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l.\danadan Namzet Gösteıilmiyen Bazı Fırka 
'1ensuplan Müstakil Muhalif Sınıfına Geçiyorlar •• 
~ , {Lütfen, Ta/ sillltını Uç üncü 'iagf ada Okuyunuz.~ 

'1iistakil Meb'us Namzetleri On İkiyi Buldu t Yeni Meclis Zaro Ağa Alemin Maskarası Mı? 
ahık Şehremini Cemil Paşa ile ~;::.4iiu~!e!::fr lbtiyar,AtCanibazlarile 

Çok iyi Tanıdığımız Ziya Molla Da 
'f iistakillen Namzetliklerini Koydu 

• 
egannamesı 

EkaerlJet fuıkaa meb"u•lan 
ara11na mllıtaldllerden de an 
intihabı karanadakf dahiyane 
laabete rlayeten namıııetlifiml 
yaz " propamimı bala edl
rorum. 

1 - Pek aamf•I itik eGmhurl· 
yetçl ve mllllyetçlyim. 

1 

2 - Pfren•iplertm Halk Fırkaaı• 
nın umdelerinden farklı 

detildir. Ben daha ziyade 
demokrat Ye liberal bir 
~·1• takip edeceğim •e bu 

Cenıaı Oiuz beg eaaa dalreainde a .. tıda A. Osm•n 6e6 
~bul j,.tn evvelce mftata- yazdıj'ım itleri baıarmıya kuında usta bqı Ahmet, 

r çabfacatım. O. Be d" C 'l P 
~· namzetliğini koyan (Devamı 3 üncll sayfada) man Y ır. e~ı qa-
~lllci ilk mektep muallim- nın mBntehiplere hıtap eden 

den Arif Feyxi ve Galip meb'ualuğa namzetliğini ko- ı beyannamesi kıamı mabıuau-
Beylerden bqka, Vefa JD daha üç kişi çıkmıatır. md dır. Ahmet Oamn Be-

IDektep muallimlerinden Bunlardan biri sabık ıeh· m ~in~ 
~-=· Bey lıminde bir zat ta mil Paşa )'• ~ h O B 
~ u. Villyete mllracaaf ıgor erı ea 1 cemiyeti bel..: A met sman ey :-•le nıllstakillen namzetliği- diye azasından ve ittihadı ve Ahmet Osman Bey umn 
~~duiunu bildirmiıtir. Tarakkinin eski mes'ul kAtip- mtıddet Amerlkada muhtelif 

tı...~rcfan bqka dün 1.- terinden Cemal Oğuz ve kar- itlerde çalaşmıf, dllnya iflerl 
~dan, mn.takil ~larak yola ve madeni eşya fabri- (Denmı 7 inci aayfamazcla) 

~ele Meb'us Namzetleri Neler Yapacaklarmış? 
'liri Dokuz Saat . Çalışmayı istiyor, 
Ohürü Listik Kunduralann Deh~ 
ttli Düş- manıdır ••• 

liamdi rufa 

l\"ııduracı Hayrullah 
Efendi Diyor Ki: 

........ ,. 
~l"ı ~hate kunduracı arka-
~C.tlllaın haklarını müdafaa 
a~ta) 111• Meaell: Avrupadan 
"f)ıl Olarak 1relen llatik ayak• 
' :: ~nduracıhk Hnaylimls 
~c ~lll .. ketimiz için :ıararb 
~~ er doturmaktadır. ilk 
~ ... 111 lllamul lbtik ayakkabı
' la tllenaleketimize aokulma

•klunda olacakbr. 

Hayrullah usta 

J 
Halk Fırkası yeni medla J 

için yeni meb'ua namzetlerini 
tesbit ve ilin etti. Listeyi biz 
de netrettik. Görülllyor ki 
Halk F ırkaaının bu devre için 
g&aterdiii namzetler, hllviyet 
itibarile niabeten farkhdır. 
Fırka bundan evelld iki inti
hap için amele, esnaf ve k&y
IOden meb'us nannedi g6ster
memiıti. Fakat yeni listede 
bırkaç kayın ve bir o kadar 
da itçi vardır. Fırka bu suret
le btltnn aınıfları kendi hava
aanda toplamak ister görllnilyor. 

) De•amı 4 üncü aayfamızda J 

Yapr uta 

Tesviyeci Yaşar E/. 
Diyor ki: 

- .. Çekirdekten yetit.. bir 
ameleylm. Mecliste dilimin da .. 
dGtG kadar amele arkadaılara· 
mın hukukunu mGdafaa etmfye 
çahıacatım. lı Kanununun der· 
hal çıkmaaına taraftanm. Am•· 
leler ı,ın çalııma aaatiafn it 
Kanunu projeainln kabul ettltl 
albl (9) aaat olmHı fikrindeyim . ., 

Ankara, 22 (Huaual) - Meb' 
• intihabı, memleketin her 
tarafında cuma ıtınll bqlı
yacak ve ayni gGn bitecektir. 
Yem meb'ualar mecliain (4-5) 
may11ta ilk toplanbsmı yapma-
• makarrerdir. 

Vekiller heyeti reiai l.met p"' usulen o celaede kabi
nenin iatif asım verecek, bittabi 

i hükümetin teşekkülüne 
dar vazifesini yapmakta 
vam edecektir. Kabineyi 
et Paıamn teşkile memur 
ilmeıi tabiidir. Bu mllnase-

~tle, vekiller arasında deği
tıiklik olmıyacağı kuvvetlidir. 

l.met , Pqamn okuyacağa 
kabine programı, Gazi Haz
letlerinin neşrettikleri progra
mın esas hatlarından mlllhem 
olacaktır. 

Bulunamıyan 
Bir Namzet 

Bir isim Yanlışlığı, Bir 
Namzet Üzerinde T e

reddüt Uyandırdı 

latanbuldaa unayici meb'ı:s 
namzedi olarak gösterilen 
dokumacılık mölıendiai Huan 
Basri diye bir iaim vardır. 
Halbuki latanbulda dokumacı 
ustası olarak Haaan Basri na
mile birkaç kiti varsa da 
mühendis yoktur. Dokumacıhk ( 
mühendiıi olarak ancak bir 
kiti vardır. Onun da ismi 
Huan Vasıftır. 

Namzet listesinde esas is
minin ne tekilde olduiu Aa
karadan •orulmuıtur. Ce•ap 
abndıktan sonradır ki meb'ua 
naımetlerimizden birinin Buri 
mi yok: a V aaıf mı oldufunu 
uhyacağlz. 

Milli Hakimiyet 
Bayramı 

Çocuk haft88IDID ilk ,ana 
ve Hlkimiyeti Milliye bayramı 
olan yann, btlttln mektepler 
•e daireler tatildir. 

Y oğurtçulann Elinde ... 
İngiliz Gazeteleri, ihtiyarla Eğleniyor 

Zaro •fa Amerikadan İngil
tereye d6nd0. Bugünlerde bel- ı 
ld -de ıehnmize releecekfir. 

laro atanın Londrada •• I 
auretle kartdandıJa hakkında 
DaiJy M4il i"•zeteai ıu ma
l6mah Yeriyor. 

"Dünyanın en ihtiyar ada
mı olduğunu iddia eden Zaro 
Ağa Londraya geldi. Sout· 1 
kamptonda karaya indiği za· · 
man (157) yaşmda plduğunu 
aöylemiş. 

Anlaşılıyor ki hafıza yqla 
birlikte tekAmül ediyor. ÇilukD 
1929 aeneainde lstanbulda ga• 
zetelere .. henüz 140 yaflnda- ! 
yam. Dalıa uzun müddet yqı- 1 

yabilecejimi tımit ediyorum.,. 
Demifti. 

Maamafib bunu Amerikaya Zaro Ala 
gitmeden evvel söylemifti. 2 at cambazanesi mümessili. 
Hot ahbaplar araaanda teklif 1 Yoğurt fahrikasi mümes-
tekellllf olur mu? sili. 

Zaro Afa"" 1.---1-yaalar Ve ben. 
~· .-....- _ Zaro Ağa trenin birind 

aruında kadın bulmnnamuı mevkiinden indi ve onu şu 
cidden herkeai mllteessir etti. zevat takibetti: 

Halbuki muhabirler ona "in- Mütercimi 
giliz kızlannı naaıl buluyonun?" Doktoru 

Sualini 11ormıya hazırlan- Hizmetçisi 
mıılardı. Seyahatini tertip eden yoğurt 

Maamaflh kız bulunmama- fabrikası mümessili Zaro Ağayı 
una ratmen onu btlanil istik- son zamanda Amerikada gü
bal için elimizden geleni yapbk. zelleştirdiler. Şimdi derisi An 
Zaro Aiayı karşalamak illere bir parşömene benziyor. Üçftncl 
iatuiyona çıkanlar şunlardıı j veya dördiincU defa çıkan 

207 iatuyon -hamalı. diılerini kaybetmiştir. 
29 fotorrafçı. 1 Devamı 4 üncü aayfada J 

intihabat Dokantası l 
, 

jrJ'flHABA l'" 

l.Ol'ANT A.SI 

Lf.ttsde ne anyonun? 
" Millet bejendl " anyorum. 
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[ Halkın Se~i J D A B 1 L '.. '. B _ A __ B_l __ B_L_l __ B __ ~ 
· Program Beyan
namesi Ve Halk 

Gazi Hz. bir program be
yannamesi neırettiler. Dün, 
bu beyannamr.nln halk ta
bakası üıerindekl tesirlerini 
anlamak 6zere dGn halk 
Ue laubühaJ ettik. Bize, 
qatJdeki ıözleri ıaylediler. 

Yusuf Ziya B. (Mahmutpa
,.da Hlrriyet otelinde 9) 

- Rei8ic8mbur Hauetlerl
aln millete yazdığı beyanna
meden çıkard1jım netice ıudur: 

Fırka yurtta ve cihanda 
R11ı iatiyor; halin murababaa
lardan korunmalan için koo
peratif teşkilibnı arttırmak 
istiyor. 

Sınıf milcadelcsini gidermek 
için devletin büytlk iktıaadl 
itler bqarmasma Ye ba 1111retle 
devlet makanizmasım ikbıadi 
abada da canlandırmak iati· 
7or. Bunlar güzel ve ytiksek 
eaulardır. Bnynk rehberin her 
uman muyaffak olmUIDI iste
rim. .. 

Faik Bey ( Nuraoamanlye , 
Nuraomuuüye caddesi Halk 
aparbmam 16) 

- Genif ilkemizin ae"et 
membalan işlenmek ister. Mem
leketimizde daha azua mnd
det azgın bir amıf mlkadelesi 
olamaz. Çibı1dl ba topraklar
da ber IUllf halk kazanacak 
uha bulabilir. 

Binaenaleyh Gazi Hz. nüa 
•Tnrkiye Clbnhuriyeti halkım 
ayn, ayn IUllflardan mDrek
kep dejil ye fakat ferdi Ye 
içtimai bayat için it bölnmn 
itibarile muhtelif meni er
babına aynlmlf bir camia 
telikkt ediyoruz." teldindeld 
yüksek giSrtiştınü allaşlanm. 
Fırkanın iktıaatta da devletçi 
bu noktai nazan kunetle 
olması inkitaf ettirecektir. 

• Tahsin B. (Binbirdirek, Ter-
lihane sokağı 18) 

- Beyannamede Yergi tar
hında milletin kabiliyetinin 
gözetileceği s6yleniyor. inşallah 
öyle olur. Bu millet bunu 
bekler. .. 

lamail B. (Unkapanında. At
lama caddesinde Hoca Y akup 
Ef. Sokağı 7) 

- Beyannamede fimendifer 
aiyasetine ısrarla devam edile
ceği, aanayie ve aanayi kredi
aine ehemmiyet verileceği ya
zılıyor. Beyannamede en ziya
de nazarı dikkatimi cdbeden 
ihtiyaçlanmızm esaılı ıurette 
nazan dikkate alınmlf olmuı-
dır. 

................ S'i.L .. ,... ............... ~·~ .................................... .. 

Dün j Son Postanın 5o~uklara Sürprizi Htikimigeti I 

f~elıleirrdeO. l'_,u.? Sinemamıza istiyen Milligenin 
ıv4 aı Ç k G . . Başına Gelenler 
Hasan ISminde Biri. 0 C U ele h 1 11 r . Mütekait Listesi, Meb'us 
Kendisine Yüz Vermi- • Diye Neşredildiğinden 
yen Bir Kızı Bıçakladı Bir Günlük Muvakkat Tahrir Heyetimiz Seçildi. Bir HayU insan Sevindi 

Tttttın 1nhisarının Azapkapı 
ambannda çalıpn Huan Ef. 
ile Oakodarh Feride Hanua 
bir müddetten beri beraberce 
geçinirlerken aon ı.amanlarda 
aralan açılmıştır. Fakat buna 
rağmen Huan Efendi Feride 
Hanımın peşini bırakmalDJI. 
Kız: polise şikayet etmif, buna 
kızan Huu Ef. nihayet diln 
Feride Hanımı Jklladea Ye 
emesinden bıçaklamııbr. Kız
cağız hastaneye yabnlmqbr. 
Hayab tehlikededir. 

* Rizeli Huan, Cibalidea geç-
mekte olan Lutfiye Ye kıD 
F crdane hanımlara el ile aar
kınblık ettiğinden 1akalan· 
IDlfbr. 

• 
ltalyan TeYere Yapurundan 

160 çatal bıçak çalan amele 
Kadir, Nuri ve Halil 7akalan-
1Dlflardır. 

. 
Şehir Meclisinde 

Şehir Meclisi don toplan
mlf, belediye memarlannın te
kaüt aizamnameai enc6mene 
havale edilmif, istifasını uti
yen azadan Kara Mu.tala za
de Ahmet Beyin bu talebi 
reddolanmut , mtlltabdemin 
harç tarifeai kavaniD encnme
nine pnderilmif, baza temenni 
takrirleri etrafında ıCSrllflll
mDftfir. 

Otın balom eYlerhıln alratle 
açdmuı temenniai de kabul 
edilmiıür. 

Zeytinyağı Ticaretimiz 
Brezilza, Arjantin gibi ce

nubi Amerika memleketleri 
z:eytin yağı için aon zaman
larda mnhim birer mahreç 
haline gelmektedirler. Tilccar
lanmız bu memleketlere ltal
yanlar Ya11tasile zeytin yağı; 
g6ndennekte idiler. Arjantin 
bilkimeti bu tavassutu orta
dan kaldırmak ve daha ucuz 
zeytin yağı almak için tica· 
ret odamıı.a mliracaat etmiş· 

tir. 

Üçü Kız, Üçü Erkek Alb Çocuğun laim 
Ve Resmi Yarın hin Edilecektir. 

1 - Beyotlu S inci Ukmektep Ziya Ef. 289; 2 - Sinci mektep 
Salt; 3 - Sinci mektep Baha ettin, 4 - Sinci mektep Necmettin, 5-
Sinci mektep Salih tün, 6 - 12 lr.d llkmekt•? Cemile 373, 7 -

12 inci ilkmektep Recep Hanım n Beyler. 

Y ann çocuk haf tBSI başlı- J yi temin etmif tir. Sinemalar
yor. Cuma günkil nn.sbasinın dan biri Şehzadebqında Ferah 
Gazetemizin bir kıamını hazır- tiyatroıunda cuma glinli aabab 
hyacak olan bir günlilk saat (10) da, ikincisi Kadı
~ahrir hey~ti yann ıaat iki.de köyde Silreyya ainemuında 
ıdarehanemıze gelerek ışe 1aat on birde verilecektir. 
başlıyacaklardır. Üçüncü sinema cumartesi ıa-

Dün .akıama kadar. mektep bahı saat onda Beyoğlunda 
ldarelennden gl>ndenlen aon Elh • d ·1 

t 1
. t • . d b _ amra ıınemasın a verı e-

namze ıa esını e uıun kti 
d. G t · b ü ce r. neşre ıyonız. az:e emız: ug n 

bu namzetlerden alb çocuğu Sinemalar mektepli ço
ayıracak, Ye ayrılan çocuklara cuklara tamamen bedavadır. 
gerek mektepleri vasıtasile ve Bütün mektepli çocuklar 
gerek gazetemizle netice ha-
ber verilecektir. Seçilecek ço- •inemaga gelebilirler. Yalnız 
culdann yann aut ikide ida- SON POSTA kulübünde 

aza bulunup ta lıüviget kartı 
alanlar localara ve koltuk
lara oturtulacaktır. 

rehanemizde bulunmalamu • • 
ca ederiz. 

Sinemaya Geliniz 
Gazetemiz çocuk bayramı 

m&nasebetile cuma glinD ço
çuklara bedan ıinema •erme-

Macarların 
Bir Daveti 

Şimdiden aiz: de kulftbe ya
zalıoız: •e hüviyet kartınızı 
alınız. 

l Yunanlılann Bir 
Hediyesi 

Macaristan Kunduracılar ce- Yunan Dariilftlnunu, Tnrk 
miyeti EylOlde Pqtede aça- Darülfünununa bir cemile ol
caklan sergide biz:im kundura- aıak üzere sekiz ciltlik bir 

cdann da ayakkabı teşhir etme- ansiklopedi hediye etmiştir. 
leri için müracaatte bulun- l Bu ciltler tebrimize getiril-
aıuştur. miştir. Ankaraya götnrü.lecek-

Kunduracılanmız, yardım ler ve teıisi tasavvur edilen 
g6remedikleri için sergiye işti- yeni Darülfnnun kDtüphaneıİDe 
rak etmiyeceklerdir. konulacakbr. 

Guete lclanbuelerinde ba
zan çok tuhaf hadiseler olar. 
Tahrir heyetinin Yeya mtırettip
lerin iP biraz aceleye ıetirmui 
bazı umanlar pek illlml 
kantaklıldara Mbebiyet verir. 

Bayle IAtlf bir hidise ıe
çenlerde HAkimiyeti Milliye 
gazeteainin bqma gelmiıtiı. 
Hallı Fırkam•• meb'ualak 
için mlracaat edenlere ait 
bin bq yilzden fazla İnli 
Hlkimiyeti Milliye nqretmiye 
bqlamıfb. isimler çok fazla 
olduğu için tabii hepsini bir 
nlishada dercetmek mllmldin 
değildi. Nitekim biz de bu 
isimleri birkaç gtlnde bitire
bildik. 

Hikimiyet hu ilimlerin bep
Iİni mürettiphaneye vermiş, 
bunlar pederpey dizilip gaze
tede neıri hitam bulmuş. Fa
kat ertesi gl1n mDrettipbaneye 
tahrir heyeti taraf mdan uzun 
bir isim listesi daha Yerilmİf. 
Ser milrettip bu isimleri de 
meb•ustuk istiyenlere ait zan
netmiş ve gazeteye o ıuretle 

koymuıtur. Halbuki bu isimler 
hakikatte askeri ve mnlki 
mütekaitlere ait bir liste imif. 

Gazete çıktığı zaman isim
lerde meb'usluk istiyenlere 
ait serlivha albnda gilzel bir 
kısım mfttekaitler, kendilerinin 
farka tarafından meb'us nam
zedi gösterilecf;ğini zannede"-k 
bir hayli sevinmifler, fakat 
hatanın farkına varan ıazete 
idaresi derhal etrafa adamlar 
aalarak aablmıı gazeteleri 
toplatbrmq, o niiabayı yenidu 
basbrmıtbr. 

iktisat Vekaletinin Kitapları 
. ) 
lkbaat •ekileti ormancdık 

Ye ıdraate dair yazdırJıtı on 
kadar eacrln baaılmaama bat• 
laomı9br. 

ikramiyeler Meselesi 
Maarif Yersfalnden Defterdar 

ve Şube MGdürlerinln aldıktan J 
ikramiyenin iatirdadı hakkındaki 
De•let Şurası kararı henüz Def
twdarbta teblit edilmi9tir. ViJi
yet muhaaebHi bu karana nuıl 
tatbik edileceji hakkında tetld
"•t yapmaktadır. 

Günün 
• 

Tıp Fakültesı 
Rasim Ali Beyin J)ltr 
cında fsrar Ediyor 
Fiziyolojl kitabı me•~ 

dola11 Tıp Fakültesi ~ 
Dektor Rulm Alı B. ha~ 
nrilea lhra~ branna Dar ........ _ 
Divanı iki tlefa itiraz. etti. Si' 
itim u.ule aitti. ~ 

Dla toplaaaa •e bu ""-
tu•ıh •ewleırinl mGzakere , 
Tıp Fakllteai mecliai, ilç ""
hararetli aurette münakat•~ _..ııı 
lunmut, ihraç karannda ~ 
Jetle iarar etmekle beraber~ 
alt noktayı da taahlh ~~ 
DarOJfllnun divanının bu~ 
kallde bir toplantıda bu 'ftl 
tetkik etmul muhtemeldir• 
Fakültesintn içtimaı mOdde;;; 
bazı f akllte talebul nDıaa 
J&pmlflardır. 

Macar Başvel<ilini T~ • Macar BafYeldll Kont Beti,.. f 
Nazırlar Meclial riyasetine :, 
ainin onuncu yıl dl5nümil 111 fi 
aebetile Bat.ekli l.met P..- J 
Hariciye Vekili Temk RiiflO • .J 
lle Koat Bellen araaında ~ 
tebrik •• mukabil tqekklt 
paflan teati edilmlftiı'. 

Bulgar Kabinesinin lstifa'l 
M. Uylpçefin ld...d,,JJA 

Bulpr kabloeal utifa etmifd" 
Simit Narhı Yok 

Simit urlu kaldmlmlfb'-

Sabıkall Cemali Old~ 
Kadıka1de aababh CAll". 

yakal.rkea ....,.... komlaar -~ 
Yinl SGleymaa Ef. 19 alt il-' 
dün atırceza mahkemesince tfl 
bet aeneden yedi buçuk ~ 
indirilmek auretile teflai• ..., 
mittir• Maznunlardan k.lsılll otfl 
beraet etmit, dij"er 111aJll 
muavin Bican Ef. tlmarhaO~ 
llmll9tGr. 

HAmiller Vekilleri GeliyGI' 
Dliyunu Umumiye lalJlllll' 

Yekillerinia mGzakere lçla ,.~ 
da Ankaraya welmelerl beki ...... 
yor. 

Demirci Eefenin Muhake 
Tefnvübat clrmlle ~ 

olarak teYkif edilen k•••1' ~ 
liye kumanclanlanadaa De..,... 
Mehmet Efenin Nadllide ıra..-'ı 
kemeaine batl•"llalft kend 
atfedilea cirmi iaUr .~ .. --, 
Halbuki dlaleoen taJait Litfl 
Oıı!mircl Efenin Gazi Hauetl 
tcfeYYOhatta bulundupau 
mif\!r. Muhake .. Nfb 
buakılmııbr. _..ı. 

Yeni l.rnavutluk KabilllP. 
Tiran, 20 (A. A.) - Y ewl 

bine M. Pandeli Evanıefü'in ri'f' 
aeti albndıa teşekkül etro~ 
M. Hüseyin Virool Hariciye Y• ~ 
Manne. Kareco maliye aasd 
tını denıbde etmiştir. 

Kabine:ıİD tahlif merasimi 
edilmiftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tevzii JI ı-k A .t t, 
J :t'~U QjQ) 

:~.Huan B. - Efendiler, f&yle toplı- ı . 2: Huaıa B. -:-- l~n.iz~e .listeye p~ere, ı ~: Liste.de ol~ııranJar - Ha.san B. biz: liste· ' 4: Huan B. - Ne yapalım? Siz im~ 
laak , lize mlkAfatlumm daiıtacaiım. imtilaaalaruu ftl"dilden ıçm bll'er yaldızlı kitapl ye aıremedık, elımız bot döneceğiz ha? veremediniz:, dart sene ikmale kaldınız! 



_Cinayet 
kişi Öldü, iki 
Yaralı Var 

Şiflid ç· - . ~l\ e iftecevızlerde otu-

~ON POs·rA .. 
J Son Postanın Resimli Makalesi Düşünen Adam 1 

'lııi P&Çakvracı İranlı Ali Ekber, 
Jıa;; 80 akta oturan Rifat Mu
lııaekrnAı· tuğla harmanlarında 
°İltı l ı _Şahin, Rifatın üvey 
khısta srnaıl Etem namındaki 
~Ünd arasında sarhoşluk 

1 - Düşünmek, ben varım demektir. 
dır. Onun içı"n ı'naanların ço"'u maymun yarahcı olmaktır. Yaratıcı olabilmek dUtilnmeği 

2 - Takljt etrnek düşünmekten kolay- ı 3 - Her 1rencin gayesi mukallit olmak değil, 

Nekadar çok düşünürseniz, o kadar az 
taklit edersiniıo;. 

a 8irenmek lhımdır. 
gibi mukallit, pek azı yarahcıdır. D6şünmesini bilenler, yaratmasını da bilirler. 

A. .. en kavga çıkmış. 

•• •• • dtıı iız ve yumruk kavgasın
ber 80~a ayrılmışlar. Ali Ek
!Qi t\'ıne doğru yollanmış 

at peş· . t k" . 
l'aıc· uıı a ıp etmış. BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

~i F:kıp ediJdiiini gören 
dirtı· ... her Rifati göğsiae in-
ı..L 'ti .karna darbesile öldiir· E k. Serbesçı·ler 
de "'A~ıfatin Ovey oğlu İsmail S l 
1- b 1 Ekber ile Aliyi bıçak- B N • M b' 
'rtraı'i'klanndan yaralamışbr. u Defa içın e us 
llllltıe~d~ hastaneye götnrill- Olmak istemediler? 
tıcar t ll'T. Ankara, 22 (Hususi) -

ye alebesinin Seyahati Evvelce de haber verdiğim 
~ tlksek Ticaret mektebi gibi sabık Serbes Fırka Reisi 
~~~cü sınıf talebeleri bayram F d T h 
~ilden istifade etmek üzere ethi, erkAnın an a ıin, 
iL IUhe iz · di... b d Ağaoğlu Ahmet, Nuri, Refik 
:;'ll'aa mıre, ger şu e e lamail, Talat Beyler, eski prog-
decekfa d~etkik seyahatine gi- ramlannm esas hattına sadık 
~ .. L er ır. Talebe bugün 

"!Cet etmişlerdir. kalmak iizere müstakil olarak 

Maznun Memurlar ta meb'usluğa namzetliklerini 
1( koymamak kararındadırlar. 

~· tışadası tapu memuru İb- Eski programın bu noktası, 
&e ı~, varidat katibi Zeynel Gazi Hazretlerinin riyaset ede
~.;: er. Emvali metrukeden olan cekleri bir fırka ile muaraza 
"'ata 1?cir ~ahçelerini sah~pli ve muhalefete geçmemekten 
bllJc kudıye gostermek ve hazıne 'b tf 
"'er u nun ziyaına sebebiyet ı • are ır. 
larcf1ckten zanaltana alınmış- Tü klU"' H k t 

ır. r ge a are 

Cemi[ Paşanın 
egannamesi 

3 (Baş tarafı 1 luci aayfada) 
- Cilınhuriyetl korumak ye 

halkımızın her •mıf ve ta
bakaaile her yaıta bulunan• 
larını · cGmhuriyet rejimine 
••ındıracak tedabir ve veaa-

t iU ittihaz etmek. 
..... Küçük memurlarla elzem 

ihtiyaçlara dokunulmamak 
tırtile bfltçemtzdekl maaa
tlfl milmkün olduj'u kadar 
azaltmak ve mevcut verai· 
lerimizl gene imk'n daire• 

S linde tahfif etmek. 
..... 13Ucümle mali müuaeaatta 

faiz haddi gayesini hiç ol
nıazaa y{lzde doku.ıa indfr
tnek ve hatta zürra ve fabri
kacılara daha ucuz faiz Ye 

' kredi temin etmek. 
..... Eski ve yeni mütekaitler 

nıaaşab arasındaki farkı 

ı tadil ve tehvine çahımak. 
..., Belediyelerle mecaliainin 

tamamen iatiklalinl movkil 
8 file koymak. 

..... İrtişa ve ıuiiatlmali ceza• 
landıran kanun · maddele
rinin kaçamağa meydan 
\'ermiyecek ve tatbikatta 
işe yarıyabilecek daha şid
detli ahkamı ihtiva etmesini 

g taknin eylemek. 
- Amele ve işçilerin bak ve 

•ıhhatlerinf korumak için 
aari kanunlar vazetmek ve 
bunlu hakkında ( Aıurana 
ıoaial) müe.11eaelarl vilcuda 
retimıek. 

Muhterem Efendiler, 
ı._ti~ahaırna itimat edip te meb'ua 
ita •p edecek oluraanı& bütiln 

e•cııcfi • 1 lele, . yetim e millet "• mem-
ltt tin rnenf aatlerinl temine ça-
tıı:"k •uretile kıymetli itimadı· 
•itldn nıukabelel mfiteşekklrane• 
.... 

6 bulunacaj'lmdan ıüphe et
... ,Qı • 

tnııi rica ederim. 
Eski Şehremini 

Cemil 

İzmir, (Hususi) - Reınzl 8. 
isminde bir şeker müessesesi 
sahibi, intriko Esperko ismin
de bir vapur acentesi aleyhine 
bir hakaret davası açmıştır. 
Bu dava "hayvan Tllrk" diye 
Remzi Beyi tahkir etmiş oldu-
ğu iddiasile açılmıştır. 

lzmir Ticaret Odası Katipliği 
İzmir, 22 (Hususi) - İzmir 

Ticaret Odası Umumi kAtibi 
Halk Fırkası tarafından meb'
usluğa namzet gösterildiğin· 
den mUnhal kalan bu vazifeye 
istanbul odası raportörlerinden 
Hakkı Nezihi Beyin tayin 
olunması çok muhtemeldir. 

Bir Kız Kaçırlldı 
Adana, (Hususi) - 5 kAnu

nusani ilkmektebi talebesin
den Hatice isminde ve 15 ya
şinda bir kız Şevket ismindeki 
sevgilisi tarafandan kaçırılmış
tır. Derhal yapılan takip neti
cesinde ikisi de yakalanmıştır • 

Avusturya Meclisi Reisi 
Viyana, 21 ( A. A. ) -

Milli meclis reisi M. Alderach 
ansızm ölmüştür. 

Teşvik Böyle Olur 
Malatya, ( Hususi ) - Ttl

tnn İnhisar idaresi geçen sene 
mahsulü bekletmeksizin satın 
aldığı için bu sene tütnn ziraa· 
tine fazla rağbet gösterilmiştir. 

Yanhş Bir Telgraf 
Muhaberesi 

Malatya, (Hususi) - Y anllf 
bw telgraf muhaberesinden 
tevkif olunan telgraf memuru 
Hakkı ve Sıtkı Beyler tahki· 
kat neticesinde tahliye olun
muılardır. ----lsviçre .. ispanya 

Cenevre, 21 (A.A) - İsviç
re hUkümeti İspanya bOkiime• 
tini tanım~ır. 

Diğer Vilayetlerin müstakil 

* * * meb'us Namzetleri Kimlerdir? 
İzmir, 22 (Husust) - Halk Fırkasımn meb'us namzetleri 

ilin olunduktan sonra ıehrimiz ve mülhakabnda müstakil 
~amzetler çoğaldı. Evliya zade Vehbi B. Menemenden müsta
killen namzetliğini koydu. Burada da muharrir Raif Nezih, 
Filozof Hidayet, Diş doktoru Ahmet Hakkı Beyler namzetlik
leri için Vilayete müracaat ettiler. Evvelce müracaat eden 
Avukat Halit Tevfik, Ömer Fuat ve muharrir Abidin Beylerle 
beraber müstakil namzetler yediyi bulmuştur. Raif Nezih B. 
programında bilhassa şunlan söylilyor: 

"Bana kalırsa devletçilik siyaseti yerine milliyetcilik siya-

ıeti görülmelidir. Millet devlet için değil, devlet millet içindir.,, 

Halk fırkasının İzmir namzetleri arasında bulunan Sadettin 
Bey Rudapeşte yüksek mühendis mektebi makine şubesinden 

mezundur. Çift aletlerinin memlekette yapılması fikrini mü

dafaa etmektedir. 

Adananın Müstakil Namzetleri 
Adana, 22 (Hususi) - Yeni 

Adana gazetesi şu şayanı dik· 
kat haberi vermektedir : 

"Halk Fırkasına ve Fırka 
Vilayet heyetine mensup olup 
namzetlik için müracaat ettiği 
halde açıkta kalan bazı zevatın 
şimdi de müstakil meb'usluğa 
uğraştıkları mevsuk olarak 
haber alınmıştır. 

Bi1hassa Reis Dr. Yusuf 
Ziya Beyin bu maksatla esas 
memleketi olan Saimbeyli ile 
Feke ve Kozan bavalisinde 
nıeşgul olduğu şayidir. Yine 
bu suretle namzetliklerini ko· 
yan belediyeye mensup birkaç 
zatın da, müstakil vaziyette 
rol oynamak için çok kimsele
ri müstakil namzetliğe teşvik 
ve istidalarını kendileri yazıp 
müracaat ettirmekte, böylece 
reyleri parçalanp bundan isti
fadeye koyulduklan görülmek
tedir. 

Şu hale göre tebligata 

rağmen aykırı hareket ediliyor 
ve sandaliye için mu halef et 
sınıfma da geçiliyor.,. 

Sallihaltin 

Manisa Namzedi 
Manisa, 22 (Hususi) - Vi

layetimizden mlistakillen nam• 
zetliğini · koyan Sıtka Şükrü B. 

buraya gelerek propaganda 

yapmıya başlamıştır. 

Usturumcada Zelzele 
Belgrat, 20 (A. A.) - Us

turumcada dün birtakım zel
zeleler olmuştur. Bazı evler 
hasara uğramış nüfusça zayiat 
yoktur. 

Atllan Çocuk 
Şehremininde Seyit Ömer 

mahallesinde mezarlık arasına 
atılmış 40 günlük bir erkek 
çocuk bulunmuştur. Çocuk 
Darülacezye gönderilmiştir. 

Feci Bir Kaza 
Bir Talebe Uçuruma 
Düşerek Parçalandı 

Aydın, (Hususi) - Geçen 
cuma bura da feci bir kaza 
olmuştur, San'atler mektebi 
talebesinden dört Ef. , cuma 
tatili münasebetile öğle yeme• 
ğinden sonra mektebin arka-

1 smdaki zeytinliğe gitmişler. 
Biraz gezdikten sonra dinlen
mek için bir noktaya otur
muş1ar. Bu noktanın altı (35 -
40) metre derinliğinde uçu
rumdur. Söze dalmışlar. Bu 
sırada (37) numarah İrfan E
fendinin ayağı kaymış, baş 
döndürücil uçurumun albna 
yuvarlanmış. 

Uçurumun altında küçük 
set gibi bir çıkıntı vardır. 

Biçare, can havlile oraya tu
tunmak istemiş, muvaffak ola
mamış, yere düşer düşmez 
yüzü parçalanmış, sağ gözü 
patlamış, o ande ölmiiştür. 

İrfan Efendinin ayni mek-
tepte Ziya isminde bir kar
deşi vardır. Hadiseyi duyun
ca büyük bir yese düşmüş, 
adeta çıldırmıştır . 

Ilı.sara 

Nüzhet Hanım 
intiharına Sebep Bir 

Sinir Buhranıdır 

Evvelki gün kısaca haber ver
dik: Hasekide Niizhet H. isminde 
bir genç kız intihar etti. Ha
dise etrafmdaki tahkikatımız 
şudur: 

Nüzhet Hanım 25 yaşındadır 
ve Hasekide Taşmektep so
kağında annesi Müzeyyen H. la 
birlikte oturmaktadır. 

Geçen sene Büyükada sa
natoryomuna hastabakıcı ol
muş, sonra Adanaya tayin 

r • 
ister 

• 
inanma! 

• 
inan, 

• 
ister 

Ameleden de uıümesıil lerin hemen de hep• 
bulundurmak arzuıile bü sinde it saatleri yedi se• 
defa Halk Fırkası meb'oa kiz saattir. İtçiyi sekiz 
namzetleri arasında ismi saat çalıştıran medeni 
bulunan ustalardan biri, memleket yok gibidir. 
dün muharririmiı.e mec- Bizde işci namına söz 
liste it Kanununu derhal söyliyen bir namzedin 
çıkartmaya çalışacağını • kendiliğinden dokuz saat 
ve iş saatinin dokuz saat çalışmayı teklif etmesine 
olarak tesbitini istediğini nazaran, 

) edilmiş, fakat orada sınır 
hastalığma tutulmuştur. Ge
çenlerde bir ay izinle buraya 
gelen Nüzhet H. bu defa da 
vehme kapılmış; "ben verem 

söylemiştir. . Artık bu namzedin işçiyi 
Kapitalist memleket- temsil edebileceğine: 

ister inan, isler inanma/ 

oldum. " diye meraka dfit
müştür. 

Nihaye tevvelki sabah erkenden 
evde kimse yokken, nişanlısı 
Şek ip Efendi de bahçede met· 
gul iken Nüzhet Hanım tavana 
astığı ipin ilmeğini boynuna 
takmış, intihar etmiıtir. Ni
şanlısı biraz ıonra yukarı çı· 
kınca Nüzhet Hanımıa öUlaile 
karşılaşmışbr. ----Milli iktisat Cemiyetinde 

Milli ikbsat ve tasarruf ce
miyetinin •enelik kongreai dün 
Ankareda toplanmışbr. 

Sözün Kısası -Nasıl 
Teselli 
Bulacaklar? 

,. 4C 

- Adam, efendim, benim 
uten niyetim yoktu; evde 
., • .uuk çocuk, dışarda eı dost 
ısrar ettiler, dayanamadım, 
istemiye istemiye namzetliğimi 
koyuverdim. Yoksa, Ankara 
orada ise, arşın burada : aylık 
350. Nene yeter be birader ? 
Evveli buradan Ankaraya 
göç edeceksin. Al sana büyük 
bir masraf kapısı. Borç ede
ceksin, harcedeceksin. 

Orada, bir meb'usun şanına 
llyik ıöyle böyle bir ev, başını 
sokacak bir yer arasan, ayda 
( 120) yi bayılacaksın. Bir taraf
tan buradaki evi de bıraka
mazsın. Çuokn bir ayağın 
Ankarada ise, öbüril latan
bulda. Mezuniyet dersin , 
tatil dersin, maslahat icabı 
dersin, arada bir lstanbula 
kapağı atıverirsin. Eh, demek
ki 50 lira da buradaki eve ..• 
Şöyle böyle 350 nin iki yil· 
zil gitti, daha ağzımıza bir 
lokma birşey de girmedi. 

Fakat gel gelelim ikinci 
ve en mühim masraflara ... 
Hanımefendi meb'us kar.ısıyım 
diye, valide hanım da gelinine 
inat, süslenecekler, takıp ta
kıştıracaklar... Al sana bir 
borç kapısı daha ..• 

Sonra, Ankarada, her ye
mek vakti, çat kapı bir mi
safir, belki de yüzlerini ilk 
defa gördüğün insanlar, fakat 
onlar senin eski dostlarındır
lar; yerden bir kandilli selim 
çakacaklar: 

- Efendim, mubarek olsun, 
tebrik ederim. inşallah daha 
ili makamlara ... 

Tabii, gece gündüz misa
fir ağırlıyacaksın. Artık eski def• 
terlerini karıştırıp ta seni hatıra, 
hayale gelmiyen şeylerden 
alacakh çıkaran ve pusula, 
fatura, temenni mektubu yağ
dıranlar da caba. 

Eş dostla bir eğlentiye 
gitsen, bir lokantaya girsen, 
bir otomobile binsen parayı 

vermek sana düşer. Ôdilnç 
paraya ihtiyacı olan ahbapJa
nnın aklına evveli ıen gelil"" 
sin. Bütün hayır cemiyetleri. 
umumi müesseseler, fıkara 
mefnaatine müsamereler, balo· 
lar senden yardım beklerler. 
Daha sayayım mı? Geçelim. 

Bunlar işin maddi tarafı. 
Bir de, şu ·zamanda meb'us
luğun şerefine gelelim. Sözün 
doğrusu, azizim, bu şeref yal· 
nız fırkaya ait. Eh, biz de 
fırkada ai.a değil miyiz ya? Ha 
meb'us olmuşuz, ha olmamışız, 
ikisi de müsavi. GlSrftyorsun ya, 
listeye girmemekle cidden 
kirlı çıktım. Beni tebrik et • 
( kendi kendine: Fakat bir de 
içime sor, nasıl kan ağlıyor!) 

Kaçakçılıkla Mücadele Usullı 
Malatya, (Hususi) - Tütlln 

lnhisannın yeni bqmlldüril 
Şevki Bey kaçakçılıkla mllca
delo maksadile tütün cinsleri· 
ni ıslah etmiş, halk içmek içiı 
iyi tütiln bulunca gerek tütün, 
gerekse sigara kiğıdı kaçak
çıhiı da hayli azalmışbr. Ayni 
zamanda satış ta artmıştır. 

Mason Ostadl Gitti 
Birkaç gllndür şehrimizde 

bulunan Mason listatlarmdan 
M. Grouiye dün Aünaya ha· 
reket etmiştir. 



- Aman gar
IOD, dedi, yemekleriniz tok 
tuzlu! 

- 86breklerine mt dokun
du, Haaan Bey? 

Hayır, keaeDM dokun-
dul 

Hasan B. Ve 
Hesap Pusulası 

P-ızar ola Hasan Bey, bir 
,On lokantada 
yemek yemişti. 

Garaon be
np puıulaaını 

ıetıt'dl. Ha;-en 
bey bir ae 
baktı ld hesap 
fule tutmuı, 

ıarsonun }'Ü-

stlne bakb r 
~"'66." 

- Yahu, dedi, ben buraya 
y•mek yemiye ll•'dim. Para 
,..niye g .>lmedlm. 

23 NİSAN 
ÇOCUK 8A YRAPdl 

GOLHANE PARKINDA 
HlMA YElETF AL EMINôN 
ŞUBESi TARAFINDAN 
TERT!P EDiLEN M()SA
MERE VE E~LENCE 

Bando muzika, mehter t•" 
kımı, atlı karınca, bokk•" 
baz, monolog, kukla, ıeY" 
bek rakstan Yeaair eğlell" 
celer. 
Mektepler tarafından reıı;ıi 
geçit, harekAh bedeniye, 
kotu mUsabakalan. 
ÇOCUKLARA PARASIZ 

EGLENCE GÜNÜ 



~Nllaiı - --- ıc;nt •OSTA ) 

Kari Gözile ı Dünyada Nele~ Olugor? ıı · , J 
Gördüklerimiz ı· d c·· h . -. T k . • a Kadın Ve Kalp şler 

Uıunyusuıı 1 8. 0 d. spanya a um unyetin a vıyesı G l N ı·f N 
v~~r~~r ır er 

1 j . . enç er e rata e 
:::~~~r;~~1~·::;~~.~::· !~:k:: çın Alınacak T edbırler - Devletler D T fr• D .. . . 
''Pbr, ~er,, ~emen ki.milen ah- ı c .. h . t• • T ı e e ıte uşmeyınız 
~~·~:i;~ı: l~::~:d::i.m~j;a;: spanya um urıye ını anıyor ar. &ldfehlrden •pora meraklı 
hiıııe et kar41111nda kalınarak Mr ... , yaayor: Kocanızı Tanımak 

istiyor Mu&unuz? 
L rce in 
q)lllaın •anın ıokak otla•ında 
tthlik •ıı için, herbanfi bir 
lllcılc G "ukuunda müracaat edil
ilk zere bu ıemtteLf 30 uncu 
)e lbtktebe bir telefon konuldu 

•onra b }ere n '-I u telefon başka bir 
h •111: edildi. 

~lı\~ri~e vukua gelebilecek hu 
hirt 1bır facianın •imdiden ted· 
cl,d • ltılbak here hadiıeyl kay• 
tultl•tek nazarı dikkate koyuyo-

• JI. 

€ Bir izah 
fendin:ı s ' 

llı\ıbt'°llkamız muamelAbna dair 
931 erenı l'Hetenizin 19 niaan 
•d tarihli nüıhaıında intitar 
~.: ltahat meyanında bazı no• 
ta \il Y'•nbt anlatılmıt oldutu 
~t dOğünden berveçblatl tav• 
oJın keyfiyete mecburiyet biall 

llftur. 
Pi tıı ~aıtıızın kıymeti hakkında 
lbtttaleada bulunulmuttur: 

tl}ı Pdııhteltf eababı iktııadiy~nln 
• tı tesirinde olarak bazı emval b: efya fiatlerl düşmilştür. Ve 
d tenakuı bazı mevat için % 30 
erjeıinde, hatta daha ziyadedir. 

'•it tbu tedennll fiat netlc~ıi ola· 
d Paramızın kıymeti lttıraiyeal 
ı: lbezkur mevadda kartı o nı .. 
~ tte tezayüt . etmlt demektir. 
ıı 'lr.t bu miltalea ile lntitu eden: 
~ P:Qamız ıeçen seneye nazaran 
oQ nlıbetinde y6k1elmlttir.,, 
ıı-!leıl arHında mali nokta11 
• rdan pek büyilk bir fark 
•d~~ır. Ve bu ıon ctımle, beyan 

~emlıtir. 
tl Sır de tubemizin emlak he
.te Yapbğı lkrazatta 9~ Hne• 
.. :• nazaran 930 aeneıinde % 50 
Old 60 derecesinde bir tezayGt 
~ tttu tf ade edlldllf halde bu 
~lrtı ( bankamııın •uamel&tı 
\ •ene.ine nanran 930 da 
) 60 a kadar artmıtbr ) teklinde 
ltdmıtbr. 

._ Y anlıt tellkkllere mahal kal· 
ltl •it Ozere huıuıata anlfenln 

tthterem ıueteni.ıln ayni ıriltu• 
~"nda dercini rica ve teyidi hOr· 

et eylerim efendim. 
E:ınlık ve Eyt•m BankHı 1.tanbul 

Şubesi MildU:rG 
Mala mat 

karilerimizden Ricamız 
" Bu ıütuna dercedllmek üzere 
.... :tup l'anderen karllerimizden 

.... rleamıır tudurı 
ita Melctuplar mOmkGn olduju 
" dar kıaa yar.ılmab ve maksat 

41 
Çıltça anlablmalıdır. Ayni zaman-

•• kltdın yalnıı: bir tarafına 
~•ılmaaı da ıraruridf r. Bu nokta
tl .,, hUha11a dikkat olunmasmı 
~.ederli. 
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T•frikamız: No. 8 

ispanyaya Ait Gelen Son Resimler 

Cthııtlluriyet hueketfıd Wue ._ ............... ~""' ................. _ııı:.....Mf.>.· • ......-;....t...:ı;.~.-..;.,,........;:_:L_:_~.:__-•. J 
... z..-a ta.ika Mkalr· 

I_.. autak •ertrlı•• 

Ktralıa çocuklara 

lerinin aiyaıl mtlmessillerl 
hariciye nazmm .ıiyaret 

ederek hükumetlerinin 1 ... 
panyol cumhuriyetini ta• 
nımaya karar vermiş ol
duklarını bildirmiflerdir. 

Yunan hükumeti de t .. 
panyol cumhuriyetini t .. 

ispanyada cl•huriy•tln ilim•• takaddüm edea rlnlerde ıokaklard• nımıştır. 
l:t8yle .U.ayitler J•pılıyordu 

1 
mitlerdir. \ • 

ispanyada 
Vaziyet , 

Madrit, 20 (A. A.) - Son 
ıttnlerde huauııt makaatlara 
müıtenit bazı ıayialar ortaya 
çıkmıthr. Pazar ıabahı Quatre 
V enı tayyare karargAhına men-

aup tayyareciJerin iıyan ettikle
rine dair Madritte bir dediko-
du ıayi olmuştur. Bu haber 
aıılıızdır. Esasen bu tayyare• 
cll~r, kendilerinin cllmhuriyet· 
ç1 olduklarını timdiye kadar 
birçok bareketlerile g6ster-

KıraUık taraftarlanndan ba- Sosyalistlerin 
zı kimıeler Afrikada bulunan 

t.panyo1 alaylarından bir kaç•- Kararları 
nın cllmhuriyet ilanından mem· 

Madrit, 20 (A. A.) - Mad-nun olmadıkJaruıa dair bir 
zan uyandırmıya çalışmakta-
dırlar. Hükümet, Fas'taki lı- rittcki cömhuriyetçi radikal 

panyol askerlerinin yeni ida
reyi kabul hususunda büyük 
bir tehalllk g6stermekte ol
duklarını bildirmiştir. 

sosyaliıt 

lapan yol 

mak ve 
mühim 

Madrit, 20 (A. A.) - Nor· 
veç, Kolombia, Brezilya, Le· miştir. 
hfıtan ve Panama hükumet-

fırkası yeni doğan 

cümhuriyetinl koru

müdafaa etmek için 

bir kanun kabul et· 

ıucıııın ıucııı l 
bakış fırlattıktan sonra: 

- Fakat, dedi, aen artık 
büyiidtln, murafm da artb, 
terbiyen de mlişkülleıti. Ben 

'- sana bu aktam niçin geç gel
diiini 11ormıyacağım. Amma, 

- İki kere daha b6yle geç 
kaldan mı benim uykum kaçar. 
Bugöne kadar üstüme ıu kadar 
leke ıUrtilmedi• seni\l yüztia
den dile gelmek istemem, 
ebelerin peıinden koıamam. 

SERVER BEDi 

8ıı Nermin oturdu ve batını 
Une eğdi. 

l> F erhu11.de Hanım ajır ağar 
Qfladı: 

1 
- Kızım, dedi, benim ıenı 

e-.diğimi bUlrain. 
d Bu hafif ve ıefkatlı sözleri 
"Y•r duym111, Nermin ıayd 

ihtiyarı derin bir nefes alch. 
Okadar btıytlk bir yökten 
kurtulmuttu ki aandalyada mu-
Tazeneli oturamıyacak kadar 
kendini haflflemlt buluyordu. 

Ferhunde Hanım, Mvlnmekte 
acele etmemesini tav.iye eder 
gibi Nerminln ytlrine ciddi bir 

ben Hnin her gön peıinden 
koşamam, dadın değilim. 

Burada Ferhunde Hanımın 

lfli fena yUkselmişti. 
Nermin bu IKSzlerln nereye 

91kacağını anlamıyordu. Hep 
gözl"rini öntıae eğerek, kımı&.. 
damadan durdu ve ba]asıaı 
dinledi. 

Ferhunde H. davam ediyor-
ff: 

Bu aon elimle frıerine, Ner
min, bir iıyan çığlığım zapt .. 
demedi. Ansızm dotruldu ve 
bağirdı: 

- Halat 
F erbunde H. da c:loaruldu. 

ve bir anda o korkuaç ta.
rını alarak: 

- Hala, hala... Ne hala00 

ıı? Ne imiş? Ne varmUj? 
yalan mı? Bu yafta kızın 

Efendim, bendenlı beni• yirmi 
raıında fevkal&de kuvvetli bir 
pnelm. BilhaHa aju •porlarla 
,ok al&katlanm. lıtikbalde yer&· 
M l'•Y•m hayatta ,ahret bulmak 
ve mefhur adamlar .. rtaine rfr· 
meldir. 

H-.eye rajmen kuvvetimi 
aaltvetmemek için lıretten ve 
bua ltenaer muırir hareketlerden 
teldnlyorum. Bittabi, her erkek 
ıtbı, ben de bGtün kadınlan 
Hvlyor ve kendhnl aeYdlrlyorum. 

Fakat bana bir felaket l'•tf re
Mlecek o sevkten çeldniyorum. 

Birçok arkadaılarım lae kadın 
dGıldhıldfirler. Benim bu hare• 
ketime hayret ediyorlar. Şimdi 

.tse soruyorum, bu letinabım 
clotru mudur? 

Eskişelıir: S. Zeki 

Oğlum, cinai ihtiyaç, her 
insan için ekmek gibi, ıu gibi, 
haTa gibi bedeni bir ihtiyaç· 
br. Bu ihtiyacın cebren lSnUnll 

almıya çalışmak sıhhi birçok 

fena neticeler doğurur.. latim
na, ıinir, bu neticelerin belli
bqlılanndan lkiainl tefkil .. 
der. Tabiabn emrine uymamalı 

bise pahalıya mal olabilir. Ne-

Her genç kız nl,f8Dhauu, her 
yeni evli kadın kocasını tanı-

mak ister. Fakat bunun için 
birçok mO.şkUllerle kartı kar

şıyadır. İki nifanlı biribirinl 
kolay tanıyamaz. İlk tanışma· 
nın heyecanları, ytizlere takılan 
maskeler nıpnhlarla yeni ev• 

lilerin biribirlerini tam mana
ıile tammalanna mlnidir. 

Halbuki aile bayabmn mu
Taffak olabilmeai için kan ko
camn biribirini iyi tanımuı, 

yekdiğerine ona rGre muame
le etmesi lbımdır. 

Her kadın kocuım tahlil 
edebilecek kudreti haiz de
ğildir. Bir adamı tahlil edip 
tanımak okadar gilçttır kJ, 
bu, uzun zaman, uıun t~ 

rUbe ve uzun tetkike ihtiyaç 
göıterir. 

F alrat bu huıuıta his ıise 
yardım edebiliriz. Nıpnhmırı 

HYfİllnlzi, kocamın 
tanımak 

istiyor mmmm11? 
tekim evlenememiş, fakat cemi· Bize doğdutu tarihi q1 Ye 

yetin tazyiki albnda namuslu ail•lle bildirmeniz 
yaşamk mecburiyetinde kalmıı kAfidir. 
kadınlar, ekseriya hastadırlar. Mektubunuzu Hanunteyn 

Binaenaleyh içtinap, ifrat namına g6nderiniz • 
dereceyi bulursa , tehlikeli 1 
otahilir. 

Maamafih bu hususta ifrata 
varmak, sefahat yapmak da 
ayni derecede tehlikelidir. Se-

fahat alemine dalanlar, maddi 
ve manevi birçok tehlikelerle 
karşılaşırlar. 

Binaenaleyh her genç için 
en doğru hareket cinsi ihtiya-

cım mutedil şekilde Yt. meşru 

yoJlarda tatmin etmek, ne if· 
rata, ne de tefrite dlitme· 
mektir. ... 

Ruım~likavağında 

f smiI B. : 

Siz. evinizde hakim olmak iı
tiyen bir gençsiniz. Kadını bir 

dişi ııibi ıeverainiz, Kadınlar da 
aizi bir erkek elbl •everler. Bu 
itibarla nişanhhk ve ilk evlilik 
hayatınmn batlanııcmda bir müd

det aranızda sui tefehbilm hüıulü 
bile muhtemeldir. Onun için ev· 

Jenecetiniz kızın ıize tam manaaile 
bath olduğuna, ve maddeten 

manen faikiyetiniH kani bulun

dutuna emin olmadıkça evlen• 
meyiniı,, 

lambalar yandıktan sonra 
ıokaklarda İfİ ne? Nerelerde 
idin? Söyle bakalım' 

Nermin kekeledi: 
- Bir... Bfr... Arkadaşıma 

sittim. 
F erbunde H. köpürdü ve 

Nerminin ince ıeıini, kekele
mesinl ve boynunun btlkUklU· 
ifinü taklit ederek batırdı: 

- "Bir ... Bir... Arkadaııma 
fittlm.,, Yalan söylediği na
mlda belli... Şeytan dudağım 

tut da ut anahatuı gibi çe
Yiriver, diyor. Bir ... Bir ... Ar· 
kadaşına gitmişmiş .. 

Sonra Malık Beye d~ndU: 

Ahırkapıda 1. 8. B~y: 

Bazı kadınlar vardır iri kuT• 

•etli, gDrbil:ı erkeklerin lttlkml 
aJbnda yafamaktan .ıı:eYk duya,_ 
lar. Fakat evlendikleri samaa 
uyanız ve evvelce pek befendik· 
leri bu erkeklerden nefret edeıı
ler. Siz de bu noktadan, kızların 

boşuna tiden bir tipıinb. Fakat 
l'ene bu noktadan, dikkatli ve 
itinalı olmanız li:umırellr. Sld 
yalnız kuvvetiniz ve mutlij'lnls 

için değil, fakat tam ıaanaaile 

1even bir kız bulursanız evJeniniL 
lf

Alurkapıda R. K . 

Siz intizamı seven, ttth lnr 
l'ençainfz. Evinizde anmi nizam 
•• intizam iltenlnlz. Karıno her 
arıuıunu abin arzunu:ıa t:Abl tu• 
tan ve aizin muvafakatini• olma• 

dan hiçbir fey yapmak l.temlyen 
bir kı:ı olmalidır. Ayni zamanda 

taaarrufu aeveniniı.. Lükse, iarafa 
alışmıt bir kadınla ge~neme:1· 

alniı. Fakat bu noktalardan iyf 
numara verebilecetinla bir kur 
bulabitiraeniz, onu mH•ut etmek 
ve mes'ut olmak için llum olan 
her tilrUI ev .. fı hal11lnlı. 

Hanımtegze 

İşte başıma ıardığm be• 
layı gördün · mil? Benim öa 
k111m varken başıma bir de 
bu tırfınbyı musallat ettin. 
Yarın ıece de koluna bir 
herif takıp eve getirecek, 
"arkadqım,, diyecek. 

F erbunde Hanımı o 83zlerinl 
N9nninin hlçkırıkları kestJ. 
Genç kaz kallarım muaya ve 
başını da kolları U.tüuil koya· 
rak ıessiz sessiz ağlıyordu. 

Ferhunde Hanım onu kolun• 
dan dürttü: 

- Haydi, haydi, ağlama ... 
Kalk ta beni dinle... Bunu9 
'bir çaresine bakacağız ... l<alkl 

(Arkas ı var ) 

1 
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r- 12 -
Sokullu Mehmet Paşa padl- ı hazırlattırılmasına olan gayret 

şahı sarayma götürüp bırak· ve himmetiniz bizim ın ~imizde 
bktan SDnra evine dönmüt ve unutulmaz. Sizi yine vezareH 
ertesi sabah yapılacak cülus uzma mevkiinde ipka ediyo
merasimi için hazırlığa başla- rum ,, dedi. 

mışh. Vüzeraya, erkana devle- Bu hareket Üçüncü Muradın 
te, askere haber gönderdi. bütün saltanat hayatında yap

Bu sırada gelen bir bostancı mış olduğu en iyi harekettir. 

Valde sultan Nurbanünun bir Fakat, göreceğimiz üzere bl
mektubunu getirdi. labare saray entirikaları yl-

Mektup Sadrazama sarayda zUnden ayaklarına kapandıjı 
işlenen cinayeti anlatıyor ve sadrazamı; devrin bu en yük
ona göre tedbir ahnmuım sek idare adamını feda etmek 
tavsiye ediyordu. suretile de en büyGk hatayı 

Cülfıslar daima cenue me- irtikap etmiftir. 
rasimi ile yapılmak adet oldu- ~ 

ğundan o sabah için herkeı Tarih yazıyor ve müverrib-
matem libaslarını giydiler. Bu ler diyor ki : 
libas siyah cübbe ve siyah ( Osmanlı tarihinin aukutu 
kavuktan ibaretti. Kanuni Süleymanın saltanat 

Şehzadelerin öldilrüldüğUnll devresinin son nısfından b8f
dışarda değil Halk, diğer far, İkinci Selim zamanında 
devlet erkanı ve vezirler dahi bu ıukut daha ziyade kolay
bilmiyordu. Sokullu da iıin laıır ve ÜçUncD Muratta da 
mes'uliyetini üzerine almak tam inhitab bulur. Bundan 
istemediği için kimseye bah· 
setmedi. 

Sabahleyin seherle beraber 
( Babüssaade ) önllne saltanat 

tahtı kuruldu. Padişah buraya 
oturacak ve erkanın biatin! 

sabah namazından sonra bu

rada kabul edecekti. Öğle 
vakti de merhum padişahın 

cenazesi kalkacaktı. 

Saat fiçte ( alaturka ) cülus 

merasimi hitam buldu. Padişah 

tahtından kalktı. Sokulluya, 

beraber gelmesini işaret ede
rek hareme doiru yllrüdü. 

Kubbe altında ise her cil• 
Jôa vak'asında mutat olduj'u 

üzere bllyük bir kalabalık top• 

lanmış, bahşiş ve terkki defter
leri tanzim olunuyordu. Ha· 
remde Oçtıncll Murat Sokullu 
ile yalnız kaldı. Daha lstanbu-

la ilk ayak bastığı saat ken• 
disini İstanbula gelmiş olan 

sadrazamın ayaklarına kapan
mak ıuretile aaltanata nailiyet-

ten mfitevellit mecnunane se

vincini izhar eden Üçüncü Mu
rat sadrazam ile yalnız kalınca 
bu memnuniyetini tekrar ettiı 

- Biraderlerim varken on• 

lardan ıarfı nazar olunup 

ıeriri saltanabn benim için 

sonra gelen bnktlmdarlann 
seyyiat ve hareklbna kar11 

en yükıek kabiliyetli idare 
adamlarının gayretleri bile 

bota gitmiı ve hiçbir semere 
vermemiştir. ] .. 

Öğliye doğru ... 
Sarayda, harem dairesinde 

cenazeler hazırlanmış.. Dııar
da ne halk ve ne de erklm 
vezirler şehzadelerin 61Dmün0 
bili bilmiyorlar. 

Herkes yalnız tek bir cena• 
ze bekliyor, her kea yalnız 6len 
padişahın tabutunun Bab6aa· 
adeden çıkmuana muntazır. 

Hakikateo ele ilk ince tek 
bir tabut çıkanlclı. 

Bu... ikinci Selimin tabutu 
idi. Tabutun önünde Üçtbıcl 
Murat, arkasında mor kadife 
mintan, başında ayala kaYUk, 
yllrilyordu. BabnuaadeDin &-

nftndekl servilerin aruına bir 
(Tahtabent) konulmUftu. ikinci 
Selimin tabutu ftto bu tahta· 
bendin Uıtllne, kıbleye kartı, 
konuldu. 

Ölen padipbın zamanında 
mlifttt olan meşhur Ebüssuut Ef. 
bir müddet evvel vefat etmiı 
ve yerine do Hamit Ef. geç
miıti.. Himit Ef. padişahın 

fNGİLİZLERfN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKIL.İ.TI 
-Yazan: Makenzie -

umumileşmesi ihtimalini ileri 
aOrerck b6yle bir vaziyet kar-
1111nda Y unaniıtanın derhal 

bir karar vermeai lüzumundan 
bahsediyor ve heme oluna 
olaun Yunaaiatamn S.rplara 

muanı devletlere iltihak ve b• 
fikrinden hiçbir suretle inhiraf 
edemiyecejini beyan ediyordu. 

Bunun llzeriu Streit, Yu· 
..,n.tuua fimdillk s...bietanı 
brp bitarafl.ml mabafaıa 

No. 11 

edeceğini ve fakat Bulga• 
ristanıu menfaıtiae kartı valcl 

olacak herhangi bir hücumunu 
defctmlye ba:ur buluaduiunu 
bildiriyor. 

Billıaua ıu sırada Avua
turyaya ~t fflea harbetme
Dbl faideden ziyade muarrat 
t..Ut edecejial, çlnJdl M 
aaretle Sarbiataaa enala fil 

mlhimmat aevkedllecek yeri· 
.. yolma, )'Dl S.llDllba ... 

cenaze namazına kıldırmak 

üzere imamet mevkiine geçti. 
Sağında Üçüncü Murat ve So
kullu, solunda da vezirler ve 
devlet erkanı saf tuttular. 

Hazin Lir sada serviler ara
sandan sUziilcrek yilkseldi ı 

- Er kiti niyetine !.. 
Cenaze namazı kıbnıyorda. 

Sonr.ı yeni padişah tekiar 
Harem• d6ndll. V ezlrler ele 
ölen padftahın tabutunu ....t
hyarak Saraydan çıktılar. 

kkaaı Yar 

20 Koroa Çeko•lo\·ak 
1 Şilin Avusturya 
1 Rayhfmark Almanya 
1 Zelotl Lehlatan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yuıoslavya 

l Çenonoç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 istenin lnm.at 
Nll7. 1 Tilrlı. llrua dolar 
Parla 1 Tilrlı llJ'ası Fr-lı. 

Mlllae 1 • • Liret 
BrlkHl 1 • • .... 
Clnnn 1 ,. • Fr..a. 
Sofya 1 • " ı.-a 
A•Mtercla.m 1 T. ,. Fl.t. 
lladrtt 1 Tir llraa P..aa 
Berlla 1 " • ...,.. 
v ıtrf09a ı • • Zelell 

Bllı.ret 20 Let lıurat 
Ru•1a J ç.,,,..o..tt kW11f 

12.S,-
31,--
SO,SI 
24,-
25,-
75,-.-

1030-
0,47 'J'J -

12 ,_ 

,_75 
, St,90 
2 44,75 

'5,10 
117,45 
t.n,25 
1,M,-
4,ıt 

1',91 
JOll-

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

H.: Reamlnldzt blae 16adertrae11la it• ı Ankarada Neriman 
tablatıaıaı •ISyllyebOlrls. Fakat ıtuau• Zeki ve sevim-
tçln 11Snderllecelı resimler iyi •• tablt u d r 

1 

yaramaz ı . 
~da çekilmlf olmuı llaamchr. Taki S 

5 
l I 

mDtehH11sııa11 mntalaa•ında hataya ~Z • ~ Y emeı -
dlltme1la. nı bdır. Menfa-

Jf- etlerine uygun 
fablatlertnl ••lamak here bize re· 

sim ılSnderH karflerf•fw bakkı•da gelmiyeD mÜ• 
mUtebaHaaımıua mlltaleuına •t•tıkl ı dabalelere ya
Hhrlarda okuyablltralnb ı flQ8 bakmakaı-

Ortakögde '?ıza EJ.: Mit- zın isyan eder, 
teşebbiatir. hırçınlık glSs-

Menfeatlerine terir . Hı~ 1 
llkayt değildir. muameledeı, • aueder. 

~--

Gururu ve lı-
zeti nefsile oy
nıyanlan affe-
demez. Yapa• 
cağı iti anbya· 
rak yapmak 

ister , kolay 
kolay baıka• 

ı . .arının iradek .ıe tabi ohn~ 
herşeyi çabuk beyenmez, ~·· 
yı iaraf etmeı, ,oialtmak yOl
lannı bilir. 

Gani Kaım Efendi: Salda, 

Ankarada 
• 
?rhan Efendi ı 

Mabçup ve u-
kindir. intizam 

kuyu da tı n da 

lakayt ve ih· 
malcidir. Çok 

taylemu, yay

garacı detildir. 
Çabuk alımr 

ve mDafell o-
for. 

kıamon mtln- ' i ~ 
ıevl ve habr· .. ı Mehmet Er mlmtdfr. O 
ıiuubr. &zerine serine aldıiı -...-~ ........... _,..,.., 
aldığı itleri ve iti emniyetle 

vazifelerini hlla- bqarmak ister, 
nll ıuretlo ne- yanda bırak-
ticelendirmekte maz, muktesit-

titizlik gösterir. tir. Mnıklillt 
Sokulganveatak karşısında ça-
değildir. Gll· buk milnkesir 
rtiltil ve ka· olmaz çalıtmak-
gadan hazzetl!lez, cesareti me• tan yılmaz. Pa
deniycsini israf etmez. Para ra ve eşya kıy
ve eşya kıymetini bilir. meti bilir. Dik bqlı değildi 

likeye dilşeceğini ilave edl· 
yordu. Derhal kıralın riyaseti 
altında kabine içtima ederek 
Yunanistanın bu karan hariç-
teki blltlln Yunan sefirlerine 
bildirildi. Ve Bulgııriatan bar
ba ml\dahale ettiği takdirde 
Yunanistanıa da Romanya ile 
birlikte mDdabale edeceği illve 
edildi. 

A vuıturya htlk.Ometl Yuna• 
niıtanıa bu noktai nazarım 
kabul etti Ye bir Bulıar • Yu· 

nan harbi zuhOr eltili takdir
de Bulıarlat:ana mua·tenet et
miyeceğiai vadetti, 

Bu .... a1arc1a yul 31 tem
muzda Almanya lmperatona 

Karat Ko.mtlM oldukp 
Mit Wr mektap ..,....... 

rck Almanyaya iltihak et• 
mesinl ve babasının SelAnikto 
Sırplar tarafından katledildiği-

ni unutmamasını H ıayet Yu
nanistan mukabil tarafa iltihak 

ederse ltalya, Bulıariıtan " 
Ttırkiye tarafından tecavftze 

maruz kahp mahvolacağını Ye 

bu takdirde kendisini ve mem· 
Jeketini kurtarmak için birteJ 

yapamıyacatıw bildiriyordu. 
Kıral buna verdiii cevapta 
Yunaniıtan menaflinba tam 
bir bitarafhtı •• Balkan lata
tlkoaunu temin edem Bnkr .. 
muahedeaine riayeti •tilzam 
edildiiiai bildiriyor V • Yuna
niıtaDJD Romanya U. birlikte 
lıareket edip Bal,.n.taıu. 
S.rbiataadaa arul llUk 

Sinemalar 

MA TB
25ÜA TŞUEREFi 

CHARLIE CHAPL 

Şehir lşıkl 
F evkallde gala müsameresi olarak 

OPERA VBARTIS 
-:~ ~~ , .· , . . . . 

SIN EMALARINDA G ÔSTERILEC 

Hamit: Bu mllsamere için biletler şimdi 
sinema gişelerinde satılmaktadır. 

Tel: Artistik B. O. 2851 Opera 8. O. 3 

Bu akşam: MELEK SiNE 
Pek mühim ve Fransızca ıözlll ve ıarkıJı 

• 
ihtiras Ada~ 

Filmini takdim ediyor. Heyeti temsiliyeıi ~ 
DANIEL PAROLA· ENRIQUE RIVERRO • GJ 
JACQUET ve PHILIPPE HERIAT 
lıAveten: FOX Novietone en mühim 

MARGUERITE MORENO ve Alice Gocea'nın temsi 

Gel Evleneli 
Şaheserinde hükümran olan KAHKAHA - N 

SEViN tir. Bu sinemanın gösterebildiği en tul 
eğlenceli bir vodvilidir. 

tJAveten: FOX MOVIETONE halihazır bavadi 

ALKAZAR sinemasında 
Bugiindeo itibaren 

KADINLARA 
inanmam 

RICHARD T AUBER 
tarafandan temail edilen 

Almanca .a.IG •• ,arkıh fllm. 
betenı FOX DONY A havadiıler 

Umumi duhull1e 50 kuruıtur. 

VAN PETROVITCH 
ve AGNES ESTERHAZI 
tarafından temsil edilen 

K ve SAMPANY 
Ff L MI 

ARTiSTiK sinemasında 
birkaç ,iftn daha 

gösterilecektir. 

Şehıadebatı 

FERAH ainemuında 
Ba ıec• etn .. a • tlyab'o •• bllylk 

ikramiyeli tombala 

etmeaine mllmanaat edece-
tini ilAve ediyordu. 

Bulgariıtanın bu suretle btı
yOmeıi, nihayet Balkanlarda 
Ruıyanın hükfimran olmasını 
intaç edecekti. lmparator, 

eniıtesinin bu telırafımn ke
nanna oldukça ıert clmleler 
yazarak bir tarafa atmıfb. Bu 

teljTaf kenanndakl bu not
larla bilihara bulunarak lg20 
da Maten razetesinde nqre
dllmiftl. 

Ağultoıua d&rdllnd ahi 
Almanya imparatora, Yanaa 
Sefiri T eotoldal çaptarak o 

ılhl Tllrkfye ile Almanya 
aruuıda bir ittifak aktedlldip.i. 
Balıarlstanla Romanyanua da 
Utibak etmek lnN olduktan-

J Tiyatro Ve Sin 

Al.KAZAR - Kaduılara bi 
ALEMDAR - 00.y .. ıa .. 
A S R 1 - Rebia ken 
AllTlsTIJC - Xbala be? 
!TUVAL - Attaa Apql 

il.HAMRA - Gel •.t-oU 
EKLIR - v ... t11atr. 

FRANSJI - Yuaaa •per• 
OLORY A - ş.lalr Km 
il A J l K - De•ler ken 
MELEK - hıtırH AdHI 

111LLI - D••lot k11911 

FIRAH - BG,tlk masam 

OPERA - A.tk kaptam 

ŞIK - A.tk seceleıt 
Hb.At. - DGayaaıa 
(0ıkUdu) HAL! - Kamer 

--------
Üsküdar 

HAie Sineması 
Muazzam filiq 

KAMERDE K 
Mümessili: Villi 

Gelecek program Rei 

nı ve GOben ile Br 
milerinin Türkiye fil 
bak için emir aldı 
binaenaleyh K:ıral K 
hem enitteai ve hem 
man ordusunun bir 
olmak mllnasebetile 
ordusunu seferber ed 
diaine iltihak etmeai 1 
bildirdi. 

Son zamanlarda 
tantinin mlld1tfileri, 
mn bu makaatlan 
elde ettiii maltımab 1 
Jetlerine bildirmeyi 
ettijinj ileri atlrme 
Bana kalırsa bu 
hiçbiri de ltillf de 
bHdlrilmedL 



( 

~uN t>USTA 

iistakil Meb'us Nam-1 
etleri On ikiyi . Buldu 1 

l B~t 

ZÜMR6T 
Yalova Kaplıcaları 

llrafı 1 inci aayfada ) intihaba gerek burada, 

da aeniş bir vukuf ıerek kazalarda sabahleyin 
•t llllf, llleoıleketimizin it ıaat ıekizde baılanacaktır. Bu 

•nt Yakından tammıt husus diin btitlin kaza kayma· 

Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahatle 8ir llltalarınuıdandır. ' ka~lıkların~ ve te~ı heyet· 

Program olarak kendi- lerane tebhi edilmq ve kay- geçirmek • • 
itye ed' d'l.' • çi makamhklar tarafındanda miln· 

illi • ın 1
5 1 fey, •t • · b · b ·ıd' llQ hayat ili • tehibi taoılere ta rıren ı ı-

ıçın 

ıalah ve Y 9era rilmiftir. Rey eandıtı tamir 
, 

8 matuf tedbirler ettirilerek dün Darülfünun 
28 · Nisan • Salı 

l:~·· kanunlar çıkanlma• salonuna yerleştirilmiştir. 
· iı:ara et~ek, knçu~ •· lzmit Namzedi AÇIL·JYOR L~tir. lnkııafma hızmet Gtımburiyet gazetesi muhar· 
ıatiktıı rfrlerinden Halil Mitat Bey de 
ttik harbi eanaaında lımit namzetliğini koymuıtur. 
d 

1 
•da Türkler arasında 

OTELLER: 60 Kuruştan 6 liraya kadar. 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Öğle ve Akşam 

dı 0 
llya maddi ve manevi 

lam &-öndermek ;çin çalı
rın b 

aşında bulunmuş, ve 

6
Çok fedakarlıkları görill· 
r. 

&tecli • • • · sırn1zın böyle g8rlişi\ 
bir işçi azaya sahip 

d 
cidden temenni edilir 

Y ir. 

Cernaı Oğuz Bey 
"1üstakiJlen namzetliğini ko
atdan sabık vilayet umumi 
f t ~an Cemal Oğw: Bey 
'u\lı'at ve Terakkinin sabık 
t nıurahhaslarındandır. 
atekede İngilizler tarafın· 
"Ya nefyedilmiştir. Malta

r;"detten sonra muhtelif 
t e bulunmuştur. Cemal 

Bey, vatanperverliği ile 
llıtıışttr. .. 
~~li Beyin Beyannamesi 

Ustakil namztlerden Galip 
bali B. <le müntehibi sanilere 
en yazdığı bir beyanna
~ onlara, reylerini verirken 
Ilı' 1 vicdanlarına koymala-
~Ylenıekte ve programını 

~rnle ile hulasa etmektedir. 
~ arn vaktinde imdadımıza 
Ştn Büyük balasklrımızın 

aııı, 'ıl"b· ı · · b d' a ı o an eserının e e ı-

tilYidar olmasma, ve mille· 
trbiyei siyasiyeıiyenin ted-

' ~ lekeınmill eylemesine can 
1~ ~41a çalışmak fizere koyu 
tuınhuriyetçi aşkı ile Mec-

11 fuurlu ve samimi, feraga
~ tfi, ile murakabe ve uıU't• Usulünü takip ve tatbik 
&t ten ibarettir." 
llıılardan başka Kundura• 
ttnıiyeti reisi Salih, es

--lll:uharrirlerden konsiletçi 
~ ~ nıaruf Asaf, eski de
~lt fırkası reisi Hasan 

~"ı' bir zamanlar Hoı gör 
~~~d~ bir mizah gazetesi 
'-bı~ '1lış olan Halit Cemal, 
~t" dahiliye teftiı heyetin· 

& F'ctbi Beyler. 
~~ ll levat millet ve mem
'~t, kendi ihtisas ve malii
~~l ".1 dahilinde hizmet ede't'i vadile müracaatte bu· 

•ktadırlar. 

~ 4dana Namzetleri 
~d dana, 20 (Hususi)- Rasih 
~~~ liaJil, avukat Ahmet Sabih 
~'lı tr Adanadan müstakillen 

lttJilderini koymuşlardır. 
Sallihatlin 

Şehrimizde Meb'us 
ı,, intihabı Hazırlıkları 

ltı~ı tiJı.p teftq heyeti dnn 
~llera)c meb'us intihabı 
'tııı· l\dıki hazırlıklarını ikmal 
~b:4tir. lstanbuJ meb 'us inti
"10._ ~illa gün& Darülfünun 

Unucı. yapılacakbr. 

Garip Bir Tehdit 
lzmide mefıuh Serbeı Fırka 

Refıl faik Muhittin Bey, keadl 
aleyhinde ne,riyatta bulunan Hiz
met tazeteal eahibl Zeynel Besim 
Bey( tehdit etmlf, • o adamın 
karnını deşeceğim " demlttir. 

dahil: 225 · 450 Kuruştur. 

OÇONCO SINIF Otellerde yemek mecburi değildir. 
Gayet ucuz tiatle alakart yemek bulunur. 

Fırtına içinde 
Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat vardır. 

Dokuzuncu Mübadele 
Reisi Pek Güçlükle 

Kurtulabidi 

Her tOrlD malumat için Y A L O V A ' da Kaplıcalar 
Mndilrlüğüne ve l S T A N B U L D A Seyriıefain 

Umum Müdürlük Kalemine müracaat : Tel. B. 17 45 

Atina (Hususi)- Dokuzuncu 
tali miibadele komisyonu reisi 
M. Gorter, paskalya yortula· 
nndan evvel Karaağaç iskele
sinden kendine ait küçük bir 
kotra ile lstanbula hareket 
etmiştir. Ayın on altısından 
beri kendisinden haber aJına
mamışb. Sonra kotranın fırtı· 
nadan lmroı adasına iltica 
ettiği anlaşılmıştır. Bu ıatle 
beraber komisyon başkatibi 
Şerif Bey de vardı. 

TEŞEKKÜR 

Sevgili pederimizin cena%e 
merasiminde bulunmak veya 
telgrafla beyanı taziyet .etmek 
ıuretile keder ve elemlerimiıe 
iştirak eden ıevab kirama 

minnettarlığımızın lbliğı için 
muhterem gazetenizin ta vaa· 
autunu rica ederiz Efendim. 

Merhum mOşür Fuat 
Paşama aileıi efradı 

Dr. A. KUTİEL 
KaraktlJ Barekcl fmnı 111aaıanda No. 34 

ACELE SATILIK 
Mükemmel ve komple yemek ·n 

yatak odalarlle fevkalAde ve mn. 
ceddet bir halde bir piyano eatıhkbr 

Beyotlunda Tepebaıınd« Kali
nikoı Hanmda 3 numaralı apar• 
tamana mOracaat olunma11. 

'' SON POSTA,, 
Müsabakası 

nın Tombala 
Bitti .. 

Kuponlarınızı 25/ 4/31 Akşamına Kadar Gönderiniz 
1 - SON POSTA'nın ter-

tip ettiği tombalanın idareha· T 0 m b a 1 a 
nemiz tarafından son n·umarası Musabakamızda 
13 Nisanda çekilmiştir. Diğer 

numaralar Noter buzurile lstan- Şimdiye Kadar Çeki-
bulun büyük ainemalannan bi- len Numaralar 
rinde karilerimizin iştirakile Bazı karilerimiz tarafından 
Nisanın (27) inci Pazartesi vaki olan muracaat üzerine 
günil çekilecektir. tombala mnsabakasında şimdi· 

1 ye kadar çekilmiş olan nu· 
2-Elinizde bulunan ( 2) maralan hatırlatıyoruz. 

livha içinden seçeceğiniz Bu numaralar şunlardır: 

ğer numaraların çekileceği güne 

kadar devam etmek ve ikra
miyeyi almak üzere (TOMBALA 

HEDiYE KUPONU) namile bir 

kupon koyuyoruz. Bu kupon 

(27) nisan pazartesi gtınftne 
kadar devam edecek •e ( 13) 
adet olacakbr. Bunlann da bi

riktirilmesi ve aon keşide gtınün-
de hazar bulundurulmaaı 
lAzımdll'. bir Jivhayı şimdiye kadar (t7)t (Sl), C5ı), <27).(l3). C74), 

k {41), (62), (51), (2l), (7). (7S), Ta- karilerimizin k--lde 
çıkan ( 43) kupon ile birli te (42), (22), (58), (65), (33), (44), y•- '"'P 

Nisanın 25 inci günil akşamma (88), (40), (66), (23), (70), (24), gOnlinde bu kuponlan hazır 
kadar idarehanemize gönder (8), (32), (67), (16), (84), (46), bulundurmalan kabil olmadı· 
melisiniz. Livha mühürlene- (19), (68), (80), (5), (38), (85). ğından kendileri bir hafta 

cek ve size bir sıra numarası (18), (20), (79), (59), (3), (26), sonraya kadar gönderebilirler. 
d d·ı k . (49), (71), (36), (60), (25), (83), 

ile beraber ia e e ı ece tır. ) 6 - Dig-er numuraların çe-(76), (82), (56), (14), (6), (54' 
Diğer lavhalan atabilirsiniz. (Q), (4l), (45), (lS), (55), (tO), kildiği gün hangi numaralı 

3 - Livha ve kuponları (73), (11), (64), (69), (48), (89), livha dolarsa o livhanın ıahip· 
bizzat getirmeyip te posta vası· (35), (2), (30), (77), (29), (63), 
tasile gönderen karilerimiz > d' Ieri hep birden Tombala diye-(34), 72 ' ır. 
mühürlenmiş lavha ile o liv· Bu numaraların haricinde cekler Ye bu ıuretle oyunu 
haya mahsus sıra numarasını kalan numaralar sinemada kazanmış olacaklardır. 
iade etmek üzere adresi ha- Noter tarafmdan karilerimizin 
vi pullu bir zarf ta gönderme- huzurunda kontrol edilerek 7 - Tombala diyenlerin 

torbaya konulacak ve çekil· h • k d Jerl• la"zımdır. k epsı azan ığı için hediyele-mesine devam edilece tir. 

4 - ( 43) kupon yalnız bir ·-----------.. rini taksim etmek lizere o 
livhayı tastik ve temhir ettir· 1 j ııvhaya mahsus aıra numara-
mek ve bir sıra numara11 al· Eksik kuponların ıana mOracaıt edilecektir. 

k · · d' B" k IA h . ti beheri 5 kuruş muka-ma ıçm ır. ır aç v 8 ın - Binaenaleyh bir kutuya ıi-
hap edenler her bir J4vba bilinde veya 5 kuruş· 

luk posta pulu gön- ra numaraları, diğer kutuya 
ıçın ayrıca ( 43) kupon gön- dererek her zaman hediyelerin isimlerini bavi 

dermeleri veya -beşer kuruştan idarehanemizden teda- kAğıtJar konulacak " kartı· 
bedelini vermeleri lizımdır. riki mümkündür. 

5 - 14 Nisandan itibarendi· lıldr çekilecektir. 

Sayfa 1 

llİKAYI 
---- ---

Bu Sütunda Hergüı. 
Muharriri: Halide Nusret 

KAYNANA 
Evvelki GUnktl Kısmm Hulasas~vakit iki üç yaşmda bir .. ç.?-

[ Ak d f k• b. d cukmuş. Kaymanan, butun 
ıaray a a ır ır ev e • ~ . . 

bilyüyea Nedime zengin bir tesa- h~~atmı, gençhgı~ı, herşe• 
dOf neticeai doktor Baha ile ev· yını ona vakfetm!ş; etıafın
Jenince Şittide mükellef bir sa- da~i. en cazip tekliflere gö!
Jona yerleşiyor. Bu muhteşem lerını, kulaklarım kapamış; eg
bayata rağmen Nedime can sıkın- lenmemiş, evladını mükemmel 
bundan kurtuJamıyor ' 'e böyle yetiştirmiye çalışmış •.• 
ıamanlarda kaynanasilc kavga Nedime, sinir!i bir hareket• 
etmek istiyor. Fakat bu aoğuk le elini onun ağzına kapadı : 
ihtiyarla çabşmıya muvaffak ola- - Sus, sus sen de, müna· 
mıyordu. Bir ıün kaynftnasının sebetsiz !.. bu saçmaları Sey• 
kabul giınüode rine canı sıkılı- fet tinden çok dinledim; bir dt 
}'Or v e teldo.'ıla çok İ) i tanı~tı ğ ı senden dinliyemem ! yeni hir-
Klmuranı evıne çağırıyor.] ıcy söyliyeceksin zannetmiştim. 

Hizmetçisi, .. Kamuran B. gel- KAmuran biran şaşalıyaJ'.ak 
dl." diye haber verdiği zaman austu; sonra tekrar onun kıv· 
o yine kuş tiiyil yastıklarla rak kollarına parmaklarını do
dolu 1edirine uzanmıı bulunu- lıyarak yUzünü yilzüne yaklaı-
yorclu. tırdı : . . . 

- Getir buraya! - Senı 11evıyon;m , NedımeJ 
Dedi. Hizmetçi çıkmca, ba.. - Bu yeni . birşey d.eği!. 

caklannı biraz daha gerdi ; O ande yenı, yepyenı bırşey 
barakulade güzel göğsünü biraz oldu: Od~ kapı;ıı ~rdma . k?dak 
daha ileri attı ve avuçlarımn açıldı; eııkte ıımsıyah hır ıpe 
içine yasladığı başını az daha li ~op ilstünde .bemb~ya~ ~eh· 

· b k · f' · · b- ı resı ve başı ile bu ıhtıyar gerıye ıra tı, mısa ırım oy e k dı d d lik lblı a n ur u; çe pan 
bekledi.. ,Ve yarı kapanmış azleri Harikulide büyümüş, 
uzun kirpıkleri arasında, genç g B' 

. af' . . .kt d 1 d. kansız dudakları kısılmıştı. ır 
~ıs. ırınm , 1 e ıen e e ı· kelime bile söylemeden, ıöy• 
gını, ıarardıgını fark ederek 1. d dö dil ·· -du-' ıyeme en n yoru •. 
glllnmscdı:. . lçerdekiler donmuş gibidi· 

- Geldın mı KAmuran?.. ter. Mütbiı biran geçti. 
Gel, gel... Sıkıntıdan patlıyo· Nedime: 
rum... Pembe balmumu ile - Mahvolduml.. Diye mı· 
özenile bezenile yapılmış gibi nldandı; Kimuran ı?rdu: 
duran elini genç adama uzattı. - Ne yapar, Nedıme? .• 
Titriyen ve yanan genç dudak.. - Mahvoldu~! ... Derhal ~o-
ların uzun busesi, sinirlerini cama haber venr. Kocam .. 
biraz kamçıladı. - Kocan ne yap~? . 

- Ne iyi ettim de aeni ça· - Ôldürilr benı, o bır 
1ır dım Kimınan " Otello " gibi kııkançtır .. 
a" ' . N d' v v r tit Klmuran genç ve muhab· . e ıme zangır '8:1gı • 
b tıl b. k• k k d , t remıye başlamıfb; Kamurana 

e ır vpe a ar meı u , kinl bakb• 
yere, nefis genç kadıma dizleri ~ Git,· çabuk git... Ne 
dibine oturdu. duruyonun? ••• 
Ve uatler geçti... Klmuran bir g3lge gibj a"!&• 

. '7 Çok karanhk oldu; elek· ıiz, odadan çıkıp gitti. Neaııne 
tnği yak Klmur~n. . . mtıthit bir korku içinde tor-

Genç adam bır ~rhot. gıbı top olarak, yllzO koyun ıedire 
aallanarak kaJkb, dügmeyı çe- kapandı. Dişleri birbirine çar
virdi; odanın eıyaaı pembe pıyor alnı ve gözleri yanıyordu 
bir zıya içinde y~rli yerine B:, dakika mı, beş saat mi 
g~ldi. KAmuran da birden· geçti?. Nedime fırkında değili 
bire canlandı ve dönerek, Kapı tekrar açıldı. . Halı_n!n 
ıedire, hlll tenbel tenbel boğduğu ayak seslen sedirin 
yorgun yaslanmıı duran kadı- yanında durdu; boğuk, musta• 
ma kollarım, ellerinin bntlln rip bir ses : 
kunetile aıkb... - Kalkımz 1 

- Şimdi kaynanan ıeJip Dedi. Nedime itaat etti .ve 
bizi g5rse, Nedime?... kaynanasının kartııında ilk 

- Merak etme yavrum, iki defa başı Bnlbıde, omuzlan 
ıtenedenberi bir kere bile be- düşUk, bekledi: 
nim odama ayak basmamıtbr. - Beni dinleyiniz! Seyfettin 
Hem bir de görse... Bana YIZ geldi. Y anm saattir onu odam· 
geliri... Kimbilir kendisi genç· da oyalıyorum. Kendisini bek-
liğinde ne haltlar etmiştir. lemediğimiz i~, ıizin onu 

KAmuran gülümıedi: yemek muuı başında . bird~~ 
- Onu annemle babama bire zörmelde çok ıtevınecegı· 

ıormahl... nizi aöyliyerek, odamda ah· 
Nedime sevinçle GrperdL koydum ••• 

canlandı. Nihayet, işte, kay- Bu müthiş şeyi on~n. ,a: 
aanaaının da zayaf cephe- memesini, öğrenme~esını. ısti-

k 1 b 1 Ş. di yordum Oğlum sızı sevıyor •• 
ıını ya a amıı ım ·· • . bil 
onun mazisini Klmurandan e- Bu darbe onu öld~rürse • 
· •. k b çok pek çok bahtiyar eder ••• 

yıce vgrcnece , sonra u ma· ' 
ziyi, kirli bir paçavra gibi, Onun bedbaht olmasına ta• 
onun daima ytıkıekten bakan bammtıl edemem... YüzilnO.ZO 
mağrur kafasına; ketum, ki· yıkayınız, tabü ve heşeli oJu-
birli ıınabna çarpacakb. N~ nuz 1 • d 
ıevinç, ne saadet!.. Bu cUmlelen du~ . ura, 

- Ey ey, Klmuran, dedi, boğula boğula ıöylemLŞti. Ne-
anlat kuzum f Bizil:!l faziletli, dime, birdenbire başını kal· 
ytiksek kayınvalde Hanım dırdı; onun ıslak gözlerint'e 
ıençliğinde ne kozlar kırmış?.. yeni, yepyeni bir Alem açılmış, 

- Bizim • •.alde ile pedere gtınahkAr . genç ~dmı nurlu 
inanınak, ıızın kayın valde derinliklenne çekıyordu. N.e-
hanım namına heykel dikile· diıne kalbinden kopan bır 
cek kadmdır; "fazilet., onun feryatla: . • r 
phsında kadınlaımıştır. Kaca- -: Anne lkı.. Anakekğjdi~i· o• 
aı Bahattin paşa 6ldüğü zaman Dıy• bay r.r cıı 
o, yirmi bq yqında ve pek DUD kollanna attı.. 
ıGzel bir kadıDDUf. KacaD da SON 



- --., --

~. Tahtakurusu, sinek ve sair haşerab yumurtalarile kat'i~ . 
. imha eden FAYDA 3.lemi medeniyette rakibi bulunmıyan b 

ha rl'ka ,. san' attı' r T6rk zeki•ı, Türk aermayeai ve Türk ameleıile yapılan FAYDA emıallne nazaran daha mühlik, daha müesair olup yarı yarıya dah•. ~ 
1 

Kokuau litıf ve kat'iyyen leke yapmaz, bütün devalri devlet ve mileHeaat, Yapur kumpanyaları, demiryolları, Seyrisefai , hastaneler, Hi!ilı•h 
ecnebi tirketler FAYDA iatimal eylemektedirler. Kutuau 50, yarım kiloluk 7S, bir kiloluk 125 kuruştur. Hasan ecza depoau. Toptancılar• t 

.Jeyrisef ain 
İktısat ~"crKeı • centesi: Galata köpr ü 

Başı lS. 23.>! .Şube acentesi: Sir
l·eci Vıühurdar zade hanı 2l74J 

Trabzon İkinci P. 
(CUMHURİYET) vapuru 

23 Nisan perşembe akşamı 

Çam kereste miktarı ve cinsi Bulunduğu mevki 
Yekfın Beşli Dörtlü Üçll lata 

17 J 11 8705 5370 2380 656 Trak mekiindo 

11621 7025 286& 1912 724 

2874C 15731 8238 3392 1380 Yapraklı 
" 

Galatadan İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopaya kalkat'::ık, dönüşte 

Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Göre
le Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, İne
bolu, Zonguldağa uğnya
cakbr. 

Karaisah kazasının Karsanb Dabiyesi dahilinde Pos ormam dahilinde mevcut 
(287 40) parça çam kcresteai beheri 160 kurut muhammen bedelle kapalı 
zarf usulile 4-5-931 tarihine kadar ilina konmuştur. Tafsilit almak ve ıera
iti müzayedeyi ağrenmek iıtiyenlerin Ankarada orman müdüriyeti umumiyesine 
İstanbul ve Adana orman müdüriyetine müracaatları ilin olunur. 

Mersin Postası 
(Konya) vapuru 24 nisan 

cuma 1 O da Gala tadan 
Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Alaiye, Mersin' e 
kalkacak, dönüşte T aşucu, 
Anamor, Finike, Dalyan, 
Marmaris, Gelibolu'ya da 
uğrayacakbr. Çanakkale 
için azimette ylik almmaz. 

BARTIN - INEBOLU POSTASI 
• 

CIDE23a~r;:n Perşembe 
Sirkeciden hareketle Ereğli, 

'Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Kurucaşile Cide, lnebolu, 
Evrenye, Dışe ve Apanaya 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsilit için: Sirkeci saJonu 
karş·smda Mizan oğlu ban No 
2 Telefon lst: 354 

Bayram münasebetile 

2000 çift BALL Y 
ayakkabı 0 

/ 030 - 0 
/ 0 40-

0/0 50 tenzilatla elden 
çıkarıyoruz. 
B. Pataııkakıs ve Mahtumluı 
Beyoğlu istiklal caddesi 35 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postt s ı 

Se amet 
vapuru Perşembe 

17 de Sirkeciden hareket
le Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

1 DrHQRHQRUNi ~~>::~~= 
35 

1-----.ı. HergUn sabahtan akıama kadar 

İktısat V ekiletinden: 
Sanayi Fen Müşavirliklerine iki yüz EIJifer lira 

ücretle atideki Jeraiti haiz ve biri umumt it ma· 
kinaları Ye busuıile mensucat makinalarmda; ikinciıl 
alelfunum kuvvet makinalannda; ve üçtincüsft kim· 
yayı sınainin bilhassa Türkiyedeki tatbikat ıahaların
da kesbi ihtisas eylemiş bulunmak şartile üç mil· 
tahauaa almacakbr. Kabul ıeraiti aşağıda beyan olunur. 

1 - Tlirkiyede liakal lise tahsilini ikmal ebDİf 

olmak. 
2 - Avrupada ili derecede bir fen tahsili ik

mal etmit ve diploma almış olm~k. 
3 - Tahsilini ikmalden sonra Avrupada ve Tür

kiyede ameli sahada bir miiddet muvaff akiyetle ic
rayı faaliyet etmiş ve bu sahada ameli tecrübeler 
iktisapetmiı ve kezalik Türkiyenin mevzuat ve te
raiti ikbsadiyesile alakadar olmuş bulunmak. 

4 - Taliplerin tercümeihal varaka · ve memurin 
kanununun 5 inci maddesindeki şeraiti haiz olduk
larına dair vesikalarile birlikte tarihi ilandan itiba
ren on güne kadar Sanayi Umum Müdürlüğüne 
mftracaatleri ilin olunur. 

Şirketi Hayriyeden! 
25 nisan 931 cumartesi sabahından itibaren Boğaziçi 

ara iskelelerine mahsus azimet ve avdet ücuratı tarife
sinde berveçlıi ati tenzilat icra edilmiştir. 

Altı isl..eleye kadar azimet ve avdet ikinci mevki 
26,50 kuru~ iken 6,50 kuruş tenzil olunarak 20 kuruşa. 

altı i keleye kadar azimet ve avdet birinci mevki 
32,50 iken 7 ,50 kuruş tenzil olunarak 25 kuruşa. 

Altıdan fazla i kele ıçm BEİmet ve avdet ikinci 
mevki 39 kuruş iken 9 kuruş tenzil olunarak 30 kuruşa. 

Altıdan fazla iskele ıçın azimet ve avdet birinci 
mevki 44 l.."Uru§ iken 9 kuruş tenzil olunarak 35 ku
ruşa tenı.il edildiği muhterem yolcularımızca mal1lm al· 
mak üzer.e ilAn olunur. 

Avusturya fabrikaları hazaren aandaliycleri 
umumi ••ht depoau lıtanbulda Katırcıotlu hanında birinci katta 30 No 
Joz. N. Aelman Tel. latanbul 2409. Hamit: Ayni depoda enval çeıit perde 
ve d<SşemeUk kadife hare ve fantezi kumqlar mütenevvi iator perde mis-
ter, tül. keten perdeler, örtüler pirinç kor

net hali• lngiliz keıme, lake karyo ----"""" 
.......r.,_ lar vesaire. Fabrika flatına toptan 

e perakende aatılmaktadır. Fiat 
maktudur. 

- \J 

magazası 

latanbul Oro'ldi·Bak karşıaında No. il Avrupanm en mc~hur markası olaa. 

K O Z M O ayakkaplarının 
tasfiyesi y•• d Üt T •ıAt 

münasebetile uz e uz enzı a 
Bu tenzilatın hakiki olclıgunu anlamak için bir kere 

mağazamızın vitrinlerini görmeniz kafidir. 
Her nevi \erli a) ,ıkkaplaı'J da lwr )Pre ni s hcte ıı ucuzdur. 

İstanbul intihabı Cuma 
Günüdür 

lstanbul intihabı Meb ·usan Heyeti Teftişiyesinden: 
Büyük Millet Meclisi dördüncü intillap devresi için istanbul 

meb'uslarmın intihabı 24 nisan 931 cuma günü icra edile
ceğinden münthibi sanilerin mazbatalarile birlikte zirde gös
terilen sırayı takiben Beyazıtta Darülfünun konferans salonunu 
teırifleri rica olunur. 

Saat 
8 - lll - t O F atib, Emin&nft kazaları mUntehibi aanileri 

1 O - ili - 12 Beyoğlu, Betiktaş, Kadıköy ,. ,, 
13 - ili - 15 Sarıyer, Beykoz, Üskndar, Adalar, Bakırköy 

kazaları ve mülhakab 
15 • ili • 16 Sırasmcla limazeretin geciken müntehibi saniler 

Yeni basılmakta olan 

Ankara Telef on Rehberi 
Çok kuvvetli bir reklam vasıtasıdır. 

Geçen seneler bu rehbere reklim verenler çok istifede 
etmişlerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERCiHAN 
ANKARA TELEFON REHBERiNE VERiNiZ 
Bu reklAmlan yalnız Anadolu Ajansı llanat Şubesi kabul eder. 

İstanbul Ankara caddesi : Telefon 22735 

Evlalal teayln Ye tefrit eh••• 
lateraenlz mutlaka 

Fincancılar yokuşunda 

AHMET FEVZi BEYiN 

ASRİ MOBİLYA 
llaf aı.aauıa mlrac.at edlnb. 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 
GLANDOKRA TIN 

Devlet Demiryolları ve Limanl 
Umumi İdaresinden: 

Irmak - Ereğli hathnın Kalecik, Ali~ 
Tüney, Germece ve Çankırı istasyonlarını h' 
104 kilometrelik kısmı 23 nisan 1931 tarihin 
itibaren yolcu ve eşya nakliyahna açılaca~ 
Bu kısım üzerinde şimdilik haftada iki dv 
atideki tarife mucibince muhtelit katarl 
Seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan 011111 

( Çankırıya azimet ) 
. Muvaaalat 

An karadan 
Irmağa 

Sıvastan 
Kayseriden 
Irmağa 

(Cumartesi Çarşamba) -
(Cumartesi Çarşamba) 10,55 

(Cuına Sah ) -
(Cuma Salı ) -
(Cumartesi Çarşamba) 8,37 

Irmak Cumartesi 
Kalecik 

Çarşamba 
11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15.54 

Ali bey 
Tüney 
Germece 
Çankırı 

( Çankırıdan avdet ) 
Çankırı Pazartesi Perşembe 
Geremece 12,:~o 

Tüney 13,36 
Ali bey 14,27 
Kalecik 15,20 
Irmak 16,00 

Irmak (Pazartesi Perşembe) - -
Ankara (Pazartesi Perşembe) 18,50 

Irmak (Pazartesi Perşembe) 

Kayseri (Salı Cuma ) 4,31 
Sıvas (Salı Cuma ) 13,20 

Umumi idare , 

-

19,3 
--

Devlet Demiryolları ve Limanl 
Umumi İdaresinden: 

F evzipaşa - Diyanbekir hattının SUÇA 
AKÇADAG ve MALATYA istasyolannı h• 
56 kilometrelik kısmı 23 Nisan 1931 tarihind 
itiliaren işletmeye açılacak ve Fevzipaşad 
Malatyaya CUMA PAZARTESi ÇARŞAM 
Malatyadan Fevzipaşaya CUMA PAZ 
ÇARŞAMBA günleri birer muhtelit yol 
katarı tahrik edilecektir. 

Saat 

F evzipaşadan hareket 6 00 
Malatyaya muvasalat 17 50 
Malatyadan hareket 8 20 
F evzipaşaya muvasalat 20 1 O 

Umumi. idare 

( .Hil2liahmer San' at 
Evi Sergisi 

Hillliahmer San'at Evi mamulib için 18 niaan 931 cUdl 
te.i giinilnden itibaren latanbul Hillliahmer merkezi b' 
sında tertip olunan sergi Kurban bayramına kadu her 
saat 10 dan 18 e kadar açıktır. 

Eşyayı nefiseye ihtiyacı olan ahalii mubteremenin teŞrifl 
temenni olur.ur. 

Mea'ul rnndnr ı Halit b.ı/ıfl 


