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&!OsT AKİL MEB'USLARIN DIKKA, EDİNİZ, 13 RAKM•ı 
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~:endiferlerinYamanBir Rakibi OhanesGetirildi 

flaydarpaşa - Pendik Me:':anH~:~~~ka
Dünkü Fırka Ve Meclis içtimaı Nasıl Geçti 7 

-
Baş Vekilin iki Nutku - Cemiyeti 

Seferlerİ Zarar Ediyor 
Otobüsler, Zararı Gittikçe Arttırıyor 

~ 

~listeki Müstakil Meh'uslann 
Adedi Günden Güne Eksiliyor 

~-~kara, 10 (Hususi) - Halk Fırkasına menaup olmalarına 
~~kcn Müstakil sıfatile intihap edilen zevabn tekrar Halk 
'd llsına kabul edilmeleri neticesinde hakiki milıtakillorJn 
lfahdi 'imdilik (13) e inmiştir, belki de yakın bir zamanda 

P ııyade eksilecektir. 
llilq akat ati ne olursa olsun, müstakil meb'ua adedinin tim-
llııaı halde bazıları tarafından meş'um addedilen ( 13) raka
~b~a bulunması muhtelif latifelere vesile teşkil etmekte, 

ahalar arasında : 
'-tif......, Dikkat ediniz, sözleri işitilmektedir. Nifli Halil Ağa 

llsını geri alınış ve dünkü Mecliste reyini kullanmıştır. 

~ ···----
h~Zan H.ın Resimleri 3500 Lira .. 

4lunlar Bir E·rkekle 
~rip Şekilde Çekilmiş 
~. Gi Talik Davası Acıyor 

~ltıi Suza14 /rannım w 
~~an r, 10 (Hususi)- Haflıe 
~ile te 11:nım hadis~sine aevi· 
1ı1 .. " ,, arışmıştır. Gaya, Su· 
~dıt·k Nazmiye Hanımlar, 

' larninin lfıuında mah-

•· Of bir arada 
Ar görtUen bir kadıaı aevlıo 

yorlarmlf, hldiae de bu yOzdea 

patlak vermittlP. 

(Duamı Hari ıQfamıada) 

Dört ay evvel Beyoğlu Sullı 
ceza mahkemesinden döner
ken Çarııda .jandarmalara bir 
ziyafet vererek elini çözdüren 
ve kaçan Ohane• polia ve 
jandarmayı hayli igal etmişti. 

AkvamaNiçinGirmedik ?-inhisarlar 
F erd Teşebbüslerini Kırıyor, Dendi 

Nihayet bir ay ıonra Ohane
ain id Kayseride bulundu. Bir 
evden bırıızlık yaparken mu
vaffak olamıyarak Ankaraya 
"8çb. Fakat zabıta bulamadı. 
Ankarada bir hır11.1zlık yaptı 
,.. polia yakaladı. Mahkeme 
~ aya a:ohkftm etti. Ohaneı 
At!.:ar: har.lsanenin müddetini 
bi~..rdl~ için dftn lstanbula 
ıetirH~ ve te-,kifhaneye tes
lim edUm!~tir. OlıaoH baeka 

Ankara, 10 (HU1U1I) - Bu
gün öğleden sonra aaat ikide 
aleni olarak toplanacak olan 
fırka kongreıine bir ,Un ta
kaddUmle dün 6ğleden ewel 
fırka grupu toplandı, 6ğleden 

sonra da Başvekil fırkada müıa· 
kere ve mllnakaıa edilen hükQ-

mete ait proıram nutkunu okudu. 
Başvekilin bu nutkunu ye 

fırkanın programında yapılan 

yenilikleri gönderiyorum. ( Bu 
nutkun suretile yeni prôıram 
d6rdGncl Hyfamızdadır.) 

Meollı azasına hllkftmet 
"oıramına tenkit etmık fıraa· 

\ **1 vermek itibarile dllnkll 
faaliyetin daha ıayanı dikkat 
olan bir kıımı MeclİI toplan
tlaıdır- lqyekil, bu toplanbda, 
~ enel fubda okuclufu 
11fatku tekrarladıktan aonra 
'<tocaell meb'uau Sım B. a&z 
..... , bir nutula hilkümetln 
b~b -icraatım ve eeua taallük 
etiiıek itibarile de prenıiplet· 
mit olmasına rajmen bir kısım 
uadelerini tenkit etmiftir. 
Sırrı Bey, nutkuna bqlarken 
f U fikri ileri airmüıtUr : 

1 kı henüz temyizden gelmediği 
""•tıuH ,. .. k.landıkı .. ıoM• için tevkifhanede kalacaktır. 

,i r hırsızlıktan heı ıeneye ı Kaçtığı için de ayrı-:a muha· 
mahkum olmuıtur. Fakat evra· keme edilecektir. 

~....------------.-.··---------------
YENİ MÜSABAKAMIZ· -

Salı Günü Başlıyor 
Yeni milsabakamız karilo

rimiz tarafından memnuniyet
le karşılanmııtır. Çünkll bu 
müsabaka, yalnız her karie 
bir ikramiye temin etmekle 
kalmayacak, ayni zamanda 
karilerimhe birşeyler de öğ· 
retmit olacaktır. 

Mn..bakamız ıud\H': 
1 - Gazetemiz Hh ,0-

nlhıden itibaren "Dllnyayi 
kimler idare ediyor?" Serli•· 
huı altaada ao realın Defi' .. 
decektlr. Bu resimlerin yanın
da ayni zamanda o reıme 
,f t malGmat verilecektir. Ka· 
llller bu aayede bugtin dftn· 
yayı idare edenler hJkkında 
•ıCKnat sahibi olacaklardır. 

2 - MUsabaka (40) ~tıa 
devam edecek ve bu (80) 
1esim kırk gün içind& neş· 
redll,coktlr. Binaenaleyh ga· 
Jotede bşzı gün resim bu
lunacak, bazı gOn bu1unmıya. 
calıtır. Buı giin iki veya Uf 
realQa J\etrodilecek, bazı gilnler 
de bit resim konmıyacakbr. 

Fakat müsabakaya qtirak 
için mutlaka (30) resmi de 
toplamak llzımdır. Ve bu re-
ıimler mll1&baka bittiği za· 
man tamamen neşredilmiş 
olacaklardır. 

3 - Bu reaimleri toplayıp 
tam bir seri yapanlar ml\aa
bakamıza İftİrak edeceklerdir. 

Resimleri toplıyanlara mG
aahaka sonunda birer 11ra 
nunıaruı verilecek " bu nu· 
maraları alan laerkea afak 
veya büyilk llir hediye kaza
nacakbr. 

Ba seb11pl11 brı rnüsab•ka, 
lim4iye katlıır Tilrlt ıase
telerlnin yaptığı en ungln 
müsabaka olacaktır. 

Resimlerin neşrine sah gü-
ntinden itibaren batlanacaktU\ 

Bu müsabakaya iştirak edi· 
niz. Hem dünyayı ldaro 
edenleri öire'1ecck, hem de 
mutlaka bfr hediye kazana
caksınız. 

Baş Vekil, kleclis Kürsiisünde 
- Eğer hükumetleri, ıözle- mif, sonra iktıaadi bahislere geç

rlni müteakip deği!, fak at ic- mi§, cihan buhranından bizim 
raatlanndan sonra tenkit etmek de müteessir olmamızı tabii 
mutat olıa idi ben de öyle görmüş, fakat aııl maksa· 
yapmayı tercilı ederdim ve dm, bu buhrandan memleketi 
isterdim ki bu nutuk daha evvel mümkün mertebe korumak 
tap edilip bize verilsin, lbe- olduğunu ilave etmiş, alı· 
rinde tetkik yapalım, fikirle- nan tedbirlerin bu tesirleri 
rimizi ona göre söyliyelim. tamamen izale edici mahiyette 

Sırrı Bey geçen devrede olmadıklarım söylemiş, teşkil 
hOkômetin dahili ve harici si· edilen inhisarlarm ferdin 
yaaetini takip edemediğini, teşebbüsünü kırdığım, buna 
yapılacak çok fCY gördüğünü, misal olarak ta Liman Şirke· 
siyaoeti hariciyede Avrupa ' [Devamı 3 ündi sayfamızda] 
devletlerinin bizi kendi ailele-
rinden addetmez gibi bir tavur 1 ı· t p d- k .. tk sme aşanın un u nu unu 
takındıklanm, katta bazı davet- ve fırka programım 4 üncü 

lerini bize dost devletlerin tavas- sayfamızda aynen bulacakıınız. 

sutu ile icra ettiklerini kaydet- --------------

Tasarruf 

Maliye vekili - 1931 bUtçı kumaıandan bukadar elbise 
çıkıyor! 
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T erkos itilafı Fırka Programı ,. 
l IBir • Pendiklilerin • • • ,. eJe -.. . . Karşısında Halk · 

Halk fırkasının proaramı Başlarına 
Malüm oldu. Bu progrr.m G l l 
hakkında halk ile rörüş- e en er 

1
F ethı Bey Nıçın Nam

zetliğini Koymadı? 

Cınaget Mudür Geldı, AleJ~c 
Ve Ölü Çocuk Ankaraya Gittı 

- d•' '111 l • Terkos1a Nafıa arasın ,ı• 
lY.l ese eSl itibarile bir anlqma Y~ 

tük. B"ze, bunu okuduk
tan ıonra MSyledikleri 
fUnlar oldu: 

tfllaeyin 8. ( Caial~lu Cez
rilıuım mahallesi 32 ) 

Halk Fırka.ımn yeni umde
leri çok yerinde, bilhassa mu
hakeme usullerinin basitleşti
rilmeıi ( lbkakı hak ) için bir 
zaruret halindedir. Darillfünun 
ve Ali mekteplerin ıslah edil
mesi de pek isabetlidir. Fırka 
yeni programı tatbik kabiliyetini 
göıterirse bizim için ne mutlu?. .. 

Abdurrahman Saip Bey 
( Bak1rköy iskele caddesi 1 O ) 

Fırkamn yeni programı çok 
parlak. Eğer tatbik sahasmda 
muvaffak olursa hiçbir diye
ceğim yoktur. İnşaallah bu 
fikirler de kağıt üzerinde kal-

Belediye ( 1700 ) Okka 
Ekmeği Denize Dökünce 
Halk Ekmeksiz Kaldı 

Buna Dair 
Tekzip 

SON POSTA' ya Verilen Ve 
Edilen Mülakatın Aslı 

fakat bu anlaıma nedir?~ 
Bir Kadın Alnından Vu- meçhul. Bu iti Ankarad•_~ ~ 

ld ÔI - Ç k tirketin müdürü M. l'JIP--~ 
ru u, u ocu tehirimbe srelmlş, lıı•• ,, 
Meselesi Anlaşıldı bJüddet 9ehirimb:de kaı 111:,.w. 

h 1 b fam trenile Ankauya el ~ 
Pendik a a isinin qaaa Kalyoncuda, Çakmak •<>- tilr. Aldığımız malumat, b• - Jllo 

Ve Esaıı Nedir ? 
cuma güntl bir fe1Aket gelmiı, k • d A B d Lst ,. 
zavallılar nat üçe kadar aç Mefıub Serbe.s Fırkanın e1ki lideri Fethi Beyle l'eçen gilD. agm a, ta · apatımanın a teferrOatının lıenGz tu.,. 

oturan Hasan B. ve metresi mMedaziğbinaitarö1·8stre1rmTeekttkcdikır. fdı'W kalmışlardır. Sebebini anlatı- rBrtitmtittnk. Bu arada aklımıza gelen şu suali ıonluk ı "" 
verelim: Madam Kalyopi ahbaplarına 

- Nirin müatakiUen meb'uılug· a namzetliainizi koymadınız? b" · af t k · k Pendikte llç fınn vardır. y • ır zıy e çe mıye arar ver- Meb'uslar 
O d aft b. · alı F etbi Beyin yamnda birçok misafir vardı. Hasan T oıun. mişler Tanıdıklarından Merı·ka _ı&ıt' 

çil e eşr an ın tar n- · l' ' Ankara 9 ·- Hakların~• ~ 
dan itletilmektedir. Geçende CtU6ai, Galip Kemali, Dr. Burhandtin Beyle.. mevcuttu. Brutoski, Osman Efendileri yet yapıldıtı için dahili "~1' 
belediye teftif yapmıf, fena Eaaaen bu misafirlerle de bu mevzu etrafında görU~ülüyordu. davet etmişler. Sofralar ku- me mucibince maıbatalarl te...,.,. 
ekmek çıkarıldığını anlamıı ve nılmuş, İşu işret başlamış, gece edilecek olan meb'us;lar ıunla .. \1 "k" f k br G · Fethi Bey bizim sualimizi itı.idincc ıu cevabı verdi: O ı (,..alt.,., ı ı ınnı apamıt • en ye Y yansına doğru sman Ef. ta- Hulüai ( Sinop), Hali "'_,.

1
, ~ 

kalan bir fırın cuma 11106 - Şimdi anlatbklarım aizin sualinize de cevaptır. bancastnı çıkarmıf, oynamıya Feyzi, Mustaf, Hakla ( Kilt "°' 
ticftnctl atızda (1700) okka ha .. lam•... Ahmet Tevfik, Osman Cof ~ 
ekmek çıkarm11, fakat Fethi Bey, bugUn, bu mUIAkatın uydurma olduğunu muh- "' .., (Ka ·) c al B ak O•P., 11 Me-='- Efendi de merak et- y.serı ' em ar ~·" 
muayene neticeainde bun- tellf gazetelere telefon ederek bildirmektedir. Cereyanı •ak'a "rA Halil ( fzmir ), Şükrü, blı'" 
larm da bozuk olduX...·ma ld d mif, tabancayı alıp karıştırmı- Cemil, Falih Rı!kı, Cevat A 0 ... •... ime aynen anlathğımız ıeki e ir. ) rır görülerek aattırılmamaıma ka- ya bqlamıı. Fakat tabanca doktor Emin Cema1 (Bolu' -_-
rar verilmiştir. Ayni zamanda Demek oluyor ki atfoluuan yanlııhk " SON POSTA ,, ya atq almıf, çıkan kurşun kadı- Yesari ( Akııaray ), mont•() 
belediye bu ekmekleri mllaa- raci olmamak icap ediyor. nm alnına isabet ederek yere (Afyon) Beyıcr. _.ıt 

~ dere ederek hepsini birden •ermiıtir. Ceset moraa nakle- ISparta Tehlike Kar~ısı. ~ 
~ denize dökmtışttır. Cuma --------·•· ... ------- • l ,,._ 

Feriha H. Yedikule Bakal giinü orada vak'aya ıphit V Ç Z A~ A'I · dilmiftir. lspartada 60n günlerde bit J 

maz. 

k dın olan bir arkadacımızın ifade- erem Hastanesine, Fakir o- aro 9amn ı esı lf zcıe neticcsiodc bir kısını '! ..ı. 
ıokağı 15) Fırkanın a )ara .,. P' 
meb'us olmak hakkım vadet- ıine göre denizin n.ın ynrtı- cuklara Tahsisat Kabul Edildi D a v a A ç a c a k Asker kıyafetli iki kişinin heyelan etmiı, şehir susuı <' 

yen bir vapurun izi gibi okka- F eriköy mezarlığına sekiz ay- mıştır. Ayni znmand:ı fspart• .,,r 
mesi Türkiye tarihine alhn lık ekmeklerle dolmuttur. Şehir Meclisinin dünkü içti- Zaro Ağanın ailesi, Ağayı l k b yının feyezan edip şehri s11 ~ 
kalemle kaydedilecek bir hl- L: d k f kl Amen'kaya ao-tilrenler aleyhı"ne ı ir çocuğu gömerek kaç- masından da korkulmaktadır· i( qin feci tarafı fU ki bu maın a so aklarda dolafan a r o t ki ö Uldn A d ıı 
disedir. Bunu çok beğendim. ekmekler denize döküldük- çocukların taıeat için so bin lira, dava açmıya karar vermiftir. 1 an I' r . z ıonra a yeJan sabası ( ıso) metre cet; 
Mediste kadın haklarını göze- ten sonra Pendik ahaliai ek- Verem haataneal lçln 113 bin Ura Sebep elin Zaro Ağadan bir Şevki ve Recep isminde iki liğindedir. Halk su basın•~' "" 
tecek ve mlidafaa edecek mekıiz kalmıt. nihayet hayli kabul edHmfftir. haber alınamamasıdır. kişi tutuldu, teıhis edildiler. likeainin önüne geçmek içın 
aandalyalar da bulunmalıdır. uğrqıldıktan aonra aaat Fakat timdi meselenin ma- bir almakla meşguldür. 

• liçte Kadık6yftnden bir mik- biyeti anlqılmışbr Ye şudur: Yahudiler Ve ispanya 
Hakkı B. ( Koska tramvay tar ekmek getirtmek mllmklln Barutane caddesinde (65) nu- Bir zamanlar Yahudil~r. ''~ 

caddesi 18) olabiJmiıtir. B u A DAM K ı M ? marada oturan Ahmet Efen- yadan kovulmuştu. Şimdıkı C"lt 
- Darülfünunun ve yüksek Şimdi soralım : Bozuk ek· • dinin haremi Hidayet Hanım huriyet hükümeti MuseviletJ -"' 

mekteplerin ıslahı meselesi pek mek çıkaran hrınlann tecziyesi tekiz aylık ölll bir çocuk panyaya davet ve kabul e~1 

.. h. d' B'lh · kil hem de ,iddetle tecziyesi in- k · · mu ım ır. ı assa m ı p dogvurmu ... , ruhsatiye alma- arar vermıştır. . I 
zum una kaniiz. Fakat acaba 7 k fa 

vazifesini bihakkin yapbğına belediye bu ekmeklerin yenil- SON POST A'da her gfin herkesçe tanınmlJ, mqhur mak için Ahmet Efendinin lstanbulda Mali Teş 1 d., 
inanmadığım Darülfünun bun- miyecek kadar fena olduğunu bir adama ait on sual ve on cevap bulacakaınıL Her ıua- c1.rkadaşı Recep ve Şevki Mali ıenebaşı olan hazir~ 

1
,, 

dan sonra ciimhuriyet mefkü· nasıl keşfetmiştir ? Sonra fe- le verilen cevap sizin için bir meçhuln halledecek ve on Efendilerden çocuğun gömül- itibaren ı~tanbulda mali '!it 
rVesinin bir kdaynağı odJmahdır. nalık nerede idi ? Eğer ek- cevabı da okuduktan sonra meçhul adamı bulacaksınız.. mesini rica etmiş ve vak'a kan teşkUitına göre ısWı ~ 

ergilerin in irilmesi e muz- meklerin vezni noksan ise, Eg .. er bulamazsanız yarın biz ıize bu adamın kim o:duğu- b Iecek, mal müdürlerinin ~il' 
tarip halkın üzerinden bn·.nk belediyenin bu tarzda hareket 0 auretle cereyan etmiştir. vuffe ve aalahiyetlcri geoıf ,... nu söyliyecegıv•z. Fakat bulmıya 0 ayret ediniz, çok Ah t R ~ k0 Ef 
bir yükü alacaktır. Yalnız ka- etmesi hiç doğru değildir. • me ecep ve ~ev 1 en- tllecektir. 
dınlara meb'us olmak hakkını Denize döktilen bu ( 1700) eğleneceksiniz. ( Bu eğlenc~mizin piyankomuwJa allkuı diler bu tarzı hareketlerinden M. Mille ~ 
vermeyi şimdilik bir süs ve okka ·ekmek o gtln ( 1700) yoktur; maksadımız kariler!Fzi dUşfindllrerek ~endir- dolayı mahkemeye verilmişlerdir. c:-h • • 

1 
So boD il"' 

kk d fakirin karnını doyurabilirdi. meldir. ) ~ rımıze i'e en r u' liiks tela i e erim. Çünkü he- rülfrınuau mOdeni•lerindeP -_11-

nüz erkeklerine tamamen iş ve T 1 Elektrik Kazası niyat ~liaıl M. Mille dün i>"';-
para bulamıyan bir memleketin ramvay ar S - Erkek mi? C - Erkek. fünunda liıan ve medeni"•t ~ 
kadınlannı evden ayırmak bi- S - Yaolı mı? C - Çok yaşh Bahse Tutuşan Bir Sucu zuu ü.ıerine bir konfer•oJI 
raz manasızdır. Dün Bir Buçuk Saat S - Evli mi beklr mı? C - Evli. miştlr. 

Bu ıekilde bir taraftan 1ş1 eme d i S - Ne it yapar? C - Kendini tqhlr ed-.r. Az Daha Yanıyordu. Yeni Bir Kaça •. çılık ~ 
ev ve aile işi ihmal edilirken S - Nerede çalışır? C - Evvelce Tilrkiyede. zm· cirlikuyu cİ\'armda kar- Memlekete kaça.k mal •oy.ı_.ı 

b k k k Dlin saat bette Beyazıt c 1 ,.-
ISbür tarafta ir ısım er e - elektrik muhavvele merkezinde S - Bugün nerede? - ngilterede. cıhk Ye suculuk yapan birkaç lçln buı vapur kumpan ~ 
ler de işsiz kalacaktır. mühimce bir arıza olmuı ve S - Onu herkes tanır C - Herkes • Çocuklar arkadaş, oradaki elektrik te- tarafından tatbik olunan bit ,r * tramvaylar bir buçuk aaat it· mı? bile. line dokunup dokunmamak meydana çıkarılmıttır. Bu~ 

Ahmet B. (Sultanahmet Park y T k lar kaçak qyayı meşin tor 1 .. ı-
gazinosu t8) liyememiştir. edik'!!~·:_ okp a- S - Zengin mi, fakir mi? C - Zengin değil. meselesinden cfolayı aralann- koyarak vapurun au keıllll-;,. 

Benim siyasete hiç aklım pı, Fatih, Beyazıt, ı:.uiı-ue •Plt S - Son Postada resmi C - Pek çok. da bahse tutuımuşlar. Bunlar- alt kısmına bağlamaktadır 
Harbiye, Beşiktaş arabalan ç k ? Takfb b ı ~ 

ermez. Yazı yazması ve parlak Beyazıtla Sirkeci arasında ka1- ı tı mı c.!an biriai öHlm tehlikesine raf(- at aş amııbr. ~ 
feyler vadetmesi pek kolay. mışlardır. Nihayet Sultanah- S - Hangi milletten? C - Türk. men elektrik direğine tırman- birinin üzerine düştn~0 ııı 
Ben şimdilik ne iyi ne kötü metteki makutan diğer hatta [Dilnldı adam Şarlo idi, bugünkilntl yann öğreneceksiniz.) mıt ve tele dokunur dokun- fizerine düştüğü arkadat'' JıJ 
derim. Hele bir icraata geçil- geçmek auretile arabalar geri mu derhal yere yu•atlaemışbr. birkaç dişi sucunun da lıO 

ıi=n==b=a=ka=J=ım==. ================d=o=·n=d=ü=rll=l=m~nŞl"l"'Ce=rd=u=.===============================================================D=ü=ı=en===ı=uc=u=:z:=a=rk~a=d=a.,==lan==n=d=a~n===kı=r=ılm==ış=h=r=.==========~ 

MünhallerJ 
---~-·~· ~~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
f--

1 : Hasan B. - Arkadq... Ôyle arpacı 
kumrusu gibi ne dllflinllp duruyoraun ? Binin 
yama bet yGz 1 •• 

2: İfsiz adam Huan Boy, ipizim. 
Bir llmidim memmiyet almaktı, Fakat ... 

Pazar Ola Hasan B. Ve 

3: İşsiz adam Hükumet, bütçede 
tasarruf için artık mUnhallera kimıeyi tayin 
etmiyecekmiş. 

- b•Jler' 
4: Hasan B. - Zaten e1kiden de rnuP l•o-"' 

memur bulunmaz, memurlara münhal bU ..tiJ,ı. 
olmazsa icat edllinli. Fakat ta·niye olaıak ,.. ·-



so·N POSTA .Sır7t ~ ~ Mayıs 
:.:..=::=======-==================================:::;;;;========:::=====================~1 

\1 Son Postanın Resimli Makalesi Hayat Ve Müşkülat il( Sözün Kısa;-"' Her gün 
41 .. d 
l un erecatımızın çok· 
"tundan dercedileme
'niştir. 

"""" Stız---==a ........ n=H-==-=. =ın~™;;;;:R:;;;;e;;;;;;;ı-
• 
llınleri 3500 Lira 

(8-l>i" f tarafı 1 inci aayf ada ) 
~er taraftan M. Ginin bu-

1 
'·· 

' akrabalan(Kemal) fotoğ
~ eaiude Suzan H. ın (Hnr-
~ razeteai sahibi Mahmut 
f~ ~le birlikte çekilmif iki 
~~ bulunduğunu haber 
fot~erdir. Rivayete aöre, 
,_ rraflardan birisi ikisini 
.,_.Jarıa, diğeri de garip bir 
fM_~ette gösteriyormuf. Kemal 

1 - Mütkül, hayatın bir :zaruretidir. 2 - Hayatta mütküllerden çok ber
bat birıey daha vardır: Atalet. Müıkül
den kaçmak isterken atalete düşmek en 
büyllk felakettir. 

3 - Hayatta muvaffak olmak istiyenler, 
bu iki hakikati daima röz önünde tutma
lıdırlar. Muılıı:ülden korkmayınız, çünkil 
atalete düşersiniz. 

Mil9killle milcadele etmek.sizin yaşanamaz. 
ilerlemek iatiyen her insan müşküllerle 
çevrilmlı bu adaya benzer. 

•• •• • 
~~anesinin bu iki fotoğ
~Q (3500) lira istediği ve 
il. G~~ yann bittiği takdirde 
'anın burada talik davasa 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

iz ~ kaydedilmektedir. 
~rrıır, 10 (Hususi) - Suzan 
~ ının. ablas~ Ayşe Hanım 
~eli ı~ıyede ıfade verdi ve 

Fırka Ve Meclisin Dünkü İçtimaında Söylenen 
Nutuklar, Yapılan Tenkit Ve Verilen Cevaplar 

.. ,., . 
Tasarruf 

Hükumet Mühim 
Kararlar Verdi 

"Itri eınleket hastanesi hemşi
~ .. nden biri hadise gecesi 
~ kaçırıp, ismi bence 
~ ul bir kadana teslim etti. 
~!1Jşirem Suzanla çalınma 
~b ınin ertesi günU Bahri-

• Par kana gittim. Ankara, 9 - Hükumet 93 l 
"6r &ıia.. bu meçhul Ye pej- bütçesinin ana hatlarını teabit 
~ kıyafetli Kadının etmiş, bntçe llyihası bir baf-
tliıa yaklqb ve çocuğu taya kadar Meclise takdim 
~ de.ıı rızasile aldı. Bu kadı- edilecektir. BtHçede memurin 
~~Dl olduğunu bilmiyorum. kadrolarında tasarruf ıu ıu-

t.ı ".Naciye Hanıma aittir. retle temin olunmuştur: 
,,lci H dü p r 1 1 - Mnnhal memuriyetlere 
~Je · n ° ıs er yeniden memur tayin edilmi-
"ltlı an yakalandı. Çocuğun yecek, 2- Bazı dairelerin kad-
~ bulunduğu yer polisçe roları asgari hadde indirilecek· 
tİ) 111 olduğundan çocuk Na- tir, 3- Tahb muhakemeye a
ti e Hanıma gösterildi. Na- lınmış memurlar Vekilet emri· 
~e !'l 11çocuk benimdir, fa- ne alınacaklardır, 4 - Memur 
"tt. ıatemiyorum. Onu ben namzedi olarak devlet dairele
~ 111.,, dedi. Bunun üzerine rinde çalışanların namzetlik
tL' k Çocuk Yuvasına tes• leri tatbik edilmiyecektir. 5 -
.... tdildı·. ~ Az memurla çok iş çıkarmak 
~.::ye ve Suzan Hanımlar esası tekarrür ettiğinden de•a
"t. da çocuğu satmak ve irin mesai saatleri Heyeti ye
~ almak suretile nesli kile kararile tebdil edilmiftir. 

,;etmek davası ikame edildi. Yarından ( bugilnden ) iti-
~rnleket hastanesi idare baren mesai saati 9 dan 12 ye 
"" ru Ali Riza Beyin iki ve 13 buçuktan 18,3 a kadar 
,.._-:.e .. nberi Suzan hammla olmak üzere sekiz buçuk ıaate 
~ il, Suzan hanıma ev çıkarılmıştır. 
~h.Yarak beraberce oturduğu 6 - Memur maaılarından 

lt edildi. tenkihat yapılmayacak, tekallt 
~ta sebeple Ali Riza Beyin aidatı kesilmiyecek, ancak 

k kaçirma hadisesine rıza yüzde 5 kazanç vergisi tarh 
diği ve fili yapmak için olunacaktır. 

' e hemıirelerinden birini Bugün, fırka grupunda me-
~ırdığı söyleniyor. mur maaşlarmın tenzili lehine 

~"'r,tlddei umumi bq muavını bir cereyan hAııl olmupa da 
.. 4'1Za B. bana dedi ki: hükumet, Fırkanın bllyük bir 
~ ~emleket Hastanesinden ekseriyeti bu teklife taraftar ol· 
~ çalmdığı tahakkuk et- ~amıştır .. Şi:ne~difer iıletme
~ · Fakat hadisede müp- ~ sınde takıp edılecek ucuz ve 
bL ~et vardır. Suzan Hanım tasarrufane h~~ı hareketin he
ta~aııdıktan sonra badiıe saplarından bırı ?e_ İstanbul -
~en tenevvür edecektir. Ankara ekspresmın haftada 
~zanla beraber firar ede~ üç defaya indirilmesi olacaklar. 

Akvam 
* Kadar 

Cemiyetine Şimdiye Kargaşalık 
* * Pangalosçular Sokak

larda Ateş Açhlar. Niçin Girmedik? 
(Baıtarafı 1 inci sayfada Antina, 9 (Apo) - Dün 

tini gfü;termif, ayrıca mütehassıs mülki memurlarm ı (Omonya) meydanında Pauga-
lnhisar idarelerine ıeçmcsi ile idari işlerde aktakhk ıcörllldD- ) los taraftarları ihtilalcuyane 
ğilnll, bazı mllhinı itlerin tecrübesiz ellerde kaldığını kay- ı tezaburatta bulunmuşlardır. 
detmiştir. Maruf Pangalistlerden An-

Sırrı B. mali ve Adli kanunlara da temas etmif, mali 
kanun: .ır bakkmda birteY söyliyebilmek için neticeyi bekle
mek llzımgeldiğini, adli kanunlann ise tatbikattaki hata
lardan dolayı maküs tesir yapbğ ı illve etmiştir. 

dozpulos, dün öğleyin Omon
ya meydamnda tabanca çeke
rek wy 8.fUID iht:illl,, diye ateş 
etmif ve derhal Polisler· ta
rafından takibine bqlanmlJbr. 

Mülki Vaziyet Son Söz Sillh.lar üzerine halk ara
sında bir panik hasıl olmuş 

ve biraz sonra bu ihtilalcinin 
refikini derdcste muvaffak 
olmuflardar. Merkumun üze
rinde on dört adet dinamit 
fiteği bulunmuştur. 

Sırrı Bey, iyi bir idare 
adamı olarak tanıdığı Da
hiliye vekili beyin, yeni 
idarei Yillyet kanunile ... 
kiye onaran hiçbir yeol va
itte bulunmadığını, valilerin 
tenü mezuniyet meselesinin 
eskiden de mevcut olduğuna 
İfaret etmif, Şark isyanı ve 
Menemen irticaı gibi bAdiıele-
rin kısmi sebeplerini, Mülkiye 
Amirlerine verilmemİJ olan aa
labiyet azt.ğında glSrdOğünll 
saylemiştir. Çilnkn salihiyeti 
olmıyan memurlar, bu bidise
ler karşısmda tereddilde dllt
mllflerdir. 

Sam Bey son &öz olarak, 
bu mlltaleasile hllkumete karşı 
itimadaızlık uyandırmak iste
mediğini, esasea celae eana
amda tuttuğu notlarla koca 
bir proğrama ne cevap ve ne 
bu programı tenkit etmek ka- ğını, bu meselenin coğrafi bir 
hi plabileceğini söylemİf, lsmet icap olduğunu söyliyerek 
rpaşayı, geçmif icraatile şaya- Ruaya ile bizim davetimiz 
nı iftihar bir vaziyette buldu- meuubahis olduğu zaman 
ğunu anlatmıştır. Sırrı Bey, ortaya Cemiyeti akvam azası 
son ıöz olarak Millet Mecliat olup olmadıhımız mütaleuımn 
kürsllsibıden veıile buldukça atıldıtım,I fakat netice de itti
içtihatlarını söyleyeceğini, ya fakla davetimize karar veril
bu suretle ikna veya hllk6· diğinl bildirmiı, Pariste tali 
metin kendisini ikna ederek bir komsiyon, bazı işlerin 
her iki takdirde de memlek~ Cemiyeti akvam azasına ait 

Ordu tin fayda göreceğini söylemiıtir. olması dolayaaile Cemiyeti ak-
Sırrı B. Ordunun v,aziyetine Hariciye Vekili vama aza olmıy~n devle~erin 

de temas etmiş, memleketin S B . .. 1 . d h bu toplantıya çagırılıp çagırıl· 
bekçisi olan orduya karşı r' i ırn. teyıtn soz ednn ek a-

/ 
mamaları ileri sUrülmüttUr. 

A • t iik k ıc vazıye e emas e en ısme Fak ks . b k · 
umumı mıone ve ş ram ay- Ha . . k·ı· T f'k Rllt" 8 ~ at e enyet, unun a aı 
d 1 . f k k . . d rıcıye ve ı ı ev ı u • b. k . . . d . . 

ey emıf, a at as erımız e cevap vermiştir. Tevik Riiştn ır a~ar ~ennıştıştır, emı~tir. 
herhangi bir yerinme arzusunu 8 Cemıyetı Akva A 1 ·d k · · il hudut ., Avrupa birliği teşebbüsfi· m za IQI 
gı erme ıçm mese 
efradının daha güzel ve itinalı nü anl~tmış, esas fikir olma- Cemiyeti akv8:m azası olup 
giydirilmesine lüzum göster- ı makla beraber bunu Fransız olıranam!za ge~!nce: . 
miştir. Hariciye nazırının ortaya atb- Bl ·, butiln dunya ile dost-

luk ıstiyoruz. Türkiye, kuvvet-~Ylet Hanımın zevci Fazıl M. Brı·yan 
~n:n lzmirdeki ailesine 

.. ıu telgraf geldi: r 
'trt,>.:rınem neden ıı-elmedi, Reisicümhur Namzedi • • • 

lerinin sevk ve idare.sini Bnytık 
Millet Meclisinin itimat ettiği 
icra kuvvetinden baıkuına ba
rakamaz. Böyle bir kararın ve
rilebileceği bir mecliste Tür
kiye delegesi bulunmazsa - ki 
bize bu hak verilmemiıtir -
bizim o teşekküle girme
mize imkin yokter. Fakat 
coğrafi bir mefhum etra
fında devletleri anlqtırmak 
ıç.an ve bu gaye ile ilin 

.._P." 
•ela..af E•.n k · d Paris, 9 (A. A.) - Sol 

6" I"'P mer ezın en 
cenah radikallerinin meb'uaan 

~.:-. ve polisin eline geç- k ~ meclisinde i grupu Reisic6m-

O.tip Aranıgo 
Jı,,.,., . ~- - ı· 6·'-:'"•• uuzgun, ı•an 
ılır, malcina il• gazı 

hur intihabatında kendisinin 
namzet gösterilmesine muva· 
fakat etmesi için M. Briyan 
nezdinde ( 11) mayısta te,eb
bn.te bulunacaktır. 

Bir Tren Faciası 
lzmir, 10 (Huauai)- Kauba 

timendiferi Ahmetliden ıeçer
ken Mehmet isminde biri at• 
lamak istedi, trenin altına gi
derek ayakları kesildi ve 6ldll. 

Bir Talebeyi ·vurdular 
Mtllkiye mektebi talebesin· 

den Znlıtll Ef. Yıldız civannda 

ister 
• 
inan, ister inanma! 

Gazeteler terkos şirketi 
ile Nafıa Vekiletinin ni
hayet anlafbtanı haber 
verdiler. 

Halbuki 9ebremancti 
fen heyeti, terkos tirketi 
aleyhinde müdellel ve ve· 
saika mOstenit bir rapor 
huarlamıt ve vekllete bil· 
dirmişti. 

Şehremaneti, su mesele· 
ainin halli için terkos tir
keti mukavelesinin feahi 
llıım geldiğinde mlltead· 
dit defalar ısrar etmiştir. 

Şehir Meclisi, tehri su 
derdinden kurtarmak için 
terkos şirketinden kurtul· 
mak iham geldiğini kabul 
etmiştir. 

Birçok f ennl tetkikler 
ve raporlarla terkos suyu
nun ihmal yüzünden bo
zuk olduğu sabit olmuttur. 

Şehrin bOyllk bir kaamı 
bu fİI ket yllztlnden harap 
olmuştur. 

Blltün bunlara rağmen 
vekalet terkoı firketile 
anlaşırsa, artık o işte se· 
llmet bulunduğuna: 

lııza,., eski ve geni ga
Zisı aiizel, sürati intikal 
lfılaibi, miideklcilc, inti
~lı lıembı kuvvetli, 
6lf.ıl gösterebilir ıenç 
~ lcdtibe ilıtig•ç 11ardır. 
~tırl istedili matqı, 
/ı ca terciim11ilıall w 
(d,101ra/ı ile talıriren 
fldflrelıaMmizde ( Kdtip) 
,,. ""ı sine müracaat edil

., ldir. -- meçhul kimseler tarafından ı /stt1r /nan, /der J11anma / 

yaralaaunıthr. L_.. ----------- -------

edilen tetkik komisyonunun 
daYetine icabet etmemek için 
hiçbir sebep yoktu ve biz 
bunu memnuniyetle kabulettik. 

ismet Paşa 
Bundan sonra Başvekil is

met Pt- söz almış, Sem Be
yin mllllhazalarını iki zllmrede 
toplamıf, Birini tef emıat •e 
icraata mftteallik g6rmllı ve 
bunlara ait muayyen menular 
ilzerinde getirilecek ıikiyetler 
olursa tahkikat yapılıp ceYap 

Kii.çiik 
Bır 

Mükaleme ----- • • 
- Zatı devletiniz fırkacısı-

nız; hem de Halk Fırkasının 
muvaffakiyetini yapanlar sayı· 
hrken, sizin isminizi bunaklar 
bile unutmaz: cesursunuz. ahi· 
gansınız, kurnazsınız, çalışkan
smız, dostunuza dost, düşma• 
nınıza düşmansınız. Kabul. Fa• 
kat, çalışırken, benim arzula
rımı hesaba katmıyor gibisiniz. 
Bunun için size mizacım hak
kında birkaç fey aöylemiye 
kendimi mecbur hissettim. Af. 
buyurunuz. Vakıa senelerce 
beraberiz, fakat beni iyi tana-
dığımza hükmedemem. ÇiinkD 
tanımak, zeki l>ir varlığa tam• 
mak pek güç, hatta bazı 
filozoflara göre imkinsızdar. 
Ben bile kendimi tamamile 
tammam. Fakat bir huyuma 
dikkat buyurmanızı rica ede· 
ceğim: Bendeniz çok .sabırlı
yım; çok uysalım, çok müsa-
mahakarım. Başımdan birçok 
tecrübeler ve f elik etler geç
tiği için, sırası gelmeden coş
mak, kuvvetlerimi boş yere 
harcamak istemem. Enerjimin 
kıymetini bilirim. Fakat bunu 
aciz, korku, mızmızlık, silne
pelik zannetmeyiniz. Hoşuma 
gitmiyen icraatınıza kar~ı vazi
yet almanın sırasını bilirim. 
Bu ciheti hatırdan çıkarma• 
manızı ... 

- Kiminle tqerrlif ediyo 
rum? 

- Türle milletilel 

Şimendiferin Ya~ 
man Bir Rakibi 
Haydarpaşa - Pendik 
Seferi Otobüs yüzün

den Zarar Ediyor 
Haydarpqa - Pendik ıimen

diferi, bir müddettenberi oto
büslerin ciddi bir rekabetine 
maruz bulunuyor. Bu rekabet 
o dereceyi bulmuttur ki, müte
madi surette zaran artu 
Banilyo ıimendiferi. ya tarife 
ücretlerinde esaslı bir deği
şiklik yapmak, yahut ta sefer
lerden bir kısmanı tahdit et
mek mecburiyetinde bulunu
yor. Şimendifer idaresinin oto
büs rekabeti yüzllnden uğra

dığı bu zarar yeni değildir. 
Kadı köyle Kızıl toprak, Fener 
arasında başlayan ilk sefer
lerle beraber bu zarar da baş
lamış, nakliyat Erenköy, Bos
tancıya kadar ileriledikço 
zarar da muayyen bir nisbet 
dahilinde ilerilemiştir. O dere
cede ki şimdi bu nisbet ylizde 
kırkı bulmuştur. Şunu da kay· 
dedelim ki Haydarpaşadan 
Pendiğe gidip gelme üçüncll 
sınıf ücret (22) kuruştur. Bun· 
dan başka bazı müteşebbisler 
Boğaziçi ve Y eşilköye de oto-
büs seferlerine başlamak üze
redirler. Bu suretle Şark şimen
diferi ve Şirketihayriyeye de 
yeni birer rakip daha çıkıyor, 
demektir. 

verileceğini aöylemiıtir. 
lkinci kısım ve eıua teaf

l6k eden itirazlara gelince : 
ismet Pqa, bunların umumi 

prensip olarak kabul edildik· 
lerini ye takip edilecek battı 
hareketin bqka türltl olama• 
yacaiını söylemif, elU prensip 
itirazlannı memnuniyetle mü• 
ııakataya amade olduj'unu be
yan etmiftir. Mecliı, Pa,ayı 

alkıtlamlfbr. 
Neticede hftkftm•t (294) re) 

ittifakla ld•at al!lllfhr. 



4 Sayfa SON POSTA -· 
1 Tuhaf Bir Macera 

Meraklı 

Bir Sinema 
Filimi Gibi . 

1 BAŞVEKiL, DON MECLİSTE VE B;e;;;~;aberfer 
FIRKADA NUTKUNU OKUDU •• İflas 

• · Bir Rezalet 
Madam Sofiya, Birkaç 
isim Kullanan Bir Serse-

Ankara, 10 (Hususi) - DOn· 
kn Fırka grupunda, onu mii
teakiben de Meclis he:yeti umu
miyesinde Başvekil ismet Paşa, 

rinin Tuzağına Düşmüş.. aylardan beri beklenen nut-
kum: okudu. Bu nutuk ıudur. 

Muhterem Efendiler, 
Tasavvurlarım bildiğiniz, tec• 

rilbe ettiğiniz bir hükumetin 
içinde buluduğumuz en son 

Tahkikat neticesinde öğrenil- vaziyet üzerine düşündilk-
di ki Dimitri Kostantino ismin- lerini h~zurunuzda ıöylemek 
de bir Rum genci, Madam için müsaade istedim .. 

lstanbul polisi, dün, meraklı 
bir sinema macerasına pek 
benzeyen bir • dolandırıcılık 1 

hadisesinden haberdar oldu. 

Sofiya ismindeki nişanlısının Hükumetimiz, memleketin 
(46) drahmisini ( 1200) lirayı dahili ve harici bir ıulh ve 
çalıp kaçmıştır. huzur havası içinde yaşama-

Bir muharrimiz, felakete uğ- sına birinci derecede ehem
nyan Madam Sofiya ile görüş- miyet atfeder. Beynelmilel 
tU. Madam, bu macerayı şöyle münasebetimize hakim olan 
anlatmaktadır: esas fikir budur. 

" O k d l y Harici siyasetimizin dostluk 
- n ay a ar evve u- t .. d k l I akti d 
· d k .. yil · k · · esısın e mu ave e er n e 

nanıstan a o me gıtme ıçın b l ·ı 1 · ti" t kkül eyne mı e ıç ma ve eıe -
trene binmiştim. Dimitri de ' ler ittirakinde hattı h:ıreke
o trende ımış. Köyde bu tini bu auretle izah eylemek 
gençten bir mektup aldım. Be- mnmknndilr. Dahili ıiyasette 
ni beğendiği için evlenmek huzur ve emniyetin halelden 
teklif ediyordu. Ben cevap lmasuniyetl eıaa vazifemizdir. 
vermeyince bir de telgraf al- Bizde bu gaye ki ıimdiye ka
dım. Ne ise kardeşimin ıara- dar olduğu gibi timdiden 
rile nişanlandık. yaptığı işi ıonra da Cumhuriyet kanun-

lannın meşru ye muta ol-
muı her hangi bir tereddn
de Ye ıakat ttmide müte
hammil olmadığının anlaşıl

ma11 " anlablmaıile temin 
edilmek kabildir. Yalnız BO
yilk Millet Meclisi Riyaseti 
Tftrkiye mukadderab için kat'i 
bir htık6m ihtin ettiğinin 
aarıılmu bir kanaat halinde 
bulunmuı Ctımhuriyetin ıer-

Saşwldl nııtııi olcıırlcen 

beat ve feyizli ldareıinin her den vesaiti mütemadiyen art
ttlrlil inkişaflan için temel brmak emelimizdir. 
tqıdır. Anartik cereyandan Maarifte gayelerimizin temi
uzak vatandaşlann haklarını ni için az masrafla çok oku
ve htırriyetlerini temin · tabilmek fikirlerinin tatbikında 
eden bir hayat tarzı bu suret- bilhassa mesai ıarfetmt k ka
le idame olunacağı kanaatin- ranndayız. Sıhhat mücadelele
deyim. Kuvvetli devlet otori- rimiz, her müşkülit içinde baş
teai, kuvvetli hükumet mef- lıca iflerimizden olmakta de
humlannı bu ıuretle anlıyoruz. vam edecektir. içtimai maarif 

Muhterem Efendiler, 
imar faaliyeti ve memleketin 

lktıaadl vaziyetinin lnkitafı htı
kGmetimizin bqlıca atfı nazar 
ettiği mevzulardır. Onun için 
e"elemirde hem imar ve 
iktisadın hem aleltlmum devlet 
hayabnm nizamı için meanet 
olan mali diltilncelerimizden 
bahaetmeliyiz. 

Bilirsiniz ki aabf fiatlerinin 
beynelmilel pazarlarda aür' atle 
tenezzülü her memleket gibi 
bizi de mllteessir etmiştir. Mem
leketin lhtiyath ve mahsulleri· 
nfn değiıikli olması ıayeıinde 
bizim buhrana mukavetimiz 
daha ilmitbahf Ye kudretli bir 
mahiyettedir. 

Bununla beraber devlet 
aarfiyatında gayet ihtiyatlı 
tedbirler ile yeni ıeneyi kar
ıılamak kararını ittihaz ettik. 
Dtiıünüyoruz ki bu sayede 
iktısadt ve mali hayatımızı 
ciddi sarsıntıya maruz kılma
dan yeni istihsal safhalarına 

-ı yeni imar programlarına 

geçebileceğiz ve başladığımız 
işleri tevakkuftan vikaye ede
bileceğiz. 

Dahili idarede ve adliye ciha
zında bu makaatlan temin e-

Bu hususta en büyük tedbir 
olarak bütçede tasarrufab ta
savvuru geçen bir azami de 
receye çıkardık. Memur kad
rolarında yüzde 15 derece
ıinde bir tasarruf, alelumum 
masraflarda herhalde yüzde 10 
tenzil, timendifer işletmesinde 
çok ucuz ve tasarrufkirane bir 
hattı hareket takibi gibi radikal 
tedbirlerle alelumum bütçede 
geçen seneye nisbetle ilmit etti
ğimiz tenakus miktan 30 mil

hizmetlerini her vasıta ile teş- ı yondan bayii fazladır. 
vik ve tevsi etmiye çalışacağız. [Devamı 7inci sayfamızda) 

Halk Fırkasının Yeni .Programı, Din, Milliyet, 
Vatandaş Haklannı, lktısadi, Mali Ve Maarif 

Siyasetlerini Nasıl Tarif Ediyor? ..• 

Madam So/iga 11e meşhur 
dolandırıcı Dimitri 

ıordum. İstanbulda ticaret 
yaptığını söy!edi. İki ay sonra 
lstanbula geldik. Kalyoncu 
kulluğunda yerleştik. Fakat 
bana kendisini tacir diye tanı-
tan bu adam ufak bir kahve 
dükkanı açtı, bu işle uğraş-

mıya başladı . Anladım ki 
nişanlım bana yalan söyle
miş. Eh, eledim, bu işte 
fena değil. Bu suretle aradan 
(7) ay geçti. Dimitri bir gün 
bana büyük işler yapmak iste
diğinden, eline bir takım fır
aatlar geçtiğinden, fakat fazla 
parası olmadığı için bu iılerin 
peşine düşemediğinden bah
ıetti. Arkasından da nikAblan
mamızı teklif etti. Fakat Yu
aanistandaki emlikimi satmam 
için beni kandırmaktan da vu 
ıeçmiyordu. Nikihlanacağımız 
lçin ben buna da razı oldum. 

Y unaniıtana gittim, malla
nma yok pahasına aattım ve 
aldığım ( 46 ) bin drahmiyi de 
_ıetirip kendisine teılim ettim. 
Dim itri bu para ile bllyük 
lfler yapacak ve zengin ola-
caktık. O, bllA niklhımızın 

( Devamı 6 ancı aayfada ) 

Ankara, 9 - Bugün açılan 
Halk Fırkası kongresi, her
teyden evvel Fırkanın yeni 
••mim edilen programını tet
kik ve mfi.zakere edecektir. 
Program birkaç kısımdan mtı
rekkeptir. ilk kısım din ve 
milliyet, vatandaşlann hukuku
nu ve devlet teşkilltını ihtiva 
ediyor. Sırasile bu mefhumlar 
şöyle izah ediliyor: 

Vatan 
~"Vatan, Tllrk milletinin eı
ki ve yüksek tarihinde ve 
topraklarının derinliklerinde 
mevcudiyetlerini muhafaza e
den eserlerile yaşadıj'ı] hugtın
kli 8İyui hudutlarımız içinde
ki yurttur. Vatan hiçbir ka
yit ve ıart altında aynhk 
kabul etmez bir kOldtir. 

Millet 
Dil, Tftrkkliik ve mefk6re 

birliti ile biribirine batlı va
tandqlann tqkil ettiji alya-
11 ve içtimai heyettir. 

Ammenin Hukuku 
Tllrk vatandaılanna T etki· 

1Atı Eauiye Kanununun ver
diği içtimai Ye ferdi hllrriyet, 
muuniyet, mllaavat ve mDI· 
ldyet haklarım mahfuz bu-
Jandurmak fırkamızca ehem
miyetli eaulardandır. 

Vergiler Ve Bütçe ııf eselelerinin 

* * * Halli Nasıl Düşünülüyor? 

intihap Hakkı 1 dir. Bu ıekilde Büyük Millet 
Meclisi millet namına hikimi-

Bir dereceli intihabı tatbik yet hakkını kullanır. Reisicüm
etmek yüksek emellerimizden- bur ve icra vekilleri heyeti 
dir. Ancak vatandaşı, intihap onun içinden çıkar. HAkimiyet 
edeceiini tanıyabilecek vakit-

birdir. Kayitsiz, ıartsız mille-ler, f8rtlar ve vasıtalarla 
mftcebhez kılmak lazımdır. tindir. Devlet teşekküllerinin 
Bunun temini hususundaki en muvafığı bu olduğuna fır
mesainin matlup neticeyi ve- ka kanidir. 

receği 'pne kadar vatandaşı ikinci Kısım 
yakından tanıdığı ve emniyet 
ettiii iosanlan intihap etmekte 
Hrbeat bırakmayı hakiki de
mokra1iye daha uygun buluruz. 

Kadmlar, Siyaset 
Fırka, kadınlann belediye 

latibabında olduğu gibi meb 'ua 
intihabında da ıiyui haklarım 
kullanmak için lhımgelen 
mftsait zemini hazırlamayı bir 
YUife addecektir. Fırka, ancak, 
ba takdirde tarihi Ye ,erefti 
bayatımw yeni ıeraite uygun 
lhnuı ile ihya etmif olaca
im• kanidir." 

Devletin T eşkilAb 
Ttirk milletininin idare ıekli 

11f)ıdeti kuva esasına mllstenit 
olu bu,nnktl devlet ıeklimiz-

Bu kısımda fırkanın mühim 
prensiplerinden biri de ıöyle 
izah edilmektedir : 

" Fırka Cümhuriyetin milli 
blkimiyet mefküresini en iyi 
Ye en emin bir ıurette tensip 
Ye tatbik eder devlet teşek

ktllil olduğuna kanidir. Fırka 

bu aaraılmaz kanaatle Ctımhu
rlyeti tehlikelere kartı her 
yuıta ile müdafaa eder. 

Din 
Vicdani olduğundan, fırka, 

din fikirlerini devlet ve dthıya 

itlerinden ve bilhassa ıiya
ıetten ayrı tutmayı milletimizin 
muaıır terakkide bqlıca mu
vaffakiyet imili. aıörür. 

Fırka milletimizin birçok 
fedakarlıklarla yaptığı inkılap
lardan doğan ve inkişaf eden 
prensiplere sadık kalmayı esas 
tutar. Türkiye cümhuriyetini 
halkın ayrı ayn fertlerden mn
rekkep değil, ferdi ve içtimai 

. hayat için iş bölümü itibarile 
muhtelit mesai erbabına aynl
mıt bir camia telikki etmek 
esas prensiplerimizdendir. 

Oçuncü Kısım 
Programın llçüncil kısmı ik

tısada munhasırdır. Bu fasılda 
esas prensipler arasında şu 
kayitler vardır: 

lktısatta hareketsiz sermaye 
mlihimdir. Normal sermayenin 
yegane membaı milli tasarruf
tur. Bunun için aile hayabnda 
umumiyetle devlet mahalli 
ve milli idarelerde tasarruf 
fikrini k6kleştirmek batlıca 
prenaipimizdir. 

Kredi ve sigorta meseleleri 
ile ihtiyacın talep ettiği ehem
miyette if tigal olunacaktır • 
lthallbn ihracattan farklı ol-
maması ve en nihayet ayni 
kıymette olması tediye muva
zenesinin temini için elzem ad
dettiğimiz ıarttır. 

Çiftçimizi tevzi ve istihsal 
kooperatifleri gibi lktısadt te
ıekkllllere mazhar etmek ve 
bu teşekkilll~ri terakki ve 
tekamül ettirmek gayedir. 

(Devamı 6 ıncı 1ayfada) 

lzmirde Evli Hanınıl 
Baştan Ç1karan 8 
Kadın Yakalandı 

lzmlr, (Husual) - lzınir , 
Ye Baharat Deposu Şirke 
hileli iflls muamelesine te. 
ınl ettiği tahkikat netic 
anlqılmıf, meseleye Müd 
umumilik vazıyet etmiştir· 

Bir Rezalet 
İzmir, (Hususi) - Bur 

kadınları fuhşa tcıvik e 
Acem Saadet Hanımın 

aranmıf, dört evli kadın 
lunmuştur. 

lzmirde Bir intihar 
lzmir, (Hususi)- Karşı 

kada İntibah sokağında M 
salı Celal Beyin 17 yaşlar 
daki manevi kızı Makbule 
fazla miktarda tentürdiyot i 
intihar etmiş, ölmüştür. Sebe 
bir aşk macerasıdır. 

Çathyan Tünel 
Balıkesir, ( Hususi )- 8 

kesir Kütahya hattı 

l 57 inci kilometresindeki tüll 
çatladığını binlirmiştirn. Tet 
neticesinde bu yüzden bal 
işletmiye açılmasının nıa 

nihayetine kadar gecikeC 
anlatıldı. 

Komünistlik Maznunları 
Adana, (Hususi) - Ko 

nistlik faaliyetinde bulund 
lan cUrmile tevkif edilen 
hakkındaki ilk tahkikat b 
rilmiş, maznunlar adliyeye 
rilmiştir. Bunlar makinist M 
tafa Galip, kitapçı Te 
terzi Topal Ali Fehim ve 
tuk Ahmet isminde dört 
ıidir. Makineci Mustafa 
evinde komünistliğe ait b 
kitaplarla Nazım Hikmet Be 
eserleri bulunmuştur. 

FelAket Görenlere Yardı 
Ceyhan ( Hususi ) - Hil 

ahmer tarafından buradaki • 
llp felaketzedeleri için bin r 
ile iki vagon eşya gönderil 

Bununla beraber seylip 
rarlarının pek kolay telifi e 
lemiyeceği, gün geçtikçe d 
iyi anlaşılıyor. 

/eşme lhcaları 

Çeşme ( Hususi ) -
Belediyesi, bir mektupla bıJ 
belediyesine müracaat ede 
birçok Yunanlı ailelerin Ç 
ılıcalarına gelmek istedik) 
fakat Sakızda Türk ıebb 
derliği bulunmadığından ya 
lacak muamelenin ıekli so 

muştur. Belediye, hükünıett 
alacağı malumat Ozerine cef 
verecektir. 

M. Nedittı 

Mülkiye Mecmuası 

Mnlkiye mektebi talebe ~ 
miyeti tarafında "Mnlki.1 
Mektebi Mecmuası,, iıdl~ 
çıkan eserin ikinci sayısı 

neıredilmiştir. Alikadar . iP Jj 
lek sahiplerinin görmUI 
zım bir eserdir. 



~z', 'P 7 

Kari Gözile 
Gördüklerimi~ 

Fazıa Alman Para 
Birkaç sene verdır iri ço
~Q Sen - Benına FrUIMI 
~•bine gönderiyorum. Biz 
~ be11eye katlanarak ÇO

~ okutmaJI candaD 
~~ ediyoruz. Bu meyaada 

Ndanmızın lisan &jrenebU
dtitnnerek aynca tlcretli 

lair İuektebe f6nderlyona. 

he.. ay on iki llra Ocret 
\er aene için yeniden ka11t 

de aldıklan yetmiyor
aibi, ve her zaman bir-

~ lburaflar daha çıkarırlar ; 
'il Japarlar, para isterler. 

8't6n bunlara g6z yumduk. 
~"-ele ıudur: Mektebin bir 
~ laamı •ardı. Dört senedir. 
~ lise lmmıdır. lhaari 
~ •on suufı olan d&rdllııcll 

~. muallimi • Sarkalokoa " 
:!'111 Mnelerce kendisini deh

·~ tambmt, herkul korkut
m1-.. l&yle yapmıf, b&yle yapllllf, 

den almadan 11mf ıeç
bnklm yokmut1 derken 

mevcudu olan kırk elli 
la....ı olarak ller MDe 

alınıya mecbur etmlf. 
ıeçen 1ene otlum ba· 

da hiklye etmlt idi. Ben al
lf idim. Bu HDe o IUllfa 
.. detifti. .. 

'rlae bu muallim Efendi ayni 
• devam etmektedir. 
._ on iki lirayı ıtıçltıkle 

bir de humal den 
~ olarak aytla OD lira 
-~ek nual olur?. 

Kadıkög m. Nari 

SON 

Urtada Kuduz Köpekler 
"endim, 

l... "~mleketimizde belediyenin 
~ yüziinden gUnbegtin ku
~ k6peği çoğalmaktadır. Ô
~ beride mütemadiyen hal-
~ &zerine hlicum etmekte
~r. lsınlanm adedi on beşi 
~vizdir; bu zavalblann 
~ine tqebblla edilmediği 
;:. k6pekler de elin itlif 
-~emiştir. Belediyemizin bu 

NeyYorkta phrin ortuında Radyo Clt, lımlnde yol bir ,ehlr ricud• ptlrmiye karar verdiler. 
Mefhar milyarder Rokfeller fehrln tam ortaıında büyilk bir adaya lfl'al eden blnalan Jlktınyor. 
Bunların yerine operuı, ıinemuı, aparbmanlan; matazalan, dl~'*"' buliaa btıtiln medeni 
vuaitile yepyeni bir tehir kanıyor. Bu ıebrin en bGyük buauaiyeti binalardan birinin pencereaiı 
yapılmaııdlJ'. Bu binada ıtık ve hava .un'I ıurette verilecektir. Büt\ln adyo merkezleri bu ıelıirde 
toplanacakbr. Blltiln fenni harikalar bu blnalann ln .. ıında tatbik olu acaktır. Yeni ı•hrin alacatı 

manzara yukardakl reıimde ıarGlmektedir. 

teeullf halini bilhassa 
1..ıı~met olmak tizere kay
.-..,orum. 

Karilerlnlzden Urfada 
M. Tahir 

Amerikada 
Buğday 

Meselesı 

Vaıington, 8 (A.A) - Ziraat 
nezareti, bu sene kıt mevsi· 
mindeki buğday istihsalibm 
652,002,000 butd olarak tah
min etmektedir. Şu hale g6re 
geçen senelerin vasati istih
salitmdan fazladır. Çilnkti o 
1enelerin va.a. 537,427,000 
buteldir. 

Amerikada 

leyrisefainden Bir Sual 
lıoıcaada hatbna işliyen 

• vapurile lmrozdan ve 
~ dadan Çanakkaleye çıka

Jolculara acente tarafın
\ııL. bilet kesilmiyor ve Ça
~eye çıkan yolculardan Ticaret Odası 
~ alıp bilet verilme-
•e yolculann isimleri bir Kongresinde 

yazılarak bırakılıyor. Vaıington, 8 ( A.A)- Bey-
sebebi anlamadık. nelmilel ticaret odası kogreai 

tla cevap verir misiniz? mukarrerat komitesi, M. Chene 
M. tarafından verilen bir karar 

~M POSTA: Seyrilefain ıuretini kabul etmiştir. Bu ka
' L bu suale cevap vere- rar suretinde para kıymetİDİD 
"'-.. 11'1 karii elbette tatmin tenezzülil meselesini tetkik ve 
~ittir. _ halletmek üzere beynelmilel 

Cevaplarımız 

~ 8ttJc. Efendiye: Bahsettiği
~ '1aa meselesi, tahsi hu
~ t.alltk eder. Bildikleri
~ ~elliye veya Mnlkiye Mil· 
~~e bildiriniz eğer ne-
' .ı..,•z11nı1 ozaman bu 

-.u. 

konferansın içtimaa davet edil· 
mesi teklif olunmaktadır. Bil· 

tin alakadar teıekkllller bu 
konferau tarafından dinlene-
bllecektir. Milli komitelerin 
mensup olduklan hllkftmetlerin 
nazarı dikkatlerini bu mese
leye ccLctmeleri teklif olun· 
maktadır. 

Fransada 
Reisicümhur 

intihabı 

Meclis koridorlannda ifitilen 
haberlere göre mühim bir 
mevki işgal etmekte olaa ra
dikal sosyalialerden biri, bir 
radikal sosyalistin reisicllmhur 
namzetliğine radikallerin mu: 
zaharet etmeleri icap edeceği 
davuına sahabet etmİftİJ'. Di
ğer radikaller, cümhuriyetçile
rin reylerinin ekseriyetini ibraz 
edebilecek gibi g&rünen bir 
namzet için bir blok yapılması 
muvafık olacaj'lnı beyan et· 
mittir. Gerek meb'usan ve 
ıerek Ayan meclislerinin ıol 
canahına mensup ıiyui tetek· 
killerle itillf edilmeainin tev
lit edeceji menfeatleri habr
latmııbr. 

Nihayet radikaller, M. Bri
ud nezdinde bir teşebbOfte 
bulunmak ftzere kendilerinin 
Ayan ve meb'usan gruplarile 
temulanm temin etmiye fırka 
clivanuu memur etmiflerdlr. 
Radikal I08yaliat pııpunun bu 
teşebbllstı llzerine M. Brian
dın reisicllmbur namzetliji 
ilk defa olarak reamen derpif 
edilmif olup bu prait al-
bnda M. Briandın meb'uaaa 
ve Ayan meclialerinin aol ce
nah pııplannm davetine ica· 
betten istinklf etmesi mllfktll 
oJacaja -•edilmektedir. 

Portekizde 
Bombalar 

Lizbon, 7 (A.A) - Anar
fiat Laciano Jose Carnlbo ile 
lrunduraci Manuel Tibeiro teY· 
kif edilmişlerdir. Al•eroa'daki 
çiftliklerden birinde 200 bllytik 
bomba bulunmUfhır. Bir evde 
de 50 bomba meydana çıka
nlmlfbr. Alkorako'da polisler 
birçok ttlfek ve harp levazıma 
bulmutlardır. iki kiti tevkif e
dilmiıtir. 

ispanyada 
Zirai Tedbirler 

Madrit, 8 ( A.A ) - Arul 
aahiplerinia ellerindeki araziyi 
ekip biçmeleri hakkında bazı 
mecburiyetler ilıdu eden ve 
Iİraatia tekaif ve talmyeliae 
•lttealllk bulum kararname 
Gaceta ilimli ceridede intitu 
etmiıtir. Topraklanm ekip bit
miyenler hakkıada ba karar
•mede itam cıeul tedbirler 
tatblla derpit eclilmiftlr. 
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Şu erkekler çok hodılm in- iL Zayıflama 
•anlardır veuellm. Ken- -

Dersler-i 1 
dileri evleninciye kadar 1 

bin tirli uypnauzlaklar ya- j 
parlar. Mlteaddit kız ve ka
dınlarla dtlfllp kalkarlar. Evle- ı 
nirken bunun hesabım verme- . / 
ri dtlftlnmezler. Fakat 1eYdik ~ " 
leri, Dİfanlandıldan veya e' ' 
lenclilderi kızlardan heaap IO

rarlar. 
Diba Ortakayden S. S ru

mmile bir ıençten uzun bir I 
mektup aldım. Gllzel bir 
geaç olduğuna, birçok kadın 
ve kızla maceruı bulunduğu· 
mı, çok 1evildiğini fakat 1ev· 
meclijlni, a6yleclikten ıonra 
flmcll namusuna emin olduğu 
bir ailenin kızile tanıııp HYİf
tliini anlabyor. - · 

.Joynunuzun fişmanlığmdaa 
müşteki iseniz, bu resimclt 
ıörülen idmanı yapımı. Bu idı
man ayni zamanda glğstlnl
ziln de dftzelmeaine yardam 
edebilir. Ellerinizi ytlzlinllzln 
iki yamna k~yuııuz. Sonra 
okla ~t edilen istikamette 
bqınw ine ve arkaya yatı-' 
nmz. 

Bu hareketi her •bah oa 
defa tekrar ediniz. 

Elbise Modeli 

Bu gencin~ blltihı endiıesi 
Mvdiji kızın mazisini öğren· 
meldir. Kız, evvelce bir iki 
pnçle konllflDUf diye bir 
cleclikoda ifitmiftir. Bu dedi
koduya iatinaden kızdan hesap 
10rmufhır. Fakat genç kız 
,nlmGf, cevap vermek late
memiftir. Bunu &zerine ıenç, 
1evıiliaile mllnuebeti kesmif
tir. Fakat ikimi de bir 1emtte 
oturuyor, ve birbirlerini ıöril
yorlar. lıa.i de birbirlerine 
karp llkayt değildirler. Yalnız ı 
erkek, kızın mazisini &tren-medikçe tekrar teüai mllnue- .._ ___________ _ 

bete yanqmayor. Fakat afkina 
mukavemet te edemiyor, ae 
yapacağım bana ıoruyor. 

Oğlum, una verilecek ce
•ap pıdur: Bu tamfbim •• 
••dilini llyledijfn imla ...... 
na bozulurda bu im bİrfllll 
bir bqkasile evlenmek mec
buriyetinde kalına Ye ona 
kocui mazisini •orana 1enin
le miinuebetini a6ylemeli mi
dir? Bu mllnuebet bu kmn 
bayat ve namusunu lekele
mİf midir? Bu kıl HDinle 
ıkllttliO için, artık evlen· 
memeli, bqkuını 16vmemeli 
midir? 

Bu sualin cevaplarım verir
ken kılWI bu,enktl YUiyetini
de halletmiş olacakım. Bu kız 
leDinle tanıtmadan enel bir 
bqka ıençle g6rilfmlf olabi
lir. Nami buglhı ıeninle konut
muı onun namusuna halel 
ıetirmiyorsa, evvelce bir bqka 
ıençle lanlfmıt olmua da onu 
lekelemiye klfi ıelemez. 

Hem biraz insaflı ol. Sen 
kendin itiraf ediyorsun ki ma
zinde mtiteaddit kadın ve kız-
lar vardır. Sen onları unutup 
bu kızı sevebiliyor Ye ona 
heıap vermiye lüzum gCSrmü-
yorsun. O halde kızı muvaba
aeye ne hakkm ~ ftl'. 

Sen udece qkua teairile 
mantıkını kaybetmif bir gence 
buziyonun. Fazla kıskançlık 

ıa.teriyorsun. IJlzumauı ••· 
bam ile .. adetini boıuyonun. ... 

PangaJtıda Mehmet. 
Genç Ye rftzel bir kadın 

tatmin edilmezse kendiainden 
laer,.y bekleaebllir. Onun 
... etine mani olacak Od feY 
nrclır: Namua telekbı, aç 
lralmamak korkum. Kadın 
tok nammlu İle, namuaa bir 
cltn mueleai addedlyona bellri 
..ıu oturabilir. Yahut ba U... 
Mil ublt olclap ... hopna-

Modua kolay kolay ıeçmi
yecek bnttın bir mevsim giyi-
lebilecek zarif bir elbise. 
Etekler plidir. Kollar kısa
dır. Belde kalın bir kemer 
vardır. 

cağım ve aç kalacağını biline 
ceaaret edemez. Hüsnii mu-
amele iyi bir siyasettir, fakat 
ayna zamanda ihaneti takdi
rinde boşanacağını ela hisset• 
tirmelidir. 

... 
Osmanbeyde Zeki : 

Henlb: nipnlanma çağına 
ıelmemit bir kız sevilemez ki 
bu kızı:1 mes'ut bir yuva 
kurup kuramıyacağma arqbr
mak· doğru olsun. Bu suali 
1 • 4 lene IODra nifanlanaca• 
tınız zaman 10ran1D&Z. 

Koeaam, •.pllnlal, alfaalımm, 
tanımak 18ter mlalnls ? Bbe dof
ddu tarihi blldlrlnls. Sise oa .. 
ahflk Ye tablatlal 81yl1Jella. 

-
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Halk Fırkansının Yeni Programı 
Din, Milliyet, Vatandaş Haklarını, İktısadi, Mali 

Ve Maarif Siyasetlerini Nasıl Tarif Ediyor ?ee• 

[7J.atro Ve Sinemalar ı -
ALKAZAR - Serseri Kral 

ALEMDAR - ÖldUren adam ı 
AS R t - Atk Kepasellll (Varyete) 

ARTiSTiK - GUIJ'Gn Hayat 

Sinemalar 

ELViRE POPESCO 
Bat tarafı 4 üncü .ayfada ) 

Büyük arazi ve çiftlik sa· 
hiplerinin zirai kredileri, rehin 
mukabili temin olunacaktır. 
Zirai kredinin ana müessesesi 
olan Ziraat Bankamızı kanuni 
murakabe albnda bulundura· 
cak surette sahiplendirmek 
tedbiri abnacakbr. 

Kllçük aan'atler erbabını ve 
eanafı müşküller ve sıkınblar· 
dan kurtarmak ve onlan daha 
kuvvetli, emniyetli bir vaziyete 
koymak ve onlara kredi mü· 
easeseleri yaratmak düşünülen 
esaslı noktalardandır. 

Milliyetçi Türk amelesi ve 
işçilerinin hayat ve hakları 
göz önünde tutulacaktır. 

Say ile sermaye arasmda 
ahenk tesisi ve bir iş kanunu 
ile ihtiyaca kafi hiikümlcrin vaz'ı 
fırkanın mühim işleri sırasın-

dadır. 
Sanayi ve Maadin Bankası

nın hareketli bir sermaye ile 
teçhizi asli düşüncelerdendir. 

Harici ticaretimizin tanzimi 
başlıca iştir. Bu hususta tica· 
ret erbabının faaliyeti semereli 
kılmacaktır. 

Milli mabsulitımızın revaç· 
larını teshil, şöhretlerini mu· 
haf aı.a t e ihraçlarını temin 
tedbirlerilerile hrka yakından 
alakadar olacakhr, 

Balıkçılığa ve ailngerciliğe 
ehemmiyet verilecektir 

Mali Siyaset 
11 Fırkaca devamla müvazc

neye müstenit bütçe fikri ma

liyede esastır. Vergi kanun
larımız ameli ve tatbiki bir 
itina ile ve miJletin tediye 
kabiliyetini istihfaf etmiyen bir 

zihniyetle teklmlll ettirmek 
hususundaki meaaiye devam 
olunacaktır. 

Maarif 
Milli talim ve terbiye •• 

tedria kismında fırkanın pro• 
grnmı şu esasla hatlarla teçhiz 
olunmuştur : 

Maarif siyasetinde temel 
taşı cehlin izalesidir. 

Maarifimiıde hergünc nis· 
beten fazla çocuk ve vatandat 
okutacak bir program takip 
olunacakhr. 

Kuvvetli cümhuriyetçi, mil· 
liyetçi ve laik vatandaş yetiş· 
tirmek tahsilin az derecesi için 
mecburi ihtimam noktasıdır. 

Terbiye ve tedriste takip 
edilen usul için maddi hayatta 
muvaffak olmayı temin eden 
bir cihaz haline getirmek ola· 
caktır. 

Şehirlerde, köylerde veya 
köyler mıntalcasmda vaziyet 
ve ihtiyaca göre gündüzlük 
ve yatı ilkmektepleri arttırı
lacaktır. Köy mekteplerinde 
ziraat fikirleri verilecektir. 

Liseler takviye ve ikmal 
edilecektir. 

Darülfünun ıslah Ye tensik 
edilerek lazım olan dereceye 
yükseltilecektir. 

Yüksek mektepler kendile-
rinden beklenen neticeleri ve
rebilecek mükemmeliyete ge-
tirilecektir. 

Spor işler. 
l:'·ırka Türk vatandatlannm 

viicude getirmi• oldukları ve 
getirecekleri bütün •por teşek-
küllerini milletin kuvetli Ye 

iradeli bir teessil• hıılinde tu• 
tulması noktaaından fevkaJide 
mühim addetmekte ve bu te-

1 
• 

' ' ~---""==--=-==-====;:;::=-=---ı 

Meraklı Bir Sinema j 
Filimi Gibi... 1 

ıekküllerl idame •• htmay• 
eylemej"i Yaıife bilmektedir. 

Programın içtimai hayat kıı· 
manda çocukların hayatı ile 
fırkanın ıurcti mabıuıada al&k .. 
dar olacat1, doğum evlerinin 
arttınlacağı, amele mıntakala· 
rında kadın ı,çilerin çahttıklan 
eınada, çocuklarına bakacak 
müeaseıeler yaphnlmuına d .. 
vam olunacatı tasrih edilmlttfr.: 

Adliyede 
Adliyede, baıit ve ameli mu• 

hakeme uıulleri 1renitletilecekt:IT. 
Teblit ve icra itleri devamh 
bir ıurette tandm olunacakbr. 

Harici Siyaset 
"Yurtta ıulh ve cihanda 

sulh başlıca prelllİpimizdir." 
Programın ıon kısmında 

vatan müdafaasının millJ vazife
lerin en mukaddesi olduğu ve 
fırkanın askerliğin umum va· 
tandaşlara isti.snaam tatbiki 
esasını kabul ettiğini tasrih 
etmiştir. 

ETUVAL - Kadın anuı11 

ILHAMRA - Yabancı 

EKLER - Y11nan Tlyatn Tnap• 
FRANSIZ - Yunan Opereti 

OLORY A - Hayalla .SO.ıa 

il A. J 1 K - A.naa Krlld 

MELEK - Yabancı 

Mlu.1 - Monte Kari• 

FERAH - BD,.Uk mlH•ere 

OPERA. - Volra Km 

ŞIK - Su.eri Kral 
(OakDdar) HALE - f1oranub Kemaacı 

Cemal Ve Ramiz 
Beyler· 

Harid ticaret ofisi 
Ye ofis idare komiteai azuan
dan Ramiz Beyler Boda Peşte 

aergiainde bulunmak 
dihı hareket etmişlerdir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Söyligelim .. e 

ReamlnW bbıe .. ISnderlnealıı ılae Fahri Efendi : 
tablatınıu a8yllyeblllria. fakat buaua dır. Daha zi
lç.ln r8nderllecek rulmler iyi ... tabn 
pozda çeldlmlf o1...... lbaıadu. Tald yade maddi ve 
mDteh ... 11111111: •Dtslea11ada hat117a ameli icJcrde • 
d(if mesln. ..,. 

Jf- muvaffak olu!'. 
Tabiatlerial aalamak ilsen Wse ....

1 

Kendi işlerini 
alm r8ndcn• karllertmls haldaada 
mCtch&1aaaııa111aa mUt.ı ... ,.. aptdd bqkalarına ha• 
satırlarda olınayablliralals • vale • t m e ı . 

* ı Herkese kuv• 
Sotiri Ef•ntll: ff3yafpereat vetli itimat his· 

tir. Menfaatte- lerile bağlan· , 
min eJici işler- maz. Hiddeti 
den ziyade h19!. tahrik edildiği 

BU HAFTA 
MELEK ve ELHAMRA 

SiNEMALARINDA 

YABANCI 
filminde muvaffakiyetJer kazanıyor. 

14 Mayıa Pertembe alqamı tam saat 9 da 

TAKSIM MEYDANINDA 
Milsamerelerine bqlıyacak olan 

BEN AMAR 
4 KARDEŞLERİN meşhur 

SİRKiNi 
biltün İstanbul halkı alkışlayacakbr. 

Biletler 14 mayıs perşembe günll 6ğleden evvel ,..t 
10 dan 12 ye ve öğleden sonra saat 2 den itibaren bcıt 
on sirk gişelerinden tedarik edilebilir. • 

Seyahat etmekte olan en mükemmel hayvanatı 
terbiyehanesl hergiin sabahtan akşama kadar 

edilebilir. 

Bu akşam 
MAJ K SiNEMASINDA 

BÜYÜK GALA OLARAK 
meyaf•la •• bGyOk muvaffaldyetl, en zenaia, en cazibeli ve aD~ 

Alman opereti olan 
K 1 S M E T 

( WJE WERDE ICH REtCH UND GLUCKUCH 
filmi takdim edilecektir. 

lıll&anaenl ı Berlla Operıı11aın m .. bv tenoru 
RICHARD TAUBER ,,. 

MulkWı ll&fhm beateklr SPOLTANSKrnln 9arlular{ı daoılar, dilber 1ıaclaJll ' 
Yıldıdaru HUGO SCHRADER - GEORGIA L NO. 

Biletler daimi olarak aat.almıkt•dıf'. Telefon Bey~ 

-- Bu hafta --.-------~ 
O P E R A 

ARTiSTiK sineması 
gösterilmekte olan 

Sinemasına gidip GOLGON HAYA •İne mOllyim zaman şiddet gösterir, iğbira· 
ıelea ıeylerle rmı ihmal etmez, parayı ibtl· 
mqgul olur •• yatla aarfeder, iaraftaa çekinir. ( görülmemiı film~) 
b. • Ü • a Çabuk ahbap olmaı .... 10-
ır lf zenn • Janet Gaynor ve C . 

kulmaz. görülmemiş Rus mevzulu ..:ı 

VOlGA Kili 
azmi sebat gö... F arrel tarafından tellP"' 
termek arzu- * en pzel filmini görünüz. edilmektedir. 

A. A, M. M. Beg: Samimi D h ı· 25 k 
ıunda ıabn tar '- u u ıye uruş Duhuliye 25 kurut bammüJn u.· ~,ve uyaaldar. lf. .. _________ .. ı .. ________ .,-

lerine hile ve • 

1 
T hk.k ., o kalk yıftar. Glilmek, oynamak, llzün· feytanet kan.- A n k a r a ı· s t a s ı·y o n b u·· f e s J (Bat tarafı 4 üncü sayfada) a ı ettı.er. glln an k tU ve müş ülita maruz kal-

,.• buk kıyılmasını istiyor \'e (Lotüs) vapurile Kıbrısa gitti· d k · t M tb hrmaktan zi- k • V J 
r- ma nn yqama ıs er. e ·- ıraya erı· ı· yor oturduğumuz evin darlığından ğini öğrendik.., dilmekten hazeder. ~ yade, olduğu 
tilciyet ediyordu. Buna ben de Bizim öğrendiğimize g6re .. ı gibi gfSrünllr. DEVLET DEMfRYOLLARI UMUMf iDARESiNDEN ı 
bak verdim ve çarşamba günü bu adam birkaç isim kullanır· Tev/ik Halit B.: Ciddi, 1 Çabuk münfail .tt.4' 
buraya taşındık. mış ve iki tanede nüfus tez- fiil ve hareket· 1 oln.r. Kısmen 1 Ankara istasiyon büfesi iki sene lflP 

Bir gün evvel ev sahibi keresi val'mış. Vapur lzmire leri mazbuttur. aculdür. Bata· detle ve pazarlık suretile kiraya veril" 
Madam Sultana nişanlımı Yu· uğrıyacağı için polis orada Bat k a 1 arı mn etten hoşlan· ı e' 
nan konsoloshanesinde görmiiş. vaka?nnması için bir telaraf arzu ve teklif.. cektir. Şartnamesi Ankarada İdare Ve'/JI 

J a· maz. Menfaat· 
Ben kendisine bunu sordum. çekmiştir. I · il k ·ı H d K J J • .Al enne uysa 1 terini nefıine hasretmez, sa- sı e ay arpaşa ve ayseri ş etJJ,-
Nikah muamelesi için uğraş- Koyduğumuz fotografı Ma· K 
ta v •• l d. B d . d d 1 b b k · · l göstermez. en· mimiyetini kazananlara kallı mu""fettı•ştı·klerı" veznelerı"nde bı·rer lı•rt1"' gını soy e ı. en e man ım. ama era er çe tirmı" er ve d'V d. f d k "',-

y di fikir ve ka- ıgeren ış ve e a ir olmak 
Ne ise, Çarşamba günü eş- Dimitl'İ bunun altına " sevaili ki v • ı k ' J'.d 

·- rarlannda ae· şı ıgı ve ıy tanınma arzu- sahlmaktadır. Talip olanların 500 1'~ 
yaları b .1 eve taşıdık. Akşam karıma bir batıra " cUmlesini sunu ihmal etmez. 'IJ 
oldu, hava karardı, hatta gece yszmıştır. bat eder. Hay• * teminat akçesini hamilen 18 _ Mayıs .,, 9ı, 

ld F k t bi . D. 'tr' D ft b R . t t Realnı r8nderen ba1:1 karlJerinıb, ..ti o u. a a zım ımı ı or· iğer tara an u um gen- sıye ve tere aıllteh1H111aıw11 cevabı reelktitı lçlıı • •• •• 15 A k U ıJP"' 
tada yok. Ertesi sabah yine cinin şehrimizden ayrılırken mesailinde it- ıabımı:1an11or .. mektup 1ısndererek pazartesı gunu saat te n arada ıtl 

k 1 t b d b b k 'l l D rli foto§nfilerlnla aktbetlal 5frenmek I•· Jd b• _ 1~ -~ yo . ş e o zaman aşıma ge- zengin bir Rum kızını a bera· irar1 ça u zaı o maz. e tlyorlar. Bu fotojTafller balltar edecek· are ınasında müzayede ve mün~ar 
leni anladım, amma iş işten berinde götürdüğü söylenmek· toplu ve intizamla ve uıul da· Ur. Bu huıuıta mDıterlh olmılarıaı rica 

geçmiıti. Derhal Polise gittim. tedir. bilinde çalaımak ister. ederts. komisyonunda hazır bulunmalan. 
=========================================================================================~ 
INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKİLAT! 
- Yazan: Makenzie-

Bunda Liebigin hakkı ola· 
bilirdi. Fakat ben artık acemi 
Ye beceriksiz tellkl:i edilmek· 
ten gücenmiyordum. Bu benim 
çehremin ifadesindeki safiyete 
en bftytlk bir kompliman idi. 
Beni bu çehre ile görenler 

derhal himayeleri altına alır ve 
ne kadar saf olduğumu bana 
anlatmıya çahprlardı. Bir ada 
aatm alsam, derhal d11nyanm 
dirt k&ıetln~ea mektuplar ya• 
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ğar ve budalaca hareketim ten· 
kit edilirdi. Bir gramofona 
merak sarsam, derhal yüzlerce 
kiti önllme çıkar, gramofondan 
anlamadığımı ve hiç olmazsa 
yirmi senelik bir tecrlibe de•· 
resi geçirmeden böyle şeylerden 
anlıyamıyacağımı s&ylerlerdf. 

Çiçeklerden balıia •Ç8am, 
istihza ederler, kedilere mera .. 
lam olduğunu 16yleaem, kediyi 
k6pekten farkedemlyecek ka· 
dar cahil oldujumu llylerlerdL 

Bunun için, on dokuz sene
lik casus tecrübesi olan Lie
big'in de benim kararglhı 
umumi tarafından "salihiyeti 
vlsia ile g&nderilmit bir mu
temet olmamı bllytlk bir ıalra, 
bir alay olarak telekkl etme
aine f&fmadım. Maamafib yine 
gayet naziklae muamele gıb
terdi Ye: 

- Vazifem hakkında anla
mak iateditiniz 1'i11ey YUU, 

makul ·re bir hat dahilinde 
olmak fartile, maalmemnuniye 
anlabrım. Fakat benim iıtibba· 

rat membalanmı aormıyacaksınız. 
On dokuz ar.,edenberi istihba· 
rat membalarımı ldmsey fqet--
mediiim fibi bundan sonra 
da fqedemem.. Sonra yua 
maklauile utrqaa ıate d&ne• 
rek: 

Tucker, dedi, makul olmak 
prtile, kapiten Maekenzie, 
ne isterse kendisine söyliyebi· 
lirsiniz. Fakat iıtıbbarat mem-
balarıma müdahale vaki oldu
ğunu lıitirsem vallahJ kıya• 

metleri koparırım. Kıyametleri 
koparırım dersem, bunun ne 
olduğunu V peklli biJir. 
Daha 1Jeçenlerde Adalarda 
römillll olan altmıı bin tüfenk 
hakkındaki maldmat nereden 
aldığımı ıorunca tepem attı. 

"Baksanıza buraya V. de-
dim. Ben on dokuz eencden
beri bu itlerle uğraşıyorum. 
Daha kimseye istihbarat men· 
balanmı söylemedim. Adalar 
denizi etrafmda 60 bin tüfen-
gin saklı bulunduiu bizimkileri 
allkadar ediyorsa, gelıinler. 
kazıp çıkarıınlar. Fakat rica 

ederim bir daha bana nasıl 
nereden ne vakit böyle şeyleri 
istihbar ettiğimi sormayınız. ,, 
dedim. Hatta bunları meyda· 
na çıkarmak için ne kadar 
paraya ihtiyaç olduğunu da 
uzun uzadıya hesap ettim. Tli· 
feklere ihtiyaçları yoksa, o da 
kendilerinin bileceği iı. Bari 
beni rahat bıraksınlar da elim
deki bin bir işlerle utraıabi
leyim. 

Derhal atıldım ı 

- Bu it Deedeı'i ıon de· 
rece alakadar eder. Bana 
biraz tafeilAt verirseniz, ka· 
rargiha avdet eder etmez 
derhal kendisine meseleyi izah 
ederim, dedim. 

- Bu bapta şimdiye kadar 
yaptığurıız tahkikat neticeaini 
Tucker' den öğrenebilirsiniz. 

Benim şimdi gayet mübİJll ~ 
randevllm var. Onun içiıı ,_ 
burada Tucker'le bıraka~fı' 
Ne öğrenmek isterseniz, _.,,r 
makulit dairesinde, f uP 
den sorabilirsiniz. tf 

Konuşurken paltusunu, dl 
mekto olan Liebiı cebill~ 
bir kiğıt parçası çık•1 

bana uzatb, ,ti 
- Bundan bir ,eylet 

yabiliyor musunuz? o~di· ,.r 
Kirli bir kiğıt üz~ne ,J' 

ri muntazam bir yazı ıle 'f , 
mıı şu satırlara baktı111: ıJel'jıll 

Mounchia'nm ınade ğildİ!' 
istikşaf etmek kabil d:U,11.1' 
ÇnnkO yabani domuz d,J 
kaşıntı veriyor. Ku5:f.-·-
g&rdnm vo g6rllştnm. ; 

Bakire Af::,, 
(Ark ... 



SON POSTA 

Oç KABIN SALTANATI fi 
lf ünkirı Safiye Sultandan Vaz
teçirmek Mümkün Olamıyordu •• 

BORSA 
lstanbul 9 Mayıs 1931 

- Kapanan flatlar -
NUKUT 

laterlla 
Dolar AmerikH 
20 Frank Franu.s 
20 Uret halyaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi v ... an 
20 Frank la.tçre 
20 IAwa Bıalrar 
ı Florfa F.ıem-lr 

1012,-
212,-
166,-
222,
ın,-

55,25 
ıu,-

30,50 
14,00 

~ padifahtan bir de 
0lınuttu. Kocuının be-

ltçtikten ıonra bugln 
' aldıklarını yann ıa
atacağına emin bir te
lçinde biç aeaini çıkar-

"k.~ki ıllkün ve silkütu 

dİl>elcrini iıtihfaf etmek 
I' Q, 

~.e Sultanın bu hali kay
ılc görümcesini adeta 

'İla u. Fakat (Nurbanu val
llziintülerioi Esma Sul-

9'1 ~zlerle teakine çalıştı: 
Ç merak etme! Safiye 
nüfuzundan padişahı 

ak için şimdiye kadar 
klıştık, koynuna ne dil

koyduk, hiçbirisinde 
. ak olamadık. Bunun 

İ ben anladım. 

~kir güzel kızdan ziyade 
11 yabancı kızları ıe

\'c onun için Safiye 
dan bir türlü vazgeçe-
" .u. işte ona şimdi tam 

gibi körpe bir Macar 
· Bu cariye onu taına

l\r\Jcu içine alacak ve 
.._e Sultana karşı olan 
·.,_hın meylini ondan uzak
~- -taktar. 
~a Sultanın belki de bu 

söylerken kısmen hakkı 

lf.kikaten o ane kadar Pa
. Safiye Sultandan soğut

~in ne kabilse yapmışlar, 
~a en dilber Çerkes ve 
~ kızlarını koymuşlardı. 
\ CÜ Murat bunlardan ancak 

' ie~elik murat aldıktan 
'""' hır daha yüzlerine bak
t~.. ve eski gözdesi, ilk 
~&tısı Safiye Sultana dön· 
~ Fakat bu sefer onun 
'd na bir Macar güzeli çı-

ılar s . 
~ tfih HUkiimdar acaba 
~ da diğerleri gibi bir ge
ltt . 14 

Firaşı şahaneye kabul 
~~den " ıonra atıverecek 
'il •di ? 

~ RÜn akşama kadar bani 
~ ()da hazıhğı yapıldı. 

~ arernde yeni gözdeye ade
~ bir daire hazırlanıyordu. 
~lerc ise bizzat Valde 
~ ve Esma Sultan ne
'~ ediyor, Macar gtlzeli
~evkı ıahaneyi mükemmel 

e tatmin edebilmesi için 
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pllnlarma llyık bir muhit 
meydana ıetirmelerine çalııı
yorlardı. 

Bir aralık gelin ve kaynana 
karşılaıtılar. Biribirlerine kaça
maklı ve manalı nazarlarla 
baktılar. Aralarında açıktan 
açığa bir illnı harp vardı. 

Fakat bunu her iki taraf ta 
saklıyor, raatlaştıkları zaman 
caali nezaket ve yapmacık ha
reketlerle rlyaklrlık ediyor
lardı. 

Poliste· Dayakt 
Bir Ahçı Adliyeye 

Müracaat Etti. 
Yalova lstanbul Gazinosu 

Ahçısı Mustafa Oğlu Abdnl-
vabap Ef. dün Müddeiumumi
liğe müracaat ederek Emi
nönft Merkezinin Sirkeci Mev
kiinde dövütdüğil için muaye
ne ettirilmeaini istemiştir. 

Abdülvahap Ef. Adliye 
Doktorları tarafından muayene 
edilmiı ve vücudunun muhtelif 
yerlerinde darp eserleri g6-
rUlmüıtür. Bu adam, ayni 
zamanda kan kostuğunu iddia 
etmektedir. Şiddetli dövülme
lerden sonra ekseriya (Zatllr
ree) geldiği fennen sabit ol
duğundan Abdiilvahap Ef. 
beş gün ıonra bir daha mue 
ayene ed_ilecektir. 

NAzım Hikmet 
B. in Muhakemesi 

Komünistlik cürmile mahke
meye verilen pir Nizım' Hik
met Beyin mubakemeaine bu 
sabah on buçuktan itibaren 
ikinci Cezada devam edil
mektedir. 

Komisyoncular Toplamyor 
Bugün öğleden sonra ko· 

misyoncular birliği cemiyeti 
ıenelik kongresi aktedilecektir. 

Merhun Tütunler 
inhisar idaresince aatın alın

malarına karar verilen merhun 
tiitilnlerin muayenesine yann 
başlanacak, sonra da alım 
muamelesi başlıyacakbr. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit Mübadele Komis

yonu Türk Heyeti Reisliğine 
tayin olunan Sıvaa Meb'usu 
Şevki B. dnn işe başlamıştır. 

KUCAIA 
SERVER BEDi 

~" liazı~ Efendim, hazır 
~t.nını, hazır Velinimetim ... 
li hern de ne mezeler ..• 

' iisniye H. sofrayı kurduk
' •onra şişeyi, kadehleri ve 

~eleri taşıdı. 
\~dŞişeyi açacak ıey yok, 

t' u 

~~tıf . B. ıişeyi kavradı, di
~ bir vuruşta tıpayı pat
~ •e kadehini doldurdu. 
~~ ona çekiıııen 16zlerle 
~ordu. 

Abf Bey, gtllerek: 
- Ne o ? Beğenemedin mi, 

gllzel kız? Bunsuz yaşamak 
tatsızdır. Yoksa bana izin yer
miyecek misin? 

Nermin: 
- Estağfurullah... diye mı

nldandı. 
- Sizin amce B. rakı içmez 

mi? 
Nermin güldü: 

Haddine mi dllflnlt? 
dedi, kliç6k halam onu IİDe-

8ug0n de yine aynı oyunu 
oynamak istediler. Kaynana 
Sultan, alaylı bakıılarını geli
nine dikerek dilinin iğne sıibi 
ucunu &österdi : 

- Ne o kızım, bugiln keyf
aizJiğin üzerinde.. Yoksa canın 
birşeye mi sıkıldı? 

Venedikli fettan ise bu 
alaylı ve iğneli ıöıler karıı· 
11nda hiç unılmadı. Gllltlm· 
aiyerek fU cevabı verdi: 

Arkuı Y&I' 

Ticaret Borsası 
Tensikat için Bugün 

Karar Verilecek 

20 Koroa Çeko.lova 
1 ŞUia AYUaturya 
1 Rayhfmark AlrHara 
1 Zelotl Lehlataa 

llO Ley Romanya 
20 Dbıar Yuıo•l••1• 
1 Çe"oneç SoYyel 

KAMBİYO 
Londra 1 lıterlln kuruş 
Nüy. 1 Tlirk Jiruı dolar 
Pula 1 Ttlrk Hruı Fruk 
Mllbo 1 ,. ,, Uret 
BrGkıel t ,. ,. Belıa 
ClneVTe l ,. ,. Frank 
Sofya 1 " ,. Leva 
Aaeat-,d .. l T. ,, Floria 
ll~t t Tar Hruı Pota 
BerUa l ,. • Mark 
Vartova 1 ,. ., Zelotl 
Bllkr.. 20 Ley kun&f 
Ruya l ÇwvoaeYlç la&n&t 

··sı,-
50,SO 
24,-
25, 
75,-
,-

1030-
0,47 22-

12 ·-90'.! 00 
3 S9, SO 
245,-

65,07 75 
ı 17,40 
4~t,2S 

t,'8,25,00 
4,l4 

79,30 
1088-

Başvekilin Mec
listeki Dünkü 
Mühim Nutku Ticaret Borsasında, para 

aıkınbaından dolayı memurlar 
araıında tenkibat yapılacağı ( e., tarafı 4 nncn aayfada J 
mevzu babsolmaktadır. Fakat Hadisata cevap vermiye ba-
henliz kararlaştmlmıı bir ıekil zır ihtiyatlı ve sağlam muvaze
yoktur. Bu arada kısmen ma- l neli bir bütçe, umumi hayat 
qlann da azaltılacağı söylen- için de esas tedbirlerdendir. 
mektedir. Ticaret Odası Divanı Milb paranın kıymetinin mn
bugün toplanarak bu meseleyi dafaası ile kanuni istikrara 
t~tkik edecek ve bel~i kat'! doğru iatihzarabn mOtemadi
bır karar da verecektir. yen ilerlemesi kükumetin he-

Dün bir gazete buhran yii- defterinden biridir. Fili istikrar 
zllnden Borsanın kapatılacağı· 1 • ald .. t db' ı · n_ 
m yazıyordu. Fakat Borsa çın ıgımıı e ır ~nn ?1w.-
ldare heyetinden bir zat bu bet Ye mllcerrep neticelen ta· 
haberin kat'iyyen aslı olmadı- mtpıen Omitbahşbr. Ciimhuriyet 
fını ı8ylemiştir. M rkez Bankası tesisi için en 

HUkOmetten Alacaklar. 
Olanlarm Bonoları Geldi 

Hükumeti Milliyenin tesisin
den l 9'27 senesi nihayetine 
kadar hüktimetten alacakları 
olanların bonoları Maliye Ve
klletinden Defterdarlığa gel
miştir. 

3555, 3540, 3544, 3816, 3887, 
3941' 3978, 3998, 1371, 1948, 
2539, 2615, 2618, 2625, 2950, 
2986, 3026, 32 ı 1, 3221, 3225, 
3277 t 3285, 3353, 3359, 3360, 
3373, 50, 86, 591, 945, 751, 

390, 1365, 1402, ı 576,25 ı o, 
1781, 2164, 3897, 2112, 2146, 
251 ı, 2540, 2542, 2545, 2548, 
0550, 2554, 2555, 2466, 2569, 
2570, 3246, 3389, 3480, 348ı1 
3482, 3362, 3488, 3488, 3485, 
3486, 3487' 3489, 3400, 3514, 
3M7, 3605, 3600, 3707. 

Murahhaslar Geliyor 
Ankara, (H.M.) - Düyunu 

Umumiye müzakeresine iştirak 
edecak olan hamiller mUmes
silleri salı günü için burada 
bekleniyorlar. 

maya bile göndermez, Malik 
B. hep kaçamak gider. 

Atıf 8. bağırdı: 
- O da neden? 
- Ahlikı bozulurmuf. 
- Yaman karı be... Ner· 

mıncıgım, meğer ıen pek 
bllyftk bir felaketten kurtul
muşsun. Sinema dedin de ha· 
tırıma geldi, haydi bu gece 
ıinemaya gidelim. Saat kaç? 

Abf B. saate baktı. 
- Dokuzu geçiyor. Yeti

ıiriz. Hüsniye H. evi bekler. 
Olmaz mı? 

Hnsniye Hanım: 
-Neden olmazmış? Gül gibi 

olur, dedi, haydi gidin, gezin, 
eğlenin, keyfinize bakın .. 

Biru ıonra Abf Beyle Ner
min çıkblar. Sokakta iki aclım 

mühim merhale .geçirilmiıtir. 
Memlekette çalışan yerli ve 
ecnebi biitlin malt müesseaat 
mnmessillerinden mnrekkep 
tesis heyetinin nezaret.inde açı
lan hisse kaydi muameleai 
hitam bulmuştur. Merke~ Ban
Uas\nın 15 milyon lira serma 
fesi usulü veçhilc ve miadında 
teCliye ve taahhüt olunmuştur. 
Halkımızın bu meaelede gös
terdiği alaka, rağbet ve itimat 
memleket için hakikaten av0-
nülecek bir muvaffakiyettir. 
Şimdi artık bankanın iıe bq
lamaıı için icapeden tedbir-
lerin ittihazına ıara geldi. 

Efendiler, vergilerin esasın
da ve usullerinde taahhüt et
tiğimiz ıılahab ifade eden 
kanun liyihalan klmilen Bll
yUk Meclise takdim olunm~ 
tur. Milli devletin en mühim 
vasıtası olan Cümhuriyet hazi
nesinin kudretini muhafaza et
mek ikltsadi şartlarla ahenk te
min edecek tadilat, usullerin 
ıslahı, kanun layihalarma hl-

ya atmış, ya atmamışlardı. 

Arkalanndan biri koıtu ve ıeı
lendi: 

- Beyefendi: 
Atıf Bey baıını çevirditl 

Yakit karşısında bir polis f6rd6. 
- Hayır ola? dedi. 
- Abf Bey ıiz misiniz? 
- Evet •. 
- Sizin evde Nermin fı-

minde bir kız var mı? 
Abf 8. polisi tepeden br

nağa kadar ıüzdU : 
- Bizim evde Nermin fa

minde bir kız yok, " Nermin 
Hanım ,, isminde bir genç kız 
var. Kendileri de işte yanımda. 

- Azıcık merkeze kadar 
gelecek. 

- Neden? 
- Emir Yar. 

Sayfa 7 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Server Bedi 

1 Ki KARGA 
Binbatı, Başçavuşu çağırdı: 
- Hasan Çavuş, dedi, ne 

olmuı? Malatyalı Ömer kus
muf mu, hastalanlDJf mı? 

- Evet Efendim, kuıtu 
ağzından iki karga çıktı. 

_: Kargalar canlı mı? 
- Evet Efendim. 

* 
Binbaşı gedikli başçavuşu 

çağırdı: 

- Ahmet çavuf, dedi ne 
olmuı? Malatyalı Ömer kuı· 
mut mu? Ağzından iki kar
rarga mı çıkmış? 

- Hayır Efendim, iki kar-
ı• değil, bir karga. 

- Karga canlı mı? 
- Evet Efendim. 
- Allah Allah. 

... 
Binbaşı, zabit vekilini ça

tırdı: 
- İhsan Efendi, dedi, Ma

latyalı Ömer kusmuş mu? Ağ
zından canlı bir karga mı 
çıkmış. 

kim olan esu fikirlerdir. 
Muhterem Efendiler, malt 

Ye ikbaadi tedbirlerimizin hep
ainde çiftçilerimizin vaziyeti ve 
mahsullerin himayesi bizim 
esaaımızdır. Bu huıusta mem
leketin muhtaç olduğu iktisadi 
teşekknllerin kuvvetlenmesine 
ye çoğalmasına çalışılıyor. 
Gerek kredi müesseselerin
de, gerek iktısadt teşekküller
de ziraatimlı:le sureti mahsu-

aada iıtigallmiıe şahit olacak
ıınız. 

Memleket iktııadiyabnda iş 
hayabm tanzim eden kanun 
l&yihUJ hazırdır. Ticareti tez
yit Ye teshil etmekle limanlar
da kolaylıklan artbrmakla bil-

haua iftigal edeceğiz. Harid 
ticareti inhisar albna alacağı· 

mız tarzında yapilan itaalar 
her ttırlO aslft esastan iridir. 

Maden kanunu llyihaıını 

MecliR takdim için hazırlıyo
ruz.: Esas fikir maden ftletil• 
meıine mini g&rUleo eski usul
lerin ve resimlerin ıalahıdır. 

Yerli metaın inkişaft için 
kanuni ve içtimai tedbirleri
mize devam edeceğiz ? 

Muhterem Efendiler, başlıca 

- Bir karga amma, canh 
değil Efendim. 

- Allah Allah ... 

Binbaşı ikinci müli%imi 
çağırdı: 

- Nuri Bey, dedi, Malat
yalı Ömer kusmuş mu? ağ· 
zından bir karga mı çıkmış? 

- Efendim, karganın bir 
budu çıkmış. 

- Ha ..• 
Binbaşı birinci mülazinıi 

çağırdı. 

- Sabri Bey, Malatyah 
Ömer kusmuş mu? Ağzından 
bir garga budu mu çıkmış? 

Birinci mülıizim güldü: 

- Hayır Ef., hayır... dedi, 
bir rivayet ağızdan ağıza kar 
topu gibi büyüyor. Hakikat 
şudur: Malatyalı Ömer !<ustu 
ve ağzından karga rengine 
benzer siyah maddeler çıktı. 
Bir kışlanın içindeki rivayet
ler bu hale gelirse bir mem· 
leketin içindeki rivayetler ne 
olmaz? 

itlerden bahsetmeğe çalıştım. 
Yorulmaz ve yılmaz mesai ile 
muvaffakıyete erdirilebilecek 
mevzulara temaa ettim. 

Ancak siz bize bu çetin 
vazifeleri emanet ediyorsunuı. 

bu hususta kararınızı reyleri
nizle izhar buyurmanızı istir
ham ederim. ,, 

Fırka grupu kabinenin 
programını mlittefikan tasvip 
etmiıtir. Bu itibarla mecliste 
hemen ittifakla itimat --eyi 
veıecektir. 

Osklidar 

HALE SiNEMASINDA 

Floransalı Kemancı 
Mümessili: Gonrad Vaid 

Programlarımız Cumartesi ve 
Çarşamba günleri değişir. 

Olimpiyat Spor Mecmuası 
Yine Güzel Çıktı 

Cumartesi aabablan cuma 
maçlannın Wsilltile çıkan 
Olimpiyat mecmuasının ikin
ci aayısı da gllzel ve renkli 
çıktı. An1'ara, lzmir ve ls
tanbuldald cuma maçlarmıo 
tafsilabm, kılişelerini de 
neşretmiftir. 

- Gelemez. " Emir var " Abf B. kolunda Nerminin 
ne demek ? Dilinize bir " Emir titred:ğinl lıiaaetti Ye ainir
Yar ,, dolamışsınız. Millet ıiıin lendi: 
upğınız mı ? Emir varsa size - Saygısızlar... diye ıöy-
var, bize değil. Gece yanlan lendi. 
genç bir kızı merkeze g6tnr- Sonra bir otomobili durdu-
miye ne hakkınız var ? rarak içine atladılar: 

- Fakat ••• - Kadıköy merkexine çeki 
Ahf B. Nerminin koluna ck:di. 

iİrdi ve yUrlidüler. Poiil te Abf B. Nermini otomobil-
yanlanndan geliyordu: de bırakarak merkez memu• 

- Efendim, Memur Bey... runu gördü. Gece yarısı bir 
- Mrmur Bey vazif"8i olmı- kızın merkeze çağrılmasın-

yan is,lerle uğraşacağına biraz daki densizliği anlattı. Mer
ke:ı memuru nazikti. Meseleyi 

kanunu okusun. Fazla rahatsız k d M"'dil · tt · · hal • M d . h avra ı. u nye e ışın • 
etme~n.·: tı llrıyette er şey lunduğunu bilmiyordu. Evvelce 
balledilmİftlr. Me?'ur B. ~erak verilı..ıiş bir emre göre hareket 
ederse yarın e.,.me gelır, ce· ettiğini ve ertesi gün mUdU-
n blDI alır, ıider. İtte okadan. ı riyetle konuşarak işi düzel· 

- Bat IUtUne Beyim. lec~ğini ·ıad~tti. 
Poll.I auklqb. ( Arkaaı var ) 
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iyi brq olmut bir çe~ fn- .,:-": ~~ h-::~:::. ~:;;;;~ ... ·::h. ı.:~:· EMLA" K VE EYTAM BANKASI 
kalidelik göze çarpar. ~ ~-~ "'J. FAYDA 

Size bu iyi brap ela aacalr ~!!!_ -" 
MOND - EXTRA bıçağı temin eder. 
Hv yerde Ablan bu MOND-EXTRA 

bıçatımn 1 O adedi 7 5 kunıttur. 
Toptan aabf : Kllrkçlhqa Han, No. 4 Galata. 

PIYER PIRIMY AN 

ŞARK 
Çikolatası her yerde bulunur. 
Fabrikası : İstanbul T ahtakale 

Telgraf adresi: Şark Şeker fabrikası 

daima birinciliği kazaıımıt bir 
harikai san'attir. FAYDA daha 
müessir, daha mükemmel ve 

" yarı yanya ucuzdur. Kokusu 
litif olup kat'iy yen ]eke yap-
maz. İnsanlara, hayvanlara ve 
nebatata zararı yoktur.FAYDA 
ismine dikkat ediniz. Devairi 
devlet, mües atı milliye, husu
siye ve ecnehiye, Seyriııefain, 
Hililiahmer. mektepler, hasta
neler, sıhhat yortları, büyük 
otel ve lokantalar, vapur kum-

panyaları FAYDA Ltimal ederler. Ha an ecza deposu. 

VAPURLAR DEMOKRASİ 
Meka acentufı Galata kBpril 
Bap B. 2362 .Şube acenteslı Slr

kech MGhilrdar sade hanı 22740 

IRE- ISKENDERIYE 
(IZMIR) vapuru 12 Mayıs 

Salı 10 da Galatadan 
hareketle İzmir, 

Pireye uğrayarak cumar· 
teai sabahı İskenderiyeye 
varacakbr . İskenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-
şam- (P• ) ye de uğn-

ba ıre yarak per-
şembe gelecektir. 

ADIKZADE BiRADERLE 

VAPURLARI 

KARADENİZ 
Maatazam " LUks Postasa 

Dumlu Punar 
ı:~ PAZAR 
gtlntl ak~amı Sirkeci nbb
mından hareketle ( Zongul
dak, lnelıolu, Ayancık, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve ••det edecektir. 

T ahillt ıçın Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acentalığa mllracaat. 

Telefon la. 2145 

Muharriri: T erceme eden: 
ETIENNE VACHEROT HÜSEYiN CAHlT BKY 

2 Büyük Cilt 
• 

Demokratik Devlet sistemi, bir Demokrasi hükümet idaresinde vatandaşın meyJ 
ve vazifesi, Demokrasiyi doğuran içtimai ve ıiyasi Amiller... V. S. Bütün bu mevzuları 
bu muazzam ve mühim eserde bulacakaımz. 

Demokrat ve Liik Tllrk vatandaşı Demokrasinin ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik 
prensipleri iyice kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser meb'us, hükumet erkim, 
memur, muallim, asker hulasa her Türkün ehemmiyetle alakadar olacağı bir kitaptır. 

"2,, ciltten ibaret bu kitabın fiati her yer için "3,, liradır. 

TURHAN V ALiDE 
Muharriri: Müderris Ahmet Refik Bey 

Saray kadınlarının, cahil hadım ağalarının devlet idare ve siyasetinde oynadıkları rolll 
ve Osmanlı imparatorluğunun Köpriilüler devrine tekaddüm eden bu devresindeki 
tezebzüp ve karışıklıkları bOtlln fecaati ile meydana koyan bu eser 150 kurUf fiatle 
satılmaktadır. 

Naşiri : KANAAT KÜTÜPHANiSI 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvalak lzmir Postası 

,-. .. !~~~~ 
17 de Sirkeciden hareket
le Gelibolu, Çanakkale, Ayva
lık ve İzmire azimet ve Çanak
kaleye · uğrayarak avdet ede
cektir. 

Yolcu biltıti vapurda da ve-

rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Tele'on: lat. 2210 

ZGhrevl haatahkları tedui
hanHİ Galata, KarakGyde b6rekçi 
fmnı aaraaında No. 34 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHIZES. 

KUMAŞLARININ MÜKEMMELiYETi 
BiciMiNİN KUSURSUZLUGU 
Vt BiLHASSA FIATLARININ UCUZLUGU 

itibarile 

ELBiSELERiN iZi 
Galata'da Karakly'de Bllylk maballebicinin tlstlnde klin 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikasından 

tedarik ve mubayaa etme:alz menf aatials icabıdır. 

~·J'lla kumqlanad- IMr .... 
Kostümler 
Caclıaa - beyas yGalll 

Pantolonlar 
iyi el• emper•eablllH pı..rdla 

Pardesüler 

16 1 / liradan 
2itibaren 

6 
17 1/ liradan 

2 itibaren 

Haaa•lar lçla m&ntahap çqltlercle 
Gabardla, Twld n fantazl kumqlardan 

Mantolar, Pardesüler 13 1 / llradaa 
ve Trençkotlar 2 ltibaren 

TEDIYATTA BOYOK TESHILAT 

Galatada O.manlı ban

kaıı sıruında Kaleli 

ma;azada istediiiniz 

kolaylıiı bulabilirainia. 

V uiyetnamelw, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve SenetJeriaizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NC>TER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Btıytık bU: liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar miali ıörülmemif bir airatle ıider •• 

Doğum ve kadm hastalıklan 
mlltehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Tllrbe, uki Hillliahmer binua 
No. 10 Telefon 1.t. 2623 

j S İ P 8 h İ Ocağından: 
Veli Efendi koşu mahalli 

çayır otu aleni müzayede ile t 
satılacaktır. 14 'lllayıı 931 de 

1 

ibalei kat'iyeai yapılacaktır. 
Herglln saat 14 den 17 ye 

kadar Ocakta müzayedeye 
iftirak olunabilir. 

TÔKK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi 20.000.000 TOrk Lirasa 

ihtiyat akçeleri : 1.050.000 Tnrk Lirdi 

Gerek İnşa edilmekte olaa 

Ve gerek meVCUt emlak tlzeriae 

en müsait ve mutedil .. ratt1• 

ve uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
V ADELI 'e V ADESlZ me\'duat kabul, ve müsait şerait ile 
HESA 81 CARI ve TASARRUF sandığı hesaplan açat· 

lıtanbul Şubesi : Bahçekapı 
Telefon : 24480 

üyük ·Tayyar 
• 

pıyangosu 

4üncükeşide11mayıs931dedl 
BÜYÜK ikramiye 
45,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,0 Liralık ikramiye 
VE: 35,000 LiRALIK BiR 
MOKAF AT VARDIR 

Balıkçılık Müfettişliğinden : 
Balta limanındaki Enmtll için mGnakaAya konald 

10 mayıı 931 tarihinde ihale edileceği ilin edilden kal 
malzemesile ıoğuk bava ve buz allt ve eclevab •• 
hakkındaki ıartname ve ke,ifnamelerin glrlkm Ulzum ·-
tadili bueblle yemıll milnakua 14 mayıı 931 perpmbe 
icra edilmek Ozera tehir edilmiştir. 

Baro Riyasetinden 
~/4/931 içtimaının devamı 11 /~931 pazarteai ual l.f 

talik edildiğinden rtıfekamn mezkür ann ve aaatte bela 
Baroya teırifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Mtlddeti biten birinci ve ikinci Reialerin la~..., 
2 - M&ddeti l>lten Sekiz medi9 azw yerin~ 

DR. SEMIRAMts ~ JI 
Pato!°I• Bakteriyoloa 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, ve intani ha.talar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddeai 
villyet kaJ'fııı ıs No. 
Mua1eneh•-: Telet.a ı.t-lııul U2S 
lkametwlhı : ,, ,, 2'D6 

Cilt 'e zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emraıı:a zUhrevl7e dlıpanterl 

batheklml 

Ankara caddeai ikdam 
Yurdu karpıında No. 71 

Her ıilD saat birden ikiye, 
dart buçaktan alqama kadar. 

D~Et:;~ 
Etfal lautaa..t imle~ ................... ~. 

8eyotlu llektap ..ak ~ 
Telefon Be lu 2"'6. 

ev•I, Slyul, ffaya6 n Hallı 

Wan ı ~ ........ ......,. 
Şeni eokata SS • S1 -
ABONE FlAn 

TORKIYE - ~ 
1400 kr. 
750 • 
400. 
uo • 
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