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S O N PO S TA Halkın Jlbüdün Halk bununla rörilr· 
SON POSTA Halkıa kulajıdır. Halle bununla ifitir. 
S O N P O S T A Halkın d l l i d l rı HaJk bununla aö ler. 

SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 
Oyunu 
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UYet bı etrafında sıkı bir f aa-
dan aşladı. Belediye tarafın- M h t ı d • 
di \' nıubtarlara direktif veril- mas ı u eme ı r 
~ası:d saat. on birde Halk fır
\'ali 1<"- bır içtima aktedildi. 
bu i . azım paşa da bir aralık 

Tertip ettiğimiz: tombala mO-

•abakaıındıı vereceğimiz he-

liçtiınaa uğradı. 
Iİtıe al~ fırkasının nizamname
ldar Rhre rneb'us namzetlerini 
tet/ . eyeti seçer ve umumi 
bu11: dnızasile ilan eder. Fakat 
tıaı a! vilayet merkezlerinin 
l'itıearık dik~atlerini celbetmele
laraİ endi muhitleri için halk 
fırk, •ndan fazla benimsenen 

t 1 
~ 'ayınaıtnensuplarının isimlerini 

lşitt~ı;ına mani değildir. 
1ııt• ~ 

1RUne göre Halk fır-
1'ııf' ltl~~n lzmir merkezi bu 
-Jt-' tcikinİaya tabean merkeze bazı 

!alcı... ed~de bulunmayı düşün-

F 

~te ı.r 

~t~alk 
0

fırkasmın lzmir mer
~ ndillklbir mcb'uslu~na 
laıttıı:. eri azedilmek üzere 

ı tı geçen zevat şunlardır: 
ladA ~ Tüccardan Şerif paşa 

" l\.ernzi B 
t 2 -.. T· • 
~ltibi T ıcaret odası umumi 

3 urgut B. 
4 -Borsa reisi T alAt B. 
5 -Türk ocağı reisi Esat B. 
ta-.. Elaem Hayri Bey. 

titt kt B. meb'us Vasıf Be
b. İae atdeşidir. Ekrem Hayri 
Qcağı Serbes fırkanın İzmir 
~ r:si idi. Fakat fırkanın 
~asın c, ili müteakip Halk fır-
~ - u· · · ls d 111 "al' . tibak etmıştir. tan-
~dir .ıaı Muhittin Beyin kar-

ts,.tl.rengiz 
ili,. Sima 

Bu rea i 
'->iıuaı rne 8 t yaz.ıyı dGrd'1ncü 

ızda okuyunuı. 

Ankara, 1 O (Hususi) - Ye

ni meb 'us namzetleri arasında 

bazı kadın namzetlerin bulun
ması ihtimali mevzuubahis ol-

maktadır. Şimdiye kadar söy
lenen ve verilen malümnt hi
lafına ortaya çıkan bu vaziyet 
bazı hanım teşekküllerinin 

Halk fırkası nezdinde yapbk
lan teşebbllslerden ileri gel
mektedir. Namzet göster:ilecek 

hanımlann yülsek tahsil gör

mUı ve Halk fırkası teşkilabna 

dahil bulunmalan bir esasbr. 
Gö eıilece uamzt:llcr 
sında Ankara mnsiki muallim 

mektebi muallimlerinden Afet 
hanımın da bulunacağı kuv· 

vetli bir şayia olarak ileri sü

rülmektedir. 

Bu takdirde Afet hanı· 

mın Aksaray meb'usluğuna 

namzet gösterileceği söyleniyor. 

(Buradald faaliyete ait. malu· 

mat ikinci sayfamız.dadır.] 

·· sabak mızın 
umaralann a 

Çe 
pE 

diyelerden bazılarını, bu mü .. 

aabakaya ait izahat arasında 

kaydediyoruz. Hediye liate

miz.in zenginliği hakkında 

karilerimize bir fikir vermek 

için diğer hediyeleri li te 

halinde peyderpey neşredec~ 

ğiz. Bu listenin ilk parçaaı 

aşağıdadır ı 

1 inciye: Nakten (150) lira 

veya 150 liralık eşya. 

2 inciye : Bir gramofon ma-

1 
kinesi. 
3 üncüye : Nakten ( 50) lira. 

4 üncüye : Bir radyo makinesi 
5 inciye : Naklen (25) lira. 

6 ıncıya : Bir altın saat. 
ir kat erkek için elbiselik 

kumilş, fotoğraf mnkinesi, 
yük battaniye, cep saati 
deriden yapılmış para çan

tası (ufaklık için) ipek boyun 
atkısı, fötr şapka, manikür 
takımı, keten gömlek, ytin 
eldiven, şemsiye, çay takımı, 
el elektrik feneri, elbise 
fırçası, bir kat elbi::;elik 

Hanım kumaşı. 

Bugün Kartlarınızda 
Numaralar ( 13) Ve 

74 Çizeceğir iz 
( 74) Tür. 

~an~---·------~ 
Tombala müsabakamıza ait 

( 12) lavhanın neşri ( 7 ) mart 

cunıarteıi ırünü tamamlandı ve 

ilk numara ( 8 ) mart pazar günG 

çekildi. Dün ve bugün de ikişer 
numara çekildi. flk gün çeki-

len numaralar ( 17 ) ve ( 81 ), 
ikinci olarak çekilenler ( 52 ) ve 

( 27) dir. Bugünküler ise ise 
( 13) ve ( 74) tür. LOtfen elleri
nizde bulunmak lazım gelen (12) 
lavhaya bakarak bu numaralar 
hangi liivhnlnrda mevcut iseler o 

lavhal rdakl numaraların Üzerlerini 
çiziniz ve müteakip günlerde 
çekilen numaraları bekliyerek 

bunlar dıı çıkar çıkmaz ayni su
retle lavhalaranu:ı çizmekte devam 

ediniz. Bu müsabakanın cereyan 

1 

şekli hakkında aşağıkf satırlar 

sizi tenvir edebilir: 

( Devamı 7 nci aayfamızdadır ] 

M. Pallisln lisanına rağmen Mösgô Venizelos bize ebedi 
dostluktan bah'setmigtt gelmişti. 

Sabık Yunan mübadele baş- gösteren bu adam, unutma-
murahhası M. Pallis, Brüksel mak lazımdır ki bugün Yunan 
darülfünununda Türk - Yunan H · · · nb d ı · ı · h kk d d arıcıye nezaretinde hukuk mu a e e ış erı a m a, os- . . . 
tane ddcdilmiyecek bir lisan• müşavındır. 
la bir konferans vermiştir. Konferansının an hatlarım 
Türkü iptidai hir insan -ve gösteren Belçika muhab;rimizin 
binnetice bu iptidailiği yüzün- yazısı 4 üncü sayfamızdadır. İb· 
den mübadele işinde aldanmış retle okuyalım. .-....... __ ...;.. __ ~~~ 
Şeker Fia ları ·ın Yükseltilmesinden 

Şekerciler De Şikayetçidirler 
Son zamanda şeker fiatları bütün dünyada düıtü, fakat Ull'uml 

kaide hilafına bizde çıktı. niçin ? diye düşündük, tetkik ettik ve 
Öğtendik ki İstanbulda on alb tüccardan mürekkep bir g-rup bir 
şeker tröstü yapmışlar, meşhur şeker kıralı Hayri Bey bu işin 
başmıı geçmiş; şimdiye kadar istiklalini muhafaza eden Rua 
şekerleri mümessili Hayrettin B. de bu birliğe dahil olmuş. 

Bu vaziyette, fiatların düşmesi tabii beklenemez.. Bu münas f."betle 
şekercilerin de bu birlikten bir şikayetlerini öğrendik. Şekerciler 
cemiyetinin reisi Kazım Bey diyor ki: 

- Şekerler, bir birlik va5ıtruıile satılıyor. Bu birliğe on altı 
tüccar dahildir. Biz, bu tröstten şikayet ettik, zarar ett' rimlz.l 
"Öyledik, dinletemedik. 

fktısat Vekaletine de müracaııt ettik, fakat bir netice ala Padık. 

l. Son Haberler l 
--------------~--~----~( 

Aı.c reisi - Çocuklar, müjde 1 Son haberlere göre fiziyo• 
loji kitabı neşredilmiyecek, memur maaşlan indirilmiyecek. 
inhisar yeni bir rakı imal edecek ..• 

Kadın - Eh dovduk; öyle ise, arbk kaikahm t 



' 
Halkın Sesi DJIBlı.I B.11111.IB 

1 

Meb'uslann Mec
,._ __ _ 

a.---------------------------------...1 
lisi İdare Azalığı Bir Hırsız 
Ve Halkın Fikri Çetesi 

1 Müca~ele Y apıyor:ız Diyenler:\.. )~ntihap 
Bir, iki Ay içinde Uç !şleri 

J lfaaril Vekıleti •-'-~ 
diriyetleriae 1 Uziro JIP!I": 

............ ••telll idare ...... ,....... ..... .,.........,, ... 
llyetJ.-. haJd 1'•tlrt7or, tlealyor. 
Hatta, .............. .. )'Old• 
fer•••t ı.t....ıde ...._....._.. 
tir. Ba turnart.r .. wlwaptj• 
brflSlnda balina flldl'!ert aeler
dlr 1' Atatdald .. 11rlarda lu)'de
tllyonaa: 

Vartan Be1 ( Be,oila. Paa
,.ıta. Dolapdere cadclem 41) 

- Millet vekili fU veya bu 
meclisi idarede ua olmamab-
ılır. .. 
Keğork Ef. (Beyoğlu, iki-

kuyulu sokak 68) 
- Olmamalıdır diyorum; 

o kadar. • Malik B. ( Nuruosmaniye, 
ikbal apartımanı 3 üncil kat) 

- lmkinı yok, biiyük ha· 
tadır, olmamalıdır. .. 

Nadir B. (Tıp talebe ymdu 
856) 

- Papm, beyanat Yurt 
nizamnamesinin arabatl da
hilinde değildir. 

* Haşim Enveri Bey: 
- Zabıta amiri olmak do

layısile beyanatta bcılunamam. 

* Mimar Numan B. ( Devairi 
resmiye müteahhitlerinden) 

- Hiçbir memlekette yok-
tur. Bir meb'ua bir meclisi 
idarede fahri olarak aza ola-
bilir. Menfeat makabiliDde 
değiL .. 

ı ... an B. ( Gedikpqa, kim
Jaker lbrahim Etem Beyin 
eYinde) 

- Aklım bu pylere ermez, 
arkadqa bir sorsam da sana 
~evap versem olmaz mı ? 

* Refik Selim B. ( Divanyola 
171) 

- Meb'uslann firketlerde 
meclisi idare azua olabilme
lerine taraftarım. 

* Feyzi B. (Divanyolo 15.1) 
- Katiyen taraftar değilim. 

V az.ife bir olmalıdır. ,,. 
Ali B. (Süleymaniye, Boz

doğan kemeri 33) 
- Azizim, meb 'uslarımız 

tirketlerde meclisi idare azası 
olmamalıdır. 

~ 
Eyilp B. (Karagtımrnk, Te

kin sokak 18) 
- Ne diyeyim paşacığım : 

Doğru olmasa gerektir. 

- -

Yakalandı 
Bir Sarhoı Tutuldu 
Ve Bir Çocuk Ta 

Ôldü .. 

Kız F u h ş a Atı 1 d ı ııertiuor 
Eski Ve Yeni Muhtarlar, 

tuilıiaden beri mu.i'"~ 
lrailen ylade ilet W. •.ıf 
p..min ladı "ni wslh 1, 
latanbul maarif müdiriyeti ~ 
layete mlracaat ederek 111' Bir mGddettenberl Sultu

ahaaet. Gedikpqa ciYanncla 
uk, ilk lunızlıldar olmakta 
idi. Bu hıl'Blzlaldan kimler ve 
nual yaparlardı? Bir ttırlll an
laplmıyordu. Yalım zabıta ba
loncu Remzi Ye arkadqlann
dan füphelenmiyor da değildi. 
Zabıta fiipheainde iaabet et
miş, daha birkaç gün evvel 
reisleri Baloncu Remzi olan 
bu azgın çeteyi bir evi 90yar--
ken bubrmıf, fakat, lunızlar 
tabancalarını bof&ltarak bir 
polisi yaralamıf ve kaçmqlar
dı. Arama ve tarama devam 
etmiş Remzi ve ark2daşlann
dan Y orgi ve Tnvart dlin ya
kalanmışlardır. Hınazlana ya
nında birçok en• •• pan 
bulunmUfbır. 

Kurnaz Bir Sarhof 
Bqiktaşta Ressamhamdi so

kağında oturan Ziya Ef. evvel
ki gece bir meyhaneye dala
rak saat ikiye kadar içmiş, 
sonra yolda tabancuım çeke
rek karanlıklara kurtunJar sa
vurmıya bqlamış. polialer 
ıelmifler, Ziya Ef. karanlıklar
da yolunu kaybettiii için bir 
bayır ıaahibi gelain diye attl
ğuu .aylemiştir. 

Bir Kaza 
GllmrOk manifesto memur

lanndan Kuımpapacla oturan 
Sabih beyin (3) yqmdaki ço
cuğa Burhan bahçe clmarmda 
oynarken diifmüş. zavallmm 
bqı puça parça olmUf, 61-
mllştllr. 

Haplsanenin Nakli 
MAHPUSLARIN TEVKiF A
NEYE GEÇiRiLMESi TA

SAVVOR EDiLiYOR 

lstanbul hapiaanesİDİD mah
ktmlann sıhhatini bozduğu 
hakkında Adliye doktorlaruua 
•erdikleri raporlar Adliye Te

kiletinin nazan dikkatini cel
betmiştir. Viliyetlerden gelen 
mahkfımlar yerlerine iade edi
lerek mahkümlann bapisane

Rakamlar ise Öğrenilebilen Adettir 
Bir •J enel. Samatyacla oturan Madmezel Y eroniya Bey

ofluıaclald •mektebe gidiyorum" diye fnindea pkmlf Ye bir 
daha d6nmemifti. Bu im aereye aftmiftir? Hila meclml, 
laAIA bilinemiyor. 

Y almz bu vak'anm aym Dd vak'a daha olay•. Oda 
fUnlardır: Madam Yoidakaiya, sevimli ve ,nzel olduta .ay
lenen laZJ Eleni Ue Beyoihmda oturur. Eleni bu hafta 
içinde birdenbire ortadan kaybolmuş; anua arabnıf, taratmıt. 
kızını bulamamış, fakat ondan gOnfin birinde f11 mektubu 
almıştı. 

.. Sevgili anadjım, seni ae kadar aevdiğiml biliriain. 
Ancak aen bana bir gOn g&.termedin. Evden dışarı çıkar

madm. Evden dqan çıkarmadın. Ba hayata artık ben taham
mlll edemedim •• kaçbm. Seni seviyorum, fakat, 1erbest 
hayab daha çok eviyorum" diğer vak'ada tudur: 

Nifantaşmda Mediha isminde bir kız kaybolmUf, bAll 
bulunamamışbr. Sevdiii bir gençle kaçbiı aöylenmektedir. 

Bir ay içinde fiç ıenç kızın kaybolma11 nazan clikkab 
celbetmiştir. Gizli bir fulıt tqkillbmn kızlan fUDUD, bunun 
kucağına attığı ve batta bu maksatla barice kaçırdağı 116y
lenmektedir. Polis ise bu kızlann sevdikleri ile sevifmek için 
bir tuafa aaklandıklan kanaabndadır. 

Ankara Civarın
da Kar 

Belkom, (Huf'usi) - (Ankara 
civan) iki marttan itibaren tid
detli bir poyrazla beraber yağ
maya baıhyan karın boyu iki 
Uf•DJ bulmUflur. Soğuk, ml
ballp etmeksizin diyebilirim 
ki zehri andınyor. Ortalık 
adeta kutup mauaruma anet
mektedir. 

Bir Ahlaksız Hakkında 
Takibat 

Abdurrahman Ef. isminde 
birinin oğluna Salkımsöğtit 
telgraf fabrikasında çalışan 

Nizım tarafından iki ay evvel 
bir tecavtız yapılmıı, • fakat 
çocuk korktuğu için bunu ba
buına haber vermemiştir. 

Babuı tecavüztı iki ailn 
evvel haber alarak dlln polise 
fikiyet etmiş, çocuk muayene 
ettirilmiş, tecavtız raporla sabit 
olmllfbu'. Nizam hakkında ta-

kibat yapılmaktadır. 

istatistik Kursu 

Ticaret Mekte
binde Kürsüler 

lstanbul Ali ticaret mekte
binde kooperatif muhasebesi, 
kooperatif ikbaadiyab, koope
ratif hukukiyab diye Gç kllrlll 
ihtu edilmiştir. 

Kooperatif hulmldyab ldlr
.a.Gne Suphi Nuri B. tayin 
edilmiftir. Kooperatif ikbaadi
Jab knnnsı için de Se"et, 
Hakkı Nezihi ve Vahit Beyler 
8amzet 16.lterilmıpir. 

Ticaret Odaları Kongresi 
latanbul mantakaaı Ticaret 

odalan kongresi ( 14) nisanda 
toplanacaktır. Kongreye ( 30 J 

'Ticaret oduı iştirak edecektir. 
Kongrede her kazadan bir ve 
her viliyetten iki murahhu 
aelecektir. 

Konıre bilhuaa latanbal 
mıntakaaa ihraç maddelerinin 

aabik Ye hali hazır vaziyetleriai 
tetkik edecektir. 

ikinci Milll Sergi 
İstanbul Ticaret ve Sanayi 

den tevkifhaneye kaldırılmasa Ankara, IO(H.M.)- Burada 
tasavvur edilmektedir. Bu tak- bir istatistik kursu açılacakbr. 
dirde hapisanedeki aan'at ev· ı Kun altı ay devam edecek, 
leri ve faaliyetleri de aenit- kursu bitirenler tercihan ista-
letilecektir. tistik memuru olacaklardır. 

. odası, Ankarada (9) nisandan 
( 24 ) nisVna kadar açılacak 
olan ikinci milli sanayi sergi
sine iştirak etmeleri için dün 
l.stanbuldaki bil tün fabrika ve 
sanayi mileueselerini reımen 
haberdar etmiştir. 

Kapı, Kapı Evleri 
Dolaııyorlar. 

intihap itleri Od f&nden
beri daha faal bir aalıaya fir
miftir. Faaliyet bilhaııa cetYel 
tanzimi itleri etrafında to~ 
lanmaktadır. Cetvellerin azami 
cumartesi gthılbıe kadar hazır
lanarak heyeti teftişiyeye Ye

rilmesi kararlaştırıldığı ıçın 
yeni muhtarlar eski muhtarlarla 
birleşerek mahalle evlerini 
dolqap nüfus klğıtlanm tetkik 
ediyorlar. Ve cetvellerini ha-
zırlıyorlar. Muhtarlar cetvelle
rin allratle tanzimi için bir 
lalam husul miieaaelerden 
yardımcı auretile daktilo Ha-
mmlar tedarik etmişlerdir. 
Heyeti teftifiye de belediyede 
mahallelere uılacak olan cet
vellerin kopyeaini pkartmak 
için bllytlk bir daktilo aalonu 
haZJrlanmaktadır. Belediye ve 
vilayetin bütün daktilolan cet
vellerin hazırlanmasında kul
lanılacaldardır. Halk fırkası da 
müntehibi aanilerin nçmesine 
devam etmektedir. Bunlardan 
büytlk bir kısmının tesbit edil
diği haber alınmıştır. 

intihap tamisab için henllz 
Dahiliyec:lea teblijat Japal
mallllfbr. 

Yeni Edebi Tefrikamaz 

Kanteroil 
Şatosu 

Hortlağı 
Mahanirl Mtıtercimi 

limleria lran~ ~ 
iadeaiai rica etmiftir. ~ 
J(hde bqler bu hafta ~ 
m•wlli•ler. iade edilecekl'" 

, Feci Bir Oıom 
Rlo Vlatal, 9 (A. A.) - ~ 

fornlya darillfllnunu talebeslrıdll 
Savrampande isminde ve 32 f't' 
tında bir Hintliye ltkence J~ 
dıktaıa •onra k•faaı kesil~ 
cesedi Sacramento aehrbı• P 
IDlfbr• 

Ceset bir traldBrfba tekerı-' 
ne batlı bulunuyordu. Hükt,;.t 
memurlan maktulO lnaili ..... 
kartı bealemekte oldutu d~ 
hiuiyattaa dolayı vatandaf'""";; 
tarafından katledilmlt old 
zannında bulunmaktadular. 

Şikagoda Fırt1na 

Şikal'o, ' ( A. A. ) - Mi~ 
rölü 6zeriade met dalıaJarı ti 
gayet fİddetli bir fart.na büki' 
•Grmektedir. Şehir, keaif bir ~ 
tabakuile artülüdür. MGbim nı•' 
eli haaarat Vllkuu haber nriJiY°" 
Şimdiye kadar ( 7) kifi Blmüttii' 

MUthif Bir Tayfon 
Lonclra, 9 ( A. A. ) - Al-

haberlere aaaaran, eumartffi ,a
nG lloria acluanda auı... etlllİI 
olan tayfuaua baı. «)lclap ....... 
rat pek mO.blaulir. Ceai• ıek" 
kallllfı tarlaları n meake~ 
harap olmutbar. RAzl'ana aiir,. 
•atte ( 120 ) mlle çıklDJfbro 

Beynelmilel Bir Bankı 
Bale, 9 (A. A.) - Para çwkıl' 

mıya izinli S büyilk bankaıd' 
müdmleri bir beynelmilel baoil' 
teaia etmek için ılrilfmGflerdit• 

Yugoslavya Zelzeler· 
Belırat, 9 ( A. A. ) - ZeJJ. 

hakiki bir fellket ıeldinl al_. 
yilzleree lnıan almlf .. binler'!. 
.. ,.ıalmlfbr. v ...... .,. kJJ,, 
U. Bat..ıdl :rulanncla doktoıi" 
bul-duta halde aelaeleclea .,,t 
teeulr olaa laav.U,.. sibaiflercÜ" 

Osluu-V•gll lle•'ıd Cemli 

• bdmla • Umlndeld tefrlka
mıa bitiyor. Yem ba,tık ro
m•aı•ıma Mfrlad• e'nel 
birkaç ... ....... etmek 
Gzen pyet cadp Wr edebi 
e..,. tefrika edecefla. llethar 
lnsOb mlelllft (Oskar Va:rlt) .. 
fe•kaJAde sGzel maaall•nndan 
biri olaa • Kantenil Şatoaa 
Hortlata., :ralaua mıuabanaa 
Ye Y•JUUD detfl, birçok ma• 
lcalelerile kaleminin de kudre
tini ispat etmif arkadqımız 
• Ma'ut Cemil • tarafından 
terceme olunmuıtur. 

Bıı te/rikamuın neşrine 

" YARIN " 6,,,ııgaeaiu. 

Japonyada Zelzele 
Tokyo, 9 (A. A.)- Hokkaicla 

1 adasında bir zelaele olmuft T~ 
yoda da biHed:lmittir. Ada .&aJJt 
korku H drhtete duçar olm~ 
Maddi haaarat ehemmiyet.:;: 
fua~ aaJiat 1oktw. 1930 
zarfancla ( lL '72) aebele ka7dl' 
dilmiftir. 

[~on Posta'nın Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Diş Macunları 

1: Huan B. - Sizin dif macununuzu 1 2ı Dit macuna tabibi - Hasan Beyi ba- ı 3: Diş macunu sahibi - Dişlerin güzel 1 4: Hasan B. - Ha... Demek ki nsaıll-' 
Ut~ hammlarıa ruimlerini gazeteye ko- bJUD ditlerine? •• Aferin Hasan Beyi Ben una Hasan Bey sen kadın olmadıjın için difi gOzel olmakta deii). anzeı elifi ,; 
,_,. auır, bee;m u .....,- lroy• m••ı? laaracla bir tue clrlk dit ıaı emiyorum. re.mini koyamavaz. makta ba? 



.. rgun 
_...,,.ada 

ütüm 
laç Saime 

il. ZEKERiYA 
....... aktam Iİnemaya git· 
"1 Şen, takrak bir operet ...... 

ArlCfa Fob 1iHm dflnya 
,.,_.; tllterdifer. Perdede 
'-1 ı Falan tehirde kama
..._~eri. Sokaklar hın
~ ~t çeşit bllylk ...... 
~ hfnmit karnavallar 
~ bir alay halinde reuni 
C:ı:PIJorlar. Çalgılar, kah-
1-. • gillüşmeler, çağnfma· 
.&_!..Bitim millet gillnyor, 
-• ........,., bayram yapıyordu. 

* teJı. Adı.aauıdan Venedikte çi-
~~amı: Sulann tızerinde 

e ailslenmit sandallar 
~ Jahyarak yavaş yaftf 
1t1zeı or. içinde beyazlar giymiş 
Slsek ~, sahilde kendilerini 
tltek )'agmuruna tutan halka 

•tarak, öpOclk gönde
~ lukabele ediyorlar. Çal
.._,hk•balar, gililfmeler 
" batn.maıar. Blittbı tehir 
~·e dalgua lçiade oarhat 

Napolide 

ne 

Son Postanm Resimlı _. Hadıseler Karşısında 
~ . -
~. 

l - Bua luaalar vardır ld laaJ•ba • 
bult hadi1elerlae ıayet bGy6k bir ehem
miyet atfeder, a7kularuu bpnr, ua• 

s -ea,.aa, ..... .,. badi .......... .....,. 

bjaqa defm... Ha1ata ..... ile ~ 
.. ... ..... 4. Mr ..... "8ltul ~ 

biyetleıip hasta olurlar. ........ • .ffa1•b ,...._ bU..ler ........... 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Halk Fırkası 

Meb'uslara Gönderdiği 
Bir Tamimde 
Deniliyo Ki.. 

Ankara, 10 (HUIUll) - Halk 
fırk ·-&. l!.-a. • • • 

aunın nım~ ...aıne 181111-

leriai kaydettirmek arm1a U. 
umumi kltiplite prek .... 
gllnldl meb'llllanlaa n prek 
hariçten mlncaatlır deftlD 
etmektedir. 

Gazi Hz. din Halk farka. 
sı merkezini tetrif ederek 
bir miiddet kalmıılardır. 

Halk fırkumm umumi ka
tibi Saffet Bey tarafmdu 
meb'uslara pnclerilea mek· 
tuban sureti pclan 

• Muhterem efmclim: 
Meb'ua iatibabmcla fab.. 

mm:a namzetlijinia koaalma-
llDI iatiy• ...... •• •"' 
riyaet maka• llisine bir ta-
lepname ile mlracaatlarmm 
umlden olduğa mal6mu llileri

Bağcılar Ziraat Ban
kasından Müstacelen 
Yardım Bekliyorlar 
lsmir, 10 (H.M.) - Ziraat hnk- menim balll ettiii 

halde mlatahsillere ikruat yapmıJ& batlamadı. Ba itibarla 
bilha11a bafam muztarip bir YUiyettedirler. 

Kredi kooperatifleri bile bankam tediye emrini •••madık
lan için tecliyat ympam•maktacbrlar. D6a klylllerden ml
rekkep bir heyet bankaya siderek drraa derhal yardım edil
mediii takdirde ba lene iltlhpllba tehlikeye dlfeceğiai 
llylemiflerdir. 

Bağcalar fiklyetlerinde diyorlar ki: 
lkrazat yapdmaz ve bu •aziyet 25 g&n daha devam edene 

ba Hne iatib•llt yan yanya ebllecektir. O.~mlzdeld HDe 

iae nziyet daha fena olac:akbr. 
Batalaan ikinci 'l!C'llara • Kllklrt .,. lktafa ıibl bat 

lllçlarmm teminidir. Geçen ~blnka acmı: ftatla tedarik 
ettiil bat ilAçlaruu taklitle • Bu HDe bu da J&pal-
ma••fbr. 

Esaslı Kararlar 
Fırkanın Umumi Kon· 

gresinde Alınacak 

Ankara, 9 (A.A.) - yeni 
media intihap olununcaya 
kadar eaula hiçbir kanunun 
netredilmemek ft mevcut ka
n11111arda tadillt yapılmamak 
kararlqmlfbr. Bunun için ge
rek valilerin aaWıiyetlerine, 
~ memur •e muallimle
rin aiyul fırkalarla münue
betlerine ait hokiimler ıelecek 
meclise kalmaktadır. 

Yeni meb 'uslarla birlikte 
fırka murahhaslan Ankaraya 
ıelecek ve fırka kongresi 
inikat ederek bugiinkll vazi.. 
yet ve Reiaidbahur Hazretle
rinin ..,abatleıi neticelerini 
mllnaka.. edecek ve ....ı. 
karar koaırede alanacaldlr. 

--~-dir~ h. Jl@•l"'9 .... 1ıa arka

Banda bqka tente me•I~ de IWJedilmiı dejilclir. ÇID
kll Bankının şartlan k&yltl tarafmdaıı pek ap g6rllmektedir. 
Bu meselenin haDi iç.in BwMhoın mlldBril İsmail Hakla B. 
AAnraya gmniftir. 

Ticaret Odası V f 
Tütüncülerimiz 

Cinayet 
Gece Bir Genci 

Öldürdüler 
•lqem Fatilate kula ._,et.._._: Oci.ar-

Qflebat lmqanla medre
...... Necmi iınniade 

aeaçle Arif isminde biri s;: latufmutlardır. 
arabk Arif bıçatmı çe
Neemi,e aaplamlf, za

adam derhal ölmllftlir. 
kaçarken yakalanm11br. 

....... BtÇakhyu Kı• 
ç......bada JUllll JOriade 

ladlbecte oturan lllw)i& 
taa,. _ _. lllze11enl bıçakla ..... 
. ~ 1arala11p bçmfbr. 

R KUPONU 

cl.tlanmızca dahi tatbiki faJ
d.la s&'lldlilbacl• .. baptaki 
6ldr ve amıya IBlerinia 10tfee 
bildirilmesini rica ft bilYeaile 
takdimi hllrmet oylerim efen
dim.,. 

Mınepaende lnklllp laJ*nt 
Menemen, 10 (H.M.)- Bu· 

rada, bilk6met koaajmua &alln
de •e tam Kubllym tehit 
edildiği noktada bir ( lnlallp ) 
meydana tesis edilecektir. Bu 
meydanda bir felıit abideai 
yapılacak •• karpana da Gazi 
Hs. Din laeykelleri rekmhma
caktır. 

Mekteplerde Hi
maye Cemiyetleri 

Mektep mildir ve heyeti 
talimiyesindea iki kiti Ye ço
cuk velilerinden 3 • 1 kiti ol
mak üzere qağdaki mektep
lerde birer çoculdan himaye 
cemiyetleri tqekklll edecektir: 

latanbul: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 
12, 13, 15, 19, 'n, ( 28 - 29) 
a.l, 45, 38 ind ilk mektepler. 

Be101hı: 21, 3, 4. 9, 11, 
( 13 - 14) ( 15 - 16) 17 • ıs. 
19, 20, 21, 24, ( 25 • 28 ) .. 
ilk mektepllr. 

0.Jdldar: 1, 1, 8, 8, 10, 11 
( 13 • 44) il, 17, ıs. it, 
IO, il, 12, M lacl •ıkteplw. 

Teıkifuede Tıftif ........................ 
.. " at • 41Wllll teYld
,._,. teftit etmifler, mevlmf-
Jana lltlerini ............. 
sa,ı..diiine .... balı memmı 
msclclılır w-m..., tahkikata 

:~---------JI ............ 

( HUrriyet ) Gazetesi" Alef 
hinı Daıa Açaldı 

l.mir, 10 (H. M.) - F~~ 
u,m.a.. .,. .,... ~ 
pdchtı mayetinin Pktılt ıe. 
(Hlniyet) pzetai bir -kal• 
nefl"ebaipi. Bu makalecle llui 
kast J•Pllllf olmakla 11111 at.ı. 
bnda bulunan yirmi zat laakt 
kmcla ap bir kelime ~ 
IDlfb.. Beraet ec1. ......... 

(Hlrriyet) pzeteli ·~ 
bir daYa •••• 

Bllkatar Kelıer11yoma 
Bukalar komoniyomun 

buinmcla bitecek olaa mld
detinin yeniden uzatılmua fil 
beli atijrillyor. 

• • 
ister inan, 

Menemen Mlhkomlan 
lzmirdı 

Menemen, W ( H. M. ) -
Ôrfl harp divamnda llçer ay 
hapse mahk6m edilen alb 
Alqebirli mabklm dh akşam 
lzmire aevkeclilmiflerdir. 

IUbadele t,leri 
Muhtelit mlbadele komi9-

yonuncla clla tae,eti mnemiy• 
içtimaı ,.,.......... Ba ...... 
1ebet1e Y..,.... ..... pura 
emıw. iaclellal ... • 1 te-
tlirler. 

llgitiz Ura11 
fnıiHs lirumm fiat eevlye

IİllİD lroıaıonİJOID tarafından 
(1030) kuruftau aşalı indirile
'8ii ıiylenmeldedir. 

• 
inanma/ 

Ba lltmlarda. .,. ılld' Bir hata,. t..J.ih et-
.... A..-ilraa koD ..... hakikate brp ... 
A19erilwa IHl1I çalaach- •etimhi daima izlaara 
juıı, berkesin bunu ayak~ amadeyiz. Fakat içiDde 
ta dhılecliP.i. fakat Tlrlr hiçbir aü1b lllain. biPir 
...,.. plın•adıjuu JU- mahalU duypdan uer 
IDlfbk. Bu haberi bize, ,._,_ Ye halk an_. 
itimat Mebileceibniz bir bir tirli ......... ~ 
at ..-miftL ll!IİYea ( ......_ ) Wilt-

Y.ı.ta•• dotra ele- ili mupmm bir Tlrk blle 
llhaif. o çaban ._ Amerikan ..,. mae-
•eier l.titrw)narplllllllUf dene, artık bu baftlllll 
•• bu zat onu bir Ame- milli hislere llyaldle ler'-
rikaa IAl1I annetmif. dmaa olabUeceiUa• 

Çek tatla ...... Tlrk 
tdtlull almak IPn bir mllna
ba açbfuu yazdık. Harici 
ticaret ciiai bu itlerle mqp) 
tacirlere hakaret ederek nü· 
munelere dikkat edilmesini 
tamye eylemiftir. Harici tica· 
ret .afisi, bi)buaa pçen MDe 
olduğu gibi bot kaçmayacak 
mlfkGllerin pkmaaına Mbep 
'Olmamalanm tlccarlanmızclan 
ısrarla rica etmİftir. 

iş Bankası 
Ve 

Kum haralar 
it Benkaaınan tuarraf 

kumbaralan numaralan arama
da (1) nisanda çeki:ecek kur'a 
için hazırhklar yapılmaktadır. 
( 1) niaan ve ( 1) teşrinievvel 

tarihinde olmak üzere ae ede 
iki defa çekilen bu kur'alarda 
kazanan alb kt mbara sahibine 
(1000) lira m: ifat verilmek· 
teclir • 

(1) Niawla Ankara ..,rke
zinde Ye aoter huzuraada ke
ti• eclQecelc kur' .. Wrinci 
ıalklfat (400), ikiaci (200), 
lçlııtdl (100). dlrdlacl ft 

-hefiaci (75) pr, altına ikra
lDip de (50) liradır. Kur'aya 
ll) mut (031) tarihine bdar 
kiun1>ara abmt " uıarr bet 
lira teyeli etmif olan blltiba 
kumbara aabiplerl ittirak et
tirilmektedir • 

Haber akllğımıza ı&'e, -. 
mtlzdeki tepinienelde pkffe
cek br'adan itibaren pnk 
mlklfat mildan, ... bza.. 
D•Dlar adedi hir mirW• D 
la telyit edileeeklir. 

lanit•• 
Bir 
Hadise 

' . 

\mit ···- L1aç • 
Hakkı Bey\a .... ae\ealeil 
WU,ora..-? 

Hakkı Beyia lamttekl tvl
• pbaba 23 llncli ... ,.. 
celİ hum .... (Şu lursai1ar 
demoknlıiye çok ria1etklr 
adamlar- Meb'ua filAn 61-
lemiyerek herkeain evine da
hyorlar.) Hakkı B. evinde 
değil, Ankaradadır. 

Hırsaz, evde, frak, bonjur, 
kaduı elbiaeai, ıramofon gibi 
pyleri yiiklenerek çakar, tideı. 
ve hadiseden haberdar edilen 
lzmit meb'usa, Ankaradaa 
kalkar, gelir, ey halkını teskiıl 
eder. 

Buraya kadar alellde bir 
zabıta vak'ası.... Tabii, frakm 
kalan lzmit meb'usunun bal~ 
ya nasıl gideceğini veya ıra· 
mofonam kalan evin, yeni pıo 
kan prlalan nual dinliyece
ğini fazla merak edecek cle
ğiliz. 

Fakat, lzmit polill tahldb
ta girişir ; o havalinin blıtla 
Şarlok Holmealeri, Nik Viatıer
leri, Nik Karterleri vmr vmr 
an gibi iflerler ; uçaa kUfllll 
havada bırakbiı izlerin bile 
pqine dflterler; ararlar, tarar
lar ve luraıa bulduldarma 
hllkmederler. 

EYi IOJU lri••if, lli.liJer 
mamnuz? Halda Be,m otlm 
Muzaffer Beyi 

Koml.r .. iddia,. ılriflnce. 
Halda Beyin refikası bafıru': 

- ~ .. çddınnaşmmz 1 Vak'a 
ayın yirmi Gçlncl glnl olcla; 
halbuki oğlum, ayıa yirmi bi
rinde T oroa ebpresine binerek 
bitin ........... Mrlild9 
Konya,., •ektel»iae aftt1. .... 
iz'an ft muhakeme yok ma ? 

Kadın birçok tahitler. dell-
ler, nliblar sWerir; ,..... 
8. aynca m.ta,a tp. • 1 
slyler, tekrar eder, &kat, 
komİW' B. iddiaıanda -.Nıır. 
Çlnkl: •Bizim tahldlc:a .... 
bu merkezdedir.,. der. 

Nihayet Hakla Be1 ••ki.
be teJıraf ~er n 5011 ... 
........ Mmafferia 22 - 2 - 31 .,...... - ..... ... 
..... ditial .... 11.~ 
ndnin v~ ce-.. ....... 
"Gel•iftir efendim." 

lanit meb'aaa Hakim B. 
copyor ve "Hlr Fikir,. ..... 
sinde Dahiliye ftkiliae Wbl
ben tiddetli bir açık aeıtap 
neşrederek hadiseyi anlatıyor. 

Bu m&muebetle Hakkı ~ 
"Geçmif oJaunl,. dediktea 
90lll'A fllDU bildirmek İsterim: 

Hanazlar benim evime &v 
kere girc?iler ve beni de ball 
kostilmlerdea mahrum bırak· 
blar. Fakat zabataya flklyet 
etm~dim, ona kendi tahldb-
tile bqhap IHnkbm, ~ 
mtlracaat etseydim, mı. 

olank beni tevkif etmal 
ilatüaallııdea korktum. A,. 
dejil ya.. Vehb•m bir•== 

Ya Muzaffer Fi., t..lt .... . 
- Halda Beyin .... .. 
aleMde birlala otla olla hl? • 

Yeli •Dhaadisler 

··-- •ektebincla .. 
... pka 24 r•ee ıellı• .. 
aa=lleri teni eclilmiftir 
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{Roman Gibi Bir Hayati Brüksel 
(' 

Dar.üflijnıınıiılda Tllrldiik ·Aleyhinde Yunan Kon/eranıu 
., . 

SALİH BEYr BEY- Yunan Hariciyesinde Müşavir Ve Sabık Müba
NELMİLEL SİMA dele Başmurahhası M. "PalliS" Bizi Aldanmış 
İstanbulda Doğ- Ve İptidai Bir· Millet~ Şeklinde , Gösteriyor 
muş Habeşte Brii.hel,(Hususi)-Mub-

' telit mübadele komisyonu ... 
Vezirlik Yapıyor bık .Yunan murahhası M.ösya 

~ Paris - Fransanın Nansi 
askeri divanı harbi, beş, altı 
devletin tebeası olduğu söyle
nen mühim bir adam hakkın
da takibat ·yapıyor. Bu adam 
lstanbulda doğmuştur. Babası, 
ağlebi ihtimal ya Sultan Me
cidin veya Sultan Azizin dok
torlarından Salih Beydir. (Bu 
tafsilltı veren gene Fransız 
gazeteleridir.) 

Doktor tSalih B. (Romer) 
kminde bir Alzaalı kadınla 

evlenmiştir. Kadın latanb11lda 
hamile kıJır kalmaz, burada 
doğurarak çocuğu Tllrk 
tabüyetine kaydettirmemek 
için Fransaya gitmiş, ora
da doğurmuttur. Ağlebi 
ihtimal Salih Beyle evli olma
dığı içjn Fransız nufUs sici
line de çocuk "babasız,, diye 
1'ayded.ilmiftir. 

Franıız ukert divam har
binin "firari" muamelesi yap
mak Ozere timdi davet ettiği 
adam, işte bu çocuktuır. 

Babası gibi Salih ismini 
ta1_ıyan bu çocuğun aile ismi 
• Elfeeld" dir. Genç Salih tah
.ıiini F ramada bitirmiş, yük
aek ve muktedir bir mÜhendis 
olarak yetişmif ve Ame
rikaya gitmiıtir. Salih Bey 
Amerikada lkec harp patlamq, 
o da F ranaız orduaunda hizmet 
etmemek içln anasının Alzaslı 
olmuından bilistifade Alman 
~büyetine geçmiştir. 

(Salih Bey Elfeleld) nin ik
tidar ve meharetinl bilen 
Ye kendiaile phsen tanıpr 

Amerika reisicümhuru M. 
f.Iuver bu zatı, mUhim bir 
memuriyetle Mısıra gönder~iş
tfr. Salih Bey, Maaırdald vazi-

..,haini bllytik bir muvaffakiyetle 
>qanDlf, Amerika ya d6nmüıtnr. 

Amerika hükômeti, bu de
fa Salih beyi Habq impera
toru nezdine siyut milf8vir 
tayin etmiştir. Maiyeti ile bir
likte F ramadan geçerek me
•uriyetine gitmek istiyen bu 
sat, vapurdan çıkar ÇJkmaz 
Franaız zabıtasınca tevkif edil
miftir. Bu tevkifin Hbebi, $a
lih Bey Amerikadan hareftet 
eder etmez meçhul bir adam 
tarafından Fransız Emniyeti 
amumiye idaresine göaderilen 
lmzuız bir telgraftır. Fransız 
Emniyeti umumiyeai, harpte, 
ukerlik davetine icabet etme
diği için divanı harbe veril
mek üzere Salih beyi Nanai 
ukeri kumandanlığı emrine 
tevdi etmiıtir. Fakat bu sıra
da hadiseden haberdar olan 
Amerikanın Paris sefiri derhal 
teıebbüste bulunmuı, Salih B. 
de tahliye edilmiştir. 

Fakat dava safhası geldiji 
uman ukerl divanı harp hu
zurunda iapab vücut etmek 
prtile. 

Nansi divanı harbi, ıimdi 
bu zatı çağırarak umumt harp
te askerlik davetine icabet 
etmemesinin hesabını verme
sini~ istemiıtir. Fakat Salih 
Bey E!felekl, Fransızların iddi
asına göre, Amerikan hOko
metinin mOzahereti ile Habeş 
imperatorunun vezirlerind~n
dir. Ve bu davete de icabet 
etmek Dİyetindo deiiJdir. 

ıf.lf 

Pallıı geçen akşam Brüksel 
darülfünununda Türk - Yunan 
mübadele meselesi hakkında 
çok tayam dikkat bir konfe
rans verdi. Salon oldukça ka
labalıktı, meraklı ve münevver 
bir sami kütlesile dolmuştu. 
Mösyö Pallis anlatacağı mü
badele meselesinin çok hazin 
bir mevtu olduğunu, fakat bun· 
elan dolayı Türkiyeyi munbaze 
ve itham ede:miyeceğini, _çün
idı, Yunan hllkümetile Tilrk 
hOkftmeti araıında ahiren ak
tedileıı miaaklardan sonra tam 
bir muhade:ıet cari olduğunu 

slSyUyerek konferanıın~ baQı
ladı. 

Hakikatlerin Tahrifi 
Fakat konferansın bUtün 

cereyanı esnasında ve M. Pal
lisin blltün harekat ve södc
nnde Türkiye hakkında pek 
muhabbetkir ve teveccübkAı 
gl>rünmediği, hatta hakikatl~ri 
hazan tahrif bile ettii'i sezili
liyordu. M. Pallis flpbeıriz 
kendi milleti hesabına çok iyi 
propaganda yapabilen ve bu 
propagandayı gayet kurnazca 
kelime oyunlarile idare eden 
bir adamdı. Netekim söze 
başlarken bile, Türkiyeyi mn
ahaze etmemek için alıiren 
aktedilen dostluk muahedesini 
bir sebep olarak giıtermeat 
bunu ispat ediyordu. 

Uydurma Haritalar 
Bundan maada gerek müba

deleden evvel, gerek mübade
leden sonra Türkiye ve Y u
nanistandaki muhtelif irldan 
gösteren iki büyük harita, 
M. Palliain naaıl hakikat
leri tahrif etmek iatediiini, 
vaziyeti yakinen bilen biz 
Türklere çok iyi anlatıyordu. 

Bu haritalarda muhtelif ınll
leUer bazı renkli kalın ç.iqzi
lerle ga.terilmişti. Metel~ l>u 
çizpere bakılırsa lstanbul 
tamamen, İzmir tamamen, 
Tekirdağı, Mürefte, Gelibolu 
ve diğer taraftan Karadenizde 
Trabzon havalisi tamamen 
Yunanalı gösteriliyordu. Y u
nanlıları irae eden mavi çizgi
ler, Puntoa'tan Anadolunun 
göbetine kadar iniyor, Antalya 
havaliainden gene yukarı uza
nıyor, ve kırmız Türk harita
sını yer yer lekeliyordu. 

Hele Trakya ... 
Hele Trakyada kırmızı renk, 

kalın mavi çizgiler araamda 
kaybolmuı gibi idi. Diğer 
taraftan Yunan araziaindeki 
Türkleri gösteren kırmızılar 
birer nokta halinde görünil
yordu. Bu haritaya bakınca 
insanın bukadar hakikat tah
rifi karşısında mllteesıir olma
ması imkln dahilinde değildi. 

M. Pallis'in konferansını 
burada uıun boylu anlatacak 
değilim. Yalnız ehemmiyetli 
noktalannı kaydetmekle iktifa 
edeceğim. 

Harplerin Tarihçesi 
Yunanlı konferanaçı evvelA 

Balkan harbinin doğurduğu 
vaziyet ilıerine vaki olan mu
haceretleri anlattı ve muhace
retin bir tasnifini yapb. Bun
dan sonra Y unanlatandaki 
Tllrklerin evvelce n&11l buraya 
rerlqtiklerini izah etti. M. 
P alliıe göre ( 14 ) 6nci1 ve 
( 15) inci asırlarda sultanlar 
Mora yanm adasını lfgal e
dince Türk ordusunun reialeri 
oradaki uker sevkine elverİflİ 
araziyi aralarında takalm et
mişler ve yerli unsurlan f1Ie
terek t.tismara baflamıılar. 

Bunlar haddi •buda it 

ı. i . 
M. Venl%elos son Ankara z,igaretirule luıremile beraber bögle geldi. bir dost ,Illi lconuştıı 
güç nedir bilmiy il i. ıl in- ı har olmachiı visi bir istihsal ve hakk•niJet bunu icap etti
ıanJardır. Ne ticaretten, ne tevlit etmJtedir. riyordu. B6ylelikle Garbi 
de sanayiden anlarlar. Va- Yunanilltan kwadı, fakat Trakya Törkler·i ve fstaııbul 
:ı:ifeleri yalmz beylik yaP.JDak! Yunanlılık kaybetti. Çünkü l Rumlan yerlerinde kaldılar.,, 
tır. lıte aon :ıamaölara kada' Anadoluda olup ta maııen ana Aldanan Kim? 
Yunanistanda k&lan Ttirkler •atana. batlı olan Yunanlılar M. Pallis buadan sonra 
bu cins. ltait: ve temlıtel adam- Yunanııtana toplandılar. Yu- · " Etabli ,, kelimesinin k .bul 
lardan ıbaretti. nanlılık Anad~l~dan ~yrıld;ı. edilmesinden dolayı Yunanlılar 

Türklerin Tarifi ~u, Yunanla~ık _ıçın miihı'!' hır hesabına tevellüt ~den meıı-
Halbuki Anadoludaki Rum- zıya?dır .. T_ilrkıyeye gelın~e : featleri ve Türkler için vaki 

B~gün Türkıye, ç_ok adam gı~tı zararlan anlattı. Ve " eieı· 
ların hepsi çalışkan, san'at sahi- dıye .zahmet çekıyor, Yu.nan.ıs- " Etabli ,, yerine " Domieile ,, 
bi insanlardır. Ve onların orada k d idi d tan ıse ço a am ge ıye eıaaı kabul edilse idi 
bulunması Türk iktısadiyabna h t k' 1 ıa me çe ıyor.,, stanbul Rumlarının mühim bir 
çok yardım etmiştir. M P il' · t b ti · a ıs ış e u sure e luamı da mübadil olacaktı. 

lcte görülüyor ki, M. Pallis TU k·ye..Je · 1 "kt sa..J·ı " 
Y r ı 0 carı o an ı 1 Q. dedi ve bunun bizim aceınili-

bu fikir ve mütalealan ile Tür- buhranda Rt ·um ?rada_n ğimizden net' et ettiğini ilaveyi 
kiyeyi Rum ticaret ve sanayi- uzaklaştınlmalarnu mtihım bır uııutmadı. 
inin elinde bir oyuncak olarak sebep olarak gösteriyordu. 
glSsteriyordu. Hatta bir aralık Yunanlı konferansçı bundan 
daha ileri giderek ıunları da sonra mübadele için müracı ıt 
ilive etti: edilen miyarı mevzubahia etti. 

" - Lozan muahedesinin Ve <kdi ki: 
ortaya koyduğu mecburi mü- Mübadele OlçUleri 
badele usulü, vakıa her lki 
memlekette de mlltecanis mil- "- Milliyet iç!n din ölçti
let temin ettL Fakat bu ıilnU ele aldılar. Dijer 6lçüler 
suretle tahminen bir buçuk kafi değildi. Netekim Rumcayı 
milyondan fazla insan yurt- mükemmel konuşan Türkler 
larını terkettiler ve sefalet olduğu gıbi, Türkçeyi çok iyi 

tekellüm eden Rumlar da var
çektiler. Bunun birçok iktısadi dır. Din meselesi mev:ıubahis 
ve mali neticeleri oldu. 

Yunanistan mübadele için olunca mübadeleden Arna-
sarfettiği (25) milyon İngiliz vutlar hariç bırakıldı. Fakat 
lirasından fada olarak ( 18) diğer taraftan muhtelit komia
milyon lngiliz liralık bir borç yonun bulduğu bir formül ile 
altına girdi. ortodokı olan Araplar da mö-

badele edilmedL" 
Kazanan Kim ? Möayö Pallla müteakiben 

Ttırkir.eye gelince ; buna 
dair kat t bir rakam veremem. 
Fakat orada l ,300,000 Rum 
mi1badilin bof1uğunu aoo,ooo 
Türk dolduramadL Zaten dol
durmaaına imkln da yoktu. 
Clbıktl bunlar yukarda ılSyle· 
diğim. gibi ne tnccar, ne de 
aan'atkir idiler- Halbuki Yu
naniatal) kwndı. Birçok ıana
yl erbabına, çalışkan unsurlara 
sahip oldu. Netekhn bugün 
Makidonya fİnldiJo IHdv maa-

"etabli,, mea.ı.sini anlattı ve 
dedi ki: 

Lozan Vaziyeti 
"- Locauda Türk murah

hulan iptldaçn tam mftbade
leyi teklif ettiler. Fakat o za.. 
manlar mtittefÜderin elinde 
buhaoan İstanbul ~clıeld 
Rumlar balit birer köyltı va
ziyet.lnde deiildiler, Onların 
bu bnyUk merke.zde bfiyUk 
menfeatleri vardL Menfeatleri
nia muhafa1a11 liamdı. Hak 

* l,te M. Pallis tam bir bu· 
çuk saat süren konfer&Baında 
hep bu noktalar üzerinde ıaru 
etmiıti. Bundan maksadı ati· 
kirdı. 

Türkleri iptidai bir 
millet halinde göstermek 
ve Yunan medeniyetinin 
onlara bir meş'ale vazi
fesini gördüğünü söy
lemek ... 

Zaten bir Yunanlının bu 
mesele i\zerinde konferans 
vermek istemesi herhald~ ne 
diyeceğini tamamile izah 4!der
dt. Fakat hakikati bukadar 
ta.brif edeceği kimeenin ak
lnıa gelmezdi. 

iki Cepheli Dostluk Mu? 
G&ülüyor ki, • YuD6lllılar 

aon muahededen sonra bG
yUk devlet adamlW'l ağzın
dan hakkımızda doatane cüm
leler sarfediyorlar, diğer ta
raftan tAli adamlan vasıtaaile 
Anupmwı bliytik ilim mer-
kezlerinde yiizlerce münevver 
aam1 husunmda aleyhimizde 
propaganda yapmaktan hali 
kalıal)'Ol'lar.. Buma ka,dedcw-

7 
r 
Gününüz 
Acele 
Edin! ... 
MÜSABAKAl\~IZIN 
ŞARTLARI 

20 mar tta oyna~acak Galatasarn ,.f:e 
aır maçının neticelerini en :yı ta'ını1' 

ec'cnlcre vcrilcı;ek hedıycler için bir of 
trol ve hakem heyeti t kil olunmı;şt ' 

Koatsol ve hakem hey4'tl: Mın1 ~ 
rellli Fethi, lldaHıt r • Sıüm n futb 

he,.tt reisi Basri e.,lerden m6rekk pi 
Gel•n e.vapları ın on altıncı p•• 

zartesl akşamı mUI tirli ı: ri içindi 
f'dhl Beye taailm ecMceğta. 

Maçt- sonra cevaplar açılacak ~ 
neticeye glire bzana ann derce Je 
bG heyet taraf\Ddan tayin olunac:ıktır· 

e:ı lndllk ve il6acllik tayllllndc (S) 
ıuale ver:len cevapların adedi c astır, 

Bet suale mııçın neticelerine g' ti 
ccvDpbr verUmcmişse akik.at cll 
fada yaldaşmıı olan btrir.cl ad 10111" 

aac:ıktır. 

Kaç Rey ttsulası 
Kul!ıtnMbilir? 

Mllsabakammı lttlrak e4enlerf11 

Uç.er kupon, y&lll bir bmbı Uç 'iey '\et• 
~I kabul olvbllftur. 

Sıaallerlmhe vullecek cenp nrflı• 
nna konulacak ... ~ .. baka lan>on /!_ 
ıman nullll!,..ahm bhbtrinl m1ıtca.ıur 
oMda kabul o"-'w-. 

Müklfe.flarımız 
Yukarda ynzdığ mız haked 

heyetinin möaabakadan sonr• 
birinci olarak tayin edeceif 
zata ı bir alhn saat. 

lkinciyec bir Jlim~ı ıant. 
ü,nncliyeı bu nikel saıl 

verilecektir. 
Miiklfatlar maçtan beş ~ 

SOIU'a bebeme'-l tem ediln>lf 
ola~alr.tır,. 

llhlet Nı Zaman Bitiyor? 
lataaltul~ için, mU.alMıka mW 

Jeti mar• on albncı puut..ı ak,aıwd 
saat dlr4. u.ı.rdll'. T1lfl'acl.W karil.
rlalze .,.ere.. mlldct maft&n on _. 

kuuoc11 peqembe akpımna kadardıf• 

,. Suallerimiz 
· Galatt1Saray Mı ? 

Fener bahçe Afi? 

1 - Hangisi galip gele~ek 1 
2 - Galip kaç gol atacak ? 
3 - MailtP kaç gol atacak 1 
4 - Birinci devrede hangisi 

galip? 
5 - İkinci devrede bang~İ 

galip? 

DiKKAT 
Elu uponlar matlta ... dea te- ıısfı 

dank edUeblHr. Cevaptaıöt, ..a.aball• 
m&cldfM olaa oa JMt .... .ıt 
kupOlllarla WrKkM .. ~ ~ 
tı.r. F-.t bwn- lcAa tarih .. ,.. .. 
taldbhte de Hl&- ycılı;td. &upoa&a' 
herhaarı bir tar9l• • olılııblHrler. 

Bir Kariimize Cevap 
Karilerimizdan Sultanzbme~ 

Ahmet beye: On beş güne ait 
kupon gönderecek&ioiz. Fakat 
tarih aırHı takibi mecburi detil'" 
dir efendim. 

ken M. Palli•in Y unu h.
riciye nezareti hukuk mif8'" 
viri oldujww da unutmıyal_. 

Vapıkwa~ ı, 
Tllrk iakdlbmı Avr~ 

muh\tinde ~rıtmak malm.
yaloa raporfa. a v1111'1 imsa et" 
mek için umumi koof~ 
gJ>nderilea ımaahhaal;..--k .. 

değildir. Yunanlıların y~ 
lan g:bi lMJylo y~lerd~ 
Alim, mldekkik hatipl 1' 
vasıtuile hıocHmizi tanıtıP 
ll:ıımdır. 



~Mart 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ada Yangını 
Münasebetile 
fatanbul l" P.fllhidd· va ı ve belediye reiıl 

dik.L t• 10 Beyefendinin nazarı 
a;a ıne: 
Geçerıd a- -tın ld e uyukadada bir yan-

etın ~ u. M. Troçkinin ikamet 
lcöş~·· te olduğu Arap luet Pş. nın 
eab u Yandı. Biz bu hadisenin 

ap ve a ·k· · liz b evaı ını arıyacak deği-
' 2a ıta ·· h · td.. k şup esız vazife.sini ifa 
"ce ·tir A 

IJıaa) • ncak bu vesile ile 
esef ·· ··ı -fiile d goru muş oldu ki Bü-

a ada tf · hakiki .e aıye teşkilatı namına 
Bu " bır ır.evcudiyet yoktur. 

cuın1 d 
tılın e en yanlış mana anla· 

asın van· n·· ··1 d d . 'Ve re ' J ı uyu ... a o. a ısmen 
teşkH:ınen mevcut obn etfaiye 
tayr· atı_rı~n bozuk ve ihtiyaca 
bevr~ kafı • ~i:kaç motör ile rna· 
lceının· kabı'ıyetini gayri haiz ve 
den ibıyeten .. de noksan personel
"ar) k aret g steriş kabilinden bir 

1 tarı ·b •ıdaııı I ı aret olduğu tamamen 
'1'1 nıışbr. 

Bu h d" . lı· B a ııenın mevzii kalması-
•il'ka üyükada halkı, havanın 
JJıiinf°e?ne, köşkün kagir ve 
bilb erıt bir halde olmasına ve 
!u yaıka kaza kaymakamı Beyin 
ht l 0

, •ulluğu telifi edecek ted-
r erın Lad· e medyundur. Yoksa bu 

ıse· f rt 1 b' •ela ' 1 ı~a ı ır havada me-
IJı'k Karanfil aokağı gibi ke•if 

ı ,ard h 
tekk·ı a şap evlerden müte-
liiph ı . bir yerde olsaydı hiç 
tıı eıız bugün bir facia kar
, .. ııı~a kalmış bulunacaktık.Vak'-
'"ll 1 t' te . urc ı cereyanını gözden 

b Çırelirn: Etf aiye yangını ha-
er al tuk ınca, büyiik makine bo-

to olduğundan evvela bir mo-
d Potrıp .. d . k .. k .. 
tııiz gon erıyor, oş un 

tat kenarında bulunmasına 
derı trıen motöriin kuvveti deniz
ltlad tıu almıya müsait bulun
tıı 1 ından kötkün küçük ıar-
cına h 

hortu İuracaata mecbur oluyor, 
b\lt rn arın açılması, anahtarın 
dai;nrnaıu zjbi ameliyata ipti
•İni e de . bir hayli vakit geçme-

ınucıp oluyor. 
ltab~~topompun gülsuyu serpmek 
''-t ın~en baatığı sudan yarım 
bi •urmeden tükeniyor, diğer 
Ça'..ı ınotör de aokağa sapınca 
be ı:• ıaplanıp kurtaralamıyor, 
1-1:;., e~ versin kaymakam beyin 
t ehden celbetmiş old:ığu mo-
0Poın 

tiyot P vapuru mahsus ile yeti-
tlbtrı ve yangın da bin türlü 
tutu et ve .l'ay.retl~ sönm?e yüz 
A.da.ior. ~ı?1dı b~raz düşunelimı 
lcatu~ gıbı, kesıf ve ıübuletle 

Q l • tial Qı1oL ış çam ormanlarını 
"lllte · b ı._u vı lr nevi barut deposu 

tet}rıde bulunaa ıu cennet ribi 
la,. etde hüdanekerde birgün çam
ı()lld tutuşsa merkezden ıu alıp 
fG Ü Grecek vesaitin mefkudiyeti 
'"~ 11:tn bu güzelim yerler bir 
da •la eyabana dönecek. Bu asır-
'-'ıııı. tanbulun Adalar gibi bir 
"''k kaıını bu Clerece ihmal et
bir f~~tru mudur ? Atiyen büyük 

.. ~e . •ket vuku bulmadım bele-
... ~ct:'reai bu mıntakadaki etf aiye 
'-'otö~İbnı. kuvve~i makineler ve 
ll1tı .. er ıle techız ve daima ta-

ION POSTA 
v:n 

HAN 1 M T F.·~y Z E 
Sevdada Yaşjf~f~L_K_BA~H_A_R_D_A~M_o_o_A~E_L_e_l_sE_L_E_~i~bahar Elbise 
Farkı Aranır Mı? · ~ ~,~~~~~m ".. , _ ~trM·, ~p • _ . Ve Şapka Modası ~1 

Nasıl Bir Kızla Evlen
meniz Sualine Gönder
diğiniz Numaraların 
Cevabını Veriyoruz. 
Sevda ya, bilmez. ihtiyar bir 

adamın, torunu olabilecek bir 
genç kızı, bir genç kızın da 
babası olabilecek bir erkeği 
ıevdiği vakidir. 

Fakat cemiyet yaş meselesin· 
de muayyen bir kanaat sahibidir: 
E, lilik hayatında daima erkeği 
k~dından yaşlı görmek ister. 
Genç bir erkeğin, kendisinden 
yaşlı bir kadını sevmesini gayri 
tabii görür. 

Bu gayri tabii!iğin fenni se
bepleri de vardır. Kadının cinsi 
in ti yacı erkeğe nisbetle daha 
çabuk biter. Çoluk çocuk sahibi 
kadınlar, erkeklere nisbetle daha 
çabuk yorulur ve ihtiyarlar. 

Cemiyetin bu an'anesi okad.ı:.r 

kuvvetlidir ki, bir erkek L.endin
den yaşlı bir kadını sevebilir, 
fakl\t onunla evlenrniye ceaaret 
edemez. 

İıte size iki misal ı 
Üç yıldız imzasile bir kari 

gönderdiği bir mektupta, dul bir 
dadını sevdiğini, aralarında on 
lki senelik bir yaş farkı bulundu
ğunu, kadının ısrarına rağmen 

İlkbahar elbiselerinde renk tezatlarına fazla ehemmiyet 
veriliyor. Bu modaya göre yapılmış bir iki elbise numunesi 

evlenmekte tereddüt ettiğini söy- l 
lüyor ve benim fikrimi soruyor. Kari erin Gönderdikleri 

Yine M. R. Z. rümuzlu bir 
genç, kendisinden yaşlıca bir kız * * * 
sevdiğini, kızın yaş farkı yüzün- L4 ş !: M e k t u p la r z 
den bu sevdaya devam etmek 

e_.,,_.,,,__,__,,_.,_ • ..........,...= ........... -~..-....... ----=------<=--.::ı~-----' 
istemediğini, kendisinin de tered· Sevgıli ! 1 Semanın parlak yıldızına; 
düde düştüğünü anlatıyor. "Aksaray çocuğu., smıf far- Hatırlıyor musun? Bugi.in 

Birinci genç, dul bir kadının 1 kınan ne korkunç bir kabus dört sene evvel ölen sevgimi-
tuzağına düşmüştür. Kadın erke-
ğin zaafından istifade etmek ister olduğunu biliyor, fa' at yıldı- zin yıidömimü. 
görünüyor. rım gibi şaklıvan bir kırbaç Ben hergün yeni gelecek 

İkincide kız samimidir. Sevgi- olduğunu aklına bile getirmi• mektuplarını bek1crken meğer 
liaini ikaz ediyor. 

Birinci genci yapacağı şey yordu. bu ümit yokuşunda öyle yo-
ihtiyatlı bulunmak, evlenmemek- Çünkü: Taptığı mabudeyi rulmuş, öyle yorulmıışum ki ... 
tir. İkinci genç ise, sevdasına incitmemek için ruhunu hazan Sensiz gc:;çen bir senem bana 
eminse, yaş farkına bakmıyarak gerilmiş bir keman teli kadar dört senelik sevgimizden asır
aşkına devam edebilir. 

Çünkü evlilikte Y•f farkı hassas, bezan da bir clemlr larca fazla geldi; kalbim emeJ 
vardır, fakat aşk yaş nedir bil- külçesi kadar sağır yapmıya yanığı, bünyem istifham:ar 
mez. uğraşarak kendini saadet ül- mahzeni, gözlerim nihayetsiz 

lf- kesine erişmiş bir bahtiyar ad1 ~fokların bekçisi oldu. Bu ıs-
Gümüşsuyunda Ş. H. Bey: dedi yordu. tıfapları unnediyor musunuz 
Siz erkek yapıh, sevimli bir Ne tuhaf değil mi? Bu kır- Kİ bir do klor veya bir opera-

wençsınız. Kadınlar size çok b k li J •:\ t ·· t d · d. H h • acı ne adar geç atır adın or e avı e ıyor. ayır ayır, 
iltifat ederler, siz bu iltifata al- ve son mektubunun son cüm- bunları yalnız cebimdeki eski 
danıp ıevildiğinizj zannedersiniz. b 

lesinde şaklatarak Aksaray ir resmin, baykuştan bir ses Halbuki sizi sever görünen aade-
ce erkekliğinizin cazibesine ka- çocuğunu ebedi zannettiği l ve nihayet damlıyan göz yaş· 
pılmışltr. Evlenince ayılır ve rüyadan uyandırdın. Eğer yam , larım tedavi ediyor ..• 
arada kavga baş gösterir. başında kırk batarya cchen- Bilmem hatırlar m1sın? Dört 

Binaenaleyh evlenecekseniz ta- nemi uğultularla gür?eseydi sene evvel darılan sevgilileri 
nıtbğınız kızlarla değil, sizi ha- gene bu aşk rüyasından bu- ayıplıyorduk. Dört sene evvel 
kikaten seven, ve •izin yalnız kadar çabuk .uy.anamaıdı. " .... ,, de otururken yolda kar
maddi edğil, ayni zamanda ma-
nevi faikiyetinize kani olan bir Haklısın Şışlı kızı! şıla.şan ayrılmış sevgililerden 
kızla evleniniz. Daha senelerce " Han du- birinin yolunu değiştirdiğini 

* varların,, an gölgesinde serinli- bir zaman sonra sen benim 
K. R. Bey: yecek, susamış ruhlarım o ve ben de senin böyle yapa-
Siz kadın meselesinde müı- candan kopan nağmelerle do- cağını helecan ve heyecanla 

külpeıent değilsiniz. Yalnız kadı- yuracak, fakat gene bu içten konuşuyorduk .•. Dün seni gör-
nın aksilik etmesine tahammül d k 
edemezsiniz. Suyunuzca akan bir gelen nağmelerin ahengini du- üm ve bilme~. h~n~ uvvet: 
kıza herşeyinizi feda edebilininiz. yamıyacak. le yolumu degıştırdım; mazı 
Fakat ka-dın aksilik eder, iate- Yalnız unutma ki: Aksaray bütün çıplaklığile gözümde 
diklerinizin zıddını yapmaya kal· çocuğu 11Riya,, hamurile yuğ- canlandı. Meğer o günkü sözle-
karsa, o vakit evden kaçmakta rulmuş kozmopolit bir salon rinde riya dolu imiş. Artık 
da tereddüt etmeziniz. Kadınları çocuğu değil içli ve hisli bir herşeyin bittğini anladım. Si
kadm olduğu için sevenınız. Türk çocuğ~dur. Bunu onlar ze birşey. söyliyemiyorum. Yal: 

Elbise Ve Şapkalar Mü
tezat Renkli Olacakhr. 
Kısa Yün Ceketler 
Rağbettedir. 

İlkbahar geliyor. Paris 
terzihaneleri daha bir ay evve
linden ilkbahar ve yaz model
lerini hazırlamış bulunuyorlar. 

Bu sene ilkbahar elbise
lerinde en ziyade göze çarpan 
fey renklerdir. Elbisenin şekli 
ikinci derecede ehemmiyeti 
haizdir. Fakat tezat yapan 
birkaç rengin bulunması şart
tır, en ziyade hakim olan renk 
gök mavisi, kahve rengı ve 
siyahtır. 

Bazan bu renkler arasına 

bitaraf renkler de konabilir. 
Hatta hazan ayni rengin muh
telif farkları da yanyana ko
narak güzel bir tekil verilebi
lir. Düz bir renkli elbise hemen 
görülmiyecektir. 

Mütezat renklerle yapılan 
elbiseye göre fapkaların da 
laakal iki mütezat renkli ol
ması lazımdır. Mesela ön taraf 
siyah, arka taraf beyaz ku
maştan y pılacaktır. Şapkanın 
ı enkleri de elbisenin reklerine 
uyac ktır. 

Yun Ceketler 
Bu sene ilkbaharda çok ı 

moda olacak olan şeylerden 
biri de Fransız terzihanelerin
den birinin ortaya attığı yün 
ceketlerdir. Bu ceketler kısa 
olacak, belinde mutlaka bir 
kemeri bulunacaktır. Ceketler 
hazan çiçekli, hazan da çizgili 
olabilir. Kemerler ekseriya ar
kada bağlanacak ve uçları 
arkaya sarkıtılacaktır. 

Ziynetler 
Renklerin bu kadar faik bir 

hakimiyeti haiz olduğu mev
simde elbise ile birlikte takı-

' lacak mücevherat ve ziynetlerin 
renkleri de ehemmiyet kesbe-

der. Keza elbisenin ötesine 
berisine konacak parçalar, ya
kalar düğmeler, çiçekler de bu 
modaya uygun olmak lazımdır. 
Bunun için büyük terzihaneler 
her elbise ile birlikte kullanı

lacak müteferri müzeyyenatı 
da beraber vermektedirler. 
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"apılmıt bir t•pka nlimuncal 

b,i toıınn, manevra kabiliyetini 
"'•k~t Perıonel ile takviye etmeyi 
clb-. \' treçirmekai%in icra etmeli
~diee 0kıa herhangi bir yangın 
'e)i., •i kar1111nda etfaiye de 
tiire~· kalmaktan batka bir it 
~a ıyecektir. Bil&hare mes'ul 
cloı:•k ve kırtasiyecililde dosye 
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~ -~FRVER BEDi 

-İKİMİZ - -
8ir .. b it l gtın, üyük kumaş ma-

b la arından birine girmiştik. 
tn kumaş topları d Rayet . arasın a, 

b. meşguldüm. Fazıl da 
ır iskern) ' 

içi eye oturmuş, sigara 
clo:du. Omzuma bir el 

ka·· ndu, başımı çevirdim ve 
'Şımda Mad M • . dG am arıyı gör-
ııı. 

B·d ır enbire aeraemledim. Ba-

şım döndü, gözlerim karardı, 

dilim tutuldu ve bir kelime 

söyliyemedim. Madam Mari, ya

nımda Fazılı görmez veya 
buna ehemmiyet vermezde 
o geceden bahsederse ne ya
parım? Saadetimin eşiğinde bu 

büyük felaketin beyulisi beni 
irgiltti. 

Madam Mari, gayet nazik, 

müşfik bır sesle: 
- Nasılsın yavrum? dedi. 
Hemen vaziyetimi anlat-

mıya lüzum gördüm: 
- Evleniyorum madam ... 

Size kocamı takdim edeyim! 

Fazıl derhal ayağa kalktı ve 
Madam Marinin elini hürmetle 
sıktı. Madam Mari, hiçbir şey 

sezdirmeden, ikimize de saadet 
temenni ederek uzaklaşh. 

Ben vaktile Fazıla Madam 
Mariden] Eviyenyanın akrabası 
olarak bahsetmiştim ya ... Fazıl, 
Madam Mari uzaklaşınca: 

- Kibar kadın 1 

Diye mırıldadı. 

* 
Düğünümüz çok sade, fakat 

çok eğlenceli oldu. Mahdut 
dostlar çağırmıştık. Sabık üvey 
baham sazende~er getirdi, 
içi!di, güli.i!ıdü, söylenild!, eğ

lcııildi. 

O gece Muhtar B. de vardı 
ve ben ona bakışlarımdan en 
biiyrık hareketlerime varıncıya 

kadar bütün varlığımla min
nettarlığıını hiesettir iyordum. 

Bir aralık, odanın bir köşe
sinde yalnız oturduğunu gör
düm, yanına gittim, oturdum 

ve dedim ki: 
- Bu saadetimi baştanbaıa 

size ve yalnız size borçluyum. 
- Siz buna layıktınız 

t"fendim, cevabını verdi. 

- Sizin yerinizde bir baş
kası olsaydı ... 

Gözlerim daldı ve Madam 
Marinin odasında hıçkırdığım, 
kendimi pencereden aşağı 
atmak istediğim saniyeler 
gözümün önüne geldi. 

Bu sırada Fazıl yanımıza 
yaklaştı: 

Neden bahsediyorsunuz? 
dedi. 

Ben, bütün sevgimi gözleri• 
me doldurarak Fazıla baktım 
ve ona söylediğim yegane ya
lanın meşruiyetinden aldığım 
cesaretle şu cevabı verdim: 

- İzdivacımızdan bahsedi
yorduk. 

Sonra F azalın elini tutarak 
ilave ettim : 

- Bu geceden sonra dün 
yada ikimizden başka neden 
bahsedebilirim ? 

Muhtar 8. ayağa kalkb, bi· 
ze güzel bir tebessümle baktı 
ve ikimizi yalnız bırakarak 
ağır ağır uzaklaştı. 

SON 



MASONLAR 
Namzet Mahfile Girmeden Ne Kıyafete 

Sokulur? İçeri Nasıl Alınır? İçerde Ne Gibi 
İmtihanlardan Geçmige Mecbur Tutuluı~ 

Reis - Biraderler, mfittefi
kau harici filAnın esranmıza 
kabul edilmesine karar veril
mişti. Eğer yeni bir itirazınız 
yoksa, muvafakatlerinizi usulü 
dairesinde bildirmenizi rica 
ederim. Nazın evvel ve nazın 
aani biraderler, liıtfen b .. nu 
kendi sütunlarınıza haber ve
rir misiniz? 

Nazır biraderler bu emri 
ifa eder ve bir itiraz olmadı
ğım bildirirler. 

Reisin daveti üzerine hatip 
birader kabul lehinde müta
lea beyan eder. 

Reis reye koyar. Aza sağ 
kollarını uzatıp önlükleri üze
rine düşilrürler. 

Reis, teşrifatçı birader vası
tasiJe hazırlayıcı biradere ken
disinden malumata intizar 
edildiğini tebliğ eder. Hazır
layıcı kirader kapıyı vurur ve 
müsaade üzerine içeri girer. 
Namzet hakkında malumat 
verir, bu malümatı teşrifatçı 
birader reise götürür. Reis, 
hazırlayıcı birderden üç suale 
cevap ister. 

Reis aldıği malümab mec
lise vermekle meşgul iken 
hazırlayıcı birader dışan çı
kar, namzedin gözlerini bağ
lar, onu tefekkilr höcresinden 

çıkarır ve onu 
locaya girecek 
hale sokar. Ya
ni namzet bu
radaki resimde 

gördüğünüz kı
yafete sokulur. 
Yani başı açık 
sol kol ve ba
cak meydanda, 
sol diz sağ a-
yak çıplak. O
muzlarına bir 

çekiç kon ur. 
(Maamafih İstan
bul localarında 
bu garip tak

dim merasiminin yapılmadığl
m söylerler.) 

Namzedi locada imtihana 
tabi tutmnk, ona temsili bir
takım seyahatler yaptırmak 

mütehassıs biraderin vazife
ıidir. Reis bir taraftan müte
hassıs biradere vazifesini ha
brlatır, bir taraftan azaya, 
kabul esnasında kendilerini 
tanıtmamıya çalışmalannı ten
bih eder. 

Kapıya yabancı bir adamın 
vurduğu işitilir. 

9 

Reis ( sert bir sesle ) - ı harict 
KaP,ımızı çalan bu küstah kim, Bunu söyliyen mütehassısı 
diye bağınr. sani biraderdir. Bu cevap na-

Nazın evvel birader, bu zır birader vasıtasile reise bil
sözJeri llilZın sani biradere, dirilir. 
o da mUtehassıs biradere tek
rar eder. Mütehassıs birader 
kapıyı aralık eder ve sonra : 

- Kimsiniz, ne istiyor-
sunuz? 

Bir ses işitilir : 
- Mason olmak istiyen bir 

Sanayi Birliğinde 
Bugün Ankaradan Dö
nen Heyet Dinlenecek 

Milli sanayi birliği heyeti 
umumiyesi bugün saat on 

dörtte bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda Nazmi Nuri ve 

Hereke fabrikası müdUrü Meh
met Ali Beyler muamele ver-

gisi hakkında Ankarada yap
bklan teşebbüsler ve aldıklan 
neticeler hakkında malumat 
vereceklerdir. Mehmet Ali Bey 

Ankaradakl teşebbüsleri hak
kında bize şu maliımab verdi: 

1 - Bir defa ( 15) beygir
den aşağı olan fabrikalar mu-

amele vergisi vermiyecekJer
dir. Bundan trikotajcılar, ço-

rapçılar vo küçük sanayi isti· 
fade edecektir. BUyllk aanayie 
gelince: 

2 - Evvelce fabrikalar 
fabrikada imal edilen mallann 

sabt depolarına ihracında sa

tılmazdan evvel vergi verirler

di. Şimdi hiyni ihraçta değil, 
satışta vereceklerdir. 

3 - Mevadı iptidaiyeleri 
t .. nzil etmek suretile muame'e 

vergisi verilece~ ki bu ıekil 
kabul edildiği takdirde eski 
tarza nazaran %50 kadar leh
te bir fark olacaktır. 

4 - Veresiye satı~larda 
vergı uç ay tecil edilecektir. 

5 - Bu suretlerle tahak
kuk edecek muamele vergiai-

nin nısfı müteakip ayın on 
beşinde verilecek diier ntafı 

tecil edilecektir. 

Bu tadillt iktısat encüme
nince kabul edilmiı -ve kava
nini maliye encümenine ıev· 

kedilmiştir. 

Reis - Kendisine sorunuz: 
Mason olmak ümidini nereden 
alıyor? 

C - Ümit ediyor, çünkü 
namuslu ve temiz bir adamdır. 

Arkası var 

Bir Facia 
Bir Kadın Çocuğunu 

Zehirledi 

lzmir, 10 ( H. M.) - Tepe
cikte, sünnetçi sokağında otu
ran Uşaklı Şükrü Efendinin 
zevcesi Fatma Hanım on iki 
gün evvel bir çocuk doğur

muştu. 

Dün Şükrn Efendi zevcesi 
Fatma Hanım ile kavga etti. 
Kadın cahildi: 

- Ben senin çocuğunu (9) 
ay karnımda taşıdım, sen be
nim bir sözüme tahammül 
edemiyorsun, dedi. Ve iddiaya 
göre çocuğu öldürdü. 

Şnkrü Ef. cinayeti haber 
alanca, bahçesinde bir kuyu 
kazarak çocuğu gömmüş, fa· 
kat hadise zabıtaya aksedince 
ceset çıkarılmış, katil anne 
tevkif edilmi~tir. 

Otelcilerin 
Ruhsatiyesi 

Belediye, Cuma Resiın
lerini Tetkik Ediyor. 

Otelciler belediyeye müra
caat ederek cuma günleri 

tatil yapmak istediklerini ve 
fakat buna fiien imkan 
bulunmadığım , binaenaleyh 
ruhsatiye resminden affedil-
melerini, olmadığı takdir-
de ruhsatiyeni.n maliyenin 
verıilerine esu olan varidah 
afiye üzerinden değ'il, kendi 
tatbik ettikleri ilcret tarif el eri 
üzerinden alı';lmasım söylemiş

lerdir. Belediye bu müracaati 
esas itibarile kabul etmiş ol
duğundan tetkikat yapmaktadır. 

Merkez Bankası 
Cümhuriyet Merkez 
Bankası'nın Hisse 
Senetlerine Şu Yer
lerde Kaydolunur: 
Türkiye iş Bankası ve 

Şubeleri 
Türkiye Ziraat Bankası ve 

Şubeleri 
Banka Komerçiyale ve 

Şubeleri 
Mcmaliki Şarkiye Fransız 

Bankası 

Doyçe Bank 
Doyçe Orycnt Bank 
FC'lcmrnk Bulırisefit Bankası 
Kredi Liyone 
Banka di Roma 
Bank Jeneral pur lö Komers 

Etranje 
Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Bankası 
S. S. C. l. Ticareti Hariciye 

Bankası 
Selanik Bankası 
Emlak ve Eytam Bankası 
Sanayi ve Maadin Bankası 
Komersial Bank of di Nir lst 
Amerikan Ekspres Ko. lnk. 
Emniyet Sandığı (İstanbul) 
Devlet Bankasına hissedar 

olmak ayni zamanda 
bir vazifedir. 

Avrupada 
Tiitün Ve 
Afyon 

vatani 

Fiatların Çıkacağına 
Delalet Eder Emmare 

Yoktur 
Berlin - Afyon piyasasının 

tenezzülü şubat ortasına kadar 
devam etmiştir. Sırbistan, Tür

kiye, Hamburg, Marsilya stok
ları (5700) sandık olarak gös
terilmiştir. Halbuki bir sene 

evvel ayni tarihte mevcut stok 
(530) sandık idi. Yeni mahsule 
dair haber olmadığından Hat
ların çıkması beklenemez. 

Tütün Vaziyeti 
Bir kanunusanide tatbik 

edilen yeni gümrük tadilatı 

dolayısile fabrikaların alımı 
ihtirazlı olmuştur. 

1931 ikinci kanunda Ham
burga ( 10660) balye tütün 
kırıntısı ithal edilmiştir. Bu 
kırıntılar nebati hastalıklar 
için kullanılacaklardır. 

Sinemalar 

CENNET YOLU 
DREI von D E R TAN K S T E L L E 

Şaynnı hayret operet filminin gördüğü fevkallde rnğbet .,. 
muvaffakıyet ve vaki olan t lep ve arzuyu umumi üzerin• 

E L HAM HA da 
Akşam 

MELEK SİNEMASI 
dehakar EMiL JANINGS'in 

ve en kuvvetli şaheseri en son 

y LAN 
filmini takdim ediyur. Hayatı hakikiyeden bir sahne ... 

ihtiras ve babalık hislerinin mücadelesi... ESTHER 
RALSTON ile beraber temsil ediyor. 

"Şehvet Kurbanı,, ve "Mavi Melek,, filimleri kadar 
tamamen beşeri olan bu şaheserde JANNİNG bize yeni ve 

başka bir şekilde görünmektedir. Paramount filmidir 

-----------------------! 
J Tiyatro Ve Sinemalar 1 
DARÜLBEDA Yl TEMSILLERi 

Bu akfam 
matine 21,30 da 
yalnıs muallim 

va talebeye 
mahsus 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

MASKA· 
RALAR 

r~~, m ~~ 
3 perde 

Yazan : Salat • 
Gcorgc de Bo-

Uhelicr 
Nakleden: Ertuğ
rul Muhsin B. 

ı 

j 1111 

11111111 
ALKAZAR - Baf dat Hırım 
ALEMDAR - Piyaııkoda bir kadıo 
A S R f - Sibcrya 
ARTiSTiK - Dat Çocukları 
ETUVAL - lmparatoruıı Yaveri 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Almanca) 

EK LE R - Yunan tiyatro trupu 

FRANSIZ - Yunan Opereti: Yaıu 
lıtaııbul 

OLORYA - Öldüren Adam 
HiLAL - Düuabıın baııtıbac:ak 

baidatta 

M A J 1 K - Neş'elcr Diyarı (Rlta.r 
Tavber) 

MELEK - Cennet Yolu (Frauıııca) 

:'.1ILLET T. - Na9it B. 
MiLLi - Manüellı · 
FER AH - Varyete 

OPERA - Hattı llıtüva GUneşl Altında 

SOREYY A - ( Kadıköy ) 

ŞIK - Atk Reınıl GcçldL 
( HALE Oııküdar) - Gece Bataklıancıl 

Almanya Türk 
Ticaret Odası 
Berlin - Almanya Türk 

ERNST LUBITCH'iıı 
"AŞK RESMi GEÇ4Dİ,. 

eserinden sonra en büyü fil 
ümcuUcsl JF.ANETIE MAC DONA 

Bir Gaip 
Gören, Bilen Var Mı1 

Edimenin Kara Y uauf ~ 
yesinden olup elyevm Oskl
darda Tabaklar mahallesiod• 
bekçilik etmekte olan birade
rim Sadık oğlu Mustafa /\i' 
cumartesi gecesi saat doktd' 
kadar vazife başında garüloıOf 
ise de mezkur saatten ıont' 
hiçbir yerde tesadüf edi}DJI" 
diği gibi hanesine de geb11f" 
diğinden kendisini gören .,.. 
yahut bulunduğu yeri bileolf" 
rin atideki adrese nıaluaa•t 
vermelerini insaniyet namıol 
rica ederim. 

.\.drca: Nuruoıuıanlye, Menf_, 
- '<ak (14) numarada. 

Pehlivan Mustafa 

ı 1-....-~1-n-nıı• .. ••-"' 1uıan......._. .... ,,_,, __ ,_, __ _., 

Şehzade başı 

-FERAH SiNEMADA 
Bu gece halk gecesi. Sinema, 

Tiyatro, Varyete, Tombala. 
Koltuk 25 kuruş. 

· Ticaret odasının senelik top
lantısı yapılmış, azalıkJara Ali 
Rıza, Habip Edip, Mümtaz 
Fazlı, Ömer Nazmi, Mehmet 
Remzi Beyler seçilmişlerdir. 
ihtiyat azalığa ise (Eli Cappon) 

Nisim Zakuto, Alber AlfaO" 
dari Beyler intihap olunm11f" 
lard.ır. 

Ayni heyette tabii aza ol" 
rak Berfin ticaret mllmessiJL 
Berlin konsolosu ve oda umu.of 

katibi de bulunacaklardır. 

fevkalade GALA • 
sıneması 

yarın akşam olarak takdim edeceği 

filmi, sözlü sinemanın vücuda getirdiği en kuvvetli bir eserdir. Müme95illeri: JOHN BOLES LAURA LA PLANTE 
Tarihi Tefrika No. 55 Yazan: A. 

OLUÇ ALİ REİS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

tlalbuki yakan llmaıu tutmak 
\çin dalgalan yana alroak lazım· 
dı. Öyle yaptık. Fakat bu ufer 
re miler daha fazla sallanmıya, 
tehlikeli _yalpalar yapmıya ba4· 
ladılar. Bizim konanlar, buna 
benzer pek çok fırtınalar gCSrmüt 
olmalarına ratmen bugün on iki 
kulaçtan fazla yiıkıelen dalgalar 
karf1aında aciz bir halde kalnnş
lardı. Karadenlxin fırbnası hald-

katen çok yaman, çok mOtkOI 
oluyormuf 1 .. 

Hele yatmur... Bu daha ber
batb. Tepemizden afatı bir çat· 
lıyan aibi boşanıyordu. Bu hava• 
da ne kürekle, ne d~ yelkenle 
ilerlemek imkinıızdı. Bütün mu-
kavemetime rağmen dııarda daha 
fazla duramadım. Kamaraya ıi-

rfp biraz rakı içmek lazımdı. 
Kamaranın önüne ııeldtm. Maro-

niça orada duruyordu. Batırdım: 
- Gir bir tarafa be 1.. Dona

cakıın burada ... 
Hiç ses çıkarmadan çekildi. 

içeriye ırirdim. Güzel Makreal 
prenseıl peykenin üıtüı:ıde büzül
müttü. 

- NiçiD uyumuyoraunuz ? di-
ye ıordum. 

Prenses hali atlıyordu. inledi: 
- Korkuyorum 1 .. 
Yanına yaklatbm. BOtün vG

cudu titriyordu. 
Gemimiz iki tarafa yalpa vur

dukça zincirler takırdıyor Ye 

b6lmeler atır bir 1rUrOJtO ile ça
brdıyordu. Bu ıesler l'üzel kadı
w büıb0t1ln korkutuyordu. Halbu• 
ki bunlar biz.im i,ııa çok ebem-
ml1etaiz t•Jlerdl. 

Prenıeıin ıaçlarını oktadım: 
- Korkmayınız, dedim, bizim 

gemilerimiz okadar 1ağlamdır 

ki •.• 
Sözlerimi henüz bitirmemiı

tim ki kulakları patlatan müthif 
bir gürültü koptu ve remi öyle 
tiddetle sallandı ki ben bile gay
ri ihtiyari titredim. Prenses ca1a 
havlile kollarımın arasına ıinmi•· 
ti. haykırıyordu: 

- Beni 1aldayınız. Çok kor
kuyorum! •• 

Bu güzel mahlukun ııcak vi>
cudunu kollanmın araaında 

hi11etmek beni kendimden 1reçlr
mlftf. Dışarda kıyamet kopuyor. 
Fakat timdi ben hiç oralarda 
detildim. Kadınlara karp olan 
zaaf ve allkamı fırbnalar •• teh· 

likeler bile dindiremiyordu. Bu 
müstesna kadının karşısında her• 
şeyi unutmuttum. 

Onu kollarımın arasında, 
bütün kuvvet ve ihtiraıımla aıktım 
ve yaşlı i<>zlerinden başlıyarak 
bütün vücudunu Sptüm, ~ptüm, 
öptüm! •• 

isyan 
Müthif fubnanın kahnnı tam 

bir gün ve bir gece çektikten 
aonra Allah bize merhamet etti 
ve erteıi ıün baya düzeldi. Yani 
tamam bir l'Ün Ye bir l'ece BlGmle 
pençe pençeye yaıadık. 

GOverteden tarkı ıeıleri, k~t
ma natmelerl ıeliyordu. 

- HahL dedim, bava açıldı 
JAt bizim leveı:ıtler ıemi7I dCUel
tl1orlu. 

Birgün evvel girdi~lm k•' 
maradan bill çıkmamıtbıs; 
Prensule kanımız pek çab~bl 
kaynaşmıfb. Ona bülbill fı t 
diller döktümJ tam bir emnıf' 
verdim. 

Güzel kadın, çok ııcak k~ 
idi. Sedirin üzerinde aaatler 
aevittik. Fakat artık dıtan..~ 
manm zamanı a-elmiıtf. Muv-o 
fırtına 'H yatmurdan ıonr~.~ 
milerin ne hale girditJni r-_: 
anlamak lixnndı. Yerimden ~ 
bm. Prense• ellerime yapıttı 
tatlı sesile: 

- Gitme.. Gitme, diye d~ .. 
dedi. ,JJtJJ' 

Tekrar ciddiyetle cevap ·~;.ı 
- V azifeml daha far:la ... 

edemem. 
)Arkaaı var 
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·1111 KAN DALOASI 1111
1 

ilacı· Nişan Kan Dalgası Bir 
Boğulup Alhnda Gitmişti .. 

HalcJcı Malıfıud.,. -93- Yazan: Ziya Şakir 
pının 6nDnde duruyor Ye bek· zaman mütebessim duran du
liyorlardı. daldan timdi derin bir ısb

Beklediler •• Epeyce bekledi- rap ile geriliyordu. Arkasın
ler. Bq.. Sekiz.. On •. Hatta daki ceketi ve gömleği, boy
on dört dakika beklediler.. nundan, karnına kadar tama

..:: Bu suallerin cenbı uzun Hacı Nişan çıkmadı. Kulakla· men aç.ıkb. Gırtlağının iki 
~ e~. Sıkınbm var. Aptesa· nm kapıya dayıyarak dinle- tarafında açılan delikten ta
-~?tıneme mliaaade eder- diler. Hiç.bir ses duyulmadı. şan kanlar, köpüre köpüre 

ilacı Nitan, bir Wıza dtı::ll. Güldll. Bunlara da 
..... P •erecek fibi bir taYll' 
~yağa kalkıp kanwu 

Keyfiyeti derhal komisyona boynunun iki tarafına akıyor, 
ılatiDedi. Komiayon; bu tabii arzettiler. Aldıklan emir üze- midesinin üzerindeki püriizlü 
..!._•ca. birşey diyemedi. Ko- rine kapıyı kırarak içeri girdiler. yaradan kaymyan kanlar göğ
~1011~ mahsusun bulunduğu Fakat, girer girmez de geri silntin kılları üzerinde pıbtı
t;;' ıçeriden ve dışardan çekildiler. !anıyordu. Kamı deşilmiş, bü-
1...... •ınen kordon altında bu- Hacı Nişan, bir kan dal· tün barsaklan dışarı fırlamııtı. 
"."l'lbakl b Sıvalı olan sağ kolunun 
tL. · • •. eraber her. türlü gasının albnda boguw lmn• gı·-
•qr ıhti ...,. tiryanı parçalanmış.. Buradan dart ';'l~İne mani olmak için bi arka üstü yatıyordu. Ge- fııkıran kanlar, barsaklannın 
l'tlc HPolısı~ refakatinde ola- niş, beyaz mermer taş, al üstüne akıyordu. Sol eli, sıkı 
tGral ~CI Nışan aptesaneye gö- kanlara boyanr.uşti. Hacı Ni- sıkı yumulmuştu. lBu yumuk 

p du. şanın başı, duvara dayanmış, avcun içinde, keskin bir te-
dt olisfer, bittabi aptesaneye açık kalan gözlerinden, fer- neke parçası parlıyordu. 
~eraber giremezlerdi. Ka- ıiz bir ışık süzülüyor. Her (Arkası var) 

l ombala Müsabakamızın Çekilen 
Numaralarını Takip Ediniz 
11ugiin Kartlarınızda Çizeceğiniz 

(74) Tür Numaralar (13) Ve 
'ti l - • SON POSTA ., llin et

"1.n Pl'Ofram mucibince pazar 
lill.. ilden itibaren tombala nu

'"'llaı-
2 •nı neşre batlamıtbr. 

•" ;- lı~ çıkan numaralar (17) 
trT) ( ~) dır. Dünltüler de (52) ve 
•e ( ~;· ~ugünküler ise ( 1~ ) 

3 
) tur. 

' Bu numaraları elinizde 
littd Q on iki karttan hangi· 
' bulursanız üzerlerini çi· 

t~:=- Aradan bir müddet 
~il. vakit birçok numara 
~ lll14 olacaktır. O zaman 
~ &rınıza bakınız. Bunlardan 
Ilı, ~n dolmıya yaklaşhğı
~lt '_lılannda ise çi%ilmemiş 
Ht lllilrtar boş yer kaldığını 

Cc:eksin· 
lth...I! k

1
z. d' . d" Ü Ü .. "-b --.ıı en mıze uş n nuz, 

~· bu kartlardan hangisi 
~~ çabuk dolacak, yani 
" 9uak? Bittabi bilemezsi
~ Unu tayin etmek sadece 
~ te tesadüfün elindedir. 
~ Utı zevki de, heyecanı da 

a '&ıl bu noktadadır. 
~-. Tombala oyunu bu 
~Sfa geldiği zaman, (SON 
f'-ıl A) numaralan çekmiye 
~l~ •erecek ve size ıunu 

."'1~ktir : 
ilci~en elinizde bu1uıan on 
b;ık d ltan hangisinin daha ça· 

•at 
0 

olacağına hükmediyorsa· 
~u alıkoyunuz, diğer on bir 
~. )'ırthuz ve alıkoyduğunuz 
oı-.ı ~ herglln neşredilecek 
b'a.... Ponlarla birlikte mat
.L ... lla g ti · ' ~t'İlıiı. e rınız veya gön-
~. . _Buna mukabil mat
~ ıntibap ettiğini% kartı 
' edecek, fazla olarak o 
""1 ,. llıahsus bir "ııra" numa· 

6 erecektir. 
~~~ ~artların tebdili mua-
SON tam bulduğu gtın 

tbai POSTA" bütün karile-
~-• telui · · :-li&tıııd mızın en büylik sine-
L_ ·ı en birine çagıw racak ve 
°"l• er: . 
"'ern~ın huzurunda, Noter 
d, lllU nuıı da kontroln albn
:-;ıllı tetaki tombala numara
' çe ecek, sinemada bu-

Yanlann duymalP.n için 

ertesi giln ilin edecek ve ka- g&terip mllkAfab alacaksınız. 
zanan her kariine mutlaka bir Devam ediyoruz.: 
hediye verecektir. İkinci olarak (12)numara ç.ık-

Kaç Kişi Kazanacak? b, hediye listesine bakboız.,(12) 
Bin mi, beş bin mi, on bin 1 numaranın hizasına bir altın 

mi burasını kestirmek bu da- saat konulmuştur. Demek b r 
kikada mümkün değildir. Fa- ı altın saat kaur.mıısınızd r. 
kat tekrar edelim: En çabuk ~uponunuzu ! l>sterip h.::diye· 
dolacak olan kartı kaç kişi 1 nw alacaksın z. 
intihap ederse, okadar karie 1 Meccanen Bir De Sinema 
mutlaka bir hediye verilecek- s e y r e d 8 c 8 k s i n i z 
tir. Bu karilerin adedi kaç Yukarda kaydettik: Tertip 
olursa olsun 1 ettiğimiz eğlenceye iştirak iç.in 

Hediyelerimiz Nelerdir? hi~bir za~~et. yoktur. Ya~a-
7 - Hediyelerimiz arasmda .cagmız butun ış, kuponları ıle 

muhtelif kıymette olanlar var- birlikte tombala kartlanm kes-

d B. . . h d. kt (150) mek, sonra gazetede hergün 
ır. ırıncı e ıye na en d'l 

l. d tk· . h d' tik 1 neşre ı ecek olan numarala· 
ıra ır. ıncı e ıye m emme bak k 

b. f k' 'd' O ra ara kartlan doldur-
ır gramo on ma mesı ır. • k 'h · .. 
•• n. h d" ( 50 ) 1• dö ma ve nı ayet hır ~n 

ç.uncu e ıye ıra, r- sinemaya gelerek iltebaki 
d.. ü h d0 b' d k' m unc e ıye ır ra yo ma ı- numaraların çekilmesinde hazır 
nesi, beşinci hediye ( 25) lira bulunmak fazla ola ak bedi
nald~, altın~ı hediye bir albn yenizi al~ak ve rmeccanen 
saattır. Hedıyeler arasında kıy- bir de ıinema seyretmektir. 
meti (50)w ~ira ile (15) lira ara- Maamafih sinemaya gelmek 
sanda degışen erkek, kadın ve için, mesela taşra karilerimiz 
çocuklara ait pek ç.ok eşya de olduğu gibi bir mecburiyet 
vardır. yoktur. 
Hediye Nasıl Oagıtllacak ? Sinemada çekilecek numara-

8 - Tombala kağıtları olan lar ertesi gün gazetede ilin 
her kari mutlaka bir hediye edilecektir, bakar, anlar, karz 
kazanacaktır, fakat bu bedi- tmızm kazandığını görürseni· 
yelerin kıymetleri muhteliftir. elinizde bulunan seri numara
Bunları nasıl taksim edeceğiz? smı okuyarak, miikafat listesi· 
"SON POSTA" bunu da dil· ne bakar, hediyenizin ne ol· 
ıündU, ve iyi bir usul buldu. duğunu da · anlı ya bilirsiniz. 

9 -Matbaada kartının ta11- T ombalamıza Taşra Karile-
c!ik ettirirken o karta mahsua . • d I . k Ed b'I. I 
bir de seri numarası almlfbmz. rımız 8 ştlra e 1 ır er 
Kiğdınız tombalayı kazandığı latanbul haricinde bulunan 

kuilerimiz bize muaabakamıza 
zaman yine ayni günde, ayni kendilerinin de ittirak edip ede-
ıinema binasında bu seri miyeceklerlni sormaktadırlar. 
numaralan Uzerinden ikinci Son Poatanın taşra karilerini 
bir kur'a çekilecek, kazan· ihmal etmeal elbette mümkün 
dığınız hediyenin cinai bu detildir. 
kur'ada anlqılacaktır. Buna ratmen tasrih edelim: 

MOaabakamıza ta4ra karileri· 
Meıell kur'a kutusundan, mis de lttirak edebileceklerdir. 

fanedelim, evvell ( 8 ) nu· Bu maksatla kartlarını tasdik 
marn çekildi, hediyelerin liste- ettirebilmeleri ve sıra ;ıumaraaı 
ıine bahtınız, bu ( 8 ) numa• alabilmeleri için kendilerinf' kafi 

derecede ıaman bıravılacaktıı. 
rada ( 150 ) lira yazılıdır. 

Şu halde bu (8) sıra No. ıı Dikkat 
kimde ise o (150) lira kazan- Kuponlar ıazetenin baş 
IDlf demektir. Kuponunmu tarafındadır. 

Resminizi Biz 
Gönderiniz 

• • Size Tabiatinizi 
S öyliyelim .•. 

Tablatlalsl aalaaal n reamlnl:ıulea 
....... WidW ettirmek lateneab blu 
Wr fetofraf söndcrhıla. Fakat ba ,_.. 
tabn bir pozda çeldlmiı olaun. Taki 
mllt.baıuaaımıı: yanılmıuıua •• aUtalea 
bataaına clif meaba. .. 

Resimlerinden tablatıerhıl ltrenmela 
lfba bb:e resim söoderen kari)erlmb 
bakkmda mütehusınmıDD cavaplanaa 
... tıda okuyunuz: 

* Sırrı N!J Azimkar Ye mi 
teşebbistir. 

Başkalarına 
hizmet ve mu
avenet etmek-

1 

S.ıla T 
• 

BiKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Necati Yanı/ __ _, 

CENNETİN KİRASI 
•Genç bir erkek ghel bir mu kailmifti. Guruptan renk 

kadmı takip eder." alan bir •kpm bulutu fibi 
Erkek - Beni mazur 16r- iç.inden laareli, teff at bir te11 

menizi rica ederim Hanım Ef. llatnnde pmldlyaa g6zlu gar
Emin olunuz kadına lif atan düm ki hmiyabm taabbiit 
bir terbiyesiz değilim. etmek isterken kafamdAki öl· 

Kadın - Ohalde 1 çüler isyan etti. Tıpkı bal ya-
E - Okadar güzelsiniz ki pan bir an gibi gördüğüm, 

Hanımefendi! duyduğum, idrak edebildiğim 
K -Olabilir. Bunu bqkalan bntno gtizcllilderden bir muba

da söylüyor. Ne demek istiyor- asala yaptım. Bu, incelmiı te-
ıunuz? kemmel etmif bir "Venüa" tu. 

E - Fakat başkaları ile Ben "Venüs" ümün kirpik· 
benim aramdc. büyük bir fark !erinin sayısından, yürüyü,Ondcl& 

ten çekinmez, var Hanımefendi. ~engin ölçüsüne kadar herşey.i 
rfifekası tarafın- K - Evet iltifahnızın tar- b~yordum. Yalnız bulamadığım 

dan sevilir teş
vike kapılır, 

ataklık göste
rir, el işlerin
de muvaffaki

yeti vardır, boş durmaz, tem
bellikten hoşl.ınmaz. Çok aöy· 
ler, ıözlerı batmaz. 

* 

zından da belli. Lütfen beni bır tek nokta kalmıştı. Alihemin 
yalnız bırakır mısınız 1 ismi. İşte Hanımefendi sizden bu-

E - Bir kelime daha. nu öğrenmek istiyorum. Siz ki 
K-Deli olmayınız rica ederim. Venüsümün bizzat kendisisiniz 

E - Af buyurun efendim. Kadın - Siz pek eğlence: 
Şimdi yolumu değiştiriyorum. bir adamslll1%. Eğer bütün 
Ne yazık ki farkına varmadan bunlan evvelce ezberlemcmişs& 
büyük bir eserin yanm kal- niz ayni zamanda güzel konuşa. 
masana sebep oluyorsunuz. bir adamsınız.. İsmim Zehradır. 

K - Eser mi, ne eseri? Erkek - Zehra mı? 

Onnik Terz;gan 
Ağır başlı ve 
dosttur. İşlerini 
ihtiyat kara ne 
görür, nadiren 
güler, menfeat-

E - Bundan bahsetmekliği- K - Niçin hayret ettiniz? 
Efendi : me müsaade etmediniz. Allaha E - Bu iami okadar ıev& 

lerini ihmal et· 
mez, parayı se-
ver ve sar
fından endişe 
eder. Madunu· 
na karşı tok 
sözlüdür. 

1< 
Dimitri Efendi ı Cftr'etkir 

ve mağrurdur. 
İşlerine müda
hale edilmesini 
istemez, tabak· 
kiime taham· 
mül edemez, 
tahakkOm et• 
mek ister. Me
dihten, doğru-
luktan, kahra
manlıktan hoş
lanır • Kadın 

"..... .;SaıJinde kıskanç ve mutaaa
sıptır. İkram etmesini ve ca
meriliği sever. 

* Nikolaldi r · "'nt:ll: Zeki ''"' 
hayalperesttir . 
Sevgiye ve rna· -~ .................... .-.-

ceraya müte
may~ldir. Sine-

ıamarladık! rim ki .. 
K - Fakat, ben ıizi tanımı· K - Ayşe demiş olsaydım 

yorum k ı eser mi demiştiniz?. yine ayni ıeyleri aöylemiyeceJ. 
E - ı..en sizi çok iyi tanı- midini%? 

yorum Hanımefendi. Ruhunuz- E- Yemin ederim ki hayır. 
da sizin bile bilmediğiniz, vii- Zehra l Yarabbi, ne kuvveti 
cudunuzda kendi gözlerinizle kelime. Bir dua, bir ibadet 
bile göremediğiniz en ince sayhası gibi. 
teferruata kadar.. Sizi sizden K - Fakat tuhaf değil mi, 
iyi tanıyon.ım. ben bu iami biç sevmem. Ta-

K - Fakat nekadar garip nıdıklanm bana .. Zizi" derler. 
şeyler a".5ylüyors\ nı:ı. Beni ne· E-Ne saadet 1 Si%e isminizW 
reden tanıyorsunuz? hitp eden yalnız ben olacağım. 

E - Bu, uzun bir mesele. K - Ohalde beni tekrar 
Ayak nstil anlatllamu ki. Bir precebinia demektir. Halbuki 
kenara oturamaz mıyız? f>uralara kim bilir bir daha ne 

K - Hayır! Sahile doğru zaman gelgeceğim. 
yürüyelim. E - Ne beia var Hf. 7 Siz 

E - Nasıl emrederseni%. benim içimde yafıyorsunuz. 
61Bir müddet konuşmadan Size hitap etmek için sesinizi 

yürürler." duymıya muhtaç değilim ki .• 
K - Beni nereden tanıyor- K-Fakat,ben bukadar gaddaı 

sunuz? Merak ettim. olmak istemiyorum. A'iheler Jii-
E - Sizi, kendimi tamdığım tüfk.ir olurlarmış. Size tekrar 

ilk gündenbeıi tanıyorum. O b'11uşmak için fırsat vereceğim. 
zamanlar hayalimde yalnız E - lılhi kadın 1 
umumi hatlarınız.la müplıem K - Durun bakayım f~ 
bir şekilden ibarettiniz. nız var mı? Bir hafta so~ra on, 

K - Hayalinizde mi? Beni on bq gün iç.in serbes kala· 
hayalen mi tanıyorsuıız? Siz cağım. Bugünleri aizinle bera
bir lif cambazından başka bir her geçirebilirim. Yalnız, ıim
ıey değilsiniz.. Arbk beni takip di beni iyi dinleyin; bu bafta 
etmeyiniz. iç.inde siz Bebekle, Tarabya 

.. Yolunu değiftirir.,, arasında mini mini şaira.ne bir 
E - Konuıma11m bilme- yuva intihap edeniniz. Sahilde 

mek ne. fenadır. Eserden hah· olmuma, bilhassa; sıcak ve 
aetmek laterken... soğuk banyosunun iyi bir hal

K - .. Dönerek,. bu eaerin de bulunmasına dikk~t eder
no oldu~nu öğr~mek için ~~ siniz. Bu bitti. Ben iyi döşcnme-

mayı sever, ar- bir dakıka vaktim var. Sw 'DİŞ bir odada uyuyamam. Hafta 
tistleri taklit dinliyorum. "Yürürler" içinde bir gün sizinle buluşuruz. 
etmek ister , E - Evet Hanımefendil Bir bir yatak odası takımı seçeriz, 
müşkülat kar- eserim var ki onunla ıekiz bunların istediğim tarzda yerleşr 
şısında bec~ senedenberi uğraşıyoruiD. Bu ne tirilmesine siz nezaret edersiniz. 

bir kitap, ne de bir tablodur. Ha, siz ne i~ yaparsınız? 
riklidir. inatçı· Bu bir heykel, Hanımefendi. ., 
dır, fikirlerinin Fakat taştan değil. Erkek - Bt:n, ben efendim 
kabul edilmesiu cer. K-Omit ederim ki tahtadan piyes muharririyim. 

lf da değildir. K-Aıi,buna memnun oldum 
Madam Esabet: Aileperver E-Maamafih; dediğiniz gibi Sızin oto.nobiliniz var mı? 

ve çalışkandır. oluvermesi de pek muhtemeldir. E - Hayır efendi.n. 
El ve ev işleri-• K- Nekadar karışık söy- K - Vah, vah! ne ise, on 
ni maharetle lüyorsunuz. Anhyamıyorum. beş gün için bir otomobil 

E _ Biraz ıamimi olsaydı- kiralıyabilirsiniz. Yalnız dikl,at 
idare eder. O- mz ne gtizel anlaşacakh~: . cdb de battal birşey olması11• 
lur olmaz feye K- Sadede döner mıamız? Sı;or tipini tercih ederim. 
kızmaz, fakat E - Devam ediyorum. Bu E - Fakat .. 
iğbiran devam- bir heykel demiştim Hanıme- K - Çok geç kaldım. Üst 
lı olur k d·- fendi. Ben eserimi başkaları tarafı-ıı sizin zevkinize havai 

' en ı .b. k k ah t o . • . gı ı para azanma , Y u ediyorum. Hafta içinde ne :· ü 
ımı mllteessır alkış toplamak maksadile yap- gan 
edenlere karşı mıyonım. Bunun iç.in onlann ve: Eered~ buluşacağız. . 
uabi ve hır- . - kullandı klan kah ve nankör - 1 erec!e .. e~red~se~ız. 
çındır. Temizlik hususunda ti-

1 
maddelere i!tifat etmedim. K - Salı ~nu Lobon da 

tizdir. Mlisrif değildir. Menfe- 1 Güzelliğin kendisinden ibaret I '°i 3 te, muvafı~ mı? 
atlerine iftirak etmek müt- olan eserimi kendi dimağıma - Ev~~, ya.-::ız... • 
killdllr. hakketmek istedim. Evveli bir K - O~ovar. ~ Eun.ı uzabr 

>f. insan taslağı alarak onun üze- 1 ıe kalabalıga d?gru ~rurür." 
Resla pd•en bua karilerimb, rinde tamam sekiz sene işle- E - " Kcndı. ~cna!oe " Y.a: 

aUteh .. aıaamıl.lll cevabı reclktıji için dim. Bunun ne müşkül bir 1 rasız cennete gmlemıyecegıru 
aabenaalanıyor •• mektup ıBndererel ! ameliye . .olduğunu tasavvur J nası.1 oldu da un~ttuın. Aiihe 
fotoirafllerl.ıaln •klbetlnl 5jnAmek I•· f edemezsınız hanımefendi. İlk bcnı boşuna bckliyecek. 
tlyorlar. Bu fotoirafller lntitar edecek· 1 
tlr. Bu lluu•ta mU.terih olmalarını riu 1 zamanlar kalbim dimnğım:ı, K-11Kendi keudine.,bukadar 
ec1er1s. 1 maksadım da hiı;lerime düş- ceza kafi.Rande\"Uya gclcmiyccek 



SesH filimler için bama sinemalarda 

Elektrodlnamlk Hoparlörü 
istimal edildiği 

RADYONUZLA 
gibi 
herhalde 

·Bir Philips 2011 
Elektrodinamik Hoparlörü 

Kullanınız. 

DENiZLİ VİLAYETİ 
DAİMi ENCÜMENİNDEN 

Madde 1 - Bedeli keşfi (5088) lira 14 kuruştan ibaret 
Denizli-Acıpayan ıoseaini (20 ve 21) rinci kilometroları arasın
da inşa edilecek olan dokuz metre açıklığındaki beton arme 
köprünün yalnız temel beton arme keson inşaatı mukavelename 
tarihinden bir buçuk ay zarfında ikmal edilmek üzere ve 
kapalı zarf uıulile 4-3-931 tarihinden 24-3-931 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. 

Madde 2 - Münakasaya dahil olanlardan bedeli keıfin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde depozito akçesi veya banka 
teminatı muvakkate mektubu almacnkbr. 

Mada~ 3 - Münakasaya ikt;dan fenni ve itibarı malisini 
isbat edenler kabul olunur. 

Madde 4-Münakasaevrakı keşfiye ve şeraiti mahsusasına tev
fikan icra edilecektir. 

Mac?de 5 - ( f61 ) Talipler numaralı münakasa ve ihale 
kanunun 10cu maddesi mucibince ihzar edecekler1 kapalı zarfı 
24-3-931 tarih ve salı günü snst 15 şe kadar vilaye encümeni 

daimi riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
Madde 6 - Münakasa 24-3-931 tarih ve snli günü Denizli 

vilayeti encümeni daimisinde yapılacaktır. 
Madde 7 - Evrakı keşfiye (ve projesini görmek veya 

ziyade malumat almak isteyenler Denizli Nafıa başmühendisli
ğine müracaatları. 

intakı Hak 
MUHARRiRi 

Şeyhülislam zade Ahmet Muhtar 

1 
Şark lıtlhbarah ticariye mlle11 ..... 

lSTANBUL 

Salı 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar . 

Selimet Türk - Ayvalıktan 
Cide ,, • Cideden 
Nilüfer " • Mudanya, Gem-

likten 
Uğur ,, • fzmitten 
Lolüı Fransız: • Mauilyadan 
Prinçipesa Marya - Romanya • 

Köstenceden 
Atlantide- ltalyan • Cenovadan 
Palestina - ,, - Triyeateden 
Exton - Amerika - Nevyorktan 
Examelia ., • Köstenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Ankara - Türk - lzmire Pire 

iıkcnderiyeye 
Mersin - Türk • Ayvnhğa 
Gülnihal- " - n .. ndırmaya 
Asya - Türk - Mudanya Gemliğe 
Daçya - Romanya - Köstencey( 
Ciyanikolo • ltalyan - Triyesteyt 
Aquilia • Alınan - Varna Bur-

gaz: Köstenceye . 
Hataau - lngiliz - Köstenceye 

Seyrisefain 
.Mer.ku. acente.si: Galata köprü 
Bqı B. 2352 .Şube acentesiı Sir
keci Mühürdar zade hanı L 2740 

Mersin Postası 

Çocuğunu. 

istikbalini 
Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir 1 

Bir Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

fTüRKİYE iş BANKASI! 

asa ruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 
nazarı dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedab 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 
1snıail Müştak Beyin (Politika) gazetesin

de günlerce cevap vermiye yeltendiği bu 
kitap neşredilmiştir. Sultan Abdülhamit 
han merhumun zamanı saltanabnda ve 
meşrutiyet devrindeki vuku'atı mühimme 
ve siy dsiye hakkında pek ehemmiyetli malu
mat ve tafsilatı havi olan bu kitap eski 
Babıali caddesi üstünda Çagaloğlu yoku
şunda (Hamit) matbaasında; Beyoğlunda 
Tünel civarında (Mondiyal) kitaphanesinde 

(İnebolu) vapuru 1 J Mart 

cuma 10 da Galatadan ,, J PLEKS tıraş bıçağı 
Çanakkale İzmir, Külllik, He_eşlnln fevklndc1ir 

Bodrum, Rados, Fethiye, SUPLtKS - PLA T N ise 

FATiHTE 

Satılık Arsalar 

fiatla satılmaktadır 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRIY A Ti 
MUALLt ML E RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

Mua7enehano: Telefon latanb..ıl 23?3 
lkametglhı ı ,, ,, 22.36 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
aoğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad- . 
desi hükumet konağı civa-
rında eski İkdam Yurdu kar-
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
-!ört buçuktan akşama kadar. 

Zayi/er 
ı......-...--------------------sküdar şubesine ait 3858 
numaralı maaş kuponumu kay
bettim. Yenisini çıkartacağım- 1 
dan eskisinin hükmü yoktur. \ 
lşkodra kale cerrahhğındaı 
miitekait Mehmet oğlu YUSUF 

§ Haydarpaşa şubesinden al
makta olduğum 26420 numa
ralı maaş cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini aldığımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

ÜLFET 

§ Haydarpaşa şubesinden al
makta olduğum 26687 nu
maralı maaş cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini aldığımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

AYŞE 

DR. SEMiRAMİS EKREM H. 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun lıastalıklan mütehassısı 
Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon BeyoQ'lu 2496. 

Ant~ya, Alfily~ Me~~·e ~~~~~~~~~~~~~Y~i~~if~ncil~aiujın~bji~r~h~~~r~rld~:8r~~~~ 
kalkacak, dönüşte Taşucu, :. 
Anamor, Finike, Dalyan, ' 
Marmaris, Çanakkale, Geli- :t 
bolu'ya da uğrıyacakhr. 

'~ 

yelkenci vapurlan 
KARADENiZ POST ASI 

Erzurum vapM:':t 
11 

ÇARŞAMBA 
günü alcşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 

Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecelctir. 

• 
Tafsilat ıçın Sirkecide 

Yelkenci Hauında kain 
acentesine miiracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt, Frengi, Belaoiuklu;u ve ademi 

iktidar muayene ve elektrik tedavihaneaL 
Karak6y B6rekçl fınnı sıraaıanda No. 34 

Hesap Memurluğu 
Fatih Askerlik dairesinden: 

Ücretle istihdam edilmek üze· 
re Müdafaai milliye vekaletince 
hesap memuru alınacaktır. Ta
lip olanların mukayyet ve 
mukim bulundukları Askerlik 
şubesine mart 931 nihayetin
den evvel müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

DENİZLİ VitAYETi 
DAİMİ ENCÜMENİNDEN 

1 - Bedeli keşfi Altı bin sekiz y!iz on alh lira otuz 
kuruştan ibaret olan Denizli • Sarayköy şcsesinin 16 746 ve 

19 059 kilometreleri arasındak! ( 2313 ) metre tulinde bulunan 
yolun blok'ljlı şose inşaatı mukavelene.m~ tarihinden itibaren 
üç ay sonra tkmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 
4 • 3 - 931 tarihindP.n itiboren 24 • 3 - 931 tarihine kadar yirmi 
gün mliddetle mUnakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya dahil olanlardan bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde dipozito akçatn veya banka teminat 
mektubu alınacakbr . 

3 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mafüıini iıp~t 
edenler kabul olunur. 

4 - Münakasa evrakı keşfiye ve ıeraiti mahsusasına 
tevfikan icra edilecektir. 

5 - Talipler (€61) numaralı münakasa ve ihale kanunu 
10 cu maddesi rr.ucıbu.ce ihzar edecekleri kapalı .unfın 24-3-031 
tarih ve sah günü saat 15 şe kadar Vilayet Encümeni daimi 
riyasetine makbu:t mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

6 - Münakasa 24 - 3 - 931 tarih ve salı giinU Denizli 
Vilayeti encümni 

7 - Evrakı 
malumat alm&k 
milracaatları. 

daimisinde yapılacaktır. 

kcc;fiye ve projeyi görmek veya ziyade 
istiyenler Denizli Nafıa Baş mühendisliğine 

pevredilecek ihtira Be r alı 
~•uçuk tabanlı bezden kundurala· 

rın tan..ı lmalhıe" dair 1926 eenealnde 
verilen HS numaralı ihtira beratının 

1&hlbf mczkQr beratı tamamen devret
mek veya orıu lıtimale mllaaade etmek 
anuaundadır. 

Bu baptn daha fa:r.la malQmat almak 
ve lt hakkında konuımak için Yükıek
kaldınmda 66 numarada J. B. Dalogglo 
flrmuına müracaat adllmur. 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak için 

PROTEJiN 
kuUımınız. Her ecsa.nede bulunur 

Fatihte, Hafızpaşa cadde
sinde Mimarsinan muhalle
sinde atik Alipaşa medre
sesi sokağında (17) ve (ı5} 
numaralı evlerde müstecir 
Ali Rifat Beye müracaat 
ediniz. 

Harita llzerinde i&a.~ edil
miş, 4400 arşın aahasıod• 
(21) tane arsa vardır. Hep 
birden veya ayrı ayn satı" 

lıktır. 

Dr. Horhoruni 
Bel10iukluiu • Frenwf ademi lkticU' 

tedavlhaneaL Beyoilu Tokatlly- 1" 
auıda Mektep ıokak S5 TeL BO. sı5' 

SON POSTA 
Yevmt, Siyasi, Hnadll ve Halk ıuct"1 

idare ı lstaabıai. NıaruoımanlJ• 
Şeref ıollatı S5 - '1 

Telr~'ln: l.bnbul - 2:>20J 
Pol\.l kutu.• ı: lıtanbal - 741 
TeJr-af: l.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
rO.RKIYE EC~ 

1400 kr. ı Sene 2700 kr· 
750 

" 
6Ay HOO ,, 

400 • s • 800 • 
ıso • ı 

" 
300 11 

G~lenevrak ııerl verllmo:a. 
lllnlardan mC3ullyet alınmaı. 

Mes'ul Müdür: Halit BaJıl1 


