
SON POSTA Halkın JÖzGdilr: Halk bunu::la gorur 
SON POSTA Halkın kulaj'ıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla aö Jer. 

TEKZİP EDEBİLİRİZ 
İSMET PAŞA~IN RİY ~S~Tİ ALTINDA . BiR TEMERKÜZ. 
KABiNESiNiN TEŞKiLi MEVZUBAHIS DEGİLDİR ... 
Dün 1Wecliste Hararetli Bir Münakaşa Oldu 

Maliye Vekili Mali Vaziyeti Anla
.brken Muhtelif Hatalarda Bulundu 

Fırka 

... , . , ... ~ 

Resmi Tebliğ 
Ankara, 25 ( A.A ) - ( Resmi 

tebliğ ) Başvekil ismet Pş. Haz
retleri hükümetin müçtemian isti
fasmı Reisicümhur Hazretlerine 
takdim etmiş ve istifası kabul 
olunmuştur. Yeni hükumetin te
ıekkülüne kadar vekaleten va:ı:i
feye devam olunması, Reisicümhur 
Hazretleri tarafından istifa eden 
hükumete tebliğ buyurulmuştur. 

GARP MEMLEKETLERiNDE 
OLDUGU GlBI 

Reisicümhur Hz. 

ecLiS, FIRKA REİSLERİ İLE 
iSTİŞARE EDİYORLAR 
Ankar, 25 (A.A) - (Resmi tcblii) 

Pelıicümhur HaucUcri Millet Mccliai 

r is l Ktlzım Pş. fu. De fırkalar rücaasını 

da vet ederek yeni hükQmctin teşekkülü 

lçliı uU arelcrlne başlamıştır. 

Yeni Kabine 
MUNHASIRAN EKSERİYET 
GURUPUNDAN OLARAK 
TEŞKİL EDİLECEKTiR 

Ankara, 26 ( H. M. ~ - Gece 
~ b' . ktı ynnsındnn sonra ır şayıa çı , 
ismet Pş. tarafından Fethi ve Nu-
..: R..ulAr:n A a ;.t.:-_..ı.: :ı-. "''• T~
lhtimalinden bahsedildi. Bu taYI• 
doğru değildir. 

Ekseriyet gurupun reisi olmak 
ııfatile yeni kabineyi teşkile yine 
ismet Paşanın memur edildiği an
la41lmaktadır. __ .-., 

Kabine •. 

kuvvetlidir. 

1 Bugü.nün Meselelerinden j 

Hamdullah Suphi Beye 
Açık Mektup: 

Ben Türk Ocağırun ( 334 ) senesi müntesiplerindenim.1<ayıt 

numaram(2400) dür. Gazetelerde tebliğinizi okudum. T ebliğinizle 
memlekette başka bir fırkanın t*kkülünll prensipinize mugayir 
bulduğunuzu ilan ediyorsunuz. Fakat unutuyorsunuz ki herkesin 
bir mefkuresi vardır; hareketinde serbesttir. Bilhassa Türk 
Ocağı, "Türk milletinin ocağı" dır. Fukalara inhiı:ıar edilemez. 
Aksi takdirde l5vhasının üz~rinden "Türk,, isminin kaldırılması 
lazımgelir. Binaenaleyh Serbest fırkaya intisap ettiğim cihetle 
Türk Ocağındakı hakkı iştirakim nez' edilemez. icap ederse bu 
hakkımı kauunlann kuvvetile istirdat edebileceğimi arza 
lüzum görürüm. S. C. F. 

Beyoğlu idare heyeti azasından 
Rıdvan 

~~~---------·-...----------~--

Kadıköy Cinayeti 
-------

Daldan 
Silah 

Dala Konan Nedime H. 
Karşısında Can Verdi .. 

yet oıau. oaı.ou ....... _ .... , • 

bahçıvan hazan da Jağamcılık 
yapan Mehmet Ali jsminde 
bir adam. Nedime H. isminde 
bir kadını vurdu. Dün kısaca 
kaydettiğimiz bu hadise etra· 
fında şayanı dikkat bazı taf· 
silit aldık. Onu da dercedi· 
yoruz: 

Nedime H. (27) yaşlannda
dır evvelce bir kaymakam ile 
evl~nmiş, bu zattan bir çocuğu 
olmuş, fakat geçinemiyerek 
aynlmışlardır. Kadın bir müd· 
det sefalet çekmiş, bu sırada 
lağımcı Mehmet Ali ile tanış
mış, .onunla münasebete baş
lamışbr. Hatta Bu münasebet 

0 derece ileri gitmiş .ki Meh
met Ali ile Nedime H. e~len· 
miye bile karar vermışler. 
Fakat her nedense Nedime \ 
H. bu fikirden vaz geçmiş. 
Onun bu hercailiği ise Mehmet 

-- ... 

Aliyi son derece kızdırmış. \ 

(Devamı 2 inci sayfada] ------------ı 

-==s===-===:ı:a===-----------

Piyankomuz 
Bin liralık piyankomuzu ka

zanan kupon hamillerinin 
listesini neşrediyoruz. 2 inci 
sayfamıza bakınız. 

KUPOft:lB 
ikinci Piyanko 

on Posta~ya Mahsustu - Bu. ıef;r kavg~ fiddetli olacak, gtil:miyeCeğ{Z ıaliba? 



SON POSTA Eylül 27 
2 Sayfa n 

Kulüp mensuptan, 
zabitan 100 " Dühuliye sivil 100 

" Kulüp mensuptan, 
askeri talebe 50 

" r 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
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SON PBSlA ~ayfiı 3 

Her gün -Bir 1 
Sözün Kısası 

.'--::=::::::===:::===:::=======-======;:==========================::,;:::_::::=::==================;-- lV!ünderic;;;;;;,ızın Çok
luğuna Binaen Derce
dilemedi. Özür Dileriz. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi: 11o. Reyinizi Kullanınız * 
Tashih 
Münasebefile 

A. F.. 
Son Posta iki gün evvel bir 

ikinci tabı yapb ve şöyle bir 
lelpaf yazdı: [Ankara, 24 (Hususi 
surette giden arkadaşımızdan) -
Burada balunan lsveç eljl'af 
ajansının, temsil ettiği gazetelere 
fÖ)'le bir telgraf çektiğini Öğren
dioı: 

• \,, 
"Serbest fırka lideri Fethi B. 

bir mektupla Gazi Hz. ne müra
caat ederek kendilerinin kaydiba
Y&t şartile Reisicümhur intihap 
edilmelerini ve bu auretle fll'ka
lann fevkinde milletin malı olarak 
kalnıalannı teklif etmiştir." 

1 - Bazı adamlar intihap mücadelele- ı 2 - Bu gibi adamların kayıtsızlığı yü• 
rine lakayttırlar. Ve kalabalığı görünce zünden intihabat miicadeleleri ciddi ve 
elleri ceplerinde uzaklaşırlar, hararetli olmaz, reyler az.alır. 

3 - Bazı ndamlar eğlenmeyi intihabata 
iştirak ctmiye tercih ederler. Ve: "adam 
sen de_ bir rey eksik oluversin. " derler. 

•• •• • isveç telgraf ajansının bu şe
kilde bir telgraf çektiğini öğrenir 
Ölrcnme.z Fethi beye giderek 
IOrdum: 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
- Bu haber doğru mudur? 
Fethi bey Gazi Hz. ne kaydi· 

hayat tartile Reiaicimbar olmala· 
tını teklif eden bir mektup yaz• 
llıadı~nı söyledi ye Ube ederek 
eledi ld: 

- Ancak yübek n kıymetli 
tahafyetleri milletin kalbinde 
ebedi hürmet mevkiini alrnlf 
ol..n Gazi Hz. nin bir f ll'kanıa 
nı.lı olmayıp milletin mah olarak 
kaim ı ve daimi •urette ikaz 
~e irşadından mllleti istifade et· 
tir1t1.ı fikrindeyim. 

Bu itibarla doj'nldan dotruya 
"eyi im usulü ile millet tarafın· 
dan intihap edilmesi prensipinl 
istizan etmekteyim. 

Binaenaleyh şimdiden bir fikir 
dernıeyan etmek mevıimıi.zdir. 
Bu cihetin katı ıekil alabil· 
llıez;' için evvel emirde Gad 
ffazretlerinia. muvafakatlerini al· 
llDak tal>iidir." 

Bu T el«rafta bildirilen ilk 
lıaber ..,ıMZCL, asılaaz olduğu 

nu da ayni zamanda Ye ayni 
sütunda (Son Posta) yazıyordu. 

Yine bn tc12J'afta bildirilen 
ikinci habere gelince, o da 
F etlıi &yin phsi bir fikrin
den ibaretti. ,,.. 

Ankarada bulunan gazete· 
tiler (Son Posta) nm bu şe· 
lciıdc hir haber verdiğini duy· 
dulc.tan sonra telaşa düştüler. 
. Hiç ~ilphesiı yazman metni-

111 görmedikleri için verilen 
~heri yanlıı anlamı§lardı, yan

i tasvir edlyorl2rda. ,,.. 
~ R.eisicümhur Hz. mecliste 

Köyler İçin •• 
Muallim bulmak Mese

lesi Güçleşiyor mu? 

Ankara, 26 (Hususi) -
Maarif vekilcti köylere mual
lim bulmak için mühim karar
lar almışbr. Kabul edilen 1 

esaslar şunlardır: 
l - Muallim mekteplerin

den mezun muallimler mec
buri hizmet mOddetlerinin üç 
senesini köy muallimliği ile 
geçirmiye mecburdurlar. 

2 - Köy muallimliği borcu 
Maarif vekaleti tarahndan 
davet ve tayin ile ödenir. 

3 - Muallim mektepleri 
memnlanndan mecburi hizmeti 
esnuanda köy muallimliğine 
davet edilmiyenler arbk k3y 
muallimliği mecburiyetine tabi 
tc.tulmu.lar. 

4 - Köy muallimliği bor
cunu liyıkile ödemiş olan 
muallimlerin kidemleriue bir 
sen~ ilave edilecektir. 

5 - Fili askerlik hizmetini 
ödeyip bitirmemiş olanlar köy 
muallimliğine tayin edilmezler. 

Muallim Muavinlerinin 
imtihanı 

Ankara 26 ( Hususi ) - Oç 
sene muallimlik yapan muallim 
muavinleri, ait oldukları Maarif 
idareleri tar.ıfından 1 Teşrini
evvel 1930 tarihinde Devlet 
imtihanına tabi tutulacaklar
dır. imtihan sualleri Vekalet 
tarafından gönderilecektir. 111uııayorlardı. iki meb'us 

llıcteci hmurlarına kabul 
f:d'l sine lüzum görmüyorum. a.,' nıeleri ricasında bulundu· lf. 

ve Reisicümhur Hz. nden Demek ki Ankara'da bir 
tll beyanab telakki ettiler: rivayet dolaşıyordu. (Son Posta) 

Vilayetlerde İntihap İşleri 

Adana, Eskişehir, Ça
talcada Neler Oluyor? 

Adana, 25 (Hususi)- Bele- tir. Reisliğine herkesin reyini 
diye intihabab başladı. Heye- kazanmış Cennetlik zade ibra
can ve alaka çok fazladır. him bey, azalığa avukat Yu
Serbest fırkanın memleket ban- suf Kemal, Hafız Mustafa, 
dosunu hamil olan kamyonu Kundak'Ça zade Hacı Süleyman, 
çıkar çakmaz birçok otomobil- Hacı Bekir zade Saip, Yahya 
lerle halk, yaşa seslerile karşı- .Mehmet, dit doktoru Yekta 
ladL Bu suretle Belediyeye beyler seçilmişlerdir. Halk, 
gidilerek iki taraf propagandalı Serbest fırkaya kaydolunmak 
rekabete başlamışlardır. Ser- ıçın akın akın gelmektedir. 
best fırka lehine tezahür eden Sadi 
vaziyet önünde Halk fırkası Çatalca'da 
azası kalabalıktan dolayı inti- Çntalca, 24 _ Bakırköy fır-
babm Sinemada yapılmasını d. i t Be ka muteme ı m y 
teklif etmiştir. otomobille Çekmeceye kadar 

Dışardan, sak, sık: gelerek Serbest fu kanın bazı 
- Yaşa Gazi! sesleri ylik· memurlar tarafından himaye 

seliyordu. olunduğunu şikayet etmiştir. Ba 
Bu sırada bir kabadayı halkı meseleyi tahkik etmek Ozcre 

rencide ettiğinden dışarı çıka· bir müfettiş gönderilmiştir. 
rtlması istenilmiş, fakat kabul Halk fırkası, intihabatı 
olunmamışbr. Bunun üzerine kaybettiğini görünce, . nisaptan 
halk kapıyı omuzlamış, salon- (48) rey eksik diye müddeti 
lan istili etmiştir. Ncticed~' uzattırmışlır. Gerek Serbest 
vali intihabı ertesi güne talik fıka, gerek Holk fırkası tid
etmi§tir. detli b:r rekabetle uğraşmak-

Üç k~ilik bir heyet valiyi tadlrlar. Hele Halk fırkası, 
ziyaretle ıikiyette bulunmuş- lstanbuldan otomobillerle Ça
tur. Bu ziyaret b'r hakikati talcah getirip sandığa rey 
meydana çıkarmıştır, O da, attırmahi:a, sefer başına ( 25) 
valiye, yalan yere, Serbest Jira ve,..mekten çekinmemeldc· 
fırka taraftarlarının fena sözler d' ır. 
töyledikleri ihbarıdır ki bittabi Çatalca, 22 (Hususi) - Ser--
gayri varittir. best Cünıhuriyet fırkası nam· 

Bafrada •• 1 zetleri ( 437) reyle belediye in-
Bafra, 24 (Hususi)- Bafra· 1 lihabıııı kazanmışlardır. Bu 

nın Serbest Cümhuriyet fır~a-1 ~ünasebetle bazı garip. ha· 
sı kaza ocağı teşekkül etmıı- dıseler ole cereyan etmemış de-h '' Bana ötedenberi bu ve bu şayiayı duymUftu, tahkik 

Jıı Una mümasil tekliflerde bu- ehnişti, yanlış olduğunu öğ-
~lar çok olmuştur. Siz ve renmişti, haber veriyor ve tek- ( 

ı umumiye bilmelisiniz ki zip ediyordu, bunnla da vazife
~ Yoldaki teklifler hOfUma sini yaplD.lJ oluyordu. 

• • 
ister inan, 

• • 
ister inanma/ 

titnıeınittir ve gitmez. Benim Bununla beraber haber.mizdc L--------------------------1 
~Yenı Türkiyede Yeni Tür- yanlıı bir nokta vardı: Anka
b!ı~ . cümhuriyetinde millet radn lsvcç Telgraf Ajansı yok
-.ctnııyetini takviye etmek tu, arkadaşımız bu noktada 
~ ~ aldanmışb, aldandığnu da ya-
bo.'L. ilqtirmektir. Dediğiniz zıyordu. 
••uı bir teklifi• b · 0 deali · 
tid ' enım ı mı Fakat hürmetli (Akşam} bi-

den ı·endde eden bir d 
~ iscyi bu şekilde kaydedeceği 
il k da lclikki ederim. Bu yerele "Son Posta" yı uydurma 
t~ tada şu veya bu t efsirlere haber neşri ile itham etti 

1 '. en sözlerin manasını, beni ve bu itham üzerine de bir 
~ tanımış olan Türk milleti sürü yazı yazdı. 
enden daha iyi takd~ eder." ... 

iz bu yazılan okuyunca 
A k * hücumun sebebini derhal aula-~n ara' d b l S'irt lbeb' a u unan 1 dık. Karilerimiı:e de anlatmak 

>"an usu Mahmut bey bu be- istedik, haber verelim: 
tdiy:tı; albna şu sabrlan ilave ı (Son Posta) nın intişanndan 

'1Cunı . evvel mühim bir kari kütlesine 
t;ı11 c~den~ı ?illerde dola- malik olan hllrmetli A~am 
de \te uıhayet ıkı gündeoberi- bugiln olruyuculanrun dörtt 
ı:_, ~aıetele.re dtiş b · . e 
~katini ~~ u ışın üçünll kaybetmiı vaziyettedir. 
~İain bu anlamak 1~ bGyük Ve bunu bir türl hazmede-
~ hatbçak. ve mühim ~zle- memektedir, fırsat buldukça 

bil' mntalea ılive- aleybimiw ~aktad.ar. 

Halk fırkasının en kuv
vetli umdesi Türkçülüktür. 
Acaba fırka, bütün vatan· 
daşlar tarafından ilişilmi
yen, hürmet ve muhabbet 
gören bu büyük umdcsine 
biunefis ne dereceye ka· 
dar merbuttur?... Bir ar
kadaş, cidden meraka de
ğen bu noktayı canlı bir 
misal ile izah etti • 

En büyük ve en kıy
metli umdesi Türkçülük 
olan ve ancak bu umde 
ile iftihar edebilen Cüın
huriyet fırkasını ba%i 
yerlerde "gayri Türkn 'Ze

vat temsil etnu:.rtedir. O 

zevat arasında Lüleburgaz 
mutemedi Ali Rıza Ef. de 
vardır. Bu zat, kan ve 
doğum itibarile Türk ol· 
madığı gibi Türk harsıda 
almış değildir. Türkçeyi 

- her ecnebi gibi - bozuk 
ve gülünç bir şive ile ko
nuşabilir. Fakat Türkçe 
okuyamaz, yazamaz. 

Demek ki Lüleburgazda 
Halk fırkasının Türkçülük 
mefküresini bu Türkçe 

bilmez adam yaşabyor 1 

Biı. buna, maalesef i -
nandık. Çünkü doğrudur. 
Sen ey am kari : 

ister /111111, ht.r inanma/ 

Ilgın' da 
Zabıta Vak'aları 

Fazlalaşıyor Mu? 

Ilgın, 23 (Hususi) - Son 
bir ay zarfında katil ve hırsız· 
lık vak'alan çogalmqbr. Bu 
milddet zarfında 29 katil, 
(94) hırsızlık olmuştur. 

Altmçeşme mahallesinde 
Ri/at 

Son Posta: Eğer rakamlar 
doğru ise Dahiliye lVeklletinin 
ehemmiyetle nazan dikkatini 
celbe deriz. 

Çatalca' da Elektrik 
Çatalca 24 ( Huausi .,.._ Tnrk 

sermayedarlarından değirmenci 
Salim bey tehrln elektrikle 
tenvirini taahhüt etmiştir. Be
ledi ye i!e on dört maddelik bir 
mukavele yapmıştU". Tesisat 
on sene sonra belediyeye terk
edilecektir • 

Edime Kulüplerinin 
Yunanistan Seyahati 

Edirne 24 (Hususi) - Yu
nistana bir apor seyahati ter 
tip edenler, Edime lrulüpleıinin 
ikiye karşı sıfırla mağlüp ol· 
malanndan dolayı gençlik ta
rafından muahaze edilmekte
dirler. 

ğildir. Meseli rey yermek için 
kadın ve erkek müntehipleri 
taşıyan şoförler çağrılarak 

bu~lara tuhaf, tuhaf sualler 
sorulmuş, hatta Serbest fır
kaya mensup olanlan taşıma
dıkları takdirde kendileJine 
para verileceği söylenmiştir. 
Fakat şoförlerin faaliyetine m~
ni olamayınca Silivri ve Çek
mece otomobilleri de kiralan
mışbr. 

Sebest fırka azasını taşıyan 
şoförlere şu sualler sorulmuş

tur. 
- Size kim emir veriyor? 
- Bu adamları niçin taşı-

yorsunuz? 
- Kaç lira aldınız? 

Edirnede 
Edirne, 25 (Hususi) -Bele

diye intihap listeleri asıldı. 
İsimlerde birçok yanlışlıklar 
vardır. 1 Iatta bazı mahallelerin 
isimleri bile unutulmuştur. Halk 
fırkasımıı Belediye namzetleri 
tesbit edilmiştir. Müftü Efen
dinin var desi ile kaza heyetine 
mensup bVJ zevabn Hanım 
akrabalan vardır. Fırkanın 
tesir yapbrdığı muhakkaktır. 

Selim Sırrı 
Eskişehirde 

Eskişehiı·, 23 (Hususi)- İn
tiha bal münasebetile burada 
bazı hadiseler olmuştur. Avu-

··-M.eclisteki Münakaşa 
( Baı taran 1 inei sayfada J 

+e , , 

Mütehassıs Müllere verdiği ra· 
kamlar gibi birbirini tutmıyan 
ve beş dakika evvel söylediği· 
ni beş dakika sonra tekzip 
eden yanlış rakamlar kullandı. 
Mülleri cehaletle itham etmek 
kendisini başkalanmn fikirle 
rinden istifadeye tenezzzül et
miyecek kadar alim göster
mek ihtiyatsızlığında bulundu. 

Bunun için de gülünç olu
yordu; bir mekte;> Ç'.>CUğu va· 
ziyetine düştüğünün farkına 
varmıyordu. 

Rakamlarla, vak'alarla ve ~ a
diaelcrle konuşmak lizımgelen 
Maliyeci, daha ziyade demagoji 
yaparak allat toplamıya çalı
fiyordu. Demagojiye kendi
sini, memleketteki if1hlan bi· 
lerek ve istiyerek yapbğını 
söylemiye kadar g6tiirdti ve 
en bnyOk gafını orada yapb. 
Ağa oilunun kendisine aual 
soramıyacağı hakkındaki ten• 
kidinden aonra Pflrdı ve ilk 
defa ciddi bir muhalefet kar
şwnda bulunduğunu hissetti. 

Hayli terledi, hayli asabi
leşti, fakat ne de olsa onu al
kışlayan bir ekseriyet vardı, 
yoksa knrsüde durmasına im
kln yoktu. Maamafih hakikati 
söylemek için itiraf etmek 
lazımdır ki muhalifler de iyi 
hazırlanmq değillerdi, Maliye 
vekilinin ıaflannı yakalıyama
dılar. Ona yerinde hücum 
edemediler ve bazı yerlerde 
zaaf gösterdiler. 

Herhalde üç saat ı6ren iç
tima meraklı ve heyecanb ol· 
du. Gazi Hz. bütnn mnı:ake
rab locasında dikkatle takip 
ediyor ve kendi eseri olan h6r, 
serbest Türkiyenin, serbcat 
meclislle iftihar ettiii g6riinil
yordu. 

lçiimada bulunan ccııebiler, 
işte Avrupa parlimentolaruıa 
benzemiyen bir meclis, diyor
lardı. 

İtiraf etmeli ki bugibıldl 
celse çok terbiyeli idi ve mu· 
halP.fetin faydası rörülüyordu. 
Fakat muhalefet o kadar zayıf. 
b ki, istenilen te.ui yapamı-
yordu. Yeni fırka kuvvetlen
medikçe muhalefet vazifesini 
temin ve ifa edemiyeceği gö
rülüyordu. 

kat ismail Hakkı B. eczanede 
otururken dışardan bir tq 
ablmış, cam kırılmış, eczane 
sahibinin başı yanlmı · .r. 

Bergamada 
Bergama 24 - Fırka oca· 

ğmın resmiküşada istiklal mey· 
danında ki.in ocağın merk~ 
zinde yapıldı. Dört beş bin 
kişi vardı. Avukat Haluk ve 
Hayati beyler birer nutuk söy~ 
ledi. Eevveli Gazinin ismi 
taziz edildi, sonra fırkamn 
teşekkülü sebepleri cnla:ıldı. 
Halk, zaptı naka bil bir heye
can ile : 

- Yaşa Gazi! dive bağı-
rıyordu. · 

Halk nasıl intizamla toplan
dı ise, yine Ö) le intizamla da
ğıldı. Bütün şehir donanmışb. 

Ruın Cemaati 
Rum cemaatine müracaat 

eden bazı ze\·atın, belediye 
intihabında bu cemaatin re> 
lerini temin ettikleri haber 
ver:ilmiştir. 
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Eksik Ne; Bilme-il ·k Üç l lAğzınızla Yazı 
ce~nihallede~er~~~~-B~~-'~-l~~-~~~~~~IYazahllirMi~niz? 

1 - Naaıl11n bakalım ollum, 

1"ls8a ıic it• ltasU' mıaaa 'I .. 
( Klflk) - BTd Efendim. 

'' - işinden çok 8Mmnuaum oi
ll •.. .l:>eııin rlbl ktltlk bir fOCU-
8U u kadar le .. ,..,. lıılf lllı• 
lım ı gelmeıdJ 1. 

---
3 ı 2 Aarkadaşlannıza öğretmek 

2 · ı 
3 

3 

S - Al sana btr lira; bununla \ 4- Hiy, aman 
latedlilnl alırsın. 1 arabbl ne çok 

- Haydi bakalım •tlum, parayı cara, tam bir 
.. .. t~ et. Jra... 

5 - Hahaha'" Eaayl I,, 

Diln matbaamızın telefonlaıt 
6ğleden akşama kadar hemd 
miltemadiyen çınladı. Telefon' 
yapıprak matbaamın anyd 

karilerimizin hepsi de yetiar' 
lerden, dul kadınlardan yey• 
mütekait memurlardandı ve 
hepsi de ayni ıeyi anlatıyor' 
lardı: 

- Bugün bize aylık verile 
cekti. Gazetelerle ilan edilmişti. 
Gittik. Şimdi geliyor, şimdi 
gelecek, diye bekletildik ve 
nihayet: 

- Bugün para yoktur, ne 
vakit verileceği sonra ilan edi• 
lecektir, cümlesile karşılaştık· 
Bu vaziyet Sultanahmette, fa" 
tihte Te Osküdarda da ayııİ 
şekilde tekerrür etmişti. Sot' 
duk, tahkik ettik. TamameO 
doğru oldujunu öğrendik •' 
mes'ul muhasipliği de hatala 
bulduk. Mes'ul muhasiplik pa" 
rayı tedarik etmeden maqıll 

verileceğini ilin etmemeli, et• 
tikten sonra da ne yapıp ya• 
pıp mutlaka parayı bulmalıyd~ 

Unutmıyalım ki, yetim çO" 
cuklu, dul kadınlar ve müte' 
kait memurlar munhasıran al• 
dıklan aylık ile geçinirlet• 

Beklemiye vaziyetleri 
bam mil değildir. 

mütt' 

Kadın Ve Erkek 
Bir Katip aranıyot 

Hesap bilir, makine j)c 

düzgün ifadeli yazı yazar, ort• 
veya ili tahsil görmüş, kefil 
gösterebilir, tecrübeli genç bit 
kadın veya erkeğe ihtiyaÇ 
vardır. Şimdiye kadar çalışbk' 
ları yerleri ve aldıkları vesi· 
kaları bildirmeleri lizımdıt· 
Mektupla (katip) ismi altınd" 
gazetemize yazılması. 

Şeker Sever Misiniz 7 
Bu oyunu oynarsanız bd 

bol şeker yersiniz. Oyuncull' 
rın hepsinin eline birer ıı>&J' 
kavva verilir. Bu mukavvaP1-

üstüne de birkaç şeker vey•' 
hut çakıl taşı konur. So11r' 
oyuncular bu mukavvaları baf 
larmın üstüne koyar ve eınelı' 
lemiye başlarlar. Hangi oyun'~ 
hiç düşürmeden odanın öte~ 
ucuna kadar giderse şekerlel1 
o yer. 

SON POSTA 
evmf, Siyu1, Havadla ve Halk raıett 

idare : lstanbul, Nuruosmaalye 

Şeref sokağı 35 • 37 

Telefon: lstanbul - 203 

Posta kutusu : lstanbul - 741 
Telgraf : latanhı.ıl SON posr.4 

ABONE FİATI 
TÜRKİYE E~ 

1400 kr. 1 Sene 2700 kr· 
750 ,, 6 Ay J400 " 
400 ,, 3 ,, 800 " 
lSO ,, 1 ,, 300 ,, 

Gelen evrak geri vernme:ı. 

lı!inlardan mcı;ully.:t alınmaz. 

~ 
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~ ~;:Jü3:r:~~= İyi Giyinmek Bir Zevk ·Meselesi Kadın Ve Kalp İşleri ı 
..... M-EK_T_U_B_U_M ..... 

1 Olduğu Kadar, Belki Daha y . E 
1
.
1 

T . . 
enı v ı ere avsıye ... 

:.:~~~ 
1 
Fazla Olarak Bütçe ~eselesidir Akrabanızı Kendi işle-

--. .,. dercedlleml)'eceibd P- • • K h 
--::-:::·.~: • • nb nnıze anş rınayın ..• 
.......... ldfblı. caaaaa , .... bly~ Aile Saadeti IL .- 4z Kürklü Manto j ......... Yll ........ 1ueteı. Yuala-

....... ,.. .....,. hakin ... 7ek .... ...... 
0....... 'bqbtaada (S- P..ta 

....... dlUdlr laallE buaaala 9171« ) 

..,... ... clelll alalnls ?.. BIJI• olclufu 

.......... ttkl1etlerimbl dercebaek

.. tereddlt ec11, __ ? .. 

lsmıt ı Foto Ekrem 

Soa P..ta - llektubua- afçbl 

"-e~ı llOl'Ua iN ula karle 

eeaa UaUllUll- hatmma Yjramamak 
~ lclcllama lapat ecUl...ı ilam ıel· 

GaJri ml'-Wlerm Y hlldhne-
._ ~bir allkalan kalmadı. Son iti· 

-..... mucibince bitin e~mb 
"-... ...... lliaiae ... blilalar ftril· 
.. fb 1ta maıtbatalua mukabO timdi· 
)'e kaclw ncalr ,U.de bir ala betlade .. 
..... alabOcllk. Şimdi latu'"'1dald Yu· 
.... -.llld ............ bıcle e411clt: 

....... buacl- .......... t...W , •• 
~1 %1111. Hl'I it Wllıt•
~..-.cek? .. 
...... ..,.. •lbaclllerladea llllmet 

ALACA~INI iSTiYOR 
..... ..... ,.. Ura ....... learda 

~- hnalealnln ı&aclerllmest 
... 11.u,., Adll7e, Dahlllye VeklletJe. 

Ye BapelıU lamet Pqa HL ae de· 
• liialiacaat ettim Mmereafs, kaldı. 
~ ...... .w+• hakla ..... edJ:. 
'lldlar. '*' ............. .w. --' 
-..~ .......... edlla.,.... 

~· .. -tllatafa 

KANUN NE iÇiN 
TA TBIK EDiLMEZ ? 

· ..._aria kaauauaua ltlr maddesin. 
'-C• ...... ..,.._Maıaa,..... 
~ dire ,.aı.c1ır, halbuki Halk ... .. .....,...._._...._.•yet ..-.mec11 cltn 

...... ..W Rlfat EfeMI eklafu sfbl 

~ bir htrh W,&k mem• da 
-..,.. aut-eti~. 

Alıkaralı eacllftl sade ı Aslı: 

llR MALOLON şlKA YETi 
llaltua terfih k-UDUDllD Mldslnc:l 

........... wıw.c. ..... laetle ., •• 
~ laaldoaa malik oldupm halde dalma 
"- lıılletıe eeyabat ecH,Gnım. 

tlaka l.turo.cta buluamuı ilzam 

"'- 8eYk memuru ala1 luırarsllunda 
~11 için tek arakla oralua ıtdlp 

bOet alamı1onam. Acaba sevk 

::---.... tren uaaalarmda ı.tu1on
h..huımaauıa ve Jahut vealluumz.a 

ldte,.. ibraz ederek uker bileti alma· 

-.._ lıllr ç,are yok mudur ? .. 
Tuzla karileriniı:den : SalAhattin 

CİHANGiRDE PlsLIK 
h .... ~ 1-rıa Jerleriade Jeaiclea 
~ lalaalana umumt mecra olma
-.._. keacll laj'lmlan için çukurlar 

~· Bu pkurlud- lafaa plalilderla 

....: ... ır.ka ,.tkllnden pencere açmak 
cletncur. 

C:U...,..... Sonaasfrde ıo auaarala 
haae aahlbl Khım 

~kARADA SU YOK 
"-te .............. eu, aaat ta,W De albet
'-. --..ı edUecektl, fakat edDmecH. 

.......:-- h var, basa yerde yok. 
clOskati celbederlm. 

Ankara: A 

' iyi gigınmekle meşlıur M. 

Musolini, damadı w kızı 
lngiliz Kır~. 
Mösyö w Matlam Mrakoni .• 

~-- ..... bir .......... <1-a 
-.ı yapan elbiaeaidir) derler. Bizde de .. N ... 
rettin llocanm ldlıtdlil hiklyeaini herkes bilir. 

H0caya ait lıiklren~n . felsefi mazmunu ne de
rece dotru ise lııgilizlerin alzü de bir haki
kattir. Maamafih iyi ve temiz giyinmek çok mG
him bir meseledir Herşeyden evvel bir zarafet 
Ye zevki selim meselesidir. 
Gi~ye en ziyade itina eden millet ln

gifızlerdir. lngilizlerden sonra Franuılar ve 
ltaıyanlar geliyorlar. inkar edilemiyeck bir cihet 
vardır ki o da geyinmenin birinci derecede bntçe 
ile alikadar olm881dır. Zengin olan lngilizler 
tabiatile iyi giyinebilirler. Biz Ttlrlder iyi geyin
mek için her halde kili derecede zevki seli
mimiz vardır; likin biitçemiz istediğimizi yapmı
ya miisait değildir. 

Giyinmek meselesi, birçok zenginlerde muhafa
zakir bir fikir doğurmuştur. Çünkü eski adet 
Gzere giyinmeyi bir şeref ad dederler. ingilte
renin eski lortlan, işte bu sebepledir ki her 
zaman gayet basit giyinmekte- dirler ve bunu 
esaslı bir kaide olarak kabul etmişlerdir. 

Bazan basit giyinmiye alışmış olanlar, mevki
leri yükseldikçe elbiselerini ihtişama boğarlar. 
Bu meyenda Musolininin bugün giyinmek husu
sundaki vaziyeti göze batacak derecededir. 
Vaktile sırbnda ıiyab bir gömlekle Roma llzerine 
yürümüş olan demokrat diktatör, phsında cemet
miş olduğu Başvekilet Hariciye nazırlığı, Har-

biye nazırlığı gibi birçok mev- dan biridir. 
kilerin verdiği his ile bugün 
elbiselerini siyah kumaştan in
tihap etmekle bera~er sarma 
işlemelerle 6ıtillll g6rmek me
rakındadır. 

İtalyan Ayan meclisi azasın
dan Sinyor Markoni de gi
yinmek hususunda bllyük 
f(>hrete sahip olan imanlar-

Mösy6 Markoni elbiselerİDİll 
modelini, eski m~ 
intihap etmektedir. Fakat bb 

elbiseleri kendine o kadar iyi 

yakıştırır ki F l'anlll ve ltaıya
da herkesin takdirini ~ 
mlfbr. 

lngiıtere kıralı giyinme bu-

ausunda ananeye çok riayet 

eder. Elbisesi daima koyu 

renktedir. Alelekser uzun si
yah parcleail Ye çifte düğmeli 

koyu mavi koıtnm giyer. 

M&yö Loit Corç ise Avam 
Kamar... azalan arasında en 

iyi giyinmesini bilmekle ma- : 
ruf olan bir zattır. ' 

Aileden lıerhanp ,.irinia ' 
-deti btlttba ailenin uacleti 
demektir. Onan için bir ah-
clen bir kız veya erkek nlen
cliii zaman anneler, babalar, 
amcalar, halalar, teyzeler 1aep 
afak tefek yardımlarla bu •· 
adeti fazlalqbrmak inerler. 
Yeni evlilere taftiyeletde lta
lmiurlar. Nulbat ederler. Ba 
bclarma kimlenin diyeeeji 
yok. Fakat bazen ba mitlaha
leler o kadar çotahr ki rell-
DİD veyahut damadın P\SXT! 
ortadan kaybolur. Evde 
olan ya kaym baba, ekseriya 
ela kaynananm arzmudar. Ge
Ba laanım tanm damaclua we 
~ plmeaine ........ mİlaflr ·-etmeme lranfir, qi ••• 
çelrilweaiae bnp-, Jea1 lür 
ile P..aine bnp- ft lıantar. 
Da.at bey tarafa pliaia PJia-
·-- bnp-, ........ -
..... 1~ t..wt ....... 
pacufduma ~lltcı.m. ...... 
... e eder, eder • 

Arbk De ... t ~ 
kwli tkellltUe. • de lraclm 
lroam•• lreDcli ........ fl
nltilir. itte o za!MD kan • ko
ca kavplan ~ NtW. 

Bana meyclu T---U 
için ne erkek, ae de kaclm 
ailelerinin keacli eTleriae ml-
clahaleline mllaacle etm-eli, 
kendi plualarmm, kendi .,... 
laruun hqkım tarafniclan ida
re oJnnm..., lrabal etmeane
lidir. Kendi ailaine ait olu 
itleri laer kan koca kendi ara
larında halledebilirler. 

' Mocla lleminde aandalyesin
clen hiç dilşmiyen birfey var
dwr: K&rk. Y almz mevsime göre 

Hanım Tegze dna Ye ney'i deiifİı'. Bu orijinal 

h mantonun yakuınm etrafındaki 
k Mektepler "Açılıyor k&rk, onu bir kat daha gnzel-

lstanbul ilk mektepleri 6nti- l lqtirmektedir. 
milzdeki çarfamba gtbıil açıla- ---==-==-=======-==-
cakbr. O giin maarif miifettişleri -== T AKVIM ~ 
mektepleri gezecek, talebesi - -
farla mekteplerin talebelerini Gln 30 26 - Eyllil -1930 Hızır 144 

semtlerine g6re muhtelif mek- s.ceau:::~eJ..ıS41 13 • Ey~;-'. 1346 
teplere tevzi edeceklerdir. Valat-&aar-Va..at Valut-Ennl-Vutl 

Maarif idaresi bu sene hiçbir dGeil ii.42 5.4t 
talebenin mektepsiz kalmama Ot1e 5.59 112., ~am r~~ l~i,,: 
sına ehemmiyet vermektedir. . klndl 9.25 ıuı imsak ıu ~ . , 

Kız ve erkek - Leyli ve nehari 

istiklal Lisesi 
lık, Orta ve Lise kısımlanm muhtevidir 

Bütün sınıflan mevcuttur 
Kız ve erkek talebe ayn kımmlarc:la Ye ayn tefkillt 

dahilinde idare edilmektedir 
TALEBE KYDINA OLUNMAKTADIR 

Talep vukuunda tarifname flnderilir . 
Şelızadebaşı Poli$ merkezi arluuında 

Telefon: latanbul 25M . 
~N POSTA" NIN Tefrikuı: No 41 il UHARRIRI 

- llORJs LOBLAN 1 
ni iki kız kardeş fellketten. fe-1 Ralıl kımıldayamıyor, nefes ı Fakat şaka~l~n ~t~ya bq- J - Kot ~olt, pa'j·ondan 
ilkele dilşecekler, kendiai1' alamıyor ve boğuluyordu. ladı, artık file rlenmn aırumı bavulunu ıetir, Şarlot, sen de 
rada enayi ıibi tnkenip Jide- ' Bir an bütün gayretile muka- k'lybetmiş ve humma haline bir çay hazırla, çabuk. a Arsen Lüpen'in Son Sergüzeıti --• 

İMDAT GELİYOR 
~ F ~rk.ında olmadan uyuyu

lct~ti. Fakat ne feci uyku: 

8. ua, kib•, kibus •.. 
ırdenbire haykırarak uyandı: 

t.· - Ne demek? iki ,o.nlilk .__ 
ıı 'Ve r-

•M:_ Yorgunluk beni bu bale 
•-,....nıeli mi ? 

r akat, ... t yediyi wrmut-

tu. E yllililn on ikisi. Yani Ra
ulün mlilıim hadiselere baş
langıç diye gösterdiği gün. 
Arbk, dilşmamn harbi kazan
dığına hiikmetmekten başka 
birfey kalmıyordu. 

Raul kudurdu. Ne? Dilf
man harbi kazanacak mı? Ya-

cek, albn madeni dlfmaıt- vemete çallfb. Nefesini tutu- girm~t i. Yata~n başına gelerek Ra-
lara kalacak... Kabil mi? yordu. Bin güçlilkle ,ağsiin6 Gözlerini açtığı vakit, ken- ule dedı ki: 

Raul son bir gayretle ilet- kımıldatmıya muvaffak oldu ve disini şatoda, eski odasında, - Yemek ye, dostum, u 
lerken, birdenbire başının la- ezici tazyik altında biraz nefes yatakta buldu. Katerin ve olsun ama ye... Hey Allak ce-
tthıde bir teyler ç6ktü ve alabildi. Bertrand telaş içinde g6zleri- zasını versin, ne oldu be? 
Raul bir takım enkaz albnd• Dilşünüyordu: nin içine bakıyorlardı. Duvar Katerinle Bertrand ağlıyor-
'--'---'- '-·mıldıyamaclı. saa~ine baktı: Yediyi kırk beş lardı. ikisi de Raulün birer 
1UUar11& 1U - Ancak on, on beş daki-

geçıyor. elini ellerine aldtlar. Acab• d"·-an onun kar ka tahammWüm var, bu za- M ld d B d .., ..,-u ın an ı: ertran mınldandı: 
çacağım anlıyarakmı bunu yap- man zarfın.da kurtulamazsam - On beş dakika ha? Fazla _ Cevap vermeyiniz ko-
llllfb? Yolma, kewdiqı.d•;.i ıittim silrilltlye... değil. DUfllUlymız, çok yorgu~uz. 
ölmuştu? Saniyeleri bile sayıyordu. Beşunun bağıran sesini ifitti: ( Arkası var ) 
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5: Trablus Türk Zabitleri, 

on Postanın 
Bilmecesi 

Kahramanına Halledilen Bilmecemiz 

Orada bir tek fırkamız kal
m!ştı ve en kabadayı tabUrun 
da 120 kişiden fazla mevcudu 
yoktu. 

Oradakiler cidden acınacak 
bir hdde idiler. Memleket 
üç senedir kıtlık çekiyordu, 
fazla olarak {düşman istilası 
Trabluslulan perişan etmişti. 

Fethi bey, Trablusa gider 
gitmez, fırka kumandanı Neş
et beyle müşterek bir hareket 
tarzı hazırladılar. Fethi bey 
halkı topladı, bütün o elim 
şartlar iç.inde bile müdafaanın 
ne kadar elzem olduğunu, va
zifenin kutsiyetini onlara an
lattı. Sözleri halk üzerinde 
icap eden telkini husule ge
tirmişti. Halk gönnllü olarak 
sevkedildi. 

Orada ltalyanlardan daha 
büyük düşmanlanmaz vardi : 
Mühimmatsızlık, silihsızlık, de
poların boşluğu... Neşet bey, 
Trablustan ne kaçırabilmişse 
ortada o vardı. 

• 

Ora halkı, çakmaklı, kap
süllü tüfeklerle dµşmam karşı
lıyordu. 

F thi b y, Fırka kar.argi
hına Aziziyeden mülaki ol
muştu. Aziziyede, bir han ve 
bir kuyudan başka birşey yok
tu, denebilir. Burası Trablusun 
21 kilometre cenubundaydı. 
İtalyan1a ·, şehrin etrafındaki 
kavsin gerisinde 50,000 kişi 
bulunduruyordu. 

Fethi B. bu kavsin muhtelif 
noktalanndanİtalyanlarüzerine 
taarruz ediyordu. Böylece, 
harp desiselerinden birile düı
mana karşı faı.la kuvvetle gö-
rünmek mümkün oluyordu. 

Fakat bu nevi taarruzlarla 
hiçbir harbin kazamlmasına 
imkin yoktu. Bunun için, ge
rek Fethi, gerek Neşet Beyler 
tehlikenin azametini müdriktiler 
ve hiçbir şey ü mit edemiyor
lardı. 

lstanbuldan fasılasız cepane, [ Arkası var 1 Soldan Sağa: 
1 - Bir semt (9) 

ittihatçılar Divanı Atide Hesap Veriyorlar .. 2 - MeyTa (3) bir peygam
ber (3) 

Aca a, Sulh İşi e De Bir E ri 
ak· Karşısında Mı Kalmışlık? .. 

3 - Bir edat (2) bah,it (S) 
su (2) 

4 - Birdenbire ( 3) büküm, 
:ısım (3) ecdat (3) 

S - Parça (4) mal, nıülk (4) 
6 - Telefon nidası (3) arka (3) 
7 - Günah (4) zevce (4) 
8 - Bayağı ( 3) bir kümeı 

Ahmet Nesimi B. İzahatına Hararetle Devam Ediyor .. hay;"~ ~~tabi(2) m!!~:t <~~> taac-
cüp niCluı (2) 

Ahmet Nesimi Bey, harp 
seneleri içinde hükümete mün
ferit sulh için hiçbir ciddi teklif 
ıapılmadığını, bu hususta mey• 
dana ablan rivayetlerin doğru 
olmadığını, mutlaka ispat et· 
mek azminde idi. Bu maksatla 
uzun beyanabw tamamlamak 
için dev:ım etti : 

- Harbin son senelerinde 
Bulgaristanda bir kabine te
beddülü olmuş ve M. "Malinof" 
Başvekil olmuştu. Bu sıralarda 
Bulgaristan ve Avusturya ile 
birleşerek Almanyayı muvafık 
bir uzlaşma sulhüne ikna ve 
hatta icbar etıniye ve olmadığı 
takdirde yalnız üçümüz tara· 
fından düşmanlarımıza bir sulh 
teklif edilmesine çalıştım. Bu 
husustaki planın icrasına bile 
girişilmişti. Fakat tam bu sırada 
Bulgar ordusu birdenbire inhilal 
etti ve bizim bu teşebbüsümüz 
maalesef akamete mahkiim ol
du. Şüphesiz bunda muvaffak 
olsaydık hem şeref ve haysi
yetimizi muhafaza, hem de iyi 
şartlarla sulh aktetnıiş ola· 
cııktık. 

Kudüs meb'u~uRagıpB. bazi 
şayialardan haberdar olmuştu. 
Bunların doğru ve~a yanlış ol· 
duğonu sabık haıiciye nazınnın 

ağzından işitmek istiyordu. Bu 
maksatla şöyle bir sual so~·du: 

- Bulgaristanda "Malinof,. 
kabinesi iktidar mevkiine geçti
ği vakit guya İsviçredc mün
ferit sulk teşebbüsleri olmuştu. 
Ayni zamanda Türkiye tarafın
dan da mUnfcrit sulh teşebbü
sü yapıldığı söylenmişti. Hal
buki bunu siz reddediyorsuunz. 
Fakat böyle bir te~ebbüs ol .. 
muş, hatta hükümet ricalinden 
bnztlan da: "Maalesef Bulga• 
ristan bizden dnha ziyade mü
samaha · görmektedir. Onun 
münferit sulh teklifi bizimkin
den daha evvel kabul oluna
cak" denilmiş. llu tayialar 
doi'ru mudur? 

Sabık nazır bu uzun suale olan Almanya ile Avusturyayı r. 10 - Trabzonlu (3) cv·n üstü (3) 

bir kelime ile : u Hayır ,, dedi derhal bu vaziyetten haber- d 11 
- Bir <teniz <

9
> 

{ Yuk' rdan Aşağı: 
ve Bulgaristan hakkındaki şa- dar ettik. Bundan başka Bul- 1 - Bir kazamız (9) 
yiaları da şu suretle anlattı: garistandaki istihbar vasıta· 2 - Vnlde (3) bir yemiş (3) 

_ Bizim 0 zaman öğrendi- larımızı da kuvvetlendirdik. 3 - Zaman (2) Accmistanlı (5) 

lünize göre Bulganstanda "Ma· Sabık Hariciye nazın bu nota (2) 

l f k b
. . !L.a.!d urun beyanabna devam ede.... 4 - Kulp (31 renk (3} dost (3) 

ino " a ınesı ~u ar mev- ·- s K b ken gittikçe Açılıyordu. Bu - om~u ir hükGmet (4) 
kiine aeçtigıw' zaman Meb'usan b .. b .. r•ı'ı teh!"k (4) 

6 tafsilat arkadaşları çok alaka- .. .. " 1 
e 

meclisinin ekseriyetini kazana· 6 - Tabak konur (3) Suriyedc 
dar ediyordu. Bundan evvelki ,.,.Wr ~ehir (3) 

mamış, akalliyette kalınışbr. ali rd ld b "'~ su e e o uğu gi i, müp- r 1 7 - Koşu yeri (4) do&muş (4) 
Fakat Malinof kabinesi bu h ı k d b em cevap ar arşısm a gös- i 8 - Sopa (3) bir nevi lamba 

akalliyete rağmen mevkiini terilen sabırsızlık bu tafsilat (3) damnrda dolaşan (3) 
muhafaza e ek maksadile bir karşısında hiç gözükmüyordu. 9 - Sporcu nare.si (2) bakka-
manevradan istifade etmek is- Yalnız bazı sıralarda hafi"f ka- lın küçü~ (S) nota <

2
) 10 - Ecdat (3) siına (3) 

temiş, sulh için çalışacağım lem bkırdılan oluyor, bundan 11 - Kat kal ev (3) 
efkilrı umumiycye ilan etmiş da bazı arkadaşların lüzum Trrtip eden: Rıdvan Hayri 

ve bunda muvaffak ta olarak gördükleri yerlerde not aldık- ~evam ederek Bulgaristawn 
mevkiinde kalmıştı. lan anlaşıbyordu. lsviçreye gizlkc gönderdiği 

Bir aralık mösyö "M:-li- Ben, neticeyi sükô.netle söylenilen adamlann isimlerini 
nof,, un İsviçreye gizlice bir bekliyor ve kendi kendime: Almanların iki defa talep etti
takım adamlar göndererek "Acaba, harbin ilamnda olduğu ğini ve bu işe Avusturyanın 
düşmanlarla temas etmek iste- sulh işinde de bir eruri vaki 1 daha fazla ehemmiyet verdiği ti 
diğini işitmiştik. Bunu İsviçre- karşisında mı kaldık ? sualini ı' söyledi ve sözünü Bulgaristan
deki sefırimizden derhal sor- sonıyordum: la aramızdaki mahut (Meriç) 
duk ve aldığımız cevaptan bu· Ahmet Nesimi B. sözlerine nehri ihtilafına getirdi. 
nun doğru olmadığını, yalnız ~~~ 
muharebeye rağmen Bulgaris
tanda kalmış olan Amerika 
başkonsolosu vasıtasile Bulga
ristanın Amerika ile doğrudan 
doğruya münasebatta bulunma
sının akla daha yakın olduğu
nu anlamıştık. 

Fakat, biz Filistin de, Alman
lar da Fransız cephesinde şid
detli müdafaa ve taarruz mu
harebeleri yapbğunız bir sıra
da Bulgaristanın böyle bir işe 
girişmesi hiç te kabul edile
mezdi. Çünkü bu takdirde 
Bulgaristan milli gayelerini, 
şeref ve haysiyetini mahvetmek 
yoh·na gitmiş olacaktı. 

Fakat Almanlar mağlubiyet 
eseri gösterip ric'at etmiye 
başladıktan sonra iş değişti. 
Mösyö Malinofun düşman dev
letlerle temasa girişmek arzu
su hakkındaki ihtimaller kuv
vetlenmiye b~ladı. Tabii biz 
de u i timalleri ehemmiyetle 
nazarı dikkate alarak Jıve.. 

kete geçtik •• cınttcfiklerimia - ' 

Hıfzıssıiıha adi süpürgeleri ve 
toz almıya mahsus tüyleri mah
kfım etmektedir. Çünkü bunlar 
tozlan havaya kaldırmaktan baş
ka bir.şey yapmazlar ve aile o
cağımn: için bir tehlike teşkil 
eden mikroplardan ve sair sira
yet vasıtalarından bizi koruya· 
ma:z.lar. 

Buna mukabil ELEKTRİK 
. SÜPÜRGESİ bu vazifeyi tama· 
mile ifa eder. Tozu cezp ve de

. fcder. Malik olduğu birçok te· 
ferrat sayesinde bu süpürge 
hahları, perdeleri, parkeleri, 
eşyanın alb da dahil olmak üzre 
mükemmel temizler, aynı veç-
hile kütüpaneleri kitaplan ~ 
knldırmıyn lüzum olmadan, elbiseleri, kürkleri ve saireyl de 
temizler. Cereyan sarfiyab hiç mes--besindedir. Talep vu 
kuunda ikametgihınızda bedava tecrübesi yapılır. 

VERESİYE, bedeli 12 ayda tediye edimek 
üzreeVERESIYE size takdim eder. 

Be o lu Tünel n1eydanı Metro han 

J 
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Sinema Sütunu 

Mari Pikfort Müşkülden Kurtuldu. 

Y o sa A.z K Isı Fil
mini Çeviremiyecekti. 
(Mari Pikfort) yeni bir filim 

çeviriyor. Bu filimde küçük 

bir çocuğun da mühim rolü 
Fakat çocuklar, ekseri 

kadınlar gibi değişik huylu 
olurlar. Tam sırasında çocuğun 

ya karnı acıkıyor, ya uykusu 
geliyor, yahut ta ~eyfi kaçıyor, 
velhasıl adamakıllı iş görmek 

mümükün olmuyormuş. Niha-

yet aramış, taramış, iki ikiı 

çocuk bulmuşlar. O derece 
birbirinin benzeri ki objektif 
bile bu benzeyişi ayırt ed 
miyormuş. İşte bu suretle bi 
rinin uykusu gelince öbü ·· 
den, öbürünün keyfi kaçın 
diğerinden istifade edilere 
kurdele tamamlanmış, bu su 
retle mühim varta atlablmış 
tır. 

Bugün ELHAMRA sinemasında 

GLARA BOW tarafından temsil edilen 

Canbazlar Arasında 
Sesli ve sözlü filim. At canbazhanelerinde yaşanılan hayab 
hayab musavvcrd.ir. ilaveten FOX NEWS halihazır dünya 

havadisleri ile sesli ve şarkılı varyete 

Haftanın en büyük muvaffakiyeti 

ERA SİNEMASINDA 
Gösterilmekte olan 

• LEONCE PERRET'nin Fransızca sözlü ve tvkilı "eseri 

ikimiz Yalnızken filmidi 
ANDRE ROANNE ve ALiCE ROBERTE 

Cidden temayüz etmişlerdir. 
(ALiCE ROBERn hı yuvuını rakibesinin pençubıd- lnartarclıkt- -• 

tafAnlll ettiği pcl Ye milcaıılr ıarkı, tcmataldraıu ee·dnçten aflatmaktadır. 
Gayet eğlenceli. komik _K!ll realmler, FLIG ve FROG wkeıtra tefi. 

Hahhıu:ır ıo.ılu dünya havadiı!cri p.yaıu temaıadır. 

Bugün MELEK sinemasında 
omedi ı:ansez artistlerinden ANDRE iD 

temsili. YEŞİL HA y AL 
Temam en Fransızca sözlü filim. 
lliveten: FOX NEWS halihazır dünya havadisleri. 
Matineler saat birden itibaren başlıyor. 

.-..-ASRİ SİNEMA-. ... 
Dün akşam yeni meni mi p~l~ b~r surette ldi~at eylemiştir, 

sevımli artist 

CHARLES ROGERS ve MARION NDcON 
Tarafından bir sureti mükemmelede temsil edilmif olan 

KIRMIZI DUDAKLAR 
Muhteşem filmini alkışlamak için kesif ve kibar halk 

tabakası koşuştuğu görülmüştür. 

Takviye edilmif fevkalade senfonik orkestra şefi Maestro 
POLIANSKY tarafından bu filme mahsus tatbik edilen 
ruhnevaz musiki parçaları memnuniyeti mucip olmuştur. 

a.a. .. a Varyete numaralan gayet eğlenceli idi. ----

Çar-şamba akşamı 
Elhamra Sinemasında 

Büyük gala olarak 
AŞK VALSi 

VILL Y FRiTSCH nı 
IAN HARVEY tarafında 

' Mevsimin en büyük Viyana 
Opereti 

BİN YÜZLÜ ADAM 
Lakabfle tenim cdUu. mütneffıı 

LON CHANEY 
.••• SiNEMASINDA 

En son çevirdiği 

• . . • • Sessiz Filminde 
Ara endam edecektir. 

Valide Lisesi 
Açıldı 

Pazartesi günü öğleden s 
ra Aksaray Valide lisesi11° 
küşat resmi yapılacaktır. 

• 
Sekizinci icra Daire51 

Sekizinci icra dairesinin t 
fiycsi bitmek üzeredir. SetJ 
lerden beri muamele görıniY 
dosyalar mahzene kaldırlın1~ 
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lVIüller Raporunda Görülen Rakam Hatası, !Vfaliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü Beyin Beyanına Göre, Bu Rakamın iki Ayn Yerden Alınmış 

• 
Olmasındna ileri Gelmiştir .. Münakaşalar, Epey Hararetli Oldu 

Parnnn:ın muhtelif kıymetlerde bu
~Uf olmuının lktlsadlyabmıza ma84 
-bllaa Ye alelQmum memleket hallwıa 
J'lıpblı urarlan sayacak defillm. 

Bu.iara k&l'fl mubtellf uaıaalarda 
~nuz tebtrlcr de malumu1K11dur. 
~let lhtiyaçlannın, mukavelelerinin 
-..zam ettlil sarfiyatı, senenin muhtelif 
~iınlennae ve mali vaziyetin imk&-

n.abeündc d5vis almakla temin 
!dlJonız. Milbayaatımız.ı ithallt ve 
~cat mev11imlerlnln yaptığı lhllzazlan 
-adi asgariye indirecek fekUde 
>''Pıyoruz. Paramı:an dü~meıtne mani 

Ankara, 25 (H.M)- Meb uılar mcclilte 
~erine ~eçerck oturduklan ıtamaJa rela 
ldlraüye çıktı, z.ili ç-aldı: 

- Meclis inikat etmiştir, dedi. Bunu 
~~.akıp BaşvakUln nutkunwı tekairlnl 
LUt eden takrir okunduı. kabul edildL 
UVIU'1t re.la, Fethl Beyin \;JllmÜfhaneden 
~~-- intihap edildiğini aöyledi, kcn
~l ycıahı etmiye çağırdı: F ethl Bey 
.._ Gye ,eıerek tane tane bec:ellyerek 
"'"'1111.ıi etti. 

Malt kanunlann mlhakerul llD'Ul 
f:!11ıi7tL Maliye Veklll bu kanuıılarm 
1111.~t umumiyesl baklnada hahat yer-

1>'c başladı ı 

ı..,. - Ydlardanberi puamız iki nen 
ı.ı_.eketten mlltee11lrdl, dedL Bunbırdaıı 
._,'her HDe muhtelif mevalmler aruanda 
'-• kıymetiıı.ln dlişme•I, lkiacı.t de 
~e IDubtcllf mevıhzıler araamda çık
_, ldL 
~ için bir cok Uıud tedbirler 
Sıtbr, nasıl k1 'bu tedblrleria lldice
~I alnuya bqladık. 
b• Fakat efendiler aldıtımız ted
ırlerle tediye müvazencmizl dü

ldtıniye çalışırken geçen 1ene 
CJi bir vaziyetle kartı kal'flya 

dık." 
Maliye ?dtUlnln fikrine enoel6 Hmid 

0lınak için ecnebi dövizi aldıj'ı:•z. gibi maküs cereyanın bqla
ığı zamanlarda da hiç daviz al

~ııyarak mukabil temevvücün 
fıd~etini tahfif ediyoruz. 

.. femaa edeceğim rakamlar ela 
~ostcrir ki, aylar ve seneler geç
tikçe neticeye yaklaşıyoruz. Me
&afeyi mütemadiyen azalbyoruz. 
Zikredeceğim rakamlann vuzuh 
\>c belagati bize bunu göstermek
tedir.,, 

• Pnramızın kıymetinin h! r ıene bir 
~füta.r kaybetmek. auretlle tedricen az:a
&CU"n~ iştcra kU\'Vctlnden kaybetmesi 
111\llhım bır mcsde idi. Sureti ciddiyede 
~cş1:ul olmak gerekti. Bunu bnlletmek 
;-ın mcmlekcUn bütan lktısadiyat ve 
lı.~ly:ıcatını müşahede altına alarak tet
" atın vereceği neticeye göre milsmia 
.. ıırnyı t edavi d.ınn almak lhımdı. 
ırı Tetkik ve müşnhcde esnasında hüktl· 
,hct g6rdii klİ paramıJJn kıymetini dü
,. uren sebep erin bir kısmı mUTakkat 
~tı!'endillilnden zail olacak sebeplerdir. 
Ilı ~isi thallt Ue lhracahmtz araıunda 
1

6 
lldh.ım açıklan vUcudc getiren hldiıc-

"'t ır. 

ıkÜçüncü sebep: imparatorluğun 
~ arttığı evrakı nakdiyenin bütün 
il ea'uliyctinin bize kalmasıdır. 

unu da biz: ödiyecektik. 
.. 1 ·:-:- Memleket harpten çıkınca Jstih

.. \ldretinden de kaybettL 
ht Bunun tabn neticesi olarak Tiırk 

•aı tedricen düştü. 
~ Blau devreler aruıada hilktmetle 
~ para kaymetlnia düpıeaıesi için 
il elden gcldij"i kadar ve müm
~ olan tedbirleri almakta re
.... edi. Tediye müvazeneıini te
~ için birçok kanunlar çıkanldı. 

~yiin inkişafı, alelumum ikb
~ı hareketlerin canlanması nok· 
lMrından birçok tedbirler alındı.. 

llıu celisin ltha!At Ur.erine koyduğu 
llıa~ıncle ergt.l bir menbaı varidat ara
"aı aibniyetıle değil, fakat memleket 
~,[eti iktuıadiyesi düşünülerek ynpıl-

T ır. 
\o; İirk Parnsının kıymetini müıtakar 
laıtı çla.., aonrn da dSrt ny gibi kısa blr 
)oQJ. a.n içinde eskisine nazaran 100 mil
"llı. Uk fotla ltha:Atta bulunulması, ve 
Pr Yet pnramıun kıymeti aleyhinde 
"~aganda yap:lm1151t g eçen aenc bu 
tcd?c:ı ihdas ctm~, hükümet ona göre 
"atı ır er almış ve nihayet bugünkü 

FA J'~l husule gdmiştir. 
. ~ ~ ŞİMDi NE OLACAK ? 
de Maliye vekili bu mukaddime
rıun l sonra şimdi yapılacak ka
ha~ ano sebebini izah etmiye !.. anıış ve demiştir ki: 
.. U.rn P~ranın ne fazla çıkması, ne fazla 
~u;'' memleket lkt11adiyab için i)l 
~~· Bu kanunun manası bir tek 
lr..ı;tQı tlettedlı-1 o da paramwn fazla 

8e eruneaine mlinl olmaktır. 
llıeaeı fl~k meclisin tlmdiyc kadar her 
•.ıı~ aldıtı her tedbir yalru:ı. mu-

8 "" ileriye akıbetial vennifUT. 
~~c u kanunun da akıbeti, tasvibi
-.:a Q ~ bir tek neticeye yarac:akbr F il, ınuvaffakıyettir • ., 

M ~thi Bey Kürsüde 
f:'eth~lı~e vekilinin nutku bitmişti, 
~ 1 ey kürsüye çıkb, evrakını 

):' Ü: tenkitlerine batladı: 
•rıe l U. hükumeti tenkit etmek 

~ltl usundaydı, fakat mademki yt P&fa kabinesi iatifa etmişti. 
t.!~ı-llrın yeni bir heyet halinde 
~de 'i~ gelecekti. Şimdilik ten
~Yı k uıum görmüyordu. Bu nok
'-\lııla jdettikten sonra mali ka-

-r an bahse başladı: 
~ .. kaı~uht~re!I' başvekil, Meclisi 
Cebabı i :ıı ıçtimaa daveti eden 
~ Jd ! . ~derken buyuruyor-

nıilli paranını sukutu 

endi§esinden az.ade bulunuyonu, Maliye vekilinin sözlerini " an
bügün yükselmek ihtimali .karP,- lamadım, anlamadım ,, diye 
aındayız." Bu sözler paramızın kesiyordu. 
bugünkü :vaziyetini ifade eden Bu sırada Şükrü beyin, nut-
rözler midir, yoksa mill1 paramı- kuna: 
zın bugün yarın alacajı yaziyeti - Türkçe öğren, diye bir 
ifade eden aötler mi ? An.U.ınıyo cümle sıkışbrdığı işitildi. 
rum. Maliye vekili arkadaşlan 

Bugünkü vaziyete mulihuır ille tarafından mütemadiyen alkış
dotrudur, istikbaldeki para vaz.i- lanıyordu. 
yetini Hade etmek için · se d~ Bundan sonra sözü, Konya 
detildir. meb'usu Naim Hazım Bey 

Fethi B. asıl kanunun metnini aldı. Naim Hazım Bey maarifçi 
tetluke geçtıı bir meb'ustur. Mali bahis üze-

- .. Bu !kanun ile klğtt para- rinde ilk sözü alması meclisin 
mızın miktan tezyit edilmiş de- bütün dikkatini kUrsüye top
jildir, dedi. Bu noktayı karşı fır· 1amışb. 
kanın reisi aıfatile efkarı umumi- Naim Hazım Bey, Serbest 
yeyi temin için aöylüyonım. fırka rewne, bir ikazda 

Fakat bu kan- tahmine gifre para- bulundu. 
11m lltlkranıu ancak ' :- 1 ay temin Müller Raporunda Konya'da 
edebilecektir. Bu mGddet urflnda tam ~lektrik fabrikası yapıldığı halde 
bir i.atllaar için clddl tedbir ahe•elıdar.,, iflemcdiği yazılıyor, beyhude 

Maem.aflh Fethi bey ba kanama. reç ıermaye israf edildiği bir delil 
1epaldajuu da lllve etti. olarak gösteriliyordu • Nain 

FETHi BEYE CEVAP Hazım bey dedi ki : 
Fethi Beye cevabı, Maliye .. - Raporda bunu oku-

Vekill Saracoğlu Şnkrü B., ver- yunca hayrette kaldım. Çfinkü 
eli : Konya elektrik fabrikası işle-

" - Fethi B., sonra tenkit mektcdir ve su aktıkça işliye
edeceğim diyor. Zannederim cektir. İtlemiyen bir şey varsa 
ki bundan maksadı hüldimetin M. Müller'in kafasıdır " 
bütün kusurlan bundan iba- FETHİ B. TEKRAR KÜRSÜDE 
rettir demiş olmakbr. Naim Hazım Beyden aonra 

Fethi B. her aklı aelim sa- Fethi B. takrar kürsüye çıktı 
hibinin söyliyebileceği sözlerle ve dedi ki: 
kanunumuzu takviye etti. T e- u - Maliyemize bir kaç 
tekkür ederim. Kanunumuz noktadan dokundum. Bu, Maliye 
dahilde ve hariçte, hatta ec- Vekilini ziyadece asabileştirmiş 
nebi bankalarında ayni zavi- Anlaşılıyor ki şimdiye kadar 
yeden görülüyor. Bu kanuna muhalefet fikrile o kadar iti
bükümet lüzumundan fazla raz dinlememiş. Temin ede
kı~et atfetmiyor. Çetin bir 
mücadelenin ikinci safhasında rim ki maksadımıza, siyaseti-
Julunuyoruz. İktısadi meseleleri mize muvafık görmediğimiz 
bir sözle, bir kalemle tebdile bilcümle teklifatın samimiyet
imkin yoktur. Mücadele safha le, ciddiyetle tenkit edece~z. 
safha hedefine gider. Fransa Takdirlerimizi esirgediğimizder 
bile 00 sene mücadele etti. bizi tekdir ettiler. Kabahat 
İstikran ancak 

0 
zaman ya- bizde değil; maliye siyasetini 

pabildi. takdir etmek bir çoklarımızın 
Çok fakir topraklarda çalı- fikrine muvafık değildir. 

k b ı Saklamıyalım, Gümrük 
şan ar a aş arının muvaff aki- istatistiklerindeki rakama ait 
yetini Fethi Beyin takdir ede-

..:eklerini ümit ediyordum. Fakat itirazıma uzun cevap verdiler. 
bunu bizden esirgediler. Fethi Evvelce bu izahatın yansını 
B. tarife dola· .. ...:•e fazla itha- vene idiler bu itiraza sebep 

7- kalmazdı. 
lit yapılmasının geçen seneki BİR HADiSE 
buhranın bir imili olduğunu Bu arada Mazhar Müfit B. 
aöylerken zikrettiğim rakamı le küçük bir münakaşa oldu. 
yanlış anlamışlardır. Ben yüz F thi 
milyon liralık fazla ithalat e · B. Denizli meb 'usunu 
oldu demedim. Dört ay içinde ima ederek şu cümleleri ilive 
yüz milyon liralık kadar eşya etti; 
getirildi dedim. "- Anlaşılıyor ki Mazhar 

Bize "Fiserig'in raporu neş- Bey başka vadilerde. 
redilmedi,, diye tariz ediyorlar. Fethi B., Tokat meb'usu 

Maliye vekaleti kendisine merbul Hüseyin Hüsnü Beyin Fethi B. 
b 

söyledikçe tutamadığı muka-
olmıyan ir müessesenin rapo· ibelemsi kelimt hri Mazhar Mü· 
runu neşretmiye salahiye~r fit Beyden geliyor zannetmiş· 
mıdır? F etbi Bey isterse iş tir. Bu son cümle ona taallük 
Bankasına birlikte gider, rica ediyordu. Mazhar Müfit Bey 
eder, görürüz. Fakat bu rapor sinirlendi: 
Fethi Beyin mütalealannı tak- _ Senin sözlerin bir taraf
viye etmez, zayıf düşürür, tan hükumetin lehinde, diğer 
zannındayım. Başkalarının fi- ft 
kirlerini kat'i telakki etmek tara an alehinde, böyle söz-

b k f 1 
• 1 kA d leri dinlemeğe tahammülüm 

oş a a ı msan arın arı ır. k d d yo , e i. 
Biz herhangi bir raporu tetkik Fethi B. devamla: 
edip tartmadan kabul ve tat- - Ben Fisering'in raporun-
bik edemeyiz. da ısrar etmedim. Müller'in 

Meclisin bu kanun için fev- raporundan bahsettim. Vaktile 
kalide içtimaını musip görmü- meclise neden verilmedi diye 
yorlar. Mevsim hadisesidir, ta- ıordum. Dedi. 
tilden evvel düşünülüp kanun iŞ BANKASI UMUMi MÜ-
yapılırdı, diyorlar. Piyasaya DÜRÜNÜN iZAHA Ti 
mütemadiyen İngiliz lirası 
arzederek geçirdiğimiz Fethi Beyden sonra iş ban-
günlerde bugünkü vaziyeti kası umumi müdürfi İmıir 
tahmin edememek kusur ise meb'usu Celil Bey kilrsüye 
liitfen mazur görsünler. geldi. Cümhuriye devrinin ma-

F ethi B. , paranın istikran liye aafhalarını birer birer aça
demek, kiğıt para)'l banka- rak takip edilen mali siyaseti 
lara verince altın almak müdafaa etti, kürsüden indi. 
demektir, diyorlar. Bu vaziyet, MALİYE VEKiLiNiN İZAHATI 
parası istikrar bulmuş olan Sivas meb'usu Remzi beyin, 
Fransa'da bile yoktur. Fransa- istikrarın evvela filen olması 
da parasını bankaya verip lizımgeldiğini anlatan sözlerin
albn alan bilmiyorum. den sonra gene söz sırası ma-

Ağaoğlu Ahmet B. , arasıra liye vekiline geldi. Fethi beyin 

tenkitlerden kendisinin asabi- ı Müllcrin adı Ağaoğlu ile, Fethi 
leştiği zan:ıında bulunduğum• 9ey ile birlikte söylenemez. 
söyledi, ~ğer 

1
bu dıizahba.b ekıvvel- ~u ahlaki bir şey olmaz. dedi. 

ce vermış o say ır sın .. F h. B · 
tazleri söylemiye sebep kal- . et . ı . eyı k~ışbrma " 
mıyacağı hakkındaki cevabına dıyen Alı Saıp B. Urfa" ya, 
karşı 141ben buraya ma1i bir .. sen kim oluyorsun ? ,, diye 
kanun liyibasının müdafaası cevap verdL Bu defa da Rasih 
i~in ge_l~i~m. Herkesin neleri B. "Antalya,, dan usenden ah
bılmedıgını . evveld~n ~~fet- lak dersi mi alacağız,, muka
mek kudretine malık degilım.,, belesini gördü ve cevabını 

DÜN MECLISTE trrl
FAKLA KABUL ED1EN 

KANUN 

Ankara, 25 (A. A) - Bü
yük Millet meclisi bugünkü 
içtimaında Maliye Vekili Saraç
oğlu Şükrü Beyin izahabndan, 
bazı milnakaşalardan sonra 
mevcut 269 r.eyin ittifakile 
Türk parasınm kıymetini ko-

Dedi. verdi: 
MUHALiF MEB'USLARIN - Sen benden alacaksın, 

S U A L L E R 1 ben senden alacağım,, dedi. 

rumak için teklif edilen kanunu 
kahıl etmiştir. 

Muhalif ve müstakil meb'us
lar da kanun lehine rey ver
mişlerdir. Kanuna nazaran 
karşılığı albn veya filen bqa
baş altına tahvili babil ecnebi 
dövizi mübayaa etmek üzere 

Müteakıben sualler başladı. Rasih Bey - Ben senden 
Nuri Bey (Kütahya), Müller almam eledi. 
raponınun Devlet Bankası ka
nun liyihasını Meclise gelmez- Ağaoğlu gene Müller rapo-
den evvel tetkik eden hususi runa döndü.. Raporda mali
komisyona verilip verilmediğini yeden kendisine birbirini tut
aordu. mıyan rakamlar verildiğinden 

Maliye Vekili, "o komisyon- bahsedildiğini söyledi. "Bütün 
daki, azadan bunu okuyanlar 
vardır, benim bulunmadığım dünyaya yayılan bu kabil vesi-
bir içtimada okunmuştur,,. , kalar tekzip edilmiş midir? •. ,, 
Dedi. diye sordu. 

Nuri Bey, bili sualine ce- Saraçoğlu Şükrü Bey, Mül-
vap &lmamıı bir vaziyette lere verilen rakamlann birin
görünüyordtL Afyon meb'usu de tek bir tenakuz sayılacak 
izzet Bey o komisyonda aza bir fark oldugun" u, bunun ·da 
idi. Oturduğu yerden seslen-
di : ayni hesabın bir kere muha-

" - Bizzat içtimada ben sebeden bir kere de müvaze-
okudum " dedi. neden alınmış olmasından bir 

lkinci suali Ağaoğlu Ahmet hesabın bir tarihte müvazene 
Bey soı du : • de başka olmasının tabii bir 

Sorduğu şu idi: M. Müller 
raporunda '1 Türk bütçesi mü- netice olduğunu anlattı. Arada 
teva.zin değildir, tevnün büt- bir zaman mesafesi vard~. Bu
çenin yalmz rakamlannda,, nunla beraber bu işte Mülle
diyordu. rin bu kaydına karşı gene bir 

Saracoğlu Şükrü bey bu su- mütehassıs, Ris tzararsız şeyler 
ale cevap vermeden evvel bir demektedir. 
şey anlatmak istedi. " Ağaoğ· MÜSTAKİL MEB'US 
lu Ahmet beyin kanaati M. 
Müller ile beraber midir, de- Yegane müstakil meb'us 
ğil midir?,, Ahmet B. " Hiç Reşit Galip Bey, arkadaşlarının 
bir kanunda, nizamd• olmıyan litifeci tezahürleri arasında 

kürsüye geldi. Yeni başlıyan 
bir şey, bir meb'usa sual so bir devri işaretle bu devrin 
ruyorlar" dedi. bu hayırlı tecellileri için azayı 

MALiYE VEKİLİ BUNUN tebrik etti ve sorulan suallere 
Ü Z E R 1 N E cevap alınmak için daha çok 

- Pekala siz cevap verme- fırsatlar olduğunu habrlatarak 
miş olun, ben cevap vereyim müzakereyi kifi gördüğünü 
dedi ve ilave etti: Bütçenin söyledi. Kifayet takririni reise 
mütevazin olup olmadığını dö dü 
daha iyi anlamak için hesabı Re~ ~~Öz istiyen yok, 
kat'ilere bakmalıdır, bütün maddelere geçiyorum dedi. 
bunlar anlaşılır ki Türkiye ma- Fethi beyin sesi yükseldi. 
liyesi varidatı kadar masraf Maliye vekili bir noktada ken
yapmaktadır. Mübayaa bono
larının mahiyeti büsbün baş- disile bir fikirde değilse, bu-
kadır. rada bir tadil teklif edeceğini 

B. b b d söylüyordu. 
ıı.im ütçemiz ütlln evlet Maliye Vekili tekrar kür-

memurlan kadrosu senenin 360 süde göründü. Merkez Banknsı 
gününde işliyecekmiş gibi he- hakkında çıkarılan kanunun ay
sap ve masraf rakamı buna ni maksadı mutazammın oldu
göre kaydolunur. Sene sonunda ğunu söyledi. 
çıkacak farkı varidat tarafını Kanun illi/akla Kabul Edildi 
da bir fasıl, yahut varidat Bu maddeler birbiri ardınca 
tahminlerine münasip zam su- reye kondu. Bütün eller kalkb. 
retinde tesbit etmek ve teva- Sonra tayini esami ile reye , 
zünü bu şekilde mütalea etmek kondu. İttifakla kabul olunmuş, 
te bir yoldur" dedi. saat te beş buçuk olmuştu. 
. Ağaoğlu Ahmet B. yerinden içtima cumartesiye kaldı 

herkes geçen ilk günden 

ihtiyat evrakı nakdiyesinden 
ihtiyaç ve llizumu kadanm 
tedavüle çıkarmak ıuretile 
iatimal için hükümete mezu
niyet veribnektedir. 

Sabn alınacak dövizler ev-
rakı nakdiyenin depozitleri 
olan bankada muhafaza edi-
lerek münhasıran tedavülde 
bulunan evrakı nakdiyenin pi
yuac:lan çekilmesinde ve imba-
1mda kullanılacakbr. 

Tedavüle çıkarılacak olan 
evrakı nakdiye bugün teda
vtilde bulunanlann kanuni ev
ufını haiz olup bu suretle te
davüle konmuş bulunan Türk 
lirası mikdan ile karşılığı olan 
döviz mikdan her hafta sonun
da hem Maliye Vekaleti, hem 
de depoziter banka tarafından 
neşir ve ilan olunacakbr. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi ~Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acen tesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade ham albnda Tet fst. 2740 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Cümhuriyet) vapunı 29 
Eylül Pazartesi 12 de 
Galata Rıhbmından kalka
rak İnebolu, Samsun, Gire
son, Trabzon, Rize'ye gide
cek ve dönüşte Silnnene, 
T rabzonÖ Görele, Gireson, 
Ordu, nye, Samsun, İne
bolu, Zongulda 'ğa uğrayarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İzmir sürat postası 
( Gülcemal ) vapuru 29 

eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata Rıhbmmdan kalka
rak Salı sabahı İzmire varır 
ve Çarşamba 14,30 da İz
mirden kalkarak Perşembe 
sabahı gelir . 

Vapurda mtk::mmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

cevap veriyordu. memnun görünüyordu . 
- Kürsüye, kürsüye J.. ===-=-====·-=·-=-....:-=--===-===- "' •••••••••••a-
Sesleri işitildi. Kürsüye çıktı .• ~---------lilll lSADIKZADE BİRADERLE~ 

Maliye vekiline sitem etti. ~ Alemdar zade vapurlan VAPURLARI 
- Müllerin kanaati sizin de Seri ve lüks karadeniz KARADENiZ MUNTAZAM 

kanaatiniz midir? Gayet tabii postası ve LÜKS POSTASI 

olan Müllerin kanaatini mi yok- Millet vapuru ı· N ö N u·· 
sa Serbest Fırka azaSJnın ka- 28 Eylül 
naatini mi tashih etmek li.zım- Pazar 
dır? Bunu anlamak isti yen bir 

Vapuru p Jc:.. -
25 Eylül azar a:ıı 

günü akşam saat 18 de Sir-hatibin bu basit hitabını mu-
keci nhbmmdan ( Zonguldak Sirkeci nbb~dan hareketle 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Ordu, Gireson, Trabzon ve Samsun, Ordu, Giresun, 
Rize ve Hope ) ye azimet Trabzon, Sürmene ve Rize 
ve avdet edecektir. azimet ve avdet edecektir. 

Harem dehlizlerinde tefri- İs Müracaat mahalli: tan- Tafsilat için Sirkecide 
kamız, Meclis müzakereleri b I t h alb d k u meymene anı n a i Meymenet ham albnda 
münasebetile bugün gı·rmemiş- h T lef İs bal yazı ane e on tan acentalığına müracaat T e-

._tir_·_._1_li_· z_ar_e_d_er_iL _____ _. , İlll1•1•54--------··_. ı telefon İs. 2134 

İtizar 

ammalı imalardan görüyor. 

• 



• 
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REKABETSİZ MALLARIMIZDAN BİRKAÇININ FİATLERİ: 
• 
1 ki• lar Sağlam cins ve müntehap 

Kuruş 

65 
IST AN BUL HALKININ MUHTEREM 

NAZARI pe ı çora renklerde 110, 95 ve iSTiFADESiNE: 

I• kJ• J Güzel cias ve pe 1 çorap ar ajur bagetli 165 
I• ki• } "Bemberg" son derece sağ- 275 pe 1 çorap ar lam cins ve yeni renkler 

E k k 1 Fantazi nim ipekli, gayet 50 r e çorap an dayanıkla 75, 65 ve 

Eıd• J Hanımlar için yıkanabilir 350 
1 ven er surette teminatlı cins 

Eıd• ) Hanımlara yıkanabilir surette 450 
ıven er musketer şeklinde teminatlı 

------~------------------~ Eldivenler ~::;:1;:kild~et taklidi 110 
-Külotlar İpekli jerscyden eyi 160 

cina yıkanabiJir. 

Bursa ı•pegıv • Gayet ~yi cins, yıkanabilir 225 
ve temmatlı renl:lerde 

Krepdöşin ~:Li!rdeüntehap 255 
Krepdöşin Sağlam cins ~~P 325 ve çamaşır ıçm 

K • • t her 290 - rep 1or1e renkten 

K b• Güzel cins ve gayet 495 rep ırman müntehap renklerde 

Krepdöşin emprime ~:~:rde 325 
Sonbahar modası mantoluk ve roplu.le kumaşların 

müntehap çeşitleri .•. 

Gayri menkul mallarm 
açık arhrma ilanı 
l.tanbul 4 l1Dc\l icra me.mıırhığlm. 

dan: Açık artırma De paraya ~nilccek 
rayrl mukıılOn ile olduJw ve 
Gayri menkuHln bulundup mevki 

Müjde 1 Müjde 1 
U&un umandanberi aabını.dıkla 

beklenen ve dOaya •erperinde 

birhacili;i kazanınıı olan: 
mahallcal, sokafı, awnuaaı: 

Fabrika H Uç dGkkln ve denınana 

cari nısıf masura tatlı suyun, yirmi 
d6rt hlue itibarile en doku hl11cal, 
aUk 139 Ul 145 cedit 139 • ı, 141, 
145, 145 aumarah emllk Fındıkhda 

Mollaçelebl M. Dohaababçe caddesinde 
tamamımn kıymeti (40000) lira. 

TiMSAH (Krokodil) 

Marka braş bıçaklan gelmiştir 

Artırmanın yapdacaia, yer, eil• 
sant: lııt. 4 llncli len dairesinde 20-10-

T.S. 14 lll 16 ya kadar. 

En aon Amerikan makinelerile n balia laveç çelitf lle mütehu
sıalar tarafından imal edilen Tim11ala marka tıraı bıçaklan terkibinde 
benGz sanayi alemince malllm olmıyan ve münhuıran fabrikam!% 
kimyageri tarafından keıfedilen harikulade kimyavi bir maddenin 
ilavesi sayesinde keskinliti zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa bJ'af 
olunması temin edilmi~tir. Ynzünilzün taravetini idame ve zeyJde 
tıraş olmak inerseniz başka bıçaklarda sarfınazarla yalnız ve yalnız 

Timsah markalı braş bıçaklan kullabınız 
Arıu edenlere meccanen nilmune Ha edilir. Sahibi imtiyaz ve ycgine deposu: 

~otlu Tünel mevkil 527 En 
mGkemmel cinsten sığır eti ve 
filetosu, kuzu eti ve semla ta
vuklar. Muhterem m\lfterllerinl 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kuaursuz hizmet ve 
nezafet. Telefon Beyoğlu 2163 

1 - işbu ıayri mcnkuıtbı artırma 
tartnamcal 1-10-930 tarihlnd- itibaren 
930-82 No. Ue l.tanbul 4 tıncn icra 1 
daircstnin muayyen namaruında her 
kesin r3rebllmesl için açıkbr. flinda 
yazılı olaıalardan fazla malllmat almak 
late} enler, lfbu prtnameye ve 930-82 
dosya numaraailc memurlyctimlze müra• 
caat etmelidir. .. İlll_ Çiçek Pazarın'da Stratiyadi hanında No. 7-8 __ .. 

2 - Artırmaya itlirak için yukarda 
yazıla kıymetin yGzde yedi teminat röı
terllecekth. 

3 - Haklan tapu siclllile sabit 
olmıynn ipotekli alacaklılarla diğer a11· 
kııdarlann ve irtifak hakkı ı;ahibluinia 
bu haklannı ve husu.Ile faiz ve masrafa 
dair olan lddi:Wınnı işbu ilin tarihin
den iUbaren yirmi l'iin içinde evralo 
müsbitderile birHkte memuriyetimize 
bildirmdc.l icap eder aksi halde hak
lan t :ıpu sicillile aablt olmıyanlar satıı 

bedellolr paylaşmasında hariç kalırlar. 
4 - G~ırterilen gtindc artırmıya 

lştir•k edenler artırma şartnamesini 
olrnmut ve luzumlu malümatı almlf 
bunlan temamen kabul etmiş ad ve 
iUbar olunurlar. Oırtündc blrakılao 
gayn menkulün bedeli 2:nmanındıı 
vcrilıncue gayrı menkul iklnici bir 
aı tmna ile Gatıhr ve bedel fıırkı ve 

·mahrum kal•nan yüzde b e!l fai:ı: ve diğer 
z:t:rnriar aynca hllkme hacet kalmaksızm 
me nuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Beş numunlı fikrndnki şart tahaklcuk 
etmek kaydlle üç defa bainldıktan 

ao:ıra gavn menkul en çok arttıranın 

tatüı.dc blrakılır. Şart tahakkuk etmezse 
artırma geri blrakılıp alıcı taahhütlc
Tinden kurtulur ve teminatta kalkar. 

S - artırmanın birinci ve ya ikinci 
olmasına ve g~yrı meukule tealluk eden 
kanunt hakka ve &atışın tanına güre 
dl~er ı;nrth..r. Mllterakim vergi belediye 
vakıf lcraal mll~teriye aittir. 

BirincJ arlt rmnda en :ı:iyadc on b~ 
bin liraya çıkmı~hr. Artırma ikincidir. 
En ziyade arbraıım ihcrlnde bırakıla

caktır. 

Yazılan fabrika hlueai yukanda g<iste
rileo 20-10- 930 tarihlade fst. 4 ilncü icra 

emurlufu odasında bu illa ve ıös· 
terila artırma 'f&rlaa111Hl dairealad• 
satıl caf'ı il n •I w. 

GAZİ MUALLİM 
MEKTEBİ 

15 Teşrinievvel T edri
sata Başlıyor 

Gazi Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

Mektebimizde tedrisata 15 T eşrinievvelde 
başlanacakhr. Gerek eski talebe gerek yeniden 
mektebin muhtelif şubelerine kabul edilmiş olan
lar 14 T eşrinievvelde mektepte hazır bulunma
lıdırlar. 

Daha evvel gelenlerin mektebe kabul edil
. melerine imkan yoktur. 

' 
~ - i an bul ticaret müdürlüğünden: 

Aynkk ıbıcılar aan'atkaranı cemiyetinin idare heyeti intihabab 'n - 9- 930 
cumartesi i'Ünü Çarııkapı'da cemiyet merkezinde yapıl;acatı vo 
saat 10 dan l' ya kadar intihaba 4 vam edilcceti alikadarlara ilia 
olun r. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
~emiz lokantadır. 

' Alaturka ve Alfaranga 
H~r yemek ve her 
İf.·ki bulunur. 
Servis mükemmel 
Fiatlar mutedildir. 
QGLE VE 
AKŞAM 
YEMEKLERİNİZi 
istasyon Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasın dadır. 

Bakteriyolog, Patolog 

Prof. Dr. M. L Ü tfİ 
pnhili, intani h;tstalar, bakteri
yolojik ve patolojik muayeneleri 
Ankara caddesinde villyet kartı
sbtda 15 No.da k;abul etmektedir. 
Muayenehane: Telefon Lıtaabııl 2323 

· ika dphı ., ,, 2236 

Kuruş 

Vual emprime I;;1~~ için 325 
325 

4 k •• J Krcpdöşinden ve 
oşe eşarp ar güzel deşenlerde 490 
k il (Boyun atkıları) ipekli 

aş o ar jerseyden muhtelif desenler 75 
Kemerler ~~n~':!~eiçin podösnettcn 95 
Kravatlar ~~r'd: asri 88 
Kravatlar ~•:!şinden gayet 175 
M d·u Beyaz ve renkli batistten en 1 er çocuklar için tf'l düzüneai 45 

40 
Piver Losyonu ~a~ki) eski 95 
Ônı ••ki Çocuklar için çaprazlı u er ketenden muhtelif renklerd, 65 
Ö l ••ki Hanımlar için fantazi n u er kauçuktan mutfak için 85 
Önıu·· kler Be~az ·~ ve lsviçre 

el ışlemesı 95 
Kolyeler {Gerda!'hklar) asri ve 

muhtelif renklerde 75 
P t fi ı Hanımlar için fötrüden ve an u a ar tabanı deriden her renkte 145 

Parla ve Viyanadan hergün yeni gelen en son moda 
roplar, mantolar, şapkalar, çantalar ve saire ... 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
_ Kapalı zarf wıulile 8 Teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa 
alınacaktır. Taliplefln prtnameyi almak üzere Ticaret şubesine -milracaat:lan. 

Vahan Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DE·POSU 
Odun, mangal kardif, antrasit, kok ve maden 

Tophane: Kılıç Alipap Cıracı sokağı 
N. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

- UÇ AYDA BiÇKi VE DIKlş 
MüeHeacm yüzlerce mezunlannın muvaffakiyetleri ve içtim;ai 

bayatta ihraz ettikleri meYld dolayıailo gurur bi11eder. En son 
ve en kolay Fransız t.ıaulü ile 3 ayda, tualet, tayyör ve beyaz 
takımlan teferruati\e mükemmelen öğretir. \ı'e devir sooundn 
Maarifçe muaaddak fehadetnl\me verilir. Mezun olan birçok hl..
nımlar kendi hesaplarına mektep açmıya muvaffak olmuşlardır. 
Dersler 8 teşrinienelde batlıyacaktır. Talebe kaydi: Pazartesi, 
Salı, Ça11.ımba Ye Pertembe rünleri öğleden ıonra icra edil
mektedir. Müdavimler paao ile gidip gelebilirler. Gedikpaşa Bali 
pata yokufunka Eııirci Kemalettin so'kağı Vahram Asadoryan 
eczanesi fevkinde No.lGedikpaşa biçki ve diki~ dersaneıi müdürü: 

Madam Noemi Asadoryan 

Muhterem Mualimlerimize 
Ankara'da aon defa içtima eden "Türkçe muallimleri., kongresi 
tarafıadaa kabul olunan esaslara göre rcrtip edilmit olan edebi

yat muallimi Kazım Sevinç Beyin 

DiLİMİZİ .N GRAMERİ 
(ilk mekteplerin 4 ve5 inci ıınıflarına) ile Maarif müfettişlerinden 

A. Fuat Beyin ilk mekteplerin 

YENİ HESAP DERSLERİ 
Eserlerini keadiıine hu bir nefuetle 

Resimli Ay Matbaası 
abetmlştir. Nümuaeleriai isteyiniz. Uk mekteplerin bütün 

lan eeri olarak aıevcuttur. 


