
''A IK MÜNAKA ADAN .......,.EKİNMEYİN" 

istanbulda müstakil olarak 
namzetliğini koyanların adedi 
dörde varmıştlr. Birisi Galip 
Kemali Beydir, ikincisi yüzbaşı 
mütekaidi Refik Firaki Beydir. 

Üçiincüsü Konseletci Asaf, 
dördüncüsü de muallim Lütfi 
Beylerdir. Teftiş heyetine ver
dikleri iatidalar arasında liti· 

ihtisaslarından istifade edilmek 
üzere yüksek memuriyetlere 
tayin edileceklerdi, bir kısmı 
da serbes meslek hayatına 
ablacaklardı. İşte Ankarada 
bulunan meb'uslar vaziyetlerinı 
bu suretle öğrendiler. 

Saat albya doğru Ankara 
telsiz telefon merkezinin yeni 
listeyi okuyacağı ilin edildi. 
Bu defa da Meclis koridor• 
larmda bulunanlar listeyi din
lemek üzere evlerinde telsiz 
ahizesi bulunan dostlarını ziya· 
rete şitap ettiler. 

Filhakika telsiz sekize yedi 
kala listeyi okudu. 

feye benziyen garip kelimeler 
vardır. 

Ayni suretle doktor Etem 
Vessaf Bey de müstakil olar~k 
seçilmesi için Aydmda bugun 
bir beyanname neşretmiştir ... 

Bu beyannamede serbes m~· 
nakaşayı yaratmak için ~azı
nin verdiği karardan istıfade 
edeceğini söylemektedir. 

Bundan bir buçuk saat ıon· 
ra da Hakimiyeti Milliye gazete· 
si hususi bir nüsha çıkardı ve 
vakhn geç olmasına rağmen 

müvezzilerin ellerinden kapışıldı. 

Gazi Hz. nin 
Beyannameleri 

Ha 1 k Fırkasının 
Namzet Listesi 

ikinci ue üçüncü sagfala· 
rımızda bulacaksınız j 

- Nekadar da biribırine benzıyorJar ... 

Dün, listenin öğleden sonra 
şehrimize geleceği şayi olmut
tu. Bu rivayet en ziyade tele
fon matmazellerini rahatsız 

etti. 
Saat ikiden sonra, telefonda 

Halk Fırkasını, kulağı delik 
makamları, gazeteleri arayan
larm haddi hesabı yoktu. 

- Allo ... Neresi orası 1 
Halk Fırkası mı ? 

- Allo ... Neresi orası? 
( * * ) gazetesi mi ? 

- Allo ... Neresi orası? 
-:- Allo . . . Matmazel . .. Çolr 

1 
beklettiniz... Tahammül kal
madı 1 

Beklediği cevabı alamıyan
ların telefonu öfke ile kapa
dıKları ve bazılarının sesle
rinde baygınlık titremeleri 
hissediliyordu ! 

r 
vrupada 

"\ 

Gizli Siyaset 
Yazan: lngiliz sabık 

Hariciye nazın 
Vinston Çurçil 
Beşinci sayfamızda 

1 



Beyanname 
Gazi Hz. Millete 

Hitap ediyor 
Ankara, 20 (A.A.)- C. H. 

Fırkası Umumi Reisi Gazi Mus
tafa Kemal Hz. fU beyanna
meyi neşir buyurmuşlardır : 

"Aziz vatandaşlarımf Seneler
den beri şab51ma ve reisi bulun
duğum Cümhuriyet H, Fırkası
na itimat ederek tevdi eylediği
niz devlet ve millet işlerini ha
kiki icaplara uyarak ifaya ça
lışmaktayız. Yapılmış işler yük
sek nazarlarınızm önündedir. 
Onları takdir ve tenkit etmek 
sizin hakkınızdır. Ancak biz 
memleket ve millet işlerini için
de yaşanılan umumi tutlar ve 
hadiselere göre en isabetli 
yapbğımıza vicdanen kani bll"' 
lunuyoruz. Bu kanaatlerdir ki 
bu dafaki intihapta dahi baş-
lamıt bulunduğumuz inkı-
lap ve itila mesaimize 
devam edebilmek ıçm iti
madınızı talep etmek üzere 
yüksek huzurunuza çıkıyoruz. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bu
gün dahi huzurunuzda vuku· 
bulacak beyanahmız açık ve 
kat'i olacakbr. Çünkll onla1 
yarın size hesabı verilmek mu· 
hakkak olan yapılacak işlerin 
ifadesidir. 
Mesai Ve Faaliyet Tarzrnm 

Esasları 
Aziz vatandaşlarım! Esasen 

hep beraber ilzerinde yürüdil
ğilmüz yol malumdur. Mesai ve 
faaliyet tarzımızın esaslan fır
kamızın programında ve bilhas
ıa dört sene evvel büyük kon
gremiz.in tasvibine iktiran eden 
umumi riyasetin program be
yannamesinde vazıhtır. Son 
ıenelerdeld ibraatnnızla bu 
Umumi Riyaset beyannamesi 
muhteviyab karşılafbnlına 
dört ıeno enel millete 
yapabilecdderimi.ıi anetn. 
ğ'imiz meseleler tizerinde 
oekadar ciddi plıpldığı ve 
azami derecde muvaffak o
lunduğu kolaylıkla göriUllr. Bi
zim buglln yeniden millete 
hatırlatmıya faydalı giSrdüğü
müz esas noktalar şunlardır. 

Esas Noktalar 
l - Ciimhuriyet Halk Fır

kasının cümhuriyetçi, milliyetçi. 
halkçı, devletçi, liyik ve inkı
lapçı vasıfları onun de~işmiyen 
bariz mahiyetidir. Bu mahiyeti 
ıu noktalar izah eder: 

a) Milli mefkureye sadık kal 
mak. b ) Milletin irade ve hi
kimi yetini devletin vatandaşa 
ve vatandaşın devlete karşılıklı 
vazifelerinin hakkile ifasını 
tanzim yolunda kullanmak. 

C Ferdi mesai ve faaliyeti 
esas tutmaıda beraber müm
kün olduğu kadar az zaman 
içinde milleti refaha ve mem
leketi mamuriyete reiştirmek 

için milletin umumi ve yüksek 
menfaatlerinin icap ettirdiği 
işlerle, bilhassa iktisadi saha
da devleti filen alakadar ve 
faal kılmak. 

SON POSTA . Nisan~ 

Gazi Hz. Perşembe Günü Gazetemizde 
* Hazırlıgacak Bir 

-tc 
Günlük 

Çocuk haftası perşembe tftntl oqlıyGr. OgO.n .. SON 
POSTA,, mn bazı kısımlan beş kişilik bir çocuk tahrir heyeti 
tarafından yazıbp ve cuma ntlsbası bu suretle hazırlanacakbr. 

Bu maksatla mektep idarelerine müracaat ettik. Seçilecek 
beş çocuk için bize ikişer namzet göndermelerini rica ettik. 
Dün namzetlerden bir kısmının isim ve resimlerini neşrettik. 
Bugün de mabadini neşrediyoruz. Bugün akfa:na kadar ge
lecek namzetler arasından (3) çocuk seçilecek ve yannki 
nüshamızda gazetemizin bir günlük tahrir heyetini tqkil 
edecek çoculdann isim ve resimleri ncşrolunacaktır. 

Bu çocuklar perşembe gtintl öğleden sonra saat ikide 
idarehanemize gelerek işo başlayacaklardı. Kendilerine aynca 
başmuallimleri vasıtasile haber verilecektir. 

* .. SON POSTA,, çocuk bayramının ikinci ve Oçtincll cuma 
Ye cumartesi günleri çocuklara mahsus bedava sinema vere
cektir. Bu sinemalar Beyoğlunda Elhamra, Şehzade
başında Ferah, Kadıköyünde Süreyya sinemalarıdır. Elhamra 

Çalışacak Ve Çacuk Kısmını 
* .. 

Xahrir .Heyeti Namzetleri 

aln.emuı cumarteİli onda, Ferah ainemuı dokuzda, Kaclık6y 
linemuı ise on birde baflıyacaktu. Sinemaya SON POSTA 
kulnbn azalan tercihan gireceklerdir. Şimdiye kadar SON 

POSTA kulübüne aza yazılmamıı olan çocuklann derhal 
idarehanemi:ıe müracaat ederek birer hüviyet kartı almalanm 
tavsiye ederiz. 

Buglln resimlerini nqrettiğimiz çocuklar bqtaa itibaren; 
(3) üncll mektepten Hasan, 13 nncil mektepten Salibattin, 
(35) inci mektepten Hidayet, (31) inci mektepten Abdurrah
man, (27) inci mektepten Saliha, 5 inci mektepten Mnmtu, 
{13) Uncil mektepten Adile, (15) inci mektepten Salahattin, 
alhncı mektepten Rebia Rıza, (6) mcı mektepten Hikmet 
Süleyman, (3) tincll mektepten Müzeyyen, (40) ıncı mektep
ten Mehmet, lnönü mekteb,nden Kemal ve Zeki, (15) inci 
mektepten Banu, (5) inci mektepten Ahmet Refik, (35) inci 
mektepten Ali Cengiz, (8) inci mekteptsn Zefabat ve Reşit, 
(40) ıncı mektepten Muzaffer Hanım ve Efendilerdir. 

Müntehibi Sanilere 
Hitap Ediyorlar 

Reiaicilmhur Hz. tarafın: 
yeni intihabat mOnasebe 
müntehiple: e hitap etmek OJ~ 
re tanzim edilen beyannaı:, 
ikmal edilmiıtir. Sureti ayJJ 
aşagı" dadır: 

C"" Ankara, 20 (A.A) - u ,,J 
huri yet Halk Fırkası Unı~ 
Reisi Gazi Mustafa ){e -"' 
Hz. ıu beyannameyi 11~ 
buyurmuılardır: 

Cümhuriyet Halk Fırk~ 
mensup muhtuem miio~ 
saııi arkadaılanm, Cümh . ti' 
Halk F11kaıı namına bazı:,,. 
hap dairelerinde oo 5' 
namzet g6ıtereceğime da~ ~ .. 
4-931 tarihli riyaset dı•v ~nyu 
karan maliimunuz olmuşlll'• .11 ~ril 

Fırkamu: namma naaaıP ~Yle 
Jermizi reylemize arzetti~ ..,J-n 
bugiin ayni noktaya tenı" ~ede 
etmeyi münasip gördüm. _.!~ 6 

Fırkamızın millete aneı;:i ~~ 
esas noktalar dahilindeki dl iı' ~ ..... 
ve faaliyetin bizim fikrin' ~t · 
ve görllşümüze iştirak et.aıif~ ~ar 
millet vekilleri tarafından taııı" 't k 
ve tenkit edilmesini iltiıa" }~tar 
ediyoruz. oettırı 

Bunda bilhassa beklediğiıııl' 111ık 
fayda, fn·kamızm candan d "erir 

Halk Fırkasının Müstakbel Çalışma Raporu tanperverane gayretlerinin t~ ~ 
rihine, tevsiine fırsat bulnı I' U lıtı 

faha liyiktirlar. kemmtıl ettirmek hususundaki ve ekseriya tahrif edilen b ,,ı ~~ı 2 - Türkiye caoıhuriyeti 
halkını ayn ayn smıflard'lD 
mllrekkep değil' ve fakat ferdi 
ve içtimai bayat için İf bölü· 
mil itibarile muhtelif meai 
erbabma aynlmıı bir camia 
telikki etmek eaaa prensip)e
rimizdendir. 

a) Çiftçiler, b) ldtçtlk an' -
at erbabı ve esnaf, C) Ame
le ve itçi. d ) Serbea meslek 
erbabı. f) tnccar, g) memur
lar Ttirk camiaaıır teşkil eden 
bqlıca çahımak zllmreleridir. 
Bunlann herbirinia çalışmam 
diğerinin •e umumi camianın 
bayat ve saadeti için zaruri 
dii-. Fırkamızın bu prensiple 
istihdaf ettiği gaye 1mıf mil
cadelesi yerine içtimai intizam 
ve tesantlt temin etmek ve 
birbirini nakzetoıiyecek surette 
ıı:enfaatlerde ahenk tesis eyle
mektir. Menfaatlu kabiliyet, 
marifet ve çalışma dereccaile 
mütenasip olW'. 

3 - Çiftçilerimizi kredi, 
istihsal kooperatiferi gibi ik
tısadi . teşekküUerc mazhar 
etmek ve bu teşekklllleri te
rakki ve tekemmül ettirmek 
gayedir. 

4 - Kllçük aan'atJar erba
bım, esnafı müşkülat ve zaaf
tan kurtarmak ve onlan daha 

kuvvetli. emniyetli bir vaziyete 
koymak için icap eden kredi 
müesseseleri yaratmak dO
şllndilğOmllz esaslı noktalardan 
biridir. 

5 - Milliyetçi Tlirk ame-
1eıJ Ye İfç.ileri mevcudiyetleri 
ve emeklerile Tllrk camiasının 
kıymetli uzuvlandır. Bu itibar
la amele ve itçilerin bayat Ye 
haklarmı •e menfeatlerini ıöz 
6nllnde tutanz. . 

6 - Serbe• meslek erba ... 
ilınıa milli Türk mevcudiyeti 
için çok IO:ıumlu ve faydalı 
olan hizmetleri fırkanın daima 
takdir gözO Boiinde tutulur. 

Kabiliyetleri ve hizmetleri 
karşılığını görmeleri için 
f aaliyetlcrl ıahasım açık 
ve emin bulundurmak ehem
miyet verdiğimiz vazifelerden• 
dir. 

7 - Memleketin inkişafında 
biiyllk ticaret, fabrika, büyük 
arazi ve çiftlik sahiplerinin 
faaliyetleri miihimdir. Normal 
çalışan ve tekniğe istinat eden 
sermaye sahipleri teşvik ve 
himayeye layiktir. 

8 - Milletin yüksek men
faatini daima göziinde tuta
rak bütün dikkat ve himmet
'erile vazifelerine hasrı hayat 

eden her türlü huzuru ve re· 

n _ Devletin yGksek bün- . d 1 k kikatlerin iyice anlaşılm8!1.,_ Ltb· 
~ mesaıye evam o unaca br. kolaylaşbrmaktır. Yapbğl el' ~ 

yesinin sarsllmaz temeli olan 3- Maarifi bugllne nisbetlo bilen ve hizmet yolunda te "le 
ve milli mefkfıreyi milli varlığı fazla çocuk okutacak basit bir birlerine inanan mefkiirecilet' ~~~ 
ve inkılabı kollayan ve koru- program albnda ileriye yüriit· olarak kendimizi tenkide ı0_! " 
yan Cümhuriyet ordusunun ve meyi mühim görüyoruz. Fikri hatap kılma)'I ltızumlu ıöP ~e 
onun fedakar ve kıymetli men- olduğu gibi bedeni inkişafa da yoruz. il 
tnplarmm daima hürmet ve çok ehemmiyet veririz. ••Bu ıebeplerdir ki li:ıdelt hto. 

f kiin. d tut ı Bilhassa milli ıeviyeye derin fırk k .l--ı --~ 11 .. ıere mev e u masına ~ma mensup ar aua.ı ıu~ -qi't 
sureti mabsusada itina ederiz. tarihimizin ilham el tiği yükaek dan bizim programımıza tat•- ıtıuı 

M h d 1 derecelere çıkarmak, heyecanla ~ ~L 
u terem vatan qlarım takip ettiğimiz büytlk emelle- tar olmıyan namzet1ere ,., la Qt 

Cümhuriyet Halk Fırkasının rimizdendir. Termeniz gibi ağır bır fedl' .1_11 
müstakar umumi ıiyasetini şu ~n 
1ilsa cümle açıkça ifadeye kifi· 4 - Sıhhat ve içtimai mu· kirbk istedim.. .., ~e 

avenet mesaimizi umumi ihti· B f d kirlı... 1 kr \ dir; zannederim: Y artta sulh, u e a gm mem e t · 
cihanda sulh için çalışıyoruz. yaçla miitenasip bir surette idaresi için fırkamı!!!dan meb'~ 
Bundan sonra arzetmek iste- tevsi- çarelerine tevessül o~u- ıeçmek vazifeni% kadar mOW-

k il h nacaktır. Türk camiası için-:le iıJ"' 
rim i m · it vaziyetimizi refa a . dd b' ..J _ bır· m-•---da matuf oldu"" 

L~ af d h cı en ımaye ve yarwma iUUa 
ve inı<lş a oğru areketli ht 1 l d'kk .. " emm· olunuz. 
bir gidiş haline koymak hu- mu aç o an ar ı at goz ... - _JI 

&usundaki düşüncelerimize kuv- müzün önündedir. Başka programdan ıeçev-
vetle bağlıyız. Bu yolda yürür- 5 - Nafıa işlerimiz her şu- ğiniz meb'uslar için fırdikıJk~ 

besinde ameli ve verimli Lir ___ !! • ken ehemmiyet vermiye lüzum müntehibi aa&İıerine 
gördüğümüz bazı esas nokta· tatbik programına tevfikan ta- noktası olarak gösterdi~ 
lan da arzedeyim: kip olunacak .. ır. Bu işlerden evsaf yalm~ liik Cümh~. 

1 - Bfitün inkılap netice· büyük feyiz ve kuvvet vasıtası ill , nıP"" 
lerini vatandaşların tam emni- olan demiryolu inşaatına ısrarla yetçi, m · iyetçı ve sa 
yetini ve milli nizam ve iozi- devam edeceğiz. ilk inşa olmakhr. ~tf 
batı,- dahili ·ve adli teşkilat ve programlanmn cidden müsta- Açık bırakbğım yerler İy 
kanunlarile koruyan ve hiçbir cel olan tatbiki yolunda çeki· hiçbir şahsiyet lehinde ve'!' 
hadise veya tesir önünde len sıkıntıların tamamen ye- aleyhinde herhangi bir te11'i' 
sarsılmıyan bir hükümet otori- rinde olduğu kanaatindeyiz. nim yoktur ve olmıyacaktır· ,.J 
tesi kurmak ve işletmek iole· Şimdiki inşaat devam etmekle Açık yerlere namzetliklel'P'.J' 
· · .. · t ı·d· beraber Sıvas-Ervurum Zonanl- k kl h kk d · d nmı ... m eme ı ır. &- oyaca ar a ın a vıc 11 

2 - Vergi kanunlarımızı il- dak-Havza hatlarının ve daha kanaatinize göre rey veruı' 
mi ve tatbiki bir itina ile ve sonra Ergani- Diyar!bekir bat- hassaten rica ettiğim husus~ 
milletin tediye kabiliyetini istib- tının yapılmasına başlanacakbr. Cilmhuriyet Halk Fırk••ı Umumi ıt' 
faf etmiyen bir zihniyetle tC"· (Devama 3 üncü aayfadaJ Cazi Mıutafa Kemal 

~~~~~~~~~~::;;:~========================:::;:;;===:===:.=~==~======~~~~===~~~~===~~~~~~d1 
Son Posia'nın Resimli Hikayesi: Pazar. ofu Hasan B. Ve Hırsız] 

1: Hasan B. - Ay karşıki ewe hınu p;.-1 2: Hasan B. - Pazar ola busız başı .•• ln 1 3: Hasan B. - Taliin varmlf, o eve 1'İr-

7or, dur aidip fUDU 7akalayım. qağl oradan, yoba polisi çağınrım. &eydin yakayı ele verirdin. 

4: Hasan 8. - Çilnkü orada bir mc'1'~ 
namzedi var. Geceleri "Acaba olacak mıyıa.11 
diye snbaha kadar uyumuyor. 



SON POST.A -
Düşünce Kuvvettir 1 Sözün Kısası "' . -1 Son Postanın Resimli Makalesi 

Rey;·=n=n::;.=am=e==== 
G.ai liı. Millete Hitap 

Ediyor. 
~ t.rafı 2'"i;ci sayfada ) 
~Mersin ve Samsun 
~ ın da inşaları girea 
~ mesai devresinin mü· 
~ . ~anlannda başlana
: ..... !la...!'lerıınizdendir. Vilayet 

iizerinde çalışmakla 
~~;:et' .. _. memleketi bağlı yan 
~lllli bir tose şebekesine 
'-dbiii için mümklln olan 

er alınacaktır. İktıaadi 
~ la vefa edecek bir 
~ 8" İşi idealimiz olmakla ..,L bugün müspet olarak 
~eğimiz şudur: 
~ b' IU iflerimizi mUte
..-.~-~ tarzda başarmak ilk 

8-&q'(Qlizden biridir. 
~ .._ İktısadt müllhazalan
~erkangi vekalet ve ma-
'- . taalluk eden bütün dev-
~nin milli iktuıat noktai 
' "-id a!l .mutlaka . kirlı olma· 
~ esını umumıyetle esas 
' Eskiden kalmış kanun
~ Ve usullerin zamanla bu 
"~~ıslahına ehemmiyet 
~ zerinde yaşadığımız 
~k servet membalarını iş
~ ve bu suretle istikba
~ · açmak ve aydınlatmak 

Yapılabilecek olan her 
lre tevesslll olunacaktır. 

S.hket içindeki dokuyucu 
ı...ııml'Qlf. ve küçllk büyük fab-

.... eli la!l' atlarına inkişaf vermek 
'ila lllizdir. Harici ticaretimi-

8" laıızimi başlıca işimizdir. 
' hususta ticaret erba
~İlı. faaliyetini semereli kıla-
~ Milli mahsulit ve ma· 
~mızın revaçlannın teshil, 
~~erini muhafaza ve ihraç 
~ leaıin tedbirlerile yakın
~dar olacağız. Sanayi 
~ e e-hemmiyet vermek-

~ltaııdqlanm 1 Noktai na
'-lt llıızı açık ve aamimt ola· 
~ lrıettim. Bunlan milleti• 
~ kuvvet ve hayatiyetine 
'llerek şimdiye kadar ol
' gibi tatbik ve icraya 
~~ak olabileceğimize em-
11.:~ vardır. Yapmak ikti
~da olmadığımız işleri 
~ucu, oyalayıcı sözlerle 
!"d diyerek millete karşı 
~ siyaset takip etmek 
Şi değildir. 

S llldi sevgili vatandqlanm, 
~ ve bana ıerefli yakın 
~ iıin unutulamz hatıra
~ taşıyan fır kama, C. Halk 
~ ııa itimadınızı isterim. 
!it .Jıc Büyük Millet Meclisin
~\. . et ve devlet işlerini be· 
~r bqarabilmeği çok 
!-ıt nıülibazalara tibi ola· 
~akdir ettiğim meb'us 
~ ~eri arkadaşlarımızın 
~ . ~ reylerinize arzettim. 
~ laabctli yUksek ve kat'i 

&İzindir. 
Çankaya ~4-193 l 

C. H. F. Umumi Reisi 
Gazi M. Kemal 

lf. Suphi B. 
\'i1ana Sefiri Oldu 
~a, 21 (H. M.)- HamSn Supbi Beyin Viyana 
~ ~ tayini tekarrilr et· 
~~ Vıyana sefiri Hamdi B. 

Ye nakledilecektir. 

Düseldorf 
~ t&rlllmemif katilin mtı
'-)f._._~tiraflanm d6rdllncil 

~okuyunuz. 

1 - Gasaon diyor ld: 
Herkes düşünebilir. Tabiat berkeae bir 

dlltünme aleti vermittir. Hlçkimae onu 

inhisar altına alamaz. Hiçkimae onu tite
lere koyup kapayamaz. 

2 - Yüzlerce defa 1üzlerce Hükümdar 
tefeklcOr Ozerlnde taaart11f etmek, inHnları 

dGtünmekten menetmek latemitlerdir. Fakat 
Fikir H dilfOnce hiçbir samaa bu tazyikin 
albnda kalmamııtar. 

3 - l>üfGnce ve tefekkür bir kuv
vettir. Kanet diye bildiğimiz ıeyden 

baıka bir kunettir. Bu kuvvetin 6nllne 
hıçbir ıeyle durmak milmklln değildir. 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Halk Fırkasının Meb'us Namzetleri 

Geçen Devre Meb'uslanndan 82 sinin 
• 
ismi Yeni Listeye Konmamıştır 

Ankara 20 (A.A) - COm· 
huriyet Halk Fırkası meb'us 
namzetleri listesi ıudur: 

ADANA 
Nafıa Vekili Hilmi Bey, Ada

na meb'usu Zamir Bey, Ada
nanın J>apuçlu köyOnden Resul 
oğlu Ömer, (bir namzet açık~ 

AFYONKARAHİSAR 
Afyonkarahisar meb'uslan 

Ali, Haydar, İzzet, İzzet Ulvi, 
Ruşen Eşref Beyler. (bir nam· 
zet açık) 

AKSARAY 
Aksaray meb'usu Besim 

Atalay, Manisa meb'uau Yatar 
Beyler. (Bir namzet açık) 

AMASYA 
Amasya meb'uslan Eaat, 

lamaii Halda, Nazif Beyler. 
ANKARA 

Ankara meb'uslan Ali, Halit 
Ferit, İhsan, Rifat Şakir, Kır
fehir meb'usu Yahya Galip, 
lmalib Harbiye fişek fabrikua 
ustabaşısı Eşref, Keskin Halitli 
k6yünden Ahmet oğlu Hasan, 
Ankaranan Paklar karyesinden 
kasap oğullanndan Abdullah 
oğlu Muslihüttin Beylerle Gazi 
Mustafa Kemal Hz. 

ANTALYA 
Antalya meb'uslan doktor 

Cemal, Rasih, Bursa Belediye 
reisi doktor Nazif Şerif, C. 
H. F. ve villyet idare heyeti 
azasından AYUkat Haydar 
Beyler. (Bir açık) 

ARTVİN 
Artivin meb'uslan Asım Ye 

Mehmet Ali B. ler. 
AYDIN 

Aydin meb'uslan Reşit Ga
lip, Tahsin, Dr. Mazhar, C. 
H. F. reisi Adnan Beyler, (bir 
namzet açık). 

BALIKESiR 

Hakin, Sabık Tllrkocaklan zım pq, MiW miidefaa vekili, 
müfettişi Hasan Reşit Beyler. Zekii, Edrine meb'usu Zeki 

BOLU Mes'ut, Diyarbekir meb'usu 
Bolu meb'uılan Cevat Ab- Znlfil Beyler (sabık) 

bas, Dr. Emin Cemal Falih EDiRNE 
Rıfkı. Hasan Cemil, Şükrll Edime meb'usu Faik, Hasan 
Beyler (bir namzet açık). Hayri, Şakir, sabık meb'ua 

BORDUR Şeref BeyleELAztz 
İktısat Vekili Şeref 8. ( bir Ahmet Saffet, Eliziz meb-

namzet açık ) 
BURSA 'uslan Fazıl Ahmet, Hasan 

Bursa meb'uılsrı Asaf, Mus- Tahsin, HOseyin, sabık Tahran 
tafa Fehmi, Maarif Vekili Esat, Bpylik elçi~~ziN1c~~evket B.ler. 

B. M. M. Reis Vekili Rafe~ Erzincan meb'usu abdülhak, 
Aydın meb'usu Emin Fikri, ziz Samih ve Saffet Beyler. 
Bursa meb'usu bakteriolog ' ERZURUM 
Refik, Rasim Ferit, Antalya Erzurum meb'uslan doktor 
belediye reisi Galip Beyler. Ahmet Fikri, Nafiz, Nafi Atuf, 

C~BELİBEREKET, ~eeip Asım, Aziz Beylerle 
Cebelıbereket meb uslan lataabul meb'uau Hakkı Şinasi Pı. 

~~ci. Pqa, Mamure yol dairdi ESKiŞEHiR 
ıkio~ ıube ~~baba~ Huan Eskişehir meb 'usu Emin B., 

Baari, H. F. reaaı lbrabim beyler. tkitehir lalim aokak TGrk· 
ÇANAKKALE entokat karyesi fırka ocak 

Çanakkale meb'uaları Samih elti çiftçi Cafer B., Eakifehir 
Rifat, ŞilkrO, Ziya Gevhe!, timendifer fabrikası makine 
Balıkesir meb'usu Osman Nı· montörü Ali oğlu Ahmet B., 
yazi Beyler. DarOlfnnun tarih mildern.i 

ÇANKRI Yusuf Ziya Bey. 
Çankırı meb'us!an Maliye GAZIA YINTAP 

Vekili Abdlilbalik, Rifat, Talat, GaziayintapJmeb'uslan Ahmet, 
Ziya Beyler. Kıhç Ali, Reşit ve Şahin B.ler. 

ÇORUM GIR ESUN 
Çorum meb'uslan doktor Gireson meb'uslan Klzım, 

Mustafa, İsmail Kemal, ismet, Hakkı Tarık, Şevket, lzmir 
Mlinir, Sungurlunun Hacılarha· meb'usu Münir Beylerle lstan
nı köyünden Kara Mehmet bul meb'usu Ihsan Paşa. 
oğullarından çiftçi Hasan oğlu GÜMÜŞANE 
Bekir, Evci Yeni köyün.de~ Gümüşane meb'uslan Ha-
Zülfikar oğullanndan çıftçı san Fehmi, Şevket, lstanbul 
Riza oğlu Nabi Beyler. meb'usu Edip ~ervet Beyler. 

DENiZLİ HAKKARİ 
Denizli meb'uslan Dr. Ki· Hakkari meb'usu İbrahim B. 

zım, Emin Aılan, Haydar RUı· f ÇEL 
tü, Mazhar Müfit, Necip Ali, lçel meb'usu Emin ve Hak· 
Yusuf Bey:ler. kı Beyler. 

DIY ARBEKIR tsT ANBUL 
Di arbekir meb'uslan KA· 1stanbul meb'uslan Abdili-

• 
ister 

• 
inanma! 

• 
ister 

• 
inan, 

hak Himit, Akçora oğlu Yu
suf, Ahmet Rasim, Sıhhiye ve
kili Refik, Hamdi, Samsun 
meb'usu Ali Rana, C. H. F. 
idare heyeti azasından Sa
lih Cimcoz, sabık müzeler 
müdürü Halil, dokumacı mü
hendisi Hasan Basri, Y edikule 
deri fabrikası usta başısı Ham
di, Seyrisefain fabrikasında 
tesviyeci Yaşar, Bayazıtta Ok· 
çularda kunduracı Hayrullah 
Beyle, (4 namzet açık). 

IZMIR 
lzmir meb'usları Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü, Ki
mil, Mahmut Esat, Mus
tafa Rahmi, Osman zade 
Hamdi, Saracoğlu ŞükrU, Vi
sıf, Mahmut Celal, Kestane 
pazuında alih ziraiye ve ma• 
kine imalitanesi sahibi demirci 
Mehmet Saadettin Beyler. ( 2 
namzet açık ) 

ISPARTA 
Isparta meb 'usları HUıeyin 

Hnınn, lbrahim, Mükerrem B. 
ler. (Bir namzet açıktır.) 

KARS 
Kars meb'uıları Fuat, Baha 

Tali, Faik, Zonguldak meb'usu 
Nazif, Avukat Ômer Kamil Bey
lerle Kahire sefiri Muhittin Pş. 

KASTAMONU 
Kastamonu meb'uslan Refik, 

Ali Rıza, Cemal, Velet, Yoz
gat meb'usu Tahsin, Daday 
kazası Bağlısamancık köyünden 
çiftçi Halil Beyler. (Bir namzet 
açık. KA YSERI 

Kayseri meb'usu Ahmet 
Hilmi, Reşit, Kayseri baro re
isi Azmi Beyler. (2 namzet açık) 

KIRKLARELi 
Kırklareli meb'usu Dr. Fuat, 

Şevket, Mehmet, Nahit Beyler. 
KIRŞEHIR 

Kırşehir meb'usu Hazım, 
Lütfi Müfit, Çiftçi Ahmet oğ
lu Serdar Beyler. 

KOCAELi 

Münderecatımızın çok-
lugundan dercedileme
mişiir. 

MALATYA 
Malatya meb'uslan Başvekil 

ismet Pqa Hz. Abdülmuttalip, 
Hilmi, Mahmut Nedim, Vasıf, Ha· 
tim Beyzade C.:iftçi Talat Beyler. 

MANiSA 
Manisa meb'mlan Kini. 

Mustafa Fevzi, Oıman, Mardin 
meb'usu Yakuk Kadri, Cebeli
bereket meb'usu Sabri, sabık 
lzmir ticaret odası Umumi ki· 
tibi Turgut, Esbak Adliye Ve
kili Refik Şevket, Sarobanlı 
köyünden Misli zade çiftçi 
Halil Beyler ( bir açık ) 

MARAŞ 
Marq meb 'uslan Abdlllka· 

dir, Behçet, Mithat ve Mardin 
meb'usu Nuri Beyler. 

MARDiN 
Mardin meb'uslan Abdürrezzak, 

Ali Rıza ve lrf an Ferit Beyler. 
MERSiN 

Urfa meb'usu Ferit Celil, 
C. H. F. idare heyetinden 
Fikri, Viliyet encümeni daimi 
azasından Hamdi Beyler • 

MUCLA 
meb 'usu Dahiliye 

.eKıll Şilküril Kaya, Yunus 
Nadi, Nuri C. H. F. reisi 
Hüseyin Nami Beyler. 

NIGDE 
Niğde meb'usları Faik, Halit, 

kimyager muallim Ahmet Refik 
Beyler ( bir açık) 

ORDU 
Ordu meb'uslan Hamdi, 

Recai, Şevket, lsmail, Uyanış 
gazetesi sahibi Ahmet fhıan B.ler. 

RiZE 
Rize meb 'uslan Akif, Ali, 

Atıf,Esat, Fuat, Hasan Cavit B.ler. 
SAMSUN 

Samsun meb'uslan Asım, 
Ethem Beylerle Çarşambalı Haca 
Yunuı zade çiftçi Mahmut, C. H. 
F. reisi Emin Beyler (iki açık) 

SÜRT 
Siirt meb'ualan Halil Hulki 

ve Mahmut Beyler. 
SiNOP 

Sinop meb'uslan Recep Znh~ 
Yusuf Kemal, Sivas meb'usu ~ 
rahim Aliettin Beyler (Bir açık) 

SiVAS 
Sivas meb'uılan Necmettin 

Sadık, Rahmi, Rasim, Remzi, 
Şemsettin, Ziyaettin Beylerle 
Hafik kazası idik köyünden 
Zor Abbas oğullarından çiftçi 
Mehmet oğlu lsmail 

ŞEBİNKARAHlsAR 
Şebinkarahisar meb'usu lsmail, 

Sadri Maksudi,Muhtelit Mahkeme 
Tiirk Ajanı Vasfi Raşit beyler. 

TEKIRDAC 
Tekirdağ meb'uslan Celll 

Nuri, Cemil, Faik beyler.(laçık). 
TOK.c\T 

Tokat meb'usları Bekir Llıt
fil, Mustafa Vasfi, Süreyya 
Tevfik, Konya meb'usu Hüs
nü, Muhtelit mahkeme Tilrk 
Ajanı Nizam Beyler. 

TRABZON 
Trabzon meb'uslan Hasan, 

Nebi zade Hamdi, Süleyman 
Sım, Gilmüşane meb'usu Halil 
Nihat, Marangoz Hakkı ve 
Avukat Refet Beyler. 

Balıkesir meb'usu Ali Suuri 
lsmail Hakkı Beyler, B. M. M. 
Reisi Kizım Pş. Hz., Mehmet 
Cavit, Giresun meb'usu Ha
cim Muhittin, sabık meb'us 
Gelibolulu Yörük oğulların
dan İbrahim, Bandırmalı avu
kat Vasfi, Edremitte eczacı 
Muzaffer. Etçi oğlu Haydar, 
Beyler. (Bir namzet açık 

Meb'us intihabab cuma 
gllnü yapılacak. Demtk ki 
önümüzde daha iki Oç 
glln kaldı. 

namına olmayıp müstakil· 
len meb~usluğunu ilin 
edecek kimsenin, kendi· 
sını millete tanıtması 
lhımdır. 

Kocaeli meb'usu lbrahim 
Süreyya, Kocaeli meb'uıu Ke
malettin, Kocaeli cıeb'usu Ra
gıp, Kocaeli meb'usu Reşit 

Saffet, Salihattin Beyler.(iki açık) 

URFA: Urfa mab'uılan AU Salp, 
Refet, Mahmut ve Dr. Refat Beyler. 

VAN: Vaa meb'uılan Münlp ve 
Hakla Beyler. 

BAYAZIT 
Bayazıt meb'usu Halit Ye 

Ihsan, Sabık meb'ua evlenme 

1 
memuru Ubeydullah Beyler. 

BiLECiK 
Bilecik meb'uau İbrahim, 

Yozgat meb'usu Salih, Ba1J.. 
kesir meb'usu·Hayrettin Beyler. 

MUŞ 

Bu intihapta (30) kadar 
milstakil meb'm intihap 
edilecek. 

Fakat şimdiye kadar 
mllstakillen namzetliklerini 
koyanların adedi d6rt befi 
geçmedi, bundan aonra 
namzetlik ilim için de 
vakit kalmadı. Bir fırka 

Bunun için zaman ol
madığına ve şimdiye kadar 
pek az kimsenin mliracaat 
ettiğine göre, bu devrede 
Bliyilk Millet Meclisinde 
bir mnstakil meb'uslar 
grupu bulunabileceğine, 
artık: 

lmr /111111, l••r inanma I Bitlis meb'usu Muhittin Na
mi, Kocaeli meb'uau Kılmcoila L----------------:------------------

KONYA 
Konya meb'uslan Ahmet 

Hamdi, Kizım Hüsnil, Kemal 
Zaim, Mustafa, Naim Hazım, 
Tevfik Fikret, Refik, sabık 
Aksaray meb 'usu Kizım, avu
kat Sarn, Hayıroğlu köyünden 
Mustafa Lutfi Beyler. (bir açık) 

KÜTAHYA 
Kütahya meb'usu fbrahim, 

C. H. F. katibi umumisi Recep, 
Bursa meb'usu Muhlis, C. H. F. 
reisi avukat Hakkı, Uluk6yde 

Davut oğlu Ömer beyler. (2açak) 

YOZGAT: Yozgat meb'ualan 
Avni, Hamdi, Süleyman Sırn Bey· 
lerle belediye aı.asından Avni ve 
Botazllyan kazaıından Belediye 
axaaı Ahmet Cevdet Beyler. 

ZONGULDAK 
Zonl'uldak meb'ualuı Celll 

Sahir, Halil, Ra.-ıp, Rifat, Ma· 
den kömilrG itleri tirketinde 
Tqbancı ocaj'I amele bat 
çavuıu Bajbklı Huan, Kozlu 
firketlnd• amele bqça VUfU Eaat 
Beyler. 
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ltı - Ankarada teşebbüsatta bu· 
ııa:d;nı. Maarif Vekili Beyefendi
hi) e tasvip buyurdukları veç• 
•ıt e hundan ıonra mektepte Fran
""';" konuşulacaktır. Türkçe ko-
~ ceza görecektir. 

ld u i'Üzel, fakat bizzat mektep 
)'e~;eainin içinde Fransızca bilmi
l.._k er oluna kararın tatbikine 
... irı var mıdır? Meıeli Müdilr 
... \l.\'İ • 
~°" n1 Nurettin Beyle türkçe 
~ Utftıak mecburiyetindedir. 

lllc.ii bu zat Fransızca bilmez. 

\lli~~ra mektepte müdürü ıa
Soo . •tvedilmifti, Onun yerine 
SQo ~alık muallimlik maaşın~ 
'-lir. h .. ~ zamla Seyrisefainin ta
-. edıp yeni niyetine aat&n aldığı 
,ur"'rlar gibi, bir yıllanmı' mu
-. tltden yeni bir ders nazırı 
c~da getirildi. 

" . •kat asıl işin tuhafı müdürü l\f 1 Yerine getirilen bu zate henil:ı. 
'da "-aaş bile almadan yeni bir 
)eıı• ~.ayandı, döşendi ve içeri 
... 

1
, ır insan girdi. Bu da kim 

ı..~'!4:, kalmadan öğrendik ki 
~~r~ •ani imiş. Şimdi iki tane 
'"Ur~ 1ani var. Buna mümasil 
•l~ b~r •ürü garip!iklere tesad~f 
S bilir, Bütün bunları yazarak 
--~ •tr-ıtmıya hiç hacet yoktu; 
..... •~ fazla söylemiye ne lüzum 

S 'te bugünkü yemek listemiz: 
a ah kahvaltısı: 7 tane yetin, 

i\. ekmek. bJle yemeği : Fasulye pilav. 
.\ ndi kavaltısı: Çay, ekmek. 

lctaın yemeği : Mercimek bir 
Q·. tane elma. 

~ •hyor ınu&unuı, aziz ve muh
~ Bf. ler, biliyor musunuz ki 
~llik TASARA Y lisesinde, 1400 
"'•l G muazzam bir g~nçJik kafi-

ç rihnektedir. 

80 Birkaç Talebe 
-~~ N - POSTA : Bahs~dilen 
'lııı~la~ doğru ise Maarif ldare
'-t__. tıddetle ve ehemmiyetle 

1 dikkatini celbederiz. 

~ikamız: No. 7 

Eski kıra/ kabinesind•n lı.tuicip nazırı kont d6 Romanones ile muhafa~rtkô.r 
Parlbl azası re§ TMrirlerken 

Şimdi başvelcdlet mü.teıa,./ığına tayin edilen Sanşezgerra ile başvekil M. Alkaıa 
Zamora, kristal rey sandıklarına regl1trini atıyorlar 

ispanyada filde hüküm süren kanaate r•tihabattanberi amele ekse
göre muhafazakarların verdiği 'ıtJ,etinin mahsus bir surette 

Vaziyet takrir meselesinden hükumetin, ~z.aldığını is~at. eden son ~ir 
Madrit, 19 (A.A) - Cüm- l'b all h t' , ıkı kısmı ıntıbabın efkarı 

huriyet bayragıv nın şeklini te~ ı er arın muza ere ı . sayej . d l f ka 1 · d 'h · - · l'b' umumıye e ame e ır ıı a ey-
bit için bir komiıyon teşkil sı~ e 1 • raz ~ttig• ~· 1 ıyet hine bir cereyan hasıl olmıya 
ııdilmiştir. hiik~metı _devırmek . ımkin.m ~ladığım göstermektedir. 

* muhafazakarlardan hıç olmazsa t Bu yeni vaziyet karşısında 
Madrit, 1 g (A.A) - BUtün aonbabara kadar • sclbetmiştir. muhafa-zakarların yeniden fevke 

darnlfünunlarda derslere ya· b b 
rınki pazartesi gününden iti- İşsizlik hakkmdaki tetkikatını gelmeleri kadar ta ii irşey 
haren başlanacaktır. o zamana kadar ikmal edecek o~maz. · 

• olan kumisyon bu husus- lJ1. Musolini'nin Beyanatl 
Sevile J 9 (A.A) - Siyasi taki raporu muhafazakarlara Viyana, 19 (A.A) _ "Neue 

mahiyetteki tazahür ve nilma· amele ve libP.raHer arasındaki Feri Pres,. gazetesinin bir mu

yişlere askerlerin iştiraki me- ittifakı bozmaya teşebbüs için habiri Avusturya - Alman güm
nedilmiştir. Komünistlerin tah- yeni bir vesile verebilir. riik itilafı hakkında ltalya Ba9-
rikile vuku bulan son arbede- Kabinenin mukadderatı vekili M. Muıoliniden bir mü· 
ler dolayısiJe 40 kişi tevkif Lloyd Georgesle kendisine likat istemistir. M. Muaolini 
edifmiftİr. ıimdilik sadık kalan 37 liberal hu milnaaebetle muhabire vaki 

* ) M meb 'usun elindedir. Maamafib bcyanahnda gümrük maniaları-Madrit, 19 (A.A - eş-
e M ı. l · hu meb'uslardan bazıları liberal nan ticareti felce uğratmak ıu· rutiyetçiler ortes ec ıs erınce 

meşru tanınacak olan yeni fırkasmdan ayrılıp ayn bir retinde yaptığı tesiri llyıkile 
• takdir cltitini söylemekle bera· 

hükumetle bir arada çalışa- grup teşkil eden 15 meb usa her bütlin beşeriyete ızhrap 
Çaklardır. iltihaka mütt!mayil görUnmek-lf- çektiren işsizliğe bu mania ve 

(A A) D tedir. Eğer Lloyd George bun- müşküllerin sebep oldu<ru kana-
Madrit, 19 . - ahi- d b k k 1 .. ları ken isile irli te a mıya atinde bulurımadığını kaydelml9-

liye Nazırı, mahkme tarafın- ikna edemezse liberal fırkası tir. 
dan karar verildiği takdirde, infisaha uğrıyacak ve amele Bir memleketin dahili işle-
ceneral Herengueryi tevkif db kabinesi sarsılnuya başhya- rine uygun dü,en bir te ir 
ettireceğini sö~emiştir. cakbr. diğer bir memlekette ayni mü-

Valence, 19 (A.A) - Baş Böyle bir ihtimalin y~~ın ıait tesiri hasıl edemez. 
piskopos cümhuriyet idaresine bir atide tahakkuku takdırm- İtalya, ne Türkiyenin ne de 
mutavaat etmiştir. de muhafazakarlar daha son- Rusyanın i,Hrak etmiyecekleri 

J iktısadi herhangi bir ittihadm 
ngilterede Ftrka/ann baharden evvel hUcumlannı ı devamlı bir teşekkül olamıya· 

Vaziyeti yeniliyeceklerdir. cağını kendisine noktai nazar 
Londra, 18 - Siyasi meha- , Diğer taraftan son umumi olarak kabul etmiştir . ., 

"' ADI HUCAHTAR KUC 
f 

- 2 - Sofranın etrafında herkes 
Nermin eve girdiği vakit, ıusuyordu ve hiç kimse Ner

korkudan benzi uçmuştu. Kü· minin yüzüne bakmadı. Yalnız, 
çük halasmın karşısına çıka- Fer hun de Hanı mm küçük kı:ııı 
cak kuvveti kendinde bulamı- Münevver bağırdı: 

- -----
SERVER BEDi 

t,ll~~~in bütün bu sözleri 
~ts' ır rüya gibi dinliyor ve 
•U\1 ut bir tebessümle gUlüm
t .10rd 
"lldı u. Okadar dalmııtı ve 
t nın ve d'V• •tı k d' q'Y&lil r ıgı ümı ere en ı 
)otd" e ~kadar ilaveler yapı
''"lcetnı kı . havanın karardığını 

edı. Hnıniye H. llmba 

yakmak için yerinden kalkınca 

Nermin çok geçikeceğini anla

dı ve ertesi akşam tekrar gel

mek Uzere oradan çıktı. 

Yollarda elektrikler yanlllJ.fh. 

Nermin ıoluk ıoluğa k~p
yordu. 

yor ve dizleri titriyordu. Hele - A... işte, Nermln ablam 
ev halkının sofraya oturdukla- geldi. 
rını beslemeden öğrenince Ferhunde H., gürültü yap~ 
büsbütün eli ayağı kesildi. mamıya çalışarak sandalyasını 

Şimdiye kadar bu derece çeken ve yerine oturan Ner
g_eç kaldığı hiç vaki olmamışb. mine hAla bakmıyordu. ince 
En makul sebeplerle bile uzun vticudile dim dik oturu· 
Ferhunde Hanımın öfkesini d t k katlarınan 
yatıştırmak mllmkiin değildi. yor u ve ça ı 
En btıyilk hrtmaya h8%1rlana- J &lhna doldurduğu .. buruşuklar 
rak, etrafım g6remiyecek bir yüzilnden bliıbiitu? . es~er 
halde pşkm ve iÖzleri karar• glrünen kuru ve ımırli yuztı-
mlf, yemek odaıına firdJ. nü önOne iğinifti. 

Avrupada Harpten Evvelki 
lf.. • Gizli Siyaset 

lf

Tekrar Canlandı 
Yazan: Winston Churchill 

Sabık lngiliz Hariciye Nazın 
/ Ba makalenin 7'ürlcigede 

POST A'ga aittir.} 
neşir hakkı galnız SON 

Almanya· Avusturya güm. " 
rük itilafı Avrupa diplomaö 
ılni ursan bir darbe gibi 
geldi. Bu ıademenin aln.leri 
daha uzun mllddet Awupayı 
f.tgal edecektir. 

Eski dlinyamn bir gizli si
yaset ıistemi vardır. Bu siya
sete artık 6lmllf nazarile ba· 
kıbyordu. Fakat Alman-Avus
turya itilafı bu eski diplomasi 
ıisteminin tekrar canlandığım 
gösterdi. Almanya ve Avustur
ya Avrupa birliği mOzakereleri
ne iştirak ettikleri halde, timdi
ye kadar böyle bir itilaf ak
tine çahşbklarını hi11ettirme
miflerdi. 

Avusbırya, bugüne kadar 
mazhar olduğu bütün yardım
ları Cemiyeti Akvama horçlu 
olduğu halde, ona bu plh
nıdan bahsetmemişti. 

Bu iki devlet kendi ken
dilerine haşhaşa verdiler, 
bir köşeye çekilip sessizce 
konuştular. Sonra btitün ce· 
saretlerini toplıyarak ortaya 
çıktılar ve yaptıklarını dünya
ya ilan ettiler. 

Bütün Avrupa şaşırdı. Her 
tarafta, 11 ne miinasebetsizlik, 
ne nankörlük,. sesleri yükseldi. 
Bilhassa tahdidi· teslihat mü
zakerelerinin arfesinde yapılan 
bu hareketi beceriksizlikle 
ittiham ettiler. 

Bütün bu ithamlara Alman
ya ve Avusturya sadece bir 
baş salladılar: 
r ...:.. Buyurun, ne yapacaksa-
nız yapın dediler. 

Niçin Kızdılar ? 
Almanya - Avusturya ara-

sında aktedilen bu gümrük 
itilafı neden bu kadar gürültü 
kopardı ? Hepimiz gUmrük 
tarifelerinin tevlit ettiği mania
lardan dolayı Avrupanın ikh
aaden mahva doğru gittiğin
den şikayet etmiyor mu idik? 
işte size bir itilif ki bu mani
lerden birini ortadan kaldır· 
maktan başka hirşey değildir. 
Avruparwn Balkanlara dönme
sinden · korkmuyor mu idil? 
işte bu korkuyu izale 
ede-n bir teşebbüs, 

'°'ım•nya ISaşvekıh 

Brüning 
Briand memnun değil, bilakis 
Almanya ve Avusturyanın bu 
hareketi onu kızdırdı. Bu 
hareketi muahedelere mlinafl 
bulduğunu bildirdi. 

lngiliz Hariciye Nazın Hin· 
derson araya girmiye mecbur 
oldu. Fransızlara : 

- Telaş etmeyin; dedi. Bu 
iş zannettiğiniz kadar fena 
birşey değil. Ne yapalım, kar• 
şımızdakiler Alman. Tabii böy• 
le hareket edeceklerdi. Sonra 
Almanlara döndü. 

- Sonunda herf ey düzele
cek. Fakat ne olursa o1sun 
mutat merasimi yapmıya ... mec
bursunuz. Bu itilifınııı Cemi· 
yeti Akvamatescil ettirmelisi
niz. Eğer bu itilifı aktetmekte 
kendinizi haklı buluyonanız, 
neden Cemiyeti Akvama git
mekten çekiniyorsunuz? 

ltila.f m Hakiki Manası 
Bütün bu gürültünün mana• 

ıını anlamak için işin iç ytizünll 
araştırmak lazımdır. 

Avusturya - Almanya güm• 
rük itilafının altında Alman 
ittihadı meselesi gizlidir. 

Almanya umumi harpten 
mağlup çıktı, arazisinin bir 
kısmıni kaybetti. NUfuıundan 
5 - 6 milyon kişi, arazisinden 
40 bin kilometre murabbaı 

arazi eksildi. 
f Devamı 7 inci sayfada j 

. Fransa Hariciye nazırı Bri- ................ ,...,.,...~---~--------.-. 
and Avrupada bir birlik vücu- 1 = TAKVİM -
da getirmiye çahşmıyor mıydı? 

Glin 30 22 ·Nisan - 931 KaaımloS 
Avrupa birliğini hiltiin dev]et· 
lere büyük bir mefkure gibi Arabi Ruıat 

S • Zilhicce • 1'49 9 - NIHn - 1347 
kabul ettirmek istemiyor mıy• 
dı? iste Almanya ve Avusturya Vaktt-Ezaııl·'lanh Vakıt-Esant-Vautt 

kk k d Gilnet 10.16 1 5 .ıı Aktamk2..- 18 .53 
hu projenin taha u una oğru ö;ıe s. 11 12.12 Yatn t.59 20. 2~ 
bir adım atmış oluyorlar. tıı.ındl '· os 16. oo İmaak s. 26 3. 20 

BUtün bunlara rağmen 

Malik B. de çok ciddiydi. 
Müşkül anlarda, Nermini hiç 
olma.ısa gözlerile himaye eden 
bu adam da ona bakmıyordu. 

Yemekte Milnevverin mana
aız ve çocuk<,a birkaç ıözün-
den baıka, ağızlardan bir 
kelime çıkmadı. Y almz, ye
meğin sonunda, Ferhunde H. 
tiz bir ıeale hizmetclyi ça
ğırdı: 

- Şadan, dedi, Münevver 
yemeğini yedi, al onu yuk~rı 
çıkar, biru oyala! 

Nermin, bu emri veren Fer
lnınde Hanıma dikkatle bak· 
maktan l:endini alamadı. KB-

çok halasında fevkalade bir 
hal vardı Ôfkelidi, fakat her 
vakitki gibi kendini tutamıya
rak bağırıp çağıracağa benze
miyordu; öy?e bir duruşu ve 
konuşcıu vardı ki ehemmiyetli 
birşeyler düşiirmUş, hazırlamış 
gibidi; bunu yapıncıya kadar 
sükunetini kaybetmiyecek gibi 
görünüyordu. 

Nt:rmin korkudan yemek 
yiyememişti; hizmetçi Münev
veri a~ıp götürdiikten sonra 
Nermin de yavaşca kalktı; fa
kat, halası, kuru h~r el işaretile• 

Oturt Dedi. 
(Arkas1var ) 
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Yann akşam 

MELE K SİNEMASINDA 
DANIEL PAROLA - GASTON JACOUET de Beş Kardeşini Birden Boğdurdu 

l Floria Felemenk 
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0çilncl Murat Manisa da iken l tanat ıftrmek iatiyen bir binti 
tehzadeler latanbulda buhma- larailin bqbqa verdikleri za• 
fOl"larcb. Ejer iatemif olaalanL man g-irilfecekleri mesele her 
tahb, altaaab elde etmek için halde zavallı vatan hesabına, 
tetebblate bulunurlardı ye o ~emleket lehine kaydedilecek 
a••a•• .uyuı rekabetleri, -'eyler değildi. 
ibtirulua dlflbıllecek oluna _ Bunlaruı ikiai de bu ande 
muhakkak keaclilerine taraftar talün, tesadnfan ellerine btrak
cla bulabilirlerdi. Bayle u [çok ·bğı koca memleketin ne dabib 
fnath bir zamanda ses çakar- ve ne harici aiyuetini habrla· 
•yaa fdazadelerin IODra ayak- nna bile getirmiyorlardı. 
•••malan, iayaa etmeleri İle icabında ve kendi menfa· 
ihtimal dahilinde dejildL tine temu eden noktalarda 

Mumafih yeni pac:liphm herteye burnmıa Mkan aaray 
ilk balı iracte.i ile itleaen ba zihniyeti bayle dilim Ye vefat 
cinayetin cezuuu 0çllncll Mu- Anlarında en mnbim meseleleri 
racim nlltlan çektiler. O, bet zamanlannm Yezirlerine bara
kardeşini boğdurarak aıdnr- kırlardı. 
milştn. Buna bedel kendi ev- Bereket venin ki Sokulla, 
litlarmdan on dokuz oğlu ve ihtiyarlamağa bqlamakla 
yirmi llç kızı namurat olarak beraber yine baria ft sefih 
ayni feci yoldan g-eçmit!er ve hükümdarlann arkua g-elmez 
dilnyadan g6çmllşlerdir. Hay- arzulan ile devletin dahili ve 
rullah efendi, tarihinin on harici siyasetlerini telüe uğra• 
ikinci cilt ye (54) liııcll sayfa- şıyor •e kısmen de muvaffak 
111nda bu iki tarihi ibreti mu- oluyordu. 
kayese ederek diyor ki: Ana oğul bqbqa kalırken 

[ Padişahın biraderlerinden sarayc!aki cariyelerle hadım 
Deriğ ile yalnız kendi zabna ağalan ertesi aabab kalkacak 
haaru kasreylediği serir sal- cenazelerin bazırhjı ile mq-
tanabn bilihare kendisi.. pi oldular. 
ne gösterdiği vefasızlık f6yle Cenazeler •.• 
dursun, on dokuz nefer teh· Evet.. Buzlukta meze artık· 
zadelerini bile mahrum bırak- lan ile tarap tifeleri aramda 
mıştır.] dokuz gtindenberi topraia g6-

« mülmesini beldiyen ikinci Se-
Gece yanu alellcele ve limin bayatlamıt cesedi ile he

anki elinden kapacaldarmıt nilz üzerlerinde terkettikleri 
gibi tahta çıkan ve ba taht bayabn 111cakbjuu kaJl»etme
lzerindeki saltanat emniye- miş beş masum biçarenin taze 
tini temin için sabahı cenazesi. •• 
beklemeden beı masum kar- Sarayda ldmpnin atzuu 
.leflni g-111 &nlnde imafsız biP.k açmıyordu. Yeni padiph 
cellltlara botdaraa Padifah heaapllZ bir dilfGnce ve ilk 
lçiindl Murat arbk tamamen saltanat sevincinin 111unuz ha
laikm& albna gİrmİf olan koca reketi ile boğdurduiu karele.
bir devletin koca bir sara- lerine sonra nadim oldu. An
ymda annesi Nurban6 ile yal· nesine : 
aaa kaldı. - Kqki acele etmiyeydim, 

Anne otul bqbafa verip dedi. Şimdi benim bu hare-
uan müddet konUfhılar. ketim halkın muhabbetini ize-

Ne konUfhılar? rimden alına. 
Saray mahremiyetinin bu Nurbana teselli etti ı 

IOl1 penleaini tarih aayfalan - Oztılme aralanım •• neden 
Mn açmıyorlar. Yalnız mu- alam.. hem alsa bile hanedan 
hakkak olan birşey vana oda arasında senden bqka kiıue 
yalnız tahta çıkmak ve saltanat kaldı mı ? Vezirin Sokullu 
basamağı sayesinde daha fazla] heqeyi idare eder. ihtiyar 
zevke dalmak istiyen genç, falan amma akılh adam. Sen 
yirmi .ekiz YBflDda bir adam yine onu kendine baban gibi 
ile arkının blltiln şeytanetini vezir et. Dthıyanın siyaset 
-.efsine toplamq Ye kadınlığı.. umuru ile, yok Fransız elçisi 
u rajmen oilu hesabına aa1- g-eldi, yok V enedikte f1I oldu, 

Nemçe bq kaldırdı g-ibi llzl
dl teyleri dilfDnme. Mehmet 
Pqa hepsini halleder. icap 
edene ben de ona . yardım 
ederim. 

Padiph biraz mn.terib olcla: 
- Haldum anne.. de4 

Vezir Mehmet Paf&Dlll çok 
iyiliti olcla. Beai de ,ezel 

20 Koron Çekoslonk 
1 ŞIUa A.uturJ• 
l RaJbtaark Abuap 
1 Zelotl Lehlataa 

21 Le, Roma117a 
tlDlur y ...... .,. 
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iHTİRAS ADAS 
filminde iki saatlik mllcadele ••• 
Atk ve ihtiru yqayacaklardır. 

Tamamen Franaazca 86dll ve tarkılı olan bu 
meclup bir muhitte ve hayayen tarkılan arumda rJ!Jıl.eYll~ 
etmektedir. 

~ Oma baba"' sibl 
ben de · Yelİrim yapayım. 

ı..... 1 l.terlla kant 
..,. ı ~ 11r ..... 
p_.. t TM 11r .. Frak 
....... 1.1n1 ...... , ....... 
ca. ... t • • ...... 
..,,. 1 • • Len 
A.elt.._I T •• l'lorlll 
lladllt ITlr.._ Pma 
..... ı ...... 
v.,.... 1 • • 1.a.111 

, ... 75 ------.. '5,11 
GLORYA 

Hele brdeflerimia lllmtlnl 
ballc aramda iyi iclan edene 
daha apele alzllme _ıirer. 
Hemen haber yolla.. Gelain 
meseleyi anlatalım. 

( Arlcua var ) 

Bftnt • ı.., mut 
...,. ıç.. ...... ,-.. 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 

Bin bir nala rW ............ Tabl
athdsl .... .a,Hyeblllrb. Fakat rBr 
derllecek nala tabii posda çakanlmak 
11.....lır ld altehawaımas, altal ..... 
da bata111 ......... .. 

Tablatlerlal lfl'eaaek .._. bin 
resim s&adena bir ıu.a kull..ımls 
baldaacla altehauuıımma alltaı .... ...,.,. ,...,..,... 

Jf- 1 
M. Malılis Beg: Sakin " 

intizam perver· 
dir. Menfaat· 
lerine yabanca 
kalmaz ve bq-

kalan için ken-
dİ8İDİ tehlike ft 

fedaklrhğa 
lft'ketmes.Ga
rillttlcll ve bv-

Anlcanula alırige H.: Sa
mimi ve içlidir 
Şarlatan değil
dir. Kendini 
g&sterid hare
ketleri yapa• 
maz. Arkad8f" 
larile g-eçim 

hususunda mllş
knlitça değil-

~ dir, uyaallık 
:...::~=..ı:=~ gösterir. Ser-

etlik yapmaz. Kanaati sever, 
daha cevval olmasa temenni 
olunur. 

...... slad•• Mm 
~........ cn.ı. ............ 
ubanızlamyor •• mektup p•dererelc 

fotefrafllerlnla ~tbd ljrMaek ... ıaca de;ildir. 
Daha ziyade , • ..,.... Bu fotofrafll• latlpr ..... 

itlerini iellmet ve 
aeticeleadirmek ider. Maayjen' 

tir ............................. rica ....... 
Şelwıdeb ... 

itlerde ma•affak olar. Usul F E R A H S 1 N E M A D A 
haricinde çabfmak taraftan Bu __. ........ U,.tro ..... ..ı 
dejildir0 tulbalada blrkOJUD yU'dJr0 

* ( Fotosnfuua aepbd anu etmiyor ) 

Yum •kfAm ı Methur mGelllf ve piyanist 

CEMAL RE~IT BEY ( ula119de 1 •A.., llehtaba,, .. ulr Tiri& 
y ( banlanadaa birkaç ~· çalecaldlf• 

sinemada: Ş E H 1 R K 1 Z 1 
Biletler tlmdiden tedarik edllebiHr. Flatlarda ı:ammlJat 

Ş 1 K sinemada 

Aşk Geceleri 
MARIE BEU. tarafından 
temsil edilen FraDS1zca .az. 
10, ıarloh filminin ıon iki 
glinll kallDlfbr. Garmiyenler 
için IOD fırsat. 

Umumi dahallye (!O) kunıftar. 

Sarhofluktan Oldu 
Htlsamettı~ isminde birisi 

dlln fazla rakı içtiği için ba
yab tehlikede gariilmllt ve 
Sen - Jorj hastanesine nakle
dilmişse de kurtanlamıyarak 
aımnştür. 

( ESRARENGiZ 
JULES VERNE'nln 
deniz canavarlan ile iud 

aında müthlf bir muaard 

Tiyatro Ve Sinem 
Al.KAZAR - HaJClıat Şarkı• 
ALEMDAR - Dtlnyama ıona 
A. S R 1 - Relabt kan• 
ARTlsTIK - Kimi• be? 
ETUV AL - Atbaa ApAflan 
El.HAMRA - Cllrml mefbat 
EKLER - Ywı- tiyatro 
FRANSIZ - Ywıaa opereti 
GLORYA - Şehir Kın 

il A J 1 K - Herke1 keadl b...-
llELEK - curmn meıhut 
lltLLI - Devlet kafu 
FERAH - 88,tlk mlMm_. 
OPERA - Atk kaptam 
ŞIK - hd kalp blrl.,.ı.ee 
Htı.Aı. - DIDJaftlD IODU 
OıkGdar HALE) - GWe Adam• 

HilAliahmer Merkezinden. 
Ticarethanelere 

Kurban bayramında çıkacak Hillliabmer g-uetelİDe 
•ermek anu eden tnccann Babılli. Ankara caddainde, 

İstanbul ILANAT ODASI 
NA MORACAATLARI 

Santimi yedinci, aekizinci sayfada 30, bqinci, altıDdr 
sayfada 40 kuruftur. 

, Anlcarolla H. lıtuunuı: 

Map ve hU1Ubr, kibar
lıktan ve debdebeli bir hayat
tan hazzeder, tok g-Gzll g-lrll

nllr. Kendisini ktıçllk dilşüre

çok llJ'lannı ifta etmekten 
cek endite eder. Baflıtalanmn 

merhametini davet edecek 
hallere meydan vermez Ye 
herkule dertletmeL Kendia.:.. 

ne lakayt kalınmasına taham- l 
mili edemez. 

YEN EVL LER ••.• N ŞANLILAR .... SEVDAZEDELERll.. 

Yarm akşam ELHAMRA sinemasmda 
MARGEURITE MORENO ve ALLCE COCEA'yı 

GEL E VLENELi 
Şimdiye kadar g-6rlllmemif derecede gayet ten musikili vodvili g-idip g-6rmiye lıazırlamDIS 

İki Saatlik Kahkaha Teminatlıdır. 

1 
zaman daha m&bim meseleler 

INGILIZLERIN y AKIN ŞARKTA mh6r etmiftİ. Harbi amaml 
bqlamak llzere idi. 

bitaraf kalmalarım temin için 
bir çarei bal bulmak llzımg-e
liyordu. 

dilik birfey ıöyliyemiyeceğini 
fakat Sarbiatana Bulgaristan 
tarahndan bir tecavüz vuku
bulduğu takdirde Bnkreş mu· 
abedeai mucibince derhal Bul· 
g-aristana kartı seferberlik ilAn 
edip Sarplann ıağ cenahlanm 
hafifleteceğini bildiriyordu. 

yacağı bildiriliyordu. 8d. 
maada Menizeloa, Bel 
Alekaandropuloa b6ylece 
lümat verilmesini ve fakat CASUS T1111ÜLA.TI cly:u~~Do~S= 9' ( Streıt ) ıdare edıybrdu. 29 

Yazan: Makenzie-

ABllZID kırahn odasına fİ• 
rlDce kıralı ukumda Alman 
ordum marepl tbaiformaa, 
elinde de uau, biiyllk bir en
dam aynası karşıımda kendini 
1eyreder bir vaziyette g-&rmllş. 
Kıralm bu iftiharı mazur a&il
lebilir. Fakat o nutku 96yleml
Jecekti. Fransızlar da tefahlrl 
••erler. Fakat KostantinİD ba 
autkunu biç affetmediler. 

1914 te clheli DHMIHm•n•P 
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korkulan, emelleri ve rekabeti 
Balkanlarda hakiki ve mfiata
kar bir YUiyetin busulOne mlni 
olmuttu. Her an Türkiye ile 
Yunaniataa aruuıda bir laarp 
çıkması tehlikesi vardı. 

Hatta 1914 temmazunda 
V eaizelot. Tllrkiye sadrazama· 
Da mlllld olup iki memleket 
arumdakl pllrOzlll meaelelerl 

halletmek için Almanyaya fit
miftl. Fakat Mmübe plcliji 

temmuzda Venizelosa bir t .. 
g-raf çekerek, Avusturya ile 
Sırbistan aruanda bir harp 
tahaddlla ettiği takdirde Al
manyum Avusturya tar.&a
da harp edeceğinio Berliıaden 
resmen bildirildijini haber ve
riyor ve Bulııariatan ile Ttlr
kiyenin de vaziyetten billl
tifade Almulara iltihak 4de
celderinl illve ediyordu. 8a 
vaziyete nuaran Yunanl.tanm 
SupiataD ile olan itillftaa hir 
an evvel keadinl kmtanuill 
" Tilki,. u. v ......... 

F erduı gllD Ymumiatanta 
Belgrat Sefiri Alekaandropulum 
Pui'çin ıaran Ozerine bir tel
graf g&ndererek, Sırbiıtan 
Avusturya ve Bulpriatanın hQ.. 
cumana maruz kaldıia takdirde 
Y unaniatanın ne suretle ha· 
~et edeceğini anlamak isti
yordu. Gerçi Karadağ S.rbista
na muavenet edecekti. Fakat 
Rusya, harp zulıOr ettiii tak· 
dirde Sırbiatana filen muave
net etmeyi ndettiğinden, bu
nun okadar ehemmiyeti yoktu. 
V enizeloa Munihten verdiji ce
vapta, bir Sırp • Avusturya 
mub.,.b.U.de Y~ 
alacalı YUİJet laakktncla tim-

Bundan maada Venizeloa 
Streite çektiği telgrfta, aradaki 
muahedeye nazaran Avusturya 
ile Sırbiıtan aruında harp 
vukua geditl takdirde Yuna
nistanm filen muharebeye gir
miye mecbur olmayıp ancak 
40000 Jdtiyi aeferber ede
ceği mevut ise de Bulg-aJia.. 
tanda umumi bir aeferberliie 
sebebiyet ftl'lllemek için Yu
naniatamn derhal aeferberllk 
illa etmuinİD muftfık olma-

ni zamanda Bulpristan 
bertik ilin ettiği takdirde 
nanistanm da seferberlik 
edeceğini Sarbiaatna 
etmesi, Yunaniatanın 
hareketinin, ahiren ......... 
ile vaki olan harp ihti 
Sarbistamn almq olduğu 
yetin ayni olduğunu "
mesini illve ediyor ve S 
tana karp tehditklr bir " 
aldığı takdirde bunun ne 

Din ne olacafuu Bulg-~ 
m&nu•p bir surette 
meanı emrediyordu. 
bundu IOlln, mulı--'•ıl:ll":' 

Arlr•ll fi 



Peter Kurten, sözlerinin bu 
kısmında birdenbire metaneti
ni kaybetti, anlatmıya başladı: 

- Raza Olig ismindeki 

VATANDAŞ! 

Bayramlıkların 
1 

yerli malı 
olmalı! 

Milli iktısat 11e tasarruf 
cemiyeti 

'' SON POSTA,, nın Tombala 
Müsabakası Bitti .. 

Kuponlarınızı Gönderiniz Sıra Nurparası Alınız 
1 - SON POST A'nm ter-

tip ettiği tombalanın idareha

nemiz tarafından son numarası 

13 Nisa.nda çekilmiştir. Diğer 

numaralar Noter huzurile İstan
bulun büyük s_inemalanmn· bi
rinde karilerimizin iştirakile 

Nisanın (27) inci Pazartesi 

günü çekilecektir. 

2-Elinizde bulunan ( 12 ) 

Tombala 
Musabakamızda 
Şimdiye 

len 
Kadar Çeki

Numaralar 
Bazı karilerimiz tarafmdan 

vaki olan muracaat üzerine 
tombala mnsabakasmda şimdi
ye kadar çekilmiş olan nu· 
maralan hatırlatıyoruz. 

Bu numaralar şunlardır: 
( 17), (81 ), (52), (27), ( 13), (7 4), 
(41), (62), (51), (21), (7), (78), 
(42). (22), (58), (65), (33), (44), 
(88), (40), (66), (23), (70), (24), 

(8), (32), (67), ( 16), (84), ( 46), 
( 19), (68), (80), ( 5), (38), (85), 
(18), (20), (79), (59), (3), (26), 
(49), (71), (36), (60), (25), (83), 
(76), (82), (56), (14), (6), (54), 

(9), (43), (45), (15), (55), (IO), 
bizzat getirmeyip te posta vası (73), (11), (64), (69), (48), (89), 
tasile gönderen karilerimiz (35), (2), (30), (77), (29), (63), 
mühürlenmiş lavha ile o liv- (34), 72), dir. 

h h Bu numaralann haricinde aya ma sus sıra numarasını 

ğer umaraların çekileceği güne 

kadar devam etmek ve ik
ramiyeyi almak üzere (T omba

la hediye kuponu) namile bir 

kupon koyuyoruz. Bu kupon 

(27) nisao pazartesi gününe 

1 kadar devam edecek ve ( 13) 
adet olacaktır. Bunların da bi

riktirilmesi ve son keşide günün-

de hazır bulundurulması 
lazımdır. 

Taşra karilerimizin keşide 

gününde bu kuponları hazır 

bulundurmaları kabil olmadı-

ğmdan kendileri bir hafta 
sonraya kadar gönderebilirler. 

6 - Diğer numuralann çe
kildiği gün hangi numaralı 

la~ba dol~rsa o lavhanm sahip- ı 
len hep bırden Tombala diye-

cekJer ve bu suretle oyunu 

kazanmış olacaklardll'. 
kalan numaralar sinemada 

iade etmek üzere adresi ha- Noter tarafından karilerimizin 7 - Tombala diyenlerin 
vi pullu bir zarf ta gönderme- huzurunda kontrol edilerek hepsi kazandığı için listemizde 
Ieri lizımdır. torbaya konulacak ve çekil· 

mesine devam t"dilecektir. görülen hediyeleri taksim et-

4 - ( 43) kupon yalnız bir •----------~1 mek üzere o lavhaya mahsus 
livhayı tastik ve temhir ettir- ı 
mek ve bir sıra numarası al- Eksik kuponların 

mak içindir. Birkaç llvha inli- beheri 5 kuruş muka· 
hap edenler her bir livlıa bilinde veya 5 kuruş· 
ıçın aynca (4.3) kupon gön- luk posta pulu gön

dererek her zaman 
dermeleri veya beşer kunıftan idarehanemizden teda-

bedelini vermeleri lhımdır. riki mümkilndür. 
5 - 14 Nisandan itibaren eli-

sıra numarasına mürr ca tt edi-
lecektir. 

Binaenaleyh bir kutuya si-

ra numaralan, diğer kutuya . 

hediyelerin isimlerini havi 

kağıtlar konulacak " karşı

lıklı çekilecektir. 

15 - ili - 16 

Fatih, Eminönii kazaları müntehibi sanilen 
Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ,, 11 

Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar, Bakırköy 
kazaları ve mülhakatı 
Sırasında limaıeretin gec;ken müntehibi saniler 

Yeni ba!'ıılmakta olan 

Ankara Telefon Rehberi 
Çok kuvvetli bir reklam vasıtasıdır. 

Geçen seneler bu rehbere reklAm verenler ~ok istifede 
etmişlerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERCiHAN 
ANKARA TELEFON REHBERİNE VERiNİZ 
Bu reklimlan yalnız Anadolu Ajansi binat Şubesi kabul eder. 

İstanbul Ankara caddesi : Telefon 22735 

SAMSUN ViLA YETİ 
ENCÜMENİNDEN: 

DAİMİ 

1 - Bedeli Haziran 931 den yani 931 senesi ldarei 
Hususiye bütçesinin tasdikin :len sonra tesviye edilmek 
.. ~rtile ( 52725) Elli iki bin yedi yüz yirmi beş lira 
b 'eli keş.f.i Çarşamba -Tereme şosası inşaab mlizayede, 
nıunakasa ve ihalit kanununa tevfikan kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale, Mayısın on ikinci salı günll saat on beşte 
Samsun vilayeti daimi emcümeninde icra edilecektir. 

3 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline 
itimat edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz bulunanlar 
ve famirabn dev tmı müddetince mühendis veya liyakat 
ve kifayeti fenniyesi nafıa bqmühendisliğince musaddak 
bir fen memuru istihdam edeceğini vesaikle temin 
edenler dahil olabilirler. 

4 - Talipler: müzayede, münakasa ve ihalit kanununun 
6-7 maddelerine tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler teminat 
mektuplannı bir zarf denınunda ve miktarı tenzilitl81" 
nnı aynı zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf derununda 
pullu ve imzalı olduğu halde tahrir ve esas zarfın üzeri 
münakasaya dahil olduğu iş zikredilmek suretile sahibi 
tarafından mühürlenmiş veya imza edilmiş bulunduğı. 
halde imza mukabilinde Viliyet daimi encümenine tes• 
tim edeceklerdir. 

6 - Şartname ve evrakı keşfiyenin birer suretJ eri 
lstanbul Vilayeti Nafia Başmühendisliğine gönderilmiştir. 

7 - Münakasaya iştirak edenler şartname ve evrakı 
keşfiyeyi · görmüş ve münderecatına ittila hasıl etmiş 
haddil itibar olunurlar. 

8 - Encümeni Vilayet ihateyi yapıp yapmamakta 
mubtardırlar. 

9 - Gazete ilan llcreti ihale, pul ve sair masarifi 
talibine aittir. 

1 O - Talip olanların ve daha ziyade tafsilat almak 
istiyenlerin Vilayet Başmühendisliğe ve Daimi encümen 
k lemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İkhsa t Vekaletinden 
341 de lzmir ve 927 de İstanbul liman memurluğunda 

bulunan 310 tevellütlü ve Kocamustafapaşada Alh 
mermerde 46 numaralı hanede mukim gösterilmiş olan 

izzet Efendi oğlu Haydar Efendinin adresinin lktıaat 
Vekileti Zat İşleri MüdUrlüğüne hemen bildirmesi ilin olunur. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Berliye markalı yeni bir binek otomobili satılıkbr. Müzaye .. 
de 9-5-931 cumartesi güntl saat il de Galata'da mubayaa\ 

komisyonunda yapılacakbr. Almak isteyenler her güa mezkiiJ' 
komisyondan malümat alabilirler. Müzayedeye iştirak edebil
mek için 200 lira teminat akçesi yermek lhımdır. 

• 



• 

8 Sayfa SON Nisa~ 

' v w e g a agaza arı 
SON MODA GÜZEL MALLAR UCUZ FİATLARLA SAT AN TİCARETHANEDİR .. 

Cidden şayanı istifade olan bazı eşyanın 

K. 

fiatlarini muhterem müşterilerimizin enzan takdirine arzediyoruz: 
1 Yünlü Kumaş 
' Bukle, güzel desenler, son 

moda, metrosu 775 
Taftalar K. /ptJk çorapltU' K. 

Teminatlı cins, muhtelif 4 "f0 , Yıkanabilir, muhtelif 775 
renklerde metrosu / ı • milntehap renklerde 

Mendiller 
Krep döşin, kare 
modem renk 

.. lngiliz kumaşları 
Ala cins kostiimliik, çok 
enli, metrosu 675 ve 500 

Jorjet Sua pek çoraplar 
Zengin ve muhtelif renkler- 425 Bembeg cins, her 225 

bogunbağlp

Safi ipek ve yeni 
desnlerde de müntehap cins, metrosu renkte ajorlu 

tünlü Kumaş 

Butone, karyağdılı, safi yün 
ekstra cins metrosu 725 

Kr~p birman pek çoraplar 
Bütün modern renklerde 450 Bemberg en ill 285 
iyi cins, metrosu cins ajorlu 

Mendiller 
Hanımlar için beyaz ve mar
kalı iyi cins, üç adedi 

Jorjet/en 
F antazi ve yen: 
desenler M. 

Jorjet Muşete 
Safi yün, ropluk, metrosu 

Jorjet Frize 
Son moda ve müntehap 
renklerde, metrosu 

Duble jorjet 
Ekstra cins manto ve 
kostUmlük için metrosu 

475 

500 

725 

800 

Musme pek çoraplar 
Yıkanabilir emprime, ipekli 
yeni desenlerde, rop, penyu
ar ve çamaşır için, metrosu 

Krep birman 
Emprime yeni desenler M. 

315 

450 
hakiki Japon 

İpekten, Hanımlar 
için, adedi 

kimono 

Yünlü 
Üç renkten, karışık 
renklerde 

2250 
Bereler 

175 

Meşhur "M. 44,, marka 
her reukte 

Külotlar 
Pamuklu reklam fiatı 

Külotlar 
Yıkanabilir, ipekten, 
tenzilatlı 

Eldivenler 
Yıkanabilir podusuet, te
minatlı Fransız marka 

325 

75 

135 

325 

Mendiller 
Hanımlar için, İsviçre işle
meli, beyaz .ve renkli 

Kemerler 
Hanımlara, podu~~edden 
her renkten 

Kemerler 
Hanımlara, &affian derisi 
ıpor mantolar için 

Bursa ipeği 
İyi cins, her renkte reklAm 
fiatına metrosu 190 

Triko 
Tweed 
desenJe,.de 

gününden roplar 

1700 
Eldioenler 

Sued taklidi, musköter 
fantazi 135 

kölgeler 
Kristalden, mavi, pembe 
ve mercan renginde 

Yünlü Kumaş K. 
Spor mantolar için safi yün, 385 
140 santim eninde metrosu 

Yünlü Kumaş 
Mantoluk, yeni desen, 140 41 O 

eninde, M. 

Bursa }orjeti 
Ata cins modern 
renkler metrosu 

Bursa Birmanı 
Gllzel cins, 
metrosu 

Vual Sua 
Emprime ve güzel 
desenlerde metrosu 

360 

360 

350 

Muselln çoraplar 
Gayet sağlam cins ve 67 5 
moda renklerde ı 

Muselin çoraplar 
Ali cinı ve ajur 
bagetli 

Vual çoraplar 
Ekstra cins ve yeni 
renk, ajurlu 

85 

110 

Eldivenler 
Yıkanabilir gliiae derisi, 
teminatla Fransız marka 

Port/ögler 
Hanımlar için marokenden 
ufak çantalı ve aynalı 

Portföyler 
Lama marekenden, 
her renkte 

400 

150 

950 

nlükler 
Hanımlara beyaz atkılı ve 
İsviçre işlemeli 

Önlükler 
•Hanamlara, mutfak 
için renkli 

El Çantaları 
Çocuklar için, muhtelif 

çeşitlerde 

125 

115 

75 

Hanımlara Elbise Dairesinde 
~ Gayet iyi cins kumaşlardan en 
son modaya muvafık yeni gelen 
her nevi hazır yazlık elbiseler, 
mantolar, fistanlar ve modern 
zarjf şapkalarımn müntehap 

Çocuklara Elbise Dairesinde ipekli kumaşlar dairesinde 
Çocuklar için baştan ayağa 

Yünlü Kumaşlar Dairesinde 
kadar muktazi her türlü yaz- ~,..,.....__...__...,. Yeni vürut eden yazlık en son ~~~IQ!!ll 

-.:ı:.llllM..,. hk ve yeni gelen levazımatı moda elbiselik ve mantoluk ~ .... -....~ 
Yeni vürut eden yazlık en son ..._"""'"',,,_.,...~~ 

, moda elbiselik ve mantoluk ~~..-..-uıı
yünlü kumaşların asri ve iksaiye: Elbiseler, pardesüler, ipekli kumaşların asri ve mün-

fapkalar vesairenin müntehap tahap çeşitleri, 
çeşitleri V. S ... çeşitleri. 

müntehap çeşitleri 

Zahmet çekmeden 

Musikinin Bütün N eş' el eri 

BirP lı s adyosuiıe 
elde edilir. 

1ALNIZ BiR TECRÜBE iLE KANAATINZ HASIL OLUR. 

Istanbul Hilaliahmer Merkezinden: 
931 kongresi 24 Nisan 931 cuma günü saat 14 te Darülfü

nun k~nferans salonunda aktedileceğinden azayı kiramın aidat 
makbuzlarını hamilen teşrifleri rica olunur. 

Y eşilköy Ahalii Muhteremesinden ve Şark 
Demiryolları kondüktörlerinden Bir rica 
Cuma günü fstanbuldan Yeşilköye giden alb yirmi treninde 

BakırkÖY. ile Yeşilköy arasında siyah bir evrak çantası unutul
muftur. İçinde .sahibinden başka kimsenin işine yar.amıyan defter 
ve evrak vardır. Her kim buldu ise lutfen adre•İme getirdiği 
veya gönderdiği takdirde ziyadeıile memnun edilecektir. fı;;tan· 
buJ Balık az.ar Ta ılar No. 9 

Yoğurtçu Hüseyin Arif i(il9B~ 

Limon çiçeklerin
den müstahzar 90 
derece bir harikai 
san'attır. Marka
sına dikkat. 

Taklitlerinden 

Seyrisefain 
Merkez. acentesi: Galata kÖP~~ 
Başı B. 2362 .Şube acentesi: ~40 
keci Mühürdar z.ade hanı 22 

"a<l\A1:~aı· ~ •of,... 

ig ;;::) sakınınız. !' 
~'"·iji: t='ransanın JAN MARI forinası, 
.:r~"'~:"r'";' fnıJlterenin ANKİTSON'u Almanya
(~ nın 4711 i ne ise Hasan kolonyaaı da 

Mersin Postası 
(Konya) vapuru 24 nisaıı 

cuma 1 O da GalatadeJ1 
. Çanakkale, İzmir, Ktıllii1' 1 

Bodrum , Rados, F ethiY"' 
. 'e l\ntalva, AIAiye, Mersııı 

dönüşte Taşuctl• 
Anaıaor, Finike, DalysJ'• 
Marmaris, Gelibolu'y d

1
• 

uğray caktır. Çanakk• e 
için azimette yllk ahnmat• HASAN ~~~1_ .. ~.,~~~·!!"·· Türkiyenin layemut bir hnrikai 

l' aan'atıdır. Hasan kolonyasının bu 

KOLONYASI nefis ve cazibi ruh kokusu içinde 
me t 

0

lil ve hayran kalmamak müm
kün dekildir. Hastalara şifa ve 

Dr ~ Taşçı yan 
Türk ve Ec
nebi sergile. 
rinde daima 

• ıinirlere sükünet verir. Baş ağrısı, 
Belsoğukluiu FrcnJri ve ele::: 
tt"davlh•ncalı EmlnSnll Minaııyan 

nesi kartı sokağında No. 4 , baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir 
birinciliği 

ve en büyük 
mükMatı 

kazanmışbr. 

hayat arkadafıdır. Masaj ve tuvalet ·-
, için yeıanedir. Hasan Ecza depo•u. ACELE SATILJJ' 

Istanbul Güm ükleri 
üd ·· rlüğünden: Baş 

Gümrük muhafaza memurları ıçın mubayaası mukarrer 

elbiselik kumaşan kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 

ve yevmi münakasanın 25 - 4 - 931 cumartesi günüdilr. 

Tal iplerin bu baptaki şartnamelerle kumaş nilmunesini 

Ba.şmüdürlükteki mubayaat komisyonuna müracaatla görebile-

cekleri ve münakasa günü saat 14 te evraKı lazimeyi müstas

haban mezkur komisyona 2 gelmeleri ilan olunur. 

Büyük ltriyat mağazalarında bulunur. ,ı 
Memleketimiz.in ve ecnebilerin büyük Mükemmel ve komple yeıne" ~ 
rtcali, sri kadınlar, ihtiyar valideler yatak odalarile fevkalide ve ~p 
Hasan kolonyası iatimal etmekte ceddet bir halde bir piyano satıl• ti' 

olup mfistchzırını tebrik etmektedirler. Beyoğlundıt Tepebaşında f(I f' 
nikos Hanında 3 numaralı af' 
tımana milracaat olunm~ 

Şimdiye kadar emsali piyasada görülmemiş 

İki Defa Anasonla lnbikten ÇekilnıİŞ 
FEVKALADE 

R Ki BOMONTI 
Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi 

fevkalüde saf 

Rekabet imkanı yoktur 

\Pes'ul müdür : Halit 


