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iDARE: IST AN BUL N.l!Rf:l.().SMANJY.E.::ŞER6R SOKAÖJ HER GÜN NEŞROLUNUR 
~ ı 

l'kl.NCI• TABI Tayyare İ>iyankosunun Dördüncü Keşidesine 
ı Bugu·· 0 Başlanıldı ( KAZANAN NUMARALARI YEotNcı ) 

~ SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ. 

kongrede Gazi Hz. nin Nutku lktısatli Vaziyet için Yeni Çareler Düşünülüyor.. Mazhar Osman B. 

tenkit icap Eden 1-Hariçten Boırç Almak, 2 - Koo- c~n;: i:~:ü G~i~~~ce 
Noittalarda Müsamaha peratif çiliğe Kuvvet vermek eo Başından Yaralandı 

E d • 1 ı • d • • . Doktor Mazhar Oaman B. 
1 m e m e 1 1 r iki Fikrin De Miimkün Glan v. Olmıyan T araflan Var Cuma ailnti m~hi~ ~ir oto-

mobil kuaaı i'eçırmııtır. Maz-

~ij~nkara, 10 ( A. A. ) -
~o Fırkaaının Üçllncll Büyük 
hı1t 11

Rreai bugün aaat 14 bu
~~.a topl nmışbr. R~iıi Umumi 
~ 1 

Mustafa Kemal Hz. 
,:~e:j atideki nutuklarile 

~fe~diler, 
~-~: H. Fırk.ı smın Üçüncn 
~ ilk Kongrci;ni açıyorum. 
~llh ltıüna•ebetle fırkamızın 
~ttı lerenı ır.urahh..islarını hür· 
ltl'i e aE.liirn1arlr'!n duyduğum 

Arkadaşlar: 

Birinci Umumi Kongremiz 

bundan 12 sene evvel Sıvuta 
bir mektep dersanesinde 

yapılmıştı. Oraya gelen mu

rahhaslar türlü takipler al-
tı-ıda birçok mü.şküllerle 

karşılaşmışlardı. Müzakerele-

[Devamı 3üncü sı:ıyfamızda] 

Clclııııç ve saadetin büyük J 

~nu hayecanla arıede, iın. "'-·----------

Kongrede iımet Pş. nın oku
duğu Fır!,a Umumi Rlyl ıet 
beyannameıi 3 üncü sayfamızda 

~ -- -···----
O.ygareci Vecihi Beyle flasbıhal 

Çelder T ayyareci.liği 
Çok herle~işlerdir 
\l~cihi. ~."'.Y . ·Anka.ray" Gidiyo'." 

~,Vecihi B. So/gad'a, Bulgar tagqarecil11ril11 beraber 
\ {i'treci Vecıhl B. Prafıdan lovakyada epeyce zaman ka
~ )- ıı.ı, döndn. Bu kıymetli lan Vecihi Beye göre Çek 
~tillııtın yaptığı tayyarenin tayyareciliği diğer memleketle· 
~~il, muayene neticesinde lerle rekabet edecek kadar te• 
\ S edildiğini ilk haber ve- rakki etmiştir. 
\ f ON POSTA V ecihinin Bu terakki, bilhassa küçük 

il ' , 
~d il,iye!lerinden karilerini kuvvetli, fakat birkaç motörltı 
, bar etmekle de mükellefti. tayyareler de göze çarpmak· 
\. U hususta bir muhar· tadır. Çekler, kııa hatlardan 
~ kendisile görllşmUştür. mürekk~p . vasi bi~ . ~akliy:'t 
~) ~- Prağdan yine kendi ıebekeıı vllcuda getirmışlerdır. 
~ ~taile uçarak (21) saat Çekoslovakyada tayyare it· 
~~~dakikada gelmi,tir. ge- leri, nafıa (13) üncü daireye 
·~ deı Prağ - Laypciğ - Viya- raptedilmiştir. 
~te .. Beofırat - Sofya ve Son defa inşa ettikleri bir 

~ (~~- uğramıştır. Bu me- tayyare ile Prağ - Moıkova 
""\l\JO) kilometredir. Çekos- ( Devamı 3 üncü sayfada) 

Ankara, 11 (H. M) - Ha- ' har Osman B. bir otomobille 
kftmetia proi'famını okuduğu- Bomonti caddeainden Boğaz-
nuz zaman bugün en btiyQk içine &"İderken bir sokaktan 
ehemmiyeti dahili ve barid çakan bir taş arabasının oku 
siyasetten ziyade iktısadi va- birdenbire otomobilin yan 
ziyetin ıslahına verdiğini sıör- tarafına vurmuş, otomobilin 
mUşsUnüzdür. HUkiimet en camlan ve kapısı parçalanarak 
büyük dikkatini bu sabaya ok tibi.ar taraftan çıkmıştır. 
atfetmekte haksız değildi. Parçalamln camlar, Mazhar 
Filhakika vaziyet şudur: Osman Beyin yUzUnü ve ku-

l - Harici ve dahili muh- lağıtn1 yara!anu9tır. 
telif sebeplerin birleşmesi ne- ( Dnamı 6 ancı uyfamıxda] 
ticesinde mahıulUn kıymeti 
düşmüştür. 

2 - Ticari muamelata 
bUylik durgunluk ıelmi§tir. 

3 - Binnetice hükumetin 
varidab da azalmıştır. 

4 - V er&"İler halka fazla 
ağır geldiil için ekeiltllecek, 
bundan dolayı h6ko.met vari· 
datı blru daha ualacakbr. 

---~----------------
Suzan Hanım An
.karada Yakalandı 

lzmirdeki dedikodulu reza
letten aonra yeğeni Fadıl 
Beyle ıehirimize kaçan Suzan 
Hanım burada Eyüpte Necip 
Bey iaminde bir hısımının 
e.Jne saklanmıı, cumarteıi 
srilntl de Ankaraya i'İtmiıtir. 
Necip Bey, Suzan Hanımın 
birkaç gtıne kadar Ankaradan 
danerek Futa kocaaı M. Gi'nin 
yanına gideceğini s&ylemittir. 

Soldanı Hidayet, Suzan, Nazmiye 
Hanımlarla Fadıl Boy 

İzmir, l 1 ( Hususi)- Suzan 
Hanımın Ankara da yakalan
dıtı buraya bildirilmiştir. 

( Devamı 4 üncü sayıfada ] 

. 
Sen tesis edilenlerden Adogüme kooperat.ifi 

Şu halde hükflmet bir ta• Bulflln lıerkeıin aizıncla fU 
raftan kendi makanizmeaini sual yardır : 
yllrütmek, diğer taraftan na
fıa sahasında baflachta iflen - Hükumet bu iti nUll 
Clevam edebilmek için mutlaka bataracak? Bu Taziyet hal'fl· 
paraya muhtaçtır, ayni zaman· sında İsmet Paşa kabineainin 
da da bu parayı balkı yıprat
madan bulmak mecburiyetin- hali cidden müşkül bir nıua-
demr. Bundan aonra da milleti dele önünde bulunduğuna ka
ikHsadi sahada refaha kaVUf- naat edebilirsiniz. 
tu/inak vazifesile miikelleftir. Mazhar Usman /,(fn 

Abdülkadir Kemali Kitap -=--===(D-=-ıe=va=mı 6 ıncı sayfada) =-==:=--==m=== === 3=------..,_ 
Bastırmıs, Zengin Olmus .. f Pendik Hattznda Otobüs Rekabeti j 
Adan~ 11 (Husu~ -Sur~ -~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~· 

yede bulunan Abdlllkadir Ke-
malinin Halepte (Allah yok mu?) 
iıminde bir kitap bastırdığı 
ve on beş gUn içinde (50) bin 
satıldığı, bu yüz.len hayli 
zengin olduğu ıöyleniyor. 

~-Yani Romammız--ı 

GAZETECİ 
Altın Peşinde 
Yarından itibaren SON 
lPOSTA'da herpn bu 
serlAvha altında lıoşu
lluza gidecek bir yazı 
bul caksınız ... 

' 

Bu yaıı size para ka· 
zanmak için değil, fak at 
baıkalarınm nasıl kazan
dıklarmı iÖrmels: ve an• 
latmak için tehlikeli bir 
hayata atılan bir gaze
tecinin baıından geçen
leri anlatacakbr. 

. . 

Karilerimize temin edi
yoruz: Bu yazı bcrgiln sa
bırsızlıkla beklenecektir. Otob üs Şotörü - Haşvekil f'aşah.ızın kuiagı çıuuısına 

Şimendifer siyasetine duman attırıyoruz r 
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MÜSABAKAMIZDA KUR'A 
BÜTÜN 

VARDIR .. 
USULÜ YOKTUR . 
K_~RİLERE HEDİYE 

llt:tr&k fartlanaa w Oıka--MIL.ı 



2 Sayfa Mayı~ 
-

( H~kın Sesi ] DABILI BABIBLBR Günün Tarihi 

T erkos Mukave- ıı··ırı_. 1• 
1 . V H lk ıvıu K.Zge ı 

e;~rko• :kaveıe~nin ta- Talebeyi 
1 Süt işinin Halli , .çin 1 Terkos . 

Meselesı 

Nizım Hiknıet S. 
Beraat Etti 

,,; 
)eJenmeai ,.1ıaıarı kar,ı- ı 7.uran 'ar 
•lnda Halk, ltalnnıt. ae I' • Lı 
dilfünGyor? 

Hünyin B. (Kurtulut) mağa
Euı sahibi) 

T erkos içia tÖyleamedilr, 
yazılmadık birıey mi kaldı? Su 
pistir, kokuludur.Bence terkos 
sade vebadır. Başımıza belidır. 
lstanbulun ııhhatini ve umra
nına ha!'abeye çevirdi. Teabhftt
lerini yapmıyor. Bu ,irketle 
tekrar mukavele· aktetmek ls
tanbulua sıhhi ve umrani aki
bctini izmihlale sürüklemek 
demektir. Ayni zamanda aczi
mizi itiraf etmektir. Demek 
b;:zde • tehrin suyunu idare ede
cek henüz eller yetişmemiştir. 

• Tahsin B. ( C~ğafuğlu Nu-
rosmaniye caddesinde 1 O ) 

T erkos ıuyu fukara suyudur. 
lstanbul da bugün bir fukara 
ıehri olmuştur. Harcıim olan 
bir ıuyun pisliğini idame et
mek tehir için doğru değildir. 
Yarım asırdan beri va atlerini 
yapmıyan bir şirketten bayır 
ummak feytandan iman um
mak kadar gülünçtür. Muka
vele feshedilmeli ve derhal te
tesiaata vaziyet olunmalı. 

~ 

Ihsan B. ( Sirkeci alab ai
rniye tirketi memurlarından ) 

Fikrimi sorup ta ne yapa
caksınız? imam yine bildiğini 
okuyacak değil mi? Midele
rimiz artık terkosa idman yapb. 
temiz au bize dokunur. 

Cemil B. (Fntih Atpazarı 

caddesi 17) 
Bizim evin ikinci ve 6ç8c6 

katı filndtızleri susuz. Terkoı
la bir mukavelemiz var. Evi
mize ıu verecek ve parasını 

alacak. Evlerde su en ziyade 
fiindüz ıarf edilir. MUracat 
ediyoruz: Ne yapalım diyorlar. 
Parayı almıya gelince okadar 
biamandırlar ki... Ben parasım 
Terdijim ve bir mukavele 
,aptJtım tirketi bu hareke
tinden dolayı mahküm ettire
miyorum. itte benim ta1hflm 
ıey badur. 

* Kerim Efendi ( Divanyohı 
ıar) 

- Hallı bu beli tirkeU 
t.temez, tehir meclisi istem e~, 
belediye fen mlldürü Ziya Bey 
Ttlrk fencileri ve mnhendisleri 
namma meydan okur, eğer 
bb bu te ıiaab işletmezsek liya 

Beş Kişi, Biçareyi Na
mertçe Dövdükten Sonra 

Ôldüreceklermif te 

Yıldızda, Orbaniye IDtiMI 
civarında Mektebi Mnlkiye ta
lebesinden Z6htü Beyi lld ye
rinden ajır ıurette yaraladılar. 
Vak' anın failleri e)b buluna
madı. Din hu ... arengiz g&
rOnen vak'a hakkında tahkikat 
yapbk ve lif endik ki, ZtılıtU 
Bey, o ıla. -t dlrde dofru 
mektepten çıkmıt, Kaçtık Çif
lik pUlo ciyanncla ıezinmiye 
bqlamıf. Bu 11rada brtılafbğı 
aarhoı ı&rlhıen bet kifiden 
biri Zllatll Beyi kuteclenk ı 

- Ba ad.. ldm? Dl,e 
ıormut. 

ZIUıtG B. kenclllerilll terbi
yeli olmıya davet edJnce laepai 
birden kayıtlarını Çlkararak 
dömıiye bqlamlfbr. Bu IU'ada 
içlerinden biri : 

- Yeter arbk bırakm, ben 
onu temixlerim ; demif ve &lll

tah bir bıçakla arkuından 
iki defa wrmUf, mecruh yere 
yuvarlanınca hep birden kaç
mışlardır. Bu ıırada yoldan ge
çen bir ıof6r kan içinde bulunan 
talebeyi alarak eneli polis 
merkezine, ıonra da Beyoğlu 
hastanesine nakletmiftir. 

Bu beş haydut hlll bulu
namamışlardır. 

• 
Kuımpqa da pazar 1erinde 

çanta aşıran yankeaici Ahmet 
tutulmuıtur. 

• 
Cerrahpqada Onnik lımin

de bir hırsız tutulmuttur. 

kataizliğimi ilin ederim der. 
Fakat ıirketin kıla bile oynamaz 
Arbk ne diyelim bu bellyı 

bqımızdan Allah kaldırauı. .. 
AJımet Arif B. ( Y edikule 

8.kkal IOkak 18 ) 

Madamki hiikimet T erko-
1UD mukaveleaini yine tazeli
yecek 1 Bari ıuauzluk yüzlln
den yanan, kül olan binalan 
da T erkoı tazmin etmeli deye 
mukaveleye bir madde koy
malı. 

Çare Aranıyor- Ne Oluyor? Y udıtı fiirlerden dobı1' r.-4 
kemeye verilen Nuıaı ~ ,,. 
Beyin muhakemesine ild11C1 CC; Şehir Meclisi Harekete Gelmit, Ankaracla Da 

Sıhhat Ve lkhsat Vekiletleri Yeni Bir Talimat
name Hazırlıyorlar. Bakalım Netice Ne Olacak? 

lstanbulua, terkoa ve 1111 derdindea aonrı, eD lta,lk ft • 

ezeli dertlerinden biri de ıtıttnr. Bir umanlar belediye b• iti 
herine aldı, atttler ağzı mllhlirl6 fliGmlerde utbnlclı. Fakat 
hiçbir fayda vermedL Nihayet mu:ıayikli ve vautillt6rll alurlar 

tesisi dtı,UnUldU. Bu da pek tatbik kabiliyeti bulamam. Ne

ticede halka yine ııbhi, ıuıuı. Ye temiz .ot içirmek lmklm 
bulunamadı. Nihayet eski ıütçUler cemiyeti reiıi Halda Ef. 
ortaya ÇJkb: .. Süt İıJİni be!cdiye baaa bıraksın. llılah edemeı:

aem urarlarmı tazmine imadcyim,, dedi. Belediye reiı mua

YİDİ buna: "Ticaret ıerbestir. Islah etsin de 16relim" eeya

bını verdi. 

Şehir Meclisinde Hareket Doktor Bey Ne Diyor? 
Şimdi Şehir Medlai Sıhhiye Dtın bir muharrlrlmlz Şeblr , 

Enc&meai temis dt temini Meclisi Sıhhiye Eac&menl ua-
aından doktor izzet K&mil Be-

makaadile tetkikat yapmıt Ye )'İ garmUt •• encllmenin ba-
hir de mazbata hu.ırJamıJbr. zırladıiı rapor hakkında ma
Belki bugtınkll Mecliste oku- ldmat latemiftir. izzet Kamil 
nacaktır. Fakat öyle g6rill0yor B. iae ıadece ıunlan ı6ylemiftir. 
ki bu da bu derde tif ah bir 11Sıhhiye Encllmeni bu hu-

ak ~ k xx. Nıta çok feyizli bir rapor 
çare olmıyac br. iln O ~- hazırladı. Sıhhiye ve İkbaat 
rendiğimize göre kbsat ve vekaletleri de yeıd Hıfzı11ıha 
Sıhhiye vekAletleri yeni Hıf- Kanununa tevfikan yeni bir 
lllSlha Kanununa tevfikan lfit talimatname hazırlamakta.dır-

ali lar. Encümenin bir uzvu aıf a-ifleri için müşterek bir t ·- tile ıimdilik bu hususta birşey 
matname kazırlamaktaclırlar • ıl>ylemem. Biraz ıabrediniz. 
Tabiatile bu talimatnameyi Herhalde iyi neticeler alına-
beldemek zaruri ~ıacakbr. cakbr. ,, 

---~~----------... ----------~~~ 
Tren Tarifeleri Değişecek·1~ 

Hükümet tasarruf siyasetinden1~ 
fazla aemere almak için devlet 
tlmendifer)erJ t arifelerini tadile 
ve .eferlerl seyrckletlirmiye ka-
rar •ermiştir. , 

Şehir Meclisi T oplamvor 
Şehir Mecll•l bua-iln lStieden 

aonra toplanacak, mUatahdemln 
talimatnameaile Sıhhiye Endlme
ninin hazırladıtı aOt projesini 
ve masraf bQtçemini mOzakere 
edecektir. 

Aml Alakadar Olan 
Şehrin Yapılandan 

Haberi Yok 
Terkou J&palan mukavele 

alddetl bitmek lzere oldup 
ip. Nafıa Vekaleti ita baamta 
Şehir Mecliıinln mtltaleuuu 
aordu. T erkoa iti o vakit 
mecllate pek hararetli bir 
mlnakqaya ıemha oldu. 8qta 
Vali Muhittin B. olduğu halde 
maka•elenin derhal feahi ile 
mukaveleye riayet etmediği 
için tirketin btltiin tesiıabna 
vazıyet edilmesi kararlaıhnldı. 
Bu karar meclisin bir temennisi 
teklinde Nafıa V eklletine 
bildirilmlfti. Don aallhiyettar 
bir ıat bu bulUta muharriri
mlu fUDlan lllylemiftir : 

- BeJediye ve Şehir Mecliai 
kararım Nafia V eklletine 
bildirdi. Son ı6z Nafıa Vekl
letinindir. Bizim •e meclisin 
kararları iatişari bir mahiyette 
tellkld edilmektedir. Yeni şekil 
haklanda bize bennz bir ma-
16mat gelmemİftİr. 

Reşit Saffet B. 
Avrupada Hususi Ve 

Mühim Temaslarda 
Bulunacak 

Kocaeli meb'usu Reşit Saffet 
B. dtın ekspresle Avrupaya 
gitmiıtir. Reıit Saffet Beyin 
bu aeyahati ile takibettiği 
maksat Turing kulGp merkezi 
ile temuta bulunmak, biraz da 
F ranaanm mlistamerat aergiaini 

tla dün de deYam edilaıİI .~ 
lrlerin cürGm tqkll etllll 11 
noktasından beraetine k-' 
•erilmitt karar •lkışJanıtıJftJI· 

irtişa Davası BaşhJOI'. 
li

... ;rtit' 
Ankara Milstantik ~. • fi 

meaeleıl tahkikatını b~~ ... 
mllddeiumumilik te ~· 
meıini hazırlamıya bati• . I' 
Maznunlar arasında ~ ki!' 
çen prof ealr Tevfik be";',,.,, 
olduğu henüz anJaşı 

mlfbı'. 9' 
Diğer maznunlar da . b 1"' 

hOviyetini bilmediklerini ~.,d" 
mitlerdir. Maamafih içletl 
bu ıati görenler vardır. 

Ekmek Fiati , 
Belediye Narh komisyo••; 

mek fiatini 10 para arttı',,-
8 kuruş 10 para yapmıf, frl" ,J 
laya d• 12 buçuk kurut 

koymuttur. 

GUmrUk BaşmüfeıtişipJ 
Gümrükler batmGfetti!~. 

Bey, dün, ıehirimiı:e ıelnı•t-

M. Makas Gitti ~ 
Balkan haftası münase " 

memleketimize gelip burt~ 
Ankarada konferanslar 'J 
Yunanmeb'usu M. Makal~ 
,nn Pireye gitmiş, Tilr~~~ 
pek iyi intibalarla ayrıl"'-
86ylemiftir. 

Tasarruf Tedbirle~ 

BU ADAM KİM? 
' ziyaret etmektir. Fakat Rqit 

Saffet Bey eğer imkanım 
bulursa mehafili maliye ile 
gayri resmi surette temuta 
bulunmıyacak değildir. Bu tak
dirde Kocaeli meb'uaunun ... 

Ankara, 11 ( H. M. ) _,, ~ 
çede tuarruf için tekaat .:ti 

SON POSTA'da her gün erkesçe tanınmıf, methur bb adama 
ait on sual ve on cevap bulacak•ınız. Her auale •erilen ee•ap 
alı:in için bir meçhulü hallc~ecek ve on cevabı okuduktan •onra 
meçhul adamı bulacak•ınız. Eter bulamauamz yann biı .ıze bu 
adamıa kim olduj"uou a6yliyecetix. Fakat bulmaya ıayret ediniz, 
çok eğlenecekainiz. (Bu etlencemh:in piyankomuı:la allkuı yokturı 
makaadımız karilerimizi düşündürerek etlendirmektir. 

S ·- Ben ismini bilir miyim? C - Mutlaka. 
S- Erkek mi? C - Erkek. 
S - Yatla mı? C - Oldukça. 
S - EYii mi? C - Geçende yeniden Hlendl 
S - Ne it yapar? C - Herkesin tanıdtı büy6k 

bfr talrdir. 
S - Sakalı var mı? 
S - Bir aliınetl farflcası 

nedir? 
S - SlyaHtle meıgul mi? 
S - Hanıl millettendir? 
S - En büyük hayranı kim

dir? 

C - Var. 
C - Tek flılük. 

C - Meb'ustur. 
C - Türk. 
C - Florinah Nbım 8. 

(Dünkii adam Zaro Ağa idi, bupnkGnü yann yazacafız.] 

yayahtinden malt bir netice 
çıkmuı ihtimali de Y&rdır. 

Mayıs 11 
Belediye Memurlan Hlli 

Aylık Almadılar. 

flDI dolduranlann ~ 
muameleli derhal yaP.,,....J 
icap edene bua -'r 
lar da lağvolanac:akbr· 

Yerli ipek lplikçiıerl 
ihtikar Yapıyorl" ~ 

Memleketimizde k~ Al 
iatilısal eden fabrikalar ~ 
1apbjl .... , ... lfbr. 811 1'!":6' 
buıb ,...u iplik ipelill ~ 

BugUn ayın on biridir. 81- IS HracLr. Halbuki ;;.,a.ı ~ 
tiln memurlar ayhklannı •J .,.. 
başında aldılar •e belki bar- ji ı&mrlk namil• 
cadılar bile. Fakat latanbul 17 liradır. ~ 
Belediyesi memur ayhklannı Dlin topluan ipekli eti ~ 
bili vermemiştir. 1Ucat fabrikalan aaJıipl jtJi j 

Belediye Reisi, para temini ipekçilerin ihtildruıa ~ .. ı,tl 
mak için lkbıat VeP. .--'* 

için tahailita ehemmiyet veril- rıoifl' 
meaini alakadarlara bildirmiştir. müracaate karar YA 

._f _S_o_n_R_o_s_t_a_' n __ ı_n_R_e_s_im_l_i_H_-;~k~e~._i_: ----- Pazar Ola Hasan B. Ve Suzan JEJ 

1: Hasan B. böyle eliniz- 2: Delikanlılar - Hasa :ı Bey... Hani şu 
bJbolan •Hafize Suzan ,. H. yok mu? Onu 

3: Delikanlılr.r - Bu Hamın herk esle 
saklambaç oynuyor. Bir yakalasak ta onu 

4: Hasan B. - iyi ıyı... Diln 
gebe idi, bugün de ebe olsun .. • 
hayırlısı. 
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Her g Ün 1 Son Postanın Resimli Makalesi 
-

Unutmanın Faydası I!( Sö';üii' "l{.~;;; "l 
~1" --l llnderecatımızın çok-
llğundan dercedileme

Tn.iştir ..........:, . -
'(eni Bir Namzet 
Fabrikacılar Salih 
l<enıal Beyi Seçtiler 
F' b. -

"1 
1 
a nkacılar diln toplan-

L .. 1 ar, rnünhal lstanbul meb'usIQgu •• '-b . ıçın aralanndan atlas 
~ ~kası sahihi Salih Kemal 
Dı.~n namzetliğini kararlaştır
~ardır. 

()• .. 
}f ıger taraftan bu ~atın 
ı:lk. Fırkasınca da namzet 
~eriteceği söylenilmektedir. 

lçij anayi Birliği dfinkn 
ta&ıı tnaında fabrikacılann kara-

lasvip etmiştir. 1 

Cenevre lçtimamda 
lçtı Ankara, 11 (H.M)-Cenevre 
l rtıatnda bulunacak olan 
~ tlfik Rüştü Bey riyasetindeki 
~Yet bugün hareket edecek· 
P.ı • Yalnız murahhaslardan 
it' Us~afa Şeref Bey fırka kon
L · ~ltıda izahat vereceği için 
~ aç gün sonra hareket ede-

tir. 

8ahta Pasaport Tanzim 
Edenler Tevkif Oluudular 
~ '1lilkiye müfettişleri tarafın
~ Yapılan teftişler neticesi ,,k. üçü beyaz Rus, dördü 
~ eıu , ikisi Bul~ar olmak 
~ on bir kişinin tevkif 
ı_.. 'ii söylenmektedir. Bun
-~aasaportsuz olarak mem
'-ıd ' girmişlerdir. İki Ru 

Ut haricine çıkarılmıştır. 
d Bunlardan başka iki Musevi 
s~ tutulmuştur. Birinın adı 
Pq 'nıondur. Bunlar da sahte 
~:Port tanzimi ile maznun-

ar. 

ltatya Kralının Tebrik 
Telgrafı 

llı..~ Hz.nin tekrar Cümhur 
l~-ıgine intihabı mUnasebetile 
t.L}'a kıralı tarafından tebrik 
-,..aft gönderilmiştir. 

Mehmet Emin 8. 
~~abık meb'us Şair Mehmet 
~llı Beye Halk fırkası Hars 

ttinde bir vazife verilmiştir. 

Adapazarmda Futbol 
~ /\d~pazan, (Hususi) - lz
~ ittihat Spor futbol takımile 
~- ldrnan Yurdu arasında 
\ Y•pıldı. idman Yurdu mağ-

Oldu. 

~urlar Çıkarılmıyacak 
~~t Borsası Divanı diln 
~ •rak varidabn azalmuı \d l>lcrini tetkik etmiş, ne-
~tasarrufa lüzum gösteril· 

t . 
~t bu tasarruf umumi 
~ •rdan yapılacak memur 
'~e maaşlar azaltılmı· 

Ye · "' Adana Aleyhinde 
/\d 
~ _ ~ lrıa, (Hususi )- Jandar-
~ 6llik kumandam İhsan 
~ \'eni Adana gazetesi 
\ı~~ açbğı hakaret da
S t!_lluhakemesine devam 
~ ·lQS&ıı Beyin Kıçıkırık 
_.,_ 'll t~p esnasmda araN et'in listesinin celbi için 
., •11ae 24 Hazirana b~-

• 
-~~---- ~ ı Bazı 

~ Apartman f 
~~~ ~ 1 lsirnleri ı 

~ ~- ... ~ 
Bazı diikkinlarımıza \ c 

1 - Hayatta herkes. birçok işlerde 
muvaffakıyetsiliğe uğrar. Fakat bu mu-
vaff akıyetsizliklerdcn muvaffak çıkmak 
isterseniz onları unutunuz. 

2- insanların maneviyetini bozan en 
büytık amil kederdir. Kuvvetli olmak 

için herkes kendi kederini kendi elile 
g6tllrilp defnetmclidir. 

2 - Her çalışkan, her vazifcpcrver ada· 
mın birkaç düşmanı vardır. Fakat bunları 

<lilşünmek dofru değildir, düfmanlan unut• 
mak liıımdır. Hafı:ı.a iyi feydir, fakat ban 
yerlerde unutmak hafı:ıadan daha iyidir. 

apartmanlarımıza konan pira
ne isimleri S{Ördükçe hayali 
bir millet olmaktan heutlı kur
tulmadığımı%a hükmediyorum. 
Temk Fikret ve Halit Ziya 
edebiyatının cicili bicili kelimo
leri, gazete ve kitap sayfala· 
rmdan apartman kapılarına 
düştü. Fakat şair Mehmet 
Emin Beyin hatırı kalmasın, 
bu iaimler arasında milli keli· 
melere de tesadüf edilmiyor 
değil. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABE ~ERi 

Apartmanlara ıairane isim· 
ler koymak, -insanlara olduğu 
gibi-, çok düşük ve kabuaba 
bir zevkin işaretidir. Yıldız Bm ... am!Blmz~ ......... mu..,cma:m• ": . ,· . . .. ~ ;...... . . ~ ..,,..- ' -

Serbes Fırka 
Bazılanna Göre, Haya
bnı Baltalamak için 

Neler Yapmış? 

Gazi, Tenkit İcap Eden Yerlerde 

* * * Müsamaha Olunmamalı, Digor 
A k ı ı (HM )-Mü t kil [Baştarafı 1 inci sayfada ] 

n ara, . . s a . . dahill h ·c1 dü .d t hd'tl . b' S B 1i gü Is t rımız ve arı şmanların silngil ve ı am e ı erı 
me us ım ey eve n, me içinde vukubuluyordu. Fakat Türk milletinin hakikt his ve 
Pnşa knbinesi programını oku- ill 

emellerini teşci ettiğine kani bulunan kongre heyeti m. i duktan sonra söz istediği ve 
vazifesini ikmal Umımunu her mnlihazanın üsttınde tuttu. tenkidata başladığı zaman 

hazırunun lizerinden evveli Takip etmekte bulunduğumuz prensiplerin ilk esaslannı 
küçük bir hayret dalgası geçti. tesbit etti. Ondan sonra da feragatle ve azimle o esaslar 

Sırrı Bey eski bir idareci therinde ylirllndtı; muvaffak olundu. Milli mefküreye tam 
iman ve onun icaplarına tereddUtsüı tevesslllün neticesi sıfabm taşıyordu. Meclise daha 

evvel de ginniı ve vekllet elbet muvaff akıyettir. (Alkışlar) 
kilrallsüne kadar yllk•elmitti. BUgünkG kongremizin itlerine başlarken Sivas umumi 
Bu itibarla ml\talealan dikkate kongreaini yadetmekten başladım. Onun fırkamızca inkıli-
ıayan olabilirdi. bımızın tarihi bir hatırası olarak mazbut tutUlmasında 

ilk dakikanın hayretin· faide gördllğümdendir. Millet içi ve milletçe yapılan işlerin 
den ve sıyrılışından son- hatırası hertürlü hatıraların llstUnde tutulmazsa milli tarhl 
ra sükUtla dinlendi ve söz- mefhumunun kıymetini takdir etmek mümkün olamaz. 

leri, bilhassa neticede verilen 
izahatı kafi gördüğü anlaııl· 

dıktan sonra hiddeti mucip 
oJmadL Dost olarak ıamiml 
bir itiraz yapmış, uyanabilecek 
endişelerin izale edilmesine 
sebep hazırlamış addolundu. 
O derecede ki umumi intiba 
şu cümleler ile hUIAsa edile
bilir: 

- Sırrı beyin muhalefet 
tarzı memnuniyeti muciptir. 
Eğer sabık Serbes fırka men
supları da bu şekilde hareket 
etselerdi, akibetlerile karşılq
mazlar ve memlekette muhte
lif fırkaların yapabilecekleri 
siyasi hayata bir mukaddime 
vermiş olurlardı. 

Mecliste ilk LAyihalar 
Ankara, 10 (Hususi) - Mil

let Meclisine ilk olarak birkaç 
kanun layihası verildi. Bunlar 

arasında kaçakçılık hidiselcri· 
nin muhbirlerine ikramiyelerin 
bir kısmının peşin verilmesine 
dair bir de layiha vardır. 

Feragat LAzım Müşterek Mesai 
Sıvas umumi kongresından BUyUk milletimiz fırkamıza 

bugüne kadar bunca engellere g~atermekte olduğu alaka ve 
karp mefküre yolunda attı- itimada kar~ı ayağa kalka
ğımız adımlar gözönüne geti- rak en derin wim ve hUrmet· 
rilirse önumüzdekl senelerin le eğilir ve ona minnet ve 
fırkamız için vadettiği muvaf- mRranlarımızı sunanın. 
fakıyet ufuklarının ne kadar , X Nutkun burası, Gazi ile 
geoit olabileceğini tahminde beraber ayaga kalkan bütün 
güçlük çekilmez. ( Alkıılar ) kongre azaları ve Samiler bü
Bu millahazabn isabeti bir yük bir heyecan içinde dinlc
şar~a bağlıdır. O şart milleti· mişlerdir. Şiddetli alkışlar, 
mizin muhabbet ve itimadının bravo sesleri, yaşa sesleri. ) 
fırkamızın üzerinden eksik ol- Bilyük kongrenin muhterem 
mamasına dikkatle ve feragatle azası, geçen devrede yaptığı-
çahşmaktır. ( Alkışlar ) . mız işleri bir beyanname halin-

Fırkamız bunda kusur etme- de hülisa ettik. Burada ıttıla
di~çe. s~li_m hisli, şuurlu, ve~ı 1 ımza arzolunacaktır. Önümuz
mılJetimızın muhabbet ve ıb- j deki seneler içinde yapacağı
madmdan daima emin olabiJiriz. 1 mız işleri ve yapacağımız ted-

Arkadaşlar; b. l . h b b d.. .. " 
12 sene e\•vel Sıvas umumi ır erı ep era er uşunup 

konuşacag~ lZ. 
kongresir de,~ dört sene evvelki 
kongre'.Il•zde olduğu gibi fırka- Arkadaşlar; Hcrbiriniz vata-

nın bir bucağından, halkın için-
mızm bugilnkn kongre heyeti den geliyor.sunu~. Memleket 
dahi milletin hakiki hislerini, .ihtiyaçlarına,, halkın yeni dert
arıularını temsil mevkiinde bu- lerine yakından vakıf bulunu
lunmaktadır. Bunun reddolun- yorsunuz. Fırkamızın prensiplo
maz bir hakikat olduğunu son rini tatbik eden icra vekilleri 
umum! intihap neticesi açık arkadaşlarınız da içinizdedir. 
bir surette göstermiştir Müzakere ve münaka~alnrımız 

~ - . 
Para Hırsızları Mahkemede r • • 

Ankara, 10 (Hususi)- Dü
yunu Umumiyede eski parala
nn mübadelesi esnasında aşı· 
rılan 600 bin liraıa .ait tahki· 
kat bitirilmiştir. Meznunlar 16 
kifidir. Milddeiumumilik hun· 
lara ait dosyayı tetkik ediyor. 

Dayinler Vekilleri Geldiler 
Dayinlerin vekili olmak llzere 

Mösyö Deklozye ile M. Bard 

dün gelmişlerdir. lngiliz dayin
ler vekili Mösya Vayt, Alman 

ister ister 
• 

inanma! 
• 
inan, 

Yunanistamn nUfusu altı 
buçuk milyondur. Mek• 
tepte okuyan talebenin 
miktan (800) bin, darül
fünuna mtıdavim talebenin 
miktarı ( 13) bindir. 

Bizde mektepte okuyan 
talebenin miktarı ( 500 ) 
bin, darülfünuna devam 
eden talebenin miktan 
( 2000 ) kiıiyi J• bulur 
ya bulmaz. 

Yunanistanda çıkan 
yevmi gazetelerin sahşı 

(50) binle ( 150 ~ bin ara
sında değişir. 

Romanyada yevmi ga
zetelerin satışı (100) binle 
yarım milyon arasında 
değişir. 

Bizde yevmt gnzetelerin 
ıatıı miktan beş binle 
(15) bin arasında değişir. 

.. isimleri, çiçek iaimleri, güzel 
lzmirliler Galip fikir veya duygu isimleri, bir 

dükkan veya apartman kapısı 
üstünde kolay tahammül edilir 
birşey değildir: V aktile, vüıe

ra konaklarının duvarların• 

Ankara - lzmir Maçı 
Çok Güzel Oldu .. 

lzmir, 10 (Hususi) - Bugün yapılan iptidai manzara tablo· 
Ankara ve lzmir muhtelitleri ları gibi. 
karşılaştıJar. İzmir takımı biraz Zenginlerimiz bu kadar be
zayıftı. ilk yirmi dakika lzmi- dii zevk düşkünü müdürler? 
rin lıakimiyetiJe geçti. Bilmem; biraz daha insafla ve 

Bu sırada İzmirliler gol fır- hayırhah olmak için şöyle dü-
sab kaçırdılar. Yirminci daki- şünmek istiyorum: Zenginleri· 
kadan sonra Ankaralılar can-
landılar ve lzmir kalesine teh- miz, dünyanın her yerinde ol-
likeli akmlar yaptılar. duğu gibi, sahip oldukları em

Bu sırada Ankara sol içi lakin üstüne kendi isimlerini 
SeUihattinin gfizel bir tütünü koymaya cesaret edemiyorlar; 
kaleci kurtardı- 36mcı dakika- çünkü, böyle yaparlarsa birçok 
da lzmirliler gllzel bir hücumla gizli servetlerin kimlere ait 
Ankaraya ilk golll yapblar. olduğu anlaşılacak ve yedi kat 

ikinci haftavımda o_yun mü- muşambalara sanlarak çekme
tcvazin bir şekil aldı. Devrenin cc diplerinde saklanan tapa 
ortalanna doğru Ankaralılar da senetlerinin esran faşedilmif 
bir gol yapblar. Fakat İzmir- olacak. Bunun ıçın, yıldız 
liler buna yine bir golle mu- veya çiçek isimlerini ter
lcabele ettiler. Neticede İzmir 
2-1 galip geldi. cih ediyorlar. Fakat biz ne 

Atletizm müsabakalarında çiçek olduklarını biliriz, biz, 
ise İzmir Ankarayı {34) puva- yani halk. 
na kar§ı (101) puvanla yendi. T --.-V •h• 
Boluda Meb1us fotihabma ayy~recı ecı 1 

Fesat Mı Kanştırlldı? Bey ile Hasbıhal 
Ankara, 10 (Hususi) -

Meb 'us mazbatalarını tetkik 
komisyonu kusurlu görülen 
mazb talar hnkkmd::ı kar~ırını 
verecektir. Bolu intihabına 
fesat karıştığı h:ıkkında!d bir 
ihbardan dolayı Bolu meb 'us-
lannm mazbataları da encfi
meııe verilmiştir. 

birlikte olacaktır. Bu müzake
re we münakaşalar1n feyizli 
nelicc:cr verebiJmesi için ar
kadaşların kayıtsız ve şartsız, 
serbes konuşınJları, tenkidi 
icap eden noktalar görüldükçe 
müsamahalı davranmeları lüzu
mu tabiidir. 

Arkadaşlar; 

( Baı tarafı 1 inci sayfada • 

arasında (275) kilometre silrat 
~ a ~arak dünya rekorunu kır
m:şlardır. Çekler, Vecihi Beyin 
teşebbüsüne büyük bir kıyınet 
ve ehemmiyet vermi~ler, tayya
resinin tamam ile fen kaideleri
ne muvaffık olduğunu tasdik 
etmişlerdir. Tayyare şimdi Ye
şilköyde olup motörü temizlen
mektedir. 

Vecihi Bey yine hava tari
kile Ankaraya gidecektir. Tar 
yaresi vasaü saatte 135 kilo
metre yaphğına g&re (3) aaatta 
Ankaraya varabilecek demek
tir. Biz yüksek mefkureli büyük 

bir flrka ailesinin birbirine en 1 
samimi arkadaşlıkla bağlı eza- Feci Bir ntihar 
sıyız. Müşterek mefkure :ve kar-
şılıklı samimiyetin icabı, biribi- Bir Kız Üçüncü Kattan 
rimizi tenvir ve irıat ederek 
umumi heyeti en isabetli yol- Kendini Sokağa Atb .. 
da yürütmektir. N . dd • d 

F uka~z mensuplarının bu uruosınanıye ca e.auı e 
şian ytıkseldikze ftrkamı:ıda ( 38 numaralı evde oturan vo 

. ıteaanüt, yUksek birlik ve milli ~u~eli '?ekteb~ tatb!k•t mual· 

ı mefkureye hizmet kudreti in- lımı Salıh Zeki Beyın kızı 18 
kişaf eder ve yükselir. yaşlarında Sabahat H. ~ 

( Bravo sesleri ). Biribirimiıl gece aut 12 sularında evın 
i.rşat ve haklı tenkit etmekte üçüncü katından kendisi hah· 
yalnız fayda vardır. Bundan çeye atarak intihar etmiştir. 
asla zarar gelmeL Fakat ak- lntiharın sebebi, gen~ kı~ın 
sinden çok zarar görlllecetf nlıan~ısı .rnznnden baba.sıle 
tecrübelerle sabittir. yapbgı bır mlinazaadan m6-

Muhterem arkada.şlrr; teeBSir olmasıdır. 
Büyllk kongre mesaisinin Ticaret Mektebinde 

Veyklet, Fransız Mösyö Pron 
da bekleniyor. 

millete ve memleketimiz içinB 
iste' inan, lst.r lnaninal yeni saadetler hazırlamasını Ticaret mektepleri imtilıu-

____________ ...,... __________ _ı_ temenni ederim. (Afkıtlar) lan ao mayılta Mıbyacalmf. 



Beyannamede 
Neler IDünkü 
Var? 

Ankara, 10 (Huaual) -
Halk Fırkaaı konıreaiııiıı apl
maaını mOtealup kltipliklere 
Ruıen Eıref, Avni (Y oıgat), 
Cevdet Kerim ( l.tanbul), Hil
mi (Bileclk) Beyler intihap 
edildikten sonra Reisi Umumi 
Vekili ııfatile ismet Pqa kftr
ıllye sıelerek umumi riyasetin 
beyannamesini okumutlardır. 

Beyanname 
"Muhterem Efendiler, 
Umumi riyaset 1927 bDytık 

kongresinden itibaren fırka
mızın gerek memleketteki va
ıiyet ve faaliyeti ve gerek 
memleket idaresinde müsadif 
olduğu ahval ve takip ettiği 
hatb hareket hakkında bn
yUk kongreye hulasaten ma
ruzatta bulunacaktır. 

Dahili Siyaset 
Dahili siyaset: Dahili siya

ıette fırkamız geçen (4) sene 
ıarfında Cumhuriyetçi ve halk
çı zihniyeti ciddiyetle ve se
batla takip etmi ştir. 

(4) sene evvelki ahvali be
raber derhatır edersek, dahili 
ıiyasette elde ettiğimiz neti
celerin nekadar mühim ve 
muvaffakıyetli olduğu anlaşıla
caktır. 

İrticai ve umumi büyük h -
diseler karşısında konmuş olan 
takriri sükiin kanunu ( l 9'l7)se
nesinde elan meriyette idi. 
(4) senelik Cümhuriyetin büyük 
lnkılabah ile seferberliği intaç 
eden bUyilk kıyam karşısında 
memleketin nizamını ve inkıli
babn masuniyetini fevkalade 
kanunlara muhtaç olmaksızın 
temin edilebileceğinde tereddüt 
edilebilirdi. F ırkamız için bun
dan da mühim olan esbap 
karşısında alman istikl6l mah
kemeleri, takriri sUkün gibi 
ldarei 8rfiye gibi fevkalade 
tedbirlerden bilihtiyar vazgeçip 
ıeçmiyeceğinin anlaşılması idi. 

Her memleket ıçın çok 
esaslı sayılacak birçok bilyilk 
lnkılAbat bizim memlekette ta
hakkuk ettirildikten sonra on
lann normal ve umumi zabıt· 
larla müdafaa olunabileceğin
den bihakkin ediıe olunabi
lirdi. 

Geçmit ıamanlann tecrübe
leri samimiyet erbabının biltiln 
bu endişelerine hak veriyordu. 
Bntnn bu ıebep dahili idarede 
fevkaJlde todbirlerin idamesine 
bizi ıevketae idi inkılabın Ye 
Cnmburiyetin müdafaasına ma
tuf olduiu için gelecek nesiller 
kartıında Ye tarih nazannda 
fırkamızı yine tamamen ma-
zur ıösterecek mahiyette idi. 
Bil bOtnn bu varit endişlerin 
llattlnde bulunarak hareket 
ettik. 

Fırkamıı cllmhuriyetçi Ye 
halkçı vasıflarında milletimizin 
eau temaytıliine ve kabiliyeti
ne latinat ettiği ve bu mele-
ketin muasır bir devlet kudret 
ve umranın mazhariyeti için 
cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, 
IAyik ve inkıllpçı bir idarenin 
yerleımesinin esas tart bulun· 
duğu kanaatindedir. Tesadnf 
ettiğimiz maniaları hep bu 
zihniyetle takip ettik. 

FevkalAde HAdisat 
arşısmda 

Fevkalade hadisat karşısın
da aldığımız tedbirleri sıeçmiş 
politikacılar gibi bize fırsat ve
ren vesileler değil, ihtiyacın bir 
an evvel izalesile kaldınlacak 
muvakkat tedbirler cUmlesin-
denl ıaydık. işte bu zihniyetle 
dir ki 1927 de mevcut olan tak
riri ınldın kanunu müddetinin 

Okunan 
, 

hitam buldup 1929 ıenesinde 
kaldırılmııtır. Bizim memleket• 
te nomal bir ctihuriyet hayab 
teaia etmek için mesaimiz da
hilden ve kısmen hariçten tllrlll 
milcadeleleri tahrik etmiıtir. 
925 kıyamından ıonra Şarkta 
bazı vilayetlerimizde vukuat ve 
hidisat bazan yeni ümitlerle te-
kerrür etmiştir, milliyetçi Ye 
halkçı bir idarenin istikrar ve 
kudretinden filphe eden anaıır 
hariçten de ıUhulet bularak 
Cilmhuriyet aleyhine talihleri
ni mükerreren tecrübe ettiler. 
Bu tecrilbeler daima husranla 
neticelendi. Tllrk vatanının ta
mamiyetine itikat eden vatan
daşlar için Cnmhuriyetin umu
mt milsavi tekayyüdilnden baş
ka mesnet ve mahrek olmıya-
cağı mükerreren ispat edildi. 

Bu uğurda ehemmiyeti da
ha çok, yeni hadisata tesadüf 
etsek te Türk milletinin ve 
Türk zihniyetinin bu vatanda 
kat'i ınhip ve hAkim olduğu 
sarsılmaz bir temel olarak 
ebediyen kalacaktır. Halk ida
resinin tekimUlAtı dahili ida
rede bizi mütalaaya ıayan 
müşahedeler karşısında bulun
durmuştur. 

Takriri sükundan sonra mu
halif matbuat tedricen artarak 
vatandaşlar arasınd;ı münaka· 
şat birçok durendi§.ere endişe 
verecek manzaralar ghtermit
tir. Bu memlekette birka~ defa 
tekerrtır eden bu devrelerin 
haleti ruhiyesindeki e1bap ma
lömdur. Evveli şüphe yoktur ki 
fevkallde tedbirlerle kapalı 

tutulan devilerden sonra hissi
yattaki tezahurat bittabi nor
malden fazla bir coşkunluk 

gösterir. Saniyen bu devirlerde 
türlü maksatlı tahrikatçılar 

kendi maksatları için efklrı azami 
derecede tatlit etmek isterler. 
Bir an gelir ki bütün bu ha
disat ıaf vatandaıları bedbin
liğe ve idarenin ve kanunların 
kifayetinden ıüpheye ıevkeder. 

Fena Fikirleri Teşci 
Devlet idaresinin zayıf Ye 

Aciz olduğu zannı ise memle
kette cesaret ve fırsat bulamı-
yan fena fikirlileri ileri atılmıya 
ve meydana çıkmaya teıçi ey
ler. Bu gibi hadisat karfısmda 
sUköneti muhafaza edebilmek 
ve inkılabın ve devletin kud· 
retine itimadı muhafaza ede· 
rek vaziyeti mUtalea edebil· 
mek llzımdır. Yoksa böyle hl
diaat yeniden f evkallde ted-
birler için sebep teşkil edebi· 
lir ve fevkalade tedbirlerin 
hitıımile aynı anarşi ve muka
bele devirleri tekerrür eyler. 
Milli hayatın istikrar ve inkişafı 
bir dairei faside içind ! milte
madi ıarsıntıdan kurtulamaz. 

Fırkamız csaa prensiplerine 
olan sadakati ve milletin aklı 
selimine ve kendi . idealinin 
kuvvetine olan itimadı ile bu 
safhayı milli hayat için bir te
kimül temin ederek atlatmıya 
muvaffak olmuştur. Sakinane 
ve vakurane bir tehammül ve 
sebat vatandaşların selim mu• 
hakemelerini uyandırmış, ka· 
nunlarm faaliyet ve tesirleri 
tedricen kendini hissettirmi,, 
idarede istikrarın alevi ve 
ıun'f tnhrikAttan müteessir 
olmıyacak derecede kuvvetli 
olduğu anlaşılmııtır. 

Biltnn bu ahvalin muhalif 
matbuata ve .1ıt fikirlerin kar
oılaşmasına karşı memleketin 
bllnyesini t kviye etmui 
tabiidir. 

SON 'POSTA Mar~~ 

Fırka Kongresinde !Dahilde 
Yapılan 

Beyannamesi Riyaset 
• 
işler ... 

ef' 
Tekrar sıeçen dört ıe!:.11ı 

il ıibl ahYalden ne kadar ctlr
et almlf oldufwıu da g6ster
mek itibarile intibaha pyan
c:lır. Uyik cllmhuriyetçl Ye in· 
kıllpçı fırkamızın idaresi mu· 
kabil tedbirleri derhal ittilıu 
etmek mecburiyetinde idi. ln
lullbm mtıdaffaıı için fırkamı· 
mı bOtOn aza Ye teşkilih dai· 
ma mukabeleye hazır buluna• 
cakbr. Bu defa da fır kamız 
fevkallde hadisenin davet et
titi tedbirleri aagart zamanda 
kaldırarak normal hayatın ia
desini azami derecede tesri 
eylemiıtir. 

Butun Bu Tecrübelerden 
Sonra 

Nikbinliği sarsacak mahiyet
te olan bUtün bu tecrübeler
den sonra da memleket haya
tında cnınhuriyetçi ve samimi 
karşılıklı fikirlerin faeliyetine 
imkan vermek hususundaki 
esas karar ve temayülümiizden 
sarfı nazar etmedik. Son meb'-
us intihabatında bizim fırka

mızdan başka bir programın 
i.aabetine kani olan cümhuri-

· dahili faaliyetine geÇJP~ 
Maarifte yeni harflerin ta~ 
başlıca bir dönüm no rl' 
olarak gösterildikten :el' 
içtimai Ye sıhhi mücad~ 
anlablıyor. lktısat vad ~ 
çnlışırken bilhassa itlıal~ 
ihracat müvazenesi üze ; 
durulduğ'u gösteriliyor "e o; 

defa Türkiyenin ~as gı~ası 1 
ekmeyi kendisinin teoııjf tır 
mesi bu vadideki muv '., 
yetlerin başlıcalarınden 
yılıyor. Ş 

Yerli malısu!ü, ipek yt 
milli banakaların inkişafı fi· 
lundaki gayretler zikrttl~nu~ 

Kredi kooperatifierinın jfe' 
ması ıçın çalışıldığı, şim~ıı:ıet' 
işinde en mühim heoe 
erişildiği, Cümlıuriyet S: 
kasına lazım olan aer j)9 

yenin kaydolunduğu, ~r 
müdafaaya ve· ait te tt 
rik olunduğu, gümrü~ . d~ 
rifelerinin müstakilleştırll fi 
ve bütün bunların devlet~ 
millet parasile yapıldığı be )11 
edilerek bunlar icraatı?. tJ 
hülasası şeklinde göste~ib1 ~ 

' yetçi, milliyetçi layık ve sa
mimi vatandaşlar için fırka
mızın müntehibi sanilerinin 

Beyanname şöyle bıtdl 
tedir: . it 

Cümhuriyetçi, milliyetçJ~ 
yık, halkçı, devletçi fır(( eti 
geçen devrede müspet .. ti 
lerile muvaffak olarak ~ 
mıştır. Bunu açık alınl• ./d' 
itimadı nefisle beyan ede 

ismet paşa $Oa meclis celsesinde 

Şimdiye kadar vlsıl oldu• yet almalarına mahal verdi. 
ğum,ız neticeler çok ilmitbahtT Son Belediye intihabı müca
tır. Cumhuriyetçi fikirlerin mü· deleıi Büyük Millet Meclisinin 
nakaşa ve mücadelesi, kar ı idaresine tesir edecek bir 
lıkh vatandaşları, haysiye e vasıta addolunmasına kadar 
rinden örselenmeksizin ve bi· menfi limitlerin revacına vesae 
ribirine dUşman yapmaksızın, oldu. Bu hülasa hadisatın rua
tabii bir istikrara doğru gide- hiyetini sadece müşahede için 
cektir. yppılmıştır. 

Serbes Fırkanın Zuhuru Mes'uliyet Aramıyoruz 
Dahili siya etle bir muhalif Bu hususla me~'uliyet ara-

fırkamn zuhuru ile vukua ge· mak veya tercih etmek maksa
len hidisat ta mütaleaya ~yan- dımızın haricindedir. Vahim 
dır. Vatanda cümhur!yetçiteril) 1 lkıbetleri aşiklr olan bu müşa
içtihatlarını serbest ortaya ko· bedeler karşıslndea fırkamızın 
yabilmelerini tenin etmeyi biz bütün haklarım ve vasıtalarını 
ana vasıflarımızın icabından sa- ortaya koyarak mücaddeleye ve 
yıyoruz. Bu ıebeklerdir ki dev- ~~lletimiz!n tenvir v~ ikaz~ 
ı t · d · d b · · l h ıçınn faalıyete geçmesı zarurı 
e 1 aresın e ızım e em oldu. Her şeyden evvel umumi 
fikir olmıyan doslarımızın mu- reisin memleketin idaresindeki 
halif bir siyasi fırka tf'şkili et- fikir ve içtihatlarının istikame
melerini tasvip ve teş\fik ey- tine hiçbir şüpheye mahal bı
ledik. Bütün fırka teşkilatımı?a rakmıyacak bir vuzuh husulüne 
yeni doğan muhaJif fırkanın çalışmak ve diğer taraftan 
hayırhane ve dostane karşılan- mürteci fikirlerin fırsattan isti
masmı tavsiye eyledik. Bizim fadcsine mahal bırakmıyacak 
battı hareketimizin sebebi bir surette Büyük Millet Mec
halis cümhuriyetçi ve haikçılı- lisinin kudret ve nüfuzunu te-
ğın bir vazifesini halisane ifa barüz ettirme!c icap etti. Abval 
arzusu idi; yoksa karşımıza çı- böyl~ vazıh ve ciddi bir safha
kanların fikirlerinin ve içtihatla- ya girince karşt f: r'.ıa rüesası 
rının bizim kanaatimizce isabet- fırkalarını fe~hctmişlerc!ir. Bu 
sizliğinde ta bidayetten itibaren hususb intişar eden fikirleri 
asla tereddildümüz yoktu. Mu- ve sebepleri yeniden taze!e:ni-
balif bir ıiyasi fırkanın zuhu· ye lüzum görmüyoruz. Aşikar
runda vukua gelen hadisat ha- dır ki fırkanın prensipleri, fikir-
tırlarda okadar tazedir ki · leri ve görüşleri ilk günden iti· 
hidisab burada yeniden tefsil beren fırkamızdan ayrı olduğu 
etmiyo lüzum sıörmüyoruz. kadar onun umumi reisinin f :
Umumi reiıinden• itibaren bü- kirlerinden, prensiplerinden ve 
tlin teşkilitında dostane kar- görü~lerinden aryı idi. Mem, 
şılaşmak kararile hareket leket idaresinde fırkamızın 
eden fırkamız bir ay için prensiplerini ve icraatını 
ıorJa aleyhine ihtilil yapılmıf doğru görmemek onun umu
düşman muamelesi ile karşı- mi reıa nın prensiplerini 
laştı. Bizim climhuriyet ve ve icraatını doğru görmemek-, 
halkçılık namına aldığ'ım1.1 ten ayrılmazdı. Muhalif fırka
vaziyet fikir iıtiraki ve fırkamı- nın infisahı kararında fırkamı
ıın ynkaek idare ve mes'uliyet 
mevkiinde bulunan erkim ara
ıında sıiıli bir anla~amamazlı
jın bir tertip teklinde tezahtı
rO olarak işaa edildi. Bu iıaalar 
kendi firkamızın efradı arasın
da bile tereddilde, menfi ve 
mürteci fikirli anasınn ise 
lenen inkıl p aleyhinde vazi-

.1ın ve umumi reisinin veya 
vekilin hiçbir arzusu lahik 
olmamıştır. Bilakis böyle bir 
kararı biz kendi anlar,ışımıza 
g6re asla terviç etmedik. 

Bundan ıonra zuhura gelen 
Menamen hAdiıei irticaının ku
runu vustadaki kadar vahşi ve 
mfintakim olduğunu gösterdi-

serbest takdirlerine müracaat 
eyledik. Ü mit ediyoruz ki 
memleket bu tedbirlerden 
müstefit olacaktır. Her halde 
biz layık, cümlıuriyetçi ve 
halkçı bir idarenin büUi tecel-
liyatını vatanda temin etmek Suzan uanını 
yolunda musır ve sabit ka- fl4 
lacağız. D l 

Bir Dereceli intihap .rara arznz . ? 
Beyanname, bundan sonra Kime Kaptzrdt· 

fırka için bir dereceli intilia- ( Baş taraf 1 ı inci sayfa~~ 
bın gaye olduğunu söyliyerek İzmir, t o ,Hususi) - ı-• .. ..,; 
şu mülahazayı ilave ediyor: Suzan H. dedikodusu f" 

Bizi beğenmiyenlerin iste- yeni safhalara girmekted~ 
diklerini mahkeme karşısında t·. 
mes'uliyeti göze alarak her . Suzan Hanım bir kıZ J'ı 
mübalağa ile neşredebilmeleri cuğu doğurduğunu yazıncl ta" 
ve 8. M. Meclisi kürsisinde Gi. den şu cevabı alnı•fea' 
icraatımızın serbestçe tenkidi "Kızımızın ismini 'f 
vesaitinin mevcut olm1sı fır- kovunuz.,, ~ 

'.<amızın büyilk bir muvaffakiye- ·ızmir polisinin eline 1 
tidir. miş yeni bir mektuptan tlf 

Harici Münasebetler !aşıldığına göre, Suzan ;._ 
Programın bundan sonraki nımdan evvelce mühim I 

kısmı h:ırici münasebete taa!- tarda para alınarak bir ılı 
luk ediyor. Fransa ile yapılan esseseye verilmiştir. ~u .,b'. 
hakem mukavelesi mezkur da (Hürriyet) gazetesı b/ 
devletle münasebatin iyiliğine Mahmut Reşat Beyden de#. 
bir <lelil g österi:erek Ameri- ~ sedilmekte, bu %atin, de·~ 
ka ile muamelemiz;n inkişaf • dularm gazetelerde inti~I 
ettiği, Almanya ile ciddi mani olmayı taahhüt etti, .ti' 
dostluk yaptığı~ızı kayd~de- öğrenilmekte ve alınan ~ 
re~ )apon vel.ıahtının zıya- mn (100) İngiliz lirası 
rctınaen bahsedıyor ve yakın w 1 l kt d J11 

.1, 1 • B gu an aşıma a ır. '· 
komsu ~ı .etı~re geçıyor. 

1 
un~ Şimdi bu n~şriyat . ~ı f'-

l~r sırasıle Iı.ak, İran, Bu.ga İzmir gazetelerı de bırıb ~ 
nstan, Yunanıstan olarak sa- . . b'lh (HHrriyel~ .ı 
yılıyor. Son hudut hadiselerinin · gır.mış, ) 1 assa 

1 
.u idd' 

İranla dostluğumuzun kuvvetini (~~zmet gazete erı ş 1,~ gösterdiğini Mösyö "Venizelo- munakaşaya başl.amıŞ ~ 
sun ziyaretinden sonra iki Diğer taraftan Hıdayet e' 
devlet ınünasebet!erinin yeni yeni ifşaatta bulunmuştu!~/ 
ve mes'ut bir safhaya gir- ifşaata göre, bir akşam s'-
diği Macarlarla . dostluğu~ mut Reşat Beyle f. 
muzun yeni hır kuvvet 

1 
Hanım, ve Hürriyet i~ 

ve samimiyet aldığı, İsviçre ı zetcsinin tahrir müdüriil'~~ 
ve Çekler ve İspanya ile Şevki Bey İzmir ti 

Hakem muahedeleri mevcut gitmişler, dansetmişler~ $1 
olduğu, İspanya cümhuriyetini aralık Mahmut Reşat "i,ef. 
tanıdığımızı, Efp;anla dostluğu- zan Hanımın kadehine ılı 
muzun geçen değişiklere rağ- bir toz atmış ve suı~,cl" 
men muhafaza cdildiğbi, di- ayakta duramıyacak 
ğer devletlerle de normal mü- serhoş olmuştur. l\'~IJ',S 
nasebet muhafaza edildiği Yine bu sırada ,pi~ 
anlatılıyor. Reşat B. Hidayet ti ~·~-

Bu arada Litonyof ve Kel- '1seni nasıl olsa kaç.ırac!if. 
log misakbrına, sulhü kuvvet- d~miş ve ilave etnıiş: eP' 
lendirmck için girdiğimiz kayt- beni kart buluyorsan $ 
olunuyor. lere kaçırırım·,, 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Muallimin T akzibi 
~ldığıınız bir mektuptur. 
"-5-93 ı ılinkn bir akşam 

rıeteıinin halk ı6zll ılltunun
~ kadınlık mevzuuna dair ~a
lli •tfcn yapbğı nqriyat be
~ fikrimin tercumanı değil-

. Muharrir Beyin "yeti.t
llatkt 
liaa e olan nesle i6re ıua-

e kısaca: 
.: 

11

Y ctiımekte olan neslin 
"llıdik• 
1116 

1 nesle nazaran, daha 
bıtt~kAmil, hayata daha iyi 
ittik ak eden bir kütle halinde 
d bale atılacağım, tekimille
~ e, ltlaarifimizin, kuvvetli ışık-
f Yollarında çok ciddi, çok 
aa.ı d •i a ımlarla yürümek aaye-
oJ~d~ erişecekleri kanaatinde 
t ugumu ıöylemiştim. Bu 
~~etenin halk sütununda oku
di:r:' yazının benim ı6yle
İ\l crımden çok uzak oldu· 
ı-. 11~an muhterem gazetenizde 
r\nı rıh ve tekzibini rica ede-

efendim. 
(6)ınCJ mektep mualllmlertndea 

Yaşar 

Beş Senelik Bir Dava 
.. ~'?'şambada perukAr ıalonu 
J.f bı Muharrem Sırn Bey, 
h·'ılcuk mahkemesinde açılan 
dil' nafaka davasının beş sene
~~ll~cri bitmediğini yazıyor Ye 
l liye Vekiletinin bir müfettiş 
t '-ıtaıile bu meseleyi bal ve 
etki'- tt• · · · d' ~ l( e ırmesını rıca e ıyor. 

rı dikkate vaz ediyoruz. 

Tomruk Suyu Meselesi 
"1 ~alp imzuile aldığımız bir 
~· bap, Tomruk suyunun ken
Ç!k ille ait olduğunu, ortaya 
~ an füzuli taliplerin hiçbir 
da kıarı olmadığı gibi bakların-
'dU ~~hkemeye do müracaat 

dıgı yazılıyor. 
~ 8~ zat, bu suyun Htiaeyln 

0:ı1 B. den Hacı Ştıkro B. ye, 
~dan da yine Hüseyin Ayni 
ti.ıı'!e ve bu zatten de kendi-

e intikal ettiğini kaydediyor. 

Cevaplarımız 

~ Ç~ tanıdığınız bir sima 
'8ıle mektup yazan karii
>ot :. Mektubunuzdan anlaşılı
' in mevzubahı meseleyi 
'-d Ya atmak rotemekteki mak
~ 1.llıızı anlamamışsınız. Hal
~ lci lllektubunuz, hadisatı ta
~:.. t~cr bir insan olduğunuz 

ili veriyor. 

• 
~llkarada Şeref Beye : Ar· 
'-te ~u yerine getirmeyi çok 
~· Fakat teıkiılbmız buna 
~İftç· t değildir. lıtanbulda 
~7•.kütüpaneıile temasa iel
."'Cllti tavsiye ederiz. 

lJ • 
' .. kta Emine Hanıma: Ya
t~~<l.~ .bir, iki dane numune 
~'1ı;rıııız, cevap verelim. 
~ creceğiniz mektuba yine 
"'-l< •drea koymayı unut-

~ .._,,"""-==z::===z=-=s:o----
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Dü.ngada• ~eler O~ugor? 1 K11dı11 Ve Kalp İşleri 
Fransız Meclısınde Bnandın Mu- Anneleri Tarafından 
vaffakıyeti - Mısırda Muhaliflerin Evlendirilen Kızlar 

1 

Vaziyeti - Pariste Büyük P_anayıre :"nneler kız!arınin mllrllYVe-11 Güzellik Dersleri 1 
thıı glSrmek ısterler. Evlene- _ _ 

~ 

Fraaaama Aferfka aUıtemlekelertnde 
yerHl..t• mabetlerlndea blrlal rlıt .. a 
it• reala, timdi Parlıtekl aerrfde 

yapılan binalardan biridir. 

Fransada 
Briand'ın 

Reisicümhurlu4u 
Pariı, 9 (A.A) - Sol cenah 

radikallerinin meb'uıan mec· 
lisindeki grupu Relaicümhur 
intihababnda kendisinin nam
zet gösterilmesine muvafakat 
etmeıi için M. Briand nez
dinde 11 mayııta ıaat 18 de 
tesebbUsatta bulunacak aol 
cenalı parlimento azalan mu
rabbaı heyetine dahil olacak 
azaıım seçmiıtir • 

Meb'usan 
Meclisinde 

Parit, g (A.A) - Meb'uaan 
mecliıi harici ıiyaıet hakkm
daki müzakereyi gece ce~e
ıinde bitirmiştir. Mecliı 25 
muhalif reye kartı 430 reyle 
bükômete itimat beyan~etmİf, 
Avrupa milletleri arasında 
genit bir mikyaıta meıai İf'
tirakinin tahakkukuna ve bey
nelmilel anlaşma teminine 
matuf ıiyasete muvafakat ve 
iştirakini teyit eylemittir. Mec 
liı bu siyaıete ve mevc•ıt 
muahedelere mugayir ve mu
arız bir mahiyette olan Avu.
turya - Alman gümrük birliji 
projeıini tasvip etmemiştir. 

Parla, 9 (A.A) - Gazeteler 
meb'uaan meclisinde ekin Ara
ya vukubulan müracaat ne
ticesinde taayyün eden vaıi
yet hakkında bllha1tta Riya
tetlclbnhur intihabaiı noktal 
nazarından baıı mUtalea •o 
tefsirlerde bulunmaktadır. 

Bu gaıeteler M. Briandm 
tllla meb'uıan mecliıindo tim• 

Pulı - Mtiatemlelre •U•fUI •urla Afllmııtu.. 8t 
paaayır, Frana~ın, ln~ltereyt takllden 1aptıtı bClyGk bit 

aeı.ldlr. Bu Hra-lde aıOıtemlekelerde pkaa ve yapılan ~• 
mOa•emlekelere •e•kedllen eua teıhlr edilmektedir. Makaat 
Franaa ile •Gıtemlekeler •••andaki ticari mOnaHbatı 

fınınetlendlrmelr •• Fraaaıa .... ytlne mtlıtemlekelerde dili 

•ealı Jaaar tMDin etmektir, 

~---------..._ .... ? __ ..... , _ 1 

~ 1 ~ 
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Ponaıırının amııml ... nuır1U1. 

cek çağa gelen kızma koca Ç h G •• ıı· "' • • 
bulmak bir annenin en büyük e re uze ıgını 
4idir. Arbk her iti ıttçn bıra- Koruyabı·ıı·n·z 
kır, kapı kapı, komşu komıu 
dolaşır, kwna koca arar . 

Bu ıuretle eylenen kızlı 
çoğu bedbaht olurlar. ~ 
lan yıkılır. Anneler bun. 
bilirler. Akraba Yeya tanıC!k ... 
lardan bu suretle evlendirilmlt 
Ye bedbaht olmuş hiç olmaua 
bir kız vardır. Fakat tecröba 
nı bu misaller anneleri milto-

nebbiil etmiye kAfi deiiltllr.Anıae 
kızının kocuız kalmaıından 
korkar. Buldup Ye beğendiği 
erkeğe, hatta bazen mu•afakatinl 
almakıız..ın, kızım •eriverir. r\i 

Betiktqtan Ş. Ç. rtımuzile \/ 
bir gençten aldığım bir melı- ... 
hıp iıte bu bedbaht ailelerden 1 
birini taıvir ediyor. Kızı aıı
aeai, onun rizası hilafına bir Güzelliklerine ehemmiyet 
adama vermiştir. Kız kocasını Yerenler, berşeyden evvel çeh
aevmiyor. Bedbahttır. Sande- relerinin güzelliğini muh~fazaya 
tini evinin dışında aramıya mecburdurlar. 
mecbur olmuş ve bu gence ras- Çehre güzelliği muntazam 

_:elmiştir. Fakat bu genç vicdanlı 

yuvasını yıkmaktan müçteniptir. ye masaj yapmanın usulünn 
bilmek lazımdır. • Fakat kadın da ısrar ediyor. 

~e adar ıelip .eçmiş .. 
1 yaaet adamlarının kazanmıt 
oldukları mu•affnkıyetlerden 

l 
ve korkak bir gençtir. Bir aile masajlarla olur. Yalnız çehre-

Genç taflrıyor ve bana soruyor: Evveli çehrenin buruşan 
t " Cahil bir cemiyette cahil kısımları vardır. Göz altları, 
1 bir annenin yaptığı bu büyük takaklar, sğız kenarlan, bu 

en mtıhmimini temin ettiğini 
Ye hOkQmetin mevkiini, Ce
nevre mUzakerelerinin arife
tlndo, kuvvet bulmuı oldu
tunu kaydetmektedir. 

l rtınahı ben mi çekeceğim? Beni buruıukları masajla giderilebi-

l 
bir giln görmese çı1ğın gibi lir, henüz başlamamışsa çıkma• 

~ neyaptıiını bilmiyen bu genç ıına mani olunabilir. 
kadının giinahı ne?. Yoksa bu l Saniy~n masajın birinci şarb 

Yine bu iazetelerin mlita- "' 
lealanna g8re M. Briand, Rei- 1 
tlcümhurlutuna namzetliği 
hakkında lıiçbir tetebbu. ve 
harekette bulunmallllf oldu-

kabahat bende mi?" daima ağız ve burun kenarla-

! Ne ıende, ne kadında, onu - rından baılıyarak kenarlara 
lıtemiyerek babası olacak bir doğru gitmektir. Katiyyen dı-
erkeğe veren anncsindedir. ıarıdan içeriye do~rru masaj 
O da her anne gibi kızının yapılmaz. 

tundan bu meaele hAli mll· 
nkere me•kifnde bulunmak
tadır. Bununla beraber vazi· 
yet tarih bir ıekil almaktan 
çok pÇikİİiiyecektir. 

Yuğoslavga 
16tikraz 
Yapıgor 

(fb~e .. aaaymncla w müa-
• uiaiek.... hıauılyetlal ıl>ıterir 

blaalu yapıhaa9br. Bu blaa oa· 
lardaa lılrldlr. 

felAketini kendi elile hazırla- Şimdi (kakao yağı) denilen 
mııtır. Bu yuva belki yıkılmıya yağdan alır, bundan bir mik
mahkQmdur. Buna siz sebep ol- tar parmaklarır.ız arasında erit• 
mazsanız elbette daha iyi olur. tikten sonra parmak uçlarınız• 

•. 
1 

Jf- la çenenizden kulaklanmza, 
Eyupte \ Hanıma:. . burun kenarlarınızdan ıakak-
~oca~z hemende ıld fa~ıı- larınıza doğru yüzünüzü onunla 

yet~ı . hır _adamdır. Daı~a uvaraınız. Bilhassa ıöz ucun• 
neş eh, ze~kı sever, gevezedır. dan .pl:aklara doğru yayılan 

· Hovardalıgı sever. Başka kadın- masaz çehreye gençlik verir. 
larla meıgul olmaktan çok zevk Bu güzel çehreye bir de 
alır. Fakat bütün bu ncı'eıiue ıevimli ıapka yerleştirdiniı:mi 
rağınen bu sdamla geçinmek değiıtiğinizi görürsünüz. 
biraz g(içtür. ÇOnkft tok kıskan- Matmar.el Greta Parbten yeni 9apka 
dınr. ~vde baıka dışarda başka. modelleri retlrml9tlr. T<pebaıında Hl-

Hanımtegze 41ay•t apartmanında gtdıp r6rilnilt. 

Pariı, 9 (A.A)- Yutoıll•· 
yamn Fransız Ye diler ec
nebi banlc:alanndan mlrekkep 
bir gruptan yapaca;ı latıkru 
bir milyar M milyon dinar-

dan ibaret Ye yüzde yedi 
faizli olacakbr. ihraç fiati 
17 1 /2 dfr. l.tıluu .4C) ıene-

~ ~a ed~~kti~ı ~~~-~~a_y_ı_~-~~~-a~~~~e_r_s_~_r_ı_·~~~ 
ı Yeni Müsabakamız 

Yarından itibaren Başlıyor 
•• Y ann Ntlıyacak olaD 
yeni mnsabakamız, karileri
mb tarafından nDylk bir 
memnuniyetle karplanmı .. 
br. Bunun ıebebi, iıtirak 
edecek her karim bir he
diye almuını temin etmekle 
kalmıyacak, ayni zamanda 
birtakım malumat ta v .. 
recek, birteyler ajrete
cektir. 

Şekil Şudur: 
1 - Y anndaa itibaren 

DÜNYAYI KiMLER 
iDARE EDiYOR? 
Baılıtı altında ( ao ) resim 
.neıredilecektir. Bu resim
lerin yanında birtakım 
mal6mat ta. Yerilecek\İr. Bu 
aayede, bugtın dlnyanm 
bqmda bulunanlan ltren• 
mit olacakıınız. 
ı - Mtııabaka, yani re

limlerin nqri ( ~ ) a-Un 
de•am edecektir. Fakat 
gantede baıı ilin bir, ita• 

zan lld relim l>ulunacak, 
bazan da lriç resim olmıya
cakbr. Fakat müsabakaya 
lttirak etmek için muhtelif 
faıılalarla çıkacak olu ~u 
( 30 ) reımi toplamak 11-
amdir. 

3 - Bu ruimleri bir 
aeri halinde laer tophyan 
kari mlaabakamıza gire
bfiocektir. 

Bu Hri ruimler, idare
mizce bir •ra numaruile 
deiiftirilecek n bu numa
ralarla kllç6k Yeya blyOk 
bir hediye alnaabilecektir .. 

Bundan dola!lıdır lıi bıı 
müM1baka, bu 111lılil11 TIJrk 
matbu111fntl11 !Japılmıı en 
~enıin müsabaktı el11-
caktır. 

Bu mtlaabakaya giriniz, 
çftnkn hem dllnyayı idare 
eden baıları tanıyacak, hem 
de mutlak bir laedige ka
u.nacaluınız. 
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Zayıflama idmanlarında en ziyade boyun, kann, baldır, 

kol, ıöğüs şişmanlıklannı gidermiye çalışılır. Dünkü dersimiz 
boyun şişmanlığını gidermek için yapılacak hareketi gösteri
yordu. BugUn de karın ve baldır şişmanlığına karşı yapılacak 
hareketi gösteriyoruz. 

Arka üstü yatmız. Kollarınızı başmızın altına koyunuz. 
Sonra bacaklarınızı kırıp karnımzın üzerine yatırınız. Tekrar 
uzatıp yukarı kaldırınız. 

Bu hareket yorucu olduğu için bet defadan fazla yapmamalıdır 
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lkbsadiVaziye -
ni Çareler Düş·· 

[Baş iarafı 1 inci sayfada] l dır. Hükumetin iktısadl vaıi-

B d 1 · h lli · · yeti diizeltmek için bunlardan u mua e enın a ıçın 
. . . ve " Devlet Bankasın ,, dan 

habra evveHi harıci hır ısbkraz başka yeni birşey düşilnllp 
akti gelmektedir. Fakat ecnebi dfişllnmediği henllz maIQm 
aermayedarlar tarafından ta· değildir. 
lebe muvafakat edilmesi için ~ 

vazedilecek şartların çok ağır 
olacağı anlaşdmakta olduğu Geçmiş Olsun 
lçin bu ilk tedbirden bizzarur 
istifade edilemiyecektir. 

Fakat Düyunu U_mumiyeci
ler ile müzakere esnasında 

Muharrir Osman Cemal 
Beyi Bir Köpek Isırdı, 

Tedavi Ediliyor 
eski borçların verilebilmesi için 
bir kısmı memleket dahilinde 

kalmak üzere yeni bir isbkraz 
akti düşüncesine temas edil-

mesi de ihtimal haricinde de
ğildir. 

lktısadi vnziyetin islahı için 
batıra gelen ikinci tedbir ise 
kooperatif teşkilatının vücuda 
getirilmesidir. Bu düşünce ilk 

günlerde şöyle bir esas alhn
da düşünülmilştür: 

Hükumet tarafından vücude 
getirilecek müessese köylünün 

elinde bulunan tekmil mahsuln 
alacak, bedelini bir sene evvel-

ki piyasaya nazaran yüzde 
(20) veya (25) noksanına göre 
hesap edecek, paranın ine yüz
de yetmiş beşini peşin verecek, 

.. 
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SON POSTA 

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

Reamlnhf hbe g8nderlneıılz al.se J H. lıamdl Efendi: Z~ki ve 
tablatlnıu •IS7llyebllirb. Fakat bımuD r d' M 
fçln ır8ndcrllccek rcalmleı ı,t •• taMt mu ı ır. ua• 
pozda çekllmlf olman lhımdır. Taki meiesinde gil• 
mUtchaaaıaımı:ı mUtalcuında hataya rültUcil ve kav
dtışmcaln. gacı değildir. .. 

Tablatlennl anlamak U:ıcre bl:ıe re- Serkeşlikten ve 
alm ıröndcrcn karllerlmlz hakkında derbe derlikten 
mfitehassısır.n:ı::ın mlitııleaaım a~tıkl 
aatırlarda okuyablllralnl:ı ı 

• 
A. Remzi heg: Zeki ve ça· 

bşkandır. Şnh

sını alakadar 
eden mesaild-.. 
milsa ma ha kAr 
değildir, atak 

ve dok sliilU 
olur. Snratle 
milnfeil olur. 
Karar la r ı n da 

kısmen acul· 
dur. inadı ae-
ver. Menfaatlerıni ihmaı etme:1. .. 

Toma Efendi- Sokulgan Ye 
neş'elidir. Teh
like karşısında 
lAzım olduğu 
kadar becerikli 
değildir. Ka-
rarları aerf v• 
mütehavvil o. 
lur. Moda ceı-

reyanlanna ta
bi olmak Uter. 

hazetmez. Ken
di muhitinde 
bulunduğu za
mruı şakacı ve 
neşeli olur. Ka
dın mevzularına karşı zl."ı 
vardır. Bir işte ön ayak ve 
mii§evvik olmaz, hayatta De 

önde gitmek ve ne de geride 
kalmak ister, ortada yflrDmek 
taraftandır. 

Hüsegln Hüsnü beg: Mu· 
tedildir. Her
ıeye karıtma
makla beraber, 
muhitinde ce
reyan eden ha
diselere likayt 
kalmaz, daha 
ziyade neşeli 

olmak ve her
şeye aldırma
mak ister. E;-

1eııceyi ihmal etmez. Arkadq
lljı samim1 Ye devamlı olur. 

" Mayıa~ 
....,,,,.,.-

r-------------------------------...... ·--------
Sinemalaı 

--tı--------------~-------------------------------; 
nOmQzdekl çarşamba akşamı 

ELHAMRA SINEMASI 
AMiRAL BYRD'in 

temsil ettiA'l emıalalz ve hakiki 

KUT U C NU i 
fnyanı hayret filmini takdim 
edecektir. 
Hqiye - Bu film, bugün öğ
leden 1ıonra saat 2 1/2 ta er
kanı hükUmetle matbuat ve 
mektep müdiirlerine huıust 
olar,..k irae ediliyor. 

Dikkat: Bugan ELHAMRA si
nemasında •aat 2 112 matine· 
sinde YABANCI fHml göste-

rilmiyccektir. 

BE 

Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Serseri Kral 
ALEMDAR - Ôldiircn adam ,..ı 
A S R 1 - A k Kepazeliği (V-'1 
ARTlsTIK - Gülgdn Hayııt 
ETUV AL - Kadın ar:ıusu 
ELHAMRA - Yabancı 
EKLE - Yuııan Tiyatro Tl'IP' 
FRANSIZ - Yunan O p'!roti 
GLORY A - Hayalin Sonu 
M A J 1 K - Kıımct 
MELEK - Yabancı 

MiLLi - Monte Karlo 
FERAH - Bi.ly{lk müs:ımere 

OPERA - Volga Km 

ŞIK - Scraerl Kral ,.O 
(0a!tildar) HA.LE - F1ornrualı f{eııs• 

4 KARDEŞLE İN 
HAYVANA Ti VAH İYE SiRKI 
Taksim Talimane eydanında 

14 Mayıs Perşembe akşamı tam saat 9 da 

BÜYÜK GALA 
Biletler 14 Mayıs Perşembe günü öğleden evvel saat 
10 dan 12 ye ve öğleden sonra saat 2 den itibaren sirk 
gi~elerinde tedarik edilebilecektir. Ehali her gün sabahtaO 
akşama kadar seyahat etmekte olan en mükem01el 

hayvanab vahşiye terbiyehanesini ziyaret edebilecektir· 

'flizde yirmi beşinin tesviyesini 
maim sahlmasına talik ede
cektir. 

Matbuahn emektar muhar
riri Osman Cemal B. bir kua 
geçirmiştir. Evvelki akşam 
belediye civanndan geçerken 
Çemberlitaş çarm önlerinde 
bir köpeğin hllcummıa uğra
mışbr. Daha doğrulu, o mıa
da caddeden geçen bir ,ilk 
arabasına saldırmak iatfyen 
köpek, Osman Cemal Beyle 
karşılaşınca yalan bir hedefe 
hücumu gilrnltUlerle nzwldqa 

tekerleklerin arkasından kot
mıya tercih etmiş ve hemen 
bacağına saldırmişbr. Ml.bar
rir arkadaşımız silkinmek au
retile köpeğin di~lerinden ba
cağım kurtarmış ise de birkaç 
diş izi kalmıştır. 

Bir it bıklan
da dllflbılp bir program çizm
mek .. azim n. neticelendir
mekten ziyade itin biru da 
olunma bpıhr. 

Şakadan hazeder. 

* Hikmet beg: 

• 
r1 ..... •e Mazhar Osman B.J Sabık Şehremiııt 

Bu suretle mliessesenin elin

de toplanacak olan mal ise 
şimdi harici ticarette büynk 
bir rol oynamakta olan maruf 
üç beş ticaretane vasıtasile ve 
onlara muayyen bir kumilsyon 
verilerek satılacaktır. 

ilk dakikada yalnız umumi 
hatlan bir taslak halinde çi· 
zilmiş olan bu proje tatbik 
ıahasına vazedilinceye kadar 
ne derece değişecektir? Bilmi
yorum. Fakat aynen tatbik 
edildiği tnkdirde ilk anda şu 
neticeyi vereceği muhakkakbr: 

Mahsul kıymeti ihtiyaten 
eksik konacağı, bunun bede-

linin de bir kısmı verileceği 
cihetle müessesenin daha doğ-

rusu hükfimetin elinde bir 
hayli milyon kar kalacaktır. 

Fakat köylünUn eline fazla 
para girecek değildir. Yal-
nız buna mukabil köylü malı
nı satamamak" tehlikesinden 
kurtulacak, az çok bir para
ya de kavuşacaktır. 

Şimdilik gözel görfinen ve 
ine sürülen bu iki tedbir var-

Osman Cemırl B. ihtiyaten 
daülke1p mllesteseainde teda· 
vi albna alınmışbr. 

Fazilet Mükafab 
Şehit Muallim Kubilay 

Ekseriyeti Kazandı 

Fazilet mllkifab için l&
mektep muallimleri tarafından 
reyler dün tasnif edilmiş. Şehit 
muallim Kubiliy B.(508) reyle 
ekseriyet kazanmışbr. lkinciliif 
Erenköy Hkmektebi başmn
allimi Hacı Tahir B. almqbr. 
Bu arada İstanbul (28)incl 
mektep muallimi Yakup Bey de 
(28) rey almıfbr. 

• 
ıhg ı Azlmlr.lrdır. 

Deruhte etti1f 
İfl hftmll suret
le neticele&.
dirmek ister, 
fikir .. hare
ketlerini kola,.. 

lıkla tebdil et
mez. Muam .. 
llbnda lmmen 
mllıkUlpesent -
tir. Menfeatle

nnı uraf etmez, bqkalan için 
kendisini mea'uliyete ae•kede· 
cek hareketlerden tavakkı eder. 

* Cemal Ef.: Ablgan ve çe-
viktir. Betaet
ten hoılanmu, 
işlerinin bir an 

evvel bitmesini 
· arzu eder. Sert 

muameleden 
derlıal alınır 
ve silratle mün-

fell olur. Tak
dirden hoşla-
nır. 

INGILİZLERİN YAKIN ŞARKTA 1 Uebig tellşl şapkasını aldı 
ve kapıya kadar gittikten son· 
ra Tuckere danerek : 

CA US TEŞKiL.ATi 
-Yazan: Makenzie-

Bittabi bir.şey anlıyamadığı
mı itiraf ettim. O kendine 
azamet vererek: 

- Evet, dedi. Ôyle tahmin 
etmi~tim. Siz anlıyamazsmız. 

F ahat ben anlarım. 
- Peki, nedir? 

lsbhbarat men balan 
azızım, istihbarat menbalan. 
Mamaafi aldığım bu maluma• 
ta siz de daha doğrusu karar
kihı umumide muttali olacak. 

No. 27 

Muttali olupta sanki istifade 
mi edecek? Yo... Onlar bGyle 
ıeylerde utifade etmek yolunu 
bümeılerkif •İı de on dokm 
sene böyle itlerin içinde yuğ• 
rulsanız &ğrenirsiniı:. Yıllarca 
çalıpp didinerek sizin gördü· 
ğünllz işten dolayı başkua 
terfi eder. Siz yine malOmat 
toplamakla çürür gidersinİJ1. 
Ben de sizinle gevezelik edip 
ran~ev6mU kaçıraca;ım. 

- Tucker, dedi. ıu mahut 
zat kararlaştırdığımız saatte 
teline, tam aaat yedide mahut 
yerde görilfeceğimizi a6ylersi
niz, dedi. 

- Bqüstüne binbaşım. 
Dış kapı kapanJp ta yalnız 

kaldığımız zamu Tucker bir 
sigara yakb ve derin bir nefeı 
alarak yorgun bir halde kol
tuğa gömilldll : 

- Hakikatte Liebig hiç te 
fena bir adam degll, dedi. 
Fakat V ile ikisinin arasında 
artık sinirlerim bozulmaya 
başladı. 

Vazifesini bibakkin yapıp 
yapmadığını ıordum. 

ha yal p• ret tir. 
Maddi ye y~ 
racu qler~n 
ziyade beyecaD 

ve blsıf meT· 
zularla a1ıka .. 
aar olmayı ter
tih eder. Ka· 
dın mesaili ile 
fazla meşgul 
olur, kararlan- ='= 

m tebdil eder, tehlike ile mU
cadele etmek ister. Macerayı 
ve esrarengiz hadiseleri merak 
ve hevesle takip eder. LAkayt 
kalınmasına tahamm81 edemez. .. 

Üzeyir Efendlı AmeU if-
lerde muvaffak 
olan cefaya 
ve mUşknlAta 
mUtehammil bir 
insandır. Kibir 
ve azamet ve 
gururla alika11 
yoldur. Muta .. 
vazı ve sa· 
delikten ha
zeder • israfı 
sevmez, para biriktirmesini bl· 
lir. Serkeşlik yapmaz, ümit ve 
cesaretini zayeder. 

- Eh. Maltada olsa, çok 
iyi İf görebilir, dedi. Zaten 
şimdiye kadar en ziyade Mal
tada çalıştı. En bUyilk kaha· 
bati burada Maltizleri istih
dam etmesidir. ikide bir bir· 
birlerile kavi• ediyorlar. Zaten 
kendisi de bu muhiti iyice 
bilmiyor. Hemde aramızda 
kalmak üzere size birşey ıöy

leyim mi? Maka da ona pek 
fırsat vermiyordu ya J • 

- Max mı? Bu da kim? 
- Canım, Liebig, binbaşı .. 

ya Makx der. Askeri istihba
rat için ismi, V mukabil casus
luk işlerinde de Maxbr. 

Tucker derhal ho~uma git
mişti. Ômrilmde tanı~tiğım 
adamlar arasında en ziyade 
itidalini muhafaza eden bir 

I ( Bat tarah 1 inci sayfada ) 

l Doktor Şifll eczanesine ga;. 
I tllrlllmtlf. ve tedavi edilmiştir • 

1 Mazhar Oıman Bey failaca 
1 kan zayi etmiştir. Mazhar Os--

1 

man Bey kendisine geçmiş 
olsun diyen bir muhanirimize: 

" - Ben geçirdim. Fakat .. 
; şehirde bu tehlike daima baki

dir. Memleketin amudll fıka-
risi sayılan böyle caddelerin 
medeni şehirlerin belediyeleri 
gündüzleri taı ve yük arabala
rımn geçmesini meneder. Biz 
de medenilik iddiasındayız. 
Belediye buna bir çare düşün
melidir. Yokaa her sabah ev-
den çıkarken vedalaşmak ve 
helallaşmak lazım geliyor." 

Sanayicilerin Temennisi 
Dün toplanan Sanayi birliği 

heyeti, gümrllk resmi alınmı
yan iptidai maddeler ıçın 
yatırılması mecburi olan dipo
zito akçeleri etrafında görüt
müş, neticede depozito yatı
rılmayıp bu işin hesabı cari 
usulüle halli için İkbsat V eki· 
Jetine müracaate karar veril
miştir. 

adamdı. Şişmanlığa rağmen 
son derece faaldi. Babası ls
tanbulda miihendiı imiş. Fakat 
şimdilik hepside Atinaya 
iltica etmişler. Tucker ail~ 
nin en bllyük oğlu ımlf. 
Türkçeyi, Rumcayı ve Fransız-

çayı ıayet iyi bildiği halde 
halinden ve etvanndan hiç 

te Levanten bir lngilize ben· 
zemiyordu. 

Biitlin yumuşaklığına ve iti
daline rağmen Liebig ile V nin 
maiyetlerinde bulunmak arbk 
sinirlerini buzmıya başlamışb. 

Kalın bıyıklarının altındaki 
bebek dudaklannın büziildüğü
nft ve kendirini bunlann elin
den kurtarmak için sessiz bir 
ıurette Lenden imdat istedi-

ltalyan Hastanesine 
Operatör Oldu 

fstanbulun sabık ,dıre~ 
operatar Emin Bey melllotY 

yetinden ayrıldığı zaman Jcır 
müsyonculuğa başlamıştı. r.fO~ 
külatla karşılaşınca vaıgef , 
siyasi hayatta çalışmak fsledf; 

imkan bulamadı. O vakit ke~ 
disinc yeni bir meşgale ara 

ve nihayet vazifeyi esaslı ısı~ 
leğine avdette buldu: EaıİJJ 
birkaç gtindenberi ltalyaıı h" 
tanesinin operatörlldllr. M•" 
(300) liradır. ---

EtrbbaMuhadenetCemyetind9• 
Son kongrede idare beye~ 

seçilen azanın aralarında Y~~ 
takları intihapta riyuete ~ ,
hane muallimlerinden NıY ti 
ismet, reisi saniliğe VeJ, 
dispanser Baştabibi Must 
Talat, katibi umumiliğe ce; 
rahpaşa hastanesi laboratıı ,t 
şefi Fethi, veznedarlığa ser~ 
etıbbadan Şuayip Nuri Bey.
tefrik edilmişlerdir. 

·ıet 
ğini hissediyordum. Mülteel kİ" 
arasından casus bulup ra.r v 

·nı 
yeye sevketmek meselesı ıısıt" 
Tuckere bırakmış ve onu 1'" 
kabil casusluk iılerinde Dl::tJ. 
katen Lieb:ge iade et iil' 
T~kilat içinde Tuckeriıı -:,., .. 
tear ismi George Baden "' 
but lcıs:ıc.ı B idi. . du: 

T ucker şfüayet edıyor . S 
- Vallahi azizinı, B ş:Jı '' 

bu, artık b. 'rlım, usand•~9til" 
kendimi ,aşırdım. Ayak a~ııı>' 
mü duruyorum. Baf aŞ eıılet" 
ben de bilmiyo:ruın. G~ç bıat'" 
de gölgede bile dcreceı t/ pi' 
ret kırKa yakın ikeD u1ıt" 
bana yapbklarım biliyor 'tfJ 

nuz? 
- Hayır, dedim. f" 

Ark-'' 
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Keşidesine Başlanıldı 

ÇÜncü Murat Sarı Saçlı Macar Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
Dilberine Gönül Vermişti -· 

- 28 - ""'";} ~ ~. --· ,.. - -
'~ tQd' . bupnkO kadar 
, N 1iimi biç bilmiyorum. 
, N•den? 
~ eden olacak, Efendimiz 
~ neıeH olurlarse ben 

Ga.a_ nı. 
,~onam ki veUnimetim 

kinden daha memnun. 
bıa Vaziyetinde ben ne· 

.... ~kalayım. 
elci amma.. Ojfom ıarı 

dL :acar güzeline gönül 
t . u geceyi onun koynun
tçırecek 

~Varsı . · · c 
la 

n geçıraın.. anı 

den fırlıyor' uıırlanmakta 
olan husuıf daireye koşuyor ve 
burada çalıpn cariyeler• 11k 
ıık emirler Yeriyordu. 

- içki takımı tam olsun. 
- En nadide yeml~ler, mey-

Yeler İ8terim. 

- Amber buhurdanları u-
nutmayın. 

- Bu yorgam kaldıran. Ha-
vai mavi atlas yorıan iıterim. 
Bu rece burada amber lloku
lan içinde havalanacağım. Ya· 
tak takımlannın renri zevkim 
Ue ahenk bulsun. 

Ve bu emirler derhal yapı
lıyordu. 

Macar ,nıelinba maaumiyet 
ifade eden 1akit H ıakin ha· 

lint bedel g6zlcrinde belli et 
. memiye çalıştıfı giıli bir sevinç 
•ardı. 

Kim bilir o da bir tesadüf 
eseri girdiii bu hükUmdann 
ıaraymda jönün birinde taliin 
yardımı ile bir hanım ıultan 
oluverirdi. 

Ayni zamanda uzun müddet 
esir hayatı yaşamıt ve erkek 
yüzüne hasret kalmış olmanın 
husraoı neticesi bugünkO ta· 
hane iltifatlara nail olmak "e 
nihayet ıeceyi bir hükümdar 
koynunda aeçirmek imklnı 
hu renç Ye yetiımit k6rpe 
..Ocudu da behimi ateıler için
de yakıyordu. 

( Arkaaı var ) 

0 un.. Şimdiye kadar 
birıey mi? Zatı Şaha

likba§kalnn ile edeceği bir 
sohbet onun bana 

l~~~~Uh rem~~ r---------------------~ı 
~ 2ttirmez. t OC.• 1 L A" N L A R 

Ynana, gelinin bu fUtur-
'6tieri karşısmda adeta UCUZ 
du. Onu bu sefer tam 
.~•cak yerinden vurmak ve 

Bahar pdL Şehirlerden ktsylere, aayffyelere 
p)ulec.ektır, ICtreya ,,.,.Oeoek evfab, clafrenb, odalannıs 
• ..,.. .. rahat klralaaacall ... dair• •• oda btlyoraanu:: 

Aramak " ..... .ııı. ••kit ~eçlr••Jlala. ( 25 ) 
it~ .ıs. ba iti yapabWrh. 

. 
'0Aldanıyorsun kızım, de· 

glunıun Macar kızına 
ea:t~eccühü bundan evvelki 
.. trıne hiç benzemiyor. 

Küçük ( 16 ) .. elim... bir Uln klflcUr. e... kelim.o 

falasa l~bı bir kurut lliYo edlnls. 

Yor musun onun için hu
daire bile hazırlanıyor. 

~lece onun koynuna gire
~e bir daha da çıkmıya· 

S ~en öyle sanıyorum. 
,-aYe Sultan yine güldU: 

liele bir gece olsun •. 
Padişahımız meramını 

ltçirıin. · Ondan &onra 
~ .. ı. GUndüzün gecesi 
~lliu gibi gecenin de bir 
v6ıu var .. 

)atılık etJler: 

KOçOkpazarda - Yavus· 
aman mahallesi leblebici 
sokağı 29 No. ev eatıl~tır. 
Defterdarlık müesseeatı ikb· 
sadiyesinde Hasan Beyden 
sorunuz. -

Kiralık evler: 
Modada - Temiz ve uom 

aile pansiyonu. Yazın temil 
ve ucuz bir sayfiye hayab 
geçirmek istiyenlere taniye 
ederir. 

Apergi Paneiyonu: Moda -' : gelin Sultan kaynanuı 
\ •ıla münakaşa etmek 
~'-'ediği için yoluna devam KlRALIK DAiRELER -
' haremin koridorlarında Heebeliadada Rovayya! oteH 
~lllah bir faaliyetle ça· yanındaki 8 odalı sabık Bişa
~"'1 cariyelerin geceki diHer oteli binaıı daire daıre 
~tı Şahane) hazırlıklarına veya tamamı kiralıktı!. Ana 
ı.:-' r bir nazar atfettikten edenlere mcbelle ele temin • ? kendi dairesine kapandı. dilir. Anadolu Ajantı ~ 
' ~ltat burada yalnız kalınca nat ıuhesinde Bürhan Beye. 
\kt kadar zaptediimi~ ka· ,!!· 22735 -

' hasedi, kıskançlık buh· aOYOKDEJW>E - ı--.,. ı ... 
" 1 kendini gösterdi. 11111a .... ı.t1e .. bu1.ı.. ~ 
r-t .. ld o· ldralak ,. Balafe, ......... ~ 

' •gın üz.erine ata ı. lf- ka-, tatlı ... "'1J4le ...._..ecı,. 
\ , Yatak çarşahnı parçaladı acun .... • ••aaut. -• 

~ ' 1llirJerine hakim olamıya· 
\hınçkıra hınçkıra ağlamıya 
Q dı. 

\d~Uncü Murat ıabıruzlık 
() e .. Yanıyor, tutuşuyordu. 
~iun divan gilnü idi. Di
~Çıkmadı. San saçlı mavi 
~ Macar dilberinin dizi 
~ tn aynlmadl. 

'=!anm saatte bir yerin· 

'l'e/rikamn : No. 23 

11$1.1 HALKINA - Ad.a. .... • 
lııallıa " ..,.. as' •- • "-••• .... ........................ ,.... 
.-alda79. T ... be .._ ... , .. mir 
t_.. elal'. ı-•tl ..... ,_.. t..e 
Pqa MkaflN .. l..SlıhlalleHuaa -

KÖ$K-llalt ......... .,._. 1f 
dakika, ••• ldJ, ................. ..... 
~·:aı 89118 •ltk• •Mılııll ... ldralakbr. 
Maltepe Çatı lfbach Ne. il .... 
tala be1• aDracaat. - 4 

............ ______ _ 
KUCftKTAR KUCAÖA 

SERVER BEDi 
~itıernaya girdikleri vakit 

Nermine dedi ki: 
~illi" ~eseleyi hallettik amma 

ıı kaçırdık. 

~ Ben komikleri ıevmcm, 
\j · Genç kız, dramları ae· 

"' dedi. 

Nermin dramlan niçin leY

diğini anlatmak istedi: 

- Komik filimler, dedi, 
hep gnldllrmek için, yalancık
tan ve uydurma ıeyler ••• 

- Dramlar uydurma detll 
mi? 

Mütenevvi: 

MUHTEREM HALKIN 
NAZARI DiKKATiNE 

Yu mGaaaebetile fevkallde ucuzluk 

" tenalllt her tUrlll kolonyalar, loa• 

pıdu, pudralar, kremler, lbonjlar, lla· 
tik donlar n çocuk mllfambalan, -YAi 

tirli 01-caklu ve her nevi mektep 
lewıalmabıua •• ueu111 ve u fylalal 
aaCalt DIY&1lJol11ncla Sami ıtriyat " 

lartul7• aatauaı...._ tedarik edeW. 
.......... Bir ken tecrGIM edlaflı. .... 

- Ulacalwmı. Dl•uyolu, 174 laml 
" lartul)'e ıtriyat matuuı -s 

----~--~~--------
...... , s•ll1or1 

iLi ÇABUK sONNETÇf - Klprll6 
uda fılBHllET RIFAT. 

hMI,. ... allat. Mkak Ne. • 

fMlt. ........ Jetia teeuldsı ......... 
-ti 

llUHTEREll T'OccAJtLAR - CJlm. 
.. .......... ldfad• ... t ..... 
" ....... ........... .... .... Ac-.-
,.. ......... A-.. ........ 
werlılls. -

lf AAIYORUll - u..ıt ........,._ 
,. Nlab müulp aıaaYlal olahJllMa. 
..._ A,. latlrall ucldeal. Baltar - 2 

IA Y1 - ...,_ ea..ta ... ı aaJl.WO. 
YuS-.1 pkaraeatuadaa hllluaD 7olmw. 

O•Mar, ICJakh Sarıka7a eadd•· 
..... " • ..., ... ım ....... 

ru..oll•Adua 

Tekirdal Mahkeme Reisi 
MOddel Umumilikten: l.tan

balda balanduiu anlatılan ve 
fakat adren meçhul bulunan 
T eldrdai mahkemai Relai Nu
ri beyin heman ftlifeai bqma 
hareketi. 

dotraya daha fazla benziyor ... 
iman dtıştlıılyor ld bir gtbı 
kendi batına da b~yle ıeyler 
pleblllr. 

Bu a6zleri duyunca Ahf 
B. kendi kendine: "HL.. bu 
da bir sinema kw 1 'l dedi. 
Birçok tecrübeleri olan bu 
adam naıannda kadınlar umu· 
miyetle iki kıaımdı ı bir kıamı, 
bayallb aevmiyen, plıkin. mad
dt, lt1nl bilir, ameli mahl6k
lardı. Bunlar, zevklerinden ve 
menfaatlerinden bqka birfey 
dllşOnmezler, verealye it g3r
mezler, hayaJtta kapılmular, 

' İ!en de alut.e. - o,ı ......... ODiar... ı bol Taitlere ald•nmallarch. Dlr 

Onuncu tertip Tayyare Piyangosunun dördüncll keşidcsine bugiln Darülfiinun konferanı 
aalonunda başlanılmıştır. Keıideye yarında devam edilerek bitirilecektir. 

Kazanan numaraları aıağıki ıütunlarda bulacaksınıı : 

45000 L i R A 
Kazanan 

60 Lira 
1 

125 Lirci 
Kazananlar Kazananla 

31399 
46430 t49'll 17378 23224 1 lS649 40386 43832 5856 
45481 27163 40769 30098 48006 46984 29477 17668 
22879 15654 4519'l 17975 38503 '!5243 i258 25924 

5205 37253 41629 37bs2 15368 . 3215 45238 46005 

8000 L i R A 
Kazanan 

9464 
3000 Lira 

Kazananlar 

46407 854 
46223 

1000 Lira 
Kazananlar 

48555 
(39263 
~8144 
37801 
27457 

3049 
23541 
6041 
19830 

33525 
2187 
15833 
46147 

200 Lira 
Kazananlar 

0032 

28481 
41438 

44214 

11312 
l230'ı 

44290 

39150 

.wM2 

19016 6148 

31864 31647 

a'f 95 <4685 

12898 2M43 ~ 

16434 27261 27800 

1998 .C7.Cl5 
80211 1-401 

24346 9466 J5663 21294 
34208 1708 31589 40096 
17638 45672 UJ798 19106 

40988 20644 9199 41663 
19876 40100 44489 23557 

14317 27048 35827 29976 
25097 6375 22756 46414 
3700 46573 40513 8339 
6018 42073 31323 12091 

39442 29394 47931 30..530 
28598 15800 29311 36674 
39859 45438 43957 4173 
38497 48437 9493 2470 
49906 9509 46069 41928 
43188 38347 48553 2348 

48399 30201 49062 3776 
48650 45460 46260 3180 
38658 31736 46062 37726 
37051 42693 40672 12255 
11100 2809 3833 2942 
26644 71 37619 2002 
40399 45544 46922 31777 
33798 1929 28956 25334 

49074 37264 5057 46519 
1458 44597 9699 46241 

47939 7619 1162 26323 
31983 15378 40431 13076 
32999 9798 33873 12913 

12616 M387 19704 33920 
"9154 38849 a1483 42044 
~2 24913 11847 49548 

39589 21890 17312 20850 
8491 29019 10404 21577 

37822 1724 18861 10672 
16967 39517 86620 4317 
4972 27445 21618 26278 

'/:1-452 2559'l 38683 18968 
11333 '48762 1~786 32959 

44848 a.l5&1 3962-6 25204 
10641 1«116 869'l4 10854 

PatM, Bakteriyoloı 1124 22705 7076 .41193 

L f• 1783 39132 ao.418 48500 
0r. • ut ı 

GOi.HANE SERIRIYATI 15719 24257 41737 45430 

MUALLI MLE RI NDEN 43l7 42028 43798 32978 
Dahili, " intani hutalar 9678 37218 8478 4722 
Patolojik •• Bakteriyolojik 37248 214&1 46875 35890 
muayeneler, icra olunur. 18703 47959 36151 713 

Adres ı Babıali caddai 
Yillyet karta• ıs No. 4877 4 6173 41680 ao 112 
f.~eaet.w: T...,_ lııa..W ms 14159 22271 18991 44342 

--et•st.Ja-•'-•·--·-·22345•r 45134 SMO 20654 2014 

loımı da g&rgGıUz " hayal· 
pereat mahltklar... Y qaDIDlf 
bir lel'gUıeıtleri olmadığı için 
hatıraları birtakım ainema ve 
roman vak'alanndan ibaretti. 
Genç kwL .. n çoğu bu ıeri· 

dendirler. Onlara Yadetmek ye 

istedikleri gibi hayal kurma
larına mUaait zeminler ihzar 
ebnek lhımdır. 

Nitekim, ifte, Nermin glS:ı
lerinl -beyaz perdeden ayır
mıyor, en kOçtlk hareketi 
g&zden kaçırmıyor, adeta ken· 
clin1 filmin kahramanlarmdan 

bld ,...me kOJ117U1' " onlar-

la beraber, batta onlardan 
fazla heyecanla yaııyor. 

O ainemayı ıeyrederken 
Abf 8. plAnlar yapıyordu. 
Herşeyden evvel bu kızın cin
ai arzularına değil, kalbine 
hltapetmek lh.ımgeldiğine ka
rar verdi. Bu taze, bakir, 
el değmemiş vllcudu fethemek 
için " kalp " denilen kapıdan 
içeri girmek lcapediyordu. Bi
naenaleyh Atıf B. de filmi 
dikkatle seyretmiye lnzum 
g~rdil. Aııkane bir noktada 
Nerminin elini tutmuıtu. 

Filimde genç bir adam qk 
JDdnden cinayet yapıyordu. 

48635 4t32t 5829 44332 
5778 486 42650 6698 

44970 46987 46131 2669'l 

5954 2344 19285 22523 
15019 3286 43308 14137 

13491 27529 47722 4000 

46192 24325 16541 42584 
38851 23686 25108 6286 

15042 47624 19417 37499 
37853 392 3 l 303 ı 2606 
33539 36523 J 822 43425 

4381 40791 11803 40410 
23832 17730 22770 27354 
25713 40803 40315 29867 
8609 6134 44356 32552 

26001 44339 30547 28141 

43371 20141 29215 25375 

25695 33206 48816 38829 
25849 4961 

14889 39914 40505 1750 
16224 46608 2414 425.50 
31916 13438 24168 48260 

7326 4935 14153 21312 

29909 4884 18206 12115 

2990 44171 29045 31662 
31890 17980 6743 46083 
28326 20370 29629 46979 
35229 6226 34778 36600 

'1:1237 20516 37754 3844 

15498 15642 41615 40768 

2M03 12934 16548 48580 

7055 
40031 19973 15458 45458 

6814 19'l89 8734 7947 
2421 ı ı 1388 a6530 49864 
3781~ 49886 43220 29085 
3200 1086 J 4837 4 33612 

23451 2741 37000 14254 

34282 25088 4C9'l4 24899 

264 43632 27858 42307 
19346 17<ıJS 2383 5456 
ı ı 933 1996 5699 38364 
42764 13670 39107 15858 
26456 15651 34207 26074 

28616 20552 9520 49577 
ı 560 'l152 I 15692 36931 

33609 36378 33642 49426 

48238 28893 35446 7778 

perde arasında Atıf B. Ner
minin fikrini ıordu: 

- Bu adam, dedi, ıcvdiği 
kadın yllıünden elini kana 
boyamakta haklı mı? 

Nermin gillilmsedi: 
- Bilmem? dedi, ıiz haklı 

mı buluyorsunuz? 
Abf B. düşüncesinin ta.mıo· 

mile aksini iddia etti: 
- Elbette, elbette... Dedi, 

yerden göğe kadar hakk1 var. 
Madem ki seviyor, döver de, 
sever de, wrur da, kırar da 
keser de, biçer de, 6ldürllr de 
herteyl yapatl 

C Arluı "') 
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DEMOKRAS.İ 
Muharririı 

ETIENNE V ACHERO"l 
T •ceme edem 

HOSEYlN CAHIT llY 

2 Büyilk Cilt ~ · 
Demokratik Devlet ıiıtemi, bir Demokrul htıkdmet lclarealnde Yatanda9ın mevkii 

ve vazifesi, Demokrasiyi dopran içtimai ve ıiyul Amiller... V. S. Btltüa bu mevzulan 
bu muazzam ve mllhim eserde ltulacakıınız. 

Demokrat ve Liik Türk vatantlaıı Demokrasinin ruhuna nilfuz etmek Ye Demokratik 
premipleri iyice kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser meb'uı, hnknmet erklnı, 
memur, muallim, asker hulüa her Türkün ehemmiyetle allkadar olacağı bir kitapbr. 

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

TURHAN V ALiDE 
Muharriri: Müderriı Ahmet Refik Bey 

Saray kadınlarının, cahil hadım ağalarının devlet idare ve ıiyasetinde oynadıklan 
ve Osmanb imparatorluğunun Köprülüler devrine tekaddüm eden bu devresitıdeki 
teıebzllp ve karışıklıkları bUtnn fecaati ile meydana koyan bu eser 150 kuruş fiatle 
ıablmaktadır. 

Naşiri : KANAAT KÜTÜPHANESİ 

Istanbul Tramvay Şir~eti 
Evkat Tarifesi 

931 senesi Mayıs 10 uncu gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

Birinci Son 
No. Hutut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

10 Şi li-Tünel 1 Şişliden - Tü~e.le 3,6,9 6,00 24, 12 
ş Tünelden -Şışlıye " 6,26 24,38 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa ,, 

ıı Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5, IO 
Fatih F atibten - Harbiyeye ,, 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 
Tünel Tünelden - Maçkaya 

16 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeci Sirkeciden-Taksime 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 

18 T aksim-1 Taksimde~-Fatibe 
Fatih F atibten-T aksime 

30 

" 
4,6 
10 

6,9 
14 

15 
00 

19 KurtulUJ-ı Kurtuluştan - Beyazıta 6, 13 
Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 

23,00 
23,30 

6,09 
6, 10 

21, 10 
21,30 

7,35 
6,51 

6,15 
6,08 

7,37 
8,23 

6,15 
7,05 

5,34 Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Emininilne 

5,44 
7,13 6,00 

22 Bebek - Emhllnü. Eminönünden - iebeie 15 6,00 
,, - Beşiktaşa 

Bebekten - " 

23,30 
24,00 

ı, lO 
l, ıo 

23,30 

24,00 ] 
21,05 . 
21,30 

24,12 
23,23 

20,22 
21,08 

22,36 
23,26 

24,30 
24,30 

1, 15 
1, 15 

1 
Ortaköy.len - Aksaraya 

23 Ortak5y-Akmaray 
Aksaray.lan - <trtakiye 

10, 16 5,45 22, lO 
20 5,56 22,56 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 

" s .. ıktq - Fatih F .h B ikt ati ten - eş aşa 

tl, 18 6,00 21,52 
6,46 22,38 

Aksarayclan - Tepkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 

32 Topkapı - Sirkecitlen - Tepkapıya 
Sirkeci 

5,13 
6, 12 5,34 23,54 
20 6, 1 o 24,30 

1,06 

33 Yedikule 
Sirkeci 

Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y eaikuleye 
Y edikuleden-Sirkcciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Yedikuledcn-Aksaraya 

5,10 
6,9 5,~ 24,00 
12 6, 13 24,40 

20 1,20 

31 Edirnekapı-

Aksaraydan Etlirnekapıya 1 5,20 
Edimekapıdan Sirkeciye 14 5,50 23, 1 O 
Sirkeciden -Ecirnekapıya ,, 6,23 23,-44 
Edimekapından - Aksaraya 24, 19 

ATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakild kolonyalar, zarif losy,onlar, 
nadide ek tre ve parfönler 

Biitiin çeıitlerin; lıtenbul Yerli mallu 
pu~m~a biiluraunÜz 

Toptan Satış Me&~i: §ır«~i Yllık,~§k-tı Caddeıi 
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OKOFE A Si 

Sirkeci civarında 

En rahat ve en 

Temiz lokantadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
An11em /Jnno 

"B)@KS,, 
olso}'dı hu 
lıo/ başıma 

felmezdi. 

Patolog, Bakteriyelog 

Dr. M. Lutfi · 
GÜLHANE SERIIUY ATI 
MUALLi MLE RINDEN 
Dahilt, ve ·intani hastalar 
Patolojik. ve Bakteriyolojik 
muay~neler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilAyet kartısı 15 No. 
Muıyf'nehane· "felısfon lstaıı\>ul 2323 
f• '"""tv\lıı : , ., 2 6 

Doium ve kadın bastalıldan 
mlltehUllSI 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

?om.. eMi Hillliahmer biD-.ı 
Ho. ıo T elefoa l.t. 2822 

" Adnan • ,. 

Seyyar • " " 
Gül Nihal ,. Bandırmadan 

Lisan öğrenmek için fırsat 
15 mayııta yeni lnfilizce ve F ranıızca kurılan açıbj 

Diğer suııfJar da devam etmektedir. 3 mDtebassıı :,., 
llmden birlikte derı alacaksınız. Esasen ucuz olan 
lerde yan yanya tenzilAt vardır. d 
Amerikan Akfam Lisan Ve Ticaret Oerstıan131 İstanbul ıubeıi Alemdar caddesi No. 23. Telefon ftt. 1 

Marmara ,, • Mudanya, 8 oJl11t 1 

Gemlikten ~ORHORUN• ıı;~a ., 
Kocaeli - Ttırk - Karabigadan 1 } ;s•kt•P 
Kırlangıç " • lzmitten 1 ~ Herriln .. bahtan akt••• kadar 

Brazil - İtalyan - CenoYadan t 
Avola - Alman• Hamburıtan 

Apollonia " " 
Bugün Gidecek Vapurlar 
Aydın .. Türk • Cideye 
Saadet • ,, • l:mire 
Bursa • " • Mudanya 

Gemliğe 

Kocaeli • " • Mudanya 
Gemliğe 

Uğur ,, • lzmite 
Güzel Bandırma • Tllrk • 

Bandırmaya 
Albanya - ltalyan • Köstence 

Odesaya 
Dalmaçya -İtalyan- Tiryeateye 

Seyrisefain 
Mckez acentesi: Galata köpril 
Başr B. 2362 .Şulte acentesb Str

•{cci ı Mühürdar zade hanı 22740 

Ayvalık Sürat P. 
(Mersin) vapuru 12 mayıı 

salı 17 de Sirkeciden Ge
libolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye 

Ayvalığa kalkacak, d6-
nüşte Albnoluia da uğn
yacaktır. 

Gelibolu ıçın gidit Ye 
yük alınmaz. 

Pertev 
Pertev müstahzaratı fabri

kasının son eıııeri ibdaı. 
· Tamamen nelaati boyadan 

ve gayrimJzır mevaddan 
imal edilmiştir. 
--~~~~~~~------

D R. SEMiRAMİS EKREM. H 
Çocuk haatalıkları mütehasıııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etf"al hAıbncııi kulak, botaz 

burun haabhklan mütehusm 
~eyoğlu Mektc? sekak 'No. 1 
Telefon Beyoğlu 24". 

Düseldorf Canisi 
KURTEN 

Birinci form.aıı ltup çdsb. 
Müteakıp formalar her pazartNi, 

, per.1cmbe ıünleri muntuaman 
netredileo.ktlr. 

Fiati 5 kurut 

' 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHIZES 

} 
~ 

Galatada Osmanlı ı,ıtO' 

' kası sırasında l{ul 
w ..ı • ..ı·~ai' maraza .. a ısteaıa~ 

kolaylığı bulabilirsi.,;. 

DOKTOR FEYZİ 
Cilt, Saç ve ziihreri hastalıklar mUteb1ssısı. _At 

Cumadan maada her gün saat 10 dan 6 ya kıular ........ 
kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 43 

B A H R İ S E F ·ı T 
FELEMENK BANKASI 

IST AN BUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayeai: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatatla Karakly palaıta T•efon: 
Beyejhı mt-5 lıtubul tlU 111lar.lı 
11Merkes Peetane.. lttiıiJlnde A a• 

leıncl han, Teleleaı let. 56t 

Bilumuıu banka muamelatı 

E1PDi et ·Kasaları icarı 

1 SQN POSTA _________________ ,,,,,,.,,,,, 

ev..ı, Slyul, Havaıllı ve Halk ,_..ıtf 
Ware ı l.ta..,-:i,'NıırıtHıaaal,. 
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Telc'?D• &.tanltW - uıtJ 
~~~·;~·~o~" 

ABONE FiATI 
TOJmlYE E~ 

1400 ıu.. ı s... fff'! il" 
750 • 6 A, 1488" 

rİ/111 ,, 
- • 1. uo • ı ,, .... 

OeleanrM <feri ;:E.... .,, 
blnliıtdu meauUiJ a1t•111 

M .. 'ul Mtldf1r: &ıiri 54 


