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' 
intihabat 
IJll Sabah 
~tışfadı 
8 
llı Müstakiller H. F. 

d~dan Müzaheret lste-

Bu Sabah, Son Defa Toplanarak Müzakerede 
Bulunan Müntehibi Saniler, Saat Sekizde 

• 

•ıer, Polis Propaganda-
Ya Mani Oluyor 

t --ij ~tabap teftiş heyeti, Ha-
L,lttiYeti Milliye ve Çocuk 
..::anıı tatiline rağmen dün 
de Yediye kadar belediye
ta toplanarak yeniden mil
-. caat eden 20 müstakil 

lllzedin istidalarını tetkik 

Üstteki resim-
. leı: Müstakil 
namzet/ trden 
kenan Ömer, 
lzmir fırka 
namzedi Sadet-

& - tin, Müstakil
ı;:dr Meb'usları evlendirmek lerden Bahri ve 

intihap Salonuna Girdiler. 

.., 

Altta: kazım 
kara Bekir Paşa, 
meb'us intiha
bından bir in

tıba, Cafer Tay-
gar Paşa 

.. namzetliğinin konduğuna Sülegnı,,,,. #,#er 

•o!lligen Übegdallah Efendi Adetleri gittikçe ctrtma ) -(· -..

4
--- ... 

8 
Jd ı.ehiş heyetine müracat ederek 

~'.. polise havale etmiştir. temayülü gösteren müstakil Müstakil Namzet~er 6) yı U U müstakillen namzetliğini koymuş-
ulltı ak k d namzetlerin 40 _ 50 yi bula- ·' ,. tur. Bu suretle şehrimiz de müs-
e<f şama a ar müracaat bileceğini kaydetmiştik. Bu l-Cemil Pata: Eski şehremini 7-Arif Feyzi B. Muallim . takil namzet yekunu 49 a baliğ 
'-'i~ müstakil namzetlerin tahminimiz tahakkuk etti ve ı-zıya Molla Eıki şehir meclialnd~\ ı• :-Mua~Um LQtfi ~· Vefa Me~~ebın~~ j olmuştur. 
~ arı 46 ya baliğ olmuş- dün akşama kadar müracaat- 3-Ahmet Osman M. Eşya amili i". -Gahp Kemah B. Es 1 se ır HEYETi TEFTIŞIYE R1Y ASETI ALIYESINE 

l~l.. Kanunen bu...n\n milnte- çıların adedi (46) yı buldu. 4-Sal"h B A akkabıcılar reiıl ~0-Haaan Rıza Eski demokratçı Efendim, ... Q, 15
.. l • y 11 A - f B E k" t . 

sanilerin rey atacakları Hemen cümlesini millet ve 5-Hallt Cemale. bir mecmua ıahibl -.rua • 5 1 gaze ecı Cümburiyet Halk Fırkasına 
~t sekize kadar telgrafla memlekete hizmet gayesile 6-Cemıtl Oğuz B. füıkJ kAtlbi mes'ul [Devamı 1 nci .ayfamızda 1 mensup ve programına sadık 
il olsa tlı'k ı'çı·n mu·· - ortaya atıldıklarını beyan eden, " göru·· le · f k oldugy um cihetle müstakili en ~. namze namzetliklcrini koyan zavattan memış, ır a umum 
"'ta.t k b l dil" d b bu zavabn listesini aşagıy ya ~ merk · H t d'l · t• · b' ı y k ld y ~ . a u e ırse e aş- . k hemen· hiç birine rey vermek e~ıne. mura~a e ı mış ır. me us uga oymuş o ugum 

'-· 'b1r müracaat yapılmamış- kaydediyoruz. içlerinde esba ·ıstememektedirler. Bu münase- " , Vazıyeb tenvır edecek ta- namzetliğimden feragat ve 
'4f ı:- m"eb'uslardan Serbes Fırka lim t ı ·· t kil f ı d•v• · 
t ' .:..velsi gün Cemil Paşa betledir ki bu toplanmaları a ge mezse mus a nam- sar ı nazar ey e ıgımı arz 
'~" erkanından da simalar bulunan 

1
1 f"ki zetlik mevkil · d b"rk nm eylerim efendim. 

1: -,a.nrıamesini dagıtırken po- a..u lı'ste mu··nasebetı"le mun·· tehı'- yapıyor ve aralarında ı r b erın en 1 açı 
~ llıini olmuştu. Dün de 0 teati ediyorlar. . " Okf kaJıfması I ihkltimalbi bbile, Güzel aan'atler akademisi muallimlerinden 

Müs~ 
TIR 

Küçük İstanbul 
Valisi 
ıVlatbaamızda 
Rezmi Bey İstanbul 
Vilayeti Makamında 
Yapacağı lc~aab 

Anlatıror 
.Istanbul Valisi Rezmi B. 

dün matbaamıza geld~ . 
T ahrit heyetimiz arıısında 

oturdu. Kendisile görliştük, 
yarm işgal etmiy~ buşlıyacağı 
makam ilf. berc1ber ne giki 
icraata girişeceğini ıorduk 

lstanbul Çocuk valisi Rezmi 
Begin dün m•tbaamızı ziga-

retinin bir intıbaı 
Bu sualleri küçük valiye soran 
tahrir heyetimizden küçük Ne
bahat Hanımdı. Bu r.ıülikat 
dôrdüncü sayfomızdadır. Yeni 
valimizin tasavvurlarını o say• 
faya müracaatle öğrenmiş 
olursunuz. 

Adanada Soygun 
Adana, (Hususi) - Ceyhan 

civarındaki Sarıçam mevkiinde 
Kozan yolcularını soyan on iki 
haydut jandarma tarafından 
takip neticesinde yakalandılar. ~ b k bi saniler arasında bir hayli Dün Akşama kadar bellı pe zay 0 ma a. e~a e.r' Nazmi Ziya 

~~ditt ulun ilk müsta il nam- tereddüt vardır. İ . . l U b tile yine mevcuttur. Bu haletı ruhıyenın 
~ ~i~~ m~~m~ & h~~~~ ~~ fıoaknmmekr~d~~telanıl~Q ~r ~~ ~m~ ü~e~~ ---------A-z-'le--n-4e_c_l_is-z.-n-d-e--------~, 1taıi Ar'f F · B b t d r a mer ezın e op ""' • v k b k h ıvıı ı ~~ ı eyzı . as ır- şu ur: 

8 
ık bulunan dört müstakil gım z şu me tu u. ısmı ma -

ti beyannamelerin tevziine Müntehibi saniler, sızan ç • a susumuzda neşredıyoruz. 
[I) · ti .. .. t k·ıı z tl'k · · mu"nasişp sıuı ı .. 1 . ~vamı 7 inci sayfamızdaJ rıvaye ere gore, mus a ı en ,nam e ı ıçm -= Nanzetlikten stıfa 

~.. ••k Mı ki l• 'T' h • U f • • D •• Ç /ışfı Müstakillen namzetliğini ko-
C\llÇU e ep l .1 a rır neye zmzz un a ~ran zavattan biri istifa etmiş· ı ·, 

t)h Grdüncü Sayfamız, Bu Küçük Mu- ~:d;;;;:::::. a~:::e kay-

. 1 • E • d • B v k • • Dün gece geç vakit intihap ari-ır erın serı ır, egenece sınız -....................... ~L-.. ··~·· ·'4·· 
Bir Müntehibi -ı 
Sani Diyor Ki: 
Aldığımız mektuptur: 
Efendim, 
Ben daima gazetenizi okur 

bir kariim. Politika huıuıu11da 
müntehibi sani oldum ve şaşır
dım, kaldım. Yapacağım şudur: 

" Fırkanın müntehibi sanileri 
an zak fırka azalarına rey verir
ler. Bu itibarla namzetliğini va
zeden eşhasın cümlesini Halk 
Fırkası namına namzet göstermek 
lazımdı. Bir intihap, tayin sure
tile olamaz. Yokaa ayrı bir fır- ! 
kanın müntehibi sanileri müstakil ı 
veya Serbesçiye rey veremezler. 1 ~aı.-i;;....;;ı..,_. 
Doğrusu bizim işi aklım almıyor. k b d • · 

Tahrir Hegetimiz iş başında 
Efendileri• dlier birkaç ark&daılan) 

Aııe rcısi - Og· ullarım, damatlarım, ayın ıra erıerım, KomisyoT1cu, mutemet 
Tahir beraber namzetliğimizi ~ , ~hm; belki birimizden birine 

t eder 



:.! ~ayfa 

Tayin 
Amasya hukuk hAkiml Yu

suf Ziyaettin Bey Cumhuriyet 
vapurile mahalli memuriyetine 
hareket etmiştir. Yeni vazife· 
sinde muvaffakiyet temenni 
ederiz. 

..... 
C h B ( Ç b ı 't şahsiyettir. Kazanırsa yine bu 

ev er ey em er ı aş, 1 . b d · • tm' 
A .k r ahali . d . u vı cena mı erıg e ıyece-

tı a ıpaşa m esın e, camı f ğine eminim. 
a >kağında 17) ıt-

- Bu gibi şeylerle meşgul Cevat B. (Çapa, Seyidömcr 
olmaklığım caiz değildir. mahallesinde, Küçük hamam 

* caddesi 84) 
Mehmet Emin B. {Fatih, - Ali İhsan, Kizım, Rafet 

Nişanca, Cabi sokak 10) Paşaların Dürüstilerine ve mem-
- Kazım Karabekir Paşa leket için hayırlı fikirleri oldu

ıenelerdenberi ezber cihet ğuna kaniim. Meb'us olmalan 
maddeten ve manen büyük beni mahzuz edecektir. Kafi 

fedakarlıklarda bulunmnş bir değil mi? 

SON POSTA 

izcilerin Geçit Resmi 
Diln Gülhane parkına mek

tepliler serbestçe girmiş, halktan Dün lstanbul izciler birliği
Himayei Etfal menfaatine on n mensup izciler de parlak 
kurllf duhuliye alınmışbr. o r geçit resmi yapmışlardır. 

Burada toplanan küçük Geçit resmine Ameli Hayat, 
mektepliler de çok güzel ve Erkek Muallim Mektebile F ey
eğlenceli vakit geçirmişler, ziati, Fevziye, Galatasaray 
müsabakalar yapmışlardır. As- Hayriye, lstanbul, Kadıköy, 
keri muzıka, Mehter takımı Vefa. istiklal. Kabataş, liseİeri 
tatlı havalar çalarak yavrulan r izcileri iştirak etmişlerdir. 

Muallimlerin Kazanç Vergi
leri iade edilecek 

Barem tatbik edildikten 
sonra ilk mektep mual
limlerinden kesilen yüzde beş 
kazanç vergısının tahsiline 
devam edilmiş idi. 

Muallimlerden de kazanç 
kesilmemesi ıçın vekaletten 
emir gelmiştir. 

Garbi Trakyada Mubayaa 
Edilecek Emlak 

Atina, 23 (Hususi)- Türk -
Yunan itilifnamesinin tatbi
katile iştigal eden nazırlar 
enciimeni itilafname ahka
mından olarak, Garbi Trak
yada Yunan hükümeti namı
na mübayaa edilecek bazı 
emlakin bedel ve tahsisa
tım kabul etmiştir. 

Balkan Haftası 
Yunan Talebe Ve Mu
rahhasları Dün Geldiler 

Dün, ay sonuna kadar de
vam edecek olan Balkan haf
tasının ilk günü idi. Bu mü
nasebetle ıehrimize Y unao 
darülfünunlulanndan mürekkep 
bir talebe kafilesi geldi. Bun
ların başında M. Makas bu
lunmaktadır. M. Makas bura
da Ankarada iki konferans 
verecektir. 

Yarın 1 1 de Galatasarayda 
Balkan Turizm federasyonu 
ilk içbmaım yapacakbr. Kon· 
grede bulunacak olan Yunan 
murahhasları M. Ağapitos ve 
M. Blumia dün ~ehrimize gel· 
mişlerdir. 

Nisan~ 

Tarih~ 

TUrkiye • ispanya 
Ankara, 23 (A.A) - HükOtııe' 

timiz İıpanyanın yeni rejiırılııl 
tanımıtbr. 

Antalyahlarm Muhakemesi 
Denizli, 23 (Huıusi) - Ant•l

yalı 150 maznunun muhnkenıel~ 
ne deYam edildi. Müddciuınuıı>' 

maznunların tecziyelerini i tcdL 

Vapur ücretleri iniyor 
Şirketi Hayriyenin bilet OC' 

retleri tenzil edilmişti,.. Yeııl 
tarife 1 haziranda tatbik edi
lecektir. 

HilAliahmer Kongresi dJ 

Hililiahmerin •enclik kongre.t te 
buriin ötledcn ıonra viliyet .,. hi 
(onunda yapılacaktır. 

Oç Heykel Bulundu 
Üskübide 1, Boluda 2 taıı' 

büyük ve kıymetli heykel bıı• 't 
lunmuştur. Bunlar MilattaO 
sonraki devirlere aittir. Müı~ 
ler müdüriyeti bu heykeller- , 
İstanbula getirtecektir. 

Harabelerde Hafriyat 
Biı:kaç giin evvel bura~ 

gelen Amerikalı profösör fd. 
Vollcs Maarif Vekaletindeıl 
izin alarak Bodruma gitmişti!'• 
Orada Halikamas barabCle' 
rinde asan atika tetkikab yl' 
pacakbr. 

Bundan başka eylül ortl' 
lannda da bir Alman heyed 
gelerek Bergama harabell' 
rinde hafriyat yapacakhr. 

ı · Son Posta'nm Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Mütereddit 

. 1: Yolca - Hasan Bey, ben hiç Halk 
Fırkasına girmedim ; ben bu fırkaya daima 

muhaliftim. 

2: Yolcu - Fakat beni fırkadan bir iki ı 
adam tCfvik ediyor: "Müstakil olarak nam
%etliğini koy in diyorlar. 

3: Yolcu Fak at bir tilrlü cesaret ede-
miyorum, ne dersin Hasan Bey? j 

4: Hasan B. - Sen teşviklere aldırrnıı~~ 
yine olacağına varır. Git şu asmalı kah" 
bir sade kahve iç ve uzaktan ıeyret f 
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liergün 
Kirnler--

Aliistakil M eb ·us 
Olabilir 
Bu M. ZEKERIY A 

lir~ g(in müntehibi saniler, 
t6rGJ Je ~tibap tarihinde misli 
lf llleını• b-yük· b" 'f ._ il Yı u ır vazı e 
liste e ~ükelleftirler : Mec
ltr, ~dı fırkalarının fikir ve 
lh·-ll Ilı tenkit edecek meb'us 
:"""l!Zet} • "1u erıne rey vermek ve 
.... ~if Mec~isinde kendilerine 
teti hır zümre vücuda 

t'tnek. 

, .... 'tı·ı~nız şimdiye kadar nam
""'C{ ııqe . . 
tetı . rını koyanların hüvi· 
"ni~rı?e bakarak müntehibi 
tered~ı.n reylerini verirken 
~ üde düşmeleri çok 

Q~eıneldir. 
llteb~ce Mecliste müstakil 
~ıtı Us sıfatile bulunabilecek 
-._keleAr şu vasıflan haiz ol-

I lazımdır : 
lt"rı - Halk Fırkasının pro
~na ınubalif muayyen bir 

2 
aın sahibi olmak. 

~rıica - Prensip itibarile Halk 
~ sandan geri olmamak. 
ltıi h f ak • te mu a az Ar, mürteeı 

Lı ~l liberal mesleklerden 
"ilin' il 
-. 

1 tizam ve müdafaa et· 
~ek, binaenaleyh akidece 
•c afazakc\r olan terakkiper
t~ fırka mensupları ile, libi
pltkrni ınüc!afaa eden Serbest 
lbeb~ mensupları miistakil 

3 US olamazlar. 
~t - Meb'usluğu bir tstira
ltttık b~sıtası, vatani hizmete 
-e a il verilen bir mükafat, 
~1ırı' aiyast hırslan tatmin için 
'el llnılan bir basamak telakki 
"'-~~ müstakil meb'us ola.-

tt~huki şimdiye kadar nam
f'rtı erini koyanlar içinde bu 
bcltı arı havi olan kimseler 

Q en de yok gibidir. 
~lb en, nıüntehibi sani olsay
~ .• bunlardan hiç birine 
\~1tni vermez, intihap işinin 
'-1 °Yuncak olmadığını göster-
~ çalışırdım. 

Ptasrı ııe, vazifesini müdrik, 
~llnn muayyen, Halk Fu
~.. • muhalif, fakat içtimai 

'li •• 

~ 1taaı meslegi aol namzet· 
ı_;,. ıuadır. Bunlardan gayn· 
~lk F arkasını le o.kil 

er. 

t Acemi Şoför 
~~~~n Sefirinin Otomo

ltıı Nasıl Kaçırdılar? 
~ -
~ k"elki geco sabaha karıı 
~~ada bir garajda bulunan 
~ ıefarethanesinin· otomo· 

fi .. ~p kaçırdılar. 
~ıtdlse etrafındaki malumat 

r: 
~llrajda hademelik eden 
ı_;ct_ il .isminde birisi son ay· 
\\ bıraz ıoförlük öğrenmiş 
~Yalnız başmn otomobil 
'ıntttır etmek bevesinı düı· 

~~h~yet evvelki gece sabaha 
dtaaıı garajın diğer müstah· 
'ta~ri uyurken Efgan sefare
~l)buıne ait Buik markalı oto
'~ ~ binerek yola düzülmüş. 
~ t tam Tophaneye vardığı 
~it İ" ~artıdan sur• atle gelen 
~rı:aıye otomobili görünce 
L"°~~! ıonra direksiyonu 
~ ıre duvar kenarına 

~!)~ bu işi yaparken oto· 
'ti)~ .ıüratini kesemediği için 
~tP.~il bUtUn hızile duvara 
~ve parçalanmlfbr. 

~- ' hu hadiseden soma :"t,c otomobili orada hıra• 
Ç11Uf vo heall& tuta-
• 

•• 
Doğan Ve Olen 1 Son Postanın Resimli Mak~lesi · Çocuklar 

1 

1 - Başka memleketlerde doğan 1 2 - Bizde çocukların 6)meıi 
çocukların yaşaması asıJ, ölmesi gayri yaşaması gayritahiidir. 
tabiidir. 

asıl. ! - Çoculr me•ele•i11I hRlldmek laUyoruk, 
•••eli memlekeUe çocuk doğumunu teşvik etmO?kle 
kalmıyarak, doı}an 5ocukların ya~amalanm da t~mln 
etm•k llı:ımdır. Oogurmak kolay, biiyütmek ıtiçttir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Hizmet Ateş 
Püskürüyor! 

----
lzmir Müntehibi Sanile

Namzetlik/erini Koyan Eski j 
• • • Muhalif !er Neler Söyliigorlar? 

rine HitabenYe~B~ --E-s-~--T-u_a_k_k-~-e-rv_e_r_k_~_e_n_R_a_f_d_,_K_i-zı_m_k_a_~_B_e_k_k_v_e_ 

Beyanname Neşretti Cafer Tayyar Paşalarla Feridun fikri Beyin milstakilleo 

hmir ı 24 (H.M) - Hiz
met gazetesi intihabat işinde 
yaptığı neşriyat ile alakayı 
celbetmiye başladt. Bu arada 
bugünkii nüshasında müntehi· 
bi saoilere hitaben uzun bir 
beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede ezcümld şunhrı 
söylemiştir: 

''Muhterem Beyler, siz fırka
mz için en tehlikeli şahsiyeu 
kendi elinizle intihap ederek 
başınıza dert almak mevkiin
desiniz. 

Fırkanız kendi yolunun en 
doğru yol olduğuna inanmıştır. 
Bu sebeple karşısma çıkacak 
olanları bir hamlede ezi•er& 
ceğini zannediyor. 

Türk inkılabı aize fikir mü
sademesini ve mllsademenin 
anahtarını teslim ediyor. Müı· 
takil, hayır, Halk Fırkasının 
programma muhalif şahsiyetler 
seçeceksiniz. Seçeceğiniz zevat 
Halk Fırkasınca sevilmemiş 
olabilir. Yeter ki bizzat Halk 
sevsin. 

Reylerinizde hassas olunuz. 
vicdanınızın ıeıinden başka 
hiçbir sese ehemmiyet verme· 
yiniz. 

Şimdiki gibi tek fırkalı 
ciimburiyet olamaz. Bugün ata
cağınız ilk adımla memlekette 
bayırh ve samimi vaziyetin 
teessüsüne hizmet etmi§ ola
caksınız. 

Muhterem Beyler vicdan 
azabı denilen şeyden korku· 
nuz. 

Memlekette efkirı umumiye 
denilen bir kuvvetin mevcudi· 
yetine iman ediniz. 

Ahval mükemmeldir, eski-
sinden fazla para kazanıyoruz 
dedikleri için meb 'usluğa layık 

namzetlik!erinJ koydukları kısmı mahsusumuzda münderiçtir. 

Bunlardan Rafet Paşa şu beyanatta bulunmuştur: 

- Ben siyasi hayata atılın..,, Medis girmiş ve çıkmış bir 

adamım. Bu suretle programımın malüm olduğunu zannedi

_yorum. Ben laik, cürohuriyetçi ve milliyetd olduğumu vaktile 

spat ettim. 
1 

Muhalefet, Kavga Dem~k Değildir 
Eski Terakkiperver Fırkanın ı namzetliğimi koymayı bir va

laik olmadığı iddiası da hiç zife telakki ettim. 
doğru değildir. 1-~em ben müs- Program meselesine gelince: 
takillen çalışmak istiyorum, Esasen Halk Fırkasının pro
Esasen Terakkiperver Fırkanın ır gramını tenkide davet edili
programı bugün için geri sa- · yoruz ve henüz bir fırka ha-
yılabilir. )inde değiliz. 

intihap edildiğim takdirde İcapederse dört senelik fa· 
ne yapacaksınız, diyorsunuz. sıla zamanında tahassüJ etmiş 

Bizi oraya g8steriş olarak yeni şekillere nazaran bir pro
çağirmıyorlar, bizden muhale- gram da tertip ederim. 
fet istiyorlar. Orada hikmeti • 11 Şahsiyetim ve içtihatlarım 
vücudumuz. bu olacakbr; fakat ~ I< apağı yukarı malumdur. 
muhalefet demek yıkmak ve f Şimdilik şunu söyJiyeyim ki 
kavga etmek demek değildir· birinci fikrim tek der eceli 

intibaptır. 

Feridun Fikri Beye Gelince .. 
Gene eski muhaliflerden 

Feridun Fikri Bey do ıunları 
söylemiştir 1 

Bizim yapacağımız muhale
fet memleketin hesabına kay
dolunabilecek muhalefetlerden 
ve eaas itibarile de memleke
tin siyasi terbiye seviyesini 
yllkaeltecek muhalefetlerden 
olmalıdır. Böyle olmıyacakıa 
yerimizde oturmak çok iyi 
bir şeydir. 

K. Kara Bekir Pş. Diyor ki : 
- Halk Fırkaıanın son ka• 

rarı karşısında milstakillen 

- Programım bilhassa aarJ 
hukuku amme va cümhuriyet
te siyasi, iktisadi hürriyetin 
temini, adaletin güzel tevzii 
için kat'i tedbirler, halkımızın 
kudretile mütenasip maliye 
esaslarını mildafaadan ibarettir 

• 
ister 

• 
ister 

• 
inanma! 

• 
inan, 

İstanbul için namzet davet ederek meb'usluk 
gösterilen muhtelif ınes- için bir talepname dol• 
lek mensup' <lft 1çinde bir durmaları teklif ediliyor. 
kunduracı, bir tesviyeci, Fakat bunlar bütün bu 
bir de iş ustasa var. muamelelerden birşey an• 

Bunlar gazetelere be· lamıyorlar · Nihayet meb '· 
yanatta bulundular ve us namzetleri listesinde 
namzetliğe nasıl seçildik· isimlerini görünce fa~ı· 
)erini anlattılar. Bu iı.a· 'rıyorlar. 

1 

İzmirin 
Mütakiller 

E~,_seriyet Halil Ve To
kadizade Şekip Beylere 

Rey Vermek İstiyor 
İzmir, 24 ( H. M. ) -- Mün

tehibi saniierden bir grup 
Tokadi zıde şair Şekip ve 
eski meclisi meb 'usl!n reısı 
Milaslı Haiil Beyler~ mürncaat 
ederek müstakil namzetiikierini 
koym·y:ı teşvik ettiler. Şekip 
ve Halil Beylerin roeb'us se
çilmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Ceyhanf~yezanı 
Felaket, Zannedildiğin

den Fazladır 

Adana ( Hususi ) - 5eylap 
felaketine uğrıyan mmtakalar
dan gelen son haberler, feca
atin, !şitildiğinden çok fazla 
olduğunu anlatmaktadır. F e
yezanın kurbanlarından olan 
(Herekİi) köyünde vaziyet çok 
fecidir. Evler sn üstünde yü
zen kulübelerden farksız bir 
haldedir. 

Hililiahmer cemiyeti geniş 
mikyasta yardım faaliyetine 
başlamıştır. Köylüni.in ümidi 
ljimdi bu yardıma bağlı bu
lunmaktadır. 

Bir Arazi Meselesi 
f zmir, (Hususi) - Avunduk 

:ı:adelere ait bulunan Bulgurlu 
çiftliği civc:ıranda hazioeye ait 
geniş bir arazinin çiftlik hu• 
dudu dahiline alındığı haber 
verilmiş tahkikata başlanmıştır. 
Bir heyet çiftlikte keşif ;rapa-
ca~dır. 

Bir Namus Hırısızı 
Konya, (Hususi) - Çalgıcı 

Mehmet isminde birisi Hacı 
kız mahallesinde Naciye ismin
de genç bir kızı berbat etmif, 
yakalanmıştır. 

Adanada Menenjit Salgmı 
Adana, ( Hususi )- Şehirde 

aalgın bir şekilde devum eden 
Menenjit hastalı~ı son günier
d~ azalmıştır. 

görülenlere bilmecburiye rey 
vermekten mütevellit günahı 
tam manasile yapan birkaç 
muhalif seçmek kefaretile 
karşılayınız. Memleket size ba· 
yor. Tarih size bakıyor, sandık 
başına uğramadığı halde fırka 
tebliğlerinde klmilen İftirak 
ettiği zikredilen milntehibi 
evveller ıize bakaoyr. Allah 
muininiz olsun. 

hattan öğreniyoruz ki, bu lstanbulun beş altı yUı 
adamlar işlerile gliçlerilc bin ntifus içinde meb 'us• 
meşgulken 

1 
bir gün meç- luk piyankosunun bu 

bul bir adam bunları ziya· ' adamlara düşüşüne naza
rete geliyor, kendilerile rao, bu defaki intihabın 
ıörilfllyor, sonra onlara bir piyankodan farklı ol
Halk F arkası merkezin• duğuna artık ı 

1 Aydımn Kadastrosu Yapıhyur 

Yeni Bulgar Kabinesi 
Sofya, 23 ( A. A. ) - M. 

Malinoff, yeni kabinenin tq
kiliae memur edilmiftir. 

ister inan, ister lnanmal 

Aydan, (Hususi) - Ka<las
tro fen heyeti müdürü Halit 
Ziya B. buraya geldi. Aydının 
kadastro işlerile meşgul ol· 
maktadır. Halkın müracaati 
üzerine burada kadastro tat

IL.-------------------------'1 bikatma başlanıldı. 

Sözün Kısası 
Mavi 
Boncuk 
Hikayesı 

•• 
Mavi boncuk hikiyeaini bi

liyor musunuz? Doğrusunu is
isterscniz ben iyi bilmiyorum • 
Fakat şöyle birşey: Dört zev
cesi olan bir adam, her birine 
ayrı ayn ve gizlice birer mavi 
boncuk verrdş. Sonra da, en 
çok sevilmek ihtirasile yanan 
ve bunun teminabnı arıyan 

dört kadına bir:len demiş ki: 
- Mavi boncuk kimde ise 

onu seviyorum. 
Kadın meselelerinde, basit 

mahluklara muvaffakiyetle oy
nanan bu oyun, politika me
selelerinde de kurbanlar buldu. 
ilk partide bütiln namzetlerin 
ellerine birer mavi boncuk 
tutuşturuldu, llmitler verildL 
Teşvik teşvik üstüne. Cevdet 
Kerim Bey, kimbilir kaç bet
bahtın kalbine bu mavi tlmit· 
Jeri aşıladı 1 Namzetlerin çoğu 
fırkadan bu gizli vaitleri se
vinçle aldılar ve listeyi ümitle 
beklediler. 

Bırinci partide, neşredilir 
edilmez, mavi boncuğun her• 
keste olduğu meydana çıktı. 
Benim hayret ettiğim şey, ikin
ci partide de hail teşviklere 
kapılanlar bulunmasıdır. Hem 
de ne isimleri Ali İhsan paşa
lar, Rafet paşalar, Cemil paşa
lar, Feridun Fikri Beyler ..• 

Kendi ümitlerinin kurbam 
olmak, saflığın ilk merhalesi· 
dir. Uykudaki hırslan istismar 
edenHalk Fırkası, meşru bir 
siyaset oyunu oynuyor. Ben 
bunu tabii buluyorum. Fakat 
herhangi bir kunduracı veya 
politikaya yeni giren bir kü· 
çük esnafla beraber, görgülil 
beylerin ve paplarıo da ilmit
lenmelerine şaşıyorum; fecri 
kizibi gör~rek günlerinin do;. 
duğunu zannediyorlar. 

Küçük Mektepli 

Tahrir Heyetimiz Dün 
Çalıştı 

Dlln küçük tahrir heyetimiı. 
saat ikide birer birer idare, 
hanemize geldiler. Kendilerine 
gösterilen yerlere oturdular. 
Hepsinin içinde dışarı verme
mek için güçlük çektikleri bir 
ıevinç seziliyordu. 

Kendilerine bir gazetenin 
nasıl çıktığım, nasıl çalı• 
şıldığını mürettiphanede ya
zıların nasıl dizildiğini, ma· 
kinede nasıl basıldığını gös
terdik. Hepsini bilyilk bir 
dikkat ve merakla takip et
tiler. Bilhassa makinenin işle
mesine, gazetenin çıkmasına 
hayret ettiler. 

Sonra kendilerine ne yaz• 
mak istediklerini sorduk. 

- Ne istersek yazabilir 
miyiz? Dediler. 

- Yazabilirsiniz, dedik. 
Derhal kolemlere sanldılu. 

Her biri kendi düşündüğünü 
ve kendi gördüğünü yazdı. Bu 
suretle b~günkü dördilncil 
sayfamızı vücude getirdiler. 
Bu Sahifeyi okuyunca ço
cuklanmızın kabiliyetlerini •İz 
de takdirle göreceksiniz. Ya• 
zılann imlllan, hatalan cıuha
fua ed:lmittir. 

Bir ınn;uk razeteci y•1na
larımıu teı~kkllr ederiz. 

.... 

• 
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ÇOCUK 

SAYFASI 

İdman Bayramları 
Nasıl Yapıldı? 

Bir: Günlük Muharriri
mizin Gördükleri Ve · 
Anlattıklar1 

Beşinci mektebin haksızlığı 
Saat 8,5 ta mektepten ha
reket ettik, Beyazıt meydanı
na gittiğimiz zaman daha 
hiçbir mektep gelmemişti. 

Biz oraya gittiğimiz zaman 
bir kaç haraket yaparak o
turduk ve biraz ıonra mek-

tepler geldiler. saat 10 da 
umumi mekteplerle hareket
ler başladı bilmiyorum bunda 
kaçıncı gelmiştik, biraz sonra 
numara yarışları başladı 

Bakınız bu nasıl oynanıyor: 
Her mektepten aekiz çocuk 

alınıyor, her mektep kendinin 
aynlmış olduğu çocuğu boy 
hizasile diziyor. Her mektebin 
önlerinde bulunan çocuklara 
bir numara, ikincisine iki nu
mara ve böyle ııra takibilen ço
cuklar numara ve böyle aıra 
takibilen çocuklara numara 
veriliyor. 

Muallim hangi numarayı 
ıöylerse o numaralar koşuyur 
hangi mektep daha çok kaza
nıraa o birinci geliyor bu ya
rışta bizim mektep kazanır 
fakat beşinci mektep ve diğer 
mektepler haksızlık ediyorlardı 
ıevgili kardeşlerim biz bu yüz
den bu haksızlığa çekmediği
miz için mektebimizle lnraber 
mektebe giderken bütün halk 
bize hakveriyordu. 

Nahşuı• 

MF 

o 

Mektebimizi 
Tamir Ediniz 
Beyoğlunun ortasında bulu

nan 35 inci ilk mektep Alman 
lisesi karşısında çok klShne ~e 
haraptır. 

Yerine yeni mekteplerden 
büytığUniln yapılmasını Vali 
beyden çok rica ederiz. 

A. Cengiz 

Çocuk bilmecesinde 
kazananların isimleri 
7 inci sayfaınızdadır. 

X"i1 n 'C m 

. . 
Dfin gazetemizde çalışan 

yavrular. 

~\ 

o 

ve size bu ıahifeyi . hazırlıyan 

Orta Mektepler
den Şikayet 

lıkmektepten çıkan talebe
lerden orta mektep muallimle-. 
ri memnun değildir. Bunun 
ıebebine gelince orta mektep 
muallimleri talebeleri derse 
Kaldırdığı zaman, bilmezse, 
o talebe muallimin gözünden 
düşüyor ; kaldırdığı zaman o 
talebeye eksik numara veriyor? .. 

Kabataş lisesinin ( 4 A ) ve 
( 3 B) sınıfları muallimleri Hadi 
Beyle beraber Timarhaneyi 
gezmişler, talebeye doktor 
Cevat Zekai Bey tarafından 
i:zahat verilmiştir. 

Kulüp azuından 

Ertuğrul 

23 Nisan Niçin Bize Bayramdır? 
Mondros Mütarekesinde fe

Da bir nihayetle neticelenen va
ziyetimizin düzelmesini lstiyen 
Mustafa Kemal, o zaman as
kerlikten istifa etmişti. 

Bu esnada Yunanlılar lmıl
re, lstanbula girmişler ve bU
ytık binalardan Türk bayrak
larıru indirerek kendi bayrak
larını asmışlardı. 

Bu tehlikeyi iÖren Muıtafa 

Bir Küçük Kızın Bayramı Anlayışı 
Kemal, V ~hde":ine Saı;nsuna \ Kemal de cevaben dedi iri: 
ife yerleştim diye blldırerek - Ben bir hain padişahın 
Samsuna hareket etti. Samsu- emrine değil, milletimin emrine 
na gittiği ıaman halkın ga· itaat ederim dedi. Ve gitme-
leyanını 1ıörerek onlara heves di A k h k ti 

k i t d
. . n araya are et et . 

verme ı e ı. . 
B d V hd ttin M 

Ankarada (1920 (aenesı 23 
u eana a a e us-

tafa Kemale müteaddit mek- Dilanda) arkadaılarile beraber 
tuplarla gel diyordu. Muıtafa mecliıln tu'ldini ifa ettiler. 

itte dün bizim en büyük ve 
milli bir bayramımızdı. 

Bu bayramı biz kilçt1k kar
deşlerimiz gibi bayram diye 
eğlenmek istemek değil, bizim 
için en büyük bir bayramı 
olduğunu bilerek, 23 nisanı canla 
yqatmamız lAzımdır. Bu bizim 
için en büyük bir bayramdır. 
6 ıncı ilkmektep 5 inci sınıf 2M 

Rebia Zıya 

~ 

HAFTADA 

BiR GON 

Ressamımız bu resmi ya~ 
ken birçok yanlışlıklar 'f 1 
mıştır. Arayın bakalım, b.11 lardan kaç tanesini bulab1 

ceksiniz. 1 
Bulduğunuz yanlışları ,/_ 

mara sırasile bir kağıda 'f,İı" 
mz. Bu resmi de kesip birh 
idarehanemize gönderiniz. dl 

Doğru halledenler arası~~ 
yüz kişiye elli liralık be~1 

verilecektir. 

23 Nisan 
Çocuk Bagraf11

1 

ıı 
3 üncü mektepten a-uetemiı ti 4' 

heyetine ayrılan Sabahattin 'Ef. 1' 
kotulara iştirak mecburiyetinde f ı. 
dıiı için ~elip filen çalışamamış, 'fıll' 
telefonla ıuetemh: için yazdıfı t\l 
~Bndermt~tlr: • 

blt1 

Koşmak oynamak hakkımıı ısı 
Buıünde yükseldi Türkün ;~; 
Durmadan eğlenmek hakkımız blı 

Müdürü bizden, Valisi bizdeıt 
İdare ederiz koca bir hafta· tef' 
Vatana bakacak yabancı gö'/. 
Bizi koruyacak yine ön ıaftıı· 

23 nİlan çocuk bayramı ıJ' 
Koşmak oynamak hakkınız bi ,rJ 
Bugiinde yükseldi Türkün i~.,,_ 
Durmadan eğlenmek hakkımız biJ. ·~ 

.SabaJıatlt 

~ 
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/J:8:kaları Çalışırken .. 

SPO ı.ı Sadece 
Otıırugoruz 
~-Yu~an Müsaba- 1 Tunuslu Genç Perez 1 Vagsmüller Yeni Karı&ile Beraber 

~~;:!::ük MüslümanTunusluAvrupa Meşhur Yüzücü Vaysmül-
-.ı!"""'oıamıızlin ıerilediiıaı Şampiyonunu Yendi ler Garip Şekilde Evlendi. 
~.:.-1' hrsatlar oldu. Diier 
~ 11 ne halde olduğunu 
'clcfit ak için elimizde mllte
hp,ı,il~l~üler var; mukayeae · 

Muhtelif ~. diln1:-rekorlannın aahlbl olan 
methur Amerikalı VayamOller iki aenedir MYiştltf 
kızla evlenmlye muvaffak olmuıtur. Vayamllllerin 
evlenmeılnde fet'kalidellk yoktar. Y alnuı niklJa 
kontarato.u f011i ıarip maddelerle tandm ecltl· 
mlftir. ~ rız. 

~or olan atletizmdeki 
~ ııfır olduju muhak· 
~ Balkanlarda bile iyi 

~ilplerimizin hali, malt 
~ eUeri fenadır. Bu gerile
~bereye kadar dayanaca· 
~.keltirmck te mllmkln 

~eıı hafta Yunaniıtanda 
~ bir atletik telDUI ya· 
S-ı Milaabakalarda &lınan 
hele erin ehemmiyetinden d
~ h~kın ~aaterdıfi rağbet 
lıııııı..L-:- dikkattir. Bir Mıaır -Y u-
1.~ mllaabakaama 10,000 

lelaıif... Bu kadar alika 
• en bir apor artık mil· 

ruhuna girmit demektir. 
la,1_ ~ çıkamaz. 
~e heyetlerin yapbjı H-

famplyona ve tefvik mi
~' kongre raporunu 
~ ibnek için, beli aa•· 

8-kabilinden ıeylerdir. 
f\.::"" d~lbıce ile yapılan Ye 
·-?~~yon) kelimeıinia 

""'l11Di kavramamlf inaan-
tarafmdan tertip edilen 

ratbet ghterilmiyor. 
allkuWıpn kabahatilli 

etmek llzım olayda, 
Ilı ıpor heyetlerimiz alır-

Yunanlllar lısırldarı 
·ı.J 2 • 7 ) Y andiler 
~ bu aabrlan yu.ınıya 

eden, dertlerimW d6k-
1evkeden Yunaniatu 

mllaabakalannı •• 
etini kısaca alacatız. 

""'-.._.. ~ belki yardımı olur: 
• ........_ dokuz m&aaba-

Jediaini kazanmak aure
ILaırlilan yenmiflerdir. 

Mıaırc:la oturan eo
cle takımlarına aldık

laaıan itibara alınına bu 
kıymeti .daha art-

t ohır. 
ı-~•lar: 
~ulann ekaeriaial •e c:li-

't..__~~bakalarıa hepaini 
~~ kazanmıtlardır. Yu

atletlerin yapbjı bu 
.ıc. rekorları için ilatf-
baza1an, bu dereceler 
Japdabilir, derler. Dn

ki, maç eanumda 
~edilen rekorlar, hiçbir 
~ rekor tecrllbelerindeki 
,lerı. kıyu edilemez. 

~~ Bir Sporcu Ayrılıyor 
~ ( Huaut ) - Altaylı S: Vedat Beyin 7akıada 

•ya gidip orada kalacatı 
.:;ıııyor. Vedadan ayni-

al • aporu için b&ytk 
tadır. 

~kamu:No. 10 

Franaız tebaaaından kDçOk bir Arap bokı3rl 
namemul bir ••libiyet kazanmıya muvaffak olmut
tar. Hen~z 19 yatında olan bu ıtrln Arap boka8r, 
memleketi olan Tunuata muyaffakiyetli birkaç 
mhabaka yapbktan aonra PariM plmiı, orada da 
birçok maçlar kaı.anmıtbr. MGte .. tll ıaltblyetlerle 
Ulloa tev~ccühünü kazanan bu bekalrln hor• 

.tldet Avrupa .. mpiyonu olan ( Carloa Fellx) ile 
karıdqtırılmaaı arzu edilmlttl• 

Maç konturatı bir ay evvel lmzalaomııtı. Bil
...... Pariı kadınları tarahndan ıok aeYilen ba 
klçlk Arap bokaöriln6n bird•bil'e meıhur bir 

..-piyona kal'f1 , ıltanlmaaına itiraz edealer çok 
olm•ftu. Nlba1et pçen hafta Parlate Avrupa ıam-

piyoau ile kartıl .. aa Tunualu, bltGn tahminlerin 
feyklnde bir plibiyet kaaanmıya ••yaffak oldu. 

Şampiyonun se•CMI eYlenlrken H&ı prtıar 
koımqtur. EYlenme konturahna nazaran; Vay• 

mililer reaml mlıabakalardan •ayrlaına ıtremiye· 

celdlr. Yilzme tampiyonuna umumun aeyre •elditl 
tecrilbe müaabakalarını meneden karıaınıa mak
aadı qikirdır. VGcudunun gilzelliti ile ıBhret 

bulmut olan bu metbur yüzücOnOn batka kadın

ların gözüne çarpıp elinden . kaçırdmaaına 

mini olmak latiyor. 

Konturabn baıka bir maddealnde de Vayımüller 
deniz mayoaunu l'iydifi nkit, behemehal karıaının 
yanında olmaaı yaı.ılmıtbr. 

~u madde ile flF, tampiyonun karıaı, kocasının 
kendinden uzalt j ;,ydutu ı.aman batkalarile denize 

rirememesini te,.~ etmittir. Bu 1aadde kunturata 
konulurken hayli mOnakatalar olmuf, Vay• 

miller batka Jerlerde olimpiyat mGaabakalanna 
ittirak ettltl Aman konturat ehkimıaı tatbik 
etmek Jcablt .,..,........ -41y.lem,tlr. Ka.... lwar 

etmlt ve her te ~·a olsun, yibmek için 1"ittiji 
talullrde lıen4'-lni slrmiye meclnar oldapnu 84ly· 

lemittlr• Şam IJaa nihayet l.una da razı olmuıtur. 

Amerikan Atletleri ~ık Hava 
• 
idmanlarına Başladılar. Mühim 
Neticeler Almaları Muhtemeldir. 

Gilnef btıtnn memleketleri 
•atmaya bqladı. Bu mevsim 
hemen her yerde atletizmin 
en civcivli mevsimidir. Mcthur 
atletler kapalı saha idmanla-

Artınndan açık piatlere geçerler. 
k hcrgün bir rekor teull-

bkeainin heyecanlı telgraflarını 
o uruz. 

Amerikan baliaüldemleri bu 
tene açık bava mevsimine çok 
iyi bqladalar. Gelen telgraflar 
btltlhı Amerikan pmpiyonları
nın (form) da olduklarıaı haber 
veriyor. ihtiyar (Padek) bile 
tekrar koşulara başlam1ttır. Ye-
m1 • yetifen a-enç Amerika yılcl&ı-
arının tecrilhe rekorları fev-

kalltledir. Daha antremanların 
azami derece.ine glnnetlen 
b6yle rekorlar yapıldıjmı gi>ren 
mMelıauıslar bu aene birkaç 
yeni dlhıya rekoru kR'llacatı-

ıuc ııın ıocııı l 1ordu. ilaç .... daha bu ya
takta , ... aö? 

Bir lıaftabk, Dihayet bir iki 
aylak ı.tikball eok merak edi-

oluna oleun, bu e'fli• kurlu· 
lacafını dftfiacltlk,e ._e ra
hatlık doluyordu. 

Şehir yab mektebine titme
Jİ pek inemiyordu. Aldı fikri 
Htıanlye Haama 86zlerinde 
idi : "Zengin, tatla dilli bir 

BEDi ti SERVER 
"-iıı de doı dojTu yatak bu yorgan, '"1 ıilte yabanca 

t çıkb ve yatağına ltlr ıerinlilde dokamuıtq. 
~ L.L_ı Arbk IOD ıGnlerfni J&fadıfı 

..._.bire ba yubk, ita nele hiçbir pyl bealmaeml-

yor, kendi kendine: ., Ne ola
eaj'ıaa? " diye IOl'uyordu. Bir 
,anllk bayabnda blrcleDblre 
De deilflklik 1 Boh9&cıJa raıtr 
plltl ..e Ferhunde Hammın 
.w.t I Ob... Pabt, a..ı 

adam." DiJorda. .,Saraylarda 
J&fUllD." Diyordu. "l.teditln 
tlbl ,_, içer, f11er, yqanan.,. 

Sayfa 5 

ıı Kadın Ve Kalp İşleri 1 
Karilerimizin Muhtelif 
Suallerine Cevaplarım 

S.vsflİnlai, Dlpnlanı:a, kocandl ~ J H an g i K 1 z ı a 
tanımak i•tlyor mueunua? Bb:e ••· 
dece tanımak ıetedıtınıs khuenıa EvJenmelı·yı·m? 
r«Jnll ,,. ayı lle doğdup tarihi bil· 
dlrfnlL Bu .etunlarcla eewabuu 
okuyacakeınıL 

İstaııbuldan M. H. T. ruıııu
zile bir genç yazıyor: 

.. 18 yaşında ıen tuh bir 
kwm. Şimdiye kadar hiçbir 
erkekle alakadar olmamııtam. 
Bugün tesadüfün karııma çı· 
kardıj1 bir genci çılgın deni
lecek kadar tiddetle seviyo
rum. Fak at sevildiğimi bil mi· 
yorum. Belki aldanıyorum. Bu 
qk ıiddetini kaybetmezse 
benim uçuruma yuvarlanmam 
muhakkaktir. Ne yapayım?" 

Kızım, uçurumu ne kadar 
yakın ve kolay görüyorsun. 
Size karşı lakayt bir erkek 
için bayat bu kadar kolaylıkla 
feda edilir mi ? Sevildiğinizi 
bilmiyorsunuz, fakat sevilme
dijinizi bilmiyormuıunuz ? 

Sevilip sevilmediğinizi anJa
mak mı istiyorsunuz 1 Sevdiği· 
niı genci tanınıyorsanız bunu 
tecrübe kolay bir şeydir. On- ~ 

dan yapamayacağı bir feda- ( 
kirlak istersiniz. 

T anışmıyonanız, tanıımak 

fırsab araymız. Fakat hissinizi 
izhar etmemiye, ondan h.İUİllİo 
izhar edilmesini beklemiye 
çabtımz. 

• 
Beyoğlunrla Hadiye Hanım: 
Kocanız mn,kfllpeaent bir 

adamdır. inatçıdır. Yalnız kalıp 

hayal Ye tefekkilre dalm&JI sever 
Son derece dtiadlr. O da m&.te· 
bldane hareket eder. FeYlcalAde 
ketumdur. Arzularını idau etmez. 
Bu adamla l'eçinmelc biraz wGç• 
ttlr. · . 

• Kadıkö'yden H. S. Hamın: 
.. Bet Hiledir evliyim. kocamı 

hlll iyi tanJdıtama kani detillm. 
Dotduj'ıı tarihi s&oderiyorum. 
Bana tabiatini aayler mlainlz?" 

C - Kocanız müatebit bir er· 
kektir. Hlqlndea'.. ziyade zekiaile 
hareket eder. Kadının teairf 
albnda kalmaL Maamaffh aile
•İnin her ihtiyacanı temin etmek
ten aevk duyar. Şehir bayabnı 
aever. Capkınlıtı yoktur. Mlna
:saadan, kavgadan hoılanmaz. Bu 
adamla meı'ut olmamak için biç ( 
bir eebep yoktur. 

r=r 

Ankara Z. B. 1 Bey : 
Evlilik hayatınızda mea'ut 

olmanıza mini olacak bir nokta 
Yar: Kadınları aiz yalnız zahirlerlae 

Ye göateritlerine bakarak aevlyo,. 
aunuz. Siı.in için kadının birinal 
nah gilzel olmaaı ve güzel ıB• 
rünmeaidir. Evlenirken zevcenla 
olacak kıı.ı da böyle aeçeraeniz, 
aldanabiliraiz. Çüokl bayle bir 
kızla evlenirseniz onu mea'ut 
etmiye mecburaunuz. Bunun için 
ise, ona bir kukla a-ibi bakmak 
mecburfyetindeainlz. En iyial 
kafanıza uygun bir kız bulma• 
dıkça evlenmeyiniz. 

• lzmirde A. A. Bey : 
Kadınlarla çabuk kavga eder, 

aonra piıman olur, aevilaıeditf• 
Dize, aradıj'ınız qkı bulamadıj'ı• 

nıza hükmederainiz. Sazan da 
aiı.i anlamadıklanna hilkmeder, 
kendinizi hakh buluraunuz. 

Karınız olacak kız dflrilıt, 

intizamı aever, aabırl .. , namusla 
olmak ıerektir. Ayni zamanda 
neteli ve ıen, az çok sirgin Ye 
uysal bir kız oluraa aizi m•'ut 
edebilir. 

• lstanbulda A. B. 8.: 
Kadınlara pek ehemmiyet .,..,... 

mezsiniz. Hayabnızda g3rd6tiln0s 
kadınlar, alzi onlara kartı dütmaa 
yapm1fbr. Ya onlara karfl bird 
daha inaafb ve bak.tin•• oluDI 
veyahut evlenmeylaiz. Çilnld 
karınızı rencide edecek Ye aude
tlnld kendi elinizle boucakaınıs. .. 

Ankara Çankayada Sevgi H. 
Siz allkadar oldutunuz ••JI 

inceden inceye tetkik eder, ondan 
ıonra kararınızı verlrainb. Be
tendltialz Ye aeçtltfnls ıey mut
laka iyidir. Kocam da HÇerk• 
ayni ıuretl• hareket ....... a .. 
nll bir erkelcte aradıtıms ••aafa 
teabit ediniz, aonra bu enafa 
haiz olan erketl ar&)'IDI&. Bula• 
cat1nız erkek mutlaka ılzl mea'at 
edecek olan erkektir, 

• Ankarada Makbule Hanım: 
Bahaettijfnlz •enç wmumlyetle 

dalıın ve hayalpereattlr. Dltln• 
celertnden ziyade, blalerile hare· 
ket ederler. Hırafata lnaaar. 
Müariftir. Evlilik hayabnda keD· 
dilerinden hıyanet beldeama. 
Muamelelerinde nazik ve sili• 
JÜzlüdilr. Kencllaini herkese aev• 
dlrmiye muvaffak olur. Fakat 
ondan fazla blrteJ beklenemez. 
dur.un Ye rakit bir ıençtir. 

llanımtege 

Bugünkü Lik Maçlan 
Bugün Kadıköynnde ikinci 

kümeden Boğaziçi - Hilll, 

nı yazıyorlar. 

Ümit edilen gençlerden re.
mini koyduğumuz Frank Vikof 

ytiz yardaya 9.2-3 aaniyede almak 
1Uretile yüz metre dthlya pm• 
piyonu (T olav)a tehlikeli bir 
rakip olacatım ispat etmiftlr. 

Bir filo gelip bizde de b6y• 
le bir atletzim menimi bq· 
laajıa olacak mı deralalz? •• 
aeredel .. 

Eytıp • Topkapı, Taksimde de 
birinci k6meden Galatasaray -
Anadolu, Vefa - latanbul apor 
Ye Fener - Beykos maçları 
yapdacaktır. 

-== TAKViM = 
Cila• 23 - Nisan • 931 Kuııat61 

AnW Rual 
' • ZUhleee • 1549 12 • Niaaa • ısa 

Valdt·iaul·Vanh 

Ola.. 10.ot 5 .., 

Otıe s. 11 12. 12 
lkbull t. ot 16. Ol 

Valut-Baaal· V aııtl 

A.lr.t .. ~ı.- ~· .5t Yata L•l 20.H 
La.ak 17 14 

•1orda. Kimdi bu adam? Bu ı kendladni hakiki hayatta zan
bdm dotnı mu Miyltlyordu ? netmitti. Annesinin aaçlannı 
Fena ~ makaadı yok muydu? tellerine vanncıya kadar, g6z· 
Anneainl bu kadar iyi tanıyan, lerinin kırpılıp açılmasına va
IMa kadar ıevdijini al>yliyen nncaya kadar &'Öril yordu. 
IMı kadın bir fenalık dOıtıne• Hiçbir renk, hiçbir çizgi 
ltlllr miydi ? ldçbir hareket mlphem deiildi. 

• NermJn ağlıyordu. Kadın 
Nermin gece rllyuıada ~ imanı kucağına oturtmuş, onu 

...mı 16rdO. Okadar parlak, olquyor: 
temiz bir riya hll td Nermin Arkuı •ar 
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ALEMDAR - DGnyanın ıouu -!1---------------------
A 1 R 1 - Moıkova Dnteal 

•• 
Venedikli Fettan Yosma, Uçüncü 
Muradın Aklını Perişan Etmişti •• 

ÜçUncll Murat biat ve ce· 
naze merasimleri bittikten son· 
ra yine hareme çekildi. 

Padişahın Te sadrazamlann 
Uk sözlerinden halk daima te
feül ederdi. Binaenaleyh saray• 
da hadımağaları, cariyeler hep 
biati milteakıp Hünkarın ağ· 
ı.ından çıkacak kelimeyi bek· 
Jeşiyorla rd ı. 

Geceki deniz tutmasından 
ıonra iştihası avdet etmiş olan 
ve bütün gece kardeşlerinin 
öldürülmesi ile meşgul olması 

yüzUnd.en. büsbütün kaı:nı a~.ı· 
kan Üçüncil Murat ılk soz 
olarak: 

- Karnım aç.. Bana yiye· 
cek -veriniz. Dedi. Saray halkı 
padişahın bu sözilnü bir kıt· 
lık işareti olmak llzre telakki 
ettileı. Filhakika ayni sene 
lstanbulda oldukça ehemmiyet-
li bir kttlık zuhur etti. Buraya 
kadar yazdığımız satırlardan 
lkinci Selimin hayatının nasıl 
hitam bulduğunu ve üçüncll 
Muradın ne şekilde babasının 
boş bırakbğı tahta çıkhğını 

anlatbk. 
Şimdi asıl mevzuumuı:a, 

· 14-
gorllmcesinin Te bir de Can· ı kek te ayn bir cepheden· fı· 
feda kalfanın düzembazlıklan· tirak etmişler .. Dördn içerdeıı 
na şimdilik uzaktan gülmekle dördtı dışardan paditalu avuç· 
iktifa ediyordu. İşte Padişah lan içine almışlardı. 
sarayda bu dört kadının ihti- Sarayın ıelimlık kıımında 
raı eline dtışnıüştü. fırıldak çeviren dlSrt nedim 

Haremin mahremiyetinde Şemi Pqa, Eveyı Paşa, Hoca 
kadm parmağı ile dönen bu Sadettin ve Macarisiandan gel
fırıldaklara ıelimlığın mefsedet me kapıağaaı Gazenfer ağalardı. 
çemberi içine girmiş dört er- (Arkaaanr ) 

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

Rcsminizi:d bize gönderiraeolz ıbe 

tablatınızı s5yllyebilirh:. Fakat bunua 
için gönderilecek rcılmlu iyi ve tablf 
po:ıdıı çekllınlt oll:'\aaı ll:ıımdtr. Taki 
uıUteha.sınıımıı mütaleaaında hataya 
dilşmesln. 

Tablatlerlnl anlamak Ozcra blu rr 
ılm aöndercn karllulaıiı hakkında 
mütchasıısımızın mUt:ılc. aıııı atatıld 

aatırlarda okuyabll!ralnlı ı 

• ]ak Efendi: Zeki ve bece· 

Tok gözlll ve kanaatkArdır. 
Nadiren gllcenir. Fakat bir de
fa gücenirse tevecclihllnll iade 

ARTlsTIK - Atk ve Şampaaya 
l!'.TUV AL - Atla& Apqlan 
El.HAMRA - GaJ nleaeUm 
EKLER - Yuaaa tıyatre tnapw 
FRANSl:l! - Yımaa opU'otl 
GLORYA - Ş.blr Kıa ( " K....,, 
il A J 1 K - Devler kenam 
MELEK - hıtlraı Ad .. 
MiLLİ - Toblıkell OJWl 

FERAH - BG,Uk mıı.... .. 
OPERA - Atk bptam 
ŞIK - .Afk ~eceleri 
HiLAL - Dilnyanın IOll9 

(ÜıkUdar) HA.LE - Kamerde Kacha 

VATANDAŞ! 

Bayramlıkların ı 

yerli malı 
olmalı! 

Milli iktısat H tasamı/ 
cemigeti 

etmek müşktıldtlr. Debdebeli 
ve nazan dikkati celbedid bir 
hayattan ziyade tavazu içinde 
Ye yuvasına merbut kalarak 
yqam:ıyı tercih eder. Paraya 
taallük eden muaYenetlerini 
israf etmez. 

Yarın akşam 

OPERA ve ARTİSTİI< 
Sinemaları 

MATBUAT Şerefine BÜYÜK GALA olarak 

CAHARLIE CHAPLIN'i 
ŞEHİR IŞIKLARI 

Filminde takdim ediyorlar 
mahal kalmamak üzere biletlerin 
tedarik edlJmeai mf!rcudur 

NiSAN MÜSABAKASININ 3 üncü FİL . 
MARGUERITE MORENO ve AliCE COCEAmn sahesert 

' 

Gel vle ı·nı 
ve EMSALSiZ ESER 

A sinemasında 

Üçüncü Muradın entirikalı ve 
cümbüşlü saltanat hayatının 
esrar perdesinin içylizüne ge· 

riklidir. istifa
de etmiyecek 
lilzumsuz meş· 
galelerle bava· 
iyatla uğraş· 

Anka a istasyon büf 
Kiraya Veriliyor 

~.ıı:I Bügün bu akşam MİLLJ SİNEMADA 

çiyoruz. Padişah sarayına ka
panmıştı. 

Manisadan gelen maiyetini 
yüksek memuriyetlere tayin 
ettirmiş ve gözbebeği gibi 
aevdiği güzel sultamnı.. Ve· 
oedikli Safiye Sultanı da baı 
tacı ederek köşeye oturtmuştu. 

Safiye Sultan genç olmakla 
beraber çok kurnaz bir ka· 
dındı. 

Padişah olan kocasının ıa· 
rayında idareyi eline almak 
istedi. Halbuki kaynanası Nur
banu ile Valde sultan da ayni 
arzu ve ihtiru ateıi içinde 
aenelerce kavrulmuıtu. Yahu· 
diden dönmo Sultan bunu 
RrZdi ve derhal etrafına Can· 
feda kalfa ile Sokullunun 
zevcesi ve Üçftnctı Muradm 
lozdardeşi Esma Sultanı top• 
ladı. ÜçU de bir olarak Safiye 
Sultam işe mndahaleden mn'e 
ve hatta onu, Padişahın gö-
zllnden düşürmiye çalıştılar. 

Fakat Üçüncü Murat bütün 
g5nlil ile Venedikli fettana 
bağlanmişb. Değil ondan ay· 
nlmak, bir saat uzakla~mnk 
bile istemiyordu. Safiye Sultan 
da hüsnünün ve cazibesinin 
padişah üzerinde yaptığı tesir· 
leri bildiği için kaynanası ile 

INGILIZLERIN 

CA 
- Yazan: Makenzie • 

maz. Şakayı 
ıever. Neşesini 

nadiren zayi 
eder. Merak ve 

heyecan veren 
hadiselere zafı 

""'----_....._ 

vardır. Sinemaya ıever, utial· 
leri taklit etmek ister. 

« 
Bir Kariimiz Husu 1'• 

hayal pe reı tir. 
Maddi işler n
ı:erinde mUca· 
deleden ziyade 
hissiyatına mü· 
layim gelen 

meşgaleleri ter
cih eder. Eıra· 
rengiz hadise· 
lere kartı zafı 

vardır. Şahsını 
alAkadar eder meselede mil· 
tecessistir. Kadın ve macera 
mevzularile daha fazla allka• 
dar olur. 

<fr 
(Fotorafı dercedllml7ecektlr.) 

Armanak Efendi: Ameli 
işlerde fazla muvaffak olan 
bir snn'atkardır. Sadelik hari
cinde hareket etmez. Müşterile
rinin itimadına mazhar olur 

YAKIN ŞARKTA 

la.-ıfl~ .. '" LATI 
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\1 enizelosun asıl dUşündUğil 

ltilAf devletlerinin Tllrkiye ile 
harp etmeleri ihtimali idi. Bu 
takdirde Yunanistamn itilAf 
devletleri ilo bulunır.aJJ aon 
luece lizımdı. Adaların ltg~U 
ber ne kadar muahcdclerlo 
t~min edilmiş ise d~ Türkiye 
bunu el'All tan:mamıfb. Sonra 
ltal}·nlar Radoıu ve CeHlr 
una &feri ltg&lde devım cd.J• 
rorlardı.. ltalya harbe clUil 

olduğu takdi: de Yunanistan 
harbe airerek belki bu adala· 
n da elde edebairdi. O, itilaf 
devletlerinin galip geleceğine 

ümidi ve henll:z Bu!gnrista• 
run vaziyeti tayin etmeden 

harplere filen muavenet et
menin kabil olamıyacağım 
takdir ediyordu. Fakat Türk
lerle muhare!ıe Yukuunc:la Yu· 
IWÜllaOOJ hiçbir Ul'IU" 16r
mecla ltllyllr lali1adüı ec1 .. 

Devlet Demiryolları Umumi 
idaresinden: ~ 

2 biiyült fim birden • 

Ceçen •ene AŞK GECELERi filminde alkışladağamız gaıel 
san'atknr MARIE BELL'in ikinci aözlil, şarkılı filmi 

Ayrtca arzuyu umumt ür.erlne birkaç g'Ün daha ~liıtcrilecck ol•• 

DEVLET KUŞU. 
MAURICE CHEV ALIER ve CLAUDETTE COLBE'f'ı' 

sözlü, şarkılı fi vkalade !ilimleri 

Ankara İstasyon büfesi 1 mayıs · 
931 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle ve açık arttırma usulile 
kiraya verilecektir. 

b __ iı721 ___ Matineler ı 12·'2,30-4,30·6,30 •uvare 9,30 _____ .... 

Şartnamesi ~nkarada idare vez
nesile Haydarpaşa ve Kayseri iş
letme müfettişlikleri veznelerinde 
birer lira fiatla satılmaktadır. Talip 
olanların 500 lira teminat akçesini 
hamilen ihale günü olan 27 nisan 
931 pazartesi günü saat 15 te An
karada Umumi idarede müzayede 
ve münakasa komisyonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

J ceği kanaatinde idi. Kıral 
Kostantin de Venezelosun ltl
lAf devletlerine muavenet tek· 
lifini teyit edince lngiltere 
Kıralı bizzat gönderdiği bir 
telgrafta bu teklife teıekkllr 
etmekie beraber meselenin 
hükümetçe tetkik edilecejinl 
bildiriyordu. 

Fakat meseleyi tetkik edin· 
ce İngiltere hükümeti, TUrk.iye 
ile barbetmekten muhteriz bu· 
lunduğunu ve binaenaleyh Yu· 
nanistana her ıuretle TUrkiye
yl bitaraf bırakmak siyasetini 
takip etmesini tavsiye ediyor-
du. Lort Grey billbare neşret• 
titl habrabnda Yunaniıtanın 
bu teklifini reddetmek mea'u
liyetinl kabul ediyordu. Fakat 
l'9 bapta KiçeDere daha bG 

yük bir mes'uliyet düşüyordu. 
Aklını Mııınn emniyetine 

saplamiı olan Kiçner hiç ol· 
mazsa Hindistan kıtaabmn 
Silveyı kanalını geçmelerine 
kadar Türkiyeyi harbe ınrilk· 
lememenln ehemmiyetinde ıs
rar ediyordu. Lort Grey, Tnr
kiyenin müdahalesini birkaç 
hafta tehir ettirmenin elzem 
olduğunu ileri sftrDyor, 
fakat bilAhara taahaddns eden 
vukuat dahi Hindistan işlerinin 
başında bulunanların bile Hin· 
distan efkArı umumiyesinden 
bihaber olduklarını ispat etti. 
Her halde Hindiıtandaki Müs
lüman efldn umumiyesının 
galeyanı tehlikesini göze aldır
malı ve Alman gemilerioiıı 

TU.-k aularına ıeçmeaiDİ bir 

Cenubi denizlerin muattar ve fiskuficura düşkün havdl 
içinde kıziın ihtiras manzaralarını görmeği sevenle' 

bugün mutlaka 

MELEK SİNEMASINI 
teşrif ile mermer vficutlu kadın DANIEL PAROLA'1' 
GASTON JACQUET ve PHILIPPI HERİAT ile berab" 

temsil ettikleri tamamen F ranıızca sözlll ve prloh 

İHTİRAS A·DASl 
görmelidirler. 

ÇiL iN MACER 
M Alile fi kahiliBELdi.-

Dllnyannı blrinct nımf •lnema artisti dcrec:eıtne 

ıebebi harp addederek derhal 
boğazlarını işgal edip harbın 
nihayetine kadar bunların ser
bestisini temin etmeli edl. 

Bu anlattığım karışıklık yet· 
miyormuı gibi, lngiltere hük6-
meti ~i tatlıya bağlamak için, 
ileride hareklte geçilmesi 
ihtimaline binaen, her iki mem· 
leketin Erkim Harbiyelerinin 
müşterek bir hatta hareket 
tayini hususunda uyuşmalarını 
teklif etti ve ayni zamanda da 
Yunan Erklnı Harbiyesile gö
rüşerek, Türkiyenin harbe du
hulü takdirinde Yunan ordusu• 
nun Geliboluyu işgal ve bu su
retle İngiliz donanmaıının ser
beıçe boğazlardan geçerek 1.
tanbuJa girmesini temin makaa-
dile bir plln tanzim etmealnl 

Amiral Kesre bildirdi. 1': 
Bunu İAİten kıral, derhal J?, 

kiye ile barbetmelc niye y 
olmadığını fakat Tur~!~ ;, 
nanistana hücum ettıg• ~/ 
dirde itilaf devletlerinin ';I 
venetini kabul etmiye • " 
bulunduğunu beyan etti-~ ~ 

Artık kıra! ile Bnşve fi 
nizelosun biribirine zıt a~ 1., 
n yollar takip ettiklerl ~' 
men meydana çıkmıf 11e ~~ 
V enizelos istifasını ~el j 
bile kalkmıştı, •ti'', 

Bu aral,k Romanya, b~ ti 
lardan mürekkep bir bl0 ti 
kil edip her ıki muba91~ 
rafın da iğvaatına ıı:el' ~ 
yarak bitaraf kalarak bi"'' 
tarafa erzak ve ınO ~ 
vermeği teklif edi1° ~ J 

(Arka" 
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abat Bu Sabah [ Kari Gözile Gördüklerimiz 
t Tarafta Başlad~ '----E-cn-e-bi-Şi-rk_e_tle-re_D_a_ir-!-•• ---il 

Ye m&temmim 
aldıktan sanra ..ıo

fından hazırlanan kırmızı be
yaz rozetler göğüalerinde ta· 
lalı olarak ıandığı takip et
miştir. 

T eftif heyeti 1 O kişidir 
5 te yardı mcıaı Yadır. Bu 
rozetleri yalnız teftif heyeti 
takmıtti, Kooferaoa Alonuna 
yalm& mlintehibi aaniler " 
gazeteciler ahnmıfbr. ilk rey 
saat sekizde ablmıfbr. Rey
lerin ablmuına aaat dilrde 
kadar devam edilecek ve be
te kadar da reylerin tasnifi bit
miş olacakbr. 

Dün milai:akil namzetler
den bazıları Cevdet Kerim 
Beye bizzat •e fırka umumi 
kltibi Recep Beye telgrafla 
mllracaat ederek fırkanın 
mtlzaheretini iatemiılerdir. 

Halk F ırkua tarafından 
meb'us namzedi 16-terilen 

k 
Beyoğlu evlenme memuru 

reylerini atmıya Übeydullah Ef. ile dnn bir 
dır. mubarririmiz g6rftfml1ttftr. 

ilk ~eşrutiyet meb'- Übeydullah Ef. muharriri· 
h...!~_çmek için hazırla- mize tunları söylmiıtir: 
~ intahap sandığı .. _ Beni meb'uı yapmak 
alı saat yedide kur- istiyorlar, fakat işe yanyacağım 

Dört aydar bana muntazaman 
tlı ve kulak nzifeıini raren 
muhterem •aaeteniı bilmem bir 
sGn benim dlllm ohu mu ? •. 

Bazı ec:ııebl tlrketler IGzumla 
lflzumıuı ecnebi itÇI kullanıyor• 
lar. Bu huıuta en ziyade ileri 
l'İden kGçOk Y oı.atta bir barut 
fabrikam vardır. Bu fürika ade
ta bir Avrupa manzaruı arzedi· 
yor. Bu fabrika Maeari8-
tandan duvarcı, demirci, Bul
raryadan maranroı retirmlt
tlr. Bu l'ibl ltçUcr dahilde bu
lanamaz mı? Garsondan bozma 
bozacı mı yokaa kunduracı ya• 
mağlndan boıma tesviyeci mi ne 
i•terainiz? 

Bunların ihtisası, ltlerinde tle
tll ecnebl olmalarmda ralibal 

Teaadilfen latanbul aanayl 
mldürliltGnde bir vak'aya tahlt 
oldum. Sanayi mGdGrlltu tlve
alnden Rum oldutu anlqalan bir 
fabrikaya TOrk kullanmumı tavsi
J• ediyor, fabrikalar de cevabea 
.. ben TGrklerle it yapamam 
lflerlm durur. " Diyordu. Tiirk
lu bukadar becerlkıiı dejildlr. 
Blr fabrikaya bir ili d<Srt mGte
bu111 kifidir. Bunun aluini iddia 
edenlere Anadolu denairyollarını 

nnmune olarak rösterebilirim. 
Bu idare İfçİ diye bir tane 

ecnebi kullanmadı ve kullanmı-

yor, ayni zamanda meaaleketlmi• 
ele intizamla çabııyor. Hal bayi• 
iken ecaebl tirketlerla alellde 
itlerde blle ecnebi kullanmuı 
maauıı detil midir? Ba tlrketlw 
h6:6metln mlaaade ettifi mOte
lauaalıjı bir çarata blle talcmak
taa çekinmiyorlar. Bu, kendileri
ne ,asterllea hilanl al1et Ye ne
zaketi ni latlmal etmek detll 
midir? 

Artık ltlklmet buna mini ol-
malıdır; Tllrk memleketinde Tflrk
lerin sırbndan ekmek yiyen ba 
tlrketlerl Türk kullanmıya lchar 
etineUcllr. btanbul sanayi müdür
IOtü bir zaman bu ite ehemmi
yet vermitti· Sanayi müdüril 
Beyden rica ~diyorum: Bu
caktan bubata sıkı bir kontrol 
birçok Türk İHİlerini ıef alettea 
kurtaracak, minnettar edecektir. 
Memleketimizin her tarafında 
ltsbllk ,&ıe çarpmıya bqladı. 
Bunun lSnGne anlatbj'ım tekilde 
reçilebilir. Fikrim herhalde ylln-
llf olmua ıerektir, detil mi 1 •• 

81,.tlkadlı karUerialaclea 1 

M. F. M. Faat 

Verem Mütehassısı 
Taksimden E. A. A. A. fmıa• 

'sile mektup ıönd.,.en karilmize ı 
Şitlide lz:zet 8. ıokaj"ında Dr. 

Reıat Rıza Beyi tavsiye ederiz. 
Hergün atleden sonra bulunur. 
Viziteal bet litadır. 

e •tislü olarak belediye- için değil, Ankarada birçok 
L ohillerle alınmış, önde meb'us var. Ancak bunlann 
atldosu, mehter takımı yandan fazlası bekArdır. Beni 

halde Jandarma ve onlan evlendirmek için meb'us 
llılifrezelerinin refaka- yapmak istiyorlar. Eğer Mec
darülfünun salonuna liste böyle bir encümen teşek
tııiştir. Arkadaki oto- knl ederse buna girecek 
de sıra ile teftiı heye- yeglne aza da ıiipbesiz ben 
Nakiye Hanım tara- olacağım. " 

SON POST A'nın 
Tombala Müsabakası 

________________ .. ._. ________________ __ 1 - 13 nisanda son numa
ruı tarafımızdan çekilen tom
bala mGsabakasmıo geri 
kalan numaralan, Noter huzu
rile ayın ( 27 ) inci puarteai 
gtinll maruf bir ıinamada 
çekilecektir. 

takil Namzet
(46) yı Buldu 

bırafı 1 inci aayfada ) 
ttlıia. Eaki mCUldye mGfettitl 

leı. Enaftan e.ı.l bir lıaamal 

CahJt Zevk pubnm aablbl 

Şerif B. avukat 
Slıleym- Moda npuru MakL 

Galip 8. Avukat 
'ridun Fikri B. Eakl meb'u• 
i le lımail B. ,. 
~ydi B. Eald vali 

, .\aını B. Çatalca etrafıDCl
Oruç B. Gazeteci 

'-•il Şefik 8. ZOrra 
'hlaa B. EakJ lnıaduracdar rebl 
tt Paıa 
,1'ftı Kara Bekir! Pata 

bıl Mitat Bey Muharrir ve 
•tç 

Mh-:' 8. Dall'Jçlık ve alnftt
~ i;ıtahauıaı 

f ~bmet 8. Hasan ecza 
u aahibl 

k._.... lbrahim zade Cemal 
~ B. Galatada tütün 

lmrabadu• 

Garip İddia! 
Kasa Hırsızlığının 

Aslı Yok Mu? 

Evvelki rece tlttln gllm
rBğiinde bir mağazanın kua
sını 10yduklanm dflıı lıaber 

vermiştik. Fakat polisin yap

tığı tahkikat çok garip bir 
netice vermiftir. 

Tahkikabmıza g6re tUtnn 

gümrüğünde portakal taciri Maz

har Ye Kadri Ef. ler diln sabah 
polise müracaat ederek gece 
mağazaya deniz tarafından 
giren hınızlaım kasaya anah
tar uydurduklannı, içindeki 
1726 lirayı çaldıldannı s6yle
mişlerdir. Polis derhal tahkikata 
başlamıı,fakat iddialar hilAfına 
mağazaya hariçten kimsenin 
girdiğine dair hiçbir iz bula
mamııbr. 

Şu da priptir ki ayni bina
nın ayni katmcla bulunan di
ğer mağazaların kaaalarına 
bir.şey olmamqtır. 

Ba ainemaDID iami ayrıcat 
ilin edilecektir. lstlyen kari
lerimiz keşide de hazır bulu
nabilirler. 

2 - Hediyelerin alınabil-
mesi için (14) nisandan itibaren 
(13) adet olmak üzere nqret· 
miye başladığımız kuponlan da 
IOD keşide günü hazar bulun
durunuz. Diğer tehirlerdeki 
karilcrimiz kefideden bir hafta 
ıonraya kadar bu kuponları 
gönderebilirler. 

3 - Kuponlannızı nisanın 
25 inci gün6 akşamına kadar 
getirip değiıtiriniz. intihap 
ettijiniz 1Avhay1 mlihiirletiniz 
ve bir 11ra numarası almıL 

150 lira 
Gramofon 
60 lira 

Radyo 
25 lira 

altın saat 
Erkek elbiselik kumqlar 
F otograf makineleri 
Yun ve pamuk battaniyeler 
Cep aaatleri 

İstanbul intihabı 
Bugündür 

lstanbul · ıntihabı Meb'usan Heyeti Teftişiyesinden: 
Büyük Mlilet Meclisi dördüncii intihap devresi için lıtanbul 

meb'uslannıo intihabı 24 nisan 931 cuma aiinll icra edile
ceğinden müntehibi aanilerin mazbatalarile birlikte zirde g69-
terilen sırayı takiben Beyazıtta Darülfünun kooferau salonunu 
teşrifleri rica olunur. 

Saat 
8 - ilA - 10 

10 - ilA - 12 
13 - ilA - 15 

1S - ili - 16 

Fatih, Emln&ntl kazalan mnatehibi unileri 
Beyoj'lu, Be1ikta1t Kadıköy ,, " 
Sanyer, Beykoz, Üaldklar, Adalar, Balarkly 
kazalan " ndllbakatı 
Sırasmda limu.eretin geciken müntehibi saniler 

Deriden para çantalan 
Maniktır takımlan 
'Keten gömlekler 
Çay takımlan 
El elektrik fenerleri 
Elbiıe fırçaları 
Elbiselik hanım kumqlart 
T -.alet takımlan 
Sofra takımlan 
Mua saatleri 
Tırq talomlan ' . 4 L"b!ll)'onlar, Leftlltalaı 
Kadın f8pkalan 
Ta:yyare biletleri 
Kuş Hiyil yasbldaı 
Şekerlikler 
Kol dUğmeleri 
Diş macunlan 
Deri portföyler 

" Kadın çantalan 
• Evrak 
,. El " 

" " Mektep ,. 
Kadın ve erkek ipek çoraplan 
ipek kıravatlar 
Sinema koltuk biletleri 

" Loca • 
Dolma kalemi• (mllrek

kepli) 

" • (kurşunlu) 

" " (boyala) 
L6gat ldtaplan 
Roman ,. 
Hikaye " 
Eğlence ,, 
Tuvalet sabunlan 
Muhtelif kremler 
Pantalon aakdan 
Peçete takımları 
Çini Kütahya tabaklan 

" " sürahileri 
" ,. vuolan 
Kadın pudraları 
Mendiller (ipek, keten) 

Eksik kuponlarm 
beheri 5 kuruş muka-
bilinde veya 5 kuruş
luk posta pulu g8n
dererek her zaman 
idarehanemiıden teda-

riki mnmkGndtır. 

Sayfa 7 

Balıklan Bulanlardan 
Yüz Kişiye Verdiğimiz 

Hediyeler Şunlardır 

On bet rta enci neırettll'mh 
bllaecemlıtln doJru halllnl buradaki 
resimde precekalniL Oç balıiı bulan• 
lar •aaaoda mllkSfat ka:ıananlann 
ı.ıml.t ve hediyeleri aıatwya yazılıdır • 

lat-bul karilerlmlz, cumartesi a-O
nlndea ltlbarek 6ğleden sonralan 
ldarehanemlze rellp hediyelerini ala
blllrler. Tatra karilerimWn hediyeleri 
ı6nderflmittlr. 

Birer AlbUm Kazananlar 
ıs llac:B Ukmektep 23 Hidayet, Be

tlktq 24 UncU llkmektep Cahit ZUhtU, 
Edirne Milli garaj karşısı perukAr Şerif 
Sam Beyin kalfası Ahmet, Edirne Bak· 
kalbqa mağaıaaı Flruzf, Uzunkı>prii 

Haca Rqlt zade berber Ahmet, Kırklar 
eli orta mektep 70 Süleyman, Teklrdaf 
orta mektep 210 Ahmet Hilmi, Moda 
Arlfpll("' apartımanı No. 9 Z. Hulki, 
Edirne orta mektep 161 Klmuran, An
kara Ticaret m•ktebl No. 6 Sıdıka, 
Ayteaa Kısıltoprak 

Birer Kitap Kazananlar 
Çorlu askeri haatanesl baş doktoru 

Ziya Beyla oj'lu Erol, Sultanahmet, 
Nalı.llbeat No. S4 Nlyaal, KlSylçl mektep 
k.,..... Haadl pqanm llonmtw Ulu 
Hidayet, Kadakly Şdıude S&leymaa 
pata Mkak No. 62 Ruhi Rahime, Çen
relklJ aakar1 orta mektep 4548 laken
der, Kaaımp&f• Camllkebtr Keallll otla 
•okak 7 Arif, Aclaaa poata kutusu 129 
Kemal, Yoarat Cnmhurfyet mektebinde 
--111. Rwbl Be,ta km Melllaa, 
Ortakly Tfltlln lalllaan 20 ı.-t, 
Ferlk8y 17 lnd Ukmektep 215 Avni, 
Adaaa 29 Teflialevvel mektebi UM 
luaa, Adana orta mektep S21 Mahmut, 
Aclaaa Orta mektep 264 Galip Kemal, 
S.Yaı erkek llaeal Nqet Nafia, Aydın 
Kwıdlll •ahalleslade bakkal Necip, 
Ke•alpqa kuaa Armutlu kly tef& 
Ali baba muavini, Kayseri la&aU mek
tebi 2S Vedat, Kadı)r.3l kurbatalı dere 
NahJtbe1 aokak 57 Omer Şemaed41D, 
A.claaa. 

Birer ~aket Mektup KA-
gıdı ve Zarf Kazananlar 
Kalekapau Aktar laa ~aY\lf ••••

tulle Celil, Kaaamp&fa Berki Sat
nt .-1s1ade kllçilk aablt Sabahattin 
o.-.., Balurk87 cHldl re7baa aokak 
ts Fanlıı, P t>acltk Rullııefeatlf llokalc M 
Adana orta mektep Bahri, Aakara 
telais. bap1emun Cemal Beyin km 

Birer Kart Kazananlar 
hmir belediyede daktilo Şadiye, San'· 

atlar mektebt 292 Kllmuran, 24 Undl 
llkmektep N. 94 Necmiye lnet, Orta~ 
Dere beya 1 n Cemal Huan, Hayrettla 
lkeleal IS lbrahlm lamaıı, Feulye 11..
•I aon aınıf Berin Necmi, Bcşlktllf kör 
içi Bealm Pqamn evi ~el Asaf, 
BqlktAf K8ylçl 25 Nenat, lamlt Yem 
Turan mektebi S8 Hasan SAlp, hmlr, 
K meraltı Hilll ecsaneal UaUlnde dit 
doktoru lamall LGtfl B. ,,.aıtasfle Hakkı 
GUltekln, ltalyan mektebı 151 N hat 
lsmall, Aksaray Çeşme ııok ak No. 15 
Rıza, Ankara Gazi Muatafa K emal Paıa 
llkmektep 314 Nec.1'1 Ankara K11 
orta mektebi 21 GUI Ayhan, Ankara 
Erkek lisesi Rauf, Sultan:ıhmet , Üçler 
mahaJleat Oçler caddeal numaara 6 Hllr· 
met, Çaba mualllm mektebi 538 F ikriye, 
Edirne slraat bankua aer vemedan 
Sabri Beyla oflu hhaml, Edirne erkek 
liaeal 210 E•ln ~it, Kadıkl>y Gut 
Mutafa Kemal mektebi 309 Nedim, 
Rumeliblaana41a kahnd llllfit, Er
kek lisesi 293 M. Kaya, Eskfıehlr lisesi 
144 il. Ali, Ankara l.anU mektebi 356 
Fahire, Osmanla Bankası kaptanı Meh
met Şahabettln, Eaklfeblr erkek llseııt 

7t iL Refik, Ankara adliye veklletl 
hukuk ltlerlnde Zaman, Balıkcs'r b · 
tasyon tlmendifer fen memuru Fni'k 
Beyin haremi 1>6rlye Faik, Balıkesir 
Hoca ku7111uacla kahved lamall, lstan
bul Kaa orta mektebi Medyct, Anka
ra Erlıek lisesi AH Rlsa, BakırldSy la· 
taslycıa cachleal No. ' Ferda, 0.kldar 
Erkek orta mektebi 42 Fer"t, Ankara 
Himaye! etfal apartmaaı 7 Ahmet Cemi\ 
luaır Kart11aka lılefbaftt Mkak 22 Yu· 
auf, Yakaak bakal Mehmet Efendi vur 
tulle Halim, Yozrat c6mhurlyet mek· 
tcbi l.han, Adana peataae kan,ı•nda 
All, Danca Yalı mahallul 32 Hasan 
BeyJn kaıtı Mllflcle, Esklteh r erkek ll· 
aUJ Yusuf Necatı, Kula Sakarya mek-
tebi aıuallhnlerindea Hllmılla, Adaaa 
Ali Naalbl e:r.:ıaneal Sadi Ras n, Nit8J1· 
t•t• kız orta mektebi 480 Zehra AU, 
lhcu mektep Orhan, Bqlktat K6ylçt 
Besim Pata konak Nehınd Asaf, 
Oaktldar 17iacl Dk •elttep Nuraa Lifi 
Hamm ve Beyler. 

Şeb:ujeba" 

Ferah ....._ıncla buıtl- IMa sem 
Slaema - tiyatro Yaryete Haha BurJuua 
Bq u...ıt ........ it-.. ... 
ldtibla.U lauanacla bll,tlk meccani 

plyanp. Duhuliye 25 kuruştur. 

Nlltal, Ankara laayet mabaDeal Tacettin hll••·---~-----· 
eaddeal 'r1 Klmuran Ahmet, Aclaaa Kurban Deri Ve 
po9ta brtıııada berber Mustafa, A.-
kua kıs Haeal 495 Leman, Ankara Bar sak la rı n 1 zı 
•kek llaeel 3' Ahaet, lleae•ea 
,aaa1ı mektebi ~a9mualllml N.ı Ser- Tayyare Cemiyetine 
aet Be7 va.tulle aehln Sabit, 
Fentye 11...a ...t t O..an Necmi, V e r İ D İ Z • 

Ankara de-.t -.kteltl sımf 2 Zehra, !••·----------· Yoarat ismet ..... -.lltebl 71 Rftttll, T ba MD res· 
Aakara Duaalupinar mektebi alıtmda ep8 ,. same 1 
N. a AWI, v"S•t Guı PafA meırtew Tehir Edildi 
Tlrk, la.ir Kemal hfa Armutla ,..ta memuru S.lih Zeki, Anka- Himayei Etfal CemiyetiD-
ra pe9ta s'te •e•urlanacl.,.. Finiew den: Cemiyetİlllİa tarafmclaa 
t..aiJ. Adana orta llMlktep JA N.t 
Ohat, latanbul erkek liaeal 764 Tank, nisanm 26 ıncı pazar .... 
a,ap orta mektep 13.S Cemal Avni, Tepebaıı kıılıli tiyatroda Ye
Sı•• eılsek tia..ı llS Zeld, A.kua rilecek müsamere tehir edil
erk• orta mektebi 2H Rqıp, Gelelt-
be.t _.a mektep !ti Orhan Seyfettin mittir. 

Yeni ~u&lmakta o)a., 

Ankara Telefon Rehberi 
Çok kuvvetli bir reklam vasıtasıdır. 

Geçen ıenel ~ bu rehbere rekllm verenler çok istilode 
etmişlerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERdHAN 
ANKARA TELEFON REHBERiNE VERiNİZ 
Bu rekllmlan yalnız Anadolu Ajansı blnat Şubesi kabul eder. 

l.tanbal Ankara cadcleml : Telefon 22735 
. 



'8 Sayfa 

AilELER VE MEKTEPLiLERE 
1 M.A YIS CUMA 

R f günüdür 

·Bekleyiniz 

Fazla para vermemek ıçın 
Mahrukatınızı yazdan 

d 
'Yedikule ve Kurbağalıdere gazhane1erinde 

31AGUSTOSAKA AR 
10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 
Sipariş yerleri: 

SATIE, Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, İstanbul 
Mfibürdar caddesi No 13-15 Kadıköy 
Muvakkithane caddesi No 83 ,, 
Şirketi Hayriye iskelesi No 10 Üsküdar 

Tel. 

" 
" 
" 

B. O. 1161 
24318 

Kad. 355 6 

" 66 

PJl!Wi~~;"'".,_~~~7~~ 

MUSTAFA ŞAML 
Mahtumu Müessesatında 

UCUZ EŞYA 
Sergisi devam ediyor ~:w.. .. ~-·n-= 

İktısat Vekile 
Sanayi Fen Müşavirliklerine iki yüz E114:er 

ücretle atideki şeraiti haiz ve biri umumi iş ma
kinaları ve hususile mensucat makinalarında; ikincisi 
alelumum kuvvet makinalarmda; ve Uçüncüsü kim
yayı sınainin bilhassa Türkiyedeki tnlbikat sahaların
da kesbi ihtisas eylemiş bulunmak şartile üç mil
tahassıs alınacaktır. Kabul şeraiti aşağıda beyan olunur. 

1 - Türkiyede laakal lise tahsilini ikmal etmiş 
olmak. 

2 - Avrupada ili derecede bir fen tahsili ik-
mal etmiş ve diploma almış olmak. 

3 - Tahsilini ikmalden sonra Avrupada ve Tür
kiyede ameli sahada bir müddet muvaff akiyetle ic
rayı faaliyet etmiş ve bu sahada ameli tecrübeler 
iktisapetmit ve kezalik Türkiyenin mevzuat· ve şe
raiti iktısadiyesile alakadar olmuş bulunmak. 

4 - Taliplerin tercümeihal varaka ve memu.;n 
kanununun 5 inci maddesindeki şeraiti haiz olduk
lanna dair vesikalarile birlikte tarihi ilandan itiba
ren on güne kadar Sanayi Umum Müdürlüğüne 
müracaatleri ilan olunur. 

Avusturya fabr1kalan hazaren sandaliyeleri 
umumi aat f depoıu fıtanbulda Katırcıotlu hanında birinci katta 30 No 
Jox. N. Aciman Tel. lıt&nbul 2409. Hamiş: Ayni depoda envai çeşit. perde 
ye dötemellk kadife hare ve fantezi kumaşlar mütenevvi is tor perde rRis-
tcr, tül. keten perdeler, örtüler pirinç kor- ~--"!!'4o. 

.......,~ net haliı lnıriliz keıme, lake karyo 
ılar vesaire. Fabrika fiabna toptan 
ıe perakende utılma.ktadır. Fiat 

maktudur. ··r·: ':'t· 
lkhsat Vekaletinden: 

Ankarada teşcir sahasındaki büyü!< havuza ait 44967 
lira 50 kuruı kırk dört bin dokuz yüz altmıf yedi lira 
elli kuruş bedeli keşifli ( tulumba, motör, boru ve motör 
binası ) tesisatını pazarlık sureti•e yapmak lizere bir talibe 
ihale edilecektir. lıin müddeti 25 nisan 931 tarihinden itiba-

ren 8 gtindilr. Mukavelename ve şartname proje ve sairesini 
görmek ve izahat almak üzere şimdiden lktısat VekAleti 
orman işleri umum müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için de 
yevmi ihale olan 3 mayıs 931 tarihine mn .. adif pazar gUnU 
saat 15 te bedeli keşif üzerinden yll7de yedi buç.ık 
hesabile teminatı cıuvakkate ak-;elerile birlikte lktısat 
Vekaleti Müsteşarlığı riyasetinde müteşekkil inşaat komis
yonuna mllracaat eylemeleri ilin olunur. 

HASAN 
KOLOt~YASI 

Türk ve Ec
nebi sergile
rinde daima 

birinciliği 
ve en büyük 

mükafatı 
kazanmıştır. 

• 
lktısat Ve 

Çam kereste miktarı ve cinsi 
Yekün Beşli Dörtlü Üçlü lata 

17111 8705 5370 2380 65f 

ı 1621 7025 2868 191 2 724 - -28740 15731 82J8 3392 1380 

1 "' ? 

1. ) 

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

Taklitlerinden 
sakınınız. 

Fransanın jAN MARI farinası, 
fng ilterenin ANKİTSON'u Almanya
nın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da 
Türkiyerıin layemut bir harikai 
aan 'atıd ır. Haıan kolonyasının bu 
nefis ve cazibi ruh kokusu içinde 
mest la l ve hayran kalmamak müm
kün değildir. Hastalara şifa ve 

sinirlere sükunet verir. Baş ağrısı, 
baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir 

hayat arkadaşıdı r. Masaj ve tuvalet 
için yeganedir. Hasan Ecza depoıu. 
Büyük ltriyat mağazalarında bulunur. 
Meml~ketimizin ve ecnebilerin büyük 
ricali, asri kadınlar, ihtiyar valideler 
Hasan kolonyası istimal etmekte 

olup müstahzırını tebrik etmektedirler. 

den: 
Bulunduğu mevki 

Trak mekiindo 

Yapraklı ., 

İzmir sür'at p. " 
(GÜLCEMAL) vapuru 

Nisan Pazar 14,30 da ~ 
tadan kalkarak İzmire gı il# 
cek ve çarşamba sab 
gelecektir. 

SADIKZADE B RADER 

KARAri~~R~c~~ AZ}J 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu ?ınat 
Vapuru p• AZ' AP. 

26 Nisan .M .rl 
günü akşamı Sirkeci rıbJ 
mından hareketle ( ZonJ"' 
dak, İnebolu, Ayancık, 5" 
sun, Ordu, Giresun, T rab~ 
ve Rize) ye azimet ve af 

edecektir. 
Tafsilat için 

Meymenet hanı 

acentalığına m.üracaat. 
T elefon Is. 2134 

Karaisalı kazasının Karsantı nahiyesi dahilinde Pos ormanı dahilinde mevcut 
(28740) parça ça m kerestesi beheri 150 kuruş muhammen bedelle kapalı 
zarf usulile 4-5-931 tarihine kadar ilana konmuştur. Tafsilat almak ve şera
iti müzayedeyi öğrenmek istiyenlerin Ankarada orman müdüriyeti umumiyesine 
fstanbul ve Adana müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

Tayyare Cemiyeti İstaıı 
şubesinden: Cemiyetimiz t 
fından Kurban bayraJU1 

toplanacak deri ve ba 
lar talibi uhdesinde olup 
sanın yirmi beşinci Curna 
günü saat on altıda paı 

suretile ihalesi yapılacağıP 
talip olanların Cağaloğlund 
Vilayet şubemize müracaat! 
ilan olunur. 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahatle 

geçirmek • • 
ıçın 

28 - Nisan - Salı 

AÇILIYOR 
OTELLER: 60 Kuruştan 5 liraya kadar. 
YEMEK: {Tabldot) Sabah, Öğle ve Akşam 

dahil: 225 - 450 Kuruştur. 

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

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat vardır. 
Her ttirlü malumat için Y A L O V A ' da Kaplıcalar 
Mildürlüğiine ve 1 S T A N B U L D A Seyrisefain 

Umum Müdürlük Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

Baro Riyasetinden: 
~' , • ·-~ . ( ., • ! • , , ;,,,.. : ~ •. - " ·a . . '.. . .,. . . -. ' \. . ._- ... ·.,. .~ ... --.::.'!': ~ • ;. • • ':' < . -· .:. .. ; . , 

Aşağıda yazılı hususatın müzakeresi için 
miye 25-4-931 tarihine milsadif cumartesi 

heyeti umu
gUnü saat 
saati mez-15 te içtima edeceğinden rtifekanın yevm ve 

kurda Baroyu behemehal teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Müddeti hitam bulan birinci ve ikinci reislerin 
intihabı. 

2 - Müddeti hitam bulan sekiz Meclis azası yerle
rine aza intihabı. 

ITRİYATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidirc 

Hakiki kolonyalar, zarif lo~yonlar, 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini lstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalıkö~kii Caddesi 
ı\liilıiirrlar Za<lP. Hanı No. 19, 20, 32 

SÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

DAN TİN 
Nasuhi 

Di, macununu Ye 

Sefa sürmesi ile 

kıl podrasını her 
yerde araınıyz. 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy BlSrekçl fırıAJ ıııaaı;nda No. 34 

Devredilecek ihtira Beratı 
Nlşadır ruhunun okıidaıyonu vaıı

taatle aıit nUtrlk latlhaall zımnında 

1921 aeneılnde 770 aumara ile teıcll 

edilen bir kıt'a ihtira beratı aahlbt 
ltbu ihtira beratının devretmlye ve 
yahut mevkii istimale vaz'ı için mezu. 
niyet vermlye amadedir. 

Fazla malGmatı haiz zımnında 

Galatada YUkaekkaldırımda 66 numa· 
rada J.B. Daleılo ihtira beratları ida
resine mUracaat olunması. 

Üskndar 
HAie Sinemasmda 

Muazzam filim 
KAMERDE KADIN 

Mümessili: Villi Firiç 
Gelecek pro ram Reiain 

SON POST 
Yevmi, Slyut, ffayaclb ve Halk f 

idare ı lıtaııbul, NuruoamanJ,. 
Şeref ıokafı 35 - Jl -Telefon: latanbııl - 2320J 

PoıL' kutusu: lstanbul - 741 S1~ 
Teli:'af : latanbul SON PO 

ABONE FlATI 
TOR'<:lYE EC~ 

1400 kt. 1 Sene 2700 lıl"' 
750 • 6 Ay 1400 ,, 

'°°• s. IOO• 
lSO • ı " 300• 

Gelenevrak ıerl verilmeı. ,_ 
İ.llnlardan meJullyot abn'll1 

Mes'ul müdür: Halit baitJ 


