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SON POSTA Kalba skQdln Hallı ka..Ja ~ 
SON POSTA Halka blapbn Hallı IMaaunıa ıtidr. 
SON POSTA Hallaa dllldln Hallı -...ı. 81y .... 

KİM HAKLI? .. 
YARIN İNTİHAP 
ÇOK MÜHİM BİR 

MESELELERİ HAKKINDA MECLiSTE 
MÜNAKAŞA CEREYAN EDECEKTİR .. 

Gazi Hz. Yüksek Görüşleri İle Veçhe Verdiler M. Venizelosun, Ayrılırken Son Sözleri Şu Olduı 

Fırkaların Vazifesi Nedir? 
Reisicümhur Hazretleri Millet Meclisi Kürsüsünde 

) . 
Düşündüklerini izah Ettiler 

Ankara, 1 (H. M.) - Mec· ı riyaset mevkiinde oturdu. Ce- başlamadan biraz kızanr 
.. bugGn Yakur, kibar, sessiz binden notlanm çıkardı ve fibi oJdu, bir iki yutkundu ve 
"- '-kindi. aonra her kelimeyi tek tek ve 

~ hGrmetklr bir ınldma başladı. Gazı daha içeri girmeden ı·z Dl ı· RE Dl u·· J 1 E vüzuJı ile ıDyliyerek nutkuna 

"°1ülmÜfttl. Bu bir nutuktan daha kıy· 
M -•=- kl metli olarak talebeıine dera 

t. euia Hocuım be erken H ""k" t E l • y 
qPıdan_ arkasında Dahiliye u ume ' V en ı- veren bir profeaöriin takririne 
~ Hariciye Vekilleri oJduğu kılanlara Taksit İle benziyordu, evveli, hOkt\mete 
Q'1de lımet Paşa da g6riiııdtı. Ucuz Ev Yapbrmanın veçhe gösterdi, tasarrufa azamı 
. _Bir dakika sonra başında riayet edilmesini tavsiye etti, 

li1i Mümkün Olup Ol-ya- IC)nra fırkalara derı verdi, 
L ndir şapka ile ve ağır adım· "' T tk"k Ed k. fırka kavgasını milleti ikiye 
...-ıa (Gazi) gır· di. . cagını e ı ece 

ayıracak dereceye• götürmeme-
Derhal bütiln meclis boca· tekrar kalktı. Meclis derin ve lerini ihtar etti. Daha ıon~ 

i':ı ~arşılıyan bir mekt~p ta- vakur bir sükut içinde onun matbuata ders verdi, kalem 
~ esı gibi hürmetle ayağa her hareketini takip ediyor-. hürriyetini sui istimal etmeme-
~ ktı. (Gazi) vakur adımlarla du. lerini talep etti. 

tsüye çıktı. Bir dak~ka . ( Gazi ) heyecanlı idi, nutka Bu suretle memleketin kar-
b şısındaki yüksek görüşlerini 
o. u• v·· .. J v l c· t . anlatmış oldu. 

lr nlÇ .! UZUnuen .n..Qn l znage Nutuk bitince Gazi Hz. ge-

b ne ayni ağır adımlarla al-

O ayram Sokag"" 1 Cina- ~:~İJiçt~!:~~rsüden indi ve 
O çıkar çıkmaz derhal Mec-\)' • N 1 Ol ? lia bugünün büyük ve tabii 

3 eti ası muştu . alikasını kaybetti. 

f})( lıaretli Memduh Zeki 
~İftit bir cinayet haberi ver
ti~0 Buna ait tafsillb ya-
~ t'llı: 

tut ~1Y\Jahoıta ticaret ile mq
f,irı 0 

an Zeki Ef. ile Seyrise-

Saılha~VUzlannda postabaşı 
~Y<>"l Ef. evelki akşam 
'"rıa g ~da Gtilbahçe gazino
ı~.-. 8~derek bir haylı içmiş-
~ elit ~a dıtarı çıkmışlar. 
iltı~ a a eskidenberi bir ta· 
'~ llleselesinden aralan 
~tn· <>lan kaaımpaşada mey-
• '"

1 li'I ~ llf ctJc ı .rniye ras gelmişler 
'<>1ıta bır ağız kavgasından 
S }l'llıı~Yrılınışlar. 
ill&hatt7: sonra Zeki ve 

'<>kıtg111 • Efendiler Bayram 
'-ıh k gıderek biraz eilen· 

•rar vermifler. Tam 

X X l,.ntli Sal4Aalfin 
Bayram sokağına geldikleri 
sırada Hilmi önlerine çıkını' 
ve Zeki Ef. nin ellerini tutarak: 

-· lstemiyerck birbirimizin 
kalbini kırdık, banşalım, dP.miş. 
Daha Zeki Ef. cevap verme
den Hilminin arkadaılarından 
biri bıçağmi Zeki Ef. nin beli
ne saplamıı. Zekinin yere 
düştüğünü gören Salahattin 
Ef. arkadaşını kurtarmak is
temİf, Hilmi ve üç arka
daşı bu sefer Salahattinin 
üzerine yürlimüşler ve karnın
dan, kolundan, bacağından 
rasgcle yaraladıktan .sonra 
kaçmışlardır. Salah ettin Efendi
nin yaralan ağırdu. Vak'adan 
sonra kaçan Hilmi yakalan
mlfhr. Arkadqlan araDl.JOr. 

Fethi Bey 
Meclise Bir istizah 

Takriri Verdi 

Ankara, 2 (H. M.) - Mil· 
let meclisinin pazartesi günü 
aktedeceği içtimada Serbes fır
ka lideri Fethi Bey belediye 
intihabı meselesi hakkında 
hükumeti istizaha çekecektir. 
Bugün bu kararını meclis riya
setine bildirmiştir. 

İstizah çok meraklı olacak
br. Fethi B. bu celsede bele
diye intihabı hakkında fırkasının 
şubeleri tarafından kendisine 

gönderilen mektupları okuyacak, 
Bursa, lzmir, Adana ve İstanbul 
intibaplannda yolsuz muame
leler yapıldığını söyliyecek ve 
bu iddiasını vesika ile ispata 
çalışacaktır. 

Fethi Beye Dahiliye vekili 
cevap verecektir. Dahiliye ve-
kili de her taraftan aldığı ra
porlan toplamıştır. Cevap ve· 
rirken Serbes fırka taraftarla
rından bazılarının fena propa· 
gandalar yaptıklan noktası 

llzerinde duracakbr.i 
Dahiliye vekili istizahtan 

sonra İzmire gidecek ve ev
leri yıkılanlara belediye na
mına taksitle ucuz ev yap
brmanm mümkün olup olmı· 
yacajmı tetkik edecektir. 

• 
için Hakikati Görmek 

Bütün Türklerle Yunanlıların 
Ankarada Bulunmalarını isterdim 

Mösyö Venizelos ve Mihalakopalosla zevcesi ve Başpapas 

Birkaç gündenberi memle
ketimizde misafir olan M. 
Venizeloz ve Yunan Hariciye 
nazırı M. Mihalakopulos ve re-
fikaları dün akşam Elli kruva
zörü ile hareket etmiş ve 
merasimle teşyi olunmuştur. 

" Bütün Türklerle Yunan
lıların Ankarada bulunmasını 
ve hakikati yakından görme-

lerini çok isterdim. Dostluk 
ve samimiyetin nekadar mü

sait bir hava içinde cere-

yan ettiğini tasvir edemem. " 

M. Venizelos, Yunan~konao
loshanesinde bulunduğu müd· 

detçe halk merak elmiş, ken
disini görmek için bina etra
fına taplanmıştır. 

M. Venizelos, dün yazdığı- 1 ,/ J 
mız gibi Haydarpaşadan muşla _ Bir M-e, kure.. _ 
Saraybumuna çıktıktan sonra ~----------------------_. 
evvela Vilayeti sonra Rum Baş- 1 

papaslığını ziyaret etmiştir. j 
Burada bir müddet kalan M. 
Venizelos Başpapasla çok sa
mimi görüşmüştür. Başpapas 

Yunan Başvekiline bir altın 
Salip hediye etmiştir. Sonra 
T opkabı sarayını, müzeleri, 
Ayasofya camiini gezmiş, öğle 
yemeğini Yunan konsolosha
nesinde yemiştir. 

Sohra Dolmabahçeye geç
miş, motörle Boğaziçinde bir 
tenezzü yapmış, sonra akşama 
kadar konsoloshanede kal
mıştır. Bu arada lstanbulda 
bulunan şahsi tanıdıklanndan 
mürekkep bazı Girit müs!ü-
manlarmı ve birçok Yunanlıları, 
ve tüccar ve bangerlerden 
mürekkep altı kişilik bir he
yeti kabul etmiştir. Bu heyet 
İlyasko, Tiveryüs, Völuvkuresi, 
Dr. Nikolopulo, Mesahsi, Zap
ridisten mürekkep bulunuyor
du. M. Venizelosun dün ayrı
lırken söylediği zözler şunlar 
olmuştur: 

Hamdullah Suphi B. (Ocak veznedarına): 
- Veznedar Ef.; şu bizim dört yüz lirayı sun da 

ne derse desin! 
berke.. 
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Halkın Ses/-1 D A B f L İ B A B 1 G L 1 B ._...G-.i-!ıı-iir.-ı 14-a-ri-h~--
Hamdullah Suphi 
B. in Hareketi Ve 
Türk Efkinndaki 
Akisleri ... 

Ankara T6rk Oeatında bir ha
dise olda. Cümlauriyet baJrUU 
terefine Oeak tarafından verilen 
baloda, TGrk Ocaklan reisi Ham
dullah Suphi B. , arkadaşianmız

dan M. Zekeriya Beyi, sırf tabıına 
karşı Son Postum yapbtı ten
kitlerden dolayı, baloyu terketmi
ye davet etti. Bu davete verilebi
lecek cevabı biz de bilirdik, fak.at 
böyle bir cevap vermedik. Bu 
hadi.eye ut tahilit Son Posta 
•Gtunlannda çıktı, fakat bu mü
auebetle ye umumi mahiyette 
olarak bir de ba hareketin vatan· 
daflar arasında uyandırdığı 
akialeri öğrenmek ve teabit etmek 
istedik. Aldığımız cevaplan aynen 
neşrediyoruz: 

Mllderris Muatafa Şekip 8.: 
- Eğer mesele anlabldığı 

gibi cereyan etmişse An
karaclaki ocak hadisesini 
ben umumi bir ruh ge• 
riliii addediyorum. Bu ru

bu en b.viz misalleri bilhas
aa çocuklann manbğında gö
rülür. 

Banl ·~ il . . ka u ı""'ma epncıye -
dar herfeyi kendi benliklerin
den s6rür ye berkesin de ayni 
ıuretle, yani, kendisi gibi dü
ıündiiğünn zannederler. Bun
dan kurtulmak için yegane 
çare kakikaten içtimailqmek, 
yani ne kadar fert varsa, o 
kadar da noktai nazar olacağım 
inanmak ve bwılann hukuku
nu tanımaktır. Bu seviyeye 
gelinmedikçe yalnız 11 BEN " 
vardır. Fakat, " 11e11 ,, "on ve 
.. tu. ula yoktur. 

• Kadri lbrahim bey ( lktısat 
fakültesinin 929 senesi mezun
larından) 

- Hamdullah Suphi bey 
Ocağı kendi mah addediyor. 
Halbuki Ocak gençliğin mab
dır. Suphi bey arbk fikir mn
cadelelerine alıpnalu:br. Muh
terem meb'asan bu son hare
keti bir "modem mütegallibe" 
hareketidir. 

K.imran 
teli 3 üadl 
412) 

* bey ( Tıp fakOl-
suuf talebesinden 

- Hamdullah Suphi beyle, 
Zekeriya beyi tanırım. Şahıt
lan hakkında birşey aöyliye
mem. Ancak umumi biqey 
olarak tunu söyliyebilirim: 

Bir cemiyet reisi veya aza
Jle herhangi bir vatandq ara-

Bir 
Yaman 
Hanım 

Bir Alacak Meselesin
den Kavga Ettiği Ada
mın Taşla Başım Yardı 

iM. Venizelos Hakikati Anlatıyor 

İsmet Pş. İle Ben Deli 
Değiliz •• 

Türk -Yunan İtilafının Tecavüz-
Beyoğlunda Karabaş mahal- karane Hedefi yoktur 

lesinde oturan Hatice H. bir 
alacak meselesinden Huan Ef • ı M. ( Venizeloı ) dün şehrimizden aynlmudan evel guete
iaminde biri ile kavp etmift:ir. cileri kabul etti. Ankaradan pek iyi intibalarla aynl ıiım Ye 
Hatice H. taşla Hasan Ef. yi aktedilen muahedeler sayesinde Yakın Şarkta aulhün temin 
bapndan yaralamııbr. edileceğine emin olduğunu s6yledi. 

Gazetecilerden biri Ttirk, Yunan ve Macar itillfmın 

Kabzımalın Ba
şı na Gelenler 
Yağ iskelesinde kabzımal 

Harputlu Himmet otlu Mehmet 
T ev:fik Efendi dün gece Zından 
kapısından geçerken iki kişi 

ansızın üzerine atılarak ( 1 JO) 
lirasını alıp kaçmıflardır. 

sandaki şahsi bir dargınlığı 
o cemiyetin manevi plısiyeti

ne maletmek doğru değildir. 
Bu noktadan Hamdullah 

Saphi beyin Zekeriya beyi ba
lodan çıkmıya davet etmesini 
makul bulmam. 

• Ahmet bey (Tıp fakültesi 
(2) oci sınıf talebesinden 513) 

- Resmi bir balodan her
hangi bir vatandaşı çıkar
mak doğru bir hareket de
ğildir. 

* Niyazi Bey (Tıp fakültesi 
3 üncü sınıf talebesinden 615) 

- Hamdullah Suphi Beyin 
phsi garezine kapılarak bir 
vatandaşı ve bilhassa memle
ketimizin tanınmış bir gazete
cisini ve münevverini resmi 
bir balodan çıkarması hiçbir 
gencin beyenmiyeceği bir 
harekettir. 

• Suat B. ( Hukuk fakültesi 
doktora mmfmdan) 

- Hamdullah Suphi beye 
btirmetim vardır; bu hareke
tini -.icdanen tenkit etmem 
llnmgeliyor; halbuki tahsına 
hürmetim buna manidir; beni 
mazur görünüz. 

* Hüsamettin B. (Hukuk fa-
knltesi birinci amıf talebesin
den 586) 

- Hamdullah Supbi 8. 
medeni bir şekilde hareket 
etmemiştir. 

Yugoslayaya müteveccih olabileceği hakkında hu memleket 
matbuabnda çıkan pyialara temas etmişti. M. Venizelos. 

- Bu rivayetler tekzibe bile deymez, dedi. V c: 
- ismet Paşa ile ben bmarhaneye kapablacak delilerden 

değiliz; cümlesini ilave etti. Kont Betlen ile Ankarada tesadü
fen buluştuğunu söyledi. 

Macar Başvekili Ayrıldı 
Aziz misafirimiz Macar IJatvekili Kont Betlen dün 1ef areta

nede ıerefine verilen öğle ziyafetinde bulunduktan 11onra akşam 
Gzeri trenle hareket etmiş ve samimi bir surette geçirilmiştir. 

Kont Betlen hareketinden evvel Ankara seyahatinin başka 
devletler aleyhinde bir netice aldığı rivayetini bir daha tekzip 
etmiş, iki kardeş milletin dostluğu üı:erinde durmuş ve Türk 
gazetecilerinden, Macar kardeşlerine gösterdikleri tevecclihe 
devamlannı rica etmiştir. 

Darülfünun 
Divanı 

Fakülteler Yeni 
Murahhasları intihaba 

Başladı 
il 

Hukuk, Tıp, Fen, Edebiyat, 1 
Ilihiyat fakülteleri meclisleri ' 
kısmen bugün, kısmen de , 

Hangi Mücadele? 
Onlar Bahsededursunlar 
Alakadarların Haberi 

Bile Yok .. 
Bazı gazeteler belediyenin 

pahalılıkla mücadele için bazı 
tedbirler aldığını, stok mal bu
lunduracağım, ledelicap maliyet 
fiabna halka satacağını yaz

y~ toplan~ak, Dariilfunun dılar. Dün belediye iktısat 
dıvanım teşkil edecek olan . .. . Ö 
'k" ahh · tih d 1. ı · müdurü Kemal mer Beyden 
ı ışer mur as ın ap e e- b h al" · dik 
ceklerdir. Bu murahhaslarla u ususta m umat ıste , 
fakülte reisleri yeni Darülfü- bize ş~ları ~yledi: 
nun divanını teşkil edecek- . - Boyl~ hır hazı~lı~ be: 
lerdir. Divanın ilk toplanma : nım ~aberım yok. Fil~:Jô yem 
tarih. h ·· b ıı· d w "idi beledıye kanununda boyle mad-

ı enuz e ı egı r. 
; deler var. Fakat bizim bütçe-

N •h H miz henüz tasdik edilmiş de
ezı e anım... ğüdir. Puanuz yoktur. Bina-

-- enaleyh böyle bir tqebbüsü-
Kağıthanede Bir müz de yoktur. 
Konferans Verdi 

Bir Kaza Nezihe ·Muhittin H. dün 
Kağıthane Serbes fırka ocağın- Gelibolu vapurundan yiik 
da kadınlarla bir hasbuhalde almakta olan hamal Aziz mü
buJunmuştur. vazenesini kaybederek vapu-

Nezihe H. bu hasbUhalde run ambanna dDımiiş, yara
Cümhuriyet ve istibdat kadm- lanmıştır. 
lığının mukayesesini yapmış ; 
istibdadın kadınlığı ve kadınlık Acele Etmeyiniz 
ruhunu ezdiğiniz, cümburiye- Fatihte oturan 50 yaşlann-
tin ise kadınlara inkişaf ve da İlyas efendi Çapa'da tram
aaadet temin ettiğini söyle- ı Yaydan atlarken güzünden ve 
miştir. dizindn yaralanmışbr. 

Dün 
Neler 
Çalındı? 

Yirmi Dört Saatte Üç 
Hırsızlık, iki Y ankesi

c ilik Yapıldı 
Son yirmi dört saat içinde 

Oç hırsızlık hadiseai olmuştur: 
Ayu Paşa apartımanında 

oturan Mösyö Kabnonun da
iresinden bir takım elbise ile 
17 lira ve Kasımpapda kun
dura boyacısı İsa Efendinin 
çekmecesinden de 112 lira 
~nmıştır. 

lsa Ef. çırak İbrahimden 
sllphelenmektedir. 

Üçüncü vak'aya gelince; 
Sirkecide Aydos otelinde otu
ran Hülki Ef. otelin yazıhane-
sinden 12 lira çalarak kaç
mışur. 

Gene bu mnddet içindeki 
yankesicilikler de şunlardır: 

l - Keçecilerde 25 No. 
evde oturan seyyar kestaneci 
Yahya efendinin, tramvayda 
sabıkalı Remzi tarafından 15 
lira ı; 

2 - Eyipte oturan Niğdeli 
Mehmet efendinin Sirkeci is
tasyon kişesinde bilet alırken 
265 lirası çarpılmıtbr. 

Kaçakçılığa 
Rekabet ••• 

Hudut Vilayetlerde 160 
Kuruşa Rakı Sablacak 

Müskirat müdürü umumisi 
As•m B. Gaziantepteki ispirto 
ve aoma amilinin yolsuzluklan· 
nı olduğu yerde tetkik etmek 
için bir hafta evvel Gaziante
be gitmişti. Tetkikatını bitir
miş ve bu fabrikayı 25 bin 
liraya idare namına sabn al-
mışbr. İdare bu fabrikada 
esaslı tadilat yapacaktır. Bu 
fabrika hudut vilayetlerindeki 
kaçakçılığa mani olmak için 
buralarda satılmak lizere kilo
su 160 kuruşa rakı yapacaktır. 

150 Lirayı Kimler 
Dolandırdı? 

Samsunlu Ahmet Efendinin 
Mercan yangın yerinden geçer-
ken iki kiti tarafından, mani
tacılıkla, 150 lirası dolandınl
mlfbr. 

ipek F abrikacılan 
Şehrimizdeki ipek fabrika

cılan toplanarak patronlann 
ameleye karşı nziyetlerini ve 
amelelerin fabrikadaki huku
kunu tesbit etmişlerdir. 

Yeni Bütçe 
Liste Dün Meb' .. 
uslara T evziEdildi 

Ankara, 2 - 1931 senesine alt 
J'eaİ biitçenia listesi düa meb'uı• 
lara teni edilmiştir. Lıste şudu~ 

Bu biltçeyi teıkil eden 204 111 • 

yon 657 bin liranın devlet biııor 
tine l'Öre yüzde nisbeti ıudur: 

Vf.KAu:n.F.R LiR~ 
Mecliıı bGtçeal ,.,os,44' 
Riyu~tlcümhar btıtçe.t 52'4,722 
Divanı muhasebat bGtçeal 701~ 
Bapekllet bütçen ı,f'lO, 
ŞuraJi devlet bütçeü '!!'~ 
1atlltiatik U. mUdtlrl&fil batçdl ~ 
Diyanet itleri b!ltçeai 7'3~ 
Maliye nkl.letl bııtçem H,OS'r: 
Dilywıa umumiye bGtçeal 27,1'3~ 
Gllmrillder U. il. lüjil bütçul 4,~ 
Tapu ve Kadaıtro bütçeal 1,213.:: 
Dahiliye vekaleti bıltçeıi 4,482. '111 
PC19ta ve TeJsraf blltçeal 5,5~ .6'A 
Em.lyetl 111Damlye b&ts-1 4.4'.l"~ 
u ...... Jadarma K. bGtçui 1,1sa,ı4' 
Hariciye nklletl bütçeal 5,6711:: 
Sıhhiye vekaleti blltçeal 4,4201 -iLi. 

Adliye veklleti bütçeal 7,~~!:; 
Maarif veklJetl balçelıl 7,Wsr-.. 
Naha vekaleti bGtçeai Sl,~~·!~ 
brtıaat veklletl b&tçeal ıo,oırs,-: 
il. iL V. kara b&tç•I so,s.dı::: 
,, ,, ,, hava bUtçeal t,153,

941 • • ,, deala blltçesl &.'1911 
Aaker! fabrikalar bütçesi S,901,~ 
Harita U. m&dlrlliğtl bltçffl 660.111"" 

BUtçe maaraf yekilııu 204,UOı~ 
BUtçe varidat yekG.au 204,657,111"" 

BGyGk Millet Meclisi 1,13; Ri)'a• 
M:tic6.mhur O ,11, DiYanı mu ....... 
bat 0,36 Başvekilet O,SO, şuarafl 
Devlet 0,11, l.tatistik müdiirİJC~ 
umumiyeai 0,04, Diyanet iti ti 
nya•eti O, 31, (Mılliye Vekile 
6,92 Düyunu umumiye 13~ 
Gümrükler müdüriyeti umumi,.
ai 2,45, Tapu ve Kadastro mOdii• 
riyeti uır.ıumiyesi 0,61, DabiU,
Vekileti 2,14, Po•ta ve telf'J 
müdüriyeti umumiye•i 2,73, Enıııİd 
yeti umumiye müdüriye 
umumiyeıi 2, 17, jandat"' 
ma umum kumandanlıtı 4,'111 
Sdıhat Yekileti 2,12, Adliye .-eki"' 
leti 3,71, Maarif vekaleti 3,81r 
Nafıa vekaleti 15,40, İktısat vekid 
leti S,02, Milli müdafaa vek~~ 
kara bütçesi 24,80, hava büt~ 
0,58, Deniz bütçesi 4,07, .. ke 
fabrikalar müdüriyeti umum~;~ 
1,91 harita müdüriyeti umumı 
0,34,ki mecmuu yüzdür. 

Cümhuriyetimizi Teb~ 
Chahuriyetimizin yd cl&aiıllt 

milna•ebetile muhtelif devletlel" 
den tebrik telgraftan gelnıif; 
bu telgraflara reiliciimhur 
tarafmdaa tqelddlr edilmiftİ'• 

Millet Mektepleri AçılclJ 
Millet mektepleri dGa ~ 

Mkizdea itibaren açılarak ,__ 
yete pçmiflerdir. 

Şehir Tiyatrosu 
Belediye Taksim firketi ~ 

kamu keamİf, tehir tiya 
Tepebqmcla yapmıya kara' .,, 

miftir. ~ 
=-=============================================================================================================== 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

1: Hasan Bey - Haydi bakalım ... Şu Türkocağı 
balosuna biz de girelim. 

2: Hamdullah Suphi Bey- Senin burada İfÜı ne 
Hasan Bey? 

HaND Bey - Duı etmlye l'eldim, danal 

Pazar Ola Hasan B. Ve Ocak Balosıl 

3: H. Suphi B. -- Olamazı_ Sen benim aley-
himde düıünii} o. ıı • ı,.vlıimde 7azıyor u hal oya 

9'İreme:uin. 

-14,; 
1 

4: Huan B. - Ruraaı Tllrkocej'ı detll m!? "(~ 
dim galibe." !iur ııı Pıımdullah Supbi ouj'ı laif, 

1 hoş~a kahn! Allaha ıamarladıkl 



• 3 Tepinlsani 

Her gün 
ltalga -
Ve Balkan 
Anlaşması 

M. ZEKERiYA -
Bir sene evvel İtalya hari-

ciye nazın M. Grandi Ankaraya 
gelmişti. Bu seyahatten mak
ıat Türkiye ile Yunanistan 
arasında muallak kalan ve bir 
tiirln halledilmiyen meselelerin 
biran evvel · halline tavassut •e delalet etmekti. 

ltalya, senelerdenberi bu 
iki memleketin esaslı surette 
aıılaşması ve barışması taraf
tan idi. Her iki milleti ba
rıştırmak için elinden gelen 
her vasıtaya müracaat etti. 

Bu tesir sayesinde iki hü
kumet, menfaatlerindeki mtiş
terek noktalan anladılar ve 
bazı fedakirhklara katlanarak 
lllaziyi unutmıya vo banşmıya 
karar verdiler. .. 

Bulgar kıralı öteden beri 
kendisine bir kıraliçe arıyordu. 
İtalya bunu fırsat bildi, pren
&eslerinden birini verdi. Kıral 
Keçen hafta evlendi. Kıral ve 
kıraiiçe bu hafta İstanbuldan 
2'eçerek Bulgaristana gittiler. 

Bu iı:divaçların siyasi ma
hiyeti malum olduğu için But
lar kıralının bir ltalyan pren-
8Caile evlenmesinin de manası 
lfikirdır. 

* Atinada bir Balkan konfe-
~ansı aktedildi. Bu konferansa 

unanistan, Bulgaristan ve 
1'tırkiye murahhaslan iştirak 
Cltiler. Yugouslavya ve Ro
lllanya murahhaslanm buraya 
davet etmediler. 

iC 
Nihayet M. Venizelos ve 

~acar Başvekili Ankaraya gel
diler. Gerek Yunan Başvekili, f erek Tevfik Rüştü B. bu an-
lfınanın Balkanlarda daha 
:nunıi bir anlaşmıya mukad

nıe teşkil ettiğini söylediler. 

* dia Birbirini takip eden bu ha-
d eler gösteriyor ki Balkan 

l 
evleUeri ltalyanın tesirile bir
eş • l ınıye anlaşmıya çalışıyorlar. 

'

tadlYanm bu işteki menfaati 
11 ur: 

y ltalyan düşmanlarından biri 
t Ugosiavyadır. Yugoslavya, 

t ransanm merkezi Avrupada 
eşku ett··· k··~:~ı. "til"t d l·· ıgı u~ ı rua a-

'llld' ltar tr. İtalya bu kuvvete 
Şı bir kuvvet yarat-

lrıak 'h . 
let 1 byacmdadır. Bu kuv-
liıd te. Balkan devletleri ittiha-

ır. 

el ~u birleşme İtalya için ol

~a~f'1 kadar, belki ondan ziyade 
(} an devletleri için faydalıdır. 

llUn •• 
tttc •çın bu anlaşma tabii 
tilll·tanını takip etmektedir ve 
hı~ 

1 

1 
ederiz ki Balkanlarda 

lt~ lllazsa on sene için sulh 
~edecektir. 

MÜHi ATIRAT"' 
ltu, Z 

abıtasının sabık Şark 
J\ şubesi müdürü 

~Rahekofun Habraları 
llver Pş. Nasıl 
Ôldu·· ··ıd .. ? ~ ~ ru u. 

~llhiaa ifpat .ıı.ilMİDİD 
• nkada ...... 1 ... 

---------~~~01'111;;;.;~·:.J 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi ~ Lakırdının Hendesesi * 

1 - iki nokta arasında en kıaa yol " batb ı 2 - Maksadı kısaca anlatan sözler bir hatb müs
takim r'bldirlcr ve karşuıu:ıdakinc en kısa yoldan 

müstakim " dir. fikrimiz ifade ederler. 

3 - Uzun sö:ı, bir münhani gibi, dSner, 
dolaıır, hiçbir noktaya vasıl olmaz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Kütüpaneler 

Maarif Bunlann Islahı 
Çarelerini Arıyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Ma· 
arif Vekaleti umumi kfttllpa
neler hakkında Maarif Emin
liklerine gönderdiği tamim
lerde şunları bildirmektedir: 

J - Kütüpanelerde tasnif 
memurlan olduğu halde bir 
çok kitaplar bili tasnif edil
memip. Bu yüzden kitaplar 
harap olmaktadır. 

2 - Bazı kütüpane me
murlannm kendilerine bq 
memur süsü vererek kitap 
işlerile meşgul olmamaları 
tecviz edilemez. 

3 - Kütüpanelerde daimi 
müceUitler kullanılmaktadır. 
Bunların bu şekilde tavzifleri 
doğru olup olmadığı anlaşıl
mak üzere mücellitlerin şim-
diye kadar ciltledikleri kitap
lann bildirilmesi. 

Bu tamimin yapılmasından 

da anlaşılıyor ki bazı kütilpane 
işleri çok ihmal edilmiştir. 

Hindistanda Müsademe 
Madras, t ( A. A.) - Hin

distanın cenubunda bulunan 
" Apallipattu ,, da Mecusilerlo 
hiristiyanlar arasında dün bir 
çarpışma olmuştur. 28 kişi 
yaralanmışbr. İki kişide Tevkif 
olunmnştur. ---

Teşrinisani Maaşı 
Dünden itibaren Defterdarlıktan 

dağıhlmıya baılanmışbr. 

Sanayi Ve Maadin 
Bankası Taşınacak 

Sanayi ve Maadin bankasımn 
bugün işgal etmekte olduğu 
bina ihtiyacına kafi gelmedi
ğinden Galata'da Doyçe ban
kın oturduğu binayı sabn al
mışhr. Banka, yakında lstan
buldan Galataya nakledile
cektir. 

Dünkü Yangınlar 
Yirmi Beş Odalı 
Köşk Nasıl Yandı? 
Dün Beyoğlunda lstiklAJ 

caddesinde köfteci Halll efen-

dinin dükkanından yangın çık
mış; bu dUkkan ile yanındaki 

kasap dükkanı tamamen; iş
kembeci Limbo ile bakkal Ru:a 

efendinin dilkkAııları kumen 
yandıktan sonra s6ndnrnle
bilmiştir. 

• 
lzmire Yardım 

Sıhhiye Vekili Gitti, Dahiliye 
Vekili De Çarşambaya Orada. . 

lzmir, 2 ( Hususi ) -Sıhhiye vekili Refik Bey buraya gel
miltir. Sıhhiye vekilinin İzmirl .ıiyaretinin •ebebi, son afetten 
mntcessir olanlara yardım esaalannı tesbit etmektir. Çartamba 
güııQ Dahiliye vekili de gelecektir. Adnan 

Adanalıların İtirazı •• 
Bir Heyet On Bin imzalı Bir Mazbatayı 

Ankaraya Götürdü ••. 
Adana 2 ( Hususi ) - lntibabatta yapılan yolauzluklan ve 

açık müdahaleleri tesbit ve tevsik eyliyen Adanalılar on bin 
bmalı bir mazbata hazırlamışlardır. 

Bir heyei vasıtasile Gui Hazretlerine takdime karar ver-
mitlerdir. Heyet Ankaraya hareket etmiştir. 

Brezilya' da 
Yeni Hükumet Ne Gibi 

Islahat Yapacak? 
Rio de janeyro, J (A. A) -

M. V ariu, hükumet daire
sinde söylediği bir nutukta bil
hassa liberal bir idare tatbik 
ve takip edilmesini, sui isti- ' 
mal yaphkları sabit olanların ' 
cezalandırılmasım, politikacılığı 
kendisine meslek ittihaz et
miş olanlann uzaklaşbnlıp or
tadan kaldırılmasını, mali ka

Saltilıattin 

35 Bin Drahmi 
Elli Kruvazörünün 
ikinci Kaptanının 
Paralan Çalındı_ 

M. Venizelosu şehrimize 
g~linmiş olan Elli krovazörünlin 
ikinci kaptanına alt bir el 
çantası çalınmışbr. 

Kaptanın ifadesine nazaran 
çantanın içinde muhtelif eşya, 
35,000 drahmi bulunmakta idi. 
Polis beşinci şube tahkikat 
yapmaktadır. 

nun ve usullerde ıslahat ya- ve hukuki vaziyetlerinin tayin 
pılmasını, memurların kanuni · olunmasım tavsiye etmiştir. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Bir Mustafa Bey varoııt- Mustafa Beyin tehditle-
Bu zat evveli Adana Ttı- rine hiç ehemmiyet ver
tlln inhisar idaresi bat memek lhım ielir, değil 
muhasebecisimiş, •onra mi? Hayır Teftit heyeti, 
başmtıdllr olmuş. Fakat her nedense, bu defa 
birbirini takip eden aul Mustafa Beye bir İf veril
istimall~ri göze. babn!f meaine rıı:a gösterir, fakat 
ye tefti.t her~ti . kararile mezburun para itlerine el 
ııten el çektirilmış, mev- "- __ 2 rtil 
kuf uh k • I SLUwemıcaı t• e ... 

en m a emesı ah~ Bugün Mu&tafa B. mil-
mıı ve üç aya m ~-Mt. 1 L • • "d i 
olmUf. n: .. uw o maa ıçııı ı are 

Buraya kadar fevkali- umumiyede staj g6rmekte 
de bir şey yok. Darısı, imif. 
ejer varsa, diğer sui is· Bir inhisar idaresince 
timal yapanların başına.. 8uİ istimali tahakkuk 

Fakat bu Mustafa Bey, 
mahldbniyet mUddetini bt
tirdikten sonra, yüzün.l1 
kıı:dırarak tekrar idareye 
müracaat eder ve it isterı 
bununla da kalmaz, talebi 
kabul edilmediği takdirde, 
gazetelere bazı ıeyler yu
dıracağım söyllyerek teh
ditlere ıirifir. 

etmi~ memurlan yeniden 
hizmete alarak, adeta 
t a 1t1 f edilmesine biz 
kolay kolay inanmak 
istemeyiz; fakat bu doğru 
i e, memlek timizd sui 
iıtimallere nihayet veri
lebileceğine de ey kan, 
ıen: 

lslxlr inan, /.ı.r inanma/ 

Ha beşte •.• 
Yeni Kıral 
Taç Giyiyor 

Adis Ababa, 1 ( A.A. ) 
Habeı kıralı Tafarinin Pazar 
gUnll sabahı saat 7 buçukta 
yapılacak olan taç iiyme me
raaiminde hazır bulunacak 
ecnebi mümessiller ile Ha
beş kabileleri reisleri Adis 
Ababa'ya gelmişlerdir. 

Şehir memleketin her tara
fından lkoşuşup gelen ahaliyi 
istiap edecek derecede bllytlk 
olmadığından binlerce Habeşli 
şehir haricinde çadırlar kuJ'.. 
mUJliırdır. 

Taç giyme merasimi yapıl
dıktan sonra bir kabul resmi 
icra edilecektir. 

Ecnebi murahhaslar bu 
merasim eanasında yeni hü
kümdara tebrik ve temmennl
lerini iblAğ edeceklerdir. Ak-
şam, bllyllk bir ziyafet verile
cektir. 

imparator Tafari ile impa
ratoriçe bntün gece dua ile 
meşgul olacaklardır. 

Son Hadise 
Münasebetile 
Bazı Ocaklılardan 
Aldığımız Mktuplar 
Hamdullah Suphi Bey gaze-

tenizin neşriyah üzerine açık 

bir alınla ocaklılara hesap ver

mek mecburiyetini hissedecek 
yerde israfahnı yazan bir ga
ı:eteciye, kendi zumunca, haka-

rete kalkışması elinde başka 
bir mlldafaa silahı bulunma
dığına sarih bir delildir. Ocak

hlık namına teessnflerimi arze-
derim. 

Bir Ocaklı 

Bir Diğeri 
Ocak ocaklıların müşterek 

bir yurdudur. Burada adabı 
muaşeret hilAfında bir hare-

kete müsaade edilemez. Bayle 
bir harekette bulunanın, ne-

zahet muhiti olan ocakta yeri 
yoktur. Hamdullah Suphi Beyi 

ocak haysiyet divanına davet 
ederim. Gazetenize de teesstlr
lerlmi beyan ederim. 

Ocaklı klıriniz 

Bir Başkası 
Muhterem Efendim; 

T eqrit masuniyetine sığınu 
Hamdullah Suphi Beyin ey 

sahibi sıfatile bir ocaklı miaa• 
fire ve bir gazeteciye kaJ'fl 
olan muamel•i ocaklı nuabetl 

Sayfa 3 
• « 

Sözün Kısası 
Cevapsı;-
Kalan 
Sualler 

** -
- Bir muhanir, Hamdullah 

beyi tenkit edemez mi? Türk 
Ocaldannın fena idare edildi· 
ğini yazamaz mı? - ... 

- Hamdullah Suphi Beyin 
Ocaktan ayda dört yilz lira 
aldığı yalan mıdır ? .. 

-Bu tasarruf miicadelesinde 
ocak binasına bir milyon lira 
sarfedilebilir mi? Bu masraf 
doğru mu? 

- Bugün Türk ocaktan, 
Türk harsi için esaslı ve mü
him bir hizmet yapabilmekte 
midir? 

• • • 
- Hamdullah bey, Ocakla· 

nn diktatöril müdür? 
. . . . . 

- Böyle fanedilse bile, 
kendisini tenkit eden bir 
muharriri Ocak balosuna gir
mekten menedebilir mi ? 

... 
- O muharririn yazdıklan 

doğru değilse niçin tekzip et• 
memiftir? 

- Medeni bir misafirin bu· 
lunduğu bir baloda, ocak re
isinin hareketi mes'uliyetinl 
iki misline çıkarmaz mı? 

- Böyle çirkin bir "jeat,. 
yapan adamın hili umumi 
müesseselerin başında kalmau 
lizımgeldiğinde ısrar j edebilir 
misiniz? 

. .. 
- Susuyorsunuz , aziz kar

deş, susuyorsunuz... Bir entel· 
lektnelin, bir milnevverin en 
bilyiik mahk6miyeti, işte böyle, 
dilinin zencirbent olma
sı ve ağzının mahpeıi içinde 
tıkılıp kalmasıdır. 

Dörtyolda Ağaçlar 
Çiçek Açtı 

Dörtyol, 2 (Hususi) -Tat
b limonlar, portakal aiaçları
nın bir kısmı ile eri~ yenidiln· 
ya, Akasyalar çiçek açmak· 
tadırlar. Yeni filiz veren ild 
incir ağacı incir verm.İ§tİ.r. 

sile telif olunamıyacak çılgın 
bir harekettir. 

Bunu şiddet ve teessüfle 

takbih eder, ocaklılık namına 
gazetenize tarziye itasına mn
saraat eylerim efendim. 

Bir Ocaklı 

Bu Da Bir Diğeri 
CUr' etini ocaklılara ve mat

buata hakaret derecesine var
dıran Hamdullah Suphi beyi 
ocak başında görmekten o
caklılar muğber olurlar. 

Ocaklı Bir kari 

•• I! 

muu Ti AI 
Rus Zabıta ının sabık Şark 

şubut müdürü 

Agabekofun Hatıraları 

Enver Pş. Nasıl 
Öldür .. ldü? 
O. mtihlm iftaat &Üli191ininl 

•••• yakında b .... ,.... 

Dnn Beylerbeyinde, KDp
lüce mahallesinde, Renlli bey 
sokafında, Bahri pqa ke,. 
Jdludeıı de yanam ç.ıkm•ı, 25 
oclalı kötk tamamm ,......,.. 

•ır. 
.,. Ttlrk nezaket ft terbi)'•· ._ _______ oıııııliiııl..,...., 



4 S&yfa 

RlİLLET MECLİSİ 1 REİSİ CÜMHU HZ. NİN DÜN D1EMLEKETIE ••• 
• 

1Atide lstifadB Son Devresinin 
llk İçtimaını 
Nasıl Açtı? 

JRAT BUYURDUKLARI NUTUK Edeceğimiz Tec-
rübe Yapılmıştır 

(Son Posta) dün reisicümhur 
Hz. nin Millet Meclisinde irat 
buyurdukları nutku iftitahiyi 
iradımn hitamından yirmi da
kika aonra lstanbul karilerine 
bildirmiye muvaffak olmuftu. 

Fakat bu nutkun diğer vi
liyetlerde bir kısım karileri
mize gitmemiş olmasını dü
fihıdü, Ankara telgraflanm da 
illve ederek tekrara kMar 
verdi. Bu tarihi günün tafsi
llbm aşağıya kaydediyoruz: 

Ankara, ı (H. M.) -Oçnn
en Millet mecliai son devre
.mm ilk içtimaını bugün aça
cakb. 

Salon daha 1aat birde 
hıncahınç doldu. Meb'usLra 
mahsus sıraların bir kısmı da 
misafirlere tahsis edildiği hal
de, aamilerin azim kısmı 
kapıda kaldı. 

Saat ikiye beş kala içtima , 
.Weri çalmıya bqladı. 

Birinci reis vekili Trabzon 
meb'uau Hasan Bey knnnye 
çıkb. Yoklama yapb, netice
ainde: 

- Ekseriyet vardır, dedi. 
Reiaicümhur Hz. daha evel 

l'elmişler, riyasete mahsus sa
londa istirahat ediyorlardı. 
Celsenin küşadından haber
dar edildikleri zaman salona 
pdiler. 

Azim bir alkış koptu. Bu 
alkışı da derin bir ıüküt ta
kip etti. Gazi Hz. kürsüye 
çıkarak nutuklarım lirada baş
ladılar. 

Büyllk Millet 
muhterem azalan; 

meclisinin 

Gelecek işler 
Hepinizi hürmetle aelimlı

yarak yeni toplanma yılını açı
yorum. 

Memlekette büyllk ıalahat ve 
nafi icraatile mümtaz olan 3ün
c0 Millet mecliainin &nllmllz-
deki aon faaliyet yılını da 
milletimizin birkaç milhim ihti
yaçlarım temin ile ıeçireceğiııe 
eminim. 

Muhterem Efendiler; 

Şarktaki Fesat 
Geçen yılımız mnlıim ba

cliaeelerle doludur. Senelerden 
beri; hariçte beslenen fesat 
ve tecavllz emelleri bu sene 
Şark villyetlerimizde vatan
tlqlanmızın buzunmu bozan 
vak'alara sebep oldu. Tefer
ruabm bildiğiniz bu hadiseler 
vatan düşmanlarım ümitsiz 
kılan neticelerle bitirdi. Bu 
neticeleri vatandatlann Cüm
buriyeti müdafaa için göster
dikleri hassasiyete ve alaka
ya, ve Cümhuriyet ve ordu 
jandarmasını iftihar edeceği
miz dirayet ve cesaretine 
borçluyuz ( Alkışlar ). 

Bu yüzden şehit olan va
tandaş ve askerlerimizin ha
tıralarını hürmetle ve minnetle 
yadederim. Ordu ve jandar
ları idare edenlerin asgari 
külfetle vatanı gaileden kur
taran tedbirlerini, fedakirlık
lannı ve vazife başında bulu
nan mülkiye memurlarımızın 

gayreUerini tqekkflrle zikre
derim. 

Geçen hadiaeler C&mhuri-
yetin kudretini, resanetini j 
bir daha göstermiştir. Bu 1 
hadiseler vatandaşlann her 
türlü saadet ve huzurunun 
Cüınhuriyet kanunlannda ifade 
olunan milli birlikte mündemiç 
bulunduğunu vatan haricinde 
hiç bir igf al ve tahrikin fay
dalı olmıyacağını da anlat
mıştır ümidindeyim. 

İzmir Felaketi 
Arkadaşlar, 

Bugünlerde lzmirde vuku 
bulan seyliptan çok müteessir 
olduk. insan hayatının ziyaın
dan ve oradaki elemlerden 
müteessir olduk. Bunların ted
birleri alınmaktadır. 

Para Buhranı 
Arkadaşlar, 
Geçen sene zarfında müca

deleye mecbur olduğumuz büyük 
bir hadise de milli para buh
ranıdır. 

Buhranı karşılamak için 
alınan tedbirlerin isabeti ta-

hakkuk etmiştir. Herşeyden mü-
him olan esu, iktısadi nokta
dan milletin uyanıklığı ve ken
disinin yaşamak hakkına iti
madıdır. 

Meclis ve hiiktimet tarafından 
alınan tedbirler bilhassa bu esasta 
birleşir. Bugün, içinde bulun
duğumuz vaziyet mali ve ikb
sadi tedbirlerde ve dikkatle de
vam olunmasını icap ettirmek
tedir. 

Efendiler; 
Bilhassa zirai memleketler-

•• • 

DlUHlrR HATIRAT-
Rus Zabıtasının sabık Şark 

fubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 
Bu mühim ifşaat silsilesinini 

neşrine yakında başlıyoruz. 

Riyasete Kazım Paşa 

Edildi 
• 

intihap 

Ankara,2 ( H.M) - Halk fırkası riyasete Kazım Paşayı, 
reis vekilliklerine Trabzon meb'usu Hasan, Bursa meb'usu 
Refet, lstanbul meb'usu Nurettin Ali, katipliğe Ruşen 
Eşref, Azmi ve Haydar Rüştü Beyleri namzet göstermişti. 

Serbes fırka ise reisliğe şair Mehmet Emin, katipli
ğe Galip, Refik İsmail, lbrahim, Senih Beyleri namzet 
göstermiştir. Mecliste 249 aza vardı. Halk fırkasının nam
zetleri 239 rey ile intihap edildiler. Serbes fırka nam
zetlerine kendileri tarafından onar rey verilmişti. 

de hissolunan cihanşümul 1 ve hisse senetlerinin vatan-
bir buhran vardır. Bu daşlara arzı pek yakındır. 

buhran tabiatile bizim memle-ı 
ketimize de temas etmiş ve 
şiddetini hissettirmiştir. Bu va
ziyet karşısında emsalsiz tahri
battan, dar ve kurak seneler-

den sonra memleketin gösterdiği 
hayatiyet, ve tahammül ancak 
Türk milletinin bünyesindeki 
kudret ve Meclisin isabetli ted
birlerile ifade olunabilir. 

Senelerdenberi alman ted
birlere önümüzdeki senede 
daha genİf mikyasta ihtiyaç 

vardır. 

Vergilerin Tadili 

<Jayet tasarruf karane 
bir idare tarzı, resmi ve 
hususi muamelatımıza 

hakim olmak lazımdır. 

Bunun içindir ki hüku
met tasarruflarla bütçeyi 
heyeti aliyenize takdim 
etmiştir. Vergilerde müf
redatı malumunuz olan 
tadilat ve ıslahat mükel
lefi tehvin etıniş olacak, 
hem de bilhassa iktzsadi 
kolaylık/arz temin etmiş 
bulunacaktır. 

Bazı vergilerdeki tadil ta
savvurları bu cümledendir. 
Cümhuriyet bankasının te fS 

Devlet Bankası 
Memlekette iktısadi ve mali 

büyük bir müessese olacak olan 
bu müesseye vatandaşlann 

ciddi alaka göstereceklerine 
şüphemiz yoktur. Osman
lı borçlarının memleketin 
sıkı ve inkişafını tehdit etmi
yen adilane ameli bir surette 
tesviyeye raptı için Cümhuriyet 
hükumetinin hüsnü niyetle 
mesai sarfemesi tabiidir. 

Ticaret muahedelerinin mü
zakereleri ekseriyetle netice
lenmiştir. Ticari münase
betlerin genişlemesi için sarf 
edilen gayretler memleketin 
iktısadi inkişafına çok medar 
olacaktır. 

Sivas Şimendiferi 
Efendileri 
Geçen senenin mühim hadi

aelerinden biri de Sivasa 
şimendiferin vasıl olmasıdır. 

Bu kadar müşkülat içinde va
tam bir misli daha kuvvetlen
dirmiye matuf teşebbüsün 

müstakbel nesiller tarafından 

şükranla yadolunacağına 

nım. 

Muhterem Efendiler 

Harici Siyaset 

emı-

Harici siyasetimiz de sulh 
ve samımı münasebet maksa
dı takip edilmektedir. Ümit 

ederim ki dostlukları vefakar 
olan ve hiçbir milletin aley
hinde bulunmıyan maksadımız 
daha iyi anlaşılmaktadır. (B
ravo) Harciye vekilimizin bü
yük komşumuz ve dostumuz 
Soviyet hükumetinden gör
düğü hüsnü kabul bizi müte-

hassis etti. 

İki memleket münasebetle
rinin sağlamlığı bu suretle 

1 tezahür etmiş oldu. Bu, cidden 
memnuniyeti mucip hadisedir. 

Komşumuz ve dostumuz 
Yunan Başvekili Hariciye ve na· 

zarının Ankarayı resmi surette 
ziyaretleri hususunu mahzuzi
yetle zikrederim. Türkiye ve 
Yunanistamn yüksek menfaat
leri birbirine zıddolmaktan ta-

mamen çıkmtşbr. 

Bu iki memleketin • A 

aamımı 

doslukta kendileri için emniyet 

ve kuvvet görmelerinde isabet 
vardır. (Bravo) 

İki Cümhuriyet arasında açılaı 
yeni devri muahedelere rap-

teden esaslar tasvibinize arzo
lunmuştur. 

Kont Betlenin Ziyareti 

Macaristan ile aramızdaki 
eski ve tecrübeli dostluk 
muhterem Başvekilin ziyare
tile bariz bir ehemmiyet alır. 

Memleketlerimiz arasındaki sa

mimi münasebetlerin daima inki-

tafı memulümüzdür. 

Milletin muhterem vekilleri, 

•• ı • 

munım HATIRAT~ 
Rus Zabıtasının sabık Şark 

şubesi müdürü 

Agabekofun Habralan 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında baflıyoruz. 

Adliyemiz siyasi f aaliyetlet 
içinde vatandaşın emniyet ve 
haysiyetini, cümhuriyetin, ıne"• 
eudiyetini, hükümetin nüfuıu• 
nu mildafaa yolunda yeni bir iııı• 
tihan geçirdi. 

Adliyemizin emin o~
duğumuz mutlak ikl!
darzdır ki cümhurigetırı 
tekamülünü temin ede
cek, vatandaşın huku
kunu masun tutabile
cektir. 

Aziz arkadaşlanm, 
Yeni Fırka 

Siyaset hayatımızda yeni 
fırkaların ziihuru, belediye 
intihabatına tekaddüm edeO 
yakın günlerde vuku buldu. Bil 
huı:ıusta dikkate şayan safha)a
nn şahidi olduk. 

Bu müşahede/erin vef"' 
digi tecrübelerden Türk 
milleti cümhuriyetin be
kası ~in istifade etme
lidir. Siyaset sahası~
da karşılıklı f aaliyetıfl 
/ey izli inkişaf /arı ancak 
vatandaşlar arasında 
düşmanlık husulüne ma<I 
hal verilmemesile temifl 
olunabilir. 

Bunun çareleri fırkalarınJll 
içine girebilecek gayri saınioıl 
ve gizli tasavvurlu unsurJarıJI 
ve gizli emel besliyen iJl1811'" 
ların bütün milletçe meofıd' 
görülmesi ve bir de cnınbır' 
riyet esası üzeri~de çalış~ 
fırkalarca da bu gibilerin faali.1 
yetlerinden ihtiraz olunmasıcht• 

Memlekette kalem hiirrİYI" 
tini de demokrat bir idre1' 
liyık vakar ile ~ kullanmakt' 
daha dikkatli bulunulaca,.
ümit ederim. 

Hürriyet sui istiTTl~<I 
/inden tevellüt eden b~f 
çok f elaketlerı' çekrrı;; 
olan bu memlekette " 
dikkate lüzum o/dul 
kanaatindeyim. 

Gelecek intihabat 
Muhterem Efendiler; . _:. 

djsılP"" 3 üncü B. M. Me it' 
feyizli ve vatanperverane bol' 
meti bu devrede hitam ~V 
duktan sonra yeni İll~ 
bata geçeceğiz. G ~ 
tecrübeler bundan soP '.d' 
intihapta vatandaş reY.~ 
emniyetle tezahür etme~ ~ 
kanuni ve idari tedbit~ 
inkişafını ve fırkaların b' ~ 
itibazEedecekleri salim ve Jllıl tıf• 
hareketler göstermiı olacak ıJ 
Millet Meclisinin fde" 

Arkadaşlanm. 4'f 
Memleketin mukadderatı~ 

yegine salahiyet ve 1; 1'
aahibi olan Türkiye ~ 
meclisi bu memleketin ,,;;.C 
için, dahili ve harici e~0~ 
ve masuniyeti için ell 
zimandır. 'Jlldif' 

Bfiyük dertlerde ~d' 
kadar Millet Me 1ııt1 
tifa buldu. Atiyen de l>.,Jt' 
tedbirlerini ancak orad~)eti.,11 
bilecektir. Türk M ~t 
muhabbet ve kalbi -~e~ 
yeti daima B. Millet} 'j,; 
ne mllteveccih oldu .. Lolit• 

oraya mllteveccib c;lacP ... 
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Kari Gözile 
Gör d Ü k le ri m iz 

Bir Muallimin Feryadı 
Maarif Vekaleti Bu işi Tetkik 

Etmelidir .• 

Bendeniz Edime Darillmualllmini 332 
~ııuı lllet.unuyunı. Gayri kanunt mağ
duttyctıın beni istifaya mecbur etti. On 

dart ıenedir namuaklrane çaktbiım 
~~bahat addedilerek bet arkadaşımla 

ilkte alyaai bir leke Ue kirlettller. 
Bııe l t> ınat edilen bu leke bir iftiradır. 

Ört nüfu. ailemden batka blr aervetin1 
Yoktur. Kabul lmkAnı olmıyan blyanet 

lekeılnden akan gaz. yatlarımın tcıkl
lllne tııedar olunuz. Hakkımda ce:ıaen 
.. ldiıne ait raporun 1ahte bir rapor 

:ldutunu müfettitin Uç senedir mekte-

lını teklf etmediğile ispat ederim. 

Aıııtrler liç sene bir mektebi teftiş 
et..ıeı.ao teftlt edUmiyen bir mektebin 
11112•Uim1 mi cezaya müstahakbr? Yokaa 
•-.ııeai olan müfettit mi ? Tahkik 

:dllttıelc üz.ere Maarif vekAletinin naz.arı 
la~katını celp Ue hakkımın iadesini 

~h:n cfendlm. 
Babuakide müatafa 
Ku.mkay muallimi 

Rauf ----
P.iafiye Vekaleti Kır-
tasiye Depolarındaki 

Yolsuzluklar 
....__ lıtaliye veklletlnln her sene çıkardıiı 
"""laalya aahf listelerinde depolarda 
"''Ve llt olduğu 18aterilen ehem feyleria 
"''"c ltıı 'llt olmadıiı, hQkGmet devafrince 

lıq 1111ıı.ı olınıyan •e kıymet itibarile pek 

" >11)( bir yeldin tutan birçok makine 
~ ıaır~n depolara Avrupadan retlr• 

ıadıtı rfbl çllri1mlye mabkQm kaldıtı 
rCllıncktedlr. 

, l'tirldyede tedariki mllmldln olan 

'ttak Çantası, kalem 1apı huna mUmuU 
h)l 
• tt fahiş flatla mllbayaa edilmekte 
e >'erli ıııallara rağbet edilmemektedir. 

.. 8uıun Maliye vekıletl kırtasiye 
~'Polan bidayeti teeasUallnden bugüne 

dar hcsabatuu vermekten lclzdir. 

) 
VU&yctlere glSnderilen kll'taalyeler ou.,d 

'-ı a diSkWiJp kınJmakta1 devafrin 
t 'Pnaıneleri ııazan itibara alınmamak
•dırı 
~ ar. Bu yolauzluklann tetkiki 

ıl. lııel ı:nlllet menfaati noktal naz.ann
..._ lhıındır. 

Ali Nuri ----ICı I<anunsuz Nikah 
lısı 'tebı.. - Burada evlenme kanunu 

,.::"• ıdkAh kıyılmıtbr. Memleketi• 
'b e CUnıhurlyet kanunlannın tatbiki 

~ iken gayri kanuni olan bu 
'e dolayıalle Adliye vekUI Beycfen-
~ dikkatini celbederlz. 

Kutehlr : Hacı Süleyman oğlu 
Mehmet 

lalebeye Yardım Ve 
c liürmet Etmeliyiz 

tllı_ ; 111
• rfi.nU Ferah alnemasına gitmiş• 

lıtt llleh. olduiumuz için biç olmaz.aa 
Parç 

' • tenzUAt yapılmasını rica ettik. 
)lr,. dediler. Bu doğru mudur? 

So Hamza ve Melahat 
~lıt" Posta - Bizce bir yanlışlık ola

blltiıı~ Bu •lnemanın sahibi, rollerini 

tttııı. daytde sevk ile aeyretmlt ola

ltrelct~ Şadı Beydir. Haberi olmaaa 
'-ıeL r. l(endislne mGracaat ediniz ve 

Qe 1 ln 
'-teyı- ç uaıumt ve daimi bir tcnz.Ult 

"lft,, 

'l'ej,.·k 1 a numarası : 13 

• 
Motörlü lngiliz Ordusu, 
ralarını Seredenlerin 

• 
Hayret içinde Bırakmı~ 

fdanevre-
Cümlesini 

Diyorlar 

( 

4 - Rey llaerinde b&yUk bir ai(atle hareket eden tanara kartı allr'atli ve ıua:hlı tren 5 - Tayyare hlicumun a 

amrus kalan karqık bir limanda nizam ve intizamın aD.ratle lkde edilmemi tecrObe yapılırken. 
\ 

Londra'da, bütün İngiliz Manevralarda hazır bulunan öyle garibüşş(;kil tanklar, mu-
miiıtemleke murahhaslarının işti- kimseler, bu vasıtalara yak- harebe arabalan ve ıair Yuı
rakile bir konferans aktedildi. laşbnlmamışbr. Yalnız uzaktan talar görülmüştür ki bunların 
Bu konferanstan sonra da bunun tahrip ve tesir kabili· tekil ve kuvvetleri karşısında 
murahhasların huzurunda İngi- yetlerini görmekle iktifaya hazır bulunanlar derin bir hay• 
liz ordusu, İmperatorluğun mecbur tutulmuşlardır. rete düşmekten nefislerini 
kuvvetini göstermek için mu- Bu manevralar münasebetile menedememişlerdir. 

• " 
Kadın Ve Kalp işleri 

Kadın Ve Erlcek Arkadaşlığında 

Samimi Olmaktan 
Başka Çare Yok ur ... 
Açık Ve Samimi l ._( __ S_a_ç_Ve_E_l_bı_·se _ __.] 

Bir kızla bir erkek birbir- ] 
lerini sever gibi görününc" 
gerek kızin ve gerek erkeğin 1 

ilk aklına gelen : Acaba 
doğru mu? Acaba beni, görün
diiğü gibi seviyor mu? sualidir. 

Kızlann erkekleri, erkekle
rin de kızları aldattıkları o ka
dar çok vakidir ki, her ikisi
ne inanmadan evvel tereddüt 
etmekte, düşünmekte ve bunu 
anlamak için bir takım çare
lere tevessül etmekte gayet 
haklıdırlar. Bu açık olmama-
nın yarattığı acı neticeler { 
gayet çoktur. ·ı 

Bir kadın bir erkeği veya 
bir erkek bir kadını iki şekil
de aldatabilir. Ya ıevmeden 
sever gibi görünür, veyahut 
aksi vaki olur. Sevdiği halde 
ya incinilmekten korkarak ve 
yahut başka bir takım dü
ıüncelerin tesirile sevgisi
ni gizlemekte devam eder 
ki bunların ikisi de hemen 
hemen ayni feydir. Bir erkek 
sevdiği bir kızla veyahut 
bir kız sevdiği bir erkekle 
pekAli beraber bir gün ge-
çirmek isterken bir takım ma
zeret ve nazlarla guya bunun 
mümkün olmadığını, o gün 
için başka işleri, verilmiş başka 
sözleri olduğunu müdafaaya 
çalışır. 

Tabii iş bu şekilde devam 
edemez. Kız veyahut erkek 
nihayet bu nazdan usanır. 
Veyahut sevildiğine hükme
derek bu bağın bir gün 
evvel çözülmesine bakar. Sev
meden sever gibi görünmek te 
tanışıklığın devamına mani 
olur. 

Eğer arkadaşlığınızın uza
masını istiyorsanız. Sevseniz de 
ıevsemeniz de açık olunuz ve 
başka türlü görünmiye uiraş
mayınız. 

~ 
Cehri Veli Beye: Hangisini 

Bu baş tuvaleti, son zaman· 
da Avrupada göze çarpmıya 
bqlıyan bir şekli gösteriyor. 

azzam manevralar yapb. 

Bu manevraların ehemmiyeti 
şudur ki, harekata iştirak eden 
kuvvetler kimilen motörlü va
sıtalarla hareket ettiriliyor-

TAKVİM_ 

Gün 312 -Teşrinisani -930Hwr ı 81 

Meınuriyetsiz K a I a 0 l hakikaten seviyorsanız, müna-

Hukuk M 1 
ıebetinizi yalmz onunla devam 

ezun an ettiriniz. 
lstanbul Hukuk Fakültesin- Hanımtegze 

Elbiae iıe her zaman giyileb~ 
lecek zarif ve siyah bir roptur. 

Tramvayda Y ankesicililt 
Dfin sabah saat on birde 

Sirkeö - Taksim arasında işli
yen tramvay arabasında Ana
dolu demiryollan makinistle
rinden İsmail Ef. nin 25 lirası 
ile Kadıköy askerlik şubesin
den aldığı terhis varakası yan
kesici tarafından aşırılmıştır. 

lardı. Hatta, birçok İngilizler 
bile, ordularında vücuda geti-
rilen bu yenilikten haberdar 
değillerdi. 

PEYAM/ SAFA 

Arabi Rumt 

10- Cem.elahar-1349 20-Teşrinievvel-1346 

Vakit-Ez.ani-Vasatı 

Güneş ı .26 6 .32 
Öğle 6.52 11.58 
İkindi 9.4ı 14.46 

V akıt-Ezani-Vasat1 

Akşam 12.- 17. 6 
Yatsı 1.32 18.40 
imsak 11.45 4.5ı 

den sekiz genç Adliye Vekili 
Yusuf Kemal beye müracaat 
ederek adliye memuriyetine 
tayinlerini ve bu mümkün ola
mazsa staj müddetinin kaldı-

nlmasım rica etmişlerdir. Vekil 
kadronun işba haline ııeldiğini 
ve staj mecburiyetinin ise kal
dırılamıyacağını söylemiştir. 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 
J 

Evvela onu oradan kaldırmayı J idare edemeyişi, diş ağnları, J kaldır l 11 J leceğini hisettiği bu zihni kar-
arzu eder gibi oldu ve oraya kıyafetini ihmal edişi, başka- Muktedir değildi. Fakat bu gaşalıktan ürktü. Her halde 
doğru bir adım attı. Durdu, vaz- lanna ve kendine verdiği söz- halde odada oturamıya- bu' torbayı yerden kaldırması 

I' ATİB-BARBl'YE 
() 

Şil\aı~ beş yirmi gündenberi 
d~cl~ bu oclada hiçbir şey 
..,aı:ız llıek için uğraşmamıştır. 
~· ara b b f tt g er at, sanki ırtınalı 

~~l~ kcıede bütün pencereler 
el 1.ittı11 ~ nı~ş ve rüzgir, odanın 
nt<lhn afi~ eşyasını yerinden 
ttı~tu ış, 0 teye beriye savur-

~-~u. . tnanzara d ş· · · 
~ ~ıt etti a ınasıyı ra-

\'e d · O, her zaman süf
l~~· li erbeder bir adam de
~~ <>da ep kendi elile düzelt

lt' iUtıasında, bazen hendesi 
~l ttıan 'Ve her eşyaya en gü

llauu •eren bir intizam 

f 
vardı; Şinasi derbederlikten 

en muntazam adam kadar nefret 
ederek derbeder olmıya mec-
bur kalırdı ve bu, deruni anar- 1 
şının akislerini eşyada da 
görmiye mahkum olduğu za
manlara mahsus, zaruri bir 
perişanlıktı. 

Dışarda yapılacak hiçbir 
şey olmadığı için eve gelmişti, 
Fakat evde de yapılacak bir 
fey yoktu ve odasını düzelt
mek istedi. Gözü hep koltu
ğun kenarında yere düşmüş 
kemençe torbasına gidiyordu. 

geçti, etrafına baktı, odanın dağ- !erini tutamayışı, yapılmıyan caktı. Zaten, odada nekadar lizımdı. Fakat neden, il-
nıklığı içinde rahat oturamı- vaitlerin kendine ve başkalan- koltuk ve kanapa varsa hep- ilki bu torba ? Masanın 
yacağını hissederek tekrar ' na karşı utancı, hep yarida ıinin üstleri doluydu. Otu- kenanndan sarkan notayı dü
torbayı yerden kaldJrmıya ka- kalmış nice kusurlar. rabilmek için hiç değilse bir zeltmek istedi. Bir elile üst 
rar verdi, iki üç adım gitti, Derhal geri döndü ve tor- tanesini düzeltmeli. üste yığılmış ve yere düşmiye 
yere doğru eğilirken gene bayı yerden kaldırmak istedi. Bir taraftan da hissediyor· meyyal notaları tut~, yukan 
vazgeçti. İçinde büyük bir mü- Fakat bir düşünce mani oldu. du ki odasının intizamı, ru- kaldır~ı. . ı;n~thiş hır . ağıtlık . 
cadele cereyan ediyordu; tor- Bundan ne çıkar? Bütün odayı bundaki iğtişaşın neticesi- Yapbgı ~1 .ıstememesıd 110

1 
ta-

b d k ld . lann sıkletmı arttırıyor u. nat 
ayı yer en a ırmasını em- düzeltmek lazım. O da kafi ne bağlıydı ; günlerden beri . Fak t b k l - k" 
d b. k f"k" 1 h 1 etti. a ser es a an ote ı re en ırço ı ır er, meç u değil, notaları sıraya koymak süren, dün ve bugün son . b" h · "k b" h 

dig~ er birçok fikirlerle şiddetli l d b . t haddine gelen bu derunı· ı"hti- lelkıne bı!rr vaşı· şıutl?k ır loy~at~-. . . . ve ay ar an en tasavvur e • ı , rre 1 g mış ı. 
bır çarpışma halınde ıdı. tiği gibi onların bir fihristini lal bitmeden odasını düzelt- Notanın sa k ~ 

Nihayet, muvaffak olamı

yacağını anlıyarak geriye dön
dü. Fakat aczini anlayınca, 

birdenbire isyan etti. Hayatı
nın bütün felaketleri, hazan 
bir torbayı hile yerinden kal
dıramıyacak kadar iradesiz 
olmasından ııeliyordu. Parasını 

r an yapragını 

yapmak lazım. Ve bu lüzumlar miye kalkmak nafile bir hare- sinirli bir hareketle tuttu 
birbirini çekip hatırlatarak, 

1 
ketti; hatta, kendi ruhunu bir elinin kuvvetini ayar edem~ .. 

saatlerce, günlerce uğraşılsa aynada seyreder gibi görebilmesi di, yapraği şiddetle öteki no
bitirilemiyecek bir iş yığını için odayı daha fazla dağıtmak, talann arasına sokmak ve 
halinde karşısına çıkardı: "Fa- ve tabağı bardağı,1 yere abp kendisini çıldırtacak kadar 
kat, diye düşündü, herhalde kırmak, notalan yırtmak da yorar bir işten çabucak kur-
buaişler birer birer yapılacak, istiyordu. tulmak istedi. notalan iyice 
haydi, evveli şu torbayı yerden Fakat cinnete kadar gidebi- (Arkası var) 
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HARIM DEBLIZLEBINDE 
SEVGiLiSiNi KAYBEDEN AŞIK, Y AŞIY AN ÖLÜ DEMEKTiR. 
TOPRAGIN ÜSTÜNDEN ZiYADE ALTINA YAKlŞIR!. 
- Kız, kayboldu ya. Ben, j 

odama kapanıp yas tutuyor· 
dum. Üç, beş gün böyle geçti. 
Bir sabah, Gillfidanan çorap
larını yiizüme sürerken, pa
puçlarım koklarken kapı çalın
dı. Mollanın uşaklarından biri 
gelmiş. İndim, ne istediğini 
sordum. " Molla selim ediyor, 
seni istiyor. Hemen ıel! " 
dedi. Ne yalan söyliyeyim, se
vindim. Birdenbire ümitlendim. 
Mollanın cefir ile remil ile 
falan b~ıma gelen felaketten 
haberdar olduğuna hükmettim, 
sevgilimi de bulabileceğini 
umdum, yel gibi eserek herifin 
evine gittim. Yaldızlı külih 
giyen dilber uşaklardan biri 
beni kapıda karşıladı: 

- Molla hazretleri , -dedi
Naile hanımın evine gitti, Lebi
be hanımla Fıtnat hanım da 
oradadırlar. Acele seni bek
liyorlar! 

Hekimoğlu, gene kımıldadı: 
- Kıssa uzadı ihtiyar, kı

sa kesi 
- Sonuna yaklaştık devlet

li, içim de kabardı. 
- Di söyle çabuk ol. 
- Molla Haşmetin dilber-

lerinden biri önüme düştü, 
beni iki sokak &§in bir eve 
götürdü. Ev, dedim ama pes
tenkerani evlerden değil, ko
nak yavrusu. Uşak kapıyı 
çaldı, bir siyah köle göründü. 
Kim olduğumuzu sormadan : 
"Buyurun!,, dedi. Ben girdim, 
yoldaşım geri döndü. Genişçe 
bir taşlıktan geçtik, mermerimsi 
taştan yapılmıı çift merdiven
lerden çıkbk, Acem halılan 
döşenmiş salonlardan dolaş
tık. Venedik aynalarile, frenk 
avizelerile süslenmiş büyük 
bir odaya girdik. Orada mol
la Haşmetle Fıtnat hanımı bir 
ıedirin iki köşesine oturmut 
ıördüm. Karşı sedirdede Fıt-
nattan daha genç ve daha 
güzel iki Hanım vardı. Başla
nndaki oyalı yazmalann ucu 
çözüldü, bir çevre gibi bo
~nlarına doğru sarkıyordu. 
Ne yüzlerinde yaşmak, ne 
aırtlannda ferace vardı, ev 
halile oturuyorlardı. 

Onları, molla Haşmetin ya
kın akrabasından zannettim. 
fakat benden de kaçmıyor
lardı. Ak sakalıma bakıp ta 
erkekliğimi hiçe mi sayıyorlar-
dı, yoksa mezhepleri mi ıe
aişti? Orasını bilmiyorum. 
Lakin akça, pakça kadın kişi
lerin böyle namahremler ya
nında yangelip oturmalarına 
pşıp kalmışbm. Gerçi Fıtnat 
hanım da, molla Haşmetin 
evinde böyle serbestti, perva-
sızdı, adeta erkekleşmişti, 
yaşmağını omzuna , fırlabp bi-
zimle çene yarışına çıkmqb. 
Fakat sütünde hiç olmazsa 
feracesi vardı. Bugün o da, 
öbür hanımlar da apaçıktı. 
Boyunlanndaki gerdanlıklar, 
göğüslerindeki elmas gllller, 
tenlerindeki sırmalı yelekler 
pınl pırıl göze çarpıyordu. 

Kekeliye, kekeliye selam 
Yerdim. Sendeliye, sendeliye 
bir tarafa bnznldüm. Yaban
cılar arasına düşmüş bir kör-
pe kız gibi utanıyordum, 
ayaklarım birbirine dolaııyor
du. Fakat onlarda pe"a yolc-

D11molcraide Wi_, 
proj11/!darlm 1 1 P P p ? 

Molla Haşmetin Dilberlerinden Biri Önüme Düştü 

tu, hep bir ağızdan selimum 1 Yilrejimin derdi bana yeterken 
geri veriyorlar, kırk yılbk bir de din yoksulu iman yokaulu 
dostlarım imiş gibi güler yllz yUzü yırbkların maBkarası mı 
gösteriyorlar, kıvrak bir sesle: olacakbm? Bunlar kimdi, ki-

"Buyurun Efendi baba, ş3yle bu- min nesidi, benim işime ne 
yurunl,, diye iltifat ediyorlardı. hakla, ne sıfatla karışıyorlardı. 

Daha ben yüzDmUn kızarb- Üzillen can beni.mdi! c._anımı 
sını gidermeden Molla H&f"' yakan canan bemmdı, aglıyan 
met sordu· yürek benimdi, kuş benimdi, 

G · . 1 b bu kafes benimdi; bunlar, bu kaç 
- eçmlf o sun ya u, . bil • h 1 ah 

ne hal? göç mıyen atuo ar, nam -

....... 
- İnsan kötn bir aaka ku

şuna bile mukayyet olur, k .. 
diye kapbrmu. Sen, az canı
m elden çıkarmışsın. 

Öteden Fıtnat Hanım söze 
karııtı: 

- Elden çıkan salt canan ı 
caıı, yerinde duruyor 1 

Kim olduklarını heniiz bile-
mediğim hanımlardan biri 
atıldı: 

- Canan elden çıktıktan 
sonra can, kaç para eder : 
kuşsuz kafes 1 

- Kuşsuz kafea, yine bir 
şeydir. Yarini kaybeden lfık, 
yaşıyan ölü demektir: Top
rajın üstünden ziyade altına 
yakışır: 

"Aman Allahıml Sen sabır 
ver,, diye haykıracaktım. Şu 
molla gidisi, şu üç eksik etek 
benimle alay mı ediyorlardı ? 

remlerle meclis kurup lif ağü· 
ten Molla neci idiler ? 

Yavaş, yavaş kızıyordum. 
Artık utangaçlığım da geçti
ğinden Mollayı, F ıtnat hanımı 
ve öbür kadanlan sert sert 

süzüyordum. Haşmet efen
di, benim kızmak nzere bu
lunduğumu sezdiğinden sesini 
millAyimleştirdiı 

- Bab,lıkl -dedi- mahalle 
mahall~ sergüzeştin söyleniyor. 
Benden çazla ünlendin,I Nabi 
kadar dillendin. Yediden yet
mişe kadar bUtün halk, seni 
anıyor, seni söyleşiyor. 

Bu söz, hays'yetime dokun
du, yfireğimin acısıhı içime 
sindirerek tecahül göstermek 
istedim: 

- Ne olmuş molla hazret
leri, benim birşeyden haberim 
yok. 

(Arkası var) 

El Yazısından Mana Çıkarma imi 

Bir Macar Genci Polis .. 
lereKonferans Verecek 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Salaı 
t - Kut evi 5, tarihte bir 

kadın 3 
2 - Yetifir 2, çlSrçüp yığım 

5, ile 2 
8 - Kafa 3, beygir takun

yası 3, demir sicim a 
4 - Eilenme 4, otomobil 

markası 4 
5 - Tayyare kaptanı 

bclif soğuk 6 

6 - Şişmanca 5 
7 - Nefen ryeri 5, ölenden 

kalan 5 
8 - Ümit eden 4, dadı 4 
9 - Manevi bir varlık a, 

beyaz yapur 3, niyet a 
10 - Omit eti 2, maaal 

kitabı 5, koy! 2 
11 - Yapı malzemesi 

doğru olmıyan 5 
Yukardan Aşağı 

l - Et yemeği 5, hafif ek-
şilik 5 

2 - Halk 5, şamil 5 
3 - Atkı 3, yol 3 
4 - Emmekten emir 

deniz otu 5, nota 2 

5 - Nihayet 3, vilcut 
erkek koyun 3) 

6 - Lakırdı a, tamam 3 
7 - Bir uzuv 3, ,nmnı 3, 

demiryolu a 
8 - Esas 2, kepaze 5. ne

fi edab 2 
9 - Vilcut suyu 3, etajer 3 
1 O - Rum ismi 3, yakın

lık 5 
11 - Şapka 5, sofa 5 

•• • 

R1UHIR1 HATIRAT 
Rus zabıtasının Hbık Şark 

tubeıi ıaildilrü 

Agabekofun Habraları 

Enver Pş. Nasıl 
Öldürüldü? 

Bu mühim ifşaat silsilesinin 
neşrine yakında başlıyoruz. 

Sinemalar 

akşam ELHAMRA SİNEMASINDA 
Sinemanın şahı ve halkın mahbubu 

İVAN PETROVITCH 
GEORGES OHNET'in romanından muktebes. 

PARİS KIRALI 
Tamamen Fransızca sözlü birinci büyük filmini MARY 

GLORY ve SUZANNE BIANCHETTİ ile birlikte teıDlil 
edecektir. 

MELEK SiNEMASI 
Y ann akşamdan itibaren iraesine başlayacağı 
V O N B O L V A R l mn şayanı hayret ibdai 
R O B E R T S T O L Z musikisinin tatbik eyledijİ 

BiR TANGO LÜTFEN 
Alman operetini g6recek olanlar eYe avdetlerinde mutlak• 

dansedecekler ve flll'kılan taganni edeceklerdir. 
( iKi KALP BiRLEŞiNCE ) filiminde gördilğümüz .,, 

duydutumm FEE MAL TEN ve Will Y FORS~ 
ıibi iki bllyUk artistin oynadıkları ve teganni ettikletl 
"TU ESMA GRETA GARBO (FOX Trot)n UN TANGO 

POUR TOi ( Tango ) " CZARDAS ,. •• 
" LA VALSE ANGLAISE " 

tarkılann plildan ve notaları her yerde sablmaktadır· 

S 1 N E M A Si N D A 

MANUELA 
lsplUlfol Hayabm musaner •onor ve şarkılı filim. 
IIAveten: Ankarada C 0 M H U R 1 Y ET BA YR.UU 

muazzam resmiıeçit. MISsyö VENİZELOS ve Ko0t 
BETHLEN Cenaplarının iatikbal ve saire merasimi. 

akşam MAJIK Sinemuı 

BİLLİE oovE 
ve 

ROD LA ROQUE u 
sesli ve ıarkılı 

BEKARET KONC.ASI 
filminde takdim edecektir. 

lıivetenı UFA P ATE SESLi ve prkılı 
dllnya havadisleri. 

SİNEMADA 
Haftanın muvaffakıyeti olan 

GEORGES O' BRIEN ve vlRGlNIA V ALLl'nio 
T emaili fmuhteşemeleri 

TİTAN İK 
nam muaz:ıam ve milthit filim devam ediyo~. ~ 

lıAvetenı Saat 16 1/'l matinesile suvaresinde V ARYE 
pek beynelmilel ASSO VE YANA çingene şarkı ve daıı 

Kadın Bir Macar 
Gazeteci .. 

Macar kadın iazetecilerin· 
dan Madam Elize da Konyatl 
şehrimize gelmittir. Madam 
Konyati Türk ocağında yeni 
Macaristan ve Macaristan le
hine tadll edilmek istenen 
( Triyanon ) muahedesinin ak
sak ve haksız taraflanm bir 
konferans ile izah edecektir. 
Madam dö Konyati memleke
timizin yabancısı değildir. Harp 
esnasında Çanakkalede harp 
mulaabirliğinde bulunmuştur. 

DARÜLBEDA Yi TEMSiLLERi 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDiYESi 

KOMEDİ 

4 perde 

. ~~ ~ ~~ 

1111 

11111111 
T erceme edenler: 

1. Galip, H. Rasim 

Pazar giinilnden istifad' 

ederek " 
MELEK Sinemasııı 
MÜITEHEM .. KAL~ 
en büyUk Fransızca -;u.
filmini görünilz. Bu ,)ı 
matineler dahil olal' 

yarına kadar ir•' 
edilecektir. 

-----~rJO~ ELHAMRA SiNEMt~'ıııt' 
ANNY OND.ıv-> ~ 

rrzz·..,i<:Iı1. 
lrae edllm~tedır· Ô~~ 

ilaveten: SAINT .. te;,;J 
NİER tarafından 

edilen cısı 
OTOMOBİL SA ~keç 
Fransızca sözlü j 

Darülfünun EıniııİJl~ ~ 
Darülfünun tnlpbele~e ~ 

Darillfilnun cuıini : er;,,. 
çay ziyafeti ve e :ekle 
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ltt .,_ t 1 D A Müsabakalı Hikaye'"'\' AIA Ar· T 1 b . . T .. 
lrıa çııar ivanı Alide Hesap Veriyorlar... Mü_dd~ti 1 ı ıcaret a e esının emennısı 

H T hı.k . B G·· t . Miisabakalı hikiyelerimi- ·''G . T r t'tA Ol v . arp e 1 esı aş os erınce zin bu seri~i.de. ~itti. ~e~ 1 ayn aoıı an azı-
vaplar teşnnısanınm 11 ıncı 1 

Kabinede İstifalar Başlamışb ~~~.a:~:~'":,::,d~u:~:: yetı·mı·z Islah Edı.lsı·n 
malıdır. Geciken cevaplar ,, •• 

Fakat, C • B -.--Çe--k-.1---- ı· J d I muteber değildir. Çünkü 
avıt eyın ı mesini stemiyor ar ı. teşrinisaninin 12 inci günil 

alnı K~adeniz tecavUzil haber Halbuki kabinedeki harp t buna hastalığımı behane ede- biz bu hikayelerin doğru 
tı .. ,~gı akşam Adrazam Sait taraftarlan hem fikirlerimi ka- rek aitmedim. işte o gün ka- cevaplarını neşredeceğiz ve 
«l~ıru 6 " karilerimiz bize ondan cv-
hlıs paşanın Y cniköydeki bul etmiyorlar, hem de istifamı J bine azasından ÇürüksuJu 
~nda yapılan vükela meclisi vermemekJiğim için israr edi- Mahmut paşa ve Oskan ve vel göndermiş olacaktan 
a .. L aının tafsilabnı Cavit bey yorlardı. Süleyman Elbüstani Ef. ler is- cevapların doğru olup ol-
-.catrnakta d d" d C · B "fal d'I madıgw ım bu suretle anlıya-- . . evam e ıyor u: avıt ey sustu ve geniş tı arını ver ı er. 
oldu B~ ıçtima çok heye~ı j bir nefes aJdı. Çok yorulduğu O akşam bazı arkadaşlar caklardır. Cevaplar ( 15 ) 

Ali Ticaret mektebi talebesi Orta, yük.sek ve ili isim-
bize müracaat etti ve mektepler lerini alan bu üç teşekkülün 
hakkında ban temennilerde bu farkınını hemen kimse bilmez. 
bulundular. Bu Efendilerın Mezwılannın seviye farkı, orta 
muhik gördüğümüz fikirlerini kısmın yüksek kısımdan ancak 
alakadarların kulağına ulaşa- arabi bir ismi ile ayrılması, ili 
bileceği ümidile kayddediyoruz. kısım mezunlarının hayat muvaf-
Bu telebe diyor ki: fakiyetlerhıe mani ihdas etmek-

liaJi · Bılhassa sadrazam Saıt belli idi. Bunun~a beraber ben evime gelerek beni istifadan satın j?eçmiyecektir. 
llih. 

01 paşa çok hassas görü- sabık maliye nazırını ıu daki- vaz geçirmek istediler. Ben bu ( 
-ıordü B 't'b l dı ki · VAPURLAR '1 · u ı ı ara r ıç- kada olduğu kadar heyecanlı arkadaşlara şu cevabı verdim: 

tiİteln i başınd~ lisanını çok görmemiştim ve ayni heyecan- "Kanaatlerimi değiştirmiye 

Ali Ticaret mektebi mem- tedir. Ati kısım, ancak lise 

l 
lekete iktısat adamı y~tiştire- mewz.un~ alır. Diğerleri böyle 
cek yegane müessisedir Fakat degilclir •.. 
teşkilatındaki aksaklık ve ha- Bu ıtıbar ile bu kısmın 
riçte, doğru, yanlış, hasıl olan esasen gayri tabii olan isminin c· dare etti. la devam etti : imkan yoktur. Eğer harbi 

ltaleı~, t~k l v; müessir bir - Ben bu israrlara karşı kazanamazsak perişan olacağız. 
- B ze h 1 a ı : ft I ancak sadrazamı da araların- Galip geJirsek Almanların esiri 

dı&..~ en ar e tara ar oma- dan çıkararak al b t - olacağız." dedim. 
•u:ııı ka def .. 1 d".. 'b' y nız arp a 

liı.adi d ç kra sody e. ıgımd gıd' 1 raftarlanndan mürekkep bir Onlar sadrazam Sait Halim 
1( e te ar e er:ım, e 1• k b' t k'l' d b k 'kn 'ki · · " l d' ~'- a me eş ı ın en aş a ya- paşayı ı a etb ennı soy e ı-

,._ -oine reisinin, vaziyetin- p 1 k b' · ö d' w • • .. .~ fft-• k ld w ı aca ır ış g rme ıgımı soy- ler. Ben şu sözlerle iktifa ettim: 
L. - cu.ıa ırgın o ugunu 1 d' T . . ı· . . . "0 d d b'I w. 
:'"9>İnıiz ani tık s!tl....!". e ım. eşrınıe!·ve ın yırmısın- a sa razamın 1 ecegı 
L.!" amış · UAunct d l' · "kel'" t l dı B b' · ' ~de di 

1
. d k P e ınec ısı vu a op an • en ır ıştir." 

~ onu n ıyor u . aşa 

lın etti: 

Üç Bina 
Üçü De Bakımsızlıktan 
Harap Olup Gidiyor 

-; Bütün gayretlerime rağ
di"· devletin siyasetini iste
lıt~rtı tarzda idare edemedim. 
~ ilYette gemilerin Karadeni· 
ftt Çıkmasına ıiddetle muhale
' etmiştim. Fakat Amiral Evkafın üç büyük binası 
tılii u~u üzerine söz vermişti : vardır ve bu binalar bakımsız
~bır menfi harekette bu- lıktan harap olmaktadır. 
ltfi _1Yacağım" demişti. Alman l - Şehza<lebaşında ( 17 ) 
tlrn.:ı de ayni şekilde hareket bin altın liraya yaptırılan ta
~ ış, eğer Amiral bir hadise lehe yurdu; 
~ tırsa sefaretten derhal çe- 2 - Çemberlitaşta sene· 
~Yr memleketine döneceğini lerdenberi tamamlanamıyan 5 
~emek suretile beni temine inci Vakıf han; 

§tnıştı. 3 - (200) bin lira sarfile 
~1.drazam bir saniye esefle Be%mialem hastanesi yanın'da 

1 çekerek ilave etti: bir kısmı yapılan evkaf hasta-
lil ' İşte namus üzerine ve- nesı. 
ttı: bu sözlere inanarak Al- Bu binalar hakkında bizim 
~\tın gemilerinin Karadenize temennilerimiz şudur: 
.._~arına son dakikada Evkaf birinci binayı tamam
~ll a.kat ettim. Fakat işin layıp harap olmaktan kur
~tş llda bugünkn feci vaziyet tararak talebe yurdu haline 
c::~da kaldım. getirmek ; bc:ş!anmış olan haa-

'tl~ .. \'it B. sustu. ..Şimdi hük- tane binasını bitirerek halkın 
idi. uın siz veriniz!,, der gibi aıhhatini korumak fena mı 

ltu~rı, koca sadraumın, dev
ltııa~ llıukadderatile, çok ya
lıl\l alakadar olan bir işte 
b~ 0rt. sözlere inanmasmı, 
t~ diplomatların namus 
f~ lına bel bağli\masını 
bıa ~lık telakki ediyor, 
~-~iln bir hükumet reisi 
~ h, an izhar olunmasına c-:et ediyordum. 
~"du: t B. heyecanla anlab-

~ ...... s 
~d~ ~~razam da hayretler 
~ İltif dı. Almanlarla yapı-
~tla ilk. muahedesine bu 
Qlllı ırnz.a koymadığını, 
~~~ tı_ıuharebeye bu kadar 

ije b iircceğimizi Almaniann 
~ltcli, eklemediklerini açık~ 
l~ 

• ._ t ltiad S 
9't ilen d a adrazamdan son-

·~tı ... e Iaı~TVet ve hiddetle 
ııu "rı a'" l t· 'li\tb oy edim: 

~~e_. tn t ~arnarııen alehytanm. 
~ ,ille~ ~ arebeye mani ola
~f~k •çin Tüı·k - Alman 
~:ı 'llı~el'llıuahedesini yırtmak 

olur? 

Ticaret Tecrübe 
Laboratuvarı 
Tesis edilen laboratuvar 

müdürlüğüne müderris Halit, 
mütehassıs kimyagerliğe Meh
ve met Ali B. tayin edilmiştir. 
Müesseseye ayrıca bir asistan 
bir de müstahzarat memuru 
tayin edilecektir. Uboratuva
nn vazifesi şunlardır. 

1 - Memleketimizdeki mah
sulatı tetkik; 

2 - Harice ihraç edilecek 
emtiamızın evsaf ve cinsleri-
nin muayyen olmasını 
etmek. 

temin 

3 - T alılil usuUerini t<>shil. 

LÖ l~OK tır .. ., b ıç ·klc!ll en 
mükemmelin Fevkindedir 

1 Bir Türk Genci 
Yaya Olarak Dünyayı 

Dolaşacak 
Ali Nihat bey isminde bir 

Türk genci (26) vilayeti yaya 
olark dolaştıktan sonra Karsa 
varmıştır. Bu seyahati ( 1 13) 
günde yapmışhr, oradan lrana 
ve jrandan da İrak, Suriye ta
rikile Afrikaya geçip Amerika 
ve Japonyayı ayni suretle gez
dikten sonra memleketine dö
necektir. 

Halkalı Mektebi 
Ve Şarapçılık 
Y eşilköy Halkalı ziraat mek

tebinde bu sene şarapçılığa 
ehemmiyet verilmektedir. Bu
nun için bütün şeraiti fenniye
yi haiz küçük bir şarap kavı 
ile iıpirto istihsali için de 
küçük mikyasta bir kazan 
tesis edilecektir. 

Şarap ve ispirto imalithaw 
neleri için Avrupadan fenni 
sllzgeç.ler ve makineler getirti
lecektir. Bu hususla Avrupada 
tahsil ettirilen mütehassıs Necat 
Bey meşgul olmaktadır. Ayrıca 
sekiz dönümlük bir de üzüm 
bağı tesis edilmektedir. 

Şehir Yollan 
lıtanbul Belediyesi bu sene 

Maslaktan Büyükdereye olan 
yolu muhakkak ikmal ede-

cektir. Bakırköyden Yeşilköye 
kadar yeni bir yol yapılması 
düşünülmektedir. 

Beyoğlu Belediye dairesi 
Pangaltideki " Cabi ,, cadde
sini yadtıracaktır • 

SADlKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 

Seyrisefain 
Merkez acentcsi:Galata köp

rü batında Beyoğlu 2362. 
Şube acenteai:Sirkeci'de Mühür
dar zade ham albnda Tel.İst.2740 

İzmir sürat postası 
(Gnlcemal) vapuru 3 teşrini

sani Pazartesi 14,30 da Galat 
ıhbmından kalkarak Salı sa 

bahı lzmire vanr ve Çarşam· 
ba 14,30 da lzmirden kalka
rak Perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir or 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 4 T eşrinsani 

salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed-
remit, Burhaniye, Ayvalığa 
~idecek ve dönüşte mezkür 
!iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu 
yük alınmaz. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmut Şevket Paşa)vap 
'1i T eşrinsani salı akşamı 
Galata Rıhtımından kalka-
rak Zonguldak İnebolu, Si
nop, Samsun, Gireson, Trab-
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Ti
rebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda'ğa uğnyarak ge
lecektir. 

Mersin postası 
(Çanakkale) vapunı 5 Tq

rinsani çarşamba 11 de Ga
ata Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Aliiye'ye uğnyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamora Kuşadasına uğ
nyacaktır. Anclifli, Kalkan 
yolcu ve yükü gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma suretile 
alınıp verilir. Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Alemdar zade vapurları 

B ı t vapuru 
U en 2 Teşrinisani 

Pazar 
günn akşam saat ıs de Sir-

q~ IYor&& b d b' 
~llt,ı _leredd un a ıran 
f ·-~ b üt olunmamalıdır. 
) illi en lllemleketin men-

Her yeı de sahlır .. 
Vapuru p günü 

2 T. sani azar akşsmı keci rıhtımından ( Zonguldak 
Sirkeci nhtımından hareketle İnebolu, Ayancık, Samsun, Acente ve depozitcrleri: 

menfi kanaatten dolayı mek- değiştirilmesi ve müstakil bir 
tebin mevcudiyeti lazım gel- mektep haline getirilmesi mat-

lüp neticeyi ~:erebilir. Yoksa. 
diği derece istifade veremiyor. dünyanın hiçbir tarafında ilk 
Bunun sebebi, mektebin bir mektep mezunlannı kabul 
isim albnda, seviye itibarile bir- enen bir mektebe ili mektep 
birinden ayrı üç kısımdan ismi verilmez. Yeni İkbsat 
mürekkep olmasından ileri v~kili Beyden beklediğimiz ve 
geliyor. rica ettiğimiş işte budu.r 

sOrmek 1€.zımdır. Zahmelll işleri t8klp eden 
adale sertlik ve gerginlilderi ile. ayaklarda 
vakitsiz zuhQr eden yorgunluklarda dahi 
Splrosat aynı gOzel neticeyi emin eder. 
Splrosal tedavisi hem ko öy, hem IAtiftir. 
Ça"ıaşırlan kirletmez. 
Muslrten Splrosal talep ediniz. 
Her embclaj, meşhuru 61em olan &,a. 

salibinl ihtiva eder. 

EB 
• 

Tütün inhisar umum 
müdürlüğünden: 

100 kilo : Karpit 

15 adet: Pirinç saç lavha 

36 ,, : Çelik ,, ,, 

6 ,, : Tesviyeci mengenesi 

Mübayaası takarrür eden bu levazım ıçın evvelce yapılan 

aleni münakasada tüccann teklif ettikleri fiatlar haddi 

lay•k görülmemiştir Talip olanların, son fiatlannı vermek 

ilzere 17 Teşrinisani 930 pazartesi günü saat 11 de Galatada 

mübayaat komisyonunua müracaatları. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

ah ık Hane 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Mapavri ve Hope) ye imrahor llyasbey mahallesinde Kuyulu Bakkal sokağında 
Trabzon ve Rizeye azimet azimet ve Vakfıkebir, Görele, eski 43 yeni 34 numaralı hanenin bedeli ackiz taksitte öden· 

()h,~ Yalnız b d V"· un a görü-
'tij e hi 

bia Avra.moğlu ve biraderi: :il 

lıtanbul Kuruka~aveci han N. 14 " 

M•·h• d• • Y:ılnız 3 ay 
Ilı: ç çekinıeden ilave 1 

~~ ...... l\tıc.d 
llllll:ı ~t le atlar, dedim, eğer 
t~~· ltı~ daııaatlerim kabul 

ıllı. erhaı istifa ede-

U ım ır • için meşhl!r 
LÔ KOK tıraş bıçaldarından 10 
adetlik bir paket s .. tın alanlara 
MECCANEN 2 BIÇAK hedi1 e 
edilecektir. 

ve avdet edecektir. ve Ünyaya uğrıyarak avdet mek Uzer 2204 lira bedeli muhammen ile 16-11-930 tarihine 
edecektir. Tafsilit ıçm Sirkecide müsadif pazar giinü ıaat 14 te pazarlık ıuretiie icrayı mnza-

Meymenet hanı altında Müracaat mahalli: İstan- ! k d' Tal' l bul meymenet hanı altmdal; yedesi mu arrer ır. ıp erin yiizde 7,50 teminat makbuzlarile 
acentahğına müracaat. l t .. b 1 M'll~ l"'k "d · · k Telefon İs. 

2134 
yazıhane Telefon İstanb2111 .... . s~an u ı 1 em 8 mu ürıyeti satış omisyonuna müracaat •----:ilmi!----• iıl _____ .. _5-. ___ lil!Bli--BiiiimlHl--ım.1:::::ırr:-ll C} kmeJeri. 

B:.yiler:Aİzde.n musirren!l.teyiniz 



1 Sayfa SON -POSTA 
--= 

Galatada Kara-
köyde Börekçi , 
fırını ittisalinde 
Büyük mahallebicinin üstünd~ 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
biçimde gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 

ERKEKLER İÇiN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P d ••ı Gabardin ar esu er mtiflon ile 

Pardesüler 
Meşhur Mandclberg marka 
Empermeabilize gabardin 

Pardesüler :::t: ::n!:1bil! 

Pardesüler ~t:çimi 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yüc.lü 
K .. 1 lngil· ostum er bi~ 
K tü•• J Lici vert os ın er ve Sİ)ab 

9 1 / Liradan 
2 itibaren 

14 1/2 " 19 1/2 " 25 1/2 " 29 1/2 
" 

37 1/2 
" 22 1/2 
" 17 1/2 
" 13 1/2 
" 14 1/2 
" 18 1/2 
" 

11. BÜYÜK 

ELBİSE 
FABRİKASI 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PAROESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar .. 

İÇiN 

M bal Deri taklidi 13 J /
2 uşam ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 14 1 
/ 2 

T k ti Muhtelif 17 1/ renç o ar renklerde 2 

Muşambalar Po dö peş 14 1/ 2 

Muşambalar İpekli 18 1 I 2 

ÇOCUKLAR iÇİN 

,, 
,, 
,, 
,, 

Muşambalar Kauçuktan 4 1 / LiradaJS 
2 itibare 

Muşambalar Bivertin 7 1/2 ,, 
TRENÇKOTLAR 9 1/2 ,, 
Paltolar Yünlü 9 1/2 ,, 

• 

Tediyatta Büyük Teshilit 1 Toptan 
Fiatına P.erakende Satış 

~--=-===================~-================================:=-==--=======:ıııc::::========================~ 

---Macar ziraat makineleri fabrikası H Ü R A D A M ~~~! ~j~ 
ç.r:r~:~· E;bJek!it Siin':t·!u~:at knpe ve İngiliz mamulib pi' 

Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 
Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 

lstanbul; Ankara cadderi 

Şubeleri: Adana, iz.mir 

Adapazarı, Mani:ıa 

l 8 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton lıtanbul. 

Tlirkiyenin her şclırinde 

acenteleri vardır. 

DR. SEMiRAMİS EKREM H. Çocuk haatalıklan mütebao111 

OR. EKREM BEHCET 
. ' Etfal hastaneaı kulak, botu burun hutalıklan mGtebauw 

&yotlo Mektep sokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496. 

• 

Janta yüzük, 3 teşrinisani~ 
zarteaı günü Sandal bed .~ 
nında bilmüzayede sah1 

yedinden sablacakbr. / _______ ____..-:: 

Bilumum afatı ziraiyegi en müsait şeraitte 
veren yegane müessesedir. 

Tütün inhisarı 
.m1~~~~!~~?den: 

A 

umumı ~- . ~,. !l.~. ~.. .., 
Kolay braş olmak ve cild•,; 
güzelliğini muhafaza etIO 

KAT ALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 
.. ------------------~-------- Kapalı zarfla ve mevcut ıartnamesi mucibince bin Uç yilz 

D N • metre mik'abı kereste alınacaktır. Talip olanların yüzde 7,5 

Tütün inhisar umumi 
müdürlüğünden: 

300,000 yarda düz beyaz kanaviçe. 
Veni sene yaprak ttltiinlerinin anballjı ıçın 

kn;:>alı zarf usulile ve şartnamesi mucibince liç yüz bin yarda 
dilz beyaz kaneviçe satın alınacaktır. Talip olanların teminat 
mektublarile beraber 15 Teşrinsani 930 Cumartesi günil saat 
11 de Gaiatada idarei merkeziyede mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

. 

Tütün inhisarı idaresi 

• r amı ~ besabile teminat mektuplarını hamilen (5 Teşrinisani 930) çar-
• şamba günü Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Berlin bp fakülteai aeririyabndan 
1 mezun • Dahili hastalıklar 
' mütehuaaaa. 
Şişli Gazi Halaskar caddesi 

1 
Numara 182 

Nargileciyan eczanesi itti.alinde. 
Kabul: 2 - 6 ya kadar. 

1.-- Tel 8. Ot. 4252 ---

Dr. M 1 M f D i A N 
Göz - burun - kulak - boğaz 

mütehauııı Avrupadan avdet et
miştir. 

Beyoğlu imam aokak 2. Tel. 
8. O. 2934 mua:;ene saatleri 10 -
12 ve ıs - 18 

HİÇ BEKLE N l L M E D I G t EIR ZAMAN D A 

BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PİY ANKO BiLETi ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİYANGOSU BiLETiNi ALiNiZ 
-- Herkesin tercih ettiği -•l 

umumi müdürlüğünden sOYli:y~~~AN Dördüncü Keşide 

11 Teşrinisani 1930 dadır 5000 Yarda beyaz yağh kaneviçe 
7tJO I(=•~ beyaz guşe 1<iğıdı. 

Bun:an ""crn:iye talip olanların yOzde 7 buçuk teminat 
üçcsıle beraber yaih kaneviçeler için (10 teşrinisani 930) 
paMar~esi ve beye guşe kiğıtlan için de (12 teşrinisani 930) 
Çarşamba günJ Galntada Tülün inhisannda mübayaat komis
yonuna müracaat etı~elcri. 

S. NALBANDİS 
qeyoğlu Tünel mevkii 527 En 
mükemmel cinsten sığır eti ve 
filetoau, kuzu eü ve semis ta-
vuklar. Muhterem müşterilerini 
memnun etmek emelile intihap 
edilir ve kusursuz hizrnet ve 

nezafet. Teicfon Bı yrı~!u 2163 

BÜYÜK IKRAMiVE45,000 1 İRADIR 

isterseniz 

TiMSAH MARf(,A 

braş bıçaklannı 

( KROKODff..) 
kullanınız. 

Depoau: Çiçekpazar 
Han No. 7 - 8 

SON POS~ 
evml, Siyasi, H:ıvarlis ve tf~k ı-'o 

- ,.,,tf' ld:u-e: lıtoubul, Nunaosın 
~,.ref sokaJrı 3S • 37 -Tel..,~nı lstanbul • 201 t 

Po& \;ı kutusu ı lstanbul • 14.yos1~ 
'felıraf : 1.tanbw soN 

ABONE FlA 1·1 ~ 
TÜRKİYE - ~~ 

11'1J 
1400 kr. 1 SellO ı 400 
750 0 6 Ay f/11!. 
400 ,, 3 n joO 
150 n 1 ,, 

Gele'I cwalı "eri verıııııes. _.. 

lıi Jardan mcs.ıllyet ~ 

-- ı·t ,,. 
Mes'ul Müdür: H8 ı 


