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ICabinenin Degw işme Şayiaları isMET .PAŞA NiçiN oEGişstN. 
~ ARKADA ONDAN DAHA 
l\arşısında Bir Meb'us Soruyor: KuvvETLİ ADAM vAR Mı? 

• 
A.nkaraga Giden Arkadaşımıztn intibaları 

l>ör<}üncü M. Meclisi Nasıl Toplan
dı, ilk Vazifelerini Nasıl Y aph? 
liaıil Beyin Cümhur Riyaseti İntihabı Hakkında 

Serdettiği İtiraz Doğru Mudur ? 

l<abinenin İsti
fası Etrafında 
~~ Hadiseden Evvel 
fYleb'uslarla Yapılan 

Bir Hasbıhal 
tidltııkara, 5 (Husuıl ıurette 
lfatt '1ı arlcadaıımızdan) - la
~ Pş. kabinesi dlln geç 
liı. istifasını Reisicümhur 
t...i ~~ vermiş, yeni kabinenin 
~ >:ine ismet Pt. ya tevdi 

) 

~tir. 
~ n tahminlere ve tafİ· 
~ raimen kabine eıki ta.._ 

'l11ı· • tamamen muhafaza 
1 

G•zi Hz. nin M~clis me rasimindttn mutat bi' çıkıı , 
ittir. 
(l)evamı 3 üncü sayfada) 

Cİttagetten 
~lira .. 

~ . 
........, Yaru P-.dl•h 
'daı lauhar ed• M••lf 
~ 

\ "telki ıece Tavukpuann· t, '411ıit iıminde bir aerıeri, 
s..ıı•b iıminde bir hamalı 
~eli •urette yaraladı. Himit 
,, Yakalanamamııtır. Fet· 
~lct hastanede tedavi edil· 

'1 tclir. 
"-~ı'~it isminde bir tahliıiye 
'~ ~e bir kadın yüzünden 
~~i~nı . kalbinden vurmutr 
~.. bır halde Cerrahpaşa 

"'ile · •ıne kaldırılmıştır. 

Ankara, 5 (Hususi ıurette lisinin toplanması kartısmda 
fiden arkad8fUD1zdan) - An· hiçbir fe•kalldelik göstermedi. 
kara, ıazetelerin bllytik bir (MeelS.in ko,at tafailita ile 

mebzuliyetle kullandıklan "Ta· ilk fauı1etl baldnlida1d muhabir 

rihl,, rfuılere o derece fazla 
allfllllf olacak ki, Millet Mec-

telrraflaramız 3 Gncil aayfamız

dadtr.] 

Bir Papas Ağır İtham Altında .. 

Hidiseye Bir Kızcağı
zın ismi Karışıyor •. 

H8disenln için.iti ce,egan dtifi söglenen Odigitria meldeb .. 
Geçen glln, Beyoğlu zabıta- Oturduğu aemtteki ( Odigit-

ıına f&yanı hayret bir mllra· bia ) Rum katolik mektebi 
caat yapılmıştır. Bu mUracaati talebesinden Anna ismindeki 
yapan Kalyoncukulluğunda, dokuz yaımda bulunan manevi 
Hamalbaşı sokağında iki nu-
maralı evde oturan Madam kızının fenni bir muayenesini 

Hrisantidir. Yaptığı mtiracaate istemektedir. 
gelince : ( Devamı 7 inci sayfada ) 

... ·------------------------------------------~ 
Dedi Kodulara 

Cevap 
Ali Ihsan Paşa, Bugün 
ıçın Meb'usluğu 

Faydalı Görmiyor. 
Son meb'ua intihabat. müna
aehetile eaki baz.ı Terakkiper
ver f1rka erkinanın vaziyetleri 
dedi kodular• aebep oldu. 
Bu arada, Ali lbaan Patımın 
intrika çevirdij'i, rey almak 
için el altından çahştıtı ya
:11ldı. Kizım Karabekir Pata
nın iae naaızetlifinl koyduğu 
için arkadatlan ile arasının 
boıuldup aöylendi. Bunlar, 
birer balondu. Fakat fikirleri 
itgal ediyordu. Ali İhsan Pş. 
bu münaaebetle bize bir mek
tup göndererek yazılan ve 
aöylenen 9eylere aşağıdaki 
satırlarla cevap veriyor. Pa
tanın mektubu şudur: 

"Yeni Gün gazetesinin dün
kn nüshaımda ( Ali Ihsan Pı. 
meb'usluğu için el altından 
çok çalıımııtır. Hatta bunun 
neticesi olarak paşaya (25) 
rey de verilmiştir) diye bir 
fıkra yazılmıf. 

(Denmı Sinci sayfamızda] 

Riyaset Divanı 

intihabı 
Ankara, 4 (Hususi) - Mec

liıin dünkü celsesinde yapılan 
riyaset divanı intibahı şu neti
ceyi verdi: 

Reis vekilliklerine ( 248 ) 
reyle Trabzon meb'uıu Hasan 

ve (172) reyle İzmir meb'usu 

Viııf ve Bursa meb'usu 

Rafet Beyler ; katipliklere 

Ruşen Eşref, Avni (Yozgat), 
l;laydar Rüştü ve Ziya Gevher 
Beyler ; idare amirliklerine de 
Necip Ali (Denizli) İrfan Ferit 

( Mardin ), Halit ( Bayazıt ) 

Beyler seçildiler. Bu intihap 

iki kısımda yapılmışbr. İlk 
intihapta Hasan, V iııf Bey

lerle Ruşen Eşref, Avni ve 
Necip Ali Beyler ekseriyeti 

mutlaka kazanabilmişlerdir. 

Tombala 
Talil ileri 

Listemizi takip edemiyen 
bazı karilerimiz bunun tek
rar dercini istemişlerdir. 
Kazanan numaralarla hediye
leri 7 inci sayfamızdadır. 

Tütün İnhisarında Sui İstimal 

Muhasip, Sandıklardan 
Sigara Aşırtıyormuş .. . 
lnhisarın Zararı 3 - S Bin Liradır 

Tütün inhisar idaresinin l 
Kadıköy ıubesinde epey za-
mandanberi devam eden mü
him bir sui istimal meydana 

çıkarılmıştır. Bu sui iıtimal ile 
alakaqar olan şube muhasebe
cisi Celal Beyle depo müstah
dimininden biri hakkında tah· 
kikat yapılmaktadu. Şubenin 
müdürü olan Atıf B. de, işte 

alakası olmamakla beraber, 
Mes'ul Amir sıfatile itten el 
çektirilmiştir. 

Vak' anın şekli şudur: 

Kadıköy şubesinin, o civa• 
esnafına tevzi edilen tütünler Umıım müdürü Btthçet IHJg 
ve cigaralar için bir deposu f Son defa Kadıköy ıubesi-
vardır. Bu depo, birçok defalar ni teftiş eden yine eakisi 
teftiş edilmiş, fakat hiçbir gibi b~r aksaklığa tesadüf 
nok.san veya sui istimal görü- ~dememıf, tam dışarı çı~~c~
lememiştir. Fakat bu arada gı sırada sandıklardan b1nnın 
depolara yapılan teslimatta ~udak deli~i gözüne ~lit~~-

tır. Bu delıkten aandıgın ıçı· 
nokaanlar olduğu görnlmQş, ·· d. üf t~· ne goz gez ıren m e ....., 
bu noksanların nereden ileri sandığın yarıdan aşağı bot 
geldiği bir türln teıbit edile- old v - - tn . . ugunu gorrnuı r. 
memıştır. ( Devamı 6 ıncı aayfamızda) 

Bir Fikir 

-Bunu tamir ettiler, boyadılar amma .. Eski tas, eski hamam 1 

\'ENİ MÜSABAKAMIZ 
TÜRKIYEDE YAPILMAMIŞ YEPYENi BiR 
MÜSABAKA HAZIRLIYORUZ. HER KARI BU 
MÜSABAKADAN MEMNUN OLACAKTIR. 

T AFSILATI BEKLEYiNiZ . 



Son Posla'nın Resimli Hikayesi: 

1: Terkoı mikroplan - Huan Beyi Ter
lcos suyunu Halkalı ve Kırkçeıme ıularile bir
'eştireceldermif. Biz iatemeyizf l 

2: Kırkçeıme mikroplan - Hasan Bey! 
bizi terkoıla birleştireceklermiş. Biz terkos 
mikroplarile geciıa--~..:..ı 

Pazar Ola 

3: Halkalı mikropları - Hasan Beyi Bizi 
başka sularla birleştireceklerıniş. Biz yabancı 
mikroplarla geçinemeyW 

Hasan B. 

· rııt1 
bıJıl 

4: Hasan B. - Adam... Nasıl olsa a . iıle 
k d b. 1 k . . . d'd b" bitıı> anın a ır eşec~ smız; şım ı en ır 

hÖş geçinmiye bakın! 
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5 
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Sayfa 3 
1 

j1 Hergün lj Son Postanın Resimli Makafesi Bedbin/erin Zararı jl Sözün Kısası 
Yeni Meclis 
Millet 
Karşısında 

M. ZEKERiYA -
.laYeni Boynk Millet Meclial 
"'lll ilk içtimaını yapb. 

L-•~ defa M~ llimumda 
-.aıbqh detifildilder ı&rtlyo
"'2. ~diye kadar Mecliate · 
~ bar farka nrda. H&ldlmet 
~tek hrkaya ve bu tek fır
~ tqkil ettiii Meclbe - - -- .. -. .. -· 

5 - ----- --- · -

~fünderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

Millet Meclisi 
Dün Nasıl Toplandı Ve 

Nasıl Çalışb? 

LBaıtarah 1 inci sayfada ) 
Oileden 90Dl'a aut birde 

..,-anıyordu. 

Bu defa mecliste tek fırka
tlla karşısında içtimai ve iktı
'-dl meslekleri henüz tebelllir 
tbnemif (25) kişilik knçtlk bir 
~akil meb 'uslar grupu var
....-. Ekseriyet fa,.kuma istinat =en bükümetin program ve 

1 - Gauoa. •lfk'lllerl• ....... 
ldtabmcla eliyor ldı l 

2 - Fakat pnlllipleri icaba d•• .. 
.. haJlf' " di,..ı.. ukıb•m bpbr
mayıma. 

S - Bunlu tece•.0. etmlt birer .... 
kenettlr. in.anı ancak 81tl.me a5tGrOriller. 
a.Aialerla ea bGyOk saran kaWJlJ•tlilerla 
cauetial kırmakta n onlan atalete HV'" 

bbaektedlr. 

Meclisüı iç ve dıt kapdannda· 
İkifer polia memuru mevki aldai 
Davetliler birer, ikişer geldi
ler. Esasen Uç yllz kişiden faz
Juına tabammlllü olmıyan aa
mün yeri, ekseriyetini kadın .. 
lar teşkil eden aamiin ile 
doldu. 

• Sise Mr ıGa kaYYetll Mr ldmue •dik· 
bt et ,. ti ..... dikkat Hlab. ., . . 

aatını bu müstakil grup 
~~be ve tenkit Yazifeaini 
01&Cnne almışbr. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ Saat ikide zil çalmıya baş .. · 
ladı. Koridorda üçer beşer 
kiıilik gruplar halinde konuş• 

~ Fakat fazla olarak Halk 
ll'kasa da bu defa Meclise 

reai bir sima ile geliyor. Halk 
Parkaaı aaflannda (15) çiftçi 
te (7) işçi meb'us görilyoruz. 

Gazi Ih. 
L-•~ahirde ufak göıilnen, fakat 
..._.katte bUyllk_ bir ehemmi· 
reli haiz olan bu iki detifik
lllc Büyük Millet Meclisine ye-
l:l bir sima vermiıtir. Dün Meclis Huzurunda 

Bu defaki etrnk Millet Mec- yemin Etti 
11.1.aa en bariz huauaiyetlerin· Ankara, 5 (Husul) - Gui 

~ Y~edeileb~oplan=• n:,~::. Hz. Cümbur Reisliğine intilıap-
--. larından ıonra fU Datku Irat 

•dMemleketin bir senedcnberi buyurdu ve tahlif edildi: 
L.1cı_? 11Muhtel'em Efendiler, 
~.ok ve tesbit edilen dertleri-
.. çare bulmak, bilhassa iktısa- Beni tekrar Tnrkiye Reisi-
~ b k en mhuru intihap etmek sure-... ubram kö ünden hallede-
'-" umumi hayatımızda ki sakat- tile bizzat ve bnynk milletimiz 
lalcıarı düzeltmek bu meclisin namına hakkımda ghterdijiaiz 
ta b&yük vazifesidir. itimada teıekkllr ederim. (Şid-

Bu itibar ile fevkallde bir detli alklflar). J:::: ve fevkallde bir top.. Bu teveccllhtln bana talımll 
kUfısmdayız. Bnyllk ettiji mea'uliyetin •iırlaiım 

lliü;t Meclisi bu fevkalade mlldritdm. Bunun lcaplanm 
~lamtta millete k&111 yapı- ifada muvaffakiyetim ancak 
... ba taabUdOnU ifa ile mn- aziz milletimizia mulaabbet ve 
'-awtir. · emniyetine ve celil he7etiaizin 

Herka büttln &midini Mec- ciddi yardımına vabeste oldu· 
11.ia bulacaiı çarelere, alacağı tuna itimadım vardır. Banu 
'-lhirlere bailamııbr. kemali aamimiyetle anederim. 

tık Bllyük Millet Meclisi (Şiddetli alkıtlar) 
'aaıl memleketi siyaseten kur- Bu muhabbet ve itimadın 
t.r.nak vazifesini llzerine al- benden eıirgenmiyece~ ... 0 eml-
....... bu defaki Meclia te ..... 
-....ıeketi iktıaaden kurtarmak nim. 
taıileai ile muvazzaftır. Onun Büyük milletimiz için yllk· 
içi.. bitin milletin gözü Mec- sek saadetler •• lb meclili• 
Iİae çevrilmiflir. ( mize feyizli meaaisinde ma-

* . vaffakıyetler dilerim. 
Fevkalide hidıacler fevka- Bn nk M.!l t M 1· · • .. L 

.. d db. l 'h · .. y ı e ec 18ının mwr e te ır ere ı tıyaç goste- t 
tir B•&.Jt. 1 k 1 • k d" erem azası, 

~• u~un mem e et er ı tısa ı R . . il b f t'l n b • eısıc m ur •• a ı e c m u• 
ana karşı umuma ve ra- . . • • 

dilcaı tedbirler almıya mecbur rıy~tın ~~nunlarına ve lıl~mı• 
obaqlardar. Binaenaleyh Bn- yetı milltye esaaabna nayet 
ttlk Millet Meclisi de iktı~- ve bunları müdafaa ve Türk 
dl sahada radikal tedbirler milletinin saadetine aadıkane 
lttitıazana mecbur kalar3a bu- ve bütün kuvvetimle sarfı 
'- hayret etmemek llıamdır. mesai ve TOrk devletine te• 

Fakat bu radikal tedbirler veccüh edecek her tehlikeyi 

• • 
Celse Aralarında ilk işleri 

• • • Hemen Yangana Gelmektir ••• 
Ankara, 3 (HUUll) - latanbal, Zonplclak Ye lılk6met 

merked cinnnclu MÇilea çifçi " amele meb'ular Ankara 
muhitiae pek çabuk lntmak ettiler •• aralanncla pek çabuk 
anJqblar gibi ılrilDIJOl'lar. D0a Meclia aÇ1lmadau enel 
T qlıanın karp11ndaki kahvede oturuyorlardı. Y anlannda bir
çok ta hemfCrilerl nnL. 
- "Artık meb'ua oldun, evi blylltmek gerekl" Diyen llti· 

fecalann ıealen işitiliyordu. Hemen bepıi de kaytın veya ka .. 
aabanın kıyafetini muhafaza etmltler, pek te iyi yapmlflardı. 

Öğleden •onra Meclise pldiklerl zaman bu ıekillerile 
Alona biru renk vermİf olc:lpllr. Fakat ılyala caket Ye çizgili 
pantalonlularla pek anlqamaddar. Seniz, yabancı " çekingen 
duruyorlardı. Ayn, ayn ııralarda oturmutlardı. Fakat teneffiil 
emutnda blrleftiler, yekditerine aoruyorlardı: . 

- Ela, tlMl .e ,_,_ea.. babbm? .. 
Elr.nm 

lzmirin Müstakil Müntehiplerinin 
Meb'us Halil Beye Bir İhtan 

Ankara, 5 ( Huauıl suret.. ı yanlq haber aldıklarını arka· 
te giden arkadqımızdan ) - dqlaruna bildirdim. Halil B. 
Halil Be,t lamirden mh- m&stakil olarak girditl Mec
talril meb'UI olarak .eçen liate buriln daha ilk celeede 
mllntebibi uniler mumalley• ekseriyete kU'fl yanbf ta olsa 
hin Halk Fırkuana iltihak yine mOıtakil bir noktai nuar 
için mü-ıcaatta bulunduğunu mDdafaa etmitti. 

ifitmifler, d11n gece kendisine Lokantada yalnız bqına 
bir telgraf çekerek hakikati yemek yerken yorgun ve biraz 
sormuşlar ve kendisini ne ••· da dllşftnceli ılrllnOyordu. 
f atla seçtiklerini hatırlamışlar- Son cllmlesini s6yledikten aon
dır. HalU beyi g6rerek vaziyeti ra bir kelime illve ederek 

anlamak istedim, ı6ylediti l tekrar etti. 
ıudur: 11Evet Halk FIJ'kaıına timdi-

• "Halk F arkasına girmek için lik milracaatta bulunmadım. 
mllracaatta bulunmadım ve Ekrem 

Meb'uslarla Yapılan 
Bir Hasbıhal 

makta olan meb'uslar içeri 
girdiler. Meclise ilk defa gi
renler de dahil olmak üzere 
hepsi de bu gibi merasime 
alışkın g6rtinDyorlardı. Hiçbir 
tatkınhk olmadı. Gelenler ru
gele birer 8lf&ya oturdular. 
AbdWhak HAmit B. arkumda 
jaketatayı, g6zünde tek gaz .. 
lilğll, iki y:ırdımcmm kolunda 
knnOye çaktı. En yaşlı aza 
ufatile celseyi açb. K&çllk bu 
kliıda bakarak &ç bet kelime 

(Pat tarafa birinci aayfada J .öyledi. Sesi çok hafifti. Ek· 
Euaea MiDet Meclisi Divanı seriyet ifitmedi. Fakat tqek .. 

Riyuet intihabım bitirdikten kür ettiği tahmin ediliyordu. 
10nra Meclia darılır dağılmaz Alkıılandı. 
kabinenin usulen Reiaicümbara Sıra azanın tahlifme gel .. 
istifa11nı verdiği şayi olmuş- mişti. Masanın üzerinde bir 
tu. Neticenin ne olabileceği yemin •ureti varda. isim sıra• 
malilmdu. 

Fakat ismet Paşanın yeni sile her meb'us kiğadı alaralr 
'<abineyi teşkil etmek isteme.. okudu, anlaşılan yhı pek gil· 
diif de f&yldl Fakat ıll'ar zel değildi, cllmleler uzun gö
karfumda başladığa işleri neti- rünllyordu. İlk okuyanlardan 
celendirmek için ağır vazife- birçoğu kekelediler. Bilhassa 
sini tekrar deruhte etmekten köylü meb'ualar aruanda ba· 
çekinmiyeceği de söyleniyordu. zılan epeyce duraldaddar. Bu 

Mamaafib tanıdığım ve ta- arada Vuıf, Ziya Gevher, 
rumadıiım birçok meb'uslara Hakkı Tarık beyler gibi bu 
yeni kabinenin kimin tarafın- uzun cümleyi çok tabii bir 
cba tetkil edilmesine lbtimal eda ile yanm dakika içinde 
verdiklerini aordum. Elueriyet bitirenler veya hiç ses çakar• 
bu sualin cevabmı o derece madan okuyanlar da oldu. 
qiklr buldu ki: Reis intihabına geçildi ve bu 

- Canım bu da sorulur mu? merasim de çabuk bitti. Kl· 
Manasmı ifade eder bir zam Paşa ittifakla seçilmifti 

hareket yapmakla iktifa etti. Yukarda Reisiclimbur locasın· 
S6de cevap verenlerin söy- da oturuyordu. indi, yerine 

ledikleri ise fU suretle hülisa alıırnıt adımlarla mevküni İf• 
edilebilir: gal etti. İşine alıımlf bir 

"-ismet Pqanan Ba, Ve- vaziyetle geri kalan muameleyi 
klletten çekilmesi için evvela ikmale ba1ladı. Bu sarrada Re
yorulmUf, kendi, kendisini is- isicümbur intihap edilecekti. 
tirabata muhtaç g6rmüı ol- Müstakil meb'us Halil Bey 
mua llzımda. buna daha dört ay vakit ol-

Halbuki biraz cvval tahlif duğunu söyledi. Bu, beklen· 
edilirken 16rmü,sOnüzdür, pür miyen bir müdahale idi. Sil· 
sihbatti. Sesini işitlirmişsiniz- kütla dinlcntii. Fakat .azn 
dir; hepimizinkinden gür çıkı- biter bitmez Recep B. yerin
yordu. den kalktı, noktai nazann 

lkinci ıebep iıe ismet pıı- mühim, fakat yanlat olduğunu 
şanın fırkaamda itimadı kay- söyledi: 

~ olabilir? Bunu ancak Ga- kemali tiddetle mea ve 
r:ia fırka k~n.gresindeki nut- Türkiyenin ıan ve ıerefinl vi- r 

ve M~chsm mukarrerab kaye ve iliya ve deruhde et .. 
tlaterecektır. tiğim vazifenin icababna hun 

• • 
ister inan, 

• • 
ister inanma/ 

betmif olmasıdır. Halbuki " - ilk gününden itibaren 
biliyorsunuz: Fırka reis veki- Meclisin içinde olmak itibariloı 
lidir ve senelerce bu mevkide kanunun ihzarına hikim olan 
kalacaktır. Üçüncü sebt"p fır- hissi biliyorum" dedi ve anlattı 
kadan ismet paşadan daha ki intihabın yapalması doğ-
kuvvetli bir şahsiyetin çıkmış rudur. 
olmuıdır. Halbuki yine b:li- Mütcakıbcn Yozgat meb'usu 
yorsunuz; Halk f:rkasmın içinde Sırrı B. Teşkilah Esasiyenin 
ismet Pş. dan daha kuvvetli sarih bir maddesini okuyunca 
bir şahaiyet yoktur. . . Halil Beyin yanıldığı, Reisi· iki Muhtelis Yakalandı nefsetmekten aynlmıyacatıma 

Cemlik Tayyare Cemiyetinde huzurunuzda namuıum llzerine 
~&lıim ibtilAslan meydana çı· söz vererek and içerim. (Şicl
~lan cemiyet kitibi Mehmet detli alkışla_r_) ·--

._ Mustafa Efendiler tevkif Danimarka Elçisinin 
~:~~ Bursa adliyesine ve· ltimatnamesi 

Ankara, 4 (H. A.) - Dani-
Tale~a Bayramı Başladı marka sefiri Reiıicllmbur Hz. 

ll Bag11n talebe bayramıdır. tarafından kabul olunarak iti
~ktep talebeleri talimatname matnameaini takdim etti. Mutat 
it; cibince kııım kısım gezinti- nutuklar teati olundu. 

yapmaktadırlar. 

Bir Meb'usun istifa Tasavuru 

Kadık6yde bir Hal var· ve biç bir ite yarama- Halk fı~kasının ı~mde ve cümhur inlihabımn dört ay 
dır. Vaktile Şehremaneti 'aktadır. dıtında bance ve ~abıJe karşı sonra değil, şimdi yapılması 
bu Hali inp için 250 bin Bunlar, devlet blltçe- ismet P~ derec.esınde _kuvvet ~ IAzımgeldiği anlar.aldı. lntih 
lira urfetmiftir. Bugtln 11nden yapılan israfın ve v~ • emnıyet telkın etmı~ kaç , başlc1dı. " ap 
bu Hal bomboıtur ve biç kabiliyetsizliğimizin birer kışı ~ardır? ? 

8
. . Gazi Hz. milttefiken seçildi. 

bir İfe yaramamııtır. abidesi gibi dururken, ısım aayınız ır samye Kizı p d h 1 Ç k 
lier sene içimizden binlerce sülrôtle geçti. Karıımdakiler . . m ~· . er 8 ~n ay~ya 

Salacakta bir :nezbaha d devam ettı'ler·. gıttı, neticeyı . arzetti, yar.mı vatan atı götOren vereme 
tardır. Burasını yapmak k "-He- .:ze tavsiye ederı'z,· saat senra Gazı H:ı. meclıse 

arşı bir hastane yapa- au - ._ 
için vaktile 40-S> bin lira mazaak, bakım evleri için ismet pqamn uzun müddet geldiler. Kürsüye çıktdar. lfİ-
aarfe.1:1-:-tir. Bu...n... bu iktidar mevkiinde kalmasını den!erin bildikleri her vakıtki 

U&ll&U9 •..... ancak (40) bin lira sarf ede- b 
mezbaha bomboftur ve bilirıek. ve nihayet bu temenni ediniz; ugün az çok kuvvetli ve aynı zamanda da 
birbir i•e yaramamaktadır. b k isteditinizi a6yliyebiliyorsanız "pondere., sesi ile: "And İ'"•-.. ..,. inaları memle ete faydalı b b ı .,.... 

Botazİrİnde birçok mi.. b" kild k il ---1. UDU OtJ.& OrÇ USUnuz. rİm kelimesini kullanarak 
.. ır ıe e u anama_.., Ben bilhassa bu son cnm.. ': ·ı Bu ı d rd 

Ankara, 3- Nifli Halit Beyin kemmel saraylar vardır. arbk bizim iJare kabiliye... 1 . d' 1 k . . yemm etti er. nun a 6 üncü 
eyı m er en son ıkı sene M'll l' · · b ı ( ahvali •ıhbiyesine binaen btifa Bunların çoğu bomboıtur timize: J · · d · 'tti· v. d' 1 d ' v. ı et mec ısı ııe af am1.f o u .. 

Encümenler intihabı 
lıt Ankara, 5 ( Hususi ) -

etlia encümenleri intihabı 
~esiye yapılacak, çiftçi ve 
~!• meb'ualardan da enen 
~ere aıa eeçilecektir. 

ıçın e ışı gım ve ıo e ıgım b--•- l 
edeceği, bu suretle mllnhal iki vakayı babrlaJım, fakat yor, a~mı~a ~nan top ar 
meb-ualuklann (11) i bulacajuu . ister lnan, ister inanma/ bahse Inzum ıörmedim. bu ruameyı aelimlıyordu. 
ıöyleniyor. ''------------------------ cı ..... _ Ekrem 
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Dünyada Spor ı J 

• 
lngiliz lik 
Maçları 
Bitti 
Arsenal (66) Puvanla 
Birinci, Aston Villa 59 
Puvanla İkinci Oldu. 

Londra, 3 (A. A.)- Londra 
futbol maşlarının birinci küme 
takımları arasıı:daki neticeler ) 
şunlardır: 

Arsenal - Bol ton W andres 
5 - O, Birmingham - Leicester 
City 2 - 1, Blackpool - Man-

chester City 2 - 2, Chelsea -
Newcostle United 1-1, Grimsby 
T own - Huddersfield T ovvn 
2 - 1, Leeds United - Derby 

County 3-J, Liverpool - West
lıam United 2 - O, Manchester 

United • Middleshrough 4 - 4, 
Portsmouth - Blackburm Ro-

versl 3-0, Sheffield Wedenes

day - Aston Villa 3-3, Sund .... 
land - Secheffield United 2- 1, 

Lik şampiyonluğu ( 66) pu
vanla Arsenal tarafından ka

~anilmışhr. Ondan sonra ( 59) 
puvanla As ton Villa geliyor. 

'-kinci oyunda Everton ( 61 ) 

sayı ile birinci ve V estbrom

vich (54) sayı ile ikinci gel
miştir. 

Davis Kupası 
Dusseldorff, 3 ( A. A.) -

Burada yapılacak olan Davvis 

kupası tenis maçlarmda Fran

suz Madam Matibeu, İngiliz 
Mis Heeley'yi dört sayıya 

karşı altı sayı ile ve Cenubi 

Afrika takımı Almanya takı

m nı sıfıra karşı üç sayı ile 
n a~lfıp etmişlerdir. 

Golf 
Loncıra, 3 ( A. A. ) -

Amerikanın Ohio şehrinde 

b:uiranda yapılncak golf mü

sabak:ısı ıçm icra edilen 
dünkü seçme maçında İngilte
r enin golf şamiycnlarmdan 
yüzbaşı Whitecombcın Birming-

hamlı T om Grone mağ~fıp 

olması hayreti muci~ olmuştur. 

Mağlubiyetin sebebi Wbite
comeın kuvvetli hasmı::ıa pek 
dikkatsiz bir oy un oynaması 
olmuşlur. 

Diğer bir sürpriz de ı 929 
da Leeds de vukubulan büyük 

1 
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Memleket Haberleri EYZE Tapu Müdürii 
ALDIGI ŞEKİLLER 1 Niçin Tevkif Güzel Bir ÇehreJf YAZA GİRERKEN ELBİSE MODALARININ 

Pek Büyük Bir .__S-ad-e-el-bı-·se-: --· 

S 1 
Emprime lu-epdetinden 

ervet Sayı ır. pılını, aade, fakat uril 
bir elbise. Yaka ve kolları 

Yüzünüzün Cildini Saç
larınızın Güzelliğini 

Muhafaza Ediniz ? 

Nasihatlerimizi Okuyunuz 
Her tuvalet, her çehreye 

yaraşmaz. Saçların tanziminde, 
yüz tuvaletine, sonra şapka 
intihabında itinalı davranmak, 
çehreye yakışanı görmek ve 
öğrenmek bir ilimdir. 

Çehremiz en büyük zineti
mizdir. Güzel bir çehre büyük 
bir servettir, ve buna malik 
olmak için en mühim şey, 

cilde fevkalade dikkat ve cil
din kadife gibi yumuşak sak
la ımasına çalışmakbr. 

Evvela cildi bozan eczalar
dan sakınma'ı ve herşeyin i .de 
sadeliği tercih etmeliyiz. Ç ün
kü sadelikte letafet kaimdir. 

Saçlara gelince, güzel saç- ı 
lara malik olmak başın, cildin S 
kuvvetli olması neticesi olabilir. 
Cansız, sefil saçların sahipleri 
bilmiş olmalıdırlar ki bu netice 
başlarına lüzumu kadar ihti
mam etmemiş olmalarındandır. 

pek urlftlr. 

Bahar Geldi, 
* * 

Genç kız tuvaleti: 
Beyaz kolsuz bluz, beyaz ipek 
caket, ıiy;l h tıatan 

Başm ve hususile saçların 
kökünde hasıl olan kepeği 

temizlemek lazımdır. Çünkü 
bu kepek saçların gıda aldığı 
cildin nefes deliklerini kapatır 
ve ciltte hasıl olan toksinlerin 
harice çıkmamasına manj olur. 
Neticede saçlarm kökleri za
yıflar, saçlar gevrek bir hale 
gelir, kırılır, dökülür, solgun 
ve hasta olur. 

Ay Evleniyor 

Siz De Bu 
• Musunuz?. 

Çok yağlı ve fena görünüşlü 
saçlarsa, kepekli saçlar kadar 
b:ıkımsız kalırJarsa bir gün 
onlar dahi dökillüp mahvolmı
yn muhkumdur. 

Her iki nevi saçları hafta
da bir kere sabunlu sıcak su 
ile yıkamah ve bir kahve fil
cam kolonya içine bir kaşık 
beyaz gaz yağı karıştararak, 
haftada iki kere akşamları 
onunla saçları ovalamalı ve 
köklerini sert bir fırça ile 
masaj yrıpmalıdır. 

GRET A salonlarında çeh
renizin güı.clliğini arttıracak 
ı:.evimli şapkaJar, rop tuvalet 
yapılır. Tepebaşı Hidayet apar
hman birinci kat. 

Bahar mevsımı evlenme 
mevsimidir. istatistikler nikah1j 

nişan ve düğünlerin en ziyadı 
bu aylarda vuku bulduğunu 
göstermektedir. Bütün sevğili
ler, bütün 'nişanlılar bu mevsi-
mi beklerler. l 

İşte bahar geldi. Siz de 
evleniyor musunuz? 

Fakat müsaade edinizde ev
lenmeden evvel sizinle biry 
görüşüp dertleşelim. ı 

Evlenecek çiftler, bayatları· 
mn bu en mühim dönüm nok
tasına varmadan evvel birçok 
düşünmiye, birçok meseleleri 
evvelden balletmiye mecbur
durlar. İzdivaç hayatın en mü· 
him işidir ve bu en mühim 
işe, en mühim hazırlıklarla 

girmek lazımdır. 
Evveli niçin evleniyorsunuz? 

Bu sualin cevabını kendi ken
dinize verebiliyor musunuz? 
Sonra evlilik hakkında az çok 
fikir edindiniz mi?, 

Fakat bütiln bunların fev-

kınde evlenmek birçok vazife
ller yüklenmek demektir. Ev
lenecek çiftler bu vazifeleri 
anlamış ve kavramış olmak 
gerektir. 

Kızsanız, iyi bir ev kadını, iyi 
bir ana olmanız lazımdır. Koca

nızı idare etmesini, çocuğunuzu 
buyutmesini bilmelisiniz. Er-
kekseniz, 
karınızın 

evinizin 
emsali 

maişetini, 
nisbetinde 

yaşayışı temine mecbursu
nuz. Muayyen bir kazancınız, 
evinizin idaresi için muktezi 
varidatınız yoksa, başkalarını 

sefalete stirüklemiye hakkınız 
yoktur. 

Bütün aile facıalan evlen
meden evvel iki tarafın hazır
lanmamasından doğar. Geçim
sizlik, dirsizlik hep evvelce 
hazırlanmamış olmanın neti
celeridir. 

Evleniniz, fakat kimseyi 
betbaht etmek hakkımz olma
dığını unutmayımz. 

Dantel kollar: Edilmiş? 
Bu elbiaenln blltlio huıuslyet[ 
dantel kollarındadır. Belin 
inceliği ve boyundaki hatlar
da elblaeye ayn bir gllıtellik 
vermektedir. 

) Kocanızı, Nişanlı
nızı Tanımak 
İster Misiniz ? . 

Bize Doğduğu Günü Ve 
Tarihi E ildiriniz, Size 

Onu· Tanıtalım. 

Cevaplarımızı Okuyunuz 

lznıirdt· Sabire H.: 
Nişanlınız dürust, mert bir 

çocuktur. Ruhan nazik ve Jdbar
dır. İş hakkında sür'atle kRrarmı 
verir. Kimsenin tesirine tabi ol-

mak istemez. Onun için evlilik 
hayatında da kadının tesiri altın
da kalmak istemez. 0 ,1unla mes'-

ut bir hayat yaşıyabilmek için 
bu tabiate çok dilckat etmeli. 
Onun emri altında yaşamıya 
razı olmalıdır. Onu kazanmak 
isterseniz, hiılcrini okşayınız. 

Onu metediniz ve beğendiğinizi 
söyleyiniz. Onun gururunu okşa
masını bilirseniz beraber yaşıya· 

bilirsiniz. 

r K ' l ' · ' · nl ' ocanızı, sevgı ınızı, nışa ıruzı, 

tanımak lıter misiıı:z? Bize doğ

duğu tarihi bildiriniz. S ize onun 
ahlak ve tabiat ini •Öyliyelim. 

Af yona Gönderilen Mi 
dür Hükumete Ha 

karetle Maznundur 

Afyon ( Hususi ) - Viliyt' 
timiz sabık tapu müdürü ŞeJJJ" 
settin Bey Edimede tevkif 

edilerek şehrimize getirilıniş~· 
Şemsettin Bey burada ınüdiit 
iken bir köyde hükumet aieY" 

hinde tefevvühatta bulunıullf 
olmakla maznundur. 

Ticaret Talebesinin ~ayı 

Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinin bu sene şahadet" 
name alacak olan sen sıoıf 
talebesi, müderrislerle arkadııt 
ve ailelerine 1 Mayıs perşenıbe 
günü saat J 6 dan sonra Afak" 

simde danslı bir veda çaY1 
vereceklerdir. 

Af yon da Maç 
Afyon, (Hususi) - BuraY' 

gelen Akşehir futbol takunile 

şehrimiz takımı arasındaki 
maçı gençlerimiz 0-1 kazandı" 
lar. 

At Koşuları 

Balıkesir, (Hususi) - ilk
bahar at koşularına 29 Mayıs· 
ta başlanacaktır. 

Yaman Bir Kaçakçıht .. 

Balıkesir, (Hususi) - Tütdll 
İnhisar idaresinin Pamukç11 

nahiyesi serbayii olan KeıJJal 
Efendinin dükkanında meınor' 

lar tarafından taharriyat yapıl .. 
mış, bir gaz tenekesi içinde 

beheri 70 şer varaklı 1 t65 
defter sıgara kağıdı müsadere 

edilmiştir. 1165 defter, sı50 
varak sigara kağıdı etmektedir• 

Asri Bir Mektep 
Gümüşhane, (Hususi) - Vili" 

yet idaresi 20 bin lira sat" 

federek asri bir ilkmekteP 
yaptırmıya karar vermiş, işe 

girişmiştir. 

Sabık Meb'us 

mim golf müsabakasında birin- ı 7ayı,.t'amak Ders'erı· .· 
ci gelen Georges Dumcanın _ Lt~ 'J Lj Lt 
şimdiye kadar hiçbir maçta 1-----------------------------------------------------

Sabah Hareket /eri 
lzmir, (Hususi) - Halk fır

kası tarafından bu sefer naJIJ' 

zet gösterilmiyen sabık meb
1 

us Enver Bey avukatlıi'' 
başlamıştır . 

tkinci bile gelmemiş, olan Rod

gerse ikiye karşı bir sayı ile 
yenilmesidir. 

Yunanistanda Spor 
Atina, 3 (A. A) - Yunan 

şehirleri futbol şampiyonluğu 

için yapılan müsabakada Pire
yi temsil eden takım Atina 

ekibini üçe karşı be, sayı 

ile mağlufıp etmiş ve Yunan 

şehirleri şampiyonluğunu ka· 
kazanmıştır. 

Boks 
Yunan şampiyonlarından 

Zenetopulos ile Vassis ara
sında 1 O round' da bir boks 

maç yapılmıştır. Bu maç (3) 

dakika silrmUş ve beraberlik
le neticelenmiştir. 

~ :ıti'~·-,._.,~ ........ ------------..----..-..---------------~~~~-------------~--ıı-------------~---------~~ 
f 'I 

.... 

r-

1 
L 
~ 

. ı 

ı· 
__J 

1 - Kalçaları zayıflatmak için: Ar- 1 2 - Sonra dizlerinizi 

ka Ustü yabp bacaklannızı uzatmı~. { 1,Yaklannızı kaldırınız. 
Ellerinizi belinize bailayınız. 

bUkürek 3 - O vaziyette ayaklarınızı uza
tarak bacaklarınızı o vaziyette tutunuz. 
Smıra ayaklarmlZI indirip ayni hareket
leri tekrar ediniz. 

. 
1 
J 

" 

Hapishane Kaçkmları 

İzmir, ( Hususi ) - Ge" 
çenlerde Bergama hapisb3' 

nesinden firar eden Çerke9 

Fuat, Kara Mehmet, Bürhaııi• 
yeli Ali, Yalama AJi ile jall· 

darına müfrezeleri arasında 
Altınova civarında vukubulaJl 

müsademede Kara Mehnıet 
maktul düşmüş, Bürhaniyeli 

Ali de teslim olmuştur. 
r Çerkes Fuatle Yalama A 1 

her nası]sa firar etmişlerdir· 
Jandarma müfrezeleri haydut" 

ların izlerini ta kip etmektedit' 

ler. 
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Kari Göz ile I] Dünyada Neler · Olugor'l Ali İhsan Paşanın Cevabı 

~~ri;i::irdiği 1 ~ulgaristanda Kabine Buhranı Bitti Bugün İçin Meb'uslu ... u 

1 ~~~;~açTn.~e:::: .... m•• ispanyada Anarşistleı Yakalandı- Faydalı Görmüyor 
~;.·~ü!!::::~.::ı;:~:~:~:~y: Mısırda fntihabat Kavgaları .. 
11

11~lab. hebr<?lar bırakan ve bey
rrıc nıilcl olmıyan bu serpuşu velev 
tii~ktcp vesi!esile olsun giydirmek 

et değil midir? 
k 2 - Demokrasi icabı (halk) a 
b~:fl~ memurlarımız teshilat ve 
d nu muamele ediyorlarsa da 
... ~\>air odı.ıcıları zavalh ve iş bil
b 1Yerı esbabı mesalihe eskiden 
-~;~ Çok dürüşt hakaret ve mü~
b~ı a.t gösteriyorlar. Buna çare 

llnamaz mı? 

01 
3 - Mahalle bekçilerinin hiç 

~·l'llatsa akşamları muayyen bir 
ı..~rde bulunmaları mümkün değil 
oqldir? 

p h4 - Hamamlar çok piı ve 
il alıdır. 

b IS - Börekçiler un ucuzladığı 
k~ de tenzilat değil, bilakis ihti-
tr Yapmaktadırlar. 

biJ· 6 - Belediye (İş boraası) ka
t ~ilden bir ( müracaat odası ) 
dt.ııa etmelidir. Belediye kanunun-
a Vaıifesı cümlesindendir. 

Mülkiyeden 203 
Muza/ fer Arif 

Bir T eşekkUr 
~ ltrnir Karşıyakalı berber 
b· rahim imzasile aldığımız 
t ır mektupta, İzmirden s• l 11.bula gelmesi üzerine ken
• 

1811le elini uzatarak iş hu
hllaunda himaye gösteren ber
~r M. Marsele beyanı teşek
'llr edilmektedir. 

Cevaplarımız 
r,. ll,akta avukat H. Remzi Bey: 

••lesef mektubunuz elimize geç 
tel-· . . 'h fh J• ... ıştır. lntı ap sa uı tamam-

"ıtıış, bitmiştir. 

~i ltınirde şehit ~adıl bey mekte
llS •on sınıf talebesinden mektup 
d rıdercn Efendilere: Şikayetinizi 
a'

0krudan doğruya maarif idare-
t~"b yapmalııını:ı. mektep bir 
b r iye müeHeıesidir. Bununla 
Jet~•hcr muallim Beylerin tenbih
t tını derhal yapmak talebe için 

tı büyük bir vazifedir. .. 
~ l'alcbe Leman Hanımla Zeki 
- cy_c: Tombafa müsabakamızın 
k~:dc gününde biitün karileri 
b· r a başında toplıyabilmek için 
•i r tatil gününe isabet ettirilme
~"• dair gönderdiğiniz yazıyı 
'tnatt ehemmiyetle okuduk. 

bı Noktai nazarınız doğru ol
b·:~a beraber biz de, talilıleri 
Q an evvel tespit elınek ve 
}':diğiniz. gibi iki bayramı birden 
tt P?1ak için arife gü:lünü intihap 
llı~ıştik. Demek noktai naz~rı-
1~ tda aldanmışız. BJndan böyle 
tf•tınıtı nazarı dikkate alacağız 

.._ Cildim. 

---TAKVİM~ 
il~ - --

1\ 31 6 - Mayıs- 931 Kasım 179 

l) Arabi Rumi 
·Zilhicce - 1349 23 • N'aan - 1347 

~-~ -~tani-va!lati v:ı' ı'•c%. ıııi-\·:ısati 
l:ın 
"-~ 10.09 5.87 
~it 5.13 1'2.12 

"dl 9.02 16.00 

~ 

Akvam 12.- 19.08 
Yatsı 1.45 20.53 
imsak 7.48 2.56 

tefrikamız : No. 17 

Rusgamn beş senelik plan mucibince neft kagularında yapılması tasa'l!Vur edilen 
ıslahat bitmiş 11e beş sene sonunda elde edilmesi ümit edilt1n netice bugünden temin 

olunmuştar. Yukardaki resim geni Mft lıagularını gösttJrmektedir. 

Bulgaristanda klzszrda 
Kabine Buhranı - l intihap Kavgaları 1 

Sofya, 3 ( A.A.) - Kabine Hahire, 5 (A. A.) - Beni-
teşkiline memur edilen M. Li- ıü\feyfte vahim arbedeler zu- \ 
yapçef, kıral ile yaptığı mü- lbar etmiştir. 4 kişi ölmüş, 15 
likatta bir temerküz kabinesi kişi yaralanmıştır. Polislerden 

teşkili hususundaki mesaisinin 

neticesini arzetmiştir. Bu mü

lakattan sonra atideki tebliğ 

neşrolunmuştur : 

"Bundan 15 gün evvel var

Jimentonun intihap devresi 

bittiği zaman Başvekil M. Li
yapçef, parlamentonun ve Kı

ralm itimadına mazhar olmakla 

beraber, intihabat arifesinde 

memleketin vaziyeti ve müs

takbel hükfım eti hakkında 

Kıralm fırkalar rüesasile isti-

şarelerde bulunmasını temin 

için kabinenin istifasını ver-

mişti. Sabık Başvekillerden 

M. Malinof ve M. Çankof ile 

M. l..iyapçefin bir temerküz 

kabinesi teşkili hususundaki 

müddeaları akim kadığmdan 

sabık Liyapçef kabinesinin eski 

şeklinde aynen ipkası suretile 

kabine buhranı zail olmuştur. 

w 

bir neft kuyusu /aaliget 
halind~ 

Tokyo 'da Bir 

Sui Kast 
Tokyo, 3 (A. A.) - Mali· 

ye nazırı bir sui kasta maruz 
kalmış, salimen kurtulmuştur. 

de 20 kişi yaralanmış olup 
ikisinin yarası ağırdır. V afd 
fırkası ile ahrar fırkaaı lider
leri isticvap edildikten sonra 
evlerine gitmelerine mUsaade 
edilmiştir. Tahkikat devam et
m~ldedir. 

Habire, 4 (A. A.) - Nahas 
Pa'şa ile Vafd ve Ahrar fır· 
kaları reisleri dün ani surette 
BenisUyefi ziyaretleri netice
sinde mezkur mahalde zuhur 
etmiş olan kanla arbedeler 
hakkında isticvap edilmişlerdir. 
isticvap, sabaha kadar devam 
etmiştir. Mevkufların aileleri 
kendilerine yiyecek, içecek ve 
yatak yorgan getirmitlerdir. 

ispanyada 
Madrit, 3 (A.A.)- Duc de 

Kanalejas Hariciye Nazarı M. 
Lerroux'nun riyasetinde bulu
nan Cümhuriyetçiler birliğine 
dahil olmuştur. 

Madrit, 3 (A.A.) - Hükü
met milli marşın kat'i suret· 
te intihabına kadar kırallık 

hatta bir iki 
çocuk dadımız 

HUC~KTAD KUCA&A 

yaslandı ve ayak ayak üstüne I 
attı. Neşeliydi. Bazı hikayeler 
anlattı. Nermini güldürüyordu. 

Hüsniye Hamm elinde pa
ketlerle gelmiş ve mutfağa 

girmişti. 

çimiz olacak, 
sene sonra 
olacak! 

Neşeli bir kahkaha atmıştı. 

--- ------ Nermin ayağa kalktı: 
SERVER BEDi - Gideyim, ben de yardım 

edeyim, dedi. 

Nermin başını tekrar önüne 
eğdi. içine gittikçe artan bir 
sevinç doluyordu. 

Çok neşeli bir yemek yedi
ler. Atıf B. güldürücil fıkralar 
anlatıyordu. Bunların arasında 

iki Uç tanesi de açıkça icli. 
Nermin bu açık hihayelerden 
birincisine gülmemiye çalıştı. 
Fakat ikincisinde kendini tuta
madı ve üçüncüsünde, mahzur 
görmiyerek güldü. 

~ 'liüsniye Hanım beni aldat
~i~llıı!, dedi. Gi.'izel, nezih bir 
t~ c kızısınız. Ben de sizin gibi 
~i\ş f\rıyordum. Aramızda biraz 
~ak furkı var amma... zararı 
~ ::· sizin tazeliğiniz benim 

' 

~ııbemle birleşirse ... hoş bir· 
~j' 1 q
4 

o ur. Ben kırka merdiven 
lı~adını. Her işi açık konuşa
d, . A.rtık sefahet alemlerin

~ ... tl elimi eteğimi çekeceğim, 
Ilı ba~ırnı dinliyecejim. Hoş, 

öyle ellilik mütekaitler gibi de 
değil a... arada bir eğleniriz 
de... fak at hep seninle, bera· 
her anladın mı? hep ... 

Atıf B. yaklaştı ve Nermi
nin elini aradı. Genç kız, daha 
fazla kızararak iki elini de 
kaçırmış ve dizlerinin ara
sına saklamıştı. 

Atıf B. ısrar etmedi. Bir 
sandalye aldı ve Nerminin 
karıııına oturdu. Arkaıına 

Atıf B. Nerminin yolunu 
kesti: 

- Kat'iyyen ... dedi, benim· 
le beraber yaşadıkça sızı 

kat'iyyen mutfağa sokmam. 
Nermin ~üldü : 
-Amma ben bazı yemekleri 

iyi pişiririm. 

- Öyle mi ? Eh... Sırası 
geldikçe arada bir mutfağa 
girersin amma, her zaman değil. 
Bizim atçımız olacak, hizmet-

Gece gıramofon çaldılar ve 
Nermini erken yatırdılar. Genç 
kız tatlı hulyalar içinde uyudu. .. 

Aradan llç rtın aeçti. 

( Battarafı 1 inci sayfada J ı ikinci intihapçılardan bazılan 
Tarafımdan ne zahiren Te fırka haricinde bazı zatlara 

ne el altından, hiçbir suretle re: vermişler i~e _hiç tamma

meb 'usluk için hiçbir teıebbüs dıgım ve kendılerıle bu hu

vaki olmamıştır. Bunu yazan susta tek bir kelime bile ko

ve haber verenleri ispata da- nuşmadığım bu zatlar liderle
vet ediyorum. rinin müsaadelerinden hakkile 

istifade ederek gösterdikleri 
Esasen ben buğnnkü ahval 

cesareti medeniyeden dolayı 
içinde mep'us intihap edilmiye 

teşekkür ve takdi"e layıktırlar. 
bir kıymet vermediğim cihetle 

bu hususta çalışmayı manasız 

telakki ediyorum. 

Fikrimce bir meb'us 

ıyı ve kötüye kötii 

bilmeli ve bundan 

iyiye 

diye

dola-

yı nezih bir fikir münaka

şasından başka hiçbir muka-

bele görmemelidir; henüz bu

günkü ahvalimizi buna mü· 

sait zannetmiyorum. lntihap

çılar istediklerine rey vere.

bilirler ve vermiş olabilirler. 

Bana rey verildiğinden de 

kat'iyyen haberim yoktur. 

Eğer yazıldığı zaman fzmitte 
--==-=-== 

marşı yerine Riego marşının 

kabul edilmesine karar ver-
miştir. 

Madrit, 3 ( A.A. ) - Elsol 
gazetesi, Paristeki muhabirin· 
den aldığı bir mektubu neı
retmiştir. Bu mektupta İspan
yol asilzadelerinden bir gen
cin Londrada sabık kıral ile 
görüştüğü sırada kıralm yeni 
İspanyol hükumeti tarafmdan 
sarfedilecek gayretlere ve 
girişilecek teşebbiialere her· 
hangi bir suretle set çekmi
ye çahşılmamasım tavsiye 
ettiği anlatılmaktadır. 

Do-X 
Tayyaresi 

Paris, 3 (A.A.) - Aero 
Postal kumpanyası Do - X 
tayyaresinin Port Etienne'e 
gitmek üzere saat sekizde 
Cisnerosten hareket ettiğini 

bildirmiştir. 

Do - X Senegalde bulunan 
Saint-Louis Hareketüssu civa
rında bir keşif ve devir hare· 
keti yaptıktan sonra Cenuba 
doğru yoluna devam etmiştir. 

ispanyada Ele 
Geçirilen Bonıbalar 

Saragosse, 3 (A.A.) - Dün 
ellerinde borr_balar olduğu 
halde yakalanan şahısların A-

Atıf B. sabahleyin erkenden 
Ç!kıyor ve akşamları çok geç 
geliyordu. Biraz serhoı ve çok 
neşeli görünüyordu. 

Üçüncü akşam, Nermini 
çok mahzun gördü: 

- Ne var? Diye sordu. 
Genç kız mırıldandı: 
- Çok sıkılıyorum. 
- Niçin? Sokağa çıkama· 

dığın için mi? Fakat bu hayat 
muvakkat. Buradan çıkacağız. 

- Hayır. Korkuyorum. On-
huı dilşünüyorum. Ya birşey 
olursa, bir fenalık yaparlarsa? 

- Halım mı? 
- Evet. 
Atıf B, bir ıandalva çeke

rek sofraya oturdu. Cebinden 
bir gazete çıkardı: 

- Bak, dedi. '4>11 a-azete 
aeni ya~ıyor. 

Fakat her hangi b~r ferde 

rey verilmesi o ferdin intihap 

için çalıştığına delalet etmez. 

Bahsedilen rekabetten ve ra• 

kiplerden de hiç haberim yok-

tur. Ben umumi harpte albn· 

cı ordu ve İstiklal harbinde de 

birinci ordu kumandam idim; 

bu sebeple sabık lrnl ordu 

kumandaı tabiri de ynnlışhr. 

Liitfen bu yanlış istihbaratın 

kat'i surette bir kere daha 
tekzibini rica ve hürmetlerimi 

teyit eylerim efendi.,, 

Ali Ihsan 

narşi.stler federasyonuna men
sup oldukları anlaşılmıştır. 
Barcelone istasyonunda mev
kufların yanında görülmüş o
lan üçüncü şahsı da tevkif et
mişlerdir. 

Ele geçirilen 67 bombadan 
yalnız ikisi dolu bulunmakta 
idi. 

Küçük 
Haberler 

Boma, 3 ( A.A) - Fisalya 
isminde yeni bir tahtelbahir 

Monfalcone de muvaffakiyetle 
denize indirilmiştir. 

§ Madrit, 3 (A.A) - Zabıta 
iki şahsin eşyası arasında 6 
bomba bulmuştur. 

§ Bükreş, 3 A.A) - Küçük 
itilaf konferansı bugün açıla
caktır. 

§ Sofya, 3 ( A.A ) - Polis 
tarafından verilen emirlere 

riayet etmiyen iki yiiz komü
nist tevkif edilmiştir • 

Yeni Bir Teşebbüs 
Seville, 3 ( A.A) - Arjan

tinli 4 genç 10 metre uzun

luğunda küçük bir yatla Bue

nos Aires'e gitmek için denize 

açılmışlarlardır. Bunlar Mage!
lan yolunu takip cdecelclerdir. 

Nermin, korku, 
merakla yerinden 
bağırdı : 

- Beni mi? 

teliş ve 
sıçrıyarak 

- Dur yavrucuğum, telaş 
etme... Birşey yok... Bilakis 
meseleyi halledeceğiz ... 

Nermin gazetenin bir ucunu 
sımsıkı tutarak çekti ve yal-
vardı: 

- Bakayım, bakayım ... 
- Dur amma, anlatayım da 

sonra bak ! sabret biraz ... 
Nermin gazetenin fü unu bı

rakmıyarak soluk soluğa din
ledi. 

Atıf Eey dedi ki: 
- Gazete senin kayboldu-

ğunu yazıyor. 7<.esmini d~ 

koymu~ . 
( Arkası var ) 
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------------------------1 Belediye Parasız 
111 Uç KADIN SALTANAT! il Mer:;: ~::i::n~::~a~ 

• 
Devlet işleri Dönme Bir Kadının Belediye tarafından varida· 

tının günden güne azalması 
ve tekaüt edilen memur gru· 
punun a.ı tması dolayısile be
lediye bütçesinde tekaüdiye 
faslı mühim bir yekün tut· 
maktadır. Bu münasebetle Şe
hir Meclisine yeni bir teklif 
yapılmıştır. Bu teklife göre • 

bundan sonra belediyeye an- ! 
cak ücretli r.ıemur alınacaktır. ! 
Bu teklif Şehir Medisinin ilk 
içtimamda konuşnlacaklar. 

1 Elinde Oyuncak Olmuştu 
-22-

vUcudü:ıQ kendi menfeatine 
müdafaa etmek lüzumunu his
setti. 

Bu kadın da Vı-n•'"!ikJi Sa
fiye sultandı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 

Reamlal:ai:U bize gönderir.eni& aiıc 

tabiattnm ılSyllyeblliriL Fakat bunun 

için r&\derf)ecf'k ruimJcr fyf YC tabii 

poııda çelıı:llmlt olması lbımdar. Taki 

mOtchas~ıtımax 

dOım e.tlıt, 

lıatay.t 

Ahmet Arif E/. · Çevik ve 
faaldir. İ~lerini 
acele ile görür, 
t<'.şvika kapılır, 

ı süratle münfail 
olur . Ataklık 
gösterir. T e:;ci 
ve takdir kar-
ş ·smda feda· 
karlıktan çe- . 
kinmez. Eğlen· 
ccii ihmal et-

Sinemalar 

EL VİRE POPESCO'yu 
ALEXANDRE DUMAS FlLS'in eseri 

YABANCI 
filminde takdim etmek ilzere yarın akşam 

MELEK ve ELHAMRA 
. sinemalarında verilecek iki ŞEREF MÜSAMERESi içİll 

YERLERiNiZi ŞiMDiDEN TEDARiK EDiNiZ. 
Haşiye: Bu yeıine ve mubteşem filmin fevkallde pahalı 

olmasına rağmen fiatlarda ı:ammiyat yapılmıyacaktır. · 

Yarın akşam 

EVEL YN HOL T ve IGO SYM 

O P E R A sinemasında 
mu\•affakiyetf crinin 

muvaffakiyeti olan 

VOLGA Kili 
fllmln:le arzı endam edeceklerdir. 

Bu filnl, gürülmemlt Rus mevzu

unda• maada baialaikalanıı ı,u

rakile biiyGk bir Rua heyeti aau

ra-iyeai tarafuıdaa heannl edllmlt 

müteaddit Ruı prlı.ılan mulıteorid'.r. 

Bugün . " 
M 1 L L 1 sinemada 

JEANET MAC DONALD'ın 
temıiJi muazzamı 

Monte Karfo 

ALKAZAR - KaJınlara lnanoa ... 

ALEMDAR - Öldüren adam 

A S R l - Mcslekah::lcr 
ma:tlaelerde ,,.ryet .... 

ARTiSTiK - Şehir lftklan 
ETUVAL - Kadın arzua• 

1 

ELHAMRA - Yılmu 

EKLE l - Yun .. t11atr9 

FRANSlZ - Yunaa opereti 

GLORY A - Atk hı.rauı 

M A J 1 K - DeYler kcn-

MELEK - Çılrı• macera 

lllU.l - Seal eevdlm 

FERAH 

OPERA 

- BU7Qk mlllam•r• 

- Şehir lfiklan 

ŞIK - Afk secelerl 
ıdı .. \ı. - Düny&~t:ı ao•u 

(Üakllcbr) HALE - Relain Kar.., / 

Şchudcbqı 

Ferah sinemasında 
... t aö~lü ve tarkıla büyük opertıt em

ulaiz muvaffaklyetle dc.,am ediyor. 
'"·Yeten: RAKF.L MELL1R'la lapan· 

yolca muhtelif '31'1oları. 

5" Bu g~ce koırıilıı:ler mUıabaka••· .,11-
atkir Naşlt Bey komik Şe-ld .,e Ce 

Beyler karfl kıır~ıya bir sahnede a1' 

vary~te ve Hermine Hanım konaerl-

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
.. Yazan: Makenzie -

Adalı Yunanlıları kııkanırlar.Me
g&lo ideadan bihaberdirlcr.Ka
valamı dediniz? lzmirin batta .• 
Hatta lstanbulun yanında Ka
valanın ne ehemmiyeti olur ki; 
bundan maada blıyük Yuna
nlstan lngilterenin çok işine 
yarayacağından Venizeloı her
halde lngilterenin muavenetile 
muazzam bir Yunanistan vü
cuda getirecektir. Göreceksi
niz. Almaalana mabadı Ana· 

No. 21 

doluyu Hiodistana çevirmek
tir. Kıral Kostantinde buna 
mllmaneat edemiyecektir." 

Genç hararetli hararetli bir 
saat kadar öyle ıeyler anlat
tı ki, Venizelos gözUmUn önün
de adeta Ciridin dağlan ka
dar bilyildil. Artık anlıyordum, 
her ne olursa olsun, Londra, 
Parla Petrograt diplomatlan
mn, Y unam.tandaki vaziyeti 
IUNtİ idareleri tamamUe fU-

ursuz idi. Netckim bu anlat .. 
tıklanmdan bir sene ~onta, 
bu ıuursuz idare yüzünden 
Yunanistandakl vaziyet feci 
bir komediye döndüğU ve Ve

nizelistleri, idareyi ellerine al
mayı teşvik etmemizin doğru 
olup olmadığını düşündüğüm 
zamanda, sefire giderek der
hal Hariciye müsteşarı Sir 

Artır Nikolson [billhare Lort 
Karnok olmuştur] bir telgraf 

çekerek Yunanistandaki siya
setimizin ne olduğunu ıorma-

sını rica etmif tim. Hatta 
Atinadaki ahval bu suretle 
devam ederH neticenin çok 
vahim olacağını da illve ederek: 

- lngiltere hllkt\metf Veni
zeliatlere filen yardım etmeyi 

taahhüt etmedikçe ne sız ve 
nede ben Veni .. ·listlcri İngil
terenin daha şiddetli harakat .. 
ta bulunmalarını tasvip ede

ceği zannıne düşürmeyi iste
me)'İz:. Atinadaki vaziyet oka
dar gergindirki, her dakika 

bir inkılap olması tehlikesi 
vardır. Bizler böyle bir inki
libı arzu ediyor mıyız? 

İngiltere artık Yunanlıların 
filen harbe iştirak edip etme-

melerine ehemmiyet vermiyor 
mu? İngilterenin harpten sonra 
Şarkıkaripte neler yapacağına 

dair muayyen bir fikri var mı'l 
lngiltere nlifuıu altında kuvvetli 
bir Yunanistan isteniyor mu? 
Yoka Frama nllfuıu albnda 
olacak kunetll bir Y aaanil-

Matineler : 2,30 • 4,30 ve au\·ı:re 9,45 

~ 

Tütün İnhisarında Sui İstimal 

tandan mı korkuluyor? Şarkı
karipte balyaya neler vadedil
nıiştir? Rusya hakkındaki hissi· 
yat nedir? Velhasıl buradaki si
yasetimiz nedir? Bunıı sizin bil
meniz ve bana da ona göre tali-

mat vermf'niz lazımdır. Şahsen 
bütün kuvvetimizle Venizelosu 

tutmak arzusunda olduğumu 
biliyorsunuz. Fakat şahsi fi:dr
lerimin lngilterenin resmi vnzi· 

yetini yanlış göı..term~sini de 
istemem. Onun için tarafınız-

dan çekilecek hususi bir 
telgrafla belki Hr.riciye neza-

retimizden Yunanistan hakkın
d ıki siyasetimizi 6ğrcnmit 

oluruz " demı1tim. 
Sefir bfr iki dakika kaW.r 

dltlhıdlkten ıonra sırf zatına 

,, 
1 

t 
1 
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SON POSTAnın 
l'OMBALASI 

Bir Papas Al;~ 1tlıam Altında .• 1 · HiKAYE 

~lnız (12) Numaralı Lavha T om
la Müsabakasını Kazanmışbr. 

l 
'"'hala müsabakamıı.a bir- ı 
~~ İ~ numaraya kadar 
~ lftirak etmitti. Ka-
... bu lavbalardan hep-· 
~ulıtelif miktarda rey 
~ rdi. Bu J 2 livhanm 

'~ numaraları ı~bri
~ '- IDanıf ainemalanndan 
~ '1eıe.k ainemasmda bin
~ karilerill'izin huzurunda 
il 8 6 nıcı Noter Galip Bin-

12 · tarafından çekildi. 
~ •uınaraı. lavhaya rey 
~ t0tnbala dediler. Bu 
~ ~ hoı numaralara oldu
~ d'. kaıanmıı ve bu ıuret
~ltr 1 J livba kaybetmiş 
~ 12 numarala livbayı alan
~ •ıra numaraları arasında 

• Çtkildi ve kazanan nu-
~ hundan evvelki nüs-
~'tda yazılmıştı. 
~ · erin gösterdikleri anu 
~'kazanan numar.ıları ile 
[l ~t~ni te~ar yazıyoruz: 

ll!Jıı.k lkranıiyeler 
' s 

' 2 
tı 

1 inci ikramiye 150 lira 

2 inci ikramiye g ramofon 

3 Uncü ikramiye 50 lira 

4 lincü ikramiye radyo 
irıllkinesi 

~ 5 ind ikramiye 25 lira 

6 ıncı ikramiye ltın saat 

bi,.er top Hassa 

108, 119 
birer kol saati 

~ 5, t 1 
Pantalonluk kumaş 

11· -
ır Sofra Tat:1 m. 

lj· 26 
•re,. Para Çan lası 

7, 156, 157. 47 
Bir Çini Vazo 

e :ı 
l,~ Çift ipekli Çorap 
12 , 45, 58, 68. 112. 
~ 2, 123, ı 27. 137 

tlb· (Selik kcıdın k1111ıaş1 

6· ·-'"er ipekli laruval 
il, 149. 57. 167 

it, bi,.e,. d~i kemer 
ıoı, 19, 42. s2. ss, 
88, 120, 145 
(..~ini Şekerlik 

flo, 160 
~ lt!a Kurşun kalemi 

1 14, 11 1. 
a bi~er Havlu 

aı. 16 i2, 27, 34, 35, 136, 37, 
4. 

b· 
• lrer Diş Fırçası 

,,.,,. 143 
'', ?9 , 50, 18, 20, 166, 133, 
b· ' 102, 29, 61. 

~ ı,';e~ kokulu sabun 
~ 8o 1 

, 17, 32, 48, 56, 73, 

6. • •os, ıoo, ı 14, 126. 

ı~ll·:r Tıraş Takımı 
b~ ı, 63, 121, 134, 132. 

13
1
": Elbise Fırçası 
' · ae, ı ıo, 125, ıss. 

birer Diş Pastası 
16, 25, ;.. 138, ·ıo.ı, 111, 

128, 118, 931, 140, 148, 153, 
159. 

birer Çift Sedef 
kol Diiğınesi 

ıı. 144, 49, 33. 

çatal, bıçak takımı 
23 

Manikür Takımı 
28 

birer liıgat kitabı 
24 70 

birer hikiige kitabı 
31 38 44 60 59 

birer eglence kitabı 
74 168 169 

Birer Tayyare Biıett 
46 71 

Keten Mendil Talumı 
54 

Bir Masa Saati 
65 

Birer Şişe Losyon 
67 142 163 

Peçete Taknm 
129 

Birer Çift Jartiye 
115 124 139 69 

birer Ask1 
76, I03, I07, 109, 151, 154 

bzrer elektrik / enerı 
77 150 62 

birer şişe par/ün 
78 155 165 

birer şişe kolonya 
113 116 152 161 

(12) numarala lavhayı intihap 
eden karilerimiz peyderp~y 
mliraw at ed rek hediyelerini 
idarehanemizden almaktadırlar. 
Ellerinde ( 12) numaralı lavha 
olnn karilcrimiz sıra numara
sına isabet eden hediyelerini 
öğ1eden maada her zaman 
gel;p alabilirler. 

Mühim Teberru 
Bir Musevi, Yahudi 
Yurduna Bir l\1ilyon 

İngiliz Lirası Verdi 
Kudils 4 - Londrada otu

ran ( Le Roi Davit ) namında 
ıen;in bir Musevi tacir, Fili1-
tinde ( 200 ) odalık bir otel 
inta ve kendi namına izafetle 
yadedilmai içın ( 1,250,000) 
İngiliz liraaı tebuna elmiıtir. 

OR. SEMlRAMİS EKREM. H 
Çocuk hutaJaldan •lteU-

Dr. Ekrem Behçet 
J::tf•l hastaneai kulak, bofaz 

burun haatabkl•n mGtelıaaıaa 
Beyotlu Mektep 10kak No. 1 
Telefon Beyofrlu 2496. 

Patolog, llakteriyoloa-

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SER1RIY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojık ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali cadde.ti 
mi;et karıııı IS No. 

lluayenebaae 
lkaıD.q&Ju 1 

Telefon lnubw 2321 
• • '216 

Hidiseye Bir Kızcağı-
• 

zın ismi Karışıyor .• 
Alakadarlar Meseleyi Fener Papas
larının Uydurduğunu Söylüyorlar 

( Baştarafa 1 inci Nyfada ) 

Kadın, bu müracaati ile bir
likte akhn pek :aıamıyacağı şu 
vak'ayı da anlatmııhr: 

"Çocuk ıemtimiı:deki Odigi
tria ilkmcktebine devam 

edivor. Bu mektepte hoca bu
lun~n papas Antuvan çocuğu 
kiliseye çağırmış. Anna kilise· 

den çıkıp ağlayarak eve ıeldi, 

birtakım teylcr aöyledi. Bunun 

üzerine ben de muayene için 
çocop aiıe getirdim." 

Bu ifadeden sonra doktor 

Hamdi Bey küçük kızı muayene 

etmiş, ~Uphe uyandmcı sathi 
bazı eser:er görmü~, raporunu 
yapıp Adliyeye göndermiş. 

Tesadüfen öğrendiğimiz bu 
akıl almıyacak vak'a hakkın-

da mektep idaresine milra
caat ettik. Bizi, mektebin 

müdiirü Yunan tebaasından 
Monsenyor (Doroteos) kabul 
etti. Dedi ki: 

-
11Mü~ssesemiz ve kilise 

miz, Roma papahğma tabi
dir. Bu münasebetle Fener 

Başpapaslığile aramızda tari
hi ve daimi bir husumet var
dır. Fener, bizim lstanbuldn 
bulunmamızı arzu etmiyor. 

Onun için de ikide bir iftira 
vesilesi buluyor. 

Geçen ıene, yine bu tarih
lerde çocuklara Tilrklftk aley
hinde telkinatta bulunduğumuz 
işaa edildi, mahkemelere· dnı
tük. Bu senelde böyle bir hl
dise çıkardılar. Belki de çocu-

iun valdesini itma ettiler. Bilmi
yorum. Fakat bildiiim tey 
papu Antuvan Ef. nin namu
lu bir insan olduğudur. Esasen 
bu vak'a münasebetile Antu
•an Ef. bir Yekil ile anlaprak 
hakkım ve namusunu müdafaa 
etmek karanndadır. Size a~y
liyebileceğim bundan ibarettir.,, 

Annesi Ne Diyor? 
Dün bir muharririmiz Anna

nın annesi Mm. Hrisanti ile 
görüşmüştür. Madam çok 
müteessirdir. Çocuğunu artık 
mektepten almıştır. Muharriri
mize kısaca şunları söylemiştir: 

"- HAdise etrafın da poliste 
kafi malumat vardır. Oradan 
alınız. Fener patrikancsinden 
bir para alarak bu iftirayı 
yapmış olmama gelince: ben 
katoliğim, Fenerle hiç alakam 
yoktur. Fener iftira vasıtas: 

ı 
Ütrak bula bula benim gibi 
•z bir kadmı mı bulr~uştur? 

nu şiddetle reddederım.,, 

Maskeli Şeı·irler Tütün Kaçakçılığı 
lzınirde Yürük Çadır
lanna Baskın Yapblar 

lzmir, ( Hususi ) - Değir· 
mendere nahiyesi dahilinde 
Karaca dağın Yayla lepecleki 
yOrük çadırları evvelki gün 
dört maskeli haydudun taarru
zuna maruz kalmıştır. Hay· 
dutlar yüılennde maske oldu
ğu halde gclmi;ler ve kadın· 
lara işkence yapmak sure ile 
çadırları aramışlar , Cennet 
nammdaki kadının çacLrmdan 
30 altın lira ile bir miktar 
kiğıt para alarak firar etmiş· 
lerdir. Fakat aıkı takip neti
cesinde vak'a kahramanları 
kır bekçisi Mehmet, yürilk 
O.man, yüriik Mehmet Ali 
yakalanm1flar. 

Akvam Meclisi 
Buradaki Mülteci Eeyaz 

Ruslarla Meşgul 
Akvam Cemiyetinin Beyoğ· 

lunda Ayoalıçefmede bir 1er
vi9 tubeai vardı. Haber al
dığıma&& gire IOD günlerde 
bu fUbenin teşkillb tensik 
edilmiş ve bnyük Tunel ha· 
nma naldOlunmUftur. 

Araksi isminde bir Ermeni 
matmazeli bu ıubenin işlerini 
idareye memur edilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Akvam Cemiyetinin bu ufak 
ıubesi buradaki mülteci beyaz 
Ruslarla meşgul olmakta, bun

Ormanlarda 500 Kilo 
Tütün Bulundu 

Kastamonu, (Hususi) - Si
no~~ Çakıcı Ahmet, Şuayip 
..:e ~Hüseyin ismindeki kaçak
çılar tarafından ormanlara ka
çak -tütün saklandığı haber 
alanmış, takibat yapılarak beş 
yilz kilosu ele geçmiştir. Ken
dileri takip ediliyor. Saklan· 
dığı haber alınan tütüntin 
mecmuu on sekiz hayvan yü
kildlir. 

BORSA 
latanbul 4 Mayıs 1931 

- Kapanan Radar -
NUKUT 

Dolar Amerlkaa 
• Fra.W F,...... 
20 Ur~t ha,yaıı 
20 Fran~ P~lçlka 
20 Dr•ln.i v-.. 
20 Frani< lıviçre 

20 Lna Bllils•r 
1 Flertn Felea-1r 

21 Korn Çekoıtonk 
1 ŞOia AYUıharya 
1 Rayhımark >Jmuya 
1 Ze&etı Lebi9ta:ı 

2t ı.., Ro--ya 
•O..- Yus-lavya 
ı Ç«n91leç SeYyet 

KAMBiYO 
Londra 1 lıterlln kurut 
NGy. ı ~ Hruı dolar 
P.n. 1 Tilrk llra11 Frank 
JıUllııo l • ., Liret 
BrGkael l • " Belra 
ClneYJ"e l • ,, Fr&llk 
SofJa 1 • ,, 1.-a 
Ameaterdam 1 T. • Florla 
Madrit 1 Tllr Hraa Pata 
Berlln 1 ., " Mark 
V arşon 1 " • ZeloU 
Bükreş 20 Ley kurut 
Rusya l Çervoneviç luırq 

mı.-
212,-
1'6.
m.-
117,-
55,25 

•ı~.-
30,51 
14,00 

126,-
31,
!0,50 
24,-
2S, 
7S,-
,-

1030-
1,47 25-

ıı ·-901 51 
3 39,SO 
245,-

65,10 
117,50 
C,56,75 

1,91,12,50 
4,24 

79,30 
1088-

lardan muhtaç bir halde olan- lı::::a:=ıı:ııo==~===-=-==== 
lara yardım etmekte ve iıti- bir Amerikalı Madamın reisliği 
yenleri de Amerika ve Av"!• albnda Ruslara muavenet et
paya gandermekteclir. mek tlzere bir de cemiyet 

Diier taraftan tebrimizde. tetkil olwamuftur • 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: Sen1f!r Bedi 

AMAN . BiR 
TANE ALINIZ! 

- Bahtiyar mıamız? 
- Değilim. 
- Niçin? 
- Kocam çok çirkirı, 
- Aman, ıu albn saatimin 

yanına uıls küçük madeni 
hilAli aörüyor mısınız? Ne 
uğurlu! ne uğurlul bunu saati
me uhğım gündenbcri bahtım 
açık gidiyor. Dünyanın eo 
gtlıel kadınile eYleııdim. Size 
de bir tane alınız, bet kuruı. 

- Aman alayım. .. 
- Mes'ut mısınız? 
-Değilim. 

- Niçin? 
- Otomobilim yok. 
- Aman, şu küçük made-

ni bitili görüyor mısmız? Ne 
uğurlu! ne uğurlu! ben bunu 
saatime astığım gündenberi 
bahbm açık gidiyor. Mükem
mel bir otomobilim var. Si:ı de 
bir tane ahnız, beş kuruş. 

- Aman alayım. .. 
- Bahtiyar mısıntz? 
- Değilim. 
- Niçin? 
- Borcum çok. 
- Aman, şu kUçük made-

ni hilali görüyor mısınz? Ne 
uğurlu! ne uğurlu! ben bunu 
saatime astığım gündenbcri 
bahbm açık gidiyor. Bütün 
borçlarımı ödedim. Siz de bir 
tane almız. Beş kuruş 

- Aman alayım. .. 
- Bahtiyar mısınız? . 
- Değilim. 
- Niçin? 

- Çocuğum olmıyor. 
- Aman, şu küçük maoenl 

billli görüyor mısınız? Ne uğur 
Jul ne uğurlu! ben bunu saa
time astığım gündenberi bah
bm açık gidiyor. Nur topu 
ıibi iki çocuğum oldu. Six de 
bir tane alınız. Bq kunaf. 

- Aman alayım. .. 
- Mea'ut mıaıı? 
- Deiilim. 
- Niçin? 

- Bir kadm ıeviyonun, 
beni sevmiyor. 

- Aman, ıu kftçtik made
ni hillli gönıyor mısınız? Ne 
uğurlu! ne uğurlu! Ben hunu 
aaatime asbğım günde.nberi 
bahbm açık gidiyor. Tanıdı
ğım kadmlann hepsi bana 
tutkun. Siz de bir tane alımz 
Be., kuru~. 

- Aman alayım. 

lt 
- Bahtiyar mışmız? 

- Herkese bu suali soru-
yorsunuz. Bugün de biz sı:ıe 
soralım: Bahtiyar mısınız? Ve 
niçin? 

- Bahtiyarım. Parnm var. 
Dünyanın en güzel kadmi!e 
evlendim. Bir otomobil sahi
biyim. Borcum yok. Nur to-
pu gibi iki çocuğum var. Bn
tüıı kadınlar bana tutkun. 

Çünkü bu küçük madeni hila
li ben icat ettim. Herkes 
uğurlu ıimiı diye kapıfıyor. 
Zengin oldum. Fakat bu hilalin 
uğuru yalnız bana. 

Kari Gözile Gördüklerimiz 

Teşpihte Hata Olmaz 
Son Postanın 21 Nisan ta

rihli ntisbumın sözün kıaaıı 
ıtitununda lteminata ne lüıum 
var] serlevhası albndaki yuıyı 
bermutat okudum. Bu müna
sebetle tahattilr ettiğim bir 
lıiklyeyi nakletmek husuaun
c:laki arıuyi bir UirlO yeneme
dim. Hiklye fUdur: 

Meıhur Körotlur. un do
lattıia kaylerin birinde Atadan 
birinin misafiri eksik olmazmıt. 
Meclisinde umamq şöbrelH 

serıerdeai Köroiluaa miiteal
lik bam açıldıkça bu köy 
Atası .. bırakın fU canavar 
haydutu.. dcrmif. G üniin bi
rinde ağanın evine bir misa
fir gelmif bot beften aonra 
Aiaya hitaben "canım demit, 
buralarda herkes Köroğlun
dan bahsediyorlar. Şu Köroğ
lu kimdir, ne yapar?,. diye 
ıormuf. Kay Ağası bermutat 
-.bırak şu melunuf., deyınce 
ovakite kadar sakin duran 
misafir birden bire kükremiş, 
palasına sarılmış ve .. İşte Kör-
oğlu benim, ne fenalık gör
dün ki beni taan ediyorsun?., 
Diye Ağanın karşısına dikil
miş. işin fenaya dayandığını 
gören k6y Ağaa heyecan ile 
.. Hayır canım efendim sen 
çok Alicenap, fıkara babuı 
hir: kahramansan. Şimdiye ka-

Mersinden Yükselen Bir Ses 
H. lnet isminde bir ka

riimiz bize Mersinden bir 
mektup yazarak latanbulda 
y1apıldıj'ım p:zetelerde oku
duğu vechile Meninde de 
ciddi bir ah1ik mllcadelesi 
yapılmaıma lümm göateriyor. 
Ba zabn beyanına gire 
muhtelif yerlerden ve W... 
baldan Menine l»irtakım uy
ıunsm: kadmlu relmekte ve 
orada birlc,cre.'c muhitin neza
h ai.iııi bozmaktadır>ar. 

Mcacli Mersinde bir bahçt 
mahallesi :vardır ki baıtan çıka
nlan veya çıkarılmak istenen 
biçarelerin götftrüldGlderi bir 
yerdir. 

Or:ada gençlik ıJefahate ft 
içki~e a!qarak zehirleniyor. 
Bu kariimiz Menin zabita
sının bu hale likayt kal
m~ama teaccüp ediyor. 

dar ben sizi görmek, tanımak 
şerefine nail olmamışhm se-
nin hakkında herkes çok fena 
söyliyorlarda bende sahi 
zannetmiştim, eslafurullah ha· 
taya düşmüş olduğumu şimdi 

mübarek yüzünü görmek ve 
tatlı sözlerini işitmekle anlıyo
rum., diye yalvarmıya başla 
maş. Hülisa, teşbihte bata 
olmaz, derler. 
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[.v~URLAR 1 
Buaun Baklenilen Vapurlar 

Selamet - Türk - Ayvalıktan 

Cide " - Cideden 
Uğur 

Feyaz 
" 
" 

- lzmitten 
- Bandarmacıan 

Recele Karol - Romanya -

ı<östenceden 

Assun:ıione - ltalyan - Ceno• / 
.,adan 

Lotus - Fransız - Marsilyadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Merıin .. Türk - Ayvalığa 

Eğe ,, - lzmir Pire 

lıkcnderiyeye 
lktısat - Türk - Rizeye 

· Gül Nihal - " - Bandırmaya 
Burıa ,. Mudanya 

gemliğe 

Daçya - .Romanya - Kösten
ceye 

Kaldea - ltalyan - Batuma 

Seyrisef ain 
Mekez acenteıl: Galata köprü 
Bqr B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keciı Milhürdar ude hana 22740 

Trabzon ikinci P. 
(CUMHURİYET) vapuru 

1 Mayıs perşembe akşamı 

Galatadan İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize, 

Hopaya kalkac<tk, dönüşte 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon. Polathane, Göre
le, Giresun, Ordu, Fatsa, 

Ünye, Samsun, lne
bolu, Zonguldağa uğnya
cakbr. 

26000 kilo Karpit ile ida
renin bir senelik ihtiyacı 

olan miktar ve esamisi şart
namesinde muhaı rer ECZA· 
YI TIBBiYE mubayaa edi
lecektir. Münakasa 11 Mayıs 
931 tarihinde icra kılınaca
ğından talip olanlar timdi
den ~artnameyi görmek üze
re ve münakasa gününde 
% 1 O nispetinde teminat 
akçelerile levazım münakasa 
komisyonuna müracaatleri. 

Gülhane B~vliye Muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
Seyahatten avdet etmiş ve mı..a

yenehanuinl Babıilide Tllrk Oc:ıf ı 

11ruında Silreyya Bey apartımıınıaın 
4 numaralı dalreaine n aklederek 
hHtalannı kabule ba~lamışlır. 

1 LAN 

M. H. M /eri Türkiye 
Umuıni Ajanlıgından: 

Türk - lngiliz M. H. M. si 
1 1 Temmuz 931 tarihinden 
5 Eylül 931 tarihine kadar 
yaz tatiline karar vermiıtir. 

Bu müddet zarfında evrakı 
usuliyenin tevdiine ait müteal
lik müddetler cereyan etmiye
cektir. 

Mezkur Mahkeme reisinin 
iş'arı üzerine ilin olunur. 

~i) 
En ili Avusturya 

TIRPANLARI 
Gayet ucuz fiatla yalnız Mar
puççular' da Bama tan Han 25 
numaralı yazıhanede aabhr. 

DtlSELDORF CANiSI 
Adalet huzurunda 

kızı parçalayan 15 
cinayetlerini 
bu canavar 

anlatıyor. 

kimdir? 
içti ve Bunların kanını nasıl ve niçin 

şehvetini nasıl tatmin etti ..• 
Nakili: Halim Hüsnü 

Bu eserin yalnız Almanya'da ilk tab'ı 100,000 nüshadır. 
Naklettiğimiz Kitabın aslı 18 inci tab'ıdır. Eser bütün dünya lisanlarına 

tercüme edilmiş, vak'anın tafsilatı bütün cihanı şiddetle alakadar etmiıtir. 

Caninin Mazohist oldugu anlaşıldı. Gerek katilin ·ve 
maktullerin Fotografları da esere dercedilecektir. 

İLK FORMA 

Bakkallar Ce
miyetinden: 

Bakkallar cemiyeti idare heye
ti intih<lbının mayısın onuncu 
pazar ve on birinci pazartesi 
günleri icrası mukarrer bulundu
tundan cemiyete mukayyet esna· 
fın eyyamı mezkürede uat ondan 
on sekize kadar cüzdanlarını hi· 
mil~n ccmi)'et merkezi idaresine 
ıclerek reylerini iatimal etmeleri 
ilan olunur. 

Muayenei sıhhiye cüzdanları
nın tebdil zamanı hulüJ eyledi· 

tinden bilahare teahhura meydan 
kalmamak üzere esnafın vakit ve 

zamanile cemiyete müracaat ede

rek cüzdanlarını tebdil ettirmele

ri ve üçer kıt'a fotoğraf getirme• 
leri ilin olunur. 

Darülbedayide 
MÜSAMEREI 

MUSiKiYE 
7 Mayıs tarihinde Darül

bedayi tiyatrosunda Alman 
erkek ve kadın muganniye
lerinden mürekkeı:- bir he
yet . tarafından bir müsame
rei musikiye verilecektir. 

İdare eden Cekalan ma
estro: THEO JUNG 

Solist : Mm. Gctrud Zie-
kowdur. 

Program şudur: 

Mendelsohn : P AULUS 
a) Uverture. b ) Taganni 

orkestra . 
c) Sopran ve orkestra. d) 

chor ve orkestra. 
Schubert : H-moll SİN

FONlsl 
a) Allegro moderato. b ) 

a=ıdante con moto. 
Haydn: DÜNYANIN YA

RADILIŞI 
a) Uvertür. b) Taganni 

ve orkestra. 
c) "Llhuti haberler" ta

ganni ve orkestra. 
Fiatlar: 3, 2 lira. 
Yer istiyenler, Beyoğlu 

Tünel civarında TEUTONİA 
Alman kulübüne ve Tünelde 
Platner kütUphanesine mü
racaat etmelidirler. 

Adalar Malmüdürlü
ğünden: 

Satılık ana No. 12 Firuz ıo

kağl hamam karıısında Cami 

mahallesi 113 metro miktarında

dır. Bina lntaaına salih ve •okak 

zerindedir. Tahmin olunan kıy· 

e ti pefln olmak ,artUe 113 lira 
t.>v kuruftur. Satıt muamel~si 17-. 
5-931 pazar gilnil saat 14 te 

Adalar Malmlldürlüjünde aleni 
mlsayede He 1apılaeakbr. • 

İNTİŞAR ETMEK ÜZEREDİR. 
üccar ve Banka memuru olmak için 

Cumartesi ve çar,amba wünleri Hat 16 dan 18 ve rece 
19-21 e kadar iki aımf açılmıştır. Malumatı ticariye, ilmi heaabı 
ticari, uaulil defteri: Baaita, muxaafa, Pakradomar, Amerikan 
usulü ve bankacılık 4 ay ı:arfında tamamen tedriı olunur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci fahadetnamesi verilir. 
ve İf tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 mayıı cumarteıi 
rünü ba,lıyor. Programı meccanen almak ve kaydolunmak için 

Beyotlunda Pera l'alaa sırasında, Amerikan lisan ve ticaret 
dershanesine müracaat. Husu.t dera dahi kabul olunur. 

Agop Pakradoni 

.. 

RIY ATI 
KiLar sınıfın niıanei zarafetidir. 

Haki~ kolonyalar, zarif losyonlar, 
nadide ekstre ve parfönler 

Bntnn çeşitlerini lıtanbul Yeril mallar ~ 
pazannda bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Y alıkö§kü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRtV-A T F ABRIKASI 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrnt Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKt 

AL TiNCi NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli ıön!lnıt-mit bir süratle gider •• 

İstanbulun en kuvvetli, 

en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESİ 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniı:. 

• 
Tütün inhisarı UınU" 

mi Müdürlüğünden: 
1 Bahariye de iplikhane ambarı avlusunda yapılacak b:::; 
inıaatı 11-5-931 Pazarteli günll saat il de pazarlık .;it' 
ihale olunacaktır. Arzu edenler ıartname ile pllıı ve k UJtl' 
meyi her gün Galatada mubayaat komisyonunda gör~~ 
Taliplerin dörder yllz liralık teminat mektubunu bimıl 
ları lAzımdır. 

--~~~~~--~~~~-______-/' 

MOND-EXTRA 
iyi tıraı olmuı bir çehrede fev

kalidelik göze çarpar. 

Size bu iyi tıraıı da ancak 

MOND - EXTRA bıçağı temin eder. 

Her yerde satılan bu MOND-EXTRA 

bıçağının 1 O adedi 7 5 lruruttur. 

Toptan satıı : Ktirkçnbaıı Han, No. 4 Galata· 

PIYER PIRIMY AN./ 

Eskişehir vilayetinden: 
Eskişehir - Çifteler tarikinin 17000 .. 22000 kiloDI~ 

arasında yapılacak tamiratı esasiye 16432,23 lira bed~ 
22-4-931 tarihinden f 2 mayıs salı gilnii saat on beşe 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. ~ 

Talip olanların bedeli keşfin %7,5 u nisbetinde te ~ 

akçesi · veya bank mektubu vermeleri, inşaatın devamı "": 

detince bir fen memuru veya liyakati Nafia Başmühendi.ı' 
ce musaddak bir çavuş istihdam etmeleri meşruttur. ~ 

--· Evrakı keıfiye, şartnameyi görmek ve inıaat bak fi 

~azla ma.~ü~at alm~k~ iıtiycole~in ~afia bat:nUhendiıli~ il' 
ıbale ıunü de Vılayet t:ncumemne müracaat etmelert 
olunur. 

Tayyar 
• 

pıyangosu 

4üncü keşide 11 mayıs931 dedi 
BÜYÜK ikramiye 
45~000 L f RAD IR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,0 Liralık ikramiye 
VE: 35,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

I" BAHRiSEFIT' SON POSTJ 
1 f E l E M E N K B A N K A S 1 evıat, Slyut, Havadlı v• Halk ,.,..,, 
1 l S TA N 8 U L Ş U 8 ES 1 Ware 1 1.tu.:i:'NW'llo•ıaaoi1' 

İdare merkezi: AMSTERDAM Şeref aokajı 35 . .J/ 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçe i: 3,250,000 FL. 

Galatada Karaköy palasta Telefon: 
Beyoi'lı.ı 3711·5 1.tanbul tlll tı.ıbeelı 
"Merke& Poıtaneal lttlaallnde Alla-

lemcl han, Telefon: fıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

TeJefw: l.tanbıal • 21UOJ 
Polla kutıuu ı l.tanbul - 74pl ostlo 
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