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Oyunu 
Kupon: 34 

Gelecek Sene Yapılacak Olan İntihabat, 
8iitün Dünyayı Tehlikeye Sürükliyebilir. 

ITALYAN BAŞVEKİLİ BÖYLE SÖYLÜYOR 

RUSYA, IZMIR MINTAKA
Sl NDA DAMPiNG SiYASETi 

TAKIP ETMiYOR 
pçnncft sayfamızda Sovyetlerin 
lımir ·konıolosunun söylediğini 

OKUYUNUZ! 

f~bul Muhteliti Diln Az Kaldı Bir C~n.ç Daha 
1 Kendını 

lıınir Muhtelitine Mağlôp Oluyordu öldürdü 
~irliler, 

Galip 
Yarın Yapılacak 
Çıkacaklarını 

Olan 
Ümit 

Müsabakad Memuriyeti Değiştirildi
an ği için Yese Kapılan 

Ediyorlar Bu Genç, Gramofon 
Çalarak Kendini Astı .• 

' lı11airlilerln lkl gollerini kagdeden Vehap B., ba resmin solanda görülen esmer gençtir 

Sfcınbul Muhteliti Böyl 
Teşekkül Etmişti: 

Avni 
Saim Burhan 

Lı..- lllauı Sadi Jlet•t 
-.._.., Fikret, Zeki, Mu:uffer, Mehmet 

hh~ir, 4 ( H. M. ) - BOtün 
'ıtlı'k7 haftalc1rdanbcri sabır· 
~b • beklediği İzmir İs· 
h,~ nıuhtelitlerinin mnsa
l>t, 1 dün yapıldı ve bera· 
~ lleticelenmek üzere iken, 
~ b'te~adüfün ve tabii biraz 
'1t)\ı' ilgınin tesirile lzmirin 
~ tııe neticelendi: lstan-
' bu müsabakadan ikiye 
S tiç ile galip çıktı. 

~~~omda Kalabalık 

yaptı. Fakat hOcumu yanda 
kaldı. Maamafih aoluğu kesil
miı değildi. Topu gene (Zeki) 
nin ayaklarında gördllk. Leb· 
lebi Mehmede derin bir pu 
<Verdi, fakat Leble~ of.,.t ...,. 
ziyetinde idi. Top lzmirlilerin 
muhacim hattına &eçti. 

Sağ açık Sait fırsattan 
istifade ederek topu aftrdil, 
kaleye kadar yaklaştı. Kuvvetli 
bir şut çekti. lıtanbul takımı
nın kalecisi atıldı, topu tuttu. 
Fakat muhafaza edemiyerek 
kaçırdı. İzmirin merkez muha
cimi yetiımişti. Güzel bir şut 
çekti, fakat zaviyeyi yanlış 

lzmir Muhteliti Böyle 
Teşekkül Etmişti: 

LUtfO 
Sabri Latif 

..._ FMI IWlllı 

Salt Vebap lamad Ha..,ta 

hesap etmişti. Top avuta kaçb. 
Bu dakikada lzmirliler ma• 

çm lehlerine bir cereyan ile 
başladığını görüyorlar, mem• 
nun oluyorlardı. Fakat vaziyet 
çabuk değişmişti. 

İzmirlilerin ilk fırsatlanm 
kaçıran bu hücumdan sonra 

Devamı 6 ıncı sayfada 

Şoförleri Alikadar 
Eden Bir Mesele: 

~ •rın " Alaancak ,, adını 
'the:' •por sahası bu milna
~ hıncahınç dolmuştu. si .. t~ya kaçmıyan basit bir I d H h . 8. 
~ ... ı1e hiaka1 sekiz bin Umumi ihtiyaç ar a er angı ır 
~ ~&rdı ve bu sekiz bin il J k 
~ . arasında ızmirin en Marka Otomobil Ku anı amıyaca 
~ •ınıaJan göze çarpıyordu. -
~ llleyanda ordu mflfettiıi Hükumete yeni T ek!ifatta Bulunulduğu Şayidir 
~ k Nam, F ahrettin, kolor- ı 
~-Un:ıandanı Mustafa, vali 
.,._."aalQ Paşalar refakatlerinde "'-et. zevat ile birlikte ön 
~ Yer almışlardı. 

~erasimden Sonra 
Ord\ld t ( 16,50) de hakem Albn· 
~Gte,~ Saim Bey görllndO, . 
"'"ht~" •~en evveli lstanbul 
'-litı ·'~ meydana çıktı. Tah· 
:~u~ edı1tlği ıekildeydi. Şid
ı~d'da 8 tjlandı. Kısa bir 
ıı!' de : ıonra [lzmir mnbte• 
td-ılra ~raya atıldı ve teşvik 

8u 
1 
• e karıılandı. 

~l.stııd a kış ve teşçi sesleri iatcnhul Fart atelgeleri ve müstahdemini . 
clt. 8 8 nıutat merasim yapıl- Din Ankaradan latanbula - Memleket• otomobil ıt-
~ltt'8 'Yrak teati edildi. Sonra akseden bir habere gCSre: halinin takyit edilmesi dütü· 
t.~lerineç~kilbdi. Ve takımlar - Pükümet, memlekette r.ülmektedir. 
~~Çtil ısa et eden kalelere ynk ve yolcu taşıyan otomo- Haberi şu basit ıekline irca 
b tr. () 1 l 'tlad yun tam saat beşte billerin ayni firmadan o ma arı ettikten sonra bu husuıta hll· 
//k_ 1

' için tetkikat yapmaktad~r. . kümete teklifatta bulunulup 
Gol /st b l d Eier bu haber dogru 158 bulunulmadıiını tetkik ettik: 

~ •k I an U un ur kelimelerio arasından çıkan f Devamı 4 üncü Hyfamwla) 
anı stanbul takımı l mana ıudur: 

Dilzce, ( Husuıl ) - Bura 
sandık emininin oğlu ve ıabık 
tapu memur~ Adil B. intih~r 
etmiştir. Adıl Bey, başka hır 
yere nakledildiği . için °!li!e
essirdi ve bu yüzden ıstıfa 
etti. Bir yazıhane açıp çah
şıyordu. Bu zat, geçen gsce 
ailesini kom~uya göndermiş, 
çocuklarını uyutmak için ya-
nında alıkoymuş, çocukları 
uyutmuş, sonra gramofonu 
kurarak en sevdiği plikı yer
leştirmiş ve ta~ana ast.ığı. ipi 
boğazına geçırerek ıntıhar 
etmiştir. Hadisenin şayana dik
kat noktası ıudur ki: Genç 
adim intihar ederken ayatının 
allt.ilta, birt•J koymamlf, ipi 

intihar eden Adil Beg 
boiazina geçirdikten sonra 
ayaklarını yerden kaldırarak 
adeta inatla kendini boimuş
tv. Adil Beyi tamranlar ken-

' diaini severlerdi. Bu akıbeti 
herkeae " yazık oldu ,, dedif!ti. 

• 
lngiliz 
Casus 
Teşkilatı 
lngili:r.lerin şark caauı teı· 
killh reisi Compton Ma· 
kenzio hatıratını neşret• 
mittir. 
Bu hatırat lnfilterede çok 
b&yllk bir allka uyandır· 
mı,tır. lo,Uiz pzeteleri 
bu kitabın, ıimdiye kadar 
çıkan cuaaluja ait bOt&n 
kitapları 11Sl1edo bırak· • 
biım yazıyorlar. 

Yakında: 

"SON POSTA" 
jotunJarında okuyacaksmız -

Harp 
-tc 

Geliyor,· Bir 
* 

An 

Evvel Tedbir Ltizım .. tj 
YAZAN: MÜSOLINI ~ 

Roma, (Hususi) - Cemiyeti 
Akvam sulh encümeni tahdidi 
teslibat konferansının içtima 
tarihini 1932 şubat 2 olarak 
teabit etti. 
· Bu tarihin daha öne alın· 

maaı çok temenniye ıayandı. 
Fakat bu mühim meselenin 
milzakercsine başlıya bilmek 
için birçok hazırlıklara ihtiyaç 
olduğu miltaleasile bu tarih 
bir sene ıonraya abldı. Hal
buki bu meselede her geçen 
giln kaybedilmiı bir gilndiir. 

iki Buyuk Tehlike 
Bugün bütiln dünya çetin 

bir imtihan içindedir. Harp 
tehlikesi iki menbadan geli• 
yor. 

Birind tehlike, bolluktan, 
senet ve refahın artmasından 
geliyor. Bilhaua bu servet ve 
refah diler milletlerin ıeviye· 
sinden yukan çakarsa, o mil· 
lette Pdl bir ~ '" ua
met tevlit ediyor. O nkit bu 
m1Uet bqkaJanna tahakküm 
için yarahldığı zibabına dO· 
ıOyor ve kendisini kontrol 
edemiyecek hale geliyor. Eski 
Roma, bunun en iyi misalidir. 

ikinci tehlike, milletler ara-
11ndaki haksızlıkların ve mllsa
vataızlıkların tevlit ettij-i kin 
ve acıdır. Bu kin bazan o de
receye varır ki, evvell dahili 
isyanlara, sonra da umumi bir 
harbe sebebiyet verir. 

Bir taraftan daha ziyade 
zenpletmek iıtiyen, diğer 

--

ltalgan Başvekili 
1 Bu makale ltal1a Batveklll tara· 

fındH ya:ulmı,tı.r. TtırkJ7ede nqlr 
halıdu ıazet .. tz.e verllalfllr. J 
taraftan açlık Te mahrumiyet 
içinde kıvranan milletler, har· 
bin iki büyük imili olmuş· 
lardır. 

Bugünkü Vaziyet ~~ 
Bugtın milletlerin çoğu as• 

keri masraflarım kapatabilmek 
için tahammilliln fevkinde vergi 
yükü altına girmiılerdir. Ayni 
zamanda bu milletlerin birçoğu 
geçen harbin borçları ve bUtün 
dlinyayı kasıp kavuran iktıaadl 
bubramn tazyiki alt.oda eıil• 
mektedirler. 

Buhran içinde bulunmamıza 
( Devamı S inci aayfada ) 

Hizmetçilerin Azameti 

---- -..---...._ 

Kadın - Hizmetçiye telefonda kaba muamele elrnişsia, 
kızd., çıkb, gitti. 

- Erkek - A·ı o hizmetçi midi? Ben ıiz zannetmi1tira." 



r Halkın Sesi ] 

~T~~~B-a-nk-a-----T----1--h-------D-~~-~~~~k~~~ ütün n isarından ünkü · ~ 
Be ediyenin Sa.. Hissedarlarının Ç k I k Tramvay lstatistiki Yapıl 

DABILI ABBBLBB Günün Tarihi 

la ·yeti Var Mı? u.u··rrı·yetı• em r 1 n mıyaca vazası Yap\lan bir i tatistikc ,ar• n 4 l\.~ memleketimiz dahilinde 929 -r 
Belediyenin "tek taksi• B h B k } ki sinde 44337 çift evlenmiştir• 8' 
hakkındaki projeai, ıınnün Adapazan Bankasının çet . aça çı ıktan Üşte • •• Tramvaya Ters Taraf- miktann (18279) unu şehirfil~ 
meselesi oldu. Bazıları lçtimakiında Hadiseyi t A ı s· G ( 26048) ini de köylüler t~" 
diyorlar ki: Belediye bu Birkaç ıtn evvel gazetelere ıcçen bir haberde, umumi an t ıyan ır enç etmiştir. 
işle utroşam::z. Çnnkü Komiser Anlahyor vaziyet il alA.k dar olarak, b zı d irelerde oldnmı aibi Ağır Surette Yaralandı Şeh • • d (280) 
kanunlar belediyeye böyle -e- •• rımız e 
'Jir hak ve vazife verme- Bazı gazeteler, Adap zan Tütün inhiaannda da kadrolann daraltıl , '>.,. töyleniyorda. Dlln feci bir tramvay ka- Alman Poıı·sı· 
mişti.r. Bu hususta dün ticaret bankası heyeti umumi- Binlerce memurun atisi ile alak~dar olan bu haberin u11 olmuf, lbrnbim isminde 
konuştuğumuz. şoförler bize yesinde his edarların bankanın b kik 1 ı fn bir genç Çemberlitaştan gc-
•rnnlan söyledil n a · nte mukarin o up o madığını hisar ldareal mll-
'W'- muamelabnı tenkitte salibi- · _..J k B çerken, o •ırada hızlı aiden 

Nuri B. (C g· atoğlu, olla- dnrü Behçet Beye 80RıU • Kat"iyctle tekzip etti. chçet •· 
yctlcrini kemali aerb ti ile bir tramYaya tera · taraftan 

fenari maliallcıinde, Çata]çeş· istimal edemediklerini yazmış- bey diyor ki : atlamış, fakat bu tehlik i va-
me karşısında 32 Otomobil ı rdır. içtimada lkbsat eka- - "Bize DU hususta bir habel' gelmedi, gelemezdL Çlln- ayeti r6ren biletçi, bir kaza 

ı hibi.) letini temsilen bulunmuş olan kU kadromuz ve masrafımız fazla delildir. Olsa olu bua olmamuı için .Eil çalmış, vat-
- Ben diyorum: Belediye tic ret komiseri Bahri Beyin memuriyetlerde nakiller olabilir." man tram·Hyı birdenbire dur-

bunu yapamui aalihiyeti yok- bu hususta fikrini sorduk, dedi Bu cevabı aldıktan sonra Behçet beye ttıtnn mahreçle- durunca lbrahim yere düşmtif, 
tur. Tek tak&i yapmak için ki: . . . al 1 t afuıd 1 . h b d • t hlikeli 
bıı arabalan atmak IAzım. nmızuı az mq o ması e r a yapı an neınyab " ma - atın an agır Ye c ıu-
Bu bir ervettir. - .. Rumamc dahJlinde aöz reçlerin nasıl çoialbl bilecciiai •orduk. Behçet bey rette yaralanmı,tır. 

lif- söylemek ve bankanın mua- dedi ki : 

Ş f N • B ("459 melitıni tenkit etmek bisse-o ör un • &. numa- - Tııtnnlerimizin mahreçlerini çoi'altmak gftç delildir. 
rah otomobil sahibi ) darlarııı sallhiyeti cllmlesin-

- Zaten şoförlerin hakkı- dendir. Hi ed rlar bu vadide- Bunu temin etmek, ddta ziyade ttlt il çiftçilerilo tliccarlann 

m müdafaa eden bir kimse kJ ulihiyellerini kemali &er· i~clir. Maksadı ızı iz edelim : 
besti ile istimal etmi•lerdir. A - Kaçakçılık ort dan kalkhğı takdirde y prak tntnn roktur. -r 

Jfı- Ancak bankanın şahsiyeti ma- sabşlanmu tezayüt edecektir. Şimdiki halde üfua bqına 
~at 8. (Langad , Tramwy neviyesini müteessir ve blitün kıyılmış tütün ve aig-ar isülalAkiib senevi (800) gramdır. 

caddesi, {184) numarada (2548) hisaedarlnnn m nfeatini b lcl- Kaçakçılık olmazsa bu miktar (t,5) kiloya baliğ olur. Buglln
numaralı •otomobil sahibi) dar edecek mlinakaşa ve mü· kü aabşlanmızda yan yarıya eksiklik vardır. idare senevi 

- Buna hiçbirimiz razı de- t lcalara yer verilemezdi. Bu 
iiliz. Çünkü kıymetli arabala- baklannı tahdit mahiyetinde zürradan (12) milyo kilo tiitüu almaktadır. 
nmız kıymetsiz oluyor. Hem- uf k birşey vaki oldiae hal Kaçakçılık olma alac ğımıı: tiitliD miktan ( 20 - 25 ) 
de fuzuli masraf çıkıyor. mucü, mahk medir." milyon kiloya baliğ olacakbr. Memleketimizde vuati (45-50) 

.. Bahara Girdik.. milyo• kilo tltln istihsal edilmektedir. Bunun yanmıı biz 
Znhttı Bey ( 1961 numaralı almlf olacajtz. 

otomobil sahibi) Fakat Anadoluda Kar B- Komşulanmızla rekabet ve maliyet fiatl nnıo ucuz oJ. 
- Zaten işler zayıf. "Tek masmı temia etmek için iyi cina tütün yctiftirmek, lnçskla 

taksi Jf olunca çok ı:ıu.·ar ede- y a gw ı y o r -'-
ıörmez d nilen neTileri ayn ve denkleri temiz olar~ İfle-

ceğiı:. V ekiletin bunu kabul Dün lr"8.llbulda talimine k ill · ak ı dı 
etmiyeceği aöyleniyor, işallah mek, çürii Ye Yet. en atın Azım r. 
etmez de biz de zarardan kur- mu-.afık olarak güneş açmış, C - Ttıtün alım ve ıatımım denk halinde ambarlarda 

bilhassa 6ğleye d<>iro bava 
bıluruz. <fc tam bir bahar h vıwnı andır- yapmak 

Şevket B. ( 2305 numaralı uuşbr. Fakat bu aabah uya-
.. 

otomobil sahibi ) nanlar gü.neti tekrar bulat 
- Otomobiller zaten idare arkasınd ve havayı da tehli

etmiyoruz. Tek taksi olunca keli bulauşlartlır. Maamafib 
tamir, bemin ve parça para- artık kışın avdeti ihtimali 
la.~ diye vereceğimiz p ralar- yoktur. 
elan b ka para da kazanamıya- Anadoluya gelince, dtiıı prki 

cağız. 
ve şimali Anadoluda kar, va

tı -.e cenubt Anadoluda da 

Söylenildiğine göre ttltUn inhisar idaresi İsviçre Ye şi-
mnli Amerikada d birer tütnıı faltrikaaı açmayı diifünmcY

tedir. 

Bu gar Kı 
An arada .. 

ı Yuna cb'uslan 
Geliyor 

Bir Otomobil Parçalandı 
Amerika ıef aretaneainin 96 

numaralı otomobili T araby da 
Tok atlı yan öniiDden geçerken 
doktor Servet Vasıf Beyin oto
mobiJi ile mtisad me ebniş. 

miisade e n ticesinde Servet 
Beyin oto obili har p ol uştur. 

Bir Kaza O ha 
604 No. oto obil G~ta

dan geçerken Aziz iamindc 
birine çarparak başından eğır 
surette yaralamıştır. Şoför 

kaçMlfbr. 

ea,ından yaraladılar 

Şirinyaıı Ef. isminde biri 
dün gece Kasımpaşada evine 
giderken karanlıkta tılan bir 
taşla başından yaralanmışbr . 

Bir Taarruz 
Emin isminde biri F eriköyde 

oturan Esma Hanımm evine 
taarrm ettijinden yakalan
mııbr. 

Böyle Dayak Atllır 

Dün 9ehrimize Romanya tarf' 
kHe 280 Alman polisi gclasif fi 
nhtımda Polis müdürü ile pol~ 
müdüriyeti erkanı tarafından kl1' 
ılıınmışlardır. Heyetin i>afll',ı. 
Almanyanın muhtelif mıntakal•· 
rının poJia müdürleri .e cin•re' 
mo.aası şefleri vardır. 

Almo.p polisleri sivil kıyafet' 
tedirler, yalnız yakalarında bir'1 

rozet taşımaktadırlar. Şebriaı~ 
dl>rt ırün kalacaklar, muhteh 
mibeleri ziyaret edeceklerd~ 
Heyetin terefine Poliı müdürlYe 
tarafından bir çay ı.iyafeti 'fC~ 
leccktlr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Hoiiv"!lt 

1 ı Matmazel Nelli - Bak Hasan bey 
bütün ( Holh'Ut ) san' tkArJan ıeni istikbale 
ıelmişlcr. 

2: H an B. - Pazar ola yıldız başılar, 
pazar ola san'atkir batılar, merhaba, mer
haba, merhaba ..• 

3: Hasan B. - Aman yalı~ . d'trun, beni 
karya tulumba yapıp ır~klcre çıkarmayın r 

10" 4 : Hasan B. - Göğe çıkmıya a l t;t• 
burada bukadar y•ldız var, hcpiaisl ı" 
a"':ırken yerde buldum. 



~liergün 
\ Hasta Kim? · 
~ Demokrasi Mi? 
Herhalde Değil! .. 

~ Latuı. M. ZEKERIY A 
tııthtelif b~t etraf mda çıkan 
tile l1 . rı~ayetler münasebe
~ b.akinııyeti Milliye gaze
~ed ır nıakale yazdı. Bu ma-

e deniliyor ki • 
411 Bitd • 

-. en obıyanlar oe,.en ....... Jeıı.i f • T "-C . . arkalar vücuda l'etir· 
l>~,~Çlft ııtrattılar; timdi fırkayı 
ler. C &inak için didinmektedir· 
'-•tlı~Çe~ ~ene Milli birlik bozul· 
"- d gıbı, bu sene ve gelecek 
"ktır ~~rlra birlitf bozulmaya· 
.._, • •tden olmıyanlaran ıeçen 
li.at11 Parolaaı 11 demokraal • idi. 
• L Parola11 11 aınıf tır. 

•tilıa " " lltt . batta mesleki temsil "-f: takip edileceği ve bu 
d nıeclise liakal 150 çift· 
~h'uı alınacağı haberini 
'·uriyet" refikimiz ortaya 

i-B~ leneki intihapta gençli
tiıd t .. enı~~yet verileceği habe
~ :olitika,. gazetesi işaa 
... ili. 

--~ubtelif zilmrelere mensup 
!İt. Us~~ intihap edileceği 
~~tinı gene .. Politika " re· 
' O ıı çıkarmışb. 
)\ baı~e "Hakimiyeti MiUi
~efikimizin .. bizden olmı
'-leı " tabirile kastettiği kim· 
ti ~; gazetelerin sahiple-

~ . 
lh~nıiyeti Milliye yine ayni 
-qıeainde diyor ki: 

...: Avnıpada Franaıa lhtillllnln 
~kraaiai haatalanmıştar. Bu 
~ lığın her tarafta nabetleri, 
~ •trıları, ihtilaçlan göze çar-

~-· Fakat demokrat olmak 
""" bu hastalıkları bir millete 
~ra etnıek lizım olduğu na
~ C&i belki yalnız bizim eskl
'5tı:ri bildiğimiz latanbul ruu-

iacl41 revaç bulmaktadır .. 

' Btı •&tarların biraz aşağısında 
ı !~ lııütaleayı okuyoruz: 
M"-e aile fırka11 büyük cemiyetin 
~ 1c blenfeatlerinl dütilnerek 
ta,_" •e huauıi menfeatlerl t-na 
~•Yar etmeyi prensip olarak 

'-taıc bı-. Sağlam bir demokrul 
" ııhhatte bir cemiyetin 
~olabilir. Cümhuriyet Halk 

~ b~u sistemden vazgeçecek 
"-~ •likiı tekimül ettirecek 
~ it:_. ~eUendirecektir.,, 

'~ fıkraya göre demok
~ -..atalanmıtbr ve a:ıcak 

~~ann ve hasta cemi
~ ~ ıatiyeceği birteydir. 

I~ · fıkraya göre üıe Halk 
""~~ gayesi memlekette 
~il bir demokrasi kur-

L_ ':1-ılh-. -~ .6 .. ı d<>tru? Demokaai 
" ... niçia almak iatiyo
~taokrui yapmak isti-

' niçin onu istiyenleri 
ı. itham ediyoruz? 

( 

c Etıanm Londra Sefiri 

• Hacca Gidiyor 
~~anın aabık Loaclra 
~ Ştıc.&ddevle hacca ait-
'~ diba tehriuıize ıel-

-.talrahlar Muhakem~i 
' ~ • Talik EJi~i 
'it, '::ide rll'yet edDmeLte 
~ la talyaWan'.2 mu~e.,. 
~. °'l•nıbe ı&na ...... 
~ '-!!t·~ '9dilmift!r. bdnc:! 

'""-•• akt .ı.....am. 

1 - lsviçrede bir doktor ıeoçlik qıaı 
keıfetmi{. Bir .-nç bununla aşılanınca 
artık daimi aurett• ıenç kalacak•ıfo Bir 
ihtiyar atılanıraa gençletirmlf. 

SON 

2 - DGnyada ba qıdaa btifade etmek 
latemlyeeek ldlll8e bulunama&. Herku ••nç 
kalmak, ber ilatiyu ıençlqmek uter. 
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S - Ba Afi belki benlb bir rl"Hyettea ibarettir. 
Fakat hakiki •-çllk .,... beplmldo elindedir ı 
Zamammaa uamt faydab 11urette seçırmek. Geıav 
Utıaf kala.. klfelerlad.. aall7 ... 1 teylerle lld• 
reoler elbette daimi ...ate llatlyar aayılarlar • 

BUGÜNÜNı TELGRAF HABERLERİ 
Fransızlar 

Gümrük İttihadına Karşı 
Nasıl Tedbir Ahyor 

Paris, 3 (A. A.) - Alman
ya ve Avusturya hllldkmetlerini, 
bir gllmrük itilih akietmek 
hususundaki niyetlerinden rilcu 
ettirmek için takip olunacak 
usulden babaedea Maten p
zetesi diyor ki ı 

" 16 mayaata bir A Yl"Upa 
komitesi teklinde toplanacak 
olan 25 veya 30 Hariciye na
zırından mllrekkep heyet Al
man • A vuaturya tqebb6slntm 
gerek iktısaden •• ıerek D
yaseten Avrupa birliii eauana 
mugayir olup olmadaj'ıaa tet
kik edecektir. 

Bu bapta cereyan edecek 
müzakerat ve :ttihaz olunacak 
mukarrerat bir hükilm mahi
yetinde olmıyacaktır. Yapılan 
ııın hatalı olduğunu Al
manya ve Avusturyaya ~ö1-
termek, merkezi ve far
.ki Avrupada ticari mlibadele
leri ıslaha ve mevcut buhram 
tahfif ve izaleye matuf bir 
plan tasavvur ve tanzim etme
nin munbuıran ke111dilerine ait 
olmadığını ispat etmek için 
başka birtakım teklifler ıer
dedilmesi muhtemeldir.,, 

Meb'usluğa Namzet Gösterile
cekler* El' an * Belli 

Jf. 

Değil •• 
Ankara, 4 (H.M.) - Halk fırk•1tn•n umumi kitipliii, 

meb 'ualuğa namzet g6sterilmeleri ricuı ile müracaatta bulu
nanlann ilk listesini olduğu gibi, ikinci liatesinl de hamlamı.
br. Bu iki U.teye giren isimlerin adedi şimdiden 1400 e yak
lqmıştır. 

Fakat Gazi Hz. bu listeler &zerinde tetkikat yapmaya he
nlb: bqlamamıılardır. Gelecek Ufla içinde başlıyacaklan 
tahmin edilmektedir. Bu itibarla meb'ualui• kimlerin namzet 
ıWerileceji el'an anlaplmamıftır. 

Mecliste Amele T araftarlan Da Bulunacak 
Buna rağmen muhtelif rivayetler el'an devam etmektedir • 

Tahminlere nazaran değişecek meb'us haddi aagarideü. 
Bunların yerlerine gelecekler, yinft-ıeıvelce söylendiği gibi tilc

car ve çiftçi arasından. seçileceklİfA Şpn pyiaya nazaran arala
nnda ( 1 O) tane de amele taraftar da bulunacaktır. 

Bu münasebetle lstanbulda ismi çok maruf olan Numan 

ustanın da talepname verdiği zikredilmektt-dir. 

Gençlik Hakkında Muhtelif Tasavvurlar Vardır 
Ankara, 3 - Halk fırkaamın gençlik tetkilib hakkında 

bOyllk konil'ede mllhim kararlar .. y~rileceği anlatılmaktadır. 

Bu arada bir de encümen teşkil edil rek bu teşkilat için bir 

nizamname yapacaktır. 

Damping Yok Mu 
lzmir Sovyet Konsolo

su Diyor ki: 
lzmir, 4 (H. M.) - fzmirde 

dört gftndenberi piyasayı teli
f& veren muhtelif fayialar 
dolaşmaktadır. 

Bu ıayialMın eauı, bir iki 
cOmle ile hnlie edilebilir : 
Rusya lzmire vapur?ar dolusu 
manifatura, ayakkabı ku· 
maft çimento göndermi" 
piyasa birdenbire mühim su-
rette dilfecekmiı. 

Kulaktan kulağa akseden 
bu climlelerin ne dereceye ka
dar doğru olduğunu öğrenmek 
&zere ~o vyet konsolosanesine 
müracaat ettim. 

Aldığım malümat, rivayetin 
hakikate mukarin olmaktan 
çok uzak olduğunu gösterdi. 

Konsolosanede söylenen şu-
dur: 

"- Bugünlerde İzmire Kı
nm Yapuru gelecektir. Fakat 
içinde manifaturaya mateaJlik 
qya yoktur. Sadece çimento 
vardır.,. 

Ayni mesele hakkında Rus 
ticaret mlimessilinin söylediği 
de ıudur: 

- Rualann lzmirde Damping 
siyaseti takip ettikleri haberini 
salahiyetle tekzip edebilirsiniz. 
Bu siyaset sadece Avrupada 
tatbik edilmektedir. 

ES 
Sayfa 5 

Sözün Kısası -Türkçede 
Şimal 
Tesiri o1 

P. S. -
Dostumuz Vail Nurettin B. 

1 

Türkçeyi Tatarca kelimelerin 
istili etmesinden korkuyor. 
Ona bu endişeyi veren nedir? 
Yalnız Vakıt gazetesinde Ab-

' dullab Bat. imza.sile çıkan ma
kale mi, yoksa uzaktan uzağa 
kulağımıza gelen bazı rivayet
ler mi? 

Abdullah Beyin maka!esini 
okumadım ; okumuı olsaydım 
bile, herhangi bir muhar
ririn indi mOIAhazalarmoa, 
Türk dili için büyilk l:.ir 
t !hlike görecek kadar vehme 
diifmezdim. Fakat, rivayec 
edildiği gibi, Dil encümeni 
hazarladığı biiylik IGgatin içim» 
binlerce Şimal kelimesi İll•e 
ediyorsa biraz diişünmiye de
ğer bir mesele karşmındayc. 
demektir. ~ 

Türk dili n~erinde eskide~ 
beri esen bu Şimal riizgin. 
bizi, hele lstanbullulan diiima 
Oşütmllşffir. Arap ve Acem 
tesirlerine karşı mukavemeti 
biraz gevşeyen Rumeli vo 
Anadolu lehçeleri bile, Tatar 
şivesine ve kelimelerine Türk 
hududunu ğeçmek için pasa-
port vermemiştir. " Ôtkiinç .. 
gibi Türk ıivesinin bir "rafJex ... 
şiddeti ve aürati!e reddedeceği 
muhacir kelimelerden hiç en
dişe etmiyelim. Dil encümeni 
bu tlirlii kelimelerin tamimi 
için bir kanun neırettirmiye 
kalksa bile, hiçbir Tnrk, dit-
lerle ceviz kırar gibi ağzını 
inciten bu keJimeleri kullanmaz. 
Usuln istikrai olan lisaniyat, 
ammenin kabul etmediği keJ. 
melerin bir dile zorla ao- ı 
kulamıyacağmı temin ediyor. 

Bilakis, ıünün birinde, ti· 
maideki ırkdaşlarımızın Tllrlr 
şiveaindeki tath musikiyi dil
lerine tatbik etmek isUyecek· 
lerini umalım ve pzcl Tiirk· 
çemizde, herhangi bir Tatar• 
cık istilasından korkmıyahm. ~ 

I YENi TEFRIKAMJZ -

Türk Gecesi 
Dantzig Limamna Leh Harp 

Gemileri Girmiyecek 

Şimdiden temin edi!diğine göre fırka ıubeleri b6tnn m~m
lekette her tllrlil gençlik faaliyetlerine merkez olacakbr. Blitiln 
spor ve güzel aan'atlara ait teşekknllerlo diğer mesleki ve 
ilmi cemiyetlerin bu teşki'At dahiline alınması çok muhtemel
dir. Halk fırkası merkezlerine (Halk evi) iami verilmeli de 
tahminler meyanındadır. E 

• "Kantervil şatosu hortlağı" 
rzurumda Istan- umindeki edebi tefrikamız 

Dantzig, 3 (A.A.)- Serbea 
Daotziı bilkümeti, Lelıiatana 
bir nota vererek " Gdinıen " 
namındaki Leh limanınm iD
ıaab ilerJemit <1lduğundan 
dolayı bundan sonra Dantzia 
limanına Leh harp pmileriniD 
Jirmesını tabb memnuiyet• 
almıt oldupnu bildirmiştir. 

Muğla TlltOnlll"i 

Müntehibi Sani intihabı Devam Ediyor 
DOn Ankarada mllntehibi uni intihabına bq)anllllfbr. Re7 

verenler adedinin bet bin olduğu tahmin edilmektedir. 

Romen Kabinesi İstifa Etti., 
Bükref, 3 ( ı\. A.) - Parllmento içtima deneainl ikmal 

ye meaaiaini tatil etmiştir. 
Matbuat hürriyeti baklandaki kanunun mtlukeral ean~cla 

ticaret nazın M. Mironesco, ekseriyet b&ktmetinin aoktal 
nazanna muhalefet etmit bunun &zerine kabine istifa etmiftir. Muğla - Geçea MiM tl

tlllılerin iyi para etmui ytlziin
den bu aene fazla miktarda 
ttltDn elemek için hazırlıklar r 

Yardı. 

"""'! 

• 
ister 

• 
inanma/ · • 

ister 
• inan, Kqm fula ulıaua ft pj-

murlana le••• fidanlarda 
tahribat ,.pb&m ma fuh mi!ı
t.arcla tDtllD ekilmlyecekt:JP. 

Trabzcn lktısadl Yaziya:i 
Hai<kmda Bir lçti •. 1a 

Ticaret oda• reİli 
Nemli zade Mitat Bey 
Rua dampingi bıkkında 
gazetelere beyanatta ba
lunmUf. Diyor ldı 

"Ruaya hnk6meti k&r 
ltiden mahaullb ucuza 
aldıp ft ameleaine de u 
para Yerditl için, malJa. 
nm hariçte ucuza uta-

biliyor • ., 
Bizim ticaret od .. 

reisimiz Ruayadald a11 
ve btihaal teraiti hake 
landa bulcadar plil 
olursa, artık Aft'UpA pl
yualan " d&nya ticareti 
baklanda piyuamm ft 

tncearlanmm tenm ede
bileceklerine, 

bul Yangını 
1 

bitmek üzeredir. yerine genç 
ve pek maruf Fraru:ız mu
harirlerinden " Paul Mo • 

Radyo Şirketi Taşra) a rand,. ın: 
Jstanbul Sesi Dinletti 

EYelki gece saat ıel:izi yirmi 
reçe yeni postanen!n karıı-
smda, küçük esnaf tarafından 
İflal edilen arsanın içindeki 
barakalardan yanp çıktı ve 
her taraf tahta olduğu için 
birkaç dakika içinde büyüdü, 
btiytik bir ateş halinde yük
seldi. 

At .. İll çıktığı enell po1-
tane tarafından 16rillmDftl. 
Derhal etfaiyeye haber ffri!di 
ve etfaiye de çek kısa bir za-
man içiade yetifti. Bereket 
venin au da bulundu ve atq 
bqka bir yere sirayet etme
clea aindOrüldil. 

l..tanbul Radyo firke!.iııin 
daireai _yanpun tam karp
ama ltabet ediyordu. 

Şirket enell dinleyicilerine 
JUllDID çıktıimı haber verdi. 
Sonra ela mikrofonu pence
reden çıkararak abonelerine 
etfaiyenin boru aealerhü, oto
mobil gllrlltlllerinl ve •eydam 
dolduru ballan baimflanaa 

1~ürk Gecesi f 
isminde büyük bir hikayesini 
neşredeceğiz. Maruf edip, 
bu eserinde, mütarekeden 
aonra lstanbulda geçirdiği 
bir ıeceye ait elim bir ha
brasını an1abyor. Bu eserde 
heyccanh bir maceradan ~ 
ka, ecne1'i gözilyle girülen 
latanbula ait milmtaz livha· 
lar ve tasvirlere de tesadnf 
ede~ebiniz ve büyük Milli 
tefrikamw ncşradecejimiz 
güne kadu, bu canh eser, 
sizi her fÜD tatlı bir cere-
yan ile sürnkliyecektir • 

}isa, gerek nbula ve gerek 
villyetlere bir l.tanbul y~ 
11nında ifitilen aeslcri dinletmİI 
~dL ~1 

Trabzon - Bankalar, tica
ret odua, bona heyetleri " 
ttıecarlard1.11 mllrekkep bir 
p. up nliah riyuetinde bir 
içtima yapıp T rab7o;;ıaa 
ticari ft lktıs:ıch tuiyeti Dze
rlnde mlldanlei efklrtla bu- /.ter inan, lmw l1tanmal 

lwauqlarcb ..... 11 • ..ı·-..-------~~-~---

. dinletti. Aruıra da 1an11nm 
tarzı seyri baklanda fpikeri 
•uıtuile mal6mat YerdL Hu-

Anlqıhyor ki lstanbal ra.ı.;) 
JOIU YUıtalarım bhu daU 
genİfletebibe mdaofoamm t.
tanbulun muhtelif l~glla
lanada dol&fbı'arÖ prosruu-· 
na b1ra daha tenenll verebi•] 
lecektir. ln11Dıh ba da olur. ,. 

~ · ( 



TANK Harici H aberle! 

Amerikada 

OLACAK ~:kçılığı 
Bulgarların Rekabetin
den Müteessir Olmıya 

Başladı · 
Isparta, J (Niıan) - Birkaç 

esaslı istihsal ve ihraç mad
deleri vardır ki harici ticaret 
müvazenemizi temin için ancak 
onlara gilvencbiliriz'.: Tllttln, 
incir, fındık ... 

Bu kiiçük tertip içinde ıtıl· 
yağ da memleketimizde meb· 
ıul tedarik olunan bir madde· 
dir. Hepimiz biliriz ki bilhaua 
laparta havaliai aii1 bahçelerile 
Te g(1l ıllzen imalltanelerle do· 
ludur. Umumi harpten enel 
lıparta harice, senede yilz bin 
albn liralık plyaiJ ıatardı ki 
bugiinkn para ile l ,000,000 
lira demektir. 

O zaman memleketimizin bu 
hu maddeıini en ziyada Al· 
manlar, F ranıızlar Ye Ameri
kalılar alırlardı ve bir miskal 
,Wyağının fiab albn para ile 
80 kuruttu. 

Fakat umumi harp ile be-
raber bu maddenin istihaal 
yekunu da &"ittikçe azaldı. 
Köylll zaruret karııaında rtU 
fidanlannı ıökmiye ve bunun 
7erine buğday ekmiye mecbur 
oldu. Fakat cihan harbinin 
alevi ıöndilkten sonra laparta
da ·gnlyağcılık faaliyeti yavq 
J&vaı kımıldanır fibi oldu. 

340 ıeneainde harpten arta
kalan bahçe ve fidanlarla tek-
rar istihaale teıebbUı edildi 
Te kıımen de muvaffakiyet 
huıl oldu. Şimdiki halde ıene
de ytb bin liralık yağ ihraç 
edilebilmektedir ki bu da eaki 
Oıracabn ancak onda biri ka· 
dardır. Sabf yekfuıunun bu
kadar azalmuının sebebi yalnız 
lırtihıal nokaanhğı değildir. 
Ayni zamanda fiatlar da eıki-= 
line nisbetle bir miktar dilt
müştilr. Bugün bir miakal yai 
( 300) kurut ediyor. 

Halbuki Bulgaristan gfilyağı 
latihıalinde bizden çok ilerde· 
dir. Orada yalnız gill ziraatı 

" gül yağcılığı ile uğraşan 
a3 tane kooperatif .-ardır. 
Yağın ınznlme işi de en asri 
Te fenni aletlerle yapılmakta
dır. Bizdeki ıllzme aletleri iıe 
dededen kalma iptidai ye der-
me çatma ıeylerdir. Bu yüzden 
yağın milhim bir kısmı yaprak 

liütün dfuıya yeni bir harp 
için hazırlanıyor. Umumi har
bin facialanm bilenler, yeni 
bir harp ihtimalini ifittikçe 
irgilmekten kendilerini alamaz• 
lar. 

Fakat yarmki harp, a-eçen 
umumi harbi gölgede bıraka· 
cak derecede müthiş olacakbr. 

Y armki harp tayyare, tank, 
ıaz ve elektrik harbi olacak
br. Piyadeler tanklarla cephe· 
lere ıevkedilecek, ordular 
tayyarelerle bir taraftan bir 
tarafa nakledileceklerdir. 

En büyük tehlike havadan 
relecektir. Bomba tayyareleri 
yarınki harbin en korkunç 
ıillhı olacaktır. Harbin illnın-
dan yirmi dört ıaat aonra 
düıman · tayyareleri şehirlere 
hücum edecek, bombalarla, 
zehirli ıazlo.rla şehirlileri Ye 
ıivil ahaliyi imhaya başlıyacak
br. Onun için timdiden bütün 
milletler ordularına gaz maa
keleri almıılardır. Hatta Ruı
yada ıivil ahaliye bile gaz 
maskelerini nasıl kullanacak
ları ö&"retilmektedir. 

Şoförleri 

Bu taarruz aillhlanna 

kartı, bir taraftan da mti· 

daf aa ıilihları hazırlanmak

tadır. 

Meseli yannkl harplerde 

erklnı harbiye cepheye 

2it miye lüzum hiuetmiye-

lngilizler, Bü
tün Harbi Şe
hir Altında 
Gizli Bir Mah-

• 
idare zenden 

Edecekler 

cektir. ' den tayyarelerin, gemilerin Ye ı yer altındaki merkezden ıev-
lngiliz gazetelerinin verditi orduların hareklbnı idare ede- kedilecek elektrik kuvvetile 

malümata göre, İngil~ler bil· bileceklerdir. idare edilecektir. lngilizler 
tün bava, kara Ye denız kuv· Bu sayede dllşmana görün· ıimdiden bu karargahı teıiı 
vetlerini ıehrin albnda gizli k · · h b k k · 
b

. h d id d bil me ıızın ar etme miim Un lçın hazırlık yapmakla meı· 
ır ma zen en are e e e- olabileaektir. ıuldürler. 

cek yeni keşiflerde bulunmut· 
lardır. Londrada ıehir altında 
büyük bir mahzen yapılac k, 
burada erkloı harbiyenin umu
mi karargAhı tesiı edilecektir. 

Burası telıiz cihazlarile ordu, 
donanma ve tayyarelerle t~ 
masta bulunacaktır. Duvara 
aıılı büyük bir llvha üzerin• 

Alikadar 

Bu tedbirde muvaffakiyet, 
tayyare, tank ve zırhlıların 

kaptan ve pilotauz idaresine 
bağlıdır. Bunun içinde pilot
ıuz tayyareler, toförsiiz tank
lar Ye kaptansız iemiler ya
pılmaktadır. 

BiltUn bu harp vasıtalan, 

Eden Bir 

Almanların bu ıahada neler 
keşfettikleri meçhuldür. Y almz 
Fransızların tayyare ve ~chirli 
gaz hazırlıklarında pek ileri 
gittikleri ıöylenmektedir. 

HUlisa, y rmki harp, garp 
medeniyetini bir an içinde 
m hveden bir afet olacaktır. 

esele: poaaaında kalıp atılmakta Ye 
bu ıuretle kaybedilen eaanıın 
miktarı yüzde elliyi bulmakta· 
dır. 

Bununla beraber lapartada 
pkan yağın vuıf ve nevi Bul

Umumi ihtiyaçlarda Herhangi Bir Marka Otomobil K ullanılamıyacak 

] Bat tarafı 1 inci aayfada ] ı ıubesini. bu. it bir mftmeasilliğe 
rarlannkinden çok ytık-

k · H 1 t b ld b Meml .. ketimize otomobil it· kalbetmıştir. ae tır. atta ı an u a u- "' 
lunan bazı açık göz komiı- hal eden başlıca fabrikalar, Geriye, oldukça faal olarak 

1 Fransızların Sitroen, Berliye, ıadece Amerika otomobilleri 
yonculann, Isparta yağ annı 

Şuhalde karşı karşıya biri 1 katardan, son iki Amerikalı 
F ort, diğeri General Motoı müateana olmak Uı:ere, hiçbiri 
olmak üzere iki rakip •ar hükümete teklifatta bulunma
demektir. mışhr. (F ort) ise ademi ma

lumat beyan etmekte, General 
Motor ise şark merkezlerinin 
lskcndcriyede bulunması dolayı
ıile büyük işlerin oradan idare 
edildiklerini söylemektedir. 

toplıyarak harice Bulgar malı Reno; İngilizlerin Moriı; Al- kalmaktadır. Bunlardan da Tetkikatımız neticesinde öğ-
diye ıönderdikleri, buna muka- manların Mersedes; İtalyanla- (Doç) pahalı olduiu için son rendiğimize göre, iıimlerini 
bil de Bulgar yaX.larım kanı- nn Fiat; Amerikahlann Fort, zamanlarda faaliyeti durmuştur. saydığımız bu muhtelif fabri-

K D~ ~ G~eral Mo~r fi~ ~-~~~-~~-~~--~~~~~-~----~ 
brarak Tllrk firmuile aatbk· malarıdır. 
lan haber verilmektedir. Bunlardan Sitroen, Beril· 

Yeni tağiıiı kanununa g5re ye, Reno fabrikaları ıon gtım
btıytik bir ctlrllm olan bu hıı· rGk rGsumunun tezyidinden 
reketin tiddetle takibi lhım- ıonra faaliyetlerini tahdit et· 
ıeldiğini a~ylerken ıtilyağ'ı ı mitlerdir. 
istihsalinin fenni ve asri usul- (Mersedes) ve (Moris) oto· 
lerle birkaç misline çıkartılma· mobilleri ise, biriıi fiatının pa· 
sına çalışmayı tememıl etmek halılığı, diğeri iıe fazla revaç 
de vazifemizdir. görmemesi yüzünden esasen 

Esasen geçen Ankara ziraat fazla canlı bir halde değiller
kongresinde bu mesele üzerin- dir. (Fiat) a gelince: Memle· 
de ehemmiyetle durulmuı ve ketimizde blltUn rakiplerinden 
bazı faydalı kararlar da veril- evvel bir ıube ve büyük bir 
miştir. Bu kararların sllratle tamirhane açmış olan bu fab
tatbiki çok zaruridir. rika, itlerin azlığı neticesinde 

Süt Hülasasında Radyo 

Aktivite Bulundu 
Berlin, 2 ( Nisan ) - Şarkı 

Almanyada çiftlik ıabiplerin
den doktor Janıen, tıp ilemini 
alikadar eden mühim bir ke
tifte bulunmuftur. Bu doktor 
kendi ihtiraı eıeri olan bir 

aletle ıütü 320 bin tazyik 
ile muamele ederek bir 
hül!sa elde etmiş, bu hn
llıanın mühim bir radyo 

aktivite kuvvetini ihtiva et· 
mekte olduiu görlllmüıtur. 
Berlin kimya ve fizik cnıtitn
lerinde tahlil ve profesölerin 
tetkiki neticesinde süt hül.ba-
sanm ıiyatik ve kan kireçlen
meıile ihtiyarlık dermansızlığı
na karşı elektrikle tedaviye 
tamamen tekabül ettiği teabit 
olunmuştur. 

Binaenaleyh bu iki firmadan 
birinin ve daha ziyade, fstan
bulda bir montaj fabrikas. bu
lunmaaı dolayısile ( F ort ı un 
blikfımete teklifatta bulunmut 
olmasına ihtimal verilmektedir. 

.... 
Bu haber ile alakadar ola

rak fUrasını da kaydedelim ki: 
Belediyenin takıi otomobilleri· 
ni herhangi markadan olurıa 

olsun intihapta serbeı bırakan, 
yalnız karoserilerinin şeklini 
tayin eden tek taksi teklifi, 
ltiye ait tasavvur dolayııile 
kabul edilmemiştir. Meselenin 
esasından halli aüşilnülmcktedir. 

Nevyorkta iki BiD 
Kilo Müsa<lere 

Edildi f 
Nevyork, 2 (A. A.) -

deral memurları buıti0 dt 
tondan fazla afyon nılla' 
etmitlerdir. Bu müsadere .t 
len malın kıymeti takti 
iki milyon dolardır. , 

Belçikada Maaşlar lndirı! 
Bruxclles, 2 (A.A.) - .; 

zırlar meclisi, bir fll1 

franklık istikraz akti proje 
bazı veriilerin ve bilbass• 
zi vergiıine vaz'ı muta•• 
resmin tezyidinden aarfıJJ 
etmiye karar vcrmittir. ı5 b 

, franktan aıağı maq alaP 
0 tün memurlann aidatları 

den itibaren yilzde 6 pil 
tinde indirilmiştir. 

Almanya - Avusturya itli 
Bordeau:ıı:, 2 ( A.A. ) ,.,,, 

Petit Gironde razeteıiniıı 
muharririne beyanatta bul 
M. Herriot, ıon Alman .. f>. 
turya itillfını v him bir teW' 
addetmekte olduğunu bt 
ile demiştir ki : utki nefİ 
nelmilellik vardır. Biriıi d• 
F ranıayı haluız çıkarmıı.1' 
ter, diieri de idil ve ıı>11 

olmıyQ çalıfır ye delice 
hayal&ta kapılmaz.,, 

Buğday Konferansı 
MESAiSiNi iKMAL ~ 

- e 
Roma, 2 ( A. A. ) -

nelmilel buğday konferao:~ı 
hai projeyi kabul ett1 

ıonra meaaiıine hitam vetj'. 
tir. Bu projeden iıtint•Ç e 
dijine göre : 

1 - Konf erana, devleti' 
dahili işlerine müdahale 
mekten vazgeçmit ve 
devlete kendi iıtihıaI6t. 
rüçhan esaıına mliıtenit rtl 
ler meselelerini dahilde tF' 
ve teıviye etmek ıerbe5 

bırakmııtır. 

2 - Konf er anı, lıtoıd 
sarf ve tevzii için ihracııt 

pan dev etlerin mtlşterekell ~ 
ket etmelerini temine ç' 
mııtır. 

3 - Zirai krediain te~ 
huıuıunun Cemiyeti A 
mali encümenine havale 
tevdi edilmesi icap ed~·~ 

4 - Kıaa vadeli kr.~ / 
teşvik ve teıçi edilmesı 

tazidir. 

Kano Sürat Yarışı J 

Buenoş Ayreı, 2 ( A} ç 
İngiliz Parn , Kayedol1 
rinde Miss England oafl11~ 
kano otomobili ile yeıı1 ~ı 
rekor te!iis etmiştir. MuıJJ' 
tarafından temin edile~ef 
resmen kayıt ve t'J 
edilmit olan bir saat ~ 
dal..i sürat 103,49/00o 
veya SQ,9/10 bahri ~il.d~JSI 

E,ki rekorun ıahıbı 
kalı Garwood idi "e 1~ etmiı olduğu sürat 10~ 

berri milden ibaret bulutıll t 
Almanlarm lktısadi Kuro~ 

Berlin - Tücün. "e~I 
fa.ılalaştmlmaaı üzerıne. e 
cıgara paketlerinin içııııJıs''t 
yerine dokuz cıgnrs 1'

0 
0el 

tadır. Bu yüzden fiatl&I' 
tirilmemiıtir. 



Kari Gö•ll• 
Gördülclerlmis 

Bir Vatanda' Neler 
löylayor ? .. 

~- ,.. ...... , ...... 
~ ....... arwlil--'•' n. 
"-kit Bea Aduaa Uapuan 
._ ıade ltıçakçıyım. Ş. samu-
&e, ~alcaraı kaaaaaaaktaa lcbbıl. 
'1a ~ rlf•et bti1• ltlr me•u
tap 

6 
6 111 .. laut balla.le y;ı~ 

.., llJ• •ahkam ettir ... Mat
-.... arlcadatları ltua• luria• 
ıııa. ile mubtannın okama WI· 
~e.indea i.tifade ederek ltaaa 
lit• ttiklert S2 lira lıuauaç ..r
~IQl •ermi1e muktedir detlldlr 
-~a!•ıdıta mu ıu Umlhaberl, 
ltldı le deıaltler ve muktedirdir 
e., de yazarak bu •uretle muJa
ttr 1 1tfal •e benim de laapl• ka
htı l1llı latibaal •uretlle matdurl
-,_~• •ebep oldular ; ben de 
'- •ulatardan .. lciadlr •eremea 
... •-.. bile ancak .,a 4 lll 5 
"-ra •erebilir.. diye Umlhaber 
hl_ ." Deftertlar S.1• mlracaat 
-.r-.calaa: 

• ._ b Hapl• oldutu• takdirde 
.. a' &zlne kaybedecek •• laem 
t_ aleaa ekmeknı kalacak de
'- L. Defterdar B. olamaa c1e.aı 
... l.t1da1aı bıfzettl. Bu aaretle 

bapi.. rirecetim. 
~ilkltlnı Emllkl mUUye ılbl 
~ Wr daireden Haelltlal 21 
~ latlcar •e ba 21 llranaa 
.... ca lae S2 liradır. Bu da a,. 
"' eallbl dikkat oldutu ıtbl 
"-. •k ••ki •e •erek muaclclel 
lt •e lflla kanununun mlclafaa 
~Gzakvealnde bapla •edeni 
... ki lara yakaımu deniyordu. 
ML1- ~izim borç için bapaen taa
·-uıaıze ne buyurulur ? 

DGkkin .. rmayem on llra.lır. 
Ad-a. Uapaun U Ne.da 

VeA6i Usta 
t...~ SON POSTA ı Hazine lçla 
~lale taıyik hakkı kabul edll
._..tir. 

Bugun Beş Y uz, \' arm 
Be' Bin Olur? 

' .. .,.u" tiklyet ikinci clefa .... 
llllttirı 

Mlc1'lhtaJcaıede, Mimar Sinanm 
._.. .. le •aerlerlnden antika çini
~ !ileti.tur •• çok cemaatli bir 
'1ta e11apata camii nrdır ki bet 
~ lendenberi birçok yerlerin
~ alcan bu mabedin aon cemaat 
latJ llll Gzerinde aokaklara d6-
~:e anabkGm olan kurtunları 
..... alc Gzere dCSrt ay eYvel 
~idi. Y •tmur yatınca her 
la ~fa'-.ır takır akıyor. Camiia 
~ afıada ••••lardan aonra 
~ ele d4'kütmlye batladL 
~ tia çekmekte oldutu 
~ u:ue beraber bet ,aa lirshk 
' lllal yGzünden b\rkaç aene 
... ~ bet bint ıaal olacacata 

Glnaes mi? 

luadaakapı, Yanm baa Ne. C 

'"-......_ Mehmet --------
~TAKViM= 

'- a · Niaan • uı "-•"' 

OR, (fEJ)BfR Katl111 Ve Kalp Iıleri 

ALMAK LAZIMDIR •• Kari!er Bazan Çok 
Guç Sualler Sorarlar 

ltalya Başvekili, Bütün Dünyanın 
Dişine Kadar Silihlandığını Ve 
Harbin Yakın · Olduğunu Söylüyor 

(Baıtarah 1 inci aayfacla) 

rajmm blttn milletler bDylk 
ordular, blylk donanmalar, 
l»lylk laaYa kunetleri bulun
durmakta IU'ar ediyorlar " 
btttb bunlan, komıulanma ela 
ayni .. yi yapmakta olmuıaa 

atfa yapıyorlar. 
Sillhlaruu tahdit m...&elia

de laiçbir millet bqb bqma 
hareket edemea. Bu ltt• Fraa
l&lllll Yasiyeti ae in Ruay ..... 
ld de odur. Her mWet, k•tll 
bayabm emaiyet altuacla .... 
medikçe lilllalaamaktaa ~ 
ıeçemez. suıı.ı..-.kta 
•uıeçmedikp de Mll•ıtW 
temia ecle•n. H• wllletig 

aellmeti maayyea Wr um 
kuneti bulundunuya mite.-, 
laf bulundup mlhlcletçe la-.. 
içtinabı kabil oı..,... bir t-'-
likeclir • 

Harp Bütçeleri 
Tahdidi tealilaat muelelİ

nl diier bir noktadan tetkik 
edebiliriz. Eier bqkalan 
aiWılanm tahdide karar ..,. 
rirae, her birimiz ae derece 
ailih tahdidine rua olabiliria? 

Buıün Fransa Ye luıilt...., 
bnkümet varidabnın dlrtte 
birini ukerl buırhldara ~ 
fediyorlar. 

ltalya, ftridatmm 
birini ukerf 
tir. 

Kariler ...... .U419r ... 
••aller •orarlar Is} ~-- pka
•auuaıL Şlpb•is ltirçM milf• 
klllerfa f&rHinl ltuJmak kolay• 
.... Fakat far .. 4ltla Aalianaa 
A. Kemal imzalı ltlr llaritl .. 
aMlfı• ıu mektuptaki auale aual 
O.Yap verirslnia? 

Bu kari tliyor ldı 

" 10 J&fU'A ltlr r- im, ttea• 
retle m99pliim. Ufa ~hk ser-
••7•m .le Yardır. Bir Hnetlenlterl 
mahallemizde bulunan Wr •enç 
IDala HYlttlm. Manevi pederim 
ita kası almama razı olmuyor. 

Kaa, bana ayrı Itır e•e ~akıp 
eYlenmemisl teklif ediyor. Fakat 
iten karar Yer ... d• eYYel, dh-
111..ı lgal eden bir iki auale aia-
... ce•ap elmak a.tl1oru•ı B• 
im enelee .... nh mit, aftaalı· 
_ _._. •Jftl .... Baaa ayrat.. .. nm 
......._. lllyl-lyw. içki bllaaa-

,_. ··- ............... tabı........... flplM ediyor-. Sia 
........... ? .. 

Km taaa .. claa laalda.. .. .. 
... .... katlar "' ltirteJ 
.a..u. !al ..... ı.ı..t.a ayral· 
.................. J&rlD ....... ,.. .. 1c.,.. ......... 
..,.wtr. v.-1man ltld lnallu
... Wru -""fi .la..t ecleltlllr • 

IWt•lrllek -ol.. ıuclu ki, 
,trml ,.... Wr pDf e.ı .. 
........ ...... kaplJ'&Ul81J•r ... 
ima kuwlanaı ılrelıılllyor.., 
......... lıdıla • ..,.. ltu kuaurlu na
uruula aba ayade ... ,. .. o 
nldt l(eçh ... dik b.flar. 

8a ltlHrla ._ iMi nlenmeyl 
pek laayırh b•l .. ıyona-. Beni 
.u.ı.,.. e•lidam, a..ı. etme. 
Km blras ilaha lmtllıaa et. M••'ut 
Wr ,... lnaraltileeetfne kat'I au• 
Ntte kaaaat .. tlrmetllkçe Hlen· ... 

Kuler' b... .w.,.... • --
.......... ....a. -.edl7erua. Bu .a.. 
............. aektup ............ 
.. ..... .. .,. G.tUk " Ha........ ,,.... ........ ..-..., 
.... ...,..a-...kbr. Çalua ••lmap 
........ lclarelaaae..._ .P.1arak 
•lkAfatlaruu alalıılUrlw. 

• Sqpnl 
Nlçia onunla nipnlanmıya 

karar Yerdijin IWde, bana 
laanu pmne.dıa. Hiç olmam 
..kul Mbepler ıhtererek 
IMakaran bana bildirebilir ve 
lt.i kandarabllinlia. Niçin beni 
Wr OJUDW pi kardm ve 
atba. Bile.em. lmu I Bu 
uberi .W.ta• ..... nekatlar 
-p çektim, Hkadar aabrap 
cluychuaa " ben bu celaenneml 
a.tnba ...ı taa...mll etti-
lhae " .._..tim• hali .... ,_._; 

$imdi W&e H mektuba 
y....U. •ııha tltrlyer •• 
kalem twtnuyonnm. Kallıtim, 
fliıkııcle fdıyaalrmıt fibl 
t.ltb inin.tile wruyer ft 

bltlln Ylcuchm hararettu 
yam yer ... 

Baaa JU Sasaa. bana yaz. 
Bana, nlfin aıh-•11 mezara 
fllmtlapnı, aiçia bana vertll-

tha alz de dur;:tm ve 
niçin onula anmayı 
karar verditlal yu. 

Ben &yle hiMediyorum ki 
ıladerclilha mektup, ıabnp
lanm, aalan8I bira olaun 
dlncllncek, Wru olaan hafif
letecek. 

Sazan 1 Ôl~n qkı· 
mm• laabralarma ol.ua hllrmet 
ederek benden bu ricamı 
uirıeme 1. 

Ne olur Suzan 1 yuaca;m 
IOD bir mektup, Jı.u yeni 
qkaaaa aaaimiyetini herhalde 
ihW etmez. lialis 

Cenaze arabasını sekiz aiyab 
at çekiyordu. Atlann başlann
da ~miitlll maskeler ve siyah 
6rtüniln üzerinde altın iltrişim
Je Kantervil arması itlenmişti. 
Hizmetkirlar ellerintle meşale 
ler, arabanın etrafında geliyor 
larda.. Lort Kanteryil c-=naze 
elayı için INJlausa (Walea) ten 
l'elmifti, Virjinya ile heraber 
c •,.i1. .. i arabada idiler. Arkada 
a.dirha zevcesi, dalıa aonra 

Arkuı var 
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İstanbul ıVuhteliti Az Kaldı lzmir Muhtelitine 

• 
Mağlup Oluyordu. lzmirliler, Yarın Yapılacak 
Müsabakadan Galip Çıkacaklarını Ümit Ediyor 

(Baştarafı 1 iı:tci .sayfa~a] 1 til, ceza çizgisi içindo idi. / reisi de, ıize bildirdiğim cUm-
oyunun tam beşın~ı dakıka~ı°:· Hakem İstanbul aleyhine pe- lelerinde hissettirmitti. Buna 
da ~op tekrar Zekıye ~eçmı~tı: nalb verdi. Penaltıyı geno rağmen lstanbulluları bekledik
z.ekı ilk ~efa yaptıgı gıbı Vebap çekti ve gole tahvil leri kadar beyendikleri de •&J· 
yıne leblebı Mehmede pas etti• 1 U ~ ka aat şudur· . . . . enemez. mu mı n • 
Yer~ Le·~·ebı çok n ;nsaıt lstanbul Muhteliti Şaşırdı - Milli takıma yedi oyuncu 
:~yettkalo ı. •: ~op~· s r ve Bu gol esasen mütemadi veren, hatta hazan bu takımı 
ızmır e~ın ır an faşlır- bücumlan ' defetmekle çok bqlı bqma tqkil eden latan-
masıadan ıatifade .ederek .. s- yorgun dllşen İstanbul mtıda- bul lzmire daha kuvvetli ' 
tanbul takımının ilk golunil faasını aaabileıtirdi. Biraz <.&a g6rlhımeli. Bize Awupa 
fapb. / • • ambale etti. Kontrolü kaçır- takımı hiul ftl'IDell idi, denil-

ı'kıncı Gol De dılar. mektedir. 
/stanbullularda.. Bu itibarla oyuna tekrar lmıirlilerin ea çok beyendik-

Şimdi İstanbulluların mane- başlandığı zaman İzmirlilerin leri oyuncular gelince: Bunlar, 
Tiyab yükselmiş, İzmirlilerin hücumu karşısında İstanbul Zeki Muzaffer ve Re~il S.r 

müdafaası vazifesini tamamen lerd~. 
aavleti ise hemen tamamen yapamadı. 

kesilmişti. Teşebbüs hep İs- lzmirliler ikince Golle
tanbul muhtelitinde idi. F or 
batb cidden güzel paslarla 
muntazam bir hat halinde mü
temadiyen ilerliyorda. Fakat 
lı.mir muavin hattının ve de
fansının gayreti sayesinde, me
saisinden bir netice elde etti
ti de yoktu. 

Maamafih oyunun 38 inci 
dakikasmda lzmirlilerin kalesi 
6nünde bir karışıklık oldu. 

rini Yaptılar 
Top sahamn ortasında, İzmir 

sağaçığı Saidin ayağındaydı, 
Sait Vebaba pas verdi. Vehap 
ilerledi ve sert bir şut ile 
İzmirlilerin ikinci gollerini 
kaydettL 

Oyun Berabere 
Bitecek Gibi ... 

Top ayaktan ayağa dolaşb ve Bu ikinci gol ıtadyomu 
Zekinin hafif bir itişi ile iz- nq'eye garketti. Bilyiik bir 
mir kalesine giriverdi. uğultu halinde mntemadi bir 

• alkış ıesi ıeliyordu. İzmirliler-
Haftaymin sonunda İzmir de yeni bir ilmit uyanmışb. 

ikiye karşı sıfır ile mağlup Oyunun bitmesine daha on 
vaziyetinde idi. beş dakika vardı. Bu milddet 

ikinci Haftagmde :rarhnda üçilncft bir gol yapa-
ikinci devre başladığı zaman rak beraberliği tesis etmek, 

ilk dakikalarda fstanbul takı- belki de taliin yardımı ile 
mını aene ha' i:n vaziyette müsabakadan galip çıkmak 

• ihtimali vardı. 
gördük. Buna rağmen İzmir ta- Buna mukabil lıtanbul ta• 
lamı bir aralık hücuma geçmişti, O 

akma İstanbul kalesine kadar iler- kımmın asabiyeti artmışb. • 
yuncular arasında tebeddülat 

)emişti, fakat orada Burhan - yapıldı : 
Saim hatb tarafından çelindi. Hüsnll merkez muhacim 

Üçüncü Gol Yine mevkiino geçti. ( Sadi ) de ta-
/ stanbulluların... kımdan çıktı. 

Top latanbullulara geçti. Oyunun 42 ncl dakikasında 
iz İzmirlilerin bir akım esnasında 

Pazar gtınn rev&Df maçı •ar
dır. Bu maça, Jördftkleri vazi
yet karşısında lzmirlilerin daha 
bllyiik bir oyun ile girecekle
rini saklamıya lüzum yoktur. 

.lstanbul takımı hakemden 
memnun olmadığı için pazar 
mlisabakaaını bir bqkası idare 
edecektir. isim henllz tekarrllr 
etmemiıtir. 

lstanbuldaki 
AJna11 

Maçlar 
Dün latanbul muhteliti iz. 

mirde bulunduğu için feJıri.. 
mizde lik maçlara yapıl-
mamJfbr • Buna mukabil 
Kadıköy atadmda Hilll , 
Beylerbeyi, Kurtuluş, Bo{az• 
içi, T utunya, Albnordu ku'l1lp,
leri aruında ikinci kilme [ma9' 
lara yapılmlfbr. 

Kuleli Agkeri Şampiyonu 
lık devrede berabere kalan 

Kuleli ile Halıcıoğlu liseleri 
dün Selimiyede ikinci defa 
karıılaşmışlardır. Neticede Ku
leli askeri f&lllpiyonluğu kazan .. 
mışbr. 

Ankara Lik Maçları 
Dün Ankarada lik maçlara 

devam etmiştir. Altınordu 

esminizi Biz 
Gönderiniz 

... . 
Size Tabiatinizi 

Söyliyelim .. 

Bbe bir re•lm rlhıderlnenla, Tabi· 

atlnbt abe MSyllyebillrla. Fakat rh· 
derilecek re•lm tabii poada çıkanlmak 

llzımdır ld mlteha11uımıs, mütaleuaa

da hataya dilf mealn. 

• 
Tablatlcrhd öj'rcnmek lbcre blae 

rulıa rllader- bir lu•• . karllerimbı 
hakkında mUtehauısımısıa mUtaleuuu 

•t•iıya yazayorua: 

• 
Jsmail Beg: Zeki çahıkan 

becerikli ve 
~.:.;•:~...... ltgtlzardır. Meo-

f eatlerine kartı 
ba11u" mn
tqebbistir. ı. 
Dzerinde her
kesle temu e
der. Münakqa 
ve mftcadele 
eder, fakat me
seleyi tehlikeli 

e za.ruh aa. .ıya intikal et
tirmez, it adamlanna haı bir 
ıurette neticelendirir. Muvaf-
fakiyetsizlik karşıamda nevmit 
ve iciz değildir, cesaretini 
zayi etmez. Para kazanmak 
yollannı icat eder. Herteyİ 

izzeti nefia meseleai yapmaz. 

• 
Süleyman Beg ı Çahıku 

Ye işgüzardır . 
BOyBk g6r0n- r 
mekten, ken
disini saydır
maktan hazzeeo 
der, zevki ıe
limi vardır, İf· 
lerini intizamla 
netice len dirir, 
herşcye kanş· 

maz, menfeat· 
lerinl alikadar etmiyen fey
lerden uzaklqır, kadınlara 

zafı vardır, fenalık yapanlara 

kartı mllsamaba11 yoktur. .. 
mir kalecisi topu tutmak üze- İstandul müdafileri cezayı mu

re, hiç lüzumu olmadığı halde 
bleden dışarıya çıkm••b. cip bariz bir hareket yaptılar. lmalitı Harbiyeyi, Muhafız- ' 

Ceg/ıan Hanım: Uysal ve 

• .ımimidir. İşle
rine hile ve 
riya kanıtır
maz. olduğu 

gibi g6rilnilr, 
mtııklllita ta
bammnl ede-

.,. Hakem penalb verdi. 
Bu sırada top Fikrette idi. İ 
Fikret kendisinden daha mü- zmir Fırsatı Kaçırdı 
aait bir vaziyette olan Zekiye Arbk seyircileri sevinç-
pas verdi. Zeki, fırsattan isti- lerine payan yoktu. Penaltıyı 
fade ederek takımının Uçilncll (Vehap) çekti. Fakat heyacan
ıolilo& kaydetti. dan yanlıt bir tut atb, ka
/zmir Kalecisi Degişti çardı. Şimdi aeyirc:Jerin ae-

Bu tıçilncii rol İzmirlileri vinçleri derin bir (Ooo ... ) ıeaiııe 
daha aeri, daha gayretli çalıı- münkalip olmuştu. 
mıya ıevketti. Maneviyatlan Esas.m oyunun 42 ind da-
kınkhktan kurtulmuı gibi idi. lrikasmdaydık, az aonra hake-

gtlcll de Çankayayı yenmiştir. 

Ed!rnede Bisiklet MDsabakası 
Edirne, 3 ( A. A. ) - MJDeo 

taka bisiklet sllrat mlsabaka
lan binlerce halkın mtlvacehe
ainde büyllk bir allka ile ya
pıllDlfbr. Karaağaçla Meriç 
köprüsil arasındaki mesafede 
yapılan bu müsabakada Yavuz ' 

-==''' '-""""'-
kulübünden Albert Ef. birinci, 
garp hududu sporundan Keeo .ıyak olmaz, 
nan B. ikinci ve Pqaelinden 
Sadık Bey ilçilndl gelmif-
lerdir. 

mez. milcade
leci ve giiriil-
tncn değildir. 

Bir qto 6n
bqkalanna tAbi 

Memleket Haberleri 

1 Bayındır Hapisanes' 
Muhasebe Müdürü Hakarete U---"' ,...AJI 

Bayındır, ( Hususi } - 10 bin lirayı zimmetine g 
iddiasile tevkifaneye konulan husust muhasebe müdürO 
ettin Bey, ayni meseleden daha evvel tevkif olunan ta 
Recep, Mehmet ve Nuri Ef. ler tarafından fena halde 
ve diJ hücumuna uğramıştır. 

Mardin Fırınları 
Fena Ekmek Çıkardık
larından Kapahldılar 

Mardin, ( Hususi) - Hamur 
ve ıayri ııhht bir baldo ek
mek yapbklanndan dolayı 
tehrimizdo bulunan btitün fı
rınlar belediye tarafından ka
pattınlmışb. 

Şehir halkının ekmeksiz kal
maması için belediye tarafın· 
dan asri teçhizatı havi ve 
aıhht bir hrın yaptırılmış, iyi 
ve has ekmekler imal etmiye 
başlamıştır. 

Hizmet Aleyhinde Dava 
İzmir, ( Husuıt ) - Müddei

umumilik tarafından Hizmet 
gazetesi aleyhine bir dava 
tahrik edilmiıtir. 

olmakta mtışkalpesent değildir. 
Fakirlere ve ytızilne glllenlere 
kal'fl zaafı vardır. Bu gibilere 
zaaflannı ibzal eder, alıngan• 
dır çabuk kınlır, fakat iğbiran 
deYa1Db deiildir. 

• 
Anlcarada Me.'1m~ Huliı-

si Beg: Girgin 
ve müteşebbis
tir. işlerini ace
le ile görilr, 
kararlarını 

. ınr"tle verir 
ve tebdil eder. 
Şahsım ali.ka
kar eden me
sailde hassas
br. in tin mı ve 
temizliği sever, menfeatlerin 
den feraıat edemez. 

• 

- 1 

Re.laa rfSnderen ba .. • llarllerfmı-. 

mlltehauııuııulWI cnabt eeciktlji lçla 

aabtnulanayor we mektup ır8adererek 

fotofnfllerinla aklbetlnl IJfrenınek ı .. 
tlyorlar. B .. fotoirafUer lntlfu cdH:ek-

tlr. Bu huauata mllatwlh olmalarını rica 
deris. 

• 

Aç Tavuk.. 

Bahkesirde çıkan ( 
Dili ) gazetesinin dlln 
1 nisan nilsbasında ı.Sylt 
( nisan balığı ) haberi ı 

'
1 Balıkesir, tabiatin b 

bir Jiıtfuna uiradı. Dün 
fel parkının havuzunda, 
ihtiyacına on misli f 
cevap veı en bir su nebi 
etti . ., 

( Bu nisan balığı ) 
maaım okuyunca aklıımd 
ıeJdi: 

Aç tavuk rilyuında 
dini arpa ambannda gö 

Tiyatro Ve 

ALKAZAR - Parl• damlan~ 
ALEMDAR - Hayab lıa 
A S R 1 - Mi1crl m (Kad) 
ARTl.sTIK - BUyllk lhttru 

E'IUV AL - Caa mu~annı.r 
ELHA.llllA - '&o. 'batıra 
EKLER - Yunan tlyatr. tra~ 
FRANSI2 - Yunan opereti 

GLO~YA - Arılanlı kıs 
M A J 1 K - ÇiSi Ceh-neml 
MELEK - Cotk- belü 
M1LLI - Trayka 
fERAH - BUyilk mllaamer• 
OPERA - BUyUk Reımlr•P 
ŞIK - Müttehem k&lloıadl 

HIL.l.ı. - Y alaa 

Kadıköy SÜREYYA aine 

Günahkar Mele 
Nansi Karol 

Sesli, Şarkılı Fıl' 
Bu akşamdan itibarel' 

ÜSKÜDAR 

HALE SiNEMASINDA 
Mahpusun Şarkı.sa 

Mümessili Riıar Bartel-' 
Gelecek program Çdl"lı ~ Şimdi akın nöbeti İzmirli- min dftdüğü işitildi Ye İstan

lere geçmifti. Oyun hemen bul ikiye kartı iç ile mftaaba .. 
hemen lstanbulun nısıf çizgi- kadan galip çakb. 
linde oynaı:ıyor, kaleıi mil- Nasıl Oynadılar? 
temadi tehlikeler j'Cçiriyordu. İzmirliler bu miisabakaya 
/zmirliler ilk <.iolü Yaptı tamamen hazırlanmıt değiller-

Yavuz kulllbll ve mınhı in reiai 
Ihsan Bey ıpor hakkında bir 
konferana vermiftir. 

itizar 

ANKARA 

MERKEZ HAN 

Hacı Bayram 

Caddesi BERLiTZ 
ISTANIJ~ 
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'13 inci dakikada idik. lzmir- di. Bu münasebetle kaqıl...-
liler gene &kında idiler. Vehap madan ralip çıkma11 belde- .. Masonlar" tefrikamıD bu-
topla ilerliyordu. Burhan ahi· miyorlardı. ıftn dercedemedik karilerimiz .. 

Miiptedl H mUterakld talebe lçla 
YENi KURSLAR AÇILIYOR 

~ =-- .• .. . .r 

HER LiSANI ôCRETIR Hu•uat deHler hanealade YSf 
tepte. Tecrill:te deni MECCA 

dı, V ahaba çarpb, Vehap dilt- Esasen bunu bizzat mıntaka den &ilr dileriz. ~ 

======================================================================~ 
Tarihi Tefrika M 79 Yazan: A dilşmanın ıöbeğine aktık. Bir haykırdı: atbkbn aonr~ tekrar lrencll mıf~· Bununla berabor ~ 

O. taraftan da etrafı kollayıp i'~Szet- - Oçyale!.. remime aıçradım ve milthit vaziyeti~ d• çıak tehllk.U ~ 

OLUÇ ALI RBIS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

Bu nretle •a1iyet pek kata 
lrir aafhaya pmlf oluyordu. 
ÇGnkl MGeuia udenla bqı ke-
81lir keailmez diltman ukerlerl 
lu.rya edip •ami1e atlaclda.r 
" zaptettll•. 

Bu nazik vaziyet ve ba büylk 
tehlike ka,.aaında daha fazla 
vakit kaybetmek muvahk detfldL 

Gemilerim• merkeze,düşmanaa tam 
•lbetlae dotra yol •erdim. Bil
tla llwmıala, batan bnetimlaı. 

liyordum. Baktım ld Kararlı Ve bir çılgın fibl, bGtGn kumandayı ve:-dim: Bidm pek çok zayiat _,. .JI 
Beyle Mahmut Bey de merkeH hıraile, bütiln tiddetlle üzerime - Ate e e f L. fabmıza mukabil tlltmall ~ 
dotru atılmıılardı. ld H k k ld T f ı b k ki ı ı 11'-ab ı. emen ay ı ım, rüzıu ay a arım u ea n emr m litinl ve kuVYetinl benll "'~ 

Benim i'edmilkerim ayte bir bıa· aibi fırladım. Sonra elimdeki enli dakika bile kaybetmeden yerine canlılı.ırflle muhafaza edir:~ 
la akmıflar ı i dGtroan filoaa •· ~ 

1 kılıcı bütün kuvvetimle herifin ıetirdiler. Artık bir saniye ac.nra Benira irin burada daha 
ortadan ayn mıfb. Hiç durup •· 
beklemeden timtek ıibi, yıldırım ıöğıilne sapladım. Uzun bir kan eı:ki dütmanım amiral Veneyro• durmak, mahvolmak el~~ 
ıibi bir aüratle Venediklilerin aütunu fıtkardı, Amiral Veneyro nun ıemial alevler içinde yanı- Eaaacn mahvolan ";Grk d_,......~ 
amiral gemiaine aıçradım. Ve dan~lar i'ibi t>atürerek yere yordu. ıma birkaç •em! ve blr~ 
gemiye sıçrar sıçramaz da eakl yıkıldı. Sonra ne oldu? Amiral Fakat ben bu muazzam itleri can daha ill·re etmek ~ 
düımanım amiral Veneyro ile adamakıllı reberdi mi, geberme- en k11a zamanda görilrkfn beri ÇilnkG l:atka birıey y•P ~ 
kaqıl .. bm. di mi? Arbk buna bakacak vak· tarafta da müthit facia aahneJerl bir mucize s.Sıtermemill 

Kifir Vmeyro, IMal _.-lrmGf tim 1oktu. Va&iyet çok nazikti. ıeçmif, Karaıaz Bey öldO..'llmOtt " lbtlmall kal~mifb. ~ 
Ye derhal tanımıtb. :jiclcletle IW&a ipa etrafa keılda blr ... Mehmeıt Beyin de ren.lal batınl· (Arkall 
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KAN ASI 
Mahkeme,· Komıtecıler Hakkında 
idam Cezası Hükmetmişti: 
lialcJa llaAjııztl•r 

Beı...:ı_ 1 

'lttfr ~. omuzlarım bldı-
Ctvap verdi: 

". Bunu tahmin etmek için 
Lit h 8'11Jı. bir awkat. ne de 
)ok 11kŞ .. ilimi olmıya hacet 
ta Iİ. u dakikada maznanla
hıı gorta edecek hiçbir kum· 

h laaaVVUr edemiyorum. 
'-.Demek ki aizin fikrinize 

-118-
•amanlar Mklancla Yerl!ea 
808 idam Uruuıdaa da babae
decek.lerdi. 

Faka~ ltaalana ita blkOm 
etrafmda, f1I veya ba uikleria 
tairile serde !leceklerl m6talo· 

alann pek garip mahiyetler ar
ı:etmeleri ihtimali de çoktu. Ve 
muhakkak ki Avrupa efklrı 

~Caniler, hak ettikleri en 

~ezayı çekeceklerdir. Hayat Pahalılığı 
"- b. ile dilşllnen ecnebile
•it ile maaumlara hak ver
'11ı bu davada; caniler kamı
~ en ağır ceza.aile karşa 
'-Li '!• geldiler. Bu ceza bit· 
~ 1danıd1. Bu hüküm tefhim 
~ken, yüzlerce in•anın 
~ hınç doldurduğu m•h· 
~ ıalonile koca kori
~ • bir sinek kanadı bile 
"-t daınıyordu. Arbk ıon 
b '""'1İni y&fıyan mahkftmlar 
~ lanld Def• almaktaa 
~orlarda. 

'ııa ~Jet mahkemesi heyeti 
t. ~~it &itim cezası ftzerin
~ ~ kılmakla, tahkikat 
-......_...: mahıusaaınm noktai 
~ kabul etmif oluyordu. 
'l\f..~ Melhame) aia riyaet 
~ komisyonu mahauawı 
' •111 olduğuf meıaba Ye 

lcea malimdu.. 
"lflkı.nndald alh lılkmtt
' dh.ıiyen ve anlıyan maz
't : timdi doalllUf birer 
~ kemik lcllçesindea farlı
~ li6km&ı ajırhjs ,,. deb
~Li.--.... iupırdapma• ft du
~ bile oynatamaa bir 

F' letia ınişti. 
~lı~kat dtışUnlllecek ft •tır 
--~ kla teemmül olanacak 
~ bir nokta vanb: Acaba 
~et nıahkemesinin bu idam 
.... 6 ku,ıaında (Zatı şaiıa
'ı ~ tibi bir mlHalea •e 

8-ı fikir ytirlitecekti? 
~ taapbna Ye mevcudiye-

~lc tlzaaan ~hlilrell elleri 
S Ye yqatmamak husa
~ Çok barla " azi..okh 
~ an Abdtılhaa::nıt bu IOD 

Harp Başlangıcına 
Göre Ne Haldedir? 

lstanbul Ticaret oduımn 
hayat pahalılıi& hakkında neş
rettiği bir iatatiatike glSre 

bayat pahalılıiı 1914 aeneai 
ytiz itibar edildiğine göre, 
1931 aenesi klnunusaniıinde 
1242 ve ıubatta ise 1232 dir. 

Yuvarlak hesap: 1914 aeııe
lhlclenberi bayat ~ 12,5 pa
halıl&llDUfbr. 19-11 aeaea .... 
batında iM kbmuiye 
nazar.ın yilzde bir kadar 
acazlamlfhr. ---

Cenup Hududunda 

KAÇAKÇILAR BiR G0MR0K 
MEMURUMUZU ŞEHiT EDE

REK FiRAR ETI1LER 

Mardin, (HulUll) - Cemıp
taa kapk mal retirmekte olan 
bir kaçakçı kafil..Ue rGmrllk 
mabafam •emarlan aramada. 
llarcliDe dart -t aalcta ...... 
hman Derbisiye mnldinde 
pdcietli b!r mlaademe olmu,
tur. MDsadeıae neticufnde b
çalıplar, muhafaza memurlan
mwlaa Birecikli Efl'ef Ef. 
nammda bir memuru phit 
ederek firar etmiılerdir. Der
hal vak'a maballine Wr Jan
...,..a mffrezesi rftmİf " 
takib1'ta bqlamııtır. 

V aı.ifeai utrunda kantmn 
S>n damluına kadar fedak .. 
rane çalıfu Ye binnetico ca• 

Tombala 
Müsabakaya Her 
Zaman Girilebilir 

Stıı 6 ııası1 telik1'i edecekti? 
~tti • lcaatin kana ımamıf 
~iti donduran bıı 6lllm 
~ . Abdülbamidi c!e tit· 
Sı_ Ye Grpertmemit de
~~ Faakat (Zsb phane) 
-.:._~ kar'1a·dan aoma uıl 
~ Ye endiıe ~fi 
~ ~ çok daha başka ve Şartlar Basit Ve Müsa-
~ ... ~:•~ti-.~ gar.:, çok da- baka Çok Eğlencelidir 
4aı~Oalt Gi. Aysa 1 mulen itiltar.. tertip 
L...~ oca Adliye dairesin! ettip.la tombala ma-bakamıa 
~ n l&fJİİn kütlesi tara· f •••m ediyor. Bu..One kaclu 
~ hUyük bir aftkfıt ile f pkilen aumaralar tunlarclm 

k ._ kal'fılanan 11tahke- ı (11), (81), (S2J, (27), (lS), (74). 
,, ~rannın bir de siyasi (41), (62), (Si), (21), (7), (78>, (G). 
~b-.. aı V41dt ki AbchUhamid! (22), (58), (6S}, (33), («), (l8), (40), 
~r· di\-~ d b ._ .. _ f.S6), fD), (70t, f24>, (1), f!2> (67}, 

~rea e u D'>.ua (16), (S4), (4'), (l9), ('8), flO), fS), 
bt ~.,,,el (38), (8S) (18), CJO). (79), (59), (S). 
~h.-c~ ni k.atia kanlı ~6) (3), (26), (49), (71), ( S6) ( 60 ), 
~~ bahıeden ec:nei>i (25), (83), (76), (82). (S6), (14), (6). 
~ le), ' h•disenin mahiyet (S4}, (9), ~ tür. 

~ ~erini arqbnrlarken MGaabakamızda karb dolan laer 
~ dıı..ı 'tİJ'ade kendi klirml~ karilmiıt mutJaka bir hediye kaza· 
~ anlı &6zlüklerini ıırol- auaktv. Hedtyelerimla pek çok 
~ ~ıtı., h k•k • ye m6tenev•ldir. Bu arada: 
~ 0ı' a ı atin parlak (1) bıciy• Nakten 150 lira •ey• 

ı.. ffiç nıaı etmitlerdi. ıso liralık •tya. 
lll~. tllplıeaiz hadı·ı d h (2) nclye : Bir vamofon ma· 
~ 'Yttillde eye a a kin•L 
,Jet l'e l\ bQyUk bir ehem- (3) lnctlye: Nalıten 5G lira. 

ren ecn~bi matbuata, (4) GacOye: Bir radyo maldDeal 

Yazan ı Ziga Şakir 
-tllDİJ•ll lnı mlltalealarm 
tuiıi akanda kaJacaldudı. 

itte d8f0nllmeai " teem
mll almnnuı lızım ıeiea en 
m6hlm meael• ı,u idi Ye :rlne 
muhakkak ki Abdülhamit bu 
endite ile hayli ukıntıh ve 
DzthıttllD buhran 11&&tleri ıeçi
recekti. 

r Arkan nrf 

İnanır Mısınız? 
14 Bin Çeşit Gül 

Varmış 

Mayııta açılacak olan hah
çıftll!ık ve tavukçuluk aergi
sinin hem halka, hem do mah
aul teşhir edect?klere çok fay
dah olmaa için baı.ı terti
bat aJuuaı,tır. Halkı• izdiha
mına meydan birakılmamak 

için aerıi ubah dokuzdan 
akpm yedi1e kadar açık tu
tulacak ve toplu olarak aer
siyi ziyaret etmek iatiyecek 
mektep talebeleriae •ocak 
..,.mm Udııci .... talWa 
eclilecektir. 

Serti paur akpPNN bclar 
tleYam edeceği içia ertesi gGn 
maUanm pazanmıl puaıma 
a6tlnaedea oldup yerde ıa
tabilaıeleri içiD baltçe Mhip
leriae teabillt ıasterilecelrtir. 
Serrinba plb n projelerini 
laamliyan hahÇJTUhk matelıu-
- L6tfl Arif Beyia llyle
cliifae aazaraa, b11 ..,.-ide en 
pk yer tatacak olan çiçektir. 

Çiçekpa tam menimi ol
dutu için aerıide çiçek •e 
WU....a fil meraklıları IMH''l'
den çok iatifade edecaklerdir. 
Çiçelderdmı ailflll aevi bu 
Mne (14) bini bulmuttur. 

lllDI feda ederek tehit difen 
ba ceuır mulaafua memuru 
bltlln. arkadatlan Ye ıilllrlk 
menaup •~ı tarafmdaa mera
mimle pGlmlftfir. 

Yusrıf ClltlUll · 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 

r NUlrARALAll 

9 

43 
llOaab•lre=••• bu ..... 

lftlrak edebUlralniL 

(S) inciye r Nakten (25) Hu 
(6) aayaı Bir altut Hat nrUeeelr, 

cllferlori de muhtelif kıymetli ye 
caaip kadm ye erkeklere mahMU 
eua ve birçok hediyeler alae&.k
lardrr. 

• 
stifade ediniz 
J - illa 1 .... ~lrtlıl. 
t-lhr .................. ... 

... ektir. 
J-Her .. I_., lla-.... 
LehQ!adedlr. • 

' - Her 1 ...... W.- 1 
-... a&we.c&.ı"•. 

S - H• = IMrtadelııl u.llıılım .......... . ......... . 
SON POSTA Jl okuduldM 

•Otlra U&a kuponuau .. lda,... 
-. Baadu S •dedlal Ül'1111D 
ile birlikte bir sarfa koyarak 
pffla ile Wanıhaaembe rl•· 
derinlL JIAnmma p.aeteye ıir-
m..& ~ ı.. katlan lrAfldir. 

-e SON POSTA 
BEDAVA iLAN KUPONU 

5 - Nisan - lstll 

MUlflElEll TOCCARLAll - Ga
ılk ... _.... ....,.... .... t.Ml&t 

w ._... a.aı..-• ... hsıh .. App
,_ ...... da Lıb..ı Aha.. tar
_.fab. 

LE.Z2ETlJ TA nJ VI. ŞEKf.RI D«E
LER - Baki.,,.. bank, peul•et, ..__ 
dem ume•I, ...... h..ı ..... Aflll'e •~· 
ı. .. thtlrarlar Açta ~k leaetle "° • .ısı.,.... 

Şifllıı ,,._ •• tt llltur ... fa.t paıa 
.. katı ...... s llılahHs 

ALJIA.NCADAN TORKÇEYE - ., __ 
.t tenllltel• ppaa llıdrlel.. UttlJ-t 
........ Gat.tada YllııMk kald.naclı. 

" tlakalle ...,.._j o.... H...e 

O.Od> JIOsEVIN - Y.mlr, ,...... 
Ghe ,...,. .ıw.ıl• MWala .... 
.,..... l.tlklll ..... "'-·
,..., N. IS 

Ç.üçük 
ilim 
Veriniz 
1 - Ka71p bir ev..a 

wana, 
• - Kiralık bir eriDfz 

men aba, 
a - 8İi' eY kiralamalı 

ihtiyacında laeıılz. 

4 - Bir it anyonama. 
5 - Ucu aabbk euamz ....... 
8 - Ucm ubhk 9f1a 

anyonamz, 
Hnllsa, llİzİn dotnıdaa 
cloiruya bulamıyacağHm. 
•akit kaybetmek lateml
yeceğinix ıeyler fçin p-
1:etemizin .. KDçnk bin .. 
14tnmmd•n iatifade edl· 
Diz. 
Bize ammam 16 kelime
lik koçOk bir illa halinde 
ıinderinbr. Bir defa için 
~ brut klficlir. Bir 
telefon da bu iti~. 
Tclefoa : 20203. 

Fransa Suriyaye F• 
Heyetleri Gönderiyor 

Aut.kya, (Husad) - Fran
• liilmmeti Suriye ile Frama 
arumdaki mhuebata baglhi
lerde çok ehemmiyet vermek-

tedir. Pek yalanda Fr• s d=n 
Suriyeye ticaret Ye ziraat he-

1etleri gelecektir. Bu hyetler 
Suriyenin Franaaya kartı ula 
mtinuebetini temin edecek, 
ziraatin Ye mayiin lnlriıafı

aa çahpcaklarclıl'. 

Bir Katil Yakalandı 
Edremit, (Hususi) - Geçen

lude burada birisini öldOren 
Arap Ahmet yakalandı. 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

llubarriri: Hüegia ZMI 

SEYYAR SA TiCi 
Bahanm IJafJm• mı wrm~ itimatbalıf bir taY1rla inat 

ta, kim bilir? Bir yu alc .. mı etti ki, artık reddedemec&..ı 
Ereok6ytlndeld nimdea ta ytirOdük. 
2'adık6y'1ne yaya gidiyordum. Bir barakanın 6nlinde dw
Ortahk kararmıya bqlallllfb. dak. Tereddüt ettim. O, he .. 

Hllt beyaz duran tozlu yo- kapıyı açarak yol verdi. Geo-
lma lzerinde. ıra teruial cihe- miye mecbur oldum. Mercii,,_. 
tindeki aokaktan bir adam ler zifiri karanlıktı. Cebimi 
çıktı. Arkuana bak•ada11 y6- karıştırarak kibrit kutusu pa 
rilmiye bqlacb. Su1mda aju kardım. Bir kibrit çaktım. S.. 
hir y6k ftl' gibi, iki blikl6m kİZy on basamak çıktıkta 
Ye yavq yavaş yürüyordu. ıonra, odanın kaplllDl açta, 

Ben hızlı ıittiiim için ayak- girdik. 
lanm. yol llzerindeld toza Ortada bir maaa •• ....., 
rapea patırdı yapıyordu. hnda kırık d6ktlk birkaç ı. 
Tamam o adamın yamadan kemle. • 
l'eç•rkea aealendi: Seyyar aabcı: 

- Merhaba Beyefendit - Karmu uyandırayım da, 
Cevap TWdim: bbe bir kahve pitınin, dedi. 
- Merhaba arkadaş f Ayni odanın yan tarafmdald 
- Uzata ma Kidiyor•unuz kapıya ıokuldu: 

laayle 1 - Vicdani 'f'.icdauJ 
- Kadık5ytlne gidiyorum. Vicdan cavap .,ermocft. 
- Y orulmu mısımz ? Ade- O zaman, adamcağız kaplJI 

ta kotar gibi ytbiiyonunuz. vurarak mırıldandı: 
Benim aırtımdaki yük olmaaa, - Uyan bel aldün mtı? 
laen de hızlı ytlrtlrdflm amma... Bekledi. Kulağım kilide 

Y aYqladım. yapıştırarak söylendi: 
Niçin bu adanı bana llkırdı - Uyursa uyusun. Kaln·e,t 

.aylllyordu 7 Arkamdaki pa- ben pişiririm 1 
ketto ne ftl'dı acaba 1 Aldım- Dışanya çaktı. Ben de bir 
ela mtlpbem ıey!er ıeçti. iakemle çekerek oturdum. 
lıl~ ettim. Ne diy• ıelmiftim buraya? 

Bea ele ona acardum: Birdenbire titredim : Kaduua 
- ~az de azap mı ıJdiyo~ cıdasmd.a yavq yavef konup 
~? yodaı, bpırdamyodarch. 

- Ha,.,, olraclar deiil, 3- Aman yaa-abbif Bir tuaja 
..t.ey yokufunun Gat bqma mı dllflD~m 1 Bu adamm 
bclar.. kansı, bukadu giiriiJtlJ9 

- Orada mı oturuyorsunuz? Daaıl uyanmamlfb? Acaba ı,.· 
- E~et efmdim. Ben, 1ey· laareket, ukın: " Ben heril 

ys ubcıyua. Gladiz dolaşır, içeriye ıoktum. Ötesini • 
~ evime cl6nerim. becerin.. .. demek olmumcL ? 

lliır..ia' 1 -H ........... 1 6- Padarclt ......... .., ... 
t' HıW ••••• ... illa Kilit aandclL ,· anahtar dSucfl. 
tutara... 16zlerimin . Gzlmi-... r Kalbım çarpıyor ft kendimi 
mizden ayırmıyordu.ı. Nihayet mlUlafaa etmek için odum 
Udmiı de miiaterila oldU:. kaşesine doğru ytlrf!Jlhn. ~ 

- Y a•q ytlrllmekte bL. kemlelerden biriıd y..kalachm. 
malazur Yar au? 

_ Niçin ? mOcadel~1• hanr!amnlfbm. 
- ÇllnkG ben, ıece bu Kap. yan a ;ılch. Evveli bir 

yolu anm.em de.. Swtımda ynk bir el, sonra bir bat, kuketl 
te ftl'. Hem lnaa iki kiti bir kafa ı&rtlndii; bOytlmltıf 
oluna, bqka tabii.. 6n6mtue iki ıöz hana bakıyordu. Bea 
kolay kolay ldm.ae çıkamaz l bir haı .. ket y•pmaoan, hent_ 

Ôyle m...ttim n dojna elindeki pabuçıar'.a bir •paoo 
., .. , .... .. ko.lmyorc:I& ,.. lr~pa" balcbı ft ...... 

Sordum ı veolerde gazde.n ayboıdu. 
- Bayle tehlikeli yoldan, liir "0ooobf" çektim. Ma-

a.. ...-a ppaiıe korkmayor c:er a, eğlence!i Wr pltll tlib 
.-unuz? du. Ara~an on bq 

o zaman ...... a..X.zınr.. Vay reçtiktea aonra, H)'yar AbGI 
baau 1161liyea ~;.11 5miain? Bir ıeldi. 
brq, 'bir br-.L ltte buiDD - Bizim kan bili uyuyor 
aabf pekçok olmut ta. d&ımek mu? Kıpırdadıiuu ifitmediaia 
mtemeclitf ltalde, yum için ma'? 
mal almı7a mecbur old.ajundu Vaziyeti kawadajua halclaı 
aYdet ediy'-ırm-4? .• KV181, fim- - Hayır. Diye cenp Yer-
el. kim billr nbda. t lfara- cDm. 
aıkmıtf.. O hıma uiaf b, ben Kalı.deri içtiktu aonra. 
c:linlediru. Ben ona anlatbm; bir erkebevki tabü.ile ktba
o dinledi, nihayet iİYerbey yo- lapD seyyar saha, aurabm 
lmşumm l.t t.uahııdalü evler Mb. Kapıyı anarak laaylanl11 
lleÇilmlye hatl•.ıdı... - Vicdani 

Seyyar satıcı ı Bölmenin arka tanfuadn 
- Eh, dedi. idem ..- yak- llgün bir au cevap ftl'di c 

fattık artık. - Ne var? 
Sonra illYe etti: - Geldijimi d.,...adın au? 
- BiDm lam ko..-iaau Al- - Ha)'ll', 11JD1orclma; ,.._ 

lahtan.. K6pek onu bekler. brdı etme 1 
Ama, ayle bir lc6peit ki, d"'rt - Aç kapıyı. 
ima yerini tu'..ar. Ne ppe- - Misafirin rJbin de•"-
im falôrlik t Kadık ... ytınde ev aocra., gece yan•ı .-.. 
tatacağım ama. çok pa'ıal. olm- mu imia ? 
kardq 1... Ayağıa kalkbm, clizlerim ._ 

- Arbk bana mDP_ade... nye•ek merdiveoleri bamlre 
Dedim. Durdu: 1 ba ladım. KadJ~lSy 7olunu .._ 
- Y orguntuk a.mak için taır!;.en al.aşOnJllm ki he'J'ÜD bap 

bir kahve içmez misiniz ? :.ı bqka tıekiller alt·nda oy-
Nezaketle atlatm·k istedim. nanuı Heli ve ebedi kom• 

ltrar etti. Ben de ıarar ettiıın.. dide, Üt'9ıriyerek, ben de bir 
inat etti; fakat okadar tatlı ve rol aJmı~bm. 



8 Sayfa SON STA 

VAPURLAR Tayyare Cemi- 1 
yetiMenfeatine .................. .. 

Konser 
. inkılap uğr1U1.da azi• canını verea.. ~ 

Cumartesi 

ŞEHiT_ KUBILl Y 
' ~== Kitabı 911rmı,tır ==~ 

Bugun Beklenen Vapurlar 
Saadet • Tilrk • lzmirden 
Seyyar • ,, • Ayvalık 

lzmirden 

Vatandaş bu kitabı oku. Bu fedakar gencin ·temiz bayabm 
aı.imluir seciyesini ötTcn •e itina He tabedilmiş 

Ihsan B. idaresinde 

Deniz orkcstruı tara· 

fmdan Nisanın 3 ilncll 

günll ıaat 18 de Te

pebqı kışlık tiyatro· 
ıunda fevkalade sen

fonik bir konser veri

lecektir. Localar 300 

ve 200, birinci mevki 
100, ikinci mevki 50, 

1raleri 23 kuruştur. 

Mersin ·Türk· Ayftlıktan 
Marmara• ,, • Mu dan ya 

Gemlikten 
Erzurum • Türk • Rizeden 
Gülnihal • " • Bandır· .~ .. ŞEHiT KUBiLAY • • 

u ... basaDJ odana u 1 

· .. Şehit Kubiliy" kitabı SO, Livba11 S kul'Uflur. 

Naşiri: KANAAT KUTUPHANESI 

üyükTayyar 
piyankosu 

3 üncü keşi de 11 nisan 931 dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LiRADIR 
A Y R l C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE: 30,000 LİRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylalda 

ALMANCA ôGRENME USUL. 
MUelllflenı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDJ 
Alman llaana mlltchuaıa •• lzmlr erkek Uıeet Alıa..Ca 

mualUmJ muaJUml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kııım Fiatı 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasımlan arayınız 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 
GLANDOKRA TIN 

V uiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacaksınız 

Biletler tiyatro gi

ıelerinde satılıyor .• 

KORKLERDE 
Düşük Fiatlar 

Ahiren Eprem Efendinin icra 
eylediği seyahatinde mftba
yaa ebnİf olduğu mnntahap 
kürkler stoku hemen ıehri
mize yetişmif ve kat'iyen 
rekabet kabul etmeı fiat
larla mevkii fllruhta vazedil 
miştir. 
Binaenaleyh Beyoğlu'nda latlklll 

caddealnde S91 numarala 

EPREM 
Kürk ticarethanesini 
ziyaret ediniz ve hakiki 
fiatlarınaan nısfına takdim 
edilmekte olan bu gilzel 
mevsim kürklerini görtlnüz 
vo istifade ediniz. 

Paraıız l•P a 
tamiri ., 1 

Vatandat arı 
yerli maim.
al attırmak 
maluadlle m~
mulibmızdan 

madan 
Kırlanaııç • Türk • lzmitten 
biç - Rus - lskenderiyeden 
Çiçerin - ,, • Odeıadan 
Merano • İtalyan • V ama 

Bur1raı Köstenceden 
Tadla - Franıız - Batumdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Golihal • Ttırk • Bandır

maya 
Bandırma • Tilrk • Karabi-

1raya 
A.ya· Tnrk - Mudanya, Gem

liğe 
lzmit • ,, • İzmite 
Daçya - Romanya - Pire, lı

kenderiyeye 
İfigenya • lngfüz • Pire, Mar-

ıilyaya 

İliç - Ruı • Odesaya 
Çiçerin • Rus - lskenderiycye 
Kaldea • ltalyan • Triyesteye 
Tadla - Fransız • Marsilyaya 

Seyrisefain 
Merkez acente1iı Galata köprD 
Bafı B. 2362 .Şube acente1h Slr· 
kecl Mühürdar zade hanı l 2740 

Bozcaada Postası 

( EREGLI ) vapuru 5 
nisan Pazar 17 de idare 
nhbmmdaıı Gelibolu, Up
seki, Çanakkale, lınrôz, Boz
caada' ya kalkacakbr. 

bir ıapka aly· 
.-- ' larıa 2 ea~ --~1!!'!~1!!1'!!~!11!1!111!~!!'!!!111 

9apaıa11_ paruıı tamir odllfr. Fia'9 ADIKZADE B ERLE 
lar, 2S0,300,350,4SO,S50,6.50 Tir• VAPURLARI 
kiy• ilk ~pka fabrikası. Galata KAR:iENIZ MUNT A 7 A U 
Karak~y (Zulfaroa) ffayra ıokaktO ~·· 

ve Oıd POST ASI 
ı J 

Ticaret itleri Umum Mldlrllilladea ı 
50 hdacl tqrla SSO tarlhll kanun b• 
kimlerine ılre baakacıhlda lftlıal 
eylemek bere t••cll ed.llmlf oJq 
ltal1a tabU7dll (Bank,ltalo 0rı, .. ta1 ... 
Banco ltale Orlental•) tlrketl bu lı:ene 
mllracutla TOrklyedeld faallyetJne al
lla7et vudlfiAI Ye taıflye muamolatma 
Haaaa Tahala Ye Halda Lltlf Beyleri 
ta)ia e7ledlilnl blldlrmlf obaalda •••· 
ktr baa)ıa Uo alüadar buhmanlaraa 
yukarıda lafmlert yasılı taaftye memur• 
lanna •• lcabuıde l..tanİtul mıotakaa 
Ticaret mldllrllltlae mGracat eyleate
lerl illa olunur. 

SAKARYA 
lN.:: PAZAR 
,nno aktamı Sirkeci nbb
maodpn hareketle ( Zonp 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam
ıun, Ordu, Gire1on, Trabzon, 
Arakla, Rize " Hopa ) ya 
azimet ve avdet edecektir. 

T ahilıt için Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acentah~ miraca.at. 

Telefon la. 2134 

Son Fırsat 
0.7ln ıenedile ıub.u' Fitl

(•tl bitmılı O.,redlr. SoD kanuni 
İiraattan latlfad• •411••· -aabkpazw Mak111dl11 laaa 35 Denlt 

~~~-0~-~-um-W~l ~~M-·~-~ •. -~-·0-~-cg_i~-~~-·ISTASYON LOKANTASI~~~~~ 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Saç vo zühre~i hastalıklar mütehauııı. 
Cumadan maada her gtln saat 10 dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
· Adres Ankara caddesi No. 43 

Telefon lataıabul 5199 

Sirkeci civarında 

En rahat •• en 
Temiı lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt. Saç, F renıi vo B.l· 
aojulduiu Mlltehau111 · 

Muayenehanesi Apkya ca~ 
desi hflk8met konalı d 
randa eakt ikdam Yurdu kar-
1111n~ 71 numara birinci kat. 

Her rtlD aaat birden ikiye, 
dlrt buçuktan akpma kadar. 

• • • 

HER 

' BULUNUR 

Siparişler kabul edilir. 
TOPTAN, PERA-

KENDE SATILIR 
Deposu : Yeni Postane Karıısındaki 

Caddede No. 20 . Telefon lst. 62 . Telgraf 
Depo İstanbul. 

DiKiŞÇi HANIMLAR ARANIYOR 
iyi dikiş bilen hanımların Bahçekapıda 
Ertuğrul mağazasında ( Azize Hanım ) 

T crzihanesine müracaatları 

GRAMOFON ZEMBEREGi 
TORKIYE CÜMHURIYETI DA::tl]fDE GRAMO; 

ZEMBEREGI VE ŞiŞE KAPSOLU DEPOSU A. F 
LIMITET Şl~ETI' DIR. HER CiNS VE CE 
METIE OLMAK ÜZERE EN MÜSAiT FIATLA SATI 
SIP ARIŞLt ACELE EDiNiZ. 

KAP SOL 

Cümhuriget 
erkezBankas 

lııbHdi bayatırı ulabııtda bü
~JJı blr amil olacaktır. 
ÇGnkGı 
1 - Banka paramızın istikra· 

ruu temi• •decek. 
2 - lıllonto .,. falı mlktar

lannı a:ıaltauktar. 

Bu bankaya hiuedar olmak, 
memleket• blytlk hizmet 
etmek demektir. Ayn_p 
kJ9a bir İf yapmaktır. BQ. 
ıün ytll lira verjo ~~calı 
k,lr hlMe HDet.ıımı - yann 
Uç Uran bulacaiJnı fim
cllde11 bilmek mlhnkün de-
tu.tii. 
f~ ytızde alta faizi mu
hakkalı bilmelidir. 

Hır bankada hlaaedar yazıla· 
bffiralni• 

DR. SEMiRAMiS EKREM H. 

Çocuk haıtahldan mütehaHııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal baataneat kulak, bota• 

burun butalıklan müteha11 .. 1 

Beyotlu Mektep •okak No. 1 
Telef on Beyotlu 2496. 

Patoloı, Bakteriyoloı 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIYA 
MU ALLI MLE RI ND 
Dahili, ve intani hu 

Patolojik ve Bakteriyol 

muayeneler, icra olunur. 
Adres : Babıali cad 

villyet k&l'fıaa 1 S No. 

Jlu1eaehaaer 
ıum .. ..- ' ., ., 

eYJDt, Siydi, Hnadla ve Halle ı•• -lıla,. ı l.ı-bW. Huruoamaai,.. 
Şeref aokajı S.S • 37 -

TeNııf•• lataobul • lONl 
Pe&tA ludllJlu ı lataııbul • 741 

51
,. 

Tclrral: ı.tanbıal SON PO 

ABONE FiATI 
TORKIY! EC~ 

1400 kr. 1 Sene 27t0 !do 
750 • ' Ay 1'1>1 t1 

- • J. ""'" ıso • ı ., sot " 
Gelenevrak ıerJ vorilmeı. ,. 

btnlardaıı meaullyot alıo'1'• 

------~ 
llea'ul Mndilr: Hilit Bdfll" 


