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SON POSTA Halkın gözüdün Halk bununla gorur 
SON PO S TA Halkan kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla sö lcr. 

İR' 8 ( Gl~~~h~~ıiı11~N) - DOK;UZ MAHALLE NAMINA İHTİYAR 
EYETLERİ LİDER FETHİ BEYE MÜRACAAT .EDEREK (30) 
İN KİŞİNİN YENİ FIRKAYA İ~ TİHAKINI BİLDİRDİLER .. 

-
~ ~&ma ~~d ~~B~ BM~m Fe~iB. 'l_.~B_u_g_~_·n_il_n~M~~-e_k_l_e_ri_n_d_~~~ı 
. C. Fırkası Liderine lzmil'in ı:a~ası N~~~i: 1 lzmir'de Müddei Umu-

t • e •• • e iltica Ettıgını A B N d s· ş h.d. 
Qİni Kazandıran iki Tek Sozden ima Eden Neşri mı . e en ır a ı ı 

B k B. ş D ""'·ıd· ata Cevap Verdi o· ı k ı· . aş a ır ey egı ır ••• 6 ; !:~im"~~,~~:~i!.: ın eme stemıyor 
lı } • "V akıt,, gazetelerinin kendi 
ıılJa k , Büyük Gazinin Kendisine Yaptığı iyilikleri şahsına ait olan bir kısım 

eşriyab hakkında Fethi B. şu 
nutmaktan Münezzeh Olacak Kadaı· Şuurludur .. tekzibi yapmaktadır: 

&a~2:tnir, 8 (Hususi) - Dün 
d~ ~h İzıniri dolaşırken şehir
~ Utfi idare ilan edilmiş his 
>or;anzarası görülüp, duyulu
bir u... Geçtiğim her sokakta 
iiltıdtnufreze asker, bir müfreze 
dot ar~a, bır müfreze polisin 
l~41aş~1{1nı gördüm ve gaze
bun: dk çekeceğim telgrafta 
iti: an bahsederek diyecektim 

~İıınirlilere hürmet ediniz,, 
lçirı u halh asayişin muhafazası 
lorı karşısında kuvvet fevt 
'tiyneye alışmamıştır. BunJ 

F aç Yoktur. 

~~ıi a~a~ itiraf etmeliyim : as-
1-t ınıtbat işile meşgul olan-
-.~tj İitkdire layık bir tarzda 
~u yh·ti . i~are etmişlerdir ••e 

ırbuıni takip eden müf- ~ 
rezelerin lüzumsuzluğunu ken-

. evkı·f 1\Jlı·?. dileri de takdir ederek öğle 
l 

__ 1\'1 üzeri bütün küvveti çekmiş-
~ lerdir. 
~. lrıirdeki Neş- Sokaklarda hemen tek bir 
l!J f l E,.-lk "' polis ve tek bir jandarma 

/(ı· Q Q './ ı ar l kalmadı. Buna rağmen biitün 

l
1 
.. '1z. Tehyiç Effi şehir ayakta idi ve asayişi 
.. ihlil edecek tek bir hadise 

~ (Yr ~adiselerinde (Hizmet) bile olmadı. 
ııriy enı Asır) gazetelerinin N . 8 . T b ik 

t\i'iilı:tı ~ehyici, efkarı mucip açız ır e n 
~4~tu~. Gazete sahip ve Güzel 1zmir, kendi çocukla-
~v!qi ~nnden bazılarımn nndan birinin sana yükselttiği 
~ ~lbuıJdılmeleri muhtemeldir. tebriki lütfen kabul et. 
~Cip asıl tehyici efkarı 

~dolu) neşriyatta bulunan (A- Fethi Bey nutkunu öğleden 
~Qlt~tı haıtazetesi olmuştur. "'sonra söyliyecekti. Fakat o 
r d'!rnJ li a sarhoş ve ser;se-
~k~~lld r •. Fakat bu gazete· zamana daha pek çok kala hü-
t<ıtıarn ak hıçbir takibat · ya- . kCıınet konnğı caddesinden 

1 a tadır. Alsancağa doğru akın başladı. 

Kırkar, ellişkr kişilie le .
leler, ellerinde bayraklar, 
göğüslerinde rozetler, yaka-
lannda Gazi ile Fethi Beyin 
resimleri olduğu halde deniz 
kenannı takip ediyor, izmir 
palas önün gelinı~e duruyorlar, 
F athi Beyi alkışladıktan sonra
dır ki yollanna devam edi
yorlardı. 

Nutkun söylenmesine bir 
buçuk saat kala hemen bütün 
ticarethaneler kapanmıştı. Ote
lin önünden geçen kafileler sık
laştıkca sıklaşıyordu. 

Bir Tavsiye 
O derecede ki balkon ve 

pencerelerden Alsancağa gi
den bu kafileleri görenler: 

- Bugün lzmir boşalıyor f 
[ Devamı 2 inci sayfada ) 

Gazi Hz. 
Fırkalar Karşı
sında Vaziyet -

/eri Nedir? 

" 6 Eylül tarihli ( Vakıt ) 
ve ( Milliyet ) gazetelerinde 
hLnirde. halk tarafından ba
şında bulunduğum Fırkayı teb
cuen yapılan tezahurat esna
sında Karşıyakada bir akra-
bamın evine iltica ettiğim 
manasını işrap edecek yazılar 
görülmüştür. 

Bu haber külliyen yalandır. 
Geldiğim gündenberi candan 
bir muhabbet ve teveccüh 
gör.düğüm muhterem ve aziz 
İzmir halkının samimi teza
hurab karşısında ilticagah 
aramak bana düşmez. 

"Halka hakaret ettikleri 
: • ~ taşlanmış olanlar ilti
cagah aramak ıztırarında 
kalmışlar 'lJe hakikati tah~ 
ri/ten başka istinatgahları 
olmadıiını göstermişlerdir.,, . 

lf-. . 
Buradaki lstanbul gazeteleri 

muhabirleri gazetelerine gön
derdikleri haberlerin lstan
bulda tahfife uğrndığıru bizzat 
itiraf etmekte ve bundan 
müteessir olarak istifa ve 
protesto edeceklerini söyle
mektedirler. 

Yüz bi11lerce halkın gözü 
önünda cereyan eden bu 
samimi tezahur.atı çekemi
yenlerin bu kadar b12riz 
bir tarzda hakikati tahrif 
edebilecek istidadında bu
lunan zihniyet ve kabiliyete 
acımaktan başka bir cevap 
verilemez. 

EKREM 

İzmir Valisi 
Değişmedi 
İzmir 8 ( Hu;usi) - Vali 

Ka:ıım paşanın değiştirildiği 
rivayetleri teeyyüt ebnemiştir. 

İkinci piyankomu -
zun kuponları yakında 
başlıyacaktır. T afsila
bnı bekleyiniz. 

Siirt meb'ul)u Mahmut Bey =~&-----~-----' 
son hadiselerden sonra Gazi- umumi reisidir. Reisicümhur 
nin fırkalar karşısındaki vazi-

hutunduğu müddetçe fırkanın 
yetini tesbite ihtiyaç hasıl ol- umumi riyasetini İsmet PHa 
duğunu söyliyerek diyor ki: _. 

"Reisicümhurur. fırkalar kar- yapmaktadır. Gaziden kendi 
tarihini inkar etmek beklenir 

şısındaki vaziyeti kimse için 
meçhul değildir. Yeni fırkanın mi? Yoksa iktidar mevkiinde 
teşekkülü esnasmda Fethi B. in bulunan her hükumet bu büyük 
mektubuna yazdıkları cevapt.a reisin itimadını kaybettiğini 
bu cihet pek sarih olarak ifade f hissedince kendiliğinden çe
edilmiştir. Gazi ( C. H. F.) nın kilir ... 

'lzmirde Anadolu gazetesi idarehanesi önündeki nümayi~ 
esnasında polis bir talebeyi öldürüyor. O sırada ga:ıete idare
hanesinde bulunan arkadaşımız pencereye çıkarak polise : 

- Atma, polis Efendi, atacaksan havaya at, diye bağrıyor. 
Fakat polis atmakta devam ediyor. Ve nümayişciler arasında 
bulunan 18 yaşında genç bir talebe yuvarlanıyor. 

Polis tevkif edilmiyor. Tahkikat başka sahalara dökülüyor. 
Muharrir arkadaşımız gördüklerini anlatmak üzere müddei 
umumiliğe ve polis müdüriyetine gidiyor, kab~l edilmiyor. 

Bir müddei umumi sokak ortasında vuku bulan bir cina
yet hakkında şahedet etmek üzere gelen bir vatandaşı nasıl 
dinlemiyebilir? Müddei umumi bey bu hadiseye karşı nasıl la
kayt kalabilir? .. 

Polis müdüriyeti nümayişe iştirak edenlerden birini kara
kola götürüyor, dövüyor, tehdit ediyor ve: 

- Nümayişe gitmek için kimaen para aldın? diye söylet .. 
miye ç.ahşıyor. 

Vatandaşlara işkence memnudur. Polis müdüriyeti ne hak· 
la kalbini .dökmiye giden bir vatandaşı tehdide ve dövmiye 
cesaret ediyor. 

İntihabat İşlerine İtiraz Var ... 

Encümen ·Azası Halk 
Olursa.o•e Fırkasından 

Tesir Yapılmaması Kabil Mi ? 
intihap encümenlerine ayrı

lan azal..ırla kamilen Halk 
fırkasına mensup heyeti ihti
yariyelerin intihap işile meşgul 
olmalan halbın itirazlannı mucip 
olmaktadır. Gerek Halk fırkasın
ca yapılan intihap hazırhklarmı 

ve gerekse balk.:ı bu itirazına 
karşı Fırkanın ne diişündüğünü 
öğrenmek için Hakkı Şinasi 
paşaya ırüracaat ettik, Fırka 

müfettişi Pş. bi:ıe dedi ki : 
- Fıra &zamıza intihaba-
( Devamı 3 ilncü sayfada ] 

Politika Aleminde Bir ... 

TORNiSTAN! 

• 

1 

ZMiRİN SON ERLERi·: İKİNCİ, FETill BEYiN NUTKU 
DA (4) ÜNCÜ V~ (7) NCI 
SAYFALAR l\t11ZDAD1 R .., 



Halkın Sesi DABILI 
Hükômet Gaze
telerinin Neşri
yatı Ve Halk 

İ:ımir'de, ahua ,almt tedbir
ler JGabclen IMllk tezahlnt J•par• 
kea Nzı mileuif laad.._ oldu. 
Bu hadbeler halırlamcla, bakilırat 
P• sibl qilW lk-, itası taluff
kb, a.,.ı&t.b D.....,at ,.,.w.. 
halan yapaalar, baza hlk6met 
•uetelerlclir. DGa, karllerbalae 
•onlupmua aual, ifte bu sibl 
İ>efl'İYat bakkıncla ne dGtladilk
leri ldL Aldıtımır cevaplan kay
dedlywua ı 

Ali Rıza Efendi (T opane, 
Topcular caddesi 258) 

- lzmir' de tezahtır at ya
panlar memleketlerinin menfa
atini dCı:inen kimselerdir. Hü
kiımet gazeteleri bu hadiseyi 
beş on vatan haininin çıkardığı 
şeklinde g&ıtmycrlar. Mtısta
kil olan gazetelerin yazdığına 

ve benim anladığıma göre bu, 
milli bir harekettir, fırka ga
zetelerinin yazdığı gibi bir 

hainler hareketideğildir. Htlrriyet 
ve refah istiyen milletimizin 
İzmir' de bir gUkreyitidir. • Cemal bey ( Beşiktaş kü • 
çlk hamam sokağında 2) 

- Mellet İkbaadi buhran
dan çok müteessir olduğu için 
lzmirde buhranı izale edeceği 
&mit edilen Fethi beyin lehinde 
tezabilrat yapılıyor. Bu teza
hllrat bUJ fırka ve hnk6met 
gazetelerinin yazdığı gibi mem
leket menfeatleri aleyhine ma-
tuf değildir. Basit Vt: makul 
bir hareketten ibarettir. Bunun 
gibi hadiseler hemen her 
memlekette olınakt.ıdır. 

* Hilmi Bey ( Kabataı, Tram-
vay caddesi, 16 ) 

- İzmirdeki vekayi medeni 
memleketlerde hemen her 
baft.ı cereyan eder. Siyasi 
rüştünü ispat eden vatandqlar 
kendilerine taalluk eden her 
hangi bir meselenin lehine ve 
aleyhine nümayiş yaparak 
hartket edebilir. Tlirkiyemiz de 
mademki ciimburiyet ve de
mokrasi tesis edilmek isteni
liyor. Şu halde her cilmburiyct 

Yeni Fırkada 
Zannedildiği Gibi 
Durgunluk Var Mı? 
Serbest Q\mhmi)et F•kw 

bapn uat bet buçukta lamaiı 
Hakkı beyin riyaaetinde top
luacakbr. 

Alchtnnız malimata ıcsre 
idare heyeti azumc:lan Orhan 
llitbat. SaWıettia Tallt. Ha
lan Toaun, Murat beyler bu
lunacaktır. Bunlar kaza, nahiye 
teşkilitile meşıuJ olmıya memur 
edilmitlerdir. 

Bu arada bazı muvakkat mu
temetler de tayin edilmişlerdir. 

Beşiktaş muvakkat mute
metliğine Ktıtabyah Zade Sabri, 
Bakırköye Galip Kemali, Ada
lara Sadi Rıza beyler tensip 
edilmişlerdir. 

Diğer taraftan Kartal, Bey
koz, Şile, Üaküdar kaza hey
etleri de teşekkül ebnit ve 
resmi kAğıtlarile mühürleri 
tevzi edilmiştir. Eminö
n6 ve Eyip taşkiJAb da bit-
miştir. 

Heyeti idare her gece 
gece yansına kadar içtima 
etmektedir. On beş giln zar
fında lstanbul teşkillb tamam 
olacak ve ondan sonra bele
diye meclisi intihabı için fa
aliyet başlıyacaktır. 

Dthı lzmire fırkanın matbu 
nizamnameleri gönderilmiştir. 

Refik beyin istifası meselesi 
tamamen hususi bir mahiyet
tedir. Refik B. elyevm bir da
irede memur olduğundan Bu 
vazife ile fırka işi kendisince 
kabili telif törülmemiftir. 
Onun için çekilmiştir. 

Trakya Teşkilab 

S.C. fırkaaımn Trakya teşkili
bnı yapmıya tiden T 01U11 bey 
tehrimize dönmilftür, Edirne 
tqkilitma baro reisi Hayret
tin Bey, Kırklareli tqkilAbna 
Burguda avukat CeW Bey 
memur ediJmittir. Umnklpril 
tqkilAtmı ela dit doktoru Ah
met Rıfla bey 7apacakbr. 

ve demokraside görülcıesi ta- doian bir harekettir. Fethi 
bii olan teyleri tifirmemek ve Beyin tala ettiji Serb.t Cim
çok ıönnemek icabeder. Her- huriyet fukumm .,......... 
memlekette halk hlkimiyeti halkımıza bir amit pleai ola
mücadelelerle meydana ıelmit- rak ıörilnllyor; banan için de 
tir. Hiikumet ıazeteleri ba halk bu ibnitle gayn ihtiyari 
meseleyi birkaç huysuzun çı- cotkunJuk yapıyor. 
kardı;. hadise teklinde göa- J Bu cotkunJuk mucibi mua
termek auretile tam bir suret- ı lıaze değil, billkis mucibi 
te demokrasinin tesiaine bir 

1 
memnuniyettir. Gaye milletin 

nevi engel oluyorlar demek- refahıdır. 

tir. Bunu fena bir hareket te-
lf. likki edenler btıkumeti ha-

Reşit Bey (Fatih Hacı Ha- zıramn deftlDIDI istiyenlerdir. 
un mahaHesi) (10) Bu halk hürriyet, refah istiyor; 

- Benim anla)'lşım: Bu, bu da milletimizin sarih bir 
halkın fevkalide ıstırabından hakkıdır. 

lzmirlilere Hürmet Edelim.~ 

Fethi Beye Kalpleri 
• 
iki Kelime Ka7iandırdı 
Halk, Büyük Gaziyi Unutamaz. 

l Bat tarafı t inci Nyfada ) 

diyorlardı. Sonra f" ethi beye 
dönüp tavsiye ettiler: 

- Biraz erken gidinit'". 
Sonra siz de içeri giremez
siniz. 

Fethi bey bu mütalaayı m 
vafık gördü. Nuri, Tab 
Haydar, Ağaoğlu Ahmet B. 
lerle yeni fırka katipleri, iz. 
mir ocak heyeti ve gazeteci
ler birer otomobile binerek 
yola çıktılar: 

Az sonra iki sıraya dizilmif 
nihayetsiz bir insan dalgasımn 
arasından geçiyorduk. Halk 
Fethi Beyi alkışlıyor, alkqbyor, 
yorulmak bilmiyordu. 

Nutuk aaylenecek sahayı 
iH hıncahıç dolu bulduk. iz. 
mirin bntDn otomobil, otiSbOa, 
kamyon ve arabalan İzmir hal
kım m6temadiyen Alaancak 
atadyomuna meccanen t&şılDlfb. 
Arkadaılardan birine 10rdum: 

- Kaç kişi var? 

- Yirmi bet bin olacak. 
Obllrilne 10rdum: 
- Elli bini Cevabam verdi. 
Bir iiçlbıcünün tahminine 

milracaat ettim. Yüz bin rak
kamı ile karplqtım. 

Fethi 8. Geldi 
Bu kesif halk: 
- Fethi B. ıeldi. 
Haberini alır almu. lyle 

genİf bir yol açti ki hallan 
nizam ve intizam hareketine: 
hlrmet bisai duymamak labil 
değildi. 

Ortada yikaek bir kinli 
'ftl'di. F etbi B. biru 1011r8 

•tlnma bqlacb. 
Bir geee nel KaJwakada 

çok uzun 6 mlylfdili l9a 
..mde kesiklik bud olu)Oltdu. 
Sahalı doktor setirtmlt olma
... rajmen bu kesi.idik hAll 
geçmemifti. Halktan kir eli-
lecli : 

-Ben llyliyecejim, daha iyi 
ifitmeniz için Nuri B. dlmle
leri tekrar edecek, dedi ve 
kelimeleri teker, teker, herkese 
anlatacak bir ıurette ve ude 
bir lisanla .aze başladı. 

Ben bu urada halka bakı
yordum. 

Bu kntle içinde .ayleneni 
anlamıyan ve derhal muhake
meden ıeçirerek tasvip etmi-

yen tek bir kimse yoktu, diye
bilirim. 

işte size bir misal: 
Nutuk sırasında Fethi Bey: 

Hiikümette murakabe 
emişti. Dinleyenlerden 

itiraz etti ve bağırdı: 
- Şart değil, esatır. 
Fethi bey: • 
- Zaruri verğilere taham

mnl edeceğiz; dedi. 
- Çaresiz! Cümlesi ile kar

şılandı. Fakat: 
- T ehammül fevkini aşan 

verğileri kaldıracağız. Dediği 
zaman dehşetli bir alkışla kar
şılandı. hle bazı inhisarlann 
hususi bazı cebleri doldurmıya 
yaradığını ve kaldmlmalan 
icap ettiğini söylediği vakit 
bu s6zleri alkıflarla, el çırp
malan ile k&rfılamıyan tek bir 
kimse kalmadı. 

Ve bu arada bir MS ytlk-
ıeldi: 

- Pabuçsuz kaldı millet. 
Fethi B. deftlD ediyordu. 
- DOşmanlanmız bize ia-

nadatta bulunuyorlar, fesi, 
Arap harfini iade etmek arzu
sunda olduğumuzu bize yük
lüyorlar, cnmlesine geldiği za
man ifade teklinin yanlıı 
bir zibap ve kanaat doğur
mallDI istemedi, fikrini başka 
ctımlelerle tekrar etti. 

Fethi Beyin fikrini halk 
anlamıfb. Derhal feryat etti: 

- latiyen olsa da biz ka
bul etmeyiz. 

istikbale ait tuanarlardan 
bahsedince hiçbir ağız yoktu ki 
Fethi Beye: 

- Allah muİDİD olaun. De
melİIL 

Fakat ben pla hadiwi
nla ea m&himinl nutkun aonun
cla Wdam: Fethi Bey, payan
... tlkranlanm Gaziye anec:B
yorda. Bu .azleri o bclar 
uzun ft kalpten ıelen bir allat 
karplaclı ki hayabmda plait 
olduium bazı haı&. bayramla
nm iatisna ederseniz b6yle bir 
ikincisini daha babrlamıyorum. 

Evet halk anbyordu ve bi
liyordu ki bu toprağl Gazi
nin dehası kurtarmış, bu te
ceddntleri bftyük Gazi yap
mlf ve bu yeni yolu ona 
Gazi açmıştır. iç.inde ona 
karşı hiçbir zaman &anmiyecek 
bir minnet hissi vardır. Nutuk 

Fethi Bey 
8ngün l~ir'den Mani

sa'ya Hareket Etti 

Günün Tarilı 

Başvekil he Diğ 
Vekiller Avd 

Ediyorlar 
Başvekil Ayın 11 veya 12 • 

de Ankaraya danecek, 
berinde Maliye ve Maarif 
killeri bulunacaktır. 

'f. Malige vekili -
ril B. diln laviçreden g 
Başvekili ziyaret ederek 
hat intibalarını anla ......... 
Gazeteçilere birşey söyle 
miştir. 

}f Cemal Hüsni Beyin 
Bern sefirliğine lsveçre 
kumeti muvaffakat 

lzmir, 8 (Hususi)- Fethi 8. 
bu sabah aut aekiz trenile 
Manisa 'ya hareket etmiştir • 
Maniaa' da Fethi beyi istikbal 
için btıyllı hazırlıklar yapılllllf, 
lzmire kadar heyetler ıelmif
tir. F efhi B. Maniaada bir tin 
kalarak kısa bir nutuk aöy
liyecek, teşkilAt yapacak, yann 
tekrar lzmire dönecektir. Erte
si gün de BaJıkesire döne
cektir. Fethi B. , Manisayı zi
yaretinde halkın tezahüratta 
bulunmamasını bir telgrafla 
rica etmiştir. vermiştir. 

Fethi B e Cevap •OW. Kazım Paşa 
• ogle vakb lzmire 

9 eylül çarşamba günü İz.! 1 muştur. 
mir'in kurtuluş bayramıdır. Bu 
mftnasebetle Halk fırkası ta
rafından lzmir' de bir nümayiş 
tertip edilecek ve Fethi Beye 
cevaben nutuklar söylenecek
tir. Bu nutkun Mahınut Esat 
B. tarafından verilmesi mu
karrer ise de, son hadiseler
den sonra Adliye vekilinin 
kürstıyc çıkmaya cesaret edi;ı 
edemiyeceği meçhuldilr. 

Nümayişi Men için 
lzmir - Fethi beyin seya

hati esnasında lzmirde olduğu 
ıibi nOmayİf yapmamak için 
Halk fırkası tertibat almakta
dır. Fırka mnfettişi Ziihtü B. 
dlbı Manisa'ya gitmiş ve orada 
Fethi beyi istikbal etmemeleri 
için propagandalar yapacaktır. 

Kazım paşa da Balıkesir'de 
bulunduğu esnada halkın fazla 
nümayişli bir istikbal yapmala
nna meydan verilmemelİDİ 
tenbih etmiştir. 

Esnaf Ve Halk 
İzmir, 8 (Hususi) - Esnaf 

ve hallc cemiyetlerinden bir 
çoğu F etbi beye miimeuille.· 
gandermişler, Serbest Fırkaya 
derhal kaydedilmelerini iste
mişlerdir. 

blyle heyecanlı tezahilrler a
namda bitti. Halk ıeldiji gi
bi ayni sllk6nla dağılcb. Ote
lin ininden geçerken hiçbir 
el yoktu ki yeni fırka lideri 
için birkaç defa çarpma11n. 
Bu alluflar, nbbm boyunda 
yapalan eğlenceler, lzmir o
yaalan arasında ıuruba kadar 
devam etti. 

BugDnki tezab&rattan IOD

ra aldanmadan aiylemek ka
bildir: 

lzmir son pnlere kadar 
ıerbest söz 16ylememekten 
ve ikbsadi buhrandan bunal
IDJfb. Fethi bey lzmirin bu 
rahatsızlığım gidereceğini s6y
ledi ve hiç fllpbe yok ona 
blH6n lzmiri kazandıran bu 
sözler oldu Ekrem 

* Kongada Çıkan -
balık ıazetesi sahibi v 
etmiştir. 

)f Deniz Ticaret- Kap 
mektebine çok rağbet var 

lf Hariciye Vekili- A 
on beşinde Odesaya h•wııı1• 
edecektir. * Komünistler -
kandaki tebkikat b • • 
muhakemeye yakında 

nacaktır. 

)#. Kalıveeiler - Ce · 
tinde 1000 lira açık ~.nın• 
idadare heyetile bir eski 
ralüp mahkemeye vcrilmiştiı• 

lf. Cerralıpaşa - H .. - .• -
sinin yeni yapılan 200 yat 
paviyonunu Şehremini dün 
şat etmiştir. 

)#. Gagri Mii6adiller 
Cemiyeti evvelce tevziat 
sım kaybedenlere tevziata 
laımfbı'. * Adligetle - late,--
denleri başlamışbr. * Marmara - Balık 
kogreai iki hafuya k 
<oplanacaktır. * Sarı Temel - M 
lesi liekçisi Hilse,U. Ef 
Küçtıkpuar poliı k~ 
k. uda mGlkiye mllettişli 
bir fiklyet muhali ....,.ı .. " * Eı• Vapıını - C 
pi lakenderiyeye ilk aef 
yapacaktır. * Çinlce lsmail -
deki çocuk katilinin ., ........... 
mesine dün devam olu 
tıbbı adliye ı&aderilmittir. 

* Anlc*.lratlan - F 
ıuet~lerine verilen bir ha 
de Türkiyenin Cemiyeti 
vama tirmek hususunda 
yaya karp bir kayıt ile 
olmadığı bilc!.iriliyor. 

* Ankaraga- Ge!eıı 
tayyareleti bugiln hareket 
celderdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fethi B. in Nutku 



Her gün 
Serserilerle 
Yapılan 

A1ukavelelerin Zararı 
M. ZEKERiYA __ _. 

İsmet Pş. Sivas nutkunda 
diyor ki: 

" Çester mukavelesi sulh 
l!ıüzakerabdı o kadar zehirledi 
ki, bir aralık bu yüzden sulh 
ŞÜpeli anlar geçirdi. 

" Çester projesi tahakkuk 
ctınedi. Çünkü mukavele sa
hibi onu tahakkuk ettirecek 
'Vesaiti dünyanın dört köşesin
de aradı, fakat bulamadı. ,, 

Yine İsmet Paşa Diyor ki: 
"Biz Sivas hatlarını ( Svit ) 

tıanu alan bir Belçika şirketi
~e verdi~. Bu irket para bu
tnıadı. lnşaabna başlıyamadı. 
~Yni mahiyette bir muameleyi 
ı: İsveç grupuyle yaptık. Da-

ilk enede çıkan tatbikat 
111\işkülab sermayeye taallUk 
eden eraitten tarafeynin sar-
fınazar etmesini intaç etti. 

11Bu sebepten sonra yapılan 
~ukavelelerde ağır komisyon
lill vermek mecburiyeti hasıl 
olıııuştur." 

* Çester projesi Ankarada 
llltizakere edildiği zaman A
kerikada idim. O vakit An-

tll"ada çıkan (Yeni Gün) ga
!;tesine muhabirlik ediyordum. 
,,evyorkta Ankaranın İstihba
rat bürösunu idare ediyordum. 
. V aziyetimin müsaadesinden 
~ti!ade ederek Çester proje-
ını teklif edenler hakkında 

tetkikat yapmıştım. Önüme 
OI<en<ly) isminde bir serseri 
çıktı. 

Bu adam bir ingiliz tayyare
cisi idi. Çesteri kandırmış. 
Türkiyeden onun namına 300 
!11ilyon dolarlık bir demiryolu 
ll!ltiyazı nlmıya teşebbüs t-
?ilşti. Çester eski bir bahriyeli 
•di. Beş parası yoktu. ( Kenedy) 
hl'kasında hiçbir mali müessese 
ulunmıyan bir avantüriye idi. 

Bu neticeyi uzun uzadıya 
~zıp anlatbm, dinliyen olmadı. 
~karaya döndüğüm zaman 

~uzakere henüz bitmemişti. 
t:nus Nadi Beyin delaletile 

0 )akıt lazımgelenlere vaziyeti 
~ atnııyn ve salahiyettar ma
aidrnlan ikaza çalışbm. Gene 

ıran olmadı. 

d Aradan çok zaman geçme
en kendinin taahhüdünü ifa 

d:erniyeceği anlaşıldı. Anlaşıl
cl ~~ Avrupa ve Amerikada 
a hızım serserilere yüz veren 

•e ~ıdd· · bil · d "' ı ış yapmasın mıyen 

:ldanılar olduğumuz hissi hasıl 
u. .. 

le Bu ders kafi gelmedi. Ar-
,d8ından diğer avantüriye 
t arnıarla mukaveleler a~ine 
b~ıebbüs ettik. Ciddi müteşeb-

'4 eri kl b 'ttik uza aşmıya mec ur 
f ~ · Ağır komisyon ve 
•ıılerle paramın israf ettik. .. 
~İşte Fethi Beyin lzmir nut
bu ndan bahsettiği avantüiyeler 
it nlardır, ve bu avantüryelerle 
eli . Yapmak yüztinden halkın 
I> Şınden, tırnağından alman 
~:alar lüzumsuz yere komis
tn:cllara vrilmiş, isr~ edilmiş, 
altı~ ekeket ağır mali bir yük 

.. n'l sol:u~:nuştur. 

1 k Mektepler 
ka~ - lık mekteplere taleba 
ba ~lUne (15) eylül (1930) de 

ş anacaktır. 
ltib2-Tedrisat 1 teşrinievelden 

aten yapılacaktır. 
3 -H .. ahsil a-örd . .. . u usı surette t 

l'ıt Üğ4Jndan bahsederek ka
be ~e kabulünü istiyen tale-
e~n daha evvelce hiçbir 

haıı tebe devan: etmediği ma
~d~en a'ınan ve zabıtaca 
le t edilen bil" ilmUhaber-

evaik thiilecektitir. 

• 
Son Posta'nın Resimli Makalesi: '*- Hagat Bir imtihandır * 

1 B -... - ugun ne yapıyorsanız 

yarın onu biçersiniz. Bugün çalı
şan yarınını koruyor demektir. 

2 - Kahve köşelerinde pinek- ' 3 j "d t k . _ 1 - nsan mazı e yap ı -
liyenler. yann sefalete duşerlerse 
bundan kendileri mes'uldür. larma bakıp övünmemeli. 

1 t 
4 - istikbalde yapacakla

nna bakıp azmini bilemelidir. 

Tütün İşi Bulgar Jenera :nin İntiharı ğrı a 
60 Bin Liralık BirıB U l g ar Ü r d u unda Tenkil Hareketi 
D H C Dün Başladı !ı! ~hisar ~.2.~ !0~: rp asus an v arİnış. Ankara,7 (A.A) - Ağn 

asilerine karşı kafi tenkil 
merkez müdürü sabıkı, elyevın Atina, 6 - Bulgar erkanı harbiye reisinin intihan hakkında h k · b f 
Du

··zce merkez müdürü- Ali b are eti ugün (7eylül) eci-
Rıza, Tokat ikinci şube ami- B k ri e eraber başlamıştır.Kabak azı tafsilat verilmektedir: J b 

u zatı intihara sev eden amil, Bulgar erkanı harbiyesi arasın- tepeden ilerliyen kıtaatımız 
ri Tevfik, Tokat ziraat şubesi da vasi bir casuslulc teşkilabnın meydaııa çıkmasıdır. Bu teşek- çevirme mıntakasında ve mft-
muhasibi Halil İbrahim Beyler kül birkaç aydanberi çalışıyordu. Birçok Bulgar zabitlerinin teakip hatlarda eşkiya tara-
ve arkadaşları tütün sahn Sırp" ataşemilteri ile temas halinde oldukları anlaşılmaktadır. fından tevkif edilmek istenil-
alınmasında yapılan (60) bin Erkam harbiye reisi bu yüzden agı"' r mes'uliyet altında kalmıştı. · d ki k tı• d b liralık bir sui istimal ile maz- mışse e eş ya uvve ı ar e-

Aranılan evlerde birçok vesikalar ele geçmiştir. Efkan umu- mizkarşısında perişan birsuret-

nun olarak mahkemeye ve
rilmiştir. Tevfik ve Halil İbra-
him Beylere işten el çektirilmiı 
ise de Ali Rıza Beye dokunul
mamışbr. Muhakeme Tokatta 
cereyan edecektir. 

1 - Unkapanında ohıran 
Mahmut Efendinin Dolmabah
çede altın saat ve kordonu 
çalınmışbr. 

2 - Galata da Ferah ote
linde katibe Feride Hanımın 
Yenicamiden geçerken 22 
lirası aşınlmışbr. 

3 - Unkapanında Fınn
cılar caddesinde Tufan Efen
dinin kereste mağazasında 

çalışan bıçkıcı Harun'un asılı 
ceketinden 100 lirası çcllın
mıştır. 

Hırsızlıklar 
(24) Saatte 8 Vak'a 
1 - Üsküdarda Ayazmada 

Açıktürbe sokağında oturan 
Şefik Efendinin evinden ( 20 ) 
lira çalınmışbr. 

2 - Sinan paşa mahalle
sinin birinci sokağında ohıran 
Naime hanımın evift9en çay 

takımı, iççamaşılan ve bazı 
eşyası çalınmışır. 

3 - Sirkecide Akdeniz o
elinde misafir Ali Rıza Beyin 

uykuda iken (30) lirası alın

mışbr. 

4 - lstikW caddesinde 
Amrya apartımanıda oturan 
Doktor Nazarikyan Efendinin 
küçllk bir yazı makinesi ça
bnımşbr. 

5 - Galatada Hakkı Bey 
hanında odabaşı Hüseyin efen-
dinin bir palto ve battaniyesi 
çalınmışbr. 

6 - Pangalb'da Harbiye 
caddesinde tütnncü Dikran 
efendinin (140) kuruşunu ça-

lan Salahattiu, F etbi ve Mus
tafa tutulmuşlardır. 

7 - Sebze halinde Sadık 
efendinin hantannı çalarak 
kaç.an Reşat tuhılmuşhır. 

miye heyecandadır. Bulgar- Sırp münnscbatının gerginleşmesi te cenubu şarkiye firar et-
muhtemeldir. mektedir. Ağrı şimalinden +-..aa:-....., ________ __ 

ar Hayre .. 
D ü n Ü ç K i ş i Darülaceze Y anyanya 
Yaralandı Fire Veriyor .. 

1-Dün akşam Vali konağı Darülaceze müessesesine 27 
caddesinden geçmekte olan sene zarfınd;ı 4685 çocuk 
(30) numaralı tramvay arabası girmiş, bunlardan 1495 i ev
(8) yaşında Ramazan ismindeki latlığa yahut velilerine veril
çocuğa çarparak başından ağır miş. 2360 ı ölmüş, 730 u kal-
surette yaralamıştır. !'mışl.tr. 

2 - Şoför İsmail efendi- G · il k 
nin idaresindeki (1405) numa- Üze İ Müsabakasında 
ra1ı otomobil ile asker yaşar Mis Brezı·lya 
efendinin idaresindeki moto· 
siklet dün saat ( 16) da Tak- Kazandı 
sim meydanında müsademe Riya dö Janeyro , 7 -
etmiş. Müsademe neticesinde Cenubi Amerikada yapılan 
ağır surette yaralanan asker. ~ 930 senesi beynelmilel Giizel
y aşar Ef. Gümüşsuyu hastane- lı~ müsabakasında Mis Brezilya 
sine kaldınlmışbr. bırinciiiği kazanmıştır. 
3-Saı.lıderede oturan Meryem 1 • Pariste yapılanmiisabakada 

hanım dün akşam Kasımpaşa bır~nciliği kazanan Yunan gü
~ddesinden geçerken meçhul' zelı birinciliği kaybetmiştir. 
bır motosikletin sademesile sol (Mübeccel Hanımın iştirak 
bacağından yaralanmıştır. 1 ettiği müsabaka budur. ) 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Hakimiyeti milliye ge~ 
çeu gün Sicil serlavhası 
altında şu yazıyı yaziyordu: 

Karşı fırkaya şuradan, 
buradan girenlerin ve şe
hirler temsil ettiklerini söy
liyenlerin sicilleri geldi. 
Birkaç örnek : 

Kırşehirden Sıtkı Ef.-
F erit paşa zamanında kır
şelıir Hürriyet ve itilaf 
murahası:( O zaman da bu 
adam bütün Kırşebirin 
Ferit pllfa ile birlikte ol
duğunu telgrafla bildir
miştir!) 

Kirşelıirden müfit Ho
ca - Birinci Millet Mecli· 
sinde ikinci gurup hoca 
takımının en ateşlilerinden 
idi. Şükrü hocanın hilaf et 
kitabını yazan adamdı. 

Kastamonudan • avukat 
izzet Ef: - Terakkiperver 
fırknmn reisi idi. Halle 
fırkasına girmek için yal
Yarmış, fakat sokulmamış-

tır. 811 yazıyı okuyan 
bir kariimiz de bize Halk 
fırkasının mutemet ve meb' 
uslarından bazılarının si
cillerini gönderdi: 

Sinop meb•usu Akif B. 
Kuvayi milliye harekatı es-

nasında Sinopta Hürriyet 
ve itilafın reisi idi ve Ku
vayı milliyeye karşı ilk 
mukabil kuvvet gönderen 
adamdı Fakat bugün. Halk 
fırkası meb'usudur. 

Tiredeki Halk fırkası 
mutemedi Sunullah Ef. is-
minde bı·r ··fi"'d·· mu u ur. 

Urla mutemedi İhsan 
Riza Bey katil maddesin
den maznun olarak İzmir
de muhakeme edilmekte
dir. 

Bodrum mutemedi is
tiklal harbi esnasında 
Anadoludnn Yunanlılara 
hayvan kaçakçılığı yaparak 
zengan olmuş bir adamdır. 

ister inan, ister inanma I 

ilerliyen kuvvetlerimiz bila 
mukavemet yürüyüşlerine de
vam ediyor. Ağrı cenubunda 
eşkiyanın İrana ·doğru olan 
hattı ricali kesilmiştir. 

.. 
nti abat 

İtraz 
· şlerine 
ar ... 

[ Baş tardı 1 inci sayfada ] 

ta hararetle iştirak etme
lerini bildirdik; defterlere 
isimleri yazılmamış olanlar, git
sin isimlerini yazdırsın. dedik. 

Şimdi heyeti ihtiyariyelerce 
yapılan intihap edecek ve e
dileceklerin defterleri tetkik 
edilmektedir. Tetkik bittikten 
sonra defterler basılacaktır. 

İntihap encilmenlerinin Halk 
fırkasından olmalarına matuf 
itiraza gelince : Eldeki bele· 
diye kanunu intihap encümen
lerine aynlacak kimseleri he
yeti ihtiyariyeler yapacak di-
yor: K.anunu değiştirebilir 
miyiz? intihap encümenleri 
sandık başında oturacaktır, 
müntehipler rey varakalarına 
isimlerini, adreslerini yazacak-. 
lar. imzalarını atacaklar, mü
hürieriııi basacaklar; rey ve
renlerin nüfus teskerelerine 
mühür basacaklnrdır. 

Bu suretle hiçbir kirnse muh
telif yerlerde rey veremiye
cektir. Encümenin bizden ol
masında bir mahzur görmüyo
rum. 

- Hiç olmuzsa intihap en
cümenlerinin manevi bir te
sirleri olamaz mı? 

- Olamaz. 
- Listenizde tabiiyeti Türk 

gayri müslimler var mıdır efen
dim? 

- Bu hususta birşey söy
li yemem. 

- Namzetlcrinizi ne zaman 
ifan edeceksiniz? 

- Bugünkü }'aziyete göre 
intihabat ( 5 ) te.şrinievvelde 
başlıyac.ıl br. Yalnız, <>ğcr bazı 
intihaplar için itirazlar olursa 
belki bu müddet uzar. 

İhtilas Olmamış! 
Devlet demiryollan idaresinin 

Haydarpaşa muhasebesinde ya
pılan tetkik neticesinde birkaç 

8 - Kadıköyde Moda cad
desinde Ali Rıza B. aparbma
wnda oturan Madam Lambirinin evinden bir seççade çalınmıştır. ._ ___________ ,.,,... __ , _____________ __, 

bin liralık ihtilas tesbit edilerek 
iki memura işte ı el çektiril
diği ve tanzim olunan evra
kın müddei umum;Jic'Te verii
diği hakkında bir s.;'bah ga
zetesi bir haber yazmıştı. 
Haydarpaşa teftiş dairesi bu 
haberi tekzip etmektedir. 

Sözün Kısası 
lkisinin
Arasında 
Bir Dertleşme ,.._ __ 

-:- Bu F etbi heyul ı ortaya 
çıktıktan sonr gözümll uyku 
tutmiyor. Geçen g~ce üç bar
dak ıhlamur içtim, fayda et
medi. Bira iç dediler, onu da 
içtik ve kafayı çektik, gene 
fayda etmedi. Doktorlar af
youlu bir ilaç verdiler, o da 
fayda etmedi. Her gece, gö
zümü şöyle bir yumdum mu, 
F ethiniu başı dağ kadar büyiı
yerek yorğanın üstünden göz
lerimin içine doğru bir yürü
yüveriyor, ürpererek uyanıyo
rum. Anla ıldı ki bize rahat 
uyku kalmadı. Hele bu nuhık
tan sonra keyfim adam akıllı 
kaçb. Zatı şerifin niyeti bozuk. 
Baksana: 

"AvantUryeler" diyor. Bu 
lif bize değil de kime? Avan
türye halis muhlis serseri 
demektir. 

- Söz aramızda bv nutuk 
benim de midemi bulandırdı. 
Fethi mevkii iktidara geçerse 
bizden tekrar tekrar hesap 
soracak : Fırka tahsisabndan 
bu beş bin kime ve niçin ve
rilmiştir. ? Bu tetkik seyaha
tj,nin manası nedir ? Bu otuz 
binin sureti sarfı ne ola ? di
ye sorguya. suale bir başlarsa 
arbk bu toprakta sana bana 
rahat ohırmak düşmez! 

- Evet, iş o raddeye var
madan biz seninle bir tetkik 
seyahati daha uydurup birkaç 
bin daha çekelim ve Loyt 
vapuruna atlıyalım. 

- İyi ama bu sırada seya
hat bahanesile para çekebilir 
miyiz? 

:-- Kolay değil. 
iki ahbap çavuş düşünceye 

daldılar. Biri mınldadı: 
- Ben Fethinin adını sanım 

bile unuttumdu, nereden çıka
geldi? 

Öteki bu suale cevap ver
medi ve pişkin bir adamın 

mahzun baş sallayışile, adeta 
kendi kendine söylendi : 

Bizim Nişantaşındaki 
aparbmanı acele satılığa çıkar
maktIDJ başka çare yok. Yol 
hazırlığında geçikmiye gelmez. 
Ben şimdiye kadar iki fırkaya 
girip çıkmış adamım, pasaport 
yaptırmanın tam zamanını öğ-
renemedimse yazıklar olsun 
bana ... 

Ekmek Ve Fırancala 
Fiatları 

lstanbul Belediye riyase
tinden : Eylülün dokuzuncu 
salı gününden itibaren ekmek 
on kuruş ve f ırancala on beş 
kuruş otuz paradır. 

Mazhar Beyin Ölümü 
Konya'da çıkan Babalık ga· 

zetesi müdür ve başmuharriri 
Yusuf Mazhar B. arkadaşunız 
bir ameliyab müteakıp w·Jat 
etmiştir. Hayabnın ( 24) sen~ 
sini gazeteciliğe hasreden bu 
arkadaşın ziyaı bizleri mütees
sir etmiştir Allah rahmet 
eylesin. 

Şark Usulü Tezyin 
~a ·k usulü tezyin san•atı 

mektebinin :ergisi bugün 
a;ılıyor. 

Eski Çırağın Yaptıkları 
Ka~y~>ncud~ kahveci İlyas 

efe~dmın eski çırağı mustafa 
esin kızgınlığının tesirile dün 
kahvenin camlarını kırarken 
kırık cam parçalarile yaralan
mış, hastaReye kaldınlmışhr. 

Makine Kazası 
Beyoi,rlunda Asmnlımesçit 

soka:rında " 15 ,, yaşında 
marargoz Ligor parmaklarını 
makineye k&plırmı:;lıt". 



• • 
1 NU 

TEK ALI İDARENİN FENALIGINI' HOŞ GÖRE L 
' 

TEŞ~ ÜLÜ E F AA L R .NE MUVAFIK BU MIY A 
• • • ZA 1 LR, KAS ıy--:__ 1 

v • • 9 z, 
İzmir, 7 (Hususi surette gı

den arkadaşımızdan ) - S. 
Cümhuriyet fırkası lideri F et
hi B. İzmirlilere hitaben bugün 
saat ikide beklenen ve prog
ramını izah eden nutkunu 
irat etmiştir. 

50 Bin Kişi Karşısında 
(50) 6in kişi tahmin edilen 

bir kalabalık bu nutku dinle
miye ~tmiştir. Fethi B. şöyle 
başladı: 

"Muhterem Efendiler: Güzel 
b:mire ayak bastığı dakikadan 
beri sizlerden gördüğüm ka
bul ve teveccühe bütün kal
bimle teşekkürler ederim. 

Riyasetini aldığım Serbest 
Cümhuriyet fırkasının teşek
külünü müteakip İzmir halkı 
siyasi maksadımız ve progra
mımız hakkında ilk alaka ve 
teveccüh gösterenlerdendir. İz
mirin her sınıf halkından ve 
bilhassa münevver kısmından 
mütaaddit mektuplar, telgraf
lar, aldım. 

Cümlesi hedef ittihaz eyle
diğimiz siyasi gayelerimiz için 
bizi tebrik etmişler ve fırka
mızın programını kanaatlerine 
muvafık gör düklerini bildir
mişlerdir. 

Bize kuvvet veren bu gibi 
teşvikler yalnız lzmire mün
hasır kalmamıştır. Memleketin 
her tarafından bu gibi teşvik
lere mazhar olduk. 

Fakat uyanıklık ve iktısadi 
inkişaf noktai nazarından mem
leketimizin en mühim bir cüz'ü 
olan İzmirin gösterdiği bu kıy
metli alaka, programımızın pek 
isabetli olduğu hakkındaki 
lrnnaatinıizi bir kat daha 
kuvvetlendirmiştir Bunun için
dir ki muhterem İzmir halkını 
ziyaret etmeyi ve şahsen şük

ranlarımızı nrzeylerneyi kendi
mize Lorç bildik. 

Bu ziyaretten istifade ede
rek fıı kamızın siyasi çehresi 
ve programı hakkında izahat 
vermek için birkaç söz söyle
mek isterim : 

Cümhuriyeti Memlekette 
Ebedileştireceğiz 

Bilyük reisimiz Gazi Haz
retlerine takdim ettiğim mek
tupla kendilerinin lütüf buyur
dukları cevap fırkamızın nasıl 
doğduğuna en kat'i bir sara
hatle fikir vereceği için ayrıca 
tafsilata girişmiyeceğim. 

Milli hakimiyetin en yüksek 
tecellisi olan Cümhuriyetin 
beklenen bütün feyizlerinin 

tamamen inkişaf edebilmesi için 
muayyen fikirler üzerinde 
yürüyen iki fırkanın karşı kar
şıya gelerek icrai kuvvetleri 
murakabe etmeleri şarttır. 

Herşeyden evvel gayemiz 
Cümhuriyeti, büyük dahimizin 
bu büyük eserini hal ve istik
balde geçıcı tesirlerden 
kurtararak sarsılmaz bir suret
te memleketimizin sinesinde 
ebedileştirmektir. 

Serbest Münakaşe 
Cümhuriyetin ruh ve esası 

aerbest münakaşadır. 

Bu esasa fırkamız samimi
yetle, kat'iyetle merbuttur. 
Türk milletinin hayati menfa
atlerine taaluk eden münaka
şalarda şahsiyat sahasından u-

zak kalmak, nezahetten ayrılma
mak, muanzların fikir ve ka
naatletine hürmet etmek la
zımdır. 

F ırkamiz bu esaslan daima 
hatırda bulundurmayı kendi
sine vatani bir borç saymak
tadır. 

Fırkaya kanaatlerile iltihak 
eden arkadaşlarımın da buna 
riayet etmelerini bilhassa rica 
eylerim. 

Fırkamız 
Efendiler. Diyebilirim ki 

Türk milletinin umumi menfa
atlerine samimi surette mer
but olan bütün vatandaşlar 
fırkamızın teşekkülünü faideli 
ve vatani bir iş olmak üzere 
telakki etmişlerdir, 

Fır! ·mm teşekkülünden mem-
nun om ıyanlar Öa yok değildir. 
Tek fırkalı idarenin intaç etti
ği mesuliyetsizliği hoş gören
ler, bu yeni teşekülü menfaat-

lerine muvafık bulmuyorlar fır
kamıza dil uzatmaktan hali 
klmıyorlar. 

Bize gayrı meşru bir fırka 
olduğumuzu, · bütün vergileri 
kaldıracağımızı fes giydireceği
mizi, eski Arap harflerini iade 
edeceğimizi atf ve isnat et
mekten çekinmiyorlar. 

İftira Ediyorlar 
Hiç bir zaman ağzımdan 

çıkmıyan sözleri bana isnat 
ederek fırkamızı zayıf düşür
miye çalışıyorlar Efen diler: 

F ırkamız ne mürtecidir, ne 
de fırka fikrini şehsi menfaat 
addeden bir teşekküldür. Bil
akis inhisarlardan halkın zara
rına olarak ceplerini doldur
mak istiyenlerin gayri meşru 

hareketlerine karşı mücadele 
edecektir. 

İrticai fikirlere karşı cidalde 
ön safta bulunmak hak ve 
vazifesini kullanmakta ve yap-

. makta kendisine tekaddüm 
edilmesine dahi razı olmıya
caktır. Biz, Türk milletinin 
takalı dahilinde olan bilcümle 
mali fedakarlıkları seve seve 
ifa edeceğine kaniiz. 
Halkın tehammülünü aşan bazı 

vergilerin tahfifi prensipleri
mizde dir. Bunu "bütün vergi
lerin kaldırılmasını istiyorlar " 
suretinde ifade etmek fırka-
mıza karşı sui niyetle hareket 
etmektir. 

Cümhuriyete imanları gevşek 
olan bu gibileri ikna için emek 
sarfını ve efkarı umumiyeyi işgal 
etmeyi lüzumsuz görmekteyim. 

Teşebbüsümüz İlerle
mektedir Veİlerliyecektir 

Efendiler, 

Bu teşebbüsü doğuran fikir 
ilerlemektedir ve ilerliyecektir. 
Çünkü bu teşebbüs hayati za
ruretin tevlit ettiği bir eser
dir. 

Memleketin her tarafından 
vaki olan mütevali teşvikler, 

• 
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tergipler, tuttuğumuz yolun doğ
ru yol olduğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerdir. Fırka

mızın teşekkülünün şimdiden 
hayırlı faideleri görülmeğe baş
lanmıştır. 

Bu semereler gün geçtikçe 
artacak ve Cümhuriyetin ne 
kadar feyizli bir idare sistemi 
olduğu filen sabit olacaktır. 

Başlzgan serbest müna
kaşa, hükumet üzerine 
tesirden hali kalmamış 
ve muhterem Başvekil 
fırkamızın intişar eden 
tenkitlerine Sivasta uzun 
nutkile cevap vermek 
lüzumunu hissetmiştir. 

Fırkamız programının izahı 
sırasında intişar eden fikirlere 
bir cevap olan bu nutku huzu
runuzda tahlil etmeği faydalı 
görmekteyim. 

Şimendifer Meselesi 
Bu tahlili yaparken ayni za

manda fırkamız programının 
temel noktalan kendi kendine 
taayyün etmiş olacaktır. 

Efendiler, İsmet Paşa Haz
retlerinin nutuklarında mevr.l 
bahseylediği hususattan başlı
cası demiryolları meselesidir. 
Bu nutukta Serbest Cümhuri
yet fırkası alelıtlak demiryolla
rımn yapılmasına muanz gös
terilmiştir. 

Hayır efendiler, demiryolla
nnın gerek vatan müdafaasi, 
gerek iktısadi noktai nazardan 
faydasını inkar etmek asla 
habnmızdan geçmemiştir. 

Bizim iddiamız • demiryol
larının gayet ağır şartlarla 
yapılmakta olmasıdır. Muhterem 
BaŞvekil demiryollannın bir 
varlık meselesi olduğunu idrak 
eden halkımızın her türlü sı
kıntıya katlanmak suretile 
fedakarlık ihtiyar ettiğinden 
bahis buyuruyorlar. Halkın di
şinden, tırnağından, güçlükle 
elde edilen bu paraların büyük 
bir dikkat ve itina ile ve 
tasarruf gözetilerek sarfı iktiza 
etmez mi? .. 

Halbuki Başvekil paşa Si
vas hatlarının ağır faiz ve ko
misyonla evvelce bir Belçika 

şirketine verildiğini kendileri 
ifade ediyorlar. Demek ki bu 
şirket teahhüdünü ifadan aciz 

ve mali kabiliyetten mahrum 
kimselerden mürekkep olma-

saydı bu ağır şerait Türk mil
letine yüklenmiş olacaktı. 

Maceracılara Para 
Kapbrıyorlardı 

Bu yükten kurtulmağı sırf 
milletin talii eseri olarak 
hükümetle karşı karşıya gelip 
mukavele imza eden eşhasın 
(avanturiye) maceracı takımın
dan ibaret olmalanna medyu
nuz. Böyle aldatıcı adamlarla 
mukavele yapmak ayni 
mahiyetteki mukaveleyi gene 
taahhüdünü ifa edemiyeceği 
bilihare anlaşılan lsveç .ınını
pile tekrar etmek halkın her 

lu 

türlü sıkıntıya katlanmak sure
tile ihtiyar ettiği fedakarlık
ların mahalline masruf oldu
ğuna dair kat'i taminat teşkil 
etmez. 

Ağır faiz ve komisyon şar
tlarını havi olarak İsveç guru
pile yapılan mukavelenin tadi
line mecburiyet hasıl olduğu 

ve muaddel mukavelenamenin 
peşin para usulüne tahvil edil
diği malümdur. 

Peşin para esasına müste
nit olan bu muaddel şekli de 
gözden geçirelim: 

Evvela bütün jşlerden mas
rafa mukabil gurupa yüyde 
yirmi menfaat temin edilmiştir. 

Sonra lokomotif, vas-on gibi 
pahalı malzemenin lsveçten 
mübayaası yani bayilerin ta
yin edecekleri fiyatla mal e
dilmesi taahhüt edilmiştir. 

Peşin para esasına müs
tenit bir taahhütte bu kadar 
ağır şartlara katlanmak mec
buriyetinin nereden geldiğini 
anlı yamıyorum. 

•• 

Milli Servetin Himayesi 
Diğer cihetten Türk mille

tinin iktısadi kabiliyetini ve 
inkişafını göz önünde bulun-
durmak milli servetin yüksel
mesine veya hiç olmazsa mu
hafazasına itina etmek bir 
hükumetin en mühim vazife
lerindendir. Demiryollan yap
mak ne kadar ehemmiyetli 
ise iktısadi vaziyetimizi sarsın
bdan muhafaza etmek o de
rece mühimdir. 

Hatta diyebilirim ki bu 
ikinci vazife her şeyden üs-
tündür. · 

Zira demir yoluna lazım 
gelen masraflar çiftçiden, 
esnaftan, tliccardan alınmak
tadır. Demir yollarını emin 
bir surette hudutlarımıza kadar 
ulaştırmak için çiftçinin, esna
fın ve tüccarın mali kabiliyetini 
daima göz önünde bulundurmak 
ve bu verği menbalarıru koru
mak lazımdır. 

Masraflar memleketin ikb
sadi tahammül kudretini aşınca 
halkın iktısaai kabiliyet ve in
kişafı durmağa mahkumdur. Kütahya .. Tavşanl~ ve Ulu

kışl - Kayseri hatlannın inşası-
nı deruhte ~den Alman şir- O zaman, demiryollan siya-

setine de istimiyerek darba 
ketlerile yapılan mukaveleye vurulmuş olacaktır. lktısadi 
ne diyelim. kanunlar öyle zaruretler tevlit 

Bu mukavele mahi- eder ki bunlara karşı bigane 

yeti itibarile Belçika durmaktan ve hunların tesirle
grupile yapılan muka- rine her hnngi bir ·emrü ida-

reye tabi olur zannında bu
vef eden daha ağırdır. lunmaktan daha büyük hata 
Hazineden çıkan para- olamaz. 

n~n güde otuz beşine Şunu Da Unutmamalı Ki 
yakın kısmı / aiz ve iktisadiyatın bu gayri mer'i 
komsigon ücretile bu kuvvetlerini mühimsememek 
grupun elinde kalmak- acı neticelerle karşılamağı da
tadlr. vet eder. işte Serbes Cümhu-

riyet - fırkasının - liberal si
N için İtiraz ediyoruz? yasetile Sivas nutkunda teba-

ikinci mütaahhitlerin temin rüz eden siyaset arasında 
ettikleri kazanç bunun haricin- en mühim fark bizim bu ikti
dedir. İşte bu gibi ağır muka- sat amillerini ve istihsal kuv
velelerin, kısa vadeli mukavele- vetlerini rencide etmek husu-

lerin bugünkü nesil tazyik etmesi sunda göstereceğimiz itinadan 
ve halkın cebinden demiryolu ibarettir. Bu noktada biraz 
inşası ıçın çıkan paraların tevakkuf etmiye müsaadenizi 
israfa ve zarara uğratılması rica edeceğim: 
bugünkü demiryolu siyasetine Muhterm hilkumet reisi nu
karşı yükselttiğimiz itirazları tuklarında aynen böyle buyu
teşkil eder. ruyorlar: Liberalizm nazariyatı 

Yapılan demir yollarının bir memleketin geç anlıyacağı 
taraftan sağlamlığı ve verimi bir şeydir. Biz iktısadiyatta 
nazarı itibara alınır, diğer hakikaten mutedil devletçiyiz 
taraftan bütçenin bu maksada bizi bu istikamete sevkeden bu 
ayırdığı ve ayıracağı paralar memleketin ihtiyaçları ve bu 
toplanırsa o zaman demir yol- milletin fikri temayülüdür. Mem
larının pahalı mı, ucuz mu ya- leketin ihtiyaçları için herkes 
pıldığı sabit olur. hazineden çare arar elektiriği 

Muhterem Başvekil demir-
yapılmıyan şehir, limanı fena 

yollarına senevi tahsis ettiği-
olan yer, iş bulamıyan adam miz vasati (30) milyon lirayı 
hükumeti muatap tutar; devletbaklı göstermek için bizden 
çilkten büsbütün vazgeçip her küçük birçok memleketlerin 
nimeti sermayedarların faaliyemilli ihtiyaçları için senede 

(300) milyon İngiliz lirası sar- tinden beklemiye sevketmek bu 
mekleketin anlıyacağı bir şey mi-

fettiklerini söylüyorlar. d" ? 
Böyle bir parayı sarfedecel< !r • • 

kabiliyette olan 0 bahtiyar · Lıberalız Ne Demektir? 
küçük devletlerin isimlerini r Liber~li~m s!stemi paşa 
bilmek isterdim. Bizim aldab- hazretler!mn tas~~~ .buy~rduk-

v ları mahıyette dıgıldır. Lıbera-
cı hayaller~ kapıldıgımızı zan- lizm mesleği devlete ait olan va-
nederek rıkkate gelen muh- zif el eri devlete, efrada ait olan 
terem Paşa hazretleri hiç ol- vazifeleri de şahsi teşebbüslere 
mazsa kendilerini bu gibi mü- terkeden ve bu teşebbüslerin 
balağalı rakkamlara kapılmak- inkişafın·· engel olacak müda
tan muhafaza buyurmalı idiler. haleleri asla tecviz etmiyen 

bir meslektir. 
hükumetten beklemesi 
olunmıyan bir haldir. 

Bu halin men b aı 
ötedenberi hükumeti 
her şeye müdahale etmiş 

dertlerin serbest inkişafına me 
dan vermemiş olmasındRn ııı 
tevellittir. 

Esasen her şeyi küküme · 
yapmasına imkan tasa 
olunabilir mi? A vrupaaın b 
günkü inkişafı sermaye ile ııı 
sainin faaliyetinden mütev 
lit bir hadise değil midir? 

Halkımızın kabiliyet ve ş 
~~na daha ziyade emniyet 
ıtımat etmek lazımdır. 

Halkın muhakkak bir t 
mayülü varsa giriştiği işlerd• 
müdahaleden azade ve serb 
hareket edebilmesidir. Devlet 
ait olan vazife, halk tarafında' 
münferiden yapılması kab' 
olmıyan işleri baş~mal<: \' 
halkın şahsi teşebbüslerini k 
laylaşhrmak ve teşvik etme 
için umumi tedbirler almakta' 
ibaret olmalıdır. İşte Sivas nut
kunda tebellür eden siyaseti• 
aramızdaki diğer bir fark t• 
bundan İbarettir. 

Ecnebi sermayesi mesele"' 
lerine gelince, muhterem Pa 
hazretleri soruyorlar: 

Para geldide kabul etınedit 
mi? 

Çok Ağır Bir Faiz · 
Ben de bilmiyorum. Bıl' 

günkü şerait altında istikra' 
yapmnk imkansızdır. Binaenalef 
muhterem Başvekilin bu yol' 
daki sualini hangi muarızlar' 
tevcih eylediğini tayin edeme
dim. 

[Devamı 7 inci sayfada] 

İntiha at 
Şehir İçin Nasıl Aza 

S e ç i 1 e b i 1 i r? 
lntıhabatta halkın reylerini iyi kul 

lanmruıı için belediye kanununun b11 

kısma ait f1111ıllnnnı derccdiyoru:ı:; dik' 
katle okuyunuz. 

MEMURİYET NÜFUUZNÜ 
SUİ İSTİML 

Madde 50 - Belediye intihaP 
işlerinde nüfuzu memuriyetini sui 
istimal eden hükümet memurlat1 

Türk ceza kanunu mucibince 
ceza)andmlır. 

CEZALARDA MÜRURU 
ZAMAN 

Madde 51 - Belediye intih. p• 
larma müteferri hukuku un.umiye 
davalarında müruru zaınan nıüd" 
deti hükümden evvel alta a}'ı 
hükümden sonra bir scnedır. 

İNTİHABIN iP f AL\ 
Madde 52 - Bt:lcdiye infhap· 

lannda bu kanunun hukümlcrioe 
mugayir bir hnrel:et vukuu uÇ 
ay zarfında ya teftiş yapılırkcıt 
anlaşıldığı, yrhut intihabın hita• 
mından jlibaren ayni müddet 
zarfında herhangi bir müntehİI' 
tarafından iddia edildi i takdirci~ 
takibat yapılır. Tahkikat netisesı 
intihabın muallel bulunduğuoLl 
müeyyit ise tahkikat cvtal<• 
Şurayı Devlete verilir. Şuraf1 

Devlet evrakm verildıği tarıhtet1 
itibaren iki ay zarfında bir ka''ı~ 
verir. Bu karar intihabın ipta 
merkezinde ise yeniden intih~P 
yapılır. Bu takdirde yeni me~l~ 
iptal edilen meclisten bak•Y 
kalan m6ddeti ikmal eder. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Rica 

Mektuplarınızın Gır
mesini İsterseniz 
Kısa Yazınız 

Bn11 knrilerlmiz dert ve şikfiyetlerinl 

anlatırken fazla tafsiltı.ta giriyorl:ır. Bu 

haJ birçok şiklyct sahiplerine aft 

hlektupların günlerce bekleme'lini intaç 
ed'yor. Bu gibi mektuplann mümkün 

rnertebe kıın olmasını bilhassa rica 
ederiz. 

BÜTÇE AÇIGINI 
KAPATMAK iÇİN 

lstanbul Şehremaneti bütçesine a1a• 
ınetli bir c :z.a faslı illve etmiştir. Hiç 
bir medeni devlette, vukuundan evvel 

bir cürümden tahsil edilen nnkdi ce1a

lar için bütçede varidat esamisi lrnbul 

edilmiş değildir. 

Fnnedelim ki o sene için şehir da
hilinde müstel:z.lmi ce:r.a bir fiil vuku

bulmadı. Yahut işlenen cürümlerden 

alınan ce1nlnr çığın kapanmruıına kAfi 

gelmedi; ne olacak ? " işte bu es baptan 

dolayı, Ankara ve lstanbul belediye 

encümenlerine verilen ka:r.a hakkının 

lınldınlmnsını fstiyonım. 
Ben bu mütnleayı Ağaoğlu Ahmet 

Beyin mecliste belediye kanunu tadU 

edilirken vaki tenkitlerinden mülhem 
<ılarnk asker bulunduğum l1mlt hnıta· 

nesinden 3 - 4 - 930 tarihinde posta va

sıtasile meclise göndermiştim. Bu hu

suat ki tez.imin kabulüne de Yunus Nadi 

Be> in " ürfi ce:z.alnr kalktı ,, semameli 

başmak !esile muttali olmuştum. Uzun 

müddet meriyette kalıp halkçılık siya· 

•etine tamamen muhalif olan ve tqki

lııtı esasiycye mugaycreti lşikftr bulu

nan bu h kkı kn1n keyfiyetine adi bir 

vatnndnş olan ben değil teşkllll.tı esasi

ye encümen( reisi müdahale etme-• li idi ki ı ( 23 • 8 - 930 ) tarihli Cumhu· 
rlyet gaxetesinde Ağaoğluna verdiği 
cc:vabı cfktin Amme muhik görsUnl .. 

Üsküdar Pa:z.arbııtı mahallesi Mina 

oğlu sokak No. 111 de Mehmet Rmı 

CEVAPLARIMIZ 

Sam unda Foto Hakkı B. - Bahset• 
l'ğini1 mcv1u çok şahst olduğu için 

dt"rcedllememiştir. 

Kadıköyde Mahmut Siret Beye -
Bu kabil yazılar için gazetemizde yer 

olmadığından arzunuzun is'afı mümkün 

değıldlr. 
Mı ırlı Bt>ye - Sergi kapandığı için 

Ya:r.ınız.ın d rcine lmklin kalmamıştır. 

S:ımııun tüccarlnnndan Faul Bcye
Mt>ktubunu1n aidiyeti hasebile cevap 

'"ı lmemiştir. 

5ahlr Fey:z.i Beye - Şehremantl 
11111 eti bitmiştir cevabınız dercedileme
rn· tir. 

Konyalı Adli oğlu Şemsettin Beye

Baı settiğlnl1 ynı elimize geçmemiştir. 
Rıdvan Beye - Mektubuuuz hususi 

rn .. ıııyeti halı. olduğu için derccdilme
rnışt r. 

Gö:rtcpc karllerlmlzdcn birine-Sinci 

•ayıfad:ı dolrn1 satırlık bir ilanın bedeli 

iki yüı. elli kunıştur. Pul dahi göndcrl
leblJir. 

Hıfzıssıhha 
Meclisi 

Yeni Hıfzıssıha kanunu muci
bince vilayetimizde de umu
ıni bir hıfzıssıba meclisi teşkil 
edilecek ve her ay toplana
caktır. 

Kara Ejderleri Denilen Tankların 1 

Askerlikte Ne Büyük ~hemmiyet 

1 
Aldıklarını Biliyor Musunuz? 

Umumi harpten beri asker- top ve cephaneleri kilçük 1 atlar da tekaüde çıkarilmıştır. 
lik işlerinde en ziyade ehem- tanklar tarafından çekilmekte· Ordusunu bu asri vasıtalarla 
miyet verilen üç silah vardır: dir. Bu suretle topçuluktan techiz etmiyen milletlerin önü

Tayyare, zehirli gaz ve tank. 1 
Eski harp silahları modadan 
düşmüş gibidir. İlerde vuku· 
bulacak harplerin mukadde
ratını en ziyade bu iiç silah 
tayin edecektir. Topun, tüfe
gın, süngunun ehemmiyeti 
ikinci dereceye diişmüştür. Ne
tekim biz bile şark isyanını 

bastırmak hususunda en ziyade 
tayyare kuvvetlerimizden isti
fade ettik. 

Garp milletleri ordularını . . 
bu üç silahla techiz ediyor. 
Bu arada tankların kazandığı , 

ı 
j 

1 

~ht mmiyet te pek büyüktür. 
İngiliz ordularının geçende 

yaptıkları senelik manevreler
de m mühim rolii tankların 

oyn tdığı görülmiiştür. Tanklar 
yeni orduların seyyar kaleleri 
gibidir. Bunlar arızalı arazide 

düz bir şosede gidermiş gibi 
yürür, hiç bir maniaya ehem-

miyet vermezler. Bunun için 
tankların küçük boydakilerini 

de top, cephane arabaları gi

bi ağır techizatı çekmek ış
lerinde kullanıyorlar. 

Bu sayfada gördüğünüz re
simler küçük tankların bu 

sahailaki hizmetlerini göster

miye kafidir. Bilhassa Fransa 
ve Belçika ordularınin bütün 

ı ı müzdeki harpte tutunabilmesi 

çok güçtür. Bu yeni silahlar 
harbin şeklini değiştir~iş, ve 

harbi havaya, yer altına nak

letmiştir. 

Müstakbel harbin en kor

kunç silahı zehirli gaz ola

caktır. Düşman tayyareleri 

şehir üzerinde veya ordu 
üzerinde atacakları · zehirli gaz-

larla bütün bir şehri veya 

bütün bir orduyu imha edebi
)ece ktir. 

ihtiya kir o uz · 
KIŞ YAKLAŞIYOR 

K Kö ürünüzü 
şimdiden tedarik ediniz 

Karlı çıkarsınız 
Yedikule kok kömürü az miktar ile çok iş görmek 

hassasını haiz olmakla meşhur olduğundan bilhassa (mer
kezi teshin) ler için tavsiyeye şayandır. 

evlere kadar gönderilir 
Atideki yerlere müracaat ediniz: 
Y edikule gazhanesi Tel. İs. 2072 

Elektrik evi, Beyazıt meydanı ,, ,, 1288 
Metro han, Satie mağazası ,, Bey. 914 
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M UHARRlRI 
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dü. Sabahları onun koluna 
giriyor ve anlatıyordu: 

lerken hünür hüngür ağlamıya 
başlamıştı.) Eskiden tanıdığım, 
ne idüğü bellisiz bir herif 
vardı. ~~:;':l Arsen Lüpen'in Son Sergüzeşti ---

İMDAD 

- Evet, ihtimal ki Ruan'ın 
küçük otellerinden birine yer
leşti ve keyifli bir hayat sü
tuyor. 

. . ~aul, bu sergüzeştin ken
~ıs~ni çok eğlendirdiğini söy
edı, noterden bu adamın is
ıniııi öğrendi ve müsaade is
tiyerek çıkh. 

A ş u1 ... saat a}btih l?u-

lln<la ı • " bir tahkıka. yap

~~tan sonra, Şaret sokağının 
•r otelinde noter:in katibi 

GELİYOR 

Mösyö F ame ron ismindeki ada
mı buldu. Zayıf, uzun boylu 
meş'um yüzlü, siyah bir elbise 
giymiş, esrarlı bir adamdı. 

Gece yarısı bir meyhanede 
içiyordu. Raul bunun dostlu
ğunu kazanmakta güçlük çek-

medi. Beraber balolara gitti
ler. Fameronun etrafında bir 
sürü dalkavuk vardı ve para, 
şampanyalarla beraber akıp 
~idiyordu. 

Fak at en aevaiJi dostu Raul-

- Bu yirmi bin frank ba
na havadan geldi, son mete
liğe kadar sarfedeceğim. Hay
dan gelen huya gider, Raul
cüğüm, anladın mı? Temiz para 
değidir bu. 

Bundan daha fazla bir şey 
ifşa etmiyordu. Eğer Rual kuv
vetli bir sual sorarsa, bir
denbire duraklıyor ve hıçkır
mıya başlıyordu. 

Fakat, iki hafta sonra, 
bu meş'um kuklanın yanında 
bulunmaktan hoşlanan [Raul, 
ondan daha mufassal bir iti
raf el ı,. 0 hnek fırsatını yaka
ladı. F .,.,.,... Pron anlatmıştı: 

- Canım piyanko hihayesi 
filin hep masal. (Bunları söy• 

Bir giin, Lilbonda beni ya
kaladı, Montesyönün dosyası 
içine atılmak üzere bana bir 
mektup verdi. Ben bu sahte
karlığı yapmak istemiyordum. 
11Hayır, dedim, olamaz, ben 
hayatımda hiç böyle kötü iş 
yapmadım, olamaz. ,, Herif ba
na on bin, on beş bin, yirmi 
bin frank teklif etti, benim 
de gözlerim kararıverdi. 

Ertesi gün mektubu Montes
yönün dosyasına kaydırıverdim. 
Onun için bu mel'un parayı 

mümkün olduğu kadar çabuk 
tüketmek istiyorum. 

Raul bazı şeyler daha öj-

Kadın Ve Kalp İşleri 

Namus Telakkisi Nasıl Olmalı ? 

Aile Müessesesine De 
Demokrasi Girmelidir 

Geçen gün kan koca mü· J 
nasebetinde aile hayatının bir 
taraflı namusa istinat ettiği 
hakkında bir yazı yazmıştım. 

Karilerimden iki kişi benim 
bu fikrime iştirak etmedikleri
ni bildirdiler. 

Bu karilerimin kanaatlerini 
tashih için evvela şunu söyli
ye) im ki ben erkek ve kadı
nın evlendikten sonra dışarda 
serbestçe yaşamaları lazımgel
diğini iddia etmedim. Yalnız 

iki taraf için müsavat istedim. 

Namus bir taraflı olamaz. 
Şimdiye kadar aile yalnız er
keğin saltanatı altında yaşıyan 
bir müessese idi. Bu şekil de
vam ettiği müddetçe tabii ka
dın, erkeğin namuslu ve sadık 
olmasını istiyemezdi . Fakat 
erkek kadının namusunu aile 
namusu bilirdi. Erkeğin na
mussuzluğu ailenin namusunu 
bozmazdı. 

Halbuki ben ailede de de- . 

mokrasi istiyorum. Diyorum ki: 
Beyefendi, eğer karının sana 

sadık kalmasını ve namusunu 
muhafaza etmesini istiyorsan, 
sen de namasunu bozma, ka
nna hiyanet etme. 

Sen evin haricinde eylen
miye başlarsan bil ki karın da 
bunu yapabilir ve o vakit di
yecek sözün olmaz. Çünkii bir 
taraflı namus olmaz. 

Aileyi bozulmaması lazım 
gelen bir müessese telakki 
edenler için bundan daha doğ-
ru bir düşünce olabilir mi? 
Bugünkü hayat içinde kadını 
hala bir esir telakki etmek 
mümkün miidür? 

Bahusus şimdi kadın çalış
mıya da başlamışbr. Çahşan 
kadın bir taraflı namusa istinat 
eden aile de yaşıyamaz. İşte 
çalışan kız!arın ekseriya evle
nememeleri, evlendikten son
ra da çabuk boşanmaları bun
dandır. 

Hanım Teyze 

Sonbahar ,Şapka.arı 
• 

, 

• 

Bu sene sonbahar şapkaları 
Bereye benziyen ve daha 2iyad6 
basit kumaşlardan yapılan küçük, 
sade, ve süssüz şeylerdir. İşte size 
iki nümune. 

Adalar Halkı En İyi 1 
Hareket Eden Halk 1 

Adalarda cezayı mucip ha-. 

reketleri yapanlar az olduğun
dan Adalar, mahdut bir kadro 
ile idare edilecektır. 

Büyük Belediye 
'Reislerinin Maaşı 

Belediye Talimatları 
Dağıhldı 

Yeni basılan belediye ta

limatnamesi poliste bu işle 

meşgul olacak memurlara da

gıtılmıştır. Memurlar bu tali
mata göre hareket edecekler
dir. 

TAKVİM 
Gün 30 8 - Eylül - 1930 Hızır 126 İstanbul ve Ankara valileri

maaşlan beldiye kanunurıa 1 Arabi 
14·Rcblülnhar-ı34S 

Rumi 
26 - Ağustos• ı346 

nazaran değil, şehir meclisinin 
tasvibine arzedilmeden doğru

dan doğruya dahiliye vekaleti 
tarafından tayin olunacaktır. 

rcnmek arzusilc çırpındı ama, 
ağlamaktan bitap bir hale ge
len adam, yeis hıçkırıklarile 
uyudu. 

Raul kendi kendine söy
lendi: 

- Yapılacak hiçbir şey 
yok. Fakat ne inat edip du
ruyorum? Kendi bildiğim gibi 
hareket ederim. Herifin sarfe
dilecek beş bin frangı daha 
var, bitmeden Lilbona gelmez, 
Bunun için de en aşağı on beş 
gün ister. 

Üç gün sonra, Raul, Havrda 
iki kızkardeşin oturduğu aile 
pansiyonuna gitti. 

Katerin · Bertr • • ,c, Raule 
haber veraııc,· •·u t!r Ber· 
nar, onlan eı"tt: u~. rlar-ya-va 
ya gayet mühim bir mesele 

Val.ıt-Eı.ani-Vasnti 

Güneş 11.J2 S.33 

Öğle S.39 12.12 
ikindi 9.16 15.49 

V al.ıt-Eı.ani· Vasati 

Ak.ş n ı 1.- 15.33 

Yal.sa 1.34 ıo. f 
imsak 9.16 3.S 

için davet etmiştir. 
Raul dedi ki: 
- Bu davete ben lüzum 

gösterdim. Onun ıçın size va
dettiğinı gibi geldim. Oı·aya 
gitmekten korkar mısınız? 

- Hayır. 

Katerinin yuzu sakin ve 
mütebessimdi. Raule' sordu: 

- Sizde yeni bir haber \:ar 
mı? 

- Ne öğreneceğimizi bilmi
yorum. Fakat şur .. sı da mu
hakkak ki daha nydınlık bir 
sahaya girmiş bulunuyoruz. 

Tayin e füen saaee iki kız
kardeş ve Raul şatoya geldi
ler. Onhm gorunce, Bq.u 
kollarını kavuşturarak hiddet 
gösterdi: 

l Arkası var ~ 
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-+-ı __ s_i_ne_m_a_su_"t_un_u _ ___,_ 
Sezar Dükanlll Tek Düşüncesi Vardı~ D · 

Evdoksiyayı Ele Geçirmek I 
enıyor ..... 

Sinema Mevsimi Artık Başladı 
Piyasada ~k kambiyo •~ 

d ----------------------, dır, Bankalar bunu çekmek Yakup yakalanacağı sıra a ıı S d v l S d f 
kıl h mi er ar fil ıcını ıyır ı.. için Tilrk paruı bulamıyorlar. dönmüş; ıcım sıyırmış, a . e _ h • 

etmişti. Fakat kılıcın keskın ~· ıırnıadt mileueseler Türk pa-
ağzını Sezarın kafasına indir- ' rasımn bulunmamasının aebebl 
mek nasip olamamıştı. Bununla nl mevsimin ihracat mev-
beraber Serdarın bu hareketi ""' sımı olmasında buluyorlar. 

Her tarafta hazırlıklar 
Göze Çarpıyo. 

Jan Dükayı hayli korkutmuştu. Tüccarlar sahn aldıktan ihraç 
Ve Düka korku nöbeti eşyası mukabilinde köylüye Şehrimiz sinamalan artık 

arasında Serdar Yakubu Türk parası vermektedirler • açılmak üzeredir. Melek sine-
sinemanın ay sonuna doğru 
açılabilmesi muhtemeldir. " Anemas ,, zındamna ka- b h ft l El 

Paramız halen, köylünün ve ması u a a açı mışbr. -
patbktan sonra doğru saraya müstahsilin elindedir. Konsor- bamrada yeni filimlerine başla-gitti, haber gönderdi, impara-
~oriçenin huzuruna alındı. Va- siyomun (400) bin liraya yakın mak fizeredir. Opera sinaması 

Beş on güne kadar lstan
bulun sinama mevsimi başlı
yacaktır. 

ıiyeti anlatb. 1 lngiliz lirası sabn aldığı söy- bu ... se.ne . s~sli makinesini de 
Fakat kendi kızımn bu Arap )eniyor; Türk lirasının piyasa- j değiştirmıştır. Hazırlıklarım 

Bu sene sinemalar arasında 
büyük bir rekabet yüzünden 
her biri senenin en güzel fi-askeri ile alakadar ve münase- da bulunmaması devam ederse ı bitirmek Uzeredir. 

bette olduğunu söylemedi. bankalarca alınan kambiyonun Bu sene yeni arılacak olan Bu suretle hareket etmekte Y 

hesap ettiği nokta şu idi: tekrar piyasaya arzı beklen- - ( Gılorya ) sineması henüz 
Bu defa, tuttuğu adamla mektedir. tOYaletinl bitirememiştir. Bu 

limlerini getimiye çalışmışlar
dır. bu sebeble bu sene çok 
iyi ve zengin filimler görmek
liğimiz muhtemeldir. 

Evdoksiyanın münasebet dere- -:.,,.;-----------------------
cesini bilmiyordu. Sonra genç Rüşvet Alanlar•• 
kızın, mahir bir manevra ile 
vaziyeti aleyhine çevirmesin- lamalarına mani olacak vaktin takada daha fazla kalmak ı' Mülhak Vakıflar idaresi 
den de çekiniyordu. geçmesini beklemedan ke- doğru olamazdı. Sezar Düka memurlarından Paşabahçeli 

Tamamile ispat edilmedikten mentlere sarıldılar. d B tW - J Hal"t B l B 1 b li Halit emir ver i : izans a an yuz ı ey e ey er ey 
sonra şüphelerinden imperato- Sezar Düka ir.in Serdann 1 B b - .. b" -t 

l T geri ederek kıymetli hamule- ey. perşem e gunu ır mu e-riçeyi haberdar etmeyi üzum- ehemmiyeti ikinci derecede idi. llid rfi t al cakl E 
SUz go-ru"yordu. Fakat hadiseyı· O · · d" k' h ilk · Jeri ile birlikte dolu dizgı"n ve en şve a an V• nun ıçın ır ı emen 1f kaf d · f h b al 
kurnazlıkla imperatora akset- olmak üzere gayretlerini Ev- kaçıp gittiler. mü Ünye ınce a er ına• 
tirdikten sonra lazımgelen em- doksiyayı kurtarmak noktası rak polise haber verilmiş ve 
ri de almıştı. Hadisat işte bu üzerinde teksif ettiler. Az son· 11-- paralar tesbit edilerek meşhut 
mecrayı takip ederken tefri- ra bu gayretin semeresi gö- Evdoksiya için bu döntiş curum halinde yakalanarak 
kamızm ilk kısmıııda kaydetti- Id J D k rok hazin olmnc:tu. Ne baba- adlı"yeye verilmış' lerdı". Bunlar 

bi ı rü ü, an ü a imperatorun r _. 
ğimiz vekayie şa "t 0 uyoruz. kı ü · d" .. .. sının, ne de anasının yüzünü hakLndaki tahkikat müstantik-(Evdoksiya) sırf gönderdiği zını, zenne uştügü se'I f B KI 

mektubile Serdar Yakubun üzerinden yukan çekmiş, kolla- göremedi. mparator oğota- likçe ikmal edilmiş olduğun· 
felakete düştüğüne kanaat ge- n arasına almış, dizleri üzerine nosa vaziyet o şekilde akset- dan evrak müddei umumiliğe 
tirmiş. Sevgilisini kurtarmak yabrmış, bir tarahna birş~y olup tirilmişti ki mukabil iradesi verilmiştir. Muhakemeleri mev· 
çarelerini aramıya başlamışb. olmadığını muayene ediyordu. derhal çıkmakta gecikmedL kufen icra edilecektir. 

hl k ı di S Bu muayene kendini mem-
Vaziyet te i e i i . · ezar nun etti. lmperator kızı Evdoksiya, 

Düka, hareketlerini adım adım 
takip ettiği ve ettirdiği için Hiçbir tarafında bir yara kızkulesinde ( Damalis kulesi) 
pabası nezdinde herhangi bir ve esaslı beresi olmadığını gö- ne hapsedilecek ve gözlerinE1 
teşebbüste bulunamazdı. Esa- rünce memnun oldu.. A mil çekilecekti. Bu kule, gü 

l hlik l. Bu sırada Arap ordugahı- . .. 
sen o da bu yo u te e ı nın bir kısmı da hendeğin et- z:ı Evdoksıyanın hayat mudde 
buluyordu. Hayab ve şerefi rafına yığılmış, Bizanslıları tınce oturacağı menfa ola-
pahasına nihayet şu karan dehşetli bir ok yağmuruna 1 cakh. 
verdi : tutmuşlardı. Bu tehlikeli mın- [Arkası var J 

- Evvelce Serdarın kendi 
çekmecesinden aşırdığı baba
sının imzalı emirnamelerinden 
birini kullanmak ve Serdarı 
bu suretle ( AnemflS ) rindanla
nndan kurtarmak. 

Fakat bunun için acele et
mek lizımdı. Ayni zamanda 
hapisane müdüriyetine öyle 
bir zamanda miiracaat etmeli 
idi ki Sezar Düka ve adam
ları pek ortalıkta bulunmasın. 

Evvlce de öğrenmiş olduğu-
muz gibi Evdoksiyanın teşebbüsü 
tamamen muvaffak oldu. 
Son dakikada bu teşebbüsten 
şüphe eden muhafız kıtası 
kumandanı, adamlarını zından 
kumandanlığına koşturmuş, fa
kat geç kalmıştı. Eğer Serdar 
Yaku'bu hamil olan beygir, 
kendinden beklenen hamleyi 
yapabilmiş olsaydı, iki felekzede 
de Arap ordusuna iltica etmiş, 
selamet sahiline kapağı atmış 
olacaklardı. 

Fakat tabiat fevkinde bir 
gayretle kendini hendeğin 
üzerinden fırlatan beygirin iki 
arka ayağı hendeğin kenarına 
takılmış, Serdarla Evdoksiya, 
içi su dolu olan yann içine 
yuvarlanmışlardı. Bu hakikaten 
bir feliket olmuştu. Bu, düşüşle 
beraber Serdar Y akup ahn 
üzerinden fırlamış, ıu dolu 
olan çukurda kirli bir zifos 
banyosu almıştı. 

S~riç Y_ oldaş Maarifte 
Rus Sefiri Berline Mi Ye d ek Muallim 

Gidiyor? Kadrolan Yapılıyor 
.. Moskovadan. bildirildiğine Ankara, 7 (Hususi) _ Ma-

~o~e S?vyetlerın A~ara se- arif vekaleti Emanetlere şu 
fin Sunç yoldaş munhal bu· mühim tamimi gönderdi: 
lunan Berlin sefirliğine tayin 

1 
"H tal k d y k J'k 

A k • bık as ı ogum ve as er ı olunmuştur. n ara ya sa "b" b A d 1 lıkl 
if k · . L ki gı ı mec urı evam ı ayrı ar 

Maar omıserı unaçars ·· ... d d 1 · k kal 
'ld . dil y • k yu.c.un en ers crın açı -

yo aşın tayın e ecegı ay- t · · · h vil A 

d 1 kt d mamasını emın ıçın er ayet 
o unma a ır. 'f k dr d "f . 

Şehir İşleri .• 
Bu Sene Mühim Olan

lar Y apılamıyacak .. 
Bu sene kambiyo mesele

sinden dolayı büyük şehir 
işleri yapılamıyacakbr. 

Gazi bulvannın tamamlan
ması ve Gazi köprüsü gelecek 
seneye kalmıştır. 

Büyükada Camii 
Evkaf idaresince BüyJikada 

camiinin tamiri kararlaştırıldı
ğından birkaç güne kadar ite 
başlanacaktır. 

Son Günlerin 

maarı a osun a maarı ıda-

relerince takdir edilecek adette 
(yedek muallim) bulundurula
cakbr. 

Kadrolara konulacak yedek 
muallimler şu suretle kulla
nılacaktır : 

İhtiyaç bulunduğu, yani asıl 
muallimlerin mecburi bir se
beple devamlı olarak ayrılması 
yüzünden ders açık kalması 
hali vaki olmadığı zaman ye
dek muallimler, talebesi had
den fazlan mekteplerde açı
lacak şubelerin muallimliklerin
de çalışbnlır. 

Viliyetlerin 1931 bütçeleri
ne yukanki makaatlann temi
ni için icap eden tahaisabn ko
nulması lazımdır. 

Buğday Fiatları islinye Y o 1 u 
Kuruş İstin l 'ki · k 

Buğday. yumuşak, asgari 6,35, ye yo unun ı ncı ıs-

alatyada Bir 
Cinayet 

Malatya'run Aşabanazı ma
hallesinde Hacı Alimet efendi 
civardaki bir bahçeye gider
ken yol ü~erindeki Çalılar a
rasında gizlenen meçhul bir 

şahıs tarafından tabanca ile 
öldürülmüştür. 

Katilin ayni mahallede otu
ran Yavaş oğullan ailesine 
mensup olduğu ve cinayetin 
ötedenberi devam eden bir 
arazi davasından ileri geldiği 
şüphesi uyanmıştır. 

Elektrik Bir Ağacı 
Kopardı 

Evelki sabah saat ona doğru 
Divanyolunda Binbir direk kar
şısındaki ağaçlardan biri, kuv-

vetli bir elektrik cereyanının 
tesirile kökünden kopmuştur. 

Resim Muallimliği 
imtihanı 

Orta mekteplerde resim 
muallimliği etmek için miira· 
caat edenlerin imtihanları (8) 
Eylül (1930) Güzel san'atlar 
akademisinde yapılacakbr. 

Hanım Malmüdürü 
Bayazıt kaymakamlığının 

malmüdürlüğiine bir hanım 
tayin olunmuştur. Bu ilk hanım 
malmUdiirünün kim olduğu 
Maliye Vekaletinden kadro 
geldikten conra anlaşılacakbr. 

Tali Evdoksiyaya biraz daha 
yardım etmiş, Serdar Y akuhun 
kolları arasından kurtulan genç 
kız da hendeğin kenarındaki 
ıedin üzerine düşmüştü. · Top
rak rütubetten yumuşamışb. 
Sademe, fazla sarsıcı olmadi. 
Fakat ne de olsa geçirilen he
yecan, birdenbire düşüşün ver
diği teessürle genç loz ken
dinden geçmiş, bayılıvermişti. 

, ,, azami g nının inşasına başlanmıştır. Mas-
: ., \•asati 8 laktan virajlara kadar olan .omııı- PEK YAKINDA ~ 
" sert asgari o kısım ikmaı edilmiştir. L.upe VeJez ve 
" " azami 9,37 ,5 GARY c o o p F R 
" 

., ~asati o,ıs Kaymakamlara Mesken 
tarafından temsil edilmiş E 

Bizanslılar, fırsattan istifade 
etmeyi ihmal etmemişl~rdir.Arap-
ları ü uşUp firarileri yaka-

Londra, buğday piyasasın- Kaymakamlar için yeni da- , KURT ŞARKISINI 
da an çok, muamele gevşek- ireler hazırlanmaktadır. Bunlar Dinliyeceksiniz 
tir. ( 3) numaralı manitoba üst kalını isterlerse mesken sesli ve şarkılı bir filimdir 
( 9,93) kuruştur. oLvak kullanabileceklerdir. 

HASANKU 

' • 

• 

·- Sinema artistlerinden ~ r(uıty ) yaz tatilini bir çiftlikte geçiriyor 
ve hayvanlan pek seviyor. işte onun çiftlik hayatından bir manzara. 

1 * Son Posta'nın Bilmecesi it J 
Halledilen Bilmecemiz 

1 - fzmirdc bir kaza (9) 
2 - Karşımızdakiler (3> 
3 - Proje (5) 

4 - Çf ft değil (3) 

5 - Bir mutfak alcit (4) canlı (4) 

6 - Ara yerde (5) ışık veren (S) 

7 - Ecnebi ismi (4) niçin (4) 

8 - Rumeli şivesi (3) 
9 - Tedvir etmek (5) 

10 - fstm (3) 

11 - Bir •emt (9) 

Yeni Bilmecemiz 

1 - Bir vilayet (9) 
2 - Orta yer (3) 
3 - Serseri (S) 
4 - Ba.tit (3) 
S - Kimya ısblalu (4) lalmleri 

benziyenlcriıı aıfab (4) 
6 - Elin dibi (S) aba giyen (S) 
7 - Yakın detti (4) meyn (4) 
8 - BugGnden evnl plen 

Pn (3) 
9 - Vücutta bulunan (5) 

10 - Bugünlerde kullanaufu (J) 
11 - Sir tehir (9) 

10 EYLÜL ÇARŞAMBA AKŞAMI 

ELHAMRA SİNEMASI 
Yeni mevsim temsillerine 

BİR KADIN YALANI 
En büyük Fransızca sözlü filmi ile başlıyor. Heyeti 

temsiliyesi başında 

LOUISE LAGRANGE PAUL CAPELLANI ve 

BOUCOT vardır 
PARAMOUNT FİLMiDiR 

Avrupa•doı birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zaafı 
umumi, Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Damar, Gö
ğüs, Ademi iktidar, Verem, Sinir hastalıklarına nafidir. 
Solgun kızlar ve delikanlılar, hastalıkh çocuklar, ihtiyarlar, 
büyükler her mevsimde isti.mal edebilirler. 60 kuruştur. 
Hasan ecza deposu. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Diyanbekir Valisi İki Sene içinde .-~= 
Ömür 

Babam Bütün Parasını 
Rakıya Veriyordu ! 

Felaketli Bir 

Bu Kadar Parayı Nerden Buldu?. 
Bu İşe Sabık Maarif Nazın ·Bile Hayret Etmiş!. 

Dün ikinci tabımızda • bu •il- Doğru ıöze ne denir ? Bu- c:bmam arasında bunalan labılc 
buılara bqka bir yaza koymak mm1a beraber sabık Maarif Maarif nazınna, biraz nefes 
nıecburiyeü huıl olmut •e tefri-
lr.anıaa. birinci tabımızda çıktıtı nazın bu noktanın ileri saride- .:Imak fırsabru vermişti. Lakin 
hal~ ikinci tabımıza dercedeme- ceğini aklına getirmemi• ola- Ragıp Beyin son suali bu fır-
llliştik. y cak ki birdenbire irgildi ve ı satın uzamasına mani oldu. 

Bir kıaım karilcrimizin okuya- J 
Jnamış olmalan düşünce.ile şu bü- bir §eyler söylemek istedi. Şilkrü Bey: 
liaayı d~rcetmcyi faydalı bulduk: Fakat Ragıp Bey sözüne de- - Vükela meclisinde böyle 

" Harp esnasında tebcil"., mu- vam etti : bir suale maruz kalacak olan 
lıakemcsiz idam, Amirin madunu- - Halbuki bu muvakkat ya Dahiliye veya Harbi-
nu öldürmesi gibi bir takım ka-
nunlar meb'usan meclisinde tet- kanunlar 331 tarihinde yapıl- ye narındır. Şu h~lde bu iki 
kik edilmeden muvakkat kaydile dıklan halde ela'n .Meclise naZJr o zaman mecliste kana-
neşrolunmuştu. Bunlnnn kanunu - d ·ı · l d. · · · I esasiye muhalif oldukları, bu yüz- gon en memış er ır. at getırıcı cevap ar vermiş 
den memleketin fecayi ahnesine Burada Muş meb'usu İlyas olacaklar ki mesele daha %i
dönduğü iddia edilmişti. Bu id- Sami Bey de söze karışmak yade uzahlmamıştır. 
dia Şükrü Beye sual şeklinde 
tevcih edilmiş, sabık Maarif na- istedi ve şöyle dedi: Görülüyor ki bu muvakkat: 
7.ırı bunlnnn memleketin müdafa- - O kanun Meclise gel- kanunJann tatbiki meselesi 
c:-s.ı ve tehl

1
idkelerin bkaertarnf cdilm.esi l mişti. arkadaşlan fazla meşgul et .. 

ıçın yapı ığını, ~ D\tDU esasıye 

rnııhalif olmadığını söylemiştir. " Halit B. (Divaniye) : mişti. 
ittihat ve Terald<l hüklımeti- il -:-- Ve hükumet evvelki gün Ragıp Bey şimdi en mühim 

nin azametli Maarif nazınnın gen almıştı. suali ortaya abyordu: 
harp esnasında meb'usan mec- 1 Bu hafif münakaşaya reis - Diyarıbekir valisi Reşit 
lisine gösterilmeden yapılan 1 müdahale etmek lüzumunu Bey, bir takım feci hadise-
kanunlar hakkında verdiği iza- gördü : lere cüret ettiği için azledil-
hat eksikti ve bilhassa çok - Rica ederim bilmiyerek mişti. Fakat bir de gördük ki 
müphemdi. Sonra, bu kanun- söylemeyiniz. Eğer bu kanun- bu adam on beş gün sonra 
lara ait bir itiraz noktası dn- lar meclise verilmemiş ise tes- Sivas valiliğine tayin olundu. 
ha vardı ki hükumetin bütün bit ederek sorunuz. Tabii bu muamele o zaman 
hüsnü niyet iddialarını hiçe Reisin bu ihtanndan sonra vükela meclisinin muvafakatile 
indirecek kadar kuvvetli idi. arkadaşlar arasında şöyle bir yapılmıştır. 

Filhakika Şlikrü B., bun- münakaşa oldu : Ragıp Beyin bu iddiası Şük-
lann büyük bir tehlikeyi Ragıp B. ( Kudüs ) - Ge- rü Beyin dilini çözmUştü. 
savuşturmak maksadile tan- çen1erde vermişlerdi. Fakat Dedi ki: 
zim edildiğini, ve kanunu esasi- askeri kanunlar da var. Mese- - Reşit Bey Diyanbekir-
ye muhalif hiçbir hükmü ih- Ja bir amir, hatasından dolayı den azlolunmamış, Ankara va
tiva etmediğini söylemiş ve madununu idam edebilir, fakat liliğine nakledilmiştir. Buna 
ıneb'usan meclısine gösterilme- bu kanun ahali hakkında niçin ait kararnamede de "tebdilen 
den tntbike başlandığı iddia- tatbik edildi ve neden bir ta- kaydi vardı. Fakat bu nahlİ 
sına da şu. cevabı vermişti: kım masum insanlara teşmil sebebinin bu zatın bir taktm 

- Çu-nku- o sırada Meclıs' olundu? f · k' l · · k d 
t ecı va a ara ıştira in en ileri 

içtima halinde degı .. 'ldı" ·, meclı' - lyas Sami B. bira% sinirli ld ge iğini bilmiyorum. Bununla 
sin deı hal içtimaa daveti de görünüyordu. Dedi ki: b b era er Reşit Bey hakkındaki 
müşlc:üldü ve bu takdirde va- - Şükrü B. bunun sebe- iddialan teyit edecek ban va-
kit geçmesi ihtimali de vardı. bini· izah etti. ziyetler de vardır. 

Bu yüzden bunlar muvakkat Ragıp B. - Nasıl? 
l·ı S B O d Mesela: O sırada "İkdam,, 

kanun şeklinde tanzim olun- yas ami · - r unun . . gazetesinde bir sabhk hane 
nıuştu. emnıyetıni temin etmek için. 

Ala; güzel... Lakin sabık 
Maarif nazırının bu iddiasını 
Çürütecek, zayıf gösterecek 
lhühim bir cihet kalıyordu. 

işte bunu da Kudüs meb'
uıu Ragıp Bey, bir ıual ile 
Grtaya atb~: 

- Ştikrü Bey, memleketin 
~nıniyeti tehlikede olduğu za .. 
illan hükiimetin muvakkat 
kanunlar yapabileceğini söy
ledi. Evet, bunu ben de kabul 
ediyorum. 

Fakat meclis tatil ·devresini 
bitirip tekrar içtimaa başladı
ğı zaman bunların derhal mec• 
lise verilmeleri de kanunu esa
sinin sarahati icabındandır. 

Ragıp bey de asabiJeşmiye ilanı çıkmışb. Bu ev (9000) 
başlamıştı: liraya satılıyordu. Reşit B. bunu 

- Bu kanunun, ordunun görmüş ve bir telgrafla bu evi 
arkasını tehdit edecek kimse- satın almak istediğini bildir
ler hakkında tatbik edilmesini miştir. ·Halbuki ( Musul) dan 
kabul ediyorum. Fakat kadın (Diyarıbekir) e gidebilmek için 
ve çocuklar hakkında tatbik pek çok sıkıntı çeken bu 
olunabilir mi? Bu mesele vü- adamın iki sene içinde (9000) 
kela meclisinde resmen müza- liraya bir ev satın alacak 
kere olunmamış ve hatta mec- kadar zengin olması şayanı 
lis bunlardan resmen haber- hayrettir. Hntta bu vaziyet Da
dar edilmemiş olsa bile bütün biliye nazırının da nazarı dik
naz.ırlar bu hadiseleri işitmiştir. katini celbettiğinden Reşit 

' 

O halde vükela meclisi bey azledilerek hakkında 
bu hususta nasıl bir karar tahkikat yapılması kararlaş
vermiştir? Bunu Şükrü Beyden tırıldı. 

dinlemek istiyorum. Şükrü bey bu hakikati 
Bu münakaşalar, deminden- \ niç.in ifşa etti? Bunun sebebi 

beri bir yığın sual bombar- bence el'an meçhuldür. 

Yarınki Kısımda : Hakikatler Millet Vekillerinden 
Gizi enmiştir.? .. Niçin Ve Ne Cesaretle 

FETHİ BEYİN NUTKU 
1 Baş tıa.rafı 4üncü sayfada J 

1 
memleketimize ne için gel- / muh~aç olan tütün inhisarları-
mi~or? nın ılgasından dahi bahsetme-

lc Harici istikraz ~~kı bir ta- J lnhisarlara Gelince dik. Biz liman inhisarlan kal-
l>t. 111 şaı1fora tabıdır. Esasen i Bunun sebebini ben de öğ- dınlacağmdan bahsettik ve 
h . feroit tahakkuk ederse renmek isterdim. Bütçenin ka.. ismi kalmış ve fakat bük-
~ct istikraz yapmıya lüzum bili tehir masraflardan tah- men kalkmış olan ve hayat 

nıadan başka yoJlardan da liyesi, hakiki bir tevazün pahalılığı üzerine mühim tesir-
~b~leketc hariçten para ge- tesisi, paramızın istikrannın te- !er . icra eden şeker ve petrol 
~ ılır. mini şartlarının tahakkuk et- ınhısarlardan bahsettik. Liman 

Mc'=lle:ketimizde bugün fai7. tirilm~i ve bu servetle iktisadi inhisarının menfaat noktai 
h~ ~n3ı yüzde on beştir. Hiç bünyemizin temellerinin sarsıl- nazanndan devlet hazinesile 
dır_ .rc.rdc para bu kadar pahalı ır.az bir zemine honılması, harici alakasi olmadığını ben de bi
~~gıJdir. Köylii ve esnafın ·.,ıikrr.z sevdasına kapılıııadan liyorum. 
tU~de kırk ve harta yüzde t.vvel yapılacak işlerdir. İnhi- Fakat şurası da vardır ki,, 
~Jı e _ pm·a tedarik etmiye s:!rlar bahsma geçiyorum: devlet hazinesi bu inbisann 
~~ ıçtıs.rını görüyoruz. Bu kadar Efendiler, programımız göz tesisi iç.in fedakarlık ihtiyrr 
i~ır faiz altında kalan halkıu önündedir. Biz posta telgraf ebniş olduğu halde, inhisardan 
~aJen sıkılmamasına imkan ve telefon inhisarlanndan bahs- beklenen faide tamamen hu-
BV\ıur olunabilir mi ? 

f~· 1 aşl~n yt:rlerde pek ucuz e~c<iik. Tuz inhisarlanndan s· ~ şahıslara terkedilmiştir. 
•ı.. i!rti!'a eden sermaye, , bahsetmedik ve batta tetkike '_ketin ticaretine ve 

İstifade ediniz 
l •• hın S ıabn a~mlyccektir. 
2 •• Hu ntır 4 kelime hcaap edi· 

lecektir. 
5 •• Her Dlo S adet Silo )nıpoau 

mUkabWadecllr. 
4 - Hu 5 ubTdan fulunuı 2 

laapoa lllwe edilmelidir. 
5 - Her kupoe lberindeld tarihten 

bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
•onra ilin kuponunu uklayı
nız. Bundan S ad~ini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemiz.e gön
deriniz. Jlinınınn gazeteye gir-

Dün ikinci tabımızde İzmir 
nutkunu bu sütunlara koymıya 
mecbur olduk. Bu stıretle bi
rinci tabınuzda :ıkan hakiki 
bayat hikayesi ikinci tabımız
da dercedHemedi. Bazı kari
lerimizin okuyamamış olmalan 
ihtimaline binaen bugün tekrar 
ediyoruz. 

mani oluyordu. Bundan biı 
kiu daha vardı: Beni san'atta 
çalışbrarak ev masrafına iştirak 
ettirmek ve kendisine daha bol 
rakı parll31 bulmak istiyordu. 

Büyük sözü dinlemek mecbu· 
riyetile iki sene san'atta ça
lıştım. Fakat, gönlüm istemi
yordu, tehammül ediyordum. 
bildiklere gizli gizli yalvardım 

mesi için bu kadan kafidir. -1- ve bana başka bir iş arama-

-= SON POSTA ==
BEDAVA İLAN KUPONU 

9 - Eylül - 1930 

Benim hayahmda felaket- larını rica ettim. 
ler, doğduğumnu üçüncü ayın- Hayır sahibinin biri beni 
dan başlar. Daha üç aylıkken telgraf müveuiliğine tayin et
ölüm derecesinde hastalan- tırdi. Yirmi lira maaş alacak-

HANIMLAR 1r.RZIHANESl-:Bnhçe
kapı Ras·m.,ıışa haııı 12 No. Telefon 

tım. Babama söyledim, bu ha
mışım. Hatta beni öldü zan- beri küfür ve dayalda karşıladı. 
netmişler ve şuyumu ısıtmışlar. _ Sen bana haber verme-

lstanbul 4057 • 

TÜRK KADINLARI BiÇKi YURDU-
18 inci ders s enesi için talebe kaydına 
başladJ. Divanyolu Telefon Is. 2038. 

Sekiz yaşımda, gene ölüm den li:endi başına iş yapıyor
derecesinde bir hastalık geç.ir- sun, diye kıyametler kopardı: 
dim, gene öldüğmü zannet- Annem babama yalvardı, 

ALMANCA MÜTERCiMi - Alman
ca ve lngili:r:ceden Türkccye, Türkçeden 
Almanca ve lngili:r:çeye milkemmel ve 
seri tcrcemeler yapılır. Flat ehvendir. 
1ımt ve fenni ıshlahları ihtiva eden ter
cemeler de kabul olunur, 

mişler, suyumu kaynatmışlar. yakardı, nihayet benim telg-
İki defa beni kucaklayan rafta çalışmama musaade ko-

ölüm fırsatlarını kaçırdığıma pardı. 
hayatta kaldığıma y~ndım, Fakat, bana gene kara tali 
durdum. 

lstanbul Posta kutusu 701 
pençesini takmı;ıtr. 

Ben, hayatı pekte tatlı geç- Zavallı annem ağır bir bas-
miyen bir ailenin ikinci oğlu- talığa tutuldu. Tam bir buçuk 
yum. Bir de küçök kardeşim sene, anneme, elimden geJen 
var. bütün fedakarlığı yaphm. Ba-

iŞ AMBARI - Salt Hakin. Her türlü 
komisyonculuk i~lerl. Sirked Meymenet 
han Telefon Is. 1626. 

ZA Yl - Teşvikiyc askerlik şubesin
den aldığım askeri vesikamı zayi eltim. 
Eıiki~lnin hükmü yoktuT. 

Babam sarhoş. Eve bakmaz, bamdan hayır yoktu. Aldığı 
anneme, bize fena muamele parayı rakıya veriyordu. 

Pangaltı Akbaba soka~ No. 9 da 
Agop oğlu Edmon. 

eder, hepimizi döver, hepimi- - Baba, annem fenalaşı
ze söver, evin içinde yaşa- yor, hastaneye yabralım diyor-
manın tadını bırakmaz. dum. 

ZA Yl - Oıküdnr askerlik şubcsfn
deo almış alduğum askeri veııtkamı 
zayi ettim. Y enisiııi alacağımdan eskisi
nin lıukmü olınııdığt ilan olunur. 

Ben mektebe gitmek, cahil Kızıyor, köpürüyor: 

Haçator oğlu Şahnaz.ar 

kalmamak istiyordum. Annem 1 - Ne ile kaldıracağız? Para 
de mektebe gitmeme taraftar- nerede ? birşeyi yok, geçer. 
dı. Fakat, aksi bir adam olan 

1 

Cevabını veriyordu. 

umumi inkişafına zaran aşikar 
olan bu inhisardan halkın, 

babam, buna da itiraz ediyor, Annemin hastalığı gün geç-
tahsilime ve istikbalime tikçe ziyadeleşiyordu. 

esnafın ve tüccann mütcma- tuğunu kaydetmek isterim. 
diyen şikayet etmesi, fırka- Yedi seneden beri takip edilen 
mızı bununla iştigale sevket- mali siyasetin bir muvaffakiyet 
miştir. harikası olduğunu ilan eden 

Hangi Vergilerin muhterem Başvekile son sene 
T ahfifi lazımdır ? zarfında nekadar iflaslar wku-

Efendı"ler bulduğunu ve yalnız ·kazanç 
programımıı. göz · · d d l k d önündedir. vergısın en o ayı ne a ar 

Fakat memleketin ticareti- tic~e·t~an.eni? kapandığını sor
ne ve umumi inkişafına taalü- ma ıs erım. ' 
ku aşikar olan bu inhisarlann Bir mali siyasetin mu-
tüccarm mütevali şikayetlerini vaffakiyet olup olamadığını 
mucip olması fırkamızı bunwıla- o siyaseti idare edenlerin 
iştigale sevketmiştir. iddiasıdeğil, siyaset yüzünden 

Ağır gelen vergilerin tah- ticaret ve sanayide basıl4 olan 
fifi maddesi mevzuubahis oldu. refah ve bu refahı gösteren 
~undan istihasalatımız maliyet istatistikler ispat eder. 
fıatmı artırarak rekabet imka-
nının sdbile ihracabmıza sekte Mühim bir istihsal ve 
veren ve hayatı pahalılaşbran t i c a r e t m u h i t i o 1 an 
vergilerin tahfifi murat olun- İzmirin muhterem halkının ibu 
muştur. siyaset yüzünden uğradığı te-
Programımızda mevcut ol- sirler kendilerince malüm ol

mıyan şeylerin tarafımızdan id- duğundan bu acıklı mevzu 
:lia olunduğunu zannederek bu id- üzerinde fazla durmak istemi
dialan birer birer ret ve cer- yorum. 
he kalkışan Başvekil Paşa Hz. Mübadele Meselesi 
bugünkü iktısadi sıkıntıya r se- işte Efendiler Sivas nutkunda 
hep olan yeni vergiler pahası- mühim gördüğüm noktalar hak
nn siyasi (okunmamıştır) hakkı kında fırkamızın fikrini izaha ça
kaldığı, bunların mütehassısla- l ışbm. Bu nutukta bahsi geçmi
ra taallük eden fenni bir isti- yen mübadele meselesi üzerin
kar ette bir tekamül halinde de de biraz durmak isterim. 
buloduğunu söylüyorlar. Yanm milyona yakın va-

de hiç şüphe yoktur ki 
tekamül hatvcsidir. 

Yeni Ufuk 

bir 

Ahalisinin zekası ve top
rağının zenginliği baldı şöhret 

kazanmış olan f zmir için bu 
lıadise ilmitle dolu yeni bir ufuk 
açmaktadır. Devlet bütçesinin 
pek mühim bir kısmını temin 
eden bu memleketin hususi 
bir itina ve diltkate mazhar 
olması tabiidir. 

F ırkamw~ programı zekim-
:ıın tatbiki ve nıesıünizin ink~ 
ıçın genit sabalar açmak 
istid~dını haizdir. Bu güzel 
zengin ve feyizli ülkenin ha
liskin ve bütün milletin mür
şidi olan Büyük Gazinin Ser
best Cümhuriyet fırkası teşkili 
hakkındaki fikrimi hassasiyet 
ve memnll11iyetle karşılamış 
olduğunu burada yadetıneği 
bir minnet ve şükran borcu 
biJirinı. 

Yaşas:n Türk milleti, yaşa
sın onun büyük dahi mürşidi, 

yaşasın Serbest Türk cümhu
riyeti, yaşasın sevgili ve çalış
kan İzmirliler. 

Ekrem 

İnegöiün Kurtuluş 
Bayramı 

İnegöl - inegöHin kurtuluş 
bayramı xengin bir programla 
yapılmıştır. Hamdi 

Efendiler bir hükiımetin en tandaşlanmızın mülkiyet ve 
mühim vazifesi memleketin in- tasarruflarının tamamile ve 
tibahma, halkın mali siya- kat'iyetle tesbit edilmemcsı 
setine göre vergi ~lerile ve bu mühim işin küçük el
meşgul olmaktır. Bu günün en lerde keşmekeş içinde bırakıi
mühim meseleleri olan bu ması, iktıaadi hayabmıza fena 
bahsı mütehassılann üzerine tesirler icrasindan hali kal
atarak teknik bir mesele ha- mamaşbr. 

, 
SON POSTA 

linde göstermek ve hüküme - iktisadi hayatımızda mühim 
tin siyasi iştigalatı haricinde bir unsur olan bu vat .... :ıdaş 
bırakmak nasıl müdafaa olu- kültesinin meskeninden, tar-
nabilir bir nazariyedir? Bu lasından endişesiz ve istikba-
vergileri mütehassısler tadil linden cmın olarak çalışabil-
ve ya tahfif edemezlar. Bu melerini ~f!'mir,ctmek fırknmızı 
doğrudan doğruya büküme- ciddi surette işga edecek 
tin mali siyasetinin mevzuunu olan mese!eh•rden bird:~. 
teşkil eden ve milli hakimiyeti Muhterem =·mirlibr sermaye 
alakadar eyleyen en mühim ve mesaisinin serbest inkişa!ı 
esasbr. Sivas nutkum?~ bu hedefini kenc!isi ''=!'1 gnye it
mübim meselenin bu şek.ilde tihaz etmiş olnn fırk.:.mızın 
bir ifadeyle pek az yer tut- 1 teşekkülü cümhuriyet tar.hin-

ra: o 

cvmt, Slyui, Havndi' n tlalk gneteııi 

ldar" ı latanbul, Nunıoımantye 

Şeref sokağı 35 • S7 

-
Telefon: l.unbw - 203 

Posta kutusu r lstanbııl _ 7<1l 

Telgraf : latanbul SON POS'fA 

ABONE FİATI 
TORKlYE 

1400 kr. 
750 11 

4(;() .. 
150 n 

l Scııc 
6 Ay 
!I ,, 
ı ,, 

ECNEBi 

2700 k.r. 
1400 ,. 

4IOi> • 
300,., 

Gelen c11Tak seri verllmes. 
1!lnlardaa meıullyet alınmaı.. 



lsTASYON LOUITASI 
Sirkeci ciTaraada 
En ralaat •• ea 
Temiz lokaatatlar. 
Alaturka Ye Alfanmp 
Her yemek Ye her 
içki buluaar. 
Ser•İı mllkemmel 
Fiatlar muteclildir. 

ôliLE VE 
AKSAM 
YEMruG.ERtNIZI 
/dlug.,. Lolcantauula 
Yı,ma. Elld Polbıae 
hmllRHlad ... 

Seyrisefain 
Merkez acente.lı Galata Wp

ıe ~·- Beyothl- 2362. Şube 
Melate9i : Sirkeci'de. MGhGrdar 
ırade ham altmda Tel. l.t. T/40 

lakenderiye sürat 

11aatapnda 

IİŞLI 

TABAKKI 
LiSESi 

TetldlAtuu tefti ederek •ANA n iLK.. 
......,. ile ·ıca Leyll. dairemi ltffeelinclekJ 
..W (11 bici •Ktap) bin•ms .+~ C11ir. 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 

!RKEK 
Telefon: 

Beyoflu 2517 

ANA - iLK - ORTA . . LiSE 
Sımflarma talebe kaydetmektedir. H.,.tn uat 10 ela 16 ~.kadar Şekaydr cadcleabade 

Halil Rifat Pqa Konajmcla Mtlc:IOrl&le mlracaat. 

Hililiahmer Afyonkarahisar maden suyu sabş · 
deposundan: 

Sirkecide Nur hanındaki· Kara
hisar maden suylı sabş deposunu 
bu kerre Y enipostane karşısında 
eski Zaptiye sokağında 20 numa
raya nakletmiştir. Telefon Istan
bul: 2653 

Amavutköyünde kagir çifte saraylarda 

~;;.:~FBYzlATI LISBLJ;RI ~~:~ 
Ana umfı, tık aımflan ve ayn teşkilit dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarım muhtevidir. 
Amn icap ettirdiği en mtltekAmil vesait ve teşkilib haizdir. KM-it muamelesine başlanmışbr. 
Kayit için mektebe veya lstanbulda Basiret hanında iktısat fİrfftine müracaat edilebilir. ı.. 
tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe )ladar direkt vesait işlettirile
cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dabilteşrinievvlde derslere b lanacaktır.Bebek21 

Telefon lstanbul: 2867 

Orman ameliyat meketebi 
Orman mülıendis m1Jllflinl yetiştirmek üzere yeniden aç~mlfbr. Leyli ve meccanidir. 

Mlddeti tahsiliyesi iç BeDedir. lsttı11balda Biiglikdere Balıçs ~gündedir. 
Talebe kayıt ve kabuline bqlanmııtır. Kayt ve kabul mua.lesi 1 Tetrinievvel 1930 tari-

hine kadar devam edecektir. • 
25 talebe ahnacakbr, Fazla talebe zuhurunda aralarmda müsabaka rapdacaktir. 

Orman ameliyat metebi kayt ve kabul şartlan: . 
1 - Talipler Tllrkiye cumhuriyeti tabasından olacaktır. 
2 - Taliplerin yqları 25 ten yukan olmıyacaktır. 
3 - Talipler orta melctep mezıına olacaktır. 
4 - Talipler, haatalıklı, sakat olmadıklarım, arazalı yerlerde dağlık bavalide yürfiyilp gez

mıye ve hayvana binmiye bünyevl tetekkülibnın miisait ve mütahammil olduğunu tasdik eden 
bir tabip raporun malik olacaklardır. 

5 - Talipler iyi ablikh olduklarım ve hiçbir güna cezayı milstelzim ef'al ve harekatta 
bu111DD1aclığuu beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasma 
..uk Ôlacaldarclır. 

6 - Mektebe kayt olanan talebe olbaptaki tartlarına tevfikan neterlikten tasdikli kefalet 
senedi vereceklerdir. Orman mnhendia muavini olmak için orman ameliyat mektebine tahsile 
talip olan orta mektep mezunları 1 tepinievvel 1930 tarihine kadar l.tanbul•da Biiyllk
dere•de Bahçeköytınde Yaksek orman mektebi rektorluğuna yahut orman müd6rlüklerine, 
orman müdiirleri olmıyan yerlerde en btiyllk mülkiye memurlanna bir kıt•a istida ile müracaat 
etmelidir. Talipler istidalarma hüviyet ctiıdam, mektep şabadetnamesi, afi fa)ıadetnameai, 
bGmll hal mazbatall ile tabip raporunu raptetmeliclirler. 

LEYLi VE NEHARi - KIZ VE ERNEK 

LUORTA 
postası ilk ve orta IUllflan ta!Ddır. Talim heyeti liselerin en maruf muallimlericlir. Resmi mek-

(E ) vapuru 12 Ey- tepler programı aynea tatbik ohuıur. Leyb talebenin iaşesine çok dikkat edilir. Tqradan 

ge lül cama 13 talebenin yol muraflan ncretten tenzil olunur. (Kagıt tr11U1melnlne 1Hıfla11111ııtır.J Her 
le Galata saat 10 dan 16ya kadar ıpllracaat kabul olunur. -

nhtunmdaa kalkank cu- Adres: latanbul, Çarp. Tel. l.t. 4205 arzu edenlere poita" ile tarifname gönderilir. 
marte.i sabahı lzmir'e ve.H~~~~~~~~~=-=--=-~~--~..-----------~~~~~~~~~~~,_~iiiiiiii 
.q.... &mir.den kalkarak --------.. 1 IST ANBUL DEFlp,DARLira iLANI 
:.C~e llkt~:':J!!e·~:: Yelkenci Vapurlan SATALIK ODLI oüKKAN - No. 4-8 Es-

.____ Karadeniz Postası 
deriye•c1eaıkarak 1Z111ir'e ki sebzeci yeni kilise sokağı Aranavutköyü 
:ak l.tanbul'a rele- Samsun 1~ Boğaziçi, pefin verilmek suretile 1000 liradır; 

Çarşamba sabf ~ 2'l eJlül 930 pazartesi ıs ersin sürat postası 
( lnebolu) vtpuru 10 Ey-

161 çarıamba il de 
Galata Rdıtunmclan kal
karak Çw•kkale, lzmir, 
KOllnk, F~e, Fmike, 
Antalya, AIAiye, Menin'e 
sriclecek ve dlnlfte TafUCUt 
Anamur, AW1e, ADl:aha. 
Finike, F etbiye, KWlr, • 
mire ~j1' pleceldir. 

e 'de yalmz JQI· 
cu ftl'ilir ... 

G&nll a1=mı 6 ela Sirkeci Defter arhta. (H-607) ..... *~ nhbmınclan hareketle cloira SA TD..IIK ARSA - No. 1 Eski Kurbahdere 
~~'tr!:, Yeni birinci Muradiye sokaiı Hasan pqa ma
Slrm~• ve Rize)ye ride- hailesi Kadıköy. bir-~pi üç hanta numaralı 
cektir. arsa bir tarafı26n~_arsabir tarafı Muradiye 

Tsf.illt içia Sirkecide sokaiı ve bir tarafı Kiirbalıdere caddesi, 1600 
Yelkeaci hanında idin wn- arpn bedeli ~ verilmek verilmek üzere 600 
~ i!:ı,C.: 

1515 
lira, sabf jmrlilda 2'l Eytiil 930 puutesi 15 
- (li-248) 

Maari e 
Akşam 

San'at Mektebi MüdürlGğünden: 
1 - Melde~ talebe kayt ve kabuline bqluDUfbr,. 
2 - Lld talebe yeniden kayt yapbracaldarcbr. 
3 - Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 15 Eyllile kadardar, ...!J;. Han1mlara ppb. biçki. clikif, çamqar, denleri ı&teril-

5 - Fazla mallmat mektep i~dea Yerilir. 
Adres: Saltanahmet Dizdariye .. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok 'e maden 

T h Kılıç Ali pqa Çıracı aokağı 
op ane: N. 2'l-30 Tel Beyoilu 1751 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

Elbise yapbnlacak 
1 - Glmrllk muhafaza memurları lçia bir pantalon ve bir 

ceket olmak llzre 2000-2300 takım elbiae yapbnlmuı kapab 
zaraf uaulile milnakaaaya konulmıqtur. 

2 - Şartnamenin muaaddak auretleri Ankarada Glimrftk-
ler umum müdürlüğil levaza müdl1rlüjiinden, l.tanbul' da 
gtimrük levazım ambanndan aluuuıc:akbr. 

3 - Münakasa: lstanbul' da gümrük bqmüdiirliiğü binasında 
gümrükler satın alma komisyonu tarahndan yaptlacakbr. 

4 - Münakasa 25 eylül 930 tarihine rastlıyan peqembe 
günü saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hllkllmler dairesinde 
gün ve saatinden evvel latanbulda komiSyona verilecektir. 

6 - Münakasaya girecekler. ticaret odasında kayıtlı bulun
duğunu gösterir vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin % 7,5u olan 4736 
liralık teminatlarile belli saaten evvel komsiyona gelmeleri. 

8 - Kumaş ve elbise örneği İstanbul' da gümrilkler umum 
müdürlüğü lev&Zlm ambarındadır. istekliler orada ~rebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varaka
sının tanziminden aonra hiçbir teklif kabul edilmez. 

. 
Tayyare Pigankosu 

YEVMİYE 5 KURUŞ VEREREK 
ZENGiN OLMAK lsTERSENIZ: 

• 

TAYYARE PİYANKOSU BiLETiNi ALiNiZ 
~~~ib~1 11 Eylül 1930 dadır ... 

• 

BÜYÜK iKRAMİYE 35000 LİRAWR 

Kiralık aparbman 
Beıiktq•ta eebze pazanaclalci Veni apartuuancla 6ç oclah nesaretlf 

daire •anlar. Elektrik, bava lfUI meYCuttur. Kapıcıya m&raeaat. 

KATIP ARANIYOR 
Almaca tahrir Ye tercümeye 

muktedir el yaaw pzel bi.r kA• 
tibe ihtiyacımız vanlır. M ... tim• 
dilik 70 lira nrilecektir. Talip 
olanlann ıs eyUlle kadar pe,.em· 
be Ye cumadan maada riaJen1e 
10 dan 14 e kadar Haliç • Kara· 
ataç Z6mn sade Şakir Bey fab
rtkaaa lclan mGdiriyetme mGra
caatlan. 

~...w(Dutla ......... , .. _ 
dlflsl ............. 
-~.s.
lrlslala .......... 
r ..... hldla ..... 
maldadar. Bir U.. 
tecrlM kllW.lr. it. ,... ....... 

· Birinci sınıf terzi 
Ham ve liparlf luerine .or. 

moda kadm elbİ8eaİ JapaD 

birfDCI muf bl:- ecnebi teni 

CENUBi 

AMERİKAYA 
Müreffehen l(itmek istiyen 

)".olcular. laer balde 

INGILIZ 
• 

ROYAL MAiL LAYIN 
Kul!'~8111UD MU~ 
ve MUHTEŞEM npur'..uile 
1eyahat ebneliclirter. 

TORKIYE KeDtea1 
N. A Kostantinidis 
FJencliye mlracut ......_. ...... 
Tel B. 3138. G.lata R!la

tug caclde.ı No. 27·29 
l'ONYANIN heP tanJma 
VAPUR .. ŞIMENDll-ill 

1.Ueti Yer.lir. 

it ..,_. fseroiia 1620 -- lllm .. lllİ•--mı1-~ 
... , ... acaat ... 


