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Hainlerin Gazi Hz. ne Çektikleri Telgraflar M. 
Meclisinde Asabiyet Ve Lanetlerle Karşılandı .. 

G Katil lsmall 
~ 'Çen çarşamba güntl Çan· 
~ıtı ( Gorğon) köyünde 
~ 1 liamide Hanımı balta 
~ltça parça ederek bir 
Qc:I, daki yavrusu Ane ile bir 
~ll~k kilitledikten sonra orta
~! ilYbolan kunduracı Osman 
~bl! lanıailin lstanhula kaçtığı 
~lltr. ~lınmıı. Çankırı Mnddel
~i~tlıği İstanbul Müddeiumu· 
l~ıR lle telgrafla bildirmiş. Bu 
~ l'kf Uzerine polis derhal 
~~~ ete geçmiş, İsmailin Bey~ 
;ab a, Urııur yerinde Gorğonlu 
~b:n Ağa yanında bulunduğu 
~til" alınmış, fakat kurnaz 
~ ~tlnu hisettiği için kaça
~'ltı ilçükpazarda hemşeriıi 
'~Urlttlın kahvebaneaine gel· 

~<>İta ~~ evvelsi giin lsmaili 
titı~lltnışbr. Dün bir muhar
~~ l evkifhaneye nakledi-
~~:~ katil İsmail ile görüş
~~ : İsmail 28 yqmdadır. 
~ lldar çabuk ele geçtiği 
~ ÇoJc nıfiteessirdir • 

._~ ille.il sahte tavırlar yapa· 
~~l tnuharrimize ıunlan 

ıc 'ıtıiş tir: 
~~ ~~fikamın öldllrüldüğünll 
~~, b·Polisten işittim. Sekiz 

&1r ır yasbğa bq koyduk. 
~'t. l\ Yaşında da çocuğum 
~ıtt,}' ~~disinden memnundum. 
,ı.; lf aramak için geldim. 

~lltı~ll ben Çankırı istasiyo
~, trene binmedim. An-
~i'-l. }'b kadar otomobille gel
Q'll Üfmanlarım çok. Belki 
~~ Çıkınca karımı öldllrmfiı· 

"' b t~ıİti enim bu yollardan 
L ....._İden de istifade ederek: 
"\ttıl ıte o yaptı ve otobille 

demişlerdir. 

~ ö;'ra Çalanlar 
•ı,,, ~unu Umumiye suiis
~ Q[, • 
t~1 llı maznıın listesi 

• adadır. Olca unu 

Ankara, 13 (H. M.) - Va
tandan kaçan Ye kovulan )'Öl' 

eUWk vatan hainlerinin Pariate 
kurduklan feeat tebekeainin 
aon· knıtahhğı burada nefret 
ve IAnetle kartılandı. 

Bunların Bnynk Gaziye çek
tikleri küstahça telgraflar &ze
rine Millet Mecliai büyük bir 
asabiyetle harekete geldi. Mec• 
Hain dünkü içtimaında bu tel· 
graf okundu ve vatan hainle
rine IAnetler yağdırıldı. 

Meclis dün ötleden ıonra 
Khım Paşanın riyasetinde 
açıldığı zaman evvelibu telgraflar 
okundu. Eransızca g&nderilen 
telgraf tudur : 

Ankarada Çankayada Mu•tafa 
Kemal Paşaı 

" Kanunu Eıuiye mugayir 

•• 

Vataıa bahılerlnden ,U. ellilik 

Mehmet Ali 
olan teşrif intihabat ile gayri 
kanuni Riyaset intihabını tid
detle protestö ederiz. 

TUrkı,. alyut mWtecller cemiyeti,, 
Türkçe olarak gönderilen 

diğer telgrafın albnda ise Da
[ Denımı: 3 üncü sayıf ada J 

Orta Mektepliler İdman Şen
liklerine Bu Sabah Başladılarr 

Melcte,,lller, Tahim StadgomunJa talim gaparlarA. . . 
Bu ıabah Tak.im Stadyo- J allimi Saadet Hanım, erkek 

munda şehirimizdeki muhtelif muallim mektebi beden terbi
orta mektep ve liselere men- yeai muallimi Nizamettin Bey 
ıup ( 2000 ) erkek ve ( 1500 ) kumanda ediyordu. 
kız talebenin iştirakile idman Meydandaki binlerce talebe
şenliği yapıldı. Şenliklere bq- nin tek bir kumanda ile yap· 
lanmadan evvel meraıimle bkları hareketler çok munta· 
bayrak çekildi ve meydanda zam olmuıtur. 
muntazam vaziyette duran ta- ir 
lcıbe tarafından ıelAmlandı. Öğleden ıonra ite Taksim 
Sonra da idman hareketlerine stadyomunda V cıfa • Anadolu 
baılanıldı. ve Bqiktq - lstanbulıpor 

Kız talebeye kız muallim futbol mUıabakalan yapıla
mektebi beden terbiyesi mu.- caktır. 

1 

karileri biigülc, bil8istisna 
hi.itün karileri de kaçak 
birer hediye alacaklardır 

Bunun için (Dünyayı kimler 
idare ediyor) aerlivhası al
tında neşre başladığımız 

resimleri, yahut bu resim
lerin yerine kaim olmak 

üzere kuponları toplamak 
kafidir. Resimleri veya 

kuponları matbaamıza ge
tiren karilelerimiz küçük 
hediyelerini derhal alacak· 

lardır. Büyük hediyeler için 

ayrıca 

kura 

sıra numaraıı ile 
çekilecektir • 

MAKDONALD 

1 Dünyayı Kimler 
İdare Ediyor ? 
İngiltere Başvekili ve 

Amele Fırkasının! Reisidir. 
64 yaşındadır. İlk defa 1924 
tarihinde Başvekil , olmuş, 
ikinci defa l 929 da iktidar 
mevkiine gelmiştir. lngilte· 
rede ilk Amele Fırkası Baı
vckili olmakla maruftur. 
Bugün İngilterenin en kuv
vetli adamlarından biridir. 
lngiliz siyasetine yeni bir 
istikamet vermiştir. 

Resmi kesmek iıtemiyen karilere 

kolayltk olmak üzere reımln al• 

hDa bir de kupon lı:o:ı.·uyoruz. Bu 

kuponu kesip saklamak ta kilidir. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:4 

MAKDONALD 

Bu Şerait Dahilinde T er-ı 
kos Şirketi ile Hala 
Müzakereye Devam 
imkanı Var Mıdır? 

Gazeteci Arkadaşlar: Niye 
Susuyorsunuz ? 

Terkoa Şirketile Nafıa Ve
kAleti arasında bir uyuşma 
husule gelmek üzere bulun· 
duğu haberi Şehir Meclisini de 
kızdırmış, ve evvelki günkü 
içtimada T erkos meselesi mü
na )ebetile şiddetli münakaıa
lar cereyan etmiştir. Bu mü
nakaşalar neticesinde evvelce 
verilen fesih veya sabnalma 
kararının VekAlete ekidon 
bildirilmesine karar "Vermİ.ftir. 

Filhakika Şehir Meclisi ev
velce T erkos Şirketinin 1932 
senesinden itibaren ya muka
velesinin feshine veyahut Şir· 
ket levaı.ımın satınalınarak 
su işinin Belediye tarafından 

tedvirine karar vermiş, bu ka
rarını da Nafıa Vekaletine bil
dirmişti. Bu karar ile beraber, 
uzun bir de esbabı mucibe gön
rilmişti. Belediye Fen He· 
yeti su itini bizzat idareye 
hazır olduğunu bildirmiş ve 
T erkos Şirketinin feshini iste-

mi9ti. , ~:....;..ı...:.ı:ı-.w..o:...~:.,,.,,..~.~~ 
(Devamı 6 ıncı sayfamızda) ' 

1 Büyük Doktorlarımızın Vakti Yok! J 
-;- =====~~~===:;~~ 

Otomobille hastanın kapısına gelen doktor: 
- Dilinizi· çıkarınız bakayım, ha... Bir hintyağı 

Çek ıoförf 
alınız. .• 
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Ziraat Bankası isminden de 
anlaşıldığı gibi çiftçi bnnka-
11dır. Parasını yalnız çiftçiye 
vermelidir. Memleketimizde 
birçok bankalar var. Tilccarları
mız bu bankalardan para 

alabilirler. Fakat zavallı çiftç.i 
hiçbir vakit bu bankalann 

yanına sokulmaz. Hulasa ban
ka vannı, yoğunu çiftçilere 

hasretmeli ve ismine l!yık 
olduğunu göstermelidir. 

Ali Rıza B. ( Aksaray Kn
çilklanga 12 ) 

- Türkiyenin çokluğu çift
çidir. Diğer meslekler ve san'
atler devede kulaktır. Düşen 
köylünün elinden tutmalıdır. 

Demiryollarımız dıı kuvvetli lo
komotifler ağır tonlu lüks ve 
ıtislil vagonlar taşıyor. Biz 
istiklll harbini ( kağnı ) da 
mermi, kadın sırtında cephane 
taşıyarak kazandık. İkbsat 
harbini de kırk kişilik vagon .. 
larda yolculuk yaparak kazan .. 
uıalıyız. Boş gidip gelen ya
taklı vagonlar ve birinci mev
kiler yerine köylünün buğday• 
lannı bedava taşıyacak araba
lar koymalıyız. Bundan ne şi· 
mendifer idareleri kaybedert 
ne de biz.im izzeti nefsimiz 
rencide edilir. Ziraat Bankası 
da parasını ucuz faizle köylüye 
tahsis etmelidir. Benim bil
diğim budur. 

80N POSTA 
J .f 

DABILI 

Sirlcte Valı,l Ha!Jfltlnlar 

Dnn Taksim meydanından 

ııeçenler bir gece enel bom· 
bot duran ıahada ıeyyar bir 

tiyatronun kurulmut olduğunu 

gördiller. Filhakika duvar afiı

leri ile haftalardanberi l.tan

bulu ziyaret edeceji ilAn edil
mit olan cambazhane şehrimize 
gelmiş vo gece sabaha kadar 
çalıp.rak muazzam çadınm 

kurmuştu. Filler, arslanlar, 
kaplanlar dlln geceden itibaren 
h~nerlerini gi>stermiye bq
ladılar. 

Kıskançhk Yüzünden Cinayet 
Kasabada Ahmetli nahiye

yesinde lbrahim lamindeki 
köy!tı bir kıskançhk yilzilnden 
Mustafa isminde birile dayısı .. 
nın karısı Mürüvvet Hanımı 

öldilrmllş, ıonra da karamın 
buğazını kesmiştir. 

Belediyenin Borcu 
Belediye, Fran11:ı Periye Ban· 

kuuıa olan borcuna mukabil her 
aene bankaya bir miktar para 
yabrmaktadır. Banka bu miktan 
az görmüf, anlafmak için latan• 
bula bir murahhaa r6ndermittir. 

Meaut 8. 

Bekçi Mektebi Açıhyor 
Ankara, 14 (Husust)- Son 

bir hesaba göre devlet or
manlarının mesahası yekdnu 
sekiz buçuk hektar genişli
ğindedir. Yakında muhtelif 
orman mıntakalannda bekçi 
mektebi açılacak, bu mektep
lerde orman bekçisi yetişti· 
rilecektir. 

Ruslar Ve lzmir Piyasası 
lzmir (Husus1)- Son Tllrk • 

Rus ticaret mukavelesinde ka
bul edilen esaslara g&re, Sov

~etler lzmir lkbıadJ mıntaka
ıından her sene on bq milyon 

lira kıymetinde mal alacak

lardır. 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA'da her gfin be~eıçe tanınma,, meşhur bir adama 

alt on ıual ve on cevap bul~akıanız. Her ıua)• verilen cevap 
ıizln için bir meçhulO halledecek i"'e on cevabı okuduktan eonra 
meçhul adamı bulacaksınız. Eğer bulamazaanı:ı yarın bia ılze bu 
adamın kim oldutunu ıöyliyecetiz. Fakat bulmıya i'ayret ediniz, 
çok eA'lenecek.iniz. (Bu eğlencemldo piyangomu:ıla alakuı :roktwı 
maksadımız karilerlmid dütündürerek etlendirmektlr. 

1 - Erkek mi? 1 - Hayır. 
2 - Evli mi? 2 - Öyle diyor. 
3 - Türk mü ? 3 - Evet. 
4 - lıtanbulda mı? 4 - Jkl i'Ün evv~Uae kadar 
S - Sair mi? 1atanbulda idı. 
6 -Muallim ml? S - Hayır. 

7 - Meşhur mu ? 
8 - Neıi ile me9hur? 

9 - Ne it yapar ? 
10 - lam inin ilk harfl ( S) 

midir ? 

6 - Hayır. 
7 - Pek. 
8 - Son gfinlerde lamlnln et 

rafında geçen dediko
dularla. 

9 - Belli değil. 
10 -Evet. 

OOnkQ adam Paıarola Hasan 8.di. BugünkO adamı yann a6yllyecetiz.] 

Çirozcular Ne Diyor ? 
Çiroz tacirlerinden bir k11mı 

diln) Ticaret Ofisinde toplanmıf• 
lar, trast yapmadıklarını, fiat 
düşüklüğfinün bolluktan ileri ıeI
dJğinl aöylemifler. 

Pirede Serbes Mmtaka 
Pire Ticaret mümessilliğl

mizden Ticaret Odasına göıı· 
derilen bir raporda Pirede bir 
aerbea mıntaka tesis edilmek 
üzere olduğu bildirilmektedir. 

Günün 

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

1: Komşu - Hasan Bey, gazeteleri oku

dun mu ? Yeni takaimab milkiye IAyihuma 

ıöre on aekia Yi.IAyet IAjTolunuyormUf. 1 

2 : Hasan Bey - Ya.. Hani gazete ba

kayım? Allah allah... Acaba bu da tuarnıf 

için mi? 

3 : Kom~u - Bilmem amma o on ıekiı 
Tali ne olacak? Valilikten qağı inmiye razı 

olurlar mı derain 1 

. H ~siıt' 
4 : Hasnıı Bey- Onun kolayı var: e, ,1ı 

yeni birer ıefaret ihdas ederler, AvtU)..Jd 
gönderirler. Şimdi mevkiinden düşen so 
orada alıyor. 



~Mayıs 

Her gün 
1'iirkfe;-
/(anun Nazarında 
M iisavidir _J 
l' . M. ZEKERIY A 

ıo i ~~latı Esasiye Kanununun 
.. tıci llladdesi diyor ki: 

tefe~~~ıi masuniyet, vicdan, 
teli • ur, kelam, neşir hürri-
ı.... :rı T.. k1 . b" buk ~ ur erm ta ıi u-

Y·il!ıdır,11 
ıııa.ı lae T ~kilatı Esasiye Ka· 
tot ~un 75 inci maddesi di· 

SON POSTA 

~liiçhir kimse f elsefl içti· 
~ n<1.n dolayı rnuahaze edi· 

eı.,, 

1 - Byrd l•minde bir Amerikalı lld 
•ene evvel birkaç arkadatile her türJO 
tehlikeyi aöH alarak Cenup Kutbuna ,ıtmlft 
dört ay orada buzlu lçınde ya4:mıt •• 
Cenup Kutbuna ilk Amerikan hayratını 

2 - DGn karilerlmlı Soa Poatada 
Wilkhu i•minde yine bir Amerlkalınıa 
Şimal Kutbuna tahtelbahlrle y:racatı 
seyahate ait bir _yaıı okudular. Şim Kut· 
buna •rlarca hava .. fGnef sör:medea 
budar altında eeyahat etmek her halde aa 
tehlikeli ter detildir. Fakat bu tebllke ba 
adamı yıldırmanuştar. 

3 - insanlar ötedenberi kahraman 
olmak isterler. Evvelce kahramanlık 
yalnız cephede kazanılırdı. Şimdi meç· 

~~ndan bi~aç ay evvel, 
htt ınet yardımile çıkan bir 
~le: "memlekette bir fa
İddi ıdaresi kurmak llzımdır,, 
İdd·~ını ortaye atmıı ve bu 
F._ 1tsın1 birkaç nUsba mllda· 

atmqbr. 81&nun için hlçbu tehlikeden 
korkmam14tır. Ba macera fimdi Elbaaua 
•inema•ında •B•terllmektedir. 

bulleri keşif için tehlikelerle mücadele 
ederek kazanılıyor. Bu adamlar asrua 
yeni kahramanlandır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
F' tt?1işti . 

Fırka Kongresi 
~· &şizrn, bugünkn devlet re
~~e muhalif bir devlet 
leşk· ~dir. Faşizmi istemek, 
~~ilatı Esasiye Kanununun Dün Vergiler Meselesile 
F~rnc~ini istemektir. 
~ akat Teşkilab Esasiye Ka- Meşgul Oldu. 
~ tlnua yukarıda kaydettiği· Ankara, 15 (H.M.) - Halk 
lefck~·~ddeleri her vatandaşa Fırkaaı kongresi dün sabah Ye 
l~. ur ve kelim hürriyeti akşam ismet Pqanın riyue
~ııı ve hiç kimsenin felsefi tinde iki içtima yapb. 
edil ad,ından dolayı muahaze 
k_-tınıyeccğini tasrih ettiği Sabah içtimaında Adliye 
~'il, F Vekili adli kanunlarda yapılan 
~h .aşizmi mtıdafaa eden tadiUer etrahnda izahat vere
~ arnr hakkında kanuni ta-
~~ Yapılamazdı, nitf!klm ya- rek tadilat projelerinin tem· 

... adı. yiz mahkemesi tarafından tet-
S· * kik olunduğunu söyledi. 

tııı: lr~~ gün evvel "Hikimi· Dahiliye Vekili de kır bek· 
,,;~ Mılliye., de (Sağ ve Sol çileri ve jandarmalar hakkında 
~Pa) serlivhası altında bir sorulan suallere karşı izahat 
\J\:~le çıktı, bu makalede verdi ve jandarma kuTVetİDİD 

""IJl}'or ki ı mükemmel olduğunu, takdire 
~" Milletlerin ıenç kafa ve şayan hizmetler yaphğım a6y· 
~'-ll~ı. eski hürriyetin, eski ledi. 
~, "-llr.mtn, eski demokrasinin Akşam içtimamda vergiler 
hıt takı parlimento politikacılı- meselesi görüşüldü. Kazanç 
,~ıı •otumuş kalplerini bir yana vergisi üzerinde duruldu. 
'tt ... yeni z.amanıo •istemlerini İstanbul amele ve esnaf 

~•ktad1r. meb'usları ameleden kaz~nç 
~ E:n. çetin iktisadi meseleler vergisi alınmamasına dair bir 
-._ l•dUen intihaplarda, bu takrir verdiler. Bu mUna•ebetle 
'ltltlerden hiç anlanuyan poll- Maliye Vekili Abdülhalik B. 
'- td~ın bol e6:derindm •onra izahat vererek vergi kanunları
..._. "eıelelerl hi~ bil miyen fert-
~ .. ıL k nm ihtiyaca göre tadil olun-"11t ey sandığına aoıturara , 
'

1
" irade .. n\ hi idm kıldıkla- duğunu, aşarın ilgasından aonra 

'b "• büyük muclelerin eo vergilerin başka şekillerde art· 
'1 lı hal tarzı bu olduğuna ina- tmldığı şayialarının doğru ol
'-tı._ -.., ancal{ gülünmiye liyık- madığını, tahail uaullerinin 

r.,. daha iyi bir §ekle konulma· 
~iikümctin ve Halk Fırka- sı maksadile yapılan •ayiba· 
~ resmi nnFJİ efkarı bir nm meclise verildiğini, ver
~ede çıkan bu yazı, bize gilerin hafifletilmesi temenni
~ . krasi ve parlamento sis- !erinin çok kolay olduğunu, fa
~71nin iflas ettiğini, bizim son kal bunun tatbikatta çok 
~ Yaptığımız gibi, ikbsadi 

1 
mi~kfil bulunduğwıu, : elden 

~ l~erin intihnp ile ha11e- ~ gelen~her kolaylıiın yapılaca· 
~eınıyeccğ'ni ve sola gitmek 1 gmı söyledi. 
ıfiı:ıra geldiğini idclia etmekte- Daha .sonra maarif meaeleai 
~ ist., doğrndan doğruya görüşüldü. Kongre cumartesi 
~ k~ rejimin . ale~h~de sabahı Gazi Hz. nin ri;·aaetinde 
~ bır de~let ınstemı ıste- toplanarak öileye kadU' faa-
~-~~clrtir. liyetioi bitirip dajılacaktır. 
'~ "teşkilatı Esasiye Ka-
,~ yuk:ınya kaydettiği- lranda Zelzele 
~addelcri her •atandqa Tahran, 14 {A.A)- Tebriz· 
~ Or ve kelam hürriyetini de fiddetJi zeizel. ofmuttur. 
""1~· ve hiç kimsenin felsefi Birtakım kimtelerin telef 0 ( .. 
~d.n dolayı mualıaze 
1.:_~ .. • • 'h · .. · duiu ve hasarat wku bul-~ _;:cegını tall'I ettiği dug-u sövleniyor. 
........ •urk dcvfet sistemini ~ 

~~k istiyen bu yazı aahibi dafaa edilebilmesi llzundır. 
~lh~· kanuni takibat ya• Çtınkft komönizm de, mnayet, 

--&.. bir dÜfhlt tarzıchr ft 1"efki-
-tr 1'b Eaasiye her TataadBflD 

f...~ıa. ffikmet bir ikJ 11ene- tefekkür ve kelim Jınrriyetiai 
~~ fiirlerini klçiik kitap- temin etmektedir. 
~ e!.tinde neŞl'etmektedir. Böyle olmak lizun gelirken 
~ it. rler, ~nrk edebiyatımn Nhım Hikmeti, Tnrk edebi
~ ~tii şaheser1erl sayıla· yatına kıymetll birkaç e9er 
,. ~•kat Nlum Hı1mıet hediye ettiğinden dolayı mab-
bı., ~ttir ve ıiirlerinde, imalı kemeye verilmiş gGrftyoruz. 

'el- da komünizmi mlldafaa Tqkilib .Ea!ye Kanununun 
1-" ~-- altmıf dokuzuncu maddeli 
~~iu, aol cereyanların diyor ki : 
.._~~~•t calı olan bir me~ • Türlc.l<r fcanrın "'1ZIJl'ında 

lıoaıQ.lutfa cM •ll• müsavi.di, • .,. 

Ziraat Bankasına Niçin 
~ JI. * 

Şiddetle Hücum Ediliyormuş? 
Ankara, t 5 ( H. M. ) - Halle F ırkasınan evvelki pnkl 

gtlrllltnlll kongresinde lımir Meb'uau Vasıf B. Ziraat Banka.u

na, çiftçiye yardım etmediği noktaaındu fiddetli hllcumlarda 

balunmuıta. 

Bu münuebetle bankanın ıalAbiyettar erklnıadan blrlle 
a-6rllşttim. Bana ıuDJan söyledi: 

"- Söylenen sözler tetkik neticesi detildlr. Bankama 
aleyhinde .az alSyliycDlerin hemen hepsi bankaya borçludurlar. 
T enkitlerdeld tiddet te bundan ileri gelmektedir.,. 

Düzce Cinayeti t Bir Macera 
Rize Yolunda Bir Artisti 

Dağa Kaldırdılar 

Jandarma Vak'anın iç 
Yüzünü Anladı. 

Adapuan ( Huau1t )- Dliz
cede yapılan feci cinayetten 
dün etrafhca bahsetmiştim. 

Düzce jandarmaaı bu cina
yetin evvelden tertip edilmif 
olduğunu anlamış, tahkikat 
ile de fU neticeye varmışbr: 

Cinayetten aonra 6len tntiln 
tticcan Hakla B. ile Ağabeyi 
Ziya Beyin bindikleri otomobil 
Hendekten geçerken ablan 
silüı haydutlara bir işarettir. 
Bu silahı atan Şükrü ismindeki 
köylü yakalanmıştıştır. Şükrtı 
jandarmaya tamamen ifpatta 
bulunmuştur. 

Verdiği ifadeye g&re, ıimdi 
lstanbulda bulunan Düzceli bir 
tütün tacirinin bu işte parmağı 
vardır. Bu adamla Hakkı ve 
Ziya Beyler arasında eski bir 
kan meseleai mevcuttur. 

Naşide Hamın Artist 
Güzellik kırahçası Naşide 

Saffet Hammın bir filim çevir-
mek !bere Pariae çajırıldıiı 
yuılmaktadır. 

• 

Trabı.on, (Hususi) - Burada 
on bet glln kadar temsll ver
dikten sonra kamyonla şehri-

miıden ayrdan "Asri Sahne 
Heyeti" Rize • Of yolunda bir 

~biakana uğramış, kamyon dur
durulmq, oyunculardan Sab
riye H. dağa kaldınlmışbr . 

Bu İf İn Rize eşrafından bi
rinin oğlu tarafından yapıldığı 
anlaşılmış, takip neticesinde 
bu genç yanındaki arkadaşları 
ile birlikte yakalanmıştır. Sab
riye H. da kurtularak buraya 
gelmiştir. 

Rizeli genç verdiği ifadede, 
Sabriye Hanımı çok aevdiğini, 
onu evlenmiye ikna lçin bu 
harekete diret ettiğini söyle
mektedir. 

lngiiiz Veliahdi 
lngiliz Veliahdi Prens Du

ıalin temmuz içinde ıehrimw 
•e Ankara71 ziyaret edeceği 
söylenmektedir. 

• • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Taftk merakhaa b!ı- ut 
aalabyorcba : 

.. Ankarada bir taYUk· 
ç.uluk eostitilsll vardır. Bu 
enatitl Ankarada urt ta· 
wk ldımeslerl yaptırdı. 
A vrupadan iyi clna tavuk 
getirtti. Fakat bu taYUk· 
Jan knmeslere tunif et· 
meksizin yerleştirdi. Tabii 
aldığı yumurtalar bir iıe 
ymamadı. 

Sonra civcfy pkarmak 
tlıere Avrupadan makine 
ı~tirttiler. Makineyi idare 

edemedikleri için eiTCI._ 
rl pifirdiler. Ba maldae 
fenadır diye bir lt8fkuım 
getirttiler. Bu defa da 
fUIDwialan pifirdiler, civ
civ çıkaramadılar. Halbu· 
ki ;ayltiye ve meraklılara 
civ civ dağıtacak1anm 
illn etmtılerdi. DütD~ 
dtllıer, l8flndılar, Macari.
tana telgraf çektiler. Tay• 
yare ile civciv getirtti
ler." 

Bu taaarrufaı 

lstn' inan, lst~r inanma! 

M. Briyan 
lsrarlaıa Rağmen Harici
ye Nazaretinden Çekildi 

Paris, 14 (A.A) - Nazırlar 
meclisinde M. Brian hariciye 
nazırJığmdan istifasını ver:miJ
tir. Lakin M. LavaJ, M. Bri
an'an Cenevreye giderek ge
rek Avrupa birliği komis
yonunda ve gerek Cemi
yeti Akvam meclisinde F ran
sanın menafiini mfidafaa etme
si için fevkalAde israr etmiştir. 

M. Brinad, buna muvafakat 
etmiş ve refakatine M. Poncet 
olduğu halde Cenevreyo ha
reket etmiştir. 

( FraneH buhranına alt telvaRa
nmı&1 4 Wıcfl aayfa11uzda okuyacakaımz.J 

jüri Meselesi 
Meb'uslar Arasında Bu 
Cereyan Kuvvetleniyor 

Ankara, t 5 (Hususi) - Halk 
Fırkası kongresinin çarşamba 
günkn celsesinde mahkemeler
de jüri usulilnün de tatbikı ileri 
sOrülmüş, kabul olunmamışh. 
Böyle olmakla beraber jürinin 
hararetli taraftarı olan mcb'uı
lar, meseleyi Millet Meclisinde 
de tazelemek fikrindedirler. 

Şimdiki halde hukuk profe
sörü Eskişehir meb'usu YWJuf 
Ziy<', Vasfi Raşit, Adliye Ve
kili Yusuf Kemal Beyler jüri
nin en hararetli taraftarlann-
dandır. 

Kocaeli meb 'usu Salihattin 
Neş' et Bey de jüri usulünün 
şimdilik hiç olmazsa matbuat 
davalannda tatbikını ileri sür
mektedir. 

Bütçe Tasarrufu 
Alakadarlar Şimdi Çok 
Ketum Davranıyorlar 

Ankara, 15 (H.M.) - Dev
let bütçesinde >'ap ılacağı ya
zılan tasarruf hakkında ileri 
sürülen eaular henüz tahmin
den ileri ıeçmemektedir. 

Alikadarlar tatbik edilecek 
tuarruf esaslan hakkında 
fimdilik çok ketum davram• 
yorlar. Muhakkak olan şey in 
u,mumi ve mülhak bütçelerde 
azami tasarruftur, ceoiliyor. 

Mısır İntihabı 
Kahire, 14 (A. A.)- İntiha

bat buglln blşlamı~tır. DDn 
takriben beş bin kadar grevci 
Bulak ve Shubrada karı1ıidık· 
lar ibdaa etmişlerdir. Halkın 
taıa tutmakta olduğu polis· 
lere yardım etmek llzere vak'a 
mahalline afivari ve piyade 
kıtaları ıöndcrilmiıtir. 

Sayfa 3 
• 

Sözün Kısası 

Vatan Hainlerine 
Lanet Ve Nefret 

( Baş tarafı 1 inci aayf ada 1 
mat F eridin Dahiliye Natır• 
vatan haini Mehmet Alinin 
imzası verdı. Bu telgrafın so· 
nunda "'amme bilrriyclinl ser
bes intihapla kazanmak için 
Tnrk demokratlarının mücade
leye tiddetlo devam edecek· 
leri., yazılıydı. 

T clgraflar okununca Kı~ 
Ali B. (Ayıntap) bağırdı : 

- .Paşam, bu telgraflar 
burada niçin okunuyor. Bu 
namussuzlara kıymet mi veri· 
liyor ? .. 

Telgraf okunurken bl~nl 
olan asabiyet ve gOrtıltliler 
aruında ilk. 161 alanlardan 
Nazif Şerif 8. (Antalya) kilr
ailye çıkb ve fesatçı hainlere 
lanetler yağdırdı. Sonra V aaff 
Raşit B. aöz aldı, tiz ve uab' , 
bir aesleı J 

.. _ Bu vatan hainleri ne Türlr 
milletinin en buynk intikamı, 
her dört aenede bir defa bir 
Rei.icümbur intihabı göater
mek olacaktır." Dedi 

Müstakillerden Halil B. (lzmir) 
lcendilerine siyasi mülteci unva• 
nmı veren bu hainlerin mahi· 
yetlcrini ve zihniyetlerini gö5-
termek için tarihimizin yakın 
bir zamana ait geçmiı vak'a
larım ve hAdiselerini tebarüz 
ettirmek istediiini söyliyerek 
dedi ki: 

" - Bütiln vatanperverler 
için borç olan, tarihin bize 
bahşettiği en bftyük şahsiyetin, 
Gazinin etrafında toplanmak 
ve hiç bir fesat rüzginnın 
girmesine mini olmak auretilo 
kapılan kapamakbr. " 

Halil Beyden sonra Hasan 
Fehmi Bey ( GüıDnfhane ) hain
lerin çirkin mahiyetlerini izab 
ederek " Tnrk milleti olduğa 
kadar Tork topraklan da on· 
lara bir hak vermcmiftir" diye 
bağırdı. 

Sonra Rqit Galip Bey (Ay· 
dan), çok heyecanlı bir nutuk 
irat ederek bu vatan hainleri
ne ve ip kaçkınlarına lanetler 
savurdu. 

Daha l:.irçok meb'uslar söı 
alarak lanet ve nefretlerini 
izhar ettikl 4n sonra Gui Hz. 
ne muhabbet ve bUrmetleriniD 
ib.lağı riyasetten rica olundu. 

Millet Meclisi pazartesi aO· 
nü toplanacaktır. 

Şehir Meclisinde 
Valinin Maaşına 250 
Lira zam Y apılmışbr 
Şehlr Meclisi dan aabah ba 

devrenin son içtimaını yapmtf 
ve OD saat müzakerede bu
Junmuıtur. 

içtimada Valinin musına 
( 250 ) lira zam kabul edilmif, 
şehir biltçeai on bir buçuk 
milyon lira olMak kabul olun-
muş ve daha birçok meseleler 
etrafında müzakereler yapılıp 
kararlar verildikten sonra te'9 
rinievvelde ikinci içtima dev• 
resine başlanmak üzere ml1za• 
kerelere nihayet verilmiştir. 

Sporcuyu OldUrenler 
Geçenlerde Bayram şoka

iında öldürnlen sporcu Sait 
Beyin katillerinin muhakeme-
sine dlln ağır cezada dcvıun 
o!unmuıtur. 

Fakat uıl kıll~J zuN:rı· 
lardan Cemal mi. y'lkta Re· 
tat mı olduğu uckta!: h~nils 
halledilememiştir, 
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1 Memleket Haberleri 

Balge 
Madeninde 
/ş Yok/ 
Faaliyet Tatil Ediliyor; 
Şirket Hakkında Taki

bata Geçildi 

Balıkesir (Hususi) - Balye
deki simli kurtun maden ocak
lannda hazirandan itibaren 
faaliyet tamamen durdurulacak 
Ye bu vaziyet iki aene devam 
edecektir. Bu mtlddetin hita
mında firket faaliyete başla
mıyacak oluna madenler, bn
tlln teaiaatile birlikte hlk6me
te pçecektir. Eauen evvelce 
amelenin mlhim bir kısmına 
yol nrilmifti. Ay bqına iae 
ocaklarda kimae kalmıyaCaktır. 

Faaliyetin durdurulmasına 
1ebep dtınyada aimli kuqun 
i.tihaalatman çok fazla olmuı 
ve bu yOzden fiatlerin bayii 
dlfmemdir. 

Ahnan haberlere 16re tir
ket faaliyetin tatili kararmı 
Yerclikten sonra ocaklarda ite 
yanyacak tesiaab a6kmiye bq
lamıfbr. Balye kaymakamhj'ı 
tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde, tirketin bu auretle 
ocakların hayatiyetini biçe in
dirmeyi kastettiii anlqılmııbr. 

Doktor Yokl 
Çine, 14 (Hususi) - Kaza

mız iki aydanberi hekimsizdir. 
iki gün evvel bir kamyon 
devrildi, birkaç kiti yaralandı 
ve tedavisiz kaldı. Berket ver
ain tesadüfen Aydından buraya 
gelmiş olan doktor Etem Vlaaf 
B. tarafından tedavi edile
bildiler. 

Tutunculer Müteessir 
hmir, (Husuai) -~TtUün ta

cirleri, inhisar idareainin mer
bun tütünleri aatın almakta 
çok yavaş hareket etmesini 
teesı6rle karşılamaktadırlar . 
Bu teessilrlerini lktısat Vekl
letine telgrafla bildirdiler. 

Kadmm CUrmU Meşhudu 

lzmir, (Hususi) - AYte H. 
isminde bir kadın kocua evde 
yokken içeriye Mustafa iamin
de birini almlf, fena Taziyette 
cftrmll meşhut halinde yaka
lanmıfbr. 

intihar Eden Musevi 
bmir, ( Huauai) - Cako 

isminde bir Muse.t •eDCİ, 
Dİfanlıamın bqkasile konuşma
auıdaa müteeair olarak intihar 
etti, 

Trabzonda Bir Cinayet 
Trabzon, ( Hususi )- Arsen 

köyünde bir cinayet oldu. Salih 
Ağa isminde 70 yqında bir 
köyln ile zevcesını, Cicera 
köyllnden Yuauf ve Hakkı 
:Jldürdüler. 

iş Arıyor 
Musunuz? 

~ Gazetemizin ucuz ye ldl
çük ilanlanndan iatifade 
ediniz. 25 kuruş ıizi işsiz
likten kurtarabilir. 16 ke
limelik bir ilin 25 kuruşa 

SON POSTA 

1 

SİNEMA 
Hollivut 
Mektubu 
Sinema Ufkunda Yeni Bir 

Yıldız Yükseliyor. Hem 
Muharrir, Hem Yıldız 

Hollivut, ( Huausi muhabi
rimizden ) - Hollivutta Greta 
Garboyu da ( Marlen Dibich ) 
yi ae g61ıede bırakacak yeni 
bir yıldız doğuyor. 

Bu yıldız ( 18) yqmda bir 
mektepli kızdır. lami (Karman 
Barnes) tir. Ba im mektepte 
okurkea ,. Mektepli im " 18-
minde bir romu YUllllf· Ba 
eHr nqrecliliace auan dikkati 
celbebnİf. Mektep hayabnın 
iç ytldntl ulatan ba eaer 
yilzilııden ktlçtlk mektepli 
mektepten tarc:ledilmfttir. 

Fakat bu hldiae ( Para· 
mount) kumpaayumm nazan 
dikkatiai celbetmif, derhal 
kızı \ulup Hollivuda retirdi
ler. Bir de ne g6ntlnler, 
Marlen Ditriçbı 18 yqında 

•ençleşmiı bir tipi, fula ola
rak Greta Garbonun .azierini 
andaran pzel ıözleri var. 
Derhal kendiaile bet MDelik 
bir mukavele yapıldı. Ve 
..Gen9 Kizuı itirafları" iamin
de bir eaer yazmuı teklif 
edildi. Kendisine bir k6fk 
verileli, bir otomobil ıabn 
alındı. Ktıçük mektepli ıimdi 
aabah ondan akıam bqe 
kadar eaerini yazmakla mq-
guldtlr. Bu eaerde genç kız 
rolilnil kendisi yapacakbr. Ne 
dereceye kadar muvaffak ola
cağı meçhuldür. Fakat fimdiden 
Holivutta dedikodu koparacak 
kadar alika uyandırmJfbr. 

(Karman) btlytlk bir muhar
rir Ye bnyük bir artiat olmak 
iddiasındadır. Danaı çok aever, 
fakat ·en ziyade sevditi ıey 
okumaktır. Yutarcuma oku
yor " btıtlln genç kızlara 
okumayı, ne bulurlar• oku
mayı tavsiye ediyor. 

Burada ilvey anneaile bera• 
berdir. Şimdilik Greta Garbo 
ıibi mllm:evl bir hayat yqa
maktadır. 

(Karman) Holivudu aathi 
buluyor. Burada yazı mevzuu 
bulmakta gllçlük çektiğini, 
Nevyorkun çok daha iyi ilham 
membaı olduğunu söylllyor. 

Giyinİfİ okadar cazip, yO
rllyliftl o kadar zarif, ve vllcudu 
okadar nariDdir ki, her firdiji 
yerde derhal uzarlan lzeriae 
topluyor. 

On Mkiz yqmda laem mll
ellif, be~ aenaryo muharriri, 
hem yaldız, Holmıdun ilk gar-
dljtl 19ydir. 

.AUıet ---
Sihirklr llAn 

Parmount ıtldyoları Demp
aey - Tunney maçı filmi ahur
ken yağmur yağdırmak icap 
etmif. Çnnldl bu maç açık 
havada icra edilirken fiddetli 
yağmur yağmıfb. Fakat kur
delede tlli vazifeleri olan ae
yirciler ıılanmak iıtemedilde
rinden her biri bir tarafa ka
Çlflllll· V azn aalme filmi çeke
miyeceğini anlayınca atldyoya 
ıu ilim yapııhnmf: 

lalak elbiseai olmıyaa flln· 
deliğini alamaz. 

Bu illnm aihirkir tMirinin 
derhal kendini ıöaterdiiini 
ı6ylemlye elbette ki lllzum 
yoktur. 

1 

l _ .. ...., 

Solda: En 

şuh artist lil

gan Haroeg. 

Sagda: Ben 

ligon, }ean 

Harloo geni 

/ilimlerinde. 

Josephine Baker iKüçük 
Siyahi Artist, Munha- Sinema 
sıran Çıplak Kurdele- Haberleri 
ler Çevirmek istiyor. 

Bir zamanlar, bOtllıı bir 
Avrupayı· ayaklandıran Qosep

hine Baker) i ismen olaun ta
mnz. Bu ıiyahl artistin son 
Merked Avrupa ıeyahati aklın 

almıyac atı bir bAdise oldu. 
Kendisine evlenme teklif ede .... 
ler mi bulunmadı, ayaklan 
ucunda intihar edenler mi 
olmadı? •• 

Bu stırnltllll basliae\erden 
ıonra Joaepbin Baker inzivaya 
çekildi, bir mlddet IOlll'8 bir 
bar açtı, timdi onu idare edi
yor Ye filim çevirmek iatiyor. 

Jozephine Bakerin kendi barın
da yapbiı numaralar çıplak 

olanlardır, ve ıinemada da 
ayni çıplakhiı muhafaza etmek 
emelindedir. Fakat bu ytl7.den 
kocuı ile aralanna lhtillf 

firmiftlr. Fakat Joıephine 
Baker, ' kocaıından ayrılma 

tehlikulne rapeD fikrinden 
Yazgeçmiyor. 

Douglas F airbanks, d6rt 
aylık uzun bir ıeyabatten aonra 
Londraya gelmiıtir. Kansı 

Mari Pickford da buıGnlerde 

Londrada bekleniyor. Karı, 

koca birkaç ay Avrupada ka
lacak, aonra tekrar Amerikaya 
d6necekl~rdir. .. 

Marlet Ditnh He Greta 
Garbo arasındaki benzeyiş, 

biiçek iddialara ıebep oldu. 
Her iki artiate ayni auretle 
benziyen bir aan 'atklr daha 
bulunmuttur. ismi ( Sarah Le-
ander) dir. Aradaki benzeyiş 
odere~ededir ki berhanıi bir 
filmde bu artistlerden biri 
obürllnlin yerini alabilecektir. 

"' 
Şarlı Şaplen Tunus Ye Ce-

zayir ahillerinde epey devam 
eden bir seyahatten Fransaya 
dönmilftilr. istikbale ait ta
aavvurlarım soranlara ı6yliye

cek bi11ey, olmadığı cevabını 

Ortada: Kar-

man Barnes. 

Altta: Kons-

tans Bennet. 

\Konstans Bennet 
J Dünyanın Mukavemet 
Olunmıyan Bir Kadını 

Varsa O Da Budur 

Sinema Aleminin f6bretH 
ıimalarından biri de Konstana 
Bennettir. 

Konatam Bennet'in töhretini 
yapan şey, çevirdiği filimlerde 
16sterdjji muvaffakiyet kadar 
da cinli cazibesinin kuvvetidir. 

Bugün, b&ttln Holliwt ye 

Loa- Ancelos mnttefkıtir ki 
ıinema ileminin en mukaYe
met edilmez kadım odur. 

Konstans Bennet'te 6yle bir 
eda vardır ki karşıamda bulu
nan erkeği, blitlln iradesine 
rağmen cazibesine meftun 
eder. Kendisine, "Hollivutun 
en çapkın kadını,. denilmesin· 
deki hikmet te bundan ileri 
reli yor. 

vermittir. 

Hakikaten Şarlo ıimdllik 
ne yapacağını bilmiyor. Fakat 
yakında, Japonyaya bir 1eya
hat yapmayı dllfünilyor. 

1 Hariçten Telgraf/tJI.. 

Fransa da ki 
Son 
intihap 

---
yeni Bir Siyasi Bu • ._: 

Sebep Olacak Giu
Görünüyor 

Paria, 14 ( A. A. ) -~ 
(2,5), M. Briand akşadl 
wrah hakkında kiıııteY8 
teY 16ylememiı olmakla 
ber nazırlar meclisioİJI 
celsesinde istifuını __.ııcııııw ' 
nnnedilmektedir. 

Bafvekil Ne Diyor?~ 
Paria, 14 ( A. A.) _.. ~ 

J 2,25 ), M. Briand istif•_ - _.ı; 
takdircle Başvekil M. ~ 
milli meclisin riy aıeti Mı 
hakkındaki karanmn .... .....,. 
ricl aiyuet aleyhinde ~ 
dajmı kaydederek tqrikİ 
Mide devam etmesi i~~ 
Briand nezdinde pek 

ıarar ~ecektir. ~ 
Pana, 14 ( A. A. ) -

teler, muharebede dört 
kaybetmif olan ve bina 
harpten nefret eden F __ _. ... , 

timsall olan M. Douıııerit' 
tihabım mflsait bir _ ır:-..._ 
karşılamakta ve M. ~ 
utradıİ! muvaffakiyetai~~wt 
bili ııyuete ait b~ 
•bap ile ve bilhassa ~~; 
liatlerin hariciye nazın 
deki mnkerrer mnda ~ 
ile izah etmek ikbza e ~ 
ehemmiyetle kaydetmekte 

ispanyada Tevkifl81' t1ı 
Cordoue, 14 (A.A) -. ı" 

zifelerinin ifasında ihmali i' 
len Cordoue sivil ınuhafd ~ 
talan kumandanı azledil ~ 
Badajoz'da örfi idare ilill 
mittir. 

Hindistanda Boykol ~ 
Londra, 12 ( A.A) - ., 

distan Nazırı bugün Hindı ~ 
vaziyeti hakkında Avarll ~ 
maruıoda sorulan bazı ~ 
lere cevap vermittir· ~ 
Hindistanda lngiliz e111tİ dt~ 
karşı yapılan boy)ıotun ~ 
mını ve lngiliz kumqları _j,}/I 
rinden alınan gümrük ~,,# 
tezyidini protesto eden ~ 
hire mensucat fabrika~Jt 
nin talepleri tetkik ed~ 
llzere Hindistan V alii U~ 
liğine bildirildiğini aayl~ 

Hint kongrecilerinio . ~~ 
larla sulh devriyeler tayiO ~ 
rek lngiliz kumaşı sat~ 
rethaneleri teftiş ve bu • • 
ların sablmasım mene 
itiraf etmiştir. 

En iyi Propaganda~ 
Londra, 12 - Hint ki~ 

)erine tayyarelerle bey~ 
ler atılarak propaganda "'"' 
maaım teklif eden bir 1D ,,. 
Avam Kamarasında ce•aP ~ 
ren Hindistan nazın b11 ~ 
den Medenberi istifad!' •• ~ 
dr · · 16 1 · Fakat Jilll'""" .... gım y e1D1f. • • ~ 
tan Hnkümeti için eD ~ 
pagandanm bizzat o ~ 
tarafından giritilen etiO~ 
lerin yerine getirildi ...,.;-.., 
ibaret bulunduğunu sayleJIP"'."" 

Birmanya lsyalll1'; 
Londra, 12 - Avaııı ~ 

ruında Birmanya iay~ ~ 
kında izahat veren H~b" 
nazın ıimdiye kadar bitJıd 
bin asi öldlirnldnğtınG, fi_ 

bin tanesinin yaralan~~ 
iki bin kadarının esir e ~ 
ve asilerin ise yilzde~oi ,lf 
k6y muhtarı katlettiklerı ,.~ 
lemit ve ihtilalciler~. ~k·ı.~ 
kedilen bin yüz kışıh .,c~ 
tin sonradan zayıf 111:~ 
bir tabur ilAvesile . 
olunduğunu bildirınittil'• 
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44ooo Kişi Önün
de Avusturya -
1rfacar Takımları SPOR -KISMI 
~"u sturyalılar 
Oyunlarına 
Berabere 

• 
Gayretli /zmir 
Rağmen Ankara Maçı 
Kaldılar 

IOlimpiyakos Takımı İzmir 
Çarşambaya Geliyor1~~:::~ h~a~:n.ıtı 

A\'ru -had· .P~nın en mühim ıpor 
~ l&esını teşkil eden Avus
~ a " Macaristan milli takım
~anı:~~ının tafsilatını, spor 
Üt tınızin çok büyük alaka 
İçiıı la~p edeceklerini bildiğim 

i 0nderiyorum. 

4: 4,000 Seyirci Önünde, 
"-$111rga-Macarisfan Milli 
1'okrmlar Müsabakası 

Muhabirimizden: 
İzmir sporcularile muhtelif 

şubelerde yapılan temasları-

mızd~n çok memnunuz. Atle
tizm ve bisiklet müsabakala-

rında İzmirin spor varbğmı 
ispat edecek neticeler aldık. 

F utbolün ikinci maçı hadi
sesiz, sızıltıya meydan verilmi-

1
. 

yecek şekilde cereyan etti. 

Birinci maçta maatteessüf 
bazı vak'alar oldu. İzmirlilerin 

veriyor. Herkes hayrette... Sa

lihattin tarafından çekilen sıkı 

bir ıUt Fehmiye çarpıyor, bir 

iki metre ilerisine düşüyor. 

F ebmi bu vaziyette ıeri bir 

çıkış ile gole mini olabilirdi. 

Lakin bunu yapamıyor, Sali

hattin yetişiyor, ikinci bir ıut 

ile ikinci goltı yP.pıyor. Biraz 

ıonra da devre bitiyor. Sahada 

hakemin idaresizliği görüşülür

ken soyunma odalannda da 

hakemin tebdili müzakeresine 

Sayfa S 

Kadın Ve Kalp 
işleri 

-
Sevdiğimle Ev

lenmek İçin Ne 
Yapmalıyım? 

Sevilmeden Sevmek Faciadn 
Maçkada Ruhat isminde bir 

genç kız yazıyor: 
41 Maballemizde bir gençle 

bir senedir sevişiyorum. Fakat 
ailem milteassıp olduğu için 
sokağa yalnız çikamıyor ve 
tabii bu gençle görüşeıııiyo
rum. Yalnız mektuplaşıyoruz. 
Son günlerde bana izdivaçtan 
bahsediyor. Bir taraftanda bir 
çok taliplerim var. Ailem beni 
hunlardan hirile evlendirmek 
iıtiyor. Ne yapayım şaşırdım. 

Beni tenvir eder misiniz?,, 

~t~~aha üç hafta evvel mer
lak Avrupanın en kuvvetli 
tliklıtıl~rından olan Çekleri bü
n, bır oyun faikiyetile ( 1 - 2) 
'nen Avusturyalılar, Ma-
0)\ı a karıı çok güzel bir 
I~ 11

• oynadıkları halde, talisiz
~ ttı neticesi berabere kaldı
~~.lienı de ııfıra karşı sıfırla. 
~ 1 neticeye Avusturya - Ma
~ futbol tarihini karıştıra
t<fi olursak ( 1905) te tesadüf 
~~0ruz. Avusturya milli ta
~llın merkez muavini Hoff
~ . r.ahatsız olduğu için oyu-

hakeme itiraz mahiyetinde ya· 
pılıyor zannile düştükleri mü
him bir hatayı kaydetmeden 
geçemiyeceğim. Gelecek cuma karşılaşacağımız 

Olimpigakos takımının 
girişilmitti. Hakem kararlarında Krz.ım, ıevdiğin gence bir 

mektup yazar, vaziyeti anlatır, 
iıahet edemedi, fakat, ne de Altay - Muhafızgiicüne ye

nildikten sonra sahayı terke-
muhacim hattı •. birçok taliplerin çıktıgıv nı, aile-

olsa hakemin hükmüne tibi nin aeni bunlardan birile ev· 
derken misafir takımm şere

fine bağıracağı yerde, istihza 
olsun diye hakemin şerefine 
Yaşa! diye bağırdı. 

Galatasaray - F enerbabçe 
kombinezonu tarafından da\1et 
edilen Yunanistan t•mpiyonu 
Olimpiyakos takımile önümüz
deki cumaya karşılaşacağız. 

Resimlerini koyduğumuz hü
cum hattmdaki dört kardeş, 
şöhretlerini Balkanların her 
tarafma yaymış usta oyuncu
lardır. Ayni hücum hattında
ki kardeşler Yunan Milli Ta
kımında çok oynamışlardır. 

için çok iyi oynamaları IAzımdır. 
Hazırlık itibarile de onlar 

bizimkilere faik vaziyettedirler. 
iki aydır lstanhul maçlarma 
hazırknan Olimpiyakos maçla
rı arifesinde (form) itibarile 
biraz bozuk oluşumuı bizi 
haklı bir endişeye düşUrUyor. 
Daha bir hafta olmadı; Gala
tasaray Beykozla berabere k:ıl
dı. Snrı kırmızıhların o günkU 
oyunu, Yunanlılar karşunnda 
da tekrar etmemelerini bilhaı
sa temenni ederiz. 

olmak zarureti vardır. Çok lendirmesi muhtemel olduğunu 
şayanı memnuniyettir ki maç MSyler ve kendisinden biran 

yine aym hakemin idaresine evvel ailenize milracaat ederek 
tevdi olundu. • seni iıtemeıini tavsiye edersi

lftirak edemiyor. 
o ~İt Yuna Macarlar çok sert 

Halbuki Ankaralı kardeşle

rimiz sahayı terkederken fut

bolcülerimizin şerefine mutat 
merasimi ifa etmişti. Böyle 

vaziyetlerde beynetteşkiliit me
rasimi ihmal etmek doğru 

olmaz. 
~ •kınla başladılar. A vus
onı' müdafaası çok canlı 
~ Uyor ve Macar hücumları En ziyade meşgul olunan 
tııı~'lllen bu mildafaa karşı- ve dedikodusu hali devam 

il bozuluyordu. 
eden Altay-MuhahzgücU maçmı 

't ~acarlar teknik oyunlarını bütün tafsilatile bildiriyorum. 
lt~ ,0Ynamakla yürütemiyecek- Bu suretle İstanbullu kardeş
q 111 anlıyarak kısmen daha !erimiz hakemin neticeye ne 
b Yıf fakat çok seri bir oyuna kadar müessir olduğunu anla
t~hYorlar. Avusturyalılar da mış olurlar. 

illJkn seneki mağlubiyetlerinin Atletizm müsabakalarmdan 
•ah ~lllmı almak ve kendi sonra tekmil sporcularm çok 
lııe a arında Macarlarara yenil- alkış topladığı geçit resmini 

~İt ltıek için canlı ve 1 dü~gün müteakıp Ankara - İzmir ş~m
•ıf 0Yun oynuyorlar. lk devre 

ır f b piyonları hakem Ankara mın· 
h • •ı ıra eraberlikle bitti. tı 
'ltıtıc· h takasından ınsan Ali Beyin 
~ ı aftayma Avusturyah-

tı bir akını ile başlanıyor. idaresinde maçn başladı. Güç-
lüler A. İmalatı Harbiyeden 

1-., ~Yni akını takip eden akın- Bilal ve Apdi, Gençlerbirliğin· 
~o~: gerek Macar kalecisinin den de Halidi takımlarına 
~ güzel oyunu ve gerek almışlardı. 

Bu vaziyet karşısında Fener 
ve Galatasaraym galip gelmesi 

iKiNCi DEVRE 

Muhafız çok ıcrbeıt Ye 
favullu oynuyor. Hakem müda

hale etmiyor. Bu hal Altayın 

oyununa ve oyuncalarımn asa

bına da tesir ediyor. Muhafız, 
-=-= Apdinin tahsi gayreti ve tutul-

maz bir tUtU ile üçüncü ıayıyı 
da kaydetti. Altay ise muha

cim hattında ufak bir tebeddül 
yaptı. Baron Feyzi top ıllrer

ken düşüyor. Hakemin kara
rmda gene bir isabetsizlik var. 

Penalb.. Altaydan İ. Hakkı 
sıkı bir şütle Altaym ilk ve 

son golünü yapıyor, biraz 
sonra da oyun bitiyor. 

T AKIMLARR VE HAKEM 

Muhaf ızgücü; bu şeklile 

Altaya, müdafaa ve muavin 

hatlarında faikti. Muhacim hat-
larını müsavi addebiliriz. Mu- f 
hafızdan müdafi ve cenah haf- } 
lariJe açıklar çok güzel bir ' 

oyun oynadılar. Sağiç Ahmet 
istikbalde çok şeyler vadediyor. 

A!tay fena oynamıştır. Müda
faasında Hilmi ve Niyazi, 

tll \'\taturyalılann şansızlığı yü- On dakika zarfında Muhafız 
derıden neticesiz kahyor. Bu vaziyete hakim oldu. Çok seri 
)' 'lttde Macarlar da Avustur- o!an açıkları ile Altay kalesini 
'- kalesine akmlar yapıyorlar- tehdit ediyorlar. Altay müda
)or da, pek te tehlikeli olmı- faası ıeyirci vaziyetinde. Sağiç 
l!Q' ~yun Avusturyalıların fa- Ahmet bu vaziyetten istifade 
~ttıle neticeleniyor. Avus- ederek hafif bir burun darbe-
.. Yalıların bu maçı kazanma- sile ilk sayıyı kaleci F ehminin olmuştur. 
~l~~pa kupasındaki dere- hataıile yaptı. 

muhacim hattmda da Sezainin 

çok çalıştığı görülmüştür. 

Kaleci devrede muvaffak 

)' trı üzerinde iyi bir tesir Hakem: Oyunun tarzı cere-
.., 1>,caktı. Çok faik bir oyuna Altayın yekdiğerini takip yanında her nekadar hakemin 
·~hJ eden hücumları Muhafız kalesi k b h d f ) k ._ f C~ beraberlik.. hakikaten ızmir ve Ankaralı Sporculan hep bfr arada a a ati varsa a tara gir İ 
• 11ç tr . önünde eriyor. 

1 
ıne gıtti. Vahapla oynuyor, neticeyi on· mile marke edilmiş bir vazi- etti diyemeyiz, yalnız karar1arm-

niz. Bu genç hakikaten ev• 
lenmek niyetinde ise ve ıenl 
hakikaten ıeviyorsa, o vakit 
muracaatta gecikmez. Siı: de 
talipler arasından onu tercih 
eder Ye bu suretle meseleyi 
halletmiş olursunuz. 

lf-
Ankaradan M. 1 rümuzile bir 

ıenç kız yazıyor: 
" 17 yatında bir ktzım. Küffüm 

olan bir genci aon derece aevt
yorum. Fal<at bu genç beni aev· 
mediğini ve bau tabiatleriml. 
beğenmediğini söylüyor." 

-Öyle ise ayrılalım alalcamıı.ı 
keselim, diyorum. 

- Hayır ben senden ayrılmı
yacağım, diyor. 

Bu genç ne demek istiyor, 
neden böyle lıarcltet ediyor, 
bir türlü izah edemedim. ,, 

Kızım, bu genç senin aşkını 
latiıımar etmek hevesindedir. 
Senin sevdiğini biliyor, bundan 
istifade ediyor. Fakat bu falaka
nın bir izdivaca müncer olmama
sını temin için seni sıwmcdiğini 
ve beğenmediğini aöylüyor. Bu 
gence verılccck cevap derhal 
alakayı kesmek ve bir daha gö
rüşmemektir. Sevilmeden aevmek 
kadar büyük bir facia olamaz. 
Kendinizi bu faciaya kurban yap· 
mayınız. 

Hanımte.lJze 

TAKVİM -

Gün 31 16 -Mayıs- 931 Hızır t 

Arabi 

27 - Zilhicce -1349 

,;11kıt-uanİ·\•as& t1 

Gürıeı 09.22 4.42 

Öile ,.,SO 12.10 
lkir.di 8.47 16.07 

Rumi 
3 • Mayıa • lS I~ 

vakı t•e:ıani·vaaat i 

AlqamlJA!,- 1'-2 1 

Yatsı , l.51 Zl.16 

imsak 7.17 2.57 Bedi Ziya Altay forvetleri mütemadiyen dan bekliyor. Vahap ta tama- yettedir. Muhafızın bir hücu- ı da isabet yoktu. 
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Ü" ~anda Sergüzeştler Arasında No. 4 

GAZETECi ALTIN PEŞiNDE 
•~ ~, Şerüben şu geçeceğimiz 

ç dın adı ne? 

altı Şerüben, can sıkıntısı ile 
Uz silken Kargoya bakb : 
...... Bilmiyorum. D Nasıl? 

tlla erhal cevap vermediği za
~li tı (Şerüben) i daha ziyade 

Cl/ap k il· etme faydaıızdır. 
bİttdır tas alarak sandalın di
başı e biriken suyu boşaltmıya 
başı adını. Tentenin Uxerinden 
ltı~u llıı kaldırmıyorum bile. Ne 
itli;- nıu var? Artık hiç değit-

tn manzarayı belledim. 

Yanımıza aldığımız balıkya
ğı kokmıya başladı. Pirinç ise 
filizlenmekte. Bütün madeni 
eşyamızın Uzeri de geniş bir 
pas tabakası ile 6rtillliyor. 
ÇtinkU boğucu bir ıu buhan 
içinde yaşıyoruz. 

Bereket versin sillhlarımızı 
mütemadiyen yağlıyonız. Yok· 
ıa onlar da kısa bir zaman 
içinde kullanılamıyacak bir 
hale gelecekler. 

Geçidi atladık. ( ŞerUhen) 
çatal deyneğini bir kenara bırak .. 
bktu ıonra bana d&ıerek ı 

- Demin atladığımız ber
zahın adı Boni - Doro idi. 

- Fakat biraz evvel bilme
diğini aöylemiştin. 

- Tehlikeli yerlerin admı 
geçmeden söylememeli, ıeamet 
getirebilir. 

Elinin tersi ile üzerinde ter 
damarlan parlıyan alnını sildi: 

- Bu geçidin adı vaktile 
( Kınk Ok) tu. Fakat sonra
dan değişti. O vakit, altın to
zunun kürekle bulunduğu, 
sandalların tıklım tıklım altın 
ile dolu olarak geri geldiği 
zamanlardı. 

Fakat bir gün geçidin bir 
kenannda Doro adını taşıyan 
bir ıencl peyda oldu. Sandalda
ki yolcuları ttifekle 6ldürüyor 
n albnlarını Aptediyordu. iki 

aene müddetle memleket deh
şet içinde kaldı. Haydudu tut· 
mıya çalıştılar. Fakat herif bir 
heyeti seferiyeuin yola çıktı
ğını her dafasında nasılsa işi
diyor ve derhal ormana iltica 
ediyordu, orada da tutulması 
mümklln değildi. V nziyet obale 
geldi ki Holanda hükümeti bu 
haydudun kafasını getirecek 
olana bin florin mükafat 
vermeyi vadetti. Üstat: Hiç 
( Sen Loran ) m karşlSln
da Holanda toprağına geç· 
tiniz mi, orada Albina adını 
taşıyan bir tehir vardır. Gi
deydiniz bu ıehirde büyUk bir 
nüfuz aahibi olan dostum Con 
Dubba çavuıu görürdünüz. 

Bahaettiğim tarihte Dubba 
basit bir aıkerdi ve Holanda 

sahilinin, şüphesiz en güzel 
kızı olan Lusi isminde melez 
bir kızla nişanlıdı. Fakat kızın 
ebeveyni, Dubba meteliksiz bir 
asker olduğu için evlenmeleri
ne rıza göstermiyorlardı. 

Bu akşam Dubba ile Lusi 
uzun uzadıya konuştular. Bu 
kcrıuşma neticesinde Dubba 
mUliiziminden on beş giln me
zuniyet istedi, Lusi de ıanda
lma atJıyarak yalmz başına 
neh;r boyunca acyahate çıkb. 

Genç kız hareketinden Uç 
gUn ıonra geçtiğimiz geçidin 
y~nmda Doroyu buldu. 
Ve yoluna devam edebilmesi 
için ondan biraz yiyecek iste-
di ve geceyi haydudun kolübe
ıinin civarında geçirdi. Fakat 
sabahleyin yoluna devam et
medi. Sandalı da on gün müd
detle 1ahilde bağlı bulunduğu 

noktada kaldı. On birinci g{iJ 
evvelce takarrur ettiği vechile 
Dubba geçitin yanma geldiği 

zaman haydutu salmcağmda 
uyur buldu. 

Lusi bir gece evvel heri
fin yeyeceğine \!yutucu bir 
ilRç karıştırmıştı. Dubba bu 
suretle zahmetsizce adamın 
başım kesti. Bir sepetin içine 
koydu ve iki nişanhlar sanda-
la atladılar. Dubba geçidi ge
çerken neş'e içindeydi, bin 
florini cebinde farzediyordu. 
Fakat bir dakika sonra ne 
genç kız kaldı. Ne kesik baş. 
Ne de sandal. Geçit inti-
kamım almışh. Dubbaya 
gelince o, vücudu kayalara 
çarptığı için yaralı bir halde 
baygın bulunmuştu. 

fM.ıabadi yarın) 
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f Bugünün Meselelerinden ·1 Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * Size Tabiatiniz * Sögligelim ••. T erkos Mühlet içinde 
Bir Şey Y apmamışhr. RumU.18 l:I&• glnwluenlz ıl&a ı MBlımet Elllin 

tablatınazı 1871fyeblllrlL Fak .. · bUIMlll h tu 
için ıöndert1ecek resimler iyi ye tablt ve ma cup r. 

Hg: Tutul 

1 Bat tarah 1 inci Myfada J 
Belediyenin bu müracub 

lizerinc vekalet Terkos Şirke
tile müzakereye girişmiş ve 
firkete, sulann içilebilecek 
bir hale getirilmesi, her ta
rafa bol sa tevzii için &ç ay 
mthlet vermişti. Bu müb let 
sarfında tirket taahhndünü 
ifa eder~ ovakit fesih veya 
ademi fesih hakkında konu
culacaktı. 

mutazarrır olan, halkan bizzat 
kendisidir ve bütiln İstaııbullu
lardır. Öyle olduğu halde 
kumpanya hükumetle müzake
rata girişiyor, fakat lstanbulun 
ve lstanbul halkmm hiçbir 

poz.da çeklhnlf olma11 llzımdll'. Takt Sokulup milte-
ll\lltebuu11maz aUhleuında .... ,. şeıı.>is olmak 
ddtateftia. 

teyden haberi yoktur. ı 

Bu üç aylık mühlet bir 
mayısta bitmi.jtir. Fakat ne 
terkos suyu içilebilecek bir 
bale getirilmiş, ne de her ta-
rafa su sevkedilebilmi.ttir • 
Hatta havuzlarda bile temizlik 

yapılıaamlflır. Yalmz tirket 
kendi doktorundan bir rapor 

alm11 suyun içilebilecek hale 
getirildiğini iddia eden bu 

Hulasa bütün dünyada herşey 
ve herşey belki müdafaa edi-
lebilir, fakat Türkiyede Terkoı 
Kumpanyası müdafaa edilemez. 

Senelerdenberi T erkoı Şir
keti aleyhine pek haklı olarak 
kıyametler koparan ve lstan
bul halkının bayır duasmı 
alan l.tanbul matbuab şila
di tam T erkos me9elesinin 
halledilmek iizere bulunduğu 
ıu sırada derin bir uykuya 
dalmış gibi susuyor, ağzım 
bile açmıyor. 

latanbal matbuabnın lstan
bul halkını nevmit eden bu 

raporla vekllete m&racaat et· anlq1lmaz .Uldttuna Ye hare
miftir. Şirketin bu gaz hoya-ı ketsizliğin7 taaccllp ediyoruz. 
alığı vekA!ete kanaat vermit Y ann aynı mevzua avdet ede
olmah ki, timdi uyuşmak için ceğiz. Biz bugünlnk gazeteci 
tekrar mllzakereye devam ark~daşla~ kısaca IU 1Uali 
edildiğini öğreniyoruz. tevcih cdıyonız: 

- Efendiler 11lçl11 nua-
Halbuki Terkoa ıimdiye gorsunuz? 

kadar hanııi aküntı tutmut, ---
deruhde ettiti vazifelerden Proje Müsabakası 
hangisini ifa etmiştir ki, yeni- Giizel San'atlar Birliği Mi-
den imtiyaz mlddetini temdit mari Şubesinden: Eliziz bele
Ue onun tebahütJerine sadık diyesiJ için ( url sinma ve 
kalacağına inamyor ve ondan klllp) binası projesi tanzimi 
hayu bekliyoruz. mOıabakaya konulmuştur. işti

1 

Diğer taraftan bu firketten 

--==========-=---===..::s~ 

lzmirde Kaçakçılık 

rak etmek arzusunda bulunan · 
azamızan mDsabaka ıeraiti Ye ' 
mtiklfatım anlamak tlzere bir
liğe möracaatleri. 

lımir, (Husuat) - Çetmeli 
Mehmet oğlu Huanın tahb 
tasarruf ve idaresindeki (Lut
fuhüda) motörile Yunan adala· 
nndan getirilmİf olan külli
yetli miktarda kaçak eşya (Ça~ 
labqı dalyaın) nda yakalanmıı 
ft ( 448) kilo t6mbeki, 1774 
deste iskambil kağıdı 140 pa
ket Yunan aigaraaı müaadcre 
edilmiftir. ---

Z AY 1 
Nlfm kiğıdımı, postaneden 

ft Almanlann vahşi hayvanat 
aergiainden aldığım vesikalarla 
askerlik terhis tezkeremi kay
bettim. Lütfen atideki adrese 
ıönderenler veya Yerenler 
aemnmt edilecektir. 

Nura~mmiye caddemi Ali
baba TUrhe 80kak No. 12 

Ş...lliıı 

Edirne icra dairesinden: 
Edirnede Kıyakta F etihislim 
Apnm ua fabrikuında malı· 
cuz Otudoviç marka ve 50 
beyp kuvvetinde mOatamel 
değirmen motörtı ve teferruat. 
yapılan birinci artbrmada 1 OOC 
lirayı bulmuştur. ikinci arttır
ma 2-6-931 Salı l'llntl saat 16 
da mahallinde 106 mcı madde 
mucibince icra edilecektir. 
Sabf peşindir. Takdir oluaan 
kıymet 2445 Tilrk lirasıdır art
tırmaya ıirenler %7,5 teminat 
ve %2,5 telliliye vereceklerdir 
motör ve teferruatının IÖkill
meıi müşteriye aittir fazla ma
lflmat almak lstiyenler 930-1843 
dosya numaruile memuriye
timize miiracaat etmelidirler. 
T alipleria yeYm ve vakti mu
ayyeninde ham bialanack me
muruna mllracaatları ilin olu-
aar. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞ•IJ.ATI 
-Yazan: Makenzie· No. 31 

,.. 
Tablat'erinl anlaTr.ak Uz.ere bt~e re

ılm ~aade,_ laarU .. rlmla laakkı:Mi& 
ıa11teh ...... 11aaaın m.litale.... qajdd 
ıalwlanla ektaJ•'-lllrsials: 

ir 
Eskişeltirt!- Mut.fa H~ 

:abfkan ... 
:eslefinde be

-:.eriklidir. Şe
·ef n haysiye
tini muhafaza 
.tmuinf bilir. 
:-lerpye kan.

l'eveze
ükten boşlan

'llaz, sık sık 
~anlmaz fakat 

guçendiği zaman devam eder. 
Y ardımlarmı ve parayı iaraf 
etmez. 

« 
lsmail fH._ Müteşebbis Ye 

"imklrdır. 
Kendini ps· 

terici hareket
lere lakayt de
ğildir. Benliği
ne ihmal et
mez, sayılmak 

ister, medih ten 
ve kahraman
lığa ait mev
zularc a:ı hotla-

.ı.. Eğlenceyi · unutmaz, bir 
arada aobpet etmekten hazze
der. Arkadaşlığı sakı değildir, 
kadınlara kartı zafı vardır. 

Niztımetti,, ~.: Mah~.ı 
heqeye micla-
hale idici ve 
&a ayak oluca 
bir miu~ta de
jildir. Kendi 
itlerini bizzat 
Ye 1eaizc• tan
dm ve t~ 
ıler. Mihnetf Ye 

meıakkate ta
- hammOI l'a.
termek İatH. Parayı iaraf et
mez, daha ziyade biriktirmiye 
mlitemayildir. • Sabri beg: Ciddi ve inti-

zam per ver dir. 
Verilen işi en
dife meauliyet 
w hicapla 
bu.ne suretle 
taeticeleadir
mek ister. 
Hiul mevzula
ra llkayt de-
tilcfir. qya Ye 
par Ullll iyi 

bir t.ncla tuaruf etmuini 
bilir. 

hayır timdi Tuckerin vazifesi 
hakkında katı birt•J 16yli· 
1emem.,. 

Bundu 80Dra clart bet Uf. 
ta V. (l.Jebis) i ~·~ nn
cicle etmeden Atinaclan defet· 
mele çareleriıd dllftlndlL T q
rinievvelin ortalarına dojra 

Bea lu..ttm lmfatle Me
ırek Taekeria ..-! ...tfflli 

bana bir tezkere ryuarak da· 
t. ilimize ıelmu. O- içia iresine davet etti. Kaqasma 
p.dilik •• etme,UU. BeUd oturdup zaman, V mea'u
Wr m6cldet ..,... hirteJler liyetinin afırbğuu mlidrik bir 
,.,...... B iyi Wr çocuktar, adam tawile bir çekmeyi çekti 
fakat biru illtiyatlazclD". Ge- ve içinden çakardıiı küçük 
çenlercle mezarhkta ukalma kl;ıt parçalanm bana uzatb : 
beni mllfkll bir me•ldde - Bu hafta zarfında Deiıiı 
bırakıyordu. Bini• IMre bir ten topu topa alclıfım banclan 

meaelesial ·~· Fabt V 
NllDI allaclı: 

- B nin yaptıta ltf, YUife 
ulııni bir zabitin yapmaınm 
hiç te munhk alrmlyorum, 
dedi. Bisi Yaua lıılka..tl 

wdiade fena n mlfldll Wr 
aziyete llOkmak tehlikeli ftl'. 

Hele fa nazik zamanlarda hl
k6metle an•mn açılmam l&it 

.,... tafı8lll arlu.nclaa ibaret, dedi. 
flrlıyarak inime ıeçtl Te Bunlardan bazılarım oku
adeta ou &YU: • Nudannz dum. Kimsenin ltfne yara
blab•••'• dip bajırc:h. Ha,..., 1 mıyacak kadar mllplaem 

ve gerginlik 

iÖStererek milt
kWitla mlca· 
dele etmek 
liuauslarmda 

ibmali Yardir. 
Zararlı Ye teh
likeli olmaktan 
endite eder. Sessizce intizam 
ve tevazma çalı,mak taraf· 
tandır. Keadini g6sterici hare
ketlerden mllçteniptir. Mem
liyettea çekinir. 

"' Mehmet ~1 ~{ /kg: Mtlte-
ebbi8 ve mü· 
·adelecidir. Fi-
irlerinin ka- ( 

:ıul edilmesini 
i : ter, bu uğur· 
da inatçı ol
·nııktan da çe-
: inmez, hürri
; etine mUda-

:\le ettirmez 
.: müdahale

ltir usulleri dt: ihmal eder. 
Kararlannda dir'at ve tabav

vill vardır. Kızdığı uman hır
çınlık gösterir. ,,. 

Orhan bey: Zeki Ye cö 
merttir. lnti7.., ' 
kuyudatile kı.. . · 

diaini sıkmak 

istemez, im
men inadı n
ver. Maahaza 
nuahbat ka
bul etmez Ye 

Rl'ket dejil
dir. 

Karsta Nari beg ı Ağır 
.başlı ve mll
dekkiktir.Hop
pahktan, nll
ma yjı k lrane 
hare ketler den 
milcteniptir. 
Şarlatanlığa il
tifat etmez, te· 
vazuu ve sa
deJiii tercih 
eder. Muame-

litmda uaale reayet eder. 
Muahaza ft tenlricle mukave
meti, yoktur. Bu endişe ile 
mes'uliyetten çekinir ve nizc m 
~icinde çalıtmak ve işlerini -tesadüfe terketmek is. eme&. 
israfı 1evmez. 

ve karışık feylerdi. Çoğu Ati
nanm ağızlarda dolaşan dedi
kodusundan ibaret olup hiç bir 
haberin menhauwa pyam iti.
mat olup olmadıp belli değil· 
.. Elimde kalan aon klğldı da 
okudum. Bul akaaaum aynea 
yazıyorum. 

.. Azizim Mu, 
.. içtima başlamadaa evvel 

&en yerimde ımi bulunuyor
dum. Fakat masanın üzerinde 
rovelverleri görünce olduğum 
yerde kıpırdamaya bile cesaret 
edemedim. Nezlemde hetfeYİ 
iyice işitmeme manidL 

Burada bu içtimada hazır 

bulunduklara iddia olunan Al· 
man memurları ile aralarında 
konuştukları teJlcrden uzun 
uzadiye bahsediliyor ve rapor 

Sinemalar 

Dün Akşam A S R 1 sinemada 

irae edilen alikaba~ eser 

1 ÇI~} mu]ı~ ~a~ı~ 1 _ 
Buglln aaat 16 112 matinesile ıuvarede: BÜYÜK • 
EGLENCESl: Petroff'un Rua Balalaikuı - ~~ 

danslar • Dühuliye 20 kurut 

LOR YA 
F ennen havalandınlan ye

gbe saJondur. 

MİLTON 
emsalsiz 

MILTON · 
yarın akşam 

EDA V ACILAR ŞAH 
filminde 

30 - 40 - 55 localar 200 kuruş 

Tiyatro Ve Sin 

Al.KAZAR - Serseri ICnl 
ALEMDAR - Ô14ilren ..... 

-...--• Bu hafta ---~- ~~ : ~ = 
ARTİSTİK ~==~ 

sinemasında 

REN KIZLARI 
Tmamen Almanca aözlQ ve 
şarkıb filmlerin en fe11 ve 
eğlenceliaidir. 

Duhuliye 25 kuruş 

EKLE il - YuD- TI1atr0 
FRANSIZ - Yunan Opered 
GLORYA - Hayalla So.-

M A J 1 K - l<n•et ~~ 
MELEK - Ha7delbeq ...-,,, 

MiLLi - Atk •eceluf 
FERAH - Bllytlk m ....... 
OPERA - Har • T•• 
SIK - Senert X:ral 

BEN -AMAR SİR 
Taksim Talimane meydanı (Telefon B. 0.4 

DÜN AKŞAM BAŞLAD 
FEVKALADE MUVAFFAK~ 

Salon Hmcahrnç Dolu I~ 
BUGÜN 2 MÜSAMERE 

Saat 15 te tekmil numaralarla : B O Y OK MAT f ,ı 
Tam saat 9 da suvare. 

Biletler nbab saat 10 dan öğleye kadar Ye 
sonra aaat 2 den itibaren tedarik edilebilir. 

Ehali Sirla hergün sabah nat 1 O dan itibaren a 
kadar ziyaret edebilir. 

Askere Davet 
Nisan 931 celbinde bir bu

çuk senelik sınıflara sevko· komiserliğinden: 
lunmak ftzere davet olunan Bo llt 
324 doğumlu efrat ile 1!4.• f mayıe nam~::eitibard 
numarab af kanunundan ıstı- b. bl" k d ~ 
fade ederek tubelere müracaat 

1~ !~ ığe k a b~ 1..ıJ 
edenlerden mürettebat olma· ta vı t ve am ıyo ..-
pnaaı dolayısile bakiye kalanların sabahları aaat (10) do 
pkarıJacak celbe intizar etme· ve yalmz esham ye 
leri tebliğ olunu mikeKefinin ifleri için de (14) tea 
aevkolunmak lzcre hemen kadar açık bıuludı-"";-~ 
tubelere mGracaatleri. br. L 

:;$~ 
- Aşağdak ball -, 

filimlerine benziyor, cledY.ai" 
- Hepsinin hayali 

f1I suretle hitam buluyordu: 
•Tekrar oraya pleceğim 

için, içtima mahafünin neresi 
olmtw Wldiremiyecejim. Bu 
IOa derece teWilcelidir, çl\nkil 
eminim ki bu adamlar lngiliz· 
lerdeu casua iltihdam ediyorlar. 
Bana tam bir salAhiyct veriniz 
bize ihanet eden bu cUtMlan 
yakaJayım veya bu oiurda ca· 

mma feda e:deyim. Bunu mesmuat 
kabilinde söylüyorum. Her ne
kadar kapı arka.sanda bile olsa 
o içtimada hazır buluıwyor
duı ve bunlann doirudaa 
doğruya fnıilwerden malümat 
edindiklerine tamamen kaniim. 

imza 
z 

Klğıdı masanın iizerlne koy-
dum ve V nin ytlztıne bakbm: 

• m• zaudiyonaaa-!...a lf 
- S..t.. baıp y...

dbn. 
V nin cam •Julaulll- ~ 
- Liebigia kdte0~ 

ıeyler uydurduğun• * ı. "" 
istemem. Fakat azisidl ""'~ 
nun doğruya benzeı11C ftPi.-
susunda sizin ~..!:',. .... ~ 
etmek mecbunynu-brt ~ 
hafta herhalde. c ~ bi' ~ 
tup yazıp UeWr ·--~ 
ma ibtiyaa nna ~ 
da.et eclebilecePİ b~ 
tim fakat bunda --;., , 
mem. Emiaim ki b-~ 
takdir edeniniz. ~ , 
&in, kendisini baflllldall ~· 

( Atkdi 
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Kari 

il 
ffırsabll VakaJan Karfısıdı 

Göz ile 

HiKAYE Gördüklerimiz 

car Güzeline Çıkışblar: "Efen
. · ize Karşı Ne Kusur işledin?,, 

Bugünlerde hınızbk ma
lan çoğaldı. Her sece birkaç 

Bu Sütunda Hergün 
Edgar Allaa Poe'daa Filcret il. -

M. ( BEOLOE) N iN HATIRATI 
1 

dnkkAnm aoyuldujıuıa. bir,ok 
evlerin talan edildijine phit 
ohlyarm. Dataa aarllli ...... 
Bazaa gazetelerde okuyoruz. _ 3 _ ıl bnm Ye telare doinı indiniz! 

-32- Filin valini.Ja konajı 80yulmuf, Acayip i)ir ko1m laaftJI t dedi. 

0ıaııne aslanim. Merak otlumun erkekliğinl batJa· ı tllkerek kıvranan namurat oglu 
llttn csiyeler •eniL mıf1-. Bu te.Jlan qİllİ yapan ~tınc& Muradın yanına girdi. 
• 1'oyaıma koram. o acae pinden,• o V me- -fi • _ 
lana kal'fl hata mı dikil fettandan baıkuı değil.. Ne olmuşt~ ?. Ha~ikaten og-

filin meb'uswı evi eoysmca- buluıdırıyor, akan bir irmak- - Evet 1whnden... -dedi
luğa maraz blm... Banlar her tan selen derila ve m•toam ve derila bir laaJ'ftlle doktora 
memlekette olabilen itlerden- bir flrılb ile karlf8n bir atiril bakh- EYet ,.md• blkbm 
dir. Bu vakalann mburu po- acayip İDAD ae91eri duyuyo- ve ıeJ.re dojra melim. Yolu
lisin vazifesini ifa etmediğine dum. Hayretle bunlara kulak mua latbde azim Wr kala
bir delil te.rkil etmez. Buna verirken lai ve sert bir rtızglr balak-caddelerde Wihklm kazı
(ba..,..z &an'aWai tatbik ediyor) bir sihirbaz deyneği gihi orta- yor Ye plip pçenlere mani 
deyip geçmek dalıa doğrudur. lığı bulandıran sisi kaldırdı. oluyorlardı. Na•tl oldu bilmem? 
Bu ~akayi karŞ1ıında yalnız Geniş bir ovaya muttasıl Bütln bunlar beni birdenbire 
benim anlamad1ğım bir nokta yüksek bir dağm eteğinde alikaclar etmiye başladı; bu
var. Siz gazeteci olduğunuz idim. Buradan ıahane bir nehir racla ben kendime blkim ol
Wde J& ba iace DOktayl .... akıyordu. Sahilde, binbir ıece madu Mr rol o,mayacaktım, 
mflyor, yahut ıörlpt• aldınt muallarında gördüğümllz gibi, ama ne idi?... Etrafımı alu 
etmi,onunm. fakat fimd.iye kadar okuduğu· bu ldltleye karp derin bir bu

. Hepsinin cezasını F abt alac:aiı olsan.. lmaun erkekliti baglanmıı mı 
idi? • 

~ Raziye baia, sarayın m~ 
-r'l)elerden birine da.dl\: 1 lıur hDyilcüsl. Waaı ve lstaa- E..t.. Fa Ji~ ~~car km-

liardi gidin ..... pen bulun maruf ıeliW (Şey Şnca)a ~. koynuna gırdig~ zama~ 
.__._ Çerkes kızım haber g&ıdermiye pderkm (tiri Mu~at e) verme°?ı': navekı 
iL. ~ Nurballl Yalde Sultan elincla maksutnişane er.mem11ti) (I] 
~ ıbeJi ile beraber limonata .n...a.m patlam11 lll P~ t.ırlltt c1lt '2 •a.ıf• 5 

Swtan tarafıadan takdim baloa p.i yatağıma içi11de t• ( Aıba va1') 

Cedre. güzeü gddi ft 

laalvet odasına girdi. 
yalnız kalan Y aJde 

la cariyeleria masmda 
,-... hWgBr ajiqan 
, lr.zma hışımla yiirüdü. 

. ltız.. Ne yaptın.. Efen· 
L. hiddetini c:elbedecek 
~ iflediıı? Bütüa gön 
~ laray halkı senin için 
~ uğraşbk; odanı hazır
~ Sırf uğlumun zevkine s::" diye.. ııank&rl Bunan 
~ çok ağn' olarak çeke

_.,_ - Söyle ne oldu? 
ı.."'tllı Macar kızı, çıplak 

il sarsan ~ar 
biç hiqey .aylemi
~ yanaktan llzerin
iaci gibi göz yatları 

yordu. 
JİDe OD dakika J8 

ya geçmemit kH ki 
odr D bpm yine .,... 

im ile açdda ft 

l6ill de ayni lhllette 
~··- edildi. 

aeleı- ...... yamM 
Suıtu prdi. 
olduğunu aıUamak isti-

Memlekette Kereste· Sanayii 

Haricin Şiddetli Bir 
Rekabetine Maruzdur 
İzmirde İthalat Pek Fazladır 

Bea diyonm ki: batna ..._ mm muallardakilerclen bnabl- mmet duyarak aralanndan 
mlıldann bu derece teveutl tOn baıka bir karakteri olan luzla l'eçtim Ye yakın bir yol
etmaae yeatae lmU bekçi bir prk tehri ıklldiyordL du tdıin iadim ve pdim. 
dldlğlcllr. e- bir lunıı Bulunduğum yer yllkıekti. Be,, OD kifiden ibaret yan 
olaam bir dllkklnı aoymadan, Şehrin her k6te ve bucağım Avrupai. yan Hintli lahkb 
bir apartmana ~rmeclen e•- bir harita illerinde gibi g6rll· bir takım adamlar bir 1n
Yel o ciYar bekcisilllİD dndtı- yordum. Sayma aokaklar, biri ıilizln idare9inde demin ıar
tüne dikkat ederim. Daha el- birinin içine giriyor, uzun cad- mtiş olduğum uim kitleye 
li metreden dlldfiğtlnD öttilre- delerde alta bir halk kütlem bl'fl harp ediyorlardı. Ben bu 

lzmir nznm ve incir aana- ı •apurun . lzmir limamnda bo- rek geçen bekçinin aoyacağım Yardı. Evlerin tarzı çok aan'at- rayd Jdit.leye iltih•k ederek 
,met. lmtuhak olmak blla ' plmakta olduju laaber •eril- dlikkln 6n0nden l'eçtij'ini g&- klrane .di, her tarafında bal- ölen bir zabitin kılıcı ile ne
mak llzere Romanyadan her mektedir. rllace hemen itime bqlar, konlar, tarualar ... Arada bir reye rasgeline pür tehevvür 
ıeene ithal edlmekte oı.. k. Bundan mtiteeuir olan yerli bekçinin avdetine kadar 10- minare Ye kubbeler. Bedeatea TUl"dum. 811 aim kütleye biJ
reste 'tlliktan, ba ff!lle 10000 kere.le fabrika&.n telAfa di- Jacajım dDkkAnıa mallanm pahalı ft kıymettar .. ,. le mecburiye futa telefat ver· 
metre mikibı alarak tesbit ,erek Ankarada lktı..t Vekl- kamyona )ekletir, iflml ele lebaleptl; lpeklller, muslinler, dik ve civarda bir köıke iltica 
edildi. Bundan enelki MM- leli nezdinde tqebb1lsata b... bitirmlt olarum. ,az kamqbna eımw.ıar, pil'- ettik. Kötkln Dit katındaki 
lerde iae ithal edilen brute laaıtlardır. Kere.ite ltlaaliain Bir ftkitl• bekçi aopaa lantalar, bıçakçı dnkkhlan... pencereden hakbm: buımlan
miktan ( 20 - 30) bin metre W,le denmı halinde fabrika Yardı. Bu ela bir (ben seliyo- Y anımJ-ld lmmında dlfeme- mz nehria kenaımcl•lri ıara
miklbı gibi izim bir 7ek6ne " lmariannda pllfU baa nnn) lbtanm Din edi,orda. eller " &ıtlnde ytizleri peçeli Jl8 etrafım alıyorlardı. Heye
ı,4 oı.,...clu. amele " memurlara yol Yer- • Nalk rahaw oluyor diye ba bdml..., mutantan ku.atlarla aalan 80ll dereceyi bul~uştu. 

Y ..Ji __. lılarlan w _. mecbutjyetincle kal.ak- ~pa itini arladu kaldırdık. lrttllm .. filler, makadcle. luay- Sarayıa n.t ~~dermden 
kere.ate fabrikalara bu ibtiya- ima bedihidir. Onun Jerbıe dtıdntll ikame •an beykell..t, cta....ııar, mabet d'aiif: ~ : ıp aukıyor
rm baylık bir kı•mım temiD Romanyanm ltlaallb retit"' ettik. Acaba diyonmı Bu dl- \ bayrakları, mızraklar ve altın tu~ •neh~rd kıped. ~ut~~· 
edecek bir nziyette lkm ımlyol'IDUf gibi haglalerde lilp de artadim bldnak kakmalı .Ulhlar ... Bir milyon b '~--- ıbire e~ ıaı b~çmd 

_,___ -L o_..ı __ :ıabi (·av.n) .._ ' L_..J__ -1. h ettiJI.:- ---LI- uır1m11111t_ lll!.. ~ye lD i 
1111111& m&Jl8 ayma m..- --7•uaa u """" me...-. ~ bekçide ...a .desız do- -um- -.. - •- ..naut Ye ~b. Şimdi bqlm bir laa-
.. olarak Romanyadan ~ llliklbı kerestenin gelmekte lapa lnnızlıtın lnllne ıeçe- ~I am• •• un nakil ~ leti ruhtyede ldfm, damdan 
•erestmin itbı•e ...... olcluğu haberi piyasayı ve bilir miyiz? Elcnap pçeriz laabıre pabrb yapıyor Ye bar- dlfer sibi d&nciftm. Enerjik 
edildiği ve her iki flhıde, m tlccarlan enditeye dllfOrmtlştlr. • «İtorum. Ya m ne derainis. birine ltiru ediyorlardt. llflarla arkadqlanmm mane-

~Lltfea bizi tenm ediniz. Ba cemml ıafırin yuı.lan 9lyabm yerine getirerek evden 
ride DUD mldtlet bldL Devlft Matbaası IFransız Papazlan 8et1ktatta ......... add..W. .. bir llrtldemaymua nnlı, llqımla ~ktık. Bizi rahat ~ 
eler datanla biy(ik bıir • • • I . _ Xlfllslaı••• karfaamcl• M Ne. u bmlar millarelerin tepeme nkmıyaa •• mabuara ed• 

içinde bekleşiyorlardı. Memurlar lçın Y enı Birmıırde Ruhsatsız Ôlu il. Salt brmanıyor w ı... fena bat- ktıtleye hGcum edip onlan 
ra ü,andl Muraduı Kurs Açb Gömerken Yakalandılar SON POSTA: Bu, uft nJOrlardı. Şelair bariciade ric'at ettirdibe de az uman-

1ot-..1-1ar d .__ iz . - el . • ça- wdide Hindlmt• cemi ataç- da k•dilerinl topladılar " bici UK arasın a yD&ae- De..let mathaaımda dincim mır, ( Huaul) - Burada r erden b8"iclir. Fakat bİ..lce lan " laanaabklana phane lmdarmat gibi lzerimize çuJ. 
detli ıesleri duyuluyor- !~~~ar&yen~~a ~~= Fransız papaalarımn ldareaiD- ual •azife poliae dllfer. .........., ltelen!e pirinç tar- landıları ric'at ediyorduk; 

...._~ Valde Sultan ka- " Maliyet asull " Okubllacakt... de . ~nan Fr~z yetimlaa· lalan, k6yltl lmlubeleri Ye ba- biru enel iltica ettiğimb 
~ Maliyet usuln Avrupada Delllllll, anneleri tarafuaclaa lmrozda Bir Zifllmet lesalasi pıda bir .. destiai tqıyan kötkt• çok "Mk••rcla. timci 

6nünde görüştü .. işi an- bütüa tnceari alleueselerde lerkolunaa kllçllk çoculdan aaria bir k&yll ima i&'OJo~ s1b1ef *!';:!t~ dar yollarda 
Soluk dudaklan aruın- tatbik editea bir sistemdir. Ba alarak bl1yOtttığ6 anlaşılmıfbr· Efendim, burada nldile tar- dam. Eminim ki • rtlya ~ bybOlni Herifler habire 

ltıt, loaa bir emir ÇJkb: u..ı aayeüde mleMaeUia gi- Kanun hilafında yapd• ba ,... cemiyeti ltlerile yalandan cltlj1lml,. 16yleyeeebhriz. Te- bize hac- eclyw, sehirli ola 
lez Raziye kalfayı ça- 'l'lştiği işlerin dalla evveldea it takip edilmektedir. allkadar olan bir aba ıimme- miD ederim ld bayır.. G&+ abyorlardı. Artık acizdik. Ya-

;ı-_-. doğru bir tekilde tah.ı.i Buradaki papazlar ıeçen tinde ( 1600) lira hahmduta ,_, duyuyor, Muediyor be11e7, laa ~ hir atbla ola 
~Yelerden biri Raı:iye mllmklln olabilmektedir. 1f1a 6len knçnk bir çocuğu 1abit olmuftu. Fakaf aradan tabi ft mantıki olarak tece1- pldi, laj pkatıma ~ludı. 

.ati:'...._ uyaadll"llllya gitti. 811 •lllll mlieaaaderinde belecliJ• doktonadm nlaaat h.,U zaman pçtijl halde ba ... ediyordu. Acaba 8JllY• Sailandım .,. J9l'e yunrlan-
.. _...,_ •L- k lf tatbik için Sanayi ve Maa- teskeresi alr-d.. crlmchllderi tt h 1 - .idim? ~phe ettim - .ı.._ H--•11 a.:-~evdim-nef11 ~ aoara aarayın aı a- dia Bentca. da Almanyadan • • k • za an esap aoraa o mamafbr. 11 ml h vu fı cLm,,.'" UJm. -.1-~ ı 

biri olan ve dala& iki mtitehtn• getirtmiştir. IÇRI mah emeye verilmişlerdir. Mi!l~tin ahnterile biriken e en e er tara mı yola ; alamıyordum, llm&ftDm-

~.de hayatını •~atlığı- Muhafız GUcü Bahkesirde paralarının bqkaaının kesesine hayır uyamayordum. lmaa Bea gllerek: ~ knaarak -'"ı. Val- AdBağJarda Hastaflk .t . -'- ~ uykuda rilya 16ri1p te bunun _ Arbk lalli M ~ 
~· .~ (H st) D•rty-• Balıkeair,15 (Husuai)-Anka- gı ~une göz yummaa ~n• ....._ ol im ~~ da• he-~ soluk ıolugw a ona ana, usu - u u.- M afı l k B • • •7 •. ap o auagın .-P zettia re,. •lmacLpacla 11rar 

d rt k t w ı b w n ub z Gücil sporculan ° maaa a..re . u ııin ,.••esine ı.. .. 1:..1.1 --an -lmcln u ·-a po a a agnç anna \'e aı- b o- ...- .._. -ı Y-- etmiwenkaiai• s•=ecl.- K .. 
• lara lıutahk lremiftir. Tetllir birden buraya ıeldiler. akdmasım bekliyoruz. - yalclat•'I demektir. cliabi-;ı..llf olclaiımm mu. 

ll.741, dedi ...m I~ 1 almınazaa bttytik zarar olacatı Begtiu futbol maça yapa- a.... ..._ DokW - Deam eclW., 4wc1maa mı? J>.u.. 
'-...,_ yolla.. Gelsin ~· lwaktır. M. H. -. .. ecliaiı; rerilW• UU.- Ar11ua ._ 

J'e/rikaıııız: N .. 21 ..da paralanan Nermin, bub- cejim, beb artık burada dura- Şimdi W,- ..,a •""' 1 11 
......., .... geçirm bir deli ıım, illeri maın, bu batakhanede dura- w.? Senia mkad d • .,.. n_u ..ıa.......a. 

11 C ~ 1 T 1 n K U C A 6
W 1 -•L-&1-....! -..I- k .. _. 1 p - rwm ......... ,...,. 

llUIR:UCl"I •-- mww ye- - tliJe .... ,.... lmda hiç hapna blJle .., $eehnn Falaıt IPad• 0 tup-
M re atmak. Abf Beyi Ye keadi ~lll'll Wrclea bire lmnett.a ..ıea rok au? Mleri çıkar... Abf Bey _ _. __ 

ellerini. koDanm a1U1Dak, pa- ke.ilerek ajb1orda. Ba .ader, N.mmla atea ta bipli Wr adamcLr:-& 
ralaA-:," ~tjorHda. ~Bey çaktıktan 80llra da tecaYllze ujnyu lllnetiDI hir lliklh heqeJi temirler_ Zatea 

SERVER BEDi 

Salma llzülme, sakın ha, ulun.. 
Fakat ftiphelerinin, vebim

bayle Wi·ln lwdurmut elitleri ..... 

,.e Omiye Hamm HISııiye HaDUD ODU teaelliJ• kat daha incitiyordu. Cenp IKıılDkl kalar. arumda ı... 
ima yabfbrmak içia ... tıerce df:ftla -..:: __ ..ı: F.'-'--... L-L L_..ı__ -ı.ı _, ~=.x.ı -'-~ airqtılar. ~uı y___... aw IMNIÇAa .._.... •- eyıen..:_. ..üt Jaaoiı.. 

Nennin, arada bir yeniden - A... dedi, aen ele on İılrar ediyordu: kwbr? 
kudurarak en ajlr kelimele rile J•pndaki çocuja d&ndtln, ayol - Olmu olar mu? Vard.r Ner.iD daha lliylk bir .W-
haylunyorda : Bizim zamanımızda bDe, bq- clejil mi ? Hele bir habrla detle bajvc:b: 

- Alçaklar 1 Beal tuaJC.. larma böyle birfey ıelir• bakayım? Hangi arkadqın? - Su... s-m- diyen-.. 
5 • •-- ı . ..:a.. ~.. ........._ H Şimdi bayılaeatım. .. Aklın ma 

dlşnrdnnüz, hana içki içirdnaiz, &ıZ ar ıemn 5 :..i uo•-P aur adi, lladl tosunum, mkdma? beni teaelli mi ediyonan? 
ldlçllk balaman· yanında olsay- maz1arc:lı. Bakaana harap oldun. H....m lfke ile bağırclu - . Peki, yavrucujam, _. 
..., .,.._. bu fellket gel- V alt .,Jlnu., nlı eYl&chm-. - Anıan susunuz .nak • • • bam, autwı lfte. 
..ıdl, bea tekrar .aya tide- Sen zamane kızı delil miain 1 BG.blltlD .u.irime dokuauyw- C Arkul ..,. ) 
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·,., " 0 sız z ~ • •n 
ÖLOÜRE8f LI" . 

SiNEKLER, bir 90k 9()0Ukr&rtn· be, Y•ftna 
varmadan ölmelerine aebeb&ret verer{ ço

cuk lahallnln alrayetlntn bqlıca amtııerldlr. 
Sinekler aynı zamanda her aene binlerce ki• 
tinin ölUmOne badi olan tıro haataJıtını bulaf
tırdıkları &'lbl kUf palazı, iekarlatin V8 hltt4 V9• 

t"emln b11e vaaıı.t alrayetlerldlrler. Sinekler 
ımUzehrefatta y_,.r" oradan dotrudan dot
ruya yemeklertn Oıertne konar. Onun19ln evı
"1zl ve kendinizi onlara ka,... muun bulun
durmanız IA.zımdır. 

l'llt, •inek. aıvrtıınek, pire• karanca. •Uve, 
la)\ıakuruat1 gibi h&f&ratı ve bunlartn tohum
larını lmha eder. Hataratı OldOrUr fakat insan• 
lara aell zararı yoktur. Kullanıım ... kolaydır, 
[Leke yapmaz. Fllt'l dlpr h&f&r&t imha edici 
.azalarla t&f Vlf etmeyln12. Siyah kufaklı ean 
tenekeler Dzertnde aaker markasını isteyiniz. 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

. . . 
#11f11 lıtilad111ri1 tı111i ıtmıt 111ltal!/f Fllt 111/fr 111/ıll'/I t111lılıf'" nttlmattadıfl 

Umumi Deposu: J .• BERT vt ŞÜREKA.si latanbul • Galata Voyvoda Han• • 

MOND- EXTRA~ 
iyi hraş ohnuş bir çeh
rede fevkaladelik göze 
çarpar. Size bu iyi hra-
şı da ancak MOND
EXTRA bıçağı temin 
eder. Her yerde sahlan 
bu MOND - EXTRA 
bıçağının 1 O adedi 
7 5 kuruştur. 

Toptan satış : Knrkçnbaıı ban No. 4 Galata 

PIYER PIRIMYAN 

Seyrisef ain 
Mekez acenteslı Galata k8pril 
Batr B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar :ıade hanı 22740 

1 zmir sür'at P. 
(GÜLCEMAL) vapuru 17 

mayıı Pazar 14,30 da Gala
tadan kalkarak lzmire gide· 
cek ve çarıamba sabahı 
gelecektir. 

Bugun Beklenilen Vapurlar 
Anaf arta - Türk ·• Antalya 

Mersinden 
Mersin - Türk - Ayvalıktan 
Aydın - " - Cideden 
Bursa - ,, Mudanya, 

Gemlikten 
Feyyaz - Tilrk • Bandırmadan 
Teresa Sikkafino - ltalyan • 

Odesa, Köstenceden 
lmbaros - Alman - Kösten· 

ceden 
Recele Ka.·ol 1 • Romanya • 

Köıtenceden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Konya - Türk· Antalya Mer-

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet vapuru 

m!~ı• PAZAR 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu , Giresun, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya uimet ve Vakfı
kebir, Görele ve Ünyeye 
de uğnyarak avdet ede· 
cektir. 

Müracaat mahalli: fstan
bul, Meymenet hanı altın

daki yazıhane Telefon: 
İstanbul 1154 ...................... 

sine 

Marmara • Tftrk - Mudanya 
Gemliğe 

Kırlangıç - Tftrk - lımlte 

Güzel Bandırma • Tftrk • 

Bandırmaya 

lmbroı • Alman • Hambu.rp 

Vapur sahiplerine ilan 
Sıkleti mecmuası 1000 tona baliğ olan emtianın Samıun 

limanından lstanbula nakli için bu buıuu elverişli ve Hgarl 7 
tonluk vinçlerle mücehhez bir nakliye gemiıi bfr ay mGddetle 
iıticar edilecektir. Vapurlarını kiralamak arzusunda bulunan 
zentın talep edecekleri bir aylık maktu ücreti nakliyeyi ve bu 
müddetin inkızuında yevmiye olarak l.tiyecekleri meblAtJn, 
nihayet 31 mayıı 1931 tarihine kadar, F.T.A rumzu tahtında 
fıtanbul 176 numaralı po.ta kutuıu adre.ine tahriren blldfrmelerl 
rica olunur. Mahrukat, yat müretübat mauafı, vinçlerin tahriki 
ve nire gibi biUimum masarif itbu maktu ücrete ithal edilmeli
dir. Tahmil ve tahliye amelfyelerlnde amliarlarda çahftırılacak 
amele mal ıahibl tarafından tedarik edilecektir. 

Takriben bin tona balij' olan emtianın bir defada tahmlll •• Samıu11daa 
latanbula yalnız bir ıeferde naklolunnuı11 •• Hflnenla 1 Temmwı 1951 tarf. 
hinde Samıun limanında mal aabibl emrine amade bulundlll'ulmaaı me9ruttW'. 

TÜTÜN İNHİSARI UMUMİ 
MÜDÜRLÜÖÜNDEN: . 

28,000 KiLO KAGIT 
VE KARTON 

ıdaremiz: için nllmunesine ve ıartnamesine tevfikan 20-5-93 l 
çarşamba günil saat 11 de pazarlıkla muhtelif eb'atta 28,000 
kilo kiğıt ve karton satın alınacaktır. Talip olanların yevmi 
mezkiirda 300 lira teminab muvakkate akçclerile beraber 
Galatada mubayaat komisyonuna müracaatleri lazımdır. 

şartnameler komisyondadır. ... 
ZÜMRÜT 

YALOVA ~1\PLICALARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYA1 SUYU 
- Romatizma 

- Siyatik 
- Arteriyos - Kleros 

- Kadın ha~a ıklan 
- Teneffüsü cihazı hastalı klan 

CİL T,ASAP AST AL LARI 
Yeşillikler aras ndan fışkıran 

HA YU 
~----

Tedavi olunur. 

: 60 kuruştan 500 kuruşa kadar. 

Yemekler : Tabildot ( Sabah, öğle ve akşam dahil ) 

225-450 kuraş. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart vemek bulunur) 

Banyolar: 50-75-100 kuruştur. 

Vapur Ucretleri : 1 : 30 Kuruştur. 
2: 20 

- Mayls zartında otel fiatların<la yüzde 20 tenzilat -

Her türlü malumat için YALOVA da Kaplıcalar 

MildUrlUğtlne veya lSTANBUL da Seyrisefain Umum 
MndtırlUk kalemine müracaat. 

İkinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

1ablma11 mukarrer bir adet mÜa· 
tamel 2339 plaka ve 804,547 
mot~r numarah ve ŞEVROLE 
marka kapalı otomobil 21 mayıı 
931 tarihine mü1adif perşembe 

rünü aaat 10 dan 12 ye kadar 
Takılmde Şehit Muhtar Bey cad· 
deminde Şevrole acentesi Amer• 
kan farajında açık arttırma SU• 

retl ile 1ablacağından talip olan~ 
)arın yevmi mezkQrda mahallinde 
baa1r bulunacak memura 1930 • 
3365 doıya numaruını blmllen 
mOracut etmeleri lOanmu U&n 
ola nar. 

ADEMi iKTiDAR VE 
BEL GEVŞEKLIOINE 
Kartı en mil· SERVOIN hapla-

e11lr deva rıdır. 

Deposu: lıtanbul'da Sirkeci'de Alt Rıu 
Merkez Eczanesldır. Taşraya 150 kurut 
poıta ile rönderllir. lzmlr'de lrgat 
Pazanndakl, Trabzon'da Yeni Ferah 
ecaanelerlnde bulunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, Süreyya B. Apart. 
Muayene aaatlerl 2-6 tel. 23212 

1 • 

1 Istanbulun en kuvvetli, 
1 en temiz, ve en ucuz , 

TELSİZ AHZESI 

lı b•" Galatada Oaman eJi 
kaıı sırasında J(Ul 

. mağazada tıtecli~ 
, w b'l'rsioi'-kolaylıg: bula ı ı 

KIZKULE İ 
PARKvePLA 1 

~~~~~~~~----__/. 

Dr HORHOR UNi ~l~;~~:;fı 
S5 

BüyükTayy 
• 
ıyangos 

5 in i eş' de 11 aziran 931 de 
Ü Ü ikra ·ye 

5 ,000 Lİ AD 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 40,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

BAHRİSEFtT SON posrA 
--------------~ FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 

idare merkezi AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5,(X)(),000 FL. 

fediye e<iilıniş ermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhti yat akçesi: 3,250,000 FL. 

Oalatada Karak~y pa!aetıı Teleforu 
Boyoilu 5711 ·S lıtanbul tül ıubeal: 
"Merkez Poıhmeıl lttlıallnde Alla· 

!emel han, Telefonı lıt. 569 

Bilumum banka muamelAtı 

Emni et Kasaları icarı 
........ 1Elam1!181m ....... ~ 

tlalk ı"o 
eYmt, Slyaıt, HaYadLI ve 

Ware ı latan.:;r;uruoıı:ııaıt.lf' 
Şeref ıokağ1 S5 • JT -T.tcfonı lataubul - 2DZ0~41 

PMtil kutuıuı lstanbul
0
• N poST 

Telgraf : latanbul S 1 

t-1 

ABONE F1A11 
cNESl 

TOR.KiYE - E~ 
2100 lıt• 

HOU kc, 
750 il 

'°° " ısı> " 

1 Sene t400 " 
'Ay s00,, 
5 " sOO" 
1 " 

1 cıııı:ıe•· •· Gelenevrak rer ve t ııh" 11• 
hlnlıırdan ıneaullY0 

• saliffS 
Mes'ul mtidllr Sabrı 


