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Meb 'uslarıınızıı Bugün intiha.p Edivoruz 
" . 
çı ., 

e Müs a · lerin muarız olduk-
1 r nolttalar anlaşılamıyor 
lstanbulda müstakil olarak, 

lılrçok ıatkr n:ı:nzctı:klerini 
ko.:;tlular. Bugün reylerini kul
lan cak olan müntehibi sani

" lerin takdirin«; a r.cdiliyorlar. 
intihap hususundaki bu alakayı 
memnuniyetle kaydetmek la
uttıdır •. Fakat namzetliklerini 
koyan bu zatlardan bazıları 
pek tabit, kanuni hakları olan 
bu işi yaparlar, namzctliklerini 
krıyar1arken Gazi Hz. nin be
yannamelerine istinat eden 
sözler ..ie söylüyorlar. Fakat 

. bu zatiar öyle görülüyor ki, 
hemen umumiyetle · Gazinin 
lıcyannnnıesindeki eslslı ·şart
lara kafi de.recede dikkat etme 

. mişlerdir. Evvelemirde fi. fıı:-
kasının müntehibi sanileri ken
di fırkaları haricinde bir zata 
rey vermek için, iJk şart ola
rak o zatı:ı samimi bir muhn
lif olup olmadığını araştıra
caklar.dır. Halbuki ·müstnkil 
m\mzet!erden bir kısmı H. fır
kası programına muarız bir 
progr .. m ortaya koymadıktan 
baş.<a şayet mcb'us intihap 
edilirlerse fırkaya müzaheret 
cdecelilerini söylüyorlar. Ya
hut fırkadan programın tatbj
lrntında ayrıldık4armdan bah
sediyorlar. 

Mu l ıf olduklarını iletİ)•e 
vazıh bir program 

n ş e or ar.. adece "ben 
H. fırkasına .muarızım.,, De
mekle iktıfa ediyorlar. Halbu· 
ki H. fırkasına bir namzedin 
hakikaten samimi oltıubunu 
gösterebilmesi için H. fırkası 

programının nerelerine hatta 
neden muarız olduğunu madde 
madde anlatması lbımdır. Bil· 
farz bizzat Gazi Hz. nin İm· 
zalarile daha iki gün evvel 
bir beyanname neşrolunmuş· 
tur. Bu beyanname C. H. fır
kasının malum olan ve tatbi· 
kata geçen esaslarını yeniden 
yeniye teyit ve tekrar ediyor. 

Binaenaleyh şimdi mliıtakil 
muhalif olarak namzetliklcrini 
vazeden zentın program ola-

. rak söylemeleri lazımgelen şey 
Gazinin imzalarile neşrettikleri 
beyannamenin hangi fıkrala
rile bir fikirde olmadıklarını 
açıktan açığa ifade etmektir. 
Taki müntehibi saniJer muhalif 
sıfatile kendilerinden ~ey isti· 
yen bu zatların hakikaten C.H. 
fo·kasından tamamen ayrı bir 
fikir ve kanaate sahip olduk· 
larmı anlıyabilsinler ve onun 
.samimi olduğuna, yalnız meb'· 
us olmak veya adı gazetelere 
geçmek için muarız görDnmek 
istemediğine İnansınlar. Şayet 
bunlardan baz.ılarmı meb'uı 
intihap ederlerse yarın Millet 
Meclisine girdikleri z.aman 
orada ne fikir ve kanaat mü
dafaa edeceğini bilsinler. 

Kaldı ki müstakil namzet ola 
rak ortaya çıkan zatların ı~
ledikleri sözlere bakılıncaC0'1· 
huriyet Halk fırkaınnın prog 
rammı tenkit etmeleri fÖyle 
dursun, hatta Gazinin ıon 
beyannamesini bile dikkatle 
okumadıklarnıa hükmetmek 
azım geliyor. 

akimiyet bayrariıı 
Dün bütün lstanbul sevinçli 

eğleı1celi .saatlar y~şadı .. 
ve 

22 Mllstakil daha müracaat etti 

Refet Paşa diyor ki : 
Bizi Meclise gösteriş için 

çağırmıyorlar ! 
Terakki perver Fırka Llylk mi deAll mi ? - Refet Pata 

c. H. F. nın devletçlllQlnl be§enmlyormuş 

Feridun Flkrlr 8. ne söylüyor '! 

Rafet Pa.,a 

Şehrimizde meb'us intıbabatı 
memleketin her tarafında olduğu 
gibi bugOn yapılacaktır. intihap 
yeri DarOlfllnun konferans salo
nudur. Rey atılmuına aaat se
kizde baılanacak akıam altıda 
nihayet verilecektir. 

$ • • 

lstanbul meb 'usluğu için mUı· 
takillen namzetliğini koyanlar ara· 

ıında Refet Pata da var, dün 
bir muharririmiz Refet Pş. ile 

mülUkatta bulunmuı, kendisine 
programının ne olduğunu sor
muştur. Refet Pş. ile muharriri
miz arasındaki ~ülikat fU su
retle cereyan etmiştir: 

- Ben programımın malüm 
olduğunu zannediyordum. Ben 
siyasi hayatı olan, meclise gir
miş çıkmıı bir adamım. 

- Evet, .fakat aradan zaman 
geçmiş, memleket hayalında bir 
çok hidiseler olmuştur. Zaman, 
insanların düşUnccleri üzerinde 

mücssirdir,sonra gerçi tanınmış, 
fikirleri malum bir adamsınız, 
iakat böyle bir intihap vaziyeti 
karıısında bu malum fikirleri 
kağıt üzerinde madde halinde 
tesbit etmekte fayda vardır. Esa
sen Gazi hazretlerinin müntchibi 
ıanilere beyannamelerinde de bu 
noktaya işaret edilmiştir, mUnte 
bibi ıani rey vereceği müstakil 

namzedin programım gözü önünde 
tutacaktır. 

- Halk fırkaıı umumi reitli-
liğinin mUntchibi sanilcre neşret
tiği bezannameyi okudum, orada 
müstakillen meb'usluğa namzet
liğini koyaC}lklar hakkında zik
redilen vasıflan da yanlıı anla-

[Alt tarafı 6 mcı sayı! acfa] 

[ Harding nasıl ··ıd·· ? o u. ] 
-12-

Bir· metresin aldığı hedi
yeleri çalacaktım ! 

. . 
Çtlnktl Madam Hardlng bunu istiyordu 

Bu sayımizda : 

Fırka tarafından 
gösterilen namzet

lerin resimleri 
- ?inci sayıf amızdı -

Mısırlı aşkı 
- HikAyc 9 uncu sııyıfamızda-

imzanızı gönderiniz 
- 9 uncu sayıfamızda-

Şehir ve Uman 
- 5 inci sayıfamızda-

Son Haberlerlmlz 
-2 inci uyıfamızda-



~~-~KITU NiSAN 1~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edersin. Ben seni 6ıkı fıkı tarassut ede knralıklan yapıyor. Ben 
.... ! lııft tl'l'f f~l!kilrlıga katlanmış '\e bir 

Polise itaatten ha kn yapılacak bir az para arttırrnıştım. O i e, bu paralar l~!~~~~~~~~~=~~~§~~~~~~~~i~~[Kj~~E~31~~~3~J 
şey yoktu. ln bunları alın ı., . ~ 

J~ miişkülleşiyordu 'e Lıa, ka bir ~a Ben düşünüyorum. Madam, bu mii-
re dü ünmek icap edi}ordu. Şikago. iç- ce,her parcalarına 'erilen paralara ne Mühim proieler 
ki yasağtnı tntlıika memur kolculardan den hu kaclaı· ehemmiyet \Cdyoıdu da J 
birini bularak ona apartımRm gö ter· reis llardingin Nan Brittona \'erdPi Ka tamonuda idama m h Om 
dim. Ye bu apnrtımanda birçok i ·ki büyUk meblftğ1arn ehemmi,> et ' Termi)Or Maliye Vekôletl ver• edildi 
bulunduğunu öyledikten sonra onun du. Bu paralar tıep .ı: 'an Ilrittonun gı·Jeri tetkik ediyor Kastamonu 23 (Vakıt) - Bir 
apartımam gözetli~erek bana malümnt defterlerinde H' mektuplarında )azıh . şahıı kurşunla Yurmak ve yedi 

Bir şerir 
• 

illi Hakirnı 
Ankat!ada tez 
ratla tes'it edU 

vermesini öyledim. idi. Bunlardan bir kısmının t n· yerinden de bıçakJamak suretile Çocuklar çok c zip .ve 
Kolcn dediğimi yap mı~ 'e erde 'f · Benim anla) ı ·ınıa gi>re madam Ha r- zili ihtimali var öldüren sabıkalı katillerden Ağ- bir geçit resmi yap.ti 

ki. bulunduğunu anlamıstı. }{endi in- ding bu hediyeleri iade etmek i"temi- Ankara, 23 - Hükiimetin Hni nıec- çı Kavaklı Koca Mehmet ağır Ankar a, 23 (A.A.) - l\1il)ll 
elen apartımandaki lıiitün nıiisfocirle- .>ordu. Ben hunların iadesini temin i- li e )apacağı tekliflerle takip edeceği d l\leclisf bugün 13 Jaşına ~..ftt; 

cezaca i ama mahkum olmuş- b ·ı dt rin isimlerini 'e tahnrri emirnameleri dn blıkaç öz sörlemel, btedim. Fakat faaliyet )ollan fırlm Jrnngresinden milli bayra m münase eh c 
çıkartmasrnı \'e bun lan lıana denetme madanı henden e'' el el vrandı: sonra teferruatile te l>it olunncaktır. tur. Mihkiim salondan çıkarken palıdır. Şehrin her tarafı dol! 
sini i tedim. - :eni ~on derece merak Ye i::;;ti.}ak Me,·cut ihtiyaçlara göre bazı projeler firara teşebbüs etmiş ve muvaf- Hallnmız rnukadderahnr trıeıı 

Bunları aldıktan onra apartımanı la. bekliyordum. Benim i tediğinı tıir· hazırlı\nmaktadır. fak olamamıştır• dığmm yıl dönümünü se11~ 
aramağa İ>aşiadım. Yalnız 'an Brit- tok eyler dah vardı. Mektuplarda ga l\laliyc vel.aleti umumiyetle vergi· Tal/it Mumtaz ed iyor. Gece tenvirat yapıJııC 
ton apaı1ımanının tahnni inde ba ka l et kıymetli bir kiiı·kten bıihsolunu) or. leri tetkik ile meşguldür. Yergilerde Ankara, 23 (Yakıt} - Bol! 
bir hattı hareket takip ettim. Ev sa- Bir de ~ocuğa hediye olunan bir kürk hazı tenzilfıt yapılması muhtemeldir. Yangın haftasının Uk günü tezahiitı't 
hiplerinin evde bulunmadıkları bh· za- bulunduğu ~in öyleniyor. Harclingin lktısat vekaleti çiftçiye yardım, zi- edildi. 45 kamyon ve 80 ot 
manı beklemiş \e ) fmımdaki anahtar· kendisi çocuğa ayakkaplar, çoraplar. rai hastalıklarla mücadele milli sana- Tosyenın blriköyUnde SO ev mürekkep çocuk alayı sabaltl 
lardan i tifade derek ieeri girmi,tim. pknlnr ve elbi eler, hlr de bir çocuk yiin inki., afı, ihracatımızın tezyidi ted- K bi~d;~ c!a:~ı v·· mayel Etfnlin önünden ha~ 
Her tarafı aradığım halde madam Har arabası almı . birlerini tesbit etmektedir. nstamon~, ~ •. · .. ' - un gece ı.ayaya giderek Gazi llt.. 11 

d. • • t d'V• •· h 1 d b' 1 d b b . ş· . b • 1• • Tosynnın E>kmcı koyunde erkan yan-. 1 rl .. fi 1 t h"' t ..:a.pıldfo ıngın ı e ıg1 muce\' er er en ıı· par a am aca a enı tekrar ılrngo) a Zıraat an kasına yenı nr şekıl ve- .. . . . . _ ~ . e on ne e eza ura ,/ 
b·ıe bul t O h ld b .. .. d k b 1 d ld k ·ı k b 1 k"' ı·· b'" "'k d gında ko} Un ellı hanesı kamılen yan- ki l\I li . . . JJ ça ı amamı:;; ım. a e u mu- gon erere un arı a ça ıraca · mıy rı ece -. an ,a oy uye uyu yar ım 

3 
.. d .

1 
·ı çocu ar ec s reısımız, 

1 h 1 · b d b 1 d v d ? 1 d 1 •1 k . . t 1 _ • 1 kt mış \ •e kalan t ev gon erı en vec:aı E t J. 'h b" • • • . ''(fft cev er erın ura a u unmn ıgı mu- ı. ar e e )J me · ıçın an.~·ıye o unaca ır. . rK<mı ar ıye reısımızı zır· 

hakkaktı. Ben hayretle dinli) ordum. F. katma l<~aiz miktarı da bir sülüs tenzil oluna- sayesınde kurtulmuştur. ikram '\'C ltifat gördüler. l\J:i 
Bunun üzerine .. 'an JMttonu taldı> dam neticede bunları i temedi. Yalnız caktır. Hukuk mezunları ve idari çocuk alayı şhirde güzel bit 

etmekte olnn adamlarımla muhabere- çocuk araba ının re mini i tedi. Ve ila c.ümriik muamelatı ıslah edilecek, vazifeler mi yaptı. Çoçuklara eker, .. 
ye başladım ve onlal"a bütün müce"her ve etti: kırtaSi işlere nihayet verilecek, 1iişYe- Ankara, 23 - Yapılan bir tetkike oyuncaklar dağıtıldı. Saat uÇ 
parçalarını tarif ettim. Ancak bir haf. - f'aknt kürkleri mutlaka i teıfoı ! tin tamamile önüne geçilecektir. göre son üc sene zarfında hukuk mezu apartımanı salonunda hir ~oeıı 
ta sonra aradığım bütün müce\"heratı Ben birdenbire ayağa kalktım ve Dampinge karsı tedabir olınacaktır. nu nahiye ~ müdürü, kaymakam, mek- verfldi. 
elde edehil_miştim. Yn_lnı:z._ yih:ük. kadı- hiddetle öyledim: . . De,•airde eshab; mesalihin i lerinin tupço gibi mülkiye memurları yi.izde 40 Tür-.--kl---·_-_..f,.,..-B 
nı~ pa~magında oJ<lugu ıçın onu nlmak - fadam. Ben bır kadının t'lbı <'- sürüncemede kalmaması icin birçok ted nispetinde artmışlardır. Hukuk rnc- ye S~ ı 
'11Umkun olmamı tı. 1erile bir çocuğa ait ya ile meJ gul o- birler alınacaktır. Gerek tütün rene- zanlarının idari ,·azifclere daha fazla Ankara, 23 (A.A.) - Tu~ 

•• cı • * . lamam. Onun için bu emrinizi ı·edde- perlerinin gerek ihracat tacirlerinin rağbet ettikleri görülmektedir. Bu va lıurheti İspanyanın yeni rcJıOI 
Mucevherah elde ettıkten sonra Ya d" h"' • t r d · b tl shr . . . ı:rnrum. hukuku ukumet ara ın an ısa e e ziyette idari vazifelerde hukukculara mı~ • 

sıngtona avdet ettım. fuvaffakıyetım H h · b · d d'kl · ~ A t ) aJ ...t ' - . • - ayır, a) ır, ~1z enım e 1 e- temın olunacaktır. nazaran miilkiyelerin nispeti azalmıs- n a y 1 arın ıv 
~ine taMamdı. F n_~a.t m~d~m (\' ). ev· rimi ,>apar ını1~ Haı·ici ticaret i~in IJir nevi inhisar tır. :. • f 
veke bana çok muhım hır ıhtarda bu- - fadam iz b nden bir kadının sövle dursun hil::Uds bu ticarete daha kemeS devanı 
\un mu ı reis llarding aleyhintle fazl::ı ve bir ~ocuğun kı lık ürkünü isti.} or- t .:vük serbesti i~kanJarr Yerilecektir. Adanada mUstaklller Denizli, 23 (A.A.) - Ant 
_l~l~il .~ular~k _karı ınn_ ~ötürme~ekli· nuz. Acaba iz banlann soğuı.tan m.Doğrudan doğru:ra istikraz yapıl- Adana, 22 (A.A) - Müstakil diye hadisesi rnaznunlarınıtl 
!!'ıvmt soylemıştı. Onun ıçın evHla on donmalannı mı i tiyorsunuz? Sizin mıyacak fakat memlekete hariçten kül meb'usluk için ıehrimizde yapı- mesine devam edilmiştir. ııtıı 
ugradım ve ordu~: . . .. emrinizi yapmak bunların canını al- Ji sermaye gelelJileccktir. Bunun şim- lan namzetlik milracaatlan tevali mi kanunu cezanın 25'1 ve 2:J7 

- Bu e ~ayı getırdığıme gore ne ya maktan farksızdır. diden temin edildiği söylenen miktan etmektedir. Mehmet Ali zade delerine tevfikan mnznunıarıı1 
p.ıyım? • .. .. - Mi ter ıin ! izin ,azifeniz ta· heş milyon lngiliz lirasıdır. Abdülcebbar, avukat Ahmet Jerini Jstemlştir. Muhakerne 

- Onları met .ıma otur. Bunl.ır harridir. Ben e rcLicümhurun karı ı- lcra ,.e iflas kanunları mühim tadi Sabih B. lerden maada Ras h za- için 26 nisana bırakılmıştır. 
ınek. tuplnı.·ann fazla tcc:ir l apmn7~ m. ) ım. Ben ne istediğimi bi(crek ana c>m ıata u!!l'I'" acak, alacaklılann hukuku de Halil Naci, Hacı Seyit zade 
lak b lk d ~ "' Himayei etfal"n ya 

t! e 1 onu memnun c er. reeli) orum. Sen benim hir memurum- iyi bir şekilde temin edilecektir. Bekir Sıtkı, HakYerdi zade Ah- Ankara, 23 (A.A.) _ Jlfıf 
~o~rudnn doğru)a madam Hardin- mıuaq ua~ jU!.l!Wt? uıutı uaq ~\a ·ons 1'cskilatı müJkiyecle tadiliH yapıl- met Fuat, Akıehir kaymakamı fal cemiyeti Ankara meri<eıi 

g~ g~ttı~v~e kabul olundum. Madam b~ emrimi )npmakl mükellef in. mn ı da mcJhuzdur. Adliye ,.e Maarif Sinan B. Ier de müracaat etmi - çocuğa elbise, ayakkabı ,e 
nı gordugunden mem.nun_du. Mm af fakı Madam bu sözleri söyledikten on- , ekalctlerinin de meclise nrecckleri Jerdir. miştir. 
>etim onun. memntınıyetı~ıi kat kat ar- ra otu rmu \'e söze de\'nrn e~mi.,, ti: ~eni bazı kanunlar hazırdll'. Keyseride mUstakiller 
tırmı tı. Mücevheratı cebımden cıknra- _ Ben deHıil toplu)orum. Onun i· K . 23 (V k t _ V'Ui _ Lort Athlon Kony 
r k teslim ettim. ~onm ordum: rin ne kadar delft.11 -var a hep ini top1ı rı firarileri bir lren kara· _ •• ~yser_ı~ } . 1 

• _ ! ye Konya, 23 (A.A.) - lngl 
- Bunların "'izde ne kadar kalnuı ı rncağım. 'ihnyet biitün hu deliiili ıis kolunu bastılar tımızın dıger mustakıl mebuslu- çe inin biraderi Loı·d Ath1oıt' 

lazım gelrcel ? ter Hardingc ö tereceğim. .Anka.ra, ~2 -:-- Bu son günlerde Ağ: ğu için 8 kişi namzetliğini koy· kası pren es Alice 'e ke 
- Çok kı a hir 1 .. ama n . ..,en hic me- Madam bir tahze tevakkuftan sonra rıdağı fıranlennden noro Ye avenesı du. isimlerini bildiriyorum: Avu· maiyetlerini htımil tren b ,J 

ı""Rk etme. Hunlar Rimdi fıeninı eliml' dernm etti: Jranilcıin Ya1:?1knya hud~.t knrakolo- kat Ahmet Tevfik, muallim Şa- te şehrimize muvasalat ye 
a ti ...... {1 er· .. ı -e • ı d rr·ı . . nu basarak dort saat mu ademeden b . d .. Co k de Ankanı'-·a haı'<!ket etmf5lt "' ""'" ' ı.:. ... s e e e01 • - Ben henı.iz ışe haşlamadım. Ben • . an, ımam ıa e omer, un "' , 

Ben b fu"" h 1 . 1 ·. k t . k • . • • . . d v• sonra karakol efradını e il' etmış kara d k z· 
şt "'Ilı udce kerterı m u ku):•. 0

1
) Hardı~"'ı tam hıı: ıtıraf~ sevke ecegım. kolu yakını lnrdrr. Oıman, Bünyan an avu at ıya, 

mu um. ı• n am u uyu açara ı mc e Onun ı<:ln en ı an Ilrıttonu taı·assı:t . . .. ... . l . . Uh d' Hü in H d' Istanbul 
kileri m anın u·· .. rı'ne do'"ktu'" •onı'-' kt d t b ••t d' Bezırgan ko) undekı ı an karako- m en ıs sey a ı, 

ı, • ~ etme c evam e ve nna mu ema ı- . ı· · k · "f tt' • M t f hunların üzerine igyildi. Ve bunları lıi- 1• t . n··ı·· h f 1 • ]undan gelen atlı ve pıynde 20 kadar ıman ıır eh mü e ış~ usa a 
)en ma uma leı. u un mu a ız an ı f . d k" ·· .. ·. . S b . I b l "f • O vl 

r r birer muayene tti. M dnmın hü· ma ve hizmeteilerime emir \erdim. ran ne erı d~ ... ~~lısu kof~rusu cnabıın n rı,. sBtan u çı çı mer og u 
tu··n ru"yala"r bu"tu"n me,hum rn udı' b "' ·Jd'l " h da pusuya u uru ere · ırara mcc ur Hüseyın eyler • • • , •• n uraytı ge ı çe senı emen ynnı- l'I . 1 ·r . . . . 
yetleri, ve bUfUn hul) ala rı bu milcev- ma getirecekler. JJen bütün delaili top- ec 1 ,nnş eıc 11 

• ıntıbap yarın sabah lısede ya-
lierlerın pırılt1S1na gômülmüş gibiydi. tadıktan onra vazivete hiıkim olaca- Kastamonu meb'usluAu nam• pılacaktır. 

){adam konu,.mağa ba Jadı: ğım. o zaman (Harding) de, Nan Hrit zetliğine ait bir tashih Kastamonudu 
- Hiçbir zevç .. kan ının mallımalJ ton da henim dediğimi yapacaklar. Ankara, 23 (A.A) - Kasta· Kastamonu, 23 (Yakıt) - Ev-

De letçi 
Türki e 

olmad n ha ka bir kadına böyle bir B n bütün hunlaıı dinledikten son- monu meb'us namzetlikleri me- vclce halk fırka ından namzetli-
ı,; Y heıliye edemez. ra ce\·ap nrdim: yanında Kastamonu meb'uıu Ha- ğini istiyen belediye ve meclisi 

d 

Madamın yüzünde hiddet \'e nefıet - Madam, ben son emrinizi yapamı san Fehmi beyin de ismi mevcut umumi azasından Salim Ef. zade 
hi leri canlnnmı ı. fadam ı afa mı sacağım. neni nffediniz. na kabir cm oldugy u h ide telefonla y nlı• alı- çiftçi Reşit bu defa halk da fır-
l\aldrrarak devam etti: ı·iniz ''ttı• a Ö)'le} iniz, . , . y, -r , • 

/Ja§makalemizdcn 111~ 
slipin tatbikatı cümlesindeıı 
zum ''e zaruret görtildüğ{i lı 
5üphesiz harlcl ticaret sahil 
~lup fertler ve şirketler tartP~ 
pılamıyan bazı işler bulunu ·, 
ra devletin te kilatının filC11 ~ 
edilmesi kabildir. Fakat bil red 
Jı'k hiç bir vakit harlci tici\~ D '-ı 
inhisan altına almak deıtle ıı~ '-ı 

- Onun bu şeylere hnrcettiğl pa. Ayağa kalkmış n paltomu elime al n~rak. lı.s .. ~yc da~.1 1 .. degıl g~bı kasından aynlarak ilAyetimize 
r ona ait olduğu kadnr bann d:ı ait- mıştrm. go.sterıldıgınden ozur beyanıle müstakil olarak namzetliğini koy-
1i. Hardfng benim paralarımla bu mas (Bitmedi) tashih olunur. muştur. 

m ve olmıyncağını unutrnaJ1'1 111 

gelir, )') 

.AteAHcet il, ~' 
- Umrani yavaf... - ikisinin de ölümlerini mi bek dama gidelim. Köşke gitfıfl' 
Umrani heyecanının nefesine liyeceğiz? rürüz, Bahsimizin alt tartı 
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\'erdiği kesikliklerle b yıla b yıla: - Bu da pek uzun düşer.. konuşuruz... 11şrı Jı - K bil mi? dudaklarım bu - İkisi de genç belki daha elli ikisinin de birer ko .. , fD' 
kevsere yirmi gündür hasret çeki· sene yaşarlar.. nin belinde yanak yanaS eı~ 
yor. Ruhumu kandırmayınca hıra· - Onl r yaşadıkça biz sevgi geçerek lclalin yatak od" 
kır mıyım hiç 1 hayatımızı böyle lcaçakçılılda mı ler... fşf, 

- Yirmi gi,in mü? geçireceğiz? Umrani köşede karY0 I' 
Yazan. Hüseyin Rahmi I~~ - - Belki ziyade.. . - Başka çare var mı? ce ürkmüş gibi bir adııı1 

• .=!.---____.._.._.. - - - Ziy~de.. / - Elbette vardır.. kilerek: • • ;ııd' 1 
• k'" .. • · d .. 1 k - Bu fırsatı bir daha nerede - Ne var? - Sen bu döşeğııı 1~il ~ 

Umranı bu acele davetten &aşıra utupanesın e muta ea o ynnosu- b I bT • ? B b' 'k . d 8 k . d · d" d.. .. • riun de& t 
ak: . na dalmış .. köşkü takımile buradan ~akı ırı~ .. k ~?'kırı :;ış ?ı. adı .. - ~nu pe ınce en ınceye u· u~u oHa veri;'o tase.~ııl. 

- Nereye? başka yere nakletseler .haberi ol· a hı tan aş av ırı ece er ıçın e şuneceçgızb .• k d'" .. 1· .b:-d v!11yıBr. abyrrdöı:.e1'te.""t 
caıc V K fT "z ma sup yapacagım.. - a u uşune ım... gı ı egı.. ız u $ ıv4 

- Bizim odaya... ~~yla d.. eUsotnkrat ab~~n 1k1 
go ~ -Aman dikkat et vücudümde - Kaçalım desem Çelebinin e· eski zaman masallarııı"iı~ 

N d . · ·? k cu toy um. s a a 11 çı an o· d d ki · · · b km K ı· d 1 l ·· k.. d'' d k k" b"ır Ul J - e ıyorsun canımın 1ç1 o l d h l k h b u a arının ızını ıra a.. o· ın en rurtu mamız mum un ur. aramız a es ın .. r 
bi . b' d k I k d ursa a a evve oşup a er vere· d. K fd w k ki k 'b" ~" can zı ır ara a ya n arsa u uz k cam her tarafıma pertavsız gez ı· a agının ar asına sa ansa ge· gı ı yabyoruz.. şrı' 

kurt ihi çiğ çiğ parçalar... ce 0 k . d' b" b' . ? . rir ibi dikkat ediyor. Geçen gün lir bizi bulur. İntikamını alır. Kaç - Kocan senden ıııe ~ 
- Kocam karınla beraber balı· eme şı~ 

1 
1 ız ızeyız • bir pire yeniği için beni iki saat zamandır bu iki kardeşin gözlerin· istemiyor mu? b J1 011r~ 

~enin en kuytu köşesine çekildiler. - Tamamı e... sorguya çekti.. de bize karşı öyle bir vahşet ve in - İstiyor fakat e tal•"·.t"J 
Jki karde fısıl fısıl galiba alcy- Umrani birikmiş tahassürünün - Benim malıma kanunen o sa tikam ateşi yanıyor ki aleyhimiz- lehi anında daima ha5 ft1'1' .. ı 
himizde bir tuzak kuruyorlar .. Ne birden galeyan eden şiddetile lcla- hip göründüğü için ben de onu İpe de fena şeyler düşündükleri ap a· gınlıklar çıkanyorııJ11·bitİıı 
taraftan dönseler köşke girerler· lin belinden kavrıyarak dudakları· çekmeliyim. Sen ismen onun ruhan şikare görülüyor. ne demek? Ben bu to. -~ 
k n bizim odadan görünür. Gel nı maşukasının ağzına ağzından benimsin.. - Onlar bizim hislerimizi anlı· nü kabul etmem... .• .;e1'it·' 
pencereden gözetliyelim... çenesine .. gerdanına ve daha aşağı - Ne vakit büsbütün biri biri· yorlar. Biz de onlarınkini seziyo· - Senin kabuluJl t i'IJO ft 

- Y evden birisi üzerimize lara gezdire, ezdire bu muhabbe- mizin olacağız? ruz. Ve bu zıt, tehlikeli, i kenedi kabulün sözden ibat~si11•' ılJ 
gelirse.. . l~ susa,?lış ~uhunun hararetini sön· .., -:- Seni~ k~c~~ • ?e.ni.m karım vaziyet içinde hepimiz. bir. dam al· o~un kan~~~n ze'V')~tif" 1,,.er 

- Koca karılae te. evm öbür u- dürmege ugragırken kolları arasın sag ıken bız bırıbırımızm olama· tında yaşamak mecburıyetınde bu- etme ltemıgıne ına (01 

çundaki mutfak.talar. Filesof baba da kıvrarı<ın kadın; • VlZ.. lunuy_:oruz. Haydi haydi. Benim O• 

' 



Balkan haftası başladı 
Yunan talebe murahhasları 

dün sabah geldiler 
Turizm kongres7• yarın toplanıyor 

Acıt daha arttırmaktadır. Şurası '}aJJa 
nı kayttır ki mccli8tc mülteci meb'us
'ar dahi Türk - Yunan itilafı hakkın 
la muvafık 1·ey l'ermişlerdir. 

Türk - Yunan itilafı daimi ı·e •e-
'Jatlı bir ittilıat olacaktır. 

Bu ı-eıüc ile Büyük (;azinizi çok
1 

arla takdir ııe Jıayranlıkla yadetmcği 
1ir ı·ecibc sayarım.,. 

DarüJfünun talebe birliği mU
..,,eısillerinden mürekkep istikbal 

.!yeti motörJe iz:mir vapurunu 
adalar aç1klannda karşılamış ve 
vapura çıkarak Yunanlı misafir
leri sclimlamışlardır. Vapurda 
talebemiz: ve misafirJer arasında 
samimi tezahürat yapıJmış Türk 
ve Yunan talebe birbirlerini 
«zito~ ve "yaşa" avazelerile se-

Dün şehrimize gelen Yunanlı talebe 
Dün baılıyan balkan haftası 

:erasiminde Yunan DarüJfünun 
b lebesini temsil edecek mürah· 
lalar dün saat 16 da İzmir va· 

~tile şehrimize gelmişlerdir. 
ik~l.en mürahhaslar altısı hukuk, 
. ••ı edebiyat fakülteleri talebe-

. limlamışlardır. Yunan talebesi 

Beyoğlu otellerine misafir edil
mişlerdir. Diğer Balkan milletleri 
talebeleri bugün şehrimize gele
ceklerdir. 

linden olmak üzere sekiz kişidir. 
d İ aJebelere Yunan meb' usların-
.•tı ve sabık hukuk profesörle
~tıden M. Makas refakat etmek· 
~dir. M. Makas perşembe günü 
,..~karada, mütel'kiben de ıehri -

•zde ikı konferans verecektir. 
t l\f. Makas su hl') anntta bulunmu!
llr: · .. 
~Bu ayın otuzunda Ankarada rcı t' 
ip konfnwıs n·unanistanm harp
ıı," •onrald i<'ı al kl.çi) Jıa/~kındadır. 71 
1 "'teta / i< nbulcla ı•crcccğim kotıfe· 
~,,,,_ . 
~~ W 18<' rullUllİSfamn sul/ıpCl'l'Cr ~i-

<'tltıd . . • . 
'ı"l/ı en re ıyonıgcli ıttıhadmdnn 

ideceğim. 
tıı 1111011 parlamentosunda Türk -
~Q::a itUafınm tasdiki Tıakkındaki 
"' r/. uetirmckliğim, bu seyahatim , . 
~ettiğim balıti11arlığı ı, 

,~--........___ SPOR 

DUnkil maç 

Balkan talebesi "Balkan da
rüJfünun talebeJeri ittihadı,,nın teş
kilı için müzakerelerde buluna
caklardır. 

Turizm federasyonu 
Balkan Turizm federasyonu 

kongresine Yunanisbn namına 
iştirak edecek murahhaslardan 
M. Agapitos ve M. Blumis ·de 
İzmir vapurile gelmişlerdir. Di
ğer Yunan mürahhası M. Yuva
ıidis bugün trenle gelecektir. 

Balkan Turizm federasyonu 
ı.. ongreai yarın saat 11 de Gala· 
tasaray lisesinde toplanacaktır. 
Saat 15 te federasyon meclisi 
Perapalasta toplanacak, l 7,5 da 

Vahit B. Galatasaray lisesinde 
Istanbul hakkında bir konferans 
verecektir. 

Yarın gece Turing kliip mu· 
• h haslar şerefine Perapalasta 

L yafet ver~cektir. 

Muhtelit mUbadelede : 

Bir davet 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Istanbu) belediye mantakası ha-
l'Qtl( ricinde emlak bırakan etabli •Por kus:asının en he· 

"•• t Rumlardan bu emlake varis sıfa· •
1
... • li meçı dUn yapıldı 
u ~ tile alakadar olanlari tazminat 

Bu işe sizde şaşın 

Şu Ankara caddesine 
biraz bakınız 

Seyyar satıcıların işporta
larını de\'irmek, kapının Ö· 
nüne mangal koydunuz cli)e 
diikkfrn sahihine cl'za rn:r.nıak 
belediye za hıtn memu ;.la nn ın 
nıutaclıdır: 

.Fakat balrnl'sınız bir giin 
sehir emanetini Ankara cad
de:.ine hağlıyan meşhur cad
denin bir kısmı haftalardan 
beri miistekrelı kokular \e 

iğrenç ulardan geçilemiyc>
cek bir haJdedir. 

Erkek muallim mektebinin 
yanında \'e set üzerinde bulu
~an e''ll're ait olması melhuz 
hulunan hiı· lfıthmın patl:ıma-
sı yüzünden kaldırım iizeri
ne pis sul:ır :sızmakta ve bun· 
lar hiitün cadde boyunca akıp 
gitmektedir ki orndan geçmek 
7.aruı·etinde olanların burun 
la rını tutamadan ve gözlerini 
kapamadan yüriimelerine İm· 
kan yoktur. Ilonılnrda her 
hangi hir kırıklık ve ·a kntlık 
,•ukuu tabii görülebilirk~n 
bunun günlerce ve haftalarca 
hali üzere birakılması gelip 
geçenleri iz·aç Ye koskoca bir 
caddenin şerefini ihl:\J etmesi 
doğru mudur? 

Yan sokakların tozu, çamu 
ru. karanlığı, bozukluğu a· 
det hükmüne girdi. Fakat a· 
na caddelerde hfü·Je berbat 
hallerin devamına ğöz yuman 
la rın sonra işten ba hsedişleri 
ne siz de şa~ın ... 

Biz de şaşalım ! 

Oeru,şafakanın daveti 
Kurban bayramının birinci güni 

Darü~şafaka menfaatine rozet tevzi , 
lunacağından muaveent arzudunda lı 

lunan erkek ' 'e kız muallim mektep) 
1·ile resmi ,.e hususi liseler taleeb ' 
talihatının arefe günii kutu almak · 
zere hiivi)Ct varukarını müsteiben N 
ru Osmaniyede kain cemiyeti tedrisi~ 
merkezine müracaat edilmeleri rica < 

f un ur. 

Mekteplerde: 

Amerikan kız lisesinde 
Csküdar Amerikan kız li esinde el 

23 nisan milli hfıkimiyet bayramım 

münasehetile bir toplantı ) apılmış ' 
bir öğle ziyafeti nrilmiştir. Yemel 
ten sonra bir mu!liki müsameresi terti 
edilmi~. hilfıhnre samimi hasbihaHcı 

de bulunulmuştur. 

Teşekkür 
Aile reisimiz Milli Müdafaa veJ,: tı., 'd~ Por mecmuası tarafından ter alabilmeleri için varisJik sıfatla-

'· h;ıı 11
1t. n Kupa maçının final mü- leti Je,azım dördiincii şube müdür n 

t; "il a d rını en. kısa bir zamanda ispata 
ll .. t rın an biri dün lstanbul \·e aYini Manastırlı Mu a Kazım Be.' • .. asa davet etmektedir. 
" ~"Pıl ray mektep takımları arasın- AlikadarJar varisliklerini mahke· ölümünden dola) ı tee -ürlerimize i 

IL•I ft11şt1r, 
L_ " lak me ve mahalJe ilm1!haberleri ile tirak eden. bizzat ve bilvasıta taziye "1 111 , 1 

ım biı·er sa) ı ile berabere 
'-1 oış ardır. Maç çok hararetli ,-e gü ispat edeceklP.rdir. ı teselli lıitfunda hulunan ve cenaze ı 
11ıııltıurrıu~ ,., sahada bircok se,;rci bu- , _____________ lllııt. rasiminde hazır bulunmak kadirşin: 

c ftur. • • lığı gösteren ze\'atı muhteremeye ( 
._ aıat Kurban Deri ve Baraak-•tıı . •saı·ay takımı enbenua tıtkt- rin şükranlarımızı arzed(!riz . 
lıtt t~~ndiği takdirde dünkü maç tek- )arını Tayyare Cemiye· Askeri adli lınkinı Mc 

1 
tcektir. tine veriniz! met Se11ilta Kem<ıl Saci<' 

Bugu·· nku·· lı' k Sal herk, Şf'l·l.:et Galip •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli Hakimiyet bayramı 
,izcilerin geçit renimleri çok güzel oldu 
1 Çocuk haftası da · dlln başladı 

Dün 23 Nisan 
Hakimiyeti Mil
liye bayramı idi. 

Bu münasebet· 

Je bütün resmi 
daireJer ve mek
epler kapalı bu
unuyorJardı. Ha· 

vanan da çok gü· 

zel olması do· 
layısile sokaklar 

çok neş'eli ve 

kalabalıktı. Dün 

ayni zamanda 
çocuk haftasının 

da iJk günü 
olduğu için bü
yükler gibi kü
çükler de sabah
an akıama kadar 
gezip eğlenmişlerdir. Dün sabah 
bütün mekteplerde mual-
limler talebelerine Hakimi· 

· eti Milliye bayramı hakkında 
onferanslar vermişlerdir. Tale-

>eler sınıflarını süslemişler. Oğ
Jeye kadar şarkı söyliyerek ey
Ienmitlerdir. Saat 1 de fehrin 

muhtelif yerlerindeki tramvay 
hatlarının nihayet n~ktalarından 
ikişer araba kalkmış Ye çocuk
ları gezdirmiılerdir. Sabah saat 
10 da izciler Fatihden toplan· 
nı,lar ve oradan Taksime kadar 

~ehirde bir tesmi geçit yapmış
ardır. 

Resmi çok güzel olmuş, 
ıuhtelif mekteplere mensup ve 
rampetçilerle filUtçilcr ayni saf-

ta çaldıkları için geçit çok 

esli ve ahenkli olmuştur. Dün 

sınıflar arasında geçide atlarla 

i,tirak eden izciler de vardı. Di
~er taraftan bazı mek l.!p tale
ıeleri başta muallimleri olduğu 

ıalde şarkılar söyliyerek kırlara 
~itmişler, gezmiılrdir. Beyoğ
.unda ve lstanbul cihetinde ki 
oau sinemalarda çocuklara be
dava sinema gösterilmiştir. Dün 

öğleden sonra Gülhane parkında 
da bir müsamere verilmiştir. 

Parkta koJordu muzikası muhte
lif havalar çalmış, muhtelif semt-
erden gelen çocuklar beden 
•areketleri yapmışlar, oyunlar 
ynamıılar, eylenmişlcrdir. Üs
dar ve Beşiktaş parklarında da 
1lenceler tertip edi)miıtir. Dün 
kşam Istanbul radyoıunda Dr. 
•san, Ankara radyosunda Hamit 
)sman B. çocuklar için birer 

onferans vermişlerdir. 
Bugün Maksimde çocuklar 

çin bir müsamere •eritecektir. 
, ...•....•................................. 

Gece de lstanbuı radyosunda 
ibrahim Necmi B., Ankara rad
yosunda Şükrü Yusuf Beyler 
birer konferans vereceklerdir. 
Evvelki gün resmi makamlan 
işgal etmek için seçilen çocuklar 
yarın birer günlük makamlan 
bafına ~eçeceklerdir. 

Polis Haberleri 

Takma bıyık! 
Kaçan dolandırıcı Pendlkte 

nasıl yakalandı? 
Bir buçuk ~ene e\•el A)etullah va 

Ziya isminde iki arkadnşile Emniyet 
sandığının l bin lirasını dolandıran 
ve l:l ayclanberi te\kifnncde bulunan 
Fuat i ·minde bir genç iki gün e,·el bir 
şahitlik için çağırıldığı Beşiktaş sulh 
ceza mahkeme inden tcvkifaneye geti
rilirken muhafız jandarmaların '.!Iİ n· 

den kazmağa mu\'affak olmuştur. 
Diin öğrenildiğine göre Fut 

jandarmaların elinden kaçtıktan sonra 
derhal bir otomobile atlıyarak Kabata 
~a gelmiş. oradan da bir sandal ile Üs 
küdara geçmiş, evine uğraJ,P bavulunu 
almış ve yine ayni andal ile Haydar 
paşaya gelmiş, oradan da trenle Pen
diğe gitmi:. tir. Pendikte ~ahil biraha
nelerden birinde oturan Fuadın 

hali, o ırada orada bulunmakta olan 
karakol kumandanı Selim Efendinin 
ı;;üphesini davet etmi:: ve onu dikkatle 
tarassuta başlamıştır. Fuat da 
karakol kumnndanmın kendisinden 
şüphelendi~ini farketmiş ve oradan 
kalkarak Kartala doğru ka~arken ya
kalanmıştır. 

Fuat Bey Le yaptığına pişman o
larak Pendikte karakol kumandanına 
kendisi teslim olduğunu iddia etmekte 
dir. Fuat Beyin üzerinde bir Fransız 
Pasaportu ile takma bıyık çıkmı~tır. 

Çal1nan otomobiller 
j Nişanta:;ında Maçka garajın~a bu· 
Junan Efgan sefirine ait otomobıl evel 
ki gün meçhul kimseler tarafından ça 
hnmıştır. Zabıta dün geç vakte kadar 
hırsızı yakalıyamamıştır. 

Çizgilerle .fikirler • • 8 
ına.çları ,- Hakikı Mes'udiyet 1 

249' numaralı otomobilin şoförü 
Bürosila Efendi de evelki gün Yeni 
maha11eye getirdiği müşteriden parası 
nı almak için otomobili biraz açıkta bı
rakarak müşterinin e\ine kadar ~!~miş 
,.e birkaç dakika sonra avdet ettıgınde 
otomobilinin yerinde olmadığını hay. 
retle görmüştür. 

-..ç~rnn stadyomda futbol lik 
d.~ı;'1na devam edilecek, Ka· 
t,~1._ 1

1•hasında da ikinci küme 
\lı"- •r arasındaki likin neticesi 

)tp1~•ktır. Bugün stadyomda 
c,,c:ılc müsabakalar şunlardır: 

~, • ..;t;•aray·Anadolu,istanbul-

Stıra~ 1 •. F enerbahçe·Beykoz. 
~'-•nd ~- ıstanbulspor ve Vefa 
~•'-ıra ;. 1 k ar91laşma bu iki ta
'''-dıJc· Ördüncülük mevkii etra· 
•trtc:e~ ~ekabetlerine hır netice 
1... _. tır. E· . b 1 
-~n V ger ıslan u spor 

~~kie efayı yenerse, dördüncü 
~kt sureti katiyede geçen 
~·ı •t ta f \ ı "'elet ra ından muhafaza 
.~blilcelj \~lan üçüncülük içinde 
ıti~rl• .. ır rakip oluyor. Bu 

JfUnün en "b" .. 
1 b d ~u ım musa· 

u ur. 

Geçenlerde Londrada bir milyoner Buna gülecek ,-e ou ıınua)'J hak~ 

öldii. sayacak geneler vardır. Hunlar b? 

1 
Va"iyetnamesi_ açıl~ığı zaman onun !arının bıraktığı servete dayanarak 

cocuklnrınu mUhım bır şev bırakmadı . .. .. . . . 

i: .. ·· ıd.. ~ b 1. d · ,
1
.1 . . sız. guçsuı, mes ulıJetsız yaşamak 

gı goru u. ~e e >• e şu: "ı )Ont>ı 

diyor ki: Hayatımda anladığım bir şc:r terler. 
vn r: Hak iki mes'udiyet ancak çalış· 

l makla ve çok çalışmakla ihraz eder. 

ı::.oförün müracaati üzerine bu mec· 
hul otomobil hırsızını n otomobili ara 
mıya başlı) an zabıta memurları dün 
otomobili Eyilpte Defterdar askerlik 
şubesinin önünde terkedilmiş bir halde 
bulmuşlardır. Otomobilin muhtelif 
verlerinde kurşun delikleri olduğu gi· 
bi :içinde de müthiş bir ispirto kokusu 
,·ardır. Bunlardan otomobilin ispirto 
kaçakçıları tarafından ~alındığı Ye is
tifade edildikten sonra terkedildiği tah 
min edilmektedir. Zabıta bu cihetten 

Bu çeşit adamların hayatta anhya tahkikata devam etmektedir. 
, ·ıcakları bir şey ''ardır. Hakiki Bir adam yaralandı 
• • h ti · d k Seyyar bileyici Ahmet ağa dün Bas ·udiyet isı za me erı arasın a a· .. .. .. . •. 

. ~. . . . • mane koprusu yanından geçtıgı ara-
nılan bır lahze ıstırahat ve hır lah· d ,..1 h t . · d b' .. •· ·· .. 'd a u e me ısmın e ır surucunun ı il 

erhesti vekalet içinde geçen bütün ı·esindeki ça,·uşpasalı Tornanın araba· 
.ı· ömürden daha değerlidir. sı kendi ine çarpmış ve ağır surette 

yaralanmıştır. Arabacı yakalanaı~ 
itr, 
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GUNUN~--------
--:-İŞABBTLEİli' ' 

Memleket habcırleri 

Çukur ova 
Mtlstakil namzetler SeylAp yUzllnden mü
ve milntehlp sanller hlm zararlara uğradı, 

lstan.bul müntehibi. anileri bugün Adananın bu sene uğradığı 
reylerlnı ''erecekler mü takil mcb'uslar tuğyan felAketlerinden bahsedil-
Jntlhap olunacak. · r S ü J d Ad d 

MU takll meb'ır namzetleri iki dıi· mıı 1
' on a 0 er e ana an 

züneyl a makin beraber imdiye kıt· gel~n haberlere göre ikinci sey
dar bir e.) {)yleml değillerdir. Ger- IAbın birçok köyleri ve 300 bin 
çi gazetelerde program ''e amimiyet·· dönllm mezruatı mahvettiği an· 
ten çok, amma pek çok bah edflfyor. laııJmalctadır. Suların istilası al
lsimlerlnl ortaya atan namıetlerin bir tında kalan köylülerle muvasale 
kimi ini tanı,>orur. uzun enelerr.e onla ve münak'tle henUı temin edile
rın lya i fruıllyetlerlnl gördük. Yakın· 
dan tnnıdıl\, Kimi inin namzetlik ve~l· 
le ile i imlerini i itiyoruz. 

MU tnkl namzetlerden aranacak ilk 
rt onların amimt, milliyetçi, r.Umhu. 

rll etçi olduklnnnı l. Jlat ctmelcı idfr, 
Bu imtihanı geçirdikten sonradır ki 
pı·ogrnmla rın tetkiki, iyi inin kötüsüne 
tercihi mUmkUn olur. 

Şu hnlde '"' elft, karakter, sonra 
pTogrnm, hllhrı a bu proıramın hRlk 
fırka J programındnn ayrılmamı bir 
program olması lazımdır. 

* • * 
Eğer müntehibi saniler hif tanıma· 

drkJarı bir \'ntanda11 ıa kar ı kar ıya ge 
lirler, ona rey vermekte tereddüt eder 
lerse bu kabahati müntehibi anilere 
d iil. kendilerini içtimai bir hüviyet, 

memiş, yalnıı. Anat mezarı çift
liğinde bulunan 28 kiti Misise 
gönderilen bir kayıkla müşkil

litfa kurtarılabilmlşlerdir. Cey
han. Çotludaj' ile Cebbardede 
fjağı arasındaki iki saatlik me
safeyi kaplamış sular en yüksek 
:·erlere kadar çıkmış bulunmak· 
tadır. Yaşlı ihtiyarlar, bir asııa 
yaksn bir ıamandanberi Adana· 
nın böyle bir felaket görmediği
ni söylfmektedirler Sür'atle ted· 
bir alınmadığı takdirde Çukur 
oYa çiftçis'nin elim bir vaziyette 
kalacağı söylenmektedir. 

A. r ın a bir facia 
kollektif bir şah lyet ahibi o1 ı k an· Bir ta l uçurumdan dU,erek 
)atmamış olmalarına hamldn1 k 1 ~ırn ld 
d par ı.arç• o u 

ır. A S ' ydında an atlar mektebi Çünkü cemiyet hayatında fertlerin içti 
mai bir hUvlyet sahibi olmaları, cemlye talebesinden 37 numarala irfan 
ti tem ıl edebilir bir hal almaları i~in Ef. bir gezinti eanaımda ayağı 
lazım olan artlar \'ardır. Bu kanunla kıyarak 4-0 metrehk bir uçu 
rın ileri sürdüğü -:.ıartlardan daha baş ruma düşmüı ve ıavallı çocuk 
ka, daha deruni kıymetleri ihfrrn eder. düstüğü ande ölmüttür. 
Onun İ!jindir ki kütleleri tem il etmeli Adenada bir mektepli kız 
i tiyenler ferdiyetlerinden çıkıp haki· kaçeraldı 

katcn kollektif bir 11 uura malik olma Adanada Hk mektep taJebe-
ları lazımgellr. İsterseniz buna kısaca · d H t" H ş k tEf · · d 

sın en a ıce . ev e • ısmın e 
·.npwıZil uıwaı nune 'Z!uı.<ap ı~ıq~ b' 1 t , "dd 
Bunu temin etmeden \'C hiçbir fırlrn) a ır genç e anışmıs \ e az mu et 
istinat etmeden ko kocaman bir şehri sonra genç sevıllisini otomobille 
temsil etmek e\'dn ına düşenler çok kaçırmıf ise de bir müddet sonra 
cesur in nnlnrdır. Btn fazla bir :.ey yakalanr~ıflardır. 

söylemek ist"mem 'e onlar Uıerindel=-=:::ı:::::::o:=:a:=--===========ı 
fazla durmak i tcmem ! maktan korkuyorum. Çünkü de\''lc.>t hiı; 

• • * metlerinde istihdam edilmemsi için hak 
Şah iyrt e ı t bellür etmiş olanla kında karar vrilmiş bir vatandaşın ka· 

m gelince, on!nrı t m}·oruz... . nunen medeni hukukuncian bir kısmını 
.. . , kaybetmiş insan demektir. Onun meh-

ispanyada ikinci 
Cilmhurlyet 

ipanyada daha evvel de bir 
cUmhµriyet tesis olunmuştu. Bu 
cUmhuriyet bundan 60 sene ev
vel vücut bulmuş, fakat ömrtı 
kısa olmuıtu. Bu cilmhuriyetin 
en büyük recülü Kastelon idi. 
Ve kendisi 19 uncu asrın en 
parlak, en hararetli hatibi idi. 
Cümhuriyetin ilgasından sonra 
12 inci Alfons gelmiş, ve kral

lık 1875 den geçen haftaya ka
dar yaşayabilmiştir. 

iıspanyanın bu son inkılabında 
bir yenilik vardır. 

Bugün büyiik validesi gibi 
ispanyadan uı.akla,an 13 üncü 
Alfons, birkaç ay evvel, bütün 
hasımlarını ezmiş ve vazıyetini 

kurtarmış gibi görünüyordu. 0-
zaman herkes, isparıyada tahtın 

her zamandan fazla sağlam ol· 
duğunu şöyliyordu, kralcılar böy
le söylerken cümhuriyetçiler tah
tın sukuta mahkum olduğunu 
söyliyorlardı. Bu biribirine zıt 

düşünceler ve iddialar karşısında 
hakikatin ne olduğunu bilen yok

tu. 
Nihayet belediye intihabatı 

halkın fermanım ifade etti. Ta
rihte bunun naziri olan bir hadi
se göstcıilemez. Pirene dağla· 
randa nebelitarık boğazına kadar, 
BarsiJonadan Kadiıe kadar is

pnnyanın her tarafmda halkın 

kahir ekseriyeti 13 üncü Alfons 
aleyhinde rey vermişti. Şehirliler, 
köylüler, ordu ve kilise 13 OncU 

Alfonsuyu mahkum etmifti. 

• • • 
On üçüncü, Alfonsun babası 

ispanyada birinci cümhurıyetin 

ilgasından sonra tahta davet o· 
!unmuş ve onun devri, teşevvüş· 
Jer içinde geçmişti. Alfonsun 
babası hastalandığı zaman has-Dıışta me..,,hur operator Cemıl paş:ı. 1 ıı:. d ğ'I .. t h' l'ğ" b'I .. us U,;U e ı , mun e ıp ı ı ı e mum-

Gerçi paşa hazretleri kendilerinin k"' d r.·ıd· tatıg· ı aızli tutulmuş, onun has-. • ·ıı l ı· 'k .. h · i un egJ ır. Q ~amımı mı ı~:etç, aı . cum urıyetç • • • talığına işaret ederıl200gazete aley· 
olduklarını oylUyorlar. G 1 1. "'b" t d 1 k' ı l · d d 1 'k ı t e ım o ur va an aş ara, ım : aın e ava.ar ı ame o unmnf, 

. : .. • .* 
1 

• • ' '- ~e~Jetçi?•im, halk fırkasından ay nihayet kendisi 1885 .senesinin 
Sene 1921.. Ihı 1 fükı) ar. Hırı mils km deglhm dı\•or. 25 t · · · • ··ımüşr· 

t k·ı · h lk Tü k' . k · eşrınısanıae o u. a ı , yena n a · r ıyesı yapma Kimi: . . . . 
isti" ... en BU'-·ük millet mecli5i hiikumcti .. B d h d k t l'b 1. O ı ıkıncı Alfonsun bır erkek 

~ ~ • - en a a emo ra ve ı era ım . 
Gazi Türkiyesi. öteki imparatorlutu diyor... varisi yoktu. Fakat saray kralı-
müstemleke yapmak iR~iyen, ha1k hare Kimi: çenın bir çocuk doğurmasını 

kctlerini ordul~~ teşkil ederek
1
baat

1
rr- "- Ben villyet .,eclisinde aza iken! bekliyordu. Hu çocuk erkek ve 

maya çalı an hukumet .. Osman ısa ta .. 1 d' p t ğ 1.. -d F k Alf t 1 soy e ım. rogram neşre me e uzum kral olarak dog u. a at ons 
na 

1 
• görmüvorum diyor. k 1902 de on altı yaıı O manlı sultanlığı iKal mıntakaln •. ·. anca -

' :. Kımı · d • t ht t nnda emperyaliımle yan yana kol ko- • . . .. • . . na vn ıgı zaman a a o urmüı-
' "- Samımı cumhurıyetçl\·ım, prog. 

la.. Ve adeta s~ltanın hiikfimeti Jngiliz ramım budur diyor... • tu. 
ve Yunan polısinden ve jandarma ın- . Daha 0 zaman i.spanyada cüm-
d baŞka bir e d f"I ! Bunlardan da anla ılıyor ki blzım 

an Y e 
1 

müstakil namzetler henüz program me huriyetin yenileşmesi bekleniyor-
1921 de bir sadrazam var. Bu · adra- sele fnde de bir fikir sahibi değildir- du. Alfonsun birkaç seneden 

zam. Fe~it paşadır. B~ sa~razamın bir ter. faıln tahtı üzerinde kalacağını 
kahınesı var. Bu kabınenın nazırları 0 1 h l'f b' f'k' .. ı· kl 

ah d • . • J i 1 n ar mu a ı ır 1 tr soy ıyece. e tahmı'n eden yoktu. Buna raö--Sevr mu e esını ımza ıvan '-'&n '-'en . & . . .. · ' ~ " rıne bOyuna halk fırka ına kur yapıyor 
TUrkfyeyı eskı Turkiyeye kurban veren 1 Ad ta h lk ( rk k d 1 1 I men Alfons tahta otuz sene ar. e a ı asına oy o unma < 
ve eski Türkiyeyi müstemlekcilere dev için müracaat eden insanlar arasında kadar yaşadı ve meml~kctini 
reden kabiennin me 'uJiytini omur.la· yım zannediyorum. Böyle muhalefet, bırakırken onu daha mamur da-
rına alan adamlardır. Ve nihayet koı.- muhalefetin böyle namzedi olamaz. ha müreffeh ter~etti. 
larını kaybdrni-:. olmakla bcrab~r l~u SADRI ETBM O halde Alfonaun sukutunu 
adamlar biıe hesap yermek vaııyetm 
dedirler. · 

Bu adamlar muahedelerin hltufkir 
lığından, afivlerin semahatinden is· 
tifade ederek yaşa alar bile alınların· 
daki damgayı taşımaya mecbur in an· 
lardır. 

Siz böyle dü ünUrken karşınıza 921 
Osmanlı kabinesinin nazın Cemil pa· 
şa cumhuriyetçilikten, lliklikten, milli 
yetçilikten haru ediyor. 

Hil:Ueti lh)a etmek laiklik olamaz. 
Memleketi Sevr mııahedetı1lle mti~ttmle 
ke haline koymak ne milletçi, ne de 
cümhuriyetçillğln ları değildir. Eter 
bu işler ınllliyetçniğin, liikliğin, cüm 
hurlyetçiliğin şian seter biz ne IAik, 
ne ciimhuriyetçl, ne de milliyetiçyiz. 
Bize ~a bir sıfat tlzımdır. 

Alfonsun sukutunda baıhca iti ı ı~~-== 
amil, Fas seferidir. Bu sefer, iı- Q 
panya için müziç bir kapuı idi. 

Fas felaketleri halkı son derece Bir maznun 
bitap dütürmüştü. Ceneral Silrestor .

1 
. .

1 
·u .. ııt• 

. .. .. . • Bazı gazetecı erın tayyare ı e ' 
Fas felaketlerı yuzunden ıntıhar etti- sı münascbetile nüktedan ye mizah ıı 
ği zaman herkes bunun sebeplerini şina bir muharrir harlkulAde ! bir bt111 

anlamak i~temiş, fakat kıral me- yazrp neşrt!tmiş. Maalesef bulup ta ~ 
seleyi ört bas ettirmişti. Primo· kuyamadığım, yalnız intişarını . ~alıfı
dorivera diktatör olduğu zaman aldığım bu lıl\ra hakkında bırisl" 

. I k d fikrini ordum: 
herkes kıralm bu ış e ala a ar H "k d d" . h .. t d dlırl 

· · d · k - arı a, e ı, mıza us a ı r 
olduğunu bıhyor u. ıspanya a- altü t edecek kadar kU\1"\'etli nükteJtf 
nunu eaaıisi yedi sene muattal b 1 umuş.. 

kalmış ve diktatörlük herkesi bi- _ Na ıl? . ~' 
zar etmişti. DiktalörlOk, milnev- - KanalizasyonJan oJdutu gibi 
ver sınıfı kendine düşman tanı- vaya çıkarmak suretile'" 

yordu. Halk kanunun temin et- • • * 
ti~i hlirriyetlerden müstefit ol- iki levha 
mak istiyor ve kıralı kanunu Geçen gün traş olmak için Be1' 
esasi aleyhtarlığile açıktan açığa lunda bir berber dükkanına girdill'> 
ittiham ediyordu. Hurası yeni ve tertemiz bir saıo11•0 

Nihayet halk reyini açıktan Süs, temizlik cihetinden bir kurnır 1~ 
açığa bildirmiş ve hükmünü ver· tu. Salonun mutena hir yerinde Gıttl' 

nin bir haska duvarda da ismet ı>• 
miştir. nın resmi asılıydı. 

• Fena değil, bu salona bu güzidı 1' 
ispanyada yeni rejim bir şürü simlerin vereceği yüksek ziynet aşil' 

müşkülat ile karşılaşacaktır. Bar- dı. Hoşuma gitti. Bir de ne göre>i-' 

ılonada ayrı bir cümhuriyet vü
cut bulmuştur. Katalonyanm bu 
hattı hareketini diğer ~ilayetlerin 
de takip etmesi kuvvetle muh-

Birinin altında: 
l'cndu 
Diğerinin alhnda ise 
A l'endre 
yazılıydı. 

temeldir. Medritte, cümhuriyet- Hey gidi Beyoğlu gene senin d~~ 
çiler, sosyalistler ve liberallar tarının aralarında Türk büyiiklcı 111 

• bir müddet için müttehit gibi resimlerini ancak satmak maksadil' 

hareket ediyorlarsa da aynı fikir sabilenler var demek ... 

Jerİ taşımadıkJarı için ister iste- • • * 
mez ayrılac:ıklardır. Sonra bun- Ziya Mollaııın 
)arın karşısında kuvvetli bir mu
hafa1akarlık da vardır. 

programı 

J ·tan bul yflayeti için mü takil 0 

ispanyada mühim bir kuTvet rak namzetliğini koyan Ziya Molln S 
olan kilise, cümhuriyeti de şart· kendi ine programını soran gazettl 
sıı ve kaylsız kabul etmemiştir. re demiş ki: 

CümhuriyetçiJerirı kilise ile mil- - Beni.m programımı ~or~a~\ 
sademe edecekleri muhakkaktır hacet, benım programımı bılmıye 

Fakat ispanyada en büyük dı mı? Bunu .Mı~ırdaki sağır Suttıaıt 
kuvvet, ordudadır ve ordu kuman- le du) dub... . .. ,r 

Ben. u suah soran gazetecını11 
danlar mm ve askeri rüesanın ne rinde olsaydım: 
fikirde oldukları, henüz katiyet· _ Peki ama, Molla Bey, herkesiıt 
le anlaıılmıt değildir. diği programınız şifahen söylenml~ 

• • üzerinden zaman geçtiği için, beJkİ 

ispanyada u ıumi intihabatı 
unutulmu. 'jeylerdir. Bunu yenide!\ 
zn·erelirn, olmaz mı? 

müteakip toplanacak meclis, ti 
Derdim. Acaba, müstakil namı 

devlet rejimini tayin edecektir. zaman: 

Bu meclis ispanyanın cümburi- - Hayır, benim programım kalt 
yet mi, veya kırallık mı; olacağı- gelmez! mi derdi? 

nı tayin edecektir. Meclis, kıral- * • * 
lığa l<arar verecek olursa o za- Bir levha 
ınan karallığa hangi hanedanın • 

İstanbul meb'us namı.etlerindeJ1 
getırileceği mühim bir mese!e duracı Hayrullah Beyin resiml' 
teıkil edt c~kti. Cümhuriyete kara• dikkat ettiniz mi. hemen hep inin' 
verildiği takdirde onun esasatı sında şu levha görünüyor: 
kararlaştırılacaktır. "Siparişatın nısfı peşin,, 

Bundan başka ispanya eczası· Öyle görülüyor ki bu namzed~ 
nın federal esası dahilinde mi, pek ade li an taraftan değildlt·c::, 

k k 
. meclis açılsın n Hayrullah BeY "I 

yo sa umum mer ezıyet esası l\laksudi Beyle görüşsün de 0 iB 
iizerinde mi idare edileceği ayrı görilrüz. 
bir m~seledir. 

Elhasıl ispanyada müstakir bir 
cümhuriyet tesisi kolay bir İf 
değildir. 

Onun için 
çok mühim 
olacaktır. 

ispanya daha bir 
hadiselere sahne 

... .... 
Fareler d~ 

Asmaaltında farelerle ha mii''., 
edildi, ha ediliyor; ha mel'un Jt~'d' 
!arın kökür.e kibrit suyu dökiiJdtl.JI' 
hen bir de haber alıyoruz ki JJe> t {' 
nun bir tarafında fareler ihth11 ,ııır 
kadının ,·ücudünü didik didik > 
ler. ;.i 

Açtığımız mücadele :sayesinde ~I 
altındaki pe~ nirleri, pastırma tar; f 
tnl'dık nma zavallı kocakarı glirt' 
de ene! 

~opbı JP' 
~---------------___.,-- f 

Milli talebe birllOi lnhl .. 1 ~ 
ediyor? JI' 

Bir aktam refikimizin Y' iıP 
ğına göre Hukuk, Fen. ·.,i~ 
fakültelerile eczacı mekt~bde# 
Milli Türk Talebe Birli~111 ,6f. 
çıkmak kararını verdikler•. billl 
lenmektedir. Bu takdird~ 111 

1
J' 

edt.cek olan birliğin yerın~ jf 

* • • Maruf Bey - Oğlum, babanız nerde? j Çocuklar - Neden olmaz Maruf am· 
Cemil pa~anın progrnmındın bah· Çocuklar - Ekmek almak için hakka la l\tnruf Bey - Siz dururken yaşlı b:ış- ca. bugün 2:,1 ni an bir hafta bi:ıim ÜO· 

• ıll 
nız Darülfünun fakülteler111

101JO) 
tirakile bir(Darii fünunhlar k 
teıis edilecektir. setmek istemiyorum, ba~rnızı ağnt· ıönderdik. l ıı adam, bakkala gönderilil' mi a) ol ... rumuz ötecek .. 

1 
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Şehır ve a 
kurtarmak için 

Baş muharririmizin bir makalesi 
münasehetile 

Dünyada Olan Biten Meraklı 

Pariste bir günde iki • c et 
Bolonya ormanında güzel bir gez·ntiden 

sonra katil ve intihar ! 
. . . . . . • Padsin Buloh~·n. orrnanıntla ge~en· Jık alametleri gösterdiği için, kadın o· hafta muntazaman aynı günde gele 

GeÇl!nlC!l'de lJ:.\:;>muhatrınmız l\foh· ılıtımalı ha ıl olur. Şu kada1• Yftl' 1\ı terde l'eci bir cinayet olmu~tur. ntınla berabet otutmıva tahammül ede misafirlerini kabul etti, 'e ) ukarıy 
met .AJ;ım Iley" ~ehri te limanı l\urtar dii .... ünceler lrn ırgası içinde yunu'la Geccyarısı saal bil'e cloiru llulonya memi.,, onun bu hus~staki tekliflerini çıktılar. 
~ak !çf~,. ?,~ lığı i_le ~ir baı:;ma:aıe ne::; nnn iimit ) ine bostan karpuzuna arrl ormanrndnn geçen bir yolcu biribiri pe reddetml tir. Nihayet, o akşam Bul on· Erte i gün, snbahlcyin, hizmetci 
:~tmı tı. ~ose Raıf 1 ş. oğlu.~ unt 1~.'~ ~~ş ~ln~llir \e yapılan kaş çıka~ıln? şine U silah esi i itmiş ,.e. ~anında )a ormanında gezerlerken şoför tekli· dayı açınca, kadını. yatakta. hac;:ı n 
•. n bu muna ebette !·azıp gonderdı ı goze clegmez. lştl! fırıncılnı· cernıl etı, bir itfniye neferi olduğu halde hemen ffni bir daha tazelemiı:: gene ret ceva tıklarm altında gfüdü, 'e Ön<"r. l') L 

bır m~ktubu a :ğı) a dercedi:·oruz: ka aplaı· cemiyeti ve sair .. birli~ler "~ koşmu larihr. Ormanda mağara deni· bı alınca tabancasını ç~'kip sevgili inin yor zannetti, onra b:rıız dikkat edinr 
Çok ~ygı. deger Ileyefendı ! el.emekler meydanda. B_oyle bı~ te,.ln leh bir yere gelince. yerde latan bir şal\ağına iki kurşun atmış ve bir 1 ur- öldüğünü anlıyarpl{ yaygarayı ha tı. 

_ Şehrı ve lımanı kurtarmak iclıı. has lata rnuvaffal\ı) et eh-erınce fın! .. h~: kadınla bir erkek görmii.,)erdir. Kadı- şun da beynine sıkarak intihar ctmi . Kadın. hal.ikaten ölmüştü. l\lanm 
lıgı rtltında cıkıtn ba~makale~ i beze. men artnutkla. cıtba bundan koyiu nın sol kulağından ikan sızıyor, erkeğin tir. fih, vücudii daha ıcaktı. Erkek kayh 
miş olan kaleminiz izlerin<leki kay 'I, nün kese i mi dolu~ or? Ha a yalnız elinde, dumanı tüten bir tabanca duru muştu. 
lstanbul halkı yüre-inde çok derin )er malı ilk satan. ~etistiriciyle son alan yordµ. Yapılan ta'hkikat her iki ölU IKINCl CiNAYET Kimse kadının kim olduğunu bilm 
t~tan ~ir .. sormahk (mesele) zemini- m~steri arnı=;ına birkaç tiifeyli l1irer hakkında şu malfımatı vermişti: He· . . .. .. . yordu, yapılan uzun tahkikat netic 
dır. Çunku bununla yalnız iktısadi mıktar hal yalamı~ olur. Bu da oıı· Jen Barsilov isminde olan kadın bir rus ötekı cınayet butun manası le esr:ı· sinde nihayet ltenclisinin Andre Pike 
'eremln değil, ha) ata .doymadnn l~rın haJ,l,ı de_ğ_il _mi yn? Çün?kii ücret muhacırıdır, ,.e 30 yaşlarında vardır. r:ngizdir ,.e bir romana mevzu olabi· isminde evli ve 2 çocuk anası olduğ 
g:n!;lerl ~lay alay. a\lr~nn ııtee Jıastn· hııml't muknllıhdır. O ~~ide. Bundan üç sene ~·Yel Parise gelmiş lır. meydana çıktı. 
Iıgın d.a~ı ıkıca bır .. b~ğlanlısı vardır. Şc~~rd~.n. mekeı·t1~n ~?z açmağa Hl· ve şoför Geabovski (folagagnf ismindl'. Bu cinayet te Pari te olmuştur. Jfaclın 20 yaşında giizel, yeşil gözl 
Kemincı efaletle suzlılen bu eli) atda zum gormuyorum. Çunku bunlar mw 0 da rus mültecisi bir delikanlı ile ta Troyon sokağında randevu kabul eden dür. le çamaşırları kfrnıilen pembedir 
um~m~ gidjgi~. te ·ir!n~ . h_iç uğrn~n· ~)?en ' 'e mnlfı~ bi~ _rnnks~dı ... temi?, nışmış \C scvişmi:;;lerdi. bir eve, geçen cumartesi günü biı' çift Polisin bütün taharriyatına rağmc 
mak <"apur sıı kctlerımız ıçın de mum ıçın alınmasına ı teı ı...temez luzum go 1, k t d l"k 1 k f 1 k k · · d E. hı"be ı· üc avclır her erkeö-in izi bulunamamıstır 
ı.:~ .. .. . , • a a e ı an ı pe az a t anç- gırıyor u. l sa • • • .,, ~ • 
n.<ın olamazdı. Hepimizin .rn.,:t.yışına rulmu~ tedbırlerdıl'. 

az çoı\ bu1a.,mı 01arı bu a)TJtıt;ın ı.itrtaııımızın ö1gi1ı1rnğn, ruhu oınn · d . · HoIJivut doktorları 
(Ha tahğıh) ebeblnl, velev kısm it ol tran~ıu ha~kalaiınh kaptırmış olma· lngiltere Sovyet aınpıngnne 
sun 'Hıpuı iıketHırfne ) ü ll!tmek, bil ınclandır. Umumi buhranın bununla kaçakçı ? 
Hlem adalet ternd inin clilini bit: ra- ilişiği de,·ede kulak değilse de kn)'· karşı ne yapıyor? •ev York. 22 - Zabıta büyük bi 
na a rdırmaz mı? Şüphe ~ok ki o şir· ruk gihi ikinci derecede kalır. llacı uyuşturncu maddeler acentesinin d 
ketler benim acemice m ukatlrğım:ı ancak fstanliulun ticaret \'e sanari fa - - • • h ~ . 1 k. . h" b' terleri nele Holh'Vllt doktorlarında 

ht a ... ld' ..i • • • • • l\~eb'us L k r I empson Avam ka· ;mehnın unn mnnı o ma - ıçın ıç ıı· -mo aç egı ır. uen anıyorum kı alıyetını nrttırnmktır. Hu drt Pıreye 1 0 e J ' •• w • • bircoklarınm i imlerini bulmuştu 
Iloğftii inile öt n Un. kllşların çoğul•I elan iğe rC"knbct edebilmek için ser· m~rasına cebri çalıştırma f1e istihsal f~ ebbuste ~u1~nm~dıgın~ • ~ıkretmış: Aktör .,.e nktri ]erden henüz kim 
tna t 'ftkt>tf Hlı~ ı·fye Ulletlerinin pa· b ııt mıntnka teşkilinden ibarettir. cdılen em,·aı ve eşyanın fnglltercye Lıheryadakı imle tıcaretını kaldırmak nin ismine tesadüf olunmamıştır. 
halı olu und n d -ildir, Çiinkii geç- Çok musip olan hu fikri zaten büyük duhulünü meneden bir kanun layihası için Liherya hükumetine tatbik olunnn 
miş zamanda hali 'aitti ~erinde olan adamlarımız diişünmüş ve tahakku· vermi tir. l\Jeb'us hu Jayihayı miida muamelenin Sovyet hükumetine de tnt Veliahti getiren 
lal' ka~ ıkla da oralara giderlermiş. lrn isin bundan iiÇ yıl mı e,·eI n. l\f. faa için söylediği nutukta bu memnu- l}ikinl temin için Cemiyeti Akvama a urda hayat 
llunda_n dolayı me,·sime göre ki'th a. if'cliı.;ifidc hir t<-!';ebhliste bulunulrmı~ i ·etin hem nhliıki ye hem de iktisadi müracaat edilmesini teklif etmistir. ~ P . . 
lıda kah şehfrde otuı·mak zc,·kinden tıı. Atılan hu adım JstatıbulJuJarı çok ~ . .. A lngıltere Hlıahtını Anupaya getı 
t> afı 'az l'ciren h P bu yüıcl " se~ indirmi 11. hakin ehe dokforlarm bır tedbir olduğuna ışaret ederek Hukunt.et azasından Tayl<?_r kanun mekte olan Arlanza 'apurn yolcu la 
ha ıl oinn lozla masrnft.ıri buna kntre,·inde hiç utnulıtıadık bir i-:tihalc ile bunu bahu~us Rusyaya kar ı tatbik et Jüyihasına itiraz ederek bunun Rusya· büyük eğlenceler içinde seyahatlerin 
lan?bile~e~ler ~ a) ı ının ünden güne lim·ın i keti . eklinde dün;ra)'a geldi, mck Jf•zım geldiğini söylemiş ve Rus· ya knr ı gizli bir hücum manasını ifa devam ediyorlar. Vapu~un sinema! 
eksılm ıdır. \ apur şirket)erimizin nu müthi bir hayal kırgınlığı. Ser yanın ):>öyle bir muameleye müstahak de ettiğini ''c inkiı=;afa yüz tutan İn· da pren tarafından Afrıka seyahatıı 
fi,ık Ye ha}ranı d~i'Tim: ancak ) u· vet ~etirici bir mUe~~e e yerine mev Jd gr . t . . k. h" 1 · gı·ı·ız _ Ru iktısadi miinasebatına h:ı de alınan ,.e ycrJilcrin yaşayışların 

1 J _ • o u unu ı pa ıçın es ı sa ıp erın 1 .r-·ı .. ··ı · · 
nı mıjor am <'lnnn haıl·inden e'ell.i ııl cudu ,fH'tt 111ri ki halkçılıiFı ve revlet 

1 
Y• ••• 1 · t" La .h 130 vahi hayvan n' atını, .11 suru ermı 

tm zam~1 ırd.ı Bo ~A~iti bileti dört f;u rtıı ı 8 ;, n etinde hn!'llıcıt f~maç bilen den gaspeBilen çlftliklel'~e milyonlar- le ''erecegını soy emış ır. yı a ' hücumunu gö teren heyecanlı filml 
çuk ~oı u~. don ile; Hl ll be lrnr tıs on p ı t'iimhurf el Halle fırkasının halkçı ca köylünün ücretsiz ve köle gibi ça reye karşı 166 reyle reddolunmuştur. gösteri1mektedir. Vapurda her türl 
ı:4 tutaı dı. pten!liplne ııe derece uyclttğunu pek lıştırıldığını ve bu suretle bedava. de· Londra, 22 - İngiltere hükumeti ge spor tertibatı vardır. Prens vaktini 

Veya bunn hc!n7.er bir 1!~ eli. Bu kestire mi~ or ye bundan dolayı ne se· necek Jmdar ucuza ye zararına mal çen haziranda Cenemrede toplana sfty mühi mbir kısmını sporla geçirmekt 
be~ kuruş on para ı ..:imdll\i .düşii k ı .. , Jıeı>lc bu netice) e rnrıldığına bir türlii edilen e ynnın oraluı·da da ihtilale ye amel konferansı tarafmdan hazır- dir. Aksam çaylarında birçok lngili 

ğıt kıl nı tine çe' irccr H lm nz ' ı a ıl rrdir mirnrum. Yal.ın :.iyasetten ·d vermek için harici piyasalara lanıp cebri çalıştırmak usulünü kaldı- '\e ecnebi kadınlan prensle dans etm 
hayat pahalılı~ını ise J,:ılacnk olur nı, anlnnnm. fı.trsaJi bu sormalıkta si- mc) an . • •. _ . . .. . • . ğc imkan bulmaktadırlar. Yapur ,. 
hf~ degfl i e !i2 huçtik H belki d ) tı~t bir ilı ık görmediğim için hayrc yok pnhnı;ıntı. , e\·ke~ıldıı,~nı ılerı sur- r~n._muah~d.e proj~lnı daha şı.mdıde·nılinhb Lizbonda karaya ~ıkaraca 
'i:J t\uı·u u bulur. Halhukı ~frket küp tim pek amimidir. ntft ederim ki Ö· mü tür. Meb u muteakıben Rusya buton lngıhz mustemlekelennde ~e prens orada mahdut bazı merasim 
ıiJifl!n binenlere gidip gelme icln ıf& nürtıüzde' i Millet l\lccli inde l tanbu dn. bu gibi ahvalin me\'cudiyetine ihti İngiliz mandası altmdald hükQmetler jştfrak edecek ve oradan Jn·uvazörl 
buçul nlı) oı ; n · nT.'(inde olur.rnl.u lu tem ıl edecek algılı meb'uslarımız mal v~rdiğini ftird eden amele hükfı de tatbike karar vermiştir. lngiltercye dönecektir. 
ise ela.ha du nz vcrİli,lOr, ' 7 1 uçuJ,. bu "'chrin hn)ati men(antine çok sıkt •na1111n•11•nn•wn11u11n•ann11ınıınn11111unı11•nnnn••n•n•nn•nnn•n•n•11••nnnunnnun•u•nhn•H•n• 

1dnr~ ine hiç le ha.} ılma.dıt{ım Huft,ın ha •lı lıuhınnn ~er~est mınfaka sor· Sefaretlerde Rif kahrimanı ve Amerikalılar ı Gelenler gidenler ı 
Hamıt zamanında ekme;,ın tam oı.1,a t maltgını (mesele lnı) liıyık olduğu e 1 11• fi • dU A ka a · itti Rif kabrimanı Aptülkerimin - -

,, h 1 ı ö .. i' 1 1 ng ız se rt n n r ya g T . . . L A nrt .. :; para H' rn(lı;nıtl$«He :;o para \'t!· tımnı )et e g z on ıne a ır ar ,.e gere· . • • F Zlar taraf nd "Reün 00 aymıs ea:ıetesının os n• 
l"İlcliğine bakara)< bunn şJmdiki dii"'" qi gibi 1 edinirler. Anadolunun mü- lngıltere sefm Sör Corç Klark ransı ~ .~? ,. y " jeleı muhabiri M. Josef Şerer 
künlük fnrkını da t!""lef ek bugün ek· him bir mü~terisi ve dişarılık malları• dün akşamki ekspresle Ankara- a~asınav neyedıldıgı malumdur: bir devrialem seyyahatine çıkmıı 
mel\ için an~ak 12 buçuk kuru~: ı - G nn da en ~1\'cri~li biı· komisyoncu ol- ya hareket etmiştir. Rıf dag!armda a~~n ~a~enlen ve Asya tarikile ıehrimiıe gel• 
dan olan et ıçin 40 -60 kuruş ve 70 pa mak ltibarıle J tanbulun canlanması Sti Ki k b •. A k bulundugu ve Aptulkerımın bun• • ti 
ı·?Jık ckeı·e 17 buçuk kuruş vermcmit rntnnın umum ınenfantile de nlflkadnr r ar ugun n araya lan bildiği Amerikada şayi ol· mı~:İıarrir eVYelkl akıam rad· 
lazım gelcceı,tt. Bunlar l~in na ıl a dJr. Hundan dola' ı diğer meb'usları- muvaaalat edecek olan Lord Ad- b .. . b" A e 
lı!-t::ıu·u .. .. .. .. . ·ıı d ı . . . ki . muş ve unun u:ıenne ır m • yoda ve dUn akşam da Y.M.C.A. 
.,.if u g muz goz onune getın nce nn· mızın yar ım annı tı:ıırgemıyece · erı lon'ı orada karşılcıyacaktır. .k d'k ·ı d b. 
laşılır ki Do • z, Haliç. \e Adalar hat· de kuVYetle ümit edilebilir. Bunu _ nuımım111tm:tldJd•*'•' rı a sen ı asını temıı ~ en ır cemiyetinde sinema hakkında 
1arı şirketlerini pahncı diye kJım- başaran rümhuriyet Halk fırkasrnnı kısmetiniz dağarcığında crkmasile gny Amerikalı muhteşem bır yatla bir konferans vermittir. 

:~k cloğru. olamaz: . Yu~ın bu~ların g~nlil. alıcı ve )enld~n can ."e~ic~ pren: retinizin hu çığırda yemfşini görmek bu adaya gitmiı ve Aptnlkerimi Japon ~e~ri. M. Y oşida An• 
k elde bırle me ı ıdnn masrafların ıplerınin pek parlak hır .ıbıdeslnı .. "d" . A 1 .. t 1 . «altın madenlerı· imtiyazınr vermek karaya gıtmiştir. 

ı:·. k .. . . . umı ınc samımı saygı arımı us e erım lllffAW 
•W ı mını kaldırmaga }ardım c~er. Tanrı dıler c hepımız se\·e eve, çocuk •1 Rif k t kl"f et ınnmıına ın rmmn1111m 

Ve hu yüzden birkaç ki .i de belki ek- Ianmızm istıl,bnlini düşünerek olanca Efendim. şartı e,, e açırmayı e 1 
• hal rettetmiı ve: 

llleğini ka) heder. Hundan da göç iic· kunetimizle alkışlarız. Köse Raif Paşa oğlıı miştir. Memleketinin hasretini "Ben memleketi satmak içl11 
tetlerin1n - nma pek cüz'i - dü mrsi Önilmüzdekl mecliste 1ıu1unma R. Jfl. Fuat çeken Aptülkerim bu teklifi der· geri dönmek istememi,, demiştir. 

Tefrika numarası: 115 ctmil}tlr. Mccrulı lıastancyc ııakfodildi csscscyi taharri edenlerin adc- o daima yanımızda. hazır durur. Bana Rahe lıaşmı iki eli arasına ald 
\' azıın "Cnrp cephcoinde .• ., müeUlii lıayatı tclılikcdcdlr... ta yağma ettiklerini görünce bakıyor: Ludvfg yüzU meyus~ Ye karanlık" 

Erik Harla Rcmargue lıenıen zabıtaya lıaber gönder-. - Büyük meydanı. Velin rnitrayöz Homurdanıyor: 
Geçen aym on sekizinde bir otomo· miş. Zabıtanın nelmcsilc beraber ada- ate:.i altında öldüğü sırada sen de bu _ Zannedersem hepimiz mah\'olmu 

bil o/(irll ile ücret nıcs'elcsindcn kaıı- nıakıllı bir /ıarp başlamış ... Haydutlar nu anladın ya! Sana temin ederim ki d 
1 oa eden bir miltttf!rıi §oförle bir müd- kendilerine siperler yaparak iki polis o sırada ellerimizde tüf eklerimiz ol- a am anz. 

1 dcıt a/Jı: kal'gtlllı ettikten sonra taban. memurunu ı·c allı yaşmda bir kı:cağı saydı Alberjn yaptığı gibi biz de şu· Hiç biri cevap \'ernt yor. Odayı 
casını çekerek §Oförii rıurnıuşlur. Ş'J· zı vurmuşlardır. Nilıaget damdan da- ursuzca ateş ederdik. ğucn bir sUk6n ve endişe kaplıyor, 
för derhal öimü tiir.. ma kaçmağa muvaffak olmuşlardır. Rahe bncaklnrmr uzatıyor: !! "' 8! 

- Onun için onu ne )'-apıp yaparak Uzun milddet Ludvlgln 
/,,citzordaki çelik miğferlilcrdcıı iki· Li'ıdvig sahifeleri ce,irdi diyordu kurtarmalı Lud\ig. 

si miiUizim .Cje/ı'e komünist olarak bil- ki: Lud,·ig gözlerini kaldırıyor Rahe yalnız kalmıyorum, başı ellerl arasın 
dirilen on iki köyliiyü kurşu11a dizmi~- - Bak şurada •• Şurada.. Şurada .. devam ediyor: da diyor ki: 
terdir. Köylülerin komiinist olduğu ta. Hepbıcaklka Yorulan, öldürülen, rovel - Eğer bir otomobilimiz ,.e altı ta - Hep 1 faydasızdır, Ernsf. 
ltakkuk ctmcnıl§tir. verle ademe gönderilenler ... Bunun U ne kadar soğuk kanlı arkadaşımrz ol- Fakat cihan, hiç harp olına 

fe i n1Uthlş 1Jir yekunu tutuyor. Oldür- a. iş yolunda giderdi. l\leseıa tam mı~ gibi dönüyor. Az bir zaman geçi 
ÇilirtgİI' F ... /ıarıc sahihi ile kal'fl<t 't mek adeta itiyat olmuştur. llk defa mahkemeye götürüldüğü Sirada böyle 1 ll l 

tll t I ·ı · b '''l ti -. . 1 d .. 1 . b" ce ıa c arımız sınıflarda sıralara • en sonrn wrı ı ıçan a mrmuş ı•e t f egımı omuz ıyarak bir a am o . bır şey kolay olur. :Mahkeme ınası t k h b" • 
-..... k d l 1 "l·ı·• ı .. ı·· Hane sahibi ldrm d"" d··-·· k d" ·ı "dk" •... d .. .. .. k "k" ·z Al o urnra arın menkabelerinl dın.· c a ur sulh ge m olursa ol· o cıur ııuş rtr. , uı ÇO· ur ugum zaman en ım ı c mazı e ı onun c gurultu çı ·anrız ,.e ı ımı • . 

suıı ... Her taıaftn hiılfı hrırp haberleri galtllıttl: istiııor.du. F ... ise lıarp cep/w. hayatım nrnsında dolmaz bir uçurum beri otomobile atıp kaçarız- lıyecckler ve mektebin sıh"Illtısı tesirile 
lttevc~t. sinden· biiyük mecruh olarak oelmiş r·c açtığımı nnlamı tım. Bu uçurum bir Ludvig bu sözleri dinledikten sonra harpte bulunamndıklanna acınacaklar 
bi .1 iılip gıt7.ete)c brıkı~orum. l zerind basmda ?mcliyal icra edilerek bundan tiirlü clolmadı. O ilk l\ur un bizim icin ba nı sallıyor: dır. Of .. 17 ya:.:ında kan dövmek hevesi 
~ı•cok hııheıledn etıafı kalemle dzil- on beş 9ıi11 eı•vel hastaneden çıkmıştı. nakabili tamirbfn·azivetdoğurmuştur - Olmaz Jorj .•• Albere boş yere zi· ne kapılmak K f tl L 
.. , !'l.. • • • , • • • a am pa ~aca. 

Onunla (hayatı be er) e karşı hürmeti yan veriıiz. l\lmaffak o1amarnak1ıı,rı- E t -
il. lla,.p esfri S ... diin Cezairdcn gel- /Jii11 arkalimnda asker elbisesi bu· unuttul\, - Eli ile gazetelere ,·ura- mız imkfını Yar. Halbuki halihazır- rns " • 
:::"· Zevce l11tn dostlarından biri ile lu11arı bir takım adamlarla dolu bir rak - u okuduklarım onun neticesi· da Alberin az bir şeyle yakayı sıyır. - Lud\•ıg ... 
eq ~Qllf'bcttc bulund11ğunu haber altll· J.tımyon banker (IJ) nin kapıBı önünde dh'. Resmi bir elbise çıknnlır fakat mnsı ihtimnli vardır. Hem de bir nok Yanına oturuyomm ve olumu öı 
rloıt arı mı bir lwr rmia yı;;;r<' fôcrmi. durnıu tur. Kwngondakiler ba11ku·e senelerin hakkettiği bir iz silinemez. ta daha 'ar; onu ı .. açmağa ı-azr ede- muzla11na koYUl orum.... , 

unu 11aı-alamış ı·e krndisi intilıw·ırnmak istemişlerdir. Banker mü Onu hir müddet unutabiliriz. Fal\at meyiz. .• O kaçmak istcmi:r.or.. '(Bilmedll 
- J 
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Müstakil namzet Refet Paşa diyor ki • • 
(Üst taralı 1 inci sayıfada 

madığımı zannediyorum. Refet 
Pş. Jayiktır, Refet Pş. nın fikir 
ve kanaatleri muhtelif :zaman
larda muhtelif ve ·• elerle söy
lenmiştir. 

Refet Pş. cümhun etçimidir? 
Saltanat hükümef pin yıkılması 

teşebbüsüne İftİrak etmiş ve bu 
yolda çalışmış bir adam zanne-
d~rim ki cümhuriyetcidir ve ge
ne zann derim ki R f t Pş. mil-
liyetçidir de... bunu bılmem iza
ha ı· zum var mıdır? 

- Bugünkü gazetelerden bi
rinde Tarakkiperver fırka layık 
değildir, nizamnamesinde de bu 
cihet musarrah'cl, şimdi müs
takilen namzetliklerini koyan es· 
ki tarakkiperver fırka erkanı 

bundan tegafül ediyorlar, deni
liyor, buna ne dezsiniz? 

- Bu i~te teğafül eden her 
halde ben değilim. Şimdi bende 
ne tarakliiperver fırkasının pl'og
ramı vardır, nede nizamnamesi. .. 
Fakat mevzuu bahsolan altıncı 
madde sarahati~ hahnmdadır. 
O madde terakkiperver fırka ef
klr ve itikadah diniyey~ riayet-
kardır şeklindedir, yazıldıgı gibi 
41ananatı diniyeye riayetkar .. şek
Jinde değildir... Bu iki kelime 
arasında çok mühim fark vardar, 
Ananat diniyeye riayetkAr olmak 
başka şeydir, halbuki itikadati 
diniyeye riayetkar olmak ıse 
layıklığın asıl kendisiair. layık
lık ,pek yanlış tabirlere uğramış· 
tir. Tarakkiperver fırka tam la
yıktı, itikadata 4iniyeye riayetkar 
olmamak layıkhk haricine çık· 
maktır. 

~· T erakkij>erver fırka faali-
yet saha~ından çekild1, . aradan 
zaman geÇli, şimdi Teraklciper

ırkanın eski crkanındcın 
ma-· ·-·~· ..... ··• &eler müstakil .. meb-

usluklara namzetJiklerioi · koyu
yorlar. Bu, Terakkiperver ·fırka
nın' yeni~e.n ' faaliyet · s.ahasİna 
geçmesı volunda ' l>ir m~na if~de 
etmez mi? 

- Terakkiperver fırka bugün 
faaliyet sahasında değildir. Ben 
namzetliğ~i · koyarken "müsta
kiUen., • çalışacağımı söy1edirp, 
bahsettiğiniz - gazetf;nin bugünkü 
yazısı olmasaydı ' T eraltkiperver 
fırkayı . hiç · mevzuubafısetmek i$. 

' . . ""' 
tet?'e.zdim; çijnkü b,en • maziye 
gö.ı!erioi kapamış bir adamım, 
yalnız istikbale bakıyorum, yal
mz Türk ctitnfıariyetinin istikbali 
yolunda çalışmak istiyorum. Te· 
rakkiperver fırka teşekkül ettiği 
zamana gii;e . mensuplcınnm ef~ 
kAnnın • muhassalasidır. · Benim 
~ahaaiı :r erakkiperver : fırkanın 
ittirak etti~im ve etqıedigv im fi. 

• 1 

kirleri ol~biJir, Bir. {ır1'a hir şa-
bis demek deği!dir, Oir muhassa
ladır, · Terakkiperver fn:.ka da 
böyle idi. · Terakkiper~er fırka 
seneleı io arkasında kalmıştır, 

T e,ra. kipervei f rkamn progra
mı da senelerin arkasındadır. 

Orada istenilen bazı is!Abat var· 
dı ki .bilahara geçen zaman zar· 
fmda bu islAhat . yapılmışhr, 
Terakkiper"er fırkanın progra· 
mındaki bazı maddeler· bu su· 
retle hükümsüz kalmıştır, sonra 
gene mesela Dir derece!i intihap 
gibi bazı maddeleı: de vardır ki 
o zaman . za~anı idi, bilahare 
tekevviln eden y~ni hadiseler 
neticesinde bir dereceli intihap 
acaba öugünün işi mi? 

Bilmiyorum; beUi d~ğif; bu 
tecrübe ile anlaşılır, yen; parla
mentonun seviyesi · buna -müsait 
midir? Bu hiç olmaisa belki iki 
senelik tecrübe ile anlaşılacaktır. 
Ve gene Terakkiperver fırkanın 
programındaki bazı maddeler • de 

bugünün talikkilerine uygun de
ğildir. 

- Şu halde Terakkiperver 
fırkanın programı bugün için ge
ri bir programdır, diyorsunuz! 

- Elbette... insanın fikri, be
şerin duygusu ve bir milletin ih
tiyacı zamanla tebeddül eder. 
Fırka programları da bu tebed
düle tabaan tekAmüle tabidir. 
Terakkiperver fırkanın programı 
birkaç senedenberi uyudu ve İş· 
lemedi. O fırka ile Halk fırka-
şmın programı arasında çoY mU
him farklar vardır. Çok mlihim 
ve düşündürücil farklar... Mese
la Halk fırkası hükumeti "Dev
letçiyim! ,. diyor, fakat yaptıkla
rı devletçilik değildir, bence ta
kip ettikleri siyaset '' himaye 
u sulü.,·dür. Devletçilik kapita· 
lizm karşıdır, himaye usulO ise 
sermayenin korunmasıdır. 

Halk fırkası hükümeti bunu 
yapıyor, bu devletçilik değildir. 
Memlekette noksan olan ve 
memleketin ihtiyacı olan serma
yeyi kendi kuvvetile takviye ede· 
rek kapitalizmin yardımına git
mek demektir. Ben nazariye iti
barile hakiki etatistim, fakat 
ameliyatta bunun imkinlannı 
aramak lbımdfr, . bu •ittıkanlar 

şimdilik varandır, bu cihet tet· 
kijc edilmelidir. 

Çü~kü devletçiJiğin menıubin 
sınıfını ihdas etmesi ihtimali var
dır, ve bu demokrasisi ku'i'vetJi 
memleketlerde belki citten iyi, 
ve fakat noksan olan yerlerde 
belki de çok tehlikeli birşeydir. 
Binaenaleyh etatizimle beraber 
denıol<rasiyi de düşünmek ve 
onu memlekette ycrlc4tirmek la
zıQ) gelir. 

Sonra mesela ben şehremio1e· 
rinin mensup olmasına aleyhta
rım,· befediye ' intihabatında ve 
işlerinde halkın hakiki rey ve 
arzusunun tecellisine imkAn bı· 
rakılmalıdır. Belediye reisleri de 
müntahap olmalıdır. Bu, memle
kette s~rsı.ntıyı mucip olmaksızm 
siyasi terbiyeye · de hizmet eder. 

Bizim bu . gün gösterdiğimiz 
,ekle nazaren belediye intiha
bı~ıri meclis intihabı ile1 alakuı 
baŞka" m~ml~ketlerde ol<fugiı ka-
da~ kuvveti~ degildir. . 

:-;- 1ntihap eClilecek olursanız 
mecliste mürakabe vazifesini ne 
suretle ifa edeceksiniz ? 

- Bizi oraya gösteriş olarak 
çağırmıyorlar, bizden · muhalefet 
istiyorlar.Orada hikmeti vücudü
müz bu olacaktır fakat muhale
fet demek yıkmak ve kavga et· . . 
mek demek değildir. Haklıyı, 
doğruyu evinde oturduğu zaman 
dahi alkışlamak ve açık söyle
mek memleketi seven bir ada-
mm borcudur. Bizim yapacağı
mız muh~lefet mem.leketin hesa-

bına kaydolunabilecek ·muhale
fetlerden ve esas itibarile de 
memleketin. siyasi terbiye sevi
yesini yükıeltec~ muhalefetler· 
den olmalıdır. Böy!e olmıyacak 
sa yerimizde oturmak çok iyi 
birşeydir. 

Feridun Fikri B. neler aöylUyor 
Şehrimizden müstakil · namzetliğini 

koyan esbak Dersim meb'usu avukat 
Feridun Fikı:i Bey dün kendisile görü-
şen bir muharririmize pro~rarnını şu 
suretle anlatmfş'tır: · 

- Programım bilhassa asri hukuku 
am~e 've cümhuri'r•ette siy~si, iktı~:ı.di 
hürriyetin tenii~i. : adaı"etin güzel te'f
zii iÇin kat'i ·tedbirler, halkımızın ku1· 
retile mütenasip maliye esaslarını mü 
dafaadan ibarettir. · 

Müntehibi saniler tarafından 

intihap olunacağınaza emin misi· 
niz, diye soruyorsunuz. 

Bu buıusta hiç fikrimi yormu· 
ki bugün güzel bir yola giriyoruz. Bu yorum. Ben namzetliğimi. koy
da makamı iktidarın memleketin terbi 

malda bir vazife ifa ediyorum. 

hürriyeti matbuat, hürriyeti içtimaiye 
ve sair hürriyetlerden her an daha zi
yade istif ad esi için kanuni tedbirler 
ahnma.c;ı lüzumuna kailim. Şüphe yok 

killen namzetliklerini koyanlanıı 
adedi 49 a baliğ olmuıtur. Bun· 
lardanCemil Paşadan maadaıınuı 
proıramları yoktur. 

Dnn geç vakıt heyeti teftitİ" 

yei siyasiyesini tekamül ettirmek yo. Müntehibi aaniJer de tabir mille
Iundaki ameli azmidir. 

te kaqı olan vazifelerini yaparla!:_ Bütün mesele bu azmin siyasi hür
riyet prensipine itimat ederek inkişa· 
fında n siyasi ·hürriyetinden istifade 
ehnek istiyen halkın da bu yeni hayat 
ta gayet hesaplı ve mutedil davranma
sındadır. Her demokraside zaten hür 
riyeti siyasiye bu sayede inkişaf etmiş· 
tir. 

yeye gelerek iıtida verenler ara" 
sında bulunan Güneı Necmi B. 
bir muharririmize şunları söyle
miıtir: Program meselesine gelince: 

Esasen H. fırkaımm programını 
tenkide davet ediliyoruz ve he
nüz bir fırka halinde değiliz. 

icabederse dört senelik fasıla 
zamanmda tahassül etmiş yeni 
ıekillere nazaran bir program da 
tertip ederim. 

- T esalyalıyım, Yunan meclitİ 
meb 'usanında Selinik meb 'uslu• 
ğu yaptım. Serfiçede çıkardığıı:ıt 
bir gazetenin sahibi idioı· 
Mecliste mubat.irlerin hukukunu 
müdafaa edeceğim. İşte ben eğer intihap olunursam me 

saimle bu iki mühim umdenin mezci· 
ne büyük bir hayırhahlıkla çalışaca

ğım. Bu devrei intihabiyede Yunanis· 
tan, Belçika, Almanya intihap kanun 
tarını mütalea ederek gayet esaslı bir 
şekilde ve bir dereceli intihabı muhak 
kak kabul eder bir surette bir intihap 
kanunu vücuda getirmek birinci pren 
sipirndir. 

Şahsiyetim ve içtibatlanm aıa
ğı yukan malumdur. Ben mem• 
leketi iyi tanır, terakki ve teka
mül taraftan bir insanım. Mecliı 
kUrıüsllndeki ıözlerim programımı 

vazıhan gösterecektir. 

Ttıttın tliccarı Cemal Nusrat 
bey de intihap edilirs~ mecliste· 
ki işini şu suretle hlllaıa etmek" 
tedir: 

Aıağıki mevzular üzerinde ça" 
lııacağım: 

1) Memleketimizin ticareti ha" 
riciye cephesinde çalış•n TOrk 
ecnebi tllccar ve komusyoncll 
bili tefrik bOtlln ihracatçılar• 
ve bu maksatla mOtqekkil bil
umum teıekküllere azami suret" 
te teshilit glSsterilmeıi. 

Sonra muhakemelerimizin teşkill
tında çok esash tadiller yapılmak la
zımdır. Memlekette hakimi münferitli 
ğeavdet edilmeli hakimlerin adedinden 
istifade olunmalıdır. Sonra salh h!kim 

Şimdilik şunu söyliyeyim ki 
birinci fikrim tek dereceli inti• 
hapbr. 

Tek dereceli intihap olsaydı 
ben kendi namzetliğimi ilk gllnll 
koyardım. 

lerinin usulü muhakemesini mümkün 
olduğu kadar asliye mahkemelerinin Meclise çifçi ve amele sınıfla• 
işlerine de tatbik etmeli. Şimdi yapı- nna mensup meb'uılar alınmuı 
lan tebliğat ve tahkikat usullerini seri gayet tabiidir.,, 
bir şekle sokmalıdır. Mahkemei tem- Cafer T•n•r P,. 
yizin teşkilatında da esaslı değişmeler Tekirdağı 24 -Esbak meb'uı· 
olmalıdır. lardan Rahmi, Keıanlı Zati B.-

Bunlar o kadar mühim şeylerdir Ierle Cafer Tayyar Pı. Tekirdağ 
ki artık hatta bir sene bile beklemeğe intihap heyeti teftiıiyesine mllra
bha'mmülil yoktur. icra ve iflas ka· caat ederek mUstakillen namzet· 
nununda yapılacağı söylenilen tadilat liklerini koydular. 
kafi değildir. 

Muamelatı icraiyede cidden bütlin Yeni namz~ler • 
arkadaşlar mutabıktır ki çok müşkülA- Don. yen~d.en 21kitı mOstakill~n 
ta maruz kalınmak1adır. Ceza usulü namzethklennı koymuılardır.Halil 
muhakemesine gelince bu kanunda da Mithat B., iktisatça ve muharrir· 
takibatı güçleştiren ahkamın esaslı Muharrem bey, SUngercilik ve 
şekilde ve süratle değiştirilmesi lbım dalwıç mtltabU11ıı·Hasan AJUDet 
dır. Note~ harçları da azaltılmalıdır. bey, Hasan ecza deposu aahibi
Elhasıl kanaatimce bütün adli yeul Hacı ibrahim zade Cemal Nus· 
kanunların süratle, memleketin ihtiya ret bey, Tütiln tftccan Aziı efen• 
cına uygun bir şekle konulması icap e di, Sabık prk timendDferleri 
diyor. Bu işin usullere taalltlk eden ; m !le mürahhası-Osman Efendi, 
kısmının kat'iyn mec1isin bu fevkalade 
içtimaında intacı lüzumuna kailim. Yedi kule atelyesi montaj başısı 

Bütçemizin 220 milyon küsur lira· Çıbuğlu Hasan Cemal, Almanya
ya vasıl olmuşken ~imdi mühim bir da tahsil glSrmüş milbendiı Sudi 
nispette tenzilat yapılmak noktasının bey, übak Rize meb'usu Hida
düşünülmesi de, gösterir ki her idare· yet bey, Mefsuh ıerbeıt fırkanın 
nin en mühim işi olan maliye ve bütçe Şişli ocak mUmessili Aşiret oğlu 
meselesine gayet mümsik davranarak Hulusi bey, Sebat mobilya fab· 
bütse tanzimi anı gelmiştir. Tekmil rikası sahibi Faik Ali bey, Şair 
vergi kanunlarının gayet cesurane ve 
halkın lehine tahfifi baştan başa ta. Hasan Toıun bey, mlitekait er· 
dili ve bir taraftan masarif ve inşaat klnı harp miralayı Mehmet Hu· 
ve sair bütçeyi kabartan kalemlerin luıi bey, Canbu ham mUsteciri 
menafii memleket dairesinde bir an e Kenan Ömer bey, Esbak adliye 
vel azaltılması ve halkın teneffüsüne müsteşan Mehmet Hayri bey, 
mani olmryacak şekilde tanzimi zan Binbaşı mütekaidi Naıit bey, 
ridir. · 

Feridun Fikri Bey Uyiklik mesele- Posta ve tegraf miltekaidi Sait 
si hakkında da demiştir ki: bey, Ayakkabıcılar eemiyeti aza• 

- Layikljk demek di~in devletten sından terlikçi Valllt bey, Hay
aynlmiısı ve Allaha -ait olanı Allaha van borsası kAtiplerinden Sadul· 
kaysere ait olanı kaysere vermek dürtu Jah izzet bey, Snvari yUzbaşdı· 
ru demektir. 19 uncu asırda Avrupada ğından mlltekait Güneş Necmi 
birçok demokrasi bu prensipi kabul et bey, Emirali adası sahibi Halim 
miş ve asri hukuku ammenin bu ciheti bey y eşilköyde çiftlik ıahibi, 
en mühim bir düsturu haline gelmiş-
tir. Ben bütün mevcudiyetim ile asri Selinikli Ahmet bey: Enelce 
hukuku ammenin meşbuuyum her şeyi İzmit Sultanisinde muallimli yap· 
asri hukuku ammeye isal etmek iste- mıştır. Sonradan da bir çok ga• 
rim. Binaenaleyh layiklik de bunun en zetelerde sermürettiplik etmiıtir. 
başında bir cjüsturdur. Evvelce mllracaat edenler iıe 
Klzım Kara Bekir P.f. diyor ki şunlardır: 

Iıtanbul meb'usluğu için mUs- Bahri reis. Ahmet Salih, Hll· 
takiİlen .namzetliğini koyan mef. 

seyin Cahit, Besim Şerit, Adil 
suh . Terakkiperver Cümhuriyet 
fırkası lideri Klzım Karabekir Snleyman, Ali Galip, Feridun 
Pf. gazetecilere şunları söyle- Fikri, Refik ismail, Ali Seydi, 
miştir: Ahmet Azmi, Arif Oruç, İsmail 

"- Cümhuriyet Halk fırkası f Şefik, Sül:yman, k~nsol.itçi Aı~f, 
reisi Gazi Hz. fırkalarmın yap· 1 H_asa? Rız_a, .. F eyıı Arıf, R~fık 
tıkları ve yapacakları işlere dair Fırakı, Lutfu, Cemal Uguz, 
olan programlarını meclis kürsü- J Ziya Molla, Ahmet Osman, 
sünde samimi tenkit edecek mu· J müfettiş mütekaidi Fethi, Galip 
hafif şahsiyetleri davet ettiklerin· Kemali. Halit Cemal beylerle 
den icabeti memleket ve miJleti· Rafet ~ Kazım K arabekir, Ce· 
mıze karşı bir vazife telikki mil paşalar. 

2) Hariçten ihtiyacımız olall 
mtlhim yekilnlar teıkil eden mu" 
ayyen mevat Ye eııyanın mevad" 
dı müstalıselemizlo mnbadelesi
nin temini için ithalabn kısmen 
devlet kontrolu altına alınması 

ve mezldir mevat ve emtiayı, 

hariçten ıabn alacak ithalatçı" 
lann ancak mfibayaat bedelleri" 
ni nakten Devlet Bankasına teV" 
di ederek mubadeleten alacak" 
Jan bonolarla mubayaat yapa" 
bilmelerinin mecburiyeti kanuni" 
ye ile temini. 

3 - Harici borçlarm da ayni 
tarzdaki bonolarla hah hazırda 
hilk6metçe tespit olunmuş taksit 
mıktarlan Ozerinden yukand• 
maruz ademe usuln ile itfasınıJI 
usul ittihazile bala hazırdaki &' 
deme tamnın memleket iktısa• 

· diyatında açbğı rahnelere ve bd 
ytızden zaman zaman tahaddUI 
eden kambyo bubranlanna niha" 
yet verilmesi; 

Bnttın bu maruzabmızdan haf" 
ka millet ve memleketin ref ab 
ve ı~limeti Cümhuriyet ve inki• 
libın beka ve resaneti için mef'" 
cut düıüncelerim Cümhuriyet ~ 
F. umumi riyasetinin intişar e
den programında yazılı olanlarıll 
aynidir. 

Hayvan bonaıı kltiplcrindeJI 
Vahit B. de tunları sayleme1'" 
tedir: 

«TOrk oğlu Tilrküm. Vat•0 

işleri için yorulmadan ıuurla ça" 
lııacak bir çağda ve fıtretteyill" 
Ne öğOnecek ne de hicap duY"' 
cak bir mazim Tardır. siyasi b•" 
yata bu istida ile atılıyorum·" 

Ben delllmll 
Baro inzibat meclisi azasındsS' 

avkat A. Galip 8. mUstakil~11 

namzetliğini ilin eden Ali GaıUJ' 
B. in kendisi olmadığını bildir" 
mektedir. 
Nazmi Ziya B. namzetnld•" 

feragat etti . . 11• 
Güzel san'atlar akademısı ı:ıı.,, 

allimlerinden Nazmi Ziya Be>:1 
milıtakillen namzetliğini koydu~ 
yazılmıştı. Nazmi Ziya B. , o• ,r 
zetliğini koymaktan sarfı. ?'1ye 
ettiğine dair heyeti teftif•re 
dün fU mektubu göndern>iştır: .111 
Heyeti Teftiıiye Riyaseti Aliye;, 
· Cümhuriyet Halk Fırk•• ol" 
mensup ve programına sadı~Ue" 
duguv m ıçın miistak• .. 

trkte,.. 
koymuı olduğum n~mıe ~~,tıi 
feragat ve sarfı nazar ettii....-

Bir kere halkın hakkı intihabı n ettim. Bu suretJe ıtehriaıizde muıta· arıederim. 



· Fırkas nın bu evre için yeniden 
österdiği Meb 'us nanızetleri 

4.,kara namzetlerindttn Ettref B. 

l 

'-'~ namzetlerinden Hasan 
Reşit B. 

ı~...,,. 
n m,zedl Mehmet 

Sad ttln B. 

~et "te ava . 
''• i(&lib~amzet lzmir ticaret 

unıumisl Turgut B. 

KUtahya namzedi avukat 
lsmall Hakkı B. 

Adana namzedi Resul oAlu 
Ömer B. 

Cebollbereket namzedi 
lbrahlm B. 

Ankara namzedi Aptullah 
Mualihittin B. 

lstanbul namzedi Hamdi B. 

lstanbul namzedi Hasan VasıfB. 

Mersin namzetlerinden Hamdi B. 

Kayseri namzedi avukat 
Salt Azmi B. 

Antalya namzedi doktor 
Nazlfl Şerif B. 

Manisa namzedi Halll B. 

Zonguldak namzedi Esat B. 

KUtahya namzedi Davut oAlu 
Ömer 8. 

Trabzon namzedi avukat 
Raif B. 

Mersin namzetlerinden 
SUleyman Fikri B. 

Mugla namzedi doktor 
HUaeyln Avni B. 

Tokat namzedi avukat Nazım B. 
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San'at 1 Aleminde 

Charlot ve 
ışıklaı:ı 

Şehir 

Sessiz Sinemanın sHz
ltlye bir hücumu olan 
bu eser Matbuat şere
fine verilecek bir gala 
mftsameresl ile yarın 
akşam gösterillyor 

Harici Haberler 

ispanyada komünizm 
T eekilatlanmak için müsaade 
Kordu, 22 (A.A.) - Komünistlere rini salhyarak kraliçe.>i sel 

programında yapmaları ''e kanunen teş lardır. Yanm saat sonra J{ 
kilit vücuda getirmeleri iç.i11 mezuni- maJUl oğlu Prens dez Astüri 
yet verilmiştir. diye içinde olduğu halde aşa 

Madrit, 22 (A.A.) - Hariciye nazı- rilmiş ve otomobile bindi 
n M. Lerrouğ Sovyetler birliği hii- Prens son derece derman IZ g 
k6metinin Jspanyol eümhuriyeti hükô ve yiizü bir ölü simasını and 
meti tarafından tanınıp tanınmıyaca. Otomobilde Prensin yanına 
ğı meselesi hakkında Havas ajan ı mu teselli)e çalısan bir rahip ot 
habirlerinden birine şu beyanatta bu Madam Curis lspall 

lan,~uştur: .. .. . . . l\fadrit, 22 (A.A.) - Meş 
Bu mesele buyuk hır ehemmıyetı sız fizik alimlerinden Madam 

haizdir. Nazırlar ~eclisinde hu ciheti sabah Madride gelmiştir. :Bi 

" Şehir u;ıkları ,, vndan bir sahne mevzuu bahsedeceğım. Bununla bera- teler bu kadın a1im hakkında 
!jaı'D. Ş~plinin bütün dün) ada E' ine dönünce, hüJ ük anne ine bu Lo d her Rusyadan g.~ıen h~berler karşı ın kar makaleler } azmaktadır. 

Nyl~ bı.r alaka U)andıran Şehir 
1 

ık hadiseyi anlattı. D ra SiDema)arı da kayıtsız~ık .. g~ternnyoruz. Hudut- Küri persembe günü ilim 
Jan fıtmı yarın akşam Arti tik ~e O~e {'harl~. ahpabı milyoneri ziyarete pazarları açılacak ! )arımızı daımı bı~. neza~et alt!nda ~u: tekamtiJü '\'e tel iz telgraf 
n siM?.'asınd.a, .Matbuat s~ref1~1e bır gitti. Fakat milyoner zilzurna sarhoş landuruyoruz. Cumhurıyet ıdaresını hakkında bir konferans vere 
ja1a masameıesı olarak gosterılccek- i>lduğu için onu t d 1 1 MUh' 0 koUayıp koruyacağız .. , rl tir. . anıma ı, \'e ac am a ım m nakaşalardan sonra.. . ?•) • • Briyan RelsicUmhll 

- rı vasıta.-.ıle kapı dışarı attırdı Madrıt. --- (A.A.) - Donun) onlar 
- · · Ch :ı· 'h . . .. ' .. IJondra, 21 - Sinemaların Pazar ilt Danimarka ve Leh hükumetleri ls- namzet gösterllec: 

• arrıe nı ayet kendını çopçu 'az g · ·· k b ı d J> • 2" (A A ) M t 
d 

· · unu atı u un urulmasını gayri ka- panyol cümhuriydi muvakkat hükume arı ' ... • • - a en 
ırmıya muvaffıtk olmustu. Fakat i"i- n A dd d hk k · · d . . . • ·• unı a e en ma eme ararındun be tını tanımışlardır. J3Zf.)Or: 

ne aıma gec kaldığı ı~ın oradan da ko ri pazar eğlencelerini tecviz etmek m·· (B .. h. • i 1 
vuldu. Felaket yahnz gelmez derler . u Katalonyacla bir tevkif azı mu ım sıyas grup a 
ne doğru. C'harl~'nin dostu kiiçiik ti: nasıp olup olm~~ığı etrafında ~alk a Barcelone, 22 (A.A.) - Serbest sen ~a _Fran ada yapılac~k rei 
tekçi kız da hastalandı. Bu kadarla kal rasmda çrka~ mu.~akaşalar malumdur. dikalar milli konfederasyonunun reis mtıhaba$ı.nda, M. Bnandı na 
sa neyse, ev sahibi, eğer borcunu öde· Bu h~ra~·etıı munakaşalar yiizünden vekili teV'kif edilmiştir. Bu sendikalar termek. nıyetınde bu1unduk1 
meme bnditri sokaia atacağına dair hu 11 1 hır ehemmi)et kespeden bu merkezlerinde bir~ok bomba ve silah mektedır. 
çiçekçi kıza bir de mektup yazrnıstı. mesele); _milliyetpen er bir zihniyetle bulunması Ye bunlarrn meydana çıka- M. Briand namzetıiğinin k. 
Charlic. ertesi giin parayı getireceğini hn,llctmege matuf kanun Jayiha ının rılması üzerine bunların idareleri ha muvafakat edecek olursa ral<I 
ndetti, ve paı·a bulabilmek için, (i\nı· Avam kamara rnda mü1..akeresi, hüytik şında bulunanlardan bazı kim eler da lerden bir çoğunun çekile 
:nı tehlikeye koyarak bir boks ma~ı bir merak H aliurn) ı mucip olmuştur. ha. aranmaktadır. rivayet edilmektedir. 
~apmıya karar verdi. l\lükemmel bir Çok hararetli geçen bu müzakerede Alfo 5 L d d 1 Herhalde vaziyet ancak n· 
il ~•~ · 'ld 0 k'· l. n on ra 8 nası h ft f d ·ı ?'Y- yey1~. ye~ı ı .en sonra, ~ete ık fırka düsüncelerine kat'i) en yer veril kar,ılandı ? a ası zar m a sarih şelo 
sız olarak dondu. Sefil, betbaht hır hı:l- memiştir. Muhafazakarlardan hirço- 1 d 22 S b k k Alf tır. 
4e ka1clmmları öl~meye basladı. 'l'e~a- ğu amele kabinesi iktidara gectig•inden d' . ..onk ra, .. ~ Doa 

1 r1aı •st• Kon -------------
d ··ı iri dost ·ı · 

1 
• • • un a şa111 azerı vere ge mı ır. ra 

u , es u :mı yonen. gene mlut berı ılk defa o1arak amele mebu·s- 1 ı t d ht · 
gibi sarhos olct..ı:- hald .. .. k ın muvasa a ın a rı ım ve ıstasYon 

t 
. "15'" e omıne cı ·ar- larile birlikte rey 'ermi.lerdir. Yal sıkı bir muhafaza altına ahnmıs k~a1ı 

mıs ı. Mılyoner, ha sefer onu tamdı . . . . • 
Evine götfirerek kendisine hin dolar nız ga~ıbı şudur kı kanuna siddetıe ~sti~ba1e memur zevattan başka kim e 
hediye etti. Charlie ba para ile kızın f'!V ~~aJı.f . olan bazı softalar pazar ı~erı hırakrlmamıştır. Kral nhtı~a çık 

C...,.le Chaplln'l11 en genr '·ı"rasını ve bor,.la e b'l ~· . gunlerı tıvatrolarda temsiller verilme mıs 'e hazır bulunan trene lnnerck Paris h~stanelerind• 
,. 1\ ıı nnı v re ı ecegını. . · . . te,kilita 

resmi (1913) sıne muarız değilken sinemaların a- derhal Londraya hareket etmış1ır. 
~ıJmasına J"azı olmamıslarclır. nuna Londraya muva alatında büyiik bir ka III 

Şarli1dn bu filmi romantik bi 
Jlı811towrinadır. Kat'iyen söz namına 
Mr ~ yoktur. Fakat seslidir. 

sebep olarak ta ti)atro temsiJJerinin 1a!'81ık tarafından karşılanmıştır. Son Frnn ~z hükumeti hastane 
nezahatini ,.e buna mukabil inema pnlerde Allons hakkında tehditk,ır b:ı mıs oldugu - gecen makaJel 
filmlerinin açık açık olduğunu göste zı niimayi lerde bulunulduğu için ) üz tasarnn izah etti im - di' 
riyorlar. lerce resmi polis kralla halk arasında ile. halkın diş ihtiyacına bi Mmld~d bizzat Şarlie tararın· 

711111Jauştır. Esasen senaryo da o 
•lfbr. 

J'fl111in ba ında bir re. mi kii atta 
••ta.k Ö) li) enlerin düt, dü dii düt 
ltlt.... tliye garip seslerle taklit edili~i 
Jfk ~hf1'. ı,te filmin mevzuu. 

Ahlfıki Ye ilini miita1ea1ara hir~ol5 birkerdtm iqkiıl etmifti.r. ~yrıca >Len vap 'erme e çalr mrQ buJutı 
ticari menfaatler de karı mı)ır. Bil =~aı: ecn1~'1J:n~~J:ri bJ.) i ta~ an ada bununla da almıyarak 
farz tiyatro sahipleri sırf sinemala- .

1 
a ,ar po 1 la ~yesı e 0 s_ır:~ a 'a rinde (harp )aralıları) içi 

k bet
• . bert f . . . zı e a mı tır. stıkbal merasımı pek di te kiJatı yapmı tır (Fr 

rın re a ını ara etmek ıcın bı ~ · · · . 
h 

• 
1 

t 
1 

. . .. . sade olmuştur. Kendısını karşılı.> an- taneleı· te kilatını assistanc:f 
ra ane ıs e en er ıse sıncmala r ) uz tin 1 d bık p _._k. k 1 d ar arasın a sa Ou<C" ız ra ı a .1 b" . .• 

Vaktile zarnlh bir seı'Seı·ı· ,·ardı. Bu"' den bir~ok müşteri kaybettikle1·i icin . · J Alf ··ı . . .. ·· .. namı 'crı en ır nevı must • \al< ı. ons mu eessır goıunu.)OT e f · "d t kt 
ÜR 11talt mülkü temiz bir isimden iha- kanun aleyhinde bulundular. Uuna bu sade merasimi ~velki gelisinde ya- ye 

1 umumı)e ı arc e me 
:retti: CharHe. paprulann .''asi propagandasını da ilft pılan hiiyük merasimle muka)esc etti- . Harp_ yaı~alılarmın çen~ 

Charlie aylaktı. Yr.~r.cak yeri de ve ~tm~k lazımdır. Rahiplerin tesviki ği anlaşılıyordu. O zaman i tnsyon n~ tedaH 'c.ımale m~ us -_; 
7tlltta. Şehirde dola~:ı <!ola a nihayet, ledır kı parlamentoya kanunun red- baştan basa bayraklar 'e çiceklerle nslere (maı11o • facıal) 11 

hmnaeak bir yer bulabildi. Charlic he- di için bi.r b~c~k milyon imzalı bir maz donatılırdı. Bu sefer bunlardan eser yor. Bu .~rvi , diğer ~eda~ 
9n it;hte ıirerek derin bir u)kuya dal bata vertlmıştır. yoktu. Jsta yondan otele giden )ollar yat servı ınden tamamıle • .,., 
~. Çaılrra benıiyen bu yer ertesi gön Dahtıiye nazırı Klay:nes sinemala- :halkla dolmustu. Yollarda ye otelin nun da diğeri gibi efi, Jllo' 
• .,.t resmi yı.prlacak ıan bir heyke- rrn pazar günü çalışmasını mubah kı önünde kral şiddetle alkıslanmıştır, saire~i 'ardır. 
1t1t Mine" tekiJrr:" ·r "anda::lftn ha~ lan kanunu A'·am kamarasına verme- Londra, 22 (A.A.) - Xm i.incü Al- Bu ~ervi lere harp yar-1 
"' Wr ~Y değilili. · Charlle C ... plln, Charlet den evel bütün alakadarların fikir ve fons bugün M. Merry del Vali kabn1 caat ediyor ve C: ne n d' 

••ftlar söylenip b ndo muzıka ses ü telik ameli,Jat yaptrnp çicekçi kızın müta1easını da almıştır. Neticede etmistir. Ondan sonra bazı şeyler sa rıyorlar. D ra)a- da ya,.J 
1ttJ aJtında branda ,. .. k··ı· h lk b. özlerini a~tıramlecdini düşünerek se-- kendisi sinemaların acıJma ı lehinde- tın almak icin dışarı}a çıkmış, birkac akın h )inde mür caat ed 

"Ye ı nce. a a ı- . • t• • • · · · ı.ıt 4ema l;ir köşe9ine oturmuş olan Char- unmııo1 ı. . . . ki cereyanı hu tedbirin ale) hindeki ahpabınr zıya ret etmıştır. dar kı bunl_a~ın da ~ yıt 
1tyt UJretle ıördü. Bu hayret dakikaı.:ı .Bu~ ~ad:ı. ~ılJone~~ evıne hırsızlar cereyım<lan daha cok kuvvetli bulmuş Kraliçe ile çocuklar1 konmal~n ıçın servı Jer 
~htee onu abideden indirmek istecli-ıgırmıştı. 1 ohsl~r yetışıp ~nları yal.a- tur. Paris, 22 - İspanya Kraliçe. ile !;O- rıc:a (buro) _ıar Tar. 
in. J'abt Charlie kaydı "e bü" iik bir ladılar. Fakat ( .harlie'de bın doları g~ Ha ·· "e l · · 1· · cuklarının Fontenblova haı·eketlc Bu servı ]erden en 

• 
.; , yır mue ., se erının rna ı Yazıye- · · · .. llıea a81h kaldı. Charlie korkudan fır rünce onu da hır ıılarla beraber zan- ti bu kan u parla t .. il ti Alfonsun Londra}a hareketinden da keza (Senluı) hastanesıli 

.... "it k d k 1 öt·· k .... d'I Ch un n men O),t 'er me t wr • rer en birdtıtbire bando mızıka ~e ere . a ıp g urme · ıswe 1 e~. ar- sinde büyük bir fımil olmu.,tur. ÇUn- ha fazla nazari dikkati celbetmiştir. Bu seni in başında da 1 
•illl r.: ; ı ~almıya &a,Jadı. Onu kuı- h.~ eJl~rınden k~çıp JrnrtuJdu. '.e ~ostu kü pazar günleri sinema duhuliyelerin Möris oteJindeki yolcuların .k<lffes' işte en mütehassıs ola.JI ,,_?. 
1armıya Jll h ta oldukhrı , erde sıçek(ı kıza gelıp parayı verehıldı. d 1 • b .. 1 btiytik holün iki tarafında toplanarak Bu servi Jıer gün öilede9~ · ' · p 

1191 
en a ınan resım u mues ese ere ter- • 

:fSl ıtbi dı i erek nuşa i~inde marsı . . o er tekrar ydi~ler, onu hap· konulmaktadır. Bu ise haftada 180 bin Kraliçeyi hürmetle selamlamışlar'(' ne gibi çalı!':maktadır. Bu. 
.... J.e~e ha afi lar. ( harlie, im esna- se .ıttılar. 

1 
.
1
. 

1
. .1 . b.. ..k 1 . k·"" t kendisine büketler takdim etmicılerdir. ni şerait altında ecnebi dıf 

a ı•sda a ı kalmı~tı A 1 . . h . . ngı ız ırası gı H uyu nr ye un u ' · 1 aı geçtı. C arlıe hapısnnedrn . . Otelin karşısındaki binaların pencere- bul olunu~ or. 
Bu ıüfünc kfümt resr•inden .. o:ıra, rıktı. Acınacak bir halde şehre döndii. t~yor. Bu para il~. on bınlerce fa~ır ]erinde ekserisi nmele olmak üzere - l\{al>'d~~ 

eh 1
. d ı - b ı d ,~ ·· . o- d ı · · k · d··ı-k: d· aıleve \ardım edılır ve dolayı ıle . . sr..,. ar ıe o a ma3.1 a ı. e ko- im .a a, ur cıce çı ur .• rnın .ı. artık . . · .•. · • • bınlerce kadın ,·ardı. Bunlar mendille Paris· n· tabibl ~içekçi kıza ra geldi. ıözleri ullmış o1an kiiçtik dos~unu gö- ışsızlıgın dogurdugu ıstıraplar azal- · ı§ 

o arahk bir o1omobil geçti. ı:eiill' rtince hayret ve seYin~ i~inde kaldı. t~lır .. ~stırapları azaltmak ihtfüıl teh 
k4an ef<ek aldılar. ( harl"e ele sokul Kız, tanımadıjı halde ona ttbessüm e- Iıkesını uzaklaştırmak noktasından in 
•atl•· Kör kllcdıı ( narJ;e,-; ı oto::wbil di)ardu. Tuttu, Charlie'ye, bir qıilyone giltere hUkfametinin ehemmiyetle takip 
Jt bir ee11tnmen zannc"m; .i. Charlie rin kendine acıyıp yardım ettifini, o- ettiği hedeflerdendir. Amele fırlı:ası 
tir t~ aldı, ıöistine tak:nak kalbi nu~ sayeeinde ıizJerinln acıldığını an- t.1gilterede sefaleti ortadan kaJdıraea 
Mnlh lu1.2. muh metle dolu u1.akla . kt.ı. ve m lyo'l2eri• tekrar geleceğini it hakkındaki nitleri sayesinde eon 
ti, ft 11rli11 :rti ye d niz ke~a rına ıeJ ndtttliini "1WJ. intihabatı kazanmıştır. Bu itibarla 
a Ta• o ._..a. smokinli Jriri~i. inU· CharJle'ain •f stllilfi, küçük çiçe~- zamanı hüldiınetiade f akrin ,.e sefa1e
ıtar .._. iizre kendini d .. nize rıtnor cinin ta Juı11ri11e War l1U1ordu. tin çoialmasınclan dolayı bir kanpk 
4-. Clfarlle k .. u n onu kurta~dı. C'harlie';e çok aeımış olan kız ontt hk çıkması bir fırka için bu öJU d . 
~ .... Ml'1amıtn. Charlie'yi e' ine gö- ~i~ek ,.e pr.ra Yermek isWi. Fakat" eli besi olac:aktır. m ar 
flnnll an•, hizmet~ilerine en iyi dfts· elıne de• ~r depez, loz onu tanıdı Lo d 23 A k .._ •-'- ·ı u: • • • • ' n ra, - Yam amarası sine-
- .-- tanıttı. ve mı yoner zanne ... ji hamı"ının ba 1 .. 1 · k . ma ann pazar gun en açı bulunması 

leara Charlie fle yeni dostu eğlen- 11efıl ve zavallı serseriden baska birisi . 

.... 
-""'· f;; bah k d • ulmad ~ı anladı. 11a mUsaade eden kanunu 210 maha 
•-••Rr. a a ar eglenip. lif k 2~0 1 kah ı t i · 

.,,......._ milyoner c•arlie'> e on do- Film burada bitiyor. Kızın Şarli e arşı '° rey e u e m ştır. 
lar •erl•~t, Ch rl'e bemea kör cicekrl )e karşı ne muamele yaptığı, liaki- Londra, 2.'l - Anm kamarası 1788 
..... tttla41ı, ft gltllp blHtin çicekle- hat kar sında nankör nya minnettar tarihli kanunda htikfimetçe yapılan !a 
tMI •tnl aı•ı. olduiu lht~hul bırakılmış. dflltı kabul etmittir. Meclisin bu ka· 

Knn • ( r:> 
1 

endfnl Bu, pek •illel bir bitiş. Tıpkı Pi· rarı netieeei olarak lngilterede sinema 
.... ,..,.. •aa • b r a•am zıı~netınJ,_ randtllo'nun (Size auıJ ~eliyorsa Ö.>. ve tiyatrolar pazar ~ünleri artık acık 
& ledir) eseri ıibi- bulundurulacaktır. 

Fazla para vermemek için 
Mahrukatınızı yazın tedar11' 

Kok Könı6t 
Yedikale ve Kutbahdere Gazhane ...... 

51 Jl~ustosa ka 
10 ton almak ü:ıere tonu 20..,, 1 
Siparif yerim : fP j 
SATiE, Metro Han, Tünel meydanı BeyGjla 1• 
Elektrik EYi, Beyazıt, Istaabal " --
lllldırclar cacldeli No. 13/15 Kadıkly ,, 
M11nlddtbaae addeti No.83 Kadıköy ,. 
Şirketi Ha~e iU:elesi No. 19 Oskfidar " 



Frinenin hareketi Frengi artıyor! 
9- VAKiT 24 NiSAN 1931 -

Grafoloji mütehaıasaımız cva pveriyor 

Mısırlı Aşkı Osman Şerefettln Beyin 
Maria dö Kabra'dan: fa. verdi§I izahat 

l{;-'--...ı..-----------------..;;.,;...;.._.,;;;.;.;,;.;..;...;.._..1 Memleketimiz
l•lram hanım. her nisan a~, başlan kıymetli bir tas '\'ardı. Bir müddet son 
d - de son zaman-a tölün sıcak nefebinden kurtu ra doktor, iki şahitle beraber göründü. 
dinlenmek için Parise gelir. ve: larda zührevi 

~t·n gün çay içerken uıun bir mı - Madamlar, dedi, yüzüğü bir ta hastalıkların art-
liaarası yaktı, \'e dedi ki: rafta sakladık. Şimdi Ledi Vaynot"a gi tığı mevıuu balı-

.... Azizim, yarın akşam izi davet c dip bulması için emredeceğim. •solmaktadır Frıh-
0tıı1t1. Doktor ~faslo'nun şerefine Letonyalı, Lediden beş metre uzağa ... d 1 t 
iap· •t· . . ıun eve mura· 

ırı ızme toplantısı tertıp ettım .. ı;tkildi ve kuVYetle dü<;ünmeğe başla- k b l 
ı., r ~fa~lo'''U tanımıyor musunuz?. dı. Biraz sonra Jngiliz -kalktı. Onu, ne a ası a tına a-

ha..c;ı} olur? fesimizi tutarak takibe başladık. Sofa lınması lizım ge-
' Vallahi bilmiyorum. ne yalan yı kat'i adımlarla gecti, gardrobun ı;. lirken tatbikine 
1
Yt)im.. nünde durarak tered~düt etmeden, do başlanılan fuhuı 323 - Ha assınız. Dürüst, ciddiyet himsiniz. lş adamı olmak kabiliyet ve 

'Leton~ ah bir doktor, Rign darül- ktorun palto.sunun cebini yakaladı, O· talimatnamesinin teıı hoşlanan, temizliği se,·en, dikkatli, istidatlannız. daha fazladır. Biraz a a 
llnundan mezun galiba! .. Her halde radan yü7.üğü ~ıkarıp Kadram hanıma bu · 0 az inirli, samimi, biraz az mütemzı, bisiniz. lı:z hayatınızda da hırçınsınrz. 
Yeti t Ik" h d .. . nazarı yeye sman ~eref ettin B "' . h"b. 1 ı zme ve e ın ususun a us l'erdı. b" . • . etrafına karşı emniyetbahş, kendine e· Emellerinize muvafık mesaı sa ı ı o • 

· K d h • mugayır ır esası ıhtıva etmeıı 
~ • a ram anım· •. . • min, görünü ü seven, çalışmaktan çe- mamanızdandır. 

l'kaç kadın dostlarım da daveth.. - Nasıl, harikulade değil mi? llu munaka~a. mevzuu teı~ıl edıyor. kinmiyen birisiniz. 328 _ Kendinize lazlıı emin fakat 
halde iyi bir akşam geçireceğiz. işte hiç dalavere olmak ihtimali yok, Dr. Hulusı Behçet beyın bu hu- ~ f'k . h . . · muhitine u itimadı olan hassasiyeti 
il da ·ı· . d .· k' d kt ll,ı .. . . . . . t k' .. t l l •. çe ı 'e ra ımsmız. , t ı aH e e) ım ı, o or ı• a~- çunkü doktor, J.edıyı, şımdı burada ta sus a ı mu a aa arım geçen gun . . . . li t f) az acelccf dikkatli inti1.am seven 
• "ıl b". ı· d b .. 324 - Dıkkatlısınız. Ame ara arı • • ' • 

l ııncasına n... mey ım var, nı ı. yazmıstık ugun de ayni mese- . . - . . · · · biraz her ~ karışmak istiyen çalı~· 
'Pek y k d ı · · ı Ik d k.k b h · d. h ' nız kun•etlıdır. Kendınıze emnıyetınız 'r'#- ' ,. 
1( a. ın a .. anıyor unuz )a... ·~on n -ı a, u a ıse akkında le etrafında Dr. Osman Şerefet- . B' f'k · . b. 1 b ğl f k t kan, fikirleri ekseriya ha saslyetine 
~dram hanımın teklifi pek hoşuma görüştük. Ben doktoru tetkik ediyor- • . .k. . . . vaı · ıraz 1 rı :sa ıt ere a 1 a a .. .. , ,· h k 
!Jt" . . tın beyın fı ırlerını neşredıyorvz. basladığı i.:;i bitirmek istiyen çalışkan, gore tecelli eden, mm es' ıs, emen a-

8 1
: dum. Tuhafıma gıden hır şey vardı: O Ş f . B d' k' s ı; • • • ••• .' • •• rar verip hemen yapmak istiyen birisi 

il gıbi i tere pek düskün olmamak Bundan emin olmak icin: sman ere ettın • ıyor ı: etrafına emnıy eh olan, goruşlen hak~- . 
bet b .. • ı· . . t ·ı . 0 d k' . k h . t' k d. kAf nız. a er manyetizme ve spiritiıme ha _Hanımlar dedim öyle zannediyo • rengınrn arması ve eksı mesı cı • ıye ya ın, a asıye ı en ıne ı, .• 
letiıe çok alakadar olurum. lhti- rum ki, ben, gdyet iyi' bir (süje) vim. den tetkike şaynn bir ıneseledir. Hnli- öyle her şeyden alınmıyan birisiniz. • 32 - Ça~ışkan, mutev~~ı,. samimi, 
•e ıengin bir kadının, manyetizme Eğer doktor l\laslo benimle d; bi; tec hazırda frengi intanlarının sureti hu· 325 - Kendinize pek emniyetiniz bıraz fazla ko~uşan, k~nd~ ışınden b::ış 
dikt . . 1 '. b' ı · b · . ı dl il t k Akl 1 h · k ka sahada nefsıne emnıyetı az etrafına en onra seftalı ) ıyorum zan ne rübe yapmak isters~.. su u ızce ma um ıı mcse e r. as a yo . ınıza ge en er şe:>, yapma . . . . • . 
k b' h · · · ı k f · ·k ·obunu h · b' . . . d ist" f k t t k. k t• 1 . tAbı l'e muhıtıne çabuk ıntıbak edebı-ır a\'UÇ yeyışını eyretmek, ya _ Ya, evet, evet .. Haydi Doktor. O- ı • rengı mı ı a''ı ıı )nıa an ıyen a a a ıp un·e ı o mıyan, ın . , . . .. 
'arışın bir kızın, hiçbir yere bağlı nu da ipnotize ediniz.. dokunmakla \'e fazla temas etmekle sa tizamı seven, tecrübesi a~ hadiseleri ya len hassası~ e~ı .k~~dı.ne klifı ış . ada.mı 
dan tavana yükseli~i hoşuma gi- Doktor, pek te istihalı değildi. Şüp Jim bir şahsa geçebilir. Fakat burada olduğundan az \'eya çok kıymetle mu· kabiliyetle~n~ ıyı .ıstısmar edebilen, Sıl 

heli şüpheli bakrrordu Fakat Kadram birçok ~erait, hususile ~eraiti içtimaiye hakeme ve münakaşa eden, umumiyet mmt, aile fikırlenne bağlı fakat zevki 
t~i akşam. saat dokuza doğru hanınun israrJar; üzerine beni, salonun gayet mühim rol ifa etmektedir. Bu .se le i:>i birisiniz ... 'ikbinsiniz. Tecrübeniz ni ihmal etmiyen birisiniz. 
.. ~ hanımın kapısını ~alıyordum. ortasında bir sandalveye oturttu. hepten bizce gayet basit görülen frengi azdır. Az okumuşsunuz. 330 - lş adamı kabiliyetleriniıi fi· 

"-llfirler müntahaptı. Altı güzel Adamakıllı bir k~medya oynamağa entanı birçok esba~ tesirile azalır ''C ço 326 _ İntizamdan hoşlanan, çalı§- kirlerinizle telife muktedir, görüşleri 
'-'la doktor Maslo. Yalnız. ben, hazırlanıyordum. ğalır. F~ngi tetkıkatile meşhur ı,rofe kan, süse meraklı, eğlenceyi ihmal et- hakikiye yakın, dürUst, nikbin, kendine 

rayı hozuyordum. Kadrnm ha- Elini alnıma koydu, pnrlak bir cis sör Bu;;ke namında hir zat ta bundan miyen, kendine fazla emin, kanaatla- emin, muhitine emniyetbahş. çalışkan, 
beni sırasile Konte. Vizmorhe], me uzun uzun baktırdı. Başımı hafif birkaç !'ene mukaddem, elimizde mc\'· nnda sabit ekseriya iradesile hareket emele1ri mütevazı, görünüş Se\'en, inti-
lJb ~afrnn, )fatmazel , 'adiya uğdu. Nihayet ipnotizme haline gel- cut gayet mües~ir ilaçlara rağmen, eden bir b~skasının irade ve idaresine zamdan hoşlanan birisiniz. 
~ za, Ledi Vay:not, ~lada~ Piguin dim, göz kapaklarım ağırlaştı. Onun !ole fre~gi~in tezayut edebileceğini iddia dnh~ fazla smuhtaç, dikkatli, çok nik- 331 - Bu imzaların neyi ifade etti
~) tor Masloya takd1m et~ı. . sini işittim: etmıştı. . . . . bin, büyük eme Here bağlı, hassasiyeti ğini anlamadık. Bir imzanın, sonuna 

bf tık denizinde dola:ııan s!yah clbı - Tamam, bakınız hanımlar, uyu- . M.~mleketı_m~zde munt37..am. hır fren ekseriya hareketlerine değil husust ha- (Bey) gibi kelimeler konmıyacağına ı:ö 
~~ gemi~i ta~'"''ur .. edinız .. hun~.a yor. ~ ~rnc~de~~sı '~rdır. Fa.k~t .bı~de. fre~ yatına Mkim, menfaatini az müdrik, re bu ismin bir imza olmaması ]azı~. 
1 tengınde hır yuz. derın goı - Ona ne yaptıracaksınız doktor. gının feza) ut edıp e~mcdığını soylıychıJ biraz munsif birisiniz. O halde nedir? Kariimizden bu cihetın 
~et oynak, çalftk eller il:he edi- Fısıltılar oldu. Biı· zarf i~ine konu ~ek için. esaslı ma_ı.umatn sahip olmak 327 _ Acelecisiniz. Mütereddit olma tasrihini bekliyeceğiz. lmza geldikten 

k:·· doktor Maslo. : ı bir kağıttaki yazıları okumam iste lazımgehr. llalbukı bu hususta esaslı makla beraber müvesvis ve müte,·eh- sonra tahlilini yapanz. 

~~g Vizmar~l ile madam Sd- nc~ktL maldmatım ~mad~ı cihetle bu h~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~ 
arasına oturdu. Madam, gözlük Filhakika doktor elime bir kağıtsı- ta kat'i olarak bir şey söylemek gay- ·, ~V )\ K JT 1~• 

beni tetkik ettikten ~onra: kıştırdı. ri kabildir. Yalnız gördüğüm ve bildi· M . M. V. Satın alma ko· 
, c. misyonu llAnları k ilA 1 13lzi, dedi, at yanşlannda gör· o zaman, dikkat ke. ... iJmiş hazırunun ğim bir şey varsa o da bu son seyahat - çu·. an arı 
, 1' • . . . karşısında ayağ:ı. kalktım, kağıdı nrt- ve tetkikatım esnasında gerek .Alman: Van askert hastanesinin ekmeği ka- Hu ~ .. --'--

~ Janşlara gıtmış dcğ11ım ma tım, doktora doğru yürüdüm ve daha yada ve gerekse Fransada yenı frengı palı zarfla münakasaya konmuştur. ihalesi •- ..,.... _ 
, b kendini topJamağa vakit bulamadan, entanlarının artmış olmasıdır. Şüphe- l • 5 • 931 Cuma günü saat 14 te Vanda S l k N d 
,, ı a f 1 . b h 1 h k . d "kk ti . Askert satın ılmı komisyonunda yapılı- ah ı - K. Pangalu, i~antışın a 
'' k • ne tuha .. elimi yeleğinin cebine sokarak oradan sız u a er esın naz:an ı a nı caktır. Taliplerin ~artname almak ve Kuyumcu sokak No. 34. Hepsi 345 1\1 
"C:~~ese iğilerek: . tıpkı l\ndr:ım hanımınkine benziyen celhcdi;or. • . münakasaya girmek üzere teminatlarlle arşın; hane ve bahçe 3500 lira. Müracaat 
)·a tuyorsunuz ya Roland. t>fend: bir yüzük çıkardım. ve Kadram hnaı- Halı hazırda, teda'\·ı vasıtalarının meıkör komisyona müracaatlan. (33S) lst. 3 icra (Dosya 929. 517). 

t ~tıılara gitmediğini !'Öylüyor. Fa ma sokularak elinden hafifçe yüzüğü mükemmeliyetine rağmen, frenginin • • • 
dU~.ltİfsediyorum ki onu eHelc~ çıkarıp. doktordan aldığım yüzüğü tek artması c!'b~hını diğer içti.1."~i ah~:aldc E_yüp _ Defterdarda ve Sirkecide 
1!11 rar parmağına taktım. de aramak ıktı:T.a eder, butun dunya, Demır kapıda Saraçane anbarında le-
:'lt\ esl\~da doktor Maslo, öt~ki kn Sonra. gözlerimi açarak: hu. u~i1e Avrupa ;,;iddetli bir iktısadi vazım .dikim evinde. tah~~nen mevcut 
'>ı.1 a törüşüyordu. - Hnnımlar, dedim. doktor .Mas] o- buhran geçirmektedir. Bu yüzden bir ~0,000 !]~ 35,000 . kilo ~un kumaş ve 

ara \''" d.. h. ı· ·· . . . d k k d 1 . . k 1 k kl .. 5,000 ıla 30,000 kılo hakı ,.e beyaz bez ta.. ucu un ıpno ızme) e mu· nun ispirti1.me ku\\-eh sayesınde. Ka ço - n ın :ır ışsıı. a mış ve so -a. ara k t l ·1 a ... ·ıs 931 niha t' k 
1 •arı 0 .. d"k"l .. 1 d' 

1 
. 1 . .1 . ırpın ı arı e m,,, . • ye ıne a

\' arını anlatıyordu. na goı-e ram hanımın demin doktordan aldıKı o -u muş er ır. htıyaç ar ıse eksı mış dar birikecek ayni cins kırpıntılar ka· 

Bir Alman Matmazel iş ara

maktadır - Almancı, Fransızca lisan 
n dikiş dersleri verir. Alafranga ;emek 
yapar. iyi bir aile yanında mürebbiyeliğe 
dıhl taliptir. Taşraya $(idebllir. ldarcmlzde 
A. B. rümuzuna müracaat • 

6tıadh\ot sırtından, madam Piguin sahll') ü1üğü sahicisile değiştirdim. değildir. Hayat pahalıdır. Ayni za. palı zarfla ve ayri ayri fartnamelerle 
)r_ .. en h · k Para - Hissesiz emUke veyahut 'Uf\ı..__ .ipnotizme t>dilt>hilirdı. Bey:><·an müthişti. Doktor karı~ıklık manda ahH'tk telakkisi de değişmiş ''e münakaı:ıaya on_m~ştur. haleleri 3 ma 

~k \ izmarhel: tan bilistifade kaçtı. sok gevşemi~tir. Jşte bu ı-ebepten Av- yıs 931 pazar gü!'u. saat 14 n 15 te bedeli icara mukabil iporekle para veri· 
tt ın 1t1isafirleri soyunmıv::ı mec H k 1 b ki ,;ı;. ·ı bu rupada fuhş artmış hususile gizli fu- Fın~ıklı~a heyetımızde yapılacaktır. Ur. Saat 9·12 arasında müracaat. 

L· llıesi . · er es, onun e ça u u5 u 1 e . . . ' 1'alıplerın kırpıntıları mezkr mahaller İstanbul dördüncü Vakıfhan 
~~ta n, dedı. işi nasıl yaptığına şa~ıyorlardı. huş bır. afet hal.mı almıştır de ve şartnamesini heyetimizde görme· UNIO!\"KOL 
'lca~ ~anım ntıldı: . . . iki yüziiğü yan yana koyduk. Sha- M_alumdu~ kı. fuhuş kabule mecbu,~ )eri ve ihal~ saatinden evel teminatla· ----------------

b· nen ondan cmınım. dedı. o tesi ile sahisi tıpkı benziyorlardı. oldugumuz bır fenalıktır. Bunun men ı ze ,·ermelerı. Emlakinizi satmak yahut kira-
it ~t alimdir, görecehsiniz, eğer _ Ru nasıl olur'! ise kabil değildir. Bumda (Şen 'foma) * * * . .. . lamak - Şümendilfere. iskeleye, tram· 
• t haleti ruhi'-·ede ise hh:e ha1 i ı:adram h.·ınım ı·zah ett·ı .· mn sozunu ö.' lemeden gecemi.vece· İstanbul levazım yollama müdurlü-"' le " • • • vaya yakın olanlar müreccahtır. Saat9·12 
Obak~·ter gösterecektir. _ Rasit, geçenlerde yüzii2ünü tüt ğim: "Fuhuş bir Jfığıma benzer, mec- ğ~. emrin.~e~i merakibi bahrf~·eden. ~a- arasında müracaat. 
~I tka doktor l\faslo, mükaleme ··1 k · j henden istemis. ü~ gün rasnu kapadınız mı pislik CYimizi isti- nıJe . motoru P.azarlı~la tamır ettmle: lstnnbul dördüncil Vakıfhan 

ltl <>la h' .. b 1 _ su eme ıç n • .. • 
1 

. . cektır. lhalesı 25 nısan 931 cumartesı 
n ır e le, so7.e aş amı:;- sonra da iade ctmisti. Demek bu mud la eder.,, şte. medenıyet ''e heşerıyet- .. .. h t' . ONIONKOL 

b • . • • • , • • gunu saat 14 te Fındıklıda eye ımız· 
rıa,11 det esna ında al·nını kopya ettırdı. le hırhkte teY em gıden fuh~u gayrı d . 

1 
. C .. 

>\tct.'~lıır, bu akşam. Ledi Vayııo · kabili i~tinap bir fenalık gibi kabul et e yapılacakt1ır. 1'alı~.:~.1~···um: or.u 

1 
'-'•l~e bir ipnotizme tecrübesi . mek fakat ayni zamanda tadil ve tah· Topanede !~1 ama . ~u u~. ug n ~ " 

!t :· J\adram hanımın sol elinin Dert ve barsak fifine çalışmak iktıw eder. Fuh'.)un Ö· ?artnames~nı heyetımızde. go7"~~enb;e 
~et~'l'ltlağında taşıdığı yüzüğü ri müza vedeSİ nüne geçmek için, nihn)'et bir insan O· ı~a)e saatı~d~n evel temı~at arı le ır-

Satılık apartıman - Harbiye 
mektebi karşısında 13 oda, 4 kat, 90 lira 
kira gcılrir, nezaretli bir aparaman 6000 
lıradtr, saat 9 · J 2 arasında müracaat. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
U ~101\'T}{OL k:'! 0::1·' onra Lediyi uyutacağım, T C . ·,. / t b 1 b ·ı·n lan fahişeleri cehennemi umumhane ha lıkte heyetımızde hazı! bu unma an. 

1ı"'l\ "\I h . ayyarc emıye ı B an u şu Cn • • • * * 
~İt\ emen bulacak. - den: yatı.na. mahkum etmemekle beraber ın· Askeri. fabrikalar' umunı nıiidürW- Satılık köşk - Erenkoyünde Sua-

'ı Oturt ltıerakı artmıştı. Doktor, (' . f . t f da Kurban bay sanı hır ~urette bunların kontrolu ve ~·· t l k ı.isyonundan. 
l'ttıı, tu, dekoltesini hafif Sl},ri\ emdıret ımlız arak ıdn .n .. e ha-aklar etrafa serpecekleri hastalığın tahdidi gu sKa ınkka lmda ·ko~. fahrı'kalar. ın sula diye hat boyunda dokuz odalı vAs! ba~-

lllt" d . ramın a op anaca erı • '" ırı a e e aın • reli ko· ~k kiralık ve satılıktır. Talıplerın a,.... ,,· ana çıkarttı. Sağ elinı t l'h" hd . d 1 . ,_. 1·rmı· 1,e pek ala kabildir. Frengiye karşı ,·aki t . t k ··zere tulumba ,.... ,. ' , ... adı 1 . • 1 a ı ı u esın e o up nısanın ., · . . nnı emın e me u .. zı ittlsılindeki köşke milracaat eylemeleri. 
),. tdll • so eh ıle de a nnını . .. .. hır ao::ı ke f ıne kadar h ınları zaman . 1 . . 
·•ıı • Beş d k.k l\f d l'İnci cumartesı gunu ~aat on altıda pa- .,, k t"l ıle vaptırılacak boru ve e ektrık tesısa kı'ralık ko"ck _ "akaClkta Ayazma .., ~ 1 a ı a E;onra 1 a am ~ . . . - d zaman ve sı olmak sarı e mua\ene • 931 . . Y ı t11 il atına f ld d zarlık surctıle ıhalt'sı yapılacagın an k t 

1 
. k.. . t• · b. tı pazarlıkla 16 mayıs tanhınde .1 1 h 1 k 

ti1· ısı "or u: ~ _ d k' ')' t etme·, ec a,·ı ev leme · cemıye ın ıı· . . k . 'l' r 1 . . karsı ındıı nazareti kAmı e~· ı z öşk 
b ·1 ıı Pek in t • , . . talip olanların Cagaloglun a ı vı aye ·r . 1. R. : . . d'kk 1 ıhnle t>dılcce tır. a ıp erın proje \'e kira'ııknr. Be\•oıtlu hilaliAhwer merkezi 
"t ~i d a c;ı:>a ,,>enzıyoı. 

1 
vazı e~ıc ır. ızım ıcın nazarı ı a e . . .. k . . h .. J " 

1_ e kork ~ubemize müracaatları ilan o unur. 1 1• · 1 , 1 1 1 1 1 şartnamelerını gorme ıçın er gun muhasebecisi )·ahut telefonla Be.voglu 
l~ it· uyor. • a ınması azımgc en , r mcsc c <ata t tk"k k . na 1 k . . de 
~ llti)j~' e etti: vardır ki pek mühimdir: fren~i hU) m~ e ı ~ om~s_) ~:u satın ~~7.ar ık ıçı~·yo 2168 numara)& muracaat. 
ı.~İ İtıj ... ~.tden akınmak ger~k. Süreyya sineması şehirlerde bir fuhu~ bir günah me ele ye\ml ~-n UI ı'ı ~· ' ma omı:s . --K-i-ra_l_ık--ev_l_e_r ______ N_lj-ca-n-ta_ş_ın_d_ı_t_e,--
'llll11t •Ordüm b. t . t • ( N · · ) 5 b" Uk rtist nuna muracaa arı. v \ ~ iıe . • ızza ıpno t7.me· amusum ıçın uy a ~i olmakla hem her kÖ) lcrdc \e hatta * * ıs vikiye camii arkasında Çınar sokağında 
~ 11•! tttt. Fay Wray' Eli ve Brook William Anadolunun bazı kasabalarında diğer l'ı"risi beş odalı, iki sofalı, daraçalı, ,·asi ~" As. Fb.U. :\1d. Sa. Al. Komis,·onundan: ' 

hl'-- . Poval, Rı.chaad Arlen, Noah emrazı sariverlen kabili tefrik değil· nezaretli, mutpaklı, geniş bahçeli, tulum-t ~ınin b • 48280 kiloimılAt çeliği 
'a~n 

1 
. u ihtarına hacet B .. ry. dir. Bu sebepten bizde tatbik edilen U· 1 balı .,.e elektrikli; 

t11 A!dı 1 1 er \ u\.:arda yazılı malzeme kapalı zarfusuli c [)jıı-eri bir anıreli iki odalı, mutpaklı, 
r l\tası • uyuma)a ıaş amış sut iizrc teda,·inin munta7.:ıman ) apıl 28_6_1931 tar hinde ~ant 15 de ıhalesi tı 

~l h o, Mad .. m ı•·nguı·n ,.e 1 · d t k · ·· ı l ı •· va~i bahçe, tulumbalı ··e ele1·trı'kli ..,_ı ı' ev J ''U . .. ı UskUdar Hl e sınemasın a ması ,-e ıp ı emrazı sarı)e mucnc e e· )akılacaktır. Talıplenn şartnameyi a u,ıa" • " '" 
ttltıt·~~ i,.j:çı kadan, ~ üzüf.ü sak- \}uazzam filim ( l\amerdc !\adın) si gihi ayni karnidin frengi miicaclele· içın J,tanbulda Tophanede Askeri San at· kiralıkur. Gôrmek ve görüşmek istiyen-

1 '\: ı • alon t k 1 · · s Al leriıı mezkOr hanelerin ittisaUndeki evde ' iUıu .. k . _u er etme erını mumes ili : (\illi Firiç llricreti 1 lelim) sinde ele tathikı elzemdir. lır mektebine. Ankıırada • ann . ma 
ııl t J "' ı ı Enis be) e mtiracaa tlan. l • ' :ı ındi, ve üı:ıtünde gelecek program ( Heisin l\ansı ). Her halde ga) et miithi,. ve tehlikeli l\omi yonuna muracnat er eme erı ve 

ij hl 1 bir hn talık olnn frengiye karşı hall,ı· \tıkti ınuHrendcn c\:vcl zarfların komis-
11 'I ) \ 1 J I 1 1 ı k · J . yona tc\·di c,·Jcmelen. 
131 1 ·ı 1 a l lll er 1 ll er 7 t zil H e il: mızın miiteyakkız olmaları '\'e kendıl<'· -:;....;;:.;;:;~·====.~.=::=::::==:::::=== 
f ko < rini muhafaza)a calı~maları l:hımdıı. \'icdnnımızın tclkınıne uyduralım. 
ttarı rıgres 24 Nisan 931 Cuma günü saat 14 te Darülfünun Enelfı kendimizi muhafaza edelim. on Bu kaidei ahlft.kiye herke~ tarafın-
~tıaıı 

1 
:aıo.ı uncd al\t t'di eceginden azayı kiramın aidat mak- dan .sonra ailemizi ,e cliğeı· efrndı da· dım kabul edildibri ~~kd.iı:de ne frengi 
arnılen leşr.fleri rıca olunur • (750) hi düşünerek heı· türlü h,u ehatımızı kalır ,.e ne de frengı ıstılası. 

Satılık Han - Galıtada tram
Yay yolunda 5 mağaı.ıyı ve 6 odayı hı· 
vldir, ayda 230 lıra kira ğetirmektedir. 
Pnzarlıksız on sekiz bin liradır. 

lsranbul dordiıncü Vıkıfhta 
Cnionkol 
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~viılı:ıi tezyin ve tefrit etmek isterseniz [ı Devlet Demlryolları ilanları ı 

mutlaka Fincancılar yo~uşunda _ _ 
idaremize ait olup görülen lüzuma mebni 15-5-31 tarihinde 

V AKIT' m takvimi 

Cum4 

Ahmet Fevzi beyin 
ob~y 

ıstanbc.ıl Belediyesi ilanları 

PazarJıkla sahlac.ık olan Tophanede kain ıabıtai belediye 
mevkii enka11 45 lira bedelfe taJibi literindedir. Fa2Jasi/e talip 
olanların 25 4 9'31 Cumartesi glinü saat on beşe kadar leYazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

Beykoz Gairesinde hıfzeclilmekt.e c.lan motör tekne&ll~ bera
ber paza: fıkla satılacaktır. Taliplerin görmek için hergüu Beykoz 
d&iresine pa:arlık için 19 lira teminat akçcıile beraber 25-4-931 
Cumarteı;İ gi.inü saat on be$e kadar levazım müdürlüğüne mü· 
racaatları. 

Üskücinr belediye şuhsi mildiirlüğünden: iki sene miiddetfe 
kiraya verileceği ilan edilen Doğancılarda eski nezafet ambarı 
binası müzayede.si 25 Nisan 931 Cumartesi günü ıaat 14 de ta· 
lik edilmiştir. Taliplertn muayyen vakitte encümene müracaatları 
ılan olunur. 

Pazarlıkla Ocak, Masa ımalatı: 
AJJ 11

ıcaret nıektehi miibavaat ko-
nıisyorıurıdarı: 

Mektep kUtOpanesin~ yapılacak ocak ve ~ini masalar 
pazarlık uretile yaptmlacağmdan talip olanlann 25 - Nisan 931 
Cumartesi günfi saat 14 te mUracaatJarı. 

akio Hanımları 
Hazırlanınız 1 .. 

1931 Ur'ot şı:mpiyonlu§u rnUsabakaaı haziran ayı için· 
de Att Ticaret mektebinde yapdacektır 

Kazanan Hanımlara en yüksek ticaret 
m esseselerinde iş temin edeceğiz. 
VE 

Bir 
Yazı makinesi 

eğ iz 
Us b kernıza işt.r k d bi m 1 rı iç n daktilo hanım· 

larrn yapacak are yegAne iş evvelA çahşmak sonra 
fdar hanemize mUnı c ••t E c:!erek f$fmlerfni koy· 

dettlrmektlr. 

Af yon Nafia Başmühendisliğinden: 
Kapalı zarf usulilc münakasaya konulduğu evvelce i.l!n edilen 

Af)•on ·Şuhut yolunun 22557 lira bedeli keıifli 24+14U-30+ooo 
kilometreleri arası tamiratı için yapılan tekJifler haddi liyık gö· 
rUlmediğinden münakasa müddeti 5-5-931 tarihine kadar temdit 
edilmiştır. 

1 - Etıliyet vesikası almak ve kayıt ettirmek için mOnakasa 
oeraıti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesi· 
kanın münakasa gününden laakal 8 gUn evvel vilayet Baımü
hendisliği ıe tevdii. 

2 - Münakasa tafsilitile ıartnameler sureti musaddakalarının 
vilayet N fia Ba~mühendisliğinden ahnabiJcceği. 

3 -· .un.-1 aıaya iıtirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunu 
ile şartnameler ve teferrüab dairesinde hazırhyacaklan teklif 
mektuplarını 5 .. 5.931 tarihinde Hat 14 ten evvel vilayet encümen 
riyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dere· 
ce inde mt:a'ul olacağından mukavelen1imeye müteahhitle bera· 
ber im,. tmc i l z:ım geldiği i14n olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncii Keşide ti Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Filyosta bulundurulması ıcap eden 10 adet muhtelif vagon ile 1 
adet fırgon H. P. nhtımmdan alınıp FHyosa nakil ve ihracı pa· 
zarlığa konmuştur. 

Pazarlık 26·4-31 pazar günü saat onda H. P. mağazasında 
cra kılınacaktır. 

Talip olan vapur şirketlerinin H. P. mağaza müdUrlüğUne 
müracaatlara ilan olunur. 

n r a · s as yon büfesi 
k"raya veriliyoi 

Devlet demir yoliarı umumi 
idaresinden : 

Ankara ı stasyon biilesi 1 May•s 
931 tarihinden ıtibaren iki sene 
müddetle ve acık arttırma usuıile 

• 
kiraya verilecektir. 

Şa, tnamesi Ankarada idare 
veznesile Haydarpaşa ve Kayseri 
işletme müf ettişlikleri veznele

birer lira f iatla satılmak
T aiip olanların 500 lira 

teminat akcesini hamilen ihale • 

• 
rınde 

tadır. 

günü olan 27 nisan 931 pazartesi 
günü saat on beşte Ankarada 
Umumi idarede müzayede ve mü
nakasa komisyonunda hazır bu
lunmaları ilaıı olunur. 

Ankara istasyon büfesi 
k·raya veriliyor 

24 Ni$4n 931 

Zilhicce 
. 1349 

Bu geceki M -------......... ·---- --Güne~in doğuşu . 5,09-Batı$1 : ıs.5S 

Namaz vakitleri 
•bah oııe lldııd ... ıı:,arn y &hı ~" 

3 40 ll.13 16,00 18,56 20.84 3,tt 

VAK 1 T 
ıstanbul Ankara cad 

desi VAKiT VurdıJ 
rcldon: idare 2.43:"0 ; Yazı hicri t.43~ 1 

r:lbone ıartlan: 
1 8 6 12 

Oııhilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

(lln tarllanmız · 

Resmi 
Satırı 1 O Kş. 
Santimi 20 .. 

Küçük ili.n ıartlanmı•: 

Hususi 
U?,50 f\f· 
25 

ı 2 3 4 1-1 O Def ah~ 
30 50 65 75 JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanend!r 

B - 4 satırı geı;en ilılnlıırın fıızl• 
satın için 5 kuruş znmolunur 

o Bulmaca~ 

Devlet demiryolları umumi 1 ·--=:::s---~ 
idaresinden: 2 

1 ~1avıs Ankara ıstasyon büfesı 
931 tarihinden itibaren iki sene 

arttırma usuliLe müddetle ve acık • 
kiraya verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada idare 
veznesile Haydarpaşa ve Kayseri 
işletme müfettiş, ikler i vezneler in
de birer lira f iatla satılmaktaaır. 
1 alip 0Lanla1 ın ihaJe günü olan 
27 nisan 931 pazartesi· günü saat 
on beştf? Ankarada Vmumı idare

de müzayeae ve 
misyonunda hazır 
ilan olunur. 

münakasa ko-
bulunmaları 

Baro riyasetinden: 

3 
4 
5 
6 
7 

,1 
Bugünhü bulmac8'::J 

Soldan ~ağa ve yukarda~ ıı,9) 
ı - .Uüntelıibi salis (5), tır (i ıl 
2 - l'az aalatQ.8ı (5), koğnıO 
3 - Mert (2) papaz (6) 

4 - Donmuş su (.'U, ha (Z~ (Ô) 
6 - Romanyalı (d), aralık 
6 - Çok iyi (5) 
7 - Beykuz (3) • ttf'-

- Otomobil (3), §lddeif' ) 
9 - Nr. kadar (3), üzüntü (1 I 
10 - Rana (4) (tJ) 
11 - Kiillıanbeg lisanı kil§ 

TUrkspor atrr'~' 
30 uncu sayısı dün çı~tıl rte ~ 

ynnı dikkat yazı ,.e resırn \ı ,e 1 
ber bilhassa lzmirin Jstan~U ıııe'" ' 
si için, f utholdeki tede111''tıetıe'~' 
isimli yazılar 'e Yunanlı ıı ııerf, 1ıt 

C k1 .. ·e ı.ı• 
sırlılarn kar:;oı mu\'af n. ,J hıtrt"~~i 
lekctteki spor 'e gençlıl< 0g1-ııd ,1 

• diinyadn olan bitenler, ~1~1ıerd101~J 
Aşağıda yazılı lıususatın müzakereıi için heyeti umumiye kımile gelen oyuncuı~r ,·e ,ı\rt 11~, ~ 

25· 4-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te içtima simlerile beraber tzmır .. po liv1 
ki on hareketler. haftn~ın ııer ,. 

edeceğinden rüfekanın yevm ve ı;aati mezkurda baroyu behemehal . snırc· 11 til tep maçları, rcsım ,.c .
5 

1<arili 
teşrifleri rica olunur. Jakadar edecek iki ncfı t.O' 

Rüznamei müzakerat: v 
1 - Mi•1cfeti hitam buhm birinci ve ikinci reislerin intihabı. 
2 - Müddetı hitam bulan sekiz mecJiı azası yerlerine ha 

intihaba. 

"VAK T,, e ~ 
ne olurııl 



VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 
ikb at kuponu 

24 i an 11931l 

ve ·"adın h::ı talıkları· 
lmütehass111 
Doktor 

H ·· seyi 1aşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binas 

No. 10 Tel. Istanbul: 2622 
macunu 

v 
JF 

'lL 
n 

1 Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş tozu Çoc 
Çocu~ 

em eketin en eski ve namdar 
ıtriye ve hb' iy si 

Esans 
•• 

zaratı usa Kozmatik 

a 
Kin· n- arbonat ve sair devai komprime eri 

ve tatmin edebilecek nefis ·· st hzarat t&Herzevki temi 
l!:c 

Gelecek S ne Çocuk Haft -
sın da Çocuğunuzun da 
Birikmiş Bır Çok Parası Olur 

Seyrisefiıin 
\ lerkeı :ırcnta~ı Cıılııt. f,(,pru b:ı~ı 

B 

i?mir snr'ot ~osıosı 
\GULCEMAL) Vapuru 26 

Ntsan pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

zmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

:::: ::::::::::::: .......................................... . 
:: ·········································:: 
f: Z:.ıdc biraderle,. H .. .. .. .. 
H v:ıpul'ları :: 

ln ~ara e · i! .. rz .. 
1 :: :: 
ı•• • 
ıg Muntazam ve Liiks H .. po~la!"ı •. 
ı: :: .. . .. 
•• 

1 U •n ·· ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-~~~~F:";J:r'i:!~~~~·"J;l~:'."'Ll".'.:"Jm~~";ı41H Vapuru r ~z!lr günü ak- g 

H Nisan 26 U U şamı il 
T Üt Ün 1 n ısa rı mum l 111 u·· - =~ Sirkeci rıhtımından hareket- ~~ 

EvlA.dınm sıhhatini düşünen. her 
-hnnJ:tİ bir rahaısızhk sebebile ıail 
düşdüğünü gören. bu mOnasebet-1 

re kansız kalan. i}tibasız bulunaı\ 
çocukhmno lıilif lezzetli ve mü
kemmel bır kuvvet ildcı olan 

Gazi terbiye 
dürlüğ .. nden: 

= 

enstitüsü •• mu-

;f Je ( Zonguldak, lnebo u, A- !! 

d d .;i yancık,Samsun, Ordu, Giresun ii Gazi Muallim Mektebinde inşa edilec k liiijtm tesis tına ait ay 

U .. r u·· g .. n . ı :: rıtnm ve arıltma çukuru insaatı 21 4 931 tarihinden 11 931 tarihi en . :i Trabzon, Rize) ye ~zim t ve ~~ ne h:ndar 20 gün müddMlc ve kapalı zar'r uıulilc münakasaya kon-

H . :: avdet edecektir. :.:. mustur. 
nzıran 31 iptidnsmdan mnyıs 32 nihayetine kadaı· bir sene zar- n .. . . . . . . .. . 

fında Cibali f bri smda b·rıkecek tahminen ZOD,000 kıyye kı pmtı ·! Tafsi'at için Sirkecide $j . l,ı~ mahıyet.ı mahsusası ıtıbarı.lc mun:ıb~:;ay9:.anca~ dıplomalı 
mukavva ve kagıt ile 2:300 kıyye si gara Jmı;:ıdı püs ~ülu ve 1200 İ:ıyye :i Mey menet hanı altında acen· Hl muhcndıs .veya ?1ımarl~r vey~hut dıploı;n~lı bır. m~he?dıs veya mi 
•,mbalaj kağıdı parcaları 6 5 931 çar. nmba f!Ünil :mat 11 de paz:lr· ii i~ mar~nn bıd:ıye!ı~d~n ~ı~ayetıne kadar ışın m.~s ulıyetı fenniyesini a· 
hkla talibine ihr-le c"unncaktır. Arzu edenler f .. er gi.:n sartnameyi Ga.- H leliğe miiracaat. Telefon E~ l~cngı~a .claır kntı~ı aclıllıkç~ musa?dak tnahhutname getiren ımüteah· 
lutadn rnübayaat komisyonunda nörebiiirlcr. Taliplerden 400 lira le· ii lstanbul 2145. El hıtler ışt rnl. edcbıleceJ.lcrdır. Proje ve şartnameler Maarif Vekaleti 
rninat akçesi nlmır. 

1
:1:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: inqant dairesinden tedarik edilir. l hale 11 mayıs pazartesi günü saat 

_ ___ _ 15 te Maarif Vekaletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafından ic· 

l
'stanbuJ ı"ntı· habı •• --::--d-.-.-1 , Mahkeme ve icra il&nları f ra edileceğinden talipler ayni gün ve saatte kanunu mahsusuna göre 

C Uma g Un LJ lj r ' tanzim edecekleri teklif mektuplarım komisyon riyasetine tevdi etme· 
l slaidar /lul.uk Jlal:imligindcn: leı i lazımdır. 

lr.tanbul intihabı Meb'usan hey' eti tcftişiyesinden: ~ 1 h~dıdkö) !iıııdc Yelclel 11i,rmenindc n·.iz 
~o .agın a .ı numara ı rnncdf' ·ıkı 1 

Büyük Millet Mecl"si rördüncü intihap devresi için lstanbul llali,,e il. hınıfınclan zevci Tntk) ıd.ı 
Meb 'uslarının intihabı 24 n•san 931 cuma günü icra edileceğin- ('crhcskö) ii \ ize 8.ıra) kö) ünde \) .ız 
den müntehibi sanilerin mazbatalarile birlikte zirde gösterilen pa~a mahallesinde Lrıtlf oğlu Halil ı;r. 
sırayı takiben Beya7.ıtta Dariılfinun lrnnferans salonunu teşrifleri :ıc) 1.1ine ik.ım~ edil.en h~:;;anma el na ' 
rica olunur. ·uzerınc muınaıle)hın ıl,amctı:.ıhının 

S t meçhul olduğu mahalle ihti) ar he) eti· 

8 
aa le mübn ir tarafından 'erilen me ı u 

- ila • 10 Fatih, Eminönü kozalara nıüntehibi sanileri. hattan anlnsılmı olmakla hukuk u~u· 
10- ila - 12 Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy » » lü muhakemeleri kanununun maddt · 

13 - ila - 15 Snrıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar Bakırköy kaza- mahsu u mucebincc bir nüshasının mah 
ları ve mülhekntı müntebibi sanilcri keme dirnnhnne ine talikına ,.e bir nüs 

15 6 hasının da ilfınen tehligiııe karar ,·eı·i· 
• ila - 1 Sırasında limazeretin geciken müntehibi saniler. terek ye' mi muhakeme 26;; 9::ıı salı 

Sanayi fen müşavirliklerine iki yüz ellişer lira ücretle 
deki şeraiti haiz ve biri umumi iş mnkinnları ve hususile 
rnensucat makinalarında; ikincisi alelumum kuvvet makinala· 
larındaz ve üçUncüsll kimyayi sınainin bilhassa Tiirkiyedeki 
tatbikat sahalarında kesbi ihtisas cylemış bulunmak şartile 
Üç mütahassıs nlımıc ktır. I' abul şeraiti a~ağıda beyan olunur: 

1 - Türlciyedc Jaakal lise tahsilini ikmal etmiş olmak. 

2 - Avrupada ali derecede bir fen tahsili ikmal etmiş 
Ve diploma almış olmak. 

3 - Tahsilini ikmalden sonra Avrupada ve Türkiyede 
anıeli sahada bir müddet muvaffakıyetle icrayi faaliyet etmiş 
v~ hu sahada ameli tecrübeler iktisap etmiş ve kezalik Tür· 
kıyenin mevzzuat ve şeraiti ildısadiyesile alakadar olmuş bu
lunmak. 

5 
.4 ~ Taliplerin tercümeıhal varaka ve memurin kanununun 

b.'n.cı maddesindeki şeraiti haiz olduklarına dair vesikalarile 
ı~hkte tarihi ilandan itibaren on güne kac!ar Sanayi umum 

rnudürlüğüne "ıiirac;,.,atları ilan olunur. 

~ünli aat H de talik J,ılınmı" olduğ-u 
ilanen tebli. olunur. ı 

l'sküdar ikinci Sulh Hukuk maltJ.c. 
llU!Sİ tıd 11: 1 

f'ı-;l.iidarda 1h ani) ede lhc:;aniyl' cad 
desinde Gl nıımaı alı h ınede mukim 
miiteHffa Hrccp r:rencli :.\l. hdumıı ı,u. 
<'ül, Tal· tn a) ni hancdt' mul,im Bü) i"k 
rnlidcsi J ati<-e hnnım 'asi na~p "<' ta· 
yin kılınmı oldııgundan hu bapta lıir 

g-Qna itiıau ol nlnrın tarihi Wınd,111 

itibaren ongun z rfında e.1\iid.ır Sulh 
i inci hukuk mnhkemc ine mürac:ıaf· 
la itirazatmı derme~ an eylemeleri lü
zumu ilcin olunur. 

1) ın 

laiıız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavihanesi 
cumad n m ada 1 er ı(ın ( ğlcden ~on· 
r.ı ~nı 2 den 4 de bd r erkek. ka· 
dıı 'c çocu l:ırn d ı ı İl\ c h:ı t lı ld ı
nnı Dı\aı ,olunda 118 numanı.lı hu· 
u ! 1 :ıh neıınde ted:l\i edrr Tcle1on 

1 anhul 2 98 

ZÜM ÜT 

. "" ze • 
J 

" " iÇi 

2 - ·san - Salı 

OTELLER:60 kuruştan 5 J.!raya kadar 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Üğle ve ak
şam dahil: 225 - 450 kuruştu . 

ÇUNCU SINIF Otellerde yemek mec
buri değıldir. Gayet ucuz Hatla alakart 

yemek bulunur 

aziran bidaye ine {adar O el 
fiat , rından y "" zde 2 

vardı . 
Her türlü malumat için YALOVA'da Kaplıcalar Müdür
lüğüne ve ISTANBUL'da Seyriscfain Umum Müdürlük 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

rıtes·uı 1\Hidür Refik Ahmet 
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J&eyo~luındaKARLMANMaiazalarn 
Son moda güzel malları daima ucuz fiatlarla satan ticarethanedir. 

den şayanı istifade olan bazı eşyanın flatlarını nıuhterem milşterilerlmizln enzarı takdirine arzediyoruz: 

Yünlü Kumaş 
mantolar için Snfi 
140 santim eninde:\!. 

Yünlü Kumaş 
\Jantolıık, yeni desen, I 40 
cııntim eninc!e M. 

kuruş 

385 
-ı 

410 

Yünlü Kumaş K. r aftalar K. ipek çoraplar K. Mendiller K. 
Buı.ıc. güıel ıle•en'cr, son 

7 7
. 

5 1 Temin:ıtlı dns. muhtdif 
410 

Yıkanabilir, muhtelif müntahap 115 475 
mod:ı. metrosu renklerde. metrosu renklerde Krep dôşin, kare modern renk 

lngiliz Kumaşları 
AIA cın~ kostümliik, çok 

500 enli meırmn 675 \e 

Yünlü Kumaş 
flııtone. kar ) ağdılı, ~afi yün 
ekstra cin~ metro~u 

Jorjet Len 

Faııtazi \'e }Cni desenler ;\J 

Jorjet Muşete 

Sari ~un, ropluk, metro~u 
-

Jorjet Frize 
Son moda \'e müntehap 
renklerde metrosu 

Duble Jorjet 
Ekstra cins manto ve l.os 
tümlük için metrosu 

725 

475 

500 

725 

800 
--~--- -

Bursa ipeği 
l) i cins, her renkte rekl:lın 

fiatına, metrosu 

Bursa Jorjeti 

AIA cins modern ıen\.ler.\J 

Bursa Birmam 

Güzrl cins, metrosu 

Vt!al Sua 
Emprime \·e g-üzcl desen· 
lerJc :\1. 

190 

360 
- - ---

360 

350 

ipek çoraplar BoyunbağJar Jorjet Sua 
%t'ııg;n \ e muhtelif renklerde 
münt:ıhap cin$. mc-trosu 425 Bemberg cin~. her ıen~te ujor'u 225 Safi ipek ve yeni desenlerde 17 5 

Krep Birman 
Büıünmodern renklerde iyi 
cins. metrcı'ıı 

Musme 

450 

Yıkanabilir emprime. ipekli ~·eni 
deı:enlerde. rııp, penyuar \'C 315 
çamaşır için. metrosu 

Krep Hirman 

Emprime yenı desenler . .\1 450 
-

Hakiki Japon kimono 

lpeı..tcn. hanımlar için adedı 2250 
----------

Yünlü Bereler 

ipek çoraplar 

Bemberı: en al~ cin( :ıjarlu 

ipek çoraplar 
~leşhur' i\1 44 ., marka her 
renkte 

Külotlar 

285 

325 

Mendiller 
l lanımlar için, beyaz \'C mar

kalı i~ i cins, üç adec!ı 

Mendiller 
1 Janımlar için. l~vıçre i~lemd 
lıcyu \'e renkli 

Mendillf"r 
1 Erkeklere. 1 irene marka hc-

Pamuklu, ıeklam fiatı 7 5 \'a:f. \'e renkli dmra cıns, 1·~ 
i----~---------1..iiüzine_:!__ -~ 

Kiilotlar Kemerler 

Yıkanabilir ipekten, ıeıır.ilat'ı 135 
Eldivenler 

1 lanunl:ıra, poclö~ueddcn her 
renk ten 

Kemerler 
l lanımlara. snffian detbi enli, 
~por manto1ar i\·in 

40 

17,5 

165 

175 

225 Uç ren:ten, karışık renklrrde _ _ı 7 5 ı' Sued taklidı. nıucköter_ra_nt-oz _ _ 1_3_5_ 
~------

Triko Yüntinden Roplar Eldivenler 

Tweed desenlerde 1700 
----

MmıeJin Çoraplar 
Ga~ et ::ııtlanı cins 'e moda 
renklc-rde 
---

Muselin Çoraplar 

AIA cins \ e njur hııgctli 

67'5 

85 

Yıkanabilir poJu!.>uct. t• minatı 

Fransı7. marka 

Eldivenler 
Yıkanabilir gla~e ıleri!'i. temi. 
nat!ı fı ansız ırarka 

Portföyler 
Hanımlar için m:mıkeııdeıı 

ufoı. çantalı \'C aynalı 

Portföyler ,--- Vual Çoraplar 
Ekma cin.!' ve ) • ni renl.:-

1 ler, :ıjuı lu 11 O 
1 
Laı;ıa marokendcn, lıcr rcnktı-

325 

400 

750 

950 

Kol"C'"r 
l\mta'dan, ın:t\'i pembe \'e 

meı can renginde 

Önlükler 
l lanıınlara, bc\'11., atkılı \'e 

J,;\·içre işlemelı 

Önlükler 

1 l:ınımlara. mutfak için rl'nkli 

Mektep çantaları 
Çocuklar için, muhtelif 
çe~itlcrdc 

150 

125 

115 

75 

r anı11tar eibisa dairesirıd~ Çocu<ıar e b s · daıres.nda YünJü kumaşlar dairesinde Gayet iyi cins kuma~lnrdan en son 
modava nıuvafık yeni gelen her 
nevi hazır yazlık elbiseler, manto · 
l~r, fistanlar ve modern zarif şap 
kalarrnın müntahap çeş~tleri v. ~ ... 

la 
Nedir 

Çocuklar için baştan ayağa kadar 
muktazi her türlü yazlık ve yeni 
gelen levazımatı iksaiye: Elbiseler 
J?ardesüler, ş.,pkalar, vesairenin 

' müntahap .l~!!!J.e;.i ... 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI ,_ 

Bayat· 
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Yeni vürut eden vazhk en son 
moda elbiselik ve mantoluk yün
lü kumaşların asri ve mlintabap 

't' . çeşı ıerı ... 

raa 
ası 

. .. . .. . ~ 
' . ' ı , . . . . ~ 
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a•ba 1 


