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S 0-N POSTA Halkm gözüdür: Halk bununla görür 
S O N POST A Halkın kulağıdm Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla •Ö ler. 

- Sen eski fırkad~nsın, ben de yenisine girdim, hangisi 
kazansa biz kaybetmeyız. Fakat ya bir ücüncü fırka çıkarsa 
ne yapanz?. 

- Adam sen de... Üçüncll bir fırka çıkıncıya kadar bizim 
oilan bilyür, o da oraya girer. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Halk Nasıl Fırka 
Görmek İster 

Dün, rast geldiğimiz, vatan
daşlardan biz.de nasıl fırkalar 
görmek isteclilderini sorduk; al
dı~ um: cevaplar şunlar: 

Ercüment B.(Lileli apartıınanı 
3-31 ). 

- Tabii fırka tipleri sınıf
lara, fikirlere dayanan ve 
onlan temsil eden fırkalar dır. 
Gayri tabii fırka tipleri ise 
aralannda fikir. sınıf> menfaat 
birliği olmıyan kimselerin tetr 
kil ettikleri fırkalardır. 

Buıılar kof fırkalardır. Tabii 
fırka tipleri i.se kuvvetli olur~ 
lar; siyasi hayattaki meddüce
zirler dolayısile iktidar mev
kiine gelirler, giderler, tekrar 
gelirler, tekrar giderler. 

Bu fırkalar dejenere olmaz
lar Cemiyette ancak mensup 
oldukları sınıf mahvolunca 
kaybolurlar. Ben, bizde bu 
nevi tabii fırka tiplerine ta
raftanm; .. 

Seba ti 8. (Üsküdar, Uncu-
lar sokak 51 ) 

- Cemiyetteki ikbsadi, iç
timai, hukuki kıymetler muh
telif sınıf ve zümreler tara
fından muhtelif telakkilere •e 
muhtelif tetsirlere uğrar, bu 
telakkiler, bayat dahilindeki 
smıflann içinde bulundukları 
bayat şartlarından mülhem ol
dukları fikirlerin tabü biT 
neticesidir. 

Fırkalar, cemiyetteki mü
esseseleri ve bu müesseseleri 
benimseyen veya benimsemiyen 
kütleleri temsH edebildikleri 
nispette tabii, zaif veya kuvvetli 
olurlar. Aralarında hissi, fikri 
birlik olıniyan teşekküller fırka 
mahiyeti arzetmez. 

* Ömer Halit B. (Bakırköy, 
Yeni mahalle) 

- Bir cemiyette muhtelif 
ıımflar olduğuna göre muhte
lif fırka teşekkülleri olabilir: 
Liberalist, müdahaleci, Etatist 
fırkalar gibi, içtimai birer uz
viyet olan insan kitleleri ıeraiti 
hayatiyelerine mensup olduğu 
kitlenin manhk ve fikirlerine 
göre veya bu fırkada olabilir
ler. 

Fırkaların tabii oluşu fikir 
birliklerini, menf eat birliklerini 
temsil etmelerindendir . En 
kuvvetli fırka tipleri de bu 
nevi fırka tipleridir. 

* Muammer Lütfü B. (Hukuk 
fakültesi mezunlarından) 

SON POSTA 

DABILI 
Belediye İntihabatı Etrafında · Sirkecide 

Dün idare işle- Vali Muavini Ne Diyor? Denizde Bir Ce
ri~e Uğra~ Müdahale Görürseniz Haber Veriniz set B~lu~du. 

Fethi B. yoktu, Tahsin B. Bu sabah Sırkecı araba va-

Serbest F. 

yoktu, Nuri 8. yoktu. Bina- puru iskelesinde denizde 30-35 
enaleyh Serbest Fırkanın İstan- Anadoludan gelen telgraf- lntihabattan ıikiyet eden- yaşlarında, üstü başı temiz bir 
bul merkezi dün sadece idare Jar bazı yerlerde ban kimse- ler makamımu;a ve kaymakam- erkek cesedi bulunmuştur. 

ler, tarafmdan intihabata mü- lıldara müracaat edebilirler. 
işlerinin tanzimile uğraştı ve 
faaliyetin azalmasından da is
tifade ederek taşra teşkilatına 
ait cevaplarım çıkarmaya ça
lıştı. 

YEŞİLKÖY VE BAKIRKÖY 
Ocak merkezlerinin teşkili 

tamamen bilmiştir. Bkırköy 
şubesinin reisi sabık Atina se
firi Galip Kemali beydir. 

Liman şirketi baş müfettişi 
Kadri, dişçi Rifat , esbak 
Adliye müsteşarı Bahattin bey
ler idare heyetini teşkil et
mektedir. 

Pirinç Fiatlan Da 
Düşüyor 

Bu sene bol yerli pınnç 
vardır; halk yerli pirinçleri 
kullanmaktadır. Fazla ecnebi 
pirinci ithal edilmemektedir. 

A vrupaya Gönderilecek 
Talebe 

Avrupaya tahsile gönderile
cek talebeni imtihan kağıtları 
dün Ankaraya gönderilmiştir. 
Kazananların isimleri on gün 
sonra ilin edilecektir. 

Yeni Teşkilat Ne Halde? 
Dün kaymakamlar vali mu

avininin riyaseti albnda topla
narak yeni teşkilibn aksayan 
noktaları hakkında müzakere
de bulundular. 

irtihal 
Doktor İsmail 8. dün gec€. 

irtihal etmiştir. Cenazesi yarınki 
perşembe glinu saat on buçuk
ta Şirketi Hayriyenin bir vapu· 
rile Sanyer iskelesinden Sir
keciye nakil ve Merkez efendiye 
defnolunacaktır. Cenabı hak 
rahmet eylesin. 

- Bizdeki yeni fırka fikir 
fırkası olmabdır, 

* Kamil Ef. (Cağaloğlu, 26) 
- Fırkalar, fikir ve menfaat 

sistemlerini temsil etmelid!rJer. 
Cüzüleri arasında bağlanb ol
mıyaıı fırkalara 11 kuvvetli fır

kalar" denemez. 
içtimai hayatta keyfiyetin 

kemmiyetten fazla tesir ve 
kuvveti vardır. 

Cesedin 10- 15 gün denizde 
dahale edildigıy 'ni bildirdiler. Rey Pusulalan Basıldı 

kaldığı anlaşılıyor. Boynunda 
İstanbulda da az çok şikayet R J ı b' b' ey pusu a annın ta ı ıt- ve başında bıçak yaralarina 
sesleri yükselmiye başladı. miştir. Bu pusulalar intihap san- benziyen yaralar vardır. 

Bu vaziyet karşısında vali dıklan yanında bulunacak, in- Ü 
muavini Fazlı Beye müracaat tihap edecekler intihap ettik- zerinde bir anahtardan 
ettik, intihap meselesi hakkm- lerinin isimlerini bu pusulalara başka hüviyetini teshit edecek 
da ne düşündüklerini sorduli. yazacaklard11. bir şey bulunmamışbr. Zabıta 
"Faıh Bey şunları söyledi: BİR MÜSTAKİL NAMZET tahkikata haşlamışbr. 

- "İntihap tam bir serbesti Hoşgör gaz.etesinin sahibi Balıkçıhk Mütehassısı 
dahilinde cereyan edecektir. Halit Cemal bey belediye aza. 
Herkes istediğini ve istediği lığına müstakil olarak namzet~ A n k a r a d a 
fırkayı kazandırmak için pro- liğini koymuştur. İntihap edilirse Balıkçılık mütehassısı Mösyö 
paganda yapabilir. tahsisatını Tayyar cemiyetine Veberman bazı işlerin halli 

İntihap kanunu. ne gibi şey- hediye edecektir. için Ankaraya gitmiştir. Şeh-
ierin müdahale olduğunu ve BAKIRKÖY NAMZETLERİ rimiıdeki balıkçıların kanaatine 
intibabatta ne gibi şeylerin Rivayet tdildiğine göre Ser· göre mütehassıstan kafi dere
cürüm teşkil ettiğini tesbit best f 1Tkanm Bakırköy namına cede istifade edilmemektedir. 
etmiştir. namı.etliğini 11aı.edeeeği aza 

İntihabata fesat karıştıran sabık Atina sefiri Galip Ke
lkim olursa olsun takibattan mali ve sabık adliye müstqan 
kurtulamaz. Bahaettin beylerdir. 

Portakal Tüccarları .. 
Anlatmak İçin 

Geldiler 
Vaziyetlerini 

İstanbula 
Dörtyol'un portakal tacirleri~ iskenderon tarikile ıevkedil

bu sene vaziyetlerinden biç te miştir. (400) bin paket için 
memnun değillerdir. Dertleri (300) bin lira ecnebilere git
vardır! dertle~ni anlat~ak iç.in bıiştiT. Seyrisefainin on beş 
d~. Istanb.ul a. gelmış~erd~. günde bir . bu hatta bir vapur 
DortyoJ tacırlerı Başvekıle hi- . 1 . . •st dik l dı 
t b b . k kt h ış etmesım ı e ; oma . a en ır açı me up azır- . . . . . 
ı ı d B kt t ·• şımendiI er tarif esmd~n hıç ol-

ıad~ıklş ar. ır.nl udme up a soy-~ ı mazsa biraz tenmat yapılmalı-
e ı erı şu ar ır : d 

1 - 0 Biz artık prim tevzii 
şeklini istemiyoruz. Bunun se
bebi: Rusyada ticareti harici· 
yenin kapanmış olmasıdır. Rus· 
larla yapılacak yeni mukave
lede Ruslann 1 teşrinisanide 
mübayaatta bulunmalannın 
kaydına lüzum vardır. 

Bu ay mahsulün idrak ve 
toplanma zamanı olduğu iç.in 
ehemmiyetlidir. Mahsulün top
lanmasıaa bir ay kalmı~tır. 

Mukavelenin biran evvel 
akti lazımdır. 

2 - Portakalcılara (100) bin 
liralık bir kredi temin edil-
melidir. 

3 --- Cieçen sene 
edilen malların 

ihraç 
hepsi 

ır." 

ESAT BEY 

Dini müesseseler müdürü 
Esat B. me:ıuniyet alarak İz. 
mite gitmiştir. 

Pendiklilere Müjde 
Bu sene Pendik itfaiyesinin 

teşkilatı tak"iye edilecektir. 
Bir arozöz ile bir de motopomp 
ısmarlanmak üzeredir. 

Bir Tayin 
Gedikli küçük zabit mek

tebi muallimlerinden Faik B. 

Amasya orta mektebi tarih 
coğrafya 

edilmİ$tir. 
muallimliğine tayin 

Evkafın Sigorta 
Tahsis ah 

lstanhul Evkaf müdüriyeti 
bütün vakıf akarlan sigorta 
ettirmek için müdüriyeti umu
miyeden telgrafla tehsisat is
temiştir. 

Tramvay Altında Bir 

Kadın Çiğnendi 
Bu ubah Sirkecide Şahin 

paşa oteli önünde, Beyaııttan 
gelen bir tramvay arabası mu
sevi bir kadına çarpmış ve 
kadın tramvay altmda kalarak 
ezilmiştir. 

Cesedi henüz çıkanlmadığı 
için ismini öğrenmek mümldin 
olamamışbr. 

İzmirde İlk Sorgu 
Başladı 

İzmir, 24 (H.M.) - 161 in
ci maddeye tevfikan muhake
mesinin yapılması için asliye 
mahkemesine verilen Anadolu 
gazetesi mes•uı müdürü İbra
him Beyin ilk sorgusu dün 
yapıldı, muhakemesi 30 eylül
de icra edilecektir. 

158 inci ve 159 uncu mad
delere tevfikan muhakemeleri 
için Ağır cezaya verilen Hizmet 
ve Yeni Asır muharrirlerinin 
ilk sorguları bugün yapılacak
tır. Muhakeme günü henüz 
meçhuldür. Arkadaşlarımızın 
hepsi de Memleket hastane-

) sinde bulunmaktadırlar. 

EJliil 2S . 

Günün Tarih 

H. F ırkasındaki 
Münakaşalar 

Aakar .. 23 - Halk Fırkan .. .,.ır 
leyin aaat onda Afyon Karahlııar meb'' 

uau Ali B~yln rlyuetl altmda toplaııdıt 

bk Ml:ıG ismet Paşa aldı, va.ziyeU tavıJlı 
etti. Muhtelif tealdtles- k.,.....U hd" 
kean bildiğini ıöylemealnJ ı.tedlı 

- Kusurlar meydana çıJuuı, de4llı 
Bu mukaddimeyi müteakip: 

"Kabine bundan eTVel bütO' 
icraabnı açık ve serbest bil 
surette fırkaya anlatmış 
fırkanın itim adile icraa 
bulunmuştu. Şimdi de taal"iP 
ederse ayni suretle icraata devai 
edeceğiz." Dedi. 

Müzakere başladı, bütün miltcılcl' 
lar şu on bir sualin etrafında toJ" 
!anıyordu. 

1 - Asayiş nasıl? •• 

2 - lnhisarlıırdan ceplerini doldııt' 
du]ar •• denilen adamlar kimlerdir? .. 

3 - Cümhuriyet Halk fırka61, Oll 

hiildlmeti ve onun reımi ve gayri re 

teşkilatında yolsuzluk var mı ? .• 
4 - Tütün iohisanmn getirdiği 

milyon liralık varidat geldlll gibi 

raf kapısından çıkıp gidiyor mu ? .. 

5 - Devlet bütçeainde bllUlaı t 

nıf rayretine raimen M;ylendiil 1 

bir bnıf vaziyeti var mıdır? 

' - Mu.amele, kazanç, veraset 
lerlnde tadillt yapıl.maz mı? 

7 -.lrti,a kanunu tqdit et!' 
mez mi, memleket hakikaten 
irtikap deryaaı içinde mi yüzüyor 

8 - Muhalefet tahripkar 
tahrikkir unsurlann faaUyctin~ d 
bir nevi perde olmAk vaıJyetiı>O 
kalmıyor mu? 

9 - icra ve ifli.t 
tadili kabil mi? 

10 - Ecnebi aermayesl e 
için karşı fırka ile Cümhur; 
Halk fırkası arasında pren.1ip 
tilafı var mıdır? 

11 - Hükumetin muha 
karşısında kabine yaıiyeti ned' 

İçtimada en ehemmiyetli s 
aöyliyenler araaınd:ı. Celil N 
(Gelibolu), Reşit (Malatya). fi 
Sami (Muş), Mazhar Müfit (Deni 
Remzi (Sivas), Besim Atalay ( 
aaray). Yahya Galip ( Kırşebit 
Mehmet (Kastamonu), Aaal (B 
cik) B. icr vardı. 

Münakaşa evvela 
başladı, Celil Nuri 
almışb: 

- "İsmet Paşa hükumet' 
ettiği en büyük iyilik. d 
ve harici itimadı muhat 
etmiş olmasıdır. Yalnız bu 
olsa milletin ıükranıru te ' 
kafidir. Karşımızdaki fırka 
muhalifler beyanatta bulurı 
ken bize ceplerimizi doldarııt 
isnat ediyorlar. Bu bapta 1' 
dilerine nasıl cevap verih1'. 
lazımgeldiğinin müzaker 
rica ederim,,. 
diyordu. 

Gelal Nuri Beyden sO 
Malatya meh'usu Reşit 

f Devamt 3 üncü sayfada 1 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Adliye Vekili .. 

1 : Huan B. - Mahmut Eaat bey J O ailr.el 
güheylhıa lstilnde duramaum. Hayvan btras 
azgınca ... 

2 ı HalUlll B. - Ben sana demedim mi ? 
Bak... Nelel' ıapıyOLoo Bu giiheylim zaptetmek 
flççed.ir. 

________ __. _____________ J 

3 : Haaan B. - Gel sen o attan in de, fU 1 4 : Hasan B. - GördGn mü lfte... ~,; 
e9ete bin f Daha selametli hayvandır bu. clinlemediD, diiftiln 1 Bea sana ıNJylectilll 

anlatamadım. 
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Her gün -Halk Fırkasının 
Devletçi _J 
Siyaseti 

~-- il. ZEKERiYA 
Umami lwpten IOllft dün-

Januı her tarafında 10syalistler 
kunetlmmifti. Fakat bilba11a 
ltaıy.acla 109Jaliatler mevkii 
iktidarı az dalaa elleriae ah
,........_ Birçok 1erlerde amele 
falırikalara ftZlyet etti, lallldi
-ti ele aldı. ltalya iSİ adam
larla BolteM hir iradeye cloj
ra ıidiyorda. 

o --- leDe ~ 
lsi•d• lllMJilli çıkb. s., .. 
lizmia ltaı,acla BolfeWdlk te
• etmek i9temesine kup 
laayrak açtı. Büsblt&n yeni 
.. idare kurdu. Bu idare 
cliiııyanm o vakte kadar tanı
"'İı demokratik iclarelerden 
i.İçbirino beuemiyonla. Bol
tevik te cleiildL l.mi idi ve 
Pl'euibi, ferdin menfeati 
fevkinde devlet menfeatinin 
it.ikim olmam idi. Y almz te
lllelini ikbudi esaslar lberine 
lcurmuttu. 

Çialdl memleketin en büyük 
elerdi ikbaadiyab idi. F qima 
-.yalizmin plebeaine karp ih
claa edilmjı yeni bir ikbwl 
Iİltem olarak ortaya çaktı. 

lf. 
D&ayacla komlllist areya-

lllllua en kuvvetli olduja ,. 
Aıawı1.mr. 

KomAniıt fukasa IOll a
llaanlarda faaliyetini artbrdı. 
T etldlAta daha ziyade lmnet
leııdi. 

Ve Almanya da komlnimıia 
ralebe.i ihtimali •elite ..,.... 
clarauya bqladı. 

Ba C8NJUlll karpamcla mii
tefenlE fnblarm matlüp ol· 
..Wı tin meseleli olmaya 
.... •mqtı. Bmnm llıerine diğer 
farlcaıardu bir ban birlefti-
..... Nuyoaal - Soq.u.t ismi 
...... fqi.t bir fnb dcada 
tetirdiler. Ba fırka devlet oto
rlteaini fertlerin menfeatinin 
~de tutan ve dmetçiliğe 
-.ı lmnet veren bir fırkadır. 
O. llD evvel yapılan intihapta 
~ farka ekseriyeti k•ıancla ve 
•aıibüatlerin mevkii iktidara 
hlmelerine mani old& 

* F qizm akalliyetin eberi-
hte mutlakıyetle hakimiyetini 
.._. eden bir devletçilik 
.s.ıe..u okluiu için bu Iİ8tem 
~de bOldimet etmek kolar
~·.Hürriyet yoktur. Hel'feye 
..:vlet ve devleti temsil eden 
~et hakimdir. Kontrolsüz 
""'llCUIDet kadar kolay birtey 
-.. audar? Onun için fatizm 
Çeltoalcwakya, Lehistan, Yugos· 
~i yeni memleketler 

da taklit edilmiştir. 

* .-_ l.aet Paşa Sivu natkun-
1..... .• lıGktmetin mutedil dev
~ oldutanu 16ylemifti. Şim-

;; ~...:··= 
~takviye edileceiini İfİ· 

'l'~Je de mtltbiş bir iktı
~~ reçirmekteclir ve 
._ .............. izalea çarelerini 

~- Halk fırkHmm fqiz-
"--. dotnı kaçtJiuu gir&-

~- bizde f .. zimin ,.ımz 
... cle.letçmk tarafı •••acak, 
........... ikbwll ........... 
~ Mileceldir. Ba ..... 
- .... dnlet .. .-.. 
.... ~- ..... releceldlr. 

rlc_..a, devlet oto-

! 
POSTA 

J 

Son Posta'nm Resimli Makalesi: • Halcsızlığa Talıammü.l * 
.. 

• 
ttı\tA ı 

" 

1 - Yalnnm•na ..,. inaa ••bdlla 1 I' - O. ,.._ .. ., ft ... ••..- ı 3 - GGntba blrbacle .ız de h.tkmıhta at-
wtrar da oma mNafaa ebneueaıb... w•Hı; ı ı , nr" etrafmwla Wr yardama INla•uam•L 

• ---- ~-t- - ----- ------·. .. .. . 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Reisicümhur Hz. •ye tihaba Kanşıkbr \ Belediye tn,tihabıb 

asının usnu ıye- . Mücadele Hararetle 
tinden. ~üp~e ~mi- . Dahiliye Vekaletine Telgrafla Devam Ediyor 
yeceğinı Söylediler.. Müracaat E' J.•tı • t. . lzmir, 24 (H. M) - Aychn'da 
Ankara, 24 (Sureti mabsu- al mış iT Halk fırkası tarafmdan bele-

sacla giden arkadapm•zd•n )- lzmir, 24 ( H. M. ) - izni& intihababada lranfıkhk hlldlm· diye azahjına namzet g~ste-
Diln meclisin iç.timaıadan fermadar. Tepecik denilen aeıntte 18, Karpyakacla 8, tehrin rilen zevattan &çil istifa 
sonra elli altDllf meb'uı reis\· birçok mahalleelrincle de birçok sokaklar deftere repaemiftir. ~:"dllide Sme.t fırkanın 
ctlmbur Hz. nin etrafında top- laimleri kaydedilmiyea kimselerin adedi elli bini ıeçmektedir. 
lanmıılar, yeni fubnm ç•btma Belediye defterlerinde görülen nok.unlana ikmali ndec:lil- ( 150) rey almam kart-uda 
tarzmdan, memlekette mlrteci mifti. Heniz ba vait tutulmamlŞbr. Halle fırlrau •Gfldil vaziyete 
~ ~ ftnliiinclea Serbest fub hu vaziyet Kart111Dda Vdiyete ye Dahiliye diifü nce intihabab durdurtmut-

fiktyet. etmiflenlir. vekMetiae pkiyette baluada.; Halk fırkau buna rağmen va· tur. 
Gazi H1. yeal fırbam ... siyettea beclbindir. sake ve Çine taraftanncla 
andan f. -'-~ bm Serb L-'----- ı Halk fırk- ••r.et hulama· zum • •ıu.:-__, . at nnuuwı umir belediyesine gCSstereceği namzetlre 

Yanht lweketl.. elu iNie bugtbı Din edilecekti. Fakat taha•.nl eden vaziyet karpamda 
mazur ,arOJmek İC9 tltijin· tehir edildi. ........ ..,. ....... ,. 
be edilmiyecellacl, bahaecle
rek ............ teMir etmifler, 
" tenkitlerinde matedil olma
lanm taniye ebaiflerdir. 

e. içtimada bulanan meb'
mlar )'ml fubya kartı daha 
dostane ftll,.t ......... 
YENi FIRKA YA YER LAza1 

Nuri he, Mecliate IWk 
flrbm için ohlaia ... 
kendileri için ela hususi bir 
toplanma yeri lleterilme.mi 
istemiş, Meclis Reili biaac1a 
yer olmadıimclan, hariçt. ttir 
yer tutulmuım teklif ebnif, 
Nuri Bey kabul ebnemiftir. 

Mali Layiha 
Tasvip Edildi 

Ankara, 23 (H. M.) - Ma
liye endlmenine havale edi
len malt llyiha encllmence 
tasvip edilmif, tatbiki için 
mevcut altmıı milyon liramn 
30 milyonunun Döviz mllbayaa-
sma tabiisine karar verilmiftiL 
Bu mübayaayı Oaıaah ban
kası yapacak ve her hafta 
büktmete bildirecekti. 

Mahmut Esat 8. 
Ne Olacak? 

lzmir, 24 (H. M.) - Sabık 
adliye vekilinin Halk fırkası 
1zmir miifettifliğine ıetirilece
iine dair bir rivayet vardar. 
5-dum. Şimdiki mllfettif Zlh
tll bey: 

- Haberim yok, eledi. 

ritesi mefhumundan pkarc:Lk
ları manaya baJalna aeticenin 
huraya varacap... flplae kal
ma 

Biz ba cereyum y..... ol
duiuna, devlet içia deYlet ..._ 
temi• liberalizm kaclat mo
claaı ıeçmif " iptidai bll'fey 
bulundujuna bnllz. Halk &r-
kaun•• lllahat yaparken ba 
pnlqhta ..._., .. t.ımeM.i 

Günün Tarıihi 
( Bat tarafı 2 had uyfacla ) 

kftnGye ~ ı..tDrap ve irtifa pıt verıi tarhederler. Şikayet 
rivayetlerine temas etti. dinlemezler, bunun önüne geç

Buna müteakip Mazhar ~ mek lizundır . 
6t B. klr.a;e 1eçt1: iL YAS SAMI BEY 

V AZIYETI DÜZELTMEI( MEMNUNDUR 
LA Z 1 M b,u Sami beye sıra pldi. 

..... ıhtererek bazm:.!tj:" 11,U Sami bey: 
:.ı....:....1e .wıKrdft:;,n, m ...-lllU av a.. -Fırka mlhıaknsıabnda eski-
sizliklerden bahsetti. denberi serbesti.;; mevcadi· 

Mazhar Müfit Beyin nutku yetini, hatta geçenlerde İsmet 
çok beyenilmifti. Vergilerden Paşanın, azamn fıkirlerini açık 
bahisle dedi ki: s6ylemesini ihtar ettiğini ha· 

- Vergi memarlan olarak brlattı. 
kullandıklarumzm bazdan na· Müteakiben Besim Atalay 
ehildir. Bana azami ealibiyet B. (Aksaray) bir mukaddime 
İıızİlllQI edince kendilerini ve beş kısımla bir ba:ime
fBfırtb. BiltitiraZ, bili kaydii den mtirekkep mufaasal 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! ,. 

Falih Rıfkı Bey Hakimiyeti Milliyede mütema· 
diyen IOD m.bi hürriyetİll zararlanm ispat ile mq
guldür. Falih Rıfkı Beyin niçin blirriyete bu kadar 
dipuln olduğuna merak ettik. Ve tetkikatumz neti· 
ee.inde fU hakikate vardık: 

F alib Rıfkı Beyin bir ayda muhtelif yerlerden 
aldıiı paranınliateai flldur: 

Lira 
.250 Hakimiyeti Milliye'~ea 

Milliyet ıu.ete~nd· 250 
Meb'ualuktan 800 
Meb'aaa heyeti i~ dahil oldup .. 200 
Ankara imar komilr_. azalığından 500 
Aakarapalaı firk heyeti idare azalığından 200 
Tlrk Ocakları ilim 1m'at heyeti azalıpıdan 
içtima .... iNi 25 
Dil endlmeWdea tthna bapna 25 

2000 
Handan maada Faih Rdla bey her HDe bir vaile 

De ·Amıpaya ..,.ıme- gider ve tahnat alar. B6Jle 
bir adamm hlniyeti itiJebilecetine in•nılahllir rai? 
Bit: laaımuJorm, fakat len : ,.,. ,,,.,,, ,.,. ,...,,.., 

mışbr. 

Bergama' da Bir 
Yemin Sureti 
Bergama'da Serbest Ctbnhu

riyet fırkua pbesinin k6fat 
resmi yapdırlıen halkı 

- Fazilet ve fikir mic.ade
lesinde çalışacağıma dair na
mUWD llzerine .&z ftririm 
şeklinde yemin etmiştir. 
=--o---=-=-----==--------~ 
beyanatta buhmdu, hlkame-
tin icraabm çok takdir etmekle 
beraber vergilerin yikaekli
jini ve vergilerin tarhedilcliği 
zaman kazanç Ye fiat nisbetle
rİDİD pek yOkaek olduğunu ve 
şimdi indiğini, fakat vergilerin 
tenzil edilmediğini, tenzilin 
muvafık olacağını söyledi. 

MALI BiR lsKANDAL 
Bilecik meb'usu Asaf Bey: 
-Reassürans malt bir iskan-

daldir, . bu meseleden hüldimetin 
bir milyon lira kazanmUI 
mümkün iken buna iki yüz 
bin liraya eatlDJfbr. Memleke
te gelecek ecnebi sermayelıer 
vardır. HükUınet ve mecli8 
lüzumsuz miiıkülitla Jinüne 
geçmiftir. Halbuki lmlayhlda 
Avrupadan sermaye getirtmek 
milmkündDr dedi. 

MLEDEN SONRA .. 
Fırka ağle tatilini yapmıştı. 

ikinci celse açıldığı zaman 
fırkanın şark müfettişi Ankara 
meb'uau Sami Bey oradaki 
mtışahedabm ve k11rt me
selesini ariz ve amik an
lattı. Kendisi pek mütebeyyiçti. 
asabi konutuıorudu. Bu sara· 
da Nafia vekili Recep B. dı· 
prdan bir bardak iRi getirerek 
kendisine aundu. 
MEMURiN KANUNU FENADIR 

Buadaa HDra .nemurin Umı
nundaa tikl1et edildi ı 

- Bu kanu nçla memwlua 
c:aa vermektıea lcud!~~ 

VERGILtR AUINllK 
NIU,.t ...Oerili •oWata 

baUiaeppwi. 
ÇALANLAR. iHMAL 

EDENLER 
•·•·-• ec.a'"'- ....... 

a•..a.t.,. Mır ............ b.=-'c:ller 
................ ...,., ... bl,&k sarut.r 

w ,... 'w ... ltlaat ecUlnalyea .. ....._. 

ederi!:. ' ---~------_......, _________ , 0 orlt'"'•' ''"" menfaatlerine lnallaaa-

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Fethi -
Beyin 
Cesareti 

•• 

-

Fethi Be,U. cesaretine hay
ranım. Mecliat:e Gç beş arka
dqile muhalefete pçiyor. Kar
fllında yiizlerce muanz. Hangi 
birin W yetiftirecek? Hem 
iyle muamlar ki. amelerden
beri, ba kubbe altında, biç 
biJle tenkit Ye itiraza ahşma
mlflar; bu kadar isnada, bu 
kadar tenkide, bu kadar teftişe 
nual t•h•mmtll ·edecekler ? 
Tabii, reisten söz alanlar 
nutukla, hitabeyle Ye yerlerinden 
kumldamak istemiyenler kor
lmaç balatlar " el, ayak aes
lerile Fethi beyi ilzam etmiye 
bllcacaklar. 

Aman pnbbL. Fethi beJ 
Oç kelime llylemek istese ve 
her meh'm birer kelimeyle 
cenp Yene ylzlerce mukabele 
•lrecek. l...a.. Mifel ZeYakooun 
~ biri olmala ki, 
elin~e l>ir lalıçla etrafuıclaki 
biiylk Ye ailAbb iman kala• 
bahğmı puua gibi doğraya
cak bir kahramanlığı hitabet 
eah•ıunda g6atenin. Bu kadar 
bllyük bir eberiyetle, bu b
dar klçlçGk bir akalliyetin 
m8cadeleainde haldı olmak 
kafi midir? Ba halda iabat 
değil, hazan iddiaya da im
kin olmaz. 

Her cemiyet ve intihap mü
cadelesinde hak dejil, rey 
kazanmak llzımdar. Ben J.met 
pqenm yerine olsam, Serbest 
fırkaya hak, bana ela rey ve
r Jıncsini memnuniyetle kabul 
~der, m0nabf8ya bil. P.mez· 
elim. 

-Beadea olanlar elini kal
cLnm 1 der, çakardıa. 

Fakat F etbi Bey, bizim bil
mediğimiz eararenp bir lmY
vete ~ pa.. aba 
sular durar. 

Bl,le Wr bwwet ,.,a., 
&aaakdeld mlcaclelecle Fethi 
Be,iD ceuretiae .. l.aaet: 
P1o DID da maharetine hay· 
ran olacağumz mubakkakbr. 

Türkocaklan Ne Olacak 
Ankara, ~&neti mahw

da giden arlraclapnızdan) -
Türkocaldarmm YUiyeti ehem· 
miyet kesbetıniftir. Ocaklar 
•timdi Halk fırka1111a merbuttur. 

Halbuki Ahmet Ye Emin 
Beyler Serbe.tçidir. Oc:akb 
•ençlerin bir çoiu yeai fırkaya 
geeaıitlerdir. BU tenitte ocak
ıuin Balk Fırkuma bağlı kal· 
maıu mlimknn değildir. 

Ocak riyueti vaziyetin tav
zilıini istemiftir. Hususi bir 
içtimada tetkik edilip karar
laşbnlacakbr. 

Adliye Mezunlannm 
Kongresi ••• 
Adliye Mealek mektebi me

zunları cemiyeti dla Tiirk 
ocağmda feYkallde kongrele
rini yapallflardar. 

Riyasete ferdi, ikinci reia-
liie SupW,kitibi umumilite Ke
mal, muhaaplite Saim. aıalık
lara MOmia, Huan ve Lütfil 
B. ler intihap olunmuştnr. ............. 

..... .. rel'mllll itlbarun lmmalc
... elmle9I Din ehındu. 

ŞAiR MEB'US 
En nihayet l8İr F azı1 Ah

met bey ak alarak kabine ic
raatuu birçok mebttiaeaa etti. 
Bu IW'etle yann sabah iç« ima 
etmek lizrre akpm mt 
altıda tatil edileli, )'111'111 İçİll 
16z alanlar meyamada Vllli 8 . 
(lımir) bu.lenmakbchr. 
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saiAODnLI Çı(Çf ği TOT~ İNHİSARINDA BİRİKEN aRKAISASNiMilısl 
B 1 J\T.• • 
un~r ıvıçın 

Sevilir Ve Mu
hafaza Edilir? 

Sa ı O n çiçekleri ikiye 
ayrılır: Bir kıs-

mı sırf çiçek, diğer kısmı ise 
yapraklarının güzelliği için se
vilir. 

Çiçekli nebatlar: Kamelya, 
Gardenya, Ful, Gül, Karal!fil, 
Azalya, Yasemin, Klivia, Or
tanca, çiçek begonyaları, ıtır-

şahi, Pelargonyom, Krizantem, 
jeranyom, Küpeler ve sovanlı 

çiçeklerin kaffesi. Bunların 
hepsi de bahçelerden ve çiçekçi 

mağazalarından alınmış ola
cağı cihetle !' sene için toprağı-

m değiştirmiye ihtiyaç yok
tur. Fğer mevf:im kış veya ilk-

bahar ise haftada bir defadan 
ziyade sulanması lazımdır. 

Fidanlar sulanırken çiçek ve 
yapraklarını ıslatmamalıdır. Ve
rilecek suvun miktarını anla
mak kola;dır. Saksılara dökü

BiR MiL YON ACABA NE OLDU? .. 
Seyfi Beyin müdüriyeti zama- 1 ınhisar idaresinin Binası Kanunen mefsuh bulunması 

1926 senesi haziranında 1 1 1 j 1 kilAt yqtmıştir. 

nında meclisi idarenin kararı ve ·--------------~------------ llzımielen bu tasarruf san-
Tütün inhisarı memurininin mu- j 'dığı meselesi inhisar idaresi 
vaf akatile bir tasarruf sandığı ı memurini arasında büyük bir 
teşkil edilmiştir. Meclisi idare- l 4demi memnuniyet uyandırmı,tır. 
nin murakabesinde bulunacak 

1 
Meselenin en mühim ciheti 

olan bu sandığa memurin, ma- ._ndık hesabatının tahakkuk 
aşlanndan ve zamlarından mun- ettirilmiş olmamasıdır. Bizim 
tazaman % 5 terketmişlerdir. istihbarabmıza göre kasada 
Tütün inhisar idareside tahsil mevcut bblunması lazım gelen 
edilecek cezayi naktilerden bir 1,200,00 liradan yalnız 700 
hisse vermeyi üzerine almışb. bin lirası durmaktadır. Yük-

Fakat geçen sene çıkan bir ıeek mevkide bulunan memur-
kanun inhisar idaresinin ce,zayi f lara azim miktarlarda ikra-
naktilerden bir hisse vermesi J zat yapılmış olduğundan mü-
imkirunı selbetmiş, bu suretle tebaki paramn ,erine konul-
meclisi idarenin bu aandık üze- { maaı imkin dahilinde ıörül-
rinde murakabesi sakıt olmuş- memektedir. 
tur. Bir cihetten Barem, diğer laare memurlarının sandığın 
cihetten 171 ı numaralı kanun bugünkü tekilde devamma .hiçbir 

ıurd'.e razı olmadı.klan anla-müessesatı hususiyenin tasarruf 
sandığı namı altında teşkilat 
yapmalarını menettiğinden san
dığın başka l>ir nam albnda 
teşkil ve herhangi bir şe: 
kilde meclisi idarenin mura• • 
kabesini temin mutasavver ol· 
sa dahi usulen ve kanunen ' ....,,.._.........._.~. 
bu sandıkla alakadar memur- 1 

tılmaktadır. İnhisar idaresi 
memurların hukukuna ancak 
yüksek memurlarını küçüklerin 
zarnına olarak tevzin etmek
le mi korumaktadır? Yeni teş
kil edilen koruma sandığından 
da acaba kast bu mudur ? 
Hayabnm kısmıazamını seya
hatte geçiren Müdürü umumi 
B. acaba müsbet olarak hangi 

Son Kararını 
Ağır Cezadan 

Bekliyoruz 
Duruşma ne!.icesin.de 

mustantık-
likçe verilen ademi tahliye ka
rarı hakkındaki itiraz istida
mızı asliye mahkemesi reisi 
dün tetkik etti ve duruşma 
talebinin itiraz hakkını düşüre-
ceğinden bahsile talebi reddetti. 
Bunun üzerine vekilimiz irfaı:J 
Emin Bey, ağır ceza reisliğine 
bir istida vererek mahkemece 
tahliye hususuna karar veril
mesini istedi. 

Ancak evrakın geç vakit 
mahkemeye gelmesi, gere!< 
bu müracaatın tetkikine ve 
gerek muhakeme gününün ta
yinine imkan bırakmadı. 
Şu halde her iki cihet hak
kında da bugün netice almak 
mümkün olacak, demektir. 

Asliye mahkemesi reisliğin
ce verilen karar hakkında mü
taleası sorulan avukatımıı İrfan 
E'llin Bey şu izahab vermiştir: 

ların muvafakatlerinin istih
sali lazımgeldiği halde inhisar 
idaresi bu sandığın hesabatını 

rü'yet etmeli veya tasfiyesi 
hsusunda memurinia reylerini 
almıya lüzum görmeksizin bot-

behot (tnemuda ilanıma sandığı] 
namı albnda ve eski heyeti 
idarenin ipkasile yeni bir teş• işlerle meşguldür ? len suyun, saksının dibindeki 

delikten sızmıya başladığını gö- r 
rünce suyu kesmelidir. 

ÇİÇEKSİZ NEBATLAR OCUKLARIN SÜTUNU 
- Tevkif kararına karsı 

4\ ceza usulü muhakemeleri kanu~ 
mevkuflara ik.i yol göstermiş
tir: biri itiraz, diğeri duruşma 

Y apraklarmın yeşilliği ve 
güzelliği için muhafaza edilen 
nebatlardır. Bu nebatlar, sıcak 
memleketlere mahsus olduğu 

için salonlarda çiçek aç~azlar. 
Bazıları limonlukta çiçek ve

rirse de pek nadirdir. Çi
çekli nebatlarm çiçekleri dö
küldükten sonra manzaraları 

değişir. EzcüıQle ömrü bir 
seneden ibaret olanlar kışın 
aararıp hayatlarına nihayet ve
rirler. Uzun ömürlü olanların 
dahi çiçekleri ve yaprakları 

döküldükten sonra kıymeti 

azalır. 

Bunun için daima yaşil du
ran, yapraklarını dökmiyen ve 
ömril iki seneden fazla nebat
lar çok rağbet bulmuştur. Bu 
nebatlar salonların en kıy
metli fidanlarıdır. Gölgeden 
hoşlandıkları gibi salonların 

tatlı sıcaklığında da mükem
melen yaşıyabilirler. Bunların 
bir kısmı tohumdan, bir kısmı 
da ıovanlı olan köklerinden 
çağalblır. 

Deniz Gezintisi 
Eyüp fukaraperver cemiyeti 

=----.....::=:::-------------------------------------------..----------------------------------OTURDUGUNUZ YERDE BiSiKLET YARIŞI Y APABiLIR MİSİNlz? 

Söfleyiniz!I 
HERKESi ŞAŞ 1 R TM AK iSTiYOR 
MUSUNUZ? ÖYLE lsE ŞU OYUNU 

OYNAYIN ••• 

Bu oyunu yalnız iki kişinin 

bilmesi lizımdır. Bunlardan 

birisi gözlerini kapabr, öteki 

orada bulunanlardan birine 

ifaret eder ve:,,Bil bakalım kime 

işaret ettim ,, der. Gözleri ka

palı olan çocuk hemen"Behice,, 

diye cevap verir. 

Şimdi, belki nasıl buldu 

diye merak edersiniz. Bakın 

söyliyelim. Arkadaşınin gözleri 

kapandıktan sonra ötekinin 

ilk söylediği söz " bil ,, keli

mesidi. Bu da " B ,, ile başlar. 

O zaman gözleri kapalı olan 

çocuk hemen " B ,, li bir isim 
tutulduğunu anlar. Kimin ismi 

bu harfle başlarsa onu ıöyler. 

Istakozun Sakalı 

!Okuyunuz! 
i' AKA T SAKIN GÜLMEYİN, ÇÜNKÜ 
Blı.tYOHSUNUZ YA GÜLME KOMŞU· 

'NA GELiR 3AŞIN~ DERLER 

Bir gün annesi Selmayı öte
beri almak için bakkala gön
dermişti. Evlerinin karşısında 
bir tarla vardı. Bakkala git
mek için buradan geçmek la
zımdı. Selma başına kocaman 
kurdelesini taktı, eline sepeti
ni aldı. Yola çıkb, fakat Sel
manın kurdelesi görülecek bir 
ıeydi. O kadar büyük, o ka
dar büyüktü ki başının üstün
de zor taşıyabiliyordu. Tarla
dan geçerken rüzgardan kur~ 
delenin uçlan kuş kanatları 
gibi sesler çıkarıyor. Bu, Sel
manın pek hoşuna gitti. Fakat 
biraz sonra rüzgar o kadar faz
lalaştı ki Selma istemeden ko
ıuyordu. Nihayet bir zaman 
geldi ki Se!manın ayakları 
yerden kesildi, uçmıya başla
dı. Yükseldikçe yükseliyordu. 
Ama Selma gene korkmuyordu. 

.. Epeyce ·uçtuktan sonra havada 
bir uçurtmaya rasgeldi. Uçurt

Şunu arkadaşlarınıza sorun: maya tutunmaktan başka ça-
menfaatine 25 eylül perşembe resi kalmamı<ıı.tı. Biraz da 

t 18 d S · f · · K S - Istakoz nirin gayet Bu resmi gözlerinizden on beş yirmi santim uzakta tutup Y 
ıaa e eyrıse aınm a- .,. h uçurtma ile urtu. Uçurtmanın 

talebidir; ancak tevkif kararmııı 
yolsusluğundan bahsile itiraı 

eden kimse duruşma talebınde 
bulunursa müstantikin bu hu
susta tetkik kak.kını kabul et" 

miş olacağında kanun suçluyu 
itiraz talebinden vaz geçmiş 
saymaktadır; biz, kanunun ver 

diği hakka müsteniden itiraı 
ettik; ağır ceza reisliği bu gibi 
suçlarda tevkif caiz o!duğundan 
bahsile itirazımızı reddetti. 

Duruşmaya gelince her suÇ" 
lu, tahkikabn her safkasındıı 
böyle bir talepte hulunmaU 
hakkını haizdir. Biz bu ikinci 
talebimizi diğerine merbut 
olmıyarak müstakillen yapmış· 
tık; şu hale göre yalnız do· 

ruşma mevzuu iızerinde muha" 
keme yürütmek lazımgelirdi 
kanaatindeyim. 

Ceza usulü muhakemeleri 
kanunu, hilafına sarahat ol' 
madıkça, müstantiklerin hef 
kararına itiraz caiz olduğunıl 

kabul etmiştir; halbuki kanun' 
da duruşma neticesinde veri· 
len kararlara itiraz edilemiye· 
ceği hakkında hiçbir sarll' 
bat yoktur. Asliye mahkeıne" 
since verilen karar, bu husustl' 

ki mülahazayı değiştirememiştit· 

«Yarın » ın Davası 
J K d k l haf b. h d ? çevirirseniz, bisikletin tekerlekleri emen dünmiye başlar. Hatta .,. 
amış vapuru öprü en a - tu ır ayvan ır d d t k ı ki d b b dd sahibi ipi çekmiye başlayınca kacaktır. C Ç . l d y hald siz resmi çevirme iğiniz zaman a e ere er a a ir mü et Hükumetin manevi şahsiyt' 

- enesı oma ıgı e döner. Ve nihayet durur. Küçük kardeşinizi eğlendirmek, Selma da beraber aşağı indi. tini tahkir cürmünden dola.Y' 
1 - Muhtelif eğlenceler, sakalı var da ondan. aldatmak için bundan daha güıel bir oyun olamaz. Çocuia teşekkür etti. 
2 - Mükemmel ve mutedil • Ertuğrul Şemsettin B. hakkıll' 

büfe. Biletler vapurda satıl- l---------------------------------------------------....11 da verilen karar Temyiz birinci maktadır. K Ö p E Gv j _ ceza dairesince nakzedilmiş <' 

Yorulmaksızın 
Para Kdzanmak 
istemez misiniz? 

fainbe veya "lnuc giderken, aokak
lıı ı;nerken veya biriıile görüşürken 
her hangi bir vaka karıııında kalabl
llrııini:ı ••• 

Havadis nedir blllyoraanız o vakayı 

derhal ıörebiliralnlz. Bir yangın, bir 
katli, bir kaza birer havadiatir. Ru
gcldiğiniz vakalardan ertesi frÜnÜ ıa· 
ıdelerde görmek btcdiflz biri olunca 
derhal telefonumzu açınız ve hayadüıl 
gazetemize haber verini%, ilim Ye ad-
1CE!nl:d de bırakını:ı. Verdiğinb hava• 

diain ehemmiyetine ı5re ııazetemlz 
uıüklfahna vermeyi vazife bilir. 

1 e1efon awnaramız: latanbul " 203 • 
tUr. 

ı - K8pekle· 

rfD bir ,UnJUk 

Bmlrleri kaldı. 

2 - Aman yarabbi, 
burası ne tuhaf 7er. Bil· 

tün itim bir kenara otu

rup ıelen ıf deni eeyrct
mek. Gelenlerden buıaı 
da allıyor. 

3 - Tıpkı benim arka
da,ım Aı:l:ı:ln beni oto
mobile bindirdikleri za. 
man aj'ladıj'ı ırlbl. Ah, 
ıravallı arkadAfım, bera
ber ne ıil~el günler re
cJrdik. !fen oraya buraya 
kotardım. O süludl, ne 
ıUael oyıaardak. 

4 - Beni otomobile 

tıkan• sokakta bir yaka· 

luam, hemen bacafını 

wracafım. 

5 - Canım burası o 

kadar fena bir yerde de

iil· itim, gücüm yemek, 

uyumak. iki arkadatam da 
vardJ ama evelkl ,an 
slttller. 

.t 

• 1 

6 - Acaba nueyc ait· 
tiler. Burası iyi, hoş ama 

oynayacak kfmae yok. 

Halbuki ben oyuna ba· 

Jilinm. 

_ baş müddeiumumilik tarafıı1' 
dan yapıla:ı itiraz Temyfa ceı' 
heyeti umumiycsince reddedil" 
miştir. 

Bu htAsustaki nakız karar1' 
haditelerin mümasefoti hasebil~ 
müdafaa hususundaki no1't'' 
nazarımızı teyit etmiştir. 

BiR TAVZİH 
lstanbul meb'usu Süreyya pa~ 

ııazetemize gönd'!rdiği bir JtJC , 

tupla Zekeriya Bey arkadaşırll1ıl 1 
mülikat de(il, fakat haebiib'
yaptıiJn1 söylemekte v•• biJba~~ 
bl.kkında bü.jük hütmet b~sıed ,;ı 
Mediı rei.ıi Kh1m Pap1a -:~ 
.öılerinin yar.1ıt kaydc~ldİJ" 
ilave dmcktedjr. 





6 Sa,fa SQN POS,;A = 
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FETHi BEY KiMDiR? Sinema Sütunu 

3: 31 Mart Vak' asında Harbiye Nezaretindeki 
Askerler Üzerine Yürüdü ... Halledilen Bilmecemiz "Cambazlar Arasındanlsimli Filim ..• 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 1011 
Sllit Pap iktid• mevkiine 

geldiği vakit, buna şiddetle 
itiraz eden Fethi Beydi. isti b
ut senelerinin bu ... 
ai. hilekir ve tehlikeli yadi
ıinma inJallba nracağı dar
beleri, F et!ıi B. , çok iyi he
aap etınifti: 

Nihayet, fırka, dlpıulannı 
bir mllddet için bertaraf ede
bildi ve lttihadlıterakki C-U
yeti vaziyete lsilcim olR. 

Artık, ön safta bulunan in
kıllpçslarc:lan bir lmm•wm it 
başında bulunmasına ltlmm 
kalmamıştı ve Enver Berline, 
F etlai Pariae,Rcmzi Petresburp, 

patladı ft o ,.. aballleyill. 
tlfek ..ı.i tellri ...... 

&. llac:lileler lzeıine F etlü 
B. lmnbala dant edileli. 

Fedııi B., Harltiye a~ 
cleld ......... ilerine ,... 

Seven, 
• 

mı yen 
Fakat 
Klara 

Paraaumtnn, • eamltalar 

Sevil
Bov ••• 

- Sait p ... ltl'iıi••tiai ik
tidar mewls"kle tatmak, inkı-
llp n•••na hiitiiD yapbklan
mm inkir etmekten bqka 
lüçbir .... ifade etmez, di
prdu. Ve Sait P• aleybin-

Hafız Hakkı da Viyanaya atate 
mililer olarak tayin edildiler. 

lf. 

Jell blllt• kc a·Dda etaifti 
ve kan cllkllmın·ne ..,U. 
Y••edıa clirt ..... Mlı ... 
ailllma talim eltiicli. 

Sonralan H_...,... .. 
nlli ..... •ten1r. ,.._,. 
........... lıdibdat .......... 

Yeni Bilmecemiz 
121411781•11 

---.. ilimli .,. filmi Brok 
~ ca•bulan --•a pek brqak .. Wkl
,a111w ,a.terir. Seftlea b 

laflllra Wr neji, •Yil• erkeldt• 

birçok feclakArhklara, Bllilll 
telalikeline bile katlanmasd 
..a..p olmQfbır. 

Ba fedaklrlıldar onu hergti' 
anUIUDa, Hadetine biraz daht 
yaklqtınyor, ·Dihayet en bnyük 
fedakarbtm .. çok iatecilil 
.. , takip ediyor. Filimdead tle çok ç•hth· 

F etbi B. o zawan, cemiye-
tin blttia lıatalarnu g&iip 
tashihe ç•lıp• bir ••v• n• 
ziyetindeydi. Yazık ld, 1- lulta
lar, fuduu biıbiıini Telyedi
yor, hili tahtında obuan des• 
us mistebiclin entrikalarma 
daha müaait bir zemin hazar.. 
hyordu. 

F etlıi B. Yazİyetİ bilytik ba 
muvaffakiyetle idare etti ve 
kendi lstanbulda ldundağa 
müddetçe, herbaagi bir irtical 
hareketin ön&ne geçecek b&
tün siyasi ve idari teclbirleriıa 
•lınmumda amil olcla. 

Fakat. lstanlmlda bulama 
Celllipt adaml•n, ptikçe ,.ak• 
...... biiJlk bir tehlikeyi ... 
remea olmlflarda. Y ddmla fe. 
•t kazanları kaynıyordu. 

Guetelerüa eiclcletli ..... 
kqalan tehriD imibabm ihW 
edecek bir dereceye plmifti. 
Cemiyet aleyhinde pleyanlar 
Htladı. Tıyatrolarda bnfe. 
rantlar, mitingler biribirilli ta
kip ediyorda. Ba bnpldaktaa 
• pk illtifadeye pbpa Ha
mitti. Serbeatiler, Volkanlar 
alet p8aklnaiJe b•ıhd••a•. 
lttih•da Mulııammecll cemiyeti 
irticaı k6rilld6yordu. 

Nihayet 31 mart nk'aa 

pdettia• - zultla bqlada. 
Dfnm harpte Cemal " Ra
uf kapta ela wftı. 

Fethi Bey, ba ceWr n ta

rik poleb°k••na da. batla ha
yatında elduiu p"bi maanzc:h. 

Saara tekrar Pariae elle
meyi tercih etti. 

TA VZIH VE h1zAR 
Dla1dl ~ Allfth..e .................................. ...,... ., .. ..... ... .... 

l•l"lt*• '+l&ha '+ ....... W .... ..._ ............. ......... 
...... .....,. ....... 11ru1tt1r. 
Taalla " ltlur ...._ 

ı - ...... CI) Mit ..... CI) 
.,.. .. (S) 

,... "·•· bir km 8"jJOI'. 
Klana 8oY bmacla enea 

fakat aeYilmiyealerin taQeizg. 
.......... br. Sevdiji ..... 
c:iw qlam kı••••a omm 

ehemmiyetli rollw Kiara Bo•• 
Kay Fnndı Y• Rlcllard Arle' 
tarafuaden t....U eclilmekteclit• 

İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

2-..-1 toa(2t...a. 
s-raatsa• .... c.!t 
4-Metl4111m(4 
5-Snlaf(I) 
' - Beyıir (2) ..... (3) .... C'J) 

Büyük Şehirlerin Sukutu Resmi 
Tebliğlere Nasıl Y azılınmş? 

7 - Kltlllk (7) 
ı-Paratarl»uatft-llft'fl) 
t - Açalr, -.ıa (J) lanma 

•CS> 
ıı-Lluaet(2)1aaa ..... 
11 - &e,u bruhk (3) ..... 

...,.... (it llllak (S) y..-... Aı•ı 
1 - ti hv .. ,, .. Clt Wı6 • C...ular ........ .. ft'=hdea bir ...... 

Zamanın Harbiye Nazın Bir Muamma Keşfetmiş!.. 
Kim_..._•••: .... 

Hariciye .............. 3 

lüç Matad• • ıi a- xMe
dtklM• W.clea • ılxliıw
lardı • demeli ... pek .... 
kuDllUlf, wviyatw • .... 
su noktamM:laa ww•~ 

Bugiae kadar ...... plew 

ilticuplu ···=• nil. bitaraflıta çek clikbt ..... 
Ye bi'hwa linirlerille pk 
iyi hllrim ...... ı ..... 
Ahmet Nesimf Beyin ftl'diii 
cevaplar karfgmda om bile 

. aaabilepaektea keadini mm 
edemediği anhı 'ıymcla. O M

beple olcak ki •"* __..bir
kaç manidar sual sorarak itin 
ıakaya gelir tarafı bulumnacla
ğmı ve mugalAtalı cevaplarla 

kolaycacak lau1ubaum mlha
kia olmaclaimi ibts etmek 
Ut:edi. 

Ahmet Netimi Beyin saa 
cevabı üzeriae reİliD Ml'daja 
aaal p oldu : 

-Mqhur ~ 
aukutaua ait haberler pzete
lerde yazalmeclt. Siz ba aok
talara kabinedeki allkads ar
kadql....mzm aaan c:lildratini 
celbetmez mi idiniz? 

Nesimi Bey: 
- Bunu her zaman yapar

dım. Hatta bir defa 80l'Clu
ğum zallMD, Alrnanl• ela bay
~ yaplJOI'; mesdi ( Bafıdat ) 
1Ukut etti ednilecek ,erde 
Bağdadın fimaliade bulanan 
filin mah•Uer sukut etti, ele
mek daha mnafm olar, de
mişlerdi. 

Esuen remi tebliğler Har
biye nezareti tarafından tanzim 
ediliyordu. Harbiye neareti 
bunlan nwl ftl"DM bi& ele 
&,lece kabul to-tmek mıecbu-
riyetİllde idik. F.ier 1- reuml 
eblijW laaricinde hadisat va-

...... .,......... ... ....._ Halit 8.. .... ... • ..... ute'+ (Jl 

W•dw .ı-nd+ -. .. • Hkat.t. h•••d• 1 - Z.=• ot .... Clt 1 .. ----... -•'' "\' ..... Alqam 

• cenptaD - .. .... ..... ..... ...u sonla: s - Glda .......... , ASRI 1 E N 1 N 
lcilcatf Wr. ... ....... .. - 8aldat -- ettlll ... .. • S N MA 
... ,_ ~lr ,.-... ..... _. .,._ mlttefllderlmll ' - u ., C4) ..._ M ...... -- ........ .. ... s-.,.,........ (7) 

pa,telatlarmdald ,..tel• ~ ~ ' - ..,.. ~ .... CS) ...... 
tlar ....ı,...Uk .. .. .... dalar. Halbald lataabal hela ' - Kin,. ....... (7) 

ee lllwatmlhk olm• Wrt.. ı..ad• laaberdar ohumfb. ı - KAplk boylu (" ••· 

Y eaiclea ldifadı m&nuebetile muhtetem bir film: 

Kırmızı Dudaklar 
~ ~ ~~ 

llemleketln lclarelinl, ...... .,.... lebebl aeclir? 9 _ y.,. cllfeD ..,m .. .ı (5l Heyeti temsiliyesi başında: Sevimli artist 
rebe gibi ea ..... Wır _. N.-ı 8. IMa 1Uale de ce- lahçlık (S) CHARLES ROGERS ve Hbhar yddaa MARION NtK.soN ....,.dd'• 

r-de ....... bir mee'.U,et- np Yerdi.,. Verdi ama artık ba- 11 - S.11 (2) •u (2) Mevzuu: Bir fahipnin geçirdiii hayattan nefret ec1...-
le .a. .._ birkaç kiti. haki- • ben cenp demekte mam- 11 - Saçma (3) MJlk 41t (3) doğra yola aapbğmı hazin ve açık bir bikiyesidir. 
btlerl W.Wrleriaclen blJ6k l'llm. ÇOak8 1abak Hariciye onun yann (3) Maestro: POLIANSKY idaresinde senfonik orkestra. Filmfıa 
bir lmk•nçhkbl sbHJorlardı. DUin ce"'n olarak yalnız fll ____ _......_____ musiki narralan Mösyö Poliansky tarafından tatbik edilm11· tit• 

·-r l.tanbal L-1-d icra memurla- r- • 
Haydi, bunaln milletten ft .azleri .a,liyebildi: tundan: M:h:z " aablm.. .. ____ Aynca zengin varyete programı ----'il 
meb'mlarclaa pklamalaruu bir - Reami tebliğler Harbi- mukarrer •andık, perde, mua 
elence,.. kadar muur P. tind t · ol Ye ıalre 15-9-930 pazarte.ı f'liai 
__ ,_ U.in ----• bL-A .n,.- 1• nezare e ertip unuyor 
111cı& .....- ......a _........ -ı"" aaat on ikiden itibaren Balatta 
-x..erelim. Ye harice karp icra ede-
a-F·-1 __ .. birbiri_,;..:.. 1.------ .. ~ tesirler na.zan dikkate Ayabtratf caddesinde Aynalı 

aıun ~·- ... ,......- "'""&• bakkal aokatmda No. 76 hanede 
da gizli kapaklı ifler ,...... almarak ppdıyorda. Siz aud J>il•lba"4M Nblaeata illa olunur. 

haberdar oluyor idiaeniz biz leri kalay kolay affedilemed. lataıabal 2 lad icra memurluluaclaa ı 
Bir .. için aldımdan f6Jle bir de lyle laabenlar OIUJOlclak. Bir borçtan dolayı mahcuz "fanahtu 

..ı geçti: Vakit ıecikmittL Reis cel- =:-;-...:-~ =:-....:: 
- Acaba, dedim, Ahmet M)'İ tatil karan ftl"ditf zaman pertembe rtlnl aut 10 • 12 ele Yemlfte 

Naimi beyin tle arkaclqlarm- arkadqlardan biri kulağıma = ::·::..:::~:-_; 
cim gizlediii iflerl yok madur? p nükteyi fuuldadı: l PDW'UIDI hamllea mahallinde laUll' 

_ı....a._ ba!unaeak memunma mllracaatlan illa 
Ba IU'&da reis bir D~JI - Nazar Bey Whabennifl.. olunar. 

anlamak istedi ve wdu: 
- Gizlenilmesincle mahnr 

obmyua hakikatlmin batka 
memleketlerde netftdildiii an
lablmaktacbr. 

Halbuki biz ba malil tatbik 
etmedik 

Ahmet Ne;mj 8.: 
- HaJU', bqka memleket· 

lerde laer zamua ~ 
eli. F eaa hareketler onlarda 
da aedea IOIU'a mıeydaaa ça· 
kar yeya tadil edilerek ~ 
lanurda. BinRNHleyil h.wa ba• 
rekit ahval ve müti ....., 
Ab•e alamp banbt etmek 
Mkalik nokb•ı'an mml 19-
llkki eclillprda. 

Ba cet ..... - Dl ... ,. 

·~'il:' Kuştüyü yashk 
Galatuilray ~e birçok takdirlere mazhar olan l.tanbuıcla 

Çalnnakçalarda Çqme aobtmdakl kuttilJI fabrikamda kilo.. 125. 
kuruftaa bqlar bftGJleriabı ldlo8a llfmr yaabk filte yorıran kuftlyle
rlae mahn.t klllllaflarm eanı dlmW tok acaz ~tla utılmaktadv. 

YİYECEK VE iÇECEK Şeker Fi atları 
P 1YASAS1.. Biraz Düştü 

Kahve Fiatlan 
Yükseliyor 

KahYe fiatlan ba ... gia
lerde ,..,_..ıp;.. Kantan 36 
"6ne Mblaa mallar bugün 
pıiwcle a ,. &lr. 

Şeker &atlan biraz dllt
mlft&r. LeMatan toz tekerinin 
tonu 7.5 lngmz; Raa toz tekeri 
7ı16ı T"ıne.te toz tekeri 7 

Lıguiz; Rus, ÇekoslOYak, Bel· 
çika, Bulsar kip tekerinin 
tona lif latanhal 11 La,iliactir. 

-Bu akşam OPERA Sinemuanda 

Meşhur Yaz'ı sahne LEONCE PERRET'nin eseri ve deba)ıjt' 
artistlerinden ANDRE ROANNE ve ALiCE ROBERTE'il 

T...W auht.-Ieri 

• 
ikimiz Yalnızken 

( Geçen sene l.tanbul'cla Madam Plerrat Ue beraber ~ 
dıtamız) Komedi Franaez artUtlerlnclea Maaya ANDRE LUG 
tarafından temail edDen ve alalren Parb'te bü;rük munff 
kaıannm1f olan 

YEŞiL HAY AL 
Tamamen Fraoazea M>• GçlncG fllmlnl takdim eclee~ 

ilaveten FOX JURNAL halihazır ae.Ji dGoya bavadialeri 
Metro - Goldwyn Mayer filmidir. 

Istanbul ticaret müdürlüğünden: f' 
Ayakkabtalar aan'atkiranı cemlretialn idare he7eti lntlbabab 27 • 
cumarteal rflnO Car.akapı'cla cemiyet merkedade pp.ı.cd' 
ıaat 10 daa 16 ya adar latllaaba tleva• edDecefl al&kacl.,..,
olunur. 
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''Son Posta,, nın Tarihi Tefrikası: 5 lBugüniin Me 
~elerintlen 

BABBM . DBBLIZLBRINDB Mendires Havzasında 
Yapılan İnşaat Yüzün
den Hazine Zarar Etti KOLAH GiYDiREN KADIN, 

PADiŞAHLARI DA KOLAHSIZ BIRAKABILIR ••• 

Hafız Betir dalımda. oda l' Haremaıası Kırbacını Kaldırdı J 

ADEM BABAMIZA 

1 .. tarafı 1 İDel .. ,, .... J 

is" de~ lleıeles• L..--------------
~anL t-llolarmaema nim-

.... dahiti-de11 ~
~- B..- lzeriae 
......_ jAlııiddet inşa ata.-MIA biw te,Ler dütbdlil aa

~rclu. 0, bir mlldclet 
411t&acla, dolaştı ve birdenbire 
Gaz.ı..m karpmna dildldi: 

- Arkadqf - dedi • fidan
ı. ağaç olur! 

Guanfer, bön bön bakında 
.,_ bir kelime s6yliyebildi: 

- Bell 
- Çocuklar da büyür adam 

olur l 
- Beli 1 
- o halde his de bly6-

•eliyiz, yani ylhelmeliyiz. 
kahilae ulema çocukları gı"bi 
iti iç mertebeden atlayıp ke
llaale ermeliyiz. 

- ........... . 
- Seaia de benim gibi dü

llhadiğnne filphe yok. Fakat 
eeıü.ıı blyük bir mra aglh 
elmadıjmı anbyonm. 

Ortaaalığı, u.lhjl geride 
lliraJap hir hamlede ltazine
.._,.ğa fırlamak zevkile ajzı 
..ıanan .e ayakta rilya pr
laİye bqhyan Gazanfer teha-
llkıe IOI'= 

- Ne gibi? 
- Kadınm yanm ADaı. • 

• duğmıu bibniyonm. 
-AW.macbm. 
- Anlamal,..n. Adem ha-

l»amıza lcBIAh giydiren iradın, 
........... da Jdll'h " ...... 
IWir. 

- Mazur ıar •ta. rene 
anlamadım. 

- Sana öğüt veriyorum 
.-kadaf. Kalarla ~ le9n 
itiyorum. Çlnktt Mr im, ewen 
h-.eydir, ha arayda İlle 
T ann elemektir. ODlan Jozduo
IDak altJdaktır. 

- • libü sürü ima oturup 
ct.a..... mı etmeli. 

- GlbeDeriDe, alolw..a 
claftr•s ! ' lı delil. laatta Wlle
lilt eQwlL ÇlnlrA ~ ............... ,.._ 
... L 

"T opbpı,. sarayım rezealer 
.... ~ .... ,.ili lalirler .... 
...,. -- .... 118 Pflll• 
llofa yolu ile girilr. 34 adım 
taıunluğunda ve 2'l adım ıeniş
litinde telden müstatil bir sa
londan ibaret olasa bu sofa, 
tidden görülecek bir yerdir. 
'1&baliğuaz iddia olunabilir tri, 
'l'arklnğün pheserlerindendir. 

Bu IGfanm duvulan, lrub
~eri altm yaldız ~dedU. 
~az beriDe mavi çiçekleri 
ihtiva eden ufak kıt'ada çinileri 
~es oeylerdir. Salonda birçok 
lll&pılar vardır. Bımlanlaa biri 
(lfank•r bam•mı) na .... 
ltaı ıenai mennenlea 46rt ..._ •ı iade bir saldı lıavi 
..._ ,.., Hiakirl.na ota 1 

~ DMıhnstur. Bir tarafta. 
erli bir bl1yGk kubbe a&-
~ ,abelc ... fl"8 sfril
•• Şınamn altındaki cluYaılar, 
-.... ile lnpe....... Hatta 
~- menlvenine altllııea 
~ cfa l.a..AL biw ..... .... ::-.~ . _,,_ .,.. 

h.nme sdea aa ifileri müdiirii 
Aziz B. kiylGyii ıuatmmak iate
lıilttir. MmaatW ~ d&tilnen 
halk neticesi çıkrnıy• ı6zlere 
eh •iyet verJM • ı ve maa
..... anmu ela yerine geti
dııınemiştir. 

Ancak tren güzergahının alt 
kıamındu geçen kanlilm, bu 
fikiyet üaerine l.men mecrası 
deiiftirilmiştir. Şimdiye kadar 
sarfeclilen paralar pllnlaruı 
yanlış yere ihzar edilmesinden, 
daha dojran ba;te klllliyetli 
bir para sarfec:lilirkeo maka
mının mahaHi sarfı IAyıkile dü-

Birinci ll•hmum llclli6 ela çddlecek. anılma rilya- ılamemeımden ziyua aj'ra
pnün gec-.... içici o..an lua dlaecek ve bn muhteşem blmq demektir. 
ba sofada idi. Huendeler, yerde Npalan pl8p oyna.- 61. 6nünde ,.,.ıaa bu 
aazendela fl"&cla toplumış- yacakb. hatama ._ tamir ft bal 
lardı, sesleri ifitiliJOf', kendi- Oçllldi <>aman, ı. mtıli- edilmediğini g6ren kl,ıtller ele 
lcri görülmüyordu. Birkaç bm tızeriae içini çekti, veh-

k lıalli miişteki ~•1et1Me6ler. L---.. _ sofa ka-.--.1 .. el 1etm v1tı .. .J.:..e sılunb ç& t6ğO L •• 
~.---. r- , .... ~.- lfalkın parwaw• ---
pençe diftn duru,.nlL iki iPa ihtiyMsız bir harekede 
dlziı.e kadu hala,.k, pna- Nııuıdaki takkeyi çsksıp atb, faatine sarfedilmek lizımdır • 
.. albna -'---....1-1.. ....u.A.ıı dıu...-leriai araladı ve Alman ağır vergilerle yapd-

-~'" ....... .._. mak İıltenilea ~ı..;... bu ffinklr, M tarafa h-kg M Taziyette aJD&ya baktı. .,._w 
kendini görüyordu. · Aynalar. T abaf pyl.- Onula bu mU- tarzda kusurlu olufu hiç f6p
onun plasm1 teksir ediJor ft celll ayn.ela biru evvelki şen lıesiz ki biikUmet hesaı:... hir 
salon• ........, laınsına ... ·ut ve v ğrur hlbıkir de- ademi bofnudi kuandınnak
JaplfbnJW sibicfL O. iN prip iil. bqka Wr adam g6riint-- tadır. Kanal inpab heniz 
l ı ııd z mır• sa+ Y.W.- yenlu. Kllm Ye bi§E. · bitmif değildU. Tuğyu, 
lar, çiniler, aalnp.r, çetif çefit bir bat tqıyan ba adam - tqrimeneJden awa yaj-
lllller, pnandan berrak bir kin. mide bulandıracak kad murlar çoplmca başhyacaktır. 
wellAle gibi d6ldtlm ı engin çirkindi. Omm, timdi a Bu itin dujıu Wt lrat'i ,eWde 
•izneler, · her biri bir teressüm eden adamın -fazla aetieele nesi ~ alikadar 
güzellik nüraıunesi teşkil eden piştiği içiD kabuğu ptla~p .. 1nne lmm faaliyetine intizar-

dilriiha kızlar .... da --- ....... el...,. ~ )'\llllurta .. yız. * * * 
ller noktada mliressem ve halinde- im Pft renksiz F'6 alelide Wr cammı icl 118 aıb
aOceuem ımnek hOfUDa vanla ve hu l'Ölller lmpiksDdi. mıc1a ciuaa bU .damı ma p.-
sidiyordu. Ucu yuvarlak ve =tml · tuiı•• 1 

Salonun hemen t.er tara- burun. Jiblerin feci • · • Hlh*I•, ecW. W. .... 1a 
fadan ytizlhıil g&-dllfçe glllm- çoğalbyOI', kaim ve wlak 1lqka l>ir a,..,a b8lıb we 
•yor, şu pek basit inkih dudaklann albnda genif lrir aynı çehreyi ı1n1t1fa içİD cl
Mdisesini mucizevi bir tecelli çene, o sakil simaya iğrenç ğerine pz kaycbrch. Fakat 
kadar millim halayorchı. Bitin biw .... 111111 •• , ..... Çelt- ar .. ,._ • ..._ • ..., 
alonu plWle, ka!Lile doldv- ..ıen sonra .kwlla •lııaWi gWeıW h,_., ehrnda bi-

m.k; her •ktada llUll' ft nazar -.ııyor Ye çarpık omuzlar, riken terleri mdi, için ~ 
llUhmmak pnruna olqayordL '9l iri Ye tifkin bir kana. ti-' inledi: 

Ayular, yahu kev-W de- a çarpıyordu. _ Çnfd•, çok çirkinim! 
il. ...... _.,ı.,.. ,,,,..,...__ Oç6ncl o •· .. ..... UM- t. W.Jit ve yiziin-
n da ~ Oalara 9'eta tlllllllllyor gibicli. llnz 1 de beliren ap mbıb çok 
~Ui etmedea Ye oaa.a bakar eWe} orada ve diiw .,..ı.- -.... etmedi. tlaclaldumda 
tart1noıeden hepsini 1eyrede- .. giSrdOğii yüa, Wçte b6yle bir teselli titredi: 
llilmekten aynca Defl!kni,oıdu. tlliidi. O laalde ı. adam .- - Padiphlar, ,_. sizel 
itte 111 san ~ r-d·lô kara ıeden çılmqtı ?.. Acaba fi' '6rlllllrP .. 
Fz1ii ima dirsek ••lfJW, ,...ıak şey ayna olmayıp ta 

berideki etine dolgun ini 7ık da ' 
komtamnun ikide lıııir ayaima 
iaasayordu. 

Hmea ...... ciddi d ...... 
,.,......._ Kalana gletenlik
leri aeaiz ayan .. hkla onfnm 
a kara heyelcel gibi takmdıldarı 
aw••• prip lrir tezat tetU 
ediyordu. 

H&akir, bir aralık slzlerini 
lrapadı, ıC98it sialui Ye Jil
lan habrladı. Şimdi, kendisini 

Tasarruf 

HAKiKi HAY AT 

Kadın Elile Yıkılan Bir Yuva ... 

Kadından Ve Aileden 
Nefret Ediyorum ••• 

-1- 1 T esadiif beni kanmm anne-
Tw yira yaşmda,m.. aile ~ .,.._.. 

Mltareke 80lllanncla, itfblik memlekete .... nli; menW 
yüzludm zorla l'eçiaiyordıam. ........ buldum. kıllDID Wr 

iyi bir aileye mensup bir gence vardığım .öyledim. 
ima nllachm. Rinyetiae göre Kadın panujmıdaki yüzüj 
bir nişanlı• Yarmış, oac:lan ay- ıariblce anladı. aevindi, fakat 
nlnuı ft lstanbuJa ~imiş. rene rözlerillde ince bir büzis 

Güzel bir kaclm dejildi, fa- varda. bana söylemek isteme
bt p ald ve php•nJı. Bir diği •di.-W lüMettim • 
erkeğin zevkine kurban olmuş. Bir gece, aile efradı arasa .. 
Burada hayatım kuanmıya ça· da, kızın bakire oldu;uı. 
Lfayor. alyledim ve bu yalanımla bl-

Dütenin doatu olmaz. Bu tün ailenin yüreğine su merptim. 
zavalh da. kendine elle, dille Birkaç ay sonra, ~ gh-
hlicum edenlerden kendini k~ derdim, kadm ela geldi. 
rumak istiyor· ama, kim ko- Bir sene anzuız ve mes'.t 
ruyacak? ' yapcbk Kadm aileai de 

. • memnundu. Bir .- soma 
Be?1m de gilzel, te~,. ra- kıt'am Eakitelaire sönderildi. 

hat bır yuva kurmıya ihtiya• B" Add-& • • al 
n --!- b !L • mi ır mu .:;1. sonra lllD a-

cım Yar • .PCD1111 U 111ÜJ&CI 8 nk dö dilğtlm akit, elime 
onun feliketiaclen belki bir • . •

0
• b. '--~ 1_ 

det d ,. n,_:...l!-! L--1 • mlDt JD1m il' Am'a &la Yef-
Aa ogar uıwuım gıgaemı- eliler, Allalataa im ..ıı.t İ9-
1e bafladım. t ittW .. _1 .1_..ı!•-

e• ' -. ~. 
Ve lraranmı vermekte p- Pabt iri-" ... Wr 111111-

eikaeclim. Bu pzleri yqh ka- ti vardı. Kuma ..._. .wa-
clmm o kadar feliket slrdnk- Aon :..:-~ 

• b0 ail •--- •• zamaa, ~en: tem sonra, temız ır e aura- E·-L. el • ti 
L!.ı ... hn.'- ~ - :ı~~ .,cm, ço-uuecegme UIQlleuuu ft ozm, L---

buhmduğu çukurun içinden çek- cuju•m dibıyaya ayak uu..-
ti aldJm bumu, aramada mp 1aar 

111, • hyacak. 
Bir müddet IOlll'a Mker aldwa. (Arbu nr} 

MUALLiM SESi 
PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

Mualli Sesı:• • llualllmı... hltllD dstlerlne, anu n temeımllerl•e • m ......... mü.- k n .. 

M alı• Sesi• lluul ecnebi ldbıp ... •ım..aa a- __ ._, .. ea 
u ım • llzumha- pr.- WJıller alap nepedeHktlr. 

Yoldafu ...aalllmı.t mU"'11tm dlflrea ·lllr melrteplerin 

Mualı·m Sesı:·. w ıae1 •uuflaruuı .. ıı.u.- c1en irtibat cetTellufal ea 
ulllıJJııettm ..ta ........ ltlr tamla .... ettirip 

·--·••'4•••ee .... . 
U.. .. Lt ~ Wa _._ ...... •• .... it...,_ at.•Dlm 
mun e~m • S-1) u!'alannda balac•....... (J) ~ ....... MUallimler • :J:a:ı~ ~,.... __ .. ....._. 

Muhterem Mual6m1erimize 
Aabra•cta .. defa l~ma e4lea "Tllrkçe maalllmlerl,, ltonıren 
tuafuulaa bhul olunan eıaılara •in rertip eclDmlf olan edehi

Jat ..... .- K6zı;m s.v1n, ee,-

Dl L l M l Z f GRAMERi 
(IDı .. ldepluia 4 "5 iaci IUUflanna) U. Maarif mlfettitJeriaclea 

A. f..t .,.. .. ..._,., ..... 

YENi HESAP DERSLERi 
Ewtuflll .... • J lau .... Mt..ıde 

· Resimli Ay Matbaası 
ahetmiftir. Nümwaelerial S.teyiab. ilk mektepleri• bütün kitap

'- ...ı ık .. mu pm, 

Yol 

~. a..-- - ......... 
:::::::. Tme 1ıa H'-'ıı 

Jer yer ı61Werincle c•nl•ncbıu 
.. ayuluda kaç h&akina Jii-
11 rD-·ia tu .-duiu wlr 
lltOnde kaç btcMlar.yan gelip 
•fa,a d•••ıı, kaç ~ ve 
ilaç ıı..emeiw ini lılfı:&erde 
w yine pı vaa,.He emir 
l.eklemifti?... Ontar, blltln o 
tacıdllt m timdi 1aaya1 o1ap hl....,_ 

Cilimleri clejil. ---• 
.tada JOktu. Demek kl İai,.. 

1 - Parayı yere -Xmer- 2 - Toprak lcumbaralar 3 - Tahta kmnNralar " - Çocupnmu taunu.fa ahpar.. 
5" LaL- - :..a:.&-: L;.......1:-. mak~a iŞ BAN!<AS&· ... tık 

\ ~me .::= .. ~ wl s&n kendiaicl -- giW ... 

1eaiz çüaabilir,byltofs. pb.k kınlu. a us - ..,-- u-y-T- wıeaağlaa ıa..ı..nı-daa-.... 
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D TOS HASAN Dl MACUNU!~'a~a~t~ 
· 20 kuruştur 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşahr, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kunetlendirir Ye kanamaktan meneder ve dişlerin 
arasında kalan tefesstihatı ve ufuneti i:ıate eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. AJızdı ıayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikro:.>ları imha eder ve 
ağızdan gelecek her türlü hastahkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddakbr. En büyük mükafatı ihraz eder. Altm madalye ve 
nişanlar almıştır. Hasan ccıa deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verilirse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzarıdır. 20 kuruştur. 

Yeni ·Mevsim Yaklaşh 
mün ıebetle Galatada Karaköyde börekçi fmru ittisalinde büyük mahallebicinin 

il 

. 
Bü ük Elbise F abrikasl 

En mükemmel kumaşlardan en~n modoya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve '!'ilteneni 
çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin en:ıan istifadelerine 

ERKEKLERE MAHSUS 

lngiliz muşambaları 
Kabilitebdil muşambalar 
Muşambalar bivcrt.i .. aatar1ı 
Mu,,ambalar lngiliz 
biçimi kumaşlardan 

Gabardin pardesüler 
MlWl.ON iLE 

,, 
" ,, 

" 

Son mod:a. biçi~de Muşambalar 
ve kabılı tebdil 

Muhtelif rc~klcrdo Trençkotlar 
gabardın 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

" 
" .. 

Mcşlııır J\hımldbcrg marka cmp~nncabillze 
29 1 /

2 Gabardin pardesüler 
Kauçuk muşambalar 4 1/2 " 

Mandelbegr pardesüler 
Bivertin muşambalar 7 112 " " 

muflon ile 

İngiliz biçimi kumaşlardan 22 1
/ 2 

Trençkotlar 9 112 " " 
PARDESÜLER " Trençkotlar muflon ile ·13 112 

" Trençkotlar 17 1
/ 2 

İyi cins yünlü paltolar 13 1
/ 2 

lngillz biçi!'li Kostümler 14 1/2 

" Yünlü paltolar 9 1/2 " 
" Ayni zamanda erkeklere mahsus ga~t şık 

pardesüler, paltolar, kostümler, ve muşambalana' 
müntehap çeşitleri ve hanımlara mahsua man'tolar 
ipekli muşambalann mütenevvi çeşitleri mevcuttur. "' ' 

5por ve saıre .. ,. 
Llcivcrl 11lyalı ve Ko··stu··mler 18 1/2 
sair ronl<lerdc " 

Toptan Fiatına Perakende Satış 
ırıı 

Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında _ı_iiıllll __ _ 
Satılık köşk 

Leyli ve 
nehari HAYRİYE LİSELERİ ~~e~ Kadıköyünde Modada Şifada 

Franıız mektebinin bahçeainin ya
nınCla bahçe içinde on odalı ıayet 
ne~tli havadar mükemmel nadir Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. Bütün 

sınıfları mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderri5 ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca 
tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine a:zamt dikkat ve 
ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam 

evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. ____ .. 

bulunan 18 numaralı köşk Adliye 
icra marifetile 30 eylülde bilmüza· 
yede aatılacaktar. Tafailit doay..t• 
ııadadır. 

TAS·HİH 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Muhterem Gazetenizin 12 Eylül 930 tarihli 

intişar eden miicevherat sabş ilanında satış günü 29 
930 olmak lizım gelirken sehven 22 eylw 930 olarak 
edildiği anlaşıldığından tashihi keyfiyet olunur. 

LORORA BİRAHlftESi 
ERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYO 

Asri Aile Alaturka Musiki 

Tütün inhisar idaresi 
umumi müdürlüğünden 

1 ()()() kilo marangoz tutkalı fil marka 
2 No. 250 kilo damga kurşunu No. 1 
3 No. 1000 kilo damga kurşunu No. 2 
4 No. 1250 kilo beyaz sabun 
Yukarıda gösterilen dört nevi eşya pazarlık suretile alınacafcbr. 

Sabunun evsaf ve şeraitini diğerlerinin de numralarım görmek üzre 
taliplerin her gün ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkata akçalarile 1 Teşrinievvel 930 Çarşamba günü 
Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

1ST ANBUL TİCARET MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Kadıköyünde Osmanağ'a mahallesinde Halil ağa aokağında 11 No. 

evi idare merkezi ittihaı eden ve Beyotlunda Tepebaşı Em
peryal oteli alt katındaki dairede ve Sirkeci Vezir camii aoka• 
jmda Bahrisefit otelınin alt katında ~ubelcr ihdas eden ( İstanbul 
Mcnba sucuları ve Hkalan esnaf cemiyeti) nin faaliyete baıladıj"t ci
hetle bilQmum menba ıuculan ve sakaların müracaat ederek hüviyet 
varı\kuı almalan alakadaraua i.liıı olunur. 

aramürsel F ahrikası 
MAMULATI 

Ankara Şubesi 
Anafartalar caddesinde 12 numarada 

Şık - Sağlam - Ucıiz 
Kumaşlar, Şapkalar, Battaniyeler 

HAZIR ELBİSE 
Merkez satış 

v 

magazası 

fstanbul Sultanhamam ikinci 

• 
Istanbul Barosundan: 
15-7-930 tarihli heyeti umumiye içtimaının devamı 25-9-930 

tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 şe talik eailmiş oldu
ğundan rüfekayı "' muhteremenin yevm ve saatı mezk\ırda Baroya 
tCirifleri rica olunur. 

Ruzname 
Heyeti umumiye tarafından verilen takririn müzakeresini11 

devamı. 

TÜRKLER iÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müellifleri: 

HERMAN SANDER 
Alman liı;ını mütehassıs ve 

muallimi 

TAHSİN ABDI 
l:rmir crl•clc lisc!Iİ A!ın.:ınca 

muallimi 

ARNAVUTKÖYÜNDE 
ve Nehari - Kız ve 

FEYZİA Tİ Liseleri 
Ana sınıfı, İlk smıflan ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve erkek 

orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 

T eşrinievvelde derslere başlanacakhr. 
Telefon İstanbul : 2867 - Bebek 21 O 

KIŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR 
Kadın, Erkek ve çocuWara m:ıhau. her renk ve her clnı 

Empermeablize İngiliz Gabardin Pardesüleri 
müntehap çeşitlerinin yegane deposü: 

Eminönüode Köprübaşında 13 numaralı dairenin 
birinci katında İNGILIZ P.A.ZARI (LEONLASNİK) 
olduğunu muhterem halkın nazarı ıtla.ana arzeyler 

ERKEKLERE HANIMLARA 
lngiliz 9 L.dan Podöıtlct 13 L.d:ın 
muşıımbal:ın ltiba. muşambalar itiba. 
Bivertin 16 " Deri taklidi 12~ " muşambaları muşamb:ıbr 

lngiliz fantazi 16~ " 
Hakiki lngUlz 18 " muşambalar 

kumaşlardan lngillı: lrcııç- 16~ " Gabardin 25 " kotlar 
Pardesülcr 

Mekteplilere 
Hakiki l\tan<lcl• 27~ " 

Mahsus 
bcrg marka ga· gMet müntehap Çeşitlerde 

UŞAMBALAR bardin pardesii 

Mü fi on ile ga-
b:ırdin pardc.sii 36~ " Salış: 
lngiliz 
Trençkotlar 16~ " Toptan ve perakende 

' Herkesin tercih ettiği --

VAPURLAR 1 BEYNELMiLEL 
._ _____ _, BÜYÜK KASAPANE 

Seyrisefain 
Merkez acentesi :Galata köprü 
başında Bcyotlu 2362. Şube 
acen te.t: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. J.t. 2740 

lskenderiye sür' at 
postası 

(Eğe ) vapuru 26 Eylül 
cuma 10 da Gala ta 
rıhtımından kalkarak cumar
tesi ıabahı İzmir' e vanr ve 
İzmir'den saaat12de kalkarak 
pazartesi saat 10 da İskende 
riye'ye varacak ve çarşamba 
isken deriye' den kalkarak 
İzmir' c uğrıyarak İstanbul' a 
12 de gelecektir. 

ISKDNDERiYEDEN ak-
tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul· olunur. 

Trabzon İkinci 
postası 

(Ankara) Vapuru23 Ey
lül perşembe akşamı Galata 
rıhtımından kalkarak Zongul 
dak İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya gi
decek ve dönüşte pazar is
kelesile Rize Of, Sürmene 
Trabzon, Polathane Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İnebolu'ya uğrıyarak gele
cektir. 

Alemdar zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz 

postası 

Millet vapuru 
28 Eylül 

Pazar 

S. NALBANDİS 
Beyoğlu Tünel mevkii 527 En 
mükemmel cinsten sığır eti ve 
filetosu, kuzu eti ve &emis ta
vuklar. Muhterem müfterilerin) 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kuıursuz hizmet ve 
nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civaranda 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 
Alaturka ve Alfaranga 
~er yemek ve her 
içki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fi at 1 ar mutedildir. 

ÖGLE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERİNİZi 
İ stasgon Loka11tasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasındadır. 

Profesör Anjel __ .. 

FRANSIZCA 
edrisanesinde akşam kurslar 

Esas program: Mükaleme, Gra· 
mer, imla, kitabet, tercüme, 
nıuhaberatı ticari ·e, tetebbu. 

Dersler 3 sınıfa ayrılmış ve 
haftada 4 defa verilir. Birinci 
sınıfın aylığı 3 lira, ikinci ve 
üçüncü &ıoıfın 4 liradır. Münfe
rit dersler için şerait ayrıdır. 
Hanınılar için ayrıca zamanlar 
vardır. Profesör Anjcl 23 senelik 
tecrübeli ve .. Türkçenin künhüne 
vakıftır. MUHIM: Sabahları Al
man mekteplerine devam eden 
Efendiler öğleden sonra bizde 
f ransızçayı üğre11ebileceklerdir. 
lstanbul'da Bahçel<apı Ertuğrul 
mağaıası karşısında Kasapyııo 
Hanı. 


