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ISINDA 
Fethi Bey Fırkasını 

....... da Mı Bulunuyor? 
Gazi th. 

Belediye ve içtimai işlerle 
meşgul olan müesseselerimizin 
biraz daha gayretini bekleriz. 

Sabıkalının Marifeti 
Sabıkalı hamal Kamil sarhoş 

olarak İneli gazinosuna taarruz 
tetmiş, eline geçirdiği sandalye 
leri öteye beriye fırlatmıya 
başlamış. Bu esnada gazin~da 
lmlunan Celcilettin ve Ali isim
lerinde iki kişi hafifçe yara
lanmışlardır. 

M APTÜLHftlnİDE 
ATILAR BOIDBA 

Bütün tarihi dekoru, mera
simi, hakiki tefemıab ve 
neşredilmemiş fotografilerile 
beraber "Ziya Şakir" Beyin 
ıbu, son derece heyecanlı 
ve vesikalara müstenit roma
nını yakında dercedeceğiz. 

Hitabet Değil, Hakikat İstiyoruz 

Reisi . Hala 
Veremiyor ... 

Ç;.inkü Ortada Verilecek Cevap Yok 

Doktor - llu yavrunun hayab tehlikede .. ( Milli b ok) ai1ı:ıı 
bu çocuğun kanını bozacak. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Şirketlerdekiı 
Depo Paraları Vej 
Halkın Fikirleril 

Devlet bank:ıırı teşkil edileceği şu 
11rada bir kari ortaya bir fikir at· 
tı. Dedi ki: Muhtelif şirketlere (elek· 
triJ.., telefon, ıu, h:ıvagazı vesaire) 

Depozito olarak }'ahrdığlmıı: ve 
milyonları bul0cn para muattal du· 
ruyor. Bu para bir devlet bankasına 
devredilse de ban•t:ı.ca aboneler na· 
ınına şirketl ere temin:ıt verilse fena mı 
olur? F ikir caz.ipti. Kariluimize mü
racaat ettik. Mütalealannı sorduk. Ce
vapları neşrediyoruz: 

Nejat bey (Dizdariyede,_ Ka-
tipsinan sokağında 3 ) 

- Biz dükkanımızda telefon 
k.ıllanıyoruz. Tesisat esnasm
da şirket peşin olarak depozi
to parası alıyor, bizden alınan 
para 50-60 liradır. 

Bu para, geçen gün gazete
nizin yazdığı gibi, bu şirket
lerde faizsiz duı:acağına Dev
let bankasına sermaye yapılsa 
daha iyi olmaz mı ? Banka bu 
gibi şirket abonelori için şir
ketlere para yerine banka 
mektubu verebilir. .. 

Ar şak Ef. (Samatya, Doğru-
yol 16) 

- Evet, şirketlere depozito 
namile verilen paralann yekiinu 
milyonlar tutar. Şirketler bu pa
ralan devlet bankasına abone
leri namına tevdi etmelidirler. 

Bu suretle hem devlet b4Dkasına 
bir ıermaye menhaı bulunmuş 
olur, hem de aboneler namına 
bu paralar faizle işler. Hükü
metimizin bu noktayı nazan 
dikkate alması lizımdır. ... 

Şevket Gavsi B. ( Gedikpa
şada, Eminsinan mahallesinde 
Cami sokağında 35 ) . 

- T erkos üç ay peşin alı

yor. Elektrik şirketi ise meseli 
bizim evden depozito (300-400) 
kuruş alıyor. Elektrikin terki 
halinde ( 200 ) kuruş iade 
ediyor. 

Kadıköyündeki su şirketi ise 
oradaki evimizden 5 lira de
pozito alıyor. Bu depozitolar 
bu şirketlerde faizsiz olarak 

duruyor, şirket kendi menfaati 
namma bu parayı kulJanıyor. 
Bunun en iyisi bu depozitolann 
bu şirketlere değil, Devlet 
bankasına tevdii ve Devlet 
bankası tarafından bu şirket
lere birer banka mektubu ve
rilmesidir. 

* (Mustafa B. Divanyolu, 6 J) 
- Efendim, a]b senedir 

buradayım, altı senedir elek
trik ve T erkos için verdiğim 

depozito bu şirketlerde faizsiz 
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DA, LllLI BABBBLIB Güniin Tarihi 

Karısını 
Yaralıgan 
Adam 

l Meyvahoşta Kanlı Bir Kavga . . Koyunların 
1 

l. ı·k. T f D e· Başına 
l 1 ara tan a ır Gelenler •• 

Hariciye Vekili 
Romadan SonraAtinaY 

Uğrıyacak 
1 d J Hariciye vekili.mi% ibzatl 

Dün Akşam Bir Adan ı K Ç Yaralı Var ır Kasımpaşada ki Açık tahdidi teslihat konferansıııda11 
Kıskançlık Yüzünden a •• ı Göz Alh Koyun dönerken Romaya, oradan d• 

K Y ı dı Z t tti• Atinaya uğnyacaktır. 
arısını ara 8 o- M h dörtt H f b · · · d b. ap e ·· M h ı· M ··b d ı- ..ı ... __ j un eyva oşta saat e, a ız eyın sergısın e ır D.. K 'd b• u te ıt u a e ~ 

Dün akşam Gedikpaşa' da yük meselesinden iskele hamallarile, Siirtli diğer bir kısım ha- un gece asım paşa a ır fk• • T k • 
11 d ·b ·ı f k b' · b. k f • t k ı h hadise olmuştur. Ankaralı Ko- 1 ıncı a sıt . bir cerh hadisesi olmuştur: ma ar arrsm a ı ti a çı mış, ırı ır ü retmış. s e e a· I 

O civarda oturan Mustafa is- malları daıanamamışlar, mukabil hamalların üzerine ellerine ne yun celebi Ali Efendi, akşam Muhtelit milbadele koJDJS'" 
minde birisi karısını ötedenberi geçirdilerse: Sandalye, kazma, kürek vesaire ile hücum koyunları almış, mezbahaya yonunda bükdmet emri.De v) 

etmişlerdir. götürmek için yola çıkmışbr. rilmek ilzere daha (62,~ 
kıskanmakta, bu yüzden arada F k t p· al fl d h iıterlio vardır. Bu para ıle 
sık sık dmlb çıkmaktadır. Siirtli hammallar baskın çıkmış, ilk hamlede iskele hamal- 1 a a ıy e tara arın a ay- te 
Nuıayet dün akşam bu kıs- ]arından iki kişinin kafasını yarmışlardır. Bir aralık mcs'ele vanlar bahçelere yayılmışlardır. iade edilmesi lazımgelip • 
kançlık kavgası fazla uzamır yabşır gibi olmuşsa da biraz sonra tekrar baş göstermiş, haydi 1 ~u~u gören bah~~ilerden iade ediJmiyen Yunan emla~ 
ve Mustafa da zevcesi Mem- tekrar kavga, tekrar boğaz boğaza geliş : Sopa sandalye 

1 
Islam ve Muharrem suruye sal- ~e et.abli r~mlann İstanbul~:~ 

nune Hanımı bıçakla yarala- 1 vuruşları, kan, yüzü gözü kanlı adamlar.. dırarak 6 koyun :zaptetmişler, ıade~ı kab~J ol~ıyan elllbal 
. . . fakat bekçin · ·· d hal ·ı tazının cdılecektir. Bu 

mışbr. Mustafa şimdi kara- Pohs bunlara ayırmak ıstemış · ayıramamış · kavga on beş ın mu a esı e j . . • 'kin 
koıü1adır. · k'k .. .. 'h b. 1! .' b l h 4 tanesini geri vermişlerdir göre gayn mübadillenn ı 

da ı a surmuş, nı ayet ır po ıs ateş etmıye, un arı, iç . 'k. k . . • tak 'ti l 62500 lir 
0 

te'V 
olmazsa bu suretle ayırmıya çalışmıştır. 1 1 oyun şımdı bahçıvanlar- .• 81 ~an . anı 

M • f T • } • · · · · · · . dadır. zıı gayrı muayyen bır zaııı aarı ayın en Kavga bıtmış, netıcede ikı kışı ~afasından yaralanmıştır. kalı or. 

Bunlardan birinin yarası çok ağırdır. iskele hamallarından ise 1 Hakkı Huzur 8 Y k } ı· •h el 
Muallimler Arasında 3 kişi yaralanmıştır. Polis mazrıunlan tutmuştur. an a ar tti a 
Bazı Tebeddülat Oldu. Hadiseyi çıkaran ve yaralıyanlar şunlardır: Kamil, Salih, 8 M l Mı.ll"'ı Ve Ecnebı" 

Bedri, Kadri ismindeki hamallar. orsa ec isinde Yan 
Erenköy kız lisesi riyaziye ,.. •• Y anya indirildi Bankalar Birleşiyor 

muallimi Sait Bey mezkiir lise vasıf Beyden Uç Sual ... ı Şimdiye kadar İstanbul bor- Şehrimizdeki milli ve ecııe 
şube riyaziye mualliın1iğine; sa er . . . . t. bankalardan f:4)ü aralannda 
Erenko··y kız lıs" .,..,ı' şube n·ya- j ı• • ı • ı j sı me ısı reısı, ıç ıma ti .....,. M •• b h başma 15, azaları da 1 O ar birlik yapacaklardu. Makıa 
ziye muallimi Müberra H. mez- ı z m} r J er u em lira haklu huzur ahyodardı. ıunlardır: ,.ki 

~~dı~~~ :~~e :::m:i~=~: ı N kt k ı o· Maliy~ vekaletinin bir emri betiı i:ı!:.k:r araıındald . o a a masın ıyor ile bu miktar yarı yanya indi- 2 - Gerek l hariç ve ger 
Fransızca muallimi izzet Bey •• rilmiştir. l.ltanbul ve diğer dahili piy .. al 
Vefa orta mektebi Fransız- ---....,,.___ da müttehit muamele yapmak! 

ca muallimliğine; Vefa orta Zeynel Besim Beyin Serbes dan değil. bizzat Vasıf Beyden Silah KaçakçıJıgıv Üç Aylıkla" 
mektebi Fransızca muallimi fırkadan çekilmesi üzerine öğrenmek daha dürüst, daha E 
Mazhar Bey Pertevniyal lise- Kolordu Da Tahkik Mütekait. Eytam, ve r ortaya çıkan bütün rivayetler samimi ve daha sahih olacağı ı· lıkl K vV 
si Fransızca muallimliğine; Üs- hala müphemiyetini muhafaza kanaatindeyiz. Ediyor.. ın üç r:y an Aounue 
küdar orta mektebi muavini s ·1ah k ak tah içind2 verilecektir. 
1:''--- I ediyor. on sı ~ aç çıhğı - ~25 yaşındaki 
LKrem B. stanbul kız lisesi Zeynel Besim Beyin mey- y ı· Ç kikatı zabıtp, maliye '.e güm- ikr . 1 b d ril 

, riyaziye muallimligv ine·, Üsküdar er 1 o rapçı- ru .. k idarelerı'le kolordu tara- amıye eri ir en ve ece 
dana çıkan ve dünkü nüsha- y • N fi M •• t 

riyaziye .muallimi Osman Ke- mızda tafsilatı bulunan tel- ların Derdi fından tahkik edilmektedir. enı a a us eş 
mal B. Üsküdar orta mektebi Silahları gümrükten çıkarmak fstanbul belediyesi heY 
müdür muavinliğine: Kabataş graf meselesinden sonra yeni d fenniye müdürü Ziya Bey N 

' A-ır gazetesi bu mu··phemı'- Çoraprılar harı'çten makı'ne için kolor u aktarma amba- t e:-Kek lisesi stajyeri Kemal l"Ul ~ d Al Rı B fAa vekileti müıteşaıhğına 
B. İstanbul erkek lisesi beden yetin kaldırılmasını istiyor ve yağı getil'nıektedirler. Gümrük nn a memur i :za eyin d 
terbiyesi muallimliğine tayin Vasıf Beye şu sualleri soruyor: idaresi çorapçılarm getirttik· kend! mühür. v~ imzasile ve yin e ilmiştir. g··k 
ve nakledilmişlerdir. ı 1 _ İzmir Palasta Zeynel Jeri yağları, ince yağ, saat yağı • res~ı ant~~· hır heya?~a~e Muallimlerin U 11 

tarifesine tabi tuttuğundan bu tanzım ettigı hakkındakı ıddıa 8 e d e ı i 
Ç ... T .. .. Besim beyle devam eden üç 1 kum danlık t kil d'l ı ocugun eessuru günlük müzakeratm mevzuu yağlardan 220-225 kuruş güm- an ça eş c 1 en ıstaubul Muallimler 

rük almaktadır. 1 tahkik heyeti tarafından tetkik muallimlerin kesilen 
ANNESİ ERMENi İLE EVLEN- ne idi? d"l kt d. K 1 d tahkik Corapçılar getirdikleri yağ- e 1 m~ ~ ır · 0 or .u ~- bedellerinin iadesi için 
Dl DİYE TENTÜRDİYOT iÇTİ 2 - Zeynel Besim Beyin ların ince yağ olmayıp alela- b~ı ş~dıye kadar ı~al edil- bllalerde bulunacakbr. 

d Salih "vaitlcrin hiçbiri tahakkuk de makine yagıv oldugun.. u ve mış. sılihlara da teşmıl etmek- Metruk EmJa,. Unkapanın a · paşa ma- etmedi ,, yolunda keşide ey- d 
hali · d tur 17 d binaenaleyh kiloda ( 5) ku- 1 te ır. eaın e 0 an yaşın 8 lediği telgrafta mevzubahis 
Mükerrem Hamın, annesi bir vaitler nelerdir? ruş gümrük resmi alınması li· 
Ermeni ile evlendiğinden 3 _ Zeynel Besim beyin zımgeldiği fikrindedirler. Ço
müteessir olarak tentürdiyot İsmet paşayı iktidar mevkiin- rapçılar bunun için teşebbii
içmek su~e~le in~hara teşeb- den uzaklaşlırmak için teşriki satta bulunmuşlardır. 
büs etmıştir. Mükerrem H. mesai iddiasına ait telgrafın 
bastan~ye ka_ldınlmıştır; haya- aslı İstanbul telgrafanesinde 
b tehlıkededır. . 1 ve telgraf ta Hizmet başmu-
duruyor; niçin dursun. [ harririndedir. Bunları Vasıf B. 

Yazdığınız gibi bu depozito dilerse görebilir. Bu iddiaya 
devlet bankasına sermaye ya- saik nedir? 
pılsa fena mı olur? Banka, bu Bu üç sual etrafında bizim 
şirketlere teminat mektubu aşağı JUkarı malumatımız var-
verebilir. dır. Fakat bunları şu bu ağız~ 

Aktar Dükkanlarında 
Sıhhi Aletler 

Bazı aktar dükkanlarında 
tenasül ve tenkihe mani ol
mak için gayri fenni bazı alet
ler satıldığı haber aJınmışbr. 
Sıhhiye memurları bu hususta 
takibata başlamışlardır. 

Hikmet Beyin Davası 
Sabık müstantik Hikmet B. 

Müddeiumumi Kanan B. aley
hine bir tazminat davası aç-

Metruk emllk modtırl 
buı yeni metruk eml&ke "' 
olmUfbar. Bu emlak 111ob' 
lere verilecektir. 

mışb. Bu dava dün İstanbul ıoma eyeti 
d6rdüncü hukuk mahkemesin- ı davayı rOiyet aaJGhiyetiDİ 
de göriildii: Kenan bey ıabık kik etmek için mllzakefC' 
Adliye müsteşan Kenan Ömer, loouna çekildL 
Urbani zade Adnan Cemil, İkici celsede Hikın~t. 
ve Arif Sım beyleri vekil tut- davasından vugeçeceğiD• d 
muştu . Hikmet bey bizzat ledi. Heyeti hakime de . ' 
mahkemeye gelmişti. mn sukutunu tefhim ett•· 

Hikmet beyin istidası okun-

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Serbes Fırka 

-----------------...... ---- ---~-------
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Sözler, M iindericatımı%ın çok 
lıılundan dercedileme
rniştir. Özür Dileriz. 

....... 
H~i--ta_b_e_t_D_e_ğ_i_I, 

liakikat İstiyoruz 
'Bat tarafı 1 inci tayfada) 

tU~ de kullandığı bu ailihın 
ct.hna tesirsiz kalacağına işa· 
tel t ettikten sonra esasa ge-
tlirn: 

I ~er SON POSTA sahip· 
e11 ve muharrirleri Ocağın en 
talQ ve en hararetli taraf· 
tarlan sıfatile, bu millet ve 
llıtrnleketi ocak reisinden daha 
Ç~k sevdikleri gibi ve Türk 
QıilJet:nin ihtiyaçlarına ve ıs
tıraplarına daha fazla tercü-

~n olmakla da iftihar eder
tr. Bunun içindir ki Hamdul-

~ Beyin ve arkadaşlarının -
ı~nyada hiç eşi olmıyan bir 
'4ll'Zda • Ocaktan para çek
llıelerini tenkit ettik; bunun 
İçindir ki ocak başında bulu
llanlann Tiirk harsının teki· 
llılijij için esaslı hiçbir faa-

tt yapmadıklanm iddia ettik. 
b· un içindir ki ocak merkez 
'1laaı ve tiyatrosuna harcanan 

llıOyoniarca liraya acıdık. 
L!. ~ar reüi bizim bu ten
h'erimizden hiçbirine sarih 
lr cevap vermemİfÜr. Mazi

deki icraatile övünmiye kalkış
lllıt, halife ile ıörilfmenin bir 
t6rü111 olmadığını anlatmışhr. 

lialife ile göriipnek bir cll
~rn değildir. Fakat SON 
LOSTA da neşrettiğimiz veai
qda okunduğu gibi. yarın bu 
"'emleketi o şehzadenin kur
~acağını iddia eden ve Pa .. 
..... hlara uzun bir kaside ya
~n adam bupn kanaatini de
t::erek hararetli cümhuriyetçi 
) ebilir, Fakat Cr m'ıuriyetin 
~atıcıları arasında boy gös-

tnıez. 

ı P.t.zideki icraabm kendi 
~hine bir delil olarak kulla .. 
~" Hamdullah Suphi Beye 
~ 'lt neşrettiğimiz vesikanın 
~'1 •yni derecede kuvvetli bir 
~-~et teıkil etmesinden daha 

li birşey olabilir mi ? 

ılt &iı ocaklar reiaiııin sözlerin
"-~ 6tedenberi aordupmuz şu 
"'-dık'; hiç.birine cevap ala-

1 
~ - Ocaklann dthıkii faa-
~ mevzubahis değildir. 
~ Ü ocakların en bqmda 
~'lar, Türk dilinin tamimi, 
~ edebiyabnan, Türk musi· 
'-'İlll ~ !ürk temaşasımn, Türk 
~ •rıaınin, hulisa Türk harsı
f '-U tekamülü iç.in esaslı hangi 

Yttlerde bulunuyor? 

~ ~ - Hükümet bile bir mil· 
~{•tro binası yapmaktan 
tht '~· hu iktısadi buhranda, 
'~1Yeti tali derecede ka· 
~- •r ~inanın taşına, topra
~a: nulyorılarca lira döküle-

ttt illi? 

~~!;Dünyanın hiçbir hars ve 
~'ık Uessesesinden para alına
~ en Ocak reisi ve arkadaş
~ll:ı:üstahdem ve memur 
')~ ~n olmadıkları halde 
li;.ı... Yuzlerce lira aylık alabi-

.... rtıi? 

~; ı. Ocaklar reisi, sordu
~~~ u suallere cevap ve
~ ~d \'e Yanlışımız varsa tu-
~.~~ği yerde, gazetemiz 

-.1&&deıa biriai oeak balo-

Sözler, 
Güzel Sözleri 

- Fethi Beyin 
okudun mu? 

** 

- Okudum. Güzel sözler ... 
- intihabata halkın göster-

diği alika hakkındaki beyana .. 
b? 

- Güzel sözler ... 
- Defterlerde isimlerini 

1 - in.anlar vardır 1o intizamı aenrler. I 2 - Buılan derbeder ve serseridirler. 
Bwılar metodik çal1tmuım bilen kimseler- Evleri, hayatlan clajamktar. BuDlar meto
dfr. Herıeyi yerli yerinde, vaktinde yapar- dik çahfmuam bllaaeder. Bunlar dylerlaha 
lar. Fakat bunlar biç birıey yaratamular. 1 Hmeresini alamular. 

3 -lua.ntar ne yarabcı kabiliyetini kaybe
decek kadar titiz intizamperver, ne de siyi· 

bulamıyarak geri dönenler? 
- Güzel sözler ... 

Dla semerulni akamete utratacak kadar 
datuuk olmamalıdu. 

- O müdahale meseleleri? 
- Güzel sözler ... 
- Demokratik bir idarede 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
intihap tarzı hakkında •.• 

- Gnzel sözler ... 
- Dahiliye vekilini itham 

etmesi? 

Çankırı Yolunda 
İki Otomobili Soyanlar 

Kimlerdi? •• 
Çankın - Ankara • Çankın 

yolu üzerinde iki kamyon so
yulmuştur. Vak'ayı yapanların 
e_eşine jandarmalar dOşmtış, 
Turan isminde birisi yakalan-
mışbr. Soyulan yolcular d&t 
kişidir ve soyanlar iki müselllh 
adamdır. 

Alınan en•. verilen malQ
mata göre ıoför Süleyman 
Ef. nin 47 lirası ile bir aaati, 
toför Bekir Ef. nin 37 liruı, 
muavin Ahmet Ef. nin 3 lirua, 
komisyoncu İsmail Hakkı Ef .nin 
248 lira ile bir saat ve bazı 
eşyasıdır. 

Maamafih bu hadiseyi glYUr 
imam denilen bir aerserİllİD 
ika etmesi de muhtemel 
ıörülüyor. 

Randevu Evleri ••• 
Polis ikinci pıbe mlidllriyeti 

bu hafta dört gizli randew 
evi tesbit etmit ve cllrmtl 
meşhut halinde bumııtır. Bu 
evler müht1rlenmek suretile 
seddedilmiıtir. ---Mensucat Komisyonu 
TiCARET ODASINDA BAZI 

KARARLAR 'ALDI 
Mensucat sanayii komiayonu 

dün ticaret odasında bir içtima 
yaparak pı kararlan ~br: 

1 - Çorap ve trikotaj fab
rikalan marka istimaline mec
burdur. 

2 - Sakat mallara .tok 
markuı ve alimeti farika ko
nacaktır. 

3 - Mallann üzerine pa• 
muk, halis ipek, sun'I ipek 
Yeya karqık olduğuna dair 
damga konacaktır. 

Noksan Dirhem Kulla
nan Yemişçiler 

Dün polis altıncı şube me
murları Eminönfi ve Y enicami 
civarındaki seyyar yemişçilerin 
terazi ve dirhemlerini muayene 
ederek noksan dirhem kulla
nan sabcılar hakkında zabıt 
varakaları tutmuşlardır. 

sundan uzaklaştırmak bakktru 
haiz· midir? 

5· - Ve nihayet, ocak 
heyeti umumiyesi toplanmadan 
reisin gelişi pzel bir ocak 
toplantısı yaparak kendisine 
müessese tarafından müdafaa 
edilen adam süsü vermesi, 
ocak yasasına muvafık mıdır? 

Bu suallerin cevabım alma
dığımız takdirde, ocak reisinin 
vicdanı önünde ebedi bir heyuli 
gibi dikilecek ve kıvrılacak 
olan iıtifham iıaretile kendi
sini bat bqa bırakacaiu-

Dahiliye Vekaletinin Mucibi 
Memnuniyet Bir Emri 

Foça İntihabah Ciddi
yetle Tetkik Edilecek 

Foça, 15 (Huausi) - intihapta bazı idare memurlan ta
rafından yolsuzluklar yapıldığı hakkında Dahiliye vekiletine 
şiklyet edilmesi ilzerine vekilet, bu hususta viliyete şiddetli 
bir emir göndererek ciddi tahkikat yapılmasını ve herhangi 
bir haksızlığa göz yumulmamasım tebliğ etmiftir. 

Dahiliye vekiletinin bu pyanı ıükran ıiddetli emrine 
rağmen tıhkikabn icrası yine viliyetçe kaymakamlığa havale 
edilmittir. Ailnan 

Ludendorf Tehlikeden Bahsediyor 

Yeni Dünya Harbi Ne
rede Ve Nasıl Olacak? 

Berlin - Münihten Berliner T agbllt ıazeteaine bildiril
diğine ıöre jeneral (Ludendorf) ufak bir risale Defl'etmiıtir. Bu 
risalenin ilmi ( Cihan bubi tehlikesi ) dir. Jeneral Ludendorf, 
bu risalede ( 1932 ) seneıi için içtinabı kabil olmıyan umumi 
bir harpten bahsediyor. 

Jenerale ıCSre bu harpte Fransa, müttefikleri Belçika, Le
hi.tan, Çekoslovakya, Yuıoslavya ve Romanya u, beraber 
bulunacak, diğer tarafta ise Almanya, Avusturya, ltalya Ru-
ya, İngiltere mevki alacaktır. 

Fakat İngiliz mtiatemlekeleriııin İngiltere ile birlikte bu 
harbe girmeleri şiiphelidir. Bu harp, Almanyanm fellketi 
ile neticelenecektir. (Ludendarf), bu muharebenin Bavyera 
arazisinde cereyan etmesini mllmknn g8riiyor ve ilk haftalarda 
ltaıranın mağlilp olacağını tahmin ediyor. Buna sebep olarak 
ta Fransa ve mnttefiklerinln maddeten ve manen kuvvetli ve 
zengin bulunmalanm gösteriyor. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

Sabiha Zekeriya hanım, kaymakamlıkça tetkik edil· 
l.tanbul ıehir meclisi diğini, bir mahzur g&
azalığı için namzetliğini rOlmediğini, namzetliğini 
koymUftu. Bunun için in- koyabileceğini tebliğ ediyor. 
tihabat başlamadan bir intihabat biteli bir ay 
buçuk ay evvel Beyoğlu oldu. Mllracaat intihap 
belediye dairesine müra- bqlamadan bir buçuk ay 
caat etmif, kanun ve usul evvel vaki olmUf. Bu sür
dairesinde yapılması lhım ate doğrusu diyecek s6ı 
gelen muameleyi yaphrmlf bulamadık. 

ve namzetliğini ilin etmişti. Yalnız bu vesile ile 
Kanuni muamelenin bit- gelecek yaz meb'us inti· 

miş olduğu kanaatile habatında Millet Meclisi 
müntehiplerden rey iste- azalığı için namzetliklerini 
mekte kendisini haklı bul- ilin edeceklere şunu tav-
muştu. ıiye etmek isteriz : 

Fakat geçen Perşembe Şimdiden mfiracaat edip 
günü Sabiha hanımın evi- : namzetiğinizi koyacağınıza 
ne bir memur geliyor.; haber veriniz. Muamelesi 
Elinde kaymakamlığın bir, ancak intihap zamanına 
kiğdı. Belediye meclisi kadar tamam olur. Yoksa 
azalığına namzetliğini ilin size de ayni tebliği yap-
için vaki olan müracaatinın maları çok muhtemeldir, 

ister inan, ister inanma! 

Hakimlik Stajı 
Mezunlar Heyeti Ne 
Teşebbüste Bulundu? 

İstanbul Hukuk memnlarm .. 
dan 7-8 kişilik bir heyet 
Ankaraya Jiderek Hukuk me
zunlannın hlkim olmak için 
parasız alb ay zabıt kitipli .. 
ğinde staj giSrmelerinin doğru 
olmadığım söylemişler, bu 
ıtajm kaldınlmasını rica et
mişlerdir. 

Adliye vekili heyete, talep
lerinin is' afı m6mldln olmadı
ğını s6ylemiştir. Bunun ftzeri .. 
ne gençler ismet ve Kizım 
pqalua mllracaat ederek hl
kimlik stajmın kaldınlmuı 
iatirhamında bulunmutlardır. 

Bqveki pqa a-ençlere ma
eleyi tetkik edeceğini a6yle
miştir. 

·Taksim Cinayeti 

Nuri Beyi Öldüren 
Adam Kimdir? 

Sabık Muul meb'usu Nuri 
Bey T&nelbqında Şebboy 
aokağında 16 numaralı evde 
zevcesi Rahime Hanım ve 
4 çocuğu ile beraber oturmak
ta idi. Nuri B. lsklndan 2 ıe
ne evvel Taksimde Şifli so
kağında 24 (numaralı evi alllllf"' 
br. Fakat bir müddet sonra 
bu evin hissedan olan 
Nazlı Hanım isminde bir 
kadın meydana çıkmıt ve 
ev kabili taksim olmadığı için 
sablığa çıkanlmifbr. 

Evi tamamen kaybetmekten 
korkan Nuri B. Aksarayda 
tqkasapta oturan Zehra Ha
nıma müracaat ederek sabla
cak olan hisseyi almasını rica 
etmiftir. Zebra H. evin hisse
sini almış ve bu eve tqınmış
br. Zehra H. paralı bir kadın
dır ve faizle öteye beriye ve
rilen epey parası vardır. 

Zehra Hanım 5 - 6 seneden
beri tanıdığı islim Hacı is
minde bir AmavudP da sıksak 
para vermektedir. 

Zehra Hanım Ne Diyor? 

- Sözler, sözler, sözler. 
hep sözler, glb:el sözleri 

Serbes Fırka 

Muhtar lntihababna 
Hazırlanıyor 

Serbes fırkanın Beyoğlu 
merkezinde bütnn ocaklardan 
birer azanın ittirakile dnn 
alqam bir içtima yapalmıı 
ve gelecek muhtar intihaba· 
bnda takip edilecek batb 
hareket g6riişillmiiştnr. 

• 
Borsa Meclisinde 

Münhaller •• 
Borsa mecliainde mtlnbal bu

lmıan iki azalığa benib: kimse 
tayin edilmemİfbr. Kanun 
mucibince aza adedi yedi ol· 
mak IAzımdır. Bugüııldi vazi
yette ise beştir. Bir lrifinin 
de herhanri bir içtimada bu· 
lunamıyacajı dOtliıınlecek o
luna bu milnhallerin biran 
evvel doldurulmua ltlzumu 
kendiliğinden anlaşılır. 

Zehrayı ellinden alıyor, ben 
onu sağ bırakmam, 6ldtlrece-
iim derdi. Birkaç kere Nmi 
Beyi aokakta d6vd6. islim 
ile hiç alakam yoktu. 

Göıü ise ben<le değil, pa• 
ramda idi. Dün alqam çocull:
lan gezdirdikten sonra eve 
geliyordum • Bir klfeden de 
Nuri bey çıkb. Her vakit ki 
gibi kiracılardan para almak 
için geliyordu. Tam evin ka· 
pısı yanına geldiği sırada kö
teden birdenbire lalim çıktı 
ve Nuri beyin arkuından üze• 
rine abldı ve sağ kulaiı al~, 
tından yaralayıp kaçb. Nuri 
bey ancak: 

- Ah vuruldum, beni İs· 
lam vurdu ! diyebildi. 

Nuri Beyin Zevcesi 
Ne Diyor? 

Nuri Beyin zevcesi H. da 
dioyr ki: 

-Zevcimi vuran islim, vurdu
ran da Zehradır. Evi tamami
le kendine maletmek istedi, 
bunun için islim ile bir oldu 

Dün bir muhanirim iı ve bu işi yapblar. İslam Zeh-
Zehra Hanımla görüşmiif, ha- ranın tacıdı~dır. Kocası de
dise hakkında fikrini sor- ğildir. islim birkaç kere Nu
muştur : ri Beye sokakta taarruz etti, 

- islim Hacıyı 5 - 6 sene- ölümle tehdit etti, bu uiursuz 
denberi tanıyorum; para lhım eve gitmemesini kaç kere 
oldukça ıelirdL Ben bu evİll kendisine söyledim, fayda et· 
blasesini alıp buraya tqındı~ medi. 

tan sonra lslt m, Nuri Beye Sabık Musul meb'usu Nuri 
dftfman kesildi. ikide bir bu.. Beyin ölfimUne ıebeF olan hl\· 
raya ıellr : l CU.., itte bayle karanlık n 

- Nun Be;y evli bir adam, karıpktır. 



SERBES FIRKAYA 
&ö E inTIHAP .,. 

Çok Yerlerde 

FETHi 
AİT 

Kanunsuz Mua- S b F k 1 

l l l G t . er es ır a 
me e er e eç ı B .. .. k G . . 

Ankara, 15 (H.M.)- Millet UYU azın 1 n 
Meclisi bugün öğleden iki Tasvibile Mura-
saat sonra toplandı. 

cesT:~~0~~:sç~1lıile,~O:e ~:~: k a b e H a ya t ı n ı 
ade günlere nazaran mahsus LJ d k ı· • 
derecede fazla bir ka-labalık yan ırma çın 

va~~is. Fethi Bey tara- Meydana Çıkh. 
fından verilmiş olan isti-
zah takririoin müzakere edile- pardıkları yaygaralardan iba
cegını · söyledikten sonra ret olduğunu işidiyorduk. O 
Serbes fırka lideri kürsüye çıktı, zamanlar, hükumetten mem
ıöyliyeceği nutku evelden ha- nun olan bu halk, bele-
zırlamıştı, kiğıtlan önüne di e intihabatın da mı 
koydu ve okumıya başladı: .Y • • . 

G ·· ··1 · s· M 1 bırden bıre mürtecı oluverdı? oru memış ır anzara H kik t b k d b' a a u a ar az ır za-
Son bel~diye intih~b~b ~~ml~- manda yoktur. Zıt iki çehre 

kette timdıyekadar gorulmemış bır .. . . 
allka uyandırdı. Çilnkü bu intihapta nası) gosterebılır? 

iki fırka rekabet halinde karşı Bu irtica denilen hareket 
kar11ya 'elmit bulunuyorlardı. nasıl tecessüm etti? Halk, layik 
BGtiln tehır ve kan balar da bu kanunları istemiyoruz, halifeyi 
ane aep biç bir intihaba lttirak isteriz mi dedi? Hayır, efendi
etmemit binlerce vatandat bu ler, bin kere hayır. 
defa rey nrmek hakkını kullan- irti d' t 'f 1 b 
mak için 1aatlerce, fiinlerce h ca ıye avsı . ~ unan u 
nndık bqına relmek fınabnı areket halkın reymı serbestçe 
beklediler. ve istediği taraf lehine kullan· 

isimlerin yokluğu ~ak istemesinde~ başka . ~iç 
Vakıa bunların birçoklan " def- hır suretle teceUı etmemıştır. 

terde ismin yok ., cevabını aldık- Ahalinin Serbest fırkanın 
lan içi!' meyus ve miiııfail geri belediye namzetlerine reyini 
döndüler. Mamaafih bunu gören- vermek istemesini irtica sure
ler aıla fütlft' l'etirmediler. Milli retile tefsir edenler halkın 
hikimiyetin ne olduğunu, Cümhu-
riyet ıayesinde anlamıt olan 
halk bu hakimiyetin verdiği rey 
hakkını bGtün mümaniatlara, 
müşküllere ıötüı gererek kul
alnmak iatiyordu. Rey ıandıkla
nna vatandatlann bu tehalükü 
herhangi fırkaya mensup olur-
larsa olıunlar bütün cümhu
riyetçilerin kalplerini iftiharla 
doldurmak icapeder. Demok
ra1ının cari olduğu mem
leketlerde bir vatandqın 1an
dık batına l'idip rey vermeıi onun 
için bir vatan borcu, bir medeni 
vazifedir. Bir memlekette intihap 
samanında bu vazifeye karşı biga
ne kalanların adedi ne kadar çok 
olursa orada demokrasinin halk 
tabakab araııoda o kadar az an• 
latıldığına hükmetmek iktiza eder. 
Halk tabakalan, umuma ait olan 
itleri kime vermek daha münasip 
olacağını düşünmezlene umumi 
itlerde, umumi menfaatleri bir ta
rafa bırakarak huıusi ve tahıl 

menfaatleri ileri götürmek iıti-
Jenleri rey almaktan mahrm et

mezlerse memleket işlerioın doğ
ru görülmediğinden tikiyete hak
lan kalmaz. 

Gösterilen T eliş 
Siyasi riiftün yülaıek oldup 

memleketlerde reye İftirak eden
lerin adedi de yüksek olur. Bu 
mülihazalara binaen ıon belediye 
lntihababnda TGrk müntahiplerinin 
rey vermek için 1aatlarca bekle
melerini Cümburiyet ve demokrasi 
namına memnuniyetle telakki et-
mek icap ederken bazı hükumet 
memurları ve bazı fırkacılar bun
dan pek ziyade telit gösterdiler. 

Reylerin arzu edilen tarafa ve
riJ mediği görüldükçe uabiyet 
ziyadeleşti. iatediti tarafa rey 
vermek hakkını kullanmak aibi 
en memduh ve en IGzum)u bir 
vazife ifa ettifi için en rüzide 
tehir ve kaaabalarımız halkına 
irtica, komünistlik, anarti lekeleri 
aürülmek istenildi. Eger en ileri 
gelen tehir ve kaaabalanmızda bu 
derece vui mikyasta irtica 
hareketleri mevcut idiıe neden 
bu yerlerin idare amirleri, beledi
ye intihabından evvel böyle bir 
hareketi ıezmediler ve hükumet 
merkezini ikaz etmediler? 

iki Zıt Çehre 
Serbes Cümhuriyet fırkası

nın teşekkükülünden evvel bn
tün memleket halkının hü
kumetten memnun olduğu
nu, şurada, burada işidilen 
şikayetlerin menfaatleri tat
min edilmemiş kim selerin ve
ya ecnebi propaganduına 

kapılmıf olan ufdillerin ko-

reyini inhisar altına almak 
istiyenlerdir. 

Bu inhisarcıların Cümhuriyet 
ve demokrasi mefkurelerile 
hiç alakaları olamaz. Hakiki 
Cümhuriyetçiler, Cümhuriyet 
mefkuresinin tanımadığı emel
ler arkasında koşan menfaat
perestlerden yüz çevirmeli
dirler. 

~te Efendiler, halk büyük 
bir terbiyei siyasiye sahiple· 
rine yakışacak veçhile sükfi· 
netle intihap sandıklarına gel
diği zaman hiikümet memur
ları halkin vatani vazifesini 
ifaya var kuvvetlerile mani ol
dular. Serbes Fırkaya rey ver
mek istiyenlerin bir kısmına 
"defterde ismin yok,, dediler. 
Bu suretle devlete karşı bütün 
mükellefiyetlerini ifa ettiler. 
cümhuriyetin, milli hikimiyetin 
tecellisi için yegane fırsat olan 
sandık başında en mukaddes 
haklarından mahrum bırakıldılar. 

Evet, her dairei intihabiyede 
birkaç kişinin ismi sehven 
deftere geçmeyebilir. Bu hatayı 
kabul etmek tabüdir. 

Fakat yanlışlık ve hata 
aayısı yüzlerce defa tecavfiz 
eden bu unutmalar her yerde 
ayni fahiş nisbetleri bulursa 
bundaki maksadı mahsusu gör
memek mllmkün müdür? 

Sonra defterde ismi varken 
"ismin yok,, diye geri çevrilen
lerin bilahare isimleri hizasına 
sahte imza veya parmak izi 
koyarak o isim hesabına mün
tehibin gıyabında rey attırıl-

mışbr. 

Bunlar vesaik ile teabit edil-
miş ve vesaik icap eden ma
kamlara verilmiştir. 

Bazı yerlede de müntahip
lere defterde ismin yok cevabı 
kAfi gelmemiştir. 

Çllnkil milntahiplerin kısmı 
küllisine defterde ismin yok
tur demek biraz müşküldür. 
Bu gibi yerlerde nUfuı tezke
relerine birer bahane bulmuş 
ve tezkerenin fU veya bu kö
tesi yırtılmışbr denerek miin
tahipler rey vermek hakkın
dan iskat edilmişlerdir. 
Akla gelmiyen müşkülat 

Bazı yerlerde bu tedbirler de lıılft 

<· 

BEYİN iNTi ATA 
TENKİT NUTKU Nadi B. e Gönde

Bugu·· n Yapılacak rilen Mektupta 

gelmeyince niltua teZkereleri muteb. 
dejildir, yeniden nllfua dairelerind
hüviyet varakalan çıkarınız denUmiıtlr, 
Dlğ~r cihetten de nüfua d;iresi hU· 

vlyet varakalannı vermekten imtina 
etmittir. 

Gene bazı yerlerde daha şedit 
tedbir abnarak Serbest fırka lehinde 
rey verecek müntahiplerin bele
diye dairelerine girmeleri poliı 
ve jandarma vasıtasile menedil
miş, müntahipler zabıta kuvvetle
rile dağıblmışbr. 

Müntahiplerin serbes rey 
vermelerine mani olmak ıçın 
ileri sürülen birçok müşküller 
kafi gelmediği zaman da son 
bir tedbir olmak üzere birçok 
vatandaşlann şahsi masuniyet
lerine ve hürriyetlerine teca
vüz edilmiş ve asayişi ihlal 
ettiler bahanesile yüzlercesi 
hapisanelere atılmıştır. 

Şayanı memnuniyet ve şük
randır ki, cümhuriyetin adliye 
memurları bu kanunsuı 

harekata alet olmamış ve 
elinden geldiği kadar şahsi 
musuniyetlere vaki olan teca
uüzleri bertaraf etmek ve hü,... 
riyetleri ihlal edilen vatan
daşlan serbes bırakmak için 
çalışmışlardır. 

Efendiler 1 Müddei umumiler 
ve hikimlerimiz asayişi ihlil 
edenlere karşı elbette müsa- I 
maha etmezler. 

Bu bahane ile hapiaaneye 
ablanlann adliyece derhal 
tahliye edilmeleri Ye hak
lannda tevkif karan veril
memesi, dahiliye memurlan
nın fırka gayretile de inti
hapta balkı tethiş maksadile 
bir takım vatandaşlan tethiş 
ve tevkif etmek ve bu suretle 
cüınhuriyetin Türk milletine 
temin ettiği en aziz baklan 

1 
keyfi surette ilılil etmek için 
hareket ettiklerine en büyük! 
delildir. 1 

Fethi Bey bundan sonra 
Umumi olarak saydığım yol- , 
auzlukların bir kısmını mahal 
ve vak'a zikretmek suretile gös
termek isterim diyerek Adana! 
intihap yolsuzluklarından Mer
ıin, Konya, Eskişehir, Ba-1 

lıkesir, Çatalca, Silivri, Manisa, 
lzmir intihap yolsuzlukların
dan uzun uzadıya bahsetmiş,. 
Antalyadaki hadiselerini de 
mevzu bahsettikten sonra bll
tiin vilayetleri sayarak her. 
tarafta ayni müdahale ve yol .. 
suzlukların görnldüğünü ıöyle
miş ve demiştir ki : 

- Reyler, istida ve şiki· 
yetler, birçok yerlerde kabul 
edilmemiştir. Demek ki tikAyet 
kapıları da kapalı kalmış, ta
rafgirlik yapılmışbr. 

Bir kııım vatandaşlara fazla 
imtiyaz ve hukuk verilmit 
oluyor. Bir Cümhuriyette bu
un asla kabul edilmiyece~ 
qıkirdır. 

Bunun devamı memle-
kette anaqi temin eder. 

Çiinkü cümhuriyette bütün 
ohiritelerin menşei ~ntihap 
tarikile millet olduğundan in-
tihap seroestisi cümhuriyetin 
ruhu ve milli hfıkimiyetin esa
sıdır. 

İntihabın serbestisi ihlil 
ediliyorsa cümhuriyetin temel- , 

1 le.ri sarsılmış olur. Maalesef 
bu son. belı>diye intihabında 
Dahiliye memurları, bittabi 
aldıklan hafi talimat sayesinde 
harekete mecbur olduklarından 
bu manzara hasıl olmuştur. 

Bazı hükümet kuvvetleri ka
nuna ve milli hakimiyete karşı 
kullanılmış ve halkın cümhu-
riyetin en mukaddes olan rey 
hakkını istimal etmemesi için 
cebir ve tazyik yapılmıştır. 
Memurlar yalnız rey verecek
leri, yani vazifei vataniye ve 
vicdaniyelerini ifa ettikleri 
zaman şahsi kanaatlerine göre 
bitarafhktan çıkar, istedikleri 
fırkayı tercih edebilirler. 

Bir fırka için devlet me
murlarını ve inzibat kuvvetle
rini kendi siyasi mevkiini ta
bakim ve muvaffakiyeti te-
min için cebrü tazyik icrasın
da istimal ederse bütün ka
nun ve cümhuriyet mefhumlan 
alttlst olur ve o zaman 
hilkumetin istinat ettiği esasi 
ahlaki ve manevi kuvveti sar-
IJ}dığı gibi istinat ettiği esas, 
milli hikimiyetin ·tezahürüne 
muhalefet suretile bu da mün
hedim olur. 

Böyle bir manzaranın b\duli 
Türk cümburiyetinin tarihinde 
esefle karşılanır. 

Ctımhuriyet icababna karşı 
sıkı bir irtica manzarası veren 
bu hareketin bir daha tekerrilr 
etmesine mani olmak ıçın 
cümhuriyeti samimi ıurette 
sevenlerin müttehit olacaklanm 
limit etmek isterim. 

Serbest Cümhuriyet 
fırkası, memleketimizde 
Cümhuriyetin l>inisi 
olan büyük Gazinin 
tasvibile Millet Mecli-
sinde mürakabe haya
bnı uyandırmak ve ne
şir ve ilin ettiği pren
sip ve kanaatleri etra
fında . mücadele için 
meydana çıkmışhr • 
Yoksa zabıta kuvvetle
rile cebir ve tazyık mü
sabakası yapmak için 
ortaya ablmamışbr. 

Esasen bu şerait altında 
memlekette bir siyasi bayat 
tesis edilemez. 

Kartı tarafa rey vermek 
isteyenler jandarma süngusü 
ile mukabele görürUrse, mem
lekette siyasi fırkalar teşkkü
lüne cebren mümaneat edi
liyor demektir. 

Bu cebri mümanaattan çıkan 

manayı bittabi çok aeçmeden 

• Ar , / Vardı Şey intihabatın ıve ışare 

T k Y ı Fethi B. - Hayır, Gaıİ 
e rar apı ma- öyle söylememiştir, mektubun" 

s 1 n a K a r a r da da öyle şey yoktur. Nadi 
Vasıf B. - Yunus d• 

vermekten İbaret Beye yazdığı mektupta 
yok mu? o 1 İn a 1 1 d 1 r • Fethi B. cevap veno~d,!İe•c1ı 

Vlaıf 8. (devamla)- Fethi ,ıol 

herkes anhyacakbr. Her halde 
cebir ve tazyik siyasetine rü
cu ederek memleketin beka ve 
inkişafını temin için memlekette 
serbest bir siyasi hayat tees
süsüne yol açmak cümhuriye
tin müstakbel mukadderatile 
alakadar bir meseledir. 

Efendiler, 
Belediye intihababnda ya

pılan· yolsuiluklar hakkında 
. söylediklerimin kaffesi birer 
~•akıadır. 
• Bunlar delillerile birer birer 
tetkik olunmUf, mahkemelere 
ve icap eden makamlara tikl
yetler gönderilmiştir. Bu vesi
kalar karşısında tevile ft 

hakikati tahrife imkin kalma
mıştır. 

Muhterem .Bqvekil geçen· 
lerde verdiğim istizah takriri 
üzerine kürsüden, Halk fırkuı
nın da belediye intihababndan 
müşteki olduklarını söylemif
lerdi. 

Bundan da Dahiliye vekilinin 
H. Fırkasını bile memnun ede
mediği anlaşılıyor. 

O halde yapılacak tek bir 
şey kalmıştır: O da bütün 
belediye intihabatına fesat 
karıştırıldığını itiraf ve ona 
göre yeniden Cümhuriyet mef
humuna yakışacak surette yeni· 
den initihabat icrasına karar 
vermektir. 

Ancak bu suretle vatandaş
ların sarsılmış olan itimadı 
yerine getirilebilir. 

Cümhuriyete ve milli haki-
miyete karşı kalblerimizde 
taşıdığımız ve söylediğimiz 
iman ve muhabbet namına 
ve hükumet mefhumunda 
mündemiç fikri adalet 
namına ümit ederim ki 
milli hikimiyet esası ile bu 
kadar bariz surette tearuz 
eden bu kanunsuzluklan tasvip 
etmemekte ve bundan mes'ul 
olan Dahiliye vekilinin hareke
tini takbihte bütün meclis 
müttefik kalacaktır. 

İtiraz Başladı 
Eethi Bey ıöylerken, belediye 

intihabının yolıuz oldutunu ıöy
lediği tehirlerin meb'ualan birer 
birer söz alıyorlardı. En başta 
hmir meb'usu Visıf Bey vardı, 
aonra ııra ile Hayreddin ( Balike
air) , Hilmi (Kayaeri) , Raıih (An
talya), Kamil (lunir), Refik (Kon
ya) , Recep (Kütahya) 1 Azmi (Bo
zok) , Ali (Afyon) , Münir (izmir) , 
Kazım (Aksaray) , Naüm Hüım 
(Konya) , Kazım Hüsnü (Konya) , 
:iüseyin Hüsnü, Yahya Galip ve 
Ali Şuuri Beyler vardı. 

Vasıf B. Kürsüde 
lsmir meb'uıu evvell Fethi beye ve

rUmlı olan malO.mabn çok yanlıt oldu· 
tunu ıGyledi. Sonra tecavilıtlerin bll
akia Serbea Fırka mensuplan tarafından 
yapıldığı lddiaaında bulundu: 

- Sarbea Fırka mensuplan arasında 
haydutlar vardtr, caniler vardır, haplaa
ae kaçkınlan vardır, dedi. Vlaıf Bey 
aulk cUınleler içinde ıert bJr llaan 
kullanıyordu. Devam etti: 

- Bilylik Gaz.i hiç ıüphesix cümlıuriyeti 
daha kuvvetli aurette en:r:arl cihana 
röstennek için muhalif fırkanın teşek
külGne muhalefet buyurmadılar. Bu 
hareketi tarih kaydetmemiştir. 

Fakat arkadaşlar; Gazi eğer 

muhalefet etseydi bugün buradaki 
arkadaşlar bu vazifeyi yapmayı 

batırlanna bile ıretirmiyeceklcrdi. 

Gazi beyanatında " icap ederse 
ve hrkam akalliyette kaiırsa ben 
hrkamın batına reçerim., demifti. 

raliba Halk fırkaaının nı.aouı•ı;e fır 
bllmlyorlar. iki aıadde1lnde " Ha Gasi 
kumıa banial ve umum1 rel•i ..,.
Hazretleridir,, denilmektedir. Eaet 0"cfıı'• 
dur, fırkayı tqkll eden ha da oO~~
Elbette ki Gut de kuadl eıer 

aynlamas.. (Alkıtlar) ,ııo-
Nlbayet bu hakikat anlatıldıİ' 

1 
,.ı 

dur ki S. fırka kazanamadı. Muh• ~ .. 
lideri olmak kolay d'illdir. Çok •;.ıııt 
çok metanete ihtiyaç vardır· ..ıat• 
t ... ldıı.Ullerin lbbarlarma baaJllD.., 

çok fena vasiyete dU.alu-. 11.t 
Vlaıf Bey kUraUden iadt. lleclll 

dakika teneffl1a İçin tatil edllclL 

İkinci Celsede 
Fethi Beye HücUJll· 

Eden Nutuklar 
..,.-. 

bdncl W.• a91dıiJ uman ... ,ıo" 
a.hkulr meb'UR Hayrettla be ~ 
Klr.Oye çıktı. ve Seba Fırka ,-r d,,. 
albada BaJıkealrde din prop•I.., 
7apıldıtuu a8yledl. ? 

Adanada ·Ne Oldu 
Adana meb'usu Zamir B. kilt" 

aüye ıreldi : .1 • .,. 
F thi B ktiı Dahı ı,-

- e • va e bil-
.ekili iken Adanadan rejiaı ~--
k6met tekil ) hakkında bi~ tib•I' 
bata gelmişti, bu defa :t t{et 
hakkında bir mazbata gel 1

• ,,-

ildıinde de bulunan iıduı!e! •af 
ıında birçoldan yekdiğeri0111 

nidir, dedi. d 1 
Antalyada Ne Yapıl; 

1 
Antalya meb'usu Rasih d~: 

de şiddetli lisan kullanı~or d• 
Serbes fırka Ant. Y~et 

halkı isyana teşvik etti, ~ 
gece nümayiş yaptı, b~ rııtl 
esnasında polislerin silah ~b•
aldılar, valiye çıkıştılar, Jıl 
yet 54 üncü alay geldi. d' 
Fethi Bey Hakkın 

Takibat Lazıl1l·· ıı• 
oııll Rasih bey nutkunun s 

gelmişü. Devam etti : h ,şef 
- Ben Fethi B. den e ıerİ' 

beklerdim. Fakat aske'~ar 
mizi mücrim vaziyetin~e 
termemeleri lizımgelirdİ· 11; 

Fethi B. - EfendiJJJ: U•' 
alayı mücrim gösterınedıdl·~ie' 
delerimi tahrif ettiler. dilif' 
ederim, sözlerim tahrif e 

se buna sebep kalınaı. ft{eJI( 
Rasih B. (Devamla) -: e# 

leketin daha fazla eJJJnıY eJidi'' 
ihlaline müsaade edihnedl #'' 
Bendeniz Fethi B. .;e t ~ 
daşlan hakkında takib• 
pılmasını teklif ederim· 

Bir Hadise Çıktı ~1 
fy b' Ali O~ A on me usu JıilÇ 

kürsüye geldiği zaıD~i gtf 
bir hadise çıktı. 

1 
dedi ki : .;e~ 

F th. B bilerelc -•if'" - e ı . pAeo ".:f 
bilmiyerek beni ye. . teıY., 

ıahsiyeti maneviyesın•iye "'eı: 
etti. Şimdi ban~ ta~erirle~, 
meleri lazım gelır. eçeı1 
ıöz söylemekten yatlı 
dedi. yf ad• 1 

[ Devamı 6 ıncı sa 

O.. .. Dilerit . zur tl a 
• " keratıfJ {o 

Meclıs muza " Ja 
• .ı /alıgın l /ef 

haberlerın ı az 1 ) ai e tıf· 
layı (çok çocuk ız 0111ıf 

. 1 konanı ait resım er 
Ôzür dileriz. 
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Fransada Kırk Bin Ressam Vardır. Ve Kalp işleri Kari Gözile 
.... ı~ G Ör d Ü k le ri mi z 

Gayri Mübadillere Dair Bunların Nasıl Geçinebildiklerini' Alle Kurmak Ve Eski Zihniyet 
I Yunaniatanda mal mülk aahlbl olan• 

•r loun muahedeainden sonra mUbadiJ 
\re "a • 
8 

"' Yti mübadil diye ikiye aynlmışbr. 

k urılardaıı milbadil olanlar haklannı 
L ısrncıı almış bulunuyorlar. Gayri mtl• 
oad'll 1 u~ gelince: Bu biçareler aeneoler 

Hiç Tasavvur 
Edemezsiniz .... 

ftçliti halde henüz haklarından iatifade 
tdenıe • • d hü lı ınıştır. Y alnı:ı ıon zarnan a • 
Qıııetlrnit Yunan eml!kinin karından 

topt 
•naıı parayı avans olarak clb'I 

:illtarda dağıtmı,tır. Bundan aonra 

~ lavallılar bu haktaıi da mahrum 

f lacaklardır. Filhakika Yunanlılann 
~ olmak lbere yerecekleri y(b yirmi 

~ hin İaterllnin yarıaı altmıt tld blıa ! 
9'11ı Uramn ythde lkl nlabet lberlnden 1 

dtfıiaeaft menubahla olunuyoraa da 1 

"~ Yekdnu fazlaya baliğ olan ıayrl ı 
liılhadfllerln bu para dertlerfnl J'Breml• 

)tcetl aşlklrdır. Bu :ıavalhlarm Yuna• ' 
111

1ta•da aenede binlerce Jlra Irat 

ittire.. arazileri .e bugiJnldl nsiyetlerl 

~lttek oluna meaelenln fecaati 

::dana çakar. Son samanda ftUlfna-

lıı hualaamuı ıayrl mGbadllleTI 

~~ içinde ' bıraknnfb. ÇGnkll bono-
rıııı alacaklardı. Aylar reçtL Maliye 

"'ltu ... 1 Bey aeyahatlnl ikmal ettiler. 
aıı tli l&tJ tanlldann refahı için kıyme 

~;lı et -<Sylediler. Falrat blrteJ çıkma41J. 

tıı.~!~ bir ~yet tarafında emllklıa 
~ kıymetini ikmal ettikt• llOlll'& 

lt J larııı verileceği bavadlalnl lflttlll. 
~ ~ '1.ıdkat b8yle lee ltlrularuan 

1.trdır: 
t.ı. 81r ilene arulden bir çollman 

!atı diri lcıymeU, tapular, versf aak-.. 
) •e icar mukaveleleri lseriaclea 

Parı.in 111eşluır utistl•rinden Laval, /aWr arluıtlaşlaiuwı 
ganlım için Nsiml~rini solcakta ıalıgor 

'Plllllıttır. 
.. ~lçtıı emllk kıymetinin takdiri •mi 
• , .. Uc 
~ a latlnaden icra edllmeafa. 11...ıt 

' dll'kldnın kıymeti takdlr edilecek. 

~ dllldrlnın çatıaı uçmUf, harabe 

~· lelmlf. Yehut yanlDlf bu dek· 
' nasıl kıymet takdlr edUe06k. 
~ a da kıymet takdiri blrçok mu• 

~;" mucip olacakbr. lı&ademJd ıa.ı. 
llledf, rayri mGbadlllerla, daha 

~u ana vat-a kavu,aa; bu nvalh· 
~ itlerinin temblenmdl için allka· 

'9.ı makamın ehemmJyetll l\ll'ette bu 

'f •Ji takip etmesini ric:a ederiz, 
"ıclbn, 

Rüştü -----
'1uğtada Serbes Fırka 

Akatlemitle bir sınıf 

llta llııtıa villyetlıade Serbea fırka tetkl· 

"' •lratıe ilerlemektedir. Blitün kaza 

"-!it "lhlyeJerde kadnı, erkeL birçok 

'Yelli fırkaya dahil olmaktadır. 

'' mlinevver olan halkımızın Serbe9 
~411r 11 baldıahna çahımalan her tarla 

lta eeaadır, efendim. 

S. C. Fırkası Malla 
Vil8get ocağı 

Cevaplar 
~ Fevst Beye: 
~ bıanusu aldık. Albdan ziyade 
'. ~ oldujundan bahaediyona

" ~lllcluumla birlikte çıkarac:a
"-- fototrah rBaderdifbab takdirde 
lıııı... ~e 11qredllec:ektlr. 

>-.,,..,_~ 
1 ' l1q1 nıımaraı : 21 

Fransa uzun müddettenberi 
artistlerile meşhurdur.Artistlerin 
kendilerine mahsus mahalle
leri, yaşayışlan, adetleri vardır. 

Son Zamanlarda Pariste 

yalmz ressamların miktan (40) 
bini bulmuştur. 

Tabü bunlann çoğu tarun
m81111f kimselerdir, içlerinde 
6n safta bulunan ve töhret 
sahibi olan on iki kişi vardır. 

Ötekiler tedricen küçülürler 
•e nihayet meçhuliyet içinde 
kaybolurlar. 

Fakat yqamak lizım. Bu 

PEYAMi SAFA 

SON POSTA'mn Edebi Romanı 

l'ATİB-BABBIYE 
t . 

"1. ~Çekiliyordu. Yürüyeme- ı ve omuzlan görünecek kadar 
lt,0t ihıe baktı. Kendini ıı- . timyordu. iki ellerini de yu· 
~e ıon kuvvetlerini ka- kan kaldırdı ve yumruklannı, 
~it ak istiyordu. Müthit dişlerini sıktı, sıktı, korku.nç 
>~~'Yret içindeydi. Şimdi de bir kelime söylemek ıçıo 
'd tlt kan çıkıyordu. Bir anda haykırmak ister gibi geril
~b ~ kıtardı ki Nerimamn sinir di ve hiçbir şey söyleme--a/ trini bilen Şinasi korktu den olduğu yerde sallandı, 
t~ ~l Un tesir' . alt k b.' Şinasinin hemen açılan kolla-
l t ı· ını az aca ır b d'' tü' 
llijd. 1 fltad kaJdıv d nna aygın uş . •ti . . ı, geç gıru a 
tcı,dı •çın hiçbir şey bula
~ ' . Yalnız Nerimanın kolu-
t t at~ek istedi. 
tkti kız kolunu şiddetle 
~~!iı \'e Şi~asinin bu zafından 
" tı}di Yenı bir cesaretle 
yt ' de · 
~ tö~ı . t~n bir nefes aldı 
tt terını alabildiğine açb. 

atctfı, bilhassa çenesi 

iki yolcunun yardımile onu 
evveli bir kahveye taşıdılar. 
Yüzüne su serpildi. Kendine 
geldiği vakit büyük bir sinir 
nöbeti başlamak üzereydi. Şi-

nasi otomobille onu bir ecza
neye götürdü. Dükkanın arka 
tarafında onu bir şezlonga 
yabrdılar. Daha otomobilde 

kadar artist nuıl geçinir? O
nun da çaresini bulmuşlar. 

Bu artistler ekseriyetle yaptık

lan tablolan sokaklarda, gazi
nolarda filin teşhir edip satar
lar. Halkı teşvik için de şöyle 

bir hileye müracaat ederler: 
içlerinden biri mirasyedi bir 
Amerikalı kıyafetine girerek 

meşhere gelir ve resimleri 
yüksek fiatlarla satın almıya 

kalkar. Bu satın alış tecessüsü' 

davet eder. Etrafa insan top
.lamr ve sabş başlar. 

Bu zavallı artistler model' 

iken şiddetli bir titreme ile
1 

başlıyan asabi buhran iki saat 
sürdü. Eczacıyı, sonradan gelen 
doktoru, fennin bütün vasıta· 

lannı aciz bırakan şiddetli 
buhranlardan biri ki titremeler, 
katılmalar, küçük muvakat 
felçler, hıçkınklar, kahkahalar, 
kendini oraya buraya atmalar, 
nefes bkanıklan, boğulmalar, 
ihtilaçlar gibi... hayvani 
varlığın bütün sefaletini ilin 
eden en korkunç ir&ZJ 
gösterdi ve nihayet hastayı 
tam bir hezal haline dUşüı-
dü. 

Eczaneden çıkbklan vakit 
geceydi. Otomobille eve gitti· 
ler. Yolda bir kelme konuşma
mışlardı. 

Şinasi iki üç kerre Nerima-
mn elini tutmuş ve okşamak 
istemişti. Kız şiddetle elini 
çekti ve başını arkasına daya
dı, gözlerini yan kapadı, oto
mobil evinin önünde durunca-

Pi er re Pettt - }ean 

ismiude meşhur bir 

Fransız artisti. Ayni 

za.;,,anda şair ve bes-

tekardır. 

izdivaçta Ağırlık 
M.d.? 

ı ır ... 
1 
Mevzubahis 

1 A,k, Adet Ve Kanun -ı.----E-1-i~-i-~ ..... , 
Birletme dini kaidelere ve 

eski an'anelere tevfikan yapıl-

dığı zaman ağırlık istenir, bir 
ıOıil çehizler verilir, bir kıs 

nlendtrmek, bir aile için bir 
11kım teşkil ederdi. 

Medeni kanun bu mecburi
~eri tamamen kaldırdı. Bu-
gthı arbk evlenirken ağırlık 
vermek mecburiyeti yoktur. 

Fakat bazı aileler eski Adet
leri unutamadıklan için hAIA 
ağırlık iaterler, hAli kızlarım 
atmayı dlifilnOrler. 

İşte ( M.H. ) imzaaile bana 
mektup gönderen bir kariim 
bundan fiklyet ediyor: 

"T aJip olduğum kwn ailesi 
bana birçok ağır teklifler yap-
b. 500 liradan f axla ağırlık, 

bir pandantif, bir çift elmu 
küpe, bir elmu yilılik ve sai-

re istediler, Bunların hepsini 
yapacaktım. Fakat ıimdi de 

- başka müşknller çıkarıyorlar • 

Monmarlrtle kalıvelıane

lerde artist lıagatı 

bulmakta müşkülat çekerler. 

Çünkü modellere ancak bir 

öğle yemeği yedirebilirler. Bu 

para ile de büyük ve kuvvetli 

bir model bulmıya muvvaffak 
olamazlar. 

Onun için zavallıların çoğu 

sefalet içinde yaşarlar. 

ya kadar hiç kımıldamadı. 
Yere inerken Şinasinin koluna 
girmesini de istememişti. Sal
lanar:ık atladı, kapının tokma
ğım kendisini kurtaran bir şey 
gibi tuttu ve bütün kuvvetile 
hızlı hızlı, üst üste vurdu. 

Gülter kapıyı açınca Neri
man kendini içeri attı ve mer
divenlere doğru koşmıya baş
ladı. Şinasi de onu takip edi
yordu. Merdiven başında Faiz 
beyle karşılaşblar. ihtiyar adam 
kızının önüne durdu, kollanın 
uzattı ve onu durdurmak istedi. 

Neriman babasını da itti, 
merdivenleri hızla çıktı, oda-
sına koştu, kapıyı kapadı ve 
içeriden kilitledi. 

Faiz bey, Şinasi ve Gülter 
kapının önünde kaldılar. Şinasi 
alçak sesle : 

- Nöbet geldi 1 
Dedi ve başka hiçbir ıey 

konuşmadılar ; Nerimanda ilk 
defa görülmiyen bu asabi buh-

Kız benimle evlenıniye hazır, 
fakat ailesinin sözilnden dııan 
çıkamıyor . ,. 

Kızı ağırlık ve hediye mu
kabilinde vermek, onu satmak 
demektir. Zaten ağırlığın, he
diyenin, hatta yüzüğün tari .. 

hine bakarsak şunu görllrüzı 

Kız cemiyet içinde sablık bir 
maldır. Ağırlık ve hediye kızın 
kıymetini tayin eden bir mi· 
yardır. Her aile kızını mümkün 
olduğu kadar pahali satmak 
iıter. Ağırlık ve hediyenin faz
la olmasım bunun için arzu 
eder. 

Anlaşılan bu gencin talip ol-
duğu kızın ailesi henüz bu 

ıeviyede bulunan muhafazakir 
bir ailedir, hali kızım para 

mukabilinde satmak arzusun-

"Türk iğnesi,, denilen elişi
ne ait bugtin de biı;, iki nümu• 
ne takdim ediyoruz. Bu nümu· 
neler iki fantazi yasbğa aittir. 

lkhsat Meclisi Azalığı 
Merhum Fehmi İsmail bey

den inhilal eden lkbsat mecli
ıi azalığına bir zabn intihabı 
lizımgelmektedir. Bu yere 
Borsa meclisinden bir azanın 
intibah ıusulden bulunmaktadır. 

çıkmışbr. Gönüller arasında 
bir bağ varsa eski adet ve 
an' an eler bu bağı çözemez. Kız 
evlenmiye razı ise derhal 

nişanlanır ve kimseyi dinle-
mezsiniz. 

Ranımtegze 

dadır. Kızın da ailenin sözün- - TAKvlM = 
den çıkamamasına bakılırsa, Oh JO 16-Teşrinisani-930Kama ı 
o da tahsili noksan bir kızdır. Arabt Rami 
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nasihat isterseniz söyliyeceğim 
tey şudur: medeni kanunun 
bize temin ettiği izdivaç, alım 
aabm muamelesi olmaktan 

ranın ne olduğunu onlara an
latmıya lilzum yoktu ; aebep
leri de kolayca tahmin edile
bilirdi. 

Sushılar ve içeriye kulak 
verdiler. Hiçbir ses gelmiyordu. 
Sonra, arada bir kesilen veya 
bir mendille boğulan hıçkırık

lar duydular. 
Gül ter: 
- Siz çekilin, dedi, ben 

içeri girerim. 
iki erkek uzaklaşblar •e 

Faiz Beyin odasına girdiler. 
Nerimanın babası, odanın 

ortasında, gözleri yerde, ellerini 
önüne kavuşturmuş, namazda, 
kıyam halinde gibi duruyordu. 
Kaşları çabk ve yüzü kansızdı. 

Başım hafif hafif sallamıya 
başladı, Faiz Beyde görünen 
bütün hususi tavurların ve 
hareketlerin lügatini iyi bi
len Şinasi bu duruşun da m?.
nasını anladı: Nerimanın babn .. ı 
mühim bir karar vermek üzere 
idi. 

Valdt-Eunt-Vuab 

Glla8f 1 .S7 6 .49 
Otıe 1. a ıt.59 
bd.adi 9.44 14.S5 

V alat-EzanI-Vasatl 

A.qamı 12.- 16.51 
Yata 1.35 11.27 
L:....11 12.14 5. 5 

Başa mütemadiyen sallam
yordu. Alt dudağım hafifçe 
wrdı •e gözlerini kırpb. Birşey 
beaap ediyordu. Vahim bir 
manzara seyeder gibi yere ba
kan gözleri, Şinasiye doğru 
ağır ağır kalktı. Derin bir 
nefes almış ve tecmmülden 
karara geçmişti. 

Şinasiye doğru bir adım 
atb, başım kaldırdı: 

- Oğlum! Dedi, geç kalı-
yoruz ve korkarım ki bunun 
daha fena akibetlerini göre-
receğiz. Yarından tezi yok, bu 
meseleyi meşru bir surette 
halledelim. 

Şinasi cevap vermedi, yalnız 
başile bu karara ita:ıt etti. Fa· 
kat, ikisi de, bir birlerine söy
lemedikleri bir endişe içinde 
idiler. Şinasi, nerimarun oda
sına ~oğru başını çevirdi, bak· 
b; F aız Bey de onu taklit ettb 
Endişe oradan geliyordu, Ne
rimaııın bu knrarı knbul et• 
mesi lazımdı. 

(Arkası var) 



6 Saslf a 

[8.ıt tarafa 4 Gnel aaJfada) 1 tanla ijin S. F. lelWI ........ 1 Dildaıt ..... ~ q. Wk R _.... U '* 
lirada Fethi B. 'bir •,.ı.&t ............... f•Mh'a• ~ tllfdltb-. "'1 ....... ile 

Fetlli Bey ayaja Wbrm 1~ lair lalam hn• .. t birbirine Hmi,or ~:J: Hilmi leyefeacli h.taDdulın 
- Efendim, ledi, ben il& J_.... bir takım vak'alar Aclanadan metlaar MC8 • namtwkaclald tetkillba mi teJri 

~erken Ali Bey 11llep medi- olcla. Bmaa liyul bir aldde- m .................. bit- ......... ~ dnlll-
~.: .L.1a..e11•••,. dedi, ala tuaialrtl ffdlkld etmek zaı.., pmı ık izleriai U , Dl :fapmak r.te&ii'9• l'abt C: de .:;7bn" lizdea mluacle çok tilçtlr. S. Fubnm mevce 8841 İmla icWe 10 Al ......; Ali B. bir tirit. Hilmi 
alacak dejilim" cletı1L11. Mese- mevce ı:aı::pa~- hlil ayni 8lllalr jlnDi Din- B. :;- f"1':nr alyl.!'wd.t ~ 
le ~T,-~~· Hakkı Ta- C::c1a polisi w=., ~ =-::.. ~ =a-111111ı1P dır, memleketi pU'çalamak ea-

u- H tlifeüde imif arbk yeter 
nk Beye)• Rica ederim vaDJ911 • Farka11m basan. Anadoha ~ bir ....,. plle k•"*" diJor. M-ıeti kan lekelerile 
aalehn+& matl.U11111 tahrip ed• adam- bir ı.,etia meııaiyetiaiğ _,._, ~yelim dl,edar. 

Hakkı Tank B. - Efendim lann elbette gayeleri cllm- ma H~ bmml Mil J..acle kan 1eke1.n. lto-
ftlifet pdar: Fethi Bey ~ hmiJetl ylbeltmek değil, olur. Abi Wde ..ı yeucak cliJorlar. 
,_. tstıla marakabe vazif..ml Serba fubam tefekkllP.. d~ ghlilir. Bil t. Ali B. - Tehtit ,ok. 
ıra ip. fahmıı tepkklll el>- den ibDuea memleketin rıc- deiih lıı! Fetlıi B. - KD dllmeı.. 
a'ztlr ~ bendeniz "hrb-d hayabndacla h~~~~land ~k ~ T.t karfahywk -~~~!n•111 ms e 'ftmÜe.,. J&PDllYOr" e- zaman ii-.umeti evırmCB. m.WU.. ~.....;.,. lti rliı ı 
An, Fethi Bey, Ali Beyi ande için yapılan bir harekettir. Fethi B. Cevap aie c.aPi"._• 
s&dolderi için ... aizün Ali Milletin ve devletin ba ha- Fethi B. ldM:l '4 o._. --
Bey tarafından geldiğini zan- reketleri imar için ga.terdiği kiiniiye pkta. Eneli Afıoİı l>-ilM~!fu' .• FırkılllllMI içiade 
aederek ona hitap etmişlerdir. maball• hürriyetin lıuclladu, meb'usu Ali Beye celse hapaaa • ~...,, M c•ı var-

Ali B. ( 16zllne c:leYamla ) - WWlbm yaphğı eserleri, biir- çılca ltMile milnuebetile ce- "ıfeadiler' beaimle tepiki 
ikinci fırkayı demokrasinin riyet sayesinde bir gün btrer vap verdi. S&zlerinde hakaret maai eden arkMllılar ae ı.
anıretinden addediyorum. Fık- birer dahil olacağım zihinlere olmadıp llylüyordu: çi, ne takkeci, Arap 
rim aorulduğwıda ela böyle yerleştirdi. - Hakaret olmıyan yeıde harflerine taraftar ola -.... 
llyledim. . Halbuki vaziyet Propaganda, }>elediye intiha- tarziye olmaz, dedi ve ilive etti: b~ ve olamaz. Fakat ~ 
blyle değil, başka mretle ne- batmm yepyem bazı esuab -Durup dururken bir baka· ıza rey verenlerin laer W
ticelenmipir. Milletimin akıt- muhtevi bulunmuıdır. bli: defa reti asla hatınma getirmedim. riniıı maceramı tetkik ellllilek 
tajı kama heder olmaaıDI ~ olarak l:.ir dereceli belediye Yalnız tarziye vermediğimden imkln hmicialledir. 
temediihn için bu acı haki- iatilıababdır. Ve gene kadlıt- pek müteessir değilim. Çünktı Eier h1yle ı. llt•lk ı.
blıe 1iir daha •••• etmek lann Jiyık olduklan hakkı rey- Ali Beyin nafi mfttalealanna tiyenler varsa ekieri1ett iiz 
mecburiyetindeyim. E'fftll ai- leridir. Belediye esulannm muttali oldum. Cinayetlerim kazandıtımza 2ln ı;un1ann 
1e YUiyetin bir Mfa daha yeniliği tatbikatta bir takım içinde Mondros mütarekeain- bir kısmının H. Fırkumd1111 

Sinemalar 

taaa..,. Frauaca .a.11 ~ 

yeniden iraesine t>aşlıyor 
Heyeti temalliyeai bapnda: GABY MORLA Y, A 

DUBOSC, SUZANNE DELVE ve CAMtLLE B 
Prmperi film Consurthua 

.........._ 7.....W - matm-'• kad• •vaa eUcek ~ 
lldL jANNINGS ile MARLENE DIETRlun 

MAvTMELE 
ASRİ SİNEMADA 

s.. derece ......, .ıı... .. lhtlrula 

oldurulmuş 

krokisini yEyun · müşkülit gösterdi. de imzam var. im~ etmiş\m. o~ ~-~L.,iJi• .-a ....... 

Fethi yı· • T-Ll!I Bu mGşkfilltta icap eden Harbi umumi babrlUdadır. uaı ~ UI .. _ - •---

• • • illWI tedbirleri evvelden aldı. Tah- Memleket d6rt .. en.e ' harbe dim. Ôtedenberi liJ.!:!~ rap- l•-
F etbi Beyı birkaç defa gar- . edil --•-'atar b. LL-- nasıl devam etmiştir malii- ~. ~tmiş bir a Arı-

.tik. Harbi umumi IOlllannda IDlll ~ va& ırer ~ munuzdur. Mntarekeden enel ~ arkadqlanmdu tla 
Wr fub bepae setmek iıltedi, ziihur etmıye b~ DeYl4Jtin mevkii iktidare gelen kabine- 1DÇbiri anklı deiil6. 
- ~ iala•mek lıılı•itm k•nunl~ ~to.ntesiııe teca- de Dahiliye Nazın idim. AJi R.ih Ef. - ~ .. 
__., • Fetlll a.,I laet ~ palialenmıze bak~t, B. Mut mıntakamm miclafaaya Fetlü Bey - ~ ,al s.lıı 
P kabiaelinde malıim bir zabı~enmize kDrf11n, hepsınm cabtıml. Elcezire'de pl'fl"'f pbi medresedea ~ki 

1- • • le.kinde halkın \aldana mi· bir - k\amudandar Eter bir IAyik kanunlara ·..iden .. elen 
meYldcle ıörlrorm. Fethi B. zan•at olundu. Hiikiaaetin h8ktam t eep1ıeJerindeki im- al~~ llmm prelim. haacl•• aonra Moaclroa mlta- aldığı tedbirler her yerde, her da~ d bal liilltareke B&im bGylk kabahatlerimiz· 
nkeaiai im:ralem'fbr. 8-u bir zaman da tatbik edildi. Bu .man •eli an t:i aflar .ı.,. dea birili, Dahiliye VeMinin 
ihtiru sebebi olarak yapllllfbr. umdeler istizaha maruz olursa C::ciebili: mi i~°? affetmediii biri de u •-ncla 
Ba hareketile ba milletin asır- hilkfunet derhal mtıdahaleye Ali B _ Bunlardan 10Dra hilkOmete pçecetimizi llyle-
lardar devam eden hakimiye- mecburdur. Ayvabk ·cepheaiDde yalnız ba· memizc:lir. Buna llylem..,.tik 
tini nihayete erdirmek iste- Fethi Bey sistematik emir flD& lilAla atan b r Ali B. var- Şlkrll Kaya Beyin takclirlerlae 
miflerdir. Tarih bu hakikati verildiiiui söylediler. Ben icla· dar eledi. uil olacakbk. 
hlJ!e bfdetmip. re arkaclaflanmla çok cablbk. Fedai B. - M&t.ankede Fakat• J&P&Jllll ld ~ 

OaclaB 80lll'& evlldı wataD Bagtınldl cümburiyetin- icl8re aerede idiniz. Ferit h..ıeti teplddllleria mahiyetiacle ._.,.. 
ita kıuati reddetmif, mlca- adandan lahaili ili g61111lif, k1lfti ifraliJeclen pteyan bir teY ....dar. 
dele 0Jm1111_ neticede vaüD Cümhuriyet kanunlanmn tat- L--• oldu. Ali B. de ba ı-'e- iktidara gelmiyeceğim diyen 
~. , bikini bilir kimselerden iba- ;:::. bapnda bal~. "bir teşekktll siyui deiildir. 

Ba Hfer de Muclan- da ı..ı___ F BunJan 16yliyene gllerler. 
.. . • ı- rettir. wm:: amirlerine ayn &kat harbi amuminia nOıa- Gül&ıç -olmemak için iktidara 
v:re~ ~ ayn emir v::ıe ihtiyaç J!k: yetindeki YUiyette deYletfere pçmck iati orum eledim, di
bekim:-.. Maclu 'ela ttkrar tur. Demokruı e esas taksimı meydn okumak ukerlik ka- Neiiı hlikCmdar efendil9!-

- • .,_, ya vezaif ve teftÜ mezuniyettir. idelerile ne dereceye kadar llltidar me•kiinin ne kadar 
ladA.i -:··~e~.. Belediye intihabeb elDUID- kabili telif idt Ba7veki!liii aw:ph olcluiunu bilirim. Fakat 

- fft~ iki d~me timulil ~,=n.'!:!..~ t~:k ! ~~:a::tN== :inı: ·ka~~!eı:~~ 
Diye Mondroa için Fethi BeJi, bata vak'al_.adan ibaretti. kabahat. Fakat bu heni kabrime rak iktidara ıeçmek lstecliii· 
=a için lametPatarı Mabkemelermizin hilkilmlerine kadar götürecek. Ben hBrriyet miz qik.Arcbr. Amıpada lau-

ft· fiddetle allatlandı- eaki belediye huaunna ait bu Afaki bir adamım. kuk tahail etmif bir Dehiliye 
Ali B. (••mala) - Baa- fiklyetlere kimse k~az. 4'Soa P.ta., ya milAket vekilinin beni muo"bi mualaaze 

elan ...,. Feıllai 8eJi 8ape- OIRdi 1çln ini gibi fikl,etler vermlflm. Borcumuzu vermek f.6ii:deli maammuuu beniz 
kAlette firlyera. Şeyh $ait intlliababa aoam bırakallr .. in- tereftir demifim. Ya ne de- emedim.. 
1ayamm bA11JD1D plwmlfbr. tilaabatbla IOlll'a plen tiki- meli idim? Y almz bol'CUD Kaylilyil himaye için .:=n 
O- içia 11etlai Be,m •aha- yetler millkiye heyeti teftitiye- milletin tediye kabiliyeti ile eeaslan bir tahrik e 
1efete ıepoetiai du....... IİDo verilmiftir. Bulana fez- mltenaslp olması liDdklır. patermi,iz. Fakat klyll bu
u- pir c11at•11-elc mechu- lekeleri ıehDiftir. Devlet :şu- B~u ayıp mı tellkk.i .ettinit: tla!a mı? KIJIG manbkm lke 

• 11.L-~- !.Hl- rumm .. ~Miri , __ ....:.__ L.:...s_ istikrazdan babaetml.fllD, lyı inanır mı? Fırk•mız fena --
,.,....,. .... • --·· Wilr ...... llabrb Bilcliiim ki ..... 1arc1aa, demet otorilteliae. 

Fethi B. S. r-ta,a .Dk olacaktır. !-&.!l-~11111.bar" Ln.1-A--~=- "'red- Q .ı:... L-'---
da na&-..- l9UIU1IM IUl&UlllvWll • ..;,,e IMl&U"et etmiı 

~• -·.r-u a111U1111ye F etbi B. aldıldan haherle- dettijiai bilmiyorum. erden mlrekkep imif. 
- ~ ~ re azami itimat buyurclular. ll..-n-ı.n •tı !-&.!•-- F kat bunlar L-- • L- • .- ...ı liıuehmi& Ye idare -.-u teraı e IRllU'll& • 1U1111l 1111pısane-
lttikra ilkti IPn .te .._, • .-. ilaparlara mak=diseh~.:: imkanına kani değilim. Soma deler; ha~ atar

1 
~yapan 

ra ........... demifffr .. Bu- ~k fena ettL Bazı zeftbn en büyük kabahatim henüz ~ mı lrriyet 
- itlerine .._ çok ftlp- reyleri defterde olmadlj1Ddan teşkillt yapmadan memlekete Belki Şiiri Ka:ra beyle 
~. S ... icilıde. 3' ay ltlh=clmde. Hakkı itiraz var- ıidip balkı ayaldandmmtım. ----da ba __ , ..... .;.dan fark 

d Biıpıeldl .ı... :e1iJe ..,. Fakat ne yapa,.. ki baka· -- -.w 
taltit LL.I• _1-..,; da. lllracaat etmediler. ~- ltabati bilerek yapmadım. Hal- olmufbır. Ba fark benim lair-

All Bey Fethi~ ;;.k- = ~ 818!ftrd!8.; km ayaklanacaiını bile...mlim. :Z.~~..-:;e: ka~~:=: 
la dan 

L- __ ,_ .. _,__ ....._ Fakat bu barellet ve bejecaa -r- ~· 
nn iNiM ııııuauu.n .. ~ lerini istimal ettiler. Bu leler neden oldu? hlrriyeti istemiyoruz. Biz 

rihle: rey verenler bazı yerlerde yir- Bunu muharriklere, baldın Clmhmiyetle idare ohman 
- Ben. memleket Ye miUe- mi defa daha fazladır. Vatan- çıplaklara atfetmek .Joiru demokrat milleti.deki hlirriye-
~ umid hillerle. me!'b~ daşlar allkadar olmuflur. deiildir. Bunda om..• .alan- ti iltiforaz. 
b1r adamım. Onun. lçia milleti Fethi bey bualar.mn fırka- tadan balkm claydup mahna- • ~ ~-•!-eV:!~.daltfecm:!~ 
tekıw beyhude bar felakete ..:- • k•--=-! D-L: . t _....1_ n..:..-!- Ci mcaq --
-n.-r..'-• ._1• B --!• ile ya 15 .. ~mıyece ac.nw ft ....... mıye mrnaa v11n11r. uauua • 1tn...:..et itibarile fark 
11Un11Uemı.,-ım. u ._..e liye veklletinin yardımda bu- 11111'0 takairim yoldur. TewldJlt .... ., 
h~ed1erle mıuı:_- -~ lıiıunuım da llylecll. ıııı,ı. r;::"k için bir :renı silmek 1:,::0 ı.J:"ı.:.!.m ~ 
~~ !> uyorum. " -,.e MMuuu yaplmadı. Her tarafta fırka Gidince neden tewkiJAr bizim tarafa reçin. 
~~..ı v~ di.allatlar arumda tefeldcll etti. Hatta Vanda da yaptın diyorlar, gitme,ince .. a verilen haberlere faz. 
aunRIUDeD Mli Vekili fırka t91ekkll ettiiini haber niçin teşkillt yapmıy""'81 laca iaanwpm. Beaim elimde 

a ye aldım. Son zamant.rda biz diyorlar po1ia, jandarma yok. itimat 
Mukabele Ediyor tahkik etmedea aldıiumz 24 Ben İiilmi B. 2ibi mtakte- ettiğim arkadaflara iaamnaı. 

Sis *ıt olan meb''llllama doeyanm tahkikatı Şura:rı dir fırka m&fettifleriadm Resmen tahkik kanetim 
~lan hitiace _. clalailiye Devlet• verilmifllr. Karama mahrumum, ma •lddettir ~ 
ftldline ...... Şlkrl- Kaya kadınlm rey haklarma it- Adana havalWade H. F. DID v..d B. etld:ra ile tepiJd 
B. lklbıe laa .. elıda ..ı ... tirak etmedikleri mk1nwla tewkillbnı. yapmqtır. Bm meul ettijimizi llJ)edi. Bir 
bebini anlatmak iatlıe. --.ı Yerdikleri bir mubata varcl. rap• 4100 n,ila lllllmct. rltlte clalaa kamdık. 
bir talalll ile batlacla, clecll lda ki 100 parmak imi ildtta wak yirmi ltttl H. F. u rfl'/ C.W B. ( lmlr ) - Tewld-

- 'l'lrldJecle c......,. ...,_ ftnDll*. lltm ..ıu,.tW ........ 

... ·- ........ -'--· -
--•... RIŞAR 

L\ll'm.-a'la ..... 

IWIPUSJJN ŞARKiSi 
.................. ,nca 
(8E81L&a) 1uNa1k 

-.o .. ıt. 
Fetlai B. (Deyamla) - Ga

li'llla emiaWi1e t•kkDI edm 
fD'lrama demek Wr kabahat-
!'Üf;~4'uw:a G:ai'nia .. .. 
....... TWs ri"8' ........ . ... •iriain ....... derlD 
bir meni alınıp. 

Bu muhabbeti ,a.termek 
için Gazinin resminden istifade 
ve onunla iftihar etmek, yahat 
Gazinin emrile fubmız tefek· 
kil etti demek beace tabiidir. 
Bea de GerJnin tefYik ve tu
Yibi ile teplddll ettiiüaize 
ifaret etmiftim. ~ bir ha
kikatti. Bnu blıe llyl\ ı&r-
melidirler. 

Bizi Gaziye kup pkmıı bir 
fırka mevkiinde cenaek .. 
tiyenler çoktur. • omm bl-
maJesinden uzaklqbımya ça
ı.yor1ar. Bizi Ga.zin plwna 
kaqa ...... bir farka tilti p 
terme' iStemiyonunJJZ. Bu 
aud bbili tuanurdur. 

S..na ana etmek demek 
T&rkiyede mahılif Wr 6rlwm 
vDcut bulmıun• ut.al kılmak 
demektir ve bakikatea 1Pulıal
dir. Biz aldıjumz vazifeyi ya
pacap. Fakat lyle bir ftliyet 
huıl olduju zamen yapacaiız. 
bk it muhal oldufmıu llyle
meldir • 
Dahiliye Vekili Teluar 

Kürsüde 
Fethi Beyin ba matkandan 

10Dr& Dahiliye •ekili tekrar .az 
.ı.rak klnlye ıeldi ve S. F. 
tla hakıkatea her tirli -.... 
lann bulunda~ ~ki tah
kikiae vakit kalllladlp ..,. 
ledi. 

H. F. da meclraeli adam 
baluubilecejini, fakat oaluaa 
da Hillfetin llp.a brar 
•enliiiai li~clikten sonra: 
-F~ tam ....... ji 

yapıyor. Kuunmz emirleri 
memurlana yapbldannı mlyll-
yor. len bunu bilmem. 

8- kanuna hakim W.alr 
isteri& Fethi imüaia W• 
intihap oeheliae ,........_ 
llJletliler. Bir reyia ildlltar49 
fula lay!Hlt yoldar ld ..,.. 

N.tlt .. 
ı ...... ı 1 p. 

................. P". 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar ... Müsabakalı 
Hikayeler 

Sabık Maliye Nazırının Cevapsız 
Bıraktığı Mühim Bir Nokta •• 

Kazanan Kariler Pa.. ~ 
zartesiye Belli Olacak f 

Müsabakaiı hikayelerimize 
gelen cevapları tasnif ediyo
ruz. Önümüzdeki pazartesi 
günü kur'a neticesini ilan ede
ceğiz. O günden itibaren ni
hayet bir haftaya kadar 
kendilerine kur'a isabet eden 
karilerimiz, İstanbulda iseler 
hediyelerini doğrudan doğ· 
ruya, taşrada iseler birer 
mektupla alacaklardır. 

Sui İstimaller Vaktinde Niçin Tahkik Edilmemişti? 
' k Uzun harp senelerinin kan
~l nıuameleleri, bu kanşık 
1 ere ait esrarengiz rivayet
~ saymakla tükenemiyecek 
Sa.~ar çoktu. Harbi idare eden 
k ~· Halim ve Talat paşalar 
11 
a ınelerinin birçok nazırla-

' ~a teker teker soruldu ve 
Qlr y 
J:' k •gın da cevaplar almdı. 
ı ~bat itiraf etmek lazımdır 
ttı • . 
ı. •ıı en çok tenvir eden 
IYJat• 
Ilı 'Ye nazırı Cavit bey ol-
ltı lıştur. Şurasını da kaydet
• elı ki bu zatın da eksik hı
., t .. 
t .•gı, kaçamak cevap vermeyi 
,:t~h ettiği veya tamamen 
~ediği bazı noktalar vardı. 
la llunla beraber öteki nazır
... ~ıı ısrarla sakladıkları en 
'"'lıb' ı_ 

1 
•rn kısımları Cavit bey ko-

~ ıkla ikrar ve itiraf etti. 

'-ti 8titUn bunlar memleketin, 
,ı.:ııı ve hayatile alakadar 

en mühim bir harbin 
~ idare edildiğini gösteren 
t~'t . ibret IAvhası halinde 

tltrinıizin önünde canlandı. 
~klicr karışık hadisenin bo· 
"1 n ıafhalannı öğrendikçe 
ha ~t ve memleket namına 
'ft'lrct ediyor, hiddet ediyor 
it ~onunda, elinden birşey ge• 
~1Ycn adamların aczi ile 
'd !lıl'!keti felakete atan bu 

ltıılara linet ediyorduk. 

~Sorulan sualler hayli uza· 
itti' bu suretle de Cavit Beyin 

111 cvabmın sonlarına yakla-
lbışb. 
~· b ilk CIS u celsede Cavit Beye 
~al olarak harbi umumi 
tilca tındaki sui istimal ve ih
~ tları sordu. Reisin suali 
~~i idi. Cavit Bey sualin 
d~ noktaya müteveccih ol· 
'-ti nu daha sarih anlamak 

Y0tdu D di k" . e ı. 

'-t' Acaba bu sualden mak· 
nedir? 
~•is maksadı izah etti: 

~' Birtakım şirketler vücu• 
)\Jttirilnıek suretile ihtikir 
~dıtı, halkın iaşesi dnşn-
' tk lizım gelirken birta• 
dat. !'hıslara para ka:zandırıl· 
~d.dia edilmektedir. 

~ k ~t Bey harbin ferdasm· 
~~tı llbineden çekilmişti, bu ~ir
~'tl.rtr ise harbin ilanından 
'•hı~ teşekkül etmişti. Fakat 
tt~Udt .maliye nazırı umumi 

ızahat verdi : , ....... ~ 
lı-~tU snaf cemiyetleri vesair 
~~i) er harbin ilk senelerinde 
~Ilı olunmuştur. Bu işte be
~- hiçbir tesirim yoktur. 
1-tid.};n teşkilinden maksat, t ~~u~~e göre, milli sermayeli 

ıt teş tı Çoğaltmaktı. Bunlann 
'lı~~ eltküllerinde bir inhisar 
~a}'ta~zası yoktu. Devlet hi· 
~t}'il b şu veya bu şirkete, şu 
~l:k . u sınıf halka hasredil· 

I' lı:ı.~tenildiği zaman bundaa 
~~l r~rıı fena neticeler doğa
~·İrı ~hesizdir. Her memle
~ l~h~ısadi hayatında bun· 

tt~ ıt olunur. Ben hükü
l~r bulunduğum zaman 

' ıı.ı bu .b. l t \le gı ı şey ere mii-
r etrn • d . Old esıne aıma aleyh-

.J um ç·· k" b "d f '4ttı f · un u u mu a-
~~ık ay~a yerine daima 

&'Yot<lu dogacağı kanaati. i 
oı'll nı. 

llıeb' ....... -... Necati Bey, 

o zaman birçok dedikodulara 1 Cavit Bey bu rivayeti tek
aebep olan un meselesini or- zip etmedi, fakat tasdik te 
taya atb ve Cavit Beye §Öyle etmedi. Sadece şöyle bir cevap 
bir sual sordu: verdi: 

- Un meselesinde sui isti- - Ben, böyle birşey yoktur, 
mailer oiduğu hakkmda gaze- demiyorum... Fakat halis un 
tclerde bazı haberler görüldü. alınmıyordu. Gerek unların 

Cavit Bey - Sui istimaller karıştırıldığı yerlerde, gerekse 
hakkında ma)ümatım yoktur. fırınlarda bir takım )'.Olsuzluk· 
Fakat 0 zaman un mübayaa lar yapılmış olması mümkündür. 
olunurken peşin pata vermi- Necati Bey, bugün sabık 
yorlardı, bu yüzden tacirler de nazırın peşını bırakmıyordu. 
faz)a para istiyorlardı. Bir sual daha sordu: 

Necati Bey - Bu hususta - Bu işler tahkik edilmek 

L _J 

Ağaçların Aşısı 

Bedava Aşı Dağıtmak 
Meselesi Ne OJdu? 

Yabani ağaçların aşılanmaşı 
ve aşı kalemlerinin meccanen 
verilmesi hakkında heyeti ve· 
kilenin bir kararı vardı. Geçen 

(Havyar) Hanında bazı sui lazım değil mi idi? dedi. Fa
istimaller olduğu rivayet edil: kat Cavit beyden sarih bir 
mektedir. cevap almak mümkün olamadı. 

==== sene İstanbul ziraat memur· 

Konya Belediyesi Niçin Fena Halde? 

Çünkü Elektrik, Su, De
kovil İşleri Onu İflis 

Haline Getirmiştir 

ları bu hususta tetkikat yap
mışlar ve fakat raporlar teeh-

hür ettiği için bu tetkikattan 
müsbet bir netice elde edile-

memişti. Aşı ve dikim mevsimi 
olmak hasebile alakadarlar bu . 

hususta tekrar tetkikata baş
lamışbr. 

Batan Yelkenli 
Çeşme Sahillerinde 

Konya, (Hususi) - Konya 1 dığı, yağmurlu zamanlarda B tan Yelkenliden iki 
belediyesi, müşkül vaziyete heyelan tehlikesi olduğu bil- ı .... K. · K ld 

. . ti B b b. . d' ·1d· B d d b" ışı urtu u ... gırmış r. unun se e ı, ma ırı ı. u rapor an a ır ses 
vaziyetini düşünmeden beledi- ı çıkmadı Heyeti fenniye 6/7-9- rrı ( H • ) Ild 

. . . · Çeşme ususı - ırı 
yenın elektnk ışı, su deposu 927 tarihinde gece şirket ko- · h'll · v yt' l 

d k ·ı h ttı 'b' ''h' sa ı enne yag ve ze ın a mıya 
ve e ovı a gı ı mu ım · ı•v• .. t 1 b. l \ İ 

. mıser ıgıne mus ace ır rapor giden stanköylü Hakkı kapta-
bazı tesısat yaptırmıya teşeb- d . j 
b .. t 'd" aha verdı. nın idaresindeki dört tonluk yel-us e mesı ır. 

d Santral binasımn beton- kenli kayık Çeşmeye dönerken Uzun tetkikat neticesin e l 
elektrik işinin iki milyona çı- arme tavanı ve bilcümle be· poyraz rüzgarının sertliğinden 
kacağı anlaşılınca projede ta- tonarme köprüler ve esas ka· : )'elkenleri paralanmış,(Kumudi) 
dilat yapılmış, masraf yarım nal patlamıştır. Şirket bu gece 1~:}>umuna düşüp p"'rralanmışbr. 
milyona indirilmiştir. 

Mukavele mucibince ilk tak
sit olarak şirkete elli bin lir1t 

verilecekti. Halbuki belediye
~ kasası tam takırdı. 

İdarei Hususiyenin Ziraat 
bankasında ki (50) bin lirası 
alındı, şirkete verildi. 

Şirket iş Başında 
Nihayet şirket Dereköytin

deki boğazda işe başladı. Fa-

kat daha ilk gündenberi şirket 
Nafia vekaletinin projesini de-

ğil, kendi kafasındaki planı 
tatbike başlamıştı. 

T esisab kontrol için tayin 
edilen heyet'i bu hali bir ra
porla heyeti idare reisi bulu
nan Kazım Beye bildirdi. 
Fakat şirket istifini bozmadı. 
inşaat ilerledi. 

Heyeti fenniye 11 Ağustos 
927 tarihinde diğer bir raporla 

inşaabn sakatlığını vedaha şim
diden bazı yerlerinin patladığını 

ve fakat alelacele yamandığını 
müteahhide Nafia Vekaletinin 

tahriratile beton ve betonarme 
inşaab için istimal edeceği çi· 
mento miktarını tebliğ ettiği 
halde bunun hilafına harekt: 

edildiğini meclisi idare ve ko
miserliğe bildirdi. Bu rapor da 
bir netice vermedi. 

Üçüncü Dördüncü 
Raporlar Ve Netice 

Üçüncü bir raporda inş·ı· 
atın çürük arazi üzerine yapal-

amele çalıştırarak bu hata· ~ürettebabndan k tanı ile 1 

ları kapatacağını bildirdi fakat 1 hır tayfası yiizeı - ·'1. güçlükle 
netice f k ld 1 kurtulabilmişlerdir. Hamulesin-

sı ır 8 ı. d b. 'ki fı ku J bil 
Ş. d' b" .. b h k"k 1 1 en ır ı çı rtarı a -
ım ı utun u a ı at er . tir' 

meydana çikmış, bentler yıkıl· 

mış, elektrik işi bozulmuş ve 
nihayet geçen gün bir heyet 

Ankaraya giderek yeni bent 

ve tesisat yapılması için Nafia 

vekaleti nezdinde teşebbüsatta 

bulunmuştur. 

Dekovil Hattı 
Belediye yüz bin lira kadar 

aarfederek bir dekovil hattı 
yaptırdı. Silieden şehre taş 

taşıyacaktı. Güya şehri ker· 

piçten ve çamurdan kurtara· 

caktı. Makineler, vagonlar al· 

dı, muazzam tesisat meydana 

getirdi. Bir gün bile işlemeden 
harap oldu gitti. 

Şehrin Alaettin tepesinde 
45 bin liraya bir su deposu 

yaptırmak için (Çenker Pallay) 

şirketile bir mukavele yapıldı. 

Şirket kışın inşaata başladı, 
donun tesirile beton tasallüp 

etti. Yazın da su bırakılınca 
heyeti umumiyesi patladı. 

Şimdi buradan istifade ede
miyor. Şehrin suyu doğru hatla 

geliyor. Bu hatta ufacık bir 

arıza olursa şehir susuz kal· 
mıya mahknmdur . 

işte belediye bütün akalanm 
terhin ederek yaptırdığı bütii ı 

bu tesisat boşuna gitmiş, bütün 
o emekler havaya uçmuştur. 

mış . 
Nedim 

Kadıköy Elektrik 

Abonelerine ilan 
l.tanbulda Havagazı ve E

lektrik ve T eşebbüsatı sınai ye 
Türk anonim ıirketi (Satgazel) 
17-18-19 teşrinisani pazartesi, 
aab ve çarşamba günleri Yel
değirmeni ve İbrahimağa ma
halJelerini tağdiye eden tevet
türün ( safha ile bitaraf arası ) 
110 dan 220 volta tahvil e
dileceğini muhterem abonele
rine ilan eyler. 

Bu münasebetle, mezkur 
mahallelerdeki bilcümle tesi
satın ampul ve muhtelif elek

trik cihazları bir defaya mah
sus almak üzere meccanen 
değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle 
itasından itibaren 
ampul cihazlar ve saire 

istimal edilmiyecek ve badema 
kullanılacak bilcümle elektrik 
malzemesi 220 volta mahsus 
olacaktır. 

Yukarda zikredilen husus
lara riayet ve bir cereyan in
kıtaına mahal vermemek için 
memurlarımıza ifayı vazife 
esnasında teshilat ibraz buyt . 
maları muhterem ahaliden ri 
olunur. 

Müdüriget ' 

İstanbul T ram ray 

Şirketi 
14 teşrinisani 1930 tarihinden ilanı ahire · 

kadar muteber olmak üzere muv·akkat 

askeri ücret tarif esi 

Resmi elbiseli kara, deniz ve jandarma zabitanı ayni 
araba içinde fasıla verilmeksizin ıcra edilen her hangi ı.. 
bir sefer için tramvay ücreti : 

Birinci mevki İkinci mevki 

Tramvay ücreti 5 2,50 kuruş 

Köprüler resmi 1 l 
" 

Nakliyat vergisi 0,25 0,25 
" 

Yekün 6,25 3,75 
" = = 

Zabitan Beylere muhsus abonman karneleri 

1 - Munhasıran birinci mevkide olmak üzere fasılasız 
60 sefer yapılması hakkını bahşeden cem'an 60 varakayı 
havi karneler : 

Birinci mevkide 60 sefer ücreti 300 Kuruş 

İstanbul tramvay şirketi tarafından icrası kabul 120 ., 
edilen yüzde 40 tenzilat 

Tediyesi icap eden bakiye ıso .. 
ilaveten: Köprüler resmi 60 

" 
Nakliyat vergiıl 15 ,, 

Yekün 255 
" 

2 - Munhasıran birinci mevkide olmak üzere fasılasız 
20 sefer yapılması hakkını bahşeden cem'an 20 varakayı 
havi karneler: 

Birinci mevkide 20 sefer 
İstanbul tramvay şirketi tarafmdan icrası 
kabul edilen yüzde 40 tenzilat 

Tediyesi icap eden baKiye 
İlaveten: Köprüler resmi 

Nakliyat vergisi 

100 Kuruş 
40 ,, 

---
60 " 20 

" 5 ,, 
Yekfm 85 " 

Binaenaleyh, bir abonman karnesi ile tediye edilen 
bir seyahat ücreti tekmil rüsum dahil olduğu halde 6,25 
kuruş iken yalmz 4,25 kuruştan ibaret olur. 

Mezkür karneler ancak resmi elbiseli ve birinci mevki
de seyahat eden Zabıtan tarafından istimal olunabilecektir. 

Sivil elbiseli zabitan umum sivil yolcular gibi bilet ücreti 
tediye ederler. 

Resmi elbise ile seyahat eden kara, deeiz ve jandarma 
küçük zabitan ve efradı askeriyesi : 

ayni araba içinde fasıla verilmeksizin icra edil ~n her 
hangi bir aef er ücreti : 

Birinci mevki İkinci me•ki 

Tramvay ücteti 5 2,50 kuruş 

Kara, deniz ve jandarma küçük zabitan ve efradı 
askeriyesine mahsus abonman karneleri : 

Munhaııran ikinci mevkide fasıla verilmeksizin beş seyahnt 
yapılması bakkmı bahşeden beheri beş varaklı karneler: 

İkinci mekide beş seyahat ücreti 
İstanbul Tramvay şirketi tarafından icrası 

kabul edilen yüzde 40 tenzilat 

Beher karnenin bedeli 

Binaenaleyh, seyahat ücreti bir abonman karnesi ile 
tediye edilirse miktarı 2,50 kuruş olacak yerde yalnız 1 ,50 
kuruştan ibaret olur. 

işbu karneler munbasıran, resmi elbise ile yalnız ikinci 
mevkide seyahat eden kara, deniz ve jandarma küçük 
zabitan ve efradı askeriyesi tarafından kullanılabilir. 

Sivil elbise ile seyahat eden kara, deniz ve jandarma 
küçllk zabitan ve efradı eskeriyesi bilet ücretlerini umum 
sivil yolcular gibi tediye ederler. 

Abonman karneleri, Tramvay planton kulübelerinde, 
hatların müntehalannda ve Tünelin Galata ve Beyoğlu 
iişelerinde satılmaktadır. 

/stanbul, 12 teşrinsaııi 1930 

MÜDÜRiYET 



SON 

Macar zira·at makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
lstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. · lar Telgraf: Hoferton İstanbul. 

Şubeleri: Adana, lzmir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazarı, Manisa acenteleri vardır. 

Bilumum afatı ziraiyegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLİF iSTEYiNiZ. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

3 adet büyük kasa: 86X65X65 eb'adında 
12-15 ,, küçük kasa: 65 X 46 X 46 ,, 
İdaremize yukarıda gösterilen cb'atta, yerli on beş kasa 

aatm alınacakbr. Taliplerin, teminat akçelerile beraber 22 teş• 
rini4ani 930 cumartesi günü saat l 1 de Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatleri. 

kat'i ve seri 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek l]zımdır. Zahmetli işleri takip eden 
aôale sertlik ve gerginlikleri ile, ayaklarda' 
vakitsiz zuhOr eden yorgunluklarda dahl 
SDirosal aym gOzet neticeyi temin eder. 
Spirosat tedavisi hem kolay, hem latiftir .. 
Çamaşırları kirletmez. 

Rakıya kıymet veren yalnız 

rayiha ve lezzeti değil, kim· 
yevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 

rakıdır. 
..................... ııliil 

tKolay tıraş olmak ve cildinizin 

güzelliğini muhafaza etmek 
isterseniz 

TiMSAH MARKA 
1 Musirren Spirosal talep edlniZ: \ 

Her ambala!. maşhuru Alem olan ~Df.e\ 
salibini lhti~a eder ... 

hraş bıçaklan~ı 1 

(KROKODiL) 

EB 
Gümrükler umum müdür üğünden: 

3000 Tane Kasket 
Y apbnlacaktır 

1 - Gümrük muhafaza memurlan için 3000 tane kasket 
Japhnlması açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri: Ankara
da Gümrükler levazım müdürlüğünden: fstanbulda Gümrükler 
umum müdürlüifi levezım aml:a ından alına akbr. 

3 - Kırdırın: İstanbul'da Gümrük Bq müdürlüğü binasında 
kurulacak alım ve aatam komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 1 l kinunuevvel 930 tarihine rastlıyan Per
tembe g nü aaat 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmit bedelin % 1,5 ğu olan 855 liralık 
muvakkat ifivenme "teminat" larile belli saatte komisyona 
aelme eri. 

6 - Örnekleri lstanbul'da Umum Müdürlilk (eyazım am
barındadır. istekliler orada görebilirler. 

e iliahıner balosu 
Eii2liahmer menfeatine her sene verilmekte olan kışlık 

balo, bu sene de kinunuevvelin 18 nci perşembe günü akşama 
Beyoi,l.mda Turkuvaz salonlannda verilecektir. 

Balonun geçen senelerden daha mükemmel olma.sam temin 
için Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazretlerinin riyaseti 
muhteremelerinde teıekkül eden heyeti teıtibiye timdiden fa. 
aliyete bqlamJfbr. 

kullanınız. 

Deposu: Çiçekpazar latratiadi 
Han No. 7 - 8 

ok Müsait artlarla 
H er tüf'IU ikf'az, istikraz, terhin, int,
kal, ferağ işleri yapılır. Sirkeci yeni 
Poı:tanc kar ıımıd-ı Velııra ha n No. 19 

Dr. Horhoroni 
FRENGi BELSOGUKLUGU 
Tedavihanesi Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
Tel. 3152 muayene her gün 
bahtan akşama kadar. 

Dr. M 1 M j D İ A N 
Göz • burun - kulak - botaı 

mütehassısı Avrupadan avdet et
miştir. 

Beyoğlu imam sokak 2. TeL 
B. O. 2934 muayene saatleri 10 • 
12 ve 1S - 18 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİYATI 
MUALLİMLERİNDEN 
Dahili, ve intani h astalar Pa• 
tolojik ve Bakteriyolojik mua· 
yeneler, icra olunur. 
Adres: Babıali caddesi villyet 
karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon latanbul 2323 
ikametglhı ı ,, ,, 2236 

HASAN 
Ecza deposu müstahzaratı 

Parla, Londra, Roma ve Avrupanın büyük şehirlerinde en 
büyük mükifab ve albn madalya ve niıanlan diploma• 
larla musaddak birinciliği ihraz etmiştir. 

Hasan kuVvet şurubu 
Zaafı umumi kansızlık, romati:mıa, aıraca, kemik. sinir, 

verem, ademi iktidar, taaallübii şerayin, belgevıekliği 
hastalıklarına nafidir, şişesi 60 kuruş. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden müstahzar bir harikai san'at 
olup 90 derecedir, Ecnebilerin ve memleketimizin 
en büyük zevab Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
ha.atalara, sinirlilere, baş ağrısına, baygınlığa şifa 

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

Gliserinli Hasan sabunu 
c:1 ~i yumuşabr ve cilt hastalıklarma mani olur. 
Veçhe teravet ve letafet bahşeder. Bilhassa çocuk
lar ve kadınlar ve cildi nazik olanlar için hayat 
arkadaşıdır. Avrupamn terkibi meçhul ve pis yağ· 
lardan mamul sabunlarından tevakki ile halis glise
rinden mamul Hasan sabununu tercih etmek lazım
dır. Kokusu meşhuru alem lfasan kolonyasının limon 
çiçekleridir. Adedi 20 kuruştur. 

Hasan zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıkl:ı-
nnda istimal edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. Ok 
kalık şişelerde yüz kuruştur. Büyük tenekelerde 90. 

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

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

Hasan gliiten ekmekleri 
Şeker hastalıklanna ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliği hasebile büyük 
b;r rağbet kazanmaktadır. Adedi 2S kuruştur. 

Hasan halık yağı 
Norveç.yanın halis Morina balığımn baş mahsulüdür. 
içmesi hafif olup mideyi bozmaz, kiloluk gayet 

teıniz ve muakkaın şişelerde 100 kuruştur. 

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

HİÇ B E K L E N 1 L M E D I G i BİR 

BİRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIYANKO BİLETi ALMAKLA 

KABİLDiR. ONUN iÇlN: 

Tayyare Piyangosu 

Biletini Alınız 
Beşinci 

11 Kanunuevvel 

Keşide 

1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMİYE50,000 LİRADIR 

soba ve sair malzemesi ucuz fiatla sabhr. 

Sirkeci Ebussuut caddesi 26 r-....o. 

DOK'I'OR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehasısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi h.ükumet konaj'ı civannda 
eski ikdam Yurdu karşısında 
71 numarada birinci kat. 

Her gün birden ikiye, dört 
buçuktan akşama kadar. 

ıı Doğum ve kadın has'-alıldarı 
1 

mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naş.i t 
Türbe, eski HilaJiahmer Linası 

No. IO Telefon İst. 2622 

Seyrisefain 
k .. rü 

Merkez acenteai: Galata op b 
b*f ında Bcyotlu 2362. Ş~ ; 
acentesi: Sirkeci'de M~hilr 

2
.:0 

zade bam altında Tel. bt. 1 

PİRE- iSKER 
DERİYE POSTA~ 

(Ankara) vapuru 18 Tt,: 
. . S J saat 10 da daJJ 

msam a ltata nhbJJllP • 

kalkarak çarşamba sabah• izıııı 
· · 'de 'e varacak o gün 16da Izınıt aJıl 

kalkacak perşembe sa~ ., 
Pireye, varacaktır.cumartesı . 
babı İskenderiye'deo pa.zarteSl .. 
15de kalkacak çarşamba gno 

• ye ugrı .. ( P ) 
v yaralc 

ıre perşembe gaou 

lstanbul'a gelecektir. 
1SKENDERİYEDEN ak

, tarma PORTSAİT içlıı de 
eşya kabul olunur. 

Trabzon Birinci 
· . Postası 

(Mahmut Şevket Paşa) vaP~ 
l 8T eşrinisani salı akşaını a _ ,ı,, .. 
lata Rıhbmından kaıP . . sı-
rak Zonguldak Inebolu. 
nop, Samsun, Ünye, f atJllı 
Ordu Gireson Trabı~~· 
Rize'ye gidecek ve tr 

nüşte Sürmene, Trabı0:: Tirebolu, Gireson, Ordu, 
in bolıJr 

ye, Samsun, Sinop, e ~ 
Zongulda'ğa uğnyarak g 
lecektir. 

Ayvalık Sürat PostaS~ 
• • -31'11 

(Mersin) vapuru l 8Teşrıoı:.btı' 
salı 17 de Sirkeci rı 1 •• 

)'bO" mından kalkarak Ge 1 f:d-
Çanakkale, Küçükkuyu, aJJgıı 
remit, Burhaniye, AY'" ıcfıJ' 
gidecek ve dönü;:te ıue~ ğıı 
iskeleleı le birlikte AlbP0 ıJ 
ğnyarak gelecektir. içil> 

Azimetle Gelibolu 
yük alınmaz. 

ı~· Alemdar zade vapur 

B ı t vapurtl · 
U en 16 TeşriJJisııOl 

Pazar Sir 
günü akşam saat 18 de d# 
keci rıhbmından ( Zongııl ıısı• 
lnebolu, Ayancık, SııJJlS .;e 
Ordu, Gireson, T ra.b:ı0) ye 
Rize, Mapavri ve H0P~rele• 
azim~~ ve v akfıkebir, o:,det 
ve Unyaya uğrıyarak 
edecektir . . . tstııı: 

Müracaat mahalli· d~ı 
bul meymenet hanı al~~f ıs' 
yazıhane Telefon istaıı 

ro$ 
\ cvm1, Siyul, Hnadt. .,e Hail' 

- .,Jf' 
idare ı latanbul, NıırıJ°'ıı> 

""" 35.J1 Şeref soka;;• -Tel,..«.,a ı l.tanbu.I • 10J 741 
POlLl kutu.1u : Lotaıabııl .. rJ p0s1f. 
Telınf ı l.tanbul .;.o 

ABONE FlA fi ~ı 
--- e~ TÜRKiYE 

1400 ıu. 
7~ " 
400 " 
150 IJ 

Jı) (• 
21 QO ,, 

1 Seo• 1~3 " 
6 A7 ~•Ml 1 
5 ,, ~-
1 ,, -


