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MODORLOK - Is. 203 

NUSHASI HER YERDE Kr. 

·.ıo T-eşrinisani 1930 PAZARTESi No. 106 

iDARE: iSTANBUL NlJRUOSk!ANIYE ŞEREF SOKAÖI 

• • 
s o N pos TA Hallan ıöı.ildllr. Halk bunmala .arar 
SON POSTA Hallan kulatıdın Hallı bununla ifitir. 
SON POSTA Halkin dilidir: Halk bununla ali ler • 

• BiR HADiSE • 
YENi . . -

lzmU: ~b'usu Vasıf Bey Halle Fırkasında Olmasına 
Mıdır? 

• 
Rağmen ismet Paşamn Aleyhtarı 

lfizmet Başmuharriri Zeynel B. İddia Ediyor: -=S=o=vy=e=t=İh=ti=.l=al=i= j - Bugünün Meselelerinden 1 

\ Vhd B.Bana t~clP•~~e~:~~=~Y_i_n_e_P_r_e_n_s-ip~M-e. -s-e-le-s~ı. 
A} E deki Ruslar Da 
«:\. eyhinde Çalışmayı Teklif tti.. Merasim Yaph 

Vasıf B. in Vere- Dünya Ufkunda Kara Bulut Var 
teğiCevapHenüz H A •f • d • 1 
'iaıum Değildir arp rı esın eyız. 

llttı' 
~y ır, 8 (H. M) -Zeynel Beaim 
~1/eldi. Perşembe günü l.tan
t~ an hareket edeceği aırada 
.._1_ teıine mühim bir tellrl'af 
W":ll(Qı' • 
~ltt •tti. (Hizmet) gueteai bu 
llt" ~fı . alınca ilive çıkardı. Fakat 
~-.ı; erın tevziini müteakip latan
lolca an ikinci bir telgraf aldı, 
~tle ~ara memur çıkararak. ili
'- rı nıüvezzilerden topladı. Bu-
'4 '•knıea aktam gueteleri bu 
·~ ~tlerden birer tanesini ele 

Çtrerck sure.t1erinl nqrettiler. 

.._~eYnel Beaim B. ilive auretinde 
~i'td'l .. 1 

1 en telgrafında diyor ki ı 
~'-' lnıir meb'uıu Viaıf Bey bana 
~e~ P•ta kabinesini devirmek 
~)iıi craber çalıımayı teklif etti. 
~ lanıanda benim ıimdillk 
~" e. fırkadan çekilmekliğim 
'idu~zi Hu.retlerinin emirleri 
~ cünılcaini de ilave etti. 

'otlr t<:lisin küşadından iki ay 
~t~ İsrnet Pı. kabinesinin 
~tt CCeği ve kendisinin de 
~klq dPı. aleyhtan olduğu 

iti 11 a teminat verdil"f 
~i, ~:ete nazaran !iizmet gaze
•-tr.ı' ••lerini toplatmıt olmuana 
"'•ha.~~ Y•nn bu ve.ikalann 

lia.ı~ Uı1 ncşredecekmi• 

Londradan 

Böyle Bir 
Gelen 

iddia 

Bir Mektupta 

Serdediliyor 

Londradaki llint merhzinin 
nulerinden Ağa Han ve 

Avrapalı karısı 

-Londra' da Hintliler bir ia-
1 tihbarat bürosu teşkil etmişler. 

Bu bUrodan dün bir bülten al
dık. Bu bültende şayanı dikkat 
gördüğümüz mühim bir haberi 
naklediyoruz. Haber şudur: 

Londra. 31 teşrinievvel -
Bütün Avrupa poletikacı ""e 
devlet adamlan sulhten ve tah
didi teslihat lüzumundan bah
sederken bir taraftan da silah
larını arttırmakta devam edi
yorlar. . 

Bahriye tersaneleri geceli 
'gündüzlü faaliyette. ikide bir 
resmi geçitler, tayyare tecrü
beleri, ordu manevraları yapı
lıyor. 

Şurası muhakkaktır ki Av
nıpa yeni bir harbe doğru ko
şuyor. Bu defa çıkacak harp 
Avrupamn bütün içtimai 
nizamını ihtilile boğacaktır. 

[Devamı 4 üncü Sayfada) ~ il. fırkasının fzmir teıkilib 
\1tt~nin suretini lamet Pqaya 

AL_- hildirmi4tir. Fethi B. in Açtıg"' ı Hakaret Davası 
~~ gazeteleri Zeynel 
'tllltk Beye şiddetle hücum 
~t ledirler. 
~~I Besim Beyin, bu 
~de ~ ispat etmek mev-

IL4llacağı şüphesizdir. 
l't Adnan 

'lltsı c· . . s zın ınayeti 
-hık AJ alı Adam Merdiven 

hnda Tutuldu.. 

Bursa Valisinin 
• 
If adesi Alındı 

Eskişehir, 9 ( Hususi ) -
Serbes Cümhuriyet fırkası li
deri Fethi B. tarafından, inti
habat münasebetile hakkında 
söylediği iddia olunan fena 
sözler ve ithamlardan dolayı 
Bursa valisi Fatin 8. aleyhine 
açılan dava Eskişehirde görü
lecektir. Dava evrakı buraya 
gelmiştir. Bursa valisi Fatin 
8. , müstantiklikten aldığı da
vet üzerine buraya gelmiş, 

ilk iıtintakı yapılmış, Bursaya 
dönmüştür. Muhakeme yakında 
başhyacaktır. Bu dava ile Fet-

I bi 8. , aynca F atın Beyden 

Fatin B. 
( 25 ) bin lira manevi zarar da 
istemektedir. B. 

-====-===aac=======~==x====-=-=-

İki Fırka Arasında Blok Teşkili .•. 
•- ~ Bu hususta Saffet, Fethi ve Nuri ·Beylerin beyanatlan ile 
~f' ~- ec,.rı/ı Halk fukaıının diinkl me1.Uiae ait haberleri d6rdliDcil 

.,._ ~ Cttmal Ef. sayfamızda bulac•k .. n•ı. 
ilca aag/•111ıztltU111J1-------------------------------------------1 

I Bolşevik lıalk, Leninin 
Resmi önünde 

Rus Sovyet ihtilalinin 13 ün
dl yıl dönümü münasebetile 
dün şehrimizdeki Rus Sovyet 
müessesat ve konsolsanesin
ı(le tes'it merasimi yapılmıştır. 

Yeni Teşkilatta 
Vak' alann Tebliği Neden 

Gecikiyor Acaba? 

Yazan: Agaoglu Ahmet 
Viyanaya tedavi için gitmİf olan Yunus Nadi Bey - orada 

dahi "Serbea fırka" ile ve bilhaua benimle uğraşarak-sinirlerini 
bozmakta berdevamdır. Yaz-
dığı makalelerin silsilesini takip ,-- _..,. ~-

edenler mlişahede etmiş ola
caklardır ki mliprünilehin te
heyyücü gittikçe artmakta ve 
sinir ( Di)·apezon ) u yüksel
mektedir 1 İptidada nasihat ve 
mev'iza ile bqlamıt olan bu 
silsile - gitgide hlicum ve niha
yet küfür yolunu aldı ; biraz 
daha korkarım ki mutat olan 
nara ve tehdit sıra$ı gelsin ve 
biz de başımızın çaresini ara
mak mecburiyetinde kalalım 1 

Hani ya! itidal ve mü
tekabil hürmetle fikir müna
kaşası yapacakbk 1 ?. 

Hani ya 1 "Serbes fırka,, mu 
ilk zuhurunda ayni Yunus Yunus Nadi Beg 
Nadi Beyfendi bu " kardaş teşekkülü ,, hürmetle selamlamıştı 

ve bunun memleket, devlet ve millet için faidelerindenn hara
retle bahsetmiştir r o derecede ki kendisinin de bu fırkaya 
geçmiş olduğunu zannedenler oldu ve bu zannı tcl<zip etmek 
mecburiyetinde kaldı 111 

- Ne oldu bütün bunlar ? 
Arada ne geçti? 
Serbes fırkanın proğramsızhğı mı anlaşıldı? 
Fakat bu fırka proğram itibarile o zaman ne idi ise bugün 

de o dur, bir tek nokta ne artmışbr ne eksilmiş ! 
( Devamı 7 inci aayfanm 4 üncü sütunundadır ] 

=====-====-=~==-===-====== = 

Mezarlıklar Islah Edilecek! 

Yeni mülki teşkilibn ne 
derece isabetli olduğunu an
hyacak kadar vakit geçmedi. 
Fakat biz gazetecilerin aley
hine çıkan netice şudur ki, vu- 1 
kuat eskiden birkaç dakika _ 
~b polis müdürlü~ne b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dirilir ve matbuat haberdar 
olurken, şimdi, bir vak'amn 
üzerinden (24), bazen de (48) 
saat geçtikten sonra tebliğ 
olunuyor. Bunun sebebi vak'a-
1ann merkezlerden evvela ka
zalara, sonra polise bildirilmek 
mecburiyetinden ileri geliyor 
-:1..· a-•· 

Bu işi ıslah etmek için 
w:aba bir çare bulunamaz mı? 

HAMDULLAH BEYİ 
MAZUR GÖREMEYİZ 

Bu yazı ikinci sayfamız.da 
dır. Okuyunuz. 

Bir Çocuk Otomobil 
Alhnda Ezilerek Öldü 

Şoför Ohannesin idaresindeki 
1718 numaralı otomobil Beyoğ
du Y eniçarıı caddesinden ge
çerken Tilrkuvaz garsonların
dan Şakir efendinin oğlu 11 
yapnda Sabriye çarparak ağır 
"'11'Ctte yaralamış, z.avalb ço-
cuk butaaeyc aaakJedilirken 
._n,tar. - Belediye ieliyor 1 



2 Sayfa SON POSTA Teşrinisani 10 ~ 
• 

BABB İLi D LBB 
-

Günün Tarilıi --
. -..:, .... ~ .. • .... . .. ~ 

ı Halkın Sesi ı 

Fırkalarda Tasfi
Kar arı Ve 

Garip 
Bir 
Dava 

Hamdullah Bey Mazur Değildir İki Dahiliye Vekili 
ye 

Halk Fikirleri 
1 Ocagw ın Delisi İse Başkaı Taraflı 

, Kaza 
Tetkik Seyahatine 

Devam Ediyor 
Şükrü Kaya bey dün BaJıkeJire 

varm~. Oradan Bunaya geç~ 
cek ve ayın on birinci fÜD 
Ankaraya avdet edecektir. 

Serbes Cümhuriyet ve Halk 
hrkalan içinde tasfiye yapılacak, 
fırkalar, prensiplerine fenalık ya- Mahmut Esat Beyin yerde Tedavi Edilsin Otomobil Oduncuya, O-
pabilecek unsurı " araıanndan Nutkunu Muharref Ola
atacakıardır. Bu karar karşmnda Dillerini hazine yalağından ayırmıyanlann birbirlerini mü-
efkan umumiyenin düşünüşünü rak Haber Veren Bir dafaa etmeleri hiç gayritabii birşey olamaz, değil mi? işte, şu 
öğrenmek istedik. Aldığımız ce- Adam Mahkemede Ank:ırada çıkan ve yegane orijinal tarafı dünyanın hiçbir resmi 
vaplan yazıyoruz: • __ gazetesine benzememek, yani daima gayriciddi ve küfürle 

Ziya Nuri B. ( İstiklal lise;,İ Ödemiş - Ödemişte garip dolu yazılar neşretmek olan karalama kiğdı, ocaklar 
karşısında 3 I ) bir muhakemeye başlanmışhr. reisini temize çıkarmıya kalkmış. Bazı müdafaalar, insanı hü-

- Serbes Cümhuriyet ve d d d h b h d Vak'a şudur: Sabık A)iye I cum an a a eter ma ve er. 
Halk fırkalarının mürtecilere Vekili Mahmut Esat bey Ode- Zaten yediği son darbelerJe şaşıran saçlan ak ve yüzü 
ve fena anasıra kapılaıını ka- mişte malum olan nutkunu kara hatibin bu şekilde şekilde müdafaa edilmesi rikkatimize 
pamalai'mı makul buluyorum. verdikten sonra Ödemişli Meh- dokundu, zavallıya acıdık. 

--F met efendi isminde bir zat Biz bu gazeteden birer birer cümleler alacağız ve kerre 
Necati B. (Fatihte, Kayseri Gölcükte dostu İsmail Ef. ye içinde cevaplannı yazacağız. Bu kadarcığı meseleyi halletmiye 

h:ınında 4 ) telefonla bu nutuktan bahset- kafi: 
- Her fırka kendi sahasin- O kil d i T kki il miş. Mahmut Esat beyin, nut- " cağı müsta · tutar iye ttihat ve era · ona musa at 

da temizlik yapmalıdır. Muha- konu "Kahrolsun muhalifler" ,olurmuş, (bunun için mi Hamdullah bey, Talat paşanın önünde 
lif bir fırknmn muvafık bir diye bitirdiğini de söylemiş. divan durur ve Cemal paşanın has bendeliğini yapardı? ) 
fırka ile teşriki mesai etmesi Mehmet Ef. aleyhine tahrif "Milliyetperverlik yuvasının başındadır diye işgal kuvvetleri 
hoş telakki edilmez. maddesinden dolayı dava açıl- ve saray onun peşine düşermiş. (Bunun iç.in mi gece gündliz 

- Neden? mış ve ilk celsede ceza kanu- sarayda yatar kalkardı?) 
- Çünkü bizde fırka içti- nunun 161 inci maddesi muci- " Ocak kapandığı •zaman aile ocağı sönmüş gıöi ıshrap 

maları hafidir. Bundan dolayı 
bu iştirakin hudut ve derece· hince mevkufen muhakemesi çekermiş. ( Demek aile ocağının tütmesi, Türkocağının yaşa-
sinin ne olduğunu bilemeyiz. istenmiş. masile kaim; şuhalde varidat müşterek!,, 

- Fena unsurlardan ne Esas dava sabit olmamakla "Kapı kapı ge:zer, ocağa milyonlarca lira bulurmuş. 
anlarsmız? 1 beraber bu tahrif peşinen ka- (Evet, ayda dört yü.z, senede dört bin ıekiz yüz, on senede 

- Cümhuriyet bir fikir bul edilse bile takibi mucip kırk sekiz bin lira cebe indirmek için tese'ül ! ) 
manzumesi ve bir imandır. sayılamıyacağ~ çünkü nutkun "Başkalan bu adam ocağın delisi olmuştur, diye, kayıtsız 

Bu fikri hamıetmiyen ve resmi bir nutuk olmadığı id- seyrederlermiş. (Bu adam ocağın delisi, hatta :zır delisi olabilir 
bu imanı taşımıyan insanlar: dia edilmiştir. Hakimler heyeti fakat ocaktan başka bir yerde tedavi edilmek şartile ! ) 
cümhuriyet için fena unsur- 1 uzun müzakereden sonra maz- " Ocak yüzünden Hamdulla hın başı ucunda merkezi umu-
durlar .. ~ _ . . nunun 30 lira kefaletle tahli- minin tehditleri, işgal polisinin pençesi, Kürt Mustafanın 

Hakiki cumhunyetç.ı: . ka · tir" Muh d 
B kal fikirl 

• yesıne rar1 vermış • a- ipi olaşb. 
1 - aş annın en- k d d k . 

ne hürmet eder. eme evam e ece tir. Beyaz saç.lanoı bir müddet te Son Postanm ( şantaj ) sağ-
2 - idari, siyasi sahalar- nağı ıslatsın! (Onun yalnız aksaç.larını değil, kara yüzünü de 

da kontrolü tabii bulur. Yusuf Ef. Niçin ( Son Posta ) mn hakikat gürteşi aydınlabyor ve bu beyaz 
3 - Hürriyeti ever ve Ölmek 1 S t e d İ kürklü tilkinin tüylerile vicdanı arasındaki renk tezadını bütün 

ilah... Şehremininde Baruthane memlekete teşhir ediyor!) 

.. ~~~--------..------------~~ Enver B. (Çemberlitaşta, yokuşunda oturan Aksarayda 
Peykhane caddesinde 8) Valde mektebi talebesinden 

- Cümhuriyet fırkalannda 16 yaşlarında Yusuf Efendi 
"sözde Cümhuriyetçi., ve fakat çakı ile göğsüne vurmak su
"ruhaıı mütegallibe,, kimselere retile intihara teşebbüs etmiş
yer verilmemesi kadar tabii tir. intiharın sebebi, mek-

Fransa' da Telaş ı 

iTürk - Yunan itilafı 
Niçin Endişe Doğurdu? 

' ra iZ 

duncu Da Şof Öre Çarp
b, ikisi De Yaralandılar Mr. Klayn 

Kabataş'ta Mustafa reisin -e---
kayığında tayfa Mebmede Ka- aşvekil T arafındaJI 
bataş caddesind odun taşı- • Kabul Edildi 
makta iken şoför Kadrinin i1 
idaresindeki ( 3227 ) numaralı Amerika Ticaret müsteşarı ~ ~ 

. .• Başvekil tarafından kabul edıle 
otomo~ıl çarparak vucudunun 

1 
rek bir aaat kadar konuşmuştu'• 

muhtehf yerlerinden yaralan- • 
mıştır. Tayfa Mehmedin omu- : T asarrufCemiyetı 
zunda bulunan odunlar da oto-
mobilin camlarını kırmış ve 
cam parcalanndan şoför Kadri 
yUzünden yaralanmıştır. 

Rakı Masasında Arka
daşını Yaraladı .• 

Kadıköy' de Haydarpaşa ci
vannda Feyzinin meyhanesinde 
kafalannı tütsülemekte olan 
sabıkalı Şehap ve arkadaşı 
hamal arap ibrahim sarhoş
lukla kavga etmişler. ibrahim 
bıçakla Şehabı ağır surette 
yaralayıp kaçmıştır. Şehap tıp 
fakültesine kaldınlmıştır • . 

Y ann Ankarada 
Toplanacak ... 

Tasarruf cemiyeti yann j\Jl; 
karada toplanarak açılacak ziraıı 
ıergisinin esaalannı tesbit ede
cektir. 

Devlet Bankası 
TeşkilAt heyeti önümüzdeki 

hafta faaliyete geçecektir. 

Hikmet Bey 
• 

Mahkemede Beraat Ettı 

K k Ç S&blk lıtanbal--:Gıtantı.r.ı, il~ or tu, ocuğunu ıs· ,ı Bandırma aiır cua reisi Hikmet Be 
11 

D U •• ş u·· r d u·· "'-••" muhakemeshıe dilıl Buruda _. 

Üsküdarda Horhor reşme- edilmlftlr. Enela temytı:ln nala kaf; 
T ok-mUft hllkmc tebaiyctc karar • 

sinde oturan Zehra H. ayni mit, aonra Hikmet Beyin relılcUınbııf 
sokakta oturan Parmakçı Meh- Hz. ne Kadriye H. davaaı mtinaaebettl' 

met Ef. nin zevcesi Fahriye çektifl telrrafuı memuriyetinden ayrıt· 
H. ı bir hafta evvel fena söz- masını mtltealdp çektiği teıblt edJJ~ 
l 1 t hd't t · b d k binaenaleyh mea'ullyetl mudp g6 ...t 
:r e ; h 1• e m~, u;aıi'n kor- ' memit Ye Hikmet Beyin beraatlne ıı .. -

an a rıye . a an Yerilmiştir. 

zayi etmiş ve bugün 3 aylık Tevfik Kam" 
1
•1 B. Geleli 

çocuğunu düşürmüştür. 

Serbes Fırka'da 
Faa iyet •• 

• yo" 
Muhtelit Mübadele kooııs JJ. 

nunda murahhaıımız T. Karrıil 

birşey yoktur. Her iki fırka- tepten bir takım kitaplar ça- Atina - Yunan hariciye 
nın da bu güzel ve hayırlı hnması, muallimlerin, Yusuf Ef. nezaretine gelen haberler, M. D d S C F 
teşebbüsünü alkışlanın. den üphe edere'· kitapları V · ı A k · t" Kuponla t bd"li b ün saat on a · • • 

Ayın (14) Üncü 
Günü Çekilecek 

1 dün Ankaradan gelmiştir. vaıo; 
da tetkik için Garbi TrakYıı 
ıidecektir. 

Refet Pş. Ankara' da .. 
n. emze osun n ara zıyare ı rımızın e ı ne u F eriköy ocağında Nezihe Mu-

meydana çıkarması için Yusuf münasehetile bazı ecnebi ma- gün nihayet verilmesi mukar- bittin Hanım tarafından va
Talat Bey (Hukuk birinci Ef. yi tazyik etmesidir. Bundan hafilinde endişe gösterildiğini rerdi. Fakat gerek lstanbuldan 

tandaşlık haklarından ve tam 
sınıftan 414) son derece müteessir olan za- bildiriycri Fransız gazeteleri ve gerek taşradan vuku bulan demokrasinin tecellisi için bü-

Refet Pş. dün Ankara'>" 
gitmiş ve hususi işleriniıı . t~: 
viyesi için gittiğini söyleJPışti' 

- Hakiki cümburiyetçi ol- vallı genç mtihar etmek iste- bu ziyaretler esnasında, Fran- uıüracaatlar üzerine bu müddet d 1 k 
madığı halde cümhuriyctçi ve miştir. ız nüfuzunu merkezi Avrupa tün vatan aş ann o uyup ya:z- 1 s· 1 D it 
inkilapçı geçinen bir takım ve Balkanlardan uzaklaştıracak üç gün daha temdit edilmiştir. mıya ihtiyaçlanndan, Millet IDema ara 8 
kimselerin her iki fırkadan da Çivit Fabrikası rabıtaların tesis edilmesinden Kur'amız ayın 14 üncü cuma mekteplerine rağbet lüzumun-· 

J dı B Şüphe gösteriyor. Bu endişe· günü öğleden sonra saat üçte dan yeni harflerin büyük fay- Polise Bazı Şı·ka"yetleJ' 
çıkarılması azını r. ence Bir ~irket, lstanbulda bir N f ,.. lerc sebep, M. Venizelosun oter tara ınJan matbaamı:z- dasından bahsetmiştir. 
Hamdullah Suphi Bey bir rivit fabrikası açmak üzere K B 1 d k"l k · Y a p ı l m ı Ş 

r ziyaretinin ont et enin zi- a çe 1 ece tir. Pangalb nahiye ocagıv tara-
mürtecidir. t bb.. tt b l tur f "' eşe usa a u unmuş • yareti zamanına tesadü Arzu eden karilerimizin fa d S C F K- v th - .tı}'" 

N d 7 n an · • · agı anc Bazı sinemalar sadı, ıu ... ı 
- e en etmesı· ve Türk - Yunan teşrı"f buyurma) · F "k N' ki ki °"'"' 

k fiki k Şah h . nf al'ım nca ve erı öy, ışantaşı oca a- , şarkılı filı"mler go""sterece e .. -Çün ü · "r mUna şasına - si ve asıs me aat- itilafının aletinden sonra M. ederiz. f k 
1 

_4 
tahammül edemiyor, devre gör lerini korumak için demokr si Musoliniye teşekkür telgrafı nnda a ir erin tedavisi için ilan ettikleri halde teıııa; .. 
fikir değiştiriyor. Bu tip adam- ve cümhuriyetçi geçinen ban çekilmesidir. Muamele Vergisi dispanserler açılmışbr. cılara adi filimler göster~ 
lar tehlikeli inkılapçıdırlar. kimselerin her iki fırkada da Mösyö Venizelos kendisini . b 1 Enı·s Ve Behı·ç Beyleri 11 leri ve gramofonla bazı . P .t Sanayı ir iği raporunu tanzim k9f" 

lf. bulunması bu fırkalann aley- ziyaret eden Fransız sefirine ederek göndermiştir. Birlik vergi- Atina ve Peşte Sefirlerimiz lar çaldıkları :zabıtaya şı f"' 
Saminı B. (Hukuk birinci binedir. Bunlann tasfiyesi çok bu şüphelerin mahalsiz olduğu- oin dahili sanayıden kaJdanlma- dün mahalli memuriyetlerine edilmiştir. Polis tahkikat Y' 

sımft:an 398) doğrudur. nu beyan etmi~tir. ıını istemektedir. hareket etmişlerdir. maktadır. A 

=========================================================================· =================~ 
Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Borçlu İle Alacaklı 

1: .nasan Bey- Yııhul Hu zengin adam d kim? ı 2:Yolcu- Bu adam hükümetten büyük bir para 1 3: Hasnn Bey - Ya bu fakir adam da kim? Ne 
Ne güzel otomobili vnrl kaldırdı, bil& da borcunu hükumete ödemedi! düşmüş hali varl 

tteı' . H .. kuıııe 
4:Yolcu-Bu da bir gayri mübadildır. u adıl 

yüz bin lira alacağı var, hülii on para alarrt 



O T~inisan1 

Hergfin 
ffllkrhnetlerin 
En fenası 
Hangisidir? 

M. ZEKERiYA _ __. 

( Gurfiemo F errero ) indn
~e bir İtalyan muharriri var
•. Bu zat Avrupa ve Ame
:- aazetelerinde ayni zaman
ı lntipr eden bq mekale
tri ile şöhret bulmuıtur. 

F ert'ero son umınlarda 
~aııyadaki eoıyal nuyona

•e komünist ceryanlannı 
~ eden •e monarti ile 
~uriyeti mukayeme eden 

nıakale nqretti. İtalyan 
~ri bu makaietinde 
EU..lıuriyetha mo•arşiye fai
"llllJtfüü fU suretle izala ediyor: 

"Camburiyet idaresinin mo
ye faikiyeti şuradadır. 
uriyet, halktan müşte

"1c faaliyet ister. Cnmhuri
f..'tle idare edileıa memleket
•4ie muayyen bir proiram 
" tefleri olan fırkalara, 
~~•s mtinakqalara, ıerbeı 
~bata, daimi surette he
.)~ ve allka ile çırpınan 
11.u bir vatanperverliğe 
~aç vardır. Hulba halkın 
~~yetiain, yalnız kendi 
~· deiil, memleket işle-
4ır ~ alikadar olması lizım
.a~. Halbuki monarfi ile idare 
~ memleketlerde bunların 
~11ri yoktur. Halk memleket 
dir ~:e ya hiç alikadar değil
dı ' Yahut ta pek az alikadar-r.,, 

~ 
'ofr F errerso makalesinin diğer 

kısmında diyor ki: 
. "Cilmhuriyet idaresinin mq

t!iYetint temin eden ıey, hü
au.ıaete kuvvetin halk tarafın
~ verilmesidir. Hükumet, 
~•yı hükumet salihiyetini 
~dir, çilnkn ona bu hakla 
"61tu vermiştir. Fakat halkın 
~ nıete bu kuvvet ve ileti
~ Verebilmesi için, memleketi 
~e edecek kimseleri ser
~ e intihap ede\,ilmesi 
~ 1trıdır. Yani her fırkanın, 
l>t "'1ete müracaat etmeksizin, 
~Pagandasını yapmakta ser-

" bulunması icap eder. 
La lierkese bu sahada taın 
~Yetini temin eden kanun 
~\'\-eti olmalıdır. Eier bu 
~Un hakimiyeti mevcut de
~ ' o vakit bir taraf silib 
~•etile müntehipleri tehdit 
ı_ "ek korkutur, cebir ve zor
~ llıııi bir ~ekseriyet temin 
L~· Fakat intihabata fesat 
~ak suretile ekseriyeti 
~ • etmek, halkın arm ve 
~tlhıe mibtenit mqru bir 
4it ;: kazanmnk demek dcğil
~-·.e biç.bir hükfımet, cebren 
... ~ kuanmakla mefrU 

'~le sahip olduğunu 
--~ edeaaez., itte bu bildi
~ lıllkurnetlerüa en fenuı-
~ ~ bu bükümet, hü
,.._~ .. ~ . ebaek hakkım haiz 
~ halde cebren icrayı 

et eder.,, 

' * ~eli -~an okuduktan sonra 
"1'l : ~aıiYetimizi tetkik ede-

'llQ~~e, cümhuriyetle idare 
--~t . d 11' memlekettir. Hüku
~L 1 ~e kuvvetini halktan 
~ ~ 111~uriyetindedir. Halk 
"-tih VVetı hükumete serbes 

lp ~A~'k' 
J:'~ "4Yl ıle ihale edebilir. 
,, son intihapta balkın 
~ ~y vermesine miisa-

1ıtıc.;diii, hükümet ve 
Cu.. ~ tarı. kuvvetleri intiha
~ • nılidahale ederek 

' -.111 ltir ekseriyet 

SON POSTA 

ı?iiiimll Makale 

l - Hayatta munffakiyetab:likleriald ..._. W.. 
Clea h~ blT •elMM atfetmek illtly.....,... ..... 

JauDıs lJtlallUIS Ye Maay.ls oWaj 1 ·
tlk&yot eder, rerl kahpwın ltwımala ba1aa ,...,,, -

2 - a-.ı.n teJkh'.......... tlkA:ret -..ı.. 
Oüra -- ............. .......,. y..,..,ı .. 
... f'.eluıt - ppu1- lalo.t ........ .. ... 
...:..,. ................ prl .........-. 

3-Halbuld bütiln bunlar üçüncil derecede 
l•Mirler. Bu tikiyetleri yapanlar kendi 
8'1 n kudretlerine imanlan olmıyanlardır • 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
An karada 

Güzel Bir Konser 
Verildi .. 

Anbra - Tiirkocağı tiyat
ro salonunda Alman aan'at
kirlarmdan M. Woleganır Ro
se ve ona refakat eden gene 
Alman aaıı'atklrlanndan profe
sör M. Kulenkamff'ın 
refakatile bir konser verilmit-
tir. Almanyada yüksek artist· 
ler meyanında bulunan bu san'
atkir tümullil ıölırete &Ayılı 
olmakta ne derece haklı oldu
ğmm g6atenniftir. Jf. Calıit 

Nümerotaj 
Defterdarlık, Bu işi 

Fenni Bulmuyor 

Belediyenin koydurduğu nu
maralarla Defterdarlığın yeni 
musakkafat tahririnde koyaca
ğı numaralar arasında tezat 
bulunacağı ve maliye defter
lerinin ihlal edilecği iddia 
edilmektedir. 

Defterdarlık belediyenin nü
merotajını fenni bulmamakta· 
dır. Fenni nümerotajda numa-
ralar daima şehrin dışarsına 
doğru büyümek llzımdır. Ke-
zalik bllyük caddelere çıkan 
sokaklann içindeki mebaninin 
numaraları da cadde başla-

nnda küçükten başlamak icep 
ederken bunlar tamamen aksi
ne yapılmıştır, deniyor. 

Ayni zamanda belediye bot 
arsalara numara koyma
mışbr. Defterdar Şefik bey 
dün bu hususta vali murrini 
Fazlı. beyin fikrini sormuttur. 
Fazlı bey: Belediye nümerotajı 

tahriri nlifua miiatenidcn 
yapılmıtbr. Musakkafat tahri-

rinde aynca bir numara ko
nulması icap edecektir, ceva
blDI vernıİfÖI'. 

temin ettiii iddia olunmakta
dır. Eier bu iddialar tahakkuk 
ederse, o vakit biz de F errero 
ile beraber ıu hükme varabilir 
miyiz? 

"intihaba fesat karıştırmak 
suretile ekserıyeti temin et
mek, Halkın arzu ve iradesi
ne müstenit meşru bir kuvvet 
kazanmak demek değildir. 
Hiçbir kuvvet, cebren ekseri
yeti kazanmakla, meşru bir 
kuvvete sahip olduğunu iddia 
edemez. işte bu bükômet, 
hük\ımetlerin en fenasıdır. 
Çünkü bu hükumet, hükfımet 
etmek hakkını haiz olmadığı 
balde cebreıa icrayı hükiımet 

••••• 

İzmir İntihabı Feshedilecek Mi? 

Yolsuzluk Yapıldığını 
İspat Edeceğiz ••• 
İddiası be Müfettişliğe Mühim Bir 

Müracaat Yapıldı .•• 
lmıir, 8 ( H.M.) - İntihap encümeni azasından iki zat 

bugb m1llkiye müfettişliğine mliracaat ederek intihabat ema
amda yolaudUk yapddıiuıı ve bu yolıuzluldan gün ve saat 
tasrih ederek plıitler huzurunda ispata hazar olduldannı söy
lediler. Keyfiyet İzmir muhitinde çok büyük bir tesir yapb. 

Aydında Tahkikata Başlandı 
Aydın, 8 - intihabat esnasında yolsuzluk yapılıp yapıl· 

madıjını teftife gelen Hakkı ~~~ye muhtelif cihetlerden müra
caatlar vaki oldu. intihabın f esbedilmesi ihtimali kuvvetli gö
rünmektedir. 

Akhisar' da Mülkiye Müfettişi 
Ne Gördü? 

Akhisar, 8 Teşrinisani - Kazamızda belediye intihabı 
esnasında yolsuzluk yapılıp yapdmadığını tahkike memur olan 
mülkiye müfettişi Talat Bey dün buradan ıeçen Dahiliye 
vekilinin trenineJ bindi, (Simav) a kadar vekil Beye refakat 
ederek akşam geri döndü. Bu hadiseye burada ehemmiyet 
verilmektedir. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Erzurum İneb'usu Aziz 1 da üstü açık pis iske
Beyin dokuz on yaşında, lede bekletmek doğru 
Perihan isminde küçük mudur? Ben vapurları da
bir kıza vardır. Bu sevimli ha ııklaşbracağım. 
ve zeki çocuğa Ankaraya Sonra o iskelenin hali 

nedir efendim? Burasını 
giderken trende rutgel- temizleteceğim. 
dirn. Vapurdan çıkar çıkmaz 

Uzun yolculuk esnasın- üsttı başı yırtık bir takım 
da fundan bundan bab1e- hamallar yolculara hücum 
derken Perihana, ilerde ediyorlar. Bunlann kıya
ne olmak istediğini sor- fetlerini düzeltecepn. On
dum: lara ayn bir yer g6stere-

- Seyrisefain müdürü cejim hücum etmelerine 
umumisi, dedi. meydan vermiyeceğim. 

Hayret içinde sordum, Vapurlarda pis önlüklü 
- Neden? bir takım adamlar kah-
0, bir pzeteciye milli- ve, çay, filin diye baiı-

kat veTen mmtakbel Sey· nyorlar. Bu da ayıp şey. 
risefain mtidftril umumisi Vapurun en alt kamara
imiş gibi ci.ldi ve vakur sında büfe yaptıracaj'ım. 
bir tavırla ve muntazam İstiyenlcr inip orada iç-
bir ifade ile anlatb: sinler.,, 

- "Efendim, dedi. Bir Bu küçük kızın gördü-
defa adalara ifliyen :va- iü şeylerin hepsi dojnı. 

1 k M kt 1. On ya ında bır çocuiu• 
pur ar ço az. e ep ı bil .. b"ld"V · .__ 

k . k I eli e gore ı ıgı noa.aan-
çocu lar ıs ~ eye g P ları Sadullah bey göre-
aaatlerc:e bekliyorlar. Oıı- 1 mezse, arbk o idarenin 
ları yaamur ve br albn- tamam idare edildiğine: 

l•t.r inan, ister inanma! 

Bergamada 
Üç Haydut Bir Hayli 

Yolcuyu Soydu 

Berırama - Üç silihh hay
dut Bergamaya iki saat mesa
fedeki yolu tutmuılar, bu yoldan 
ıoçen Bergamalı Hüseyin Ağa
nın, içinde on alb yolcu bulu
nan kamyonunu durdurarak 
yolculann nesi vana almışlar
dır. Sonra da kamyona ateş 

vennif, yakmıılardır. Aynca 
yolculara "jandarmaya haber 
verirseniz, öldürürüz ,. demİf
lerdir. Haydutlar Bergamaya 
uğramıf, bir tenezzüh otomo
biline binmİf ve: 

- Çek, demişler, İzmirel 
Yolda benzin bitmiş, bunu 
şoförün oyunu zannederek teh
dit etmişler ve mükemmel bir 
dayak çekmişlerdir. Bu sırada 
lzmirden gelip listiği patlıyan 
Ahmet Efendinin de otomobi
lini soymllilardır. Bir müf
reza bunlann takibine çık
mıştır. 

İsmail Hakkı B. 
Yeni Fırkadan Çekildi 

Mi, Çekilmedi Mi? 

Müderris lsmail Hakkı Be
yin Scrbes F arkadan istif aaını 
gazeteler haber verdiler. Bu 
haberi fırka katibi umumisi 
Nuri Bey de teyit etti. Hal-
buki İsmail Hakkı Bey gaze
telere beyanabnda,f fırkadan 
istifasını tekzip etti ve yalnız 
vilayet ocak riyaaetinden çe
kilmek istediğini, fakat bu 
arzusunun Fethi B. tarafından 
kabul edilmedi~ Jimdi F et
hi Beyden kafi cevap bekle
diiin bildirdi. 

DüDkü ıazetelerden bazı-
( lan İsmail. Hakkı Beyi, Haydar 

Beyin iıtihW eylediiini ve 
İsmail Hakkı Beyin nazari bir 
poletikacı olduğu ve hrkaya 
lüzumu veçlıile nafi olmadığı 
cihetle viliyet ocajı azalarmm 
bu tebeddülü memnuniyetle 
karpladıklarını yazdılar. 

Dün ocak azalarile görüşe
rek bu hususta malumat~~~ 
Bize dediler ki: 

"Haydar Bey vilayet ocağı 
riyasetini deruhte etmiş değil
dir. lsmail Hakkı Bey vazife
sine devam etmektedir. İsmail 
Hakkı Beyin şahsı hakkında 
yürütülen mlUaleat ancak indi 
olabilir.,. 

Diln akşam kitibi umumi 
Nuri Beyle İsmail Hakkı Beyin 
fırka merkezinde bir içtima 
yapmalanj mevzuubahisti. 

Sözün Kısası 
Bir 
Fıkra 
Münasebetile 

Hakimiyeti Milliye ıöyle bir 
hkra yazmlfb : 

" Kadıncağız soruyor : 
- Fethi Paşanın yanında 

lider isminde biri varmış. 
O da kim? 

Yaveridir. Fransadan 
alıp getirmif." 

Biz, Son Postacılar da, bu 
fıkra fi.zerine, Hakimiyet mu-
harririnin lider kelimesini F ran
aızca zannettijini, gfllflmsiye
rek yumıthk. 

Bu sefer, Hakimiyeti Milli
ye soruyor: 

" Siz bu fıkra parçasından 
ne anlaraını.ı? Fethi Beyin 
F ransadan gelmiJ olduğunu 
mu, lider kelimesinin F ran
ıızca oldujunu mu? Son Pos-
ta ikincisini anlamış." 

Biz de Son Posta karileri
ne soralım: 

" Fethi Bey F ransadan Li
der isminde bir yaver alıp 
gelmiı ,, cümlesinde, maksat, 
Fethi beyin Paristen geldiği
nini mi anlatmakbr - ki bunu 
sağır sultan bile duydu- yoksa, 
Fethi Beyin "lider,, i Fransa• 
dan getirdiğini mi anlatmakbr? 

İşte, safsata ve mugalitaya 
tahammülil olmıyan bir bedahet. 

Fakat, bereket versin ki, 
Hakimiyet muharririnin yazı· 
larına arada bir g6z atmak 
sıkınbsına katlanırsanız, her 
zaman bir lisan ve kültür ha
tası bulabilirsiniz. Ayni yazı
nın içinde fU satırlan okuyalım: 

"Kartı fırka liigatinden baş
ka hangi lügatte demokrasi, 
obaş saltanab manasına gelir? 

Muharririn obaş dediji ne
dir, biliyor musunuz? Türkçede 
külhanbeyi manasına gelen 
.. evbaş kclimesilArap harf
lerile yazıldığı vakit obq tar
zında da okunabilen bu keli• 
menin telaffuzunu bilmeyen 
muharrir, yeni harflerle bir gaf 
daha yapıyar. Bir insana her 
Farisi kelimeyi bilmemeyi affe
debiliriz, fakat şu üç prtla: 

1. - Muharrir olmamak, 
2. - Dil Encümeni azasın

dan bulunmamak, 
3. - Y anlıt yazdığı keli

menin medliilüne muvafık bir 
mazi ve bynet sahibi olmamak! 

lkbsat Meclisi Alisi 
Ankara, 9 (Husu.ı) - lk

baat meclisi Alisi 1 kinunu 
evvelde Ankarada toplanacak· 
br. Meclis 1928 senesi tedi
yat müvazenesini ve ihracat 
ticaretimizin inkifafı çarelerini 
tetkik edecektir. 

• 

Terkos işi 
Nafia Vekildi Terkoa İfİDe 

ehemmiyet vermektedir. T esiaa· 
bn mübayaaıı düşünülmektedir. 
İstanbul belediJe.ai heyeti fen
niye miidilrli Ziya B. V eület 
tarafından Ankaraya çağınlmq 
ve sitmiJtir. Kendisinden ma
:liimat alınacak ve T erkoı me
selesi kat'i surette halledile
cektir. - . 

UHIDl HATIRAT 
Rus Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Oldürüldü? 
Bu mühim ifşaat silsilesinini 

neşrine yakında bq}ıyoruz. 

.. 
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1 Halk Fırkasında j ÇOK ÇOCUKLU AİLELER •' Sig~et . Dün9:'} 

Müzakereler HıfzıssıhhaKanu
Bugün De De- s· . B H k 

Ed 
· · k. nu ızın u a -

vam ece . k T - ınızı anımıştır 
Ankara, 8 - Halk fırkası tq-

kilit heyeti saat 6 da (ismet Pa
f8Dın riyasetinde toplandı. 9 za 
kadar devam eden içtimadan son
ra 7 encümen ayraldı: 

Nizamname ve program encO· 
meni: Hakkı Tank, Hasan (Trab
zon) Hasan Fehmi (Gümüşane), 
Faik (Tekirdağı), Necip Ali (Ce
belibereket) Beyler. 

Teşkilat ve intihabat encümeni: 
Ali (Afyon), Celil (izmir), Cemil 

• (Tekirdağ~), Kılıç Ali, Hacim Mu
hittin, Hilmi (Kayseri}, Şemsettin 

(Sivas), Kizım Hüınü (Konya), 
Vasıf (İzmir) Beyler: 

Matbuat ve irıat encümenine : 
Asım (Artivin), Ayni (Yozgat), 
ADz (Erzurum), Eaat (Amasya), 
ihsan Faik (Mardin}, Mahmut 
(Siirt), Zeki Mes'ut (Edime) Beyler. 

Milli teşekküller encilmenine: 
Hilmi (Adana}, Fuat (Rize) Nafi 
Atuf (Erzurum), Naci Pş. (Cebel
bereket), Reşat (Kütahya) Beyler. 

Milli Kültür ve konferans en
cümenine : Besim Atalay, Halil, 
(Zonguldak) Hamdullah Suphi, 
Rasih ( Antalya ), Ruşen Eşref 
Beyler. 

İş ve işçi encümenine: Ali 
(Ri:z.e), Dr. Mustafa ( Çorum ), 
Memduh Şevket, Nafiz (Erzurum), 
Saliihattin (Kocaeli) Beyler. 
Fırka lCfkll5tından gelecek olan te

mennileri takip edecek dllcç encüme
nine: Ali Naunl (Muğla) Ali Şuuri, 

Abdülmuttallp Beyler aynlmışlardır. 
Yanndan itibaren encümenler faall-

7ete başlıyacaktır. 

Çok çocuklular için mühim 
Öir faslı havi o1an (Hıfzıssıhha) 
kanununun tatbik edilmiye 
başlandığını elbette ki haber 
aldınız:. Bu kanunun bir fu· 
lında, hükümet, alb ve albdan 
fazla çocuğu olan aileler 
için nakti bir müklfat esası 

kabul etmiştir. Eğer para is
temiyenler de olursa bunlar 
için aynca ilidas edilen bir 
madalya verilecektir. 

Çok çocuklu olan her aile, 
usulü dairesinde hlildimete 
müracaat edip bu hakkım iat:i
yehilecektir. Fakat meşguliyeti 

olup ta resmi muamele peşin
den koşamıyanlar bize grup 
halinde bir aile fotografisi ile 
isim ve sarih adreslerini bil-
dirirlerse, biz, bu işi takip 
edebilir ve neticeyi kendileri
ne bildirebiliriz. Şu kadar 
var ki bu vazifeyi kabul et
mekle kendimizi herhangi 
bir taahhüt altına girmiş farz
etmiyoruz. Vazifemiz, sadece 
bak sahibi ile hükumt era
sında bir mutavassıt rolünü 
ifaya munhasır kalacakbr. 

[Gönderilen fotoğrafilerin 

temiz ve iyi çekilmiş 

na itina gösterilmesini 
sa rica ederiz] 

* 

olması· 

bilhas-

Bugün dercettiğimiz re--

S~NLAR ••• DlEBASiDl YAPllDI 
Eğer BU İşle Meş- Bir Ziya/ et ôğ
gul Olamazsanız leden Akşama 

•• 
Bize Bildiriniz ? Kadar SürmuŞ·· 

ile Veli ağa, zevceai Fatma 
Niglr H. çocukları E. Müzey
yen, E. Muzaffer, Şakir Vedat, 
M. Sedat, Ayşe, Fatma. Bu 
son iki çocuk ikizdirler. Veli 
ağa Seyrisefain vapurlannda 
tayf alıkla hayabnı kazanmak- 1 

tadır. 

Aşağıda sağdaki reıim: An· 
'1 karada Sabuncu mahallesinde, 

Kadıçeıme so1'ağında . 20 nu
marada oturan merhum Meh
met efen.di ailesini gösteriyor. 
Resimde valdeleri ile çocuklan 
görünmektedii. Bu aile dokuz 
çocukludur. İkisi evli olduklan 
için grupa dahil olmamışlardır. 

Aşağıda soldaki resim: Mü
tekait zabitlerden Fatihte, Hay
dar caddesinde, Aşıkpaşa ma
hallesinde 5 numarada oturan 
Ragıp beyle zevcesi Nahide, 
oğlu Mehmet Kimil, Müeddep 
Agah beylerle büyük kızı olup 
Trablusgarpta iki çocuk sahibi 
Ulviye, Fahrünnisa, Mihrünnisa, 
Hayrünnisa hanımlardır. 

simlerden üst taraftaki : Kızıl- 1 Diğer zevcesi, elyevm kın 
toprakta, istasyon caddesinde 1 Ulviye hanımın nezdinde ve 
(53) numarada oturan Veli Trablusgarptadır. Bütün aile 
ağanın ailesini göstermekte- efradı Hasköy şubesi nüfus 
dir. Resimde görülenler sıra kaydına yazılıdırlar. 

. J:la• 
Adis Ababa - Yen• . ) 

beş imperatoru ( Ras Taf9~0 
nin taç giymesi mUnas~be; ti 
verilen muazzam öğle ııY~ e • 

ıababın saat on bir buçu~. 
dan geceye kadar devaJJJ .. d· 
miştir. Ziyafetin devamı oıuJJl. 
detince, yüzlerce kasap, 111~eJS 
leketin her tarafından ge ~ 
ahaliye, çiy et parçaları tedet 
etmişlerdir. Habeşteki 6

1 
~ 

mucibince, bu ahali, bu et e 
çiy, çiy yemişlerdir. , 

Tahdidi Teslt" 
hat Kon/ eratı~~ 

Cenevre - Silahlann ;~ 
didi için Cenevrede toP·ıde 
makta olan konferans, den• riıt 
kullamlan canlı kuvve~µ 
azaltılması meselesini go de 
mekle işe başlamıştır. Celse dı. 
(32) devlet murahhası vıı~, 
Fransız murahhası M. fdas~yt' 
bu meselede, yalnız b~h~ ıı• 
Hler değil, bahriye sıla ~ıı· 
dazlarmm nazarı dikkate 
masını teklif etmiştir. bıtSl 

TeşkllAt heyetinin bu lçtimaında 
lzmirde :urar görenlere yardım 
meselesi konUfulmuı, Bunun için giden 
vekillerin vereceği lxahahn öğrenllme
alne karar verilmiştir. 

HALK FIRKASININ 
GÖRÜŞÜ iLE 

Vaziyet Nedir? 

Hazinenin 
Nasıl Başka 

Bin Liralık Kazancı 

El erde Bırakılır? Haber DoWu 
Bukadar 

Derken söze Rus murah ((etİ 
Litvinof ta karışmış, ııs ıı1 
teşkilat ile alakası olan ge sı· 
lik teşkilabmn da azaltı1ın;,sı 
m söyleyince Alman murah et· 
ayağa kalkmış ve itir&ı 

miştir. f ,ır 
Bu sırada İngiltere ile ~)ıit 

aa murahhasları arasında _:ıte" 
ihtilafı çıkmışbr. Çünk~ l~s~ııt' 

re deniz kvvetleri babsiJ11 rııı•~ 
ve hava kuvvetlerinden a"jl bbf' 
istemiş, fakat Fransız nıur~tıS' 
sı bunu kabul etmemiştir· s6f 
ya da Fransız murahhasın•0 eıce 
lerine iştirak etmiştir. E~;,dt 
İtalya ile ·Fransa ayni fı b}JPı 
iken bu defa İtalya ınurs ~ııııı 
Fransadan ayrılmış oıduı;~ (ı• 

Saffet B. izah Ediyor 

Ankara, 8 - Son günlerde 
fırkalann milli blok yapacağı 
yolundaki] neşriyat arasındaki 

Gazinin mevkiine dair tekrar 
bazı f eyler yazılmışb. 

Halk fırkasının umumi kiti
bi Saffet B. bu hususta de
miştir ki: 

- Gazi Hz. Serbes Cüm
huriyet ( fırka liderine yazdık
lan mektupta kendilerinin 
Cümhuriyet Halk fırkasının' 
umumi reisi olduklanm tasrihe, 
lstanbulda neşrettikleri beyan
name ile de bu tasrihi haki
kati tavzih etmişlerdir. Bu 
•uiyet bugün de hiç değişme
miştir. Kat'idir Ye değişmiye
cektir. 

Binaenaleyh fırkamızla Ser
bes Cümhuriyet fırkası ayn 
ayn fırkalardır. Bizim umumi 
reisimiz fırkamızın banisi Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleridir. 
Serbes Cümburiyet fırkasının 
reisi de Fethi Beyefendidir. 

Yalnız Gazi Hı. Fethi Be
ye verdikleri malum cevabi 
mektuplarında bildirdikleri n
zere kenbileri Reisicümhur 
bulunmaları dolayısile fırka
mızın reisliği filen vekilleri 
olan ismet Pş. tarafından ifa 
edilecektir. Fırkamız önümüz
deki meb'us intihabatında 
akalliyete düşerse umumi re
isimiz Gazi Hz. fırkamızın ba
şına geçerek riyaseti bilfil ifa 
buyuracaklardır. 

Bütün hakikat işte budur. 

Mümkün Değildir ... 
• 
ise Hayret Etmemek 

Türk şirketlerinin muvaffa- 1 sını alakadar vekaletlerden 
kiyetlerile göğsüm kabarır, 1 rica edeceğim: Kayseri - Sivas 
severim, sevinirim. Hazinei mil- şimendifer inşaat müteahhidi 

lelin ızrarına bilerek sükut Küçük Asya şirketi batb ik-

etmektende vicdanım sızlar. 

İşte bu hisledir ki muhterem 

gazetenizin delaletini rica 
ederek (35,000) liralık hazine 
hakkının meydana çıkarılma· 

mal ve teslim etmiştir. 

işinin karından vereceği 
muamele vergisi hariç olma1' 

üzere, amele ve müstahdemin
den peşin kestiği kazanç ver-

1 

Serbes Fırkanın Görüşile 

Vaziyet Nedir? 
Lider Fethi Bey İzah Ediyor 
Her iki fırkanın da Milli 

bir blok teşkil edecekleri hak
kında Milliyet gazetesinden 
naklen geçenlerde sütunları
mıza geçen haber münasebe
tile Fethi bey demiştir ki: 

- Her iki fırkanın cümhuriyet 
umdeleri yekdiğerinin aynidir. 
Bu hususta esasen iki fırka 
arasında nazari olarak ihtil&f 
yoktur. 

Bizim fırkamız siyasi ba-
yatta, idare ve ikbsadiyatta 
daha ziyade hürriyet tarafta
ndır. Bu itibarla Halk hrka
ıından ayrılmaktadır. 

Dediğiniz gibi bir blok te-
tekkül ederıe her iki fırka da 
prensiplerini muhafaza ederek 
Cümhuriyetin banisi olan Gazi 
Hz. nin işaretlerine tibi ola
caklar demektir. (Milliyet) p• 

zetesinin verdiği haberi bu su
retle anlamak icap eder. 

Nuri Bey Ne Diyor? 
Serbes fırkamn umumi ka· 

tibi Nuri bey de şu beyanatta 
bulunmuştur : 

-Blok hakkında üç günden
beri gazetelerin neşriyatından 
benim anladığım şudur: Cüm-
huriyet Halk fırkası ve Serhes · 
cümhuriyet fırkası, Cümhuri
yetçilikte, liyiklikte ve milli
yetçilikte yani bu üç esas ga
yede müttehit oldukları izah
tan varestedir. 

İşte bu iki fırka bu esas 
Ye gayeler üzerinde bir cüm-

huriyet bloku teıkil etmiş olduk· 
ları takdirde prensiplerden 
hariç kalan unsurların mem
leket idaresinde mevki tutma
maları makaadı temin edilndt 

gisini bugüne kadar hazineye ı fünde bulunmamışlar. Kazanç 
teslim etmemiştir. Beyanname kanununun açık maddele
vermediğinden kanuni ceza- rine rağmen ne şirket insaf 
·ı b b ( 45 ) b' ı· edip veriyor, ne de alikadar-

sı e era er ın ırayı 
1 

. • 
k h 

ar ıstiyor. 

~ütecaviz vergiye arşı a- Son Posta: bu iddiayı, sırf 
zıneye teslimat biç denilecek d'kk t• lb t k · · 

nazarı ı a ı ce e me ıçıo 

derecededir. Her ay başında neşrediyoruz. Eğer vaziyet bu 

vermekle mükellef olduklan şekilde ise hayret edilmek 
beyannameyi bile vermek lfıt- lazımdır. 

Dünya Ufkunda Kara Bulut Var, 

Harp Arifesindeyiz 
Londradan Böyle İddia Serdediliyor 

[Baş tarafı 1 inci ıayfada] 

Çünkü son harp A vru
panın ikbsadi sistemini if
lasa sürüklemiştir. Bugünkn 
devlet adamları halkın nazarın
da o kadar itibardan düştüler 
ki, mevkilerini hile ve yalanla 
muhafaza edebiliyorlar. 

Gelecek harbin sahnesi 
şark olacaktır; Hindistan, Ara
bistan, Flistin, Suriye, İran, 
Efganistan ve Mısır. Bu mem- . 

olur. Bu itibarla bu cüm
huriyet bloku memleketin 
ve alisinin hayrına ve men-
faatine olmuş olur kanaatia
deyim. 

- Bu blok için iki fırka 
rüesası arasında mtikileme 
cereyan etmiş midir? 

- Ben bab-::rdar değilim. 

leketlerde, bugün, Avrupa 
emperyalizmi sert ve çetin bir 
kavga ile meşguldür. Amerika 
İngiltere, Fransa ve İtalya 
emperyalizmi buralarda boğaz 
boğaza çarpışıyorlar. 

Son zamanda Fransa, İngil
tereye bir darbe vurdu. Ta
mamen lngiliz müstemlekele
rinden geçmesi lazım gelen 
Irak petrollerinin borularını 
Suriyeden geçirterek Şama in
dirdi. Bu vaziyet Musoliniyi 
müthiı kızdırdı. Musolini diş 
biliyor, ve hummalı bir surette 
harbe hazırlanıyor. 

Mısır ve Hindistandaki ihti
laller, Avrupa mallarına gö te
rilen muhalefet, değil yalnız 

lngiltereyi, bütün emperyali t 
Avrupayı düşünceye sevkedi .. 

ve İngiliz murahhası~ın ofe' 
kirlerine istirak ettiğin• 5 b'f 
miştir. Şimdi bu mesel~ııl 
murahhaslar arasmda jt 

bir içtimada görüşülecekt.~of 
Hindistan DüzeleJJl~J bi' 

Bombay - Hint ah\'ab ~( 
türlü düzelemiyor, aJ~nS.11,11p~ 
rarlara karşı nümay~Ş ) pDfij, 
bir kısım halk üzerıne ~.fı. 
kuvvetleri ateş açmış .. "e 9~ş~ 
leyi dağıtmışbr. Bir nuo> / 

Jle üç polis yaralan~te~et 
yor. Çünkü bu iki ıne~~,,O~ 
Avrupa emtiasının en 
'ki d t ı pazan ır. ·oi 

Avrupai emperyalizI11
1

0fl b~ 
dürmek istiyen Rus~ıı ediY~ 
kavgayı yakından takiP ş•' et 

Hülasa, bütün yollar ıı!itı1 . 
'd' b .. tün tab fııf gı ıyor ve u r 'ı1 

bir noktada toplanıY0 • bflff1 p 
terenin en meşhur aıu tıııf 
( H. G. Vells ) bugOıı ~lld~ 
tehlikesinin ı 914 5e:ııııfl&1 
olduğundan daha ~ 
ğım söylüyor. profeS 11' 

Meşhur bir Alma
2
n) 5eııeS ııı 

rü yeni harbin ( 193 yııc'~ 
den sonraya kalnı• ~" 
haber veriyor. eliYot ~ ... 

Demek ki harp g ·oi t9 .,ıı 
illetletl ,,,. 

bu harp Asya 111 d'yot· " te 
sim gaye ini takip e ı dil'IC~ 
milletleri bunu nazarı b;ptl

1 almalı ve ona gar:,woıı 
malıdır: HARP GE 
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M Gönül Ferman Dinler Mi ? aıatya'da lngilterede Heyecan Uyandırdı . 

--~--------------------------------~t-

si:~:~af·~~~ıiy~;;iç ~ Gönlü idare Etmek 
~ Fırkamn:ın k-üşa-dında başla Vail K a b ı· ı M ı· d ı· r ?. 

Y olduğu halde bütlin memurlan d,,, 1 
I c etUk, fakat merkez memur- ı 

d~bdan başka kimse ıelmedl. Erklnı istesek Sevmiyebilir r 
tvletten mcmlekctlmlz.e teşrif eden Kadife Rop 

tevıtın ınerasimlne iştirakimiz. muvafık M İ Y İ Z ? 
IÖ ~I 
lı l'\i rrıcdi: Biz bunlan sükQnetlc 

c""'tllik. Yalnız 29 Teşriııievvelde 
b liınhuriyet bayramının tes'idi için 

-~tırlanan programa ithal edilmeyişi
t :ı, Yalnıı bir.im değil, biitGn halkın 
~••llrünü mudp oldu, Memleketin 
ıaı:llletl için faydalı yollan bulmıya 

••n biz vatandaşlar Türk değil 
'-1}!,jl 
llıl Bu teı-efll gllne ait programa 

çı,. ithal edilmedik? Yoksa harici 
"t d L '-ı •nlli dilşmanlua kartı evlltları-
... .:ıı lıanlle topraiJmızı yufurara!i 
._ ıaa klll'taranlar aruında bizler yok 
~ljl 
811 Efendilere bunu aoruyOTUL 

Malatya Serbea fırka 
ocak reisi 

Abdurrahman 

Gayri Mübadiller 
Meselesi 

cı. 
111ıı1ır' 111übadillerden lstanbul meb'usu 

~treıni Kavalalı Hüseyin Bf. ye: 
11htcrem Beyefendi 1 

•O.~ t~at derdi müzmir.1 hakkındaki 
•I ti beyanahnı:un blimem kaçıncısı 
tt~ 29 Teşrinievvel 930 tarlhll "Milliyet,, 

llıııı )tni lr.ahahnır.ı da okudum, Affı 
llıtı ıı rica ederek aaklamıyacağım ki 

~· ettiği seraplar sadra 9tfa değil 
lıa lldarlara yeniden bir :uk nefes 

cıı.~1tıl oldu. Bu paranın kimlere tevz.1 
.... aca• 

ı., gını demek allkadar komisyon• 

ff.,~ hükOmet h1l1 bilip anlamamıı ki 
ltıllıa Ye veklletl tetkik, Teemmtll, 

'ııla kere, lstlıare iHih~ den sonra 
L . Yıp zir ve baUiya anlatacak keıke 
"il ribı 't h beyanatta bulunmasanız. ÇGnkU 
~- tr ıuretle muhtaç ve her su.retle 
~•llı 
(~· 1 ve perişan ıayrl mllbadlller 

l içlerinde halleri 0 eltm sıfatlarla 
._lıtt "-1... aııf olmak bedbahtlığından masun 

~I ıab ilinh gibi ancak pekaz 

' lcr var. ) böyle aözleri ltittikçe 

~lrll •ban gGldüren, Hayır eatağfu
~bq h, dllbun ve mGteeaalr eden bu 

tlS,d llıuamelAbn takatşlken tevallalnt 

"-b~~ emin olunuz, Beyefenl ld 
~ )etten yeae d69Uyorlar. Senelerden 

llııtaıı._ •liı:n ve en hakaız sefalet içinde 
\aıd 0lınakla maddiyat ve maneviya-

''hl llı Ptk çok ıey k.aybetmiı olan 
~ lllallbadlller bili herıeye rağmen 
lııı!;•ıuıı ıılçfn bir tllrlll verilmediğini 
'-'. ec:ek kadar aptal ve ahmak bir 

~tl111e111f1lerdlr, 
~ll11111 cetlerlmln bOyllk dostu 
ı.... · IC~ merhumwa bir cUmleaUe 
~·11 ~ ta rrı ı u Suasam verem olacağım, 

ıL-·Yltıem 
~ -....n 

hGrnıetıer efendim. 

lebaıı Vqlnftoa sefiri merhum 

Ali Ferruh Beyin oflu 

~ Ali Müçteba 
'9~ PosTA - Gazetelerin aon ha
~ ~ lllre Hariciye veklletl bu pa
"'-t 'bııe alt olduiunu tudik etmiştir. 
~ .. ı. hııauata reamt bir ifade 
f l\Q -:ıur. 

., 11 ~elctuplarının devamı 
llcı sagfamızdadır.J 

'teı •L_ 
1'1.qı numartl$ı: Q 

Geçenlerde İngiltereden Hin
distana giderken Fransa ara
zisi üzerinde yere düşüp ya
nan ( R. 1O1 ) numaralı balo
nun uğradığı kaza, timdi 
tahkikat safhasındadır. Ve bu 

tahkikat dikkate çok şayan 
bir şekil almıştır. Bir taraftan 
işe Avam kamarası da vazı
yet etmiştir. Elliye yakın insan 
hayabna malolan bu kazada, 

verilen maliimata göre, ihmal 
ve teseyyübün büyük bir yeri 
var gibi görünün yor. 

Çnnkn: 
Avam kamarasının bu me

seleye tahsis ettiği celsede 
de, tahkikat heyetinin reı.sı 
olan Sör Con Simon, İngiliz 
hava merkezi olan Kardink-

PEYAMi SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

l'ATIB-BARBIYE 
~~~ içinde çok derin, 
\'-'~td· 1 duyguların uyanışını 
L'tl,~Yordu; hafifçe titremiye 
"'<t~ • Yakın bir istikbal 
'tlltJ\t t fuurundan bazı soluk 
~af, :•ç?Yordu ; gözlerini o 

~ ilat ~~ çevirebilse, ha
~ ttt,,

1
• ~r hafta veya bir ay 

b Zi~0.rebileceğini anlıyor
~ ı-çok nınde kendiliğinden 
~ tltli llı~adeleler hallediliyor 
ltt~bi~tı~e er beliriyordu, fakat 

tttıed~ kat'iyetle öğrenmek 
L l. 

t 'ltp 
~ı... : ıöztinün .. .. ş· · ~Ye onune ınası 

kt .. ..1~aşladı. Cevabını 
"-'UUden ısrarla bek-

lediği bir sual sordu: " Şhia
si ne olacak ? ,, 

Sonra, muhakemesini kap
lıyan bütiin tozlar silindi ve 
bir siyah tahta üzerine tebe
ıirle yazılmış gibi açık, berrak 
fikirler birbirini takip etti. 

Düşünüyordu: " ben arbk 
Şinasiyi sevmiyor mıyım?,, 

Altı ay evveline kadar bu 
ıuale kolayca bir cevap vere-
bilirdi, altı ay evveline kadar 
Şinasiyi şüphesiz seviyordu; 
ama nasıl? bir çocukluk hissi
nin devamile mi? Komşu gibi 
mi? aile dostu, arkadaş gibi 
mi? Buıllan vaktile çok ~ 

tondan iki rapor almış ve bu l hazinelerinin patlaması netice
raporlan meb'uslara tebliğ sinde bu kazanın olduğunu 
etmiştir. Bu raporlardan biri- bildirmiş, ilk tecrübeler yapıl
ni (101. R) numaralı balonun dığı zaman bu mahzura iıaret 
resmini çizmiş olan mühendis ettiğini ve uzun bir sefer 
Rişmon vermiştir. yapmasına müsaade vermediğini 

İkinci rapor, hava nezareti bildirmiştir. Bu rapor, mecliste 
müfettişlerinden birine aittir. şiddetli bir heyecan uyandır-

Bu müfettiş, raporunda ha· mışbr. Mes'ullerin şiddetle 
lonun iskeletine sürünen gaz takip edilmesi istenmektedir. 

Yozgat İntihabı 
Feshedilecek Mi? 

Yozgat ( Huıusi) - Yozgat 
intihabı bitmiş, sabık belediye 
reisi Karslı oğlu Yusuf efendi 
kazandınlmışbr. Maamafih halk 
ıikayette bulunmuştur. intiha
bın feshi mevzubahistir. 

tırmışb ve zaman zaman en 
saf çocuk ihtirasından en adi bir 
itiyat bağlanıtına kadar ona 
karşı her türlü alikayı duy
muştu. 

Yedi sene evvel, Faiz B. 
kansı öldükten sonra, Kuru· 
çeşmedeki yalıda oturmak 
istemedi. Maarif evrak mU-
dürliiğünden tekaüt edilmişti, 
Üsküdardaki büyük evi de 
yanınca, azalan varidatına gö
re daha sade bir yaşayış te
minini düşündü, Gillteri muha
faza ederek öteki hizmetçilerin 
kimini savdı, kim.ini evlendirdi. 
Fatihteki bu eve taşındılar. 
O vakit Neriman on beş ya-
şında idi ve Slileymaniyedeki 
kız lisesine girdi. Orada Şina
sının kız kardeıi Nezahetle 
tanıştı. Ayni ıemtte ve ayni 
mahallede oturduklan ıçm 
mektebe beraber gidip gelmi-
ye başladılar. 

Faiz B. biru ney çalarch. 
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Nezahetin kardeşinin kemençe 
çaldığını öğrenince onunla 
tanışmak istedi. O tarihten 
sonra, Sinasi, Nerimanlara ıık 
sık gelip gidiyordu ve o gün 
bugiln, ailenin bir ferdi gibidir. 

Faiz Bey Şinasiyi oğlu gi
bi sever. Evvli bir erkek 
evladı olmasını çok istediği 
halde olmadığı için; ikincisi ele, 
Şinasinin tabiiatlan Faiz Beyi 
meftun etmişti; başkalanna 
Şinasi den bahseden Faiz Beyin 
ekseriyetle kullandığı tabirler 
tunlardı: 

- Sessiz, balük, fevkalade 
terbiyeli, fıtreten asıl bir ço
cuk, büyük bir rikkati kalbi 
var. Hissiyat aliye sahibi, 
hem de bir kemençe çalıyor, 
yakında en büyük satizei 
musıkıye aranında ismi geçe
cek. Dinlerken gözlerim yaşa
rıyor. Ben bu çocuğa meftu
num doğrusu. 

Faiz beyle Şinasi arasında 
mizaç benzeyişleri pek çoktu: 
ikisi de, şiddetli his feveranları 
halinde bile .... izliklerini mu-

Bir genç kari bana soruyor: 
" Gönlü istenildiği gibi idare 

etmek, ve istenilen istikamete 
çevirmek mümkün müdür? Mu
hayyel aşklar bile bizim irade
mizin haricinde değil midir?" 

Bu sual daha ziyade ruhi
yat ilminin çerçevesine girer. 

Bizde ötedenberi: gönül 
ferman dinlemez, derler. Nete
kim çok kimseler biliriz ki 
nevmit bir aşka düşmtişlerdir. 

Onlar da bunu bilirler, fakat 
bu aşktan ~lmalanna im
kln yoktur. 

Daha geçen gün bana böyle 
bir vak'a anlattılar. Genç bir 
kız bir baloda tesadüf ettiği 

ve bir defa takdim edildiği ' 
bir erkeği ıevmiş. Erkeğin 
haberi yok. Fakat kız bu aş- ı 

kını hayalinde büyülte büyülte 1 
kara sevdaya tutulmuş. Bu 
hissini erkeğe de söyliyememlş. 
Nihayet bir gün erkeğin evli 
olduğunu haber almış. Arbk 
ilmidinin kesilmesi ve aşktan 

kurtulmtısı lazım gelirken, bü
tün bütün hastalanmış ve dö
teklere düşmüş. 

Fakat bunlar marazi aşk
lardır. Cins terbiyesi kuvvetli 
ve sağlam, erkeklerle müna
sebeti tabii olan bir genç kı
zın bu kabil marazi aşklara 
düşmesine imkan yoktur. Ne
tekim garpte bu kabil aşklara 
pek tesadüf edilmiyor. 

Bunu size diğer bir misal ile 
de izah edebilirim. Faraza dün
yanın en güzel sinema artistle-
rini görüyoruz da sevmiyoruz. 
Yahut fakir bir aileye mensup 

' J 
Her aile kesesine uygun 

gelmezse de mevsim itibarile 
muvafık, ıekil noktasından da 

çok zarif bulduğumuz şu kadife 
robu dikkatinize arzettik. 

bir gencin kendisinin erişmesi mesi mümkün olmıyan kimse
mümkün olmıyan bir güzeli leri ıevemiyoruz. O halde se
veyahut çok zengin bir aile vebileceklerimizi muayyen hu
kwm sevmesi nadir şeylerden- dutlar içinde aramak lüzumunu 
dir. Aşkta imkinm mühim bir kabul ediyoruz demektir. Bu 
rolü vardır. l&J'UJ'et gönlümüze bakim ol-

Hiçbir kaydı, hiçbir mania- mayı emrediyor. Bunu tabii 
yı ve tabii hiçbir neticeyi bek- g6rUyor ve bu hakimiyeti ya
lemiyen aşklara marazi demek pabiliyorm. 
zaruridir. Şuhalde iatediiimizi ae-

Şuhalde gönlümüzii bir Yip sevmemek te kısmen bizim 
dereceye kadar idare mum- elimizdedir. 
kündür, mademki bizce irişil- Hanımtegze 

bafaza edebilen ve yalnız ken• Bunlann içinde uzun ve 
di kendilerine mahrem olma- tatlı kıt geceleri vardı. Neri• 
sını bilen insanlar. Başkalan- man da ut öğreniyor ve bera• 
nının tecessüsünti hissettikçe ber au yapıyorlardı. Birçok 
kapanan ruhlan içinde mahsur; geceler Faiz bey ve Gülter yab
ve bunun azabım ve şerefini yor, onlan baş başa bırakıyorlardı• 
duyduklan için vakur ve muz- Neriman, bu meşru dekor 
tarip bir görünüşleri var. içinde Şinasiye her manasile 
ikisi de şarka ait birçok şey- bağlandı ve ona herşeyini ver· 
leri, Şinasi alaturka musikiyi, di. Bunlar hem iki kardeşe, 
Faiz bey tasavvufi edebiyab hem kan kocaya benziyorlardı. 
çok sever. Sık temaslarla, bir- Ve iki kardeşi, iki sevgiliyi, 
birlerinin malumat ve ihbsas- iki zevç zevceyi birbirine bağ· 
larını mübadele ettiler. Jıyan bütün duygulan hisset-

F aiz bey bunun için Şinasi miye başladılar. Mahallede 
ile Neriman arasındaki müna- doktorun tavsiyeleri yüzünden 
sebetin ilerlemesıne mani ol- g:eçiken nikahları bekleniyordu. 
madı ve aralanndaki hissi ali- En mutaassıplar bile, onların 
kanın bütün safhalarını sezdir- bu sevişmesini biraz tabii ve 
meden takip etti. Azami de- ahenkdar buluyorlardı, bu ni• 
recede müsamahakar davran-

t kihın geçikmesine rağmen 
mış ı. hi k' 1 hl · d b' Şinasile Neriman, adeta ge- ç . ımse a ey enn e ır 
ce gündüz beraber yaşadılar. dedıkodu yapmadı. Zamanın 
Akşamlan Darülfünundan ça- 1 çirkin şekillerine intibak et- . -
kan Sinasi, liseden çıkan Ne- yen Şinasinin sessizliği ve ta
rimanla buluşuyor ve geziyor- hiiliği, ona semtin muhabbeti• 
lardı. Hemen her gece Şinasi ni kazandırmışb. 
Faiz beye uiruyordu. ( Arkası var) 

1 
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BAREM DEHLiZLERiNDE 
GÜLFiDANI IHTİY ARIN ELiNDEN 

HAIZF MAHMUT EFENDİYE 
KAÇIRMAK iÇiN HACI 
OYUN ETMiŞLER 1.. 

Hünkar, bütün hayatında l 
ilk defa olarak yabancl k:ı
dınlarla karşılaşıyordu. Öyle 
yaşmaklı, feraceli, elleri ve 
ayaklan kapalı kadın görme· 
mişti. Doiduğu gündeııbiri 
açık yüzler, daiınık saçlar ara
sında ya.pınıştı. Bu sebeple 
birdenbire şaşırdı, kelime bu
lup söyJiyemedi, bıyıklarını 
karışbrdı, kulaiını kaşıdı, ni
hayet sözü Sadrazama bıraktı: 

- Lala! dediğin anahtar 
bu hatun kiıilerde mi, yoksa 
fU mollada mı? 

- Hepsinde sultanım! 
- Söyle de çıkarsınlar, sa-

na teslim etsinler! 
Hekimoğlu, molla Haşmete 

hitap etti: 
- Hacı hafız Mahmut efen

diyi tanır mısın ? 
Şair, seri bir intikal ile 

maslahab anladı, huzura çağı
nlmalannın Gülfidanla alaka
dar olduj'unu idrak etti. Fakat 
bu alakanın şümulünü ihata 
edemediği için de endişelendi. 
Mahut efsun meselesinin hün
kara kadar aksettiğine zahip 
oluyordu. Maamafih temkinini 
bozmadı, cevap verdi: 

- Evet, tanırım. Komşum
dur, sersem bir adamdır. 

- Onun vaktile kaybolan 
halayığını sen efsunla bulup 
getirmişsin. Sahih mi? 

Haşmet, gtildü. 
- Bu bir litife idi, ters 

netice verdi. 
- Anlat ta velinimet efen

dimiz dinlesinler. 
- Efendim. Hafız Mahmut, 

yetmiş yaşındadır. On, on iki 
yıl evvel satın alıp büyüttüğü 
güzel bir halayığa gönül ver
miş. Halbuki halayık, onun oğ
lile sevişiyormuş. Bunak adam 
bir gün bana geldi. Şirinlik 

muskası istedi. 
Ben de alay olsun diye üç 

muska yazdım. "HalekallahUl
bakar, ali suretülbeşer ,, ve: 
••Eyt hıretbahşı esfiyai ibat
ne tuhaf bendeler yaratmada
sın,, gibi şeyler! Şukadar ki 
herife acıdığım için bir de na
sihat verdim. Yani ruhi telkin 
yapmak istedim. ..Bu muska
ları kullan, kırk gün de kııı 
görme, sesini işitme,, dedim. 
Sözümü tutabilirse, aşktan kur
tulacağını umuyordum. Çiinkü: 
"Dur olan gözden, gönülden 
dfır olur~, sözünde isabet var
dır. Her ne ise, bu adamcağız 
muskanm birini kızın qijine 
koymıya ç.alıprken oilwum aesi
ni işitiyor, dinliyor Ye kızla deli
kanlının mercimeği fınna Yer
mek fizre olduklarını anlıyor. 
Herif sevdalı ... Bu sesleri 
ifitince dayanamıyor, içeri 
abhyor, oğlunu dövüyor, kw 
da dövmek isterken ellinden 
kaçınyor. [Naile Hanımı gö1-
tererek] Hamm efendinin evi
ne iltica ediyor. Alt tarafını, 
emrederseniz, Naile Hanım 
söylesinler! 

Hünkir telaşla emretti: 
- Söyle kız bekletme! 
Naile hanım, huzura davet 

olunmalarının Gülfidan yüzün
den olduğunu anlayınca müs
terih oldu ve nazlı bir el 
darbesile yaşmağını açb : 

-Efendimiz !-dedi-Hafız Mah
mudun balayığını birkaç kere 
hamamda görmiiftüm, beyen
•iftim. Güzeldi, temizdi, ve 

Bu, Bir Latife İdi. Ters Netice Verdi! .. 

gönill kapıcı bir masumiyeti 
vardı. Efendisinin oğlile dert
leşirken baskına uğrayınca 
korkmuş, gece yansı çırılçıp

lak, bize gelmiş. HüsnU kabul 
ettim, macerasını dinledikten 
sonra teselli verdim, evimde 
alıkoydum. 

Fakat kız, efendi zadtsine 
candan işıkb. Gece, gündüz 
onu düşünerek ağlıyordu. Bu 
acıklı hicran iniltilerine daya
namadım, kızı sevgilisine ka
vuşturmak istedim. Hemşirem-

le, F ıtnat Hanımla görüştüm, 
sonra tlçümüz birleftik, Hq
met Efendi dainize müracaat 
ettik. bir tedbir kurduk. 

Senelerdenberi babalık e~ 
tiği genç bir ima utanmadan 
taaftuk eden ihtiyan çağıra
caktık, fdya efsunla getirtl
yormuşuz gibi km ona gö .. 
terecektik. Ukin f&lkın ihtf· 
yarın km alıp götüreceği 

sırada kendisini miitlıiş surette 
korkutacakbk ve kw oğluna 
vermesini - periler ağnndan • 
ihtar ettirecektik! 

[ Arkuı var 1 

Merdiven Altında Tutulan Hırsız 

SabıkalıHüseynin Vur
duğu Genç Tehlikede .. 

Vefada, Kovacılar sokağın
da oturan Darülhadis mahal
lesi bekçisi Mustafa Ağa 
akşam saat (9) a doğru evinde 
ailesile otururken ~bahçe kapı
sının açıldığını duymuş. Bek
çinin oturduğu ev bahçe için
dedir. Kapı gürültüsü olduğu 
halde içeri kimsenin girmedi
ğini gören .Mustafa Ağa or
tanca oğlu Cemal Efendiye 
dışan bakmasını söylemiş. 
Delikanlı bahçeye çıkınca 
tanımadığı bir adamla karşı
Jaşmqtır. 

Ve anlamı' ki bu adam 
hırsızdır. O, kaçmak ıçın 
bahçe duvarından atlarken 
Cemal El. de arkasına dilf
mfiş,'40-50 metre sonra yetİfllıit 
ve yakasına yap1fmı4tır. Yaka
nma teblikeai k.arfısında 1&1•
ran hırııı, eauen evvelden 
hazırladığı matah çakıyı Cemal 

Bir Liraya 
Maktu Fiatla Rozet 

Verilir Mi? 
Y oıgat, (Hususi) - Cüm

buriyet bayramı münasebetile 
buradan nahiyelere rozetler 
gönderilmiştir. Birkaç gün 
sonra Kızılkoca nahiyesinden 
Y ozgada gelen bir köylünün 
yakasında iki rozet görülmUt· 
tilr. Vakti geçtiği halde böyle 
yakasında rozet tafımasının 
sebebi sorulunca : 

- İki lira verdik, nıçın 
vakti geçsin? Diye cevap ver
miştir. 

Bir rozetin köylüye bir lira-
ya satılması elbette ki doğru 
~ldir. Alakadarların bu işle 

adar olmua p.yanı arzudur. 

efendinin böğrüne saplamış ve 
biçareyi yere serdikten sonra 
tabanları yağlayıp kaçmakta 
devam etmiştir. 

Fakat tam bu sırada kar
şısına mahalle bekçisi çıkınca 
hırsıdar geri dönmiye mecbur 
olmuştur. Bir taraftan bekçi, 
bir taraftan da kahveden çı· 
kan halkın pefİııe takıldığını 
garen hınız, o sırada açık 
bulduğu bir kapıdan içeri 
dalmışbr. Bu ev, Arap Ha
san ağanın evidir. Hırsız 
içeri girer girmez merdiven 
albna saklanmış, hemen yiizO 
koyun yere yatarak sinmiştir. 
Biraz sonra halk. gelmiş, hırsızı 

elinde bıçağa ile birlikte 
bulup polise teslim etmiştir. 

Dnn kısaca ipret ettiğimiz 
bu vak' anın şerir kahramanı 
sabıkalı bir hırsızdır. Adı da 
Hüseyin Salihattindir. Yarala
chjı Cemal efendinin yaruı 

apdıı. 

Yozgatta 
Belediyenin Daha iyi 
Çalışması Lazımdır 
Yozgat ( Husuıi ) - Bir fı

nndan alınarak vali beyin 
sofrasına konan ekmek kdil· 
diği zaman, ekmeğin içine yer
leşmiş bir farenin de ikiye 
ayrıldığı görülmüştür. Vali bey 

bu ekmeği bizzat belediyeye 

götürmütür. ----
Manisada Kırk Bin 
Liraya Vali Konağı 
Manisa - Kırk bin lira sarfı 

ile burada bir vali konağı 

Japtınlacaktır. 

Halledilen Bilmecemiz 
2 3 4 5 6 7 8 g 1011 

A 

Soldan Sağa, 
aıoiıga: 

1 - Serbes 4, isim 4, 
2 - Gece 3, Çıplak bqlı a, 
3 - Yemek 2, btıytık ke-

mer 5, nota 2, 
4 - 1, 3, 5 ...• 

3, doymuş 3, 
5 - Sanem 3, vücudun 

ortası 3, 
6 - Haydutluk 7, 
7 - Kırmızı su 3, pişme

miş 3 
8 - Şüphe 3, bir cim ta

vuk 3, körfez 3 
9 - Kırmw 2, tüfek ak

samından biri 5, ile 2 

10 - Nota 3, sokak 3 
11 - Kemiğin içindeki 4, 

cedit 4. 

ÜSKUDAR 
HALE SİNEM ASINDA 

İki filim birden 

BAHAR ÇAPKINI 
ve 

iKi KANUN KAÇAGI 
Hergün gündüz 3 ve, 

geceleri 9 da. Cuma günleri 
2 de, 4 te, 9 da. Gelecek 
program: 

KANLI SEVDA 

MiLLET TİYATROSUNDA 
Bu akşam Tiyatro mUdilrlyetl şereflae 

aan'atklr Nllfft Bey, ammU komik 
ıevki Bey, rejiaör Karalr.. EfeııclJ ff 
rUfekai aan'ahaıa lftfrakile: 

"BALLI BABA., lluthike 2 perde. 
(MerhWl'l komikler iiatadı Haaan Ef-dl 
aahnede) "YAVRUM KOMiSER) komedi 
l perde. Şehrlmhıin medan tftlhan Hafıı: 
Burhan Bey Ye arkada9lan tarafuulan 
"Blly&k kouaer,,. Dana, varyete, komedi. 

RAŞIT RIZA ARKADAŞLARI 

Franaı:ıt tiyatroaunda 13 teşrlnlaanl Per
ıembe akıaaı 21, 90 da ve 14 tetırlal· 
aanJ Cuma zlnü matiae ıs, 30 da ve 
•ece 21, 30 da (iKi CANBAZ) vod...U 
5 perde Nakleden: Mahmut Yuul B. 

•• • 

DlUHIDl HAilRAT 
Rwı Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdilrü 

Agabekofun Hatıraları 

Enver Pşe Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında baflıyoruz. 

Sinemalar 

PAUL WHITEMANN 

GLORY A SİNEMASINDA 
CAZBANT KIRALI 

filminde büyük bir muvaffakiyet kazanıyor. 

Şehzade Başı 

HİLAL SİNEMASI 
Bufiin sesli sinemaya başlıyor • 

BRODVA Y MELODi 
ANITA PAJ ve BESSI LOV tarahndan tcmall edilen 

Sesli - Sözlü - Şarkılı muazzam film 
Aynca komik, sesli, sözlü, varyeteli 

Matineler 2,30 - 5 Suvare 9,30 da başlar 

Parla'te ( Thcatre de la Michotıliere ) de büyük ruuvaffaklyetlc ırösterill' 
( S E X E F O R T ) nam muaı:ı:am filmini ibda eden 

VİCTOR BOUCHER 
TamameD Franaızca .Oıtlli 

SEVGiNiN 

MELEK ve ELHAMRA Sinemalarında 
EM 1 L JANNIGS'in 

D 1 E T R 1 C H ile beralıler teman ettill MARLENE 

MAVi MELEK 
aÜp« fllıninin Dk lraeal münaaebetile • 

ARIN AKŞAMKi GALA MÜSAMEREletl 
için bu lld kltede de tlmdlden bilet verilmektecllr. -•~ 

Hamit ı Menimin en bilyilk alnema hadiıeaini teşkil edecek olaJI ~· 
Kelek filmi Oıerlndo TUrkçe ve Fran1UCa mUkiJemeler vardır. 

Bugün 

TUVAL Sinemasınd 
Sö:dn ve şarkılı 

AŞK NAGMELERI 
Mümessileai: Sehhar yıldız. 

CORINNE GRIFFITH 

Bina Tahriri 
Komisyonlardan Biri 

Konyadan Geldi 
Bu sene Fatih kazası dahi

lindeki musakkafatın tBhririne 
başlanacağını yazmışbk. Bu 
hususla üç komisyon iştigal 
edecektir. Komisyonun birisi 
dün Konyadan bütün memur
larile beraber gelerek defter
darlığa mtıracaat etmiş ve it 
iıtemiştir. Defterdarlık henüz 
tecrit edilecek mıntakanın ha
ritalarını hazırlamak'la meşgul 
olduğu için memurlara iş ve
rememiıtir. Defterdar Şefik B. 
bu memurlara - ücret isteme
mek prtile - defterdarlıkta ih
zari mahiyette çal11mıya baı
lamalarını bildirmiştir. 

Bir Kaza 
Otomobil Albnda İki 

Kişi Yaralandı 

Şoför Adem Efendinin ida
resindeki ( 2476) numaralı oto
mobil Kasımpaşadan geçerken 
Çubukluda oturan Osman E
fendi ile zevcesi Semine Ha
nıma çarpmış, her ikisini de 
ağır surette yaralamıştır. Şo
för yakalanmışbr. 

Para Alarak Kaçmış 
Üsküdar' da Selimi ye mahal

lesinde oturan Galata posta
nesi memurlarından Nadir E
fendi ile birlikte oturan Zey
nep yahut Melek diye anılan 
Hanımın 100 lira para ve bazı 
eşya alıp kaçbğı iddia oluna
nk polise milracaat edilmiştir. 

• v AN PETRovıctf' 
p A Rrs· mKiR />. ~ 
filmi yann son matinesine kad~ 
terilcccğlndcn ıBrmcmlf ol•~fll 

E L H A M R A SineıııııY 
gitmek için istical ctıııeletl ııJ5, 

fıaveten : KIRAL B09f 
ile İT AL YAN PREN~~ 
GIOVANNA' mn iJdİ 
merasimi. 

DARÜLBEDA Yİ TE!l!S~ 
M E L O ISTAKiUl lflJI''~ 
3 Perde 

12 Tablo 

Yaı:an: 

H. Bemtein 

;a:;~· Ada 11111111 ı 
Dikkat - 6 yap.ndan ~ / 

çocuklar tiyatroya kabul edil~ 

Şehir BütÇe5'1 ı 
Encümenler~ 
Vaziyeti Tetkik ~ 

Şehir mecu.i d~ 
men hası dün .... -- ~ 
toplana~ak mesai t~-,_-J 
bit etmiftir. Diğer etle~· 
ler de havale edife~r~ 
tetkikile iştiial e eııi _~ 
Tetkiki hesabat ene;'.,,. 
lediyenin 929 _b~-__1. 
de tetkikata ~ 

-- • diJI 
Damat ferı 

Yalı~! !il~ 
Dün defterdarlıg ,_ııat ~H 

müracaat ederek t f ıP:J 
dan a%asından °~- 1·~ 
yalısını bir fab~t~,ıır 
için satın aloıak b;rı•>'1 ~ 
söylemişlerse de. al ed: ~ 
çılık mektebi '!' ce'\1,17 fi 
ıçın sablamıyaca11 seti}ct~,t 
rilmiştir. Grupa b.ı' 
Ortaköyde ~iğ~r ~~I' 
tavsiye edihnıştır. hld V,. JJ' 

"k~·-:k ,,,
Gnıp, B~. de tetv' 

sultan eınlikini 
cektlr. 

lı 

ı 
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istikraz Komisyonu Konuşulurke.. lıne Prensip :tıeselesi· 
CavitB.Oldukça Telişa Düşmüştü! 
"Hayır.. Hayır; Bunun Aslı Ve Esası Yoktur!..,, 

bk Eh !.. Harp taraftarlan ar- lan istikaı: yaptıklara vakit ı Bu hararetli münakaşa da bu 
kı?il muratlarına ermi' komisyon alırlar. şekilde sürüp bi tikten .sonr« 

~YılabiJirlerdi. Zavalhlar, 01.. Cavit Bey-Avrupada böyle T ekırdağı ıneb 'usu Harun Hiı-
" ltıdi.ler, uğraştılar. Bin türlü bir itiyat mevcut olduğu mi Bay asıl mese eye yır lı ve 
., ek bın renkli dolaplar çevire- da doğru değildir. Esa- bunun için de Cavıt l eye şu 
,~ de\'leti, muharebe denilerı, sen komisyon olarak aiınacak mufassal suali tevcih etti: 

Cf f, ...... _ · · _l 111!1. ~- para netice itibrile hazineden - Almanyadan borç alınan ltt l ... uııasımn ıçıne."'t\ı'l~ 
t 

1 ar, atabildiler. Fakat ·ş:ıı çıkar ve bu takdirde istikraz parad?n ne kadarı mül i ın tı 
-~ ?1?hiın noktası muhare~ olarak hazineye girecek para harbiyeye sarfedilmi'l''r ve bu 
la 'fıtli körükliyebilmek için da bu nisbctte azalır. mühimmabn bedelleri ne gibi 
"1 ~ıııı olan altın körüğü bul- Ragıp Bey - Ben böyle vasıtalarla teshil edilmiştir? 
la aktı. Bunun için de Alman- işittim de.... Dedikten sonra Eğer bunların krşılıkları öden):k ıtıüracaattan başka çare Cavit Bey şu cevapla muka- miş ise devletin her cephcue 
tld lu \re o da yapılarak gizli bele etti: ifa ettiği hizmetlere karşı ne 

en altı 1 l k t - Hayır, Hayır... Böyle gı"bi faydalar temin olunmuş-
tltiJdi nar meme e e ge- birşey kat'iyen yoktur, ve bu, tur? 

a bizim memlekette bilmem hangi bu 
F'ak u şüphesiz bir istikrazdı. devirden kalmış asılsız ve Cavit Beyin mühim 
da at Maliyenin haberi olma- esassız bir şayiadır. mesele etrafındaki cevabını 
"• 
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giz:lj kapaklı bir tarzda nakletmeden evvel, derhal işa-'"'l>al Erzurum meb'usu Hüseyin 
an b" · "k d d · k" H H"l · S ır ıstı raz ı. Tosun Bey de bu münakaşayı ret e eyım ı arun ı mı 

b, abık Maliye nazırı Cavit ıu sözlerile tamamladı: Bey bu sualile çok esaslı bir 
~bu gizli istikraza ait gizli _ O, Mahmut Nedim paşa düğümün çözülmesine meydan 
~ kaUeri anlatbğı zamrur zamanından kalmışhr. Vf! fırsat vermiş oluyordu. 
ııu \'c biz hayret ettik. b -=======-==-"'~===-===-===== 
ltla~ beraber hi~ te yadırga-
11:1 ık. Çünkü u istikraz de-
""IC " l,ı il aun'i teneffüse bu mem
ıcct k 

llıı t ço tan alışmış, alıştırıl
ş l, 

Benim 1 k •w. tt}' • • ası mera ettigım 
11-.;

1 
lStikraz müzakeresini ya

ttraı Clrırı aldıkları komisyon 
~ 1ndaki rivayetlerdi. Neteh' Cavit B. hakkında da bu 
~Od ta hayli rivayet ve dedi
btU u Yol almışb. Bu münase
~liıı c bunu da anlamak müm-
~ olabilecekti. 

dııa en hunu düşünürken Ku
&. llıeb'usu Ragıp Nişaşibi 
-~daha evvel davrandı ve 
tı~ 8nıe:eleyi ortaya attı. Ra-

. Şoyle sordu: 
ıtıu:; İst~kraz aktedildiği zaman 
-.ttij·lltriz olana bir komisyon 
~~· Acaba Almanlardan bu 
'-t aı. Yapıldığı zaman tahsi-

"'til . "d" ? ~ö .. nıış mı ır 
,

1 
~üyor ki Ragıp bey 

~e "1 e~ biraz kapalı geçmiş 
~~ ~tıi de hayli lastikli ter
~~~ İfti. Halbuki ben işi 

~\lıı Bornıak taraharı idim. 
~)eıı Utıla beraber bu beklen
~e SUal karşısında hafifçe 

, tı, Cavit Bey sadece: 

dtıtdtı~Ytrl diyebildi ve biraz 
, --...liltı sonra ilave etti: 

)C)~ttı..f a.t'iyen böyle birşey 
~· 

"1itıiıtp B. soğuk kanlılıkla 

Kari Gözile 

Beni Tenvir Eder Misiniz? 

GAYRI MÜSLİMLERİN EM
LAK ALIM VE SATIMINDA 
FARKLI BİR MUAMELE 

l - Rum serbes emlak 
sabyor. Emlakin vaziyeti em
vali metrukeye sorulduktan 
sonra takrir veriliyor. 

2 - Muse\ii ve Ermeni 
hakkında büsbütün değişiyor. 
Defteraneden evrak emvali 
metrukeye gönderiliyor. On
dan polis müd'iriyetine, Po
lis müdüriyetinden satıcının 

ikamet ettiği polis mer
kezinden tahkikat icra kılı
nıyor. Ondan sonra tekr.tr 
Polis müdüriyetine gönderiliyor 
ve 4 i\ncü ve 5 inci şubeleri 

dolaşhktan sonra tekrar em
vali metrukenin kararile tak
rir veriliyor. 

Bazı Ermeni ve Museviler 
çaresini bulup sade bir ma
halle tahkikatile işlerini 
bitiriyorlar. 

Liitfen bana bu farklı mu-
amelenin sebebini anlatırsanız 

beni çok {memnun edersiniz. 

Gördüklerimiz 

Stadyumun Yeri 
Münasebetile ... 

Stadyumun lstanbulda Çu
kurbostanda yapılacağım ga· 
zetelerde hayretle okudum. 
Birçok masraflarla stadyum 
halini alabilecek bu yerden 
lstanbulda daha iyi bir yer 
mevcut değil midir? Mesela 
Şişr tramvay durak mahallinde 

Şişli Etfal hastanesile Şişli 
Fransız hastanesi arasında bu
lunan bir yer vardır. Bu yerin 
tercihi sebepleri şunlardır : 

Mesela : İstimlaki için para 
verilmez çünkü ; Balmumcu 

çiftliğine ait ayni zamanda bü
kümetindir ve stadyuma elve
rişlidir. Şehrin en kibar yeri 
olmakla beraber tramvay te
vakkuf mahallidir. İcabında 
halk istediği zaman derhal 
gelebilir. işte milletin parasını 
tasarrufla kullanmak vazifesini 
deruhte eden hükumetin bu 
müsait yeri de nazarı itibara 
almasını bilhassa rica ederim. 

Cevdet 

Cevaplarımız 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Serbes Fırkanın prensiple
rinde mi kusur görüldü? 

Fakat prensip veyahut mu
terizlerin iddialan mucibince 
prensipsizlik nokti nazanndan 
dahi hiç birşey değişmiş de
v •'d' ?t gı r •. 

Ohalde fırkaya karşı vaı:i-
yelte ki tehavvülün esbabı 
nedir? 

Bu derin ruhi, içtimai ve 
ikt ıs a di hadisenin tetkik ve 
h ilmi Viyanaya gittiğinden

beri ilme büyük bir kıymet 
~ermiye başlamış olan muh
terem Yunus Nadi beyin irfa-
nına bır,ıkıyoruz. • 

Ya nız biz burada günün 
modası olan bir iddiaya cevap 
vermek İ5leriz. 

Diyor ki; memlekette anarşi 
varmış! ve bu anarşiye de se· 
bep yeni fırka olmuştur! 

İddia Tam Esasından 
Çürüktür, Yalandır. 
Memlekette ne anarşi ve 

ne de manarşi! bugün memle
ket ve bugün millet büyük 
rehberlerinin etrafında toplu 
v onların arkasınca yürümek
tedir. 

Fakat Hakikaten Bir 
Anarşi Vardır 

Bu anarşi de ötedenberi mu
ayyen itiyatlara ve vaziyelere 
alışkın olarak bukere bu. iti-
yat ve vaziyetlerin kontrol ve 
mürakabe tesiri ile yıkılmak 
tehlükesi karşısında tetreyen, 
müvazenesini kaybeden di-
mağladadır. 

Yılu''Ul ve yıkılmıya maruz 
kalan bu itiyatlara ve vaziyet
lere alışkın ohm dimağlardır ki 
mütemadiyen anarşiden, irti
cadan, yeşil bayraktan veya 
yeşil sarıktan bahsederek nara 
atmaktadırlar! 

1 Bu zavallılar bozulmuş olan 
dimağı müvazcnesizliklerini ve 
kafalarında taşıdıkları anarşiyi 
önlerinde canlanmış, bütün 
memleketi kızıl alevler sarmış 
gibi görüyorlar ve pür heye
can "zangın var!,, diye bağır
maktadırlar! 

Etrafınıza Bakınız/ 

Yarıgın Nerededir? 
Edimeden Karsa kadar 

Samsundan Adanaya kadar te-
madi eden bu vasi memlekette 
en ufak bir ahenksizlik müşahe
de ediyor musunuz? Bu ahenk 
ve intizam hususunda- bu mem-
leket kadar dünyanın hangi 
tarafında emniyet ve asayiş 
vardır?. 

~ baıka bir tarzda tekrar 

~~ ~lcdilen istikrazlarda 
~~1lrfcy yapıldı mı? 

Şunu da ilave edeyim ki 
Dahiliye vekili B. bu farklı 

muamelelerden haberdar olsa 
idi mutlaka menettirirdi. 

Hendekte 

Fakat bu demek değildir 
Mcktepsi:r.likten bnhiııle matbaamıza ki memlekette anarşi çıkarmı

mUracaat eden Hallç Fenerinde mukim ya müstait, yeşil bayrak, veya 
Kilçilk Recep efendinin matbaamı:r.a yeşil sarık ve arap hunıfah 
uğraması Uizımdır. taraftarları yoktur! 

~i Bey - Hayır, hayır!.. 
, ~P Bey: 

~ hi., akat bu, meşru ve rea
lttc bltıUarneledir. 

~t'tııı ? .son sual sabık Maliye 
~ll ç~•rıırlendirmiye kafi gel 

......._ li Unku Cavit Bey sertçe: 
tt~ilb 'Yır? Diye başlıyan 
, •nı -
~ ~e Şoyle tamamladı: 
~· tl~tıi~tu değildir. Bu mu-
~lttı •öyı . ~eşru olduğunu 
~ cleğu~•ştir? Kat'iyen meş-
.~ b· ır. Ve bunun hırsız

~~()aı ır farkı yoktur. Ko-

~- ~tı '11tıak hazineden para 
'~ Bunun her şekli 
~ lle ele dur • ve irtikap 

M. Levi 

Barem Kanunu Ve 
Odacılar ... 

Barem kanunu memurlarm 
tcrfihi için çıkarıldı. Bu kanu
na göre de\>let işlerinde çalı
şan herkes asgari kırk lira 
alacaktı. Bendenizde hükumet 
dairesinde fazlasile hizmeti sep
keden ve sabah her memurdan 
evvel gelerek akşam en geç 
giden bir kapıcıyım. Bu 
zamanda esgari geçinme dere
cesi kırk lira olduğunu düşünen 
makam bizleri hiç aklına ge 
tirmemişmi? biz de çoluk çocul< 
sahibiyiz. 

Hayır! hayır! bu kadar ba
' riz bir gafleti irtikap edecek 

Üsabaka/ı Hi- kadar basiretsiz değiliz. 
Memleketle henüz menfi 

kaye Müddeti unsurlar ~ar~r ve _hu. unsur-
ların yenı fırKaya gırmış olm-

Müsabakalı hikayelerimi
zin bu serisi de bitti . Ce-

ları ve girecekleri ihtimali de 
mevcuttur. Nasıl ki Halk fır

kasma da mebzulen girmişler
dir ve atide de girecekleri ih
timali vardır! 

Fakat her iki fırka Cüm
huriyet, layiklik ve milliyet
perverlik esaslan Ü!erinde 

1 
müşterek olduklarından ve 
binaenaleyh bu menfi unsur
lar ile mücadele hususunda 
aynı vazife ile mükellef iken, 

1 
bunun ne ehemmiyeti vardır? ı 

, Netekim yeni fırka teşek-
kül ettiği zaman bu böyle 
düşünülmüş ve müşterek vazi
fenin müştereken icrası da 
takarrür etmiştir. 

O halde yangın naralarına 
ne lüzum vardır? 

Neden bu menfi unsurların 
Halk fırkasına mensubiyetleri 
yangını, anarşiyi mucip olmıyor
da, yeni fırkaya mensubi-
yetleri oluyor? 

işte bir muammaki içinde 
vakur mantık kaybulup gidiyor. 
Viyanaya kadar Yunus Nadi 
Beyi takip ederek orada dahi 
rahatsız eden amil gene bu 
mantıksızlık olacaktır. 

Mirimiz Serbes fırkaya ve bil
hassa bana karşı evelce beyan 
buyurmuş olduğu şeamet ve 
prensipsizlik ittihamı üzerinde 
ısrar ediyor ve her hangi bir 
emirle teşekkül etmiş olan bu 
fırkanın behemehal ortadan 
kalkmasını memleketin sela
meti namına tavsiye etmek 
lutfunda bulunuyor. 

Prensipsizlik ve şeamet hak
kındaki fikirlerimizi evvelce 
beyan etmiştik; bu kere ilave 
edecek birşeyimiz yoktur ve 
yalnız bir defa daha uzun 
uzadıya güldüğümüı:ü kendi-
lerine arzederiz. 

Emirle teşekküle gelince; 
- mirimize arzederiz ki "Serbest 
fırka,, emirle değil - kendisine 
derin ve kırılmaz bir iman 
bağı ile bağlı olduğu bir necat 
ve felah menbaından aldığı 
yüksek bir ilhamın verdiği 
aşkile teşekkül etmiştir. 

Ve bu ilham ve aşkın ver-
diği azim ve melanettir ki ona 
her türlü tezyif ve tahkirlere, 
iftira ve isnatlara göğüs ger
mek kudret ve kuvvetini ve-
riyor. 

Ve yine bu yüksek ilham 
ve aşk ruenbaından aldığı tel-
kin iledir ki '1 Serbes fırka ,, 
memlekete nifak ve şikak, hu
sumet ve adavet tohumlan 
saçmak için değil, kardeşlik 

ve birlik, mütekabil hörmet 
ve muhabbet ve yüksek bir 
ahlak esaslarını kurmak için 
geldiği kanaatindedir. 

Cümhuriyetin inkişafı ve ta
alisi için buna mübrem bir 
ihtiyaç vardı. Binaenaleyh cüm
huriyetin yüksek menfaatlerini 
herşeyin fevkine çıkarabile
cek kabiliyette bulunan her 
vatandaş yeni fırkanın ortadan 
kalkmasını değil - hergün da
ha ziyade kuvvet bularak 

Halk fırkası ile yan yana 
yaşamasını anu etmelidir. 
Zaten mübrem bir ihtiyacın 
mevJudu olan bu müessese 
ötekinin, berikinin ve herhangi 
ferdi iradenin arzusu ve tavsi
yesi ile ortadan kalkmaz ki f 
Onu doğuran ihtiyaç ve hayat 
meydanda iken o da mevcut
tur v herşeye rağmen hergün 
inkişaf etmiye namzettir; Cüm
huriyetle tek flJ'ka mefhumu 
yan yana gelmez; sun'i olarak 
getirilirse işte bildiğimiz vazi
yet hasıl olur! 

Bu vaziyet banlan için sa
adet addedilebilirse de nefsi 
cümhuriyet için meş'um adde
dilmesi labüttür. 

Cümhuriyeti bu şeametten 
kurtarmak içindir ki ikinci 
fırka vücuda getirilmiştir. Bi
naenaleyh ikinci fırka da Cüm
hüriyet gibi ebedidir, l,aye-
muttur. 

ıt ~"it t hırsız denilı' r 
·"" b · ı;ıey- • 
~ ·~~ıp hın bu telaşı karşısın-
~~ .. ~'Yb ey soğuk kanlılığını 

. "'Clı: bneden suallerini 

Lütfen yeni bütçede alaka 
dar makamın bu hususu nazarı 
dikkate almasını rica ederim 
efendim. 

Yakında: uu·· R 
, Yevmi, Siyasi, Fırkasız 

Yunus Nadi bey makalesi
nin sonunda bizi guya kendi· 
leriıri efkin umamiyeyc jurnal 
etmekle ittiham ediyor. 

Ağaoğlu Ahmet jur
nal yamzaz,· hakikati ya
zar; hdkikat Yzınus Na
di Beye jurnal gibi ge
liyorsa - kabahat bizde 
değil ya hakikattedir ve 
yahut Yunus Nadi Be
yin kendilerinde. Haki
kati bertaraf etmek - ne 
benim ve ne de Yunus 
!vadi Beyin elindedir. lş 
kalıyor Yunus Nadi B. 
in kendisini islah bu
yurmalarına! 

Ağaağlu Ahmet 
, Bir izah "Son Posta,. da 
neşretmiş olduğum " Milli 
irade bu mudur ? ,, unvan
lı makalemdeki bir keli
menin Milliyet gazetesinin 
muhterem sermuharriri MU. 
mut Beyi rencide ebn~ ol
duğunu işittim. 

Bu kelime "sergerde., ta
birinden ibarettir. 

Anlaşılıyor ki bu kelime 
halk arasında tezyifi ifade eden 
bir manayı haiz imiı! 

Senelerce beraber ça1ışmıt 
ve kendisine daima derin bir 
hissi hürmetle merbut olduğum 
arkadaşımı temin ederim ki bu 
mkelimeyi kulanırken onu sırf 

liigavi ve edebi manasında aldım 
ve bir tek saniye bile onun 
tezyıf ifade edebileceğini hahr 
ve hayalime getirmedim. Bili .. 
hare kelimenin bu ikinci ma
nada dahi alınabileceğini iştti

ğim zaman çok mütessir ve 
mahçup olduğumu kendilerine 
samimiyetle beyan ederim. 

Aağaoğlu Ahmet 

,- Resimli Ay 
Resimli Ay mecmuası 

bu ay neşredilmerniştir. 

Çünkü yedi seneden beri 
fasılasız bir surette intişar 
etmekte olan (Resimli Ay) ı 
şimdi yeni bir tarzda çıkar
mak için hazırlık yapıl

maktadır. 
Şimdiye kadar yaptığı

mız tecrübe (Resimli Ay)ın 
bugünkü şeklinin arbk ih
tiyarladığım, bugünkü kari
lere cevap vermediğini gös
termiştir. Bunu nazarı dik
kate alarak (Resimli Ay) ı 
yeni ihtiyaçlara ve son 
mecmuacılık inkılaplarına 
cevap verecek surette ıs
laha ve mükemınelleştir

miye karar verdik, bu te
kemmülü temin için şimdi 
hazırlık yapmakla meşgulüz. 
Karilerimiz yeni şeklile 
(Resimli Ay ) ı gör-tükleri 
zaman memnun kalacak
lardır. 

ı kanunusani tarihini 
bekleyiniz. O vakte kadar 
mecmuammn intişar haya
bnda ilk defa vaki olan 
bu anzadan dolayı karile-:, 
rimizin bizi mazur göre
ceklerini ümit ederiz. 

Sabiha Zekeriya 
M. Zekeriya 

Çıkaran: 

~ 
~Pact. Maliye nazır-

Fatih Haydar mabale.lndc 

Abdüllcadır 

vaplar teşrinisaninin 11 inci 
günü akşamına kadar ida
remize vasıl olmuş bulun
malıdır. Geciken cevaplar 
muteber değildir . Çünkü 
teşrinisaniuin 12 inci günü 
biz bu hikayelerin doğru 
cevaplarını neşredeceğiz ve 
karilerimiz bize ondan ev
vel göndermiş olacaklan 
cevapların doğru olup ol
madığını bu suretle anlıya
caklardır • Cevaplar ( 15 } 
satırı geçmiyecektir. Muhalefet Gazetesi 

Esbak iz~i .. "~.::b' usu 
Mehmet Fuat 

İdarehane: Ebussuut Caddesi (40) - Tel. : lst. (385) ...................... 
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Emniyet Sandığı Mü- E VAPURLAR 

HASAN dürlüğünden: 
Mücevherat Sahş_ İlanı 

1 M h • t•Borçlunwı 
Muhar;;ı.enKıyınd ~:~%Satılan er unabn cıns ve nev ı tsmı 

20 t 9376 1 çift roza küpe Şek\ıre H. 
30 19933 1 pırlantalı tektaş yüzük Mehmet Ali B. 
50 20194 l altm saat iki altın köstek 15 dirhem Mişel B. 
40 20592 1 çift pırlanta küpe 1 roza yüzük Fatma H. 
90 21106 1 çift roza küpe 1 roza menekşe iğne 

1 incili nazarlık altını Mehmet Emin B. 
125 
60 
60 
60 

12 
20 
30 

100 
8 

50 
10 
6 

50 
105 
30 
80 

150 
12 

150 
84 

21458 
11515 
21684 
21709 

22049 
22182 
22305 
22307 
22320 
22331 
22387 
22388 
22416 
22455 
22467 
22483 
22490 
22494 
22514 
22522 

16 22529 
140 27547 
50 22553 

500 
12 
6 

16 
30 

22566 
22569 
22573 
22670 
22682 

70 22705 
40 22721 
150 22733 
30 22739 

1 pırlanta ceylan taş Karabet Ef. 
1 çift roza kuşlu küpe Fahriye H. 
1 çift roza küpe Ahmet B. 
1 roza madalyon l pırlantalı yüzük bir 
roza bilezik bir gümüş kemer. Rüştü B. 
1 pırlanta yüzük. Kemal B. 
1 roza yüzük. F abriye H. 
2 roza yüzük. Didar H. 
1 roza kemer tokası. Ali B. 
1 altın saat. Şebzat H. 
1 çift roza küpe. Ferdane H. 
1 roza tektaş yüzük. Mel. Belador 
1 altin madalyon maa kolye Mel. Marya 
1 roza iğne Ali Rıza B. 
1 çift pırlantalı küpe 1 roza çarh iğne Hüsniye H. 
1 altın çalar saat Muzaffer B. 
1 çifi roza gül küke 1 roza gül yüzük Kirkor Ef. 
1 pırlanta bilezik 2 tq noksan Hasan Ef. 
t çift roza küpe Kamile H. 
1 pırlantalı pantantif . İsmail Edip 8, 
1 çif roza küpe 1 altın saat bir albn 
yüzük dört altın düğme. / Cemal 8. 
1 roza yüzük (1 taşı noksan) Emine Naciye H. 
1 roza bilezik. Salihattin B. 
l pırlanta gül yüzülC ortası 

altın bilezik 
inci bir 

Fatma İclal H. 
1 pırlantalı gerdanlık 
l elmaslı saat. 

( 1 taşı noksan) Ramis B. 

1 gümüş çanta 4 adet inci. 
1 çift roza küpe 1 roza yüzük. 
l roza pantantif 

Emine H. 
Mükerrem H. 

Ayşe Halide H. 
Ruhsar H. 

1 altın saat 1 alhn kordon 27 dirhem. 
l çift roza küpe. 

Dilber H. 
Halit B. 

1 pırlata dal iğne, 
ı çift roza küpe bir roza yüzük bir 

Ayşe H. 

altın saat. Mustafa Şefik B. 
80 22801 5 buçuk miskal inci bir çift roza küpe 

bir roza züzük. Zühtü B. 
1 Elmaslı bilezik saati. Nedime Celal H. 
1 altın saat maaköstek. fstemat Ef. 

25 
60 
6 

1005 

22808 
22833 
22838 
22868 

1 albn bilezik saati. Ayşe Saime H. 
2 roza bilezik bir çift pırlanta tektaş 

küpe bir pırlanta tektaş yüzük bir pır-
lanta yüzük on beş deliksiz on 
iki delikli ceman yirmi yedi inci iki 
miskal. doktor Tevfik B. 

20 22888 iki altın yüzük. Mehmet Cemil B. 
100 22941 1 çift roza küpe bir roza yüzük bir 

pırlantalı yüzük orta taşlan sırça Hlil B. 
!000 22985 1 çift pırlanta küpe bir inci noksan bir pıl"

lantah ağraf 1 pırlantalı ay iğne 1 pırlantalı 
pantantif üç pırlantalı yüzük. Mm. Mina Kleopatro 

14 22997 t çift roza küpe. Naciye H. 
200 23023 1 roza broş l çift roza küpe. Azize H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka
bilinde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği 
yadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul 
ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyi deyin eylememiş 
olduklarından ecnası yukarda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek miktarı Sandık sabş amiri ve icra memuru 
lauzurile 24 teşrinisani 930 pazartesi günü saat 14 te Şehre
maneti Sandal bedesteninde müzayede ile satılacağından talip 
olanlann sabş günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyin veya 
tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hitamı müzayede
den evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık Maa Dükkan 
• 

Apartıman ile 
Ahşap Hane: 

. Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Mühürdar caddesinde 
zemin katında iki oda bir çamaşırlık ve birinci ve ikinci kat
larında dörder oda birer mutfak ve birer hali ve fevkinde ta-
raçası olup tahtında eski 31 yeni 29 numaralı dükkanı müş
temil eski 33 yeni 31 numaralı apartımanm bedeli sekiz taksitte 
ldenmek üzere 9700 lira ve Kadıköyünde Hasanpaşa mahelle
ünde Taşköprü sokağında eski 15, 15 mükerrer yeni 1 numaralı 
ahıap hanenin keza bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 6000 
lira bedeli muhammen ile 13-11-930 tarihine müsadif perşembe 
pnü saat 14 te pazarlık auretile müzayedeleri mukarrerdir. 
Taliplerin %7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Milli emlik 
•ldüri,.ıi .... .. · ; aa mlracaat eylemeleri. 

Seyrisefain 

Merkez acentesi:Galata köp

rü başında Beyoğlu 2362. 
Şube acenteai:Sirkeci'de Mühfir

dar z.ade hanı albnda Tel.lst.27 

PİRE- iSKED
DERiYE POSTASI 

( İzmir ) vapuru 1 1 Teşri
. . Salı saat ı O da Ga

nısanı lata rıhtımın-

dan kalkarak çarşamba sabah 
İzmir'e varacak o gün 16 da İz 
mir' den kalkarak perşembe 
abahı Pireye, pazartesi sabah 
İsken deriye' ye varacaktır. 
İskenderiye' den pazartesi 

15de kalkacak çarşamba gün" 

( P• ) ye uğnyarak 
ıre perşembe günü 

lstanbul'a gelecektir. 
ISKENDERİYEDEN ak

tarma PORTSAİT için de 
qya kabul olunıD'. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 1 1 Teşrinisani 
salı l 7 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed-
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkiır 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yük alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Pcstası 

( Cümhuriyet ) vapuru 11 
Teşrinisani salı akşamı Ga-
lata Rıhbmmdan kalka
rak Zonguldak İncl:olu, Si
nop, Samsun, Girescn, Trab-
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 

Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda'ğa uğrıyarak ge
lecektir. 

İzmir sürat postası
(Gülcemal)vapuru IOtcşrini

sani Pazartesi 1-1,30 da Galat 
ıhtımından kalkarak Salı sa· 
bahı İzmire varır ve Çarşam
ba 14,30 da İzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir., 

Vapurda mükemmel bir Ol"-
kestra ve cazbant mevcuttu-. 

Alemdar zade vapurları 

M·ıı İ vapuru 
i e 9 Teşrinisani 

Pazar 
gunu akşam saat 18 de Sir
!ceci nhtımından ( Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize, Mapavri ve Hope) ye 
azimet ve Vakfıkebir, Görele, 
ve Ünyaya uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul meymenet hanı altındaki 
yazıhane Telefon İstanbal 1154 

Y elkencİ Vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

VATAN vapuru 12 
Teşrinisani 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 
ürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

Ecza deposu müstahzaratı 
Paria, Londra, Roma ve Avrupanın büyük fe!ıirlerinde en 
büyük mükafatı ve albn madalya ve nifADlan diploma• 
larla musaddak birinciliti ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, sınır, 

verem, ad~mi iktidar, tasallübü terayin, belgevşekJiği 
haatalıklanna nafidir, 4İfeaİ 60 kurut-

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai san'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyük zevatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
hastalara, sinirlilere, baf ağrısına, baygmlığa şifa 

vehayat verir. 35-60-110 ve 200 kuruşluk şişelerde. 

Gliserinli Hasan sabunu 
Cildi yumuşabr ve cilt hastalıklarına mani olur. 
Veçhe teravet ve letafet bahşeder. Bilhassa çocuk
lar ve kadınlar ve cildi nazik olanlar için hayat 
arkadaşıdır. Avrupanın terkibi meçhul ve pis yağ
lardan mamul sabunlarından tevakki ile halis glise
rinden mamul Hasan sabununu tercih etmek lazım
dır. Kolcusu meşhuru alem Hasan kolonyasının limon 
çiçekleridir. Adedi 20 kuriıştur. 

Hasan zeytinyağı 
• 

Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkla-
rında istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok 
kalık şişelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dişlere ebedi hayat verir. İnci gibi parlatır. Çürü
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılarını, nezJclerini 
keser. 

Hasan sürmesi 
Gözlere mukavemetsuz bir cazibe ve füsun ilka e
der. Kadınların hayat arkadaşıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glôten ekmekleri 
Şeker hastalıklarına ve diy=ıbetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliği hasebile büyük 
b;r rağbet kazanmaktadır. Adedi 25 kunıştur. 

Hasaıı balık yağı 
Norveçyanın halis Morina balığının baş mahsulüdür. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk gayet 

temiz ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, güve ve 
sair haşaratı yumurtalarile imha eder. 75 kuruştur. 

kat'ı ve seri 
tedavisi için 

Spirosal 
~Ormek lazımdır. Zahmetli işleri takrp eden 
adale sertlik ve gerginlikleri ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhQr eden yorgunluklarda dahi 
Spirosaı aynı gazel neticeyi temin eder. 
Spirosal tedavisi hem kf."Jlay, hdm 14tiftlr • 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren Spirosal talep ediniz. 
Her ambalaj, meşhuru alem olan ~ 

saliblni ihtiva eder~ 

Kolay braş olmak ve cildini:ıill 
güzelliğini muhafaza etoıek 

isterseniz 

TİMSAH MARI<A 

tıraş bıçaklannı 

(KROKODİL) 
kullanınız. 

Deposu: Çiçekpazar latratiadi 
Han No. 7 - 8 
_ara.._~ . ::--....:.. ... 

;.~ ~~~~.~.~~. h~. e· 
IMuııı.naı Dlloyon bu .,.,ını ,,.,. ,. 
trl •O(illı aı•lln. MJnlnclo eund 
.._. yenı Mt blçakla war 
...... Clbl bV ...... lllaaedlll•. 

H•rwo. .. ı.ıw ~ 
Urııunıl ll.c.91Alan; ~· 
~ Gaateniteta ._ ,,,-........ ~ 
~~~~~~~~-~ 

İstanbul MüddeiuJll&l" 
miliğinden: 

fstanbulda bulunan Di~ 
' ı\ir mahkemesi azastll ,-, 
, .. ,cip Naci beyin hemen f/ fd' 
fesi başına hareketi ilin ° 

İstanbul Müddeiuıtı\J" 
miliğinden: . 

Bila mezuniyet terki '°~ 
ederek İstanbula geldiği iJrlİ 
}aşılan Keşan Hukuk bik ,}li 
Şakir Beyin derhal ınab eJİ 
memuriyetine hareket e~de' 
Adliye vekaleti celilesıll 
bildirilmiştir. 

~~~~----"~~-___,_,/ 
KfRALIK aJtç' 

Sirkecide Salkımsöğütte B .,.,, 
sokağında kargir dört odalı 11'dıt• 

ti 
. .,,r 

terkos, elektrik ve nezare ,t. 
Köşe başındaki bakkala ~ 

Jt11' Kömürciyan B. asarın 1,o 
/\meli hasabı ticari ı5' 
Ameli usulü defteri 4 kısıııı 5' 
Ameli ve tatbiki kambiyo 1S 
Amerikan usulü: Yevm D. Keblr ıtS 
Yeni muhasebe usulü lı ıs' 
Ticari malumat ve bankacılı ı,S 
İktisat ilmi 

1 Patolog, Bakteriyolol 

Dr. M. L ôtfİ 
11 

GÜLHANE SERfRfYJ\ ~ 
MUALLİMLERIND~ 

yı· 

Dahili, ve intani has~~ıar',.,ı1•' 
tolojik ve BaktcriyoloJık ti•"" 
yeneler, bilhassa Rorfl~,.;J' 
ve Siyatik olanlann aı ı• t 
tedavileri icra olunur. . ";lif 
Adres: Babıali caddesı ' 
karşısı 15 No. b"1 tJJ' 
Muayenehane: Telefon f.taP fljl 

..l.k:ı•m•eıııiıtg.iıh•ı-:-111,•, -~ 

SON PO~ 
-------::-=ıı, ı" 

Yevmi, Siyasi, Havadis ,,e Ha 

- .,,ı~ 
idare : 1stanbul, Nuru0 '

111 

Şeref ıokaiı 35 • 31 -TeJ..-'?n : lstanbul - 203 
1 

PCMl• kutusu : istanb.ıl • 1"y0s1.ft 
1"el,-nf : lstanbul sorl 

1400 kr. 
750 tt 

400 " 
ıso n 

-
ı Sene 
6 Ay 
3 ·" 
ı tt -


