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SERBEST FIRKA YA rJRENLERIN tslMLERINI 

j 
NEDEN TESB.aT EDiYORLAR? 

. Birkaç gün evvel İzmirden bir telgraf almışhk. Bu telgrafta 

'•uhalı·f Lı.der Vazı.yet- Serbest Fırkanın kapısının önünde sivil polis memurlan dola.ş-lYI makta. girenin çıkanın isimlerini 'yazmaktadır, deniliyordu. 
Muhabirimizin haberlerini daima en mevsuk menbalardan 

- - .. 

te ş•kA t Edı·yordu aldığına emin olmakla beraber bu haberi, doğru~u hayretle 1 n } a ye •• karşdamışbk. Fakat dün Dahiliye vekili Millet meclisinin kür-

k b
. d kı ı süsilnde muhabirimizin aldığı malfımab teyit etti. " Fırkaya 

Başvekilin Nutku Ta
mam On Dakika Sürdü 

1 
j 

Ankara, 2 (H. M.) - Baş
~tkilin nutku bittiği zaman, 
d rkasınm meb'usları tarafın-
an tamam iki dakika fasda

llt bir surette alkışlandı. Bu 
111 .. d it u det zarfında Serbest fır-
lci anın meb'usları sakin ve sa-

t kaldılar. Etraflarına bakı
;orlar, arkadaşlarını seyredi
~lardı. Sükün avdet ettiği 

aıı reis sordu: 

- Söz istiyen var mı ? 
Fethi Bey kürsüye geçti : 
- Muhterem arkadaşlar, 

ıtıı Saıe başlamadan evvel ge
' 'tın zapta ait bir hatayı tashih 

elt isterim. 

Jcuıl 1 İnci sahifede, Maliye ve
bir beyanabnda " bu öyle 
aı..ı hayaldir ki asla hakikat 
İd .az.. demiş. Ben de "aksini 

~~ etmedim,, demiştim. Hal
~ . ~en, her vakit bunun 
ı. ili ıddia ederim. 
'ile lis liii c .. Neye Çağınldı 

lcuınet Neye Çekldi? 
~lendiler, Meclisi miadın
b~vvel içtimaa davet eden 
~ et, sebep olarak, geçen 
llu kabul ettiğimiz mali ka-

nu go .. t .. B )oru • s ermışb. ugün görü-
d,ıı: ki, tadil ediliyor. Bunu 
alurd evvel yapsaydı çok iyi 

u. 
Sebep alnız cleiilclir ' Y mali kanun 

• Hiikümet, iatifa etmif, 

a me, azasın an yarıya ya n .. b li h . . ih . ı· . d"' .. k 1·1 . k b 
kill 

. bdil t . • b" şup e eş asın gırmesı tima mı uşunere va ı en uyanı u-
ve en te e mış, yenı ır 1 d 1 t k d d" "M eli .. k . L:..ı: il .. h .1 1 . "ti t tal un urmıya ça ış ı .,, e ı. e s muza erabna aıt uus ab 
çe re ı e ge mış, ı mHa . ep okuyunuz. ,, 
etmekte bulunmuştur. azıran- --===-=-=====================~= 
da meclis dağılırken ittifakla 
itimat alan hUkümet, ne gibi 
tesirlerle istifa etmiştir 1 Da
ha bir buçuk ay evvel, bq 
sene için hükumetin dahili ve 
harici siyasetinde bir tebeddül 
olmıyacağı ilin edilmişken, 
Vekilleri istifaya sevkeden 
sebep nedir ? İnşirah tevlit 
eden bu tebeddüller, nasıl za
ruret halini almışhr ? Bunun 
hükumet ağzından izah olun
ması lizımdır. 

Gürültülerle Karşılanan 
Bir iddia 

Bu ihtiyaç, Cümhuriyetimi
zin parlamento bayabna yeni 
bir fırkanın dahil olmasından 
ileri gelmiştir. Yeni fırkanın 
bir buçuk aylık hayab vardır. 
Miinakqa hürriyeti, hükiımet 
işlerinin murakabesi, hissedilen 
zaruretlerden oldub için, lien
disini hissettirmiştir. Bu zaru-
ret, yalnız bükümet üzerinde 
değil. H. Fırkasında da gö
rillmtiştür. Bunları hükômet 
gazetelerinde okuduk. "Gü
riiltiiler,, 

Fena Propagandalar 
Bahsi 

pagandala, vukua gelen teza
hürlerine kıymetini düşürmek 
için bazı sarhoşlar tarafından 
tezahürat yapıldığını, ·F etbi 
Beyin yankesiciler, hırsızlarla 
teşriki mesai ettiğini tahminde 
kusur etmediler. 

Vali, kaymakamların raporoo 
lannda, F ethi'nin ismi yanke
sicilerle birlikte zikredilerek 
bu propagandalar kartpostal 
teklinde meclis koridorlarına 
kadar girmiştir. Serbest müna
kaşanın faidelerini görürken 
hangi maksada hizmet fikrile 
olduğu bir türlii anlaşılamıyan 
bu propagandanın ehemmiyeti 
olamaz. 

Amele Neden Gayri 
Memnun? 

Efendiler, başka bir nokta 
daha göze çarpıyor: Amele, 
halle fırkasından olduğu zaman 
iyidi, mesele yoktu. Amele, 
S. Fırkaya temayiil edince, 
derhal nazariyelerle uğraşıyo
ruz. Böyle nazariyelerle iştigal 
edeceğimize amelenin neden 
gayri memnun ~lduğunu anla
mak daha doğru olur. 

Fırka işlerine ,Şahsiyat 

mutemedi, fırka mutemedi ol
duğu zaman iyi ve şayanı iti
mat idi. 

Fakat S. fırkaya geçince 
hiç te şayanı itimat değil, ah
laksızdır. Bu mantıksızlık gü
lünç değil midir? Fırka işleri-

ne bu kadar şahsiyat karıştırılırsa 
serbest fikre imkan kalır mı? 

Muharriklerden Vaktile 
Neden Haber Alınmadı? 

Bir propaganda daha var: 
İzmir, Manisa, Aydın ve Balı
kesir' de halk kendiliğinden 
değil, birtakım muharrikler 
halkı kukla gibi toplamışlardır. 

Bunların mevcudiyetlerinden 
nasıl haberdar olmamıtlar ? 
Haydi, Başvekilin haberi olma
dığını fanedelim. Dahiliye Ve
kili, fırka müfettişleri bu mu
harrikleri görmediler mi? Bu, 
hayret olunacak birşey değil 

midir? 
(Devamı 4 ündl Sayfada ] 

HUPOR:23 
ikinci Piyanko 

Ankara, 2 (H.M.) - Millet ı !abalık vardı. 
m celisin de bugün, şimdiye ka- Saat ikiye on kala F cthi B. 
dar misli örülmemiş bir ka- Devamı 3 üncü sn famızda] 

Mecliste Müvazene 

Galiba boşunuza gitmedi, 
arkadaşlar 1 · 

Son zamanlarda fena pn-
K a r ı ş t ı tı..I~ •~ ş 
Efendiler, H. Fil'••nm bir 

Postaya Mahsustu Bu sefer de müvazcneyi buldu ama, Allah saklasan, .._ __________ _.,masa pek çüıük ••• 
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2 Sayfa 

-1-----------------t-
Halkın Sesi 

İki Fırka Bir Mi, 
Ayn Mı, Halk 
Ne Düşünüyor? 

Diyorlar ki Halk ve Serbest 
Cümhuriyet fırkaları prensip 
itibarile ayni porgramı kabul 
etmişlerdir. 

Şu halde birdirler ve bir
l~sinler, ayni akidelerle çalışan 
ınsanlann ayrılmaları manbk
sızdır. Bu, bazı Halk fırkası 
erkammn iddiasıdır ve ne dere
ceye kadar doğrudur? &Burası 
pek çok münakaşaya taham
mül edebilir. Maamafih bize 
lizım olan bu iddia karşısında 
balkın ne düşündüğüdür? Bu 
düşünceyi ifade edebilmek için 
dün tesadüf etbğimiz bazı 
kimselerle görüştük. Bize söy
ledikleri şunlar oldu: 

Mehmet Ihsan B. (Hukuk 
fakültesi son sınıf talebesinden) 

- Kim ne derse desin; iki 
fırka birbirinden ayrıdır. Ve 
yeni fırkanın prensipleri, orta
da vuzuh olmamakla beraber, 
efkarı umu~iyece taayyün et~ 
miştir. F etbi B. , siyasette, ik
bsatta hürriyetçi ve ilimcidir. 
Yalnız onun ikbsattaki hürri
yetçiliği kJisik liberalizm de
ğildir. Ve ona bu noktada 
hücum etmek haksızlıkbr. 

Fethi bey ne istiyor?: 
- iş, söz, siyaset hürriyet

ıeri. 
2-Reyiam ile intihap edilmiş 

bir reisicümhur. 
3 - Hayatta ve parlamento

da siyasi gurupların karşılıklı 
murakabeleri ve siyasi milva
zcneler. 

Bütün bu prensiplere bir 
isim verilirse: o da: parlamen
tariznı clir. 

Halk fırkasına gelince : 
Şimdiye kadar gördüğünüz 

karakteri: 
l - Varidat endişesile Devlet 

lnhisarcılığı. 
2 - Bir nevi meclis hüku

metçiliği. 

3 - Devlet otoriteciliği. 
4 - Tek fırka kadroculuğu 

ilah .. 
Bu meseleler ve bu pren

sipler iki fırkayı birbirinden 
ayn, kategorik birer fırka 
halinde görmiye kafidir. 

* Kamıranl bey (Anadoluhi• 
sarında) 

Halk fırkası şimdiye kadar; 
1 - Tek fırkacılık. 
2 - Bir nevı meclis hn

kümetçiliği ilah. 
Prensiplerini yürüttü. 

SON POSTA 

DABILI 
Mensucat 
Komisyonu 

Ticaret Odası Bu 
Heyeti Büyülttü 

lstanbul Ticaret odasmda ild 
hafta evvel faaliyete geçen 
mensucat sanayii komisyonu 
büyütülmüştür. Yarın, komityo
na çorapçıların, trikotajcıların 
mümessilleri de iştirak ede
cektir. 

Komisyon tipleri, fiatlan ve 
ameleleri tayin ve tahdit et
miye çalışmaktadır. 

Mensucat sanayicileri arasın
daki rakabet yıkıcı bir şekil 
almıştır. Bunun önüne geçile
cektir. 

Mum Fabrikasında 
Yangın 

Asmaalbnda Papazoğlu 
hanında Hüsamettin Beyin 
mum fabrikasından diin gece 
yangın çıkmış, fabrikanın ah
şap kısmı yandıktan sonra 
söndürülmiiftiir. -Cevat Abbas B ey 

Boluda 
Bolu meb'usu (;evat Abbu 

bey bugünlerde Boluya gide
cektir. Orada müntehiplerile 
görüşecek. ihtiyaçlarım yakın
dan görecektir. 

lzlNLI POLiS MEMURLARI 
SiLAH TAŞIMIY ACAK 
Polis memurlarımn izinli 

günlerde yanlannda tabanca 
tqımamalan için emir veril
miştir. 

Yeni fırka: Sözde, siyasette 
hürriyet, mecliste ve hayatta 
murakabe; kuvvetlerin tefriki 
ile tevazününü istiyor. Bunlar 
sarahaten söyle~emiştir. An
cak fırkanın ortaya atlığı bir 
kısım prensiplerin manbki ne
ticeleri bizi buralara götilrü
yor: 

lki fırka birbirinden prensip 
itibarile ayrıdır. 

* Hamza bey (Cihangir, Sü-
heyl bey mahallesinde 13 nu
marada misafir) 

Halk fırlcası ile Yeni fırka 
birbirlerinden prensip itibarile 
çok ayrıdır. 

Ve bu ayrılık Cümhuriyeti
mizin tekimülünden ileri geli
yor. Yeni bir Türk burjuvuisi 
doğuyor. Her;yerde olduğu gibi 
buzjuvazi doğarken: İş, siyaset, 
söz, fikir, kalem hürriyetleri 
ister. Bizde de istiyor ve bu 
tabiidir. Bu fikirleri karakte
ristik bir şekilde Fethi beyin 
fırkası temsil ediyor. 

Gazi Hazretleri .• 
Reisicümhurlukta Amerika Siste
mini Memlekette Tatbik Etmeyi 
Hiç Hatınma Getirmedim, Dediler. 

Ankara, 3 - Dün Millet 
meclisinin celsesinden sonra 
bazı meb'us)ar Gazi Hz. ni 
ziyaret ettiler. Reisicümhur 
Hz. oin geçenlerde : 

-ismet Paşa Kabineyi teşkil 
etmemekte israr etseydi kabi
neyi bizzat ben teşkil ederdim • 
cümlesi ile vaki olan beyanat
larına temas edildi. 

Gazi Hz. vaziyeti qağıya 
kaydettiğimiz cümleler ile tas
rih ettiler: 

- Arkadaşlarımız içinde 
bqvekillik yapacak zevat çok-
tur. Fakat bütün bu arkadaş
lanm dahil olduğu halde mil
letin umumi temayülü benim 
şu ve bu zaruret karşısında 
bqvekil olmamı icap ettirirse 
bu vazifeyi kemali tevavu ve 
minnetle ifaya mnheyyayim. 

Bu takdirde benim ayni za
manda Riyaseticilmhuru uh
temde bulundurmamın elbette 
imkAm kanunisi yoktur. 

Benim alacağım bu yeni 
vaziyeti muhtelif tarz ve ma
nalarda aui tefsir etmek Türk 
milletinin efkinm teşviş ede
cek tarzda izaha kalkışmak 
biç de makul ve mantıki 
değildir. 

Gaip Kız 

Amerika sistemini memle
ketimizde tatbik ermeyi biç 
hatırıma getirmedim. Sistemsiz 
ve kanunsuz tarzda Reisicümhur
lukla Başvekaleti birJ~tirmeyi 
asla düşünmedim ve düşünecek 
adam olmadığım bütün millet
çe malümdur zannederim. 

Bugünkü şerait içinde bir 
hükUmetin, millet ve memle
ket menfaati için takviyesine 
masruf herhangi sözümü bin 
türlü maliyanilerle istismar 
etmiye kalkışmak istiyenler 
çok bedbaht adamlardir. " 

Gazi Hz. beyanatlarının so
nunda, geçenlerde İsmet Paşa
nın kabine teşkil etmemekte 
ısrar ettikleri takdirde bu me
Hle ile kendilerinin meşgul 
olacaklan hakkında vaki olan 
beyanatlan münasebetile: 

- Bu sözler benim ağzım
dan çıkmış ve icabında daima 
tekrar olunacak sözlerdir, • de
mişlerdir. 

Bu] sırzdı Reislctimhur Hz. 
nin huzurlarında ismet Paşa 
ile Fethi Bey yanyana bulu
nuyorlardı. 

Bira 
Dün Evinin Önünden l..okantacılar Ucuzla-

S ı r rol d u masını istiyor ••• 
Kllçük Ayasofyada Şevki Zahire Borsasında arpa fi. 

Paşanın evinde oturan Behice atlan epeyce düştüğü halde 
~bira · hila ucuzlamamışbr. Lo

Hanımın çocuğu dün akşam 
kaybolmuc.tur. Adı Naciyedir. kantacılar cemiyeti bir içtima 

Y yaparak biranın ucuzlatılması 
Komşuda cereyan eden kav· için Bomontiye müracaata ka-
gayı merak ederek kapı ön~e, rar vermişlerdi. Fabrika bi
ç.ıkmış, az sonra validesi ara" rayı ucuzlatmazsa Lokanta
dığı zaman bulamamıştır. ~ , cılar bira alıp satmıyacaklar-

Yankesiciler 
1 - Sabıkalı Ihsan Balık

eazarmdan geçmekte olan 
Emine isminde bir hanımın 
( 18) lirasını çalarken yakalan
m.ışbr. 

2 - Asma albnda Güzin 
Hanımın çantasından (22) lirası 
aşınlmıştır. 

SERBEST FIRKANIN 
KONFERANSLARI 

Kadıköyde, Süreyya paşa 
sinemasında birinci teşrinin 
üçüncü günn akşamı saat yir
mi birde umuma mahsus ola
rak Nezihe Muhittin, cumar-
1 Hİ f i"rü Eıııat on yedide Kal-

dır. 

Hırsızlıklar 
i - Taksimde oturan Ar

tin Efendinin evine giren fıır... 
sıı elbise çalıp kaçmıştır. 

2 - Beyoğlunda terzi ma
dam lstefo'nun hizmetçisi Ma
rika bir altın tabaka çalmış 
ve yakalanmıştır. 

3 - Tekirdağ vapuru tay
fasından Selim Efendinin el
biselerini çalan ayni vapurda 
a~çi Kazım tutulmuştur. 

=;;lis apartımanında gene umu
ma mahsus olmak üzere Ne
zihe Muhittin ve Suat Derviş 
Hammlar tarafından konferans 
verilecektir. 

Bir ·Tröst 
Yapıldı 

Çimento Fiyab Budan 
Yüseliyor 

lstanbulda ecnebi sermaye
sine dayanan Kartal, Eski 
Hisar, Zeytin burunu, Aslan 
çimento fabrikalannın araların
da bir birlik yapbklarım yaz-
mışbk. Bu birlik çimento 
fiyatlarının yükselmesine sebep 
olmuştur. Piyasada söylenil
diğine göre 120 kuruşa sab
labilecek 50 kiloluk çimento 
torbalan l 60 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Bu pahahlık için 
Ticaret od.asına birçok şika
yetler yapılmıştır. Önümüzdeki 
Pazartesi günü Ticaret oda
sında bir toplanb yapılarak 
mesele tetkik edilecektir. 

Şoför Şoförü Yaraladı 
Erenköyde Şoför Bedalet ile 

şoför Arif bir alacak mese
lesinden kavga etmişler. Arif 
bıçakla Bedaleti yaralamışbr. -

Kazalar 
Son (24) Saatin Vukuatı 

._. 1 - Şoför Sabahattin Ef.nin 
idaresindeki otomobil, Oskü
darda Topanelioğlu camii c
niinden geçerken tlltün am e
lesidden lbrahim Ef. ye çaı"Fa
rak yaralam.ışbr. 

2 - Şoför Mustafa Ef. nın 
idaresindeki ( 3448 ) numaralı 
kamyon Balıkpazanndan ge
çerken Emine Hanıma çarpa
rak yaralamışbr. 

3 - Şoför Mustafa Ef. nin 
idaresindeki 1519 No. otomo
bil Galatadan geçerken F ran
sız vapuru nakinisti M. Ja.ka 
çarpmış, yaralamışbr. 

4 - 1873 numaralı otomo 
bil F eriköyden geçerken bir 
koyuna çarparak öldürmüştür. 

2,000 Lira 
Sultanahmette oturan Ferit 

bey Çarşı içinden geçerken 
iki tahıs tarafından 2,000 lira
sı dolandınlmışbr. 

Maarif Müfettişleri Ve 
Mıntakalan 

lstanbul lık mektep müfet
tişleri fU mıntakalara veril
mitir: 
Şefik bey : 
Ahmet Sami B. : 
Muharrem " : 
Süleyman Edip " : 
Tevf.k " : 
Ömer Lütfü " : 
izzet " : 
Adil " : 
Ziya 
Kıymet H. 

• " . . " . 

Beyoğlu 

~dıköy 
Üsküdar 
Beykoz 
Kartal 
İstanbul 

" 
" 

Beyoğlu 

Teşrinievvel 4 

Günün Tarihi 

Dört Bankacı 
Davet Üzerine 
Ankaraya Gitti 

Osmanlı, Selanik, Kommer
çiyale, Memaliki şarkiye, F ransıı 
bankan müdürleri davet üzerine 
Ankaraya gitm şlerdir. 

Bu davetin mühim mali i,
lerle alakası olduğu söylen
mektedir. 

.. lzmir intihabı esnasında 
bir hadise çıkmış, Serbest fır
kadan Osman beyle Halk fır
kasından Cemal Şahin ve Fikri 
beyler arasında münazaa vu
kua gelmiş, halk " siz çıkınız, 
biz rey vereceğiz,, diye bağı· 
rışmıştır. Karşıyaka intihabab 
durdurulmuştur. 

.. Urla cinayeti - Hakim 
İhsan Ziya Beyin katlinden 
dolayı kendi aleyhlerinde şe
hadette bulunduklan iddiasile 
maznun Zeynel zade Hüseyin, 
Seyit zade Muharrem, Değir-
menci oğlu Mehmet Ef. ler 
tarafından polis Hayrettin, 
Selarukli Hayri, bakkal Niğ
deli Mahmut Efendiler aleyhi
ne dava ikame edilmiştir. 

.. Esnaf bankası müdürü -
Faik B. Almanya ya gitmiştir 

.. Kurtuluş bayramı - ls
ta:ıbulun kurtuluş bayramına 
ait program hazırlanmıştır. Ma
lüm olduğu üzere bayram 6 
teşinievvele tesadüf etmektedir 

-
Bugünkü Maçlar 

Bugün Taksim stadyomunda 
İstanbul futbol şampiyonu F e
nerbahçe ile lstanbul muhteJiti 
arasında bir maç yapılacaktır. 

Oyuncuların ekseriyetini Ga
latasaraylılar teşkil edeceğine 
göre bu maç bir nevi Fener .. 
Galatasaray maçı mahiyetinde 
olacaktir. Bundan başka Ga
latasaray ve diğer kulüplerin 
tekaütleri de bir oyun oynıya· 
caklardır. Bu arada şampiyon 
ve şilt galibi Fenere kupalar 

verilecektir. 

Muallimlerin Memnun 
Olmadığı Bir Kanun 

Yeni çıkan ve bu ayın bi· 
rinde mekteplere gönderilen 
Muallimler Kanunu muallimle-
rin canını sıkmıştır. Sebebi : 
kanunda terfi meselesine aı, 

. ceza meselesine çok ehemıni· 
yet verilmesidir : KanunuJJ 
dörtte üçü ceza maddelerile 
doludur. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve İntihap Listesi 

f 

1 : Haaan Bey - Denim ismimi bu listeye ıru
•amı~lar, ben "i' Yermiyecek miyim? 

• 
i 

2 ı Huan Bey - Ben de gider dan ederim, 1 3: Hakim - Hua Bey, mahallenin ilmühaberi 1 4: Haaan Bey - Demek ben ahirette rey v~· 
mahkeme kapılan kap::lı detil ya. seni birkaç sene evvel ölmiif gösteriyor. celim ha? Ben de ahirette düşmanıma rey •eri'• 

onu da ahiret belediyesine intihap ettiririm. 



~4~T~eş~rin~i~evv~d~==================-=:ıc======--ıır=========-m==ıı=S~O=N~~P~O~S~T=A=========~~~========~~- ~y!a 3 

Her gün 
Mündericatımızın çok 

luğızndan başmakalemi
dercedilenıenziştir özür 
dileriz. 

İntihabat İşinde Garip 
Bir Mesele 

Polis 
tının 

Bu 

Memurla
Vazifesi 

Mudur? 
İstanbul intihabab Pazar 

iÜnü başlıyacaktır, Her iki 
fırka da namzet listesini hazır
lanıışbr; listeler taLedilmekte
dir. Her iki taraf namzetle
ri <ırasında bır çok isimler sa
Yıhnaktadır. Bu arada dört 
hükumet gazetesi tahrir mü
dUrlerinin de Haik fırkası nam
ıb7tleri arasında bulunduğu 
ıldiriliyor. 

. Bundan başka Halk fırkası, 
•ntihap encümeni azasından 
hazalarını da namzetleri ara
sına koymuştur. Bu, tahakkuk 
~~erse Serbest fırka derhal 
tiraz edecek, sandık başmdan 
'-?aklaştınlmalanm istiyecektir. 
. Göztepede Serbest fırkaya 

aıt beyannameleri dağıtanlara 
~; sinemalarda yapılan rek
•rıılara polisin müdahale et

tiilği de Serbest fırkaya bildi
r nıiştir. 

Serbest fırkanın Paşabahçesi 
lllerkezi, lkazaya müracaabnda 
Beykoz mürettebabndan (2736) 
nunınrali polis memurunun o
ctJt ez.yandan Muhtar Beyi 
~azyik ettiğinden fırka mensup-
~na ait lsiteyi istediğinden 
tıkayet olunmuştur. 

Buna benzer şikayetler her 
ıUn Serbest fuka merkezine f el~ektedir. Dün fırka mer
b~Zl önüne toplanan mühim 
b ır kısım ahali, reylerini Ser
~ est fırkaya vereceklerini ba
tırarak söylemişlerdir. 

Çankırı'da 
k Çankırı, (Hususi) - Mer
l~z kaza mutemedi baytar Sa
h B. istifa ebniştir. Bununla 
,.eraber memur olduğu halde 
h1

Yasetie iştigal ettiğ~ için 
~tk~kında vilayete ve lkbsat 
ltı i.letine şikayette bulunulmuş-
~ rh. Şikayet eden müftü oğlu 

t met Efendidir. 
in Sankm (Hususi) - Belediye 
~tıh.~bına önümüzdeki perşem
' ilinü başlanacaktir. Bazı yol
i;ı ve noksan muameleler 
tdll mahkemeye müracaat 
~enler olmuştur. Şükrü Oğuz 
tı. ~ tarafından da Belediye 
4'.eı · 

il~ aleyhine dava açılmıştır. 
''•alkaradan Şikayet 

le '1alkara. 2 (Hususi) - Be
~ <;.)s !iiaha:ocib münasebetile 
da~ türlü ihtimale karşı Tekir
·~ın~an buraya zabıta lruv-
~d~ getirilmiştir. intihabata 

li ale vardır. 
~lld likumetin, bu müdahaleleri 

•rınasını bekliyoruz. 
Serbest fırka reisi 

Sab~i 

~ Rizede 
letth e, 2 - Mataracı zade 
diı ttıet, Hakkı ve Salih efen
.-,~ her türlü gayretlerine 
~ en belediye intihabım 
~~~aın!yacaklannı anlıyarak 
~ hılan rey sandığı başın
"-tdt~ız Halk fırkası mute
•tt~ın bulunmasına imkin 

I)· .. erdir. • 
~t h~:r taraftan mevcut sara
~ ilafına rey listeleri inti
~ .... &alonuna asbrılmışbr. Bu 
.-, rn·~ salilıiyettar [makamla
~ ~acaat edilmittir. Efkan 
dtı:i:tl'eY! .de bildirilmesine 

nızı nca ederiz. 
l.f ecliai umumi azasından 
l<öael zade İsmail, Hacı 

smail zade Ce.il 

Son Posta'nın Resimli Makalesi 11- İsraf Edilen Kuvvet * Sözün Kısası " 

1 - Eskiden Mevlevi dervişleri 

vardı. Bunlar zikrederken döner, 

döner, dönerlerdi. Fakat bu dönü

şün, bu büyük cehdin neticesi ne 
idi? Hiç f 

2 - Bunun gibi bazı kimseler 
manasız ve lüzumsuz keşifler ar
kasında koşar ve herkesçe malnm 
'eyleri yeniden bulmak için vakit 
ve hayatlannı sarfederler. Fakat 
netice ne olur ? Hiç l 

3 - Bazılan da işten işe, me

muriyetten ınemuriyete koşarlar. 

Fakat hiçbir yerde yerleşip esaslı 

bir iı yapmazlar. Bunlann bu her

cailikleri ne netice verir? Hiç! 

4 - Muvaffak olmnk istiyorsa
nız yolunuzu bilinir. Hedefinizi 
tayin ediniz ve bütün gayretinizi 
hep o hedefe müteveccih olarak 
Sarfediniz. O vakit siyinizin se
meresini alır•ınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• 
ismet Paşanın Nutku Tam On Dakika Sürdü 
Başvekil, P r o ğ ram ı mı z Ana Hatları İtibarile Eski Hükumetin 

Proğramının Aynıdır, Diyordu 
{ Bat tarafı 1 nd sayfada) 

ile arkadaşları geldiler. Bet 
dakika sonra içtimaa davet 
zili çalmıya başladı. 

ikiye beı kala Başvekil, kol
tuğunun albnda büyük bir 
zarf ile içeri girdi, ön sıralar
dan birinde yer aldı. 

İkiyi on geçe Gazi Hz. nin, 
localannı teşrif ettikleri ga
riildü. 

Hemen ayni dakikada Meclis 
reisi makamım işgal etti: 

- Başvekil Paşa programı
nı meclise arzedecektir, dedi. 

İsmet Paşa kürsüye çıktı. 
yorgun görünüyordu, fakat 
söze çok genç ve çok kuvvetli 
bir ses ile başladı. Programım 
aynen kaydediyorum: 

Hükumet Porğramı 
Muhterem efendiler, Hüku

metin takıp edeceği siyaset 
umumi ve ana hatlarile uzun 
senelerdenberi takip olunan 
hatların aynı olacakbr. Dahilde 
bu umumi siyasetin ifadesi 
cümhuriyet icababnın müte
madi bir tekamül takip etme
si, vadandaşın huzur ve em
niyetinin çalışmakla inkişaf et
mek gayelerinin engelden ma
sun Bulunması, vatanın, mille
tin harsi ve içtimai birliğinin 
muhafaza ve takviye edilme
sidir. 

Harici işler 
Harici siyasetimizin wzuhu 

dahilde ve hariçte daha ba
riz olduğu kanaatındayım. Bu 
siyaset komşularla dostluk ra
bıtalarınin her müzmirden aza
de olan bir samimiyet ve dü
rüstlükle takviyesine, milli mü
cadeleden beri teessüs eden 
dostluk münasebetlerinin mu
hafaza ve takviyesine, yeni 
dostluklann layık oldukları 
kıymetle takdir edilmesine 
beynelmilel ibtiliflann hakem 
usulile hallinin aranmasına vel
hasıl milli bak ve menfaat 
icahatırun nazarda tutulmsına 
müstenittir. 

Eski dostlukları takviye, bi-
ze yeni dostluklar temin eden 
bu siyasette devam edeceğiz. 

Türkiyenin coğrafi mevkii ve 
beynelmilel vaziyetinin talep 
ettiği münasebat ve itibara te
min için hassas bulunmamız 
tabiidir. 

Vatanın emniyet ve masu
niyetini talep ettiği hudut da-
1ıilinde milli müdafaa mesailin
de ihtiyatlı ve tedbirli bulun
mağı zaruri ve elzem adde
diyoruz. 

Demir Yollar 
Gümhuriyete kadar daiına 

ihmal pımü~ olan vatanın ima• 

n ve muvasalab faaliyetimizin 
başlıca bir sahası olacaktır. 

Şimdiden siyasetinin ilk bü
yük hedeflerini elde etmekte 
olduğumuz bu senelerde her 
sahada milli birlik ve emniyet 
ve iktisai kudretin inkişaf ve 
suhulete mazhar olacağında 
şüphemiz yoktur. 

Maarif, Adliye 
Maarjf siyasetimizde mesle

ki tahsil ve ihtisas, az masraf
la çok netice arıyan ameli bir 
mahiyet, mekteplerimizin her 
türlü menfi tesirattan münez
zeh ahlak ve intizam cephe
lerini bilhassa ehemiyetli tutu
lan zihniyet ve yeni bir kuv
vetle devam edeceğiz. 

içtimai hastalıklarla müca
dele etmek başlıca farikası 
olan sihhat ve içtimai faaliye
timiz idame ve tevsi oluna
caktır. 

Büyiik adli ıslahatın bütün 
esasları muhafaza ve takviye 
olunacaktır. Tatbikatın verdiği 
tecrübelerle memleket ihtiyaç
lanmn talep ettiği tadilat ve 
tekamülab aleddevam tahak
kuk ettirmiye çalışmak hede
fimizdi. 

Cumhuriyetin masuniyet ve 
inkişafına ve bilhassa siyasi 
faaliyet ve mücadeleler içinde 
vatandaş haysiyet ve şerefinin 
müdafaasını bir kelime ile siyasi, 
milli ve iktisadi inkişaf için 

• • • 

ilk ~ olan nizamın masuni
yetini itminan ile Adliyeden 
bekliyoruz. Milli iktisatta 
mesleğimiz malumdur. Bizim 
kanaabmızca hükumetin her 
sahada faaliyeti nihayet milli 
iktısat için ya bir faide temini 
veya bir engelin bertaraf edil
mesi gibi bir iktısadi gayeye 
teveccüh ettirmek lazımdır. 
İktidarımız dahilinde olan 
bütün gayelerimizi bu uğurda 
sarf edeceğiz .. 

Ziraat 
Zirai istihsalin maruz olduğu 

hususi müşkilit, . nazanmızı 
ehemmiyetle celbetmektedir. 
Bu uğurda hükumetin ilrlida
rında olan bütün tedbirleri 
almak başlıca meşgalemiz: 
olacaktır. Milli iktısadın diğer 
sahalarında malüm olan prog
ramımıza yeni birşey ilave 
edecek değiliz. 

Valmz iş kanunu ve işçi
lerin vaziyetlerinin ıslahı ile 
bilhassa meşgul olacağımızı 
kaydetmek isteriz. 

Mali ışler 
Mali siyasetimiz bütçe müva

zenesine müstenit tasarufki
rane bir siyasettir. Vergilerin 
ıslah ve tekamülü yolunda 
senelerden beri sebatkarane 
devam eden tekayyüdat bütün 
ınesuliyetimiz zamanında vasi 
tatbikata zemin olacakbr. 

Milli paramızın kıymetini 
korumak için yeni hükumet te 

• 
ister inan, ister inanma! 

Dün Meclisi dinlemek 
için radyomuzu açtık. Mec
lisin açılışını İsmet Pş. nın 
nutkunu mükemmel din

Fakat radyo, posta gi, 
bi, telgraf gibi umuma 
seyyanen hizmet eden bir 
devlet müessesesidir. Bu 

ledik. Sonra Fethi Bey müessese yalnız hükUmct 
kürsüye geldi. Muhalefet namına değil memleket 

namına propaganda yap-
reısı sozune başlayınca mağa memurdur. Rad-
alakamız arttı. Pür dikkat 

yonun kesilmesi kimin ta-
kesildik, fakat ne 0 • • • rafından vaki olmuşsa, doğ-
brr · · · · ık..... Düğme çev- ru bir hareket değildir. 
rildi, ses kesildi. Zaten bu nutkun intişar 

Meclisi alamıyonız, Fethi 
vasıtası yalnız radyo da 

Beyi dinliyemiyoruz. değildir ki!. Türkiyede 
O vakit birdenbire ak- matbuat vardır. Bu nutuk 

lımıza geldi ki radyoyu matbuat vasıtasile neşre
kapadılar. Fethi Beyin dilecektir. O halde rad
nutkunun işidilmesini iste· yoyu kapamakta ne mana 
miyorlar. Çükü Fethi Bey vardır? 
sözüne acı tenkitlerle baş- Manasızdır . doğru de
ladı. Bu !enkitle~i. ~e ka- ğildir ama işte bizde bu 
dar az ınsan ışıdırse o lküçüklüğü yapmaktan çe-
kadar iyi olurdu. kinmiyorlar. 

ister inan, ister inanma f 

çok dikkatlı ve hassas olacaktır. 
Takabmız haridnde bir yük 

olduğu aabit olan osmanh borç
lanndan adilane ve kabıli tatbik 
olan ameli teaviyeye varmak için 
büh1n hüsnü niyetimizi sarfede
cetiz. 

Gün İşleri 
Muhterem efendiler, •İyaaeti

mizin her aahada umumi hatlannı 
.zikrettikten sonra şimdi günün 
meseleleri üzerinde müfredatlı o
larak tedbir ve fikirlerimizi arzet
mek için müsaade i•teriz: 

Limanlar 
1 - Başlıca latanbul ve lzmlr 

limanlannda tatbik olunan ve 
galat olarak vasi manalı bir tabir 
ile limaıı inhiıan denilen tahmil 
ve tahliye şirketlerinin bu işlerde 
serbest zannedildigi zamanlara 
nisbetle bir tarakki ve tekGmül 
temin ettikleri sabittir. • 

Liman hiemetleri biz serbeat 
işler zümresinden de§il, amma 
hizmetlerinden telakki ediyoruz. 
Bu sebeple amme hizmeti cihazını 
tamamen kurmak imkanı hasıl 
oluncıya kadar nisbeten buna en 
yakm olan mevcut milli teşekkül
leri kaldırmıyacağız. 

Masraflar 
Masrafları azaltmak vasıtalarını 

iyileştirmek ve çoğaltmak hede
fimizdir. Gitgide kanun ve muka
veleler ahkamı ve ill"kan dahilinde, 
nhbm hizmetlerinin de ir.ıme 
hizmeti cibau dahiline almıya 
çalışmak takip ettitimiz hatb 
harekettir. 

Memurlar Mütekaitler 
2 - Memurin maaşlannda te

adül kanunu ile tekaüt kanununu 
aliikadann refah ve hukukunu 
tesri edecek surette tekamül et
tirmiye çalışacağı~. 

Fakat bu kanunlarda tenzilat 
yapmak tekamüllerine asla muva
fakat etmiyeceğiz. 

Borçlar Meselesi 
3 - Jcra ve iflas kanununda 

borç için hapsin kalkması. iıamsız 
icra gibi esaslardan geri dönmek 
mütesavver değildir. Bu esaalar 
haricinde kalan noktalardan mem
leketin ihtiyacına göre lazııngelan 
tedbire bittabi tevessül t:deceğiz. 

4 - Gerek mübadillerden, ge
rek diter vatandaşlardan borç
lanma suretile ıkendilcrine arazi 
verilmif olan küçük çiftçilerin bu 
sebepten mütevellit borçlarını 
tahfif için elimizden gelen gayreti 
sarfedecetiı. 

· 5 - Erazi vergiai: Bunda şa
yanı nazar başlıca nokta kıymet 
takddirindendir. Kıymet takdirini 
yeni bir usule rapteden tecrübe 
kanununun bu sen4! verecej"ı tec
rübeleri bütün memlekete teşmil 
edeceğimizi ümit ediyoruz. 

lratsız analar, bilhassa batak-
lık, çalılıklar vergilerinde teozilit 
teklif edeceğiz. Orman, bağ, 
meyva ağacı yeti,tir~cek ola'!l'!r~ 
uzun müddet muafıyet temınını 

duşünüyoruz. 

Müsekkafat Vergisi 
Ve Diğerleri 

6 - Musakkafat vergisi: Umu
mi ve hususi tadilat şartlannı 
hafifleştirmek için teldifatta bu
lulunacağu. Yeni kirtır İ.Dfaat 

Yagma 
Hasanzn 
Böregi 

* * 
" Yağma Hasanın böreği ,, 

diye bir tabir vardır. Bu sö
zün hangi fıkradan çıktığını 
pek iyi habrlamıyonım. O .za
vallı Hasan kimdir ? Böreği 
nasıl yağma edilmiştir ? Kim
ler tarafıııdan? Hasan ağacağız 
mahkeemye1 kadıya filan mü
racaat etmiş midir ? Bilmiyo
rum. 

Yalnız, bu zavallı Hasan
dan daha talisiz bir müesse
se tanıyorum ki, o da Anka
ra Türk ocağıdır. 

Dünkü Son Posta'mn " İster 
inan, ister inanma ! ,, sütununu 
okudunuz mu? İkinci defa 
gülmeniz: için ben size o sütun
da çıkan bir listenin bazı ra
kamlarım tekrar edeceğim. 
Bu liste Ankara Ocak merke
zinden maaş alanların kadro
sudur. 

Bu rakamları ötedenberi 
duyuyordUk. Bilmem yalan, 
bilmem gerçek; fakat doğru 
olmasına mani görmediğim bu
rakamlardan evvel şunu hatır
latmak isterim ki, Türk ocağı 
bir hars müessesesi, bir hayır 
cemiyetidir. Böyle yerlerden 
para çekilmez, bilakis onlara 
iane verilir; yalnız küçük ma
aşlı memurlar ve müstahdem
ler mllstesna. 

Bizdeki Türk ocağında-rak
kamlara dikkat-sekizer yüz lira 
reis Beyleer ; beşer yüz lira 
umumi katiplere, muhasiplere, 
murahhaslara... Sonra lokal 
müdürleri (ne lokali ?), neşriyat 
müdürleri (ne neşriyab ?) tiyat
ro müdürleri (hangi piyes, 
hangi temsil? ) kontrolörler, 
çifter çifter müdürler, muha
sipler ve saireye ikişer, üçer 
yüz lira ... 

Ayda on binlerce lira maaş 
alan bu sekiz on beyin Türk 
ocağına, Türk milletine, 
Türk memleketine faydalan 
nedir? O neşriyat müdürleri, 
ocak reisi V. S. beylerin üç 
beş kitabından başka nenin 
neşrine nezaret ederler? O ti
yatroda, milli harsı terbiye, 
milli mefküreyi takviye eden 
hangi piyes oynanmıştır? 

Bugünün Türk ocağı parasız 
günlerinde yaptığı işin on da 
birini yapıyor mu? 

Yeni Turan, Kızıl Elma, 
Türk camiası, milli mefkure, 
milli hars, aziz kardeşler, aziz 
kardeşler, nutuklar, hitabeler .. 

Bir telefon: 
- Muhasip Bey... Bizim 

maaşı gönder. 

için mevcut muafiyetin teşmili 
ve tevsiine tevessül musanımem
dir. 

Belediye resimlerile tapu ve 
intikal harçlarından esas olarak 
kıymet meyanının mükellef lehine 
mühim surette tadili mukarrer 
ve kazanç vergisi tat~ikatının 
ıslahında dash tedbirlere tevessül 
olunacaktır. 

7 - Sayım vergisi : Alınan 
resimle basdat arasında bir teva
zün ve ahenk tesisi düşünülm!Jştür. 

Eter fıyatlann a-idişi · bu teva
:r;ünü ihlal ederse vergide tadilat 
yapmak tabiidir. 

8 - Veraset ve intikal: Bir 
haddi asgari tayini ve ev eşya
sının istisna:ı ve kanunu medeni 
icabatı ile hem ahenk kılınması 
musammemdir. 

9 - Muamele vergisi: Bunun 
gerek ihracata ve gerek dahili 
mamulata tesiratı malumdur. Hü
kümet her iki iatikamette esaslı 
bir faide teminine bilhassa çalışa
caktır. 

(Devamı 4 üncü sayfada 1 
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•• NFIR LİDERLE 
SONRA MON 

Dahiliye Vekili, Serbest Fırkaya Şüpheli Şahıslann Girmeleri . 

l ' Teffinievvel 4 

İhtimali Üzerine 
Söyledi, Maksadımız Fethi Beyi Sui Mukarenetlerden Korumakh, 

Tedbir Aldığını 
Dedi ... 

Ankara, 2 ( H. M.) - Fethi J ğimiz kadar ağır yük altın
Bey knrsnden indikten ıonra dayız. Bunlardan tenzilit ya
Adliye Vekili ı&z aldı, borç- pacağız, dedi. 
tan dolayı hapis cezasının iKTiSAT VEKILII 
iade edilmiyeceğini söyledi. Sıra İkbsat Veiline gelmiş-
Fakat hükümetin matbuabmn ti. Mustafa Şeref bey : 
iatifasinda ayni harekette -Devletçilik demek herşeyi 
devam edileceğini arzetti. behemehal kendi teşkilatı altına 

MAıJyE VEKlLl.. almak demek değildir, dedi. 
DAHiLiYE VEKİLİ 

Günün en mühim beyanaAdliye vekilinden sonra Ma
liye vekili kürsüye geldi: 

- Tahammül edemiyece-
b Dahiliye vekilinki idi. Şnkrn 
Kaya B. dedi ki: 

Fethi Beyin Nutku 
1 Baş tarafı 1 ine i aayfada) 

Muharrikler Kim? 
Ben, bu muharriklerin kim

ler olduğunu, neler olduğunu 
. sİ7.e haber vereyim: Bu mu
harrikler, hükUmetin bilhassa 
mali ve iktısadi siyasetidir ki, 
halk tabakalannda büyük, de
rin bir memnuniyetsizlik tevlit 
etmektedir. Bir muharrik daha, 
taşradaki fırka teşkilabdır. 

Şayanı memnuniyettir ki, 
fırka bu teşkilatı ıslah için 
bir takim tedbirler almıştır. 
Bu tedbirlerin bu derde kat'i 
deva olmadığı kanaatindeyim. 

Fethi B. Ve Arkadaşlan 
Muvaffak Olamazlarsa .• 

"inkılap tehlikededir. Ken
dilerine bu kadar itimat edilen 
Fethi B. ve arkadaşlan, bu te
şebbüste muvaffak olamazlar
sa. fırkadan sarfı nazar lazım
dır.,, Diyorlar. Cümhuriyetin 
ebedileşmesi için fırka teşek
kül edemezse, inkılabı tahlike
ye düşürecekse, Mecliste mu
rakabeyi tek bir fırkaya bırak
mak lazım. Halbuki kakikat 
böyle değildir. Arkadaşlarımız 
Gümhuriytçi, laik ve milliyet
çidir. 

Bunu iftiharla söylemek is
terim. 

Dedikodular Yerine Asıl 
Derdi Bulmalıyız 

Halk sıkıntıdadır. Vergiler, 
halkın tediye kabiliyeti ile 
mütenasip değildir. Dedikodu
lara vakit geçirmektense, asıl 

"·azife bu dertleri bulmaktır. 
Bu, bizim vicdan borcumuzdur. 

Mürtecilere Karşı 
Müşterek Hareket 

Memleketimizde mürteci kal
madığını söylemiyorum. Böyle 
bir iddia hatırdan geçmez. 
Bu muzır insanlara karşı bir
.ikte tedbir almak, beraber 
çalışmak, hepimizin en azİ.% 
vazifesi olacaktır. Yalnız ıunu 
aöylcmeliyim, ki bu sıkmblan 
unutarak bununla uğraşmak 
yalnız bir harekettir. 

Gazi Hazretleri 
Gazinin, S. F. ile beraber 

olduğunu işaa ettiğimiz söy
leniyor. Ne ben, ne de arka
daşlarım, Gazinin azi% sahsına 
karşı büyük bir hürmetsizlik 
olan böyle bir harekette bu
lunmadık. 

Beşiktaşta iradı nutkede
nin, fırka ile alakadar olma
dığı izah edildi. Artık buna 
inanmak la:ıımdır. 

Fırka teşkili için Gazi Hz. 
nin cevaplannı, sui tefehhüm
leri men için neşrettirdim. Bu 
yüksek gayeyi küçük düşüre
cek dedikodulara ula mey
dan vermedim ve vermiyece
ğim. 

Y e n i Hükumetin 
Programına Gelince .• 
Hükiımetin yeni programıni 

gözden geçirelim: 

Adli Kısım Ve icra 
Kanunu 

Adli kısımda, icra ve iflas 
kanununda borçlular için hapis 
kararının iade edilemiyeceği 
yazılmaktadır. Hükümetin ala
cakları için hapis varken, fer
din alacağından bunu kaldır
mak tam bir hareket değildir. 
Hapis cezası gayri medeni 
bir hareket, hükümetin kendi 
alacakları için tatbik ettiği 

hapis cezasını da gayri medeni 
bir hareketse olarak kabul et
mek lazımdır. 

icra ve iflas kanununun, 
buhranı ikbsadi nazarı dikka
te alınarak tadili lazımdır.Ümit 
ederim ki, yeni Adliye Vekili, 
mahkemelerin isb1dalini temin 
edecek ve işlerin daha çabuk 
yürümesini nazarı dikkate ala
cakbr. 

Sabık Adliye Vekili - E
fendim, mahkemeler müstakil 
değil midi? Bu ciheti tavzih 
etsinler. 

Fethi Bey - Efendim, söz 
alır, söylersiniL 

Yeni Hükumetin Mali 
Programı 

-Gazetelerde gördüğüm mali 
bir programı okudum. Görü
lüyor ki yeni ismet Pı. kabi
nesile, eski ismet Pş. kabine
isnin takip ettiği mali siyasetin 
bazı cihetlerini yalnış gördüğü 
için geri ahyor. 

Biz, söylediğimiz zaman bü
yük hücumlar karŞısında kaldık. 
Nihayet hükümet efkln umu
miye huzurunda geri döndü. 

Vergiler ağırdır, demek 
propaganda yapmak değildir. 

Bunu söylemek Cümhuriyet 
mefhumunu anlamamak de
mektir. 

Bunu diyenler, maliyenin 
mühim bir sandalyesini iıgal 
ederlerse, mesele, daha ziyade 
ehemmiyet kesbeder. Ulu orta 
söz ı&ylemek zamanı geçmiştir. 
Söz söyliyenlerin, bu sözlerinin 
efkin umumiyede yapacağı 

tesiri dnşünmeleri lhimdır. 
Siyasetinizin birçok iflAslara 

" - lntibabatta Tazifemi2 profesör Jsmail Hakkı Beyin 
kendi fırkamın bana emniyet yanında vaziyet alan doktor 
ettiği kanunlan hikim kılmak- Şlikrü Bey, itmi zabıta siciline 
tır. lntihabatta bitarafane ha- srirmiş biridir. Size daha iyi 
reket ediyorsak bu, kanun anlatayım. Şen konak sahibi 
perverliğimizdendir. Münevver Şnkrü Bey ... ,, 
olan memurları birer makine Bu söz üzerine Mecliste 
farzetmek kabil midir? Bahu- "Yal Yal Ya!" Tarzında uğul
sus bunlar da rey sahibi lar, bir hayret ve onu takiben 
bulunuyorlar. Ne garip tecelli- hakaretamiz kahkahalar gö
dir ki daima takdir ile anılan rüldü. 
telgrafçılan bile aui istimal ile " Doktor ŞükrU, orada bu-
itham ettiler. günkü hükumetten bahseder-

F ethi B. demokrasi dersi ken ismetler ve mutemetler 
ver~iye kalkıyorlar. Halbuki saltanab dedi. Karşı fırka 
bunu yapan biziz. Kendileri buna iştirak etmiyorum de
burada bizim eserimiz olarak medi.,, 
ispati vücut ediyorlar, bize Dahiliye Vekili sözüne de-
neşriyat serbestisini fırkaları- vam ederek dedi ki : 
mn eseri gibi gösteriyorlar. - - Menemen'de fesler kalıp
Halbuki naşiri efkirlan olan landı, Balıkesir' de tekkeleri 
ıazeteler bize karşı en şeni süpürdüler, Akhisar' da bayrak 
iftiralan yaparlarken Fethi açblar. Fethi B. bunlara ar-

Beyefendi Paris'te sefir bulunu- kadaşlanm diyebilir mi? Fethi 
yorlardı. beyin ismini bütün bunlara 

Biz bir tamim yaptık. S. Fır- bayrak ve uğultu yapmaktan 
kaya ıüpheli eşhasın girmesi korumak isterdim. · 
ihtimalini düşünerek valileri Propagandalara kapılarak 
uyamk bulundurmıya çalışblL mahkemelere düşen vatandaşlar 
Fırkaya girecek şüpheli kim- vardır. Vergiyi indireceğiz de
selerin şahıslarını tesbit ile mek propagandadır. Fakat 
bildiriİmesini istedik. Maksat vergi kalkmıştır demek bir 
Fethi Beyi sui mukarenetler- cürümdür. 31 mart hadisesi 
den kurtannakb. Cümburiyct- göz önünde iken bir 
çiyiz, lAyikiz, diyorlar. ' dahiliye vekili yas~ı~na daya-

içlerinde öyleleri var ki Cüm- narak karşıda seyırcı kalmaz. 
huriyetçilikle layiklil<le alaka- lııtiha~ata mü~ah~~ yoktur. Her· 
ları yoktur. Mesela Beşiktaşta beledıye daıresının kapısında 
Serbest fırka ocağı açılırken polis ve jandarma varsa bu 

müdahale demak değildir. 
sebep olduğunu saklıyamaz- Bunlar bilakis in:ıibatı muha-
sımz. ı 

Bundan sonra traktör rü
sumunun ilgası bahsine geçen 
Fethi Bey, çift hayvanabna ver
gi ihdas edilirken traktör ril
sumunun kaldınlmasmdan ba
hisle, Maliye Vekilinin köylü
leri himaye hakkındaki sözle
rile bu filiyatın birbirini tut
madığım söyledi. 

Müteakiben , Başvekilin , 
devletçilik esası etrafında söy
lediği esasın ne suretle tat
bik edildiğini anlatarak, müs
kirat inhisanmn evvelce ec-
nebi sermayedarlara veril-
diğini ; limanlarda , devlet 
ıennayesmı hususi adam· 
lara işletmek suretile Dev
letçiliğin tecelli ettiğini ; 
barut inhisarında hükümetin 
ecnebi bir şirketle ortak olau
ğunu, yazılıp bozulan · şime~di
fer mukavelelerinin devJe,çi- · 
Jikle kabili telif olmadığım i ah 
etti, ve: 

l 

- Misal mi istiyorsunuz? 

faza edip intihabın serbest 
cereyanını temine çok çalışmak
tadırlar. 

Siirt Meb'usu Mahmut B. 
Kürsüye geçti. Fethi Beyin 

harici borçlar işinde eski mu
kavelenin tatbikine taraftar 
olduğunu söyledi, Fethi B. 
bunu tekzip etti. 

ismet Paşa Kürsüde ... 
Başvekil tekrar kürsüye 

çıktı: 
Muhterem Efendiler! karşı 

fırka lideri Fethi Beyin muh
telif vesilelerle söylediği söz
lerde çok güzel şeyler buldum. 
Çok mahirane taktikler, politi
ka tuzakları vardır. Bu güzel 
taktikleri esasen sevdiğimiz 
için bu oyunları kendilerine 
göstererek gene kendilerini 
zevkyap edeceğiz. (Alkışlar) 

Meclisin toplanması sebe-
binde bir türlü kendilerini ikna 
edemiyorum. Halbuki resmen, 
alenen neşrettiğimiz kararna
mede milli parayı korumak 
tedbiri ve bu tedbirle siyaseti· 
mizi izaha fırsat vermiş ol
mak için meclisin toplandığı 
musanahtır. Para meselesi 
için meclisin toplanmas 
lüzum var mıdı ? Vereceğim 

izahatın kendilerini mutmain 
edeceğini zannediyordum. Bunu 
muhtelif zamanda görüşerek 

Dedi ve şöyle devam ederek, 
umumi yollar dört sene ev'vel 
devlete verilmişken, ikinci bir· 
kanunla idarei hususiyelere ve 
geçenlerde çıkan üçüncü bir 
kanunla Nafiaya verildiğini, 
dört sene içinde üç defa yol 
siyasetinin değiştini ve görpl· 
düğüne göre muhterem Başye
kilin daimi tekamül bali~de' 
bulunduğunu söyledi ve şdnu raftan yapacağı tasarufu dü-
ilave eyledi: ! şfüıdü mii?,. 

" Hükumet, programında F etbi B., bu saydığı sebep-
vergi kanunlarının tadilin~en lercien dolayı yeni hühiımete 
bahsederken, masraf bUtÇe- · itimat beyan edemiyeceğini ' . 
ainde ne gibi tasarrufla'J' ya- söyledi ve karşı fırka meb'us-
pacağmı söylem:yor, acaba mas- lan tarafından alkışlandı. 

kararlaşbrdık. isimleri ve şahıs- r Ahlik, fazilet, dürilstlük it 
ları yoktur. Belli ve sayılı olan hamı bize karşı yapılaıııajı 

zevat ile oraya gelerek kararlaş- "alkışlar" 
bnlan bir iş, bir oyun olamaz. Barem kanunu hücumu d 
Kendileri bazı vekillerin çekil- hiranedir. Emsali nisbet üte' 
mesinden anlaşılıyor ki iftihara rinde tetkik edeceğiz diye yl' 
müstağrak olmuşlar. Diden mevzuu bahsedecekleri' 

Bundan çok iftihar duyu- Dİ söylüyorlar. 
yorlasa, haber versinler bizzat Bu politika manevresi içi' 
istifa ederek mütelezziz etmek ıüzel mevzudur. Fakat o ınl' 
isterim. Fethi B. hatırlarlar ki nevreler bulunduklari yerd• 
Serbest F ırkamn teşekkülünde nasıl kalayım diye düşünen fi 
elden gelen yardımı yapbk. dermansızlıktan dizleri tibiye' 
Bir fırkanın başında bulunan adamlara karşı yapılır, bis' 
adamın hareketi o fırka için karşı yapılmaz. 
miyar olmalıdır. Biz doğru bildiğimiz yoldl 

Fırkaları meydana çıkbğı tek başımıza da kalsa geo' 
zaman bunun siyasi hayabmız- devem ederiz. Hayır efendi' 
da bir tekamül merhalesi ola- ler, Büyük memurlara yapıls' 
cağım söyledim. Yaptıkları bü- zamlann haksız değildir. BuJJ' 
tün ithamlara karşı bir ay ses lar ellerine geçen parayı dil' 
çıkarmadım. Arkadaşım diye ıünsünler. 600 lirayı çok gör 
kendilerini şerefyap ettikleri mesinler. Bunlar nihayet o' 
srazetelerde şahıslarımız ve fır- kişidir. 

kamız hakkında türlü neşriyat Devlet ihtisas kesbetmiş rıı" 
devam et~ekte~ir. . . • morların omuzlarına dayand· 
Teme~ı edenm kı kendılen Memuriyet bayatı genç efe~ 

de benım kadar mütebam- dilerin üç gün oturacakları bit 
mil olsunlar. H. Fırkasından menzil noktası değildir. 
bahsederken zabıta vukuatını Tekaüt kanununun müzake' 
andıran birçok tef errüattan resinde bir tuzaktan sakındr 
bahsettiler. Bu yolda kendi- lar, bir tuzağı da ayağunııJO 
lerini takip etmiye imkan yok- altına koydular. Mecliste sene' 
tur. Mutemetler bizde ise mer-
gup olurlarmış, onlara geçerler-. 
ıe şereflerine nakisa gelecek 
isnadata maruz kalırlarmış. Bu 
hükmü nereden çıkardılar? Ha
brlamalıdır ki, değil mutemet
leri, H. F. hükumeti batta ve
killeri yerinden kaldırmış, ha-

. pisaneye atmıştır. 

Herhangi bir zavallı adamın 
hatasını hükumete recme isnat 
etm_ek bize söylenemez. Bir 
hatayı gördüğümüz zaman 
behemeha1 tashih ederiz. 

- Dürüst olmıyanlara karşı 

karşı bizim kadar dürüstük ve 
şiddet gösterirlerse kendilerini 
şimdiden tebrik ederim. 

İsmet Paşanın 
Nutku 

( Baş tarafı 3 üncüsayfada) 

Meclisin iradesi 
Vergilerde düşündüğümüz ta

dilatı zikrettikten sonra bir nok
tayı bilbaua tebuüz ettirmek 
iateriz: 

Devlet hazinesinin kudret ve 
intizamının halelden masuniyeti 
başlıca hayat eababmdandır. Bu 
ıebeple büyük n.:Uet meclisinin 
yeni bir kanunla tadil olununcıya 
kadar mevcut kanunla tayin edil
miş mükellefiyetler behemehal 
iatihsal ve tahsil olunacakbr. 

Mütemadi bir tekamül ve tadile 
tabi olan vergilerin cibayatind• 
her hangi bir tereddüte asla 
musamaha etmiyeeeği:ı. 

Muhterem efendiler: Her ıey
den mühim olan mea.,Je Büyük 
Millet Meclisinin idaruine Ye ira
desine kendi huıcinde her hangi 
bir tesirin müessir olmıyacağına 

katiyetle inanılmasıdır. Bu uğurda 
elindeki bütün ver.aiti kullanmak 
icra vekilleri heyetinin başlıca · 
vazifesi olacağından asla şüphe 
edi!memektedit. Eğer bu maruza
tımızm tatbik ve tatbikini muvafık 
görürseniz muzaheret ve itimadı· 

'nızı izhar buyurmanın i.tirbam 
ederim. 

lerce meb'us olarak, reis oll' 
rak bulundular. 

Bilirler ki memuriyetten nıeb' 
usluğa gelenler tekaüt mad 
alırlar. Faal politika hayatınd' 
bulunmayıp cephede çalışırI<eJI 
de böyle id. Bu hususta evvel' 
ce itirazatta bulunmuş jsl 
hangi zabıt ceridesinde 01<1" 
yalım? 

f raktör ve çift hayvani-" 
hakkında söyledikleri dııb' 
mrıhirane, daha eğlencelidit 
Traktör için soraunuz, rıef' 
çif hayv"lnları için sormuyot" 
sunuz? 

T kt.. .. d - nilı' ra oru sor ugamuz z, 

çift hayvanlarını dahi sorıJl~~ 
dıruz. O zaman derdim ki JJI 
meseleler tetkik olunmaktıı ~ 
ve tetkik olunduktan sonrıı b 
şekli halla raptedilecektir. ,, 

• .,of 
Fethi B. Cevap verı1 

Serbest Fırka Lideri ce~~p 
vermek istedi, kürsiyc geçtı ~ 

- Muhterm Başvekil g•~ 
kuvvetli bir fırka ile gayet. 1 
çük bir fırkaya hücum va'f.Jf r 
tindir. Bu vaziyette bir pıll~~ıl 
feriyet elde edebilir. Fak~t~ 
hakiki değildir. Beni t ıJ' 
yapmakla, tuzak ku~Ol~f 
tavsif etti. Bana herşeyı 
liyeceğimi tahmin ederdiOI· ,r 

Fakat ecnebi sermaYe~e' 
lığına simsarlıkla ithalll ~ ~ 
edileceğini düşüumeJllif t.,,ı 
Bana, yapacağım ilşerin ~e ~ 
ıeyler plduğunu tafsiJatile l7i' 
etmemi istiyorlar. BeJJ 
program neşrettim. of~ 

Söyliyeceğimiz herşe:ııa;...ı 
dadır. Buraya bir h ıe!"'' 
programı okumak içİD tel'~ 
dim. Sizin programınıı.ı ,e( 
içµı geldim. lnbisarlardaJJ ifi"" 
lerini dolduranlar .def d',I 
Şimdi bunlar kimlerdi_Lu J 
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4 Teşrinievvel 

Fırka Liderinde 
Münakaşa 
fBaı tarafı 4 üncü Hyfada) 

liyor. Şahsiyattan müçtenip 
olmakla beraber bu hususta 
fikirlerimi söyliyebilirim. 

İzmir liman inhisarı denilen 
şirkete hük\ımet 1,000,000 lira 
ıermaye vermiştir. Bu suretle 
teşekkül eden şirketin başına 
liman ve ticaret qler(e hiç 
alakası olmıyan kimseler ge
tirilmiştir. Bunlann başına da 
doktor veya opeFatör olan bir 
kimse geçmiştir. 

Benim muhalefet vazifesini 
terkederek kaçacağımı zanne
diyorlar. Hiçbir zaman, hiçbir 
yere kaçmak ihtiyacını hisset
ıniyorum ve etmiyeceğim. Bir 
memlekete ıimendifer yapmak 
bir siyaset değildir, tabii bir 
İştir. 

Liman işleri de böyledir. 
Bunlan yapmak lüyumunu mü
tearife kabilindendir. Akil ve 
hayalimden geçmiyen ıeyleri 
bana isnat ederek hiicumlarda 
bulunmak dürüstlilk değildir. 
Sonra Hüküme6n siyaseti 
"milli iktisat" deniliyor. Değil
dir. Sonra bizim ki gayrimilli 
iktısat oluyor. 

Programımız meydandadır. 

ı \ 

Hacalar lıeg·eti 
Efendiler derste 
Polislerimiz 

talimde ..• 

1 

Buna gayrimiUi ikbsat demek 
dürüstlükle mütenasip değil
dir.,, dedi. 

Polis mektebinin 21 inci devresi tahsil muaaetini bitirmiş, mürettebabna dağılmışlardır. 

ismet Pş. Kürsüde 
Başvekil tekrar kürsüye 

geldi. Dedi ki: · 

Bu devre, muhtelif merkezlere ve vilayetlere (150) kadar. memur yetiştirmiştir. Birkaç giinden
beri kırk ikinci devre Yıldızdaki mektepte tedrisatına başlaınıftır. 

- Muhterem Fethi bey be
nim sözlerimden kendisine ser
mayedarlara simsarhk isnadı 
gibi bir mana çıkarmışlar, 
asla böyle bir maksadım yok
hır. lzmir liman şirketinde ba-

Birkaç gündenberi mektebin Ankaraya nakli hakkında rivayetler vardır. Fakat Ankarada 
elverişli bir bina olmadığı için bu haber mevsimsizdir. Bu seneki mildavimlerin adedi eski dev
redekiler kadar olacağı tahmin olunmaktadir. 

zıların ihtisasları harjcinde 
vazife aldıkları ve onlara bey
hude yere tahsisat verildiğini 
tıöylediJer. 

Bu, tefsirdir, Fakat bizim 
anladığımız cep doldurmc.ık bu 
d<'~ildir, bir operatör de liman 
rc.:;h; olur mu? Divorlar. Halbu 
l· i bu zatı bu .. işe getirmek 
İ i.-. çok emek sarfedilmiştir. 

borçlar meselesinde mem
t \,ı iyetle gördük. Fethi Bey de 
bızımle bernberdir. Bundan do
la· ı kt:ndisini hem tebrik, 
l cm h:şckkür ederim. ,, 

Fethi Bey Söz Aldı 
Badehu Fethi B. tekrar söz 

Rus Filosu 
Bugün Geliyor 

Gelecek Gemiler Beş 
Parçadır •.. 

Baltıktan hareket ederek 
muhtelif limcµ.ılara uğnya uğ .. 
rıya şehrimize gelmesi bekle
nen Rus filobunun bugün 
muvasaletine intizar olunuyor. 

Filo, iki torpido, bir krova
zörden mürekkeptir. iki de 
tahtülbahir gelecektir. Filo, 
bir kaç gün evvel Y unanista
nın ( F aler ) limanında bulu
nuyordu. 

TEŞEKKÜR EDERİM 
a · · Üç seneden beri müpteJli olduium 

. "- ismet Pa~.<mm şimdilik 1 (bazı ehlili dahili) haetalıiı mllnu~ 
11 a"a rücu etmesinden naşi betile Gureba hutao.esl "B ,, mllte

h·sc,d~ür ederim. Tenkitlerimizi 1 baaaısı doktor muhterem Ali Etref 
r- m-ınsızlıkJa ithamda ısrar •e muavini Muhsin beyler tarafından 

l· Q:." ı:ır. ameliyat yapıldım, ılfayap old\lm. Mı.h-

u 'ar benim nazarımda terem doktor beylerle bu meyanda cer-

h, m :cerrette kalıyor. Bu raht \'azlfe gören Mehmet efendiye n 

ne l•t:ai nazardan cevap verf:llİ· ameliyattan ıonra mütfikane baıumıan
l t!tcğım dedi. na meftun oldupm meıkGr ha.tane 

.. f un ~an sonra bü~ümete I hem~irelerinden bqhemtire Nebiye, 

~t '1::: t beyan ve meclism mü- Nakiye, Fatma hammlara da beyaJU 

/ •hit> celsesi teşrinisani ipti- teıekknr ederim. 

asına talik edildi, Hüseyin Avni 

Mecliste Bayılan 
Da Vardı i 

Ankara, 2 (H. M.)-Meclis 
o kadar kalabalıktı ki samiine 
mutat veçhile veriJ~n yer kafi 
gelmedi. Meb'us sıralarİnm 
arka taraflarile pencere içleri 
ve Riyaset kürsüsünün ik'ı 

tarafı da ziyaretçilere verildi. 
Samiinin yansından faila'sı 

kadındı, içlerinde dar yerde 
sıkınbdan bayılma nöbeti geçi
renler de vardı. Polis müda
haleye mecbur kalıyordu. 

Ankara Bugün 
Boşalıyor 
Ankara, 3 (H. M.) - Bu

rada bulunan meb'usJardan 

Zaro Ağa 
Uğradığı Kazadan 

9 
Çok Sarsılmışbr ... 

'T Nevyorktan Berline gönde
rilen bir telgrafta Zaro ağaya 
çarpmış olan otomobilin ihti
yan fazla sarsbğı için Zaro 
ağamn kurtulması miimkün 
görülmemektedir. 

irçoğu bugün hareket etmek 
istediler. Fakat trende yer bu
lunmadı. 1htiyatlı davranarak 
birgün evvelden yer tutanlar 
kirh çıktılar. 

Fethi bey ile Nuri bey hu 
aradadir. Fethi bey doğru ls
tanbuJa gidecek, Nuri bey iae 
Eskişehirde trenden inerek 
Kütahyaya gidecektir. 

İsmail Fuat ve Şürekası 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
memurlanna 

TAKSİ TİLE 
Satış muamelesine ba.şlanmışbr. Tafsilatını müessese
nin Sultanhamam1daki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

'·1 ~ '! \ 
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1 
Gösterirler 

Mantolar 

Tedbir 
Bir Otomobi 

Köprüsünd 
Yuvarlan 

d>ün sabah 
doğru inen 23191111ms•ııa 
mobil şoförü, klllll .. ~ 
olduğunu görm~ 
ken ön iki tekerlilliil 
düşmesi ile d 
mış ve feci bir Jll•••• 
g~çmiştir. iki 
kaydıktan sonr:r- 31:iiiıi 
durdurulabilmesi 

linden birşeydir. s--~
bu kazada gö.ıi1jjill!.:J 
köprü açık iken be .. 1111-.; 
İpret konmalidır. .. 1 
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yığmış olsun. · ı "Tamirat vardır. Buradan geç- ı gözlerinin bütün 
Bu haais, kendi yokken, ha- mek ciddi surette tehlikelidir. Raule bakıyordu. 

dikkatile J emare yoktu. Sonra elektri~ 
tellerini, revolveri tetkik . 

...._ a Arsen Lüpen'in Soı:ı Sergüzeşti ---

GELİYOR 
le - O Amolt ki, cinayet i -

". edildiği \'akit, mutfağın 
~!~frindeycli ve ben . gqvercin
I;e k~.ştuğum vakit arkamdan 

teldi. 

Rau) •\edi ki : 
~ - Fazla söylüyor&un, Beşu 
Gen demin dedim ki, Mösyö 
.. . el rseni öldtiren Arnolt de
i• dir. 

1 
.. - O halde bize 'mücrimi 

b oster. Bu, ya Anlolttur, ya 
S:şkasıdır. Başkasi ise kimdir? 

Ylc: bakalım. 
- Ortada cinayet yoktu. lbi-:; M. Genen katleclfunedi 

- Hayır. 
- Neden öldü ? Nezleden 

mi? 

- Bir takım mqum badi
ıelerin tevalisi yftztlnden öldO 
Ye sebep M. Monteay6dtlr. 

-Ha •• meğer katil bundan iki 
1ene evvel 6Jen M. Montesyö 
imiş te bizim haberimiz yok
muş; 6yle mi? 

Raiıl izahlanna devam ettiı 
- Mösyö Montesy6, albna 

Nhipti ve bunun kolayca baş
kalan tarafından gupedilme
ıine raw değildi. Bir hasis 
taaavvur et ld, bir ,nvercin 
lmlesiniD mabHDhae albnlan 

zineaınm baıka birisinin eline Sonra kapılan kapattı, anah- Raul devam ctt : 
geçmemesi için bau tedbirler tarlan aldı. Katerin ve arnolt- - Amoh, güvercinlikteki 
almaz mı? Ve ömrünün son la beraber Pariae gitti. Visıl tehlikeyi biliyor midi? Benim 
pnlerinde, Mösyö Montesyö, olduğu akşam da ihtikanı di- bildiğime göre o tarafın aemti
kışı bu ptoda geçiremiyor, mağidcn öldli. . ne uğramıyordu. Belki makul 
Parise gidiyordu. Vefabna ta- "Bunun için de ne albnın sır- bir ihtiyatla, belki de birşey 
kaddüm eden yaz mevsiminde. nn, hildirmiye, ne de güvercin- bilerek. Bu hususta hiç birşey 
Mösyö Montcıyö, güvercin ku- liğin kapısındaki tehlikeyi izah 96yliyemem. Y almz, ıunu bili
lesinin kapısında buı elektrik etmiye. vakit bulamadı. yor ki, . Mösyö Gersenin 
tertibab rilcuda getirdi. Bu . Aradan yirmi ay geçti. yefabndan sonra huineyi ken· 
ifleri Voıel ananın oğluna O vakte kadar hiç kimse, .köp- dine hasretmek . istiyen bir o 
yapbnnı9b. Bu tertibab o r&dcn geç~edi ve güvercin- kalmıfb. Fakat, Mösyö Mon· 
tarzda yaptirdı ki güvercinliğin tikin kapısını zorlamadı. teayönün ölümünü çeviren ea

kapısma elini dren bir adam, Mösyö Geraen Katerinin ran . ne müstantik efendi, ne 
kapımn yanında gizli bir köprüyü geçtiğini öğrenince, müddeiumumi, ne de Emniyet 
yere konmuş bir revolverden oraya koştu, güvercinliğin memuru Beşu keşfedemediler. 
otomatik bir tarzda çıkan kapisinı açb ve kurşunu Beşu Raulün sözünü kesti: 
kurşunu göğsünün ortasına pğsünün ortasına yedi. - Sen de bunu çabucak 
yer. Hatta bunun için M6syö lki kızkardeş Raulü ihtiraslı keşfetmedin ya .. 
Montesyö kap\nın iki tarafına bir dikkatle dinliyordu. Beşu - Dakikasında anlamıştim. 
fu IAvhaları koydurmuftur: düşünce içindeydi ve uşak E\•vela ortada katile ait hiçbir 

Bunun içindir ki, V 
hezeyanlar arasın~ 
ııiacından ve orada 
Katerinin maruz old ölüm 
tehlikesinden bahsediyordu. 

Bcşu dedi ki: 
- Arnolt, hem oğlundan 

hem de anumdan kurtulmak 
için ikisini de öldürdü ha ? 

Raul ayağını yere vurdu: 
- Hayıİ'. Şunu aklından 

çıkarma ki Amolt katil değil
dir . 

- r'akat mademki Voşel 
ua ve oğlu öldürUldü? 

- O ne anasını, ne de oğ
lunu öldürdü. Eğer öldürmek 
bir adamın hayatına kasten 
nihayet vermek demekse, Ar
nolt bunlann hiçbirici öldür-
medi. . -,r Arka var) 
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BAREM DIBLIZLIBINDI 
GÜZEL HALA YIK, SANKi BiR YUDUM SU iDi VE HONKAR, 
GÜNLERDENBERI DiLi KUR UY AN B'IR ADAMDI ... 

Bu temas, öpen dudak için 
de, öpülen el için de kuvvetli 
bir ateş tesiri yapb. Gülniha
lin dudaklan cayır cayır yan
dı, yüreğine tahammülü müş
kül bir acı çc;ktü. Hünkinn 
tenine seyyal bir alev yayıldı, 
içine bir baygınlık geldi ve ka
lın dudaklanndan bir har hara 
döküldü: 

1 Sen Bana İnan Ki.... J 

- Di gel otur, dizime 
otur! 

Fırına, hamam külhanına 
ıirmek, Gülnihal için Hünkinn 
dizine oturmaktan daha ko
laydı. En kudretli ateş; niha
yet onun bedenini yakabilirdi. 
Fakat çirkini adamın yanına 
yanaşmakla ruhu yanacak, sev
gisi yanacak, sevgilisinin aziz sevgilisi 
hayali yanacakti. Hafız Beşire mişti ı 

gözünün önüne gel-~ isyan etmekten menetti. 

söz vermiş olmasına rağmen Gülnihal, yüreği yana yana 
bu elim ezaya bir türlü göğüs bu hayali temaşa ediyordu. 
geremedi, emrolunan işi ya- Hünkarı reddederse, hele onu 
pamadı, sapsan bir çehre çirkin ve müstekreh bulduğunu 
ile makadm önünde dura apaçık söylerse şüphe yok ki 
kaldı. öldürecekti. Asirlardan beri 

Üçüncü Osman şahlanlDlf rengarenk kızlar tarafından 
ihtiraalann sarhoşluğile zangır alabildiğine sevilmiye, lkıska
zangır sarsılıyordu. Şu genç rılmıya, gaz bebeği halinde 
kızın kendisine çeşit ç.eıit aşk tutulmıya alışmış bir aileniıı 
neşidesi okuyacağını ummuş, bu kudretli, azametli çocuğuna 
o ruhi bestelerle uzun bir istiğ- hakaret etmek, ancak ölümle 
rak dakikası geçirmeyi kur- mukabele görebilirdi. Binaen
muştu. Fakat eline değen mini aleyh, için için kararlaşbrdığı 
mini bir buse ve kızın ılık veçhile şu bilyiik iltifab, visali 
teninden sızan müessir koku, hümayun nimetini reddederse 
iradesini alt ilst ettiğinden ve bilhassa HUnkinn izzeti 
sessiz ve seri bir deraguş içinde nefsini incitirse derhal öldü· 
zevk yollannın son merhale- rilleceğine şüphe yoktu. O za
sinde ayak atmak hevesine man sevgilisi gerilerde kala
kapılmışb. Kumral sevdalıya, cak, belki bqkalarına nasip 
baurladığı elmaslan birerbirer olacaktı. 
gcstermek, şekerlemeleri elile ...... bu tecelli ve bu müli-

Sevgilisine kavuşmak ümidi 
varken nefretine mağlüp olarak 
acele ederek o ilmidi öldür
meyi bir cürilm saydı, müm
kün olan hadde kadar taham
mül etmeyi tasarladı, aziı: 
sevgilisinin mütebessim haya-
linden af diledikten sonra 
giilümsemiye çalışb ve pek 
zayıf bir sesle yalvardı: 

-Merhamet hünkanm, mer-
hamet! Hicap içindeyim, ken
dime malik değilim, huzurunda 
erimekten korkuyorum! 

Kuzu melemesi dinliyen 
kurt gibi hünkarın sinirlerinde 
acip bir haz dolaşb, gözlerinde 
mes'ut bir ışık parladı, ağzında 
salyalar belirdi ve birkaç ke.. 
lime mırıldandı: 

- Beraber eriyelim, güle 
güle eriyelim! 

Ve sonra kollarını uzatb; 
- Di gel artik çocuk, di ıel 

diyorum!.. 
ve teker teker tattırmak, şu- 9 " 

baza kumral halayığı vehleten [ Arka11 var ) 
ru~~c~a~~ai~m~eoooo ==~=======~~-~~~--~~~=-~ 
evvelce tasarladığı programa 
dahildi. Ansızın sarhoşladığı, 
gözü karardığı için bu tasviri
ni de unutmuştu. Artık vuslat· 
tan b~ka birşey düşünmüyor
du. Güzel halayık, sanki bir. yu
dum su idi ve o, müthiş bir 
sıcaklık içinde günlerdenberi • dili kuruyan bir adamdı, şuur-
suz bir tehaliikle bu berrak 
katreyi içmek ıztırarına kapıl
mıştı. 

Kızın mes'ut bir savletle 
kucağına ablmadığım görünce 
peltek peltek homurdandı : 

- Nazın yeri değil kız, 

bitkinim. Durma gel) ... 
Gülnihal için, berşeyi göze 

almaktan ve yüreğindeki İ9-
tikrahı Hünkinn yilzüne hay
kırmaktan başka çare kalma
mışb. Güler yüz göstermeyi, 
cilveleşmefit hatta öpiişmeyi 
evvelce kabul etmekle bera
ber bu işlerin hiçbirini ya
pamıyacağına arbk kanaat 
getiı-mişti. Hünkinn: "Gel !" 
diyen sesinde aç bir sırtlan 
hırılbsı seziyor, o yan açık 
kollarda herşeyi kırmıya kadir 
bir kıskaç insafıızlıjı garti
yordu. Kurda yem olmak ve 
o kıskacın içinde kınlmak 
istemiyordu. Ne bahasma 
olursa ~olsoo yiireğindeki ha
kikati ortaya koymak azmine 
düşüyordu, "istemiyorum, seni 
istemiyorum t ,, diye bağırmak 
ihtiyacı dudaklanna kadar 
yükselmişti. 

F nkat bir tecelli, o ölüme 
doğru ahlmak emelini birden
bire sarstı, hazırladığı sayha 
bof'azında c:IUğiimlendi: Güzel 

Atina Seyyahları 

Gittiler;Git
tiler Ama ... 

Haftalardanberi yazıyorduk: 
Balkan Olempiyatlarına timdiki 
vaıiyetimizle gitmenin hatalı 

olduğunu iddia ettik. Noktai 
nazarımıza aklı selim sahibi 
bütün sporcular iştirak ettiler, 
hatta ıidenler de haklı olduğu
muzu aöyliyerek gittiler. 

lstanbulun başlıca spor oto
ritesi olan İstanbul mıntakuı 
evelki gün tebliğile kanaatle
rimizia doğruluğunu resmen 
ilin etti. Galatasaray kulllbü 
bu fikri makul bularak, 
atletlerini seyahat kafileaine 
iltihaktan menetti. O atletler 
ki ; sıidea heyetin ve antre
nörün en çok ilmit bailadıp 
çocuklardı. 

Büttın bualara rafınen ıene 
aittiler. 

Bazan hadiselerin birbirini 
takibi, insanların iç ytWerini 
ifşa için çok yardım eder. Bu 
meselede de hadiseler, sanki 
herkesin içini tersine döndtlr
mek için hesaplaDDllf sıibi 11• 

ralandı. Seyahate karar vermİf 
olan heyetin, herçi badabat 
Atina teferrücünü behemehal 
yapmak iıtediğini iapat etti. 

Vak'ayı kısaca anlatacağım; 
efkAn umumiy• karar1D1 ver
sini 

/ıooF 

Gazetecilerin, sporculann 
makul itirazlarına kulak asmı
yanJ atletizm ~ederasyonunun 
inadı karşısında, akıbeti meç
hul olan bu seyahate mani 
almak için, mıntaka spor he
yeti iki gün evvel bir tebliğ' 
neşretti. (tebliğ geç kalmışbr 
diyenlere, son dakikaya kadar 
aeyahatin ıizlenmiş olduğu 
ıöylenebilir) Bu tebliğ bir se· 
mere vermedi. Galatasaray 
kullibll, mıntakanın tebliğine 
riayetle kendi atletlerini seya
hate iıtirakten menetti. 

Karara, makul fikirlere e
hemmiyet vermiyenler, evelki 
akşam Galatasaray külilbüne 
ıeldiler. En kıymetli elemanla
rından mahrum edilen Türk 
edpinin müsabakalarda biç 
şansı olmadıiını itiraf ettiler. 
Galatasaylılar kendilerinin spor 
amiri olan mıntakanın temirle
rine riayete, spor disiplini iti
barile mecbur olduklarını bil
dirdiler. 

Şu vaziyet karşısında, en 
zayıf galibiyet ıaaıı olmadan 
yola çıkmamn ne oldu~u 
takdir etmek pç dejildlr. 
itte buna rağmea diba sabah 
teferrtıç kafilesi liç kıymetli 
atletinden mahrum olarak Pire 

on Postanın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ı1 

Soldan Safa, YuluırdfUI 
Aşağı: 

1 - Çabk çehre (4) Vefaımı
ki meşhurdur (4) 

2 - Cici .... (4) dalkanlduua 
aptügü şey (4) 

3 - Ebnn (4) ialm (4) 
4 - K:artm•ıdakilerin (5) bam 

petrol (5) 
5 - Usul (5) 
6 - Şüphe (3) 
7 - Yemit aatan (S) 
8 - Namh , töhretll (5) ı• -

mi (5) 
9 - Sayı (4) methur bir kv

le (4) 
10 - Sıfır (4) yakın detil (4> 
11 - Batlanma (4) içki (4) 

Ladik Yolunda 
Soygunculuk ••. 

Ladik (Hususi)- Kadınhanı 
ile Ladik arasında yolculuk 
yapan Afyon tüccarlanndan 
Vahdi Efendi ile arkadqlan 
dört haydudun tecavilzilne 
uğramıılardır. Beraberlerinde 
bulunan otuz okka afyon ve 
beş yiiz liraları alınmıştır. 
Haydutlar bulunamaınışbr. Ta
kibat yapılmaktadır. 

limanına doğru tahriki çarhı 

azimet eyledi. 
Bu hareket bir tek ıeyi ifade 

eder; o da, ( bu Atina meselesi 
spor müsabakasından evvel 
bir seyahat meselesidir ) sab
rında hulasa edilebilir bir ha
kikati ifade eder. 

Şu netice karşısında Gala
tasaraylılar toplandılar. Belki 
iki muvaffakiyet elde edebile
cek atletlerini kafileye iltihak 
ettirmek üzere çucuklanna 
emir verdiler. Sabahki vapurla 
gidenlere yetişmek üzere üç 
kıymetli atletimiz dün akşamki 
vapurla Pireye hareket etti. 

Bu suretle husranla nihayet
lenmesi muhtemel olan bu 
seyahate mini olabilmek ve 
sonradan gidenlerin en kuvvetli 
~ir ıekilde gidebilmeleri için 
Galatasaray kulnbü elinden 
gelen herşeyi yapmıştır. 

Son dakikada gitmiyen at
letlerini göndermek suretile 
her türlü feragati göstermİf 
olan Galatasaraylılar Atina 
müsabakalarının bütnn mes'u
liyetlerinden kurtulmuı oldular. 

Herkesin itiraz ettiği bu 
müsabakaların neticelerini sa
bırsızlıkla bekliyoruz. Avdetle
rinde kafileyi götürenler efkln 
umumiyeye elbet hesap vere-; 
celderdir. 

E. $. 

Tepinievvel 4 

Sinema Sütunu 

İ.ıgiliz -Amerikan Geçimsizliği 
• 
lngiliz Münekkitler A-
teş Püskürüyo.r Ama .. 

fngiliz ve Amerikan sine
ması adeta kedi- köpek gibi. 
Daha ziyade Amerikaiıları çe
keqıiyenler İngilizler oluyor, 
Amerikan sinemacılığına mü
temadiyen çatıyorlar, onları, 
hakikati tahrif etmekle itham 
ediyorlar. Bu münasebetle, son 
zamanda epey şiddetli müna
kaşalar da geçti. Buna da 
( Buldok kaptan ) isminde, 
mevzuu hıgilterede geçen bir 
Amerikan filmi sebep oldu. 
lngiiizlere göre bu filimde en 
bnynk hata, ktiçnk Lir lngiliz 
villyot lokantuında müşteri
lerin tar1o s&ylen:esidir. Hal-

buki İngiliz adeti veçbile bu gibi 
yerlerde şarkı söylenmezmit, 

İngilizlerin bu itirazım bir 
eğlence vesilesi addeden Ame
rikalılar, bu ibraza başka tür-
lü cevap verdiler. Bu filme 
benzer diğer bir filim yaptılar, 
ayni şekilde bir lokaktada bir 
çok müşteri topladılar, bunla
ra şarkı söylettiler, fakat lo-
kantanın duvarlarına da, ':şarkı 
söylemek yasaktır " ibaresini 
yazdılar. Bn alay şimdi İngiliz
leri bllsbütiln küplere bindir
miş• benziyor. Oderece aleY
lenmiılerdir. 

SiÔema artistleri arasında yeni bir baş modası. Bu bat 
bizim kadınların eski kuyruklu saçlarına benziyor. Kuyruk sa
nk gibi başa sarılıyor. İşte size bir nümune. Fakat bu sarıl .. 
saç lülelerinin arasına ( lime ) örgü konuluyor ve bu sureti• 
başın şekli çok cazip oluyor. 

EBEDİ SERSERi 
LIANE HAID - GÜST AV FRÖICH tarafından 
Bu akşam mevsimin en büyük sesli, şarkılı ve konuşan draınJ 

Bugün ---ım 
MELEK SiNEMASINDA 
NANCY CAROLL 

tarafından 
Şarkılı, sözlü ve renkli 

HAYAT OALGALARI 
Filmi - ilaveten: 

FOX JURNAL halihazır 
sesli ve sözlü dünya 

havadisleri 

BUGÜN--• 

Elhamra 
SINEMASINDA 

Haf tanın en büyük muvaf-
fakiyeti VILL Y FRITSCH 

ve LILLİAN HARVEY 
Tarafından 

AŞK VALSi 
Şayanı Hayret Viyana Opereti 

• 
lst. 8. DarülbedaY1 

temsilleri 
Bu akşam saat 9,30 d• 

TOPAZ 
4 Perde 

T erceme edenler: 

1. Galip H. Rasim Geç: 
seneki gibi salı akşarnl bl 
muallim ve talebeler, Çarf~ 
alqamları üniformalı :ıabı ..-• 
ve cumartesi akşamlan um 
tenzillt vardır. 
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İttihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. j &IRESORDA- j Taksi işinde ~, .. ainakaşalar 
Birini Tutup, Ötekini Ezmek Siya- Gene Yol üstün- Belediye Ne Diyor 
setini Takip Edenler Kimlerdi? de iki Kişiyi Şoförler Ne istiyor? 

Vurdular •• Ahmet Nesimi B.: "Ben Böyle İş Yapmadım" Diyor .. 
Uıun bir beyanat, bu ara· 

.t. bir takım teviller, unut
~klar ve ,npheli itiraflar 

t aulh teklifi hakkındaki su
.un neticesi alınmış oluyordu. 
. Hariciye nazın Ahmet Ne

lbni B. şimdi karşımızda 
&teki suallere intizar ediyordu. 

R.eis. önündeki kağıtları bir 
llliiddet kanşbrdıktan ve yalnız 
'atlan aldıktan sonra söze 
MyJe başladı : 
. - Şimdi sekizinci suale ge

liforum. Bu sualde : Harp 
taııasında çıkan miifkülit kar
,..._da hallan ihtiyaçlarını ko
~laşbracak yerde bir takım 
L18elcrin ve cemiyetlerin para 
~ması için ihtikir ve ıui 
tınıaı yollarına sapılmıt ve bu 

-.,.etle memleketin iktisadiyab 
"'1ıvedilmiştir, iddiası ortaya 
'blnıaktadır. 

Bu sual diger nazırlarada 
~lmustu. Fakat Ahmet Ne
ıir bey o zaman ticaret ve 

llat nazın olduğu için bu t'Zu en ziyade kendisini ali
dar etmesi tabii idi. 
1-\hmct Nesimi bey: 

d ':Ticaret \"e Ziraat nezaretin
d~ 1ki seu- 'adar bulundum; 
ıJYe söze başladı de bizi ha-

Çe ıüzdükten sonra devam 
ttti: 

t -Bu müddet zarfında tic: -
d~ te. ziraate, orman ve maa· 

1ne ait bir çok işler elimden tçti, Fakat lehülhamt şahsıma 
-. rşı biç bir şikayete meydan 
d trınedim. dnima mümkün ol
.. -Uğu kadar iktısat kaidelerine 
~ unıumi servete hizmet et

llır 
li/~ çaliştım. Mcb'usan mec-

d.1nın taslikine iktiran ettir-
1 ~. 

~~ırn bazı kallunlar ile harp 
~ anında müttefikler tarafındar 
lıı~Ucle getirilen teşkilata karşı 
ltk tadelede bulundum ve mem
.... ete bir hayli menfaat te
""ın. 
--

1ne muvaffak da oldum 
~ııdayım. 
~ ~'1ınet Nesimi B. manevra 
~rniye çalışıyordu. Verdiği 
~ bıı sorulan sual ile ali
"'1 1 Yoktu. Anlaşılmak iste
~ı ~y, anlablanlardan çok 
~ ııoktalardı. Fakat arka
t~ : • Hele bakalım sonu 
~t 1 " mülihazasile samimi 
~ "1künet içinde dinleyor-

ı. 

kemirmiye başlamışb. - Henllz Romanya harp 
Ablmak ve sormak istiyorum: ilin etmeden Köstenceden 
- Peki beyefendi , birini tohumluk buğday getirtilmesi 

tutup diğerini ezmedin, likin için ziraat nezareti tarafından 
dört uzun harp senesi içinde bir teşebbüs yapılmış mıdır ? 
bunu yapanların çirkin hare- işte hiç tereddütsüz bir 
ketlerine niçin mani olmadın? cevap : 

Öyle tahmin ediyordum ki -Romanyadan da, Bulgaris-
Ahmet Nesimi bey böyle bir tandan da getirtmiştik. Belli 
suale de "'Hatırımda kalmadı,, idi ki Necati Bey arkadaşımı
cevabmı verecekti. · zın anlamak istedi~i bir me-

Sabık Ticaret nazır, yapbğl sele vardı ve ilk sualini şöy
mühim hizmetlerin alt tarafım le tamamladı : 
töyle getirdi: Bu işlerde tavassut 

- Herhalde bu yolsuzluk· eden Ahmet Şevket Paşa ve 
lann hepsi de icraat ve tat- bmail Hakkı Bey gibi adam
bikata ait olduğundan diğer ların bazı yolsuz hareketleri 
nezaretlerde yapalan işlere ta- görüldilğünü söylüyorlar. 
biatile muhatap olamam. iş timdi anlatılmışb fakat 
Mes'ul nazırlan gelip cevap aabık ticaret nazın reddedi-
vermelidir. yordu: 

Ahmet Nesi mi beyin bu - Hayır, kati yen onlan 
uzun beyanattan sonra geniş tavsit etmemiştik! 
bir nefes almasına vakit kal- Bununla beraber ortada 
madı. ÇllnkO Bolu meb'us dönen birçok dedikodular ve 
Necati beyin 111 aualile karşı- , bu dedikodulann da çok kuv--
laştı: vetli tarafları vardı. 

Askerlik Daveti 
İstanbul vilayetinden: Fatih 

askerlik dairesi mıntakasında 
bulunan tubelerde teşrinievvel 
( 930) tarihinde yapılacak celp 
için atide doğwn ve sınıfları 
gasterilen mükellefin hizmeti 
tiliyei askeriyelerini ifa için 
celp ve sevkolunacakJardır. 

Daire mıntakasındaki ıube
lerde mukayyet bulunan mü
kellefinin ( 15) teşrinievvel (930) 
tarihinden itibaren şubelerine 
ıı:ü ·acaatlan ve celp ve davet 
edilip te (28) teşrinievvel (930) 
tarihinden sonraya kalacaklar 
hakkında askerlik mü'kellefiyeti 
kanununun ahkamı cezaiyesinin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

1 - 322 doğumluların be
kayası kimilen 

2 - 323 doğumluların ba
kiyesinden iki ve daha ziyade 
sınıflara tefrik edilmif bulu
nanlar klmilen 

3 - 324 doğumlulardan 
yalnız Jandarma. deniz, muha
bere, istihkim, Hava sınıfla
nna aynlmış olanlu ihtiyaca 
göre sevkolunacaklardır. 

MÜHiM 

Prağ'da 

Almanlık Aleyhinde 
Şiddetli Nümayişler 

Yapıldı 

Prağ' dan bildirildiğine gCSre 
geçen hafta zarfında Vençel 
meydamnda içtima eden Çek 
gençliği ve binlerce halk yuha 
sadalarile Alman sefarethane
sine gitmişler bütün pencere
leri taşlarla tahrip etmişlerdir. 
Alman filmi oymyan sinema
larla Alman eşyası satan ma
ğazalar tahrip edilmiştir. Bir 
çok yaralı vardır, nümayişçiler-

iden (66) kişi teYk:f edilmiştir. 

Polis ve jandarmadan da 
hayli yaralı vardır. Gerek 
Alman, gerek Avusturya sefa
retleri kesif polisi kuvvetile 
muhafaza albna alınmışbr. 

Bugünlerde Çek faşistlerile 
amele parti8İ aruında şiddetli 
mliaademelere ihtimal veril
mektedir. Alman sefareti, Çek 
hUldimeti nezdinde tiddetli 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

iLAN 
~~llıi 8. anlabyordu : S U P L E K S meşhur fabrikas•mn en son icadı olan 

~....., Çiftçiye tohumluk 'ile S U P L E K S - P L A T 1 N 
'llitı tedarik olunması, Tıraş bıçaklan, bugünden itibaren piyasamızda aablmaktadır. ftbu 
tldll~ hayvanabnın mümkün biçaldar plitin madeni ile laveç çelitinden mürekkep bir madde 
"-.."..'".iu lcadar çift için serbest ile yapalmıtbr• Binaenaleyh ~lne bir tatlılıkla en aert aakallan 
O.:ı~ası, tacirlerin tecili ve bile duyulmakawn braı eder. beher bıçatı dikkatle kontrol olun-
'-~ talı muıtur. Ve artık bıkbnneaya kadar yat fibl braf eder. 
~eli • sis olunan vagonların Sablır: Babçekapwnda ZAMAN ecza depoau, 
la..)~d ıçin daima mücadelede Galatada Holanda benk•u karfwnda 84 numaralı • • 
lat.:,-.qunı ve mümkii olanı Milli Pazar, beyotfu Galataaaray k6te.tnde Asadur-
~ et kt asi • yan, Yeni Gfol"J• alnemuı karfıaında 183 No. 
"Ql"Qı d nıe en a gen Cibrail ve bqlıea dGkkinlarda bulunur. Toptanı 
'i • ını. Birini tutup diğeri- Ketencilerde 29 numarada "AL TIN HOROZ,. ma• 
'1cı;ı~1k aiyasetini hiçbir tazuıncla perakende fiata 10 adetlik pakeb 100 

y 1-.ouı etmedim. l••ku•l'Uflliııııtur_. __________________ .. 

~ 1 • • Demek oluyor ki 
~ batup cliierini ezenler de 

'~ S.bık DaDr, fU IOn 
~ belki farkında olma
~ eıa mlihinı ve feci bir 
>-tc1ıa. l>Umak bUIDlf olu
~~- Ş.. dakikada birtakım 
~ı::: temiz ntanclqlann 
~., döldllen lcanlan 
~ ktaa b!r zaman içinde 

'~ olduklan Ye hır
~lda t hiınaye politik•smm 
' ezah6rleri hep gözümün 

&elınit. beynim. işini 1 

ALDANMAYINIZ 
Fantazi kaşa pantalonlar 5 liradan başlar 
Zarif çocuk elbiseleri 5 liradan başlar 
Sof ceketler 7 liradan başlar 
Yazlık keten elbiseler 8 liradan başlar 
Kostümler 10 liradan başlar 
Pardesüler 13 liradan haşlar 
Ismarlama kostümler · 25 liradan başlar. 

KAZMİRCi ALİ RIZA 
Miies9eS&b l.tanbalda Emiııönlinde 

Gireson (Hususi) - Bul-.. 
Şoförler içtima Halinde 1 

cık pazanna uğradıktan sonra 

1
r _ ,. ....... .-.. --....... 

akşam köyüne dönen Pir Aziz ~l~1'R ... 
köylü Dilli oğlu Ali. 0smaa 1 
ağa, Maden başı denilen yer-
de, çalılar arasına saklanan 
üç kişi tarafından kurşunla 
öldürülmüştür. Ali Osman a- 1 
ğanın arkadq1 Kesik oğlu da 
bir kurşunla ağzından yara· 1 
lanmış, memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Maktulün cesedi, adli tah-
kikata intizaren tam yirmi 
dört saat kırda yatmıştır. Talı-1 f.~ 
kikat neticesinde mamunlar 

~...f__ .......... ~'--"~~---.-....-

t ev ki f edilmişlerdir. BunJ .... 
Pir Aziz nahiyesi muteme{.ı l.tanbaı tof&rleri, eYelld 
Tir Ali zade Hüseyin, ayni akpm toplandılar. Bu toplan
aileden Tahsin ve Hüseyin Be- mıya ait m&zakere esulanm 
yin adamı Ahmettir. ~ikatin dtln kaydettik. Maamafih fO"' 
meydana çıkmasında . ıandar- förlerin asıl temayOlleri bu ka· 
mamızm pek büyük bır gayre- rarlarla tamamen ifade edil-
ti gi>rillmüştftr. memİf olduiu için bu meaele-

Altieddin yi eauh ıurette tekik ettik. ---
Ticaret Mektebi 

Hakkında 
Ali Ticaret mektebi müdiir

lüğünden: Gazetenizin 28 ey-
lül 1930 tarihli ve 46 numa
ralı pazar nüshasında ( 6) ıncı 
sayfamn (5) ve (6) mcı sütun
larında: 

(Bir senede cevabı gelmiyen 
rapo_r) 

\ltPaat vekileti ıençligi 
böyle mi düşünilyor) 

Başlığı albndaki yazıyı oku-
dum. (Yüksek ticaret mektebi 
mezunları) tarafından verildiği 
anlaş_ılan bu yazının birçok 
yerlerini tashihe muhtaç gör
dik. 

1 - Yliksek ticaret mekte
bi, Ali ticaret mektebi camiası 
içinde batlı ba,ına bir kısım
du; ~ kısım, ihzari mahiyet-
te 'sınıflardan ibaret olmayıp 
doğrudan doğruya bir (Ekol 
ıilperiyör) dür. 

SC>ylendiği gibi, balediye ile 
ıoförler arasında ihtilaf olup 
olmadığını, bu ihtilM esaslanmn 
neler olduğunu tesbit ettik. 
Vaziyeti şu suretle anlata· 
biliriz. 

lstanbul belediyesi lstanbuJ. 
daki taksi otomobilleri için bir 
karar almıştı. Bu karara göre: 

l - Piyaadaki ( 893 ) faal 
taksi otomobili, arkası landon, 
toför kısmı açık, döşemesi 
muşamba ve keten kaplı eski 
Fransız tipi otomil haline ge
tirilecektir. Bunun için belediye 
otomobilcilere üç sene mühlet 
vermiştir. (933) senesi nihaye
tine kadar bu otomobiller bu 
tipe kalbedileceklerdir. 

2 - 931 senesi b~ından 
itibaren bu tip otomobiller 
alınacaktır. 

3 - Taksi otomobilleri ay
ni renkte olacakbr. Binaenaleyh 
eldeki otomobillerin belediye
nin tayin ettiği renkle boya
tılması. 

Otomobilciler, eldeki oto
mobillerin Fransız tipine kal-

beclilmeli demek mevcut oto
mobillerin fimdiki fiatlanm 
mm Dlllfa kaybetmesi demek
tir. Bu iae israftır. Tasarruf 
devrinde bu israfa cevaz ola-
maz. Otobilcilerin renk mese
lesi hakkındaki fikirleri de 
tadur: Her otomobilci oto
mobilini lUzum hissettiği za· 
man boyamaktadır. Bir oto
mobilin boyanması ( 100) lira
dır. Otomobilleri derhal ayni 
renge boyamaktansa tasarrufa 
riayet edilmiş olmak için oto
mobilin boyaya ihtiyaç hisset
tiği zaman boyanm&s1 daha 
makuldür. 

Milli garaj sahibi Senihi B. 
diyor ki: 

- Biz İstanbul belediyesi· 
nin kararlarına itaat etmemez
lik etmiyoruz. Yalnız tuttuğu 

yol hakkında itirazımız vardır. 
Eldeki otomobiller eskimeden 
bunları belediyenin tayin etti
ği tipe kalbetmek 750 bin 
lira kadar zaran1D1Z1 mucip 
oluyor. Otomobillerin derhal 
boyanm&s1, döşemelerin tebdili 
masrafı da ilive edilirse, bele
diyemizin bu karan otomobil
cilere bir milyondan fazla za
rara malolmaktadır. Bu iş için 
belediyeye, hatta icap ederse 
B. M. Meclisine bile müracaat 
edeceğiz. 

2 - Mektep nizamnamesi
nin (34)üncü maddesi. milder
risler meclisi karan ve Veki
letin tasvibile tadil kılınmıt ve 
bu maddede ( Ynkaek ticaret 
mektebinden mezun bulunmak) 
hkruı tamamen tayyedilmiftir. Katolik Ermenilerin Derdi 

3 - Uliimu lliyei ticariye 
kısmı, F aldıltatif tedrisat takip 
eden bir müesseaedir. Bu kıs-
ma devam edenler her aene 
daha ziyade artmaktadır. Ne
tekim, geçen aene ilinin ilk 
devresine, tam devreli lise me
zunu (50), bu sene de bugüne 
kadu ( 46) hanım ve efendi 
kayt ve kabul edilmiftir. Diğer 
ili mekteplerdeu mezunen ge
lealer de ayndir. Her seneki 
mezun adedi de bu nisbette 
ziyadedir. 

4 - V ekilete, mnnhasıran 
ynkaek kwm hakkında y•nlm'f 
ve cevabı gelmemİf bir rapor 
yoktur. Mektep idaresi her 
sene umumi m,ahiyette yillık 
mesai raporu verir; mesele 
bundan ibarettir efendim. 

Miüliir. Hihnii 

Diş Tabiplerine 
Tnrk diş tabipleri cemiye

tinden: Cemiyetimiz vaaıtasile 
tevzi olunacak nilmunelerin 
Ye birkaç aydır çıkamayan 
mecmuaıım meccanen gönderi-

. lebilmesi için bntün meslek
taşlann vazıh adres ve isim
lerini tünel başında Hamsun 
apartımamnda cemiyet merke-
:zine ıöndermclcri mercudur. 

Sürp Agop 
sinde Neler 

Hastane
Oluyor? 

Ermeni Katolik cemaati ara-
1mda bir mnddettenberi bir 
anlaşamamazlık ol<iuğunu kay-
dettik. (M) kişiden ibaret ol
mak ve bunlardan onu idare 
heyetini teşkil etmek üzere se
çilen umumi heyet arasında 
bu cereyan günden güne kuv· 
vet buluyor. 

itte bundan dolayıdır ki 
bir kıslm liyik ve ekseriyeti 
tetkil eden aza, rene liyiklik 
icldiumda bulunan diğer lmım 
aleyhinde müddei mnumilite 
miiracaat etmiftir. 

Aleyhinde m&racaat edilea-
lerin b&flllda Slıp App 
butaneai mildilril doktor Ven
AD Efendi vardır. Bu heyetin 
müddei umumlliie müracaab 
üzerine mllddei umumilik zabıta 
vasıtaaile ilk tahkikat hazırlık
larma bqlanmasım bildirmiş
tir. Polis te bu hazırlıklara 
esaa olmak üzere Sürp 

Agop hastanesinin defterlert.,i 
mühürlemiş, zabıt tutmu,, fa
kat muamelat durmamak üze-
re tekrar müdürlliğe tevdi 
etmiştir. Bundan başka bq 
papaslıkta mevcut kua da 
mühürlenmiştir. 

Fakat ertesi gün muame
lede bir yanlıtbk olduğu, ba 
İfİ yapacak merkezin Pangalb 
olmayıp Taksim olmuı lizım 
reldiji mlUAhau&ı ile mühür
leaea evrak tekrar iade edil
miftir. 

Bu vaziyet karşısında şi1<i
Jeti yapan heyet ınildd!ı umu
miliğe tekrar gitmiştir. Muame
lenin noksanlığı olup olmadı· 
ğuu müddei umumilik tetkik 
ile meşruldür. Bu muamele 
tekemmlil ettikten 10nraciır ki 
bir kısım aza aleyhine açılan 
davanın tahkikine ve görülme-

. mine bqlanacaktır. 
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Şeker hastalanna müjde 
Yerli mamulatı halis ve 
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EKMEGI 25 Kurut 
HASAN ECzA 
DEPOSUNDA 

Avrupanm terkibi meçhul Gluten ekmekleri yerine gayet nefia ve billıaua bergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Glut• ekmekleri bllytlk• nğbet görmektedir 

" ··"' Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: ~~;ğluf!?!e~'!,'!~o. ( VAPlJRLAR ) Darülfünun Edebiyat 
~=u~yene sabahtan akpm• ...... _s_e_yn ___ s_e-fa_i_n_ .... Fa l~ültesinden: 

~ Slprta tlrkctlerlnin tcftit Ye murakabeai hakkındaki 25 haıı.iran 926 tarihli 
~ ...;_ bGllilmlcrlae sike yangın, ve hayat airorta işlcrilc çah!mak thcre teadl 
~: . ıtlflmlt olan yeril alıorta tlrketlerinchn "GDneş ıı 'gorta Türk anonim şirketi,, bu 
~ ~ aane.atla hayat alsorta m•a-llhRıa taafiyeaine luırar verdijhü ve yAÜua 

)'lalı• ~Ue lftlıal edccqlal b loir~$ cıl ?.akl~ mezkiW tirket.n hay~t inamı 
J1e allluldar elanlann t1rkete ve icabın<ia • tLul mıntakaa Ticaret mihlurlütGae 
iıallracaat •Jlemeleri Ola olunur. C E N U B j . Darülfünunda yapılacak askeri muallimliklerı imtiha ... 

Merkez acentesi :Galata köprü talıp olan zabitanın yetlerinde mus;ıddak vesikalarile biriildl 
s~tıude M·ıı t ti tr d AMERI. KAYA 1 başında Beyoğlu 2362. Şube 4 teşrinievvel 930 cumartesi günü saat c-~:ı Edebi7.:ıt Fak• 
Başında ı e ya osun a acen tesi: Sirkeci' de Mühürdar tesine mliracaatlan lizımdır. 

5 Teırinievvel Müreffehen gitmek istiyen zade hanı albnda Tel. lat. 2740 
Pazar akşamı yolcular. her halde 

Cihan Komikler İ N G İ L 1 Z 
Müsabakası • 

NAŞİT, DOM- ROYAL MAiL LAYIN 
BOLLO lsMAiL 

Ki Kumpanyasının MUAZZAM 
bEV • CEV- ve MUHTEŞEM vapurlarile 

ENTE,CATf ~Y~ seyahat etmelidirler. 
TÜRKİYE acentesi 

\elsı~t.\~ile N. A. Kostantinidis 
KAi-iVESiN- Efendiye müracaat olunma-

,~ DE BlR bti. B. 3126. Galata Rıh-
8' . i~~~NI bm caddesi No. Zl-29 
. DÜNYANIN her tarafına 

'W€f4<.:,._~~~- lDDlALI MÜSABAKA v APUl},ii:ı; J!~~DIFER 
LuUen el ilinlannı okuyunuz. .................... ._ 

Istanbul ziraat mek
tebinden: 

lı:~ ktcbe kayt ye kabul edilmek iizere vesikalariyle müra-

:ş olan orta mektep mezunu efendilerin muayenei 

.!ri icra olunmak için işbu teşrinievvelin 9. cu Perşenbe 

sabahleyin saat 10 da Sultan Ahmet de viliyet baytar 

düriyeti dairesinde isbah vücut etmeleri. 

HİÇ BEKLENMEDIGl BiR ZAMANDA 
BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIY ANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PIYANKOSU BiLETİNİ ALiNiZ 
~~~75~ 11 Teşrinievvel 1930 dadı 
BÜYÜK İKRAMİYE 40000 LİRADIR 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Kadriye Hanımın 18692 ikraz numaralı deyin senedi muci

bince Emniyet sandığından istıkraz eylediği meblağ mukabilinde 

Sandık namına merhun bulunan Beylerbeyinde Burhaniye 

mahallesinde Halit Bey elyevm Bayır sokaiinda eski, 2 müker

rer ve yeni, 36,36-1 numaralı y6z altmıı sekiz arşın arsa üze

rinde ahşap iki katta ve ıki kısımdan ibaret alb oda, iki sofa 

bir mutfak, 1 tulumbalı kuyu ve otuz artın üzerinde l mutfak 

ve beş dönüm iki yüz iki arşın . bahçeyi havi J hanenin tamamı 

. vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile milzayedeye 

çıkarılarak bin iki yüz yetmiı bir lira bedel mukabilinde 

müşterisi Mustaf.a Eşref Bey namına kat'ı karan çekilmit isede 

mumaileyh mezkür haneyi teferrutdan imtina eylediğindea icra 

kanunu mucibince tekrar yirmi gün mllddetle mlbayedeye 

çıkarılarak 22 Tefrinievvel 930 tarihine mllsaclif Çlll'famba 
gllnü saat on altıda kat'i karan çekilecetinden talip olanlana 

yevmi mezkürda Sandık idaresine mtiracaat eylemeleri ltlzuma 

ilin olunur. 

Muayenehane Nakli Tanıyanlara 

D O K T O R Şecereli birinci cina Alm•n, 

Ömer Abdurrahman lnailiz kapekleri bir yqmda 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel DOBERMANN PINÇER fey. 
sojııklujıı Mtltebul8ı kalide ıecerMi ile birlikte 

ADIKZADE B RADERLE 
VAPURLARI 

KARADENtt MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI . 

DUMLU Pınar 
Vapuru p günü 

5 T.evvel azar akşamı 
Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

T afaillt için Sirkecide 
Meymenet ham albdlla 
acentalığına miiracaal 

Tetelefon Is. 2134 

DR.SE İS EKREMH. 
Çocak haatalıklan mfltehauıaı 

OH. EKREM BEHCET 
' Etfal hastanui kulak, boı,z 

burun hutalıklan mütelıufıpı 
Beyotlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

oğum ve a ast an 
mütehal81SI 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Tiirbe, eski Hililiahmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

Harikalı Bir lkbsat 
Artık buharla leke çıkaaa 

mtleueaelenı ihtiyaç kalmadı 

Cezmi Leke Sabunu 
Bu ibtfyaoa allkemmelea söraektedlr. 

Aclreaı Salih Necati lcuaeaf, 
Bahçekapa.. 

Bakteriyoloı, Patoloı 

Prof. Dr. Me Lütfi 
DaJılll, intaal hastalar, 1'akteri
yolojlk n patolojik muayeaelerl 
Ankara caddeaiade YilAyet karp
aında IS No.da kabul etmektedir. 
Muayeoebane ı Telefon latanbul 2'" 
bwaetrllu ı " " 22!6 

Beşiktaş 

Dbdş YURDU 
kay• dHaıp ediyor. 

elmiaddak cliploma verilir 

Akaretı. 8'l --Muayenehaaeaiai Makara cad· beheri 250; birw aylak Ud 
desi hlktmet koaafl ciYanada Iİyala, ild An lrlanda Setter s •• t e 
uld lkda• Yunlu brpında yavrun beheri 40 liradır. bd U DJDe anyOrUZ 
71 numarah tlalnye nakletmiftir hafta daha ana lltll emmek Nihayet ild aylık ol.;ı:r 

Her sGa birden ikiye, dart • varsa Şahzadebaşında Mab-
buçuktan alqama kadar. prtile.. 4 ilncfl V akıl han kat mudiye çeşmesi sokağında ~ .. ________ .... ıı 2 No 30 a miracaat.. No. haneye mllracaat. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Cümhuriyet) vapuru 29 
Eylül Pazartesi 12 de 
Galata Rıhtımından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire-
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon1 Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İne-
bolu, Zongulda' ğa uğrayarak 
gelt!cektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Bozcaada Postası 
·(Gelibolu) vapuru 4 Teırini

evvel Cumartesi 17 de İdare 
nhhmmdan kalkarak Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Up
seki, Geliboluya uğrayarak · 
gelecetkir. 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru 6 teşrini

evvel Pazutesi 14,30 da Galataf 
Rıhbmından kalkarak Salı sa
ahı İzmire vanr ve Çarşamba 
14,30 da lzmirden kalkarak 
Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

21 Tetrinievvel Pazar b
mit postası yapdmıyacakbr. 

7 Teşrinievvel 930 Erkekler 
8 ., 930 Kadınla 

Türkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin, eytam ve 
eramilinin eylül 930 ma
aşlan balada muharrer gün
lerde varilecefinden eylill 
930 yoklama ilmühaberlerini 
yaptırmıı olduklan halde 
mezkiir günlerde gelmeleri 
ilin olunur. 

İdare merkezi nhbmında
ki bilfe bir sene için kiraya 
verilecektir. lstiyenlerin 9 
teşrinievvel 1930 gilnn saat 
on alb da levazım müdür
lü v üne elmeleri. 

~m ar za e vapurlan 
Sen ve lüks karadeniz 

postası 

Bu•• Je t vapuru n 5 T qrinievvel 

Pazar 
pnO akşam saat 18 de Sir
l'eci nhbmmdan (Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize ve Hope ) ye azim.et 
ve Vakfıkebir, Görele, ve 
Onyaya utnyarak avdet 
edecektir. 

Mtlracaat mahalli: latan
bul meymenet ham albndaki 

hane Telefon lstanbal 11 

lataobul mahkemel ullye birinci 
tluret claln.btd• ı Sirkecide AJD11• 
...... da lttokel deposunda merhunen 
mewcılt ipekli Kayseri, ilaçlat• nebati, 
aeecaclelwl ve muhtelif Aaaclola aacca
de n ,.nld- mahkemeee aabl• 
..... karar vertlmft olduj'uadaa ta
lip olaalann 7-ıe.990 tarihine mUaadll 
sala rtlnll aaat 10 da mahallinde hazır 
bul-malan Uin olunur. 

BOSTOR BiRAHantsl 
AÇIL V)! 

ibar ailelerin içtima ahı - n 1:.: i:...: . ı : ' ' ~ i 

İşinizi takip etmekle beraber az za~ 
manda en yeni usullerle bir meslek 

elde etmek ister misiniz? 
Amerika' da takip edilmekte olan gece d••1.n 

proır•m.ı 

Mahtelif kurlar: lnlillzce, Frans~ Almanca, Tiirkçc mW' 

hasebe, ticari hesap, bankacdık. sigortacılık, üç lis fln<la ticatl 

muhaberat, ilancılık, daktiloğrafi, jimnastik ye musik;, t"csmi h.ıttL 

Her kur haftada ilç alqam 3 saattir. Bir talebe 6 muhtelif 

kura devam edebilir. Kayıt mllddeti derslerin başlaclığı T eşı ini• 

evvelin yedinci gününe kadar deva; edecek ve bu mevzuiar1' 

biraz mqgul olmut olanlar müstesna olmak üzere geç gelen" 

ler kabul edilmiyecektir. Birinci sömeater Şubat ortasııı d' 
bitecektir. Her ay talebeye karneler ve devre nihayetinde d• 
tehadetnameler verilecektir. 

Şehrimizin en muktedir muallimleri temin edilmiştir. Fbtlal 

ehvendir.. Talebe mihıtahap kütiiphaneden ilmi, mesleki kofl" 
feranalardan istifade edebileceği (ibi jimnastik ve banyo dl 
yapabilecektir. 

Vakit feçirmİyerek latanbul Alemdar caddeai 23 numaradf 

Ye Beyoilut Kabristan sokak 42 numarada Amerikaa lisan ft 
ticaret denanelerine mllracaatla tafsilit isteyiniz. 

HAVA GAZişn. 
Beyoğlu'nda latiklll caddesinde 34 numarada bulunan 
tubemiz 8 T qrinievvelden itibaren yine ayni cadde 
il.zerinde 101 numaralı mağazaya: 

(Sabık F ort otomobilleri teşhir mağazası) 
naklolunacaktır. 

İstanbul sıhhi müesseseler müba' 
yaa komisyonu riyasetinden: 

Maya 1931 nihayetine kadu 

Sıhhi müesseseler için lüzftmu olan ıu, benzin mazot vako' 
yağı ve sairenin tanzim edilen farbıameai veçhile ve 21 t~ 
nienel 1930 Salı gibıl saat 16 da kapah zarf uuliyle iJsll' 
edilmek llzere mihıakuaya vazedilmiftir. Bu baptaki ıerbl" 
meyi 1'6rmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezldbo lı" 
misyona milracaatlan ilin olunur. 

Müjde 1 Müjde 1 
Uswı u•madaaberl NbıraısJdııl' 
belden• n dGnya ..,..U~ 

blrlacUlji keıan••ı olaD: 

TiMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiftir 
En son Amerikan makiaelerile " halla lanç çelili Ue mG~ 

aıalar tarahndaa imal edilen TimaaJa marka brq bıçaklan terki.,..... 
henüa aaaayi alemince malim olmıyaa vı mGahuıraa fa~ 
kimyaıen tarafından kqfeclllea harikuUde ldmya'ri bir madde.J' 

Ulval ayeainde keakinlitl ı.ayi olmaclaa ayal bıçakla 15 defa ~ 
olunmuı tenaia eclilmittir. Y&Galda tarantial idame ve se 1 

brq olmak menenla bqka bıçaldanlaa aarfmuarla yahus .. 

Timsah markalı brq bıçaklan kullanıad 
Anu edealen meecaMD ....._ ita edilir. SaWW ı.t9• " ,..... .,,,. 

.. _. Çiçek Pazarm'cla Stntiyacli banuıdaNo. 7-8 ~ 

Mes'ul Mndllr: Barlıan.tlin Ali 

Zayıf veF 
iştihasız 

olanlara FATLI ARKM LT Hülasası kullanın~ Her eczanede sabld 


