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SON İNTİHAP İZMİRDE 
DEDİKODU UYANDIRDI •• 

, SABIK MECLİSi MEB'USAN REiSi ~ 
HALiL BEYiN NASIL iNTiHAP 

OLUNDUÖU ANLAŞD.JYOR ... 
(Lltfen Üçüncü Sayfamızda Okuyunuz) 

1 Bugünün Meselelerinden BQzı Müstakiller Bir Vadin Kurbanı MıOldular? Bana 

Pdiintehibi Sanilerden Bir Kısıhı Ümit Dünyası 
l<endilerine Gelmiş, Israr Ederek ~r~~- Mecmuası 
Namze. tliklerini Koydurmuşlardır •• Sahibi ve Arkadaşlar• 

Meb'usluk için Anka-
Görüştüğümüz Zevat, Açıkça Fikirlerini Söylediler raya Gitmişler 

·Çocuk Bayramında 
Çocuk Himaye Edilir, 

Hapsedilmez 

Cemil Paşa 
latanbulda, dlSrt mllıtakil t 

~\la için açık yer varken 
'-'i . Fırkası mllntebibi sani
"" nuı bunlar<lan hiç birine 
'i bir rey dahi vennemiı 
~ ~ umumi bir hayret 
~ ~dtrdı. Şurasını derhal siiy-
1;.,~:n ki, biz, bu hayret eden
" lraaında değildik. Çünkü : 
~ehibi ıanilerden başlıca
~ka il ve bakim fikirlilerinin 
""d Ç gilndenberi arala
' toplantılar yaptıklarını, 
Atı ~illen namzetliklerini ko

ltınıseler üzerinde tereddü-

Kenan Ômer beg 

Hukuk Müder
risleri Ne Diyor? 

Diğer taraftan iki Hukuk 
müdeuisi ile intihabın milsta
killere ait olan garip safhası
nı gürilştük: Hukuki mütalea
larmı rica ettik. Bu A müder
risler, Muslahittin Adil ve 
Vehbi Beylerdir. Mütaleaları 
aşağıdadır : 

Muslahittin Adil Bey 
"-- Birinci müntehipler na
( Devamı 2 inci sayfada ) 

lstanbulda dört mtıatakil 

meb'usluğa kimsenin intihap 

ebilmemesi &zerine eskiden 
Halk Fırkasına namzetliklerinin 

konması için müracaat eden
ler tekrar ümide düş!üler. 

Ezcilmle ıebrimizde bulunan 

., namzetlerden Ak Baba sahibi 
y uauf Ziya Bey ve arkadaıları 

dftn derhal Ankaraya &itmiş

lerdir. 

Galip Kemali Hg 

1 

de diifttlklerini, hatta arala
rından bir çoğunun Halk Fır
kası müntehibi, saniai ııfatile, 
fırka haricindeki kimselere rey J 
vermek iıtemediklerini biliyor- J 
duk ı 

• ı. J Geçen nnSlı.Ian1111..I• ~ .. 
rinde "Mutemet Tabir" imza- f 
sile gazetemizde .~kan Ye bu 1 
noktai nazarı mudafaa eden 
bir mektup ta bu haleti ruhixe
yi açıkça gösteriyordu .. ~em~k j 
oluyor ki ortada esas ıtıbarıle , 

' ' hayret edilecek birşey yoktu. 1 

[Devamı 7 nci sayfamızda) 1 

. 
Şehir, Küçüklerin idaresine Geçti 

bün Elhamradal~iBedava Çocuk 
Sinemamız Da Çok Rağbet Gördü 

l 
Ya.saf Ziga beg 

lı.(~N POSTA) cuma rtınil . . 
~ karileri için iki aPıema -~~iii 
~-.......ereai tertip etti. Ynz
~~ Çocuk Şehzadebaıındaki 
~ ıiaemasında ve Kadı

~ de Snreyya ainema
~ rtizel filimler gördll
~· 'ilenceli bir ıftn ıeçirdi-

• 

~il de yine kilçtlk karile
~ E:lbamra sinemasında bir 
~-!> ere verdik. Son Poıta 
~lille mensup (500) kadar 
~ ~ karümiz diin 6ğleden ev
~ct.o' •aatler geçirdiler. Sin~ 
~l llıuhtelif spor ve eğlence 
"' :.ırıle (Yeni evliler) iımin
'ildi_ le} bir komedi ıöste-

.. ~t .. k 
L~lcli t cuma gilnkn, gerek 
~n.. . nıüsameremiz küçük 
L., ~ '"l'inı. 
,..... "'' .. hız tarafından bllyllk 

l' ~~h e~e karşılandı. 
\oı,)lıkl bUa6nıUze karşı azami 
~~ ... ar gösteren Elhamra 
~ • •abiplerile mllataJı. 

Yeni Hat 
Edirne - lstanbul Ara
sında Keşif Yapılacak 

Edirne, (Husuıi) - Yunan 
•azisinden geçmemek üzere 
Alpullu civarından Edirneye 
temdidi mukarrer tren hattı
nın keşfi yapılmak üzere lizım 
olan 30000 liranın bugün
l~rde Nafia VekAletindan gön
derilmesi bekleniyor. Para 
ıelir gelmez inıaata · başlana
caktır. 

Behzat Arif B. lzmirde 
lzmir, 26 (Hususi) - Avru

paya kaçbiı söylenilen ve 
ismi etrafında birçok dediko-
du cereyan eden muharrir 
Behzat Arif B. diln buraya 
geldi. 

Tombalamız 
Yarın 
Çekiliyor 

Liktfen yedinci ıayf amızda 
yuah olan izabab okuJmauz. 

SON POST A'nın KüçükBaşmuhar
riri Bir Müşahedesini Anlatıyor 

Himayei Etfal Cemiyeti 
tarafından çocuk haftam mft
nasebetile resmi makamlara 
ve gazeteler idarelerine seçi· 
len çocuklar diin makamla• 
rına oturdular. Bu meyanda 
gazetemiz başmuharrirliğine 
seçilen lıtanbul birinci ilk· 
mektep talebesinden Ahmet 
Efendi de dnn idarebanemizcle 
masasını işgal etti. 
• Çoçuk bqmuhanirimiı bize 
dlln ıu yazıyı yazdı : 

"btanbul birinci mektep be
ıinci sınıf talebesinden (405) 
Gazanfer Ef. mektepte oku-
makla beraber akşam paydo
aunda kitap parasını tedarik 
etmek için çikoleta atardı. Ar/cadaıları 6:aram gaparlct111 
(23) Nisan çocuk bayramı mft... lıapi• galan Gazanfer ocr ga· 
sebetile mektep tatildi. zıgı gazan muvakkat kiiçiilc 

Perşembe günü erkenden başmuharririmiz 
çiJ:colata satmak için köprüye lar ve yankesiciler yanlarına 
gitmiş, birkaç saat sonra ora· çağırmıılar. Çikulatasını d• 
dan geçen bir polis Gazan- yanında oraya götürmüt-
fer Efendiyi doğru Eminönn Oradakiler birkaç tanesinl 
merkezine götürmüş. Gazanfer çalmışlar. Gazenfer Efendi 
Ef. fena halde korkmuş. onlara dikkat etmiye bqla-

Karakolda ( 3 ) lira ceza mış. Onlar vakit geçirmek 
istemişler, üçlirası olma- için duvarda tahta kurusu 
dığı için verememiş ve bunu yarıştırıyorlarmı,. 
içeriye bkmışlar. Orada hırsız- (Devamı 3üncü sayfamızda) 
~~~.:....;;~-.;:~~~-=-~=----=-~~~-~~~~~ 

Ll _________ 4 __ Ç __ oı_u_k __ ~_o_c_ug_a ___ K_a_ıd_ı ____ -:::::-r 
~:::::----~~~------------, 

Cevdet Kerim B. - Efendim, aradık taradık, istanbulda1 

müstakil bulamadık. LGtfen zahlliniz müstakil namzetliği· 
llİzi koyar mwnız? Çocuk baJrUWlcla Vali oluyorawauz d• 
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Hukuk Mü der- DAHiLi B.A B 1BL1 B Günün 
, ................... mııı-.ı ............... s~.--. ............ s:::x. .................. .. 

Turizm 
Kongrede Müzakereler' 

Edirne, (Hususi) - Çocuk 
bayramı, burada da çok güzel 
tcait edilmiştir. Fakat bir ara 
fırtına çıkması biraz neıeyi 

Kaçakçılar Butunamıyor 

Mürefte, (Hususi) - Çocuk 
Bayramı burada parlak te
zahüratla tes'it edilmiştir. 

Gece mektep çocuklan ta
rafından bir müsamere veril
miş, muhtelif eğlenceler tertip 
edilmiştir 

Talat Behçet 

çocuk Valinin ÇektigiTelgrafar 
Çocuk vali Remzi B. dün 

ili makamlara telgraflar da 
çekmiştir. Gazi Hazr~tlerine 
ayzdığı telgraf "Kurduğun te
melin 12 inci yılmdayı7. Başı

mızdan daha çok seneler ay
rılmamam dilerim" mealin
dedir. 

Vali Remri B. icraatı hak
kında şu beyanatta bulun-
muştur: 

- Buglin ilk iş olarak D~
rülicezedeki çocuklara çiko
lata dağıttım." 

Ba,Iandı 
-- dno 

Balkan Turizm kona-resi 
1 

Balkan murahhaalannın iştiraııU 
Galataaaray liaeainde toplanff!! 
Vali Muhittin ve Retit Sa 

. (tfı 
Beyler birer nutuk ılSyleınıŞ ti<• 
diğer ınurahhaalar bu nu ,Jr 
cevap vermişler, ıonra nıur b~ 
haslar Takıim abidesine 
çelenk koymuşlardır. , 

Heyet öğleden ıonra Par•~ 
luta içtima etmiş ve proır• • 
mucibince müzakerelerine b•f 

lamı4br. ftll' 
Gece Turninr kulüp tara f t 

dan murahhaalara bir ı:iy• • 
verilmi4tir. 

Merhun TutUnf er 
Tacirlerin bankalara ıııtt 

hun tiltilnleri bayramdan soır 
ra inhisar idare.since mubaY-' 
edilmiye başlanacaktır. 

Maaş Yok 
Umamt maa,m bayraınd•" 

evvel verilmcainc imkan olaıadr 
tı anlaşılmaktadır. 

Baronun içtimaı 
Dün Baro içtima ed~,e~ 

birinci ve ikind reisliklerle ıntS) 
bat mecliıinden çıkarılacak ~ 
aza yerine yenilerini seçece 
Fakat ekseriyet hasıl olam~~:~ 
için intihap başka bir güne PJ

1 

edilmiştir. 

Hikmet Beyin itiraz' 
Bandırma Ağ'ırceza Reisliği~ 

den Bursa Ağırcexa azalığı1' 
nakledilen sabık mü•tantik t!~~ 
met Bey bu nakilin Hiikiııı 
kanununa muhalif olduf:u lddi•~ 
ıile DevJet Şılruıoa müraca• 
etmiştir. 

iskan Tasfiye Kanunu 
s,,n iskan tasfiye kanurıtJ' 

nun tatbikine devam edilm.e~ 
tedir. Fakat teffize kalbedil~. 
adi iskanlar hakkında kanunO"' 
sar.hat olmadığı görühııii~ 
Dahiliye vekaletinden sorul 
muştur. 

( Yarm) m Muhakemesi 
hmitten YeriJen bir haber' 

göre ( Yarın ) gaxete•İ ııleyhi0
1 

deki davaya dün nakzen başlat'' 
mış, ıuçlular hn.talık rapo~ 
röndcrd ıtinden dava yarına tall 
edilmi tir. 

Rafet Paşaya Ceza 
Verai borcunu vaktinde ve!' 

miyen Rafet Paşadan bu par' 
cezaıile birlikte tnhsil edilecekti'' 

Bir MahkOmiyet kararı 
Bahkpa:ıannda meyhaneci 't~ 

naşı öldüren Rixeli Yakup ( ıS 
sene hapse, (1000) lira tumin•1

' 

mahküm edilmiştir. 

Komünistlerin Kararı 
Geçenlerde Ağır cezada r0ı>' 

hakcmeleri yapılan komüni.tl: 
hakkındaki karar temyiz edilııı~ 
Temyiz mahkümiyet kararla f 
tudiLt etml~, y&lmıı; bir bcrıı' 
kararını ~ley~te nnkzetmişt~ 

======================~=======~=======================================================~~=====~== 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1: Hasan Bey - Yahu, ıidip fU küçük 
•alimizi bir ziyaret edeyim. 

2: Odacı - Hasan Bey, vali Bey meşgul, 
biraı otur da bekle. 

Hasan Bey - Ne işle meıgul? 

3: Odacı -
suyolu oynuyor. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Çocuk Vali J 
-

wı' Bir arkadaşı gelmiş, oııunla ı 4: Haaaa Bey - AIA ••• Buudan cnlkl nlUcriO / 

güçleri de k~jıt Ustiinde yo l 7apmalı.tı. Fakat hiç ol 

,_ ,. küçtlk vııli mllleU maarnfa •okmuYOT. 

ol 
~ 
ş 

p 
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latanbul 25 Niaan 193 t 

- Kapanu ftatlu -
NUKUT 

Yardakçılar V;-o~Ikavuklar 
Saltanat Sürmiye Başlamışlardı •• 

t.t..u. 
n.lar Amerfk:aıa 

20 Frnk Frald 
• Unt ltalya 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunaa 
2t Frank im~ 
20 ı. • .,. Bulı• 
l Florla Felemeak 

1052,-
212,-
1'8,
nc.
lt8,-

SS,2 
m,-
.!1,-
15,00 

L_ OÇ(İncQ Muradın ikinci dal
~._ .. 
t.r..;111 •e bu devrin fesat başı-

-16-
maruzatta bulunur. Vakıa zatı 
phanenize karşı bir kusur iş· 
lemem, fakat çekemiyenler 
bulunur ve ha-.kkımda iftira 

ederler. Bu gibi iftiralara ~ 
fi kullanna yine itimat buyur
manızı iıtirbam ediyorum. 

Arkut var --

20 K•roa ÇekosloYak 
1 Şillıı. A.-tarya 
1 Rayhfmark Almaa1a 
ı z.loti Lehlstaa 

20 Ley Ro--ya 
20 Dl.., v.,..ıa.,.. 
1 Çervoaeç &nyet 

KAMBiYO 

127,
sı,

S0,75 
24,-
25,2 
75,-
,-tld dan biri de (Üveys Paşa) 

p.;.İtınu ıöylemiftik. (Üveys 
~ J kaba bir tnrkmendi. 
i'G !illi Paşa gibi ne terbiye 
tG l'ln6ş zeki sahibi ne de sö
hir •ohb~ti tatlı tatlı dinlenen 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Londr• 1 istedin 1nanq 
NUy. t Tlrk lir.. obr 
Paris 1 Tnrk lirası Frank 

1030-
1,47 22-

12 6-
t-Ot 
1 S9,.!0 
14',-

65,10 

* * * 
llllbol •• Unt 
BrllrMl l • • ...... 
Clnene t ,, • Fruk 
Sofra 1 ,. • Len 
Amesterdam l T. ,. Plorfa 
Madrit 1 TI1r llrua Pest• 
auHa ı ,. ,. 11ar1ıı 

O ttıeclıs adamı değildi. 
heli lıalde nasıl olmuştu da 
... . tah nedimliğine yüksel-

Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
l 17,
... ~.-
1,91,-"C!lŞti, Reeminl.zlzl bin ıCSnderlrseııls •b:e 

fıa tabiatıaır.ı •i5yllyebtllrl.. Fakat bunun 
d tan (ikbal) yaldızlan var· için gönderilecek reaimler ıyt .-e tabii 
~r, ll.e ıekiya ne de malü- pozda çekllmft olması lhımdtr. Taki 

8a~:a dayanmadan ve sırf te- millehauıınmıs mUtaleaı1oda hataya 

thi u~ \re taliin yardımı ile en d~meıin. 
ı_ ~~ı b~~larıo üstüne konarr:· ~te Uveys Paşanın ikbali, 
• ıdeliği de böyle bir tali 
e tesadüf eseridir. 

Tabiatlerlnl anlamak lnere bize re· 

sim gönderen karflerlmis hakkında 

mütehasınsımızın miitaleasıru qatald 

satırlarda okuyabillrsin\s ı 

'1 O Tirede kadı iken Üçüncü 
b Urat henüz padişah olmamış- Hüsamettin beg ı 
iç~ Şehzadeliği zamanını kah ve mağrurdur. ~ 
!talı ve çengi Alemlerinde Kendini idare 

Has~ 

ı.t ava çıkmakla geçirirdi. etmesini ve fiil h': bu av eğlencelerinden h ar e ketleri ni 
.,•tınde (Üveys) e tesadüf etti. 
"e t"l bizzat tanzim 
q a i bu kaba adamı şehza- etmesini bilir. 
tı e~in hoşuna gitmek saadetine 
llil etti. 

İstanbulda babası ( Selim ) e 
rlltdı. (Üveys) i kendisine def
Ctdar tayin ettirdi. 

J. Selimin vefab üzerine Murat 
d lanbuıa tahta koo-nıya gi-
erken diğer yardalCçıları ara

•;nda ( Üveys ) i de beraber 
' rtlayı unutmadı. 
~it <Oveys) vakıa çok kurnaz 
. adam değildi. Fakat Ma
~ada iken lstanbulda vezir 

0kununun şöhretini duymuş 
-.e onun yanında istetiği gibi 
~tirika çeviremiyeceğini sez
~Ş~. Bu düşünce ve bu kor-

ıı::e daha yolda iken padi-
~ k makamına konmaya 
tideaı yeni hükümdara sokuldu. 

- Efendimiz, dedi, nekadar 
lltnııı-dı . h" t tt' y. • 
~ilir ._. r sıze ızme e ıgımı 

~t\ .siniz. Kullarınıza karşı 
tt Yük liituf ve teveccüh gös-
l. tdiniz.. Beni beraberinize alıp 

tanbula götürüyorsunuz. An
~~. sizden bir istırhamım var. 
, ç~ncü Murat, yeni saltanat 
tvıncinin içinde olduğu için 
dalkavuğunun ricasını anlama-
llll vadetti: 

f) - Söyle.. Ne istiyorsan ya
lcağım. 

E kBu vait (Üveys) in aptal 
,: ~t haris gözlerinde bir 

'linç ışığı çaktırdı: 
f.t - lstanbulda vezir Sokullu 
R ~?nıet Paşa belki bir gün 
~benim aleyhimde size 

Kararsız ve 
renksiz değil-

dir. Şöhret ve 
ikbali sever. 
kendisine ehem
miyet verilmesini ister. Sfü_ · 

şıklığı ve iyi giyinmeyi ihmal 
etmez. şahsını alikadar eden 
mesaile likayt kalmaz. Kadın 

mesailinde kıskançtır. 

* 
Mahir B" · · Sakin ve mah

cuptur. Sokul-
maz, saygısız 

değildir. Ça
buk alınır ve 
müteessir olur. 

Müşkillit kar
ıısında metin 
ve çetin işlerle 

meşgul olmak
tan ziyade da
ha az gürültü

lü, mücadeleye mütevakkif ol-

mıyan işleri tercih eder. Para 
sahibi olmak ister, israftan 

sakınır. Amir olarak deği11 
memur olarak çalışmakta da
ha ziyade muvaffak olur. Ser
keşlikten ve müşkülpesentlikten 
hoşlanmaz . 

(fotoğrafı zuhur etmemiştir.) 

İzmirde F. Hanım: 
Y almz fotoğraf üzerinde 

çehreye ve vaziyete göre size 

lNGiLIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKİLATI 
.. Yazan: Makenzie-

•i 3 nıartta toplanan bu mecli
~ fevkalade bir manzara 
tur ~t~~ş olacağına şüphe yok
en. ~unkn Venizelos burada 
ftl uvvetli muarızlarile kar-

,llfnıışh. Venizelosu, sev-

No. 15 

iyi bildiğim ıçın, Ralis ve 
Dragomis ·gibi en azılı dUş-
manlarını kendi noktai nazarı
na imale hususunda Venizelo
sun ne büyük talakat sarfetti: 
ğini tasavvur ediyorum. 

V UfOYa 1 " ,, ZeJotl 
Bltkr et 20 Ley lnarllf 
Rusya 1 Çe,.oa•~ kUJ'Uf 

4.2' 
79,30 
ıou-

bildiğimiz manalan ifade et
mekteyiz. Hassaten istikbali
nize dair cevap vermek usu
lümftz haricindedir. F otoğra-

1 
hmzı gönderirseniz diğer ka- l 

1 

rilermiz gibi bu ıiltunda sima-
Fransada işsizler 

Paris, 24 ( A.A ) - Resmi 
istatistiklero nazaran ( 18) nisan· 
da resmen tescil edilmif olan 
işsizlerin miktan ( 50537 ) kişi
den ibaretti. Şu hale nazaran 
geçen haftaya nisbeten (1.267) 

oızın ifade ettiği manayı bu-
1 lursunuz. istikbale ait haber 

i vermek iddiasına inanmanızı da 
1 berveçhi peşin biz tavsiye 
1 ederiz. 

* Resim rBnderen ba1tı karllerlnıls, 

mlltehaH .. ımwa cevabı geciktiği fçbı 

Abınızlanıyor •• mektup göndererek 
fotojrafllerlula aldbettnl 8.irenınek ı .. 
tlyor!ar. Bu fotoirafller fatifar cd~cek. 

tir, Bu husıaata mUaterlb olmalarını rica 

ederis. 

kişi noksandu. 

Bulgar Kabinesi 
Sofya, 25 ( A.A ) - Yeni 

Bulgar kabinesini teşkile M. 
Llaptchef memur edilmiştir. 

Ankara istasyon büfesi 
1. 

Kiraya ~Veriliyor 
Devlet Demirgolları Umumi 

idaresinden: 
Ankara İstasyon büfesi 1 mayıs 

931 tarihinden · ibaren iki sene 
müddetle ve açık arttırma usulile 
kiraya verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada idare vez
nesile Haydarpaşa ve Kayseri iş
letme müfettişlikleri veznelerinde 
~irer 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. 

ralay Metaksasm noktai naza
nnı dinlemeyi teklif etti ve 
meclis 5 martta ikinci bir içti-

ma aktetti ve bu içtimada 
V enizelos üç fırka yerine bir 
hrka gönderilmesini teklif etti. 

T eotokis bile buha razı ol
du ve herkes artık Yunanista-

. nın bitaraflığının nihayete er
diğine kanaat getirdi. Fakat 
Kıral buna razı olmaktansa 
tabbnı terkedeceğini beyan 
edince, fer dası glln V enizelos 
istifa etmek mecburiyetinde 
aldı. 

devletlerinden Yunan teklifle
rine cevaplar gelmiye başla
mıştı. İngiltere, müttefikleri 
ile görüşebilmek için daha 
kal:'i teklifler dermeyan edil
mesini, Fransa ile Rusyada 
Yunanistamn faaliyetini yalnız 
Türkiyeye basretmeyip A vus
turya ve Almayaya da ilanı 
harp etmesini istiyorlardı. 

Sinemalar 
--1---------------------------------------------1 

Ttırk muhibbi CLAUD F ARRER'in liyemut şaheseri 

ÖLDÜREN ADAM 
Kıımı azamı lata.nbul'da çevrilmlf olan bu yegine muanam 
ve feykalide sözlü filimde İstanbul'un Eyüp, Sultanahmet ve 

Botaziçinde Tarabya bavaJiıi görülmektedir 
Heyeti temıiliyea batında bulunan dilber ve büyük artf ıt 

MARIE BELL 
ilk defa olarak Türkçe kunuştugu işidilecektir 

Mehmet pa.p rolllnde MAXUDIAN, lstanbal dainler vekili 
relGnde GABRIEL GABRIO •• Fransıa atatemilterl rolincle 
Jan ANGELO sibl ıiııemanın en metbur arti.tleri tarafmdu 

temıil edilmektedir 

Bayramın birinci gününden itibaren 

ALEMDAR SiNEMASINDA 
BAYRAM MONASBETILE 

MELEK SiNEMASI 
Nisan müsabakasının 4 ünctl filmi olan 

MARIH BELL'in en güzel ,aheseri 

ÇILGIN MACERA 
günü, ttk matineden itibareıı irae edeceğini 

arz ve ilan eyler 

KUTBU CENUBi'ye doğru 
A M 1 R A L B Y R O tarafından 

Rus inkılabının kanlı safahatını tasvir eden 
ve parlak yıldız L Y A M A R A 

tarafından temsil edilen 

MOSKOVA DÜŞESİ 
ASRİ SİNEMADA 

bfly iik muvaffa!d}•ctler kazanmaktadır. 

:.faeatro PETROFF'un idare11indeki RUS BALAAlKASI fflme lftlrak n 
:nug-annlye Mad am NATHALIE POLlANSKA filmde çok güzel f&rlular taga 

ediyor. Bugün saat 16 1/2 mati11esfnde ye auvarede 

ZENGİN VARYETE NUMARALARI 

Bugün MELEK sinemasında 

Herkesin beğendiği Fran

sızca sözlü ve şarkılı 

iHTİRAS ADASI 
Filimi irae edilecektir 

FOX MOVIETONE 
sesli ve sözlü halihıwr 

dünya haAadisleri 

Üsküdar 

HALE SİNEMASINDA 

REiSiN KARISI 
Mümessili 

VIVAN GIPSON 

Gelecek program 

MÜCRÜM 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 

1 Al.KAZAR - Kadınlara lnarunam 

ALEMDAR - DUnyamn ıonu 

A S R 1 - Moskova Dilfea( v• 
matinelerde yaryeteler 

ARTiSTiK - Şehir lş1k1•n 
ETUV AL - Atına Apaş lan 

ELHAMRA - Gel ~yfenelfm 
E K L E R - Yunan tiyatro trup11 
FRANSIZ - Yıınaıı opereti 
GLORYA - E.rarenglz Ada 

M A J l K - Devler kervanı 
MELEK - fhtlraa Ada11 

MİLLİ - Tehlikeli oywı 
FERAH - Büy{lk mllsamare 
OPERA - Şehir Işıklan 
ŞIK - Atk ft'Celm 
HiLAL - Diinyanın sonu 

(Üaküdar) HALE - ReiııJo Karun 

Şehzadebaıı 

FERAH SİNEMADA 
Bu gece Hafu: Burhan Beyin mu•l

klye intisabının 72 inci aeııel deft'fyeel 
,erefiııo. NAşit B. • Hermine H. ve bf· 

• IQmum Kolumb:ya muganniye haaım.• 
lannın lttlr akile büyük konaer. Ru 
koıuere Daruttaliml Maıılkl heyeti 
iştirak edecektit. 

Ruslarda, her nekadar mühim- sonra, meclis feshedildi ve 
mat hususunda endişede idilerse intihabat yapılıncıya kadar 
fstanbulun atisi hakkında Venizelosun en büyük muanz-
daha ziyade telaşta idiler. larmdan M. Gounaris kabineyi 

V enizelosun düşmanları, İti- teşkile memur edildi. Birçok-
lif devletlerinin adeta tahkir· lan Gounarisi cazip bulurlar. 
amiz olan cevaplarını kendi Fakat uzun ince vücudu, siin
aleyhine bir silah olarak isti- ger rengindeki sakalı ve ğarip 
malde gecikmediler. Buna in- konuşuşile, benim üzerimde 
gilizlerin boğadara martta bir yılan tesiri yapıyordu. 
vaki olan hücumlarının ademi Fırka politikacıhğındaki me
muvaffakiyetle neticelenmesi bareti inkir edilemezdi ve 

Hakikatte ne Rusya, ne de 
Fransa bu boğazlar seferinden 
hiç te hoşlanmıyorlardı. Fransa 
bunu ancak lngilizleri lsken
deronu lıgal edip milstakbel 
Suriye plAnlannı bozmaktan 

de inzimam edince, Giritlinin ta- zavalb bu mebaretinin cezasını 
lakabna kapılanlar bile Kıralın / 1922 de hasta yatağından kal· 
nekadar dirayetli ve dilşilnceli dırılarak kurşuna dizilmekle 
olduğunu ıöylemiye başladılar. çekti. 

···--------..ı~:JU.1wııL..........nı·~·ınf•!_~e~tt~i~k~te~n~~~~--~~J(~Ar~k~u~ı~var~)~~~_J 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Jntihao Masrafları • Ne 
Verilecek? .. Zaman 

Mahallelerce tanzim kılman 
ınüntebibi evvel cetvellerini yaaı 
makinesile teksir etmek için 
müeuesah ticariye ve maliyeden 
celbedilen memur ve memuteler 
ile Ameli Hayat mektebi taleb~ 
•İne, çalıştıkları dört. beş gik, 
için bir ücret verilmek mukarrer 
idi. Bunun miktarını Şehir Mec• 
lisi tayin edecek. dediler ve ga
zeteler de böyle yazdı. Fakat 
bugüne kadar hiçbir şey· çıkmadı. 
Evelki intibaplarda bu vazife 
için davet edilenlere ücret veril· 
diği halde bu •on intiht: .> için, 
devam cetveli bile imzalattırılan 
ve sabahtan aktama kadar dur
madan çalıştırılan bu memur ve 
memurelere birşey verilmedi. 
Neden acaba ? .. 

A. R. 

Bir Malul Zecvesinin Şika.yeti 
Zevcim Arapkirli yüzbaşı 

Kemal Bey Jstiklal harbinde bi.r 
kolunu kaybederek beşinci dere
cede malul maaşile tekaüt edil-
miş ve vukuu vefatından timdiye 
kadar üç ıenedenberi terkettiği , 
üç yetim evlatla bikem bir halde 
aefalet içinde bulunarak eyta;;' 
maaşımızın muamelesi ikmal etti
dlememiştir. Bu sefaletimize bir 
nihayet verilmek için 3-10-930 
tarihli ve 2593 numarala tahriratla 
evraklannıız Ankarada mütekaidin 
tubesine gönderilmiştir. Bir in 
evvel sefaletten kurtarılmamızı 

rica ederim. 
ArapkirU lstlklAI harbi ma!OI milte• 
kaitlerinden yüzbaşı merhum Kemal 

Bey zevceıi 

Safiye 

Mütekaitlerin Arazi Meselesi 
Teka.üt maaşımızı Lüleburgal! 

mal •andığından alıyoruz. Hük1l
metlmi:ı bizim gibiler için ikiter 
yüz liralık arazi verilmesi hakkın-
da 23 ıubat 341 tarih 551 numa
ralı bir kanun yaptı. Bu itimize 
ait bütün meraıimi kanuniye de 
para hava'e•ile birlikte S .ene 
evvel lkma) edilerek mal sandı
tana relmişttr. Her ne sebep ve 
illetle tlmdiye kadar bir türHl 
bu hakl.ı nız verilmedi. Mütead
dit müracaabmız aemerealz. kaldı. 
Bet ay evvel bunun için istida 
ile Maliye Vekaletine yapbtımız 
müracaattan bir 11etice çıkmadı, 
h&li cevap bekliyoruz. Nereye 
mGracaat edelim ? 

Eter batka bir kanunla bu 
hak blı:den nez'edilmiıae onun da 
blldirilmeaini i•temek hakkı· 
11tızdır. 

Kırldarelinde malG.Jen mütekait ı 

Ali O. Mvstafa 
Huan O. Ahmet 

~ 

-== T AKVIM =:::;___ - -
Glll M 27 - Nisan - 931 Kaeı111170 

Aralııl Ru.t 

1 • Zllhlcc• • 1H9 14 • Nlun • 1U7 

/aldt•Laal·Vauh 

Lil::f~ lG.041 s .04 011. s. 10 12. il 
IJd. 1. 00 t•.Ct 

V akıt-La.!-V uatl 

AJqaıa~- 19 .oo 
Yata t.42 20. 42 
lmaak ıı s. 11 

T•frllcamız: No. 12 

Dünyada Neler 
POSTA 

Oluyor? 
Si~~ 
• 1 

Kadın Ve Kalp lş/er ı 

TahdidiTeslihatMeselesiNasılHal- Vücudunuza Nası\ 
ledilebilir-lspanyada O lan Bitenler Ahenk Verebilirsiniz! 
Güvercinın 

Göğsüne 

makine ger· 
[eştirilir ken 

Güvercin 
harekete 
amade bir 
haldedir. 

Makine 
ger leşmiş, 
camlar sü
rülmüştür' 

Gidi istihbarat, blitün dllnyar· a btıyük bir 
ehemmiyet almıştır. Bu hususta ötedenberi 
kullanılan vasıtalardan biri güvercinlerdir. 
Fakat zamanla bu zeki kuılardan istifade 
etmenin ıekli de incelmiştir. Bu ku9lann 
göğsüne bağlanan bir fotoğraf makinesi, 
o şekilde ayar ediliyor ki güvercin istenilen 
nokta üzerine geldiği zaman derhal diya
frağım harekete gelerek resim alınıyor. Sağ
daki bina ve sokak resmi, bu suretle ve 
muvaffakiyetle elde edilen bir resimdir. 

Silahlar Meselesi 
Nasıl Halledilir? 

Londra, 24 ( A.A )-Ecnebi 
matbuat cemiyeti tarafından 

verilen senelik ziyafette bir 

nutuk söyliyen hariciye nazırı 

M. Henderson, beynelmilel 
müveddetin tahakkuku için 

ia-a etmiş oldukları aellmet• 

baht tesirden dolayı ecnebi 

matbuatı mümessillerine teşek

kür etmiş, tahdidi teslihat 
ile hakem usulünün eh.emmi

yetine işaret eylemif ve 

1932 tubatında aktedilecek 

olan tahdidi teslihat kon• 

feranıına ıözü • naklederek 

nifak, itimat11ılık ve emni

yetsizlik zihniyetinin tamamen 

ve kat'iyyen ortadan kalkmıt 

oldutunu iddia etmenin bey

hude olduğunu ıöylemiftir. 

Mumaileyh, nifak zihniyeti

nin Ver•ay muahedesinde ve 

Cemiyeti Ak
vam muka
vele na meai -

nin sekizinci 
maddesinde 

derpiş edil
miş olan tah· 
didi teslihat 

itinin ikma
linden evvel 
v~ .~illetler ta~:~fından resmen ı (Martinez Anido) için halkt_an 
gırışılen taabhüdata daha bn- toplanan ve kendisine tevdi 
yiik bir iman ile merbut ka- ı olunan beş yliz bin peçete-
hnmadıb ç' ortadan kalkması- . . ti . ki 
nan imkanı olmıyacağı müta- yı zımme ne geçırme e maz-
leasında bulunmaktadır. nun lejiyonerlerin reisi dok-

/. tor (Albinana) hakkında tev· 

Vıspkanya kif mllzekkeresi istar edil· 
u uatı rniştir. 

Madrit, ( A.A ) - Ceneral 
Berenguer ile elyvm hapisa- Jspanyol 
nede bulunan Ceneral Mola Fasında 
Cümhuriyete sadık kalacak~ 
larma yemin etmişlerdir. 

ispanyada 
Bir 
Tevkif 

Madrit, 24 (A.A) -Ceneral 

- A ... 
Nerminin hayreti azalmıyor· 

Roma, 25 (A.A) - Gazete
lerde çıkan bazı haberlere 

ıöre Fastaki lspanyol mm• 
takaıında bulunan Melilla'da 

ba:zı hadiseler olmuş, birçok 
ıabitler linç edilmişlerdir. 

Zaytfalama Dersleri 
Vftcutlarmı ahenklettirmek iıtf

yen karllerimlz1 bu ıfttunu 

dlkkatkı takip etmelidirler • 

Sabah idmanlanna batladık. 
Hareketleri yarım yapar-
ıanız biç faydası olmu. 
Bugün ikinci hareketi öğre
teeejiz. . 

Tekrar edelim: Pencereleri
mizi açıyoruz. Odamıza hava 'f 

doluyor. Her hareketin ıonun-
da beş, altı kere derin nefeı 
değiştirmeyi unutmıyalım. De
rin nefes almak hususunda 
havayı içeri çekmiye gayret 
etmeyin. Bu eski tarzdır ve 
muzırdır. Şimdi derin nefes 
almak için uzun nefeı bırak-

malıdır. Yani ciğerlerimizi kabil 
olduğu kadar boşaltmıya gay• 
ret edeceğiz. Ondan aonra 
temiz hava zorlamadan kendi- ~\ 
liğinden rahatça göğsUmüze 
dolar. 

İkinci hareket: Gövdeyi la• 

ta ıola çevirmek. 
Ayaklarınız bitişik . olarak 

dik duracağız. 
Ayaklarımızı birbirinden 

(Gövdeyi bükme, barekitım 
rahat yapabilecek kadar] aça
cağız. Kollanmızı da omuz 
hizamızda açacaaıı. Resimde 
gördüğUnllz gibi vUcudıı.muzu 

mümkün olduğu kadar aağa 
ıola çevireceğiz. 

Bu hareket ilk günler, beş 
ıağ ve bet ıol olarak yapıla
caktır. Alıştıkça yorgunluk ve 
apı biuetmedikçe diğer ha
Hketlerde olacağı gibi tedrl· 
cen adedi artırılarak on beşe
re çıkarılacaktır. 

Üçüncü hareket: om kabil 
olduğu kadar yokarı kaldırmak. 

Bu hareketi yapanlar viicut
larınin teıekklll tarzına dikkat 
etmelidirler. Eğer kalçalarınız 
vücudunu.za nazaran fazla 
dolğun ve daha kalınaa bu 
hareketi çok yapmamalıdır. 
Diğerlerine nazaran daha az 
miktarda, yani başladığımız 

beşer tanede kalmak şartile 
yapmalıyız. 

Hareketin nasıl yapılacağı 

resimde gösterilmiştir. Diz ka
paklarında yokarı •t•ğı naaıl 
kaldmlıp indirileceği de ok 
İfaretile tayin edilmittir. Bu 
hareketten de bet aağ bacak 
ev bet ıol bacak olvak on 
tane yapacaju. Yokarıda say-
lediğim gibi teşekklllil itibarile 
kalçası geniş olanlar bu hare-

keti diğer harekAh artırırlı' 
artırmıyacaktır. Hep on ıd' 
dinde kalacaktır. 

Cevaplarımız 
Alaıehirde Evliya ı•6' 

Emin Beye : d• 
1 - Akşam yemekleriD. 

çok su içmemiye dikkat e~ı>: 
2 - Zayıflama derslerıı> 

d. w. • • 1 'biıı'' ver ıgımız tavsıye er mucı , 
akşam yemeklerinden sosı'..ı 
bir fincan sıcak su iç11teJ' 
unutmayınız. 

3 - Vazifeniz icabı yntf' 
yeceğiniz vakit teninize j11e' 

bir ylln fanda giyiniz. il' 
4 - Yemek huıusunda 

rata kaçmaymız. ~ 
Bu dört tavsiyeyi tamarıı',_ 

yaptıktan sonra başlıyacağııı> 
ıabah idmanlannı da muot~ 
saman tatbik edin neticer 
tekrar bildiriniz. 

IUCAITAft IUCIGI du. Buna korku, Umit ve arzu 
da kantıyordu: 

- Nasıl olur? diye tekrar 
etti. 

- Aman kızım otomobil 
reliyo.', şu tarafa geç, diyordu. 

Bir tramvaya atladılar ye 

Hüsniye Hanımın evine gel· 
diler. Kadın evveli bakkala 
atradı ve Atıf Beyin henüz 
gelmediğini 6ğrendi. 

miyordu. DUndenberi hep 
meçhul bir kuvvetin tesirile 
onun peşinden aUrUklenmİftİ. 

Kadın Nerminin ıuıtuğ'unu 
görünce, halaaile onun arasında 
mühim ıeyler geçtiğini tahmin 
etti. 

tihı kederleri dışarı d6kf1l~ 
iatiyordu. ~ 

11 Hnıniye Hanım, kıza doW 
,.fkatle eğilerek sordu: 

- Neye öyle mahzun durıı' 
yorıun, kızım? 

SERVER 

- Khn Atıf Bey? 
- Har..i ı1ana dün bir Bey-

den bahsettimdi ya? 
- Evet. 

- İşte ona Allahtan rasge-
liverdim. Bu akşam bize çağır
dım, Hatta şimc!i evdedir. A
!..ahtarı bakk:ıla bıraktım, beni 
bulamazsa alıp eve girecek. 
O da benim bir oğlumdur. Sen 
tJelınezsin diye korktum da 

fola -lüştüm. 

BEDi 

Nermin, hayatında Hk defa 
evlenmek maksadile bir er
keğin karşısına çıkacağını du
yunca şatırdı, bir tuhaf oldu, 
yolun ortasında durarak Hüs
niye Hanımın yüzüne bakb: 

- A... dedi, timdi mi? 

- Öyle ya evlAdım ... 
Nermin hayret içinde mınl

dandı: 
- Nasıl olur? 
- Neden çocuğum? 

- Pek Ali olur. Olmıyacak 
ne varmıt? Miı gibi.. Yabancı 
değil ki ... 

Hüsniye Hanım, yolda, an• 
latmıya devam etti: 

- Hele aen Attf Beyi 
bir gör, bak ne beğeneceksin, 
ne tatlı dilli adam, ne güler 
yUzlü adam ... 

Artık Nermin ruyade gezen 
hastalar gibi yürüyordu. Ken
disini meçhul taliinin akınb· 
aına bıraktı. Yolda o kadar 
dalgın gidiyordu ki Hüsniye 
Hamm onu arada bir hafifçe 
dürtüyor: 

Anahtarı aldılar ve eve gir• 
diler. Nermin buraya ııınmıya 
çalışıyordu. Kim bilir? belki 
de hayalının en büyük ıaadeti 
bu evden doğacaktı. 

Hüsniye H. yine Nerminin 
yanıbaşına oturarak onu ok'=' 
ıadı: 

- Dün en geç gittiğin 
için Ferhunde aaaa birşey 
dedi mi? 

Nermin cevap vermedi. 
Herşeyi anlatmalı mıydı ? Bu 
kadıııa bir törlil emniyet ede .. 

Nerminin ağzından meha
retle söz almıya karar vermişti: 

- Ab o yılan, ah... diye 
mırıldandı, kimbillr diln akıam 
ıeni nekadar Uzdil J Ben hep 
ıeni merak ettim. 

Nermin hafifçe kızardı ve 
6nüne baktı. Kendini gUç tu
tuyordu. Ağzını açmak, bUtiln 
dertleriniui botaltmak, çektik
lerini anlatmak, hatta Hüsniye 
Hanımdan şilphelerine ve bir 
gece evvelki ruya~ına varıncı

ya kadar ruhunu dolduran bu-

- Hiç... lt 
- Hiç değil •.. Sende b dı 

hal var... Söyle bana... O cB 

ıenin kalbini mi kırdı ? 
.. Jll• 

Nermin artık ne yapacagı ., 
ne söyliyeccğini bilmeı l>• 
halde idi. Kekeliyordu : 

1
. 

- Hayır... Değil... J(ır~I 
Bı' madı kalbim... Başka... . , 

mem beni yatı mektebıfl 
k t b aeıı koyaca larmış... sa et... 0 

bundan memnunum... Tek 
evde kalmayım da ... 

Hilsniye Hanım bir kıtlı' 
kaha attı: 

( Arkası var ) 
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Memleket Haberleri 

Şeker Şirketi 
1'rakyaJa 
Ne Yapıyor? 
~O) Bin Liraya (16) 
ın Lira Faiz Almak 
Nerede G·· ··ı .. t ·· oru muş ur 
Ed· h · ka ırne, (Hususi) - Burada 

;. ç senedenberi faaliyet 

Ş. oksteren Konserve Anonim 
ır ti f ba.k e eshedildi. Bu mesele 

let ~nda (Edirne Postası) ga-

d. esı şu malfımab verme.: ' .ce
lr: 

.. }( 
11
• 0 nserve anonim Şirketi-
ın unı A h . . . 20 N· umı eyetı ıçtımaı 

... ~san Pazartesi günü aktedil-
""'Şt' . k ır. idare meclisi ve mura-
t ıp raporları tasdik edildik-
en 8 • b· onra en fazla hısseye sa-

t 
1hn olan (Şeker Şirketi) mu

ta . aslan şirketin fesih ve 
asfiyesini teklif etmişlerdir. 

l'f• Diğer hissedarlar bu tek· 
11 'dd . el şı etle ret etmışlerse 
~ en fazla rey sahibi 

: an ( Şeker Şirketi ) mu
e~b~asları tekliflerinde ısrar 
nuşlerdir. Bu itibarla fesih 

"e tasfiye maatteessüf bir 
emri vakidir. 

}\ Az bir sermaye ile evveli 
I 00Peratif şirket olarak tesis 
k u~an Konserve Fabrikası şir·th bilahare Anonim hale 
ş~ağı takarrür ettirilince, bu 
Ş~tket ile alakadar olan (Şeker 
~l<~ti ) eveke ikraz ettiği 
f . bın lira için on altı bin lira 
~ıı alması kafi gelmiyormuş 
~ıbi fabrikaya tesahüp emelini 
h t beslemiş olacak ki en ni
h ~Yet, konserve şirketinin fes-

11 suretile de bu •emeline nail 
0 llluştur. · 

( Şeker Şirketi ) nin tatbik 
ttf"'. l •gı bu usul devam edecek 
0
• Ursa bu gidişle Trakyada bu 

ktketten başka bir mliessese 
alrnıyacağa benziyor. 

11 
Bu vesile ile bütün Trakya· 

1 
ara tavsiye ederiz; hali ha-

~ltda d" b k' · · ı· ort eş ııının e ıne 
~eÇtniş olan (Şeker Şirketi) ile 
t "Pacakları işlerde çok mli
l ~Yılkkız davransınlar ve gtı
aet }'iizle yapılan ikraz veya 
'ians tekliflerine kanmasınlar: 

•on . i l r~ ellerınden tarlaları ve 
~ erı de gider. Konserve Şir
h etinin düştüğü son vaziyet 

l 'Pinıiıin gözlerimizi açma-
1dır. 

60 Yaşında Bir Haydut 
el' Erzurum, ( Hususi ) - Şim
~tt kadar birçok hırsızlık, 
~ haskını, soygunculuk ve 
~ ı cinayetler !yapan meşhur 
k~}'dut HasankaleJi Şevki ta
'&ıp neticesinde yakalanmı9tır. 

\t liaydut 60 yaşındadır. 

Bir Memur Kayboldu 
z· llartin, (Hususi) Bura 
•taat b k d lahk· an asın a yapılan 

ti •kat pek garip bir ne-
ce 11 • • 

~mıştır. 
ı . 

'kl Çınde bronz paralar bulun-

-t~~ v l&zım gelen torbalar 
ta~ ıgı zaman hiçbir işe ya
tık ıyan teneke yuvarlaklar 
hır lllıştır. Bu suretle yapılan 
\>iı~·zlık (2200) lirayı müteca-

ır Bu .. . A k tad · nun uzerıne n a-
lahk~ gelen müfettiş Nail B. 

8
1 ata başlamıştır. 
\: • 1 

ış e alA.kadar olarak 
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İS T ANBUL VE c· İVARININ Zl.RA-1 Karışık Bir .M~amma 1 
· , R. Efendının 

AT VAZİYETİ .NE HALDEDİR? 
Bu sene kış nlıbeten hafff ı 

geçti. Fakat Mart ayında 
memleketin birçok yerlerinde 
şiddetli kar fırtınaları ve so
ğuklar büküm sürdll. Bu yll:ı
den zirai vaziyette biraz endi
şe verici bir vaziyet hasıl oldu. 
Bugün ise havalar iyice dü
zelmiş, bahar tam manasile 
gelmiştir. Bu vaziyet karşısın
da lstanbul ziraat mmtakasın
daki faaliyeti tesbit etmeyi 
faydalı bulduk. 

İstanbul Civarında, Bir Ziraat Mıntakasına Bakış 

Geçen sene son baharda 
havaların iyi gitmesi çiftçi 
için bulunmaz bir fırsat ol
muştu. Fakat zahire fiatle
rindeki uınumt düşüklük ve 
çiftçinin kredi bulamaması 
yüzünden köylü fazla tohum 
ekememiştir. Bahar .zeriyab 
ela yine fiatlerdeki tenzil yO
zünden iyi netice vermemit· 
tir. 

lstanbulun buğday ve arpa 
ekim vaziyeti geçen aeneye 
nisbetle yüzde elli noksandır. 
Kış ortasında havaların mUIA
yim ve güneşli gitmesinden 
dolayı baklalar ve meyva ağaç
lan vaktinden evvel çiçeklen
miş, fakat son günlerdeki müt
hiş soğuklar çok fena tealr 
etmiş, çiçekler hemen umu· 
miyetle donmuştur. 

Bunun neticesi olarak bu 

•ene sebze ve meyva heaı 
çok az olacak, hem de pahalı 
satılacaktır. Suğuklar bahçe 
çiçeklerini de dondurmuıtur. 

Bahçıvanlar ve çiçekçiler 
bu sene toprağın bereketsiE 
olduğunu söylemektedirler. 

Haşarat Mücadelesi 
Tarla fareleri T ekirdaj, 

Çanakkale ve Biga tarafla
rında bir Afet halindedir. Ekin
lerin yüzde otuzunu tahrip 
etmişlerdir. lstanbulun mülha
kahndan Bakırköy, Silivri, 
Çatalca ve Yalovada da fare 

tahribatı hayli fazladır. 
Kemerburgaz, Çiftalan, Ze· 

keriya köy taraflarmda 20 bin 

dönüm ekilmiş tarla, fare lsti
lfisına uğramışbr. Ziraat mil· 

dUrlUğii köylüye fareleri zehir
lemek için iliç dağıtmış, mü
cadeleye airitmiştir. 

Domoz Ve Çekirge 
Yalova, Sarıyer, Kemerbur

gaz taraflarında yaban domu

zu tahribatı fazla olmuştur. 
Buralarda asker ve jandar
manın da yardımile bugüne 

kadar (2700) domuz öla _ 
milştür. 

Geçen sene Çatalca hava
lisinde çekirgeler fazla ziyan 
vermişti. 

Bu sene havalar erken ısın
madığı için yumurtalar henüz 
açılmamıştır. Bununla beraber 
Bursa taraflarından Yalova 
havalisine uçkun çekirgeler 

gelmiştir. Fakat ziraat müdür
lüğü imha için tedbir almışbr. 
Esasen kışın da yumurtaların 
imhası için mücadele yapıl
mıştı. 

Peşte Sergisi 1 Türk Taggareşiliğinin Bir Eseri 1 Troçki Yoldaş 
HükUmet Murahhasları Tayyareci v e c i hini n lngilz~e~, Sabı~ Komiseri 

Bugün Gidiyorlar Hala İstemıyorlaı 

Milli lktısat ve Tasarruf c930e- Tayyaresi Kabul Edildi 
miyeti, 923 senesinden 

1 
senesine kadar memleketimizin Beynelmilel Komisyon Takdir Etti 
ihracat ve ithalatına ait birçok ı 

grafiklerle temsili reıimlcr 
yaptırmış, beynelmilel Buda· 
peşte ıergisine göndermlştir. 

Serginin küşadı esnasında 
Türkiyeyi temıil edecek olan 

iktısat VekAleti komiıerl Dani.t 
ve Vedat Nedim fJeyler bugtın 
konvansiyonelle Budapeıteye 

1 
ıf deceklerdir. 

Tokatta Spor 
Tokat, (Huıusi) - Geçea 

cuma günU Askeri takım 

idmancılarile Gençler Birliti 
mensupları askeri sahada apor 
eğlenceleri tertip ettiler. Mtı-

sabakalardan ahnan 11eticeler 
tonlardır: 

Uzun atlama, mukavemet 
ve ıüratte Gençler Blrlitl, 

ıtillede Askeri takım kuandı. 
Futbol maçında da Genfler 
Birliği (0-1) galip ıeldi. 

Diyarıbekirde Su Meseteıi 

Diyarıbekir, (Husull) - Şe
hir mecliai açıldı ve tehir du-

varları haricinde, Dağkapı ci
hetinde zabitan yurdu yapı).. 

mak üzere bir arsa verilmesi 
karar altına alındı. Bundan 

başka (Hamravat) suyunun ev
lere taksimi meseleside görü-

ttildü. Belediyece getirtilip 
maliyet fiati üzerinden halka 
dağıtılması dU1Jilnl\len kurıun 
borular için ticaret odasından 

I 

. 
Vecihi B. ve arkad11şl11rı lstanbu/11., gapılan ta!lgare ile beraber 

Maruf ve sevimli tayyareci- yirmi dörtte İsanbuldan ay· 
miz Vecihi, reçen yaz Kadı- nldı. Cesur tayyarecimizin 
ktiy, civarında, Sultan Murat lstanbula gönderdiği bir mek· 
k6ıktt denmekle maruf bina tup, Peraidaki teşebbüılerinin 
civarındaki barla düzlüğünde muvaffakiyetle neticelenmekte 
bir tayyare yaptı, uçuş tecrft- olduğunu bildiriyor. Bu par· 
beleni icra etti, muvaffak ol· Çayı naklediyoruz: 

du, ıonra Ankaraya gitti. O· 
rada bazı müşkt\llta uğradı. 
Bunun sebebi ıudur: 

Her zaman tayyare, müte
haHııı ve beynelmilel bir ko· 
miJyon tarafından muayene 
edilmek, hesapları kontrol 
olunmak lazımdır. Akli tak
dirde kaza ihtimallerinin önü·: 
oft almak mOmkUn değildir. 
Bunun içindir ki Vecihi Bey, 
Çek merkezi hUkO.meti olan 
Prağa gidip oradaki beynel
milel tayyare komiayonunu 
tayyaresini mu•yene ettirmlye 
davet edildi. 

amball · Y.:• ılch, 

"Malumu Aliniz İ11tanbuldan 
U tubatta hareket ettim. Bir· 

çok müıkül teıebblisler neti
cesi zaferi nihayet doğurmuş· 
tur. Tam bir aydanberi tay
yaremi tetklka memur Perat· 

daki komisyonla meıgulUm . 
Llıan mtifkilllb da ayrıdır. 

Komiıyon, hesapları Çek 
liaanı ile istedi. Halbuki ben 
btr kelime bile Çekçe bilmi
yordum. Nihayet Almanca bl· 

len bir Çek mühendis bulduk. 
Onunla mllttereken çalı§arak 
komiıyooun t.tedlAi hesapla
rı klmllen verdim. Netice fev• 

Londra - Dahiliye nazırı 
M. Klin, Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak İngiliz 
hükumeti kıraliyesinin siyasi 
bir mülteci ııfatile Troçki 
yoldaşa İngiliz toprağı üzerin
de bili ikamet hakkı bahşet
memek niyetinde olduğunu 
beyan etmiştir. 

lznikte Eski Eserler 
Orhan, ( Hususi ) - Eski 

lmiğe ait iki eski eser mey
dana çıkarılmıştır. Bunların 
biri bir kadın başı, diğeri de 
bir arslan yavrusudur. 

Geçim Cetveli 
Ticaret Odamızan hayat pa

lıalılığı iç.in yaptığı bir istatis
tiie göre 1931 senesi şubat 
ayına nazaran mart 1931 de 
hayat yüzde 1-1,5 derecede 
ucuı:lamıştır. 

Ucuzluk, yiyecek ve yaka
cak maddelerindedir. ( 5) nü
fuslu bir ailenin vasati geçim 
ma.uafı ( 141,95) olarak tesbit 
edilmektedir. 

iri tayyaresi, beynelmilel Cina 
kaidelerine ve mevzuata mu
yafık görülerek kabul edildi. 
Fakat henüz amelt tecrilbelere 

başlıyamadık, çünkll tayyare 
ıelmedi. Bir aydanberidir ki 
yoldadır. Eğer tabii bir vazi
yette gelseydi, şimdiye kadar 
burada bulunacakh. Ben de 
belki işlerimi bitirip dönmiye 
hazırlanacaktım. 11 

Tayyareci Vecihi Beyin ka· 
ı.andığı bu muvaffakiyetten 
dolayı kendisini ve Türk tay-

Başına 
Neler Gelmiş? 
Gece Yansı Kendi 
Evinden Sopa ile So

kağa Fırlatılmış 

Bir kan - koca hadisesi• 
nin karışık ve çapraşık ne
ticesini tesbit ettik. Yazıyorum 

R. Efendi Nışantaıında o
turmaktadır. Kendisi vapur
larda çalışmaktadır. Çalışbğa 

vapur geçenlerde uzun bir 
sefere çıkmış ve R. Efendi 
bu müddet zarfında karısın

dan ayrı bulunmuştur. Niha
yet vapur çirkaç gün evvel 
seferden dönmüş, R. Efendi 

de gece limana çıkmış ve 
evine gelmiştir. Gece yarı

sı karısını tatlı uyukusunda 

rahatsız etmek istemiyen R. 
Efendi, eve geldiği zaman 
her vakitki gibi kapının zilini 
çalmamış, cebindeki anahtarı 
çıkarıp sessizce kapıyı açmış 

ve içeriye girmiş. Fakat R. 
Efendi evin ikinci katına çıktığı 
zaman hayretinden dona kal
mış. Çünkü yatak odasından 
dışarıya akseden fiskoslar ve 
aşıkane sözler R. Efendinin 
kulaklarını tırmalamıştır. 

Tabii biç ümit etmediği 
bu vaziyet karşısında zavallı 
adam, şaşalamış, bir müddet 
ne yapacağını bir türlü kes
tirememiş, pek uzun sürmi
yen bu tereddüt dakikaların

dan sonra R. Efendi ani 
bir karar verir ve kapıyı 
şiddetle açıp içeriye girer. 
Fakat karşılaştığı manzara 
pek müthiştir: 

Karısının yatağında yaban
cı bir adam yatmaktadır. 
Hem de yan çıplak bir vazi
yette!.. 

Halbuki beri tarafta karı

sı Y. Hanım bu vaziyeti 
hiç te ümit etmemekte idi. 
Anlaşıldığına göre genç kadın, 
kocasının seferde daha birkaç 
gün kalacağım hesap etmişti. 

Yatağına bir başka erkek 
kabul eden Y. Hanım gece 
yansı karşısında kocasını gö
rünce derhal fırlamış ve aklına 
gelen müthiş korku ile ken· 
disini elbiıe dolabına atmıştır. 

Fakat bu arada hiç şaşa
lamıyan ve istifini hiç bozmı· 
yan bir adam vardır: Çıplak 
işık! 

Y. Hanımın aııkı giyinmiye 
bile lüzum görmeden, yarı 
çıplak va.ziyetile yataktan 
çıkmış, ilerilemit ve vuiyetten 
9afalamış bir halde olan R 
Efendinin enıesine bütUn hızile 
bir tokat indirmiştir. R. Efend 
bu son cilr' etten sonra o kada 
ıaşırmıştır ki ne bir harekett 
bulunabilmiş ve nede tek bi 
kelime ıöyliyebilıniştir. 

Bunun üzerine çıplak Aşı 
zavallı R. Efendiy şöyle hita 
etmiş: 

- 011111, buraya Hlimsız, ubah• 

oasıl ~lriyoraun? Buraıı benim metr 

•imin eyli .. 
Sonra da baatununu aline alı 

R. Efendiye rUzel dayak atmıttır. 
Keadi eYinden rece yanıı aoka. 

ahlan R. Efendi doJru polise mllracn 

etmlttlr. 
Şlındl pollı bu karıtık muamman 

dUJUmOnU çözmekle me,guldOr. 

Y. Haıum karakolda tunJan ıöyl 

mittir: 'CJl. Efendi kocamdır am 

flmdl bu adamı Hylyorum.11 
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.. 
Nihayet Gazi Hz. mUntehi

Di sanilere hitaben neşrettik
leri beyannamelerinde, Büyük 
Millet Meclisinde fırkanın pro
gramına muhalif kimselerin 
müstakil meb' us ııfatile mev
ki almalanna iltizam ettikle
rini bildirdiler. 

.\l 
Demek ki Gazi ve ismet 

Paşalar mllteaddit ve muhte
lif vesilelerle program sahibi 
bir muhalefete ihtiyaç bulun
duğunu teyit ve tekrar etmiş
lerdir. 

Bu ihtiyaç geçen sene 
Serbest Fırkayı doğurdu. Bu 

.•ene intihabatta hiç olmazsa 30 
kadar meb'usun mllstakil ola
nk mecliste bulunması zaru
retini tevlit etti. 

Fakat bu iki tecrilbe de mu
ftffakiyetsizlikle neticelendi. 

Serbest Fırka yanlış hare· 
ketlerile kendi muyaffakiyet
ahliğini kendisi hazırladı. Ken

disinden beklenen tenkit ve 
murakabe vazifesini bibakkin 
1apamadı. Nihayet dağılmıya 
mecbur kaldı. 

Serbest meb'us intihabı ise 
daha şimdiden beklenen neti
ceyi veremiyeceğini] gösterdi. 
intihap edilen müstakil meb'
uslar içinde programı siyasi 
kanaat ve mesleki ile tanınmış 
kimse yoktur. Bu zevabn Bü-

Kazm1 Pş. Şehrimizde 
Ankara, 26 ( H. M. ) 

Millet meclisi reisi Kazım Pş. 
bugün ekspresle lstanbula ha
reket edecektir. 

Şehir Meclisinde 
Meb'us Seçilen iki Aza 

istifa Etmedi 
Şehir Meclisi azasından Sa· 

lAh Cimcoz Beyle Vasfı Ra
şit B. İstanbul meb'usluğuna 
intihap edildikleri için yerle
rine en çok rey kazanan ye-
dek a:ıanın seçilmesi lazımgel
mektedir. Fakat henüz hiçbi
risi istifa etmemişlerdir. Haber 
aldığımıza göre Mecliste inti
hap mazbatalan kabul edilin-
ciye kadar istifa etmiyecek
lerdir. istifadan sonra Salah 
Cimcoz B. yerine Kadıköyün
den Azmi, Vasfi Rasit B · n 
yerine de Fatihten doktor 1.
san Arif B. geçeceklerdir. 

Çocuk Bayramında Çc -
cuk Himaye Edilir 

Hapsedilmez 
Jflk Millet Meclisinde Halle [Baş tarafı ı inci sayfada J 
Fırkasını hangi noktadan, ne Birkaç saat sonra iki polis 
ıekilde tenkit edecekleri ma- gelmiş, bunları komiserin ya· 
limı değildir. Binaenaleyh Ga- nına götürmüş. Komiser Ga
d Hz. nin beyannamelerinde zanfer Efendiye sormuş. 
llizum gösterdikleri tenkit za- ( . "~en niçin yakalandın, ne 
nıretinin tahakkuk edeceği ll goril yorsun?,, . . 
fll helidir. Gazanfer Efendı çıkolata 

PBizce muhalefet, ancak pro- sat~ğmı söylemiş. Komiser de 
• . ed . .. polıslere: 

grama ıstinat en, sıyası mes- " Bırakm bunu gitsin. ,, De-
lek ve ka~aati ~ebellür etmiş miş. Ve bırakmışlar. Fakat 
bulunan sıyasl hır teşekknl ta- zavallının o gOn ekmeğine 
rafından yapılırsa faydalı olur. mini olmuşlar. 
Butün demokrat memleketlerde Ahmet 
muhtelif fırkalar bu suretle 
teşekkül etmiştir. Böyle bir 
ılyasl teşekkUI ortaya çıkma
dıkça, Gazi Hz. le ve ismet 
Papnia arzulan tahakkuk 
edemiyecektir. 

Karısma Dayak Atmışı 
Bebekte oturan Bekir Ef. 

isminde biri zevcesi Asiye 
Hanımı aandalya ile fena baldo 
clkmllf, Jakal&IUlllfbr. 

Belgrat, 25 (A.A) - Beş 
f' 

kişiden mürekkep bir aileyid 
~· balta ile öldfırmüış olan cani· 

nin tevkif edildiği bildirilmiştir. 

Denizlide Muhakeme Bitti 
Denizli, 25 (H. M.) - An

talya belediye intihabı karga
şalıklarından maznun mefsuh 
Serbea fırka erkanının mu
hakemelerine bugün de devam 
edildi. Vekiller ve maznunlar 
müdafaalarını serdettiler. Mef
suh fırka reisi doktor Bur
lıaneddin Beyin müdafaası çok 
heyecanla oldu. Kar .ır yarın 
(bugün) tefhim edilecektir. 

Teftiş Başladı 

lstanbulda toplanan muhte
lif vilayetlerin gümrük müf et
tişleri bura gümrüğünü teftişe 

başlamışlardır. 

• • 
l 

• 

Havagazmdan 7 Kiş· 

Zehirlendi 
Çemberlitaşta 17 numaralı 

mahallebici dükkanında Meh
met, Necip, Cemil, Mehmet 
Efendilerle Zarife, Hatice, 
Adviye Hanımlar bavagazm· 
dan zehirlenmişler, derhal 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Lort Şerefine Ziyafet 
Ankara, 25 (Hususi) - Lort 

Atlon şerefine lngili2 sefareti 
tarafından verilen akşam ıiya
f etini Gazi Hz. de şereflen
dirdiler. 

• 
ister inan, ister inanma! 

İntibabatta müstakiUen ı: kasının programmı da k!l'" 
namzetliklerini koyup ta 1 bul etmişler, demektir. 

ı ı 

kazananlar içinde, Hal Bu defa müstakil meb 'ua 
Fırkası azasnadan olup ta, olmak için ortaya ayn bir 
Fırka Katibi umumiliğince program da çıkarmamış· · 
namzetlikleri ilin edilmi- lardır. O halde bu zatlerin 
yen birkaç kişi vardır. Millet Meclisinde kendile .. 

Bunlar şimdiye kadar rinden beklenen tenkit 
Halk Farkasına mensup ve murakabe vazifesini 
olduklan için Halk Far- yapabileceklerine artık, 

lsttJr inan, ister inanma/ 
. I! 

.. 

Sarlonun Filmi lstanbulda 
' Sesli sinema çıktığı zaman 

büyük san'atkar Şarlonun artık 
sahne hayatından çekilmiye 
mecbur kalacağı söylenmjşti. 
Şarlo bir müddet sükuttan son
ra bu rivayete " Şehir Işıklan,, 
ismini verdiği bir filimle 
mukabele etti. Ve bu filim 
pıyasaya henüz çıkarılmış 

olmasına rağmt:n istanbula 
da reldi, ilk defa olarak 
dün gece gazetecilere gös
terildi. "Şehir ışıkları,, ndan 
·sinema sütunumuzda bahse-
deceğiz. 

Fakat burada tek kelime 
ile aöyliyelim: Şarlonun yeni 
filmi kendisinden babsedilmiye 
hakikaten değer. 

Cerrahpaşa Asabiy 
Mütehassıslığı 

Cerrahpaşa Hastanesi asabi 
hastalıklar mütehassıslığına 
Bakırköy emrazı akliye ve 
asabiye hastanesi ıeflerinden 
ve kıymetli doktorlarımızdan 
Ahmet Şükrü B. tayin edil
miştir. Muvaffakıyet temenni 
ederi&. 

·Sözün Kısası 
Anlıgabilirseniz 
Aşk 

Olsun 

Yugoslavya 
Şampiyonu 
Geliyor 

Yugoslivyanın Avrupai ııı~ 
kezi kupalanna memlek 
namına ithal ettiği Bel"' 
şampiyonu "Beogradski,, t•~ 
mı, hatlarında F eder&Skyoa )Ji 
Balkan kupası komiteıi kati el 
umumisi maruf spor ricali~~ 
Dr. " Andriyovich ,, olOV»
h:ılde yarın saat on buç~ 
Konvansiyonel trenile Sirk 
istasyonuna muvasalat .dl' 
cektir. 

Yapılacak Maçlar , 
l - Bayramın birinci ıil~, 

•kt"' saat 17 de Beogradald • Defi 
maçı. Hakem Sedat Bey • 

2 - Bayramın üçüncO ,0-
Beoa-radaki-Galataaaray maç•· • 

3 - Bayramın dördüncü ıll' 
Beogradaki-Fenerbahçe maçı. f 

4 - 3 maya• par.ar ,O~ 
Beogradakl, Galatasaray, Feıı 
bahçe-Beşiktaş muhtelitl .~ 

Spor Kulüplerine TebhO , 
. b . de0 latanbul Fut ol Heyetın 

1
_, 

20-4-31 tarihinde iklnci taloOS ,t' 
Lik maçlarına iştirakleri te1' ~' 
rür eden kulOpJerin eUerf1'..,.. 
mevcut birinci ve ikinci ta~ı 
lara ait liaanıların klfl d-' 
27-4-31 pazartul ak.tamına ~ blfl 
heyetimize getirmeleri e
.. ıunur. 
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Müstakiller Bir 
adin Kurbanı Mıdır? 

.... ta 

........ ~fı .ı inci .. yfatla) yaJd olan tavsiye De Ml:lcei 
telciıd afih, ıntibabın neticesi intihap ara11ndaki mlinaaebeti 

bQ e . te~elli ettikten münakaşa ve muahaze etmek te, 
Q ~yetin gayri tabii f...kada dahil olmamak itibari

ıddia eden mttataldl le bana dllfmez. Ben beyan
ortaya ç.ıkb ve bun- namemde de aöylediğim veç

lll'aaında ıu mütaleayı bile arzı hizmeti kendime bir 

SON POSTA 
nı 

TOMBALASI 
Kuponların Tepdili 
Dün Akşam Bitti 

' p ._ edenler vardır: yazife ve bmnetime lüzum ı 
?.lbbe akşamına kadar o~p ol~adığımn tasdirini ~e . ı - 13 nisanda son numa- J bam bulunabilirler. 

it.._ .... •... laııiler arasında mıllete hır hak olarak tammış rua tarafımızdan çekilen tom-
m&stakil meb'us olduğum için yalnız bu mnll- bala milsabakasımn geri 2 - Uvbalann değiştiril-

iL..~ temayülü vardı. baza ile namzetliğimi vazet- k 
1 1 N t h mesine d&n akşam nihayet 

~ b . . a an numara an, o er uzu- , 
fa u temayül, bir ara maştım. .... rile yann sabah SAAT 10 DA verilmiştir. Fakat kura çeki-

le lbail, Kenan Ömer, Ben bu namzetlıgı vazet- • linci ye kadar teşradan gelecek 
ed~eınil Pap lehine melde vazifemi ikmal ettim. Melek Sınema- livbalann mühürlenmesine ve 

1Yordu. Fakat o giin Milleti temsil etmesi lizımge- ..,.. numaralannm kendilerine 
~eç vakit yapılan bir len müntehibi saniler de bi> sında çekilecektir. si d rilmeaine devam edile-

. u aon vaziyeti ibdu metime lüzum olmadığlm tak· latiyen karilerimiz ketlde de U:.:. 
· O da hiçbir miatakil dir etmekle haklanm iatihAI 

ft.a -- l'eJ Yerilmemeaidir. etmiı bulundular. Binaenaleyla 
·~ Kenan Ömer B. bu itibarla meb'ualukla da, 
~ •lstakiller, daha ' mllntehibi aanilerle de mllna
..... müntahibi uniler sebetim kalmamıttır." 

.. tepik bile görmllş- Mehmet Salih Bey 
~ Mnstakil namzetlerden kunda-

lbOstakil namzetler ise racalar cemiyeti reisi Mehmet 
" ıı.~!liiyorlar: Salih Bey de ıöyle diyor: 

01
li - teh"b· ·ı ·1 lıL .. nıun ı ı sanı er "- Dün müntehibi sanı er 
~ ve temennilerle m&stakiUeri tanımadıklannı say
ettiler ki sözlerine inan- lediler. Ben şahsen 35 bin 

yapamazdık. Bizi, kunduracı esnafının reis ve 
• bile tercih et- mümessiliyim. Daha geçen gün 

İll.aa Ba~iyen bu zev~bn Ankaraya bu esnafı temsil ede
klen şayanı hayrettır.,, rek gittim. Hariçten sokulan 
lbeselenin bir cephesi. lastikli ayakkabılaran yanlış ta

tllaraftan dün, müst:ıkil rife tatbik edildiğini hilkumet 
erle görüştük. Bu ze- mehafilinde müdafaa ettim söz 

llrasiJe bize fikirlerini aldım. ' 

tıılatblar: Poliı •e hnknmet esnaf 
Refik lsmail Bey murakabe heyetini tezkiye ve 

Pta rey alamıyan müs· tescil etti. Müntehibi saniler-
~Zetlerdea Refik l..mail den 50 - 60 kiti de phsan 
..._ kendisine milracaat beni ve akideJerimi tanırdı. 

bir muharririmize fU Böyle olduğu halde benim 
~ittir: tanmmallllf " 8ilik bir pbsi
. ~yet, pşılacak bir yet olduğum kabul ediline 

tttir. Gazi Hz. beyanna- acaba bu defa meb'us yapılan 
de aamiml cftmhuriyetçi Hayrullah B. ve diğer baza 

,,,_. __ e_r iatiyor. Ben cüm- zevatı nasıl tanımıtlar. Bunlar 
ı e Türkiyede bi- memleketin siyasiaidi, bariz 

~lirim. Çünkll lngiliz- sivrilmiş ıabsiyetleridi. Sonra 
lfıali zamanında adi hangisinin programı var? Ben 

kabul etmezler diye proiramla ortaya çıkbm." 
•dil vaaıtasile hü- Cemil Paşa 
._diğim bir istidada Yine kazanamıyan müsta-
et Fırka11 teıkil ede- killerden Cemil Pqa fUnları 
IGylemiıtim. Bunun 

t~kif edildim. Maltayı söylemiştir. 
\im. Hir dostum kur- - " Ben bu neticeyi ıayet 

1.tn tabii buluyorum. 
ıtakillen progralDS'lz-

IUa.111 ettiler. Halbuki Galip Kemali B. ise fU be-
le yanatta bulunmuştur: 

~ad~ dar Ye okadar - Bu hususta ft bu netice 
-~ ki mafal9&1 bir hakkında dilşnndOjilm çok 

banr1amıya imkln basittir. 

~ıb ben.........,...., 
"':.._ ~ teftit laeyetine 

• ......-ım lmlüat.ın ... 
' meb'uaaıa kanu
~ landığma bilifı ba

tek rey bile ahla
t.._~ Lir hale ptirmek. 
~ ediline bakilri iati-
~ hiki-iyeti 1lliHiye 
~ tıee11üa edebi
~ ~ lifti ~iizaf olur.,, 

~n Omar Bey 
" L~er B. diyor ki : 
~ "'IÖbap milletin en bO-

~l.. dij ohnak itibarile bu 
~ ~~iği gibi istimal de 

lt._ ...... ır muktezası oldu-
~ Esnayi intihapta 
'ti'\ Ilı cihetle bu hak-
e~ -~~ya mukayyet 

iti rildigıne dair gue-
t~ haberlerden bqka 
~ blll yoktur. 

llathıtelaibi aanileriDe 

Benim bu intihapta mls
takil namzetliğimi vazetmek
liğime Mbep mrf Gazi Hauet
leriniD memleketimizde Cilm
buriyet prensiplerini tamamen 
ve hakikaten tesis Ye teyit 
buyurmak hakkında kat'i ar-
nlanna tabeaa we kendilerine 
karp kalben samimi merbu
tiyetim sevkiledir. 

Bu suretle vatanıma ve mi1-
letime karşı vazifemi bir kere 
daha yapmıf olmakla tamamen 
mustaribim. 

Bu neticeden anlaşılıyor ki 
Gazi Hazretlerinin samimi fikir 
.e arzuları tamamen tatbik 
edilmemiştir. 

Bundan anlaşılan ikinci bir 
netice de lstanbuldan çıkacak 
olan herhangi dört müstakil 
meb'usun elyevm meclisteki 
meb'uslara muadil bir kuvvdte 
addedilmesidir. Ve prip 
teJdİr. 

Kari/erimizin w noterin lıuzurile "Melek,, 
sinemasında çekilecek olan numaralar 
şunlardır: 

ı, 4, 12, 28, 31, 37, 39, 47, 
50, 53, 57, 61, 75, 86, 87, 90. 

Tombala Musabakamızda 
Şimdiye Kadar 

lt7), (81 ), (52), (27), (13), (7 4), 
41 ), (62), (51 ), (21), (7), (78), 
42), (22), (58), (65), (33), (44), 

(88), ( 40), (66), (23), (70), (24), 
(8), (32), (67), ( 16), (84), (46), 

(19), (68), (80), (5), (38), (85), 
(18), (20), (79), (59), (3), (26), 

r Eksik kuponların 

beheri 5 kunıt muka

bilinde veya 5 kuruş-

Çekilen Numaralar 

(49), (71), (36), (60), (25), (83), 
(76), (82), (56), ( 14), (6), (54), 

(9), (43), (45), (15), (55), (IO), 
(73), (11), (64), (69), (48), (89), 
(35), (2), (30), (77), (29), (63), 
(34), 72), dir. 

luk posta pulu gön
ererek her zaman 

darehanemizden teda .. 
rilri mümkündür. 

H i ı a ı i ah m er Marke zinden: 
Ticaretht\nelere 

Kurban bayramında çıkacak Hillliahmer gazetesine Hin 
Yermek arzu eden tüccarın Babıili. Ankara caddesinde, 

iLANAT ODASI 
NA MÜRACAATLARI 

Santimi yedinci, ıekizinci aayf ada 30, beşinci, altıncı 
aayfada 40 kuruştur. 

lana matbu mazbatalan teftiş TAViL ZADE VAPURLARI 
heyeti tarafından ekspresle il. Ayvaltk - lzmir PastaSI 
Dahiliye vekaletine ıönderil· ,,. s d t 
miştir. Teyeti heyetinden Da· a a e 
imi enclimen reiai Tevfik Bey •ap ...... P'--.;...a..--: 
buna dair bir mubanirimize " .... ._..._. 
demiştir ki: 17 de Sirkeciden hareket-

- Mubatalan pdenlik. le GeUbola, Çanakble, Ay
Henilz bqka bir emir alma- valık Ye 1zmire azimet Ye 

dık. Dart müstakil namzetlik Çanakkaleye ajnyuak a..det 
edecektir. 

için. almacak_ v~ziyet hakkı~ Yolcu bileti vapurda da ye

sCSylıyeceklen11U2 tamamen m- rilir Ad y :.. T -.:•--de 
di ve tahminden ibarettir. Bu b. ·d res: em-re &Til&il 

b 1 ha• leb~•=- ı ıra eder. T elefoa: 1.t. 2210 asusta fUD ar tara ge ...... 
1 - Münhal meb'usluklar 

için kısmen veya tamameD 
fırkadan namzet gösten1mek. 

2 - Ba tekilde neticele
nen bir iki yer daha olduğu 
için bu meselenin toplanacak 
mecliste mevzubabi. edilmesi. 

Geç vakit görüştüğümilz 
Cewlet Kerim Bey de ıunlan 
söylemiştir: 

•- intihabın neticesini mer-

Z AY 1 - Kncau...- a1m .-. 
...-nın 24 -8 • 926 tarıh we 1251 -
aar• yabanca ihtiyat 4eftert.de 
nnıkanet •ealkai aakeriyemle ..,_. 
kifıdımı za7ett1m. Bulanlana .. =. 
~inHlcrial rica ederim. 
Adreeı Eald Sal.pazar t:Jlumba atızbtı 

6 numarada Mustafa 

cuma günü lstanbul münhal 
meb'ualanm seçmiş buluna
cakbr. Fırkanın münhaDer için 
kısmen veya tamamen namzet 
göstermesi de muhtemeldir. keze bildirdik. Henüz bir emir 

almadığımız gıôi müstakbel Bir gazetenin: " münhaller için 
ıekil hakkında bir iatişmam farka namzet g&terecektir,, 
bile yoktur, ea kanetli tala- yolundaki nepiyabm da fimdi 
minimiz ıudur: aizden ifitiyorum. Bize bu da-

Mecf11 iç mayısta topla- ı kikaya kadar tebligat yapallDlf 
nacatma ıare llllmkdeki dejilclir. 

J 
BtKAYI 

Bu Sütunda Hergün 
--------- "Gi dö Mopasanndan nakil __ .. 

AY ışı G ı 
Nurten, kuzeni Celal ile 1 tenle CeW her vakitkindu 

evlenecekti. daha heyecanlı idiler. Artık. 
Onlar, ta çocukluklarından beraberce uzaklara gide-

beri ~yorlardı. Seviştikleri- miyorlardı. Oturdukları yerde 
nin farkında olmadan beraber toprakta birikmi.t duran suya 
bOyUmüılerdi. Genç kız, deli- seyrediyorlardı. 
kanlıyı aevimli buluyor ve her Gece olunca. kendilerini 
defa, biribirlerini gördükleri biraz daha sakin hissettiler. 
vakit,insanı tepeden brnağa kadar Bir tarafta, anneleri, iskambil 
titreten heyecanlara kapılmadan, oynarken diğer tarafta, Gill· 
genç kuzenini öpüyordu. 

1 

ilim bala, mahallenin fakir ço-
Celale gelince, O: "Ne gü- cuklanoa yün çorap 6rlyorcla. 

zel kuzinim var! " diye düşü- Büyük ağaçların yapnldan 
nüyor ve erkeğe has bir sevki arasında ışıldıyan mehtabı g3-
tabii ile daima Nurteai düşü- ren çocuklar, dayanamıyarak, 
nOyordu. işte bittin dil- mulca dıtarıya çıktılar. 
flinceleri bundan ibaretti. iki kız kardq, oyunlarım 

Nurten bir gün te adüfen anne- bitirdikleri vakit, aaiyerek 
süain halasile 1'onaftaimıu ifitti. yatmak iltediler. 

Annesi : Biri : 
•- Seai temin ederim ki, - Çoculdan çağırmalı ar-

ba yanular, çarçabuk birbir- tak 1 dedi. 
lerini seveceklerdir; muhakkak. Diğeri, açık duran pence-

Zaten CeW, kızım için tahayyül reden bakarak, nazarlanm, 
ettiğim yeglne erkek.. diyordu. sarı ufukta yavaı yavq dola· 

Ba andan itibaren. Nurten fAD iki gölgeye çevirdi. 
Kuzenine perestif etmiye baş- - Adam sen de! -dedi· dı
lamlfh. Ne zaman ona g6ne f&l'l• okadar güzel ki.. Gül
kızanp bozanyor, eli elinin ailm hala bekler onlan; degil-
içinde titriyordu. Gözleri mi, Gülsüm hala? 
gözlerile karşılaşsa, hemen İhtiyar kız, meyus gözlerini 
önüne bakıyor, birçok zemin- kaldırdı ve çok mahçup sesile 
ler bazırlıyarak, yine Celalin cevap verdi: 
öpmesini istiyordu. Bu hare- - - Elbette; beklerim ya! •.. 
ketler, Celilin gözünden kaç- Ve iki kız kardeş. yatmak 
mamıt ve vaziyeti kavramıfb. lizere odalarına çekildiler. 
O zaman, genç adam , Nurteni O zaman Gfilsfim bala aya
kollarmdan tutarak kendisine ğa kalktı; elindeki işı koltu
çekmif ve kulağına yavafça: ğuıı üzerine bırakarak pencere-

"Seni seviyorum, seni 1e- nin önüne diz çöktü, lltif 
viyoruml diye fwldamıştı. J geceyi seyre başladı : 

Artak nişanlanmışlardı. Ce- Genç ifıklar bir yolun üze-
lal, ekseriya Nurtenin evinde rinde piyasa ediyorlardı. Kol 
kalıyor, geceleri gülüp eğle- kola girmişler; ağızlarından bir 
niyorlar, gündüzleri de • yal- tek kelime çıkmadan, sanki 
nız ikisi - gezmiye çıkıyorlardı. bu ıiir dolu geceye kanşmış 

Bazen yorgun argın eve aibi, yD.riiyorlardı. 
d6nDyorlar Ye abebini bilm·- Nurten, birdenbire, pence
sizin ikiside derin derin içle- renin çerçevesinde limbaam 
rini çekiyorlardı. ziyasım karartan ihtiyar kızın 

Annelerile Gillsüm hala, gölgesini gördii. 
bu genç Aşka mes'ut bir te- - Bak, dedi. Gülsüm hala 
bessüm ve muhabetle bakıyor- bizi bekliyor 1 
lardı. Bilhassa Gülsüm hala, Celil bq na kaldırdı : 
bu çifti görünce pek mllteeasir - Sahih .. 
gibi görünüyordu. Ve yine yavaı yüriimiye, 

Gülsüm bala, sessiz sadasız hülyaya, aevişmiye başladılar. 
bir kadındı. Az konufUyor, Fakat toprağa çiğ dii§üyor-
evin içinde hiç gürfiftO yapmı- du. Hafifçe titrediler . 
yor, yalnız yemek zamanlann- Genç kız: 
da görünüyor, aonra, tekrar - Artık dlnelim! Dedi. 
odasına çıkarak mütemadiyen Ve döndüler. 
yalnız bqma oturup duruyor- Salona girdik'eri zaman, GD~ 
du. Bu ihtiyar bakirenin ae- sim bala, tekraritini lrmiye Jatl• 
vimli bir siması. tath fakat mafb; batını önüne eğmışd , ince 
ıneyus bakışları vardı. Ona, n zayıf parmakları, yorulmut 
hemen hemen, aile erklnından gibi titriyordu. 
saymıyorlardı. Ta gençliğinden Nurten yaklaştı. 
beri hiç evlenmemişti. - Biz ayuyacaiız artık 

Çocuklar, onun elini lpmek Gllıüm bala •.• 
için oda11na ujramıyorlarda. ihtiyar kız ıözlerini çevirdi; 
Oraya hizmetçiden bqka kim- ajiamıı ıibi kıpkırmızı idi. 
M lfİrmİyordu. Zaten, koauş· Celil ile Nurten, dikkat et
mak istedikleri zaman çain'b- mediler. Llkia pnç adam, 
yorlardı. Sanki, zaya)h bir Difanlıaanm kilçGk iakarpinle
hayabn yalnız geçip fittiii rinl ıslak ~lrerek merak wı 
bu odayı kimse bilmiyordu. malaabbmtle .ordu: 
Kimse onu adam yerine koy- - Küçiicük ayaklann ÜfÜ-
muyor, baıka bir ahbabın •liyor mu, cicim? 
eYDe gittiği zaman, kimse GüMüm halemn parmaklan 
ondan bahsetmiyor, kimae onu okadar fazla titrecliki, ~ 
clfitiinmiyordu. deki İlt yere • diiftü; JÜD 

Gençlerin d6ğiinü, Mayia JUlllRğı, halının üzerinde yu
m1ıayetinde olacaktı. Onlar, n.rlandı, ve, ibtlyar kız, birden 
arbk, g6zleri gözlerinde, fikir- bire yüzünü avuçlan içine alarak 
leri fikirlerinde, kalpleri kalp- bıçk ra hıçkıra ağlamaya bqlada. 
lerinde, elleri ellerinde yap- Çocuklar, hsaea laine dD 
yorlarch. Hu sene bahar, ne çalıerek .,.dalar. 
ele geç oluyordu 1 - Ne oldan Giilınm bala? 

Dık, bulutlu ıeçen birkaç Ne oldun Glllslm hala? • 
g6n zarfında, bir mucize gibi, O uman, ihtiyar im. eh1-
çiçekler açmq, bahçelerine mnıldam olan yilzünO kurub
hoş bir koku dalgası ya)"lmqtJ. yarak 1uçJunklar ara.,nda ke-

Nihayet 6ğle &zeri, parlak aik kesik mınltla11dı: 
bir gftneş, bütiin nemleri im- - Sen •• Sen.. Ona: •KüçD
rutarak gururla yOkselmit. ne- c~~ ayaklarm 1- .lşlimiiyor 

1
m•, 

batata, hayvanlara, inunlmra, cıcua?. de.. dedin ya.. Ha .. hu
herşeye niifm ederek bqb ki ba.. bana bayle ıeylcr sa .. 
bir feYk vermifti. SeYifea bt- eöyliyen olmalı fi.. timdiye 
lar uçuşuyor, kanat çırpıyor, kadar; ~ 1 Amma h~! • 
birbirlerini ptmyorlanh. Nur- Nikill: Hüsegin Zeki 
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BAYRAMLIK İHTİYAÇLARINIZIN ÖNÜNDE: 
TÜRKiYE SANAYi VE MAADİN BANKASI FABRİKALARINA AİT • 

YF. 
IST AN BUL, BAHÇEKAPI BİRİNCi V AKiF HAN 

HAZIR ELBiSE VE ÇOCUK ELBİSE DAİREMİZDE: Hereke ve F eshane fabrikalarımmı 
en eyı kumaşlarından 

Kostümler, 
BEYKOZ 

Pardesüler, Çocuk Elbiseleri Spor Jaketleri, Rt,lJ Dö Şambrlar 
F A B R 1 K A M 1 Z 1 N•. fevkalade dayanıklı ve metin ayakkapları, iskarpinleri, her boy ve 

kalıpta çantalar, cüzdanlar, zarif kadın çantaları 

iPEKLiLER, ŞAPKALAR, ITRIY AT, ELDİVEN, GÖMLEK BOYUN BAGI, İPEKLİ ÇORAPLAR VE MENDİLLER 
DEVLET MEMURININE KREDi. iLE MAL VERiYORUZ. LÜTFEN MUHASEBEMIZE MÜRACAAT EDiNiZ. 

1 VAPURLAR 

Seyrisef ain 
Mekez acenteal: Galata köprü 

Ba,r B. 2362 .Şube acenteıt: Sir
kech Milhürdar zade hanı 22740 

Yalova 
KAPLICALARINDA 

KİRALIK 
Park lokantası - Takımları 
mevcuttur. Erbabı san'at

lan olmak şarttır. 

Üçkardeşler - Çınar - Açık 
Hamam gazinoları. 

Berber dükkanı .... Mevsim 
için kiralıktır. 

Müzayedeleri 3 mayıs pa
zar günü saat 14 tedir. İs
teyenlerin Levazım müza
yede komisyonuna müraca· 
atlan. 

Bayram Günlerinde icra 

Olunacak Adalar - Yalova 

Seferleri 

Köprüden Adalara 
7,40 
8,20 Doğru B. ADA • Ya

lova 
10,15 
13,35 
15,05 
18,05 
19,15 
21 ,30 Y almz Heybeli B. 

ADA 

Büylikada'dan Köprii~ye 
6 
1 
7,45 

10, 15 
15,25 
17,00 
19, 10 Doğru Köprü 
19,30 

Fazla malumat için Duvar 

ilanlarına ve iskele Baş Me

murlanna Müracaat edil-

meıi. 

Ayvalık Sürat P. 
(Mersin) vapuru 28 nisan 

salı 17 de Sirkeciden Ge
libolu, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada'ya kalkacak, dö
nüşte Alhnoluğa da uğrı

yacaktır. 

Gelibolu ıçın gidiı ve 
gelişte yiik alınmaz. 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy Börekçi fınnı aıra11anda No. 34 

Kurban Deri Ve 
Barsaklarınızı 

Tayyare Cemiyetine 
Veriniz. 

Tecrübe ediniz! Mukayese ediniz ! 
• Göreceksiniz ki : 

FLl- .TOKS 
Tulumbaları; en ivısi; en idarelisi ve en sağlamıdır. 

Deposu diğer markalara 
nispden ufaktır. Hava 
tazyikı daha kuvvetli ve 
bu suretle daha idareli 
olmasını m!imkün kılar. 

Tulumbamn aksamı aurc
ti mahsusada lehimlen
miştir. Silindiri uzun olup 
fazla ha va tazyikını mü-
kemmelen temin eder. 

Sağlam ve gayet ayarlı 
bir pistona maliktir. 

Fli - TOKS 
Tulum bası asgari 

teminatlıdır. 
3 sene 

Her yerde, her zaman haşarat düşmanı ( E l - T O K S ) istimal 
ediniz ( F L 1 - T O K S ) sinekleri, sivri inekleri, tahtakuruları, 

pireleri ve sair muzip ve muzır haşarah dakikada mahv ve 
yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. 

( F L 1 - T O K S ) Güzel ve Sıhhi bir koku neşreden yegane 

'ktısat V ekiletinden: 
Çam kereste miktarı ve cinsi Bulunduğu mevki 

Yekun Beşli Dörtlü Üçlü lata 

17111 8705 5370 2380 656 T rak mekiinde 

11621 7025 2868 1912 724 
28740 15731 8238 3392 n~o Yapraklı • 

Karaisalı kazasının Karsantı nahiyesi dahilinde Pos ormanı dahilinde mevcut 
(28740) parça çam 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 
İstanbul ve Adana orman müdüriyetine müracaatları ilin olunur. 

KARADENİZ POSTASI 

v AT AN va~:a~ 29 

ÇARŞAMBA 
günU akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 
Sürmene ve Rize) iskeleleri-

ne azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilôt için Sirkecide 

Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

' !•;,' 

i.g~'K-E.f.•A~tH N' 
·, • - .. I ~. : -: ;-- ·, ' 

,A_Ş, Dif .ve NEVR4UI 
. '. ') _lllL.lllM:llll,1 . ,· 

• 

ITRİY A Ti 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif Josyonlar, 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini lstanbul Yerli mallar 
eazarında bulursunuz 

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

ÜKÜFE ITRİYAT F ABRIKASI 

1 HORHORUN. ~;~:ğlu~~~dt~ Dr ı mektep •ok•k 
35 

Herrl1a sabahtan alqama kadar 

Niçin 

daima 

NEŞ'ELiViM ? 

1Beş dakika evet müthiş surette dişim 
ağrıyordu. Muhakkak dün akşam üşü
müş oıaçe.ğım. Fakat ~imdi 'amamen 
geçti. . . 
Çünku iki tauıet "ASPiRiN .. <B~\ 
aldım. Aspirin sizin de ağrılarınızı ve 
sinirlerinizi böyle çabuk geçireceğine 
eminim. 

lktısat Vekaletinden: 
Ankarada teşcir saht'sındaki büyük havu:r.a ait 44g61 

lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz altmış yedi lir• 
~ili kuruş bedeli keşifli (tulumba, motör, boru ve mot6' 
binas• ) tesisatını pazarlık suretile yapmak üzere bir talib' 
ihale edilecektir. İlan müddeti 25 nisan 931 tarihinden itib•" 

ren 8 gündür. Mukavelename ve şartname proje ve sairesi~ 
görmek ve i1ahat elmak üzere şimdiden İkbsat VekiJetl 
o rman işleri umum müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için d• 
yevmi ihale olan 3 mayıs 931 tarihine müsadif pazar gnııO 
saat J 5 te bedeli keşif üzerinden yüzde yedi buçulı 
hesabile teminatı muvakkale akçelerile birlikte lktı5't 
Vekaleti Müsteşarlığı riyasetinde müteşekkil inıaat koınil" 
yonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Avusturya fabrikalan hazaren sandaliyeleri ~ 
umumi satış depoıu fstanbulda Katırcıotlu hanında birinci katta '30_-_, 
Joz. N. Aciman Tel. ııtanbul 2409. Haıniş: Ayni depoda envai çeşit P',I 
ve döşemellk kadife hare ve fantezi kumaıJar mütenevvi iııtor perde 
ter, tül. keten perdeler, örtüler pirinç kor- ~~"""' 

neş halis lngiliz kesme, tike karyo --. 
,Jar vesaire. Fabrika fiatına toptan i • 
re perakende satılmaktadır. Fiat ~~~-- ı 

maktudur. 

·104 
• ·--r· E • 

- - --------
Deri ve barsak müzayedesi -SON POSrf A 

Tayyare Cemiyeti İstanbul r' 
şubesinden: Cemiyetimiz tara
fından Kurban bayramında 
toplanacak deri ve barsak-

1 lar talibi uhdesinde olup Ni
f sanın yirmi beşinci Cumartesi 

günil saat on altıda pazarlık 

sureti:e ihalesi yapılacağından 

talip olanların CağaloğlunJaki 

Vilayet şubemize müracaatleri 
ilan olunur. 

~Fımr.-• ELİTE--. 
Çikolda!ı en meşhur çiko
latadır. Her yerden isteyiniz. 

lkrııml~e•ldlr. 

evmt, Slyaat, Havadla ve Halk 1 -idare: l tanbul, Nuruoımanl.r-
Şeref aokai'ı 3.;. 31 

Te!N~n: latanbııl - 2()203 
Poıi.l kuhuuı lata:ıbul • 7U s1~ 
Tcl&Taf: İstanbul SON i>O 

ABONE FlATI 
TO'RKIYE EC~ 

1400 kr. l Scuo 'r!J-'' Jıt• 
750 1t 6 Ay Hi>i> " 
400 it s .. 8.JJ " 
ıso,. 1,, SOD• 

Gelcnevrak ırerl \"Ctllme-ı. ,. 
hlnlardan mcauliyct alııı 11• 


