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(Y azuı 6 ıncı sag/amızdadır) 

Yarın kurban bayramının 

ilk günUdiir. Bu münasebetie 
gazetemiz salı, çarşamba ve 

r 
perşembe günleri intişar 
etmiyecek, mevkiini Hilali 
ahmer gazetesine bırakacakt~r· ı 
Bu münasebetle, gazetemız'. 1 
Müslüman okuyucularına neşelı 11 

bayram geçirmelerini temenni ! 1 
eder. J 
Eski Menemen Kaymakamı 1 

Menemen hAdiseai üzerine 1 
vekilet emrine alınan kayma• 

1 
~am Cevdet 8. poU. milfet
tişt.ğine tayiı4 ol.uımu~tn ... 

ne s :s -~ l 
rrtt' 

,, 

' 

os 

bayram miinasebetile ku.r
banl ık ve eşga alışverişi 

Yarın kurban bayramının 
ilk gUnüdür ve dört gün de- · 
va"m edecek. Bu münasebetle 
istedik ki çarşı, pazarın f aa-
liyetini fotoğraf objektifi ile 
tesbit edelim. Resimlerden si-
zin de görebileceğiniz gibi 

' t 

Farsab knçırmamah gerek. Ne olur ne olmaz, belki bu sefer daiıa fİnn görünilrüz. 

J 
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( Halkın Sesi ) DAHiLi 
Rey Alamıyan .. Ki.ü-.ç•ü•k-V4•a•li-mıu-ef•T---b--J---=:-•(•1•2--N-.--z,Dostunu 
M.. k·ıı Om a amnz ) Ur a 

usta 1 er Bügük Validen Vuran 
~:}!::.!~amıet- ŞikQgetçidir! maralı Livhaya Çıkb Polis 
leriain tek bir rey Wle 
.Jamamaları, halkta umu
mi bir hayret uyandırdı. 

Dün bu mevzu etrafında 

görüıUiiümüz. halk, biıe 
aşağıdaki fikirleri aayledi: 

Halil B. ( Bakırköy izzet 
Molla aokağı No. 15) 

- Mecliste birkaç partinin 
bulunması milli hakimiyetin 
kunetleome.i demektir. l.tan
buldan birkaç muhalif çıkma· 
ıım gönül iıterdi. Maamafib 
benim siyasete pek aklım er-
ınez. .. 

Saip B; ( Nuruoımaniye Mis 
kolonya fabrikası ıahibi ) 

- Müstakillerin lıtanbuldnn 
kazanmasını isterdim. Bu hem 
bir ctımburiyetçi işi, bem de 
Gazinin tavsiyeai neticesi idi. 
Müntehibi sanileriD iatiokifUAı 
lvi bulmadım. .., 

Lfttfi ağa (S&lataa Caial
oğlu Mengene sokağı 13) 

Benim mahallede kaydim 
yokmuı. Bir kerre rey atmıya 
gittim, atbrmadılar. Rey •er
miyen bir adamın bunun iyi mi, 
kötü mil olduiuna dW e;.-mez. 
Beni affedin. • Aziz B. (Leyli tıp talebe 
yurdu) 

Mesele btıynk bir ebemmi
ıeti haizdir. Biraz irfan Ye ai-
yasl seviye işidir. Şimdilik 
bizde intibahın biraz kayitli 
olmasa taraftanyım. Müatakille-
re bugUn .. ey Yerilmemİf olsa 
bile bunlann ortaya atalm11 
olması daaistikbal içlıa bayarlı 
bir m'ijdedir. ... 

Sobao Kac!ri El. (Mahmut
paşada 44 numaralı dilkklnda) 

-Git birader benim başıma 
dert açma. Neııe lizım. ilin 
Uleb 'usu, meclisi •• .. 

Berber Zühal Hanım (Sirke· 
ci Reşadiye sokak 5 No.) 

- intihaba kadınlara karış
tırmadılar ama. Ben berberim. 
Paranın ne demek olduğur:.u 
anladım. Mecliste memleket~ 

para sokacalc, bizi ıengin ed'!
cek meb'uslar bulunmasını 
isterim. .., 

Şaban B. (Bastoncu, Hırkni
şerifte Camiişerif sokağı 8) 

- lstanbul rnüııtehibi sani· 
)eri çok fena yaptılar. Gazinin 
emrini dinlemediler gibi birşey 
oldu. 

Muharririmize Diyor Ki: 
"Muhiddin B. iki Gün
dür Vazifesine Gelmedin 

lstanbulun bir haftalık ida· 
resını eline alan küçUk 
vali Re2mi B. Dün de maka· 
mma gelmiştir. GördftğO 

işler hakkında bir muharriri-
mire 9u izahatı vermiştir. 

- Bcgün telefonla iki san
dık çikolata •ldırdım. Daril
icezedeki çocuklara dağıt .. 
tırdım. Vali Muhiddin Beyi 
bekliyorum. Don de ıelmcdi, 
bugün de. 

Kendisinden bir senelik hir 
blinço iıtiyeceiim. Bir sene 
içinde çocuklar için neler 
yapmıştır, 6ğreneceğim. Sonr4t 
çocuklara bahçe yapılması için 
emir vereceğim. balkın temiz 
bava alması için parklar yap· 
hracağım. 

- Çocuk bahçesini kime 
yaptıracaksınız 1 

- Belediyeye.. 
- Yapmazsa ne yapacak-

sınız? 
Yapmaz ohu mu? Herhalde 

yapacak. Mecburdur. 
Vali Rezmi B. bQyGyQnce 

doktor olacağını, VilAyet işle
rinden okadar hoşlanmadığını 
söylemiştir. Dün çocuk polis 
müdürü ve Belediye Reisi de 
makamlarına gelmişlerdir. Rez
mi Beye muharririmiz. kaç gtln 
Vali kalacağım sormuştur. Halk 
Fırkaaa ne wakit emrederse 
ogüo ayrılacaiım cevabına ver
miştir. 

Müstakil Fırkacılar 
BUNLARIN V AZIYETI MÜ

NAKAŞA EDiLiYOR 

Ankara, (Hususi ) - Halk 
fırkasına mesup oldukları halde 
müstakilJen na.nzetliklerini ko
yan kimsder:n vaziyeti bara· 
retle münakaşc edilmektedir. 

Bazıları, bunların fırkadan 

ihraçlarıa1a taraftardırlar; di~er

leri ise b5yl~ bir karara aJeh· 
tar bulunuyo-lar. Meselenin 

~ fırka kong :esinde mevıu bahıs 
' olması çok muhtemeldir. 

Bir Komiser Mahkemede 
Nuıi Efendi isminde birine 

dayak atmak!a maznun Fatih 
-nerkezi komiseri Mehmet 

( Efendi hakkındaki tahkikat 
bitmiş, ağırcezaya varilmiştir 

Keşide, Kalabalık Bir Kari Kütlesi Önünde 
Yapılmış Ve Yüzlerce ~ariimiz De Muhtelif 

Kıymette Hediyeler Kazanmışlardır. 

Naciye Hanım Rüstem 
Efendi ile Alay Edince 
iş Çığnndan Çıkmış 

.. SON POSTA" nın TombalU1 bugün öğleden 
Melek sinemasında, karilerimizin önünde çekildi: 

enel Zeyrekte bir cinayet oldt·. 
Bir polis memuru, belindeki 

Salon davetimize icabet eden karilerimizle hıncahınç dolmuştu. 
Sahnede bir masa tızerine Tombalanın 12 IAvbaBlna ait 
ve üzeri kırmızı ve •İyab renklerle yazılmıt 12 adet 
Tombala torbası konulmuştu. Diğer bir masa üzerinde de 
camb ve döner bir dolap duruyordu.Evveli bir filim gösterildi 
ıonra 6 ıncı noter memuru sahneye çıkarak henllz çekilmemiş 
olan numaraları okudu. Bu numaralar tunlarda: 1, 4, 12, 
28, 31, 37, 39, 47, 50, 53, 57 61, 75, 86, 87, 90. Noter me
muru bu numaralan okuduktan ve tetkik ettikten ıonra 
bir torbaya koydu Ye kanşbrdı. Sonra seyirciler arasın
dan minimini bir yavruyu çağırarak torbada• bir Duma .. 

ra çekmesini ı6yledi. 

İLK NUMARA ÇEKİLiYOR 
Numaralar çekilmiye başlandı 

we azsonra ıalonda bir oğultu 
yükseldi, yll:ılerce kişi hep 
birden TOMBALA diye ba
ğırıyorlardı. ( 12) numaralı 
livha dolmuştu. 

Alkı' sesleri bitti~ · en son
ra Noter memuru talilerini 
bu ( 12) numaralı IAvhaya 
bağlamıt olan karilerimize 
hediyelerini teni için seri 
numaralarını havi olan torba 
ortaya çıkarıldı ve eşya isim
lerini baYi olan ayni renk 
ayni boy ve ayni şekilde 

basından bir fiş çekilmek 

ıuretile bu kariimizin hedi
yesi tayin edildi. 

Hediye kuanan kari
lerimizin numaralannı Ye he

diyelerinin cinslerini bayramın 

dörd6ncll gtlotı çıkacak olan 
nüshamızda dercedecf"ği%. 

Bu kari!erimiz hediyele-
rini bayramın yedinci gilnüo-

aen itibaren OD bet iÜD zar

fında matbaamızdao alabilir-
ter. , 

Bu milnasebetle Melek bükiilmn, olan etiketler cam-
b döner dolaba yerleştirildi. sineması aahiplerile ınüstab
l/ e çckilmiye başlandı. demininin gerek gazetemİ!e 

'.r,j ·---ve gerek karilcrimize karşı 
Seri torbasından bir nu- ıösterdikJeri ıuhuletteo dolayı 

mara, ıonra da mnkifat tor- · te9ekknr ederiz. 
'·-

Tıp Talebesi .Aı~~ında Kanla 

beylik tabanca ile Naciy~ 
isminde bir kadını göğsü.ndeu 
yaraladı. Dün de yazr.:hğımı~ 
gibi, bu cinayetin faili Küçllk· 
pazar mevkii mlirettebahndan 
( 526 ) numaralı polis Rüstem 
Efendidir. 

Evli olan Rnstem Ef. Na
dye luuumla alh ay evvel 
tanıf Jlllf, Oç ay kadar evvel 
de hizmetçi diye evine almış 
ve aradaki m6nasebeti kansı· 
na belli etmemiştir. Bu arada 
bazau bir bahane ile kansını 
•e çoculdannı akrabalanna 
gCSnderir, Naciye hanımla b~
bqa kalmanın kolayım bu
lurmuş. 

Fakat ton gOnlerde Rlistem 
Ef. nin kansı vaziyetten flip
helenmiye başlamış Ye bir g6n 
ikisini bir odada yakalamıı. 
adam akıllı kavga etmişlerdir. 
Rilstem Ef. bu vaziyet ka.rşı
unda Naciyeyi evden uzaklaş
brmak latemiş, bu yllzdeo ara
lan açılmışbr. 

Nihayet bundan d3rt gUn 
evvel Naciye Hanım evi terk
etmiş, evvelki gtln de yanın
daki iki erkekle karakolun 
6nünden geçerek Rlistem Ef ... 
ye "arş• aJayh vaziyetler ta
kınmıştır. Bu hareket Rüstem 
Efendiyi kızdırmıı, derhal ka
rakoldan fırlamış, kadının pe
line düşmüt. Zeyrek cadde
sinde yüzyUze geldikleri za-
man tekrar eve dönmesini 
teklif etmiştir. 

Neticelenen Bir Kavga 

Fakat kadın bu teklifi şid
detle reddedince Rüstem Ef. 

Q 1 d U tabancasını çekmiı, Naciye Ha
nımı göğsnnden yara!amışbr. 

Tıp fakültesi muallimlerin- olan müderrisler meclisinin Polis tevkif olunarak Adli-
den Rasim Ali Beyin fakülte- içtimaından sonra alkışlanmasını yeye verilmiştir, tahkika~ ya
den ihracı hakkındaki karar 

1
, tenbih etmiş, 4 ve 5 inci sınıf pılmaktadır. Yarah kadın ise 

tıp talebesi arasında derin bir sivil talebeleri bu tenbibi ye- hay.atından ümit kesilmış bir 
ibtiiafa sebep olmuştur. rine getirmek suretile Rasim vazıyette hastanede yatmak-

Bu yüzden iki kısma ayn- Ali Beyin aleyhinde nümayiş . tadır. 
lan talebeler birkaç gu .. n evvel yapmışlardır, ' M k E 

O. ft A etru mlak Bulundu 
bu ihtilafı kavgalı bir şekle ığer tara an Rasim Ji 
ıokmuşler, ve hu arada kan 

Beye taraftarlık eden diger Muhtelit milbade)e tali kom· 
talebeler bu nümayişe hiddet- siyonu ıon günlerde bazı 

bile çıkmıştır. · 1 l al b lenmış er, evve a t e eden Ra- metruk emlaki m~ydnna çıkar-
Alınan haberlere göre ge· 

çen pazartesi günü bir tıp 
müderrisi Tıp talebe yurduna 
gelerek salı günü toplanacak 

ıim Ali B. taraftarı Nuri Efen- mıştır. 
diye da~a~ at~ış. s~nra da iki Defterdarlık bu yeni em1i
partı bırbırlenne gırmişler ve ( kin defterlerini tanzime baş-
birkaç kişinin başı yanlmıştır. lamışbr. 

Günün 

Gazi Hz. 
23 Nisan T ebriklerİll' 
Teşekkür Ediyorlar 

Anlra:At 26 (A.A) - Rfy .... 
CümbUJ' Katibi Umuıall~ 
tehllt olunmatbar. Reiılcil~ 
Hazretleri 23 Ni•an bayraın• .. 
naaebetilc meb'ualardan, kuıll ... 
danlardan, vallterden ve celD~ 
lerdea, müeneaelerdea n ba~ 
aldıktan tebriknamelerden d~r 
te~ekkürJerinin iblağma AnadJ!I 
Ajansını tavait buyurmuılardıt• 

HUkOmetin Bir Mektubl 
Hük6met, Cemiyeti /1Ul9~ 

katibi umumilitinc ~önderditl; 
mektupta Cenevrede toplan•_, 
olan Avrupa birtiti komtıvOll"'-
davctin kabul edilditini bi"' 
miftir. 

Fabrikatörlerin fstediklari 
Dün Sanayi birlitinde ~ 

fatanbul meb'ualan Hayrullall 1' 
Viaıf Beylerin de 1 tlrak.Jerile JJr 
içtima. yapılruıf, s, unyi erbabaıal1 
bükGmetten iatedikleri fU buJ" 
lar teabit edilmiştir: 

Kazan~ kanununun kanuna -r 
~un bir tekilde tarha, mualll ... 
Yerriai kanununun çabuk çı~ 
mua. kredi a~ılmau. 

Avrupa Seyahatleri 
Afyon Ye Avrupa birlitl IEf' 

misyonlarında bulunmak (lsctl 
ıeJecek ay lktıut Ye Harici1' 
vekilleri Avnıpa •eyahali-' 
~ıkaca'klardar. 

Balkan Tal ebesinin 
Ziyaretleri 

Balkan hafta11 münaırebetlft 
fehrimize relen Balkan Darülft 
nunJulan dün Topkapı ura'f"' 
gezmişler, aktam da Darülfünu~ 
ziyaret elmitlerdir. Bu ziyar
eanaaında mOderria Akil Mubı.I' 
Mualahattin Adal Beylerle Yun•' 
meb'ularından M. Makas t" 
Balkan federasyonunun lüzuJllf 
hakkında birer nutuk Nyleınir 
lerdir • 

Belediye Turfnn ken~ 
murahhaslarına yaran bir ı:yaf,t 
verecektir 

Bulgaristanda Buhran 
Sofya, 26(A.A) - M. Tzall' 

koff yeni kabineyi teşkile IJll 
mur edilmiştir. 

. Fransada Reisicumhur 
intihabatı Yapılıyor 

Paris, 26 (A.A.)- Salı ~ 
nil toplanacak olan nazırl8' 
meclisinde başvekil M. La.J 
in Reisicümhur intibababrıa' 
13 mayısta yapılmasını tew' 
edeceği zannolunmaktadır. 

Valinin Teftişleri 
Vali Muhittin B. lrurb•' 

bayramında mü!hakab tcftif' 
çıkacaktır. 

--------------~-------------------------------------------~~--------------------------------------------------------------..-1 

1 
Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sandık 

1: .Ama•l - Ayol. Ha .... • aıadaiı D• ı 2: Huaa & - Klrli çamqırlarımı aıa- ı 3: Annesi - A, A •• , hi~ Mndığa kirli ı 4: H•uu lJ. - Sa.ndıta her umsn temiı: çama.'at 
bnttın1oraua lyle 1 dıia yerlqtiriyorum aane. pm&fll' konur mu, otlum ? konmaz. Ara •ara 1andak kirli çama11rları c1ıtu J.. 
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il Son Postanın Resimli Maka~esi Hergün 
~M~ıen 
O entleket Meselesi 
imalıdır 
~ ... ZEKERiYA I 

IİJacl çocuk mael..m. 
----.. • ehemmiyet Yeren 

Amerikadır. Ame-
..._~ meaeleai, millt 
•-._. olarak, 1909 tari-
~llllniyet kaunmışbr. 

• ~ arasındaki 
~ aıbhl ,eraitin bo

llektep az1ıtı nazan 
. -.....-... eelbetmiı, rei.iclbnhur 

bizzat İfİn bqa-
"'-ek her teydea e.
"-IE me1eleaine ehem
... '-mele llzım geldi-

ebaiş we çocuk me
......._~da bir it proğra· 
~t etmek itlere Vqina-
~defa olarak btıytUr a. toplamıfbr. 

kongre toplandıjı zaman 

(l2.4 • çocuk vefiyab bin
) lliıbetinde idi. Doğan 

~ktan (124) t1 öltıyordu. t lene ıon~a Vilson ikinci 
lre topladi. Geçen on 

ı.r&nda çocuk ölümüne 
. Yapılan mücadele müshet 

Vermiş, ölüm nisbeti 
h.; (~00) kişiye indirilmişti. 
""IQci kongre, çocuklann 
ile Yaıayıı seviyesini teı-

a_ lllqgul oldu. 
·tciilfaylf seviyesi teabit 

en sonra, ona bu im
Yermek için faaliyete 

·~lölW1 a... 
• layede fakir veya ı:en

'Üeye mensup her Ameri
)ll~iunun yqayış seviye
:..~ktir. 

~bilir ki yqa)'lf itiba· 
~erikan çocup, dlba-
ea mes'ut çocupdur. 

(I"-) da r!isicllmhur Va .. 
da liçllac8 bir konıre 
Geçen on sene zarfın· 

hpıJan pyler tetkik edil
IOnra, Amerikan çocu-

,.. ___ feaııuı. kanuna11 Ye bbbın 
.Wji bltün jmkAnlan 
IDeaelai konutulcha Ye 
Amerikan çocujımun 

.,.. 1ı: .. t1amac1an im--

(1 ......... karar Yerdi. 
~ 1e11ainde çocuk 610-
..._de (80) • dtlpalfttl. 

-.... ~ .... ıeaine 
b-. seneclenberi ebemmi--

'-rüiyor. Fakat her ifte 
ribi, bu ifte de biz 

ı&a ve l&ks kısmı ile 
Daha çoculdanmız 

temiz •Bt, yqıyacak 
leraiti cami bir ev, ha•· 

tedavi edilecek bir 
bulamazken, onlara 
veriyor, etlenceler 

t.,._~oraz. 
-~ meseleaial henOz bir 

ket meselesi addedemi
~k haftasının, çocuk 

lllJı rayeıi çocuk me-
bir memleket meseleli 

'duyormaktır. 
~•aleyh ilk yapılacak 

b al bir kongre topla
" ~ada çocuk meselem 
le illi) bir •urette meşgul 

Gıere bir program tea-

d~ek Ye muayyen bir 
et · • b ıçın a proııramın 

'11cuna temine pllf· 

Ba!lramı ' 11 

---

1 - Çocuklarımızın •Glalm Wr k ... aa 
•ere•clen lSIGyor. Dip.. mlhim bir kısm1 
açtu. Diter mühim bir ki... tahaUd• 
malırumclur. 

2 - Halbald laiz ~ haftası •• 1 3-Çocaklarımızıo ekseriyeti bu nıiyet• 
~k bayramı yap--. bulan dO,ilne- 1 t. IU. balolar Ye etlenceler tertip etmek, 
cetlmbe llakamcle ..._. Wo Yeriyonaz. o.lana aefaletile etlenmektir. Zenlfin çoc:alm

lanaa detfl, memleket çocuklarını dütlnibaO... 

BUGÜNÜN TELGRAF .HABERLERİ 
Suriyede Vaziyet 
Halkta Umumi Bir 
Memnuniyetsizlik Var. 
Şam, ( Husuai ) - BtUUn 

Suriyede siyasi vaziyet bilhassa 
son haftalarda çok karışık 
bir şekil almııhr. Umumi in· 
tihabın ne zaman yapılacağı 
bir türlü anlaşılamamaktadır. 
Emir Alinin Fransızlar tara· 
fından Suriye Kıralhğı tahtına 
oturtulacağı hakkındaki ha· 
herler de doğru çıkmamıştır. 
Esasen Silriyeliler bu adamdan 
memnun değildider. 

Halepte yilıellilikler tara• 
fından çıkanJan (Vahdet) ve 
(Doğruyol) ismindeki gazete-
ler birkaç gOn evvel kendi 
kendilerine kapandılar. 

Öğrenildiğine g&re Hd ga• 
zete sahipleri yakında mOf
tereken yeni bir gazete çıka· 

racaldırmif. 

Sanayici Meb'us 
Sadettin Bey Yapacağı 

Şeyleri Anlabyor 
lı:mir, 26 (Hususi) - Halk 

Fırkası namana buradan seçi· 
len sanayici meb'ua Sadt'ttin 
Beyle aörüttnm. Bana pınlan 
s6yledi: 

.. - Mecliste sanayi• ehem· 
miyet verilmesi üzerinde te-
vakkuf edeceğim. KOçllk sanayi 
erbabı himaye edilmelidir. 
Pulluk meseleai de çok mil· 
himdir. 

Bana kalırsa pulluk mem
leket dahilinde yapılabilir. 
Bunun temini için, diğer mem
leketlerde olduğu gibi pulluk
lardan fazla rOmrllk alınmah 
ve küçiik sanayi ile uğrqan· 
lara kredi açılmalıdır. 

Şehremini Halkı 
Dava Açıyor 

Başvekilin 

* Münlehibi 

Telgrafı, 

* Sani/erini 

Manisa 
* Üzdü .. 

lzmir, 26 (H. M.) - Bqvekil ismet Paşa Manisa Viliyeti 
milntehibi sanilerine gönderdiği bir telgrafta, hakkında g6ste-
rilen teveccnhe teşekkür etmekle beraber Manisadan intihabımn 
doğru olmadığını ve Reisicümhur Hazretleri tarafından verilen 
veçheye tevafuk etmediğini aöylemiftir. Bu telgraf mUntehibi 
saniler arasında Ozilntilytı mucip olmuştur. 

Halk Fırkasının Yeni Namzetleri 
Ankara, 27 (H. M.) - Mün

hal kalan meb•uıluk için ya· 
pılacak intihabın meclisin kü
şadından sonraya baraluldıiJ 
tahakkuk etti. 

Halk Fırkasmm riyaset di
vanı bayram tatilinden sonra 
toplanarak bu on münhale 
g&terilecek namzetlerin isim· 
lerini tesbit edecektir. Şimdiki 
halde sabık Bilecik meb' usu 
RUlm ve Abık Şebinkarahiaar 
meb'usu Mehmet Emin Ber 
lerden bahsedilmektedir. 

Ankara, 21 ( H. M.) -
lzmirde mBstakil meb'ualufa 
seçilmiş olanların bu vaziyeti 
pek az rey ile ibraz etmiş ol
malanna bakdank bu şekil al
bncla lzmirl temsil edemiye--

Sardalyeler Gibi •• 
Dnn bir tOccar npar11 gk

dllk ki bldım, bldım yolcu 
dolu idi. Uzun bir sefere 
gidiyordu. latemiye, istemiye 
sahibine bir zarar getiririz dl-
ye adım 16ylemiyoruz. Fakat 
Ticareti bahriye mlldnrlftğl 
uyuyor ll'U? Bu kadar yolcu 
ile sefere çıkan bir vapur, ne 
bGyük tehlikelere maruzdur? 
Bunu da biı mi habra reli--
relim? 

cekleri söylenmektedir. 
« 

Halk hrkasının umumi kon· 
gresi içtimaa davet edilmiştir. 
Kongre mayısın ilk haftasmda 
o pi anacaktır. 

1 
Gazi Hz. kongrede irat 

~edecekleri nutku bazarlamıya 
başlamışlardır. .. 

Gazi Hz. tetkik seyahatinde 
h-.rladıklan raporu Başvekl· 
let Yuıtasile muhtelif vekllet
lere teYdi etmişlerdir. Bu n
par Halk Fırkasınm umumi 
k"nrreıinde karara bailana
c~br. 

Millet Meclisi Halk fırk ... 
liıun umumi kongresini mtite
akip rene mayısın ilk hafta· 
sanda a< ılacakbr. 

Devlet Bankası 
Ankara, 27 (H.M.)- DeYlet 

Bankası tesia heyeti ıelecek 
ayın ikisinde toplanarak ai
zamnameyi yeniden tetkik n 
belki de bazı cihetlerini tadil 
edecektir. S.nk•mn 1 haziran
da açılmua ihtimalleri ku•· 
Yetlidir. 

M. Litoynof 
Rua Hariciye komberlnla 

t9frinienelde memleketimiı.e se
lecetl haber veriliyor. 

(Ba, tarafa 1 inci sayfada) 
Küçllk lbrahim ise içeride, r-------------~~---------

çayır, çayır yanm1fbr. Bu mO- • • i • 
nuebetıe şurasını kaydedelim ister inan, ıster inanma 1 
ki itfaiye heyetlerinin yangın 
yerine geç gelişlerinin sebebi. 
kendilerine geç malümat ve
rilmesidir. 

Zira oaemtte telefon yoktur. 
Mevcut bir telefon da daha 
evvel kaldanlmıftır. Buna dair 
Uzunyusufluların bize gönder
mİf olduklan şiklyeti dercet
miştik. Bu milnasebetle bir 
daha kısmı malısusumuı:da 
tekrarlıyoruz. . 

Haber aldıjımıza gCSre, bu 
telefonun kaldınlmıt olmasın
dan dolayı Uzunyusuflular Ye 
Şehremini hallandaa bir lmms 

Yunus Nadi 8. listadı· ı nihayet milli hlkimiyetten 
mız •on intihap mflnase- gıda alır da onun için. 
betile yazdığı bir maka· lnkllipçı C. H. F. ıı inkıllp 
leyi şu cllmlelerle bitiriyor: ve iıtiklilin manalarım 

" Memleket idaresinin iyiden iyiye m6drik ola11 
her hangi bir de~eceainde geniş halk kntlelerimize 
tereddtıt görllldllğil zaman mllıtenittir s · tih b t . • • k • on m a a 
vazıyeti tenvır etme bu hakikati are de ağ-
tızere mtlracaat olunacak Y ' 
hareket, işte böyle millet yare de bir daha eöstermİf 
efkln umumiyesine mil- bulunuyor. ., 
racaatten ibarettir. DeY
letin kunet ve kudreti 

aı.ı. ,.,.. ........... 
olur mealnd keMbld• ı 

l•ter inan, l•ttlr inanma/ 

Eski Borçlar 

Bir Şefkat Numunesi 
İstanbul onuncu ilk mektep

te okuyan 45 yetim talebeye 
himaye heyeti tarafından elbi
se dağıblım, bayramda ga
ntlllerinin şenlenmesine himmet 
cdilmiftir. Mektep idaresi ta
rafından teşekknr edilmekte-
dir. 

Haydar Rifat 8. 
Bu Sabah Hapisaneden 

Tahliye Edildi 
Eaki Adliye Vekili Mahmut 

Esat Beyin açbğı bir daYadan 
dolayı hapse mabkOm olan 
Haydar Rifat 8. müddetini 
bitirmit ve bu sabah bapisa-
neden çıkmışbr. 

Şehir Meclisinde Müzakereler 
Şehir meclisinin dnnkn iç

timaında Darülbedayi ve kon
servatuvar için hazırlanan ni
zamname müzakere edilmif, 
kavanin encümenine gönde-
rilmiştir. Sonra yeniden açı· 
lacak mekteplere ait tahkikat 
meselesi bütçe encümenine 
havale olunmuş ve 30 nisanda 
miiddeti bitecek olan meclisin 
15 glin temdidi kabul edil
miştir. 

Lort Atlon Şehrimizde 

Dün Ankaradan ayrılan 
lngiltere Kıraliçeainia bira .. 
deri Lort Atlon ve maiyeti 
konvanaiyonele batlanan hu
suai vagonla ıebrimize geJ.. 
mit, istasyonda meraimle kar
tılanmıştır. 

-----'--=;:ı,__-~---~-Laaıra aaciltrir. 

Lort Atlon Gazi IU. Ye 

bOk6met tarafından ga.terilmı 
h&sn& kabulden çok mlltehu
.a. Ye mittepkkir olchap.. 
ifade eltnrittiıı. 

Sö .. K zunısası 
~-

ltlünderecatunzzın ÇOI(· 

Lutundan dercedile,,.. 
miştir. 

• 

içtimai 
Sefalet 

---
Bir Darülfünun Katibi, 
Borç Yüzünden Evinden 

Dıtan Çıkamıyor! 

Din, hayli rarip bir tarar 
ytlp badisuinden haberdar 
olduk. T ahkikabımzın neticesi· 
Dİ yazıyoruz : 

Dartllfllnua fen fak&ltesl 
kltiplerinden bir zat OD beş 
fllndenberi yazifeaine pl
memiştir. F aldllte ldareai
nin bllttbı arqbrmalarma 
rağmen bu zatin izini bulmak 
mnmkün olaınamif ve esra
rengiz bir şekilde kayboldu
ğuna bükmedilmiftir. 

Fakat bu arqbrmalardan 
sonra bir tesadOf neticesi 
öğrenilmiştir ki bu zat tegay
yüp etmemiştir. Sadece evin
de inzivaya çekilmiştir. 

Meseleyi dün Fen Fakt\ltesi 
reisin den sorduk ve ıu izahab 
aldık: 

"- Bu katip on beş giln· 
dilr buraya uğramamaktadır. 
Kendisinin iki ailesi ve dart, 
beş te çocuğu varmış. Bu 
vaziyette aldığı para ile ge
çinememektedir. Bu yilzden 
de sağa, sola bir hayli . 
borçlanmışbr. Son gtinlerde 
borçlular kendisini okadar 
sıkışhrmıştır ki evden dışan 

çıkamıyacak bir hale gelmİf 
ve on beş gündenberi de bir 
tarafa çıkmamıştır. 

Aileainden bir Hanım bize 
mtlracaat ederek para istedi. 
Usul Ye nizamımu:a mayafık 
olmadıj1 için veremedik. Ba 
zatin DarOlfthıan kau11na 
borcu veya zimmeti yoktur. 

Hullaa acınacak bir halde
dir. Takriben 45 yqlannclacbr • 

Başvekil Ve 
M. Reisi 

Bayram Tatilini Şeh- \ 
rimizde Geçiriyorlar 

Bqvekil ismet Paşa bay
ram tatilini geçirmek llzere 
bu sabah dokuzda şehrimize 

gelmiı, Vali Beyle hllkiimet 
Ye askeri makamat erkanı 
tarafından karşılanmışhr. 

ismet Pş. Bayram ertesi 
Ankanya dönecek ve tehri
miı:de kaldığı mOddet zarfında 
biraderinin misafiri olacaktır. 

Meclis reisi Klzım Paşa da 
bayramı lstanbulda geçirecek 
ve Meclisin knşadmda bulun
mak Ozere mayısın ilk gihıle
rinde Ankaraya avdet edecek
tir. Meclis reisi saat ikide 
ıebrimizde bulunacaktır. 

• 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey şehrimize retmiştir. Fırka 
umumi k1tibi Recep Be1 de 
yaran gelecektir. 

Rüşvet Teklif Etmif 
Samoil isminde biri Beyot

lunda bir Hamma urlonbhll 
ettiii için karakola g&t&rlll
mlllt fakat orada polislere 
rlpet yermek ı.temlftir. S.-
..a Ef ...... _.,. ftl'iNal6 

• 



4 Sayfa PôSTA 

1 Dünya Vukuatı 

Düseldorf 
Canavarı 
Kurtulacak Mı? 
Peter Kurten, Kurban
lannın Ailelerinden 

Af Dileyor 

Gaaterilen Ye ıllterilecek olan 1 ..-

ba haftamn fllimleri hakkında 
Iİse bir fikir Yermek için luaa 
bir mİfabede karahyonn. . 
lthıize yarayabilirae M llA .. 

Dn..eJdorf, 23 Peter Elhamrada 
Kurten irtiklp ettiii 9 cina· " l 
yetin her biri için ayrı ayn I l maz Jt 
6lilm cezasına, bir katil teıeb.. Bu filmin ba,lıca mnm..- 1 

bUsU için 15 sene kUreğe, •e iilleri (Esther Ralston), Georıe 
diğer birçok cürlimlerden do- Bancroft tır. Vak'a, Amerika· 
layı medeni haklarmdan t.ıii- nın umumi harbe pdiji za- . 
ebbeden iıııkata ve hayatının manlarda geçiyor. Bu sırada, 
sonuna kadar polis nezaretin- Ameriknnın büyük ıehirlerlnl 
de bulunmıya mahkum edil- kasıp kavuran müthif bir hay
miş.tir. Kurteni haftalarca dut çetesi vardır. Reisi de 
mUşahade altında bulunduran ( Blake Greeıon ) ismi verilen 
adli doktorlar maznunun ara- mt\thit bir adamdır. Gtin geç
sıra cinnet nöbetlerine uğra- miyorki btı çete, bir banka 
dığı kanaatma vardıkları için veya zengin evini aoymasın. 
4endisinin idam edilip edil- lıte tam bu zamanda ( Blake 
miyeceği malum değildir. Ka- Grccson ) cepheye sritmek em
tilin müdafii a vuknt W ehner rini almııtır. 
insanlıktan çıkmıı olan aziın Fakat o, hiçte bu fikirde 
H çılgın bir canavarı mllda- değildir. Amerikada, tatlı, tatlı 
faadaki mllskllllb tebarUz et- adam ıoymak dururken garp 

tlrmiıtir. )cephesine aidip postu deldirmek 

E. Ralston ve G. Bankroft 

Anna Kristi. 

Kftrten mahkeme kararım latemcmektedir. Fakat onun 
lAkaydi ile dinlemiıtir. Bir bu azmı ka~ar Amerikan aske
IÖyliyeceği olup olmadıiı IU· rf poliıininde kuvvetli iradesi 
tine katil e•et ce•abını vere- yardır. ister lıtcmez bir gemi
ıek nzun bir nutuk ıöylemlye ye bindirJlwek Avrupaya gön
ltqlamıı Ye davanıa bidaye- detilir. (Blake Greeeon) mlit- 1 

tlndenberi ilk defa olarak bit bir adamdır. Onun naza· ! 
biraz teeunr g6ıtermiı ve kil- rında aınm korkusu yoktur. 
çök iken babasından ikide bir Bu cesareti sayesindedir ki 
dayak yeditini, bu dtırUıt mu- cephede büyük bir şöhret 
amelenin tesirile ahllkımn ıit kazanmış, kısa bir zamanda 
sıide fenalqtıiı ve hırıızlıla binbaşılığa terfi etmiştir. Ayni 
caniliğe ne gibi mliessirlerin cephe kısmında ve (Blake Gre- 1 

aevkile bqladığını anlatmıf ve eaon) un kumandası altında 
ıonm~da yaptıklarına piıman U•rry Patteraon) namında bir 

Çılgın Alaceradan Bir Sahne 

olduğunu, kurbanlannm aile- mlll&zim vardır. 
lerinden afdilediğini söylemif- Binbaşının hakiki menşeini 

tir. bildiği iç.in hakkında derin bir 
Cevapsız Kalan Sual nefret duymakta, fakat cesa

retine karşı da o nisbette Londra, 24 - Avam kama
ruanın bugünkü içtimaında 
bük6met ıabık İıpanya kıraJı
na ait bazı ıualler aorulmuttur. 
Dahiliye nazarı bunlara cevap 
vererek AHonıun İngilterede 
ikamet edebilmek için hük6-
mete hiç bir müracaatte bulun
madığını, İngiltereye ecnebi 
hükümdarlara has şerait altın
da ·geldiği için karaya çıkma

sının resmi bir müsaadeye tabi 
tutulmadığını söylemiştir. Aza
dan birinin Alfons hilen kıral 
mıdır, yokıa adi bir fert mi
dir diye sorduğu suale cevap 
•erilmemiştir. 

Şerefe, Çay içilebilir Mi ? 
Londra, 23, - İnailiz İskoç 

1abf kooperatifi tarafından 
teıia olunan bUyUk çay tica
retanesi bugün Batvekil Mac
donald tarafından açılmıttır. 
Batveldl bu münasebetle iç
tiği iki filcan çaydan birini 
lngiltere Kıralının şerefine 
kaldırmıttır. Fakat bu, bir 
teırifat meselesi olmuştur. 

Hükilmdann sıhhatine çay 
içmek bir yenilik olduğu için 
bu uıulün ihdasmda bir mah-
zur olup olmadığı tefrifat 
müdürü umumisinden sorul
muıtur. Müdiri umumi buna 
muvafakat etmiş ve çay bun
dan sonra içilmiştir. Küşat 
resminde irat olunan nutuk
larda fngilterede çay istihllki 
hakkında bazı entereaan ma
lumat verilmiştir. Bu malumata 
ıöre bugllnkn İngiliı1er dede
lerine nisbetle sekiz misli fazla 
çay içmektedirler. Bugün her 
lngili&e ıünde vasati ola-

hayranhk hissetmektedir. Fa
kat gençtir, öiümden kork
maktadır. 

Mülaıımının bu yufka yü
rekliliğini bilen (Greeson) iıe, 
onunla alay etmekte hiçbir 
fırsata kaçırmıyor. Fakat bu 
hal, ıenç mülazımın canına 

yetmiştir. Bir taarruz gilnll, 
kendisinin de binba,ısı kadar 
ce~ur o!duğunu göstermek iati
yen mülAzım (Patteraon) ta-
kımının batında bir dütpıan 
atperini zaptctmiş, fakat fterha 
lıir yara airnışbr. 

Batında bekliyen Binbaşı 
(Greeson) a aöylediji son ak, 
Amerikaya dönüşünde ailesini 
görmek ve kahraman gibi 
61dftğttnü anlatmaktadır. 

• Harp bitmiş, kıt'alar mem-
leketlerine dönmektedir. Bin
baıı (Greeıon), Amerikamn 
yolunu tutmuftur. Fakat yolda 
eski takavet arkadaflarile 
buluımuttur. Onların fikri, 
eski kazançlı hayatı ihya et-
~~ 

rak alta fincan çay isabet 
etmekte dedir. 

Zeplin Kutba Gidiyor 
Beriin, 24 - Zeplin bolonu 

yakmda Şimal kutbuna gide
cek ve içinde bulunacak hey-
etin uzunca tetkikatına imkin 
verebilmek için bu hayalide 
altı gün dolaşacaktır. Zeplin 
Avrupanm Şimale en yalan 
balon istasyonlarından olan 
Leningrat veya Haj>arandadan 
hareket edecektir. Kumandan 
Eckener kutupta ki,if (Wil
kins) e de tcsa~Uf edebileceti 
ihtimalidden babıetmittir. 

ı mektir. Fakat binbqı Greeson 
Nevyorka polis müdürü tayf! 
olunmuştur. Bu sırada iÖrilt
tüğii (Patterson) aileıinin bü
yük km (Esther) onda derin 
bir tesir yapmıştır. Vak' 3f1111İI 
bundan sonraki safhası, eskis 
çete reisioi iyi ve fena yollar .. 
dan hangisini tercih hususunda 
manevi bir cidale atılmaamı 
gösteriyor. 

Fakat onu genç kızdan u
zaklaştıran eıki maceraları , 
nihayet (Eıther) in itirafile de 
anlaıılıyor ki genç kızca ma
lftmdur. Buna rağmen (Etsher) 
( Greeson ) u seviyor ; it bu 
jekli alınca artık vaziyet de 

tavazzuh etmiş bulunuycr. 
(Greeson), şttkavet ve ııaydut
luğa veda ederek genç kızla 
evlenirken eski arkaaaşlarile 
ıiriştiği şidddetli mücadele 
alevleniyor. Fa1·at birçok 
dütman kurşunundan kurtulan 
(Greeaon) bu tehlikeyi de sa
vuşturmanın yolunu buluyor. 

Melekte 
Çılgın Macera 

Cenevrede bir cinayet ol
muş, meşhur banker Spiller 
öldürülmi\ştiir. 

Globe gazetesinin muharriri 
F red oradadır. Cinayet tahki
katile mefiUI iken tesadüf 
onu ( Nelly ) iaimli nefis bir 
kadınla kartılaştırmıştır. Nelly 
tehlike içindedir. ( F red ) ten 
kurtarılmaaım rica ediyor. O 
aırada Globe gazetesi de vak'a 
hakkında haber göndermiyen 
( Fred) in akıbeti öğrenmek 
için tayyare ile diğer bir mu
harrrir göndermiştir. 

Fred, kadinla beraber hu-
duda gelerek kadım kurtar-

mııtır. Çtınkü bu cina
yet mtınaaebetile bü
tün geçitler zabıtaca 
tutulmuttur. 

Birkaç gün sonra 
Pariste buluşan mu- f'srarengiz 
barrirle meçhul kadan 

Ada: Duellodan 

arasında derin bir qk 

bqlamıthr. Fakat diğer bir İf 
F redin Berline gitmesini icap 
ettirmittir. Orada, maruf ban
ker (İrving) ile görilıecektir. 
Berline gittiği zaman F re din 
hayretle gördüğü manr.ara 
(Nelly) nin bankerle beraber 
bulunması ve karısı diye ken
disine takdim edilme.idir. 

F red, bu manzara karşısın
da isyan etmiş, kadmı kahbe 
ve aHaklakla ittiham etmiştir. 
O zaman, gence kar111 duyduğu 
hissin ağırlığı altında ezilen 
kadm, hakikati. bütün uryan
hğile gence itiraf etmiştir. Bu 
karışık ve kanla hadiseler ara
sından muzaffer çıkan şey şu
dur: İki kalbin birleşmesi. Bu 
filmin başlıca mümessili Marie 
Beli dir. 

Şehir 
Işıkları 

Opera ve Artistik sinema-
ları evvelki akşamdanberi 

"Charlot,,un şaheserlerinden biri 
addolunan Şehir Işıklarını gös
teriyorlar. Bqtan sona kadar 
insanı güldüren bu gtızel fil
min en büyiik hususiyeti her 
sahnesinin bizi uzun, uzun 
düşündürebilecek kabiliyette, 
kuvvetli bir sosyal eser olma
ımdadır. 

Şarlu, bu filminde, en basit 
hareketleri bize tekrar ederken 
yep yeni hareket ve vaziyetler 
karıısında kaldığımız hissini 
duyuyoruz ki, bence, muvaff a
kiyetin sırrıda işte buradadır. 
Eser, bir abidenin küşat resmi 

sonra 
ile başlıyor. 

Heykelin üzerini kapıyan 
örtü açıldıgı zaman Şarloyu, 

bir scı seri kıyafetinde, bu 
heykelin kolları anısında görü
yoruz. Şarlo yeni uykudan 
uyanmıştır. Muzikanm giirültüsü, 
halkın tezahiirlcri karşısında 
hayretinden dona kalmıştır. 
Küşat resmini vaı anların bu 
manzara krrşısında duydukları 

hayret ise ŞarJomnkinden aşağı 
değildir. 

Vak'anın sıklet merkezi, bir 
serseri olan Şarlo,un gözleri 

görmiyen bir çİç\!kçi kıza karşı 
duyduğu aşktır. Onu İ} i elmek, 

onun hrıyat yükünü hafiflet
mek için Şarlonuıı yapmadığı 

yoktur. Fakat bir gün, karşı

sma çıkan pejmürde kıyafetli 

serserinin kendisine bir cihan 
kazandıran aclHm olduğunu 

anhyan ve onun gözlerine göz
lerini dikerek kendini kaybe-
den kadının hal! ne derin ma
nalıdır. Bu sahneyi görmeden 
anlamak mümkiin alnmaz. 

Gloryada: 
Esrarengiz Ada 

Fenni bir eserdir. Bir alim, 
denizin dibinde birtakım mah
lukat bulunduğuna kanidir. 
Onları görmek için iki tah
telbahir yaptarmıştar. Fakat 
kıskanç bir düşman, gemilerin 

( plinlarım boz.muştur. 

iflas 
Davası 

, Adanadaki Muh 
· Tekrar Kanıık Bir 

Aldı; Netice MeÇiı 
Adana, ( Huauai) -

danberi uzayıp JideD 
Meto Zacleler davuaaa 
devam edildi. Meto Za 
vekili Şekip Adut Ef. 

1 merçiyale bankası av • 
mn ibraz ettiği çekteki 
ları kabul etmedi. Bull11 

kahil bankanın vekili, ç 
imzaların evelce kabul 
duğunu, bu hususta 
direktoruna yemin bile 
edileceğini, ayni zamand• 
sahiplerine gönderilen P_

1 
tonun cevabında irııZJJ, 

inldir ettiklerine dair 
kayıt bulunmadığını sS 

Meto Zadelerin avukatı 
rar söz alarak şirket rntJ 
lesindeki kayıtlar karşı 

bu imzaların hiçbir kı 
olmadığını ifade etti. 

Mahkeme, her iki 
bütün delillerini ibraz 
rini temin için davayı 
yisa bıraktı. 

Diyarıbekirde F eyeı"' 
Diyarıbekir, (Hususi) "' 

yarıbekirde Marttanbcri 
vakit devamlı surette Y 
yağmurlar bugünlerde sı 

mış ve şidc\.etini arttırn1ı,4 
doğundan her tarafta ı1J 
seller akmaktadır. Bu 
yağmurlardan kabarip 
Dicle nehri, yolu üzerine 
ıadOf eden ~eftali ve 

bahçelerinde oldukça ıO 
tahribat yapmııtır. Bu 
yağmurlarm şiddetinden, 

ruk ve harap bir kilisenio. 
mı çokmüş, fak at içe · 
kimse bulunmadığından 
zayiatı olmamıştır. 

Hakikat, birçok m 
neticesi anlatılmış, f 
yapan hain de cezasını 

muştur. Fakat medeniyet 
minin bir gün bu tabtel 
harp için kullanacağını 
ilim onu insanlara 
etmekten vazgeçerek stJI 
derinliklerine dahp gidiyol'· 

Yani çok hayali, fakat 
aanlık aşkile çarpan 

Majikte 
Anna Kristin 

Bir denizci filmidir. Ku 
kızını kendi gibi bir babfİ 
ye verip te bedbaht e 
istemiyen bir babanın iı)' 

başlıyor. Fakat tabiat be 
hikimdir. Burada da bil 
icra ediyor. Ordusu ne d 
kuvvetli olursa olsun, 
deniz kurdunu inadı, kı 
sebatı karşısında mağlup 

yor. Neticede Mat ile 
oin evlendiklerine ve 
zin güzelliğini tes'it e 
ıarkı söyleyişlerine 
oluyoruz. Bu filim Alman'' 
Mümessili Greta GarbodtJ'' 

Yıldızm Ba;na Geıe11Iİ 
Chicago, 25 (A.A) -

ma yıldızlarından Sue C 
polis merkezine müracaat 
rek otuz bin clolar kıyıııe 

mlicevherlerinin çalındığıtJI 
ber vermiş ve baygın bir 
olduğu yere yığılıp kal 



Ktıdılcög: Emel 

Japonyada kadın laer ite 
ainaiıtir. Şimdi de tayyareci· 
liğe başlamıştır. Yukarıda 
resmini gördüğünilz Japon 
kizı, ilk defa tayyareden 
kendisini paraşutla qağı atan 
kadınclır. 

,,...,...,.....,_... ••• il ,... 

allrükliyebilir. Ona kat'iyen bu 
zafmızı hissettirmeyiniz ve 
onun bu kaçışına karp siz de 
onu unutmakla mukabele edi· 
niz. Kadınlık gururunuza en 
yakıfan hareket bud~ 

• 
Bebekten 1. . Hanıma: 
Tabiatini aorduğunuz gen9 

ha11u, hayalpereıt, ıaf ·ye temls 
bir çocuktur. Hareketinden zeki
emc:laa slyade h ... i hakim.Ur. 
Öleldaia berikinin Mıslae pbuk 
kapılar. lraclui ••)'iftar. Hayatta 
Jlbek bir munffakiyete ermeel 
ihtimali azdır. Kadına çek ıa dık· 
br. Aldanmak aklından ı•ç mes. 
Kencllıbil herkeae MY.ıirlr. ÇGn• 
ki llıqkalaraaı rend de edecek 
lalçbir harekette bulun .... Nazik 
n terbiyelidir • .. 

Ankarada ihaJ Edip H.: 
Nipnlmı:ı, zevki, etlence,t 

Mven, neıeli bir ıençtir. Sohpetl 
pzeldir. Fakat hovarclalıta ~olr
clG.tklndGr. Kadınlara kar41 sa• 
lftir. FUlrt yapmaktan ıevk ahı 
" bundan ltahe.tmeyi Wr ıenf 
aclclecler. Bu aencl• eYla4itfnla. 
takdirde blrcok miifkilleri yen• 
•iye karar vermeniz lbnaclır. 

* Unkapamnda H. Ş. : 
S.v,Ulniı daima neı'ell, ıevk• 

pereat •• fHe:ı.edir. Hovardal~ 
ta da çok müt~mayilellr. Sadak .. 
tine ıGvenileme:ı.. Bu ,...çıe ev• 
lenı,.,nız birçok mlfklllerle 
kartılqmıya haımlaamalı•nı1e 
Bafka kıslarla metral olmaktaa 
to• hOf)aaırlar. e. ,..ç iki 
phaiyete eabip riblclir. 

* Ankarada K. M. H. F. A. B.: 
Sevılllnlı çok haıaas bir kız· 

da:". Bu haıaaaiyeti muasilik de
recesine varmıştır. Evlendikten 
ıonra bu anblyetten ...,. kalmas. 
içindeki fÜpheler onu bedbin 
yapmıtbr. Hiçbir ıeye inanmak 
btemez. Fakat aüyleditine kanaat 
ıetirine dört elle acnlır YI! mea'at 
ed .!r. Çocuta çok dfl9kündür. 
Evl•r.dikt_n •onra en büyük en• 
difelt evinin nadeti olacakbr. 

- TAKViM 
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Padişahın Dalkavukları Devletin 
Hazinesini Soyup Sovana Çevirdiler 

-17-
0çftndl Murat, ay eğlenceleri ı etmeme kliği mi ferman buyur

dalkan(anun bu riCUIDl kabul muştunuz. Sadrazammız fimdi 
etti Ye oaa Sokulldan hiçbir benim hakkımd" tahkikat ya
IUl'ette eadite etmemesini aöy- pılmasını talep ediyor. Halim 
ledi. Onya Pqa daha 0 zaman nice olacak? 
Pqa olmamlfb. Biraz sonra 
~ llzere yeni Padi- Üçüncü Murat: 

phtan bu suretle ftİt alması - Merak etme.. Vadim 
aebepsiz değildi. vaittir. Bu aadrazame a6y-

lstanbula gelince Oçnncli lerim. 
Murat onu ilmiye mesleğinde Cevabım •erdi. Fakat ÜYeya 
olduğu için yine bu meslekte bu kadarcıkla iktifa etmedi. 
mnhim bir vazifeye tayin et

- Sadrazamın benim hak
kımda bilabara da zfthur ede
cek itiraz ve dllfmanlıklanm 
bn.bfitftn iule için talep edilen 
tahkikatın yapılmaması zımnın

da bir (Hattı btımayun) tu
tir olunmuını irade buyu
run. Ayni zamanda da bak
kunda halkın dilinde bir ta
kım dedikodular dolqlyor. 
Sözde ben itimada pbanenize 
Jlyık değilmifim. Bu da beni 
fazla mlteeuir ediyor. 

Arkuı Yar mek istedi. Fakat Üveys ba- Knstahlığını daha ileri gattırdtl: 
f1Ddaki sanğı ile din yolunda 7~=========~~;.~~~=======' 
hizmet etmekten ziyade men- Resminizi Bize &önderiniz, 
faatini, hırsını düşünen bir 
adamdı. Padişaha : * * * 

- Efendimiz, dedi, vakıa Size Tabiatinizi Sögliyelim .•. 
benim asıl mesleğim ilmiye 
mesleği ve eski vazifem de 
kadıhktı. Fakat maiyetinizde 
-fefterdar olarak hizmet ettim. 
Şimdi ayni hizmeti devlete de 
yapanın. 

Göriilüyordu ki hqif gözll
~O devletin hazinesine, milletin 
parasına dikmişti. 

Ve emelinde de muvaffak 
,ldu. 

Üçilncü Murat onu devletin 
tıçünctı defterdarı yaptı. 

Sokullu bu tecrübeli sadra
zam kuvvetli zekası ile (Üveyı) 
in sağlam ayakkabı olmadı
tını hissetmiıti. Defterdar ol
duktan sonra onu daima gız 
&ıünde tuttuğu ve ufak bir 
tahkikat ile bu adamın mahi
yetini ve neler yapbjını anladı. 

Üveys, devletin hazinesini 
eline alınca hemen hırm
bia baılamıı ve oldukça 
mabim bir parayı zimmetine 
reçirmiftl. 

Bu daha ilk aiızda yapbiJ 
lunızlıktı. Sokullu. herife mer
clan bırakırsa hazinenin tam
takır olacağım ~ardll Ye der
hal resmen tahkikat icruuaa 
sirifti. 

Sadrazamın mabadı qiklr
ch. Defterdann sui imm•linl 
meydana çıkaracak ve onu 
bir daha devlet hizmetinde 
kullanmamak ıartile idareden 
azaklqtıracakb. 

Üveys derhal Üçilndl Mu
rada koştu: 

- Bana vadetmittiniz. dedi, 
Sokullunun nüfuzundan endife 

Reamhıiı:i.ıl hl.ıe gönderlraenlz •ize 
tablatınm aöyllyeblllrls. Fakat bunun 
için giSnderllccek rcslmlel' iyi •e tablt 
pozda çekilmlt olmau lhımdır. Taki 
mUtehassıııımıı: mütaleaaıoda hataya 
dllıırıeıln. 

Tabiatlerlnl aolamak bere blse re· 
•im g3nderen kartlerlmls hakkında 
mOtehasaısunıı:ın müta'~uını AfAfıkl 
Htırlarda okuyabtllralnb ı 

ir 
Bandırmada Al!met beq: 

Uyanık his ve 
fikirlidir. Her r 
ıeyi öğrenmek 
be ve sin dedir. 
Şahsını alaka
dar eden me
laili merak ve 
tecessllsle ta
kip eder. Para 
aarfiyabnda ih· 
tiyata riayet 
etmez, milfkal&t kartaaada 
aciz ve becerim deiildir, 
mİltldllltle m8cadele eder. ı' 
Baıen acUI Ye anut olar. .. 

Salih E/.: Ctlretklr Ye 

l"-~ 

···-~, .. 
.' .:.. ;.. 

t . u·"i! 
. • ~-~'i ı.ı 

. "~-... # 

' 

~eti nefis 
,ahibidir. Bq
kalarma mia
aet etmek ta
lıalddlm altma 
ginnek iste-
mez. K&çtlk 
badiaeleri .izze. 
ti aefia meae
lul yapar, me-

dih eclilmek 
iıter, htıanll muamele ile men
faatlerine iftirak etmek mnm
kUndllr. Kabadayılık mevzu
larile fazla alikadar olur, ei
lenceyi ihmal etmez. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKIL.İ.TI 
Yazan: Makenzie- No. 16 

Mehmet Ali Beg: 
samimidir. Çe- · 

Sakin 

tin iıler, mev
hum ve fay
dasız gayeler 
peşinde koş
maz, mefeatle
rine fazla haris 
değildir. Kıs-

men kanaat· 
kirdır.Neşesini 
nadiren zayi 
eder. idareci ve yaratıcı bir 
zihniyetle hareket 
ziyado usullere 
iıter. .. 

Şiilcra S.,,: Husu ve ha
ya 1 pe re at t lr. 
Hia Ye heyecan 
me•z11larile 
daha fadJ 
mqgul olma)( 
ister, etraren-
rb badiHleri 
merak Ye te
c11ıa.le takip 
eder. Bııkalan 
lçia kendi hu-

zur Ye menfeatlerini ihmal 
etmez. Amir olarak pllflDak· 
tan ziyade muayyen . itlerde 
daha çok muvaffak olur. 

TeşekkUr 
10 uncu mektep himaye 

heyeti 75 çocuğuna bayram
lık elbise temin etmiş ve 
dağıtmışhr. Bazı zeYabn yar
dımına mektep idaresi teşek
ktır etmektedir. 

Ye Petresburg hariciye neza
retleri Atinadaki mDmeuilleri· 
ne adamakıllı talimat vere
mediler ve kimse bu tekliften 
biqey anbyamadı. lngiliz aefi.. 
rine göre bundan maksat lı· 
miri Ye Hinterlandından bllyllk 

bir parça vermek kastediliyordu. 

------------------------ Fakat ne Fransız sefiri ne de 
Yeni intihabata, Balkan 

harbinde ilhak edilen arazi 
ahalisi de iştirak edeceğinden 
Ye oralardaki tahriri nüfus 
ameliyatı hitam bulduğundan 
ancak Haziranda başlandı. 
Fakat hernekadar eskisinden 
az olsa bile, gene ekaeriyetle 
Venizelos taraftarlan galip 
ıeldi. 

F abt kıralm hutahima 
••imi medW ancık 21 Np-

ltosta açabildi ve Boğazlardaki 
en buhranlı zamanlarda Yunan 
hnkümeti dostane bir mu~ahe
retten ziyade biglne bir bita
raflık gösterdi. 

11 nisanda itillf ıefirleri, 
TUrkiyeye karşı barbettiği tak
dirde Yunanlılara Aydın vilA
yetinde arazi vadetmek aall
hiyetini aldılar. 

Fakat her zaman oldutu 
pbi bu aefer de Loaclra. Paria 

Rus sefiri bu bapta birşey 
sayliyemiyorlardı. Bunda hay
ret edilecek birıey yoktu; çDn-
kll bu tarihlerde Fransızlar 
lzmirin kendileri için daha 
lüzumlu olduğunu dllşünmiye 
başlamışlardı. ltalyanlarla, Lon
dra muabedei hafiyesi imza 
edilmek üzere idL 

Bu muahede mucibince 
ltalfaya Anadoluda vlai arazi 
Yerilmekle idi. Gerçe unha-

Yugoslavya 
1 Takımı Geldi 

kımlanmız, Bu Kuv
v tli Hasmın Önünde 
Dikkatli Davranmalıdır 

Yugoslavyanın kuvvetli ta
lamlanndan biri olan (Beotra
Cl.ki), Bayramın ilk gtinilnden 
itibaren şehrimizde dört maç 
~pacaktır. Takım bugtın uat on 
bir de Sirkeci ıarma plmiftir. 

Yapılacak maçların tarihle-
;t f6yledir: 

28 nlHn 1&h Betiktatla 
30 niAn perıembe Galatua

rayla 
1 maJuı eama Fenerbabçe ile 
3 mayı• paPI' muhtelit Ue. 
Beojradakl ile maç ,apacak 

1
olan takımlanmıı el1eftl lik 
-.çlannda birinci, ikind Ye 
~tıncll dereceyi muhafaza et
mektedirler. Bu itibarla lm.-
vetli misafir takıDllDID tehri
mizde yapacağı mllaabakaJar 
tabiatile ehemmiyetli ve hara
retli olacakhr. 

Maamafih fazla zayıf vazl-
7ette kalmamak için Beşiktqm 
lstanbulspordan bir oyuncu 
alacağı söylenmektedir. (Beoğ-
radski) takımındaki oyuncula
nn hemen hepsi ise az çok 
Yugoslavya Milli takımına gir
miş ve bir kısmı da (Monte 
Video)da yapılan dünya şampi
yonluğu turnuvasına iştirak 

etmiş futbolcülerdir. 
Sırp takımı şu oyunculardan 

mfiteşekkiidir. 
Gazarl 
Totiç 
Radvanoviç 
Mibailovtç 
llarkovlç 
NoydvnoYlf 
Maryon•İÇ 

\' aydonoYlt 
Tırnariç 

Tomqo•l9 
Matlç 
Vlrfa 

Takımlarımıza biivük muvaf-
akiyet temenni ed r l. 

Boks Maçları 
fatanbul boka heyeti bayramın 

lJdncl ınnn için bolu mü .. baka
lan tertip etmittir. Maçlar saat 
1İıe9te Beyotlunda Mulen-Rujda 
,apılacaktır. 

Bayram Tebriki 
Türkiye idman eeml7etlerl it

tifakı latanbul mıntakaaı heyeti 
••rkezlJuind•: 

l.tanbul mıntakuı. bllGmum 
manabk ve idmancılara kurban 
bayramını tebrik ile keabl fah
rerler. 

Sinemalar 

Bayram mlnuebetile 

MELEK SİNEMASI 
Yarmki Sah MATiNELERDEN iTiBAREN 

M AR 1 E BE L L'in 
Şaheseri 

ÇILGIN MACERA 
filmini t.kdim edecktir. 

Refakatinde ( A Ş K G E C E L E R I ) filmindeki arkr 
dqlan JEAN MURAT n jlM GERALD bulunıc:akb'· 

Suvareler için biletler fimdiden tedarik edilebilir· 

29 Nisan Ça11amba Alqama 

LHAMR 
SİNEMASI 

GEORGES BANKROFT'un 
ilk ıaz.lo filmi olup ESTER RALSTON ile berabet 

temail ettikleri 

YILMAZ 
ıonderece mtıhim ve alAkayı mucip filmini takdim edi~· 

ALEMDAR sinemasının 
Bayram münasebetile ihzar ettiği fevkalade bir şaheser 

ÖLDÜREN ADAM 
Türk muhibbi CLAUDE F ARRER'in ıayemut eseti 

olan bu filmin baı mümessilesi bulunan dilber 

MARIE BELL 
ilk defa Türkçe konuştuğu işidilecektir. 

İstanbulumuzun en güzel semtleri olan Eyüp Sultan, Sultanablll 
ve Trabya havaliaini bu filimde ırörecekainiz. 

Bayramın birinci gününden itibaren 
Gündüz 1, 3, 5, 7 ve gece 9,1-2 da 

CHARL E CHAPL N MEKTEPL LE 
en son Şaheseri JULES VERNE'nin ;eıf 

ŞEHiRIŞIKLARI Esrarengiz Ad 
(CITY LlGHTS) filminde fllmini •idlp rarilnla. 

O P E R A 
PARTER 20 kurut 

ve G LOR y A --

ARTİSTİK 
sinemalarında temqakiram 
aruında ıevinç, nqe ve 

Amerikadaki Talebelerimiz kahkahayı saçıyor. 

ŞIK SİNEMi\ 
EMiL JEANNINGS'in 

en pzel filmi olan 
Amerikadaki Ttlrk talebe•i Hamit ı Bu flHa için b6tlln dantl-

tarafından Amerikada tabail yeleria kabul edllmlyeceil maallhtl· 
ram lteyan olunur. 

eden Ttırkler birliii namı ı-.----------• ile bir cemiyet teşkil edil- Şebsadebqı 
mittir. Cemiyetin gayesi Ame- FERAH SiNEMADA 
rikada tebail etmiı Ye et- baJl'amda 4 sllııı 4 ••ce Ha'atlıı:lr Nqlt 
mekte olan Türkler aruında B. " kump-yuı, Hafıs Burhaa B. 

k bs·u · d llermln• H. Varyete aumıualan gere ta 1 en esnasın a Ye Sinemada 3 fllm birden 
rerek tahsilden sonra ahenk 
ve teıanlldll temin etmek 
azalarına ve memlekete mtıfit 
olabilmektir. Birlik - bu ga
yesine irişmek için bir de 
faaliyet projesi hazırlamışbr. 

ten lzmir mevzubahi9 edilmitti. 
Fakat İtalyanlar böyle tefair 
ediyorlardı. F ransız.larla ltalyan
lar arasına firen bu rakabet 
çok aıühimdir. Çnnkn Sel.inik 
seferinin, F ransızl~n Yunania
tanı kendi himayeleri tahbnda 
harbe sürüklemek iıtemeleri
nin ve nihayet F ran91zlarla 
ltalyanlann, Yunanlılara Ana
dolu seferindeki ihanetlerinin 

. sebebi hep lzmirin atisi im. 
Venizelosun mevkii iktidar· 

dan çekilmesi, Prens Jorje 
Atina içinde siyasi bir gezinti 
yapmak fırsatını vermişti. 
Prens bernekadar Venizelo
sun bllyiik bir muarızı idiae 
de, Prenses Mari Bonapartla 
izdivaç etmifti. Kendisi ıon 
derece F ........ mubibbi olduk-

-----
Üıkildar 

HALE SiNEMASINDA 

REiSiN KARISI 
Milmessili 

VIVAN GIPSON 

tan maada zevcelİ de Briyanm 
aamimi bir dostu idi. 

Nisanın 14 tın de Y unanis
tanm Harp umumi mllddetince 
Ye harpten sonra da muayyen 
bir mliddeti için tamamiyeti 
mlllkiyeainl temin mlikabilin
de, itilaf devletlerine iltihak 
etmesi bir daha teklif edildi. 
Bu teklifin şartlanndruı biri 
de, Yunaniatan ordusunun fa
aliyetinin ancak Avrupadaki 
Tilrk arazisine haarü tahdit 
edilmesi idi. 

ltalyaya, yalnız Avusturya
blara karşı harp etmesine ma-
kabil vadedilen ıeylere naza
ran, Yunanistana teklif edi-
len bu ıerait hiç te gayri 
makul delildi. Yanan er
kim harbiyeli buna cevaben 

ACLI CANAVA 
' Bily(lk Sesli Fdim 

Umumi duhuliye 30 kur 

Bulgari•landan gelecek ~ 
hangi bir tehlikeye -~ 
tı itillf devletlerinin (~ 
kişi tefrik etmesi gibi o ~ 
ııek aykın görünen bir ~ ,J 
zuhur etti. Halbuki b~ 
yalnız Sellnik harekab ~ 
sene zarfinda bundan 
kıtaab icap ettiriyordu. ~ 
se Yunanistanın bi!i kard ~ 
ıart muharebeye ittirak ~ 
ıinde israr ediyor ve o oıf -
Pariste bulunan PreDI J~ 
bu fikri tasvip ve Dl~ 
ediyordu. Yunaniatan Dl~ 
diyen baıka başka t j,'1 
iatiyor ve mlltelifler de . "~ 
lan reddederek m~-" 
uzayıp ıidiyordu. > 

( ArWI., 



~an~ 
intihap~ -Bitti Hala 
Dedikodusu Bitmedi 

~ r~:ı:arafı 1 inci aayfada J 1 betahsist tavsiye buyurduklan; 
kat te şudur ki inti- layik cümhurivetçilik, milliyet

ir h ~eh'usan kanunu böyle çilik ve samimilik en1file de
e leıneyi icap ettirmi- recei nisbetim çoğumuzun ma-

l)' lümudur. Bu aamimiligıw "n icabıdır 
On b ~·'ı u mesele hakkında ki, geçen sene teşekküJ eden 

' 
1 

e görüştüğömft.z aa11- ve meydana çıkışı, Gaziden 
l~· bir zatin bize söy- itibano Amİnece İyi ~e llzımh 

n şudur- telakki edilen, Serbes Fırka-' .. B . 
e .. en meb'usan teftiş ya, cümhuriyetl tanine medar 
thıiıı tereddüdünü anla- olacak bir hayırlı unsurla teş-

:urn. intibahı meb'usan riki mesai edeceğim kanaatile 
tb'nu sarihtir. Eksik kalan girdim. Başka herhangi bir 
~~alulclar için hükumetten ihtirasın hiçbir vakit zebunu 
~ 1 .. t istemiye ve beklemi- olmadım, ve olmam. Hayab 
~~ ~unı yoktur. Bunun için az ıilren bu fırkada ne clim
tilıı ~il tayin etmek ve o buriyetçiliğe ne milliyetçiliğe 
llıeLı e açık kalan yerlerin ne samimiyete muhalif bir ha-

0 us •• 
! ht ı. ~?ahını yapmak tef- rekette bulunmadım. 

8 Y\;uuın hakkıdır." Üfulü zuhurunu hemen ta-
~ ~ rnütalea Ozerine kanu- kip eden bu fırkanın meb'usu 
~YU aktık. Blıe bu ıözl'!ri olarak t,..-ii hayatta bir faa-

lllj Yen zatin haklı olduğu- _.... • 
~anladık. liyet göstermek imkim kal-
~ b ı madığından, hakiki murakahe-

Qe b a de teftiş heyeti daha ye mecliste yer vermekte, de
l\_ .. cldiyor acaba? 
"Ün rin bir isabeti nazarla, Gazi 

~Ollf Dahi iye Vekileti te- Hz. nin işaretkir, · maddi teş-
~~b· a vilayetten İstanbul viklerinden, şimdiden aonrası 
~k Uslannın musaddak maz-
~ları~ı istemiştir. Mazba- için, istifade etmek istiyorum. 

t~ d dun alelacele basılmış Program olarak, şimdilik, 
~ldurulmıya başlanmıştır. bir tek nokta Ozerinde yürü
~ intihap teftiş heyeti yeceğim: Milletin hakimiyetini 
~ tıdan Vilayet İdare hey- kemalile temine çahşmak. Çok 
~' gönderilecek ve tasdik umumi görünen ve her halde 
.~tek bugünkü ekispresle en şamil bir program demek 
~ ltt~ya yollanacakbr. Mün- olan bu noktanın filiyatta ta
~ dort meb•usluk için he- tamamı ile tecellisini temin 
~ ?e fırkaya ne de tefti;,. ıçın başarılacak yegane iş 
"-ıttinc yeni bir talimat meb'us inli ıabı kananunu rey 
~erilnıemiştir. sandıklarına hilafı hakikat b.r 

~t,f~ihap teftiş hey~tinden tek reyin girmesine mani ola-
.. ık Bey dün bu hususta: cak bir tel 'e ircadır. Hakiki 

edt.ı - İntihabın bize taalluk müntebip, hakiki müntehap ve 
"th' kısmı bitmiştir. Münhal hinnetice ve tabiatile hakiki 
~ 

1 
~aluklar için An karadan hakimiy~tj milliye.. 

~~cak tebligatı bekliyoruz." Bu mrs"ut netice elde edil-
~fı •ştir. diği gün cümburiyefüı bütün 

!~ .. lsmail Beyin itirazı füyuza'1ndan istifadeye hiçbir 
"lU. l ki engt 1 kalmıyacaktır. Bu neti

flıt i a ·ı meb'uslardan Re- ceden nekadar zaman melıcur 
~la snıai} Bey, intihabın kalırsak o müddetçe de her 
~"" llıasile müstakil meb'us-
Fltı iyilig-in husulüne mani olacak 

~ naınzetliklerini koyn.a-
ç:> k mühim bir imi! ortada 

it arasında pek az zamau 

~
a~ılrnış olmasından dol2yı kalıyor demektir. 
ll bir program vücude Gazi Hz. nin isabetle i~net 
t'enıiyen muhtelif İ:amzet- buyurd..ıkları : Samimiyetsizlik. 

tı k d ı · Samimi olmadıkça dirliksizlik-tl . nıüua aşa e i en va~ı-
~ erıne itiraz emektedir. ten kurtulamıyacağımızdan, ben 
ln~· bu hususta bir kısım ilk olarak, bu hedefin istihsal i 
~ltı;leasını neşrettiğimiz Refik kanaatindeyim. Bu ad mı at
~- ıl Bey .zamanın kısahğı- madıkça ileriye gitmek şllyle 

tac;. b' dursun yerimizde dahi saya-ta!ld c::ıı nıen ıze programını 
tı. ermiş. Diyor ki: mıyacağımızdan, teker meker 
~\ı k d k k b' za- uçuruma yuvarlanacağımızdım 'tl·L a arcı ısa Jr kork"'nm. 
~ "il bu program, bence ... 
~ bir esenlir . Muhterem müntehibi saniler 

!,
1 
toğramı ş:-.l ı : bu kanaatimi de ğru ve ki fi 

._~bt.aı '\'ilayP.ti "intihabı meb'u- bulup bana rey verdikleri 
tf heyeti teftişiye riyasetine takdirde bu yoldan hiç pş-
A _endim, mıyarak neticeye varmak iizere 

~ · ~ğıdaki istidamın mev- sarfı mesaiden blli kalmıya
titb '-let'iyetee konulmasını is- cağımı vmuhla göreceklerdir. 

ı;:' ederim. Teferruat addettiğim diğE.t' 
\tbib~lıbulun muhterem mün- nokalar üzerinde tevakkufu 

Q 1 
Banileri : tali saymakta kendimce bittabi 

dt~ ll~tnüzdeki teşrii mesai hakhyım. 
1~1Ilde millete nafi olabi- ' 

~ı:I( hidcmatın ifasına talip Fırl{a pro~ r tmı olarak mey-
bit~ ttınay1 şerefli bir emel c!anda me\cut Cümhuriyet 

rtlc k k Halk Fırkası programının bu ~t • endimi milıta il nam-
~~ 81fatile, revleriniz huzurun sene dairesinde tahakkuku 
· \te ·ı memleket için çok büyiik ve 
l~tib b Vı ayetiniz meb'usluğm a herhalde kafi bir faidedir. Fa
~ a ttnın teminini sizlerde:1 n Cdiyornm. kat O programın da milletiu '!Yük mfirşidimiz, Reisicnm- hakiki ve kamil hakimiyeti te· 
~ltıı Uz Gazi Hazretlerinin müs- min olunmadıkça kağıt Uze
l'.. na tl rinde kalmıya ·mahküm oldu"\lıtıh ~ze erde aranılmasın:, 
~l t .urıyet Halk Fırkası umu- ğunda bir dakika iştibab caiz 

~lt~i sıfatiJe, son beyanna- değildir. 
~l de, fırkasının mnnte• Sinop meb'aıu 

Jsmail 

SON P-OSTA Sayfa 7 

_s __ eyn_·s_ef_ain-'1 Ş Ü K Of f 1 
Meku acentesi: Galata köprü 1 

8 A ~~ 

1 LAN LA·R Ucuz 
Başr B. 2362 .Şube acentesiı Slr- ltrıyat Fabrikası 

kech Mühürdar zade hanı 227 40 
Bahar reldl. Şehirlerden köyl~re, sayfiyelere 

çıkılacakhr. Kiraya verilecek eviniz, daireniz, odalannu 
•araa ve yahut kinlanacak ev, daire ve oda iııtiyoraanızı .. P_l_RE ___ JS_KE_N_D_E_RIY __ E.. Muhterem müşteri-

lerinin bayramını kut-

ve 

Küçük 
Aramak ve ıorınalda vakit IJcçirmeyiniz. ( 25) 

kuru4 size ba iti yapabiliriz. 

(iZMiR) vapuru 28 .Nisan lular. 
S 1 10 da Galatadan 

a 1 hahreketle lmıir, 

( 16) lı.elimellk btr llAn k5fidir. Her kelim• 

lazlaaı için bir k~ ilivc ediniz. 

Pireye uğrayarak cumar
tesi abahı lskenderiyeye 

varacaktır. lskenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-

ıam- (Pı· ..-e) ye de ağn-
ba • · yarak per-

fembe gelecektir. 

Bayram 

Olunacak 
Günlerinde icra 

Adalar • Yalova 
Seferleri 

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

lova 
10,15 
13,35 
15,05 
18,03 
19,15 
21 ,30 Yalnız 

ADA 
Heybeli 8. 

Büyükada'dan Kaprü'ye 
6 
7 
7,45 

l0, 15 
15,25 
17,00 
19, I O Doğru K5prll 
19,30 

Fazla malümat için Duvar 

ilanlarına ve iskele Baş Me-

murlarına Müracaat edil-

mesı. 

Darülbedayide 
MÜSAMEREI 

MUSiKiYE 
7 Mayıs tarihinde Darül

bedayi tiyatrosunde Alman 
erkek ve kadın muganni· 
yelerinden mürekkep bir 
heyet tarafından bir müsa
merei musikiye verilecektir. 

İdare eden Cekalan maestro: 
THEO jUNG 

Solist; Mm. Getrud 
dır. 

Program şudur. 
Mendelsobn: PAULUS 
a) Uverture. b ) T eaanni 

kestera. 
e) Sopran ve orkestra. 

chor ve orkestra. 
Schubert: H-moll SINFONISI 
a ) Allegro moderato. b ) 

andante con moto. 
Haydn: DONY ANIN YARA· 

DILIŞI 
a ) Uvertür. b ) Taıanoi ve 

orkestra • 
c) "Lahuti haberler. teıannl 

ve ork,!atra. 
Fia tlar: 3, 2 ve 1 Ura. 
Yer iatiyenler, 8'!yotlu Tu· 

nel civarında TEUTONIA Al
man kulübüae mOracaat et
melidirler. 

Havalar ısındı 

Konya, 25 (A. A.) - Havalar 

ısmdı. ekinler çok eyidir. Bu 
sene armut çok olacaktır. 

Badem azdır. Geçen ıcne bu 

' mevsimde derelerde ıu yok· 

tu, bu sene boldur. 

Harbiye Mezunları 

Harbiye mektebini bu aene 

bitiren yeni zabit . vekillerine 

gelecek pazarteıi gUnO ıne

rasimle diplomaları daiJbla· 
cakbr. 

Bilecik Rakısı ~ 
Sahip ve im.ili muhterem 

müşterilerinin Kurban Bay- ı 
ra-1anm tebrik He kabi 
ıeref eyler. 

rakısı sahip Y8 Amili, 
muhterem müşterilerinin Kur
ban Bayramlarını kutlular. 

DANTİN 

)atı/ık evler: 
SATILIK BAKKALİYE DÜKANI -

Aka.ray Topkapı caddealnde elyevna 
faaliyette bulunan 7' numaralı bakka
liye 4'ilkl.nı ıablblaln latraya aıimetl 
haaebfle deYTen ıatılıkbr. --4 

Küçükpazarda Yavuz-
sinan mahallesi leblebici 
sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müessesatt iktı-
sadiyesinde Hasan Beyden 
sorunuz. 

Oaklldarda Doğancılar c:addesiDde 
"'23., UacuJar caddealnde "60., nı.unarmb 
iki aokata aau:s 12 odalı elektrlk ter 
tlbabaı haYI maa bahfe baae •abblctır 
~•delcDere •th-acaat. -t 

SATILIK ARSA - Boiaıdçl wc 
Hallfte d-1• keaan bD,ok kDçDk 

Kiralık evler: 
Modada - Temiz ve ucuı 

aile pan ::ıiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 

geçinne.k istryenlere tavsive 
. -ederir. 

Apcrgi Pan:--iyonu: Moda -

CAGALOGLU'N :)A - Cumhuriyet 
matbaası arkasında Menaene tt0llajın
da 13 nauıaralı t>v kirahlrtl1'. 8 oda, 
taraça, hamam, tukoa n elektrik. 
içindekilere mUracaat. - 1 

Nasuhi 
Dit macununu ve 
Sefa ıürmeıi ile 

} 

araalar Nllhkbr. Ha.yar hanıad• 77 
N. yullıanede Arlatldl Ef. -2 

KİRALIK DAİRELER -
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı ~abık Biga· 
diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mchelle de temin e· 
dilir . Anadolu Ajansı lla· 
nat §Uhesinde Bürlıan Beye. 
Tl. 22735 kıl podrasını bu 

yerde araınıyz. 
mahallede cedit fvua •• cedl llç J'lldıs 
sokağında denize anar havadar içi 

• ) 1 SATILIK EV - Or1ak3yde Yeni 

_..,.....----::-~-~---- boyah hane aablıktır. · - 2 
lstanbul Sultanabmet üçün-

----Hizmetçi Aranıyor 
Kan koca Ye mektebe aidea bir 

çocuktan miiHkkep kliçük bir aUe 
lçin temls, ev iti bilir, çalıştığı yerlere 
alt wealka göstere.bilir bir hizmetçi 
icadın aranıyor, fdarebanemize müra· 
caat edilmeel 

k h d SA TILlK GAZiNO - Tatraya gide-· 
CÜ ıulh huku ikimliğin en cetlmden mobUyesUe blrllkte pazarlık-

Beyoğlunda Kamer hatun sı& 140 liraya sahyorum. Gad110nun 

d A • lıınaa 100 Uracbr. l.tiyealer Galatada 
mahallesin e vrupa pasajı nhhm batında eakf Ankara yenl Türk 
mliştemilibndan 14 No. dük· yu.a,.. müracaat - 2 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Glfm
rllk lflerlnitda istifade sllrat teshllib 
•• teminat laterseniz babçekapı Arop
yan bamnda llhaml Ahmet fırmuıa 
werlrıh. 

kanda otururken bugün ika
metgahı malüm olmayan Abi
ya lstavri Hurmuzyadi Ef. 
tarafına: 

Emlik ve Eytam Bankası 
tarafından aleyhinize açJlan 
200 lira alacak davasmdan 
dolayı namınıza gönderilen 
celpname ikametgabıruzm meç
hul olduğu şerh verilerek 
mübaşir tarafından bilA feb-
1iğ iade edilmiş olmakla ila
nen tebligat icrasına karar 
~erilmiş olduğundan muhake

e güntl olan 28-~931 tari-

Mütenevvi: 
DiKKAT - Arayıp ta bula111adı

tını& veya her han~ bir kitap hak· 
kında ffat sormak; ucuz bir flatJe 
tedarik etmek iateraenlr. mektu-
buo11&aı latanbal için 41 tapa için 6 
lnsnatJuk pal leffedereN Galata P. K. 
34 V. Bennabl adresine yaunızı -3 

ŞJŞU HALKJNA - Arleler fçha an 
balla Ye nefis malzeme ile bademez
mesl, tekerli halka, peksimet v.a. yap· 
maktayım. Tecrllbe eden devamlı müt· 
terim olur. Bomonti istasyonunda luet 
P ... Mk•iı No. 1-S Muhlls Haaao -

ÖR0c0 HOSEYIN - Yırtık, yanılt 
~ve yeniil elbiseler emsaline falla 
Gir ıurette beJllab 6r6Hlr. Galatasaray 
Aznavur pasajı No. 13 -t 
~~~~~--~~~__,._ -----

GAiP ARANIYOR - Se.!Jıılk muha· 
drlerlade11 KaracaOYa Re.ld0o karye· 
afnden Htlaeyha Ef. mablumlan Ke.mal, 
All, bemtlred Saadet hanımı ar_ıyorura. 
Aamahaıeaçlt Atlu Han 5 No. da 
Hamdi Ef. ye mtlracaaL -1 
--~-~~~~~~~~~-~ 

POSTA PULLARJ - Satın ahyoı 
mUbadele e.dlyon&m Bcyuıt po.ta 
kulun 8 Nejat - 1 

Samsun Vilayeti Daimi Encü-
lhine m&aadif pUfembe günü 
iııaat 14 de kadar mahkeme- menindeıı: 
Cle hazır bulunmanız lüzumu 
~ U. M. K; 141 maddesine 
.ts,vfikan ilan _o_lu_n_u_r. ___ _ 

i istanbul Dördüncü icra Me· 
~murluğundan: 

Tamamına 1400 lira kıy!Jlet 
takdiJ' edilen Osküdarda Hay
rettin çavuş mabaUeainin Top
taşı caddesinde cedit 195-197 
numaralı dükkam müştemil ma
abah ;e hanenin tamamı. 

23 Mayıs 1931 tarihine mü
saaif cumartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar istanbul Dör

. düncü icra memurluğunda satı• 
lacakbr. Satıf ••rtnamesi 9 
mayıa 1931 tarihinde divanha
neye talik edilecektir. Birinci 
arttıl'mada hiçbir müşteri çık-

. mamıştır. artbrma ikincidir. 
En ziyade arttıranın fizerinde 
bırakılacakbr. Arttırmıya iştirak 
için yüzde yedi teminat akçesi 
li:ııındır. Haklan tapu aicili 
ile aabit olmıyao ipotek ala
cakhlarile diğer alikadaranın 
Ye irtifak bakla aahiplerinin 
bu haklanrn ve hu•uaile faiz 
ve tnasarife dair olan iddlala
nnı ilin tarihinden itibaren 
yirrr i ırün içinde evrakı müabi
teler .le bildirmeleri linmdır. 
Akai halde hakları tapu aicili
le sab it olmıyanlar aahş bede
linin paylaşmasından hariç ka
lırJu. Alikadarlann icra Ye 
iflia l a mnunun 119 uncu mad· 
dealne tevfiki h..-eket etmeleri 
lüzumu ve müterakim verrl 
belediye ve Vakıf icareainin 
müfteriye ait bulundutu ve 
daha fa:ıla malGmat almak la· 
llj enlerin 1930 • 475 dosya nu• 
maraaile memuriyetimize müra• 
caatlara ilin olun:.ır. 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: Bayram tati
linin, ay •onuna ve vadeJi 
esham ve tahvilat muamelA
bna ait likidasyon gilolerioe 
tesadüf etmekte olması hase· 
bile 30 nisan 1931 perşem· 
be ve 3 mayıs 1931 pazar 
g6nleri Borsa muamelit salo
nunun mutat aaatlarda açık 
bulundurulmau takarrilr et
miştir. 

1 - Bedeli haziran 931 den yani 93 ı 1enesi f darei husu

siye bütçesinin tasdikinden sonra tesviye edilmek ıartile (52725) 

elli iki bin yedi yüz yirmi bet lira bedeli keşifli çarşamba 
Terme şos~•i inşaah mil.zayede, münakasa ve ihalAt kanununa 

tevfikan kapalı zarf usulile mUna!c:asaya konulmuştur. 

2 - lba! ı, mayısın on ikinci salı günü saat on beşte Sam

ıun Viliyeti Daimi Enc:.imeninde icra edilecektir. 

3 - Milnakasaya ildidan malisine ve hüsn6 haline itimat 

edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz bulunanlar ve tamirabn 
devamı müddetince mühendis veya liyakat ve kifayeti fenniyeal 
Nafia Başmilbendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam 
edeceğini vesaikle temin edenler dahil olabifirler. 

4 - Talipler, müzayede, milnakasa ve ihalAt kanununun 

6-7 maddelerine tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler teminat mektuP"' 

lanın bir zarf derununda ve miktarı tenzilatlanm ayni zarfın 

içinde ikinci bir k~palı zarf deronunda pullu ve imzalı olduğa 
halde tahrir ve esas zarfın üzeri münakasaya dahil olduğu 

it zikredilmek ıuretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya 

İmz.a edilmiş bulunduğu halde imza mukabalinde Vilayet 

Daimi encümenine teslim edeceklerdir. 
6 - Şartname ve evrakı keıfiyenin birer suretleri İstanbul 

Vilayeti ~afia Başmühendisliğiııe gönderilmiitir. 

7 - Münakasaya iştirak edenler şartname ve evrakı ket' 

fiyeyi görmüı ve münderecatma ittıli hisıJ etmiş haddü itibar 

olunurlar. 
8 - Encümeni vilayet ihaleyi yapıp yapmamakta mohta,. 

dırlar, 

9 - Guete illn Ucreti ihale. pul ve sair masarifi talibine 

aittir. 
10 - Talip olanlano ve daha ziyade tafsilat almak isti-

yenlerin viliyet başmühendisliğe ve Daimi encümen kalemine 

müracaat eylemeleri Han olunur. 

latanbul Üçüncü icra Memur
latundan: 

Bir deyinden dolayı mahcuz 
ye furubtu mukaner bulunan 
Sirkecide Şahin Pap otelinde 
kebir 18 adet ayna n 3 adet 

kebir halı ve saire 3·5-931 tar• 
ihine mü•adif pazar günü saat 
dokuzda.a ona kadar Nhlac: .. 
tından talip olanlano malWU 
mezkiirda memuruna m~f 
eylemeleri ilan olunur. 
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BAYRAMLIK İHTIY AÇLARINIZIN 

.-ST ANBUL, BAHÇEKAPI BIRlNCI VAKIF HAN 

HAZIR ELBİSE VE ÇOCUK ELBİSE DAiREMiZDE: 

ÖNÜNDE: 

Hereke Ye F•hane fabrikalanmızm 
en eyi kumqlanndan 

Kostümler, Pardesüler, Çocuk Elbiseleri Spor Jaketlerl, Rop Dö Şambrlar 
BE y Koz FA B R 1KAM1 z 1 N: fevkalld•kalıc;-t!~~. -::da..:~lan,ka~karp;.!:1n her boy ve 

ŞAPKALAR, ITRİYAT, ELDİVEN, GÖMLEK BOYUN BAGI, iPEKLi ÇORAPLAR VE MENDiLLER 
DEVLET MEMUalNINE KREDi iLE MAL VERiYORUZ. LOTFEN MUHASEBEMIZE MÜRACAAT EDiNiZ. 

Tahtakurusu, sinek ve sair haşarab yumurtalarile kat'iy 
imha eden FAYDA ilemi medeniyette rakibi bulunmıyan b 
ha rl'k • t tt'r Türk zekiaa, Türk aermaye•i ve Türk amele•ile yapılan FAYDA emaallne nazaran daha mlhllk. daha mGeulr olap yarı yanya daha a 1 san a 1 I Kokuau latif ve kat'iyyen leke yapmas, bGtGn cte.·airi de•l•t •• mG ... e•at, •apur kumpanyaları, demlryolları, SeyrlHfain, hutaneler, Hll_ .. _ •. _ 

ecnebi ılrketler FAYDA l•thnal eylemektedirler. Kutu•u SO, yanm kiloluk 7S, bir kiloluk 125 lrul'Uftur. Huan ecsa depoaa. Toptancılara 

Hakik~ R AD i UM. Tıraş Bıçağı l~~ 
Halis lsveç çeliğinden mamul, rakabet kabul etmez derecede metindir. Her yerde arayınız. \ - ~----- - ~m;;;;;=;;;;;m----
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ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahatle 

geçirmek için 
28 - Nisan - Salı 

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

dahil: 225 - 450 Kuruştur. 

OÇONCO SINIF Otellerde yemek mecburi değHdir. 
Gayet ucuz fiatla alakart yemek bulunur. 

T I R p ANLAR I Haziran bidayetine kadar Otel 
Gayet ama fiatla yalnız Mar- fiatJanndan yüzde 20 tenzilat vardır. 
puççalar' ela Barnatan Han 25 Her tirlll malO.mat için Y A L O V A ' da Kapbcalar 
numaralı yazıhanede aabhr. Mlldürlüğllne ve 1STAN8 U L DA Seyrisefain 
- =-ı Umum Müdilrltık Kalemine müracaat : Tel. B. 17 45 

.. ~!~·-~~ ~ ~~. !, ________ ..,... _____ ----

......... ...., .... ~..,. p 1 Bakt 1 An11em bono /3ahın ""_._ ...... ..,....... ._.. ato og, eriyo og 
..._... ,... ... t1cau. ıar.. "B/OKS,, 
:~:; ........ :. .... «'fi?......... Dr. M. L utfi olsaydı hu ne 

r- hol başıma au .. r~el 
GÜLHANE SERlRlY ATI eılmezdi. i' '1 

._,,_.e.··•• .. ,... ''• ............. 
Doium ve kadın hastalıklan 

miltehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binası 
No. 10 Telefon lsL 2622 

Adana icra dairesin-
dan : Borçlannı ödemekten 
ihzan aczeden Adanada Saa
tane civannda Aksekili Mah
mut Fevzi Ef. nin konkordato 
akti için tayin edilen 29-4-931 
çarşamba gfinll bayrama teaa· 
düf ettiği cihetle yevmi mllza
kere 5-5-931 aalı ~nne ta
lik ettiğinden alacaldannı 
tayıt ettirenleriD o g6D icra 
Wrsdede ..... la•l=••n 
.... b • 

MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
villyet kartıaı ıs No. 
Mwıyeneh ... ı Telefon l.taabul 252! 
lkametflhı ı ,, ,, 2236 

- Bayram Milnasebetile 

25 TAKSİTTE 
HER NEVi EŞYA 

VERESiYE 
l•tanbul'da Orozdi - Bak kart1· 
•ında Celll Bey Han 33 No. 
TF.SHILA T, Mentet Kaanl 

iŞTiRA BONOLARILE 
l•tedltiniz MA~AZALARDAN 
pazarlık ettikten •onra PARA 
yerine vereblllniniz. T eL 2.3946 
Bu ıucte ile mGracaat edenlere 

Mt-Wltpp1hcektar • 

~ 
llOUDlt._ 

" BIOODlt ~ 
TlrkiJt Dit talllWtr 
c-ı,tt1 ........_ ....,. .... 

f. 
tfflAR fOILtN 

BIOKS 
"fi PllTASlllA. 

Kurban Deri Ve 
Bar sak ları n ı zı 

Tayyare Cemiyetine 
Veriniz. 

1931 

Mükafat yekunu 
212000 Lira 

epiniz işti
rak ediniz. 

Size ven1en bu 
fırsattan istifade 

ediniz. 

KOD AK 
Amatör fotoğraflan Beynelmilel 
müaabakası 1 Mayıs • 31 Ağustoa 

Münhasıran 

~ "mator ıçandlr. 

~~· 

1931 

Mükifat yükuno 
212000 Lira 

Bir tek resilll 
23,660 Lira 
kazanabilir. 

Resimlerinizi 
gönderiniz. 

MATBU ŞARTLARI İSTEYİNİZ 

Pazarlıkla Makina 
Mubayaası 

Halkalı tohum iallla istuiyonu mGdllrllıiünden: 
Müessesemiz için bir adet ma motor tohum tathir 

makinası 6 Mayıs 931 tarihine mtlaadif Çarşamba ghll 
pazart.kla aatın alınacağından ıartnameyi isteyenlerin eyya· 
mı tatiliyedcn maada her gün ve itasına talip o
lanların pazarlık gününde müessesab ikbaadiye mubayaat 
komisyonuna (Defterdarlık binasında) mllracaatlan . 

Senelerin ika 
ettiği hasarın 

en gllzel vuı• 
tai tamiridi. 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Sav ve dhre~ hutalıklar mtltebaUJm. 
Cumadan maada her s8Ja 1Ut 10 dan 1 ya kadar lıuta 

kabul edilir. 
Actr. Ankara c:adde.ı No. 43 

-tukhaP llltebaır• 

Maayenehanui Ankara 
deai hnktmet konağı 

nnda eski ikdam Yurda 
f181Dda 71 numara birinci ) 

Her gün saat birden • 
dört buçuktan akf81Da ka 

Dr. Taşçıyas 
BelHJuklup Frengi V9 el 
tedulhnneal: Eminin& lll•u7aa 

nesi kartı aokajlpda No. • 

SON POST 
nml, Sl7ut, Havadb ft Hall& 1 -&ün r lata.bul, NIB'UOS....,. 

Şeni nokajı S.S • JI -Tet..... lataabıal - ının 
Pod.ı kutuıa ı lataııbıal • 7Cl _...d, 
Telpaf : lata.it.& SON puoı--

ABQNE FlATI 

TORKtvB - ~ 
HOO& tS... 17111111, 
751 • 6~ Hll _. -. . . .,,,. 
151 • 1 • • .. 

CW-ewak pri nrUm ... 
lllalard- -.ı•1•t •••• 


