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İM BİR VESİKA BULUNDU 
IZMIR MUTEMEDi ESKİ HARFLERLE BiR 

Tevkifhane Binasında Dördüncü Geceyi Geçirdik 

Bugün Lehimizde 
Verileceğini Ümit 

Bir Karar 
Ediyoruz ••• · 

DON AL TiNCi İSTİNTAK HAKIMtNlN ÖNÜNDE DURUŞMA YAPILDI lVEKKILIMIZ 
iRF AN EMiN BEY NOKT Al NAZARINI TEŞRiH ETII 

Kararın Mahiyeti Bugün Öğleden Sonra Anlaşılacakbr 
Hizmet Baımulıtıl'riri Zeynel Besim, Yeni A.tır 

Btı1malıa,,iri lamail Halckı Begler •. 

lzmirli arkadaş- · 
lanmıza ait yıw
Jİ (7) nd sayfa· 
muda okuyunuz. 

Dün mes'ul miidilrümüz se
lim Ragıp Beyin tahliyesi bu
ıusunu tetkik etmek üzere 
albncı istintak dairesinde 
duruşma yapıldı. Celsede Selim 
Ragıp Beyle mtıdafaa vekili 
ve mftddeiumumilik heyetinden 
Cemil Bey hazır bulunuyordu. 

Müstantik Süreyya Bey, 
evveli Selim Ragıp Beyi tq
rihata davet etti, o da sebil 
mftdafie bırakb. 

0 unun lizerine avukat irfan 
Emin 8. teşrihata şöyle başladı: 

- Hadisede tetkik edilecek 
iki nokta görüyorum : Biri 
suçun tavsifi, diğeri de mev· 
kufiyet halinin devamı. Bunlar
dan birincisine temas ederken 

/ 

Mes'ul müdürümlb:ün tevkifi lb:erine vilayetten bir tebliğ 
almışbk, vilayet bu tebliğinde: 

- Son Postanın yeni bir mes'ul müdiir tayin etmedikçe 
çıkanlamıyacağını bildiriyordu. 

Vaziyetin müstaceliyeti karşısında ycnl bir müdürü mes'ul 
gösterdik. Vilayet takdire şayan bir süratle muameleyi yapb 
ve gazete de inkıtaa uğramadan çıkmakta devam etti. Fakat 
bi:ıim noktai nazanmıza göre mes'ul müdürün mahkiim olma
dıkça mevkuf bulunması vazifesini ifa etmesine mini değildi, 
binaenaleyh vilayetin tefsirinde yanlışlık vardı. 

Müstacel telgrafla Dahiliye vakiletine müracaat ettik. Fakat 
müracaabmıza cevap derhal gelmedi. Hakki ve doğruluğu 
gördüğümüz dakikada tasdik etmeyi bir dllrüsti vazifesi biliriz. 
Binaenaleyh karilerimize haber veriyoruz: 

Dahiliye vekaletinin derhal cevap vermemesi telgrafımızın 
müstacel olmasına rağmen geç a'umış olmasından ileri gelmiştir 
ve telgrafın neden geciktiği noktası üzerinde de tahkikat 
yapılmaktadır. · 

Vekil B. telgrafımızı alır almaz hukuk müşav:r1ni çağırmış, 
kanun üzerinde tetkikat yapmış, noktai nazanmızın doğru oldu· 
ğunu görmüş ve Vilayete talimat vermiştir. Bu noktayı matbuat 
hayabnda mühim bir hadise olarak kaydediyoru ~. 

evveli takibab mucip olan ' ----------· 
yazıyı okuyacağım. (okuduktan I' 
sonra devamla) burada açıktan ~ 
açığa görülüyor ki halkın his-, 
siyatınaf tabakümle vatandaş

ların göğsüne kurşun sıkanlara 
hitap edilmiştir.Herkes gibi be-

Ankara, 17 ( H. M.) - Şükrn Kaya Beyi ~ördüm, noktai 
nazarımızı tasvip etti ve: • 

Meclisi; lçtimaı 
" . 

Mu~akkat Olmıyacak 
Devam · Edecektir .. 

FETHi BEYDE iŞtlRAK 
EDECEKTiR ... 

Ankara, 17 (H. M.) - Mecliaia 
fevltalide i~mauıın, esuen ka
ll\U1i .içtima devre•I yaklatmıı 
olduğu için,muvakkat olmıyacatı, 
devanı edeeeti anlqılmaktadll'. 

Cemal HGanü B. in istifaın 
~~cl~ia ilk celsesinde okunacak, 
urnuşhane meb'ualutuua inhilal 

etti~ 
&• anl-.ılacak, intihap yapıl-

l pimiz de biliyoruz ki tezahü
ratta bulunulması merkezi bil-

(Devamı 2üncü aayf acWJ" 

Hükumetin Şa~ısiyeti Maneviyesi 
Nasıl Tahkir Edilir? 

TI1ukuk Mütehassısları
nın Fikirlerini Aldık 

Kanun Yollarında Yapılması Ve 
Yapılmaması Lazım Gelen Noktalar 

' İstanbul Barosundan Birkaç Sima 

"1aıı için mahalline telınfla emir 
~eritecektir. Müntchibi saniler ! 
•çtinıa halinde hazır bulunacaklan 
için intihabı derhal yapacaklar, 
~•ıbatayı derhal l'Önderecelde~ 
ır. 

Kuponlarımızı 
Kesiniz. 

En küçük bir zahmete bile 
girmeden 

- Kanun sarihtir, dedi. 
~~~-------~ ....... ______________ _ 

Arkadaşlarımız/ Eczacı Kalfası 
Hapisanede Unu- Aş~ Yüzünden 

Albn Kazanabilirsiniz .. 
tKRAMİYELERIMIZ 

VERİLiYOR 
tik kur' amızda ikramiye 

tulmuş değillerdir intihar Etti 
İzmir, 17 ( H. M. ) - Mev- lzmir, 17 (H.M.)- Karanti-

kuf buhuıan arkadaşlarımıza nada Şeref beyin eczanesinde 
üzl eczacı kalfası Mehmet B. şimdi 

kazanan karilerimizin hediye
leri müracaat edilir edilmez 
takdim edilmekte, adrealerl 
yazılmaktadır. 

bk liste yakında netredile
cektir. 

Yeni K~_ponla
rı mızı Kesiniz. 

hergiln Y erce telgraf ve eczanenia bir kenarında ölü 
mektup gelmektedir. Arkadaı- olarak bulunmuştur. 
lar rtınlerini gazete okumakla Mehmet Beyin ıöiaündc: 
mektup ve telaraflara cevap enjeksiyon yaraları vardır. Aşk 

ytızthu:leo intihar ettiti zanno-
yaımakla pçirmektedirler. lunmaktadır. 

"""" 

.. 

Matbuat kanun dairesinde serbesttir. 

İZMİR HADiSELERİNDEN MÜTEVELLİT MESU'LIYETIN 
KİME RACi OLDUGU MAHKEME q HUZURUNDA 
KA T'IYETLH SABiT OLACAKTIR .. TAFSİLATINI LOTFEN 

0Ç0NC0 LSAYFAMIZDA OKUYUNUZ .. 
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Fialk Karşısında Tevkifhane Bina- Paramızın Daimi İstikrarı İçin.. ~eclis İçtimaında 
Halk Fırkası sinda Dördüncü • .1 Başvekil 

ı.rı::-!tı':!~=:ı ':' :.;:;:;:: Geceyi ~eçirdik. Alınması lsrenen T ed-1Fethi Beyden Tenkitleri 

~=!r.:"m~n ::=:.::: (Bat taralı 1 inci 8aYfada J 'b• F d ı ~ı k M ? İçin izahat İstiyecek 
kariJerimizden bir~UUD reybae kümetçe kat'iyen menediJ- ır ay a 1 ~ aca ı. 
müracaat ettin 'u cevaplan aldı: memiş, batta •kaine emirler Ankara, 17(HU8Uıi) - Hlki-

Sahri B. (:ııraat ve makine verilmiştir. Şu hale göre mü- Mu··ıehassıslar N o· 1 ? met ve Halk fırkası, pazartesi 
mühendisi) manaat keyfiyetini uzaktakilere e ıyor ar. .. günü baflıyacak olan fevkali-

- Her hangi bir teşekkü- mal etmek içın' nasıl bir sebep n--""1. Mili M ı· .. fevk d bilin k b d de içtima için hazırlanıyor. Maliye 
ton memlekete daha nafi ola- bulup g

0 
.. _., ___ ı_ mümk-_.u .. r?. u,ua et ec ısının a- e e e için mü ayaata e- vekaleti Meclise arzedilmek üzere 
•'-eruıea. uuu ilde içtimaında konuşulacak mali vam etmek zarureti vardır. h 

bilmesi için muhtelif sahalar- Peşı·n peşı'n ittif" ak etmek k unl . .kr B üh ik azıHadığı üç maddelik bir an arın paramızın ısti arını unun için ise m im m - 1 yih 
da ihtisas sahibi olan gençleri lizımdır iri devlet L .... La, bükô- haf tuf ld b fard T ~- a . aya göre fersude paralara 
arasına alması onl:ırdan hakkile •ucapo. mu azaya ma 0 uğu ve u a ile. lirasına ihtiyaç ait ihtiyat kağıt paralan Os-

met başka, hükumet erkanı meyanda ihtiyat evrakı nakdi- vardır. Maliye vekaletinin ih- manlı bankasından alınacak 
istifade etmesi lazımdır. ve kabine yine başkadır. yeden lüzum görülecek bir Gyat evrakı nakdiyeden lüzum ve buna mukabil alınan milc-

1'- Türk ceza kanununda dev- miktarın kambiyo mübayaasma görülen bir miktanmn mun- tarın karşıhğı döviz olarak 
Sedat Ziya B. (Saraçaneba- let memurlarına muhalefet ve tahsis edilmesine aalihiyet is- hasıran kambiyo mübayaasma gene Osmanlı bankasına ya-

şı 12 numarada bankacı) hakaret edenler hakkında ayn tenileceği Ankara telgraflarına tahsis edilmesi hakkındaki ted- tırılacakbr. 
H ık f k k tl k k ml d 'l · ı Fakat fırkanın ve hükum'" e-a ır ası uvve enme hü ü er ayn vaze ı mış o ması atfen yazılmıştı. biri bu hususta yegane ~are 

ve gençlqmek mi istiyor? Bu bunu bilbedahegösterir.Aksi tak- Bu mesele hakkında müta- olarak görülmektedir. tin en büyük hazırlığı Fethi 
çok kolaydır: ideolojisini yap- dirde mesela bir polis efendi- lealanm almak istediğimtiz mali r edavüle vazedilecek ihti- beyiıı Meyahati münasebetile 
sın, bir fikir ve bir sınıf ye vazifesi başında hakaret mahafil ile temas ettik, fikir- yat evrakı nakdiyenin m.ik- yaptığı propagandalara karşı 
f k hal. ıs· d" w d ki · h k d b iht• fazl alınacak vaziyettir. Burada bu-ır ası ıne ge ın ıger e en "mseyı mu a eme e er- lerini sureti umumiyede şu tarı orsanın ıyaçtan a 
fırkalarla olan münasabatın- ken onun hükümet hesabına tiırzda telhis edebiliriz: olarak arzedeceği kambiyo lunan meb 'usların ve hüküme-
da müsamahakar ve halkın hareket ettiğini düşünerek Hükümetin son sekiz ay- miktan ile mahdut olacakbr. tin telakkisi şudur: 
kendi ihtiyaçlarını tatmin için tecavüzü hükfımetin manevi danberi aldığı tetbirler kam- Bu suretle tesis edilecek kam- :~thidB. hnkükümeti birçok 
tesis ve te•kil ettigıw. mesleki cahsiyetine maletmek ne&.:--. b d bi'o stoku lüzümu halinde no t ar a te it ediyor. Bir-

.,. T ~ iyo piyasasın a müvazene t · asaya veril w · rok ithamlarda bulunuyor. 
teşekküllerin b:ııınna bir takım sine Tarılır ki bunu kanun- f e rar pıy ecegt T 

-s-- tesis ve temib etmiye matu cihetle muadili Türk liraları O halde Fethi Bey bu it-
insanlan yerleştinnesin, inti- suz değil, hatta güliinç bile idi; bu rol& ifa eden konsor- ayni miktarda tekrar ihtiyat hamlannı ve bu tenkitlerini 
haplara karışmasın; halkın bulmak iktıza eder. Binaen- siyomdur. stokuna iade edilecektir. millet kürsüsilnde izah etsin. 
muhabbetini ve reyini kazan- aley müekkilime atfedilen Kambiyo darlığında mevcu- Bu tedbirle bir taraftan Ortada müphem birşey kalma-
mak için halkı ve cemiyeti suçta, tavsif noktasından lsa- dundan piyasaya kambiyo arz- kambiyo rayiçleri devamlı sın ve halk yaııht bir telakkiye 
ilim gözile tatkik etsin, siya- bet g6rülemez. etmek suretile istikran muha- surette istikrar kesbetmiş sapmasın. 
setini ve siyasetinin usullerini Şimdi ikinci pkka geçiyorum: faza ve uzun müddet idame olacak, diğer taraftan da sene- Binaenaleyh mecliste kam-
reaiiteden ve ilimden çırartaın. Ceza usülü muhakemeleri ka- eden konsorsiyom bugün bu nin diğer mevsimlerinde bor- biyo hakkındaki layihanın mü-

.lf- nununun 104 üncü maddesi ne rolünü ifada devam edebilmek sanın muhtaç olacağı bir zakeresi biter bitmez Fethi B. 
fı • • • h bil dil den izahat istenmesi muhtemel-ınsan B. ( Hukuk fakültesi gibi hallerde tevkif caiz olabi- ı~n mevsım ase e son zaman- kambiyo stoku tesis e · miş 

1 d ) larda ihtiyaçtan çok fazla ~ dir. Şimdiye kadar dünyanın 
geçen sene mezun ann an leceğini göstermektedir. Ancak olacak&. her yerinde fırkalar kabın' eden 

H ık L k · b rlik zedilen kambiyoyu almaktadır. B d b k h b - a nr asına yem ve- onu 1 IOuncu madde ile i . te un an aş a er sene u icraab )Jakkında izahat ister. 
zinde unsurlann girmesi fU okur ve kanunun umumi hü- lhracabn devam edeceğini tJevsimde şiddetle hissedilen Burada dünya tarihinde bel-
suretle mümkündür: '-"'"-leril d k d" .. .. ve binnetice kambiyo arzının llirk lirası fıktam iıale edil- k. d ilk d 

ILum e me:ıce ere uşunur- bugünkü ehemmiyetini muha- miş olacagıw aibi tedavül sahası ı e . efa olarak hükümet 
Fırka prensiplerini memle- sek bu husustaki maksadın, c· kendisini tenkit eden fırkayı 

k faza edeceği tabii bulunduğu- da devamlı surette genişi.emiş 
etin ihtiyaçlarından çıkartma- su~uyu kaçırmamak, delilleri 1 ~ .. ı, izahat venniye davet edecektir. na göre istikran muhafaza o nı--br 

lı; bir fikir fırkası olmalı; ha- yo etmemek gayelerini temine · Fethi Beyden bilb•ua ağır 
reketlerini kanuna iatiuat et- matuf olduğu neticesine vAsıl mesi, bu yazıda hükümetin Muhalefet erkanı, kabineye olduğunu iddia etmekte bu-
tirmelidir. oluruz. Bu neticeyi hadiseye manevi şahsiyetinin kastedil- ~ok ağır hücumlar yaptı; fa- lwıduju vergileri nuıl indire-* tatbik edelim: Gazetesi başın- diğini vazıhan gösterir. Tahli- kat hiç kimse hükumetin ma- cegı"· sorulacaktır. Avni za-

Ruşen Bey (Fener' de Katip 
Maslahattin mahallesi, Köroğlu 
sokak) 

- Halk fırkasında yapdac.ak 
tasfiyeye ~e bu fırkanın genç
lqtirilmesine sevinmemek 
mümkthı mü? 

Bu fırkaya şimdiye kadar 
ıelip geçmiş ve menfi rol ' oy
namış fırkalarda çahf!DIŞ bazı 
kimseler girdiği gıöi, balkı 
muhtelif suretlerle istismar et
miye alışmış kasaba ve köy 
mütegallibeleri de girmişlerdir. 

Bu adamlar fırka için fay
dah olmaktan esasen uzakbr
lar. Tasfiye edildikleri takdirde 
bnyük birşey kaypedilmi
yecektir. 

da çalışan ve memlekette şe- lin h · d J-
refli bir mevki Alıibi olan yeye ge · ce suç ağır cezayı n vi şa sıyetine tecavüz e il- manda inhisarlar vesilcsile 

mucip oldugıın.. dan buna d•u diğini hatırdan geçirmedi. k. ı · pi · d ld .. hak 
müekkilimin k2.ı-rnuı habra tı:;. k- hunlar b k 1 d. mı erm ce en o ugu -

-r- kananen cevaz · yoktur. Su"'" ~n u 8f a feY er ı. kı d I'" t •st kti 
gelebilir mi? Ddillere gelince Y Yapaj>~iniz mi söı:ii yapmak n a ma uma ı enece r. 

hmun ademi tahliyesine kai";lr. ·A r'1 B ·zah t rt birtakı dosyanızda duran aa:ıeteden ie · enlere -!t l · k. ta h- u ı a o aya m • verilmesini talep ederim. .., .. ıy :yuy enır 1 za u- · Jel ... ı. .. _ ak 
başka birşey yok ki imhası rata mani oloiak istiyenlere yenı mese er \'ıACU ac ve 

Son aöz, gene müdafaa ve- tuf ld .. L-b ı tm k h ı· ·dd tı• w k _ı__ ı mezubahis olabilsin. Şu hale ma o ugunu IUI u e e ay ı şı e ı muna Clfcucu o a-
kiliııe intikal etti; lrian Emin manbkan zaruridir. aktır 

göre müekkillmin mevkuf kal- Bey dedı· kı·.· M dd • di B · ak 1 d 
1 bir b L ü eı umumi beyf en ·, u mün aşa ann neticesin e 

ması için nası se ep uu- - Tezahura.. ta amil o, .. _ l · F tlıi B • · _...:.. .. _u~-? 1:;:. h&. 11
- ağır hapsi mucip suçlarda smet ~a, e eyaı ıza-

lup göeterneuuır • a..ger hisler başka, tezahürata mani · b&bna cenp verecektir. 
ki ıik k b fiki 1 · · tabliye cau olamıyarM-ını ima 
·mı ma amı u r enmıze olanlara karşı alınan cephe yine -&-- ismet Paşanın bu parlamen-

;,.tirak etmezse 117 inci madde L.!.....ı.-..:ı..:..... Ba iki _--ı_tavı biri"- ettiler, soruyorum: Kanunda _J_:..... •.:._-d F th" 
"Y ~·--- llQK r buna temas eden bir madde to orununwm ma1UJC1 ı e ı 
gene bizim için uilam bir birine kanştırmaaıak lizımdır. B. ia müibct hiçbir şey ıöy-

t b ı · ıösterehilirler mi?.. Bir vat.U-
istinat noktası teşkil eder; bu o veya 

1 
• mukame e~ yad~ daşın hürriyetini tahdit için liyemiyeceğini efkan umumi-

takdirde tensip edilecek temı· - ma istiycn ere arşı ıste ı- yeye Jöstermek ve millet kür-..· · · b"ld. · · ? di meşru ve zaruri sebepler bu-
nab göstenaiye L--- bulun- gınızı yapa ı ını:ı mı ye 1 - t k 1 I' süsün e karp karşıya döVijşe-

IMUll'" m""' edilirken bahse ka-.an- up gos erme izırn ge ır; 
d .. m:dan .. kkili' ~ - .,. k · t kd0 d t kifh · rek onu mag" lüp etmektir. ugum gene mue - rilan İfe kanştırmanın veçhi a sı a ır e ev anenın 
min tahliyesi lizımgelir. nedir?.. Farzedelim ki sözün kapısını açmak bir hak ve Bu itibarla pazartesi günü 

Bundan sonra müddei hududu Ankaraya, kabine er- adalet borcudur. başlayacak olan Millet M«lisi 
umumi Cemil Beye söz verildi; kanına kadar cebri bir man- Duruşma hitam bulmuştu; içtimaı çok meraklı ve heye-

Billkia bunların yerine 
unsurlar alınmakla fırka 
vetlenmiş olacaktır. 

genç mumaileyh dedi ki: tıkla mablmış olsun, netice istintak hakimi tetkikatını ik- canlı olacaktır. Meclisin içti
kuv- Mutemetler sa1tanabn- ne olabilir? Hükümet başka, mal için kararım bugüne bı- mama müstemirren devam etme-

dan inhisarlardan babsedil- hilkimet erkim gene başkadır. takb. Onu da yann yazacağız. si ihtimali çoktur. 

Paramızı_ Koru
mak İçin 

Ankara, 16 - Maliye Velrlll 
Saracoğlu Şükrü B. tar.afanda.n 
huırlaaaa U.W,o laalUuacWd 
kanan proj!.ı Heyeti Vekllenin 

yarmki içtamamda tetkik edllecek• 
tir. y eal 14,U.. üç .. dcled. 
ibarettir. 

Blriacl madcle, puammn bu
gWıkQ kıymetini muhafaza ebnek 
Dzere mObayaa oJunacak ecnebi 
kambiyosu kal'fılık ılSlterilmek 
auretile mevcut ihtiyat nralo n.ak .. 
tiyeden 30 milyon liraya kadu 
olan kusmanın aarfaaa mezuniyet 
itasına dairdir. 
~!nci madde, baunun nqri 

tanhınden muteber ve üçüncQ 
madde de, lcrayi ahkamına ~ 
vekilinin memur buluDdaj'u -
1wuladır. 

Ecnebi kamblyoau milbayaaaı mua
melesio.bl komon yam veya lnanbulda 
mevcut her hangi mınt blr mücaseHe 
tara!ıodan yapdmaaı mevzuubabiııtir. 

TÜRKİYE - İRAN HUDUT 
KOMiSYONU 

Tnrklye - İran tahdidi h~ıcfut ko• 
müıyoou Türk heyeti mslijine Hariciye 
Veı.Aletf blrincl dan blrind tabc mil• 
dürü Siileym:ın Salp B. tayin o1unmı..1ş· 
tur. Tahdidi hudut lçla yakında Tahran• 

da •TfvA'tRÖ'11111
MEKTEBi 

Tiyatro mektebi yakında açılacak 
ve bu sene mektebe 10 talebe alma• 
caldır. 

Adliye Vekili 
Değişecek Mi? 
Ankara, 17 (H.M) - Ad

liye vekilinin hetbangi bir me
muriyete tayin edileceği değil, 
fakat sadece değiştirileceği 
hakkında iki giin evel çıkan 
şayia devam etmektedir. Maa
mafih bu pyianın hakikate 
muvafık olup olmadığını Baş
vekilden başka bilen yoktur. 
Netice meclisin ilk günlerinde 
anlaplacaktır. 

Serbest Fırkaya 
'MÜRACAA TI..AR PEK 

COKTUR 
Dnn sabah lider Fethi Bey 

kltibi umumi Nuri beyle bir
likte Fırkaya ıeJeıU mahtelif 
hususatla meşgul olmuş ve 
öğleden sonra da teşkilat iş
leri ile •traşmıştır. 

Serbest fırkanın viliyet ve 
kaza teşkilitmdan pek çok 
şikayat vnrut etmekte ve be
lediye iııtibabatı için Halk fu.. 
kası lehinde ıiddetli müdaha
leler yapddıjl bildirihneldedir. 

İstanbul kaza teşkilab tama· 
men hitam bulmuştur; yalnız 
Beyoğlu mıntakası için aayıla
mıyacak kadar çok müracaat 
vaki olduğu bildirilmektedir. 

Üç Aylıklar 
Y anndan itibaren tevzi edi

lecektir. Perşembe, pazar, sah 
günleri kadınlara cumartesi, 
pazartesi, çarşamba günleri 
erkeklere tediyat yapılaca.kbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. in Protestosu 

1 - ffMaD B. - Papml Baa de Fethi Bey 
slbi sent proteato edlJonua. 

ismet pap - Sen kantma. Ha.an Bey ! 

2 - Haaa.n B. - Ni. çin kantmıyayım pqam 1 1 3 - Haaaa B. - Benim llillet işlerine aklıın 
l.met pqa - 5-bl devlet ifleriae akim erer, Pafam 

ermez.. İsmet Pasa - Devlet i•i ba,ka Millet iti batka 

---
4 - Hasan B. - Bunlar ikiz kardeştir, paşam, 

birbirinden aynlmu. Ayırmıya kalkaraaa ikiainia 
de cana yanar! 

, . 
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Her gün -
Fikirlere 
Hürmet 
Etmeliyiz ... 

M. ZEKERİYA 
Kurunu vustada Engizisyon 

Dıahkemeleri vardı. Papasların 
düşündüğü gibi düşünmiyenleri 
bin türlü ifkencelerle öldil
rtlrlerdi. 

Galile'nin hikayesi methur
dur. O vakte kadar günq ve 
yıldızların küremiz etrafında 
döndüğü kanaati vardı. Galile, 
ilk defa olarak gtıneşin dur
duğunu ve küremizin gthıeş 
etrafında döndnğünü ispat et
nıişti. Fakat o vakit hakikati 
dinlemiyen kafalar bu büyük 
ilimi Engizisyon mahkemesine 
çektiler ve ona dünyanın dur
duğunu, günCfİn döndüpnü 
IÖyletmek istediler. Galile 
6liim kaqumda " küremiz du
hlyor." demiye mecbur oldu. 

Fakat mahkeme bpısından 
çıkarken ayağını yere vurdu 
•e bağırdı: 

- Bu yer dönüyor ifte, 
Dıahkeme kararile dünya dur
durulamaz. 

Ve bununla hakikatin zorla 
durdurulamıyacağuu anlatmak 
İstedi. 

* On dokuzuncu asırda da 
fikir iç.in insanlann asıldığını, 
işkenceye maruz bırakıldığım 
biliyoruz. On dokuzuncu asırda 
Engizisyon mahkemeleri yoktu. 
Fakat fikirle e tahammül edi
lemiyordu. lnsaıılar eski kana
atlerini sarsan Jedf fikirleri 
daima boğmak iatecliler ve 
asırlarca birçok fikir kurbanlan 
Yerdiler. 

* Fikirlere hürmet demolaasi-
nin teessüs ile başladı. Yirmin
ci asırda fikrin kutsiyeti mut
lak bir surette kabul edileli. 

Demokrasinioin en büyük 
lıusuaiyetlerinden biri de bili 
kaydü f&rl: fikrin kutsiyet ve 
h6rriyetin• riayet ve hürmet 
etmesidir. Demokrasi ile idare 
edilen memleketlerin hiçbi
rinde herhangi bir fikrin neşir 
~ mlidafaasına mümanaat o
hnınıaz. Çünkü en aylan fikir
lerin de bir hakikat ihtiva et
tiğine kanaat edilmiştir. Bu 
llıcmleketlerde Bolşevikler bile 
fikirlerini serbctçe yazıp neş
l'eder ve bundan dolayı mah
ltenıeye verilmezler. Medeni •e demokratik memleketlerde 
fikir için tevkif edilen, mahke
lneye verilen insan görülemez. 

* Biz garplı olmak istediği-
lbizi, demokrasi ile idare edil
diğimizi söylüyoruz. O halde 
fikirlere hürmet etmesini mü
larnahak:ir olmasını öğrenme
l!ıiı: lazımdır. 

Demokrasi, ancak fikrin 
kutsiyeti kabul edildiği zaman 
leessM d bilir' us e e • 

İıınirde Kaç Kişi 
İsticvap Edilecek 

t~mir, 17 (H. M.) - İzmir 
hadiselerinde methaldar ol
duktan zannedilenleri."1 istic
•a.bına devam ediJmektedir. 

licrgün Adliyeye gelenlerin 
~cdi ( 40 ) ile ( 50) arasında 
'-6teha1ifti• r. 

Maarifte 
Adana 23 Nisan mektebi 

llltaallinılerinden Mehpare Ha
Mrn İstanbul emrine verilmiştir. 
!,· at~~cıhk mektebi yurt 
il Ugıa, muallimi Mehmet: Ali 

lllllata 'fa addediloıiftir. 

POSl'A Sayfa ! 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: .lf. Her Günün Adamı * / 
• 

·=-
Sözün Kısası -Geniş 
Yürekli 
insanlar .• 

1 - Metrutiyette Talit Pata· 
mn adamı ve hatibidir. 

it - Matarekede ecnebileria 
eli Ye yardakçıaıdar. 

3 - l.tildil harbinden soma 
Halk fırkasının meddah ve 
mutemedi. 

4 - Şimdi mlltereddlt .. Daha ne ta
rafa reçeeefinl tayin edemiyor. Çlbakü 
o yalmıı: menfHttnln emrettiği tarafa 

rider. Kim rallpee onun arabaana blaer. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Zonguldakta İzmirli Arkadaşlardan Haber GeldiJ Konya' da 
Halk Neticeyi B •• T hl• 

Bekliyor... ·· UguD a ıye. Edı•}e- Serbest Fırka Faaliyete 
Başladı 

Zonguldak , 15 ( H.M. ) - ki • u•• d d ı 
Serbest c.?mhuriyet fırka- ce erı mı•d1•0 e 1•r er 

sının teşekkül ve taazzuvuna ı 
ait haberler burada ciddi bir 

alaka ile takip _oıunm~~a~r. Agı\J rceza ReisininKaranBekleniyor 
Fakat, eksen yet ıtibarile 

yeni fırkaya mütemayil olan 
halkın bir tereddüt ve intizar 
devresi geçirmekte olduğu se-

zilmektedir. Maamafih şehrimiztn 
tanınmış birkaç siması tarafın
dan Fethi Beye ve fırka ki- · 
tibi umumiliğine mektupla 
müracaatlar vukubulmuş ve 
fırkanın Zonguldak teşkillbna 
biran evvel ba9lanması rica 
edilmiştir. 

Müracaat edenler meyanında 
Fethi Beyin " Trablus ,, taki 

asl'cr arkadaşlanndan bir ıat ta 
bulunmaktadır. 

Huırlıklan yapılmakta olan 
belediye intihababnda S. C. 
fırk•mnın burada henüı: teşki· 

lib olmadığından rakipsiz ka
lan Halk fırkası namzetlerini• 
kazanacakları muhakkak gi
bidir. 

fzmir, 17 (H.M) - Mevkuf arkadaflanmızın tevkif karan 
hakkında yapbklan itirazlar üzerine evrak tetkik edildi, noksan 
olduğu görüldü, ikmal edilmesi için emir verildi. Ağırceza reiai 
Hasan Bey kararım bugün tebliğ edecektir. 

Hizmet gazetesi bugün yazdığı bqmakalesinde matbuabn 
serbestisi ile meşgul olmaktadır. 

Hizmet refikimiz: " gazetelerde kullanılan lisanın takyit 
edileceği hakkında bir zan hasıl olmuştur. Hükumet bu zannı 
filen izale etmek mevkiindedir." diyor. 

••• 

Mühim Bir Veş\Jca Elde Edildi 

Mutemet Resmi Evrakında 
Arap Harfi" Kullanıyor. 

Vesikanın Klişesi Bugün Neşredilecektir. 

lzmir, 17 ( H. M.) - Hiz- : ı nrin tevkifi münasebeüle yapı
met gazetesi mühim bir vesi-1 blaca kmubakeme, çıkan hadise
ka bulmuştur. Bu vesika Arap i l ~ lerden asıl kimlerin mes'ul 
harfleri ile yazılmış bir tezl<e-~ oldtığunu ve başta bulunanları 
redir. Albnda mutemet Salih kimlerin aldatmıya teşebbüs 
Beyin imzası vardır. ettiklerini açık surette göste-

c l u•• .. B Mutemet Salih B., hadisat- recektir. ema fl USnU • tan evvel yazılmış olan bu Hizmet gazetesi bugün bu 

tsTIF VERDi YENi tezkerenin kliıızesini neşrede-
ASINI , tezkeresinde mukabil nümayiş ' cektir. " 

MEMURİYETi iRADEYE için taraftarlarıru davet etmifl lzmir, 17 (H.M.) _Hizmet 
l K T 1 R AN ET T l ve tezkerenin alhna da Halk• gazetesi bugün İzmir müddei 

fırkasının resm"ı d sını • amga umumisine karşı bir açık mek-lstan bula Geliyor basmıştır. tup neşretmekte, mutemet 
Yeni fırkayı gözden düşür- Salih Beyin tezkeresini yaz

Ankara, 17 (H. M) - Ce- mek için tasniatta bulunanlar makta, hadiselere mukabil nü-
mal Hüsııii Bey ile konuştum, bu tezkereyi okumalıdırlar. mayiş sebep olduğunu anlat-
dedi ki: Ôyleag5rünüyor ki gazetecile- maktadır. 

- İstifamı Başvekil Paşaya -=========~-====c':=========
takd;m ettim, kabul etti. Yeni ,-----,-----------------""""" 

memuriyetim ili tasdike maz

har oldu, lstanbula gitmek 
üzereyim. 

Serbest Fırkanın 
İzmir T eşkilah 

Çalışıyor ... 
İzmir, 17 (H. M.) - Ser

best fırkamn lzmir ocağı fa-
aliyetle çalışmaktadır. Şimdi 

malıalle leşkilib ile meşgul
dür. Mülhakatta belediye inti
habını kazanma81 ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Kendini Vurdu 
Kızıltoprakta oturan arabacı 

Hasan Ali, zevcesi kendini bi
rakıp kaçhğı için Sirkeci' de 
Kemal B. sineması önünde 
karnına bıçak babrmak sure
tile intihara teşebbüs etmiştir. 

Hasan Ali hastaneye kal
dınlmışbr. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Mes'ul müdürümüzle lz- ı riyete taraftardırlar. Müd~ 
mir gazetecilerinin tevkifi ' umuminin kanuni va~ 
etrafında Halk Fırkası ga- Zıt..!sile hükümetin kanaat 
zetelerinin neşriyabndan ve fikirlerini birbirine ka .. 
bazı fıkralar alıyoruz. r1ştırmak doğru değildir." 

Milliyetten: Cumhuriyetten: 
•'Halk fırkası Cümburi· .. Söze sözle karşı koymak 

yetçileri en yUksek fikir 1'mümkün oldukça ve bu böy
adamlanmn reisliği altm-; le yapıldıkça biı hürriyeti 
dadırlar. Bu fikir adamla- matbuata tarafttır bulunu
n fikirden korkmazlar· 1yoru:z:. " diyor ve Gazinin 
Fikirlerin susmasından IJU vecizesini naklediyor: 
korkarlar . " " Hürriyeti matbuattan 

P l'tika t . d ·~ • lli ah . . o ı gaa.e eaın en: '\ ı • mftteve t m azırın vası-

"Bu memlekette fikir tai izalesi gene binnefia 
hürriyeti. kalem hürriyeti hiirriyeti matbwıttır. " 
lizımdır. Yeni bir siyasi ı . Bu yazılan yazanlann 
fırkanın doğuşunu o kadar samimiyetine inanıyor mu
saruimi karşıhyan bugün- sunuz? Biz inanmıyoruz. 
kil idare adamları bu hllr- Sen de ..• 

ister inan, lst.er lnannuı I 

Konya15(H. M.)-S. C. hr
kasının Konya tubeaini teşkil 
için vilayete verilen beyanna
menin muamelesi bitmİf ve 
fırka resmen teşekkül etmiştir. 

Vilayet muvakkat ocak ida
re heyeti riyasetine Dr. ·ope
rat8r Muhsin Faik, katipliği

ne de Sabık muallimlerden Ço
pur Kadı zade Remzi . Beyler 
seçilmişlerdir. 

Kaza muvakkat ocak heyeti 
reisi de mülga ticaret mektebi 
müdürü Mecidiye zade Cevdet 
Tahir bey olmuştur. 

S. F. Konya belediye inti
hababna iştirake karar 
vermiş Ye namzetlerin tesbitine 
bqlanmiştır. İntihaptan evvel 
isimleri ilin edilecektir. 

Ocak heyeti fırkanın mil· 
revvici olmak üzere ( Duygu ) 
namile bir gazete nqrine ka
rar vermif, &"UCtenin imtiyazı 
alınmışbr. 

Akhisar'da Fırka 
Akhisardan yazılıyor: Kaza

mız S. C. fırkası idare heyeti 
teşekkül etmiş ve faaliyetine 
başlamışbr. Mümtaz ve cüm-

huriyetperver gençlerden teıek
kül eden idare heyeti nahiye 
ve mahallelerde teşkilata baş
lamışbr. 

~ahiliye Müsteşarı 
Geliyor 

Ankara, 17 ( H.M ) - Dahi
liye müsteş.ırı Cumartesi günü 
İstanbula hareket edecektir. 

Kaçakçılardan 
Cezalar Nasıl Alınacak? 

Yeni mer'iyete geçen 1071 
numaralı tütün inhisarı kanunu· 
na nazaran sigara kiğıtla

nnın beher Japrağından bir 
kuruş ve kaçak tütünlerin be
her kilo ve küsul'undan beş lira 
tahsil edilmesi lazım gelmek
tedir. Bu cezalann tayin ve 
tahsili için her yerde komis-
yonlar teşekkül etmektedir. 

Polis Mektebi 
Polis mektebi )4 l )inci devre 

imtihanları bitmiş ve imtihan
larda muvaffak olan ( J 28 ) 
efendi merkezlere taksim olun
muştur. 

Rakı Kazanı Yakalandı 
Aksarayda Horhor mahalle

lesinde Ayşe isminde bir ha
nımın evinde Müskint inhisar 
memurlan tarafından bütün 
teferruab tamam bir kR%anla 
120 kiloluk salamura bluuna- I 
rak mlisadere edilmiftir. 

.. 
- İzmir nhbmında elli bin 

kişi? 

- Adam sen de, üç çocuk. 
- Aydındaki tezahürler? 
- Adam sen de, kuru 

kalabalık. 

- Ya son tevkifler? 
- Adam sen de, muvakkat. 
- Ya mutemetlerin yap-

bklan? 
- Adam aen de, birkaç 

kifi. 
- Ya ikbsadi vaziyetimiz? 
- Adam sen de, her yer-

de buhran. 
- Ya borçlar meselesi? 
- Adam sen de, öderiz. 
- Ya köyl&niln hali? 
- Adam ICD de; onlar 

ka1ın. 
- Ya sui istimaller? 
- Adam aen de, bir iki 

tane. 
- Ya inhisarlar? 
- Adam sen de, dllzelir o. 
- Ya tekaüt, barem ka-

nunları? 
- Adam sen de, yenisi 

yapılır. 

- Ya bir zelzele olup 
sizden başka blit:ün insanları 
mahvetse? 

- Adam ıcn de, tabii ha
dise. 

Lokantalan Teftiş 
Dün Fatih kaymakamlığı 

zabıtai belediye memurlan 
Beyazıt civanndaki bütün ı~ 
kantacı ve köftecileri teftit 
ederek 81hhat raporu almıyan
lar bakkinda Za~ıt varakalart 
tanzim etmitlerdir. BiltUn ı~ 
kanta ve ahçı dükkinlannda 
akar IU bulunması yeni bele
diye kanunu icabından olduiu
nu kendilerine tefhim etmif
lerdir. 

Soma F abrikalan 
Müskirat inhiMI' idareli fina. 

diye kadar rakı amillerine 
verdiği somaya mliteahhitler
den ucuz alarak derece itiba· 
rile sabyordu. Son zamanlada 
bu somayı da kendisi yamıya 
karar vererek Paşabahçeain
deki Hulki Beyin fabrikasını 
140 bin liraya sabn almıştır. 

Hariciye Vekili 
Geldi 

Tevfik Rüştü B. Rusyaya 
Odesa tarikile gidecek~. Ken· 
disine Falih Rıfkı Beyin refa
kat etmesi ihtimali vardır. 

TEF RiKA LAHI DllZ 
Fethi Bey Kimdir? -

Yeni fırka liderlnin bütün 
hayabıu ( SON POSTA) sü
tunlarında okuyacaksııuz. Bu 
tefrikamıza birkaç güne ka
dar başlıyacağız. 

Harem Dehlizlerinde .. 
Gene birkaç güne hndar 3 

üncü Osman zamanında T opkapı 
sarayanan harem dnlresinde geçen 
entrikalarla dolu kanlı bir mace
rayı heyecanla takibe başbyacak-
sıoı:r... 

F ATIH - HARBiYE 
Peyami Sefa, bu iıimlc uzun 

zamandanberi edebi bir roman 
luı.z.ırlamakladır. Bu eser de ga
zetemiz.de neşredilecekir. Şim
dilik fUnu haber verelim ki bu 
eserin mevzuu, bugiin yaşayan 
her Tü~kQ doğrudan doğnıya 
alakadar eder ve hepimizin ba
yabllU%& aittir ._ __ ....., _____________ ..,,. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Harpte Dirayetsizlik Büyük 
Yüzünden Mi Mağliip Oldnk? •. 

Ahmet Nesimi 8. Bu İddiayı Kabul Etmiyor .• 

Ahmet Nesimi beyin, İtti
hat ve T erakk.i kabinesine 
harbin ilanından, cephelerde 
karşılıkı, çarpışmalar baş
ladıktan, daha doğrusu her iş 
olup bittikten sonra dahil 
olduğu anlaşılıyordu. Fakat 
Kudüs meb'usu Ragıp beyin 
bir suali üzerine sabık nazır 
bu hakikati bir defa daha 
tekrar etmek istedi ve dedi ki: 

- Kabineya 23 teşrinievvel 
330 tarihinde sadır olan iradei 
seniye üzerine dahil olmuştum. 
Yani ilim harp hadisesinden 
on gün aonra kabineye girdim 
ve harbi bir emri vaki halinde 
buldum. 

Ahmet Nesimi hey bu su
retle harbin ilinına ait mes'u
liyetlerle alakası bulunamıya
cağını ihsas etmiş oluyordu. 
Netekim bunu daha açık bir 
şekilde anlatmış olmak için 
ifadesine şöyle devam etti: 

- Karadeniz hadisesi olup 
bittikten on gün sonra memu
riyetime başlamış olduğum için 
harpten evvel cereyan eden 
müzakerelerde hazır bulunma
dım. Şu halde harbin zühuru 
sebepleri hakkmdaki malüma
bm bittabi pek mahdut olmak 
lizımgelir. 

Divaniye meb'nsu Halit B. 
Almanya ile aktolunan mua
hedenin mahiyetini öğrenmek, 
daha doğrusu imza tarihini 
anlamak istiyordu. 

Ahmet Nesimi B. bu sua
le de ıu cevapla mukabele 
etti: 

- Doğrusunu isterseniz o 
yesikayı göx önünde bulun
durmayınca ne mahiyetine, ne 
de imza tarihin dair söz sôyli-

yemiyeceğim. Beni cavap ve~ 
mekte mazur görünüz. Eğer 
phsıma ait bir iş olsaydı tabii 
serbestçe söylerdim. 

Peki aııµt, Nesimi B. kabi
neye Ticaret nazın olarak 
girmiş, bir müddet sonra Ha
riciye nazırlığına geçmişti. Bu 
ittifak muahedesini elbette 
görmüş, okumuş, batta tetkik 
etmiş olması lazımdı. Halbuki 
bu zat da, diğer kabine ar
kadqlan gibi bu esrarengiz 
muahede hakkında sarilı 
malümat veremiyor ve belki 
de vermek istemiyordu. itte 
koskoca bir istifham noktası 
daha!.. 

Arkadaşlar bu mesele üze
rinde fazla israr etmek iste
mediler. 

Şimdi sıra, anlaşılması me
rakla beklenen bir meseleye 
gelmişti: Acaba hükfımet, 

meb'usan meclisini yalan söz
lerle kasten ve bilerek aldatb 
mı, aldatmadı mı? 

Divaniye meb'usu Fuat B.in 
bütün bu isticvaplara esas olan 
meşhur takririnin ikinci sua
lini teşkil eden bu meseleyi 
reis, sabık nazıra şu şekilde 

sordu: 
Reis - lıanı harbin hakiki 

sebepleri hakkında meb 'usan 
meclisine yalan beyanatta bu
lunulm , Karadenizdeki teca
vüzün Ruslar tarafından yapıl
dığı söylenmek suretile millet 
vekilleri aldatılmış. Bu iddia 
hakkındaki malumabnız? .. 

Ahmet Nesimi Beyin buna 
cevabı biraz uzunca olmuştu: 

- Bendeniz kabineye tica
ret ve ziraat nazın sıfatile gir
dim. Yoksa harkiye nazırı veya 
sadrazam sıfatile değil... Bu-

nunla beraber ben ne ticaret 
nezaretinde ve ne de başka 

bir nezarette harbin sebepleri
ni başka bir şekilde anlatan 
hiçbir vesika görmedim. 

Benden evvel kabinede 1tu
lunan diğer nazırlara gelince, 
ben onlardan da, hvp sebep
leri olarak meclis huzurunda 
anlatılan şeyleri yalan çıkaracak 
şekilde bir a6z duymadım. 

Bu cevaptan sonra reis 
diğer suallere geçmek istedi. 
Fakat Ahmet Nesimi B. kabi-

neye harbin ilanından sonra dahil 
olduğu i~ takrirdeki sualler
den bazılarına muhatap olamı
yacağını ileri sürdü. Bittabi 
bunda yerden göğe kadar 
hakkı vardı. 

Bunun üzerine reis takrir
deki dördüncü suale geçti ve 
sabık nazıra sordu: 

- Harbin idaresi dira-
yetsiz ve istikametsiz ellere 
verilmiş, bir takım mecnunane 
hareketlerde bulunulmasına mü
zaheret edilmiş, denilmektedir. 

Ahmet Nesimi B. - aske
ri meselelerde, bilhassa fenne 
taalluk eden cihetlerinde söz 
söylemiye salahiyet sahibi 
değilim. Yalnız, bu hususta 
bütün aleme karşı ne derece 
müterakki olduklanm isp!lt 
ede Alman zabitlerinin erkim 
harbiye riyasetimizden hiç~ 
vakit eksik olmadıkları VI! 

baş kumandanlık vekaletinin 
Alman kal'arkahı umumısı e 
daimi surette müncrsebette bu
ıunması gez önüne getirilirse 
bu "dirayet.sizlik 11 iddiasının 
doğru olmaması lazım gelirı 

Sabık nazır bu sözleri söy
lerken ıçım burkuluyordtf. 
Ya, bugünkü kanlı ve kara ne
ticeye ne demeli!. 

Ahmet Nesimi B. Kanunsuzluklarla Nasıl 
Mücadele Ettiğini Anlatıyor.. Yarın Okuyunuz. 

Borsa Kaçakçılanll * Son Posta'nın Bilmecesi ~ 1 
Ceza Verecek '-----------------------

Halledilen Bilmecemiz Yeni Bilmecemiz 
Borsa kanun ve kararname· 

lerine muhalif olarak borsa 
haricinde muamele yapbğı ve 
kendi!İne gayrimeşru kazanç 
temin ettiği iddia olunan Al
ber Miç, Simentof ve Nesim 
Efendilerin Adliyeye verildiği 
malfundur. 

Defterdarlık bunlann gayri
meşru kazanç temin ettikleri 
hakkında borsa komiserliğince 
yapılan takibab duyunca bun-

ların muamelelerini bu nokta
dan tetkike lüzum görmüştür. 
Tetkikat neticesinde defterlere 
geçirilmediğinden vergisi alın
mamış kazanç tahakkuk ettiği 

talcdirde Alber Miç ve &rkada.ş
lnn Efendilere mali mes'uliyet 
terettfip edecek, kendilerinden 
ceza alınacaktır. 

ı 2 3 4 5 6 1 s 9 10 11 r 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 11 

1 - Siperi saika (9) 
2 - Eteklere yapılan kırma (4) 

isim (4) 
3 - Erkek ismi (3) törpü (3) 
4 - Nota (2) kılavuz, rehber 

(S) r.aman (2) 
S - Nebntatta bir gışa (7) 
6 - Ur.aklık niduı (2) göı 

ucile bakma, nar.ar ahna (S) Gç (2) 

AŞAG/ı 
7 - Gönül rahab, gönlG ra

batlandıran dilber (7) 
8 - Sual (2) tarihi bir mua

had~name (5) bir adet (2) 
9 - Ben (3) kaim kumaf (3) 

10 - Mürailik (4) çok yiyen (4) 
11 - Bir cins köpek (9) 

Tertip edaa ı Edlrae il Tnfik 

PQ$TA 

Yakacıkta 

Mutemedin Yapbklan 
Ben Y abcık'ta m.iafireten 

bulunuyorum. Şahidi olduğum 
bir meseleyi pek enteresan 
bulduğumdan muhterem gaze
tenize yazmaktan kendimi ala
madım. 

Bundan birkaç ay evvel 
firari Rumlara ait Bakkalköyü 
emvali metruke marifetile ale
ni müzayede ile satılığa çıka-

rılıyor. Kartal kazası mülkiye 
memuru ve Halk Fırkası mu
temedi ayni zamanda belediye 

reisi olan zatlar mezkür kö-
. yün kırk elli hanesini yok fia
bna salın alıyorlar ve o giin 

müzayedeye gelen esnafa, 
"müzayede hitam bulmuştur,, 

diyerek atlabyorlar ; allD.lf 
olduklan enkazın bir kısmını 
da tabii karla salıyorlar. 

Sahlan köy Y akacığa pek 
yakın bir mesafededir. Tabü 
elde bu kadar mal varken 
Yakacık gibi güzel bir yerde bir 
ev yapmak pek de fena bÜ'fey 
değildir. Yalnız i~ arsaya kalı
yor. O fırsat ta kendiliğinden 
geliyor. 

Yakacıkta intihap var. 
Tabii, Halk fırkası reısı ve 
mutemedi olan bey hemen 
faaliyete geçiyor ve aramıya 

başlıyor. Nihayet kendisine 
muhtarlık vereceğini vadettiği 
bir zab hemen muhtar inti-
hap ettiriyor, o zat ta mute
met beye köye ait olan en 
güzel yerden istediği kadar 

yer veriyor Mutemet bey 
o gün köşkünün inşaabna baş

lıyor. Bu işe muhalefette bu
lunmak istiyen bazı azalara 
bağırmıya başlıyor. Zavallı köy 
ise buna sükutla mukabel et
meyi daha ehven buluyor. 

Bu habere fırkanın nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Yakacık: Ş. A. 

Yeni Fabrikalar Açılıyor 
t İstanbulda 4 yeni fabrika 
açılmak üzeredir. Müteşebbis-

ler müsaadei resm.iye istihsali 

için ait olduğu makama mü
racaat etmişlerdir. 

Fabrikalar: ipek, mürekkep 
podra fabrikalarıdır. 

Evkaf Müzesi 
Evkaf müzesini geçen sene 

J 2000 kişi ziyaret etmiştir. 

Müze en ziyade ilkbahar mev

siminde ziyaret edilmektedir. 

ziyaretçilerin yandan fazlası 
ecnebi seyyahlarıdır. 

--• Profesör Anjel ---

FRANSIZCA 
edrisanesinde akşam kursları 

Esas program: Mükaleme, Gra
mer, imla, kitabet, tercüme, 
muhaberatı ticariye, tetebbu. 

Dersler 3 sınıfa aynlmış ve 
haftada 4 defa verilir. Birinci 
sınıfın aylığı 3 lira, ikinci ve 
üçüncil sınıfın 4 liradır. Münfe
rit dersler için ferait ayndır. 
Hanımlar için aynca zamanlar 
vardır. Profesör Anjel 23 senelik 
tecrübeli ve Türkçenin künhüne 
vakıftır. lstanbul'da Bahçekapı 
Ertuğrul mağazası karşısında 
Kasapyan Hanı. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. Lütfi 
.. ------~---- Leyli 

Anadolu 
ye nehari Kız ve 

Orta 
erkek wı • • 

Mektebi 
, 

1 
Dahili, intani butalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde vilayet karşı-

Talim heyeti ....ı~.,ide muallimlerden mürekkeptir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar. Kır · -. , llnda 15 No.da kabul etmektedir. 
ı 5 w.. f • Is f Muayeoehaneı Telefon İstanl>ul 2~23 

muame esine başlanmışbr. Adres; ıstacllul Çarpkapı. Telefon: tanbul 4205 utiyenlere ~ ı tkametrlhı 1 " " 223' 
111.-. ....................... tarifname gönderilir ................................................... .. 

Sinema Sütunu 

En Son Yapılan filimler 

Çıplakların Hayalını 
Filme Çekiyorlar .. 

Son zamanlarda dünyanın filim tertibine başlamıştır. 
Her tarafında çıplak yaşamak Bu filme"Physiopolis,, ism· 
modası revaçtadır. Bu cereyan 
evvela Almanyadan çıktı. Son- vermişlerdir. Bu filimde çı 
ra lngiltere ve Fransaya geçti. laklar cemiyetinin bütün 
Simdi dünyanın her tarafın- aliye ti görülmektedir. Filim 
da taraftarlan vardır. çıplakların dansları, sporl 

Bunlar ormanlarda Ye deniz eğlenceleri, yıkanmalan 
kenarlarında Adem ve Havva gösterilmektedir. 
gibi çıplak yaşarlar. Bu filme birçok meml 

Filim kumpanyalarından biri ketlerin müsaade ctmiyeceği 
bunlann hayabnı gösterir bir . tüphe- yoktur. 

Sinemanın Meşhur Ytldızı ... 

Lora Liplant, Bu sene göreceğimiz 
muvaffak olmuştur. 

ELHAMRA sinemasınd 
(CHARLES ROGERS) in ilk sesli, prkıb 

ve sözlii filmi olan 

KARTAL Yavruları 
İlaveten: BOUKOT tarafından temsil edilınif 

MUSİKi iLE TEDAVi 
Fransızca şarkılı ve sözlü sketch F oks News Jurnal hali
hazır sesli dünya havadisleri. " Costes ve Bellontes " iıı 
Nevyorka muvaseletleri ve yapılan parlak istikbal merasi
mi intibaatı. Akşam seansı tam saat Q,5 da başlat• 

Paramount filmidir. '· .. ; . . ' 

Nam muazr.am film: lıaveten 

Yavuz · Diritnotumuzun 
ve top tecrübelerini havi 500 

Görmiyenler için son fırsat 

Yann akşam 

MELEK SİNEMASIN.DA 
iki yüksek ve şık &rtist ADÔLPHE MENJOU -ve 

CLAUDETTE COLBEKTI 

MUAMMA 
Tamamen Franaızca aöı:lü ikinci filminde takdim edecektir. Bu film her~ 
tarafından takdir ve bliyük alli.ka He takip edilecektir. lıavcteD r 

NEWS JURNAL hallhuır aeall dllııya havadisleri 

"Coslea ve Pellontes"in Nevyorka muvaseletleri ~ 
yapılan parlak istikbal merasimi intibaab, 

Paramount filmidir. 
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"Sekiz Yaşında Bir Çocuğum" · 
oütün A Vukatlar, Bütün Münevver- ı!:::.e:..:=:7-
ler Mevkuf Gazetecilerle Beraber 'f~a;.,;::. ·=..zn=~ Anam, Baba~ Sağ •. 

Fakat Ben Oksüzüm İzrnir 1 
Havadis nedir bill,.,aaaaz o w.Qyı 

derhal ı5re.bllinbda. Bir yanırm, biı' 

V d • k ı • M 1 A katil, bir kalla birer havadtstlr, Ru-Gazetele rİ D İ D er ı erı · a umat ... ::~::t,a~~;~b:ı~:a Ben sekiz yaşında bir kız 
çocuğuyum. Bu sabrlan bü· 
y6klerden birine yudınyor ve 
size hayatımı anlatıyorum. Bil· 
mem ki ufak bir çocuğun ba
flDdan geçenler sizi ve kari
lerinizi sıkmaz mı ? 

leri yaşardı ve bana para 
verdi. 

t Dün gelen İmıir gazeteleri 
'\tltif edilen arkadaşlanmız 
lıaltıcında İzmir avukat ve mn
ll'V.erlerile halkının gösterdiği 
~ıni ve heyecanlı alAka 
-.ıtında qağıya naklettiğimiz 
lba.ltıınab vermektedirler. 

Gazetecilerin tevkifi bütün 
rlrb~ Anadolu gençlerini mü
t ~ır etmiştir. Hizmet gaze
tıi şu malumatı veriyor: 

, .. lialk fırkasına mensup üç 
~"ıkat müstesna olmak üzere 
~toda mukayyet 70 - 80 avu
lb 't büyük bir alaka ve sami-
~Yetle vekaletimizi kabul et
~er ve dünden itibaren 
t al kanuni muameleye te-
tıaül etmişlerdir. 

dit Baroda bu hususta miltead
~ Dıiizakereler vuku bulmuş, 
llatl ler teati edilmiştir. Mua
~ eler avukat Haşmet ve 
~ettin B. arkadaşlarımız, 

. ndan takip olunmaktadır. 
il' Arkadaşlarımızın tevkifi İz>: ve millhakabnda bü~k 
Jıın alaka ile karşılanmıştır. 
il ktu şifahen, telefonla • ve 
~ Pla müteaddit kari ve 

1 d~lanınız gazetemize mü
lt cacıtıa izharı teessür etmek 

1~ket ve kadirşinaslığinda 
nnıuşlardır. 

Zeynel Besim ve Bedri bey
~e diğer mevkuf arkadaşlar 
"lll akşama bdar liakal bq 
~ zat tarahndan ziyaret 
~işlerdir. Bu meyanda bir 
~ cemiyet mümessilleri, 
~katlar, muharrirler, dok
~e tairler, Türkocağı mü-

•lleri de vardı .. 
~iğer bazı Jutüfkir karile
' de dün idarehanemize 
la\ caatıa diğer gilnlerde 
~:d~lanmw ziyarette ser
-._1_ ~lup olmadıkJanıu aor
lij~· Tabii adliye ba te
~tıı~· ~yidat yapmadığı için 
,_, ılerıne teşekkür ettik, zi
ııt._t1 tte serbest oldaldaniu 
"'1 tdik. 

~taYnel Besim B. Bedri B.le, 
'>ta t Arif B. AbidiD Beyle 
~ 'Yrı odalarda bulunmak-

ltlar B h . . . h . 
l\tı ·• aşmu arnnmız apı-

~de nasıl vakit geçirdiği 
~ llldaki sualimize cevaben 
~tı söyldi: 

"lt liayatta hürriyetten bü
'ı tc"k alamaz. Fakat 
'- h tket ve millet yolun
~ U~aya geldiğim için bu 
~ Ze'Vlde feda ediyorum. 
)~ad g<irüyoraunuz ya, halk 
,, benimle beraberdir. 

' ~ir dakika eksikliğini 
'tdt lıtııyorum. Cismim bapisa-
~ ~ tuhuın gazetededir,, 

AD OLU GAZETESi 
'liAKKJNDA 

1, dolu gazetesi alevhinde 

'-~~~ci umumilikç; taki
~andığım dünkü nüs-
t~t • Yazmlfhk. Anadolu 
lh.._ taı ınea•uı .. d.. .. lh .... & .. mu uru ra-
~ ·. dun sabah aaat 11 de 
~t ~ umumillğe gelerek 
~- 'lerın·n: .. ""Ql~ • •.,~. Anadolu gaze-
~ll'! •snat olunan auçlar ıun-. 
.;;- liiwı hakikat . ~it.ti neşnyat, 
~ "il t .. • _ft_ 
~11 t h . agyD', aKin umwuf-
1 t Yiç. 

,.._ ...._ Anadolu gazetesi F ethl 
a'ddiği gihı İmıirpalu 

balkonundan halka hitaben 
86ylediji nutukta, Şark mese
lesine temas ettiğini uydurmak 
suretile hilafı hakikat neşri
yatta boluumuştur. 

2 - Anadolu gazetesi 5 ey
lül cuma tarihli nüshasında 
halka serseri, sarhoşlar 1.. ke
limelerini kullanmak suretile 
efkarı tehyiç etmiş ve bu yüz
den halkı asabiyete sevkeyle
miştir. 

Anadolu gazetesi eeza usu
lü muhakemeleri kanununun 
159 uncu maddesi mucibince 
mahkemeye verilmektedir. 

Gazetenin başmuharriri 
Haydar Rfiştü bey meb'us ol
duğundan, Müddei umumilik 
tarafından masuniyeti teşriiye
sinin ref'i zımnında Adliye 
vekaleti vasıtasile B. M. Mec
lisi riyasetine yazılmıştır. 

Yeni Asır ıu malümab ve
riyor: 

"lzmir gazetecilerinin tevkifi 
etrafında vatandaşların göster
dikleri samimi alaka fikir htır
riyetini korumak için izhar 
edilen endişelerin en bariz 
delildir. Mülhakattan gelen 
mektuplarda telefonla bize 
teessürlerini bildiren karileri
mizin sözlerinde hürriyet hava
sını kıskanan, yeni bir tazyi
kin avdetinden ilrken endişeleri 
hissetmekteyiz. 
FETHi BEYEFENDiNiN 

ALAKALARI 

ve Mehmet Sım bey atideki 
müdafaayı bu aualin albna yaz
mıştır: 

Vali paşaya yazdığım açık 

mektup ile kendisini vazifesi 
bquıa bavet ettim. Çünkü 

böyle zamanlarda bir vali iki 
tarafı da korumıya, millete 
bir baba şefkati göstermiye 

mecburdur. 

Ancak bu sayede bftkümetin 
manevi şahsiyeti, manevi baba
lığı muhafaza ve birçok müessif 
hadiselerin zühuruna mümanaat 
olunabilirdi. N ~tekim Manisa . 
valisinin bitaraf bir zihniyet 
ile yapbğı idare hiçbir hadise
nin vukuuna meydan vermemiş
tir. Görüyorsunuz ki biz, hü
küm etin manevi şahsiyetini zafa 
uğratmak değil, bilakis kuvvet
lendirmek için Vab paşaya 
bu ihtaratta bulunduk. 

(Fırkanızı yıktınız, gömme
yiniz serlevhalı makaleye ge
lince : Bu memlekette vatan 
yavrulanna mütemadiyen bay-

rağımmn yükseldiğini , bay
rağın şan ve şerefini birçok şi-
irler marşlarla terennüm ve talim 
etmiş bir muallim ve bir muhar
rire birçok vatandaşlar şifahen 
ve telefonla Türk bayrağı in-

diriyorlar, Türk bayrağı yırtı
yorlar ve bu bayrağını indiren-

ler, bazı büyük adamlann gel-

mesi ile onu zorla çektiren-
" S. C. fırkası büyük lideri lerdir diye ıikiyet ederlerse 

Fethi Beyefendi mevkuf arka- bir muharrir ne yapar ve ne 
daşlara telgnif çekerek teeft- ? 
sBrlerine iftirak ettiklerini, mef Yazar • 

duba& tcl.fonpmım ap... " lunadW 
ıuetemi&e haber verbda, Wm ve ad
realntzl de bırakınız. Verdıtfnbı hava-

dlıtn ehemmlJdlae ılre ıuetemb 
mülclfabaı •-eJI Yu:lle bDJr, 

'l defoa nuıaaramn.: ı.taııbul " 203 ,. 
tDr. 

480 Kilometre 
Dünyanın En Seri 

<:>t<>lll<>l>ili •• 
Meşhur lngiliz sporculann

dan binbaşı "Segraf,, Ameri-
kada otomobil sürat rekorunu 
kazanmış ve saatte 231,36 mil 
takriben 400 kilometre sürat 
elde etmişti. Zavallı Segraf 
bilahare bir deniz motarü mü-

sabakasında tepe taklak olup 
boğulmuştur. 

Bu defa Loı Anjeles'te Har
ri Miller tarafından yeni bir 
otomobil inşa edilmektedir. 
Üç ay sonra tecrübesi yapı
lacaktır. Saatte 480 kilometre 
sürat elde edilmesi mümkün 

görülmektedir. İki motörü var
dır. Motörün biri ön tarafta 
diğeri arka taraftadır. 

1 
Bunla

rın her biri 24 Silindirlidir. 
Bu otomobil gelecek ilkba
harda yapılacak olan Dayto
nabiç yanş)an için hazırlan

IDAJctadır. 

Ben üç yaşımda öbllz kal
dım; fakat anam babam sağ
ken öksüz kaldım. Çünkü ikisi 
de birbirlerinden ayrıldı ve 
ikiai de ayn ayn evlendi. Beni 
Üsküdarda bir kadına teslim 
ettiler, ona aylık verdiler, ba
na baktırdılar. 

Annem babam bu kadma 
az para mı, çok para mı ve-
riyorlardı 1 Bilmiyorum, yalnız 
birşey hatırlıyorum ki, bu ka-
dın hep parasızlıktan şikayet 
ederdi. Ben biraz büyüyüp te 
beş altı yaşıma geldiğim vakit 
bu kadın bana şarkı söyleme
sini öğretti. Meğer sesim pek 
güzelmiş. Dinliyenlerin gözle
rini hayretle açtıklanm hatır
lıyorum. 

Altı yaşındaki çocuğun söy
liyeceği şarkıdan ne olur, 
demeyiniz. Bir kere bana 
öğretilen şarkıları biç yanlıpız 
ve gayet ince, hazin, yanık 
bir sesle söylerdim. 

Analığım olan kadın, ben 
şarkı söylerken, dinliyenlerin 
kulağına bir şeyler fıslar, on
lar da bana acıyarak bakar
lardı. 

Bir gün düğün evi gibi kala-
balık bir yerde şarkı söyle
diın, zengin bir hanımın göz-

Ondan aonra bu kadın 
beni hep sünnet düğünJerine, 
eğlencelere, kalabalık yerlere 
götürüyor, bana şarkılar söy
letiyordu. 

Annemden, babamdan hiç 
haber yoktu. Başkaları vasıta
sile benim paramı hadına 
gönderiyorlardı. Burada midi
ler? Seyahate mi çıkmışlardı? 
Ne yapıyorlardı? Hiçbir şey 
bilmiyordum. 

Ben eğlenti evlerinde tarla 
aöylemiye devam ediyorum. 

SoDralan, 'herkesin önüne gide
rek para toplamıya başladım. 

Bu kadın benim yiWimden 
para kazanıy~r, fakat bana 
bakmıyordu. Üstüm başım çok 
fena idi, karnım iyice doymu · 
yordu, az yemek ve çok dayak 
yiyordum. 

Nihayet bir gün bu kadın, 
beni o kadar dövdü ki, evden 
kaçtım, geceleyin bir ihtiyar 
komşu kadının evinde yatbm, 
ertesi gün oradan da çıkbm, 
eve biç gitmek istemiyordum. 
Polisler beni tuttular, bir eve 
hizmetçiliğe verdiler. Analığım 
öldü. Ben hlla o evde evlat
lıiım. Annemi, babamı tammı
yorum, isimlerini bile bilmiyo
rum, yüzlerini görmek istemi
yorum. Onlar sağ, onlar zengin, 
fakat ben öksüzüm. 

Şehrimiz Avukat Ve Hukukçuları Diyorlar Ki 

kôre uğrunda hapsolmanın bir Jandarmalano adam dövdü-

ıeref olduğu ve gözlerinden ğüne dair olan fıkra ise fU t D-c .. ı D Y Jd f k K B •• V ·ı k 
öptüklerini bildirmişlerdir. yürekleri parçalıyan hadise un uruşma apı ı, a at arar ugun en ece 

Gazetecilerin Mahkemeye Veril
mesi Ve Tevkifi Kanuni Değildir .. 

"Dün hapishanede ziyaret yüzü~den ryazılmıştır. DAVA y ı VE TeVK1FI dudur. Ve yine elyem mer'i AVUKAT ALI ŞEVKET B. 
gibıü idi. Bundan istifade e- Bır giin evvel matbaadan DO;r.R ÖRME ceza usfillerine na:r:aran ve Müddeiumumi beyin ifade-
den İzmir mllnevverler mev- çıkarken yanhanemize bir ço- \.J U G M 104 üncü maddenin 3 üncü · · k d hak · (C b' ı 

ql _ 1_ hlingG bü gür l • 1 Avukat ·•ıu"..1•rrı'• '"'--al B. sıru o u um; areti; e ır e, kuf k d • gıs mı """ '-'fW fıkrası deliletile memleketin kah J ı m1e b t) hal ar a anmw :ayard- , r n ag ıyan, .. Hizmet gazetesinden naklen ır e, zu ü 'ce eru a -
ederek tevecclih ve muhab- aıcak göz yaşlan döken bir Son Postada çıkan makaleyi asayişini bozar veya hükumet kın muhabbetini naaıl hastıra-
betlerini bildirdiler. ., vatanda" aeldi, hem agw lıyor okudum. Mus" tantiklerin ve bük- nnfuzunu kırar mahiyette gö- bileceksinizı fıkrasından çıkar-

.. ,.. • lillmesine de makalenin mana ak · · B aJ D. AVAMIZIN MÜDAFiLERi ve hem de yedi~ dayagıw an- kAmın takdir haklanna hür- d m 1.1tiyor ar. u su in mu-'"' ıs- ve muhtevası müsait değil ir. 
"Başta baro reisi Ahçızade )atıyordu.,, metkir olmakla beraber, bu Bugünkü esasati cezaiye bir hatabı, hükumetin manevi şah-

Mustafa] Nüri bey olduğu hal- makalenin manasında hükü- c6rmün failini tevkif için ha- siyeti olduğunu ne ile ispat 
d ·.-ı...: • • ....n.---a..1 il if metin manevi şahsiyetini tah- kime muayyen ve mahdut se- ediyorlar, anlayamadım. Çünkü 

e ~.mızın TIK:uuan e • SON POSTA kir edici birşey görmüyorum. sualin tarzı, açıkça maddi bir 
tihar ettiği yüksek hukukçu- Tevkif meselesi de takdir mes- ::~~~r için cevaz ve salahiyet şahsı istihdaf ettiğini gösteriyor. 
larimız, kıymetli avukatlanmız elesidir. Burada ikametgahı Ş h ld S ı· R B · "Bu maddi c:ahıs hükuA met 

kuf IYevmt, Siyui, Havadla ve Hallı gazetesi l k u a e e ım agıp eyın ..-
mev gazeteci arkadaşlanmızın o up ta aç malan ihtimali ve ki . b rt da m•munıdur ve hükuA meti tem•ı'I 

- d lA'l' · hakkı d tev 'fini mucıp, ence o a ... "' 
vekiletini hiçbir teklif vaki idare ı latanbul, Nuruosınanlyo e aı ı ımha etmeleri n a bir fiil ve hareket yoktur. ,, eder; kendisine hakaret, hü-
olmadan kabul ve deruhte bir zan mevcut olmıyanlann k A t hak 

Şetti •okafı 35 
• 

37 kablelhüküm tevkiflerini şah- BU MEVZU ÜZERİNDE ume e arettir. " tarzında 
etmek lütfünde bulunmuşlardır. - sen muvafık görmem." KONUŞMAK HAZİNDİR bir tefsir silsilesi yürütülemez. 
Vekillerimizin vekaletnameleri Telefon: lstanbul - 203 IKTl.BAS BiR CÜRÜM l Çünkü esasatı cezaiyeye göre: 

ı. Avukat r~an Emin B. k dün öğleden evvel üçüncü no- Posta Jrutueu 1 tanbul - 741 OLAMA z J' anunlan suçlu aleyhine tefsir 
K 1 b Telıraf: l.tanbuJ SON POSTA " Hükumetin manevi şah- · d w ·ıd· B f k k ter muavini ema eyin hu- Avukat Hilmi Riza B. caız egı ır. u ı ra ço 

1 siyeti tabiri, ceza kanununda- sarihtir H-k- ti • zuru ile tesrii ve imza edil- " zmir' de çıkan Hizmet ga- · u ume n manevı 
~ ABONE FiA ki maddenin hedef ve gaye- ah · . f . . k. mi .. tir, 11 

1 
zetesinde münteşir bir maka- ş sıyetıne at etmıye ım an 

, sini çok açık bir surette k 
Fikir hürriyetinin pişdar- TORKIYE - ECNEBi leyi aynen ve iktibas olundu- göstermektedir. Bu ciheti daha yo tur. 

guw mahalli d ö t rmek s ibaredeki süalin maksadı iradı: lan hak Ve hakikatin. yılmaz 1400 kr. ı Sene 2700 kr. e g 5 e ure- ı'yı' kavramak ı'çı'n memurl""• b 
750 6 Ay 1400 t'l neşretm k b' .. ·· l ..., (cebir, kahır, zulüm ve ce erut müdafileri olan awkatlanmı- 400 " 3 soo " ı e e ır curum 0 amaz. aleyhinde işlenen cürümler 
ıso : ı : soo :: Elyevm mevzu esasab ceza- için de ayn cezalar konulduğu- yapbmz) demek midir? Yoksa 

zın bu çok samimi teveccüh- ı'yemize go"re bu keyfı'yeti'n k kafidir (cebir, kahır, zulüm yaparsanız 
k k Gel ---•- nu düşünme • · . Aksi )erini minnet ve şü ranla ar- en e~ rert verilmez. cürüm olabilecemne ihtimal bununla halkın muhabbetini 

b•-•arc1 ıı t .ı e· halde meseli bir polis memu--1amaktayız. _, an meau ye ınmax. vermek milmkiln değil' dir, maa- bastıramazsınız) demek irin mi 
9.u runu tahkir eden bir kimsenin ~ 

"Halkın Sesi,, gazetesi de mafih bu takdir hUkkima mev- tecawzünü bir takım uzun ve bu yazı yazılmıştır? 
h b kii Bu noktalar üzerinde düşü-şunlan yazıyor: 62 adet dış 62 adet ı· ç geniş kıyaslarla ni ayet Ü .. - nürken, " su-•u lehine tefsir " .. S uh • • • M h t metin manevi şahsiyetine isal ~ 

er m amnmız e me ve "beraeti zimmetin asıl oldu-s B il n il :~-t k d · etmek neticesine vanlır ki bu-ım • ç ne .unuı a aı- guv " kaideleri unutulmamalıdır. 
• ğmlarak ( Val" b 1 1 A DU sadece kanunsuz değil batta resıne ça 

1 paşa- t • ti "' • Tenkit mahiyetini geçmiyen 
ya açık mektup), (Fırkanızı 0 omo } as gı gillünç bulmak iktiza eder. yazıda hakaret kasdı göremi-

kb.... gömmeyiniz ) (K til Her nedense biz devlet, hü-yı ........ ••• ' a yorum. Medeni devletlerde kim?) li hah akal T••ı•• • h• A ••d •• kümet, kabine mefhumlarım 
. ser ;.d m e ve u un ın ısan umumı mu ur- birbirine karıştıracak bir da- gazeteler bundan çok daha 

yuılar için . esi ahnmlfbr. ı ·· •• d Jilete kapılmışızdır; halbuki ağir tenkitlerde bulunduklan 
Yukanda ıerlevhalan ya- uğun en: bence kabineye söven kimse- halde cezai takibat yapmak 

zılmış makalelerin mündere- Muhtelif eb'atta 62 adet dış ve 62 adet iç otomobil lastiği nin hareketi bile bahsedilen kimsenin aklına gelmez f 
cab, Hnkümetin manevi ph- kapalı zarfla a1ınacakbr. 930 senesi malı verecek taliplerin her suçun kadrosuna giremez. Söz ve yazı hürriyetine karşı 
aiyetine tecavüz sayıldığından gün gelip eb'adı görmeleri ve 27 - 9- 930 cumartesi günü saat Böyle sade bir mevzu karşısında hurmet ve müsamaha ile ba
bunlar için ne cevap vereceği 10,30 a kadar zarflanm Galatada mfibayaat komisyonuna tevdi zihin yormak cidden hazin reket, cümhuriyetin yüksek 
een:nubarririmbden aonılmut etmeleri. bir şeydir.,, terbiyesi iktı.zasıdır.,, 
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os· HASAN D MACUN 
BiR HARIKAI SAN' AT OLUP 20 KURUŞTUR. DANTOS tlit macunu elitleri 100 ıeae yqabr, çlrilmekten-vikaye eder. Difleri iaci ıibi beyazlabr. Dit etlerini kunetlendirir Ye kana· 

maktu meneder ye dltlerin aramada kalan tefelsBbab ve ufuneti izale eder. Dit atnlanna, nezlelerine mani olur. Ağızda rayet litif bir ıerinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve 
ajudu gelecek laer tlrl6 hutalıldana sirayetine mani olur. Avrupada daima Lirinciliği allr ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büytik mükifab ihraz. eder. Albn madalye ve 
nipnlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantoa dif macunu yerine bqka bir marka verilirse almayınız. Çlinldl Dantoa dlinyanıa en enfea ve miikemmel dit mlistahzancbr. 20 kuraftur. 

Kız ve erkek - Leyli ve nehari 

Istiklil Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur 
Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teşkilat 

dahilinde idare edilmektedir 
TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 

Talep vukuunda tarifname ıönderilir. 
Şelızadebaşı Poli. merkezi arkasın:la 

Telefon: latanbul 2534 

İimir ziraat mektebi müdürlüğünden 1 

Kayıt Ve Kabul Şeraiti 
1 - Mektebe orta mektebi mezunları bili müsabaka almır. 

TAlihler mektebe alınacak miktan tecavi1z ettiği takdirde mü
aabakaya tabi tutulur. 

2 - Mektep leyh ve meccanicfar. Birinci maddedeki evsaf• 
tan bqka mektebe girmek iatiyen efendiler aşağıdaki prtlan 
ela haiz olacaklardır : 

A - Tllrkiye tabaa.sından, 
' B - Y qı 19 dan yukarı olmamak. 
C - Vücudn ziraate mitehammil olmak. 
D - Sari baatalıklardan aalim olduğunu musaddak tabip 

raporile tevsik etmek. 
E - Ata şehadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 
3 - Binat liraatle iftiıal eden çiftlik ve arazi sahibi ev

lldı olduğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayit ve kabul zamanı teşrinievvel bidayetine kadardır. 

Vahan K~çyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 

T h . Kıhç Alipqa Ç8'acı sokağı 
op ane: N. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

.J:lrB ÇKİ YURDU Müdürlüğünden: 
18 lacl elen Haui ifia DİV ANYQLU Tel lat. 

talebe kaydına bqlanDUfbr. 2083 

HiÇ BEKLENMEDICl BiR ZAMANDA 

BlltD!NB1RE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BlLETl ALMAKLA 

K A B 1 L 111 R . O N U N 1 Ç 1 N : 

TAYYARE PIYANIOSU BlLETINI ALiNiZ 
1':fo~11Teşrinievvel1930dadı 

BOYOK iKRAMiYE 40000 LİRADIR 

Dr. A. KUTİEL -- BEŞiKTAŞ --
0 1 K 1 Ş Y U R D U Muayenehane ve tedavii elektrild 
El lfleri sergisi umuma laboratuvan: Karakay Topçular 
açıkbr. Kayıt devam ediyor. cadde.i No. 34 

.. __ Akaretler 62 --- .. ---------

lstanbul beşinci icra daire

ıinden: 

Mahcuz ve sablma11 mu· 
karrer Beyoğlunda Maçka'da 

Maçka palas cİYannda tramvay 
caddeeiade 71 numaralı dnk
klnda bakkaliyeye mOteal

lik emval arttırma ile 24 -
9 - 930 prpmba gtlnli 
aaat 18 dan itibaren malaallin

de aablacatınclan mllfterilerin 
möalHnde huır baluaacak 
......... alncaatlan illa 
o ..... 

VELi ZADE VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

SAMI vapuru 
18Eyltıl 

P b günll ak
erşem e şamı Sir-

keci nhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Of, Rize ve Hopaya 
azimet ve avdet edecektir. 
Ynk ve yolcu için Sirkeci 
gilmrnk salonu kar~aında 
Alllye hanında birinci katın
daki acentalıi• milracaat. 
T eleloa ı l.t. 980. 

Mevsim Y aklaşb 
bn münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fınm ittisalinde büyük mahallebicinin 

il 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mllkemmel kumaşlardan en ıon modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi 

çeşitlerde -.ıilntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 
ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS 

lngiliz muşambaları . 
Kabilitebdil muşambaiar 
Muşambalar bivertin 6tarı. 

9 1/ Uradan 
2 itibaren Deri taklidi muh· M b } 13 1/

2 telif renklerde uşam a ar 
14 1

/, 

MUfambalar lnrillı -
biçimi luuDaflardıua 

t 

Gabardin pardesül 
MUFLON iLE 

19 '/, 
17 1/2 

25 1
/2 

" .. 
" 
" 

Son moda biçimde M b l 
ve kabili teltdll uşam a ar 14 1/2 

Muht;~lı.':.~ı'i~erde Trençkotlar 17 1
/2 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

" 
" 
" 

Met hur Mandelberg m arka emperı~atliliıe 29 t /
2 Gabardin pardesület 

Kauçuk muşambalar 4 1/2 
" Bivertin muşambalar 7 1

/2 " 
Mandelb!~ ~~rdes~ler 37 1

/ 2 " 
Trençkotlar 9 112 " " 

İngiliz biçimi kum:l~ardan 22 1
/2 

PARDESfiER " Trençkotlar muflon ile 13 1/2 " Trençkotlar 17 112 Yünlü paltolar 9 1/2 " " 
iyi cins yünlü 13 1

/ 2 " Ayni zamanda erkeklere mahsua gayet tık 
pardesüler, paltolar, kostümler, ve muşambaların 

müntehap çcfitleri ve hanımlara mahaua mantolar ve 
ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

Seyrisefain 
Merkez acente.iı Galata köp· 

rü ba,ı 1da Beyoğlu 2362. Şube 
acente.i: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. lat. 2740 

lskenderiye sür'at 
postası 

(İamir) qpuru 19 Eylül 
cuma 13 te Gala.ta 
nhtımuaclaa kalkarak cu
martesi aabahı lzmir' e Ye 
alqamı lmıir' den kalkarak 
pa.Drte.i t.kenderiye'xe_ v•
racak Ye çaqamba laken-
deriye'den kalkarak lzmir'e 
utnyarak latanbiıl' a gele
cektir. 

lsKDNDERIYEDEN ak· 
tarma PORTSAIT için de 
9fJa kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

(Karadeniz) Vapuru18 Ey· 
101 pertembe akşamı Galata 
nbbmından kalkarak Zong 
dak İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, F ataa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya ri· 
decek ve dönüşte pazar İl
keleıile Rize Of, Sürmene 
Trabzon, Polathane Gireıon; 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
lnebolu'ya uğnyarak gele
cektir. 

14 1
/2 

18 1
/2 

,. 
" 

Toptan Fiabna Perakende Satış 

Arnavutköyünde kagir ·çifte saraylarda 

Leyli v~ FEYzlA Ti LlsELEICI Kız ve 
Ne harı Erkek 

Ana ıınıfı, bk sanıflan ve ayn tqkilit dahilinde im ve erkek orta ve H.e k1S1mlarmı muhtevidir. 
Aann icap ettirdiği en mlitekimil vesait ve tqkilib baizdir. Kayit muameletine ~· 
Kayit için mektebe veya latanltulda Buiret hanında ikbsat tirketiDe mlracaat ectiiebilir.-lr 
tan bul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeje kadar direkt Yeuİt lflettirilr 
cektir. Reami karara ~evfikaa mektebimizde dahiltepinienltle clenlen bstfı•cakbr. 

Bebek ,210 T elefoa lataabuh 288f 

Orman ameliyat nıeketebi 
Orman miilwndi• muavini yetiftiraek üzere yenid• -cdmlfbr. Le1I " 

Mtlddetl tahailiyeai aç aenedir. /dtpabultl. Ba,ilkclere a.J,çe W,""'-'llr. 
T.alet>. by,t ve bbali9e ~. Kayt Ye kUal m ... eltll 1 T ....... "91 

bine kadar cleYam edecektir. 
25 talebe alınacakbr, Fazla talebe zuluanuıcla aralarmda •••aka ,.tac•lırtı•. 
Orman ameliyat metebi kayt ve kabul şartlan: 
1 - Talipler Tllrkiye cumhuriyeti tabumclan olacaktır. 
2 - Taliplerin yqlan 25 ten yukan olmayacakur. 
J - Talipler orta mektep mezunu olacaktır. 
4 - Talipler, hastalıklı, sakat olmadıklarını, arızah yerlerde claihk .. ftllcle JlriJIP ~ 

mıye ve hayvana binmiye bilnyevi teşekkiilitının müsait ve mltahammil oldujuaa tudik ~ 
bir tabip raporun malik olacaklardır. 

5 - Talipler iyi ahliklı olduklarına ve hiçbir lfilııa cezayı mllltelzim ef'al ve ~ 
bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tudikli olan ihtiyar heyeti muba~ 
malik olacaklardır. 

6 - Mektebe kayt olnnan talebe olbaptaki ıartlanna tevfikan noterlikten tasdikli k~ 
se~edi vereceklerdir. Orman mühendis muavini olmak için ol'DUlll ameliyat mektebine ~ 
talip olan orta mektep mezunları l teşrinievvel 1930 tarihine kadar lstanbul'da BilJ.,.~. 
dere'de Bahçeköyünde Yüksek orman mektebi rektorluğuna yahut orman müdllrlükl~ 
orman müdürleri olmıyan yerlerde en biiyük mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile m~ 
etmelidir. Talipler istidalarına hilviyet cüzdanı, mektep şalıadetnamesi, aşı tabadetn.....,.
biisnü hal mazbatası ile tabip raporunu raptetmelidirler. 

fll _____ Saraçhane B&flnda Horhor Caddesinde Mllnir P8f5 konatında ____ ..... Cuma sinleri k3prllden 
saat 11,15 de doğru Yalo
vaya ft Y aloYaclan saat 19 
43 de dojril k6prilye 01-
poltalar latav eclilmiftir. 

~;~e HAYRİYE LİSELERi ~~e': 
Ana, ilk, orta ve lise kııımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. ~ 
ıınıflan mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mllrekkeptir. FraJ191"'""d Dr. HorhorODİ tedrlaata ilk sınaflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dik~t:..•ilıl 
ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe ıelir ve ·~ 

Beyoğlu Mektep aokak Na ---- efterine a~ Yeaaitle 16nderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir.--~ 
36, muayeae aabalıtaaalqa .. ı_;_~~~~~~~~~~--'-'__,.....~~~__,.....__,.....~~~~__,.....~~~~~~~---. 
bel. ......... : ........... "' 


