
a&abHıada, lunlr'deld Hi&mct guete• 
-1ndco naklen "Hllk<lmet ııuı:ı aıea'e 

talıftı,, b~ğ'ı albada ve "İyi bir flklr 
edlnmlye yardnn eder,, [faretlle ncf"O• 

haaa makaledeld "c8rdllıatlı: mi, efe.· 
diler gördliııliz mll ve aaladuuz mı ki 
ta.ıkın muhabbeti neymif ? 

Cebirle, kahırla, suHlmle ccberutla 

h-UUa mubabbeUnl nuıl butırabile
eek.Uılz ili,, fllaalar bllkCimetln kraa
... tenkit mahiyetinde olmayıp blllkla 
CllUQ maaeri tahaiyetlnl tahkiri muta
taırıınıa IMllunmuı ıaebebUe mezk<lr 
lnete aleyhine taklbab kanuniye lcra
llna IGzua r&rllmllt ve mu•w müdü
tln T•k ceza kaalJIMIDIUl 158 ve 1S9 
~ 162 lncl maddelerine mutabık ajv 
bapla ce&Uını r:ılhteldm bıılunan itba 
"-c1ıtet1Dc:1ea d.&aJ'l taldbab kanuniye 
'1ıpabilauk lçla k&nwıu mesklkrwı 
l6o illet maddealn• tevfikan B. lı1. M. 
ltlyaaetl cellle9iadea aıCZUDl1et talep 
edihnıttlr. 

Bununla beraber fU cihete de 
İfaret etmek isterim ki: B. M. M. 
riyaseti celilesinden me:ıuniyet 
talep edilmesi telakki ~dildiği 
~çhile Jalnız B. M. Mf':clisinin 
llaanevi phsiyetini tahkir efallne 
lllaluur n munabuar olma11p 
hükumetin manevi fahaiyctiui tah
"!rden dolan da takibatı kaou
llıye için ayni ıekilde Riyaseti 
~üş,.rünileyhadan mezuniyet it· 
tihaali icap edeceği maddei kanu
lliycnfn sarahati ilctııasındandır. 

Tahkikabn mevkufen len.sa bu
•uıatına gelince ı 

De•let n hükumetin nüfuzunu 
kıracak fekllde ağır hapsi mfuı
tclıitn suçlara alt tahkikabn mev-
tufcn icra edilebileceği ceu mu-
akeıneleri usulü kanununun 104 

tlncü nıaddeıindc musarrah bu-
l~nnıatına mebni ,!>u eababı mu
cıbe ile tahkikabn mevkufen ic
rası müstantiklikçe tensip ve 
lhahkemc reisi tarafından da tev
kif karan tasdik ile tekemmül et
iniş ve netckim bu""" .. müstan-
ti.ıı.: , ~ ..... 

4•0 tevkif karanna kartı vaki 
lıtlıliye talebi Ağırceza mahke-
lbea· • d 1 nyanti tarafından reci• 

0 lunmu,tur. 
Memuriyetimiz mev:tub:thb 

lcanuna ınai'ayir •e bltaraflıtı 
'::~il bir cihet bulunmadıjuu 
-·-.., •mu mi ye _re kup ta..U.. 

SON 
ı 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: • Ta/eyli Adamlar * 1 

] - Bazı nebatlar .-ardır ki batkalannın 1 2 - Bazı insanlar vardar ki çalıf makaı-
hayatını ve kanını emerek ya,ar. Bunlara zan batkalannın aıs;Pndan geçinirler. Bunlara 
tufeyli nebatlar derler. tufeyli insanlar elerler. 

J - TufeyWeria en tehllkelUerl çalıtmaluımı, 

mukabUlnl Memekabla deYlet hulaealad- geçi• 
nenlerdlr. Bunlar lçtlmat tafeylllercllr ki, mllletla 
kanını emerek yaf&rlar, 

•• •• • 
BUGUNDN TELGRAF HABERLERi 

Gazi Hz. 
Ankarada Bek
lenmektedir 

Bir Defa Daha Tekrar Edelim! Fırka İşleri 

M let Meclisi Fesh Av vı ş h. 
Ed·ı k . . gaog u e n-

1 ece Değıldır.. mize Geldi 
Ankara, 16 (H.M,)- Gazi 

Hazretlerinin teşriflerine intizar 
edilmektedir. Kalemi mahsus
lanndan bazı zevat şimdiden 
burada bulunmaktadırlar. Mec
liste riyaseti cümbur dairesi 
hazırlanmaktadır. 

Bir Çocuk Bulundu 
Bcyazıt'ta Çatalçeşme cad

desinde tahminen bir buçuk , 
aylık bir erkek çocuk bulunmuş 
ve Necati bin Abdullah tesmi
ye edilerek Darülacezeye gön
derilm.ıştir. 

~=~~=~:=== 
lüzum hisacttitini maalihtiram 
beyan ve bu izahnamenin gazete
nizde neşrini rica ederim efendim. 

İstanbul C. Müddeiumumisi 
KENAN 

ERENKÖYDE KENAN BEYE 
Size hassatan teşekkür ede

riz. Evet bizde ümit ediyoruz 
ki tevkifimiz muvakkat ola
cakb. 
BALIKESİRDE IBRAHIM 

SÜRURi BEYE 

Şayialara İnanmamak Lazımdır. 
Ankara, 16 (H.M.)- Dün Millet Meclisinin feshedilerek 

yeniden intihap yapılacağı hakkında evvelce çıkmış olan şayia 
bir defa daha tazelendi. Serbest Cümhuriyet fırkası henüz her 
tarafta teşkilat yapmamıştır. Meclisin ise esasen bir sene müd
deti kalmışhr. Binaenaleyh bugünlerde dört senelik yeni bir 
meclis intihap ettirmek her halde Halk fırkasının lehinde bir 
harekettir. 

Fakat ben emin bir menbadan aldığım haberlere istinaden 
diyebilirim ki, bu ihtimal ilk zamanlarda düşüııülmüş ise de bila
hare terkedilmiştir. Şimdi meclisin feshedilmesi i ıtimali yoktur. 
Buna ruukabil Cemal Hüsnü Beyin knbinPden ayrılması ha
ricinde, bir iki vekilin daha çekilm leri imkan dahilindedir. 

~----------............. __________ ~~-

Halk F ırkasınd~ Hareket Var 

Nizamnamenin Tadil · 
Edilmesi Mümkündür 

,_o 

Bazı Mutemetle 
1 

Tebdil edilecektir 
izhar ettiğiniz teessür duy- Ankara, 16 (H. M.) - Şu 

doğumuz acıyı tadil etti. Size k haft · · d Halk fır 
Bniz~ Halk fırkasını idare eden
ler Serbest Cümhuriyet fırka· 
sı liderinin tenkitlerini dikkatle 
tahlil etnıişler, muahaxelerden 

hararetle teşekkür ederiz. bir aç a ıçın e -
GAZETELER NE DiYORLAR kasınııı kuvvetli bir istihale 

geçirmesine intizar edebilirsi-
~~u~d bq~~~~ili =~=========='=-===--=-====-=-===

Bey bugün yazısını gazetecilerin ------------------·-------""""' 
tevkifi hadisesine hasretmiştir. 
Nadi Bey makalesinin başına 
Gazi Hazretlerinin bir vecıze
sini koymuştur. Bu vecize şu· 
dur : " Hürriyeti matbuattan 
mütevellit mahazirin vasıtai 
iulesiyine binnefis matbuatbr." 

Nadi bey Gazimizin bu ve
cizesine tebaan neşriyata neş
riyatla cevap vermek imka
mmn daima mevcut olduğunu 
söylemekte ve nihayet "mut
laka bir muhnkeme lazım ise 
bu. tevkifsizJe olabilirdi ,, ne· 
ticesine varmaktadır. 

Nadi bey diyor ki: 
"Eier m&..tbuat davalarında 

jüri usulü cari olsaydı da önü-
müzdeki meselede biz jüri 
heyetine dahil bulunsa idik 
- işle açık söylüyoruz - vere
ceğimiz hüküm herhalde gaze
tecilerin tevkifine müncer ol
mazdı. 

Maahaza tevkif usule ait birşey
dir. Mahkemenin vereceği hükmü 
henüz bilmiyoruz. Caizdir ki ıuh
keme dahi hükmünde bizim jüri 
heyetimiz gibi hareket etsin. vnü
müzdeki muayyen meselede te
mennimizin bunrlan ibaret bulun
dugunu söylemiye hacet pile yok
tur. 

Mutlaka bir muhakeme lizımaa 

1 
far aza bu tevkif siz de ya pala bilirdi 
deriz. Bu bizim mesleki içtihat ve 
temayülümüzün zaruri bir netice
sidir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

-

Birkaç gün evel intişara 
başlıyan sabah gazetel~ 
rinden birinin birinci nüs
hasının üçüncü sayfası.ıJda 
(ibret Aynası) diye bir 
bent okuduk. Bu fıkrada: 

"Ali Kemal mezanodan 
kalkıp memleketi dolaşsa 
Tilrkiyede olduğunu anlı
yamaz. Çünkil he11ey ta
nınmıyacak kadar değiş
miştir. 

Fakat, Babıali yokuşun~ 

dan geçerken bir muhalif 
gazete alıp okusa, 
derhal anlar ki Türkiye
dedir. c;nnkü herşeyi de
ğişen T .. rkiyenin muhale
fet lehçesi değişmemiştirİ,. .. 

Hükumet taraftan yani 

gözleri o kadar dönmüş 

ki.. Sarhoş narasmdan 
farkı olmıyan bu herzeye .. 
Pislik gibi süpürdüğü .•• 
Yamağı.. Bu herifler .• Bu 
paçavra.. Sabıkalı.. Bu 
sefer gemi azıya alıp ~i 
şirretliğe götürmekte .• Çok 
şeni bir ruba malik olma
sı.. Mendeburuna .. T11lum
hacı taarruzları... Mantar 
gibi yerden biten.. Bu il
lede dalaşmak.. Sokak 
köpeklerinden korkumuz 
yoktur.. İşitiyor musun .• 
itlerden korkmuyoruz .. Se-
nin gibi şunu bunu vur
muyoruz.. Kafese koya
rak.. Bin dalavere ile .. 
Evet itlerden korkmuyoruz 
ve altta kalanın canı çık-
sın.,, 

muhalif olmıyan bu gaze- * 
tenin gene ilk nllahaslDID Ne o, inanmadınız mı, 
birinci sahifesinde şwılin muhterem kariler? •. Evet 
okuyoruz: bu sabrları da bu knfür. 
"Bazı itlerle dalaşma1' ..• ı lei de o muvafık gaxete-

Havlamıya başladılar •. Za- oin siltunlanndan nak-;, 
valh aç kurtlar.. Kınıım lettik. 

lslllr inan, Jst.,,. inanma/ 

Ankara 16 ( H. M. ) - Ağa
oğlu Ahmet bey dün akşam 
lstanbula hareket etti. lstas
ycnda kendisile konuştum, 
dediki: 

- Meclisin fevkalade içti
maında hazır bulunmak üzere 
birkaç gün sonra avdet edece
ğim. Bu içtimada Fethi bey de 
hazır bulunacaktır. 

F ırkamn Ankara teşkilib 

Millet Meclisinin fevkalade 
içtimaından sonra yapılacaktır. 

Fevzi Paşa Şark 
Vilayetlerinde 
Ankara, 16 (H. M.) - Bü

yük Erkanı Harbiye reisi Fevzi 
Paşa dun Şark vilayetlerine 
hareket etmiştir. 

Refakatlerinde Dahiliye ve
kaleti nilfuı müdlirii Akif Ye 
mülkiye miıfettip Saip beyler 
vardır. idari hususlarda te~
katta bulunacaklardır. 

birçoğunun mutemetlikler tara
fından yapılmış hareketleri 
istihdaf ettiğini görm{işler, 
bunları tebdil etmiye, aypi 
zamanda da umumi bir tasfiye 
yapmıya karar vermişlerdir. 

Bu arada mutemetlerin ta
mamıle kalôırılması da habra 
gelen tedbirlerdendir. Fakat, 
bu takdirde nizamnamenin de
ğişmesi 1cap edecektir. 

.Halk fırkası meclisin açıl
masından evvel ağlebi ihtimal 
<:umartesi günn umumi bir 
içtima akteder k bu noktalar 
üzerinde müzakerede buluna
cakbr. 

Başvekil ismet paşa bu içti-
mada mühim bir nutuk söyli
yecek, Fethi Beyin tenkitlerine 
cevap verecektir. 

Fakat asıl münakaşalara 
Millet Meclisi atıldığı zaman 

intizar edilmelidir. Maamafih kuv-
\ etsiz bir rivayet teeyyüt eder de 
şu veya bu sebepten dolayı 
Gümüşhane meb•usıuğu açdmu 
ve F cthi bey meclise girmezse 
münakaşa pek hafif geçecektir. 

Adliye Vekilini Pro
testo edecekler 
Adliye Meslek qıektebi me

zunları bugün saat beşte Türk 
ocağında toplanacaklardır. 

Bu toplanbya sebep Adliye 
meslek mekteplerinden mezun 
olanların münhallere tayin edil
memesi ve bunlara ehemmiyet 
verilmemesidir. 

Toplanma yapacak olanlar 
Adliye Vekilinin va.itlerini 
tutmadığım ve kendilerini maö--

o 

Maaha:r:a bu temennfmizin bü
kümet ve l'\dalet kuvvetlerini o 
suretle harekete aevk~en telak
kilerinde muahaze dereceaine ka
dar gf demiyeceğini cie açık alıy
lemiye mecburuz.,. 

dur ettiğini ileri sürerek veki-

'----------------------~' il protesto edeceklerdir. 

Sözün Kısası , -Başvekil 
Olsagdım 
Ne Yapardım? 

ft_ 

Ben Başvekil olsaydım, aca
ba baza gazetelere bu kadat 
içerler midim? Meseledir. 
btifata, pöhpöhe, beyime, pa
şama, eteklenmiye alışmışım. 
Beni her gören daima muvaf
fakiyetimden bahseder. Daha 
kulağım biç ters, aksi bir a&z 
duymam1f. 

Ben bu halde iken, bir sa
bah kalkıyorum, bir de bakı-
yorum ki ev kalkında bir de
ğifiklik. Bize o eski iltifat 
yok. Hatta gözlerde miistehzi 
bir panlb. Bqımı çevirdiğim 
vakit arkamda pi üşme. "Allah 
Allah... ,, diyorum ve bir ~ey 
anlamıyorum. Nihayet evde
kilerden biri bana aoruyor : 

- Yeni bir pzete çıkmlf, 
gördünüz mü? 

Gazeteyi getiriyorlar, bir de 
ne göreyim? O edepsiz ressam 
beni bir eteğin üstüne ters 
oturbnllf, eşeğin kuyrujıınu 
dizgin gibi elime vermiş, hüli
sa benirezil, rüsva, kepaze mas-
kara berbat etmiş çıkmış. 

O gün akşama kadar, kime 
raıgelsem, hepsinde bana kar
şı tuhaf bir bal, bir eda... İs· 
tihza mı desem? Merhamet ml 
desem? istihfaf mı desem? 

Gün geçtikçe gözlerdeki 
mana belirmiye başlıyor : Halis 
muhlis alay. Tabii o edepsiz 
karikatürist te habire beni 
kepaze etmek için her gün 
bir resim yapıyor, muharrirler 
çoluk çocuğun bile e:zberinde 
kalan garip tabirlerle beni 
tenkit. tehzil, terzil, tekdir edip 
duruyorlar. 

Ve bu bir değil, beş değil. 
on değil, hergün devam ediyor. 
"Yo ... -derdim - benim demok· 
ruiye filin aklım ermez. Ruso-
sundan. Monteskiyösünden tut, 
Mitat pquma, Namuk Ke
maline kadar hepsi bana vız 
gelir.,, 

Deriıal emir verirdim: 
- O mlbıucbetm gazeteyi 

ortadan kaldınn. Sahibi, mü
dliıii, muharriri, ressamı, mn
rettibiJ makinecisi, hatta binası 
bile ortadan kalkmalıdır. 

Fransız Atletleri 
Geldiler .. 

Bu ubab aaat 7 de Framız 
atletleri Lamartin vapurile 
şehrimize gelmifler ve Galata
sarayb atletlerimiz tarafından 
nhbmda karşılanDllflardır. Ken
dilerine Galatasaray ve Fran
sız kurdeleli buketler takdim 
edilmiştir. Misafirler otomobil
lerle Galatasaray lisesine git
mişlerdir. 

Gelen atletler 36 F ransıı 
gencinden mürek1ceptir. 

Günün Tarihi 
( Baş tarafı 2 inci sayfada J -tin~ i~ima ederek B. M. Mecl~e 

atto!unacak kanun projesinin tetldka· 
hm ikmal ,tmlflcr~ir. 

HEYETI VEKILEDEN ÇIKTI 
Ankara, tS - Aldığ'ımrı m~l~

mata söre paramızın kıynıetinın 
utikr..n projuinin tetldkatı bitmif 
ve kanun layihası heyeti vcldlcdeu 
çıkmıştır. Hükümet tücculanmı
DD ln2iliz liruı ihtiyacını temin 
için bir numaralı kararnam~ 
nin 11 inci maddeaini eve)ce ilga 
etmitti· 

Şimdi de paramızın kıymetini 
azaltmamak. yani lngiliz lirasnıı 
1030 dan daha aşağı düşü:-memek 
için fatla döviz satın almak sure
tile piyasaya hakim olmak esası 
mevzubnhistir ld bununla çiftçi
midn ı.arardide olmamalan temin 
edilec ... kUr. 

Projeye göre satın alınmakta 
olan fngiliz lirası için mevcut 
T~ . evrakı . n~ktiycsi kafi gel
medığinden ıhtiyat evrakı nakti· 
yeden muayyen miktarının sarfe
dilerek lngiUı: kambiyosu müba
yauı için mezuniyet alınacakbr. 
Sarfedilecek olan bu ihtiyat para 
için sabo alınan ve ahnacak olao 
lngiliz kambiyosu karfalık g6.te
rilecektir. 



so 

BirK:~s:a::~~:en1YiRMİ MİL YQNLUK ALMANI 
An karada 

Fuhşa Karşı 
Mücadele Şi:~:ü~~=y~i~~;~,:~ MUKAVELESİ 

den şikayeti havi mektuplar 
NİÇİN ~ 

alıyoruz. 

Köylerlekadar adaleti götür
dügünü iddia etmesini kendi 
gazeteleribile tuhaf gördükleri 
şu sırada Kilisten gönderilen 
aşağıdaki mektup hakkında 
Adliye Vekili Beyefendiden 
aşağıdaki mesele hakkında 
malumat istiyebilir miyiz? 

Mektup şu~ 

" Kilis nıüstantiği İsmail 
Hakkı beyin bazı ahvalin
den naşi vekaletten verilen 
emir üzerine Gaziantep C. M. 
U. liğince yapılmış ve makamı 
devletlerine takdim kılınmış 

olan tahkikat evrakından bir 
sene zarfında netice hasıl ol
madı. Bu bal muamaileyhin 
cesaretini arttırdı. 

Geçenlerde bir cuma günü 
Neffus ve Ayyüş namlarındaki 
iki kadım, ifadelerini alacağın
dan bahisle dairei istintaka 
getirterek ve kapıyı kapıya
rak bunlara hakaret etmekl 
istemiştir. Bundan üç gün 

evel de Arap namında bir ka
dını daireye alarak kendisi 
bakmadıkça doktorun muayene 
edemiyeceğini söylemiş ve hatta 
hapisle tehdit etmiştir. 

Almanya ile son yapılan 
yirmi milyon liralık malzemei 
inşaiye mukavelesi hakkında 
Alman gaı.etelerinden naklen 
vaki olan neşriyatımıza Nafia 
Vekaleti evelki gün cevap 
verdi. Vekalet bu ceabında l 
Alman gazetelerinin % J 5 
fazla fiat verdiğimiz hakkın
daki neşriyatını teyit ediyor, 
yalnız bunun lokomotiflere 1 

mahsus bulunduğunu, lokomo- i 
tiflerde de bu fazla fiata mu- 1 
kabii evelki lokomotiflere nis- ı 
petle faik evsaf liulunduğunu 

1 

kaydediyor. 
Bu cevap üzerine yaptığımız 

tetkikat, bu muamelenin her 
halde hiç olmazsa bir iki mil
yon lira daha :ucuza maledi
lebileceğini göstermektedir. 

T etkikatnnıza esas olan 
noktalar şunlardır : 

Siparişe ititraz 
Noktaları 

J - 20 milyon siparişi 
Almanlara veren "Jülyüs Bert
ger ,, mukavelesinde mevcut 
maddei mahsusaya göre hü
kumet bu hat için lazım olan 
malzemeyi kamilen Almanlar
dan almayı taahhüt etmiştir. 

2 - Hükumet niçin bili 
kaydüşart bu işi münakasaya 
koymamıştır? Mukavelede hü
kümetin lehine bir madde yok
tur ki böyle hareketi mazur 

göstersin; ayni şerait teslim ayni 

Mukavelede Niçin Aldandık? 
Hükumet QO milyonlıık şimendifer malzemesi 

alacak idise, 
Bunu da kredi ile yapmak istiyor idise: 
1 ) Alacağı malzemenin miktar ve evsafını 

tesbit eder, 
2 ) Arzu ettiği şenaiti tediyeyi ilun eder, 

münakasaya koyardı. 
Birçok Alman firması bu işe iştirak eder 

ve kendileri · ,şeraiti tediye için def.hal Alman 
hükumetinden tenıinal elde ederlerdi. !vetekim 
konsorsiyom da böyle yapmıştır. Yalnız bize bu 
sipariş ( 3) milyon lira daha ucuz ve daha 
müsait şeraitle temin edilmiş olurdu. 

şeraiti tediye dahilinde başka 
kuvvetli firmalar daha ucuz 
fiatla bu işi görebilirdi. 

3 - Hükumetin herhangi 
şekilde bu firmalarla bu mu
kaveleyi yapmaması zarureti 
kabul edi1se bile, yapılacak şey 
şu idi: 

Şaraiti tediye ve paranın 
miktarı tesbit olunur, fakat 
malzemenin fiab bilahare her 
sipariş vukuunda pazarlıklar 
harici vaziyete nisbetle tesbit 
olunabilirdi. 

Dört senede teslim edilecek 
malzemenin şimdiden fiatmın 
tesbit edilmesi hiç doğru de
ğildir. Çünkü fiat en yükseğe 
göre tesbit edilmiştir. Hal
buki mukavelede konsorsiyom 

kendi lehine fiatı tezyit ede
bilmek için salahiyet almıştır. 

Halbuki fiat yan yarıya 
inse biz gene eski fiab ver
miye mecburuz. Bilhassa bir 
kaç sene sonra verilecek olan 
lokomotiflerde bu hal bizim 
zararımıza çok farkedecektir. 

4 - Demiryolu malzemesi 
bilahare tesbit edilecek ve ta
rafeyn uyuşamazsa Alman hü
kumetinin fiab kabul edile
cektir. Bu madde, mukaveleyi 
yapanların ne kadar aleyhimize 
bir iş yapmış olduklanna 
en bariz delildir. Cünkü Alman 
hükumeti daima dahili mamu
latı yüksek fiata almaktadır. 

5 - Nafia vekaleti loko
motiflerin eskilere nisbetle 10 

LI? 
1 ton daha ağır olduğu cihetle 
, fiatların eski münakasa fıatın-. 
1 dan yüksek olduğunu bildiri-

yor. 
1 Halbuki eski yapılan müna
, kasa fiatlan esasen bugünkü 
1 fiatlara nazaran yüksektir. Sa-

niyen fiat farkı nisbet kabul 
etmiyecek derecede fazladır. 
Binaenaley yeni lokomotifler 
on ton daha ağır da olsa 
fiat farkı bunu kapatamaz. 

6 - Vagon fiatJarı evvelce 
mahdut bir miktar içindi. 

Halbuki bugün vagon80 mev
..zubahistir. Hem de fiatın 
düşmiye başladığı bir zaman
da... Diğer cihetten evvelki 
siparişler komisyoncuların dc
laletile yapılıyor. Binaenaleyh 
komısyon da fiata zammolunu
yordu. Halbuki şimdi hükumet 
sözde doğrudan doğruya kon
sorsiyomdan almışbr. 

7 - Mukavelenamede bir 
madde vardır. Malzemeyi tes
lim ve tecrübe edecek komis
yonun harcirah ve masarifini 
konsorsiyom verecektir, buna -mukabil biz faizimize % 75 
zammedeceğiz. Bundan maksat 
nedir ? Bizim için çalışan me-
murlarımızın parasını nıçın 
konsorsiyom verecek ve niçin 
biz % 75 gibi miktarı gayri 
muayyen bir para vere-
cegız. Mukavelede bu sarih 
zaaflar ve çürükler vardır. Ve
kaletin bu hususlan da tasrih 
etmesini rica ederiz. 

C. M. U. liğine Arab'ın vaki 
ıikiyeti Uzerine "böyle ıey 

ıikiyet edilir mi utanmaz" diye 
ytlztlne tOkOrmek suretile ale
nen tahkir ve tezyif etmiştir. 

Bu ibbann mahiyeti hak
kında adliyece tetkikat yap-
tınlmasını rica ederiz. 

Dava vekili 
Ahmet Mrı1ıtu 

OCUKLAR1N SÜTUNU 
Rüsumatta Eşya . 
Nasıl Satılır? 
Dün şehrimiz tüccarlarından 

biri bize müracaat etti. Dert-

lerini dinledik; gene Rüaumat
tan tikayet ediliyor: Rüsumat 
ıaaresi her ıene kaçak tululan 
veya depolarda metruk kalan 
eşyayı mtinakaa ile satarmış 
ve bu qya takriben bir iki 
yilı bin liralık bir yekôn tutar
m1f. Bu eıya mtmakaaaya konu· 
lur. Tllccarlar iştirak eder 
teminat yabnr, ilkin mUna
kua ıfbılerce devam eder 
bazan aylarca tehir olunur. 

Çoban Oyunu 
Çocuklardan biri kuzu, biri 

çoban olur. Bahçenin bir tara
fında büyükçe bir daire çizilir, 
kuzu bu dairenin içinde otu
rur. Dairenin etrafına dört 
köşeli bir mürabba çizilir. Bu 
da çoban kulübesidir. Kuzu
nun boğazında bir kurdelesi 
vardır. Çoban bir elile bu 
kurdeleyi tutar, diğer elile 
dllğümlenmiş bir mendil tu
tarak kuzusunu tutmak istiyen 
avcılara karşı kendini ve ku
zusunu müdafaa eder. 

Kulnbenin biraz ötesinde 
çizilen çizginin arkasında av
cilar dizilir. Kuzu dairesinde 
meleyerek oyunun başladığını 
haber verir. Avcılar ellerinde 
uçlan düğümlenmiş mendille
ri.le çobanın üzerine hücum 
ederler. Çoban kendini koru
mak için kulübesinin içine ka
çar, gizlenir, elindeki mendiJlc 
kendini müdafaa eder. Fakat 
daireden ve kulübeden dışan 
çıkamaz. Elindeki kurdeleyi 
avcılara kapbrmamak için uğ
rqu. Elindeki kordeleyi kim 
alabiline çoban o olur. 

Çocuk Hikayesi: 

iKi KARDEŞ BIRBİRltJE YARDIM EDEYİM 
DERKEN SABAH OLUYORDU 

• 
Sami ile Cavit iki kardeşti. kalktı, Cavidin arkasını sı

Bir gece bunlar yatmıya gi- kıştırdı, koşa koşa tekrar ya
derlerken, anneleri uartık ko- tağına girdi. Fakat girer gir-
caman çocuk oldunuz; bu mez gene bağırdı: 
akşam da yukarı kendikendi- ' " Ama d d dondum 

· k d d' S · 'l C · n on um, · nıze çı m,, e ı. amı ı e avıt . . . 
bundan pek sevindiler. iki Çabuk Caıt yetış. Cavıt hemen 
kardeş elele tutuşarak koşa sıçradı Saiminin ar~asını ~ı~ış
koşa yataklarına gittiler. tırdı. Tekrar yatagımn ıç~ne 

Saminin eli Cavitten çabuk- atla~•·. Ar_kasmı sıkıştırsın dıye 
tu. Onun için o hemen soyun- Sam~ı çag~d~. . . 
du, yatağa girdi. Fakat girer Boy le bırbırlerının arkaları-
girmez hemen bağırdı: nı sıkıştıra sıkışbra epeyce 

Ah aman ne soğuk· kuzum vakit geçmişti. Karşılıklı . ya-
Cavit 'ne olur arkamı s;kıştır. takların~a oturmuşlar, esnıyor-

c •t S . . k )ardı. Nıhayet· 
avı , amının ar asını sı- • " .. · 

kıştırdıktan sonra kendisi de ı Bu boyle olmıyacak,, de-
yatağın içine atıldı. Fakat at- ailer, " Haydi bu akşam her
lar atlamaz o da bağırdı. kes kendi arkasını sıkıştırsın, 

" Aman, pek soğukmuş; yarın akş":m başka birşey 
dondum, dondum. Ne olur Sa· düşünürüz. ikisi de yorganla
mi bu defa da sen benim ar- rını başlanna çektiler, derin 
kamı sıkıştır. Sami yatağından ,bir uykuya daldılar. 

1 
Bil Bakalım? .. 
ÇOCUKLAR ... 
1 - Dişlerini temizlemiyen 

çocuğun gülmiye hakkı yok
tur. Niçin ? Biliniz bakalım. 

2 - Bir çocuğun büyüdüM 
ğü vakit babasından daha 
fazla yaşa gelmesi için, baba
sının başına nasıl bir felaket 
gelmiş olmalı ? Düşününüz 
bakalım. 

3 - Ellerinizi yıkamadan 
sofraya oturursanız, niçin bas
ta olmaktan korkarsınız? Söy
leyiniz bakalım? 

Ay Demirin Çiftliği 
Çiftlik olacak yer bir tebe

şirle veya sert bir şeyle büyük 
bir daire şeklinde çizilir. Ebe 
olan çocuk bu dairenin içine 
girer. Dışarıda kalan çocuklar 
her taraftan ebeye hücum 
ederler. Ve " Ay Demirin 
çiftliğine girdim. " Diye bağ
rırlar. ,Ebe çiftliie giren ço
cukları kovalar. 

Fakat iıaret edilen çizki
den d~ çıkmamıya mecburM 
dur. t.:ocuklardan birini çift
liği içinde yakalıyabilirse 
kurtulur, tutulan ebe olur. 

Ankaradan yazılıyor: 
Burada dört beş aydanberi 

fuhuşla tiddetli bir mücadele 
baılamıştır. Yani resmi umum
haneler kapatılmış, sermayele
ri dağıtılmıştır. Açıkta kalan 

fahişeler mahalle .aralarına ya
yılmıı ve oralarda gizlice 
icrayı san'ata başlamıştır. Buna 

mukabil, bu kabil kadınlann 

1 sokakta dolaşmaları, bir yerde 
l oturmalan memnudur. ı 

f Bu hal bazı hadiselere sebe· 
biyet vermektedir: 

f - Evelki akşam, h:ılk 
pastahanesi önünden geçen 
bir zabitle yanındaki kadına 

iki kiti tarafından tecavüz 
vaki olmuştur. Bu tecavüze 

tokatla mukabele edilmiş, 
müdahale eden polise kama 
çekilmiş, arbede büyümüştür. 
Gittikçe biriken halk kütlesi 
arasında yarım saat devam 
eden bu hadise bereket ver
sin uf ak bir ceriha ile bir 
kaç şapkanın ziyamdan başka 
vahim bir netice vermemiş, 
imdat düdükleri üzerine gelen 
polis ve inzibat kuvvetleri işi 
yataştırmışbr. 

2 - Umumhanelerden da
ğılan bu sermayeler, artık em
razı .zühreviye muayene ve 
kontrolüne tabi bulunmadıkla
rından zührevi hastalıkların si-
rayet ve intişarına sebebiyet 
vereceklerdir. 

3 - San'atlanru mahalle 
içinde gizlice icra eden bu 

yosmalar, o mahallenin sükunet 
ve asayişini ihlale sebebiyet 
verecekleri gibi namuslu ev
lerin kızlanna da sui misal 

teşkil edecekler ve namuslu 

bir ve, her iki cihetten bir 
tehlike altında kalmış olacaktır. 

Bu mahzurlar karşısında 
hükiimetin lazımgelen tedbiri 
almalsı temenniye şayandır. 

Ankara : Ali Sabih 

Bir Randevu Evinde 
Hadise Çıktı 

Cuma günü akşamı Beyoğ· 
lu Tünel başında bir randevu 
evinde bir vak'a oldu. 

O civarda randevu için kul· 
Janılan bu evde kadın ve er
kek oturuyorlarken birdenbire 
oda kapısı şiddetle tekmele
nerek, Beyoğlunda tanınmış 
bir sima, yanında iki arkada· 
şile içeri giriyor. Odada oturan 
kadın Feriha ismindedir. içeri 
giren zat, bu kadın bcnio:ı 

metreaimdir alıp götnrecejidl 
diy6r. Israrlar karşısında bu 
inadıadan vu jeçerek savuşup 
gidiyor. Bu kimdir, dersiniz? 

Nihayet tOecarlar bıkar, usa• 
nır ve çekilir fiderlermİf. Ni
hayet ,nnnn birinde miinaka
aa memurlan bu eşyayı ansı
ma ihale ediverirlerm.if. Gtım
rükte bu itle meıgul aimaarlar 
ftl'IDJf, hemen claiına bu qyayı 
ancak bunlar alabilirmit, tnc
carlar lae ıftmrilkten mal al
malı için bunlarla anlqmak 
mecuiyetinde kalınmt. Mercii 
aidinin nazarı dikkatini cel
bederiz. 

A Z i Z i N -\ K ö P E G i 
-----------------------------:___..:~------------------------__J~= iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii-

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
İstemez misiniz? 

Evinl:ıe veya ifinhe ~derken, sokak
ta gez.erken veya blrialle görllfürken 
her hangi bir vaka karıııında kalabi
llralnlz... 

1 
Havadis nedir blllyoraanız o vakayı 

derhal görebilirıiniz. Bir yangın, bir 
L;atll, bir kaza birer havadistir. Ras
gcldiğlnlz. vaknlardan ertesi günü ga-
ıctelerdc gönnek lstcdiği:z biri olunca 
<0erhal telcfonumz.u açınız. ve havadisi 
gu.etcmi:ze haber veriniz, isim ve ad
rc11lni:ıi de bırakınız. Verdiğ-lni:z hava-
dlıin ehemmiyetine göre gazetemiz 
mükifabru vermeyi vazife bilir. 

1'elefcın aıımaram.w latambw " 203 ,. 
Ulr. 

1 - Yavrum, senin kö
peğinin müıaade kağdı 

aerede ? Ver kağdını ba
kayım? 

2 - Kağdı ne 
yapar ~ ksın B. am-

ca İtk kapek fu
rada ... 

3 - Vay 
çapkın, bir 

11çan ııördü 
galiba ... 

4 - v ... 
kata Bobi. .• 
Yakala ba
k<ıyım. 

5 - AnlaŞlldı . Aalaşıldı. 

Senin köpcjin. H }idi al da 

pi 

SON POSTA 
Yevmt, SJyaıt, Havadia ve Halli gazetesi 

idare ı lıtanbul, Nuruoamaniye 

Şeref ıokaiı lS - 37 

Telefon: l.t.abul - 203 
Poıta kutusu ı lıtanbu] - 741 
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TOıudYB 

1400 la. 
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-
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== 
Gelell evrak geri verilmez. 
lıaaıarciu mesuliyet alrnmu. 
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Zamanında Oldoğu1 
Kadın V.e Kalp 

• 
işleri 

Gördüklerimiz 

Bir Rica 
Mektuplannızın Gir
h!esini istiyorsanız 
Kısa Yazınız •• 
ilan karilerimls dert ve t•lyetlerbai 

tıdabrken fula tahillta rlriJorl•· Bu 
hal birçok ,lklyet aahipleriae alt 

~ktuplann rUalerce heklemeaini intaç 

ediyor. Bu rtbi mektuplann mhtktln 
111ertebe ima olmaaıaı bilh .... rica 
edertz. 

liükumet Gazetelerinin 
Yaptığı Tesir 

Afyonun okkuuu amel9)'9 ıekb 

l..a1a toplatıp yedi liraya Nttıktan 
...... verrtıint> YC borcunu vwen lsmlr 

lılyıaıcı ıeneri ve sarhot llylo ml 

~Jefendll Dart yh oUI lira kaunç 

:a~ınt veremeyince kendlaini uan, 
~,.. edince beynine bir kW'f- ıakan 

\ıı •eraerl bunaklana ıUmQil burnunda 

""'°91aran kanletleri ISyle mi heyefendl1 

~lkı bu elli bln klfl yani biz lzmlrlller 

lıcırrtyet ve refahın kalblmbe lika ettlil 

1't1ecan1ı ıevinç hlılerile ıarhot olabl· 

lırıı. Fakat mUletln ve bu .... r1 halkın 
llaraıile ziyafetlerde bol bol ..-panya 

Patlatanlar &'lbl deiil beyefendL 

ffaklkatl ISirenmek için buraya kadar 

~it muhabir a-&ıdcrmlyo kudretinWa 

lrıtı gelmiyeceğini blldliim için lıtanbul 
t'l. 
'nlıınında lsmlrden çıkan yolculardan 

havadiı toplamUUD tavılye ederim. Ve 

'ier ala hakikati ılnncmekte ıuar 
tdcn Mizlerinlde rlSrGr •• baldkatl 

ı.itırıemekte inat ecl- kulaklaruusla 

fİtnıekte devam edeneab, ltllditbd 
•lcuyan ahcnrl boauk sramolea mevldlat: 
lıtndlnlz diitenlal&. 

a...ı Vefik llOflt 

l>AVUTPAŞALl.LAR 
LiSE lsTIYORLAR 

koca lat.nı.w. it U. '-._,eli 
liıe vardır. S- ıW•.. yap1-

lan " Valde 111 •eld•M,:'• -- olma11 
haberini aldık, W ... _..,. -.indik. 

lilıin bu aeYhlcimls çok drmedL 

~linkli i~ltiyMıa9 ld -- ( im orta ) 
tktebi cı-l00s' ı ı ~ im orta 

llltı,ktepleri n ~ talebeıi 

datıa çok -ı "'-' lı•ıthl ıı.eı· 
"-ırıaet y...,w nnr• ~ talebe17i 
~lertn .. ..., .. ,. 2-3 uııt .._.kta bu

l> "- Kaı..tat llaeılae ,.-..,. Ta 
••ıatpa.ta sfbl Wır semtte 1Malilnaa bir 

'-!ebe klf shl buraya ...a yetitb'? 

~&aen talebenin fulabpct. lat.W 
1-tıtnden de iıtifade pek u ......... 

~'•ha bu ıcne hiçbir llae açılmıya
ttlr lbı? 

Davutpaşa aon sınıf t alebui M. 
Acln- 211 ve miiteaddlt imzalar 

CEVAPLARIMIZ 
l' ..,_•vutklylln'de Haydar Emla Beyeı 
t -.eec:llh ve a)lkaruu tetekkiir ederiz. 

~t o tefrlkelara artlk devam imkana 

a-.b. 

"'----==-=-=="""'"""====----==---
-.!.Kari melctuplarının de-
, • 7 l lflli sayfadadır. J 

Hili Musa 
Gibi Y aşlyanlann Kongresi 

Geçen Wta Almanya'da 
Beyaelmilel hahamlar kongresi 
akteclilclL Tuhaf kıyafetleri, 
kara uzun sakallan, ve iptidai 
hayatları ile bu adamlar çok 
nazarı dikkati ceİbettiler. 

Dünya aldı yürüdü. Bilhaua 
Yahudiler dünyanın her tara
fında': en ilerde gidiyorlar. 

Fakat onları maziye bağhyan ya MU1eviler her memleketin 
bu adamlann saltanab bili vatandaşı olur, oranın mah 
yıkılmadı. Yüzlerine bakınız, olurlar. Bu kongre bntnn dthı
hili Musa ile karşı karşıya yaya yayılan Musevileri hiç 
olduğunuzu zannedersiniz. 

olmazsa bir noktadan baila
Hahamlar bu kongrede Mu-

seviliğin beynelmilel dini ha- mak makaadile toplanmıştır. 
ğıru kuvvetlendirmek için mü- Fakat timden sonra buna mu
zakeratta bulunmuşlar. Maliim vaffak olurlar nu ? Allah bilir. 

-===-==========-==-<=============s======--=--=------=-=-----...... ---=-------------.....;,--
KadıköY.de Su 

Kadıköyde Albyol ağzında: 
yapılan ve evelki gün kqpt 
resmi icra edilen Kayışdagı 
çeff!esinin suyu kesilmiştir. 
Çepıeye gelenler bot dön
mektedir. 

Ed i r nede Spor.. Stadyomda nç bine yakın bir 
seyirci klltlesinin ~uzurudda 

Ôtedenberi beklenmekte o- intaç edildi. Bu aılllıim ye 

lan Edime - Kırklareli muhte- heyecanh mUsabaka bir bire 
lit futbol müsabakaaı bu haf· aeticelendi. 
ta Edirne Karaataç yolundaki Edirne : Selim Sırrı 

Bütün Karilerimize Soruyoruz. 

Sevmek Mi, Yoksa 
sevilmek Mi istersiniz? 

So 11 Sonbahar Elbisesi f ruyoruz... _ 

Sizi bu iki kutup arasında 

muhtar bıraksalar hangisini ter
cih edersiniz: 

Sevmeli mi, sevilmeli mi? 
Ben ikisini de tecriibe ettim. 

ikisi de k3t6 ıey. Bir tar.hı · 
sevmek imanı '&ldüren bir azap
tan başka birşey değil. Siz 
için için yanarsınız. O, likayt 
kör ve aıkınula alay eder. 

Onun taş gibi dul'UfU aizi U
yana sevkeder. 

Sevip sevilmemek daha zi

yade kızlann başından geçen 

bir faciadır. Kız sevda peşin· 

de daima mabfi kalmıya mah
k6mdur. 

Hissini erkeğe izhar etme
ai dünyanın en güç işlerinden 
biridir.. Hiçbir zaman bir kız 
sevdiğini erkeğe söylemiye 

cesaret edemez. Halbuki ha

yat prtları onu daima gizli 
qk yqamıya mecbur etmiştir. 
Erkeği uzaktan görür, uzak
tan seYer. Kalbinin içinde hı-
hıfall qk atqini daima üze
rine kül atarak ı&termemiye 
çalııır. Kendi kendine erir, 
solar ve verem olur. Fakat 
izzeti neflinİ korumak, Aleme 

rezil olmamak endişesi onu 1 
açılmaktan meneder. 

Erkekler içinde bu hal qa

iı yµkari böyledir. J\ldığım 

mektuplann çoğunda hep bu 
dert : seviyorum. Fakat sevdi
ğimi naaıl söyliyeyim, sevil-
diğimi nasıl anlıyayım? Her 
ıencin kafasında bu istifham. 

Serbest arkadaşlık hissiyab 

başlamadıkça k12la erkeğin 

birbirlerini ayni zamanda sev
meleri güçtür. Sevip .aevilmek 
bir az da mlltekabll bir 
gönül ve ruh alq verişi
dir. Bu alif 1lerİfİn olabilmesi 
için tarafeynin birbirini tam-

muı, ve tamımuı llzımdır. 
Uuktua yapalua pli atk. 
gizli verem gibi inaam öldilr-

Kırmızı kadifeden bir son
bahar elbisesi. Fistanın kenar
ları katlamalarla genişletilmiş
tir. Yaka ve kollar beyaz 
krepdöşindir. 

mekten başka hiçbir netice 
vermez. 

Rabbim hepinizi bir taraflı 
aşktan kurtarsın. 

Hanım Teyze 
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oraya dönmiyece(iaiz .. yi ol- } •e : J . - Hayar. ~ . ZffCİDİz~ j yazwnı elde ettİDİI nu7 
malı. ı - Benim aize llyliy~ek· b1rkaç ıiin IODl'a iltilaak etti. - Evet. 

Betu aorclu: Jerim var, dedi. itte benim ona ait bulduğum - O halde bu yazının ki- . 
- Ben pek anh111madm, Bertruad çok .............. •• uyfa ve if!e. imza: Ma~ lllİD tarafmclua 7azıldıtı~ bili-: 
Raul cevap •ermedi. Mika- Raul duclaldanmn tibediiW · Andreal, Pariali. yommm? 

leme• bitmifti. 16nl1L Kadın dedi ki: Bertrand kekeledi: - Biliyorum. 

.... 
............. .__ Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti -a-.•I 

IMDAD GELİYOR 
O akpm Şarlot •e Arnolt - Siz, otelde zevcimin bir - Madam Andreal. Kadın uabı 919ayıflarla 

- Beşu'nun bana aorduju J meyiniz. Y alaız burada bulun- ta geldiler. Raul, Betu ile be- ka~ beraber oldujunu lly- - Bu isim ai.ze bir eey ı..- ba;ıclı: ? _ 
"-le cevap vermeli miyim? , duğunuz müddetçe, ytıkaek raber ertesi gbden itibaren ledbD. Defterden kopardıiı- tll'latmıyor mu? - ~ha• alclamyalodnamzbil. Ç.~-

a kulnb · d ı ek ak d ? _ Hi.-. kit. m yet... ana ırsımz 
.._ Hayır. aesl~, ayın 12 sinde ıatoyu 1 v~. B eaın bie. yer ~ec • mz yapEr yanınız a mı T ya. .. Siz de in .. n•ımz. iki yazı 
Rauı Bertranda döndil: terkedeceğinizi söyleyiniz. ler ı. bi eşunt~n b zmk eaktıtçw on· - vet - Yazıyı tanımıyor mum- birbirine pek benziyebilir ve 

- Bilhassa bunu kimlere arın zme me a ac · - G6sterir misiniz bana ? nuz? · ı ııL - Sizin de fikriniz bu mu- B. l k R U alnı k aynı adamın yazw o maz. Dü-
"''11"~ işittirelim? ır ara 1 au e Y z a- Raul cebinden itina ile ke- - Hayır. nıı ) b' ·th k 

r Bana itimadımz var mı? 1 K t · d d. ki ıtınünüL uvy e ır 1 am ço 
.._ Evet. - Köyde rasgeldiğiniz her- an a erm e 1 : silmiş bir kiğıt çıkardı. Bu - Y azımn değittirildiği ağırdır. 

kese. - Ben daima itaat edece- kiğıt altı kısma aynlmışb ve besbellidir. Fakat bu yazı dik- Kadin sustu. Gözleri arada 
'-'~~;toda kalmak istiyor -Biz hiç dışarı çıkmıyoruz. ğim. R~u!. ~ize karı.• .gelm~~ her kısımda bir sual vardı. katle tetkik edilirse bazı hu- bir Raulün iistünde dolaşıyordu. 

ka - O halde hizmetçilerinize 1 benım ıçın ımkin harıcındedir. - Kocamın imzası nerede? susiyetler bulmamak mtımldbı birdenbire hmçkımıya başladı. 
L ~ terin birdenbire ayaj'a söyleyiniz. Ben onlan gidip O akşam hep beraber ye· - işte: "M. Gersinyi,, gö- değildir. "A,, harfinin majils- Raul kadının üstüne w ·ıd· 
"'lktı R ul.rt- .. 1 · · b k · 1 d' d 1 rf' · kt ı· · egı 1 
~ ve 8 un goz ennın Havrda ulacağım. Bu tasav- 1 me yemış er ı ve giln üz, rüyor musunuz, kendi isminin külü ve " ,, ha ının no ası- ve e ını onun omzuna koya-

e bakarak: vurunuzu . noter, adamları, Raulün ithamları yüzünden bu bir başka tnrllisü. y azısıru tanı· mn sağa doğru ablmaaı gibi. rak mırıldandı: 
d - Siz bize ne tavsiye e· Şarlot, Arnolt, müstantik, yemekte çok konuşulmadı. dıruz mı? Biraz sonra kadın kekeledi: -Ağlamayınız. Ben her şeyi 
ttseniz onu yapacağız, dedi. hepsi bilmelidirler ve sizin 12 Saat ona değru evveli Kadm başım salladı, sonra - Niçin hususiyetlerden halledeceğim ve. yoluna koya-

1-ıc - O halde şatoda kalın12, Eylülde şatoyu terkedeceğinizi Katerln yatmalt için aynldı, gözlerini Raule kaldırarak: bahsediyorsunuz? Bazı mukaye- cağım. Fakat, bana bilttin tah-
~ ~ burada cereyan edebi- &ğrenmelidirler. sonra da Beşu çekildi. Raul - Burada kadının imzası ae noktalan DU buluyorsunuz? minlerimin doğru olduğunu 
.~~ olan vakayie fazla ebem- O ,nnden aonra tatonun bilArdo salonunu terkedeceği yok, dedi. - E•et. itiraf eder mi8iniz? 
,,.Jet vermeyiab. Kederlen- kapanacatı " bir daha aiıdn sırada Bertaad ou 7aklafb Raul cevap •erdi: - Bu kadımn hakiki el 1 Arkaaı var J 



SOH ~STA 

İttilıatçılar DifJanı Alide Hesap Veriyorlar" 

Ahmet Nesimi B. Diyor Ki: "Ben 
Harbi Emrivaki Şeklinde Buldum" 

Çiftçiler 

Ankaraya Heyeti 
Gönderiy,or 

Adana, 15 (Huaual) - Ada
nada toplanarak çiftpln 
vaziyetindeki bubraaı hal için 
içtimalar akteden Adua, Mer
aha ve T anua çiftçileri Aalra
raya bir heyet ı&adermiye 
karar •ermitlerdir. 

Şu Halde, Bu İşten Beni Mes'ul Edemezsiniz! ••• 

Bugün.. 12 Teşrinisani 1334 • 
günlerden, puslu ve keder ve
rici bir salı pıın idi. Sabah
leyin uyandığım zaman kal
bimde ümitsizlik veren bir 
bıkbk lai..Miyonua • Not 
defterime baktım. 12 T epüü
aui .. ,,.... .. ilıtan 
pzmıpm· .. Aluaet Nelimi be
JİD imcftba,. Ye daha birkaç 
llfak tefek aotlar ••• 

Öjledea IOlll'a IObta çık
bm. iledir ...,....... Bualln 
bende Wr taMfbk ..... '-'kesi 
bezp " biddD glrlyonmı. 
Bir .... Jlz anyorum. yok. .. 
Beni Fmdıkbya ıatlaea tram
vayda 6ç kiti daha Yal', tiçO 
ele yorpnluldanm gazete 811-
tunlan lstlnde diadirmekle 
meşgul. Gklm ilifti. Gazete
nin bq tarafmcla iri harflerle 
fU kelimeler mnlanDllf : 

"Bugün Ahmet Nesimi Bey 
isticvap olunacak.,. 

vakit reis Abdullah Azmi Ef. 
yi riyaset ktinüslnde, &nilnde
ki dosyalan kanfbrır vaziyette 
buldum. Arkadaşlardan bir ço
ğu yerlerine oturmuşlar. Ne
bileyim, bug6n dllnyaya 9iyah 
bir g6zlükle bakar tibiyha. 

Saat d6rcle geliyor. Kapı 
açalclı, bir kumlclama oldu. 
Ahmet Neaimi bey ıelmifti. 
Biraz 10nra reia : 

-Gelse açıhmfbr. Hitabile 
bizi vazifeye çapclı •• ill.e 
etti: 

- Takrircleki ilk sual, bl
,nk llArbe aebepm ve •aldt
siz girildiği ha.ldmadadır. Ne 
buyuracakNnız ? 

Ahmet Nesimi beyin bu 
ilk suale ilk cevabı ıu oldu : 

- Kabinep! ticaret ve ziraat 
nazıra aıfatile girdiğim vakit 
düşman devletler sefirlerini 
buradan çekmit, bize resmen 
harp ilin etmiş ve muharebe
ye de filen başlanmıştı. 

Karacleaise çık-11 " il tet
rinienelde de itillf c:lewletleri
nin selirlerl .......... terket
mifl~ 

Anla .... yorda ld .... nam, 
vaziyeti h•kk-da kmclisiace 
mnphe abir aokta b..._amu 
istiyorda w .. malreetle •· 
lerine 111J1e dwam etti. 

- Paris darllflu. ml
derrUlerinden methar miver
rih ( Debidia) a ( Awapa Ta
rihi aiyuiai)MmindMI ...ınde 
fU clmlelere tesacllf edilmek
tedir: 

"28 TeşriDienel 914 tari-

Heyet çiftçileria bukqa 
olu borçlarının tehirini İlti
yecektir. Çiftçilerin arnlan ka-
ba! edilmediii takdirde baa
kalarm wlac•klarma tal.aile 
kalkmalwn mubte•elclir. Ba 
hareket çiftçilerin Hila " fe
llketiai iDtwç edecektir. 

Heyet Ankaraya Pel'fembe 
pil hareket edecektir. 

Kilis'te Bel~diye 
İntihabı Başladı 

hinde (Goben), {Bralav} ye Kilİ8, 13 _ Kiliate beledip 
(Hamidiye) mbhlan Kande-

. "d k R aza intihabma bqlanch, W. 
nıze gı ere uayanm (Odesa) liateleri duvarlara uddı w 
ffeodosiya) Ye (No~) 
limanlannı bombuduman et- itirazı olanlum derhal mlra
miflerdi. Artık itiW devletle- caatta bulnnmalan icap ettiji 
rinin sabn tnk~ 'Bu ba- bildirildi. Fakat Serbeat Clm
şin taarruzu protesto ettikten huriyet &rkua Kiliate .._.. 
sonra, Fransa Rusya Ye lngilter • tqkillt ppma••ı ve bittabi 
sefirleri 31 tefrinienelde la- namzet te ,Wennemif oldata 
tanbuldan aynlmaflar Ye bir cihetle intihabat pyet alda 
giiD sonra da bu iç devlet geçecektir. 

1 

Evet, bütün 6teki arkadaş
lan gibi bugün de ittihat ve 
Terakki kabinainin Hariciye 
aazın Ahmet Naimi Beyi din-
liyecek, malim sualleri bu
gün de bu zata IOl'&cakbk ve 
belkide ayni cevaplan alacak
tık. 

Artık harbe mani olmak 
için ittihaz edilebilecek hiçbir 
tedbir kalmallllfb. Harbe, 
harp ile mukabele etmekten 
taarruza karşı mqru mtıdafa
ada bulunulmaktan başka bir 
hareket tasavvur olunamazch. 

Türkiyeye serian ilAm harp ----------ı 

Kalbimdeki kınklık ve 
8mitsizlik gittikçe arbyor ve 
ben keder clifünceleri için
de bunalır gibiyim. Oç g1n
clenberi işittiğim zalim riTa
yetlerin feci neticelerini şim
diden g6riir gibi oluyordum. 
Bir aralık dlişünüyorum: "Hep
sine sorduk. Buna da sora
cağız. Ne çılıar... Post elden 
gittikten. kut kafesten uçtuk
tan sonra? .. " 

Meclis biaumdu içeriye 
girerken kapHla .&im YUiye
tinde duran uker, bana çep
hedeki ordmıan son feryatla
nm abettirir pbi görünüyor. 

içtima salonuna girdiğim 

Malum olduiu lizere, mllclafaa 
için harp ilbma lii111m yoktu. 
Bu nziyette bizce harp halini 
ilindan mekvt, kabineye ..... 
eliğim vakit emrivaki halinde 
bulclUimn harp cleiil. belki 
ODUD dhuru llzerine harp 
hukukuna ait heynel•ilel 
kaidelerin tatbikine çalıpn•k· 
tan ibaretti. 

Reis. bir noktama iyice a
laplmamu istedi we IOl'da : 

- Kabineye tirdiiiniz nldt 
muharebe bqlam•t mı idi. 

Ahmet Neaimi Bey: 
- Evet. ben kabineye ıir

dijim vakit harbi bir emri 
vaki halinde buldum " maba· 
amat ta fili bir pldlde hq
lamq. ( Goben ) ve (Bre.lav) 

etmişti." Halbuki benim na
zırlıia tayinim tarihi Rumi 
23 teşrinievveldir. 

Bana nazaran ben bbm.,. 
ilim harpten tamam bir bifa 
IOnr& pmif bahmayoraa, Jd 
o zaman Çanakkalecle, lefl:lr 
ve Kafku ce~e m..._ 
rebe fib olarak batl•mfb. 

Bea içJm~ ... Wr 
"acaba!? " çekti& N.- ..., 
piuhab ile bir t.fla iki bt ma 

~ ~ ..!:-b:t iSTASYON LOIANTASI 
~ daha d~ Sirkeci civarında 
miaat Ye T eraldd bbiae8İ tara- E D r ala at ve e a 
fmdaa 1ebebiyet ..Uclijiai 1 Temiz 1 oka n tadır. 
kabul etmekle beraber kendi- Alaturka ve AJfaranp 
Dİll kabineJ8 bu İfler o1ap Her. yemek ve her 
L!A.&.!L.a. .W:...1:..X..:- L.. ı ç lu b u 1 u D u r • 
uıua&ı;en 80Dl"a ... ....... uu, S ervil mil kem m e 1 
İfteD mea'al olamayacağım aa- Fi at 1 ar mutedildir. 
!atmak istiyordu. ô ~ L E V E 

Meb'usan Meclisi Yalan Beyanatla Aldatıldı Mı, ~~INIZI 
Aldahlmadı Mı? Yannki Kısımda Okuyacaksın~ l ı~:_n ~~ 

...... --------------------------------------~------- binumdadır. 

Sinema Sütunu 

Donanmamızı Görmek İster misin· 

Yavuz 
Filme 

Dretnotu 
Alındı ~-

Don•nmamına en kuvvetli 
wuıu olan Y aygz clretnotu
mamn MGdafaai Milliye ve
klletinia mliuadaile çekilen 
&imi BeJOihmda Allranr sine
m•...ta ıWerilmektedir. 
GLORYA SV ANSONUN 

KIZI 
Sinemanm mqbur artisti 

Glorya Sv&DIOD ıimcli bir 
kıralip ıiW JBfU· Ba ıtlzel 

aıtiat timdi de kwm 
yapıyor. f...u Sombomd 
Kliçük Golrya Arp ve Pi 
no çalar. Bu iki 
filimde de çalmlf ve çok m 
vaffakiyet kuanmlfbr. 

Glorya Svauon fimdi 
Marki ile evlidir. Kocumı 
lmkanmaktadır. Kocasa da 
kançlakta ondu ıeri 
makatdır. 

Sinemanın Meşhur iki Komiği 

\ 

Ônümizdeki peqembe wlcpmı 

MELEK SİNEMASI 
ADOL_PHE MENJOU 

Ve sinema yıldızlaruwı • tık Ye • a1ze1i 
(CLAUDEl'l'E COLBERT) i 

Elektrik Süpürgesi '--*-SO_n_R_o~st_a_'n_ın ___ Y_eBm_·i_lBiln_·ıme-~_e_smızı_~ _i'__,I, M U A M M A 
Halledilen Bilmecemiz ~--

IWzauablaa adi alpürgeleri ve ~ 
tor. abnıya mahna tüyleri malı- • 
kim etmektedir. Çünka banlar J 
tozlan havaya kaldilmaktan bq
ka bqey yapmar.lar ve aile o
cağunız için bir tehlike bsfkil 
eden mikroplardan ve sair llİra-
yet nsıtalanndan bizi koruya
mazlar". 

Buu ...ımbil ELEKTRiK 
sOPORGESl b. vuifeyi tama
mile ifa eder. Tozu cezp ve de
feder. Malik olduğu birçok te-
ferrat sayesinde bu ~ 
haldan. perdeleri, parkeleri, 
eşyanm alb da dahil olmak ibn 
mtikernmel temizler, aynı Teç-

hile lditnpaneleri kitaplan ~ _: ... ~ ~ 
kaldmmya llizum olmadan, elbiaeleri, ld1rkleri ve uireyi de 
temizler. Cereyan aaıfiyab biç mesabeaindec:lir. Talep vu-
kwnda ikametallwuzda bedan tecrübelli yapdır. 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzre VERESiYE size tak•lim eder. 

ne.mcr1u Tünel m ı Metro han 

Tamamen Franaazca llzln temsili malatetemleriDde 
takdinı edecektir. 

Paraınount filmidir 

YAIUN AKŞAM 

ELHAMRA SİNEMASI 
bk sazın ve şarkW filmi olan 

(CHARLES ROGERS)i 

Kartal yavruları 
Şaheserinde takdim. edecektir. 

SOLDAN SAÔA,, 
1 - Alaperlf O) 

YUKARDAN AŞAÔI: S6zli, sesli ve tarkıh bir ihtiras filmidir. 
biveten FOX JURNAL balibanr aeali dünya bava~ 

leri ve meşhar Parilli mupnni BOUCOT tarafanda teJIP"' 2 - 7.or (5) 
s - Bir v..... pbrl w 
' - Var etmek (4t eski cle

Ylr pirlerinden (4) 
5 - Dede (3) keaclla (3) m

cbia yarw (3) 

Şüheda Yetimlerine Ve 
Malullere Para Veriliyor 

SnleJID&Dlye ukerlik ..... 
aiııdeaı 

6 - Tqtan hatıra (SJ kadua 
illmi (S) 
L~;:-~lr hece (3) içki (3) e•et 

• msuuce " (3) 
edilmit MUSiKi iLE TEDAVi Fransızca sözlil fi 

8 - Ermit (4) rayily (4) 
' - ncarette kullandır (S) 

10 - Binilmiye mahau (S) 
11 - Fmclık memleketi (7) 

tarkıh Sketcb: 
Paramoant 

yamı mezkürede latanbul mek
tupçuluk kalemine mliracaatlan. 

Şubemizde mukayyet malü- Şimdiye kadarkaydim icra 
liai ukeriye ile fllıeda eyta-
mırun ikra::ıelerinin tevziabna ettirmiyenlerin de 15 eyllll mo 
aşaiada y gllnlerde devam pazartesi glall •kfa""•• kadar 
edilecektir. Allbclarlana ey• ......... ııııilncaatlan ı 

filmidir 

Beyazit 

meyen Beyuit camihıi 
idareli eulh aurette 

-- wenaİflir· 



Yeni Bir (1914) Feliketi Mi Yaklaşıyor? ı 

ltalya' da Sui Kastcılann Kurşuna 
Dizilmesile Hasıl Olein 
Vaziyet Çok Korkunçtur 
~-~ gelen telgraflardan zabitan mahfilinde harp şarkısı-. kendi .. Utin" harflerini bırak-
~14J}'acla M. Müsoliniye mi m terenn&mile ce.ap veriliyor. mamalrta israr ediyorlar. 
Jraat tertibi cürmile dört Slo- Avrupa sulhu hpkı 1914 te Vuiyeti hariciyeleri ise b&s-
;~ Triyestcde idam edil- Bosnasaray cinayetini müteakıp büttm aleyhlerindedir. Btıy&k 
I İlderini öğreniyoruz. Demek hasıl olan vaziyete dilfüyor; istinatgAhlan Fransa bugtın 
~!anlar cenup Slavlarımn ıukadar farkla ki aradan on iki herçibadabat ltalya ile anlaş-
tı~ tehditlerine rağmen sene geçmiş olmasıoa rağmen mak çarelerine tevessül edi-

Iİkirlerinde sebat ettiler ve herkes yorğun ve bitap. yor. Romanya ile yeni kıralın 
~ü Yuaoslavyaya en yakµ. Bahusus Y u g oslavyamn tahta geçmesi üzerine dostluk :nan " T riyestc " de infu vaziyeti hazırau buna hiç eski kuvvetini kaybetmiştir, 

er. müsait değil... Kıarlm dik- Romanya bugftn İtalyanın dost-
Bu dört Sloven italyanın tatlirlnğn Yugoslavya ahvali luğwıu kazanmak için uğraşıyor. 

~v akalliyetine mensup ve dahiliyesini tanrim ve tahkim ltalyanm direktifi ile hareket 
~ 'fttandaşı olmaları iti- etmiş olmaktan daha pek eden Arnavutluk ; Selanik en
....,,.e mıınbamran ltaıyan R- uzak bulumaktadır. dişesile müteheyyiç Yunanistan; 
heeti dahiliJUİDİ a.IAkadar " Zagrep " te Hırvatların ve nihayet Nöyyi muahedesin
~~ecelı olaD bir meaeleden reisi Radiçin katli ve Sırp- de Sofya'ya 93 kilometreye 
~ iken bittin Slavlan p- larla Hırvatlar arasmda büs- kadar hududu geriye abhp Ma-
..,~ ıetiriyor. bOHin gerıin bir şekil almış olan kedonya atcşile yanan Bulga-

l'UfoelaYJ&IWI bilhassa Slo- münaferet zail olmamış olduğu ristan, Sarp kırallığının her 
~yaletlerinde galeyan o ~ aon zamanlarda harfler tarafım demir bir çember 

artıyor ki zabıta ve meselesi b&biitün ortalığı içine almışlar o derecede ki 
~- kuvvetleri mndahaleye kanfbrmıfbr. Otranto boğazının ltalyanlara 
~_bur oluyor ve bilhassa Sırplar kendi eski Slav harf.. bahşettiği hakimiyetle bütün 
~ aramda kanh m&sade- lerinin bütün memlekette tat- .uhilleri ltalyan nüfuzu alhn
~-- YUkua seliyor; ltaıyan bikini talep ediyorlar; yeni i}.. dadır. Ve bütün bunlara muka
~oaaneleri taşlanıyor. hak edilen memleketlerin hal· bil 1914 teki büyük blkimleri 
.-_ 8~ galeyan Çekoslovakyaya kma bunu öiJ'enmek için ve- Çarlık Ruayuı yerinde bugün 
L1, llrayetle Sloven arkl&flan rilaıif ve birkaç defa temdit beynelmilel bir Sovyet idaresi 
~e Prag' da Sokollar bilyiik edilmiş mtlhletin nihayet hita.. hlktlm drilyor. 
~Jİfler tertibile ltalyan ma erdiğini ilin ediyorlar.Hir- Bitin zevahir Sarbistan için 

&retanesine tecam edi- vat ve Slovenler ise knltnr iti· 191.Cteki Bomauray cinayetinin 
hrl.r. barile Suplardan daha pek ceıau••n Jaklafmakta olduğ1,1Du 

BGtnn l>unlara Belgrattaki çok ytıkaek olduklarından pteriyor. 
'-.....----------------="""=--==-==-====-----------,._,-----=------==~===-======= 

l<üçük sıhhiyei hayvaiye memu-
tu olmak istiyen orta mektep me
unlanna: 

BUllBABA 
Mektepler açıhyor. Çocugunuz mektebe 

başarke n tasarrufa da başamış omahclır. 

Tasarruf için mutlaka 

... 

KUMBARA 

Lazımdır. Kumbara çocuğa hem tasarrufu 

öğretir hem de bir istikba hazırar. 

TÜRK,YE iŞ BANKASI 

Sayfa 7 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

HAKiKi HAY AT HIKA YELERINDEN: 21 

BELEDiYE KANUNU 

T etldlAb Eaaal7e eacllmua.I reial 
Yunu• N..tl BcyU-.,e ı 

Kanualana tetklll 'ft bllhaua tahU

llıadc fikir Ye içtiı..tlar tehAJlf eder. 
Fakat, mua:JJen Ye auarrah olan ah
ftlcle k-..ıt ve ._.tlann menu-

Silah Korkusu Annemi Öldürdü 

Bırak, O Silihı 
Elinden, Bırak! 

Iİfılüa olaJDl)'acatı dslairdır- Annem silihtan çok kor- nk'ayı g&emedim. Anlathk-
J TeıkUlh uaaiye lrwmundan: 11.s- kardı ve hiç haksız değildi. lan aibi anlabyorum: 

.. Jlaklo kasa, ..... ---- ... o-
kaaua11 cWruiade .a.tüU aalıakla Çünkil, babam, bir tabanca Sabaha karşı düğün balkı 
... ......_ llltbul ....__ • kaza•ile ölmüş. Ben küçüktüm, dağılır. yalnız, pek samimi 

AJlll lıanuaua K. t09 - Son fılauu benden alb Ya§ b6y6k ve birkaç 1dti kalırlar ve genç· 
•13ÇMr lıaaua tqkllib eaulye U..u- on yqmda kadar olan ap.. lerle beraber aralarında owı.-
... mlaafl ola-. • . l>etim, bir güa, babamın ta.. ı-

"V.Wetl baa. ... Hrih Wr ifadesi lar tertip etmekle eilenirler • 
.._ ın. aMd banCUUll eline geçimıit, . ate- J1ıi ıenç karpbkh bir niyea 

1 Ba ... ı..:..:ı il ı...a.ıL. ~ der sb flW ..... ... .: ... e be..:.; .. c bakark•.. evv-1• r· 
LL - ~....;...eri .. ,.. • &Cll ...... ~......,. lıaaJYaaiJe __...,. w--· - ._... - a. parçası tamıil ederler. Piya 
~el>I leylr ft meccanJdir. 1340 tvllüadea ..- 41Mlher• _._ emniyet tetiği açılmift IAlll"a ieabı, gençlerden biri, 6tekine 

2 - Tedn. mtlddeti bir senedir. ~ .._., .ıa. AMan, r.ta.w da parmajı nasılsa tetije Dit- oabinc:len blöld bir tabanca 
a - Derllen 11 ~111 938 tarihinde lt ..... -=altbr. felırellMlııiMI ·~ ._..,.__ tisi için liWa atq almlf . .-.ı kaaya ae ...,_-.._ '· f'ker. 

M kt b Kabul C.ft..a.1 YlrtOdaı ._ .. ,,. Vakit. pce. Babam. sWI'- SlllJdaa ~korkan " bir e e C ~.uarı jl pzlnde, 1uete okU)'OIArat• lrua pim·-• istemiJen an-

't 4 - 0r a mektep mezuma olmak, y ... • sekizden BP.ia, ve Jirmi t.e.ten yukan olma••· : EOF ! ~ EAT ~ : E-:. ~ Çak•e lmrpn eneli gazeteyi. --, b.iınr. 
•tllerlilde alllam bwl• r ••-.lr, aW•ln ..mat ft alrnll lllahiJesi tam olmalı, IOm'a laabamm r6jlüai1 Ye - Amu yavnm, bırak 

~ 5 - Taliple?' iaticlalanaa qapda,..... ftUlki ~ lı.tanbul Seti•lyede Ylbek Bay· .. ,::,. -:..= =-lldJI '-: aihayet kalbini delerek znalh elinden onu ltırak. 
...__ lhekebi rektörllibe, Vill,etlerde Baytar mlcllrlyetlerlae 15 Eylll 930 tarildae bdar rfe rittla. K•-··• ... _ ..... ı.a..a..._. adamı derhal ildllrmilf. Piyesin laararetile, 0 genç, 
~C..t etmelidirler, ..-.. ...... .::;-..::;;-,:-.;:: e. hılllret 71dnd• awm llilu bırakmaz. Annem dalaa 

4 - Tnrkiye Cn.nhuriyeti tel>aaaandan oldujunu nabk lliviyet cüzdam, "Poatanc ...t ~ki ~ ._,. ...._ kalp ~ğma yalralanmlfb )'lbek l4;lle bajanr: 
a - HAd ve milzmin laer türlii hutabktan aalim old·.a.- •tik •WJaddak 6-Jı.:... ra...w. - llaJfttk ~. clhcll-. Saat ~etek- Ye Memmiyetma ~..L..-1-- ion n __ 1_ ojl -.- -... r-- - ~ ..-.r-- - ~. um ••• 
klıadetnamesi, r• •--, ...._ ,,a.iia ...._ _.. dener: .-ken YeWm'ıi Wr b4lln F'-1-- f'--1- li 
C seline• ne valltt buı..ur.-? clecllm. ... t daha ~ ıöy "ye-

- Orta mektep teJıatetnamem, S.UW.n ...._.. ~ • UdJe oldu. Sokakta bir ,nrnıtn ... mez, belki de babamm ölümü 
D = D&t ııdet vesika fotoğrafı, Jıadar n nu bu~uktaa dlnle kadar tefl.tla yerinden fırlar,· geceleri slzilntin 6nüne gelir, arka üs .. 
E = Polisten musaddak hftsnl hal 'ftsilr .. , ~~ •e cama ,..._. .. eat.aı.ı.,ı. • IMlflf ie8te tl)'IDF, yolda ti dil.Jiiveri~. 

Ud ..A..&..L- 1---a _..,1 __ iki" L!•i i\_ ... 

1 F = Terki tahsil et.tiği veya mektepten ihraç eclildijp, yahut mektebi ikmaldea tM>ma Mat~ bul-•·._ ........ a... ,. ...... ~ -·• ~ &ır usrune fışü1ürler. So, limon, 
lnıetin göstereceği yerde iki sene hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükümetçe yapılan masa- fklnde mektup ve teJıref •erile•esmif. afinc, ciDayet oluyormuş gibi kolonya, sirke, hava, masaj, 
Ilı f · · · d b du h •-la d lil Ne r-'P ,., t e-.n poetne ııılll ~.... yolunu değiftirir, kaçar, birinin Ll-b aa aızı nızami ia eye mec ur ol juaK n a Ye • eri ve velileri olmıyanlan11 kendileri "farcta.e midir 1.. ~ ir şey fayda vermez •e 

d•n tanzim ve Noter'! tasdik ettirilmiş t8alıblit senedi, Beylerbeylad•: ş. L Parmafımn ucu kanasa, anne- bdıncağı& bkamr, li:alar. 
' e - Kabul şeraitini bai:t: olanlardan tap-adan talip olularm yol murah biikümet tara- :el. yüreiine ba,...ı.lrlar 1'Ö- O ıün. bupn, ailiht.an ben 

"'-... -11 tavsiye_o_ı_un_ur_. __________________________ l(~ç Türlü Nizam Vardır ele fiddede korkuyorum, bir 
: -...____:_ Bir gün annem dijüne p- til>anca resmine balramayoruıa. 

.Bir pmento fabrikasında çalıfU ti. Ben yaıwıaa de;ifdim ve ~ kararıyor. 

ANA 

Nişantaşında 
• • 

ŞiŞLi 

TBBABKI 
LiSESi 

T Cf)dllbm tevsi ederek .. ANA " iLK" 
mflan ile "Kız Leyli,, clairaiai jttleaUndeld 
.-t (16 illCi mektep) ... SEM •Md&rp. 

- iLK - ORTA -

LEY L 1 
NEHARi 

KIZ 

ERKEK 
Telefon: 
Beyoğlu 2517 

LiSE 
~~a talebe bydetmelrtedlr. H..,on saat 10 dan 16 ya kadar Şekayık addeaincle 

il Rifat Paşa Konağında MGdlrllğe milracaat. 

amele Cemal Efendi bise "'le ,,.,.. ___ ıilıııi:;;=ı ____ -==.-=:ıııi--....O:=-'"'-=--==-==-~..,,,.-.• =-
'bit tik+yet tevdi etmiftir. iç çamaşırlığı bezi münakasaya J .t.ğundaa b• iften ferağat 

130 kuruı yevmiyeye mukabil konulmuı ve bezin yerli olmak etmİfleıdİr. 
,Onde (12) aaat İf yapbnyorlu. 
Eıımek paydosu da yoktur. Hiç prtile bir nllmunesi verilmiş- Bilihare vukubulan istihba-
ltu yerde IKSyle birtey ,arlhne- tir. Müteaddit mMeahhitler ba rata auaran Balmkiy fahri
-... Bea J•t-Wl Japa,....._ teahh8c:ll ifaya tqebb&a ettiler. k-mm daha eftl mftteahhit 
ilci tün ralaatm olcham. ite ..... Fakat veri1en llilmanenin ( ... ) bey tarafmclan tutulmut 
•celim. Doktordu rapor ,attlr-
dü• itime bW etmeclle ft Balorka, bea falnilruma ait olclaju, ve mnteahhit beyin hezi 
beni ittea ~. Furlkada '• .:,1 ve yalım ba nbrib fabrikadan metreaini 37,5 
iki üç DİzamDUDe tatbik olunur. • --'- '-·--· ah .r:n 1t. L..___ '-Uluuıudan yapdabileceii ..... - ..... up P u~,u •unıta mea-
Teniye •e toraaalu pncle '250) lere 
kuiuta mubWI 8 - 9 Nat çabfa. fllcL. Bu vaziyet brfmnda tep ftnDİf olclaia anfa .. 
yorlar. Dlteı ...- _.. (12) BalorldJy fabrikama mtıracaat plmqtır. 

nat çallfbnhyoriu? ctmifler. S. P. - Bu laaberi bize 
FUrika iç •J ... m.-l bir karümiz pdermiftir. B• 

Bir Münakasa Hak
kında Şik•t 

Wmıdu~ ve sipuft al•ma- itte bir yanJ='=k im 0 hti-
.. L:L&:.. • u ... 11-..: • ... o aaı ı 

JllCllllDl ~DUf. ~ki aali ~m... Aakeri mektepler 
~:r-b. moilriby~ z ' &lyetinin aeale1eyi taftila 
t ır ay tea ıt etmİf ol- etmeaini rica ederiz. 
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MOND-EXTRA . 
Fen ve ihtira aleminin bir harikası olan ROTBART inceliği ve mukavemeti bir tezat teşkil eden 
LUXUOSA traş bıçağı o kadar ince imal edilmiş- dünyaca maruf traş bıçağıdır. Her yerde sa· 
tir ki traş olurken bıçak cildin üzerinde kayar ~ tılır. 
kalbe müstesna bir zevk bahşeder. Her yerde sablır. . . 

Fiab: 1 adedi 20 kurut, 10 adedi 175 kuruştur. Fıah: 10 adedı 75 kuİru tur. 
Acentası: Galata' da Kürkçübaşı hanında, 4 numarada P Yt:R PİRİMY AM 

SANKU 
Avrupa'da birinciliği diplomalarla muaaddaktır. Zaa ı 

umumi, Kansızlık, Romatizma, ~ıraca, Kemik, Damar, G<:.• 
ğüs, Ademi iktidar, Verem, Sinir hastalıklanna nafidir. 
Solgun kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, 
biiyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruftur. 
Hasan ecza deposu. 

r ı . KABIZUK suı·HAZIMKaraciğer veböbre~hastabklanndahamileMAZON MEYVATozuaımak pek nafidir. Mer VAPURLAR kadınların gasyamnda deniz tutmaımda valann ekleri bavusa nafia-
llDI camidir. Kolay bir bazım, rahat bir uyku temin eder ve vtlcuda litif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, lzmirde Moreno Marpnato ecza depoılllr 

• • Adana M. Rifat eczaneli Umumi depmu: Bahçekapı İt bankası •1'uanda Mazon Botton ecza depoau. Bnytık şişesi 120 kuruş. 
Seynsefaın ---------

llerku aoeateai: Galata köp· 
rG battada Be,otlu 2362. Şube 
aeeat.I ı Slrkecl'de f(lhlrdar 
zade bam altmda Tel. lat. 2740 

Zarafetle istifadeyi Mezcediniz Yelkenci Vapurlan Taksimde FiKRi TEVFiK 
Cihantumul bir şöhreti haiz Karadeniz Postası Q T Q M Q 8 j L 

MANDELBERG Vatan ,;al;Uıi 
arka mtilonlu yeya mliflouuz (ytın utarhı) r ~rşamba 

VE 

Makinist Mektebi 
otörcli ve makinist yetiftirlr. lskenderiye sür' at 

postası 
en mtıkemmel empermeabilize ~ 

Gnan akpmı 6 da Sirkeci 
nhbmından laareketle doğru 
(Zonpldak, lnebohı, Sam· 
ıun, Ordu, Gireaoıı. Trabzon, 
Sürmene •e Rize ) ye ~de

(lzmir) npuru 19 Eyliil 
cuma 13 te G ala)a 
nhb••ndu kalkarak cu
marteai sahabı lzmir' e ve 
alqamı lmıir' den kalkarak 
pazartesi t.kenderiye'xe~ va
racak Ye çuşamba laken· 
deriye'den kalkarak lmıir'e 
uğnyarak l.tanbul'a ple
cektir. 

lsKDNDERlYEDEN ak· 
tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

Mersin sürat postası 
(KONYA) vapuru 17 Ey

lül çarıamba 11 de 
Galata Rıhbmından kal
karak Çanakkale, İzmir, 
Killlilk, Fethiye, Finike, 
Aatalya, Alliye, Meraiıı'e 

plecek " clanGtte Tquc:u. 
Anamur, Alliye, AntalYa, 
Finike, Fethiye, Knll&k, ·lz.. 
mire uinyarak gelecektir. 

Çan.kkale' ele yalnıl yol-
cu ftl'illr yelcu almır. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadea'I) Vapanall ~ 
lill .,......... akpm• Galata 
nbbsundaa kalkank ~8'ıllit-9f 
dak laebola, Sinop. s.-... 
Onp, Fata, Ordu, OU-. 
Traltua, Ri&e, Hopa'ya P
decek •• cll.lfte puar ... 
kel..U. Rize Of, Stlrmeae 

• PllDSOLEll 
be kadın ve çocuklara maJıaua PALTO, 
MUŞAMBA ve KOSTÜMLERiN ea 

miintahap çeşitleri 
Yalnız 

Galata' da Karak6yde Börekçi fınm itti
aalindeki maballebicinin i.idtblcle 

Ekselisor 
Btıyllk elbise fabrikuıeda bulunur. 

Hanımlara mabsaa muhtelif renklerde 
deri taklidi ve Po de Peı 

Trençkotlar ve Muşambalann 
En mlintaha 

.F eyziye lisesi . 
lstanbul - NIŞANT AŞI Leyli 

ve 

Erkek ( Telefon: Beyoflu 4039 ) Nehari 
Tam deneli Liledir - tık kamu Ye çocuk yuy.. Yardır. 

Talebe kaydına bqlanmışbr 
Her ilin aaat 10 du 17 ye kadar, Nifantaımda, Karakol ...,._.ela hahmaa meldebtmizcle liyam kabul ohıaur. 

POSTA iLE MÜRACAAT 
edenlere talariren Nelautizalaat verilir. 

Gümrükler umum müdürlüfiinden: 

Trabzon, Polatlaane Glraoa. ka t b ı kb 
Ordu, Falla, Samaun, Siıaop • pu yap n aca r 
lnebola'ya utnyarak rele-
cektir. 1 - ~llmrllk •ahafua ........... için 800-900 kaput J•t»-'. 

Cuma slaleri ~lprldea tmllaua kapalı zarf _., mlaaba1a konulmuttur. 

aut IJ,11 de cloiru Yalo- 1 - Şmtaamı lw m•adclB aretlerl Ankarada Glmrtlk· 
nya •• Y alonclaa uat 19 ler 81am mldlrlltl le•uua mldlılljlndea, latubuıda Gnm-
41 de cloirl klprllye olaa 
po8talar lata• eclilmiftir. rlk leYuua anNrmclu almeaktlr. 

••••• Muduya polta- 1 - M•mk=u l.taabulda Glmrilk BapnQdtlrlljG Wnwiı-
lanam lataawdan ..at ı,ao ela Glmrtlkler maum •ihllrllll Mtua abu k.U.,o• tara· 
da blkacakbr. .. .. _________ 

91 
faifn ppilacaldar. 

Bakteriyoloı, Patolos 

Prof. Dr. M. L Ü tf İ 
Dalallt, lataal hutalar, bakteıi
yoloJk •• patolojik mua,...ıerl 
Aakara caddHiade vill,.t karta· 
aında 15 No.da kabul etmektedir. 
lıkaa,..ah•M ı Telefon l.tanbuJ 2J2S ika........ 1 .. " 2236 

z!!'f!.~~!!!_ 
Cumadan maada her ıfbı Aa
caddeal No. .ta 

4 - Mlnaka1a 20 erlll llO tarUaiM rutbyu eumartui 
tlal ıaat 14 detlir. . 

1 - Teklif mektuplan kanundaki klldımler daireaind' 
ıGa •• aaatinden evvel latubul'da koaisyona verilecektir. 

8 - Mlaakuaya firecelder, Ticant ocla11ada kayıtlı ba
l•dujuıau ı&terir Y-1ka paterecektir. 

7 - Her iateldi, malaaınm• bedella %7,5 u olan 1551 
linhk temiaatlarile belli aaatten enel komilyoaa relmeleri. 

8 - KWDaf ve kaput kneji l.tanbul'da · GOmrtlkler umum 
mlldlrlDttl Levuun ambanndadır. lateldiler orada ılrebilirler. 

9 - Belli olu saatte tutulmuı mutat olan zabıt varaka• 
UlllD tanziminden aoara meJ>ir teklif kabul edibnea. 

cektir. 
T afsilit için Sirkecide 

Yelkenci hanında ktin acen
tesine mllracaat. 

Tel. l.tanbul 1515 

Hazar ve miparif Ozerine 90ll 

moda kadıD elbiseai yapua 

birinci lllllf bir ecnebi terzi 

İf arıyor. Beyoğlu 1620 nu-
muraya mllracaat ediniz 

Uotum ve kadın 
mütebalSlll 

Dektor 
Hüseyiµ Naşit 

Tnrbe, eski Hillliabmer bİnall 
No. 1 O Telefon lat. 262'l 

S2 inci yeni tedrisat devresi 
Tetrlnlevnl lptidası~da baş• 
hyacakhr. Dersler tatbU.i w 
ameli. tahsil müddeti 3 aydır. 
Deraler saat 17,30 elan aonra 
hatlar, baltada 4 ailadür. Mele· 
tebla içindeki motar tamirba
neal talebesine hergGn açıkbr. 
Y eal belediye talimabaameai fO• 
flr mua.Wtlnl menetmlıtir. 

E.ldel .ıt.ı aeaelerce muarinlik yapmıya n staj prmiye 
....._ yoktur. Mektebimizce ameU dlrekaiyon denlerine çok 
ehemmiyet ver&lmekteclir. Son aiatem otomobilleri, mGhendt.le· 
rlnha tavaiyelerine l'are kullanabilmek için aeYk •• idare 
manewalann biuat mektep ıaGdüril a&termekteclir. Talim 
aahuu Şitll • Zincirli kuyu • Mulak - Hacı O.man Bayın - Bü
yfikd ere • entler - Belgrat Ormanlan • Kemerburp:ı - Siliftar
ata • Rami • Kltıthane • Darilllceze mevkileri aruındald llÜfll, 
1okufha rirajh 10Uardar. 

Talebemiz, bu mnkiler aruıncla aaatlerce dırebiJon tuttuktan 
aoara apaea teri manevralar ve y.rna d&.Gfler tle ,.pmaktadlr. 
Gerek nuaıf n prelue Dlrelulyon lmtihanlanacla talebembla 
ı&terecerl bilfi, kabiliyet ve mehareti bizat prmek arzu edea· 
lerbr ..-t latna. .......... 1 T.plnle~ ,_ t1a ..-..W..W 
....-~;ıc.o\ ... . 

Mektebe : Ayupqa' da, Beyofla Jandarma 
dairesi 6nlliclea palr. 

Telefon B. O. 2508 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçi' nde Biyülttlere - Balıçe'/cögü 'ndedir. 

Talısiı müddeti üç senedir. Legli. ve meccanı~ 
dir. Talebenin ler 6.irlü Uıtigacı temüı edilir. 
Mektebi,.. ikmal edenler "Orman mii.lıentlisi,, 
tliplomasını alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin 1 tepWenel 930 tarilaiDe kadar mektep rektlrlljtbae, yalıdt ftllyet oraa11 

mlld&rltlklerine mlracaat ederek tmakuu ibrala •-eleleriai ikmal ettirmeleri liamdır. 

Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartlan 
1-T~ T&rldye ca.itariyeti tab•wnde• ol•alan. 
2-- v..-.... 18 clea ...ta ve 21 ten ,akan ot.••am. 
3- Tam devreli U.. memnu olmak, yahut o clvece t•h41e ........... lılurif 

nklletlac. tudikH ille •• muadil phadetumeye. 
4- iyi ahllldı oldup ft hiçbir pu ces&JI llllatelzim ef'al •• harekatta ~ 

beyan eclen ve mahalli ubatunaea tudikli olaa llatiyar laeyeti mazbata••• n 
1- Her tirin a...talddu ..Um ft bl'hee• bnel ••'iye, bwrlye n ....,_ talil 

Ye eliler noksanlardan beri ve rezlp ythilmlye, auYUill1'9 mlltelauamil oldajaaa •tlt'ir tabip 
raponına malik olmalan llzmadar. 
~ Talipler ytlbek orman mektebi rekt6rUliiine yudıklan bir iaticlaya ea aoa mektep 

pbadetnameaini, ııhlaat raporumı, qa pbadetnameaini, lalllnDhal mubataami, lalYiyet clr 
danını raptederek biuat mektelM nya Yillyet onnu mlcllrlldderine •hcaat ect.t.r. 

7- Mektebe kaydolunduktaa ...-a mektebe dahil olmak lçla olltaptakl ~ 
temkaa aoterliktea tuclildi kefalet 1e11ecli ftl'mek llmnclar. 

8 - Taşradan gelecek taleDenin yol munfı kayt ft kabal ohmduktaa..,. mektepçe 
tesviye edilecek " denlw bqlaymcaya kadar yemek ft ptmalua meld.pçe temill 
edilecektir. 

9 - Fazla ta&ilit iatiyenl• 8Uytikdere 10 No. ya telefon edebiHrler. 


