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MONTEHİBİ SAN iLERDEN SORUYORUZ: 

'Namzetliklerini 

Olup Olmadıkları 

Nüfuslu İstanbul 

Koyan Muhalif Dört Kişi 

Kendiliklerinden 

Ve Samimi 
Dört Kişi, 

Olmasalar Bile Acaca Aranılıp 

. 
Yok Mu idi?. Ve Bu 

Namzetliklerini Koymuş 

Bulunamazlar Mı idi?. 

(48) Zabn Matlup Evsafı Haiz 

Münakaşa Edilebilir. Fakat, ( 600) Bin 

Şehri içinde Cidden Cümhuriyetçi, Laik, 

.---------------------------------------------------------------------------.:---------------------------------------------------..J J b 1 d G • d H b Meb'us intihabı SON POSTA 'nın Müsameresi 
stan u an 1 en a er Kısa Bir Zaman G 

Ankarada Hayreti Mucip Oldu İçinde Bitti • azetemiz Çocuklara 

l<arar Bugün 
Bildirilecek 

- - f 

LııJ Ankara, 25 (H. M.)- fstan
ttk rtıüntehibi sanilerinin müa
llı il namzetlere rey verme 
.,. eselesinde gösterdikleri te
""'ly'· l u malumdu. 

fır Binae~nleyh sadece Halk 
) kasının namzetlerine rey 
~dikleri ve müstakilleri bir 
t llarda bıraktıkları haberi 
ı..tldiği zaman, hiç te hayreti 
"ili • 

cıp olmadı. 

L_ Yalnız akşam üzeri fırkada · 
t:8" bir içtima yapıldı, vaziyet 

tkik edildi z 

"ll 1 . - -lstanbul mUntehibi sa
lal erınden ikinci bir tamim ile 
'-tıtlaka müstakil meb'us seç
~ni istemek mevzubahiı 

dir. 
2 - Fnic• INedi aası: ant'! 

~dan yeniden .dört 'namzet 
~sterecek, bunların intihabı 

fta içinde yapılacak. 
~ 3 - Yahut ta miistakillere 
) enldiği halde açık kalan 
~~-ler şimdilik boş bırakıla-

l(tır. 

4 - Karar bugün tebliğ 
'dilecektir. 

Müntelıihi sanller reylerini verdikten sonra 

lAdanada İntiha 
Nasıl Yapıldı ? 

Adana, 25 ( H. M. )- Meb'u. 
intihabında müstakil namzedi 
seçme kmeıelesi Adanada 1P.ey• 
ce hararetli oldu. ' 

Belediye ile resmi makamlar 
sab1k Merain meb'usu Ali Münif 
Beyi iltizam ediyorlardı. Münte
hihi sanilerin temayülü iae Fahri 
Beye müteveccihti. 

Neticede Fahri Bey 145, IAli 
Münif Bey iıe 226 rey kazandı. 
Netice halk arasında muhtelif 
şekillerde tefsir edildi. 

Müstakil namzet Ahmet Sabih 
Bey ise kazanması ihtimalinin 
çok görünmesine rağmen ancak 
bet rey alabildi. 

Salahattin 
~· Gazi Hz. geç vakit fırka 
~llıaauu teşrif ederek vaziyet-
~alumat almışlardır. Regltr atılırken 

~ınirde Rey Alamıyan Müstakiller. 
,,,uharririmize Fikirlerini Söylediler 
~~ınlr 25 (H.M.) ;__ Meb'us 
i~•' dGn sabah saat onda 

~.?cağı aalonunda yapıldı. 
~~Fırkası mttstakil meb'us 
~- itinde müntehibi sa
~ ruen direktif vermek 
) uua biuetmemişti. Vili-

~\t lllakamı bu şekil rehberli
~ endi llzerine aldı ve takip 

~t'~~esi lizungelen yolu gös-
ı. 

l't)~ll~~ehibi saniler geldiler_, 
~ 7tını attılar. Sandık açıldı, 
~~~lif Yapıldı ve neticede müs
y 1 lerden Milaslı Halil ve 

,~'~ı kntüphanesi sahibi Hüs
"d Beylerin seçildikleri anla-
~ld 1 

ve intihap işi de bitmiş 
ll. 

~();kşam üzeri namzetliklerini 
"ıits ınuş iken kazanamıyan 
t takilJer il ·· ·· t•· iki .,; e>' e goruş um. 
~. d~a'!1 .avukat Halit Tevfik 

-Bir kasırga geldi ve geçti. 
Bu arada benim iki rey ala
bilmekliğim didden bir zafer
dir. Bu, fırkanın içinde disip
line riayet etmiyenlerin de bu-
lunduğunu gösterir. 

r 
Aydında Müstakile 
Bırakılan Meb'usluğa 
Halk Fırkası Azası 

Seçildi 
Aydın, 25 (H. M.) - Halk 

Fırkasının namzet göstermediği 
yerlerde Halk Fırkası azasına 

rey vermemek Halk Fırkası 
müntehibi sanileri için bir disip• 

lin meselesi idi. Buna rağmen 
Aydın müntehibi aanileri müs-

takil namzede terkedilen yere 
Halk Fırkasına~ azasından olan 

Dr. Fuat Beyi intihap ettiler. 
Müstakillen namzetliğini vazet
miş olan Dr. Etem VaHaf Bey 
482 reye karşı 18 rey alabildi. 

Rey alamıyanlardan 'öıner 
Fuat Bey dedi ki: 

- Filvaki muhterem· miin· 
tehibi sanilcr bana rey vermek 
lfıtufkirlığını göstereceklerdi. 
Fakat sandıktan namıma ya11h 
bir tek rey bile çıkmadı. Alt· 
minüt bir intihap yapbk. 

Muharrir Abdullah Abidin 
Beyin düşüncesi de tudur: 

- Kazanamadığıma çok te
essüf ederim. Kazalarda inti-ı 
hap nasıl yapıldı, Uzerinde 
durmak lazım. Hatırlayımz ki 
buralarda müstakillere tek bir 
rey bile verilmemiştir. 

Sadece Seferihisar münte
hibi sanileri aralarında seri 
bir anlaşma yaparak Yavuz 
kütilphanesi sahibi Hüsnn Beyi 
intihap etmişlerdir. .. 

Seferihisar müntehibi sanile· 
rinin hareketi Halk Fırkası 
teşkilatının teessürünU mucip 
olmuştur. 

Ankara, 25 ( H.M )-Anka
rada meb'us intihabı sabah 
saat 9,5 ta başladı, ( 10,45) te 
bitti. Bu müddet zarfında Gazi 
Hz. ile Başvekil, Meclis reisi 
ve Vekiller reylerini kullandılar. 

Saat on bire doğru muhtelif 
vilayetlerden Dahiliye vakale
tine malumat gelmiye başladı 
ve bu malumattan hemen her 
yerde intihabın sabah sekiz ile 
on bir arasında bittiği ve 
müttefikan Halk fırkası nam
zetlerinin seçildiği anlaşıldı. 

Yedi Meb'usluk münhaldir 
Şimdi vaziyet şudur: 

iki Müsamere Verdi 

3t2 meb'usluktan (282) sine -
Halk fırkasının namzetleri se-
çilmişlerdir. Geriye kalalan -
(30) meb'usluktan (23) üne 
müstakiller intihap edilmiş
lerdir. 

İstanbul, Samsun ve Tekir
dağ müstakillere rey verme
d~leri için bu üç vilayete ait 
olan (7) meb'usluk boş kal
mışbr. Fakat Başvekil İsmet 
Paşa Hem Malatyadan, hem 
de Manisadan, (Recep) Bey de 
hem Kütahyadan, hem de (Bur
dur ) dan seçildikleri ve iki 
yerden birini tercihe mecbur 
oldukları için münhal meb'us· 
luğun adedi ( 9) a baliğ olmuş ' 
demektir. 

Kazanan müstakiller arasın-
da şayana dikkat bir sima; 
mefsuh Serbes Fırka erkanın· 
dan Galip Beydir, Niğdeden 
seçilmiştir. 

Tombala Kartlarmm 

tebdili bugün akşama 

kadardır. Tafsilat 7 nci 

sayfa~mzdadır. 

( SON POSTA ) nın dünkü müsamereleri bügük 

bir rağbetle karşılandı 

"SON POSTA,, çocuk ka- ile birlikte muhtelif temsiller 
rilerine arasıra eğlenceler gösterildi. Bu arada 6 ıncı 
tertip etmeyi vadetmişti. mektebin 5 inci sınıf talebesin-

Dün bu vadi mucibince Ka- den Rebia Rıza H. mükemmel 
dıköyünde Süreyya sinema- bir monolog söyl~di. Müsame
sında, diğeri de Şehzadebaşın- rede binlerce küçük yavru 
da Ferah tiyatrosunda, tamamen bulundu ve eğlenceli bir güu 
meccani olmak üzere iki mü~ geçti. 
samere verdi. . · S O N P O S T A tarafındaa 

Kadıköyünde yahıız sinema, tertip edilen müsamerenin ne-
Ferah fiyatrosunda ise sinema [Devamı3 üncü sayfamı:ıı:daJ 

Propaganda 

Namzet - Efendiler! Ben Cümhuriyetçiyim, Halkçıyım, Devletçiyirn, Milliyetçiyim, Layıkım, 
.mUstekil namzetliğimi koyuyorum. 

Halk - Kimin arabasına binene ••• 



-- _o , - 1 . 

( Halkın S~si] DAlllLI 
l 

BABBBLIR 
";_\ . 

~ ,,... mele Ve Çiftçi 
> 

Müstakili ere 
A 
Meb'uslar Karşı- Dün 

sınde Halk 
N• • 

l~,,,ID Rey' .. ,. 

V ·ı d. "' • • s·ı· 1'1"' ' ~ ?n~~~:~~~·eb~~,:be~~~~~ erı me ıgını 1 ıyor ılL~USUDUZ" duncıı MdJet Mediainın 1 ' 9 
azaları da taayyün etmiş ___ .. __________ _ 

ve bu meyanda amele ve -==- - M•• h•b• s ·ı M•• h• B• 
çiftçiden de yeni meb'u•l•r ı o··l k unte ı ı anı er utte ıt ır D ·· k ·· 
ıeçilmi, oluyor. Meclisin 1 me c H ı· d un u 
::1:1::ıi u;:;~::~.::~!~•ı0:; İstiyenler ephe a !-~~-~~lunuyorl~rdı Zabıta 
ıuretle tesbit ettik: Meb'us intihabı lstanbulda btiyiik bir alAka uyltndtrdı J'4 k ı l 

Selim 8. ( Nuruoamaniye, Kurtarıldı deoildmeı. a a arı 
cami avlusunda 1) Divanyolu üzerinde oturanlar dün sabah uykularından bir 

- Amele ve köylünün dert- Dün Şehirde iki intihar mmdka sesi ile uyandılar. Pencerelerini açarak baktılar. 
lerini, b izzat onların agv zından T bb K d d•td• Belediyenin ş~hir bandosunu gördüler, Kırk elli çocuktan 

eşe üsü ay e ı ı nt kk'l k" "k b' üf ·k ı k · d işitmek için Dördüncü Büyük m eşe ı uçu ır m reze nıuzı a ça ara gcçıyor u. 
Millet Meclisine amele ve köy- Son yirmi dört saatte ıeh· Arkalarında kırmızı beyaz kordelilarla ıüelü rey .andığm• 
in meb'us seçilmesi herhalde rimizde iki kiti kendini öl- taşıyan itfaiye kamyonu vardı. Onun arkasından da belediye 
faydalı olacaktır. dilrmek istenıiftir: reisini ve teftiş heyeti azuını taşıyan otomobiller geliyordu. 

lif- 1 - Dolapderede Akarca Bu heyet Darülfünun konferans salonu 6nUnde durdu. Rey 
Hasankaleli Hüseyin B. (Ka- sokağında oturan Madam Elisa sandığı indirildi, içeriye götürüldil, kilrsfiye konuldu, kapağı açı-

dirga, Piyerloti caddesi 70) intihar kastile kendiaini kuyu- larak içinin boş olduğu gösterildi, sonra kapatalarak mühürlcnd•. 

- Amele ve köylüler dü- ya abnlf, kurtanlmıştır. Scbe- ı• •h S J d ı·k. H d• 
ıü.nülmiye ve ihtiyaçları göz bi, Madamın bir tnrlO iyileş· Dİi ap . a ODUD 3 I a ISe 
önünde bulundurulmağa liyılf mek bilmiyen bir hastalığıdır. Küraiye karşı gelen siyah lun 1335 milntehibi saniainden 
iki esas sınıftır. Bu aımflarm 2 - Şehremininde oturan tahtaya Halk Fırkası namzet~ 1324 ünün geldiği ve hepsinin 
Mecliste temsili elzemdi. Halk kömllrcl\ Nazif Ef, uıbıra ile lerinin isimleri yazılmıştı . Fa- de Haık Fırkası namzetlerine 
Fırkası bunu yapmakla doğru gırtlağını kesmif, yetişilerek kat son dakikada iki ilavesi rey verdikleri, müstakillerin 
bir harekette bulunmuştur. kurtanlmışbr. ile adedi 48 i bulan müsta- yenlerini bot bıraktıkları an-

-fr killerin isimlerini yine ayni tah.: laşddı. Ve ilin edildi: lstanbul 
Talip B. (Nurosm~ye, Şe- Lort At) -.canın bir kenarma kaydetmeyi meb'usluklarma Halk Fırkasınm 

ref sokak) Oıs üzerine almak istiyen hiç kim· namzetleri müttefikan intihap 

- Halk Fırkua Mecliste Dün Gazi Hz. Tarafın· se yoktu. Adeta herkes çeki- edilmişlerdir. isimleri funlardır: 
amele ve köylil meb'uı bulun- Abd"lh k HA ' t Ak 

dan Kabul Edl.ldı· niyordu. O derece ele bu va- u a mı, çora 
IDUIDI wemiş ve öyle yapnuc_ "1 y f Ah t R . __,.... zifeyi yapmak için belediye og u usu ' me asım, 
Her halde bunda bir hayır var. -- ı S hh' V ki)' R f'k H d' Ankara, 24 ( H. M.) - m- reisi Beyin bir gence emretme• 1 ıye e 1 e 1 

' am ı, 
• giliz kıralıçaıının biraderi L-ort si lizım geldi. Ali Rana, Salah Cimcoz, sabık 

Ali Kemal Bey ( SultaııaJı. Ati fi'--- b b müzeler Müdürü Halil, müben· 
met, Kabu.akıl 24 ) on Ye re . IUlltl ugün u- Bu it te bittikten sonra 

_ Benim fikrimi anlamak raya geldiler. istasyonda bu- kafile kafile gelmiye başlıyan ~iı Hasan Vasıf, uıta batı 
iltiyonnmm dejil mi? saal merasimle istikbal oluna- müntehibi saniler reylerini at- Hamdi, tesviyeci yaşar, kun· 

_ Evet. rak Ankara Palaaa miufir mıya bqladılar. duracı Hayrullah• Beyler. 
eclildilel'. 

- Mecliste kayla •e amele Lort Atlon aat 17 de Gul Hepsi de tebrike ıayan bir Hadiselerden Çıkan Netice 
meb'as olm .. taraftanyım. disiplin altında, hep Halk Ft.7!" 

- Neden acaba? Hz. tarafmdan kabul edildi. kası namzetlerinin isimlerini 
- Memleketimiz itça .e M~lobea Gazi Hz. Lort yazıyorlar, mnstakillere ayrılan 

k5ylll memleketidir.. Onların cenaplanam siyaretiai iade yeri bot bırakıyorlardı. 
halmlmnu müdafaa için onların ettiler.. Mftntehibi sanilerden avukat 
da Mecliste bulmunamna ildi- Daha IODl'll Anbra palasta Abdullah Bey yüksek sesle: 

misafirler şerefine bir ziyafet 
yaç ve zaruret vardır. - Gazinin bahşettiği ser-

• kqide edildi 91e Gazimizle 
Avni B. (Aksaray, Millet birlikte h6k6met ricalimiz ba· bestlden istifade ederek müs-

caddesi 62 ) zır bulundular. takillere de rey verecegını 
_ Bir mecliste İfÇİ bulun- söyledi. Yanındakiler müdahale 

1 ettiler: 
mas• bizim için her vakit dman Yurdunda 
lvidir. Çünkü hakkımız zayi l - Nasıl olur, . dediler. Müs-
r Unkapana dman Yurdunda takiller rey vermemeyi · ka-
olmar.. evvelki gece iistat Hafız Ah- rar altına almamıf mı idik? 

Lütfi B. ( K'*aeamustafapaşa met Efendinin idare etmekte Münakaşa büyüdQ, Topla-
dnnnda, yenitekke 110kağın- olduğu musiki heyeti tarahn- nışlar, gidip ıelişler, ıöylen;ş
da 471 ) dan iki fasıl aaz terennüm ler oldu ve nihayet Abdullah 

- Dördiincii Mecliate köylü edilmiştir. Boksör Ihsan ve Beyin sesi tekrar duyuldu: 
" amele meb'u bulunmasına Hamdi Efendiler tarafından - Latife ediyorum, d~di. 
taraftarım. Halk F ırkasınm bu boks ve laveç hareketleri, milli Hiç ben müstakillere rey ve
branada isabet vardır. Adet- Zeybek oyunlan gösterilerek rir miyim? 
leri iazla olaaydı daha çok 23 nisan bayramı ailevi bir Akşam d&rtte sandık ka-

> meomua olurdum. surette tes'it ediJmiftir. , pand1, reyler sayıldı . lstanbu-

Ne olmuştu? 
Halk fırkasının -riyaset 

divanı, İstanbul müntehibi ıa· 
nirerinden dört tane milstakil 
'°~b'us seçmelerini rica elti. 
Faka bu ricanın tebliğinden 
iki ğün sonra yine Halk f1r~ 
kasımn lstanbol T eşkilib Reisi 
Cevdet Kerim B. .aıilntehibi 
sanileri çağırdı, 

- Evet, fakat müstakil 
namzetler arasında cidden 
Cümhuriyetçi, cidden laik, 
cidden samimi muhalif yoktur. 
O halde müstakillere rey ver-
mek doğru değildir, 

Dedi, dersek yalan s<Syleme
miş oluruz. Fakat meb'us inti
habı bpla böyle bir hareketin 
vereceği neticeyi verdi. 

Neden böyle oldu? 
Halk Fırkaınnın lstanbul 

-=-

Bir Kazancı, Hanımlara 
Sarkıntılık Ettiği 
İçin Yakalandı 

Kazancı Retat isminde biri 
Parapalas önünden geçmekte 
olan Muhterem Ye kardeşi 
Mukaddes Hanımlara sarkın

blık ettiğinden yakalanmıştır. 

• Son yirmi dört .aat zarfın~ 
da muhtelif yerlerde üç cerh 
hadisesi tesbit edilmiştir. 

Konyada lzcile 
Konya, 24 (Hususi) - Bu

gün buraya Ankara lisesi izd· 
leri geldilet. 

Ankarada Spor 
Ankara, 24 (Hususi) - Bu

gtln lzmir turneleri için yapılan 
seçme müsabakalarında 100, 
200, 400 ve 800 metre koşu
larile diğer atletik müsabaka· 
lar için idmancılar aynldı. 

T eşkilAb Reaiai Cevdet Kerim 
Beye aorananız: 

- Milıtakilleo namıetlikle
rini koyanlar aruanda istenilen 
evaah haiz olan yoktu, 
binaenaleyh kendilerine rey 
verilmedi, diyecektir. 

Filhakika bir vakitler liyul 
hayatta diditirken programla· 
rımn bqına dini bir madde 
koyan aabık Ye llhik muhalif
ler kartımıza geçmiılerdi. 

Fakat mftıtakiller aruında 
cidden Cumhuriyetçi olanlar 
hiç mi yoktu ve hakikat ıa
dece bundan mı ibaretti? V n ... 
ziyeti tetkik ederken mUsta
killere lstanbulda rey verilme
mesine mukabil taşrada ve
rildiğini unutmamak vo buna 
s;cöre dtişilnmek lizımdır. 

Şimdi Na Olacak? 
Vaziyet dün aqam Anka· 

raya bildirilmiştir. Alınacak 
talimata göre hareket edile-
~ektir. 

-
r 

Tar • 1 Günün 
~ 

Hilaliahmeı 
Kongresi 

lııtanbul Hilıiliabmer kongf~ 
din Vali muavini Fuh ~ 
riya.etinde toplanmış, _.lcc' 
heyeti ve 931 bütçe rap~~ 
okunarak kabul edilmiştir. B1rıll 
rapora nazaran fCemtyettn ge~lfl 
Hneki VU'idab 85 bia llradır 

Bir Garibe Ki .•. 
Adanada Aydınlı . &f~nde• 

birinin devesi baatalanerali atoıilf 
brw yarıldlj'I . zam .. .-" 
6övdeli bir yavru çıkmıt. bil" 
J•faJDJf ve ölmüştİİı'. 

Doktorlarm içtimaı 
Etibba n Muhadeaet C,.dlf'_d 

dün Ali Pqaııuı riyueth'., 
kongre halinde toplanmış, geç'" 
lerde vefat eden Dr. Şevki eeyiı' 
ailesine yardım kabul ecliloslft 
hu•uai m\lesseselerin doktorl,ıı 
meıeleal görilfülır.üç, sonra bütÇ• 
kabul oluumuştur. 

lhtil4s Davası 
Bursa Tiltiln İnhisanndakf 

120 bin liralık ihtilas davası11• 
Perşembe günil · devam edit' 
miş, Müddeiumumi mevkuf18" 
dan müfettiş Feyzi Beyin bl' 
raetini, muhammin Hüseyin 'fi 
Kimil Efendilerin tecziy~ 
istemiıtU:. Karar bugün veril" 
cektir. 

Tramvay Şirketi Aleyhinde 
Elycvm Tramvay tirkctiJldeO 

tazminat talebine dair Hu~ 
mahkemelerinde 8 dava varcbt· 

Alman Polislerinin Te,ekktr' 
Geçenlerde tıehrbuiıe ıel" 

Alman poliıleri b ı rada ıörd~ 
leri sübuletten dolayı Turl111 
KulGbe bir tqelddl, m~ 
sBDdermltlerdlr. 

Valiler Arasmda 
Vlliyetler adedi.Un azalb)J!l.,. 

kanunu yeni mecU.te kabul ~~ 
nunc~ bazı valiler taafiyeye tv' 
tutulacakbr. · 

At Yarışıarı 

İzmir, 24 (Hususi) - 1'd' 
glln at yarışlarına devam eJ~· 
di ve beş koıu yapıldı. 

lzmir Lik Maçları 
lzmir, 24 (Husuıi) - Bugd' 

yapılan lik maçlannda al~ 
ordu (O • 7) Bocayı, G<:-zteP' 
( 1 • 3) Şarkıponı, TorkJI"' 
( 2 - 4) Al tayı ve Karşıyalc' 
(O· 2) lzmirspon1 mağlup et' 
tiler. 

: ~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yumurtacı 

1 : Hasan B. - Pazar ola JUmurtaCI bap 1 1 2: Yumurtacı - Taze Hasan B. amma 1 a E Hasan 8. - Sırtındaki ktıfede de 
Yumurtalarm taze mi 1 ifler keaat pliyar, abperif Jok. yumurta var 1 

Yumurtacı - E'Mt. 

mi 1 4 : Hasan B. Sırtında yumurta kilfeJİ 01
" 

muaydı namzetliğini koyardın. 
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Her gün lson Postanın Resimli Makalesz Çocuklarda Ölüm Nisbeti 1 

Münderecatımızın çok-
l " . 
ugundan dercedileme-
miş tir. 

Gazetemizin 
Müsamereleri 

~ ( e., tarafı 1 inci sayfada ) 

- ~-------------------------
1 

,, 
YlJZ[)t: ' 13 1 ,_. [) E 

d.o ~ar büyük bir rağbet gar
. 2Ünü anlamak isterseniz re
•iıuleriınize bakınız. 

Bu münasebetle Ferah ti
~lltosu sahibi Şadi, müsteciri 

l - Medeni me.mtel<etlerln e11 geriıinde 

~lüm nisbeti binde 22, en lyiıind• blnde 
l:t dir. 

2 - 8lade lla.ı. as.beti _.ıea deifldir. t-"akat 
dotllll çocuklanmıaa lAabl ,Ozde yirmi b-ofinla 
6ld6t'l mllbakkaktır. ff• aaa• bat>., çocukan11dan 
~ic Odslal lııaybetmiftir. 

5 - Çocuk, iıtikbal demek lte1 her• 
.~yden evvel çocuklarımın ölümden kur• 
tarmalc lazımdır. 

•• •• • 
nvcr ve Necdet Beylerle bU

ltiıı nıüstahdiminine ve Snrey-
1• tiyatrosuna, karilerimize 
16•terdikleri kolaylıktan dolayı 
teıekkor ederiz. BUGUNUN TELGRA.F HABERLERi 

• Dtın, çocuk haftasının ikinci 
IGno idi. Çocuklar muhtelif 
Jerlerde tertip olunan birçok 
'ilencelere iştirak ederek 
~ ve neşeli bir gün ge
~diler. 

Son Vaziyet 
Ankarada Şöyle 

Anlabiıyor: 
l ııf uhabirlerimiz Muhtelif İn ti-

* * * 
Kazananlar 

Müstakillerden Kimler 
Rey Aldılar? 

Bu meyanda Himayeietfal 
tenıtyetiJ Sultanahmet şubesi 
~afından Gülbane parkında 
liyük bir şenlik tertip edil

tlliftir. 
Burada birçok eğlenceler ha

tırlanmış, Mehterhane takımı ;e mızıka çalmış, küçük mek
I tı>liler arasında yarışlar, oyun· 
ar, bedeni harekat yapılmış. 
-l'rıca kukla oynatılmıştır. 

Bundan başka Maksim bar
da çocuklara mahsus bir mü
"ınere verilmiştir. Saat on 
dörtte başlıyarak yirmiye ka
dar devam eden bu müsamere 
Çok güzel olrnu~ ve kllçük 
lnektepliler neşe içinde eğlen
llliılerdir. 

Mosamerede mını mini 
llıektepliler tarafından canlı 
~blolar tertip edilmiş. ~sveç 
I 11.sı oynanmıf, Gazi ve Istik
tl ınarşlan s&ylenmiştir. 

Celile Hanım isminde kü
~k bir mektepli hanım Kazas-

dansı oynamış, kilçük 

llaektepliler tarafından mooo
~ar, manzumeler s5ylenmif
• .. ~. ~llaamerede bir de piyanko 
""ftıp edilmif tir. 
~Dnn bu iki mllaanıereden 
el. 1ca ıehrin diğer semtlerin-

de ejleaceler tertip edil
~ti. 
h. .\lctam 1Ut 19 da muallim 
:_lhinı Necmi Bey l.tanbul 
.. -ıoaunda Ye ŞOkrO Y uauf 
~ de Ankara radyoıunda 

er konferans vermiflerdir. 

~ilk hafta11 zarfında remıl 
~ınları ifgal etmek için 

~- çocuklar bu sabahtan 
~en vazifelerine . bqhya-

dır. 

Askeri Liselerde 
c ~er1 Jitelerde imtihanlara 
'"a11a edilmektedir. 

-ıt liarbiye mekteblne imtihanla 
~•t•k talebenin do imtihan· 
'-... "' başlanmııtar. Bu imtihan· 

' Uç f'Jf endi dahil olmu9tur. 

Ankara, 25 (H. M.) - İs
tanbul müntehibi ıanileri müs
takil meb'uslara niçin rey ver
mediler? Bugün herkesin dima
ğım işgal eden bu sual etra
fında tetkikat yaptım. Anka· 
rada söylenen şudur: 

Halk Fırkası milntehibi sa
oileri, kendilerine lstanbuldan 
ayrıca, programı Halk Farltası 
programına muhalif dört milı· 
takil meb'ua seçmek üzere 
talimat aldıkları zaman iç
lerinden bazıları bunu fırka 

disiplinine muhalif bulmuş 
ve bunu halkın, Halk Fırka
sına verilmek üzere kendileri
ne verdiği intihap hakkını sui 
istimal mahiyetinde telakki 
etmişlerdir. 

Bu suretle dUşilnenler sah 
günü Halk fırkasında topla· 
narak ufak bir içtima yapmıı· 
lar ve merkezin müstakil 

meb'uslar için ne dOşündüğU· 

nü anlamak üzere Ankaradan 

telefonla malumat iıtemişler
dir. 

Fırka kitibi umumisi Recep 
Bey, müntehibi sanilerin tama-

men scrbeıt olduldanm, mil•

takillere rey verip vermemekte 

veya iıtediklerini intihapta 
merkesin hiçbir müdahalesi 
olamıyacağını bildirmiştir. 

Halk Fırkası umumi kAtibi 
bu ıuretle fikrini bildirince, 

mUıtakillere rey vermiye taraf

tar olmıyan mUotehibi aaniler 
propagandaya bqlamıı ve 

nihayet namzetliklcrini ilin 
eden zevat arasında cidden 

aranan evsafı haiz kimse çık
mayınca, bu fikirde bulunan-

lann noktai nazarı galebe çal· 

mııtır. Çarşamba ,Unil fırkada 

tekrar toplanan mtintehibi ıani
ler müttefikan hiçbir müstakil 

namzede rey vermemiye karar 

verdiler. Bu kararı bölün 
mllntehibi sanilere bildirdiler. 

işte lstanbulda müstakil 
Acele Etmeyiniz meb'us intihap edilmemesinin 

8 sebebi budur. Namzetler 
d,ı u ıabab saat 8 buçok rad-

trJ d arasmda Halk Fırkasınca L ~ rı e Y emiıte vapur iske-
~au111 aranan evsafı haiz biri bltt yanındaki ıandalJarm 
~:~- acele binmek iıtiyen çıksaydı, belki bu karar 
~ ~ Efendi muvazenesini değiıecek, bütün reyler o 
~J:~d.~ d•iıe dlltmDı, zatın Uzerinde toplanacaktı. 
'" 1_ ''"•dqı tarafından kur- Neticede f stanbul 4 mllıtakil 

''-lll"ltr. ı meb'ua kaybetmiş oldu. 

hap Sahnelerini Anlatzyorlar 
Gelen haberler, hemen müttefikan vaziyeti şöyle ifnde edi· 

yorlar: 
Samsun, 25 (H.M.) - MUntehibi saniler, Gazi Hz. nin he· 

yannamesinde tasrih ettiği şartlan ve vasıfları haiz bulunmıyan 
müstakiliere rey vermemişlerdir. 

Niğde, 25 (H.M.)- Müstakil namzet Galip B. dört yfü:e 
yakın müntehibi zaniden (122) rey almışhr. 

Burdur, 25 (H. M.) - Açık namzet yerine fırka umumi 
kAtibi Recep Bey ittifakla intihap edilmiş, bu suretle Burdur 
müntehibi saı ileri Halk Fırkasma olan çok kuvettli rabıtalarını 
göstermişlerdir. 

Edirne 
Edirne, 25 (H.M.) - Halk 

fırkası namzetleri ittif ak1! 
meb'us seçilmişlerdir. si 

Erzurum, 25 (H. M.) - Mün 
tehibi ıaniler reylerini müttefi-

kan Halk fırkasma vermişlerdir. 
Kazalardan gelen haberlerde 
Halk fırkası namzetl~rinin 

kazandığı bildiriliyor. 

Siirt, 25 ( H. M. ) - ~ 
meb'uslarımız Mahmut ve Huko, 
ki Beyler müttefikan seçildiler. 

Urfa, 25 ( H.M.) - Fırka 
namzetleri 381 reyle ve mütte-

Konyada lntinap 
Konya, 24 (Hususi) - Meb'

us intihabatına sabahleyin 

başlandı, öğle üzeri bitirildi. 

Reylerin tasnifi neticesinde 

Halk Fırkasınsn gösterdiği 

ı:ıamzetlerin kazandıklara anla· 
tıldı. 

Müstakil olarak namzetJik

'erini koyanlardan Ali Haydar 

B. ekseriyet kazandı. Bu zat 
Halk Fırkasına mensuptur. 

Sabri 

fikan meb'us seçildiler. ' Amele Ve işçi Elbisesi ile •. 
Zonguldak, 25 ( H. M. ) -

Bugtln 6ğleden evvel meb'ua 
intihabı yapıldı ve Halk Fır
kası namzetleri müttefikan 
seçildi. Öğle üzeri müntehibi 
sanilere 110 kişilik bir ziyafet 
verildi. 

' • 

Bu aene MecliH 1ıirecek 
olan amele ve iıçi ıneb'ualar 
kıyafetlerini muhafaza edecek
lerdir. İçlerinde baı.ılan k&raYat 

takmamayı da taahhüt etmiflir. 

• 
ister 

• 
inan, ister 

• 
inanma! 

Şehtr Meclisinde ııbhl
ye işlerine tahsis edilen 
paranın nereye sarfediJdiği 
ıorulmuş. Mes'ul olan zat 
bu parayı sarfa imkin 
bu!amadığım söylemiş. 

Sonra çocuk bakım ev
lerinin bir an evvel ya
pılması için bir sene ev· 
vel tahsisat verilmiş; bina 
verilmiş. Fakat bir türlü 
burasını faaliyete getir· 
mek mümkün olamamış. 

Tamir demişler, memur 
demişler. Vekiletten s\>
ralım demişler, fakat ba· 
kım evlerini işletmiye 

muvaffak olamamiflar. 
Şehir Meclisinde bu 

ihmalin sebebi soruluyor. 
Mcı'ul memur, &fkabahat 
bizde değil, Yaki.lette" 
cevabını veriyor. 

Bir memlekette ki ço
cuk vefiyatı binde ile 
değil yüzde ile ölçülür, 
bir memlekette ki sahhat 
şeraiti acmacak ve ağla
nacak bir haldedir, d 

m~mlekette sıhhat işleri 
ve bakıın evleri bu ka
dar ihuıa] edilirse, artık 
otada sıhhat ve çocuk 
meselesinin aıı!aşıldığına, 

Jstt!r inan, ister lnanmnl 

Ankara, 24 ( T e!cfon ) 
Müıtakil olarak şu zevat 
meb'us intihap edilmişlerdir; 

Kastamonudan Dr. Suat B. 
( Birinci Millet meclisinde aza 
idi),lspartadan Kemal Turan B. 
Kocaeliden eski rneb'uslardan 
AH ve Sırrı Beyler, Adanadan 
Ali Münif (Sabık Mersin meb'
usu), İzm i rden eshak Hariciye 

nazırı Milaslı Halil B. ''e 
Yavuz kütüphanesi sahibi 
Hl\snü Bey, .Manisadan İsmet 
Paşa, Niğdeden Ga1ip B. (Ser

bes fırka erkanından) Afyon· 
da Molla zt.de Cemal B., Bur-

sada ipekçi tohumcu Mehmet 
Rüştü B. , Aydından fırka ida
re heyeti azasından Fuat 
Bey, Aksarayda Han Hisar 

zede Riza Bey, Kayseride 
Develi sabık belediye reisi 
Coşkun Osman ve avukat Ah
met Tevfik Beyler. İstanbul, 
ve Tekirdağında müstakiller
den kimseye rey verilmedi. 

ispanyada Dahili Karışıkhk 
Devam Ediyor 

Valence, 24 ( A. A.) 
Mtilkt vali, bir delikanlı ile 
diğer iki ıahsın bura fabrika· 
luından birine kıralhk arma
a1nin alametlerini hamil 5,000 
kokart aipariı ederlerken ya· 
kalanm11 olduklanm beyan 
etmiflerdir. Bunlar fabrika 
müdürüne sipariş bedelinin te
diyesi hususunun Paterno topçu 
alayı ile sabık Valence bele-
diye reisi Marki De Sailo ve 
vatanperverler birliği reisleri 
tarafından temin edilmiş oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Kual taraftarlarının Blasco 
lbanez'in oğlu ile şimdiki Cor
due valisi aleyhinde sui kutler 
baı:arlamakta olduklan zanne
diliyor. 

Madrit, 24 ( A.A ) - Bir 
takım meçhul şahıslar, kıralm 
aarayma girerek sabık kırala 
mahsus dairelerin kapılarına 
vazedilmiş olen mühürleri sök
müşlerdir. 

Bu şabıslann mezkir daire
lerde bulunan kıymetli eşyadan 
bir takımım alıp almadık.lan 

ı benUz malum değildir. 

. Madrit, 24 A.A) - Bntnn 

'--·-------------- -------~~~~~~----~ 

1 
hükumetler, yeni İspanyol 
cümhuriyet hükumetini tam-

1 
·----·-· _ 11 mışhr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
iş 
işten 
Geçti 

Dünkn sabah gazetelerinde 
yeni meclisi teşkil edecek 

meb'uslanmızdan bir kaçımn 
resmini görd6m. Bunlann için-

den iki liç taneainin yakalığı. 

boyun bağı yoktu. Bir tanui. 

şalvarla, kuşakh, kilAhh rumi· 
ni çektirmİftİ. 

Bu fotoğrafileri r6rl\nco, 
bazı bevesklrlann namıet lia· 
tesine nıçın giremediklerini 
anladım. Onlar jaket atay gi· 
yerek muvaffak olacaklarını 
zannetmişlerdi. Zavallılar ne-

kadar aldanmışlar! it tama
mile aksi imiş. 

Bunu ilk namzetliklerini ko
yan zavallılar bilselerdi, hemen 

üstlerinden frenk g6mleklerinl 
atarak birer mintan giyerler, 

boyunbağı yerine bir mendil 
sararlar, pantalon yerine ayak-
larına birer şalvar geçirir ve 
gemer y~rine kuşak takarlardı. 

Hepsi bizim bir ziraat mem· 
leketi olduğumuzu unuttular 

ve çiftçiyi değil, Şişili ıa· 
lonlannı temsil edecek bir 
kıyafete ehemmiyet verdi· 
ler. Yazıklar olsun. Fakat 
iş işten geçti. ---
İzmirde Rey Ala
mıyan Müstakiller 

( Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Manisa mUntehibi sanilerl 
aralarında bir anlaşma yaparak 

müstakil meb'usluğa Başvekil 
ismet Paıayı intihap etmişler
dir. Manisa mtintehibi anile
rinin bu intihabı neden yap

tıklan ızah edilemiyor. Şimdi 
İsmet Paşa Malatyadan da inti· 

hap edildiği cihetle iki mmta
kadan birini tercih etmek kar· 
şısındadır. 

Fakat milli mllcadelenin b ... 
langıcındanberi Malatyayı tem
sil ettiği için intihap daln:sinl 
değiştirmesine ihtimal Yerile-
mez. 

Mekteplerin Bayram Tatnt 
Kurban bayramı dolayıailı 

bilümum mektepler yann ak
şamdan itibaren tatil edil~ 
c:eklerdir. Bayram tatili rele
cek cumartesiye kadar deYam 
edecektir. 

imtihanlar 
Bu sene orta mektep "' 

liselerin ha.ziran birden itiba· 
ren dersleri keserek ba
kalorea imtihanlanna başhya· 
cay ve imtihan!amı on bet 
günde nihayet bulacajı haber 
verilmektedir. 

VATANDAŞ! 

Bayramlıkların 

yerli malı 
olmalı! 

Milli iktıfft ve tauuQ/ · 
c.mtg•tl 



"Meşlıur İngiliz 
Casusu 
Ne Yapıyor? 

L.ı.reıu, 6in#IV la••/mlllle .. 
üd ,.lciltl• 

~ .. Sfir,, mecmuua 
methur lngiiiz cauau Uvrens 
Wmcta uma bir JUi ,__ 
........ ı.,um mecmuua, ....._ 
telif liaclilleler m-..l»etile 
Jı +• matbaatmclald aepiyata 
Wr. •vi cevap Yermif olmak 
.. bu ~JI yuqbr. 

.. Sfir ,, eliyor ki : 
Unellli herkea Arabittaa

Jaki _.are..p f..u,eti ile 
ümr. Fakat o, fen, cltplomui 
Ye beynelmilel politika Ye 

RD'at Aleminde de o bclar 
.... dur. 

Llnena, bir ..... Kahiredeld 
Arap blroaunclan bJbolda. 
Bir buçuk aene IODl'll bittin 
Arabiatana T&rkiye Te Al.... 
J&Jll brp ayaldancLrank 
metbar mnalar arama kantta. 

Llnem Araplan bacbra
hilmek için onlara bir l&rl 
lmallak vadiilde b.ı-da. 

Kencffaigjn .ayl~ ıiW. 
llaanetle neticeleaea _,.._ 
ldyetleıtadea clolaJJ, le ..... 
tekli'~- bitin mlklfatlan 
n•lleclerek ..,fiyeliae çekildi. 
Bir .nclifıit ...... a- -.. 
tekrar or.,_ lirdi- Fakat 
Wr ıuettci ~ mn 
Wedildi " orduyu tekrar 
terketndye mecbur oldu 

Aradan biraz rildt ~ 
ikinci môf tayyareei (T. !. 
ShaY ) namile tekrar ontu,a ................ ...,. ............ 

lha••p ~ t.nare .filo
ır-::1!:!. • li --1.t 
•jlllUW- .... L ~-

....._ ...kecllldi Ye u...-. 
burada .. .. .. 4et .Okta 
...... cabfb. 

Halkm allmiacle yer hm.. u...... ....... ...... ait ........ ..... .... .. .. w.: ..... Çiacle, Bip-
..... 't~ ....... ............... 
...... LiYtt8tİa - ... , .... 

LIYrene haklrıntıle ...ı 
............ kendWnia QMe 

L 1 ?.a. .._:..: -L..lı.ı...1-. __ , ... ......-. _,,_ 
........... Efpaistanda Ksral 
........ tahhnclen indireli-
.... Tlrkler .,... ~mi 

.,.. ettirdiilai ft --

.... ,_. eatirila.ı.r çevirmek-
te oldutmıa ileri llnlll.. 
Fakat htftlD ha haclileler olar
\en ta11areci ShaY lat'umcl• .,,.......... 

HIDdl.tu hlkbaetl ha ..... .. ,.11er • ..,,...... 
SbaY'ı derhal ı...ut-eye fla
clerdl. HalhaM LIH •• Efp-
allbına laicbfr •• a,ak 
hı•ın F· 

o .....claalterl ta11.....ı 
AP Pllmot dnrmclald ta,. 
,....1m ............ .........-. 

,.,..._ 7 .... ,,. ..... 

8 
KiLO STOKTAN 

voN Memleket Hah. 
ı 1 

1 

Edirnede 

OR
Gazi 
Heykeli 

l 
fflk6met, tltlba .......,. 

b•nkılua rehin et.it eldak
lan ttlt8nleıi ... .....,.. ... 
..... ela " l8DeCle .... .,. 
lranr YeNi. Tlltlba t.M.r W.. 
reli de ha tlllnleri IBUbapa 

etmiye baflamak lzereclir. 
Bu huauta tahkikat yaptık. 

Öirendijimize fire lllldbae
tin .... karan (1) mart (931) 
tarihiae kadar yapdaa terlain
len ........_...~lalü-
Aridar.i ........... 
de iki buçuk ....ıilt aarfiyata 

mukabele ~ miktarda tlı
tln Wandurmaktachr. 

11,et .............. kala
eakbr. 

Alclıtma .......... ... ...... ...... .. 
Lehktemn bua msk....._ 
....... t etmiftir. ................ 
'-ika hir mllncutW lire 
cllk Ye dotrU1U bm .. ,_ 
ittik. Ba tacirler baclll.IDlll ............. , ........... 
riaclen hqb depoluuaclald 
tltlnlerinln de hllrl ıt ta
nlmdan aabn a1m..._ tek
Hf ebnitlerdir. 

Fikrimizce Jalklmet IOD 

brarile, ..... Di,.... .... 
Şimdi tacirlerin mnun tl

tllllmni ele alanca lnhium 
elindeki ltok tOtla miktan 
bayii fulalqacaktır • 

ea,.b. muhtelif baablarda 1 ........... fwhl-r IJanal bu termiye phpn!flu'. Taclrleıi-
mk itin banMn ._. lna 

..,.._ olarak hahma tltlD-1 tltlnleri aatm alma derlaal •1m1 aiJeti ai htlm•I et
leria miatara ( 1 ) ... kilo 1.riee latif 1=r•* lPı iM- aemektea ibarettir. 

Tepebaşı Ve Taksim B@çeleri Diye Bir Mesele 
Var Bunlan işleten M. Leman Ne Diyor ? 
Bel.U,enla -U ala Tak· 

D n Tep•lt• Waıal.U. 
~ ti,atrolan ....... 
lardaberl (il. Lemm) lı hele 
blrlti kira ile tamaktadir. iL 
Lwa•n ıec- ay lçiaM T.,.. 
kpadaki ban .. pach ft .. 

,...... de Wr .. ,. ..... 
D..udl ldı • Bar bpwhit .. .,....,. ... ....,. ..... 
MMcıwlttir.,. .................. 
.. -.ıra 11lıep ıllli111I• 
Baıln ele bu Wkod.ıar ta
ulen•lt .............. 

M._. (iL Lı••) T.,.. ............................... 
pi .......... hpatbi• ..,.. ............. ... 
............ blleharb,.. ............... 
IPn (121) wrwltl 
alnuuldadu-. 
il L•• tllpor W: .. Entlli 

Haydar Beyin ......... ..... ,... .. - ..... 
.. malceWI ( 210 ) bla liıa 

wrdilll. ..,.. ......... ........................... 
Ndİl etmemİll laerhalıle Wr ,.. 
.... ..-. • ela w.p.iii 
......... MakfteleiD MbM
il içla .... iki ... ftrilar. 

Zaro Ata 
Doktorlara Göre Daha 

25 sene y qıyabilir 
-Zaro Ata. A..lka4laa dla-

. 
...... .trtlle '"'.... ... 
............. iki ..... .... 

iade ediline bahçeleri ... 
......,., • ........,. l&blna. 

a.. ftldile Tepeb.pna 11* 
tat-•·-~ ...... 
lra bir .. ., JOktu. Bu..... b-

Belediye eni e·r 
işe D ha Girişti 

la,WZ pzet~ . heledlye haclacla clüiliadeld Ditr tarafta Pendik " 
... ~. ~ lalll-J•• Vilayet mut mlld&rlljli kurt•• brbl .. kalmamlfbr • 

llaberler ,._ .. ,_ ki 7-0 ~ pm1ann Ye afaçlarm ı.t " Kartal MY&llaindeld baa ha
Am.lkıcla, cloktorm tanfma lair blcelderden temillenmaiP celdi apçlarm kelebeklerinin 
-. illa hir 1Ur9lt• .... ,_ • alt Jcann maddelerinin ~ Adalara uçmam1111m temin için 
......... A.mlrab Jotr:t.t., NI' ....tini WediJeye pcler, ha ~ ilk temizleme mllca
z.ro Atwa dalla J1niai IMt mittir· Şimdi helediye, t.. delew hunlarclan haflana
,_. mlikımm~ 8Ul'9lte ., ... ,.. midenae ltlDe alt mabtelf eakbr • 

~ "•;:;:6.!:i., w, kanunlardaki .-o Ye •iki• Bir Uçu' TecrUbesi 
Wr •wla ......... et... lari flZ lalnde hulwlararak Lonclra, 23 ( A. A. ) -
cecle bt71k ft ,.,......... t-İ bir (apçlan konma 8 Amerikan hahriye ylzlMapla
Wr Wclla ........... tamısl ... ) talhutnamMi ha- nadan tayyareci Hawka, aaat 
.. la.netli bayatl,.tla ... ) lll'h1acakbr. 8 • 20 de uçmUfhu'. Mıama· 

.. bl, Zaro Atm- tlmdiJe I Belediyedeki allkaclarlanai Ue,ta, ılnefia doj'muile bat
lraür llt Ye yoprt ,ı,lp llyleclilderine halalma Ada. ... arumda Londradan Parla 
,... .. olmıwu atfolaa..,-. .. .... ta•••• temilleamif, ,. Remaya ficlip ıeleeeldir, 

---~ laltlllMIE fttlili ,...., ,.... ... .., ........ 
Sonra, para kuaaap ...... 
oldapm ~ lıeni ........ 

ediyorlar. Fakat ~ lair 
İfte Yanlmak İstenilen fAye 
para bıapmak d.p •clir? • 

Tarifesi 
Gümrük Hamallannın 

Ocretler T c.sbiti Ediliyor 
hrb.t v ~llaleti fl...alt 

IH&IHIAbm ıslala itla U.. 
tedhirler a1mıya kanr YenDİf
tlr. Bu tedbirler UUlllda hll
lmDI fGmrtlk hamall•r tari
feainia yeniden tanzimi de var
dır. bmut Veklleti banu bll
ttla ticaret mldlriJetlerine 
bildirmiftir. 

l.t.nbul ticaret mıntakauaa 
merbut Tekirclai, Geliholu, 
Çanakkale, lzmit, EretJi, Bar
ba, Zonıuldak, Karamlnel 
almrllk bamallannın tarifele
rinin tanzimine bqlmlmlfbr. 

Gaf H .. ,,,. &llrit.M 
relcutllla Aegbll 

Belime, ( H....r) -
HuntlsinlD bir 
b.t "-tlın•n heykeli b 
rerln• konulcla ve b
allan klpt NllDİ ppalcla. 

HeJkel, Ecli.....m • 
imi mnldl olan AnMC• 
..,...... konalm"flm'. -·atklr Kenan AB 
tanfmclaa ppabmfbr. 

Ucuz Çiment 
Gireauncla Yeni 

Fabrika Açılacak 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Haydarpaşadan OskUdara 
Yolculuk 

Geçen gün yani cuma ~nü 
~Yle iıtanbula gideyim dedim. 

•Purun birinci mevki kamara
llnda birkaç yolcu konuşuyordu. 
d" Kulak misafiri oldum. Biri 

IJordu: 

d - Vallahi birader fU "'Üıkü
ı~" tramvayı bu gidişle bir tür-
u ••lah olamaz. Niye mi? Bakın; 
l~en fÜn Üskildara bir ahbaba 
libııek için Haydarpafadan tram;•ya, ~indim. Bindim amma bek-
Yebılırsen bekle işin yoksa •.. 

tr Ne İse efendim karşıdan bir 
arnv::y arzı endam etti, bizde 

lt.lkabildik. Biraz gitmişlik ki 
~ilk. diye durduk. Eh, olur n 
d lkı durak mahalline geldik de-
inı, Durmak bitmiyor ki efendim. 

bt Ükader bekledik ki yolcular, 
ribirimh.i tanımadığımız haldf: 

tan ciğer ahbap olduk. 

._ Birkaç yolcu ıöylenmiye bat
•ch: 

- Biletçi, biletçi, niçin kalk
~•Yoruz? Sizi mi bekliyeceğiz, 

erkeain iti var. Bahusus ben on 

d
"'Puruna yetitmek mecburiyetin
eyinı. 

tr - Efendim adam gönderdik, 
.. ~nıvay niçin gelmedltini Öj"re
-=tek! 

L Uzatmıyahm, bin maşallah ile 
~•lktık. 

Bir de geri gftmlye batlamı· 
tlhnı mı? Meğerse makasa geç
lllitlz de karşıki tramvaya yol 
"•rrnek için geri gidiyormuşuz. 

Velhasıl iki, üç saat süren 
~~lculuktan aonra Üaküdara aa
"'111en vasıl olduk. 

O. E. 
4Jc M. N imzalı mektup uhibine: 

••rayda, Sofularda yangın 
)erine atıldığını bildirdiğiniz 
Çocuk meaeleai hakkında tarafı-
~•ıdan tahkikat yapılmış ve 

•diaenin asılsız oldutu anlatıl-
1111ttar. Mevcut olmıyan bir hidi
leden bahsetmek mümkün ola
:•Yacağı içindirkl birtey yazıl• 
•rnıştır. 

Size Soruyorum .. 
il Bendeleri 18 yatında ıüçlü 
~VVetli bir gencim. Bundan iki 

.. ile evvel ilkmektep üçüncü sı· 
lllıfından çıktını. 

O müddettanberi hiç bir it ve 
'-n'at aahibi olmadım. 

Şimdi elimde bir miktar pa
l\ ... var. Bu yaıtan aanra tekrar 
~•iltebe mi rf reyim, yoksa bir 
t4a, 'llld tutayım. Muhterem gazete
.,._ la bir kenarında cevabınızı 
-oq ederim. 

Unkapanında: 

M. Nuri 
~ SoN POSTA: Mümkün mer
.a tahsllinizi kuvvetlendirmeni

'-"•iye ederiz. 

karilerimizden Ricamız 
'8u •iltuna dercedilmek üzere 
~tup gönderen karilerimizden 

••aa ricamız ıudur: 
'- .. ektuplar mümkOn oldutu 
'ta dar kıea yazılmalı ve makaat 
~ ilça anlatılmalıdır. Ayni zaman
~ kltdın yalnız bir tarafına 
._.: l111aaı da zaruridir. Bu nokta-
' bUbaHa dikkat olunmaıını 
'deriz. 

1'e/rikamız: No. 11 

1 
Dünyada Neler Oluyor? 1 . f 

M • 8 k• · Kadın Ve Kalp işleri 
acarıstan aşve ı ı Akvam ..__. -----..;.__-=----' 

Cemiyetini itham Ediyor! jŞışmanlıktan Korkar-
Kont Bet/enin sanız Çok Su içmeyiniz 
Bir Nutku 

Budapeşte, 23 (A.A) - Hl
kfımet fırkası Kont Betlenin 
şerefine bir ziyafet vermiflir. 

1 
Kont, söylediği bir nutukta 
bundan 15 ıene enel Maca
ristanm harap bir halde bu-
lunduğunu ve bugtın yaşamak
ta olmasının bir mucize tellk
ki edilebileceğini ıöyledikten 
sonra Avrupamn siyasi ve lk· 
tısadl vaziyetine temasla de· 
miştir ki: 

"Umumi harbi mllteakıp 
aktolunan muahedeler Avru
paya yeni bir teşkilAt Yermif

tir ki o da Cemiyeti Akvam 
meclisi ve birçok galip dev· 

letler arasında aktolunan itti· 
fak muahedeleri idi. Her iki· 
sinin de haddi zatında bir tek 
maksadı vardı. 

" Galip devletlerin tefevvu• 
kunu temin etmek ,, binaen· 

aleyh bu teşkilatın Avrupa 
sulhüne uzun müddet hizmttt 

edememiş olması hiçbir veç• 
hile mucibi hayret değildir. 

Bugün belki adalet Ye mli· 
savat fikrine yaklaştıracak olan 
yeni bir siyasi teşkilAtın ari

fesinde bulunuyoruz. Muahe

delerle ihdas olunan iktısadl 

teşkilatlara gelince, bu teıki
Jit ta muvaffak olmamıştır. Bu 

sahada da timdi salah bq 
göstermiştir. Hidiaeleri barut 

üzerinde oturur gibi daima 
artan bir dikkatle takip 
etmeliyiz. 

/spanyadt! 

Tezahürat 
Madrit, 23 (A.A) - Kadika

ten gelen haberlere g&re Cer-

vantes zıhlııında isyan çıkmif 

olduğuna dair olarak Londra-
' da pyi olan haberlerin ulı 
eaaaı yoktur. Esasen, Cervan-

tes Kadikste bulunmamaktaclu. 
Yalnız bahriyeliler, cOmhuriyet 
lehinde nümayiıler Ye birçok 
binalardaki kırallık armalarını 
ıökDp atmışlardır. 

Amerik4 

Ve ispanya 

l•panga kıralı ltılıtton lcaçtılctan, FratUaga iltica ettikten 
~onra otelden çıkarlcttn si11il lcıga/etile alınmıı ille resim 

Porlelcizde de isgan 11ardır,. A·n 6iJgi1/c isgan Matleira'da 
olmuştur. Oraga ıönde,ilen askerler de 11apıırda 

isgan tJlmişlerdır. 

Madrit, 23 (A.A) - lapan- isyan 
yol Akdeniz ıeyrisefain ida· H b l . 
resi gemilerinin isimlerini d~ a er erı 
iiıtirmiye karar vermİfÜt· Nevyork, 23 (A.A.) - Te-
Eski idare reislerinin veya rucigalbadan bildirildiğine s6-
prenılerin iaimlerini tafıyan re dön akpm Hondura11D fi
ıemilere ıehir isimleri veri- mal sahillerinde asilerle htlkt
Jecektir. Transatlantik kum- met askerleri araa1nda vukua 
panyaaı da bu veçhile hare· gelen müsademede 29 kiti 
ket edecektir. 6lmn,tur. 

Madrit, 23 (A.A) - Amerika . Sovyetler 
ve lıpanya hükumetleri, yeni 
lspanyol hükumetini tanımır Faaliyette 

-== TAKViM 

lardır. 

Kordu, 22 (A. A.) - Ko
münistlere propaganda yap
maları ve kanunen teşkilAt 
vücude getirmeleri için mezu· 
niyet verilmiştir. 

Gta JO 26 - Nisan - 931 Kuı•lH 
Providence ( Amerika ) ta Arabi 

( A.A ) - Bir Belçika kum· 7 • Zlthlcee • tS49 

panyasma mensup olan Fin· Vaktt-E&ul·Yantı 
landes ismindeki vapur Sovyet GG •• ,, ıo.01 1 s .o6 

kereste odunlarını hamil olduj'u Ot•• s. ıı t2. 11 

1 
lkhult t. h 16. it 

halde buraya gelmiştir. 

llual 

15 • Nl•an • tMT 

Valut-laalll-Va•atl 

Akta• 12.- 11 .51 
Yata. Ut 2'.40 
..... k Ol. 14 1.12 

Zayıflama Dersleri 

Karilerlmlıln •a.terdiji arzu 
Gıerlne zayıflama derslerine 
her •Gn devam ediyoruz. 

Zayıflama harekltına batla
dak. On bet gftnlnk barekAb 
ııraıile yapacağız. Evvelki 

tavıiyelerimizi iyi dinlediğinize, 
dikkatle takip ettiğinize emin 
olarak idmanlara geçtik. 

Yazılarımızın batında da 
da 16ylemiştik: Esaslı perhiz-

lere, zayıflamanın ilk ıartlanna 
riayet ettikten sonra sabah 
hareketlerile zayıfbk rejimin-

den iyi ve tamam bir netice 
alabilmeniz için sabah ldman-

Jennı da ayni dikkatle yap
manız llzımdır. 

Gördünüz ki, sizden bunun 
için, vtıcudünilztin mevzun ve 
ııbhl zayıflıj'ı için çok birıey 
de istemiyoruz. Her sabah on 
dakikacığmızı giizelliğiniz için 
aarfediniz. "-fer sokağa çıkıp

oızda yüzünüzle meıgul oldu
ğunuz kadar, bütün viicudü

nilzle ve yirmi dört saatte bir 
kerecik uğratırsanız daimi gll
zelliji temin etmit olacaksmız •. 

Unutmayalım f 
Yaz geldi, her zaman sık 

ıık ıu içmek ihtiyacımız ço-

ialdı. Yazın herşey güzeldir, 
gftzeldir amma sokaktan eve 

d6nftnce buz gibi ıuyu ağzı· 
mız bekler. Yanmış göğsümüz 
MJndDrGlmek iater... GOzel 
zayıflamak için herteyi yapı· 
yoruL Fakat bu yazın ııcağı• 

da da buz gibi sudan kendi

mizi mahrum edemeyiz yal.. 
Zaten Biz çok mutaalSlp 
Fiıyoterapicilerden değiliz. Siz-

leri fazla pebrizlerle ezerek 
bıktırmak niyetinde biç deği
liz. Derslerimizden istifade 
ettijinizi ıörmek iıtiyoruz. 

Canımız au istedi mi, tcker
lice bir limonataya lngiliz 
meva tozundan atarak gtlzelce 

kanştarırsanız, çok hot Ye 
pek lezzetli bir gazoz 
olur. Bunun ikinci bir fayduı 
da harareti hemen kesmeaidir. 

Hem fazla ıu içmemİf : olur
ıunuz, hem de mide Ye bar-

saklann zayıflık rejiminin em
rettiği tekilde kalmuını temin 

atmiı olursunuz. Yalmz burada 
dikkat edeceğiniz bir nokta 

daha var. Oda bu lngillı mey
va tozile kantbnlmıt limonata 
Yeya portakal terbetini yemek 
aralannda içmemelİ8İai1. Mid .. 

lf"Sıhhat Ve Za.1Jıf /ık j 

Şlımanlık, bilhassa sinema 
yıldızlan için büyiik tehlikedir. 

Resimde meşhur yıldızlardan 

(Ditapalu) yu, bu tehlikenin 
6nllne geçmek ıçın 11hhl 

idman hareketleri yaparken 
görüyorsunuz. 

Her Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 

Kırmızı tuğlalan Y'kadıktan 
ıonra bir defa da kolalı su 

ile yıkarsamz. hem rengini 

daha iyi muhafaza eder, hem 
daha temiz görünür. Bunu için 
çamqırdan artan ıuyu el. 
kullanabilirsiniz. .. 
Makası ıu suretle bileyf!bi· 

'rıiniz.Kumaı keser gibi makasıa 
keM n yerini bir tifenin boy• 
nuna ınrtnnnz. Yalnız bu ba· 
reketi muntatam Ye yavat 
yapımz. 

niz binnisbe boşken ıu canımı 
İ8terse içeceksiniz. 

Sabah hareketleri ba,hyor. 
ilk gönleri adaleleriniz ham• 
ı.ı,tan biraz ağnyacakbr. Me
rak etmeyin atrılar çabuk ıe• 
çer. Ajnlar devam edene, 
bize ıoracaksınız.. Biz husul 
tavaiyelermizle ıize yol 1öst94 
ririz.. 

ikinci hareket: 

IJtUıımtege 

KUCIHTIR IUCAÖI 
ı 

tını sallamıı: 
Sorma, kızım dedi. 

- Neden anne? 
- Sorma, kızım, ıorma, 

ıorma, ıorma ... 

Annetini yeniden kaybetmiı 
gibiydi. Ayni ruyayı tekrar 
ıörmek için 6lmiye razıydı. 
En küçük teferruatına kadar 
ıuyayı hayalinde canlandınyor, 
hiçbir parçaıını unutmamak 
iıtiyordu ~ 

yolunun Uıtlhıde tekrar HO.
niye Hanıma ruıeldi. Kadın, 
Nerminin Yerdiii ı6ze gOven
miyerek onu yine aramıt .-e 
bulmuttu. 

ra ruyuını batırlıyarak, bu ka· 
dınla samimi olmaktan kork· 
muttu.Fakat Nerminin dertleıe• 

cek bir insana ihtiyacı vardı. Ha 
yatımn en mühim meselesini 
kiminle konuıacaktı. SERVER BEDi 

'......._ Korkma, artık ıeni yal
~ bırakmam, diyordu. 

' erınin hOngOr hllngUr at· 
llcta devam e"diyor, yalnız: 

ılı.."" A ·x.: ·.::.: ~' nnecı •• m, annecı •• m .•• 
~. oııun boynuna aarıhyor-

~laeal ODU ok .. ch, olqada 

olqadı. Mendilile yanaklarını 

kuruladı. Onu sevdi, sevdi, 
ıevdi. 

Sonra konuınnya bqladılar. 
Nermin anneıine sordu: 
- Annecitfm, bu HDınlye 

H. nuıl kadınclu? 

Anneal kederli kederli ba-

Annesi bqını sallıyor, sal
lıyor, gözleri uzaklara dahyor-
du. 

Ve Nermin, ann .. inin bu 
mahzunluğunu g6rllnce tekrar, 
derin bir kedere utruyor ve 
tekrar gözleri yaıarıyordu. 

Nermin birdenbire gözleri· 
al açarak ruya g6rdUiQnD 
anlayınca ailamıya bqlacla. 

Anneıiain Htısniye Hanım 
için: 

- Sorma, kızuD, sorma ••• 
Deyiıine bfr mana veremi

yordu. Anneıinin bunu ıöy
lerken aldığı tavrı belki elll 
defa gözO 6ntıne getirdi. 

* Nermin, o ıtıntln akıama, 

Nermin llmit etmediji bir 
anda Ha.niye Hamma teaa
d&f edince bir tereddtıt ıeçir
di, evvelce halletmediği bir 
mesele tızerinde d8f0nmiye 
başladı: Hilmiye Hamma kl
çtık lıalasile aralannda geçen 
,.yl anlatacak mıydı? Hllıniye 
Hanımı ıörtır 8'6rmes bunu 
anlatmak arzusunu duymuf, son-

' 

Hüsniye Hanım dedi ki: 
- Bak evladım, iht iyaı 

halimle yine ben seni aar.rt• 
dım, yoluna dOştnm. 

Nermin mmldandı: 
- Ben gelecektim, ıize ... 
- Biliyorum amma evlAlı.ı· 

tım, sabahleyin Atıf Beye 
tesadilf etmiyeyim rni? 

Arkall Aar 
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Padişahı Rüşvet Almıya İkna 
Etmek Okadar Güç Olmamışb. 

du nedimlerin b8vlyetleri 
ayn ayn tetMke .. wı.r. E.
ftll tlrihte İlllDI laem ( pir ) 
laeaa de ( Armlaal phini ) diye 
.;1an Ş9mm papJI ulatabm. 

Ba ut Selçuk imparatorlu
pun taksiminde Karadeniz 
uhillerinde hlldlmferma olur
ken bayatlanna hatime çekilen 
( Kwl Ahmetli ) ailesine men-
1Uptur. Kendi ifadeaine bakı· 
hru ailsilenamesini ta Hazreti 
Peygamberin serdarı ( Halit· 
bin V elit ) e kadar çıkanr. 

Şen ve ıatır bir adamdı. 
A•a merala vardı. Daha ev
velce de ikinci Selime av arka· 
clqbta etmifti. Onu yeni pa· 
clitaha 0Yey• Pqa takdim 
etmiftir. 0Yeya Pqanm mak· 
adı. pytanetini bildiii Şemsi 
Papyı kendi elinde bir alet 
olarak kullanmaktı. ÇDnkü 
Şe...t Pqa rnıvet almakta ve 
istemekte çok mahirdi. 

Esasen deylet tarihinde rllı· 
yet faslı ilk defa bu paıanın 
eli ile açılmıştır. 

Padişah her camiye gittikçe 
halk yol kenarlanna dizilir ve 
birçok arzuhaller verirdi. Bu 
anuballeri toplamıya Şemsi 
Paşa memurdu. Ve Şemsi 
Paşa topladığı iıtidalara mut· 
laka yanında (Canıeı) yani 
(Rüşveti) olmaua almazda. 

Padişahı da rüşvet almaya 
ahfbran odur. 

- ıs -
tiii• caaibe çc* mlesairdl. Alinia ha llzlae brp Ş.. 
Kırk bin altm u t•Y defildir. m pqa b..- ..U.yarak: 
Tahmin ettiiim ~ibi bu para· - Çok teJler bilinia ,\iL.. 
mo caaibe.ine dayanamadı, Demekle iktifa etmif.. AliDila 
ve kabul etti. Bundan sonra bu a6deri Peçewf taribillİD 
Padifab bizzat irtifa ollnıuaeai 1 ikinci cilt otuz dolmmacu AJ'" 

olaca~ . ve bu irtişa ~amanla 1 fuaada aynea Yardır. Ş-li 
devletim mahvedecektir. pap•ıa yuifell ,........ rlt-

Bunun üzerine mllverrib Ali Yet nrmekt• bqka • •·L 
söze karışıyor: lert toplamak n rlpet 

- ZabAliniz ceddiniz Halit auretile ftl'ilea paralan 
bin V elit olduğunu lliyl6yor aYlamaktaa ibaret oldupaa 
muydunuz ? Bu bareketinide 81ylemiftik. Ba memuriyetilli 
hakikaten ceddiniz• 11yık ol- telmih IUl'etİle oaa (Anabal 
duğunuzu ispat etmif oldunuı. Şahini) llaftlll da YWilaaittir· 
COnkO maltlmunuzdur ki Ser- lfte 0.-e,. Papnı• elinde alet 
dar Halit bin Velit Halife olu " lçlDcl ilanda idare 
O.manın hacibine ilci altın Ye- eden d&t aeclimdea birinin 
rerek baaaundan evvel balile- terc:lmeihaH ba.. Şi--6 ele 
nin huzuruna girmif Ye f8 .. ÜYeym P...... irim oldutna 
retle de lslimda birinci olarak yualım. 
irtişayı İcat eylemiıti. 1 ( Ark... war , 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim •.. 
Reımlnlzlaf hlae ti-derine.ta else 

tablaUnıza aöyllyeblllrla. Fabl a...aa 
fçla s8nderilecek reılmJer iyi " tabn 
poada çekllmlt olmHı lb'amdll'. Taki 
mlltehaHıaımız mital .. ....ta laataya 
dlltmealn. .. 

Tablatlerlnl aalaıaalı: Gare w.. re· 
••• rönderen kartlerlmb hakkında 
mltehauıaıauu• mlltaleaam ..-tdd 
aat&rlanla 9kayabl....._ ı 

« 
M. Sait Beg: Hayalpereat-

ir. ihmal edil
miye taham• 
mili edemez. 
keaclWae e
..... ,.t fte 

ribaelilli .... 

Şlllret " .. 
bale dlfldln
cllr, laeyecaa 

mal etmez. Çabuk kızar. Mu
h\t ve muhatabı &berinde na
hot tesir barakmaz, pka ile 
karıtık a61:lerile kendisini aev· 
clirme.inl ve .okulmasmı bilir .. 
Mlfkllllt &zerinde uzun boyla 
mlcadeledea hu etmez. ft 
rinin bili arma dnam e~ 
al lat• n fiil Ye hareketleri
• ........... edilm-- pek 
u tahammll ed•. .. 
Şqaa Alt,., E/..ti ı 

..Ahtk••ft"--
arildiclir. Ml 
.......... idme 
etmesini &il~ 
Kadınlara kaqi 

Mtıverrib Ali bu hususta bir 
bikiye anlabr ki rilf yet tarihi 
için eek kıymetli bir methal· 
dir. Alinin anlattığında ı&re 
Wr g6n Şemsi Paşa padiplııD 
lmıurana giriyor. Uzun mld· 
ıiet kaldıktan aonra kemali 
lllrurla huzurdan çakıyor. Ken
di oduaaa geliyor. Bu odada 
da Şemai Pqanın kethOdua 
ile mllrverrih Ati bazırmaf. •·-.ııı-. " ...... hitap 

eclea •e'ft91u 

dfı Yardır. in
tizam dahilinde 
çahımak -... 
Men fa at le ria 1 
ve yardımlarım 
israf etmez • 

Pqa kethüdasına: 
- Nihayet. diyor, Osman· 

ldardan ceddim olan Kızıl 
Ahmetlllerin intikamını almıya 
muyaffak oldum. Osmanlalar 
ailemizi harap ettiler, mahvet· 
tiler. Ben de onların esbabı 
lnlurazlarım ihzar .e temİD 
ettim. 

Keth6da soruyor: 
- Nud? 
- Padişahı rGfvet almıya 

ikna ettim. Fakat çok sıkınb 
'9ktİm. Vakıa kendiaine arzet• 

ilzeriacle maceralı bir llayattaa 
lauleder. Artiatleri tekdir Ye 
bua abnlcle taklit ecler. Parl! 
....fiyabada m.fa mlt-yil
dir. Hlrriyetini fili ve banket· 
leriDi fazla takyit etmek ta• 
raftan değildir. UaOI wre teldl
pereat olmak İltema. 

-tr 
c Feterah d~., 

C.6rtıll K...,,.,.,. E/. 
Çabp•n •• MJll'hallbr. AJ. 

dablmaktaa fala uabilefir. 
Nefainden bqk•a.nnı da ib· 

para " ..ı kıymeti ..... ç.. 
kinpn " mlnzm c1etı1dlr. 
lcabmda prgiD ft la'lzardv. .. ......... - .... "-...... 
altehaM1aıauaa .............. .... 

ublnuılaaa7or " .. 111up slad_. 
fıetotr........_ üfttetlai ........ ... 
tl7orlar ............. ,... cd.celt-

tlr. Ba huıuta .aatertla .-.ıanıu rt .. ...... 

INGILIZLERIN . YAKIN ŞARKTA 
kabil Tl'aDlilwuyadaa araai 
lllaak edecekti. Ro...,a ıc.
ralı Karolla nfab •• bir 
lngiHa olan yeni Kıralıçanm 
nllfum RomanyamD itilaf de .. CASUS TIŞKILATI 

Yazan:klakenzie-

Bu mllnasebetle Tllrkiye ile 
YunUW. :m araaındaki mesailin 
haHi için her iki memleket te 
Bükreşe murahhaslar gönder-
mişlerse de, daha ilk içtimada 
T alit 8. memleketin arbk mll
ıakereye iştirak serbestisinl 
muhafaza etmemekte olduğunu 
.aylemifti. Arbk Tilrkiyen:U 
merkezi devletlere bağlan~ğı 
ye Balgarlıtaıua da iltihak 
etmek içia mlnuip bir fırsat 
~t»cllti qikArcla. 

No. 14 

Tam bu aralarda, Sir Ed
Yar Grey, Bakıatoıılann met' 
um tesirine kapdarak 1912 
Balkan ittihadını ihya elme-
te muvafakat ediyor. Bu pi· 
!Ana nazaran Sırbistan ve 
Yunanistan Bulgariatana bir 
miktar arul baiıflıyaealdar 
Ye buna mukabil de aralarm· 
da Arnantluiu takaim edecek· 
lerdi. Romanya da Bulgariltua 
bir miktar arui nrecek " 
laarbba llilaayetiade buaa ma-

1 etler :ne iltihakı ihtimalleri
"' tamye ediyordu. Dip; 
taraftan da Avulbırya h~ 
meti Anıawtlutun baynk ))ir 
imanım ltaıyaya ndederek 
ittifakı mlleDete ndet etm .. 
.U.l teklif ediyordu. 

31 letrinievvelde Goben 
ye Bresla• OdaaJI bombar
dıman ediyor ve TOrkiye filen 
&.be iştirak ediyordu. Tepi· 
aiuninia bidayetlerinde .Atina· 
dald itil. ..,, .c:...J --= " • _._ 

mı- lennm ıl UDMl•.a· 
am&rbiatana munenet etme
aini teklif ediforlanla. V .-... 
lo• iH Romuya, Bulj'ariatanm 
Wtanıl lmlıe't- ._. etme
dikten aoara ;;.. bir teklifi 

/ıOor ·Sinemalar 

Dii.nlcii 
Lilc 
Maçları 

---Galatasaray, Vefa, 
Fenerbahçe Günün 

Galipleridir 

Ola Tabiw ltadyommcla 
birlDCI kime futbol Uk ma~ 
lama ..... eclldl. 

ilk maç GalatMu•J • Ana· 
dola ar.-da ,apalcla " un 
buu•lar (4-0) plip pldiler. 
o,. ilk deneaia 10D11Dda 
(1-0) fibi bir netice Yermifti. 

Fakat lldaci clewede Gala
tuarayblar, auea uyıf olan 
........... (3) pi daha J•pa
rak OJUllD (4-0) aeticeJendir
diler. Bumda beraber Galata
araylılarm dOn mUYaffak bir 
oyun oynadığı iddia edilemez. 
Bilhusa Galatuaray forlan 
çok dlifllk bir OJUll l'hterdi
ler. 

Vefa • lstanbulspor 
ikinci maç Vefa ile lsan· 

bul spor arasında idi. Genç 
oyunculann te,kil ettikleri bu 
iki kullp, zaman zaman bize 
aürprider göstermektedirler. 
Fakat düa bu ıürprizi biribir-
lerine yapblar. 

latanbulspor 80ll maçlarda 
çok ı&zel neticeler 8lmqb. 
De. ele Vdrp yeneceğini 
İllDİt edenler 'ÇOkta. Fakat biç 
te a,te olmadı. 

V efanm bibaa, sttzel Ye 
J:pwlu a,__. makabil l.tan
bulaporlular kiti dinecek 
kadar bozuk bir oyun g6ıter
diler. Hücum laattmda pu 
deailea teJİ11 lıİç ka,.eti yoktu. 

Bir aralık havadan oynama• 
ya çalıfbl.r. Fakat ""- da 
beceremediler. 

BiJAlrW v..... clla pk 
gbel pulqtdv. Netice Vefa 

GLORYA 
Bu •qam 

Boyok GALA Olarak 
jULES VERNE'in 

layemut eseri 

ESRARENGİZ 
ADA 

Fimini takdi111 ediyor 
Mtime18illeri : 

LIONHEL BARRYMORE 

LLOYD HUGES 
JANE DALY 

$lmdl1• kadar glSrmeciiilqlz 
~lr ...,.., Ballrimahtt dibinde 
fffrll• hepcaalıı ........ ,, ..... 
Verne' ala taaa'n\11' ettlil auretle 
Wrfnd tahtelltahlrln cenllnı. 

Fransızca sözlü 
Tamamen renkli 

GLORYA 
(3 ·O) galip geldi. 

Fener - Baykoz 
Son maç Fenerbakçe ile 

Beykoz arasında yapıldı. Fener

bahçe don aahaya Zekiden 
mahnım olarak çıktı. Derhal 
söyliyelim ki Fener muhacim· 

lerl henüz Zekisiz oynamaya 

layiklle ahşama mı şiardır. 

Nitekim diln de Fener bü

camcularının ak.aması Zekinin 

bulunmayaşam derhal hi89ettiri· 

yordu. 'Bunmala beraber F e· 

nerliler, hasımlarım ( 5 • 2 ) 

mağlüp ettiler . 

Bir Kız Kaçırma 

Konya ( Hususi ) - Birkaç 
pıı evvel Karahöyük köyünde 

Kizım İlminde bir delikanh, 

birkaç zamandır söz kOJduiw 
14 ,...t·rwla Fatma imUade 
llir laza kaça-.. fakat .... daa 

çok seçmed• jaafla,.alar ta
rafmdu Jakaltmmtşttr. 

Asri sinemada 
Bap •e Yana 

saat 16 1-2 matineleriacU 

Rus Balalaikas 

Al.KAZAR - Kadlalara laa••

AIZMDAR - Diba,.._. eo• 
A S R 1 - lloakowa l>Gfdl 
ARTlsTIK - Atk we ŞampaaP 
ETUV AL - Adu Apqlan 
EUIAMRA - Gel evlenelim 
EKLER - Yunan tlyatre ~ 
FRANSIZ - Yanan opereti _ ~ -..ı• 
GLO&YA - Şehir Kası ( •• ..-
il A J 1 K - Devler kenaaa 

llELEK - ihtira• Adul 
111uJ - Teblibll OJ• 
FEllAH - Myfik aliN~ 

OPERA - Atk kaptanı 
ŞlK - Atk geceleri 

HiLAL - Dllııyama ._.. 

(O.kllclar) HALE - Kamerde KJI' 

Kurban Deri 
Barsaklarınızı 

Tayyare Cemiyetitt' 
Veriniz. 

Bir liıtilas 

O P E R A ve ARTİSTİK 
"nemalan, Bil akfllll, •tbuat f&refine BOYOI GALA llarak CMARLIE CHAPLUI' 

ŞBBIB IŞIKLABI 
m.w ....... edi,..tar. 

izdihama mallal bhnallatı içil llitetterift emhlel 

l-.Lul dwl v• • Wlılir aau e -receı- -- .-
rorclla. 

Oz....._. itillf de.Jetle. 
rlnin TUrldere kaqa pek fid
detli bir hareket takip ede
ceklerine dair bir emare yok· 
tu. Halbuki v eaizeloaan rhl 
TOrldyede idi. 

Biilhare 19t5 meneai klnu• 
--iaillİll 23 Old s6n1 Sir 
Edvard Grey, Y.......mt.ni ...... 
t. liiriildemM jçin dalla ciddi 
Wr 1eteb1l•ts buhmcia. 

hk defa olarak Anadoı.cla 
Yua•wta.. arazi ..ermekten 
balasetti. Bü defa Venjreloa 
teredd6t etmedL ~iltiln &n
rOnce 1>emledifi emenerin ta
hakkuk etmek ihtim.ili AJ'dı. 
Sir Ednrd Grey teklif etme
diji 1ıa1de Drama Ye 'Kavalayı 
daW Ma..._a www~i 
biuat keaclill teklif etti. 

• teklif ... .. mit· 
.. Wr -- Wi. 

Buılllan k•dili fd't mit 
olduğundan bimza Bulgarlara 
,,ermai imk•nı yoktu.. Ve .bu
na efkln umumiye bile rua 
delildi. Bulgarlann Almanya• 
dan iatikraz yapbkl !in hava· 
d:ai de Bulgw teb•esinia 
yaklıq•m s&•rirerda. (B~ 
vaziyd karş1S1nda VeDizeloa 
bile nrkta. Ve Ma1uwlayada 
Bulgar tecaviizilne kaııı by
mak ~ 1;ir tngiliz 'bir ae 
F ..... ız iuııio.._ ..ıediWiğl 
halde, Sırplara muavenet h· 
•r"dr tekıw -W ..- tek· 
lifi n8et-* ~de 
Jm1dL 

Fakat 'tıwlliılerio bqpıMn 
ciddi mrette zorlamak Diye
tinde -o1chiklan te'beyyUn edia· 
ce, blyle bir harekete lftirak ... 

etti. 



eşbur lngiliz C~susu 
Neler Biliyor? 

r~bırafı 4 6ncü aayfada ] 

e • .. ~eçen yaz kiirtle.r, Tür
aran hududu üzerindeki 
çapulculuklarına bqla
vakit Shav gene Pli
Şinayder kupası yanş· 
hazırlıkla meıgul bulu-

a:u'· • 81....tarda Efgamsbmcla 
1 d ve ŞinvarilerİD isyanı 
~ 1• B11ndan sonra rivayet

' dı yürü~ü: Bu i.syarun 
ıı~ttibi olan Lavrem gizli 
Phdaıı Kibile eeldi Hiç 

e Yok ki maksadı, fena 
\'aı· ~ıEl ıyette kalmış bulunan 

i Yardım etmek ve ken· 
ııe nı- . b' ı:ı unasıp ır surette, 

cıan· . ıstanı yalnız cenuba 
değil, fakat Semerkant, 

t ent ve Buharaya ilhak 
t~~ şimale doğruda tevğ 
t~ lazımgeldiğini ilbam 
tıı:tj 

~laam. af 'b E · b iki. ·· , ı mır u yuz-
~ keşfetmiş olacak k i, 
Q ens, tevkif edilmek kor-
t derhal Hindistana k aç-

a nıecbur oldu. Sovyet 
~ ları bu adamın maskesini 
~1Ya muvaffak olmuşlardı. 
~ 936 da Ararat civannda 
'~trin Türklere karşı İsy a
~ a yine Uvrensin is::ni 
~ h: İran hududunda üfürük
~~ doktor kıyafetinde bir 
tt.L -_~e yerle~iği, Kürt ca· 
.~e münasebet peyda 

~.. Kürtleri Türklere karşı 
a.IQad d y' • n ır ıgı ve aynı zaman~ 

~ da Türklerle İranlılann 
~' açmıya ;ayret ettiği 
~Yet edildi. 
~ '-tıdan sonra Uvrensi Cat
~ ~ter tayyare istuiyonuoda 
~01'U%. 

Çocuk Neşriyah 
~ Yeni harfler çıktıktan aon
~n çok basılan ve en çok 
~tan kitaplar, çocuklara 
\~ olarak neşredilen eser
~~· 'Bu sebeple kitapçılar en 
~i a~e çocuk neşriyatına chem-
~et vermişlerdir. 

~ \ocuk haftası mtlnasebeti)e 
Q~tı.:ıklarma faydah kitaplar 
~~hrıak istiyenlere bir rehper 
~ k üzt.re çıkan kitaplarla 
q\ 1trini neşrediyoruz. Kanaat 

Gı:ıanesinin neşriyatı : 

~CUK NEŞRiYATI 
L ~'1'9on Kna~ Kemalettin Şak-
~· 2S .... oı 

1" ~ •• Vlrjial Ahmet llida• 
)'. 541 

~ttin Hoca ( 4 lmım ) Ke-
it ŞGbü Bey ıon 

"'...,~nde Devri .Aıea Sedat 
~ ~ey 50 

'-)~lar A "•sında ~ Küçük 
lıL.tcı Ahmet Hidayet Bey 50 

~~ep p~ Sadrettla 
~ 8ey 25 

\ ~Ilı• lııüçllk kıxlU'ı. Saılret-
)1 lll Bey 25 

~)dala Btlgiler Sadrettln 

~ lıe,. 5t 
ıı b'llit Şilrlert lbrahim Ali-
~ ey 25 

\ t 
11 
tıtlttarıma HlkAyder Sera• 

't licy 50 
'~ lltb ~) e Mecmuası ( ayda bir 

Meşhur Seazrave 'in deni% 
motörlerinden biri.le sürat re· 
korunu kırmıya çalışıyordu. 
Fakat unubıyordu ki öliim onu 
artık benimsemişti. ·Doktorlar 
kendisini muayene ettikleri 
zaman milteftlrim olduğunu. 
ve ayni zamanda i&yri bbili 
tedavi bir kan hastalığı ile 
malim olduiunt' pnltller. 
Nihayet bu kua wkua geldi. 
Herşeyden ziyade a&rati .eveD 
bu adam, müthit bir .dndle, 
artık avdet edilemiyen karan• 
hldua sürüklendi. 
İfte Lawens bu suretle öldil 

Şimdi yaşasın Shav Amerika 
Fransa, Rus ve Türk pzete
leri, lutf en istinsah buyurun l 
Filhakika birçok gazeteler 
Uvrensin 6lümü havadisini 
kopye ettiler, fakat (Taymis) in 
neşriyabna göre lataııbul ga
zetelerinden biri, Kolonel Uv
rensin öldüğünü yazmakla be
raber onun bir gün yine bir 
yerde mey.dana çıkması ihti
maline, karşı karilerinin müte· 
yekkkız bulunmasını yazdı. .. 

Böyle müstesna bir adamın 
en aşağı daha yirmi senelik 
faal bir hayat müddetince ik
tidarım, cevvaJiyetini defnetme
si batıra bile gelmez, çünkü 
Uvrens ne müteverrimdir, ne 
de "gayri kabili tedavi bir 
kan haatalığile,. maliildür. Fa
kat taayyareçi Shav intillap 
intihap ettiği inziva~ mahremi
yet hususundaki titizliği arbk 
vazifesi mUddetince ehemmi
yete alınmamalıdır • ÇtinkO 
Uvrens 6lmUftllr Ye tekrar 
dirilmek için heniiz huır de
ğildir. 

Eski Eserler için Bir 
Mektep AÇtlacak 

Köprülü zade Fuat, mihe
ler müdürü Aziz, Darülfünun 
müderrislerinden M. Gabriyel-

den müteıekkil Asan atika 
komisyonu dün müzeler mndn
riyetinde Halil Etem Beyin 
riyaseti altında bir toplantı 

yapmıştır. Bu içtimada şehri
mizde açılacak olan asarı atika 

enstitüsünün umumi ve ana 
hatları tesbit edilmiştir. 

Haber aldığımıza gBre ls
tanbulda bir asan atika ens-

titüsü ve buraya merbut bir 
laboratuar bulunacak ve Av
rupadan celbedilecek mütebaa

ııslar tarafından burada isarı 
atika deraleri verilecektir. 

Topkapı Sarayında 

Müıeler Müdürlüğft Topkapı 
sarayının hazine kısmında dört 
.alon hazırlamaktadır. Bu ea
lunlar ancak Gç ay tonra 

ziyaretçilere açılabilecektir. 
Müzede seoelerdenberi torba-

lar içinde kalan eski para
lar da mütehassıs Tevhit Beye 

~t1 .ııtıaban 1s 
~"dk Hanım ve Mavi Sakal 10 ~ l S 
Sıt~n Gihetl 10 

tasnif ettirilerek teşhir edile
cektir. 

~ Ter 'Hl 10 
~k Çocuk 10 
b11ı Deriıi ıo 
tıs Sa~ı. 10 
b -ıaı, p 

~ '\ilt rens ıo 
ı~ ~ ~e Atelvada fotopaf-
t01 Uat Relik Bey 25 

'-. lıı11?1afçılık 25 
l' tce ( amel1 ticar1 ) Mlı· 

....,,._ -
Türkler için lngtlizce Gramer 

Mlıter Tompıon 200 
l."lgll 'ue Konutuyorum lıken-

d•r F ahreltin Bey • 20 

BUyülc Adamlar Serlıl nuıhatı 7,S 

!natçl Kahraman Ağa ( Ji.ll 

Ven' de > K. şuıaa Be7 50 

SON POS'f A Sayfa 7 

Ucu~ 
İLANLAR~, BIKlYI 

ve 
Bahar gelf Şehirlerden köylere, aayffyelel'9 

çıkılacakbr. Kiraya verilecek evlnh, daireniz, odaJarını:a 
nraa ve yahut ldral...cak ey, daire Te oda latlyoraanm 

Küçük 
Aramak ve sorm~a Yaklt seçirlMylnb. ( 25 ) 

kuruş ahe 'bu iti yapabllirb. 

( 16 } lı.ellıiıeltk bir llln klfld.ir. Her kelime 

Fazluı iç.in blr kurut tlAve ediniz. 

'iatılık evler: J 
SA11LDC BAKKALiYE DÜKANI -

Abanı}' Topkapa caddednde elyevm 
faall,rıtte ~ 79 numaralı hakka• 
Jlye 4U.khı aahdtinln tllfl'&P admetl 
ba.ewM denen Hb!lkbr, -5 

SATD.Jlt HANE - Oaldlclar, kadly. 
Kaplkt.ıı7 .. 1 ~ No. 5 altı ..tat.. 
ı.ahç.U, °baTadn, .Senin au&r la-. 
terkoa •117'1 marc.t. IOll liraya eabla· 
cılk. Yamndakl hneye m&rac.aaL -ı 

Kllçilkpuarda - Yavuz. 
si nan ma.haJJesi Jehlehici 
sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müessesatı iktı· 
sadiyesinde Hasan Beyden 
&0runuz. -

Oıldldarda Dofane1lar emdde•l•de 
-ıs., Uaeular cacldulnde u60" n11marah 
Ud Hkaf a auu U odah eleklna ter
tlbabm havi maa bahçe hane aabhkhr 

Kiralık evler: 
Modada - Temiz ve ucuz 

aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek isliyenlere tavsiye 
ederir. 

A pergi Pansiyonu: Moda -

CAÖALOGLU'NDA - Cumhuriyet 
matt.n11 muimJa Menrene .okatın
d• U __.rah n kirablııhr. B oda, 
taraça, hamam, terllo• •e elektrik. 
içindekilere 111Ilracaat. - 1 
--~~~~--~~-~ 

KİRALIK DA1RFJ..ER -
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı sabık Biga:. 
diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mchelle de temin e· 
dilir. Anadolu Ajansı lla-

-5ATll.IK ARSA _ Bofuiçl 
9111 

nat ~sinde Bürhan Beye. 
Haliçte denlıı: kenarı bilyllk kUçlk Tl 22735 -

lçlndekllere mllracaat. -2 

analar 1Ahlıktır. Havyar h-ında 77 --------------
N. yazıhanede Ariırtldl Ef. -3 Hizmetçi Aranıyor 

SATILIK EV - Ortaklyde Yeni 
mahallede cedit hnn •e cedi Uç yıldız 
ıokağında denize nazır havadar içi 
boyalı lııane ıatılıktır. - 3 

Mütenevvi: 

Kan lıoca •• mektebe ıld- b ir 
çocuktan mUrekkep ldlçilk bir ai e 
için temiz, ev işi bilir, çalıttığ'J yerlere 
ait we1Jka röıterebUir bir hlsme"çi 
kadıa eıaaıyor. ldarehaıteatlze mUr.a-
caat edllıneıi. -

MUHTEREM TÜCCARLAR -Güm
rilk lflerinizde t.tifade allrat tuhilAb 

DiKKAT - Arayıp ta bulamadı· •e tem.l~t iıtertenlz bahçekapt Agop-
tınıs veya her bangJ bir kitap hak- yan hanında hhaml Ahmet hrmuın 
landa flat ıormak; acus bir fiatıe , •eriniz. • -
tedarik etmek laterae.nir- mekta• 
bunaza t.tanbul için 4, taşra lçia 6 ÖRÜCÜ HOSE.YlN - Yırtık, yanık 
kurufluk pul leffedereN Galata P. K. rtıve yeniği elblaeler emaaUne faik 

-bir aaretta belliııh 6rWlr. Galataaaraı 
34 V. BeDrubl adreabae yauıus: -4 A1navur paaajı No.13 -5 . 

ŞiŞLi HALKINA - Aileler için en GAlP ARANFYOR _ Sellnlk muıaa-
haJ&a - nefia malzeme ile bademea-
meal, tekerli halka, peksimet •·•· yap-

drlerinden Kııracaova Ren.Oo kuye-
alnden HUıeyln 'Ef. mahtumlan Kemal, 

aıaktayım. Tıecrllbe edea devamlı müt· Al be ._ J Saadet L---
1 1 

J, llllf""e• ...... mı anyOl"UQI. 
terim o ur. Bomontl fırtpyonunda net Aamahmeaçft Atl.aa Haa s Ne. da 
Pata ıokaiı No. il-S lluhli. Haaan - l Hamit Ef. ye mGracaat. -2 

f -

SON POST A'nın 
TOMBALASI 

Kuponiarı\n Tepdili 
Bu Akşama Kadardır 

1 - 13 nisanda son numa
raaı tarafımızdan çekilen tom· 
bala müsabakasının geri 
kalan numaralan, Noteı· buzu-

rile ayın (27} inci pazartesi günO 

Melek Sinema-

(1~) adet olmak üzere netret· 
mıye ba,ladığımız kuponları da 

ıon keşide günü bam bulun· 

durunuz. Diğer ıehirle.rdeki 
karilerimiz keşideden bir hafta 

ıonraya kadar bu kuponlan 
gönderebilirler. 

sında çekilecektir. 3 - Kuponlannın bug&n 
lstiyen karilerimiz keşide de akşama kadar getirip değişti-

ham bulunabilirler. riniz. intihap ettiğiniz IAvhayı 

2 - Hediyelerin alınabil- mühürletiniz ve bir lıll'8 auma-
meıi için ( 14) nisandan itibaren rası alınız. 

Kari/erimizin ve noterin huzurile "Melek,, 
sinemasında çekilecek olan numaralar 
şunlardır: 

1, 4, 12, 28, 31, 37, 39, 47, 
50, 53, 57, 61, _75, 86, 87, 90. 

Tombala Musabakamızda 
.Şimdiye Kad~r Çekilen Numaralar 

l
17}, (81), (52), (27),(13), (74), (49), (71), (36), (60), (25), (83), 
41), (62), (51), (21), (7), (78), (76), (82), (56), (14), (6), (54), 
42), (22), (58), (65), (33), (44), (9), (43) (45) (15) (55) (10) 
88), (40). (66). (23), (70), (24), (73) (1 >' , ' ' ' 
(8), (32), (67), (16), (84), (46), ' 1 • (64), (69), (48), (89), 

( 19), (68), (80), (5), (38), (85), (35), (2), (30), (77), (29), (63), 
( 18), (20), (79), (59), (3), (26), (34), 72), dir. 

r 
Eksik kuponların 

beheri 5 kuruş muka-

bilinde veya 5 kurut-

luk posta pulu gön
dererek her zama.ıa 
idarehanemizden teda• 

riki mümkündür. 

Bu Sütunda Hergüı. 
Yazan: Ragıp Şevki --

ÇOCUK 
Birinci Sahne 

{Aktam o)muttur. Oda karar
maktadır. Kad1n bir betiğin ba
pnda çocwtaaa .a•tannakla mq
pldür.} 

Erkek - (Aaabl uabi do
laıır.) Çocuk mu? Allah düş
manun& vermesin. Dert, feJi
ket, bq beli.Si ... 

Kadın - Niye bu kadar 
sinirleniyorsun Rıdvan? .. 

- Y azılanım yazmak için 
biraz vakit, okumak ıçm bir 
parça aükunet bulabiliyOJ' mu
yum? Akşam eve gel, ayni 
nakarat.. Gece çalışırken ayni 
nakarat.. Yazamıyorum. Mat
baa, kütüphane yazı bekliyor. 
Bu veledin zınlbsından yaza
mıyorum ki ... 

- Biraz dilşünceli ol Rıd
van. Çocuğun sana bütün yor
gunluklarını unutturacak iken; 

- Rica ederim, ıaçma sa
pan fikir yürütme.. Yorgunlu
ğumu avutacağına, büsbütün 
çoğaltıyor. Artık usanç geldi. 
Çekilmez oldu. 

- Birkaç sene ıonra onu 
uslu göreceksin. 

- Hiç zannetmem. 
- Günler pek çabuk ge-

çer •• 
- Günler geçerken benim 

bBffln emeklerim. bütün şöh
retim de o büyüyene kadar 
gömftlecek galiba. .. 

(Bu anada çocuk hırçın hırçm 
atlamıya bqlar.. Kadın •tiUr •• 
Ona ıuaturmıya çalıftr •. ) 

- Çocuktur, aöz anlıya bi-
lir mi? 

- (Asabi) Suımazaa ... 
- Rıdvan1 
- Bu piçten baktım. Eğer 

daha evvel ba vaziyeti anlıya
bilıeydim, evlenmezdim.. 

- Rıd.,anl 
- Bırak AllAhaşkına. Bu 

belAnın ölümll benim için bir 
halia kapısı açar. 

(Hızla yOrilr ve kapıya çupa
rak çıkar.) 

ikinci Sahne 
( &ketin yau odamı. Aradan 

Gç lftin ı-eçmittir. Gecedir. Odada 
yqU abajorlu bir elektrik lam
ba.ı yanmaktadır. Rıdvan mua
.. na eJilmit birteyler yazmakta
dar. Bir müddet kalemi oynar. 
KltJdı ahr ve okur) 

Anketimizin en esaslı me
ıelesi ıudur: Çocuk, aileleri
mizin aruında, doğuşundan 
ıekiz yaşına kadar bir belAdır. 
Evin btlttm lt\adetini, rahatini 
kaybettirir. Kan - k.:>ca arasın
daki bütün vak'alann müseb
bibi çocuklardır. Bence ... 

(Durur. Dışansmı dinler) 
Oh.. Ne rahat. Çıt yok.. Her 
yer sessiz. Enceğin gürültüsü 
kesildi. (Güler) Artak rahatım. 

lnTIHAL 
Diş tabibi Muallim Hüseyin 

Hamit Beyin valdesi Hanım 
diin vefat etmiştir. Cenazesi 

bugün Aksarayda V al de cam Ü 

karşısındaki hanesinden kaldı

ruarak namazı v alde camiinde 

kılınacak, Merkezefendideki 

aile kabristanına defnedilecek

tir. Mevla rahmet eyliye. 

Bol bol kafamı toplar, yazıla
rımı yazarım. ( Eğilir ve yan
sına devam etmek ister) Çocuk. 
(Birden bire durur, kulak ka
barbr } Aaa.. Gene ağlıyor •• 
Fakat.. Ağhyan o değil Sea 
onun değil. Üç günd\lr hastL 
Rabia. başucundan aynhmyor .. 
( Ayak sesleri kapıya doğra 

yaklaşır. Kanat ağır ağır açılD'. 
Ve kadm kucağındaki çocuğ~ 
nu sıkarak eşikte durur. ) 

E - Ne var? 
K - ( Hıçkınr ve boğulur 

gibi birşeyler mırıldanır.) 
- Bu çocuk seni harap etti. 

Güzelliğine kadar mikrobunu 
sokuyor. Dik.kal: et Rabia. 

- Sus •• 
- Ne oldu? 
- Herşey .• 
- (Şaşkın) yoksa çocuk .. 
- Öldü. 
- Ahb •• 

UçuncU Sahne 
(Salon ••• Vakit gecedir •. Di~ 

da kar yağmakta ... ) 
K - lstedin ve öldürdiin .. 
E - Rabia!. 
- Rahatsın değil mi? Ar

bk yaz.. Kalemin kınlana, kuv
vetin tükenene kadar, bağıra 
bağıra yaz. Rahatsın. Çocuğun 
istedi. Onun ölmesini arzu et
tin. Bak, evde ses yok.. Bu 
mezarlık ıükUııile daha kaç 
sene yaşanabilir? Birbirimizi 
yüzleri artık bize bayat gele
cek.. Seslerimiz ve sözlerimiz 
den sinirleneceiiz. Haydi, bir 
şey söylesene 1 

- Sm Rabia 
- Sumıam. Çocufumnn &iti--

mil senin yilzlbıdcndir. EvlAt 
katili oldun Rıdvan.. Fikirleri· 
nin ıaçmahğı beni de aldür~ 
cek.. 

- Gençsin Rabia. Gencim. 
Daha yapyacak aenelerimi2 
Yar. 

- Yapyabilecek miyim? .. 
(Su.arlar .• Erkek asabi a1ahJ 

gezinir. Dııarda tiddetli bir kar 
fırbnuı yar. Camlar ve kepenk
ler korkunç güriiltülerle 6tmek
tedir.) 

K - Haydi. çocuk sevmi
yen baba. Birşey konuş. Ra
hat etmek bu değildir. Gül
mek, konuşmak laıım. 

E - Rabia .. ( Hıçkınr.) 
( Sn.kut.. Susiılik odada ger

fln bir örtü balin.Je berşeyi kap
lamıştır. Dışudaki fırtın& daha 

ı kakin inlemektedir.) 
K - ( Ağlıyarak ) gftlecelı 

Ye konuşacaksın ha? . Çocu
ğum ö:dükten sonra nfye se
vinmedin, niye gülmüyorsun? .. 
Haydi, haydi gülsene, oyna
sana ve birden kahkahalarla 

1 

gülmiye başla. 
Genç anne çılclırmııtır. 

Atletizim Müsabakaları 
29 mayıa 931 cuma günD 

ııaat on dörtte Bebekte Kollej 
idman uhaamda beynelmilel 
bir atJetizm müsabakası tertip 
edilmiştir. 

Bu müsabakalara Bulgaristan 
ve Yunanistan şampiyonlarının 
ittiraki de muhtemeldir. 

SATILIK GAZiNO·- Taşraya side
ceilmden mobilyeılle bir:lkle pa:ıarlık
aız 140 liraya ıatıyorum. Ga1lnonua 
kiraaı 100 liradır. htlyenler G:al11 tadı 
nhtım bqında ukl Ankara yeni Ttır~ 
yu••Y• ınUracaat 
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Tahtakurusu, sinek ve sair haşerah yumurtalarile kat'iyY 
imha eden FAYDA alemi medeniyette rakibi bulunmıyan b 
h 'k 1 s n'attı'r Türk zekası, Türk aermayeai ve Türk ameleııile yapılan FAYDA emsaline nazaran daha mühlik, daha müessir olup yarı yarıya daha a r 1 a 1 a 

1 
Kokusu latif ve kat'iyyen leke yapaıaz, bütün devairi devlet ve müesseaat, vapur kumpanyaları, demiryolları, Seyrisefain, hastaneler, Hilıl 
ecnebi şirketler FAYDA istimal eylemektedirler. Kutusu 50, yarım kiloluk 75, bir kiloluk 125 kuruıtur. Haaan ecza deposu. Toptancılar• 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Ku·rhan Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahatle 

geçirmek • • 
ıçın 

28 - Nisan Sah 

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

dahil: 225 . - 450 Kuruştur. 

OÇONCO SINIF Otellerde yemek mecburi değildir. 

Gay.et ucuz fiatle alakart yemek bulunur. 

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat vardır. 
Her türlli malumat için Y A L O V A • da 
Müdürlüğüne ve i S T A N B U L D A 

Umum Müdürlük 

Kaplıcalar 

Seyrisefain 
B. 1745 

Karahisar Maden 
• • • suyunu ıçınız. 

Hazmı teshil 
eder. Böbrek, 
Karaciğer, 

HER YERDE 
BULUNUR 

Siparişler kabul edilir. 
TOPTAN PERA-

KENDE SATILIR 
DEPOSU : Yeni Postane Karşısmdaki 
Caddede No. 20. Telefon lat. 62. 

Telgraf Depo lstanbul. 

Mide 
rahatsızlığına 

karşı tanın-

TÜRKLER iÇiN 
Kolayhlda 

LMANCA ôGRENME USUL .. 
Mllelllfleri: 

HER M AN SAN DER T A H S 1 N AB Dl 
Alıau lisanı mlitehaul9 ve ltmlr erkek llaul Almanca 

muallimi mualllml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kuım Flab 2SO Kr. 
lstanbulda Hiisnütabiat matbaasından arayımz 

ŞARK 
Çikolatası her yerde bulunur. 
Fabrikası : İstanbul T ahtakale 

Telgraf adresi: Şark Şeker fabrikası 

VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Mersin - Türk - Ayvalaktan. 
Saadet - Türk - fzmirden. 
Tayyar - Tilrk - Ayvalık, İz-

mirden. 
Samsun - Türk - Rizeden. 
Kırlanğıç - Türk f zmitten 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülnihal - Tnrk-Bandırmaya.:. 

Bandırma - Tnrk-Karabigaya. 
Asya - Ttırk -Mudanya Gem· 

liğe. 

İzmit - Türk - lzmite. 
F ede - ltalyan - Cenovaya. 
Daçya - Romanya - Pire, ls-

kenderiyeye. 
Piyer Loti - Fransız - Mar

silyaya. 

Seyrisefain 
Mekez. acentestı Galata köprü 
Başr B. 2362 .Şube acenteslı Sir
keci ı Mühürdar zade hanı 22140 

PiRE -ISKENDERİYE 
(IZMİR) vapuru 28 Nisan 

S 1 10 da Galatadan a 1 hahreketle lzmir, 
Pireye uğrayarak cumar
tesi sabahı İskenderiyeye 
varacaktır . iskenderiyeden 
pazartesi 15te kalkacak çar-

ıam- (Pı·re) ye de uğr•-
b• yarak per-

ıembe gelecektir. 

Kiralık kahve 
ocakları 

Karabiga ve Ayvalık hat
tına sefer eden idare va-
purlarının kahve ocakları 

bir · sene müddetle ve aleni 
müzayede ile ayra ayrı şart

nameler ile kiraya verile-

cektir. Kat'i ihalesi '4 ma
yıs 931 tarihinde yapılaca-

ğından taliplerin yüzer lira 
depozito akçelerilc LevaZlm 
müzayede komisyonuna mü
racaatları. 

Evrakı matbua 
Münakasası 
İdarenin 1931 mali sene

si evrakı matbuası kapah 
zarf ve mevcut ,artnamcsi 
•eçhile milnakasaya konul
muftur. t•rlnameyi g6rmek 
ilzere bergtkı levazım m8-
nakasa komiayonuna mllra
caat edebilirler. Kapalı zarf 
'El nisan 931 pazartesi 
günll saat on altıya kadar 
levazım mUdürüyetince ka
bul edileceğinden % 10 te
teminat akçalarile mezkur 
giln ve saate kadar müra
caat edilmesi. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassıaı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En rahat ve en 

Temiz lokantadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye -

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da-

hil olduğu halde 

. TABİLDOT 
Bayram münasebetile 

BALLY marka2000çift ayakkabı 
%30 - %40 ve 00 

Tenzilatla elden 
Çıkarıyoruz. 

6. PA TSIKAKIS v~ MAHTUMLARI 

Beyoğlu 352 istiklal caddesi 

Deri ve barsak müzayedesi 
Tayyare Cemiyeti İstanbul 

şubesinden: Cemiyetimiz tara· 
fından Kurban bayrammda 
toplanacak deri ve barsak-
lar talibi uhdesinde olup Ni
iiamn yirmi beşinci Cumartesi 
~ünü saat on altıda pazarlık 

c;ur~tile ihalesi yapılacağından 
talip olanların Cağaloğlundaki 

Vilayet şubemize müracaatleri 
ilan olunur. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı ıs No. 

Muayenehane: Telefea latanbul 2S23 
lkaaaetrlhı ı ,, ,, 22S6 -
Alemdar zadeler •apurlan 

ulent vapuru 
AZARTES. 

günü akşam saat 18 de Sil'
ked nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu , Gireıon, 

Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve 
Ünyeye de uğrıyarak avdet 

edecektir. 
Müracaat mahalli: lstan

bul, Meymenet hanı altın

daki yazıhane Telef on: 
lstanbul 1 154 

ITRIY A Ti 
Kibar ıımfın nişanei 7.arafeti~· 

Hakiki kolonyalar, zarif losyoıılar, 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çetitlerini lıtanbul Yerli malllf 
pazannda bulursunuz 

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

ÜKÜFE ITRIY AT FABRİKASI 

İktısat Vekaletinde 
Ankarada teş

0

cir sahasındaki bDyUk havuza ait 
lira 50 kuruı kırk dört bin dokuz yüz altmış yedi 
elli kuruş bedeli keşifli (tulumba, motör, boru ve mo 
binası ) tesisatım pazarlık suretile yapmak üzere bir tal' 
ihale edilecektir. İlin müddeti 25 nisan 931 tarihinden iti 
ren 8 gündür. Mukavelename ve şartname proje ve sair 
görmek ve izahat almak üzere şimdiden İktısat Vekil 
orman işleri umum müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için 
yevmi ihale olan 3 mayıs 931 tarihine müsadif pazar ~ 
saat 15 te bedeli keşif Uzerinden yilzde yedi bu~ 
heıabile teminatı muvakkate akçelerile birlikte lkt:d' 
Vekaleti Müsteşarlığı riyasetinde müteşekkil inşaat koaJİ" 
yonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat "!Ye Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksımz 
Protestolar misli görülmemit bir aüratle gider •• 

DOKTOR FEYZİ 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassıa 

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

Adres Ankara caddesi No. 43 

w~--------~,, DR. SEMiRAMiS E.,._." __ 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANJ<ASı Dr.Ekrem Beh 

ISTANBUL ŞUBESİ 
idare merkeıi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karakly paluta Telefoıa: 
Beyojlu 571 ı-s l.tanbul tlll tıabeai: 
-Merkez Poataneal lttlaallnde Alla· 

lemcl haıa, Telefonı lat. 569 • 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Hillliahmer Merkezinden: 

Ticarethanelere 
Kurban bayramında çıkacak 

Hililiahmer gazetesine ilin 
vermek arzu ·eden tiiccann 
Babıili, Ankara caddeainde 
[İstanbul lıinat Oduı] na mii
racaatlan. 

Santimi yedinci, sekizinci 
aayfada 30, beşinci, albncı 
uyfada 40 kunıştur. 

Telefon Beyotlu 2496. 

SON POST 
nml, Slyut, Ha.adlı ve Halk f -Ware ı letanbul, Nuruoam&D.,. 

Şeref IOkafı ll - J1 -
ABONE FlATI 

TORKIYB EC~ 
1400 la. ı Sene r.= ~ 
750 • · 6 Ay 
400 • 1 " "" ,, 
150 • 1. .,.,, 

Gelenevrak serJ nrll m ıs. a• 
blnlard- muull1et abd,. 


