
NUSHASI 

SON POSTA Halkın ıödldilr: Halk buaunla 1'6riir·] 
SON POSTA Halkın kulatJdır: Halk bunuala iti tir. 
SON POSTA Halkın d ı l idin Halk 1 """"''" "nv1er. 

TERKÔS İRKETİNİN VAZİYETİ 
ün Gece Bir Yangın Esnasında 

Bir Zarara 
İs tan bula 

Ma! Oldu .... 400 Bin Lirahk M .. h. gj----m 

8eşiktaşta Mühim Bir Yangın Çıkb 
Etfaiye 

Geldiği Zaman T erkos 
Borulannda Bir Damla 

-SU Bulamadı 

Samsun Sinemasında tangın 

Bereket Versin Fazla 
Halk Yoktu Din alqam saat albda Bea 

~ Serencebey yokUfUlldaki J 
-~ sokağı büyük ve korkunç Etfaiye Tehlikeyi Dıtr~urmuştur 

• yangın serencamı ge-
liraaiftir. Burada saltanatın 1 
~ feyhlerinden Eblilbl
~ 40 oda, 5 salon ve 
•&,tık 10falardan müteıekkil 
hih bofah tarihi bir konağı 
"-rdır. Bu konağın ıimdiki 
'-lıibi lngiliz tebaasından ve 
~n zengin yahudilerinden 
~ael Abadi Ef. dir. Kendisi 
~dadır. 

konak 25 bin liraya sigor-
9'ta idi. Sigorta müddeti teş
~tuel• bitmiş. KQMjm 

~":t:t:t:: - . -
~ Ef. lia"ortayı yenilemek Miltinıee 6ir telılih aUatan Pria .san.-
~uğraşıyordu. Asıl konak Samsun, 11 (H. M) - Dlln bOcum edileli. Bu brg.phk 

Nuri Bey isminde bir tütün gece "Zafer" ainemuımn filim eanaamda yere dDp:rek elilr• 
'-c:irine ayda 150 lira ile ki- dairesinden birdenbire ateı ler, yaralananlar oldu. M....
taya verilmifti. çakb ve makinenin yanında fib nnfuaça zayiat kay~ 
L Salim Nuri B. buraya 200 duran diğer filim kutularına medi. 
._ kilo kadar tüttin depo da sirayet ederek hep birden Bu son neticeyi ...,ell 
at.niş, Almanyaya gitmiştir. tutuımalanna sebep oldu. Ma- etfaiyenin çabuk yetifmesine. 
't&t&nıer sigortalı ve bankaya kine dairesi tamamen, sinema yetiştikten sonra cidden mem
"-bun idi. Nuri B. bir hafta binası da kısmen ~randı. Bere- auniyeti mucip bir faaliyet ve 
'"°el dönmlif ve tütünleri iş- ket versin binanın içinde fazla fedakirlık ı&termif olmauna 
~ye başlamışbr. Dün, amele halk yoktu. Buna rağmen ani borçluym. ..:oyu teıkettiken sonra tü- bir telif başlamııb, kapılara H4mit 
'-ttar ambarlanndan ateş çık- ------.-~...-------

De~nun ittisalinde ve Ebül- Petrollerden istifade Edemiyoruz 
~111 damadı Bahattin Be- . 

Jıİr& evinde bir odada oturan H •• k A ti ş• k t HA) A 

~ "ı:ty~.!'· k;kı::.~ u ume e ır e a a 
....:'di)Gldam, sonra birden- A ı d ı 
h depo parladı" diyor. Yan- 0 aşan-.a ) ar 

altadu on buçuğa kadar • - . 
tDe.a.. 2 inci uyfau) · .. 

illliZ 
Şlnlll:lU SOROKL'EYICI 

BOY OK 

'ille Romanı 
Pek Yalanda "Son Posta,. 

lllb9ılannda 

- - , . 
MiUe/ttHN bazı cesl•at gapıltlı. f aluıt o halde duruyu 

Mlrefte (Huausl)- MGrefte- hlll İfe bqlıyamadL Bum. 
ele bulunclaiu talıakkak eden ubebl, firketle htlk6met ara
petroller için SODdaj yapmak amcla hual olu fikir farkının 
lun Yilcucla getirilen (Tlrldt- bili deftlll etmeaiclir. Bu da 
Amerikan Petrolv•• \ tlrketl Petrol lcmaanclan dol•J8' ki 

Gazi Hz. lj Bugünün Meselelerinden 1 
Din uraycla mefl'll olmut· 

;-ıııİııe °t".:" bit~~ iki T ef-ecilerle Mücadele 
IJinaenaleyb Reiaicllmhur 

=m~= İşle Olmalı, ~fla Değil 
celderdir. 

* Diin tebrimize gelen Lon-
~• Ye Berlia blylk elçileri-

• nıiz araya ıiderek Reiaiciim
ıur Hazretlerine arzı tazimat 
ebDİflerdir. 

Tayyare Piyankosunda -
Büyük İkramiye 
~çıktı, tam listeyi 7 inci 

'· .aa;fuuzda bulacabmız. 
TASARRUF HAFTASI 8AŞLADI 

Vatandaş! 

Bugin, Millt Tuarraf Ye ik
bal cemiyeti tarafından ter
tip edilen Yerli m•llar ve ta
arruf baftumın ilk plldllr. 

Bu mllnuebetle ağ'leden 
aonra -t ikide Darillfilnuada, 
G.ıataarayda ve Tlirk oca
iuada muhtelif zevat tarafm
Clan tasarruf haftası hakkın-
da konferanslar verilecektir. 

Ankara da.. 
Ayni konferanslar latanbul

da oldutu gibi Ankarada da 
tertip edilmiştir. 

Ankara konferanalarmm en 
mGhimi Bqvekil tarafından 
Tnrk ocatında verilecek ve 
bu nutuk radyo ile bütDn 
memlekette iatima edilecektir. 
Akşam da Meclis reiai Ka-

zam Pqa radyo ile bltttla mil
lete hitaben bir nutuk alyli
y.ecektir. 

Yum •kpm lkbaat Ve• 
paw akpm• Adliye Velu. , 
---~ lep .. __ ...,:ı: v kili" ..--.-- • mı ....... e 
p_11e rad70 ile l..ıb hitap 
edeeeklerclir. 

Vitrin Müsabakası 
Gerek latanbalda Ye gerek 

Anlrara'da yann bafbyacaldar. 

-
T•/edlllt _,..,.,.. ,,.,_._ ,. .,rruet kaldınlır. gala~ 

Tefecinin fHIZİ/nini diler miieuneler ıöriir 
• Maaı dlzdanı kıran, yüksek faiz alarak balkı soyan tefeci-

lerle ciddi bir mllcadele açılmak istendiği görillüyor. Bu mü
cadelenin ne derece müessir olabileceğini kısaca tetkik etmek 
isteriz. Bundan evvel de bu itlerle meşgul olanların vaziyetine 
l:air g&ı atalım. 

latanbulda, bu itle meşpl olanlann ekserisi iranlı, Rum, 
•• bir imam Suriyelilerdir. Şehirlilerden tefeci ik yapan!ana 
miktan llfey mesabesindedir. 

Bunlann kesif olarak bulunduklan yer Balı': pazarı civa
nndaki banlar, Havyar hani ve Borsa civ .. rıdır. 

Tanzimat devrinüen sonra Anadoluda bilhusa dal budak 
salan tefeciliiin meydan almuana sebep, halk için kredi e 
yardam mileuelelerinin bulunmamasıdır. Tefeciliğin Z:' r d an 
çoktur. Bu İfİ yapanlar, halkın kamnı emen sOlükiere benzer
ler, tutturabildikleri faizi alırlar. 

Sonra itibarsız bazı kimaelere sahte kredi temin ederek 
ticari abada da gayri tabiilik vtlcude getirirler. 

Bu tefecilerin etrafında mtlhim aermayelere dayanan ban
gerler vardır • 

( O.Yamı 4 ilncll .. y&mızdadar J 

Tasarruf Mücadelesi 

yalmıcla lau kanun• tadil ecli
~ ·. haber yeriJmektedit. • 
~~ faliyete seçmesi, M&
Nfte ~ çok hajarh olaeak-
br. ~ bir Alman pupa- . 
nm ]fletme işleriae İftlrak 
etmek kere ( Tlrkit • Ameri-

n Petrolyom ) firket;i ile 
üakereye girifeceti habs 

eriliyor. Memlekete btı,ak 

aydaaa delmnacağa fUphesiz 
olan bu tepbblalhı bira 
evvel faal bale gelmesi Mür -
t~lilerin d6rt ı&zle bekledik! ı 
teydlr. T•ll.t Beltçet En bOytlk dOfmanlanmıı: .•. 



'soN P0STA 

DA B ILI BA Hal/cm Sesi _.,_ ________________ ..,_ 

· Borç Hapsi Ve 
{ H a 1 k ı n Fikri 
• icra ve iflla kanunu tadilib 
•-•• lıııort i~n eski hapla lla
rumm da iade edileceti menu-

iki Yüz 
Bin 
Lira 

1 Beşiktaşta Mülıım Bir 1 Makinecinin 
Ba,ı1111 

Yangın Çıkb Gelenler 
Etfaiye Geldiği Zaman T erkos Bo- Zavallı B~ Makinist Ko-

• lunu Makineye Kapbrch 
balal.tir. Bu tasavvurun halk ara
••Nla oa..ı bir fikir 4oturdupau Gayri Mübadillere Ge-
te.wt etmek üure tlln aordutu- l.-!-
maa sualleftıı cevaplanm aptıya lecek Hafta açiude 
yazıyoruz: Dağılmıya Başlanacak 

rulannda Bır Damla Su ulamadı Bilefinden Kesildi 

1. Kaya B. ( Pangaltı, Rus (Bat tarafı 1 inci aayfada] aigortuızdır. Yangın btıyilk 
ıokak, 5 ) Ziraat bankası vasıtasile bir tevsi istidadı gösteriyordu, 

_ Hapis bir imanın şeref gayri mUbadiller takdiri kıyrr et devam etmiş, bu yajlı •oya rüzglr vardı. Fakat köfld• 
ve haymyetini kıracak b!rşey- komisyonu emrine gCSaderilen konak bittin teferraatile yan- ı.t.çelerle yekdiğerinden ayni
dir. Hapisane, alacağın tahsi- 200 bin ın tenli için tak- chktn 90llra k81'f1Smda su dtğı için yangın diğer ahşap 
finde amil olabildiği gibi, diğer diri kıynıc komisyonu dün ak- nazın Ali Rıza paşanın 22 binalara atlıyamamıttır. 
taraftan da bir insan için ruhi tam Faik Niızhet Beyin riya- odalı ka.kft ve ittisaJincleki Kasıt Var Mı? 
ve (hapis müddetince ,.aıışa- setinde hvkalaka bir içtima Anumıt btllıçıvan Elmas efen- J S lim Nuri Be . all 

.. r k din. 6 dah . d mff a JUi m •a-mıyacağı için) ma<lui zararları ~~etmişler, tevziata başlama b ın o _t evme.l e geç ~eti; umumi buhrandan mü-
da mucip olur. ıçın bazı kararlar almışhr. u Ü~ e• ta-erruab ı e tamamen . I h t""tü t . · 

ı b 1 kül l ,_. Tüus.nle • teessır O an er U D acırı 
Bu itibar!a alacak it;in hap- Tevziat istıh {akı nis eti e o m ••. p\d'. 1.u nn yan-

sen tazyıkin iade edı memesi %2 miktarında olacak '... ufak ması sabaha kadar devam gibi biru mlşkllce idi. 22 
uka · · odalı köşkün& bir kısım eşya-

ve ancak alacaklarm tahsi i istihkak'ardan başlanarak y - ~tJJUŞtir. 
.J d k T d" ıile beraber yangın ej rinin 

için de mües:>ir ve makul ~ı~a uo~ gi ec" tir ... e ıyat Etfaiye Geç Geldi, Ter- ağzma veren Rıza P8fa•m re-
esa~la vaz'ı icap eder. ızç·m komb ısnkyoo e~ba~ı istihkkaka kos Borulannda Su Yok fikası, kızile beraber bir ahpa-

lıl ıraat a asa uzenne çe ve- b • 
"'T" ek Avni zamanda T--1-L--ın- ının evine gece yatısına gı-

Nuri 8. (Türbe 211) rec lir. J- UU1U09 derken bize şwıları anlattı: 
- Borç için hapso~mamalı- ziraat od as 1n1 n da ela bir yanım olduğa için .. -Koca konak ve eşyMI Ter-

dır. Çünkü hapsedilen telafisi etfaiye yanm saat kadar geç kosa k\._ Jan gitti. Dolapta 300 
mümkün olmıyan zararlara D Ün k Ü J ç t İma ı kalmış, geldiği zaman da Ter- 6ra vardı. onu da alamadım. 
duçar olur. Yeni yaplacak olan Ziraat koa borulannda 811 bulama- Bizim mahaııede elektrik llm-

Jf. oclaı.. kanunu için baz1 aa- IDlf, Şevket Bey ft Hacı buı yok, geceleri zulmet 
Emin B. (Türbe, 211) lar te.hit edilmit Ye llilli Ahmet Pqanm havuzlarından, içindeyi&; belediyeye mlracaat 
_ Hükümet tafıai borç ikt.at Ye tasarni cemiyeti komşulann sarmçlarile Tabim ettik aldırmadı. Nihayet ken-

h:ıpsini kaldıl'IDlf ft iyi etmiftir. merkezinden aonılan fQ mal- çeımeainin •~ deposundan 811 dimiz ka.kün bpmmn lattne 
Bazı kiımelerin luapain iadesini ler &zerinde tetkikat yapdmaş almak mecburiyetinde bhmt bir lamba alclak. Fakat hir 
istedı1deri görilüyor. Bence verilet:ek cevaplar hamlan- ft ll!bayet deniaden la temin luaftadanberi ampul& hergün 
bo- irin hapis cezası iade mışbr: etmiıtir. pbmyor. Bekçiye llyledik, 

·.,. .,. 1 - L.tihaaı .. _ _..__ 2- Zirai • Bu -"-1 l>inalar Terim- --ı- e ela bulamadı.,, edilmemelidir. Eu1e11 lualka ........... ., •- ~ 
istinat Ye hürmet eden bir kredi, 3-Zirai vergiler, 4 - lla- 1Un kurbanı olurken Yali Mu- S. hortumlarla denizden 
hükimet hiçbir zaman borç liyet fiyab tefekk.ilil, 5 - Sabt mttia Bey reJ.mif, -·~-- almdlta n hortumlar cadcle-

taamilleri, 6 - Zirai ... ,.,, 7 - Tahir Devin JVt-ı....""nden emirler ilen 1-...:.:.: ı..:. y•ııwımıı dnam 
için hapiı cezasuu boş gönM>z. N ki" a.-...!6.el • 8 .,. .. ~- ~u ~ ~ -•-

a ıye uru- en, - raı ftl'IDİf ye fakat hep: Su yok •'ettijl mlklc:letp Bel>ek we * muafiyetler, 9 - lktıSadl } .. .j&f, Şaban Efendi (T avukpaza- Ha·--' k. au... cevabını allDlfbr. Zarar OrtalJ tıuıftylara if!e1H-it 
IO - ,......_ı ye ziyan .fOO bia lira kadar tbmoWBer ele bir taraftan 

rında 20) 
- Eskiden. borcun, venni- HaJ1<alı Mektebi Fare tahmin edilmektedir. f»ir taraf ıeçememiftir. Ba hal 

venlyi hapsederlerdi. Şimdi T 0 pl 1 y 0 r Ali Rıza papnm k~ bu ubü 1etme bdu deftlD 
edUm:yor. Ne iyi. · Hükümere Halkalı ziraat melc:tebinde •iırOl'hıl.a Wi. Elma• tıiallla evi ~· 
buıadan dolayı müteşekkiriz. tar a farelerinin itlifi için bir ~-p .. ı --ız-------
Gazeteler bazı adamların borç serlim tecrübesi yapılacaktır. Başvekil L Fethi Bey 
için ha~i tekrar istediklerini Mektep birkaç gündenberi fare 
ya:ı.ıyorlar. 1· iki T kri V rdi 

Hükümetimiz hapsi iade toplatinaktadır. Bu Akşam Hareket ıse a ·r a 
etqıernelidir. Trakya Bağlannı Tetkik Ediyor 1iümüşban~eb'uau Fethi 

)#> lktısat vekl'?etinin sanayii ~y diin meclise iki takrir 
Apti B. (Beşiktaş, Şenlik- ziraiye libratuvan tefi Sait Ankara, 12 ( H.M. )- Bat- ~~~;~r. ~irinde 9unlan aor-

dede reahallesi, Haremağa Bey Trakya havalisindeki ftkil Lanet pap L-1n atle- ......, ...... 
sokak 21) k b .. ı · ti • ..,._ 1 - Cinevrede toplanan 

şar P 1 ag ann vazıye m den 10nra Tnrk oca~nda - -l!L-· • dirm k Lonf 
- Borç hapsi hiçbir zaman tetkik için Tekirdağına gitmiftir. a• tcaaiu-b m e "' enuw-

dog"nı birşey demidir. Borç tuarruf haftau mlnaıebetile na iştirak eden Hariciye ve-
o· Şehir Meclisi .11.L:m bır• konfe-•• •.a.•-ek kAleti İ#İn ftrİlen murafm veren itimat ettiği adamlara wu ·- ·-- -.,.-

borç versin. Şehir mediai dtm toplana- f ye bu konferama bitirdikten ~ &~~nferansa ;_.,;_k * rak belediyenin beş eyhk büt- L~ •--..: ı "b-'- ., .... "' ır.. • • .d t lo •-- 10nra •Atam ~ ıamn .... eden devletler Hariciya na-
r adıl B. (Şehiryab mektebi çesuıın van a 81111111 m~ ---:L L---•- _.ı_ b6 1 ) 1--'ab-'-'-

111, et ·...: .. Varid t :u .__ mütevCQ;lllea 1111R&et ..- arlan Ye ... ... biri he-
mÜallimlerinden) rere mıy..... a uu Kır cektir Jetle mi rebaltlerdlr. Dip 

- Hiçbir vatandaş borç ma aynhmşbr. Villyetia Ya& • takrirlerinde de lzmir civann-
için hapsedilmemelidir. Ve esa- dat yekiina 1,78.1,168 beledi- Söylendiğine gire iN 1eya-

b b • h u;.. ela açlıktan alılat yiyen köy-
ıeq edilmiyor da. Borç ıçın yeninki 2,707,.492 liradır. batin le e İ l'CJ8İc0m 111' UA.De inler laakkmda hlktlaetin ne 
ı:.;,·a ile tazy"k usu'i n iade- Masraf batçesi henih hazırlan- muhtelif meaeleler llakkında gibi tedbirler aldığım aormak-
•ini istemek doğru ol.. ı. 1 mamışbr. arza malfaat etmek armauclm. ~dır. 

Dftn bir fabrikada çok a
cıklı bir kaza olmuştur. Ha
diae flldur: 

Y edikulede Gazlıçqmede 
Altıparmaldarın deri fabrikasın
da makineci ': eden Glanti is
minde biri oun bir aralık si
lindir nakineainde çahşırken 
elini makineye kaptırmış, fer
yada başlamıştır. 

Bunun ÜZf' 'ne yetifılmiş, 
uğraşılmış, fakat bu uğraşma
lar bir netice vermemiş, za
vallı makinecinin kolu bile
ğinden keF "'miştir. 

. ----
Erzincanda 

Nüfusça Zayiat Olmadı 
~ 12 (H. M.) - Er

zinrJtndaki zelzele hakkında 
1 a malümat geldi. Zelzele 

.aiye devam etmipjr. 
ou devam tehirde panik 

yaplDlf, halk çığlıklar içinde 
aÇ1k yerlere kotUflDUflur. Bu 
....da öteden beriden inhi
dam tarakalan ifidilmiye, ç6-
keD binalarm yerinden ,ek· 
Rldn toz ft duman clireklen
miye bqlallllfbr. 

laetpa.,a camiinin kubbai 
çlkm&t, vilAyet, bapiuae, 
..... ban rami .... ft 

mektepl• mlbim ........ ar 
raaufbr. 

Bir Tane Daha 
Din ıece Beyoğluda da bir 

,.... W-w. ~ •'+h 
yanmışbr. "' 

Ajansın Verdiği 
. Malumat 

Erzincan, [A.A) - Dtinktı 
pdr''!tli zelzele neticesinde 
hapısane binasile 3 ev çökmüş, 
~mupua&a,m bir kaçı yaralan~ 
br. 

Muğlada Da Zelzele 
o ı d u ••• 

Mutia, 11 (A. A.) - Gece 
bafif bir zelzele olmut Ye yert 
albndan tiddetli ıtbilltüler 
duyulmuftur. ---Küçük San'atlar 

Emniyeti umumiye mOdürl0-
16 kilçük san' atları yalım Türk 
tebeumm yapabilecep llak
kmda bir talim•büıme projem 
hazırlamaktadır. 

1ki Sefirimiz 
Dün Sehrimize Geldiler 

Lonclra bOyiik elçimiz Ferit 
Bey De Berlin b&ynk eJçimİI 
Kemalettin Sami Pf. dün td' 
rimrze ~elmitlerdir. 

Ferit Bey .eyahatmm borç
lar maelai ile aJilıadu :ıdui9 
rivayetini tekzip etmiş, ingil· 
tere ile aramızda halledilmiyea 
hiçbir mesele kalmadıiım' 
a6yle~tir. 

Irak petrol şirketinden alacr 
ğım:z olan hisseye gelince pet• 
rollar yakanda satılmaya başlaD'"' 
dığı DIDUI bu para hükiuneÔ" 
mize verilecektir. 

Kemalettin Sami paşa da 
memlekete mezunen geldiğilli 
aöylemiftir. 

Ticaret Odasının Raporu 
Yarın iktısat vekileti müşa• 

virlerindcn Hlaamettin B. va
satasile Reiıicümbur Hazret
lerine takdim edilecektir. 

Borçlar Meselesi 
Dayinler medili milmasf))r 

ri'lin v~ziyeti mtızakere içill 
Ar ':araya hareket edecekleri 
hakkw-a Pariaten yeni Wı 
malümat gelmemiftir. Şa ı.alde 
vaziyet karanaz demektir. 

Ahali Gazetesi 
Yeni bir me'al mOcllr ~ 

dutu için tekrar ÇJkmaya bar 
lamqbr. 

Şehir Rehberi 
Dün tehir meclİ8i uuandaD 

Tevfik Amir Bey tarafmdaa 
bir tehir rehberi yapılmak miiar 
küıı olup olmadığıma vilAyet
ten aorulmw hakkında bir 
rapor verilmiftir. Vıllyet tebria 
birçok yerlerinin haritalall 
l>\iluadutundan blyle bir rdr· 
beria. . .hamlanmam 111lhnldla 
olacaiım bildirmiştir. Bu reh
berde sokak ve caddelerİll 
eski ve yeni isimleri ayn ayn 
gösterileceği için maliye mr 
murlarile müvezziler ye halk 
maruz kaldıkları aramak mür 
külibndan kurtanlacaklardar. 

~aliye Vekili 
Değişecek Mi? 

Doktorların taniyai tizerille 
Maliye Ve kilinin istirahat içio 
vekAlettenJ çekileceif veyahal 
fiı. Jilik bir mm tayin o1uaw 
caii a&ylenmektedir. 

Loadra 1efiri Ferit Beyimi 
Maliye Vekili o!ıcaiı habed 
bhakkuk etmemektedir. Dijef 
bir rivayete f&'e Maliye Veki
linin yalanda iyileşeceii d 
Dayinler veldlleri!e m&akeraU 
bqbyacağı aiylenmektedir. 

1 : Son Posta'nın Resim'.: HikQgesi: Pazar . Ola Hasan B. Ve rasarru/ Haftası 

lı Huu S., - HaJA- Geriye d&ab Mb-1 2a Huaa Bey - H- ıı..111 O ... ldue • ı 3a a.... S., - Si& de .a,le ,.U. .....,...._ 1 4s Huan Bq - Bea tle kendime 1-' bit .. ~ 
ima- Tmrraf haftaa ....... B.n Wr laafta ,_... lap ......... Taaaanf uftua hık+ Puw .W.- 8anM 111 lldacl ..md tıumıır wu. oa..obile ..,. alacrıktam. TMUTUI lçia •u~• y,,._ - ..... ,.,. .... ,... .. ..... .b .,. ..... 1old .............. ...,. ... -· .......... 



POS:FA 

- Resimli Makalesi Fakirleşmenin Ölçüsü .- Sözün Kısası 

T Şevket Silren• 
dt laartuf daftll bir mil.b 
'• oldu.. Shndi en kuvvetli 

~tler en çok biriktiren mil· 
~erdir ve en çok biriktiren 
~etler de, gene, en kuvvetli 
~leUerdir. Kuvvetli olmak 

Yorsak biriktirelim. .. 

-

imla 
işaretlerinin 
Siyasi Manaları 

··----
(?j istifham i~areti • yazıda 

sual makammda kullanılır: "Bu 
zavallı memleket ne vakit be· 
lini doğrultacak r . uılıiati de 
olduğu gibi. 

llnıumt harbin, İD8anlan be· 
~Lğa ve aefalete ahıbr-
~ını ıöylerler? Doğru değil
~ Umumi harpten sonra 
~ ar, daha tutumlu ve daha 

1 - Bir rnemleketln faldrleşmesirıin l 2 - Hariçten ald1ğııaaı bir lngiUz liralık mal l S - O halde daha pahalıya ubn alıyoruz. 
•ı Ü al . . . l~ln 1923 ıeneıin · • nıatt 162 kurut verirken l9SO Daha ucau;a veriyoruz. Kuanchtlmrıdan fada verlp 
v çüa parasının ım kabilıyetidır. senesiııd• ıoso kW'Uf Yeri,orua. faldrlf'flf9n11. 

[?] Nida, yahut taaccüp l~· 
reti - bir cümleye dikkati cel· 
bctmek , yah,ıt hayret etmelc 
için kullandır: "Memlektte para 
yok, paraf., misa!inde olduğu 
gibi, yahut: ·1 F elhi &y bili 
muhalefutte ısrar ediyor!,, mi· 
salinde olduğu gibi. 

~pla oldular. •• •• • l!lpat edelim: 
~ir zamanlar mutavassıt bir 
t , trikalı ııervet aahilii ı_çın 
Yi )'a~amak demek, çok para 

BUG·UNUN TELGRAF HABERLER/ [,] Virgül işareti • birbirile ya 
mepsuten, ya maldlsen müte• 
nasip kdimeleri ve terkipleri 
ayırmak için kullanılır: "butün 
~met. bütiin halk, bütün in .. 
kılip işıklan, Halk fırkasının 
en küçük hareketine büyük bir 
dikkatle bakıyor .• , misalinde 
olduğu gibi. 

'-rfedebilmek demekti. O za· 8. S f b J k 
~llılar ıöyle hiklyeler ititirmk: ır e er er i te .. Tekaüt Kanunu Tadil Ediliyor 
IQ z~nfiiı Amerikalı Panste 
Lir otelde katmııtar. Otelden 
'Yrıhrtarken besaplanm g&r
:Gıler. Birinin borcu <liğerfn-

Kimler Askerlikten ı L"' •h A J QJ ~ 
Tecil Edilebilirler? .. l ayı a, Ce e araK 

~n az çıkımı. Fakat borcu 
~ çıkan adam ba vaziyeti 
ttldisi için bir eksiklik ıaymış 
~ :"Arkadaşımdan daba az 
~ b.arcanuya tahammül ede
:~rn. Borcuma iki kat olarak 

Ankara, 12 (Hususi) - Bir { M ı• .8- G • •ı k 
::teı:!..~ z,:.c'!y~~= ı ec ısu:en eçırı ece 

~-

dıyeceğim" demiı. 
dit Bu hikiye belki bir efsane
~ fakat harpten evvelki 
~ erikalıların para harcamıya 
it._ il olaa iptila11 esasen her
~e malümdur. Bu devirde 
lt .. ~~kan banka ve tasarruf 
~nda balkın yapbğı kü-

tasarufat miktarı anca~ 
6, 1 s ı ,000,000 dolardır. 

,
6 
liaıbuki 1006 da bu miktar: 

1395,000,000 dolar olmuştur. 

rile kimlerin askerlik vazifesin· ! 
den tecit edilmeleri lazım ge- İ 
leceği hakkmda Başvekalet; 
ırekiletlere bir sual sormuştur. 
Vekilctlcr cevaplannı hazırla

maldadırlar. 

Hariçten Getiri
len Ev Eşyası 
Ankara, 12 (Hususi)- Mem

leketimiıe gelen yolcuların 
beraberinde getinniyerek son
ra getirecekleri ev eşyaları 
için Uç aylık bir mühlet veril-
111esi hakkında Maliye ıvekileti 
bir liyiha haurlamaktadır. • 

liarpten 10nra yalmz: ilk 
\ıekteplerde yapılan tasarruf 
~PagandUI neticesi olarak 
d919. urıo ders senesi zarfın· V . K k l 
• Amerikalı çoculdann, tasar· ergı aça Çl ığı 

t\ıf sandıklarına yatırdıktan 
!.'ta: 2,800,000 dolan hul
... llştu. 

iti Şu halde yeni Amerika es
.. _ Amerikaya nazaran daha 
~ph ve tutumludur. 

Kolza Tasfiyehaneleri 
Tetkik Edilecek 

Ankara, 12 (Hususi) - W83 numaralı tekaüt kanununun 
dördüncü madclesindeki cetvelin 20, 21 Ye 22 nci derecele.· 
re ait kısmının tadili hakkında bir layiha hazırlanarak Meclise 
gönderilmek üzere Başvekaiete tevdi olunmuştur. 

Tadilat yapılması istettiten cetvelde gösterilen d~recelere 
ait emsalin ha3!lına tetabuk etmemekte olması basebile 
20, 2 ı , 22 nci dereceler için as1l maa,ları dahil edilmeks:zin 
tahsisatı fevkalade kararnamesi mucibince bu gibi ıue· 
murlara verilmekte olan tabsisah fevkaiıide emsali hasılı 
olarak kabul ve tesbit edilmiştir. 

Bu ha!, kanunun on birinci maddesi hiikmiine tevflkan bir 
eksiklik ar-ıetmekte ohnasına ve deviet memurları ma.:ışlarm
da teadül esaslcm gözetildiği halde ömürlerini de•ılet hizme-
tinde geçirdikten sonra tekaüde sevkedilen bu g.tbi küçük 
memurlarm maaş tahsisind~ yirm~nci de .. eceye kadar olan 
memurlar gibi yapılan muameJ~ prensipine l'iayet edilmemesi 
ve on liradan dun maaşlı n emurlara böyle bir hak veril 
nıemesi muvafık görülmemi1 ve haklarının temini maksadilc 
bu tadilat kanunu yapumıştır. 

· Kanunun yakında encümenlerde müzakeresine ba,-
lanacak ve müstaceliyet kara.rile Meclisten çıkanlaeaktır. 
Eğer tadiJat kabul edifü.·se neşri tarihinden değiJ, asıl kanu
na mclhak olduğu için 1 haziran 930 dan itibar edilecektir. 

ilhan 

• 
ister 

• 
inanma! 

• • 
ister inan, 1 tik Fakat bu hal yalmz Amc-

aya mahsus değildir. 

Sovyet Rusya halkının 
•923 te tasarruf kasalarına 
>'ltırdıkları küçük tasarrufat 
tt~~nu 11,500,000 rubleye 
l~ olduğu halde bu miktar 
L "'~ da l 15,000,000 rubleye 
~iğ olmuıtur. Şu halde Sov
t~t vatandatı gittikçe hesaplı· 

Ankara, 12 (Hususi)- İslan· 
bulda mevcut bazı tasfiyeha .. 
nelerin hariçten geHrdikJeri 
kolza yağını, kesaf etleri daha 
hafif yağlarla karışhrarak vergi 
kaçakçılığına sebebiyet verme
leri üzerine Maliyece ciddi 
sur~tte tetkikat yapılmaktadır. 

"Halk DG>lu., refi1ci· , nıeınleketimize gelocc::--1 
mi'?(: ~ sahık bir ve!cil l Bu ge<.ikmiyecekiir; ya-
yazıyc.r : j kındır. 

Zehirli Maddelerle 
Avlanan Balıklar 

llYor. Çüukü· memleketin Ankara, 12 (Husu.si) - Ze-
~tnfaati hesaplı ıre tutumlu birli madde1erle avlanım balık-
"'aictadır. larm satalmasma bundan böyle 

'1,~:er bir yerden mini ~~ad~--~~l~y~~~-~~ 
" .ı\Y\utralyada harpten enel, ten sonra bir milli kudret ve 
''ili 19 hayatiyet meseleai oldu. ı._ 13 te tuafruf teıkillt-
""fl Memleketimize gelice, bizim 
t\tf~a .1~:!~11 kDçlk taıar- küçük taıarnıfat yekônlannuı: 
.... ,80,000,000 iıtcrJinken bu da, hötün diğer ikbaadi itJeri
;:•11ttar 1026 da 194,400.000 İl· miz gibi cihan istatistik neı· 
~rli.. . L! • d riyabna aksetmiyor. Fakat bu 
1 • ,_ .. am .,.,.._ a -LUJda elde .. :'3o.ooo.ooo llrara INılit yca. r mevcut pera-
.. 1'l11fbır. kende malam.ta .....,._ bizi 

11.a dt.an mÜYacebeU.e Çlkaramı-
t._ · baki Awatratyamn Dl· yacak kadar uc:lar. 
~ laar.,tea ene! 4,872.000 ve Emıdyet nndaiı ile diğer 
d ea sonra 6, 111,000 kiti· bankalardaki küçük tediyat 
~ ~~ ibvetti. Nüfus bqına yekônu ancak t 3,000,000 Ura 
tit~ırn. paramızla 325 lira birik- etrafındadır. Yani nüfus bqı-
ttltnıı demektir. na ti;lsarruf edilmiş yalnız' bir 

c· liul&aa: Cihan biriktiriyor. liramız var. 
~an gittikçe tutumlu ve Halbuki yalruz kötn gram<' ı 
lo a hesaplı oluyor. Harpten ' fon pila~larile ecnebi içkilerine 
ta 'O.ra milletlerin hesaplanm ve lliks mensucat emtiasına 
,~rdıkları ve kendilerini verdiğimiz paralan taınrruf 
it .hbya kapbrdıkları Jıikiye-· etsek bu yekilııu bir sene 

"Memlekete pMa bula· 1 Bugün lazım o!na p.ı-
cağu: behcmeha.1. Meın- ı rayı kendimtz buh:.c~ğu:. 
lekete kredi bulacağız ; 1 Biitçern:z 'i>il büyük taaar
kre<li teş\...'ihitı yapacağı% ; l ruflar ya~.acağız. Bir lu
mutlaka. j sın~ işle1·i durduracağu;. 

Bunlar Türk mil!et:ni Dt.1yunu umumiye taksit 
y~tm:ıntn; Türk fokıla- bedellerini hiç olmaua 
bun muvaffak ka1mamn ı azahacağn; müddetJe.ri 
zaruretleridir. .l ur.atacağız. Bunu yapahi-

liri:ı; lrUkulru dftvelce hak-
" Hariçten dema1 para lamız vardır. Bu yollardan 

bulamayız. Çünkü hariç, en aşağı otuz kırk milyon 
mali itlerde bize, pr,k mil- lirayı kredi · olarak piyasa
ıetlerine yaptiği "liluame· , ya dökeceğiz. Bu para i1e 
leyi y•pmak ister; o tut- 1 . iistanaiilerimh. tüccarla· 
larla, o .ıılaniyetle aolqa- rımn~ harekete gele~ek, 
bilir. Bmm bunu ·kabul iıçiler it1iyec~ktir." 
e~emiı:e imkan yoktur. işte memleketin bütün 
Avrupilı · muameleıi flr- derdini bir ·çırpıda halle--
mek isteriz. Buwdan başka Clen formül. Bu formülG 
dünya buhran içindedir. tatbik edince memleket 
Kel ilacını bulsa evv~la cennet . haline gelecek. 
kendi başına sürer. Şimdiye kadar hep böyle 

Acılar içinde dişimizi 
sıkacağız, sabredeceğiz; 
nihayet aklın, mantığın 

kabul edebileceği şartlar 
di.lıilinde haricin sermayesi 

keyfi ve tetkiksiz kararlar 
verdiğimiz içindir ki bu 
buhrana düştük. Fakat 
vekil olunca insao keyfi 
düşünmiye de alışıyor 
galiba!.. 

t~~oğru değildir. içinde habn sayılır bir derece-
khat ilikia; harpten evvel bir ye çıkarabiliriz. imr inan, ister inanma/ 
"-1 , Ye ailevi emniyet meae- Vatandat;_biriktir. Çünkü bi- ı 

0
4'11 tuamıf davua harp- riktirmek zarureti vardar. L--·-~,_ ___ -·-·-· .. __ .. ,.,...._# 

.. 

Rıhtım Şirketi 
llnatçılık Yaparsa l\Jlu

kavele Feshedilecek 

Ankara, 12 (Hususi) --
ı lıtanbul nhhm şirketi, tarife· 

nin fazlula~hrılması talebinde 
bulunmuştur. Halbuki Nafia 
nkaleti aksi fikirdedir. 

Eğer şirket, hakkındaki ti· 
kayetleri naza. ı dikkate almaz 
ve Nafia vekaletinin taleplerini 
kabul etmezse mukavelesi 
feshedilecektir. 

MalatyadaZelzele 
Malatya (Hususi) - Gece 

yarısına doğru iki gün arka 
arkaya zelzele olmuş ve birer 
saniye devam etmiştir. Zayiat 
olmamı~hr. 

Bir Şaki Daha 
Tutuldu 

Malatya (Hu~usi) - Maruf 
1a ki Ahdu ve Sadıkın arka· 

daşlanndan Yusuf ta yaka· 
lanmıştır. Bunlardan firar ha
linde aucak dört lcişi kal
ouştır. 

E ir Katilin Firarı 
Amasya, (Hususi) - Bir 

katil meselesinden dolayı hapi
.r.ancde mahkumiyetini geçiren 
Resul henüz yakalanmamıştır. 

firari, Akçedağ havalisiude 
şakavet yapmaktadı. 

İkramiye Meselesi 
Müfredat Listesi 

Maliyeye Gitti 
Ankara, 12 (Husuai)- Def

terdarhk memurlan arasaoda 
tevzi edilen ikramiye hakkında 
istenilen müfredat cetveli ı,_ 
tanbul Defterdarlığınca Maliye 
Vekiletiae ınderilmiftir. u.te 
tetkik edilmektedir. Maliye 
Vekileti, teni edilea •ersi 
yİzde birlerinin kanuni oldu-
pnda mumdır. : 

Dahiliye Vekileti, bu işin 
tefsirle de hallcdilemiyeccğine 
kani olduğundan bir kanun 
layiha11 hazırlanması düşünül

mektedir. 

(;] Noktalı virgfil işareti ar
kasından gelen ikinci bir 
cümle ile manası tamamlanan 
nakıs cümlerin sonuna getirilir: 

" Bütçede yüzde elliden 
faı:la tasarruf mümkündür; fa. 
kat ttıfeyliJeri mahzun etmek 
şartile.,. misalinde olduğu gibi. 

[ .•. ) Fasıla isareti - Bir 
cümleden soı:ra mananın de
vam ettiğini hissettirmek için 

kullanılır: "Benim bu sütunda 
yazılacak ve söylencek daha 

ne\erim var amma ... " misalindo 
olduğu gibi. .-• 

Köylünün Himayesi 

HÜKUMET YENi FORMÜL 
MÜ DÜŞÜNÜYOR? 

Ankara, 12 (Hususi) - Hn ... 
kuınet, bu seneki buğday 
fiatlarınan dllşüklniüntı nazarı 

dikkate alarak köylilnün ko
runması için müessir tedbirler 

alacaktır. Bu meyanda kölünün 
ziraat bankasına ve hükhmete 
olan borçlarının daha mftıait 

şekilde ödenmesi için yenl 
formüller bu!unacakbr. 

Hububat Kanunu 
Ankara. 12 .(Hususi) - Hu

bubatın baz~ büyük merkez
lerde elendikten sonra piyasaya 
sevki hakkındaki projenin bu 

sene tahakkuku temin edile· 
cektir. 

iki Halı Taciri Öldüriildü 
Dursunbey, ( Husust ) -

Bundan yirmi pn evvel Dur-

sunbey civarında. Dur1unbeye 
ticaret yapmak için gelen iki 
hali taciri yolda 6ldürülmüş• 

!erdir.. Bu havali asayi~ aon 
zamanda çok bozulmuttur. 

iki Hırsıtlık 
Bebeld~ Madam Sar&1Ua 

hizmetçisi · Zehra qya plarak 
kaçmıf ve tutulmuştur: 

)#.. Kız muallim mektebi 
idare memunı Telat Beyin 
evine giren hırsız bütün mut
fak eşyastnı çal111ışbr. 

Kazalarda Musakkafat F esübanallah i 
T a h r i r i Topanedc Leonun kahve.o ' 

.. sinde kumar oyniyan Şabab. 
Ankara, J 2 (Hususa) - El- ve Abdullah mahkemeye ve-

yevm ~elizkirt, Keban, Kigı, rilmişlerdir. Feıübanallah •.• hal
Demirci ve Kunıçay kazalan- f buki bu şehirde birçok kim· { 
mn mulakkafat tahrirleri bit- selerio oynadığı oyma nedir,J 
miftir. l acabı, 1 
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IEriiEnKiLEiiriZı WNtMA r· 

çivesinden. Çık- Artisti 

11J.anıak Şarti(e.. Tanlrsınız. 
f\1emleketin Derdi 
Tek bir çocuğa can veren 

lsa gibi değil, . Sevrde o1dQrü!-· 
mek istenilen yüce Türk mille
tine daha kudretli bir varlık 

vereri murşit Gazi ile görüşe
bilmek imkanına nail olabil
se idim; meinleketin esas 
üç derdini söylerdim. 

· ! - Memleketin her köıe
ainde birçok sui istimaller olu
yor; bunlara ne zaman bir 
nihayet ''erilecek ? 

2 - Memleketin: her köşe
ıln~e birç.ok sui istimaller olu-

yor ; bunlara ne zama~ bir' 
nihayet verilecek? 
· 3 - Memleketin ·her köşe

sinde birçok sui istimaller olu
yor ; bunlara ne zaman bir 

nihayet verilecek? Paşam 
derdim. 

Ankara, fuıetpafa mahallesi., 
Ada aokıık 4 numuada 

Bas;i 

13 Madde· 
Gazi Hz. rile. görüşse 

idim, şu maruzatta bulunurdum: 
J-Tam hürriyet: 

• 
- Himaye usulünün kal-

clırı.ınası. 

3 - An'anevi, içtimai, asri, 
lc.::batın her üçünü müsavi su
rette mizana vuran kanunlar 
yapılması. 

4 - Umum halkın vergisi 
nüfus başına on lirayı g~
memeli. 

G üzelliğile 

A1eşhur 

An ita 

Page 

Dita Porlo 

Sesli Filimde 

Sinema . Artistlerini a Seçerken' Güzel 
1 

. Kadınları Nat;d Bulurlar? ... 

1 
Sinema petdeEindeki arlisl·1 ı ıva<la mühim r~I oynıyacak 

· leri görüp te buniarın güzelli- lfac'ın · ye kızlan kat'iyen gü-
fine hayran olmamak mümkün 1 z:~ 1 l<'ı· arasmdan seçmedim.,, 
değildir. . >• Benim ıetti~im .kadınlar 

Fakat bu kadınlar hakikel- giizcl t!eğil, kt . _i!erini ıliıel 
ten Jilzel midirler? Yoksa 
tonradan mı güzelleşiyorlar? 

1 
Sinemama ea büyük artfst-

lerini ıeçmiş olan bir sinema 
mOdürü diyor ki: 

" Ben ıimdiye kadar sine- , 

Şu Gözlt;,rin 

f 

gör termesini bitenlerdir. 
Bu suretle seçilen artistler

den birkaçının iamini •erelim : 
Katerin Makdonald, Leatrice 

Joy, Gloria Svanaon, Florcnce 
Vidor, Bebe Daniels. 

5 - Halk men·ıfi umumiye 
ile uğr .1şmalı. 

6 - İnhisalann lağvı. 

Bu Sene En Güzel Sesli • 
Artist Kimdir ? 

· 7 - Mennsıbın erbabı ikti
ara \ erilmesi. 

R - S anayiden evvel, ara
.inin, m~c!cnlerin, -orma:ılano 

i~ 1 c itmesi. 
9 - Az nüfusa bukadar . 

~nenıur çoktur. 
10 - Mifli terbiye bilançosu 

yapılmalı. 

1 1 - s~rbestii ticaret ve 
aerbestii rekabet ve açık dük
kan polctikası. 

12 - Malumatı muhtelifeye 
maha!li sart olmak 'ilzere iki 
iç fırkanın teşkili. 

· 13 - Bir dereceli Ye aerbea 
bıtihabat. 

,., - . 
~ 1 Sağdaki' Ve Soldaki: ' Maskelileri .ı AlbnClan 

Bu Artistleri Tanıya bilir, Misiniz 1 . 

Sinemadan hoşlanan ka~ 
rilerimiz için bir müsabakk 
tertip ettik. Ha/lada iki 
defa sinemadc.n bahsetti°ği-

, mize göre, haftada sekiz, lir 
ayda 32 maskeli artist resmi 
dercedeceğiz. 1 

gen bir miitld~t zarfında 
gönderi/mele lazımdır. Bu 
·müddeti ayrıca ilan edeceği-
miz gibi taşra kari/erimizin 
de iştiraklerini temin etmek 
için arada ... ô.fi zaman bıra
kacaiız. 

Birinciliği kazanana ma
ruf bir sinemada mevsimlik 
bir ~bone (Taşra için sinema 
bulunan yerlerde ayni şey 

temin edilecektir.) ikinciye 

r.RUlll_,,,. JL,, 
9-~- -:- lı lsttmbul Matbua€] 

rs·iNIMA l &AZETELER DRd 
Erkekler SÖYLÜYORLAl1 
Deniz 

Iktısat Haftası 

Banyolarına 
"Cumhuriyet,, te Yunus fW 

d.i B. İktısat haftası nıüoı' 
betile bu teşebbüsün verebÜt' 
ceği neticelerle meŞgul oluY°'' Niçin 

Giderler? 

İsmindeki 

Filminde 

Eu 

Pozdadır. 

Villi Friç 

En Güzel Filimler 
Geçen Senenin Müka
fat f ~an Filim Arcistleri 

diyor ki: · 
"ikbaadiyat muasır ınill~l

lerin · bayabnda en ınübi' 
mevzuu iıgal ediyor. Okadat 
ki millet~crin hayatlan~a ~ 
udi te"~ekkl111er nazarile pP"' 

bakabiliriz. 
. Bir nevi ikbıadt • terbi1' 

mektebi olan ~i hafbcİa il' 
herkea yahıız kendi ~ 
dar çerçiye.si içinde kalmılll. 
Delki herkui tenvir etmeliclit• 

imar Ve TasamJ 
. Bu~n ( Milliyet) 'te ~ 

kalesinde tasarruf . baftaJI .,,. 
m~luldllr. Makaleyi . ~ 
Falih Rıfkı · B. dir. 

MGdafaa ~.ttiİi . noktai ol' 
zar ıudur: NTasamıf bizi, b" 
yati ve medeni ihtiyaçları_, 
için imar Ye inşada · bul.,,. 
•aktan menedecek dejiJclit·" 

. Maddi . Ve Mane\'i ' 
Tasarruf 

V akıt bugtın. bqm~,JI' 
linin yerini Halil Fikret Be1' 
tahais etmiıtir. "Halil Fiktelf 
B., tasarriıf haftasından bahse~ 
mekce mcmleketim~de g6stJitÖ 
inıaat değil, sıhhi ve basit iJr'. 
ıaat · yapılması fikrini ileti 
allrmektedir . _,_. __ _ 
Bugünün Meslelerindetı 

Tefeciler le Mücadele 

( Bat tarafı 1 inci sayfada } -----· . Tefeciler kırdıkları ıenetJet1 
bunlara verirler. Tefeciler yüı' 
de otuz beşe kadar senet ~ 
rarlar ve bangerler ise yüıd 
15-18 arasında faizle iş gör~; 

1 ler. Fakat işi kanuni şe 

uydurmak için muamele yi~~l~ 
dokuz üzerinden yürfilU 
gibi gösterilir. . . ti 

Bugün, kanuni cmn•Y~ . 
itibarile tefeciFğin cari oldll~ 
ıekil emlak· üze(ine :vapı!ıy~~ 

Şu hale göre 'ü.~~dlik tJ" 
ı ihtiyaçtan doğduğu içip b 1, nunla mücadele iki suret 

mümkündür. _Ya tefeciliğe I'~ 
vaç veren sebepler kaldırıb' 
halk refaha nail edilir, y.ahut; 
tefecinin f'lpbğı iş, yıkıcı.. ,. 
mıyan' kirlarla içti~ai oıut 
ıesclcre yaptılar. : · flı 

Köylü için Ziraat b~n~ ., 
halk için Eaıniyet sandığı · b İf 
vazifeyi ırörm~k için· bjçil"baı 

\
.bir kaftandırlar. Yeter ki 
işi görmek istesinler. ;.../' 

Bu maskeli artistlerin 
kimler olduklarını bulup 
çıkararak " SON POSTA 
sinema müsabaka memurlu
ğuna,, bildirenler arasında 

bir kur'a çekilecektir. 
Bu kur' anın cevapları mii.

•abaka bittikten sonra muay-

bir loca, beş kişiye birinci 
mevki sinema bileti ve yirmi 
kişige beşer tane artisti kartı. 1 ı ~ 

1 ,· 

~------------------·----------------------·-'! 
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futbo~isabakabn Başlıyor·-~~ ~-K-a~d-ın~V-e-K~· a-l_p_J~.ş-le_r_i~ 
+' : 

Kari · Gözile 
Gördüklerimiz 

İzmitten Bir 
Mektup 

Uzun Bir Durg~nluktan Sonra İçine Girdiğimiz Bu 
Gençlik Faaliyeti Umumi Memnuniyet Doğurmuştur Evine Sadık· Kadın Ve 

1 
Erkekler 

Arif Oruç Beyin tc~lf •e lamlte 

'-uhaltcnıe edilmek Uurc aevld aıÜ• 
1 

llaıcbctile yarın ra:r.dcsinde l:r.mitlller· . 

ı. bu hadiseden tecııaür duyduklanna j 
dair bir ha bu istlşar ctml,ti. l:ımlt İ 
~ıcdiye reisi, Halk fırkuı mutemedi : 

~i fır~an"' hu reiıl Htirflldr İ 
t•ııt.tuı )'Hı l9lc.rl müdürü, Hlll· , 

11..bnıu, TGrlı: ocafı, fırka aahiye • 
eeatı rclılerile diğu alb tacirin . 

'-•;ıle bir mektup aldık. 8\A ıaek· I 
tupıa; lllHkGr · haberin· fxmlt halkinın j 
~ili Lf~d~ etmekten uıak ol®p! 

~dtriliyor. Kaydedlyoru&. 

Bir Eczacı Halini 
1 

Anlabyôr .. · · ' 

Dul Kadınla:rla Evlen
mek Doğru Mudur? 

[ Dul Kadınla Çocuğun Yzlbaş;sı 
Evleneyim M~? 

1 Yavruınuzun Bayramı 
A. Kadri imzasile bir kari .ı 

Bizde adet olmamıştır, fakat 
J,;itün <mnelere çocukJannm 

1

yıl 
: ıümünde bayram yapmalarını 

tavsiye ederim. 

· 2t •••• •~el avvaa:ıaf a11kcri ecu• j 
tahtında 1-utuacİu- lali idil hara,ıaln ı 
~dayeU"Ck~ aona"na · kadar bGUha ' 
~fyoıl ccphHlnııle Mllld ve -.atanıma · 

• 1 
........ "• ç.1a,1ı .. [l.tllrll) • .-11 .. 1 
'-) 13(1 Macalade tekatlt olup 6 .Ufua · 
•ll•111tn i .. uinl temin l~ln Be,Uı.tatta -. 

yaşlarında dul bir 
tanıştım. Bu tanışma 

az zaman • sonr~· se ·ıişmiyc ' 
döndü. Şimdi de kadın benimle 
evlenmek istiyor. Fakat tered- . 
düt ediyorum. Birinci koca!ını 
Üautan l;ır kaôımn benide 
kolaylıkla unutabileceğinden 
korkuyorum. ,, ı 

li•ki ıa111pıg_o11lak mefl 'üini 
•lmd için çok çalışmıga 

_ . ..ecbar olan Galatasaraı Gerek kadmlnrı, gerek er
kekl.eri bu no~tadal} iki l<ıs

cdebile- nia ayırabiliriz. Bir kısmı eve . ' 

Çocugun yaş gµnü çocuğun 
en büyük bayramıdır. Ona o 

günün ehemmiyetini anlatmak 
ve hayatının en mes'ut günü
nü yaşama~ına imkan vermek 
liz ,m ı~ır . 

Çocı:ğunuzun doğduğu gü· 
niin yıl dönümünde t vi
nizde bir eğlence t~rtip cdioiz. 
Çocuğunuz bu eğlenceye ken
di sevdiği arka<ia~lanm du•et 
etmelidir . 

borç ile bir ea.ane açbm. Eczaneler 
tahdit · ıı.nunw enaneml acddettl. ,Çok 

lııtakantlara mthacaat "c.ıtlm, hlr netlco 

tllııtıa.. Sen .,lr •üracaat •Hcii oıa.f 
r•k 'Ga.ü Hairetlttine halimi ar:ıcdlyo• · 

' F~rdi bin ·Kirkor 
.Aakt"r1 mütekaltkrd

BEŞIKT AŞ 

Bir ,Mji~ekait. M.aaşını 
· J s ti yor· 

h Oti;ı: bir eene l>llfill •• aadakatlo 
llıınij lti:ıınct Ye hiçbir' auretl• ceıa 

tÖ!ın'yerek ifayı memur1yct ettim. 
Ucuduma arıı. olan hastalığa mebni 

ltlı.ıiitlüğUmü istida eyledim. 21 Tem• 
ltı~ 939 da emrim ıeldl. O zamandan 
tiırıdiye kadar hilkllmetlt"n on para 
•lnıadını. Beş altı nüfuatan ibaret olan 

•1lcnıı geçindirmek için nihayetsiz bor
ca girdim. işimin blr an ("\ve! bitlril
llıca,jnl istiyorum. 

Hüsnü 
Mardin b ytar müdürü sabıkı 

Tıl ımane me)•danında (6) nurn:ll'ada 
ÇF.NGELKÖY Ürüguvayda futbol sahaları işte böyle tel (.rgülüdür 

Çekilen kur'a neticesi olarak J nunusaninin ikiainde AnkaradW' 
Vergilere Dair bugün maçlar başlıyor. Hangi açılacaktır. Mali kifayetsizlik-

A.ar knldınldı. Fak:ıt tarlnlara ve kulüplerin bangilerile ve hangi ten dolayı kongreye iştirak 
bııhçe far.laaı namlle b:ı hçelnc vergi tarihlerde karşılaşacakları kısmı edecekler merkezi umumiden 
tıuhcdildi. Geçen acne kış biraz şid- mahsusumuzda kaydedilmiştir. 
detıı ı~çtt. MeaelA birçok incir ağaçlan Kulüpler ve teşkilat arasına bir, federasyonlardan birer, 
~ıltudu, hiçbir iıtifııdc tem in edile· k k d mıntakalar namına mıntaka 
liıcijt, . Bahre fadaaı nıımilc 975 kurut giren j ili yüziin en hasıl k h l . . • ti'b 
"~r .. t laten~.yor. ~-k'dcn tarlaların dö- olan vaziyetin fili tasfiyesi mer ez eyet ennın lD •P 

• ı:.s k lan b k f edecekleri birer murahhas, -Cınıı bir liraya idi, timdi Uç llr:ı. · Mn· deme o ugün Ü aa!iyetle . 
-..... : lst bul poru t kr f l mıntaka da 'ıilindeki müttefik -... .. llafat nrıl•I, tarik bedeli kcsa ta- .. an s ' e ar, aa 
tı;ı"'•Ol fevkhıdcdir. Aramız:da borçhı , hale gelmiş oluyor. Geçen kulüplerin birer murahhasının 
•lıısıyaıi yol< sibidir. Halimize btr çar• defa verilen kararla ikinci kii- ictirakile toplanacak heyetin 
a.llt\uı . • y 

mnım rica ediyoruz. meye atllmıı olaa Beykoz ve bu murahhaslar meyanından 
Çenı~llı:öy, Talfm.hıınede ~~ 1 fstanliul• .... or kulüplerinin de 

· Hı l t ~ intihap ve tefrik edeceği •• 
. _ a ı . evvelki pnkü futbol lieyeti rahhu adedinin d6rtte biri 

kararile birinci kiimeye ahn- ı ·. : Çevapİafımız . 
l, Aliye. Haıuma: V asal bulwadutu· 

~ıı ·.-.ıt~iDi:ıe alt yar.a uh mahiyetinde

~. O )oldaa 1tqrinln. tem la cttirihHal 

"'-•al ık o ut' efendim. 
~~===~::..=-=--========~-=,,.,.,_... 

mal..,, bu ıeae biriıaci küme ( yani her murabhaa kencR 
pmpiyonluidanaa iftirak ed~ lfulilbnnden baıka 41ihr '&ç 

eelr kull~n adedini aekize kulibiia daha •ekAletini haiz 
çı1'armıtbr. Bu karard~ umumi olacak) mıntaka murahhası~ 
surette bfttfin tetkilitın meaa- ~ lnalnbln ftilı&letiai alacak. 

' "?>:;-. T AKYİM -.-- · nun olmadığını · ı&ylersek h~ta 0tdu lpOr tqkillb heyeti 
,;'- .31 13- Kl.evvel-DaO K .. t.m 5' etmit oluruz. 1 ..a-,Mi 'Damına ~ sabit 

Arabi Rumi OGn ak,amki içtima eaki flü- ile u.-.. fedenayonlar yekt-i 
ll··ReeJ> - t UJ 3 .. T~•ri•laant -nn t<ırü ipka ettnittir. Binaeaale;la nunu sepıaiyecek kadar miliaa

" . ...:._kı~anl· /nı ı 
tı .. eU 2. '36 7 .17 
öıı. · 1 .. nf ı:ı. a 

Vakıt-Eınl· ılanU 

Alqam U.- 16.41 
Yatsa ı.n 18. 20 

bugiin Galataaaray Be,iktatla, sip -~ , mürek,ep 
Fener de Vefa ile ~la .. cakbr bir aikeri heyet, ( maarife 

Spor. Kongresi meydaa kalmamak için Anka-
~nd '· ul ıuı lmaak S.301 Umumi spor kongreai, Jel- radan intihaplan müreCcd ) 

m 

1"ej ,ika numarası : 52 
~-------~-

p EY AMI :sAFAı ' dayadı ve kalkmak 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

r ATIB-BABBln 
Şinasi, ciddi: 
- Nevayi ver! dedi. 

d' Herkeste, biraz dünkü ha
. •selerin tesiri devam· ettigıv · 
ı . 
~ın! akort esnasmda çıkan en 
iJ aaıt .. saz sesi, büyllk bir mana 
' Yuldü görünüyordu. 

.,_'1 ~ir. saat kadar çaldılar. Bu 
l ealô, ki imkinıızlıklan an
--._ •uıikiedir, Nerimın• 

1 
o andaki feragat duygulanna 
tam bir cevap veriyordu. Ru
hunun ilstünden yumuşak bir 
fırça gibi geçti ve olmıyacak' 
şeylere ait arzulannı biraz 
daha süpürdü. 

Nihayet, sular auıtu, ağır 
ağır ve itina ile torb&larana kon
du. Bakqblar. Faiz B. ellerini 
oturduju koltu;wa kenamaa 

hareket y~ 

Lileli apartmanının bO~k 
kapısı önünde durdular. Bir 
ot )ınobil bekliyorlardı. 

Bütün cadde bomboş. lıice 
bir yağmur. ltıldar kanncala
nıyor. Her geceye benzeyen 
gece. Gizli değişiklikleri örten 
zahiri bir sükQn ve yeknasakbk. 
Her tarafta, cemadatm dik
tatörlüğUnü ilin eden bir ha
rekehizlik, aükfuıet ve müva
zene. 

Çok beklediler. Nihayet 
bir otomobil ıeçti, bindiler. 

takımı 

muralahular iştirak 
~ alışık. evli ya~~mayı itiyat e

dinen kimselerdir. Bunlar · ko
caları veya karıları öldükten 
!d- zaman sonra cvienmck ijı- · 
tiyacım duyarlar. Biz, bunu Hatta bu davetiyeler tahriri 

ceklerdir. 
~ Güreş Heyetinde 

Yeni güref heyeti mıntakap 
.merkezinde toplanmıştır. Yeni 
heyetin takip etmek istediği ••al• arasında gUreşi azami 
_.e neşir ve tamim etmek 
fıcia mutat m6ptedi ve b~crü
W liıl&altakalanna devam
._ Nflra heyeti müttehide 
Be m6ftereken harici temaslar 
ilatimalini anyacakbr. 

Dabilt faaliyet arasında 
19 klnunuevvel cuma günü 
Bey .. u Halk fırkasında tecrü
beli dret müaabakaları tertip 
olunmuştur. 

Türk Atletizmi 
Birçok milletlere nazaran 

çok itina ed~mire muhta_ç 
olan Türk atletizmı, son netı
.... eiere nazaran iyi bir istikbale 
namzet telakki ediliyor. An
trenör M. Abrabam, bunu 
verdiği raporda bilhassa kay-
detmektedir. 

H . ' anç_e ..• 
Dünya Boks 
aınpiyonluğu 

Ge lerdc Barselonda lapan
yalı Paolinoyu mağlup eden 
(Kamera) dünya boka. pmpi
yonluğuna namzettir. Öniimilz-
deki sene kısa bir tasfiyeden 
aonra -meıhur Amerikalı 

(Stribling) ile çarpıtmaaı muh
temeldir. Stribling, acemiliji 
zamananda (Kamera) yı bir de
f& dövmilşW. 

Spor Heyecanı 
Kuvvetli Millet · 

Ortpvay halkı, futbol ae~ 
rederk• ea çek ıalyua P,
la ..UJettir. Onua ~ Ort
P., · ult..iltan tel lrsill~ 
~emlmiitir, ailAbh uker kUY
vetleri de n6bet bekler. Bayle 
olmasa, oyun Mhuı mubare1M 
meydanı halini .. .,,.... 

F rans•lann Teessürü 
litanbululann tanı d ı 1 ı 

we 

- Falih! dedi bir tanesi. 
Arkalanna yaslandılar, Faiz 

B. gözlerini yan kapadı l ve 
göğsünde sıkaşmq haYa taba: 
kasını bir nefeste bıraktı·. 

l 

Herkes ~una dikkat etmişti 
•e ona baktılar 

Fai% B. söyledi : 
- Bugün çok yoruldum. 
Kızına yan Közle bakarali : 
- Yarın da yorulacajız 

galiba, dedi. 
Neriman kendiıine tevcih 

edilen bu zımni l suale derhal 
cevap •erdi : 

- Hayır, baba, 
• 1orulmıyİlcakaınız. 

arbk hiç 
laabet ki 

fena göı!e görür, ve 0 daha olmalı Ye posta ite gönderil-

k melidir. O gün çocuk kendi · kocasının, yahut .arısımn ıne-
ı. c-.. ı kurumadan evlcniverdi" arkadaılarile birlikte istediği 
deriz. gibi eğlenmekte ıcrbes bıra

Bu hükmümilzde hata ede- kılmalı, hatta ona yardım edil
riz. Çünkü birinc·i koca veya melidir. Çocuklar, evin müna• 
kansından scnra evlenen kadın •İp, sıcak bir odasına alınır, 
veya erkek, çapkınlık, scvmiyen oyuncaklar verilir. Oyunlar 
kadın \ ,ya erkek arkasında tertip edilir. Çocuklar saat 
koşmak istemiyen, evinde kal- ) beşe kadar eğlenirler. 

mak istiyen erkek ve kadı_n~ır~ Beşte hepsine birlikte çay 
Bu erkek ve kadınlar bınncı veya süt ziyafeti verilir. Masa 

koca ve karılarına sadık kal- süslenir. Büyük bir davette 
dıklan gibi, ikinci koca ve 1·mı'ş g"b" kl ı · . . ı ı çocu ar yer erme 
karılarına da aynı sadakati oturtulur Mn•<>d 'k h · .. . • . • - a ı en epsıne 
gosterırlc.r. Onun ıçın dul ka- kiw tt kal kql"hl 
d k ki 1 l k gı an ıap ar, u a ar, 
ın ve er e er e ev enme ten .. . 1 d w 

1 
b 

korkmamalıdır. surprız er agıb ır ve u su·. 
retle çocuklar akşama kadar~ 

Kocamı Nasıl Seçeyim? mesut bir gün yaşarlar. 
lalanbulda L. A. N Hanama: 
Sia intthaplannmla nadiren lıabet Şimdiye kadar bunu tecrübe 

ederaini&. Tablaten ihtlyataı:ıaıaı:ı n etmemişseniz hemen bu sene 
unğı röremeulnl:ı. Onun için tebuk 
laanır, çabuk kapıhraınıa. Koca intiha· tatbikata geçiniz. Çocuğunuzu 
btnda ya1nı• kendi &evldnlse lauma- mes'ut görmek ıizi de mes'ut 
)'1111:1. Doatlannıı.ın \'6 akrabalannıma edecektir. 
betendlğl erkeil tercih edin. Maamaflh 
alacafuu• erl&~ila ııiMI para .. kmbaı) 
çelıtlrN11•eek blriai .ı...... lthla 
edin. .. 

latanbutda lıL M. K Haalaa ı 
Sl:ı koca••• dwsua. kltak dClfk~ 

okumyt kimseler ar .... daa ~ejta'IL 
Slsl me•••• o4eeelı •kok llUaita 
1.n • .ı., -.eli .. ,.,....... wı
Mhmdır, ıla tek •ltkGlpe-t MtU· 
alal:ı. Kecum lıola:rbkla ........ ..ıle
WUnbdL Ada ae.._ ol.. l>lr erk. 
ıeçlala. 

ara ıjıam ~ halamadınız. 
Ben vazieçtim: Söyledim ya, 
fikrimden dönmiyorum. 

Bu teminab arayan Faiz Bey: 
.-.: Oh, dedi, hay Allah sen

den razı olsun! Artık hiçbir 
mesele kalmadı ya? 

..:.. Kalmadı, babL 
- Üç ay, bet ay da bek

lemiyeceğiz, değil mi? 
- Hayır. 
Birbirine çok benziyen bir 

tebessiinı hepsinin duClakları 
etrafında belirdi. Bu, nikbin· 
likteo ziyade, bir mücadelenin 
aonundaki rahatlık . biainin 
verCliii · tatlı aaabi reba•ete 

Teşrinisanide Gümrük 
Hasılab F azlalaşh· 

Ankara, 12 (Hususi) - Son 
Tetrinisani ayında .Omrük 
hasılatı tetrinievvele ' nazaran 
yanm milyon lira fazlad\r. 

Sporculara-:-
~· ait Wr ..a,külünüı 

YUN, bir sual fikrinizi yoruyoraa 
t.lae bildirin. Ce.abaa1 en -.ali
lalyettar atıMlu ifitecekıiniı. 
Bu •yfada! aynca •İzin için 
dGfGndGtGmüa teyler vardır. 
Mükafatla, cehdil rayret rakabc:ti 
uyandıran taaav.urlar. Bunlan 
yak1nda bildirecetlı. 

benziyordu. 

Otomobil iğri büğrü ıok ak· 
lara girdi. Sanalıyor ve sıçra
yorlardı. Neriman, bundan ..• 

Evet, bundan on gün evvel, 
gece yansından sonra Macide 
beraber, otomobille bu so
kaklara girişini hatırladı. 

Yakında edebi tefrikamıı 
bitiyor. Yerine ; 

-IKIMlz-- -
isminde son derece heye

canlı t1e süriiklegici geni 
ir aşk romanı derced«eği~ 

IArkMı ••r J J \ 



B llV-B it 
Bu harada 

Nasıl 

Her ikisinin de ayrı ayn 
adamlan mevcut olduğu için 
yekdiğerinin aleyhinde çalış
maları fena bir vaziyet ihdas 
ediyordu. · 

Sefir Y urenef T ebrize iİdip 
tahkikat icrasını bildirdi. Fa
kat bu işe başlamadan evvel 
her iki adamın yaptıkları işle
ria. mahiyetini g6zden geçir
meyi muvafık buldum ve gör
dilm ki Dubson'un iti gücü 
Minasyanın btitün yaptıklannı 
bozmaktır. 

Minuyan ise iyi çabımış, pek 
mlhim Yesikalar elde etmiye 
muvaffak olmuftu. 

Merkezi Sovyet Ennenislanın
da bulunan, "Taşnak~ ve Sov-

yet Azerbaycamnda çalıfU "Mü
savat,. fırkalarile Türkistan 
Kürtleri hakkında çok iyi ma· 
lümat toplamıştı. Ba Klrderin 
m&mesailleri T d>ri&de bahı
nuyordu. Gerek bu adamın 
muhabere vuatalanna ve gerek 
Pariateki arkadatlarile tif reli 
-olarak muhabere eden (T•ak) 
m6mesaili (lpaayap) ıa ewa
lmu ele geçiren MiN•YaD ol-

•Uflu. il . Bu suretle de Ermen erm 
kimleri Ermenistana gönder
diklerini günü gtinüne haber 
alabiliyorduk. Ayni zamnda 
Kllrt isyanında asilerin Turklere 
Urfl Taşnaklardan na11l mtha
heret pdükleriıai anlıyorduk. 

fflaaayaa, KBrtleria llJ'aauada 
plapıkta olu Artaşes - Ma· 
ntyan ismiDde birinin rapor-
lanlll ela Parise 16nderiyordu. 

mükemmel bir şekilde yaptı
ğını anlamak kabiidi.lşc başla-
dığua zamao, Miauyao bu 
derece kıymetli hizmetler 
gören posta memuru ile beni 

tanlfbrda. Bu adam "Taşnak,. 
ve " Müsavat ,. çılarm değil, 
i!lgiliz. Alman ve Tlirk konso-
loslarına ait mektuplann da 
elde edilebileceğini bildirdi. 

Buna mukabil aylığına 50 
dolar zammederek 150 
~=~-=~~-=--=-~===== ==--.,.......-==-~s:=--=~ ~·~~--~ ............. 

Fotoğrafınızı 
Kim Olduğ(l1111.zu 

Bu Gencin Resmindeb 
Tabiatini Okuyabilir 
Misini~? Y ann Bu 

Sütunda Cevabını 
Bulacaksınız.. 

Kendinizi tanımak isti• 
yor musunuz? lraze fo
toj'rafınw gönderiniz. Size 
kim olduğunuzu alyliyelim. 

Çehrenizin biran e.
vel tahlilini görmek isti· 
yorsamz bize sürat.le fo.. 
toğra&nızt ıönderiniL 

Zaıiıa lstline .. F otoj'raf ,. 
kelimesini yazmayı uautma-
yımz. 

Gönderin 
Söyliyeliuı 

Acele Ediniz. Bu nporlarclan K&rt ku•
fttlerinia miktanm " lledef
lerini •ele aalamak •imkün · 
....... Umumi Olarak Madenlerin 

ea aarette -.. Te .metleri V • • 1· • D v • 1 
.... wettıe ijrea5lea Ermeni azı yet 1 y 1 e g 1 
komitecil.-i tanfmm:claa kelay· -

ımı;.,ıt:.ı ~.::;: .. ·Mü- Bu Sene Hiçbir Ecnebi 
uvat " çaların da b...- gel- M •• E .. ti 
mitti. Tellri~lıti ~6saYatçıla- urac·?at bnemış r 
nn mlmı.V• < Mina Bala ) -U. 
lstanbulda buJwuuı ll"DP ..-
ka•~ m.a.t... ediyor
cha.~ v~k•I•, ·bun-
lana yalaaz Azerbaycanda de
iil_ lstaabulclaki faaliyetleri 
b•kk•DU U Yuah bir fikir 
ftriyorda. Ayni zamanda T q
uk, MQuvatçı Ye ctiier Kaf. 

1miJa ~" ... ar~ 
llka Wr t- muh•f.za eaip 
•ıt•b-e u&+ ol~ ' iermı 
• ...... ffik. 

................... -ltit 
.... 1-Biteti" tefkil et!*ek 
içia ujntiyort.rdı. B.ntm ~· 
wn .. i4i: ıcuu. .........,. 
blJle 1Nr '-iik t.,Idl ........ 
~ A...- ciewJetlcriM
.lulaent pltemlyecejl fllt-
rillde icliler0 

GeM ele pçen Wr kıum 
•ektu,._.. LehW•n rica
•den il. T. Gohnlmam 1.
tmbala pldiPB ajrendik. Bu 
am ---- Kafkas ,,..., ... 
n Leh .. ki•etindea 19'l8 se-
•line kadar ayda biaer dolar 
alıyorlardı. Bundan .,..... Le
lütan 1allkümeti hu gruplann 
Ye fnblanıı faaliyetim ıevtek 
...... n aeticecle IHrteJ' 
~ anhyank talaai
Mla ke-itti Bitin R aeti
eel-' elde ...... .,. ol..... 

Buadaa ela YUife•i •• 

lılemleketi:aiZC:eki .adcn!eria t~mesi içia hu seae biç bir 
lecnelft ınop n.nn.caat etn:~wıiştw~ t.liyea INdealCl'dea \ir kıs
., da Ualiycderiui.. bybetmişleırdir. 

Y atim Zonguldak madenlerinden ıMede t mHyon 1JOO. bia 
ton k&niir. Kiitahya ve ~iıehirdeki krom ınadeıı'~~ :O 
ltia i• """91 Kıet~aki ocaldardail da 5M totı iadar limt, 
F etbiye ve Meğri civamtdaki M..... lıil .-..teıile lzmirin 
JiıhiMdlf yerlerinJeo az milct ..... .,...,. •• ava flk•ılmalıt-
ı-dır. Babkesirdeki boruit ••*• i••ID'jaer ..... 29 .._ kadar 
~: ~.ilııkea ~u sene bu miktlılır 1 .._ iMai;lkıo; Kdillratya. 
At~ a.~ Şpma N~. ~ llllit ma.tell1er· ..-• 
ve Ada~ ve He.fek ~~ki Wklr madeWeri ele- ifle
til_ememektedir. B.iy& ,e K#',.aydıa limli' kUIJUD m.leniaia 
~ 4Je _. , .... ı.c1a çok ~ul._.., 

Anbra. 12 ,...., - ~ 
adi projeler me,aamda koo
,...tiflere ı.,ek bir ehem
miyet Yerilmektedir. Sana,. •• 
ziraat mmtakalanncla esnaf 
ye Zira tarafandaa istihllk, 
istibAI YO kredi kooprabflerl 
tqkili tepik edilecektir. 

Mimarların Kongresi 
G&zel San• atlar birliğiıaia 

mimari pbeeinin aenelik k..
ırai khUDUl&IÜniD ilk cuma 
,- Wrlik merkaiade ppa
lacakbr. Ba İl İçila laamlak 
Mtl•llllfbr· 

IGün<lüZ Hırslzlan 
1 Düa Galatada iki 

Kiıi Soydal-ar 
-Din ........ ,..... plerek 

Sinuba ıftmek .. nhhaa 
çakan ihtiyar bir bdmm ,.... 
ld kiti tlOkul-.: 

- 20 ... lirama ~ 
muhakkak ki Ma alcha; deıDif-
Jeı lwini .......... clzd&IUlll 
.~.. içindea 23 lirwm. bir 
altın hllezik birde elmu ytld-
i&nll f. ahmflar' yok olmutJar. 
ICadıa polise gltmlf, fakat 
laerifl• bulunmamqbr. Gent 
ayni mmtakacla Laz Ahmet 
Uminde birinin ~an A_7D1 
mal il• almmlfbr. Biraz r... 
laca cletnml? l 

İhracat 
Memleketimizden bugünler· 

de harice fasulya. fındık, ceviz, 
susam, bt yemi, Afyon ibra· 
cına .,_.lanmıtbr. Fmdddan· 
.a11z umumiyetle piyasada çok 
aürii...ıAdür. ---------

KAJJT4l; 

HUTCHl"ION 

. ... 

ı 

Sinemalar 

Buıh M E L E K IİDemumda 

WILLY FRITSCH'in DITA P~ 

k1ReiKb~KAL 

Dilber LOIS MORAN ve JOE W AGST 
YARIN AKŞAM 

GLORY A SilllSln 
lrau;ne bqla.nacajl ve herke9İll dinlemek istiyecıeli 

uti Rapsodi 
Filminin cnibedar mü•easiUeridir. bintar {HAYD 
ŞARKiSi) filminin meşlıur komikleri LAUREL ft HARP 

nin ilk Fnnsazca .adi komii filmleri 

ıc. ... s,.... 
Naldedealer: 
Bedia Plrnn"• 
........ v .. 
it.sa ..,. 

Al.KAZAR - Aaa 
ALEllDAR - Belıılr.t kw 
ASRI -Kmlrab 
llfk. HL\ı.- N...._ palll 
mJVAL -V_. 

El.HAMRA - Cetkma Wıle 
EK L 1 a ..., Y•u t1J111N inil" 
n.ANSIZ - O~••..._. 
GLORYA - flqM ....... 
HAt.t -~AM .... 
KDIALB.-K .... ......_ .. 

........ .11.11' 
1 . a\.iliİÜiii'i'iıııiil...li~Mi MAJIK -t..,_. 
t ,St.ıbiaı: Moripa h4' •i~ma 
,+ .aın.,ıı taze kebedin opo
terapik hlliui mccıquaaclw. 

Uer:. ildi• YO ...Umde ••al ecPebilir. Stobiam 25 
... 

1 
il iki bardak bük 

,..... mwlilclir. 
Hw Eee·e• Buhmur 

11 E L E K - Kanlt b1p 

OPlt·A-Y .... bt" 
IOJtaW L. ~...,, • ._. 

•-. -Maaıl•b 

Halk Miz911i 
ş.tllr •ezllll Bltfl 

.............. lrlWk 

.... t .... 1pa ıow. 
Wr t '1iıat bW 
litp tMtik ecliHr 

-· hamlıp cakbr. 

ALEMDAR S NEMASINDA 
MAURICE 

Önümüzdeki 
CHEVALIER 

pazar gününden itibaren 
ve JEANNE'rl'E MAC 
tarafuıdan 

MK RESMİ GEÇİDİ 
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Taggare Piganlcosıı Bitti ... 

Keşide Bugün Öğleden Evvel 
iinkir Kadehini Tekrar Yarıya DarülfünunSalonunda Tamamlandı 

BAN DALGASI 1111 

dar Doldurdu. Hayale Uzattı. DolntZUDcu tertip tanare plJuk..._ IMıp.ci ketWesiae bu aabab Darnlfünun aalonunda 

de•- eclil•it •• ltitirlbaiftlr. Bup çıkan numualan da tamamen qağıya yazıyoruz: 

lie1t1cı Mah/ıuJur 
~ibdenberi birkaç defa 

haleti ruhiyesini tabii 1 
bale getir .. ek ibtiyacmı 
en hünkar, bu akşam da 
bu hususi ek•ire mti

""t ınttburiyetinde kalm.JŞ-
~dehini kaldırdı. Ektir
~yiik biT yadum aldı. 
~, tekrar tepsinin üstü

ldı. Yavaş, yavaş Ha-
1akl8fb. 

lfl:vaı, daha hlli, canh 
llnem gibi hareketsiz 

Ye hOnklra hisset· 
giz ucile onun ha· 

~~·-· kolluyordu. 
Söyle bakahm Hayal .• 

o ağacın albnda otur-
.. dütDnDyordua. 
'al, bu auale, laAnh•na 

irad.mi _.... ima 
~ 1ma bir tebelllmle 

•erdi. 
..... ~ Hamit. .. ••imi 

• ....., terbiytıliaia icap 
....uı~· IWI 'I hicaptan nefret 

L du. Elini hayalin omzu. 
-Oydu. Sesini biraz 8erilet-

' liayalL. Ne aoranam, 
ceyap vermeni iatiyo-

8&,ıe bakayım.. Ne dtışilnil
Ja_ - &yle? ... 
·..Yal, ayni bakıtı ve ayni 

mil tekru ederek ce
~rdi: 

" liiç efendim ... Sayei 
t. d nız e ••• 
~ bir unıa.uda, 

Uzun 6ifettikleri teker
ri unutmuştu. Fakat, bu 

tevap, Sultan Hamide, '4ZUD 

hnrnıet kasidesinden da
feıiz gelmişti. Bu, beş keli

cevapta, öyle umulmaz, 
tatlı bir ahenk ve cazi

•trdı ki 't ... 
~ '-ş J&Yq tesirini pe• 
~ elcair, laiinkira istediği 
~eti tem edebilecek ka
~ tir' et Yermİfti. Hayalin 
~ b.tba. Bu küçük, ve yu
~ el, biinkinn Diabeten 
~elleri içinde belecanla 

'~ tibiyorlUD Hayal? .. 
Yor nusua ? .. 

' Hayır efendim ; .. yei 

..::~· ~: , bu ~ nakar.attan 

~ lia,,.ı 1 Bü akşam bir 
' Sayei phaııede demiye-
~Her zaman bir başka
"- koaatıaJOrsaıı, benim
~ &yle al.Jlqecekain ... 

'~ Hamjt, mas•nın bas leldi. Bardakta kalan 
S bir yudumd"a içti ve 
' ~irdenbire akhna gelen 

...._ hır h.rirle Hayale döndil: 

' Bundan, ıen de içer 
lt. Aa.yal? •. 
e., !:~ bir llhza tereddüt 

• 661Jl oldu ve sonra bir-

' I ~ hafifçe ..U.yarak: 
~ efeadim_ 
' ~ lr.debi tekrar ya· 

1..1 doldurdu. Hayale 
q•yal, kadehi aldı. 

);ana danerek evvelA duo::: uciJe tadına bakar 

..:..:· kadehin 
' ..__ daha kuv-

~ncta. Glzlerilli kapada. 

-5- Yazan: Ziya Şakir 

HünktİI ın etrafında sılcsılc dola~tılı 
Yıldız kamerigelerinden biri .• 

Hepsini birden ağzına boşaltb. ' lanmn arasında 
- Ay, hepsini birden mi korku ile sordu: 

içtin? - Fena mı ettim efendim •• 

Hayal şaşırdı. Dilini dudak- (Arka11 nr) 

~ 
Zarif 

Piyuada satı an saatJar 
meyarunda 10 büyük mükAfat 
kazanan yeginc saattir. 

Umumi acentalan: Nasip 
Cezveciyan ve Mahdumu Çar
fUYUkebir latanbul 

Dr. Horhoruni 

IDAPAZAll BEZ F BlllASI 
Milli pamuklu mensucatımızm en muvaffak fatirikasadır. 

ADAPAZARI BEZ F ABRİKAS 
ISTANBUL SATIŞ ŞUBESiNi 

Tabım krepdUfla fabrlkuaam Salt nhamamı tadclnliMle Ollhar tleareth.-

nealr5Ai' AZARimBEz F ABRİKASı 
YERÜ MAU..AR SERGi iNiN TAKDiR KAZANAN 

Pike, peçete, maaa Brt&.O, tialSr bi \blllklerial muhterem lataab•I hal.kula 
tekrar glSaterebllmeafnden bahtiyar r. 

50000 Llll 
Kazanan 

32873 
20000 LiRA 

Kazanan 

31808 
10000 LIBt 

Kazanan 

51267 
~500 Lira 

Kazananlar 

49210 
35 O Lira 

azan anlar 

41230 
53203 
21604 

1000 Lira 
~nanlar 
6·160 16458 

52024 12238 
6128 31810 

13748 
10303 
18050 
31343 

1247 
12060 

450 Lira 
Kazananlar 

1 

~7963 36280 17080 
38998 37385 33190 

1156 52413 32729 
3827 19233 50289 

42939 58404 43361 
19299 28972 50878 
31135 . 31255 29797 
42578 22463 12544 
5559 49250 

BURSA PZARI Müessesab 
Milli Tasarruf Haftası Münasebetile 
Oo liralık mübayaata mukabil muhterem mÜ§ten1erine yerli mamu

libndan kıymettar hediyeler takdim edeceğini aneyler. 
MODORIYET 

Merkezi; Saltae ~ ınaa No. 24, Şabeleri: Beyoğlu lltildll caddmıi No 375 ft 
lstaabul' u. Çartuyukebir Mahmu tpaşa ksrm No, 9-11 

150Lira 
Kazananlar 

17166 6942 18143 17441 
28878 26441 54660 46678 
4799 24897 50419 

33863 55158 4679 34849 
7242 47509 28983 56778 

24559 47235 37049 48.522 
23000 14033 3672 

42782 34371 7613 44974 
7221 42789 44640 33398 
7867 33705 44328 11152 
1329 44776 52942 1198 

14491 10499 27648 41913 
42340 57908 45227 30760 
31714 52546 12579 13661 
41324 22081 39863 44531 
.tOM1 6Q.t89 59688 407'i o 
7335 35295 16Sm 567M 

«J148 38826 24709 40708 

30648 30547 19540 29970 
37599 11 "4.1 2004 4688 

168M 60595 44289 52895 
10754 15110 6178 15711 
.w 25519 51009 5394 
17696 10933 3a889 

100 Lira 
Kazananlar 

32582 7704 21783 7107 
25116 ut•,B 46206 42205 
387&1 wuıı 4143 ~ 

2:i7M 7482 Wl44 3225 
1e330 42506 34982 50221 

38548 57253 334 1M48 
40\34 2fll69 48825 15898 

48<XM 46658 47919 31652 

28190 20075 31820 8Q673 

26401 242'l3 39941 47~ 

ı 298 16956 23806 2761 1 

13913 1904 4283 17154 

35-447 64446 52379 ao'l05 

2476 11128 25303 33333 
51837 57773 48595 sı65a 

fHl1 151M 7686 6938 
173 41081 5344 59584 

13482 14373 38374 26113 

25804 M778 40651 26849 
39166 22859 13356 13623 
17750 .t4M2 23214 522M 

48698 -43841 39117 28281 
2778 6.W28 63085 24707 

56123 aı011 5505 10012 

5147 45017 62421 34092 
19313 37613 959 17785 
57294 5240'l 618 49601 

13726 5-1-458 28697 983 
38194 64780 · 21828 11489 

3637 17389 1045 56900 
15100 ıs307 20115 m16 
45022 197M 38916 56417 

43&18 55481 12487 40331 
48262 19420 12207 27929 
52464 52584 6120 26698 
16534 33047 5999'l 15033 
180~ 46867 46594 «>814 
51845 a1372 37551 12941 
21507 13354 60183 1679 
43<m 68960 28206 22844 

70 Lira 
Kazananlar 

7630 4007 57076 44636 
135IO 2~ 11497 49292 
49994 28477 46037 45575 
32579 14596 ı 7654 5555 
53906 4f25J 22802 13594 

42186 4567 50504 31922 

1760 14548 57075 21147 
42621 30665 18885 58935 

35588 11458 24120 41423 
24730 57145 37141 450 . 

6318 22889 47434 50712 
58866 46574 26818 4420'l 
27644 31940 9100 49226 
58276 9796 54900 2646 
39523 41944 29070 6295 
12518 289'l9 178 3881 
7056 .tMll 282J6 1624 

24312 24524 36878 44690 
.c 1145 35.182 33238 46134 
23696 3M 51906 12132 
51981 13093 50775 24231 

27097 48867 ı 1574 13717 
53557 33576 107M 53960 
8132 44094 51052 546-45 

32319 1781 23369 24326 
18341 M'l50 43910 23458 

15680 33710 33646 15279 
30010 57742 
5155 40417 

4337 50787 
948 50381 

2534 54757 

18606 24435 
16530 2635 
1419 35753 

39269 512~ 35564 24432' 
18550 5086 29378 52653 
40329 2566 7338 48094 
38210 

36183 
33073 
23631 

lf 7 
525.59 
26'~2 
20351 
49326 
$312 

3389 
18052 

36635 24475 ~389'2 

11306 44249 33 J 
25817 58469 5 .36 
14634 16068 49629 
24519 21527 6614 
50978 27549 31130 
52622 19733 58796 
41409 274a5 3364 
19337 56124 9~93 

39554 26775 37474 
5846 14383 35580 

M529 ı 1168 34350 
17300 23122 19432 40535 
50541 51520 15984 97 f>6 
10264 51694 48890 39458 
16759 37d77 2108 1700'2 

58062 52044 43305 28(~ 

14094 
23131 

51129 
35960 

22954 
55487 
52G68 
23875 

39706 58.i Ol 
64143 44J07 

9912 

23562 
4559 ı:6256 37054 2 1 

17731 26663 27644 -2.l 
35649 5567 46007 5797SJ 

1815 28650 36771 34888 
47856 52727 26768 43TJ 
13438 1 1508 38049 20638 

8468 11003 9779 53270 
14447 2~8(j() 1911 100'l2 

·30109 58209 52731 22093 
46808 52582 18017 11919 
19894 23176 56706 43549 
4433 13808 12967 46746 

30700 42876 22016 32043 
7548 19181 40922 300• 

On Bin Liralık Mükafat 
Bugün en .on çekilen .. 

OD numara da OD bin liralık 
mükifab kazanmışlardır. 
46632 46161 25467 
37200 41800 62 
7840 22210 44587 

42530 
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1 
Nefis, taze ve halisini Hasan Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

-===================-=-==-====-·_:_;-=======--=~ 

ve 

~ ~ 
KAtlYONETLERI 

Graham Kardaşlari mamulatı, otombiller sahip ve rakiplerine daha fazla huzur ve 
emniyet bahşederler. 

Grah:...n otomobillerinin bilcümle makine aksamı büyük bir busuJiyet ve mükem-
meliyet arzederler. 

Graham kardaşları , otomobilleri sahiplerinin memnuniyetlerini celp ve bunu idame 
etmeyi bir vazıfe addetmişlerdir. 

Ahiren 6 ve 8 Silindirli Graham otomobitlerinin bilumum camlan 

müsademe ve kazalarda kırıldığında kat'iyen clağıllllAI emniyet camlarile 
techiz ettirilmi~ olmaları buna bir deli!dir. 

Bu keyfiyet arabaların fevkalade sebil kabiliyeti sevk ve idareleri ve zarafet ve huzuru 
rahat ve metmet evsafma inzimam eden yeni ve kıymetli bir haaaadır. 

Anadoluda acenta 
aranıyor. 1 

Dünyanın en meşhur rekorlanodan 
G :AHAM lar 12 ayda 15 ini kazanmış
lardır. Bunların ba:ıılannda yaptıkları 
sür'at saatte 150 ki'ometrodan fazladır. 

GRAHAM OTOMBİLLERI: Ofomobil· 
lerin lideridir. Fiatlar: 3650 liradan 
başlar. 

. . 1 

Otomobil ve levazımı Limit~d şirketi 
Taksim Ağaç Dibi No. 40, İstanbul 

N d• kk t• • Astına, kalp azan ı a ıne. zaaflanndahün 
nalcı sadırda, muhtelif tesemmümlerden müte

we!Jit tazyiki şiryani sukutunda Salvarsan zerkinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra görü- . 
len şovklerde mu v.ıffakiyetle kullanılan Suprahypon ( Woelm) ampülleri Toptan ve pera 'cende. 
fstanbul Alyanak han 26 numara Telef .. n İst. 392 

DOKTOR BEYLERE: 
T R 1 K A L S f N i.:~r1t ·~ı~: K A L K O L E O L 

(Vitamin A. B. D. li balıkyağı hülasası ) 
Her mcvıimd v~ her ynşta mideyi yorm dan 

RAŞiTiZM ve ZAAFiYE'1 • UMUMİ YEDE 
balık yağı yerine 

Kanunuevvel 
zarf anda 
tenzilatlı müntehap çeşitleri ve şık şosonlarla fi 

1 ~ 'kl . .. . ·u . . ıatlarla satış asti erm muteııevvı çeşı ermı 

Galata Tünd sokak ~ 
No. 6 Beyoğlu: İstiklal 

caddesi. 337 
Mağaulannda bulurııunw:. Lütfen fiatlannııJ:J 

muk.'lycse ediniz:. 

s ye 
1 c· F ' . " k .. o _. . ı ~. r~r.l:, ~ ııoo ı:. u .uru ve a.;ıemı 

ütün ·n isarı umumi 
lüğünden: 

lV U
•• du•• r- 1) f<tl ' t 1 ' l l"n e V t> 1 tf-' e 'avihancJI. 

K .. r ltoy Bü ekç, fı ı 11 1 11.ılınde No. oı4 

İdaremiz jçin pazarlıkla 3000 kilo yerli m u niş:ısta satın 
alınacaktır. Taliplerin yüzde 1 buçuk teminat akçeleri!e bera
ber 15 kanunuevvel 93 J pazartesi güni.i saat 1 t de Galatada 
müb yaat komisvonuna müraca tları. 

stanbu , tic: ıet üdürl ·~1-iinden.: 
Esnaf cemiyetleri miirakıbı iken İktıs ti celilesLıce 

vazifelerine nihayet verilen Ali ve Ahmet f'i ""eylerin tarihi 
infikaklcrindcn itibaren mürnkabece hiçbiı· ala. alarmın kalmadığı 
ıörülea lüzum üzerine ilan olunur. 

Tepebaşında. B r is t o 1 
yanında (Öz<·an) apartmıanı 
sat ılıktır. Kapıcıy u mür<>c 

• 
ispirto ve · spirto u içk ·ıeı· 

inhisarı unıumi müdiirlüğ ·· deı : 
1 -T e irdağ n a en son teke mm·· !atı hai! şar~, 
• "' h • k • f t • kapalı zw·. t ? c ıo 
1 a at anesı e avı ve te errua 1 ınşası k lsaya konuimuştut· 

2 - Zarflar 1931 senesi kanunusan·sin·n beşine 
• •• •• • • • k kabul 

azartesı g u saat am 011 1 ·ıye a ar ed lccci.tir. 

3 - Münakasaya ait ev· ak tal<ın1 hali de idar~ 
merk~ziye muhasebesinden 25 liraya ~:k~~~il laıiplcte "er 

4 - izahat Almak istiyenler müdüriyeti 
Fen heyeti reisliğine müracaat enebilirler. 

Tedavi Olunmak Eyi, İh

tiyatlı Bulunmak Daha Eyi 

"GRJPPQSAN Viyanalı Dr. Besaroviç For-
. H mülü dairesinde istihzar edi-

len ve burun muhali'erinin 
iltihabına karşı F .:k müessir 
bir burun pomadasıdır. 

"GRIPPos· AN Her nevi nezle,grip ve umu-
,, miyetle havadan gelen ve 

. mikreplann uzviyeti beşeri· 
yeye yalnız ağızdan değil 

ekser:ya burundan dahil olan 
hiimma, skı-arlatin, difteri, 
çiçek, verem, hümm~i di
magi ve sair intani hastalık
lara karşı pek basit ve pek 
mües~ir bir tedbiri şifaidir. 

"GRIPPOSAN,, Pomadasınm TARZI TEDAViDEKİ 
FAIDELERİ: terkibinde, hiçbir tahr:ş eseri bırabnıyan 
ve gayet yumuşabcı olan PHENOL'un mevcudiyetinden 
ileri gelirki bu suretle küçük çocuklar bile tamamen 
mahzurdan ari olarak bu pomada ile tedavi olunabilir. 

"GRIPPOSAN,, POMADASI 
Nobel mükafabnı kaza ilan Viyanah Dr. W AGNER JA
UREGG Roma O~ .. -Rinolarigologique Klinik Royali 
Müdurü, Profesör GHERARDI FERRERI, Viyanaı.ln Kulak 
ve boğaz ı-astalıklan Klinih. Üniverseri direktörü Profesör 
Dr. NEU MANN, Viyana'da Hochengg Kliniği asistanı 
Profesör Dr. Ka~par, V. S. . 

EN BÜYÜK DOKTORLAR TARAFINDAN 
.TAVSİYE EDİLMİŞTİR 

Poınadasını kulla111ruz. Bütün eczanelerde satılır. 

Tübünün F~ah 30 uruştur 
Acentalan: EHRENSTEIN ,,.e TOLEOO, Posta kutusu 

İst "mi: 200 

DEFTERDARLIGI iLANATI 

dalar a 
~ .. 
g n en: 

Satılık ev N. 14 Doö-ramacı sokağı Hamam yarımda Cami 
mahallesi Büyükada il,j kat harnp bir haldedir. Tahmin edilen 

kıymeti defaten ve peşi •1en alınmak şartile 488 Hradır. Satış 
muamelesi 4· J-931 pazar günü saat 14 te Adalar malmlidür
!iiğüı de yapılacaktır. 

TtJRKLER İÇİN 

USUL .. 
Müellifleri : 

HERMAN N SAN DER TAHSİN ABDİ 
Alınan lis ını mütchnssıs \'e lımtr 'rke" lisesi Almanca 

cııuıılliml muallimi 
Sene 1930 

l Ciltte 3 Kısım Fiatı 2SU Kr. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

--------

---~~----.. ,., 
Merkez acentesi: Galata ~1" 
başında Beyo~lu 2362. ~ 
acentesi: Sirkeci'de Miih 1ı'. 
zade hanı altında Tel. ist. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu)vapuru 13 Kaj::; 
evvel Cumartesi 17 de (jelİ" 
nhbmından ka!karak jel' 
bolu, Lapseki, lmroz, Bo 
ada'ya kalkacaktır. 

İzmir sürat postaSl 
k"ll fGülcemal)vapuru 17 ~\.11 

evvel Pazar 14,30 da G~ 
Rıbbmında~ kalkarak P k fi 
tesi sabnhı Jzmire v3!ac~ d
Çarşamba 14,30 da Izın~~ 
kalkarak Perşembe ~ ' 
gelir. 

Alcmôar zade vapurlatl 

•' Bülent k;:~~ 

Pazar 
s;r 

günü akşam saat 18 d;icJ' 
keci nhbmından bat 1" 
(Zonguldak, lnebolu, ~.Jf 
cık, Samsun, Ordu, Gi~-' 
Trabzon, Rize, Mapa~~ 
Hopa) ya azimet ve v~·,r 
bir, Görele, ve Ünyeye 
rıyarak avdet edecektİ1' )JCll, 

Müracaat mahalli: fstaD lJ"" 
Sirkeci, Meymenet ;o-= 
Alemdar zadeler, 1l ' 
fstanbal 1154 

os'fA 
~· ---------ıı g:ıı 

evml, Siyasi, H vadi~ ve tb ' 

- rıJpıtİf1 
idare : lstanbul, Nuruo• 

Şeref sokağı 35 • 'Jl 

Tclt"'?nı lstıınbul - 2,l 
Poı.l.ı kutusu: luanbu.I • ~4~0:,-1,. 
Tclr.al . lat:anbul SOı 

ABONE FlA T!c~ 
irORKIYE --- ----:~ ------ ~~~· 

1400 kt. t Se t4o0 ,, 
7SU ,, 6 Ay 80() ,, 
00,, S,. S~" 
ıso .. ı ,, 

Gelen evrak geri vcril'C::ıı•· 
IJAnlardan mc.sullyet a , 

Mes'ul I.Iüdür: Halit sahi' 


