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~~•t H., Ze/d B. 
~tiki geceyarw Nuruo .. 
l'tcle bir intihar oldu, bir 

kız kendiıini eYin n.t 
, · penceresinden ıo-
~ fırlattı, beyni parçala-
~ 6ldo. 
~dine kıyan kız, Nuru
~d Ye caddesinde 35 nu
l'ita' oturan Salih Zeki 
~ ~8 yaıındaki kızı ıaba
' Ilı· ~ımdır. Bu genç kız 
~~1.liddet evvl Kuleli liseıi 

llıalerinden Zeki Beyle 
1111111 ve biraz ıonra da 

~ kıyılmııtır. Henüz 
' ._ Yapılmadığı için Zeki 
~ evde oturmakta ve 
~t ~· sık 11k ziyaret et-
,~· Evvelki gece Zeki 

' •lıat Hanıma yioe gel
,..._"• dtiğnn iıi etrafında 
~ ~!• bqlamıtlardar. Fa
~ )~• bir münazaa çıktığı 
~ ~i 8. biddetlenmif, kız
~.. tokatladıktan ıonra 
~~ tltmiıtir. Bu muamele 
S, •t Hanıma çok dokun-"'k .. •tlerce ağlamıı, teıkin 

(1) l'QUmkUn olamamıştır. 

~ 3üncü aayfamızda) 

1 Dl 

'HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkan f3~diln Hallı bununla rlrlr. J 
SON POSTA Hallaa blatıdm Hallı bununla lfltb. 
S ON POSTA Hallaa d 111 d 1 n HaJk bununla ~ ler. 

tiğimi görürsünüz. Mevzuuba
his meselele?İ beraberce mec
liste düşüneceklerine dair is
met Paıanın cevaben s&yle
dikleri ıözlere kartı insafla 
mtiteha11is olmamak ve tak .. 
dirle mukabele etmemek milm· 
klln olamaz. Pek yakın ati 

Raricige Vekili T. Rüştü B. 
gösterecektir ki Büyük Gazinin 

[Devamı 6 ancı aayfamızda) 

Eski Evrak Hazinesi Satıldı 

Birçok Vesikalar Bu 
Arada Zayi Olmaktadır 

f 
Bunlann Gözden Geçirilmesi Lazı 

Ea/d rur•k nakledilirken 

adamıdır. Bet senelik iktııadi 
plin onun eseridir. 

Bütün rakiplerini ıuıturmuş, 
Ruıyada çelik bir idare tesis 
etmiıtir. Hayatı sade ve ba~ 
aittir. Küçük bir evde oturur. 
blll köylü gibi giyinir ve ya9ar. 

RHmi keımek iıternly- karllare 
kolaylık olmak ü:r.ere reamia altın· 

dakl kuponu kulp aaklayını:r.. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:l 

STALIN 
Maliye Vekile~ lıtanbul deki Maliye hazinesinden (120) 

evrak hazinelerinde bulunan balyalık bir kısım arabalarla • 
eski kliıt ve deft~rl~rin aatıl- Si~k~ci istasyonu~~ nakled~l- GAZE TECJ 
masına karar vermııtır. Maliye mıştır. Bunların ıçınde Fatıh r - --- l 
Vekil eti bu karannı lıtanbul 1 devrine ve Vidin. Siliıtire, Tuna • Defterdarlığı vasıtasile tatbik vilayetlerine ve yeniçerilere ait Altın Peşınde 
ettirmiıtir. Bunların okkası (3) birçok veaikalar,(300)sene evve- ~ k M - ki V Ç k 
kurut ( 12) paray lııet Halim line ait (alufe name) ler vardır. O er

1
a B! Te friok 

Bey ve M. Takforyan ve or- Tarihi kıymeti haiz olma11 eyecan ı ır e a 
taklarma satılmıştır. llzımgelen bu eserlerin bir 9 U . --:--

Kağıtlar bu şirket tarafın- miltehassıı tarafından taanif ug n 5 lnCI sayfamızda 
dan Bulgaristana gönderilmek- edildikten sonra satılması çok lezzetle okuyacaksmız. 
tedir. Dün hapisane ittisalin- muvafık olurdu zannmdayız. 

1 

Suzan H. w zevci M. Gi ile berabar 
Mevcudiyeti bir sır gibi ( birakıldı. Suzan Hanıma IO• 

ortaya ahlan Hafize Suzan rulan ıual şudur: 
Hanımı örten perde nih~yet - Bu çocuk çalma meaeoo 
kalktı ve bu Hanımın fzmırde leıi nedir? 
itlediği iddia edilen çocuk çal- Suzan H. cevap verdi : 
m~ ve çal~m;na cürmü mese- - Böyle bir meıele yok-
lesı halledıl~ı.. Suzan H. dün tur. Yanımdaki çocuk, bana 
ls.ta.nbul polısı tara~ın~an mü: evlatlık olarak verilmiıtir. 
d.ünyete davet cdıldı .. Kendı Bunun haricinde söylenen, 
sıce sual ~oruld.u ve ıkamet- iddia edilen şeyler iftiradır. 
glhı teıbıt edılerek serbest ( Devamı 3 üncü aayifada ] 

Suzan Han_ım Aranıyor! 

- Bak, fU polisler Suzan Hanımı anyorlar. • 
- Fakat Suzan Hanımın kolay elde edilebileccjinl s6y-

lnyorlar. 

SON POSTA YENİ BİR PİYANKO TERTİP ETTi 

2000 LİRALIK HEDİYE TEVZİ EDECEGiz 
~ 
lanbulda Olsun T qrada Olsun Bilaistisna Her Kariimiz Bir Hediye Alacakbr. Lutfen Sonuncu Sayfamızda Verdiğimiz lzahab Okuyunuz. 



2 Sayfa ION POSTA 

r Halkın Sesi ) 

Gazinin Nutku 
Ve Halk 

DABILI . BABBBLIB Günün 

Ga:r.i, Farka konıreainl bir 
nutukla açti. Bu nutkun
da memleketin istikbalini 
allkadar eden milhim fey
Jer ıöyledi. Halk araıında 
bu nutkun huaule retir
diği tesirleri at•tiki Htır
lar1a huliaa edebiliriz: 

Hakkı B. (Beyazıt Koska 
tramvay caddesi 17) 

Gaıinin arkadaşlarana ka
yıtsız ve tartsız, serbest ko-
wıuşmayı tavsiye edcıı fikirlerini 
dlmhuriyet mefhumunun bir 
ıfadesi olduğu için çok parlak 
buldum. Esasen hakikat şim
ıegi fikirlerin çarpışmasından 
doğar. ... 

Ali Rıza B. (Kadıria Cinci 
meydanı 36) 

- Gazi Türkün istiklülinl 
kurtardı. Şimdide halka ( irpt 
ve haklı tenkit yolunu) açı• 
yorlar. Binaenaleyh memleke
tin matbuatı ve aklı erenler 
bu dahiyana irşattan istifade 
yolunu bulmalı. Memleketin 
binbir derdine çare yollan 
aramalı ve söy1emeli. En bil· 
ynk derdimiz ştlpbesizki iktı· 
aadl buhrandır. ilk evvel bu 
derde deva aranmalıdır. 

'.fr 

ZaroAğagı 
Gizlice 
Kaçırmışlar .• 
Torunu, lhtiyann Sahte 
Mektuplarla Kandınldı-

ğını iddia Ediyor. 
Zaro Aj'anın aeyabati, aileıi 

için ciddi bir mesele haline 
gelmiye başladı. 

Çünkü içine dilıtnkleri sefa-
let, iddialanna ıöre, gün geç
tikçe derinleşiyor. Bu müna-
icbetle Zaro Aianın torunu 
Ali Ef. muharririmize bakınıı 
neler söylüyor: 

" - Bnytık babamı:r. Zaro 
Ağayı Ahmet Efendi iamhıde 
birisi bizim haberimiz olmadan 
buradan gizlice kaçırmııbr. Bu 
Ahmet Efendi buradan Zaro 
Aiaya bizim ağzımızdan mek· 
tuplar yuıp "biz çok rahabz, 
gez eylen keyfine bak,, diyor
muı. 

Bunun için Vilayete mnra
caat ettik. Şu ceYabı Yer
diler: " Zaro ağa f giderken 
bize ıormadı ki birtey yapa
hm.,, Sonra gidip belediyeden 
aylık istedik, vermediler.,, 

24 Saatte 
Hadi Bey ( Fatih HırkaiJerif 

36 ) Hırsızlık, Tehdit, Uy-
- Gazi Hz. nin nutuklarını gunsuzluk Ve Taarruz 

çok mühim bulurum. Şimdi O k d d - S d s il ar a, e yeci aoka-
meb 'uslarımız dertlerimize ıifa ğında madam Zoiçe evinin 
olacak esasları mecliste ıer- merdivenlerinden llmba ile 
bestçc söylemeli ve çarelerini inerken yuvarlanarak etekle
ıerdetmelidirler. rinden tutuşmuı, komşulan 

Esasen dert saklanırsa ıifa tarafından gilçlükle kurtarıl-
mışbr. 

bulunmaz. Başta Gazi gibi • 
bir doktor varken herşey lbrahim paıa medresesinin 
aöylenmelidir. Ben bu kana- kurşunlarını çalan İbrahim 
,tteyim. 1 :~inde biri tutulmuştur. · 

. .. 
* 

Hasan Tahsin Bey (Sultan· 
ahuıet Park karşısında 28 ) 

- Ben bir Jokantacıyım. 
Siyasetin böyle ince işlerine 
aklım ermez. Yalnız Gazinin 
a6ylediği bu nutku memleketin 
latikbali için çok hayırlı bulu 
rum. 

Çathyan runelde Tahkikat 
Balıkesir, (Hususi)- 157 inci 

kilometrede çathyan tünelde 
ıon yapılan tetkikat neticesiıt
de Kütahya - Balıkesir hattının 
işletmeye açılmasının ancak Qç 
ay sonra mümknn olabileceği 
ulqılmışb'". .. 

Feriha ve Fatma isminde 
iki kadın Beyazıt yangın ye
rinde uygunsuz bir halde tu· 
tulmuşlardır. .. 

Tahta kalede oturan Fatma 
hanımın penceresinden bir 
adam tabanca ile başmı uza
tarak " ölümün yaklqtı ,, de
mİf, kadının feryadı nzerine 
kaçmıfbr, .. 

Fatihte Ekrem, Ali lıminde 
ıeçinemediği birisini ailihla 
hafifçe yaralamıştır. 

<ff 
Y-me Ekrem lıminde bir 

diğeri Oakndarda bir eve ta
arruz ederek camlannı kırmıt· 
br. 

l Behçet Beye Göre 
f Damping Yoktur 

Tütünleri Bankalarda Rehinli Olan Tacirler 
Mallannı Harice Satabileceklerini Omit 

Ediyorlar; Tütün Vaziyetimiz Naaıldır? 

Tacirlerin bankalarda rehlnli olan ttıtllolerinin hlldur 

idareıince ıabn ahnmaaına karar Yerildi Ye aradan da e,.y 
ı:aman ıeçti. Dün bu iti tahkik ettik. TDtün lnhl.., ida
resine timdiye kadar yalnız bir tacir milracaat etmi.ftir. 

~!1dan anlaşıldıima göre tacirler bankalardaki tltllıı1erine 

henüz hariçte müşteri bulmak ümidinded\rler. 

Tütün aatııı: Şimdiki halde Amerikalılar Samsun haYa• 

lisinde tütün almıya başlamış bulunmaktadırlar. Diba de 
(Şnarde) isminde bir Alman Hitüncüsü şehrimize gelmiıtir. 

Bu rGnlerde Samsuna giderek bir mikiar tütün alacaktır. 

lsviçre Fabrikası Rus Dampingi 
Tütün İnhisara umum MildllrU Behçet Beye Damping me-

Behçet Beyin bize verdi- aeieıini de sorduk ve fU ma• 
1 ii malftmata göre bir lsviç- lümab aldık: 

re grupile yapılan mukavele - Ruslar bizim ttıtnnlere 
mucibince ( Bern ) tehrindeki dampinı yapamazlar. Belki 
fabrika faaliyete geçmiş ve Trabzon ve Artvin havali
harman için lizım o1an tü- ıinde mileuir olabilir. Fakat 
tünleri buradan aldırmıştır. 
Bu fabrikanın ıermayesi kıs· o havali tiittınleri etuen ha-
men de Fransızlar tarafından riçte çok az satılmakta Ye 
konulmuştur. ıenelik satıı miktan (700) 

Yeni Satıslar bin kiloyu geçmemektedir. 
' Bizim harice asıl ihracahmız-

Çekoslovakya reji.sinin mü-
nakasaya koyduğu tütünleri aa bu rakkamdan pek çok 
inhisar idaresi temmuzda sa- fazladır. Bundan baıka mem
tacakhr. Ayni zamanda şim- leketimizin diğer taraflarında 
di Bulgariıtanda bulunan bir yetişen tütünlerin harmanlar 
Leh ve ltalya heyetinin bu- içine girmesi mutlaka lazım· 
raya gelerek bizden mühim d 

k 
ır. 

miktarda tütün alması ço Almanlarla Amerikalıların 
muhtemeldir. • 

Fransızlar ise bizden pek az ·Türk tütünlerinden müstağni 
tütün almaktadırlar. Geçen kalmasına imkAn yoktur. Dil
sene (27) bin kilo tütün sa- ıününüz, Avrupamn her ta
tm almışlardır. rafında bir Tilrk ıigarası 

r .. 
BU ADAM KiM? ----- -

SON POSTA'da her gün herkeıçe tanınmış. me~hur bir adama 
ait on ıual ve on cevap bulA_Fakaınız. Her auale verilen cevap 
ıiıin için bir meçhulü hallede .ek ve on cevabı okuduktan sonra 
meçhul adamı bulacakaınıı. Eğer bulilmazsaıuz yarın biz ıize bu 
adamın kim olduğunu aöyliyeceğiz. Fakat bulmıya a-ayret ediniz, 
çok eğlenecekıiniz. (Bu etlencenıizin piyankomurla alikaıı yoktur; 
maksadımız karilcrimiıi dütündürerek etlendirmektir. 

1 - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - Türk müdür? 2 - Evet.; 
3 - latanbulda mıdır? 3 - Evet. 
4 - Meb'ua müdür? 4 - Hayır. 
S - Gueteci midir? S - Hayır. 
6 - Maruf mudur? 6 - Evet. 
7 - Y ath mıdır? 7 - Evet. 
8 - Evli midir? 8 - Evet. 
9 - Ne it yapar? 9 - Eskiden teflrdl, timdi 

boştadır. 

10 - isminin bat harfi F ml- 10 - Evet. 
dir? • 

(Dünkü adam Abdülhak Hamit Beydi. BugünkG lı:Jmdlr? 

Çingenelerin 
Bayram 
Beyannameleri 

Edimedeki Çeribaşı 
Çingenece Beyan
name Neşretmiş 

( 8 ) Mayıı Hıdırellez KBnll 
Çtnıenelerin ( Kakava ) hayra• \ 

maclır. Edime ft haYalial çeri- ı 
bqııt uıta Veli bu bayram 

mtlnuebetile ( Mut Barolara· 
Muhterem Efendilere ) başlığı 

albnda bir beyanname neşret
miıtir. Beyanname şöyle baş

lıyor: .. Milleti necibei Kıpliya
nın yevmi mes'ut ve mübareki 

elan ( Kakava ) aabahı tulüu 
ıematen bir saat, on dakika, 

iç aaniye mukaddem edaıma 
borçlu olduktan bayram namazı 

beyamndadır." Bundan ıonra 
Çinsrenece fU cümleyaulmak
tadır: 

" Akatikamıa nanay panç 
akatikamıı nanay panç pança 
paoç pat panç inadına panç 
lombordos kiraloı sospas kire
loı harmandan yana mancısta 

kiralos" 

Beyannamede bu cümlenin 
albnda da " Kakava hürmetine 
abatakaro çeribaıı kaçuya ,, 
ibaresi vardır. 

Beyanname bir tiirle hitam 
bulmakta ve " Kakava 6 mayıs 
5636 ., tarihini ihtiva etmek· 
tedir. 

hediye edebilirsiniz. Ukin bir 
Bulgar, bir Yunan ıigaraıım 

hediye ederseniz pek i'arİP 
birşey yapmıı olursunuz. Şu 

halde bunlardan çok aşağı 

olan Rus tütünlerinin biı:e 
damping yapabileceğine ına

nılamaz." 

Ahmet Ef. Oldu 
Geçende Karam6rıelde ta

banca ile vurulup buraya re
tirilen Ahmet Ef. evvelki f(bı 
Cerrah paşa butanelinde 
6lmilftür. 

Mektep imtihanları 
l.tanbul ilk mekteplerinin 

imtihanları 1 hazirandan 10 
hazirana, köy mekteplerininki 
de 18 mayıstan 28 mayıaa 

kadar bitirilecektir. 

Komünistler 
Üç Kişi Tevkif Edil~ 

- ·)- ıJtl Samsun, ( Hususı Ce"' 
muallimlerinden Kenan,~ 
Muhittin, mtıskirat lll et k' 
)erinden Muammer Beyi ~ 
monistlik tahrikltı Y~ tef' 
zanmle bir hafta e~e -'-. 
kif edilmişlerdir. Etye.ıll1'e~ 
kuf bulunmaktadırlat· 
ıebebi mektum tutuluyor· 

Valinin · Memuriyeti , .... 
Vali Muhittin Beyin :M~ 

kil edilecek umumi 111 
1 11

,cff 
lerden birine tayin ° " 
haber verlliyor. f 

Ankarada Bir Cinaye 
çolıl-

Ankarada Kırşehirli fiti tr 
Mehmet iamlnde biri Ze dı 

11 
., 

minde bir kadın yüıÜPI~~~ 
kadının üvey babaıı 

6ldürmüttür. 

Darülfünunda earerrı 
ad' 

Hazirandan itibaren V~-',r 
nunda barem tatbik ohı 
ıöylenilmektcdir. . 

Yeni Mesai Saatıerı 
p.t,, 

Ankara, 12 (Hususi) -: 'bllr" 
dairelerde bu aabahtan ıt~i~cı' 
yeni mesai saatler inin tat 
batlandı. 

Kooparatifçilik CemiY~~ .,,,rtr 
Darülfünun müderrı P""' 

tetvikile teşekkül eden ~o: Hd' 
tifçilik cemiyeti bugün ,J 
maını yapacaktır. 

Şilede Eczane yok..,. 
Şilede (13) bin niifuı ol~ 

halde bir eczane yoktur•Jı-'•" 
mecliaindeki Şileli azalar lif ıt 
bir eczane açılmasın• telı 
mitlerdir. 

Vergi Hırsızhğı lfı 7·· 
~ 

Bir Alman müea.etc,ı, 1~ 
diainden mal alan baJI ~ıf 
tacirlerinin faturaların yarı ~ il' 
mette tanzimini latcdikleri."~~ 
ıurctle muamele •erfi'fi' 
iatifade yolunu tuttukları.,. (JI 
ret Odaaına bildir mittir• ııtil· 
bunlan mahkemeye vere~ 

Ticaret Borsası,.._ 
Ticaret Bvuaaı, uytl• ~ 

borsada muamele ıörı»•-' ~ 
Ticaret Odasını\ müracaat ~ 
tir. Zeytinyatcılar bu fi~ 
etmekte, ihraç edllmiyea , 
Boraaya abnmaıımn dol'° 
dıtını ı6ylemektedirler. 

Slltçlller Cemiyeti~~ıfıll' 
Sütçnler esnafı ceJlllY f' 

idare heyeti intihabı 26 _, 
ta yapılacaktır. ~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve "Cek, Cak,, 

1 ı Bakkal - Huan Bey, 
para ..• 

8-S.,- Cekl 

bana biraz ı 2 : Kuap, zerzevatçı 
Wru para •• 

e... Bey - Cakl 

- Hasan Bey, bize I 3 : BakkaJ, 
Bey, nedir bu 
ruyorsun? 

.!!..-... • . • - - "ıJ' 
.,,. o 

kuap, zerzevatçı Huaıı J 4 : Hasan Bey - Geçenki proıt• dil~ 
hep .. cek, cak.. deyip du· madmız mı? O da hep "yapılacak, e ıı.ıdı· 

divor. İtimiz arbk "cek,, lere, .. cak,, Jara 
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Jl,Jünderecatınıızın ÇOK-

iuğundan dercedileme
miştir. 

Suzan Hanım 
Şiddetle Hücum 

Ediyor .. 
-C Bı1 tarafı ı inci nyfada ] 

Ottada her hangi bir t~v
kif miizekkeresi l,ulunma :hw 
j'ını göre İstanbul zabıta;ı 
bu HJmmı daha fazla a'a
koym3kta neı fayda, ne de 

1 - Acaba bugün filin ıeyi 1 2 - Şayet bayle oluna ben de 
yapayım mı ? şöyle yaparım. 

1ıııı:::1;;;.::;;_...,;._..; ""' -

1 

'3- Bu kelimeJeT1 aıiltereddit, korkak lna..- 1 - .. 1 

baleti ruhtyel•riıll ifade eder. Bunlar biçbk sam.an 
anıııraffdc o1amu1ar, kuu ver~meıler. 
~ karar iatiyen Lfler, t•yet, açaba ı-fbl tered .. 

dUt edatlarma tabammlil edemez. 

Sözün Kısası 
Hafize 
Suzan 
Hanım 

•• 
Gazetelerdeki siyasi haİleı·-

salahiyet görmüş, Suzan Ha· 6''mıııtmıılimı~---------Slil!La ____ llllİİ _________________________ ı:m•t'tj 

nımı serbest bırakmışhr. e • • • • 

ler bana alaka vermiyor. 
Bizde sene!erdenberi ayn~ 
plakı çatan siyaset gramofo
nundan gına geldi artık .•• 
Zaman geçti~ eskiyen Yo 
ötesi berisi cızırdayan, tıkır
dayaıı, vızıldayan bu yipraıı· 
1DLJt iğri büğrü plilan siyasi 
nakarabm ezber ettik: "Hal
kın hakimiyeti, kanun, adalet, 
vatan, millet, ıslahat, ceırft 
tedbirler, iktısadi refah ... ., 
güzel, parlak, mükemmel, ha· 
rika, enfes, Ali, emsalsiz ..• 
Malum. 

Ha~!~ülz=h~:h:t~rim~d:: BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
aldığımız bir telgrafta., Anka-

Bu güzel ve parlak ve 
mllkemmel ve enfes ve lll 
ve emsalsiz ve harikalı vait
Ieri yerine getirecekleri güne 
kadar, gözlerimi ya harici si• 

rada tutulduğunu haber veril
mesi, lstanbulda polise davet 
edilmiş olmasından galet ol
duğu anla~ılıyor. 

Bu münasebetle şurasım 
kaydetmek !Uıuıdır ki Sman 
Hamının Eyüpte, evinde misa
fir olduğu akrabası Necip B. 
kadının Ankaraya gittiğini 
iıaa ederek çok mahirane bir 
manevra çevirmiı ise de niha
yet Suzan Hanimm izi bulun
muştlll'. Hakkında yapılacak 
muamele lzmir adliyesinin gös
tereceği lüzuma göre taayyün 
edecektir. Dün. zabıta kori· 
dorlarında kendisi ile karşı· 
lqan gazetecilere Suzan H. 
vaziyetinden ıikayet etmiş, 
kendisinin kabahatli olmadı
pı söylemiş ve şunları ilive 
etmiştir: 

"- Ben buraya hısımlarımı 
ziyarete geldim. Yoksa lzmir· 
den kaçmadım.. Aleyhimde ni· 
pn bu kadar dedikodu yapıl· 
dığını bilmiyorum. H~rlıal.d.e 
ha neşriyattan çok muteess1-
rim. Bu yazılar yazılırken niçin 
polise müracaat etmediğimi 
poliste sordular. Ben yazıldığı 
g\bi firar etmemiştim ki polise 
gideyim. Çocuk meselesine 
gelince, ben çocuğu çalm&dun. 
Annesinden aldım. Sebebi de 
ben çocuk alıp bnyntmeyi çok 
Rftim. İşte fU yanımdaki çoa 
cağo da bu suretle büyiltüyo
nım. 

Ben kimsenin metresi olma
dım. M. Gi benim kocamdır. 
Kendisine İzmire aelmesini 
JUdım.,. 

Suzan H., ismi bu dediko
dulara karışan ve yeğeni Fadıl 
Beyin zevcesi Hidayet H. ile 
Naııniye H. için de şunları 
söylemektedir: 

"Hidayet Hanım ismindo bi
Zim bir gelinimiz vardır. Yeğe· 
nim Fadıl Beyin zevcesidir, 
buy.uz, geçimsiz bir kadındır. 
Daha eve geleli bir ay olmut· 
tur, hergiln kaTga, giirültü, 
eksik olmamaktadır. Annemle, 
benimle hergfin kavga etmek
tedir. Hatta birgün evdeki 
eşya.lan filin alarak anasının 
evi~ kaçmış, 10nra da tekrar 
eve gelerek mücevherlerini 
Utemİf, olmadık rezalet ç.kaJ"" 
mıştır. Bu kadın beni kıskan
maktadır. Kocamın zengin 
elması, bllyük bir adam bu .. 
lunması ve bana çok para 
göndererek refah içinde ya· 
ıatma.sını bil' türlü çekeme-
mektedir. Sonra bana hizmet
çilik eden ve benilll .ekme· 
timle büyllyUp adam olan 
Nazmiye ismindeki kadın da 
beni kıskanmaktadır. Bunlar 
ikisi bir olarak bana bu ifti• 
rayı atmişlardır.,, 

Suzan Hanım dlln geceyi 
Tavukpazarmda bir akrabası
nın evinde geçirmiştir. Suzan H. 
lzmire gitmiyecek, burada ko· 
ı:uı M. Gi'yi bekliyecektir. 

Baroda intihap 
lstan bul Barosunda iıwhat 

illeclisi intihabı yapılm.ıf ve 
eaki reis Halil Hilmi B. tekrar 
riyaıete ı;eçi!miştir • .. 

Hukukçular 
Bir Cemiyet Yapmak 
İstedi, Müsaade Edilmedi 

Ankara, 12 {H.l\ı1)- Geçen
ler de burada blitiln hukuk 
mezunlarına şamil bir cemiye
tin teşkil ve tesciline teşebbils 
edilmiş ve bu maksatla nç 
defa toplanalmışh. Fakat hükü· 
met istenilen müsaadeyi ver
memiştir. 

Rivayete nazaran sabtk Ad· 
iiye vekili Mahmut Esat Be1 
cemiyetin başına geçmeh iste
miş, fakat arzusu isaf edilme
yince muğbe.r olmuştur. Neti· 
cenin menfi çıkııı mütq.ebbit
leri teessüre sevketmişlir. 

Seyrisefain MDdilrO 
Ankara, 12 {H.M) - Seyri· 

sefain Müdürll umumisi idar• 
nio biltçesi ne meşguldur. An
karada bulunmasından istifade 
ederek idare ile vapurcular ara• 
sında mevcut ihtilafa da temas 
edecektir. 

intihapta Yolsuzluk Mu? 
Ankara, 11 (Husuıi) - Mec· 

liste meb'us mubataları tetki
b ba.flandı.Bolu intihabındaki 
yola.uzluk iddiasını eocilmen 
kabuJ etmemiştir. Diğer taraf~ 
tan iki Kütahya meb'uaunuo 
intihabında tereddllt edilmişUr. 
Mazbatalarının kabul .edilme
me.si ihtimali vardır. 

Hariciye· Vekili Geidi 
Cenevreye gitmek iiure dDn 

akşam Ankaradan hareket eden 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
B. bu sabah ekispresle 4ebrl
miıe gelmiştir. 

Oainler Vekilleri Geliyorlar 
Ankaradaki D.üyunu Umu

miye ml\zakerelerine iştirak 
etmek üıere Alman Daioler 
mümessili M. V aygelt dün ıelı
rimhe gelmiştir~ lngiliz mtimea-

sili M. Vayte bugUn bekleniyor. 

.. T T. • u 1 J Kadrol~rda vasete çeviriyorum ve teki· aguna umumıge nesapıarınua a •• ~ül etmif milletlerin fırka * * -t' T asariuf Hangı· Esaslara mllcadelelerine bakıyorum; ya• 
but ta bazı canlı zabıta ha• 190 Milyon Hata Bulundu Göre Yapılıyor? berlerinin sefil ve gülünç nok· 

Ankara, 12 (H. M.) _ Bn- talan araSJnda kahkahaya ve• 
tlln vekiletler yeni 93 ı büt,.esi ya felSefeye müsait beşeri Ankara, l 2 ( Husust ) - Himmeb.ade Hüsnü Beyin Dn

yunu Umumiye tediyabnda hata yapıldığana ve bu bata 
neticesinde devletin birkaç yllz milyon lira zarara girdiğine 

dair ortaya attığı iddia Ankarada ilk gllnlerde tebessümle 
karşılanınışb. 

Fakat heyeti teftişiye reisi Adil Beyin yaptığı tetkikat 
ntticesinde meselenin dikkata ıayan olduğu anlqılmışbr. 

Şinıdi ( l 90 ) milyonluk bir bor~ kısmı üzerinde ugraşıl· 
maktad•r. 

Y ann buraya ge:melerine intizar olunan Dayinler vekil· 
lerine vaziyet anlatılacak, hata ıaabit olursa fula verilen pa

ramn geri alınmasına çalııılacaktır. Temin edildiğina aöre 
hukuki vaziyet lehimizdedir. 

Nurettin E ~ İstern Anlaşıyr 
--- -

Kadirli Jandarma Ku- MukaveleninF eshineMu-
. mandanı intihar Etti kabil Tazmin at Verecek 

Adana, 11 (Hususi} - Ka- Ankara, t 2 ( Huıuat ) -
diril Jandarma Kumandanı istem lngili:z telgraf şirketi 
Nurettin B. bir ?eferin . ~.ay~k- hiikfımetle bir itilAf yapmak 
tao g5zünü kör ettigı. ıd·u 1iı:eredir. Bu itilafa nazaran 
diasile hakkında takıbata "istem .şirketinin hükumetle 
başlandı. olan otuz senelik mukavelesi 

Bundan müteessir ohm Nu- feshedilecek, buna muk.abii 
rettin 8. burada Cümhuriyet şirket, tazminat makamına 
otelindeo intihar ettL kaim olmak üzere İıtanbulda 

büyük bir telsiz. iıtuyonu 
Ftrka Kongresi inşa ettirecektir. Bu istasyon. 

Ankara, 12 ( H.M ) - Halk mevcutların en kuvvetlisi ola
Fırkaeınıo kongresi çarşamba cak ve ( 800) bin liraya mal 
günü aleni içtirnaım akdettik- edilecektir. Bu istasyon, lngil
ten sonra kapanacaktır. Encü- tere ile Abayı şark arasındaki 
menler ovakite kadar kendi- telgraf muhaberelerinda muta· 
lerine mevdu itleri bitirmiye , vassıt merkez rolUoO gö1e· 
çalıımaktadırler. . cektir. 

Jstanbul - Sofya Telefonu 
Şehrimizle Sofya arasmda 

çekilen telefon hattında bugila 
ilk tecrübe muhabe.reıi yapı
lacakbr. 

Piyangoyu Kimler Kazandı? 
Dtın çekilen 45 bm liraya 

Kapal1çarşıda çorapft Oamaa 
Ef. ile Ortaköyde otura.o bir 
Musevi kuanmışlardar. 

T unsurlar arıyorum. 
hazırhğına başladılar. Vekllet· Hafize Suzan H. bunlardan 
ler yeni sene bntçelerini bil- biri. 
hassa memur kadroları tize• Matbuat .sahnesinde eğlen
rinde geniş bir tasarruf esasını dirici bir bar numarası yap&.11 
göz önünde bulundurarak tes· bu Hanım, son seneler z.ar
blt ediyorlar. fında lzmire arız olan afet• 

Kadrolardaki bu tasarruf ler arasında ı:ikredilmiye dee 
daha ziyade münhallere kim· ğer. Haklı olarak kendi• 
selerin tayin edilmemesi şek· sinden çok bahsetti.riyon 
linde olacaktır, Bu arada hBZI .. Hafize Suzan H. İzmirdea 
dairelerdeki evrak müdftrlük- Ankaraya gitmif. Hafize SUUll 
!erinin de lağvi ihtimalleri kuv- H. yeğeni Faul Beyle şehri• 
vetlidir. Memurlardan yllzde mizded.ir. Hafize 50%8.D H. ak· 
15 kazanç kesilmesi de bu raba1anndan Necip Beyiıa 
tasarruf esaslan arasındadır. evinde mi? Hafize Suzan H. 

Elyevm muhakeme altında h kkm.:ı N • B b 
bulunan memurlar •.ekilet a ua ecıp • uyuruyor 

ki... Hafize Suzan R annesine 
emrine alınarak maaolarınıu yazdığı bir mektupta. .• Hafme 
nısfı tasarruf olunacak ve 30 Suzan H. tevkif edildL Hafiıe 
senelik hiıme~erini b~tireuler Sw:an H. tevkif edilmedi. Ha• 
da tekaüt eddecek!erdır. fize Suzan Hanımın filb ta• 

Bu esaslar ilıermde h•~r- rlbte çektirdiği resim • ., 
nan. kadroJ-:r Başvekilete ıon- Ve git gide şunları da oku• 
denlmektedır. Herhalde şurdl - . nHafiz Suzan llmın 
iyice anlaşılmışbr ki ~ükfımet ~:acıf 'ziıısı hlmdir? Hafize 
tasarruf eaaslaflll! t~t~!~ eder- Suzan Hanım naaıl doğdu? 
ken memlekette ışsidigın art-

1 
Hafize Suzan Hanım dftnyaya 

mamasını göı önOnde bulun· geldiği .-akit ne gibi cenl 
duracakbr. · ali.metler 2lllrlir etti? Ham. 

Maliye. VekA!eti ~efterdar- Suzan Hanım doidufi vakit 
hkla.ra bır ta~ım gondercrelc İıpanya .ne ha.ide idi, lnguhn 
~ün.hal!tt.e tayın yapılmaıusını de ne gibi hldiaelor cerera 
bıldırm1şt11. ediyordu? Hafize Suzan Ha:mm 

r~nclis EncUnıenlarinde nasd .yaşar? Hafize Şuan H. 
Ankan, 12 (Hususi) - Mec-

lia encümenlerinde intHıaplar 
tamamlanmııtır . Encümenler 
bugün topl .unrah faaliyete 
başlıyacaldar, AdHyt encümeni 
de hafta aonunda icra kammu 
tadilibm tetkik edecektir. 

iki Gazete Arasmda 

hangı yemekleri tercih eder, 
hangi tuval&t sabununu kalla· 
nır, hangi su dan içer? Hafize 
Suzan Hanım... " 

Gnzel, ghel, Glzet... Her 
halde birçok bat makalelerdea 
daha u yavan n daha u 
abes. 

Tıbbiyenin Yı1dönDmU 
Bugün Tıbbiyenin 100 tincll 

yild6ntımft olduğu için tıbbi
yede merasim yapılacaktır. 

Şehir Meclisinde . r 
Şehir MecliaJ dOn toplana

rak VilAyet bütçesinin masraf 
kısm1nı ıve müstahdemin tali-

• • • 
ister 

• 
inanma! 

Adana; ( Humtıi) - Yeni 
Adana gaıetesi sahibi Ahmet 
Remıi B. Türk Sözü gazetesi 
aJeyhlne bir lu.karet dava.sa 
aç.ml.f, ma~oun ilk celsede 

I gelmediği için ıorla getirilme• 
sin~ karar verilmiştir. Davaya ' 
sehep Ttirk Sö:ıünde çıkan 
bir ~akaledir. 

irtihal 
lzmlr tlkcanadan Cambd 

:zade Ahmet Necati Ef. müp
tell olduğu hastal1ktan .reha· 
yap olamayarak dün Pangalb• 
da Fransız hastanesinde iıtibaH 
darftbeka eylemiştir. 

matnamesini garnımtlftiir. Bu- · 
gün tekrar toplanacaktır. 

Kendisine Niçin 
Kıydı 

( Bat tarafı 1 incl sayfada ) 
Artık vakit gece yarısmJ geç
tiği için herkes odasına çe
kilmiş, bu sirada tiddetli bir 
sinir buhranına kapılan Saba .. 
hat Hanım, evin üçllncD ka
tındaki odasmın penceresinden 
kendini sokağa fırlatmıt, beyni 
parça) andığı için derhal 61-
mllştür. 

Ceset morga ktitttriUmtl§tUr. 
Dayak yeyip yemediği teablt 
edilecektir. Zeki B. dün poliıte 
isticvap edilmiştir. . 

ister inan, 
Belediye reisi Muhittin muavenet genİf bir ittir. 

Beye sormuşlar. Büyük bir teıkilita, vlal 
- Bu sene şehirde ne• bir bütçeye ihtiyaç göte 

ler yapılacakhr? terir. 
Muhittin Bey fU cevabı Yine Muhittin Beye 

wrermiı : sorduk : 
- Bu sene en nyade . - Bu İ.f için nekadu 

ehemmiyet verdiğimiz iı para sarfedilecektir ? 
içtimai nıuavenet işidir. Mahittin B. fU cevabı 
Kimsesiz çocuklar topla- verdi ! 
nıp birlqtirilecek, okutu· - Bütçeye ( 40 ) bin 
lacak, çalışan annelerin Ura koyduk. 
çocukları için bakım ey- lstanbul gibi bfr tehir-
leri yapılacak, vesaire do (40) bin lira ile içtimat 

· muavenet sahasın. da ufacık veaaıre •.• 
Altı yUz bin nllfuıu dahi olsa bir it yaptlabl

olan bir yerde içtimai leceğine, 

Jste.r inan, ister inanma! 

---Evratu ~iakdiye Hırsızhgt 
Son tetklkata göre, eski 

kiğıt paraların deği~tirilmesi 
sırasında yapılan hırsızbk 8 
milyon lir"' kadardar. Fakat 
bunun ancak 726 bin liraaı 
tesbit edilıni~tir. Maznunlann 
muhakemesine yakında Anka
rada baçla!lacakbr. 

Fuat Bey 
Eıbak İzmit meb'usu Meh

. met Fuat Bey Gümülcine talt 
mübadele komsiyonu murah
haslığma tayin edilmiştir. 

idman Şenliği 
Cumaya yapılacak idman 

şenliklerine haz1rlık olmak üze
re dün Stadyomda ortamektep 
ve lise talebeleri tarafmdan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~' talimler yapılmı:h~ 

Mevla. rahmet eylesin. 

Katip A,.-anıyor 
ifadesi düzgün, lisan ' 
6ilir, malcina ile gazı 
gaz.ar, eski Vt! yeni ya
zısı güzt!l, sürati intikal 
sahibi, müdekkik, inti
zamlı hudbı lcıııroetli, 
kefil gösterebilir genç 
bir katibe ihfigaç 11ardır. 
Asgari istediği maaşı, 
kısaca tercümeihali v• 
fotoğrafı ile tahriren 
idarelıanemizde (Katip) 
adresine müracaat edil· 
melidir. 

L----~~--l 



• 
ispanyada 
Arbedeler 
Oluyor SİNEMA 
Cümhuriyetçilerle Kıral O J 
Taraftarları Müthiş Bir peraua: 
Sokak Muharebesi Yaph Hay Tang 

Madrit, 10 ( A.A ) - Ya- Opera Sineması, yaz prog· 
kınd~ teşekk~I edecek teşrii } ramını tatbika başladı. Bu iti
mechste faalı~ette . bulunmak harla geçen haftadan itibaren 
flzere kırallık ıdaresı taraftar- T b .. 
!arından mürekkep bir merkez fiatleri kısmen ucuzlatb. a ıı 
grupu teşkil etmek maksadile burada artık birinci ıınıf fi· 
yapılan bir içtima bittikten !imleri görmek kabil olamıya· 
•onra genç cümhuriyetçilerle cakhr. 
kıralhk taraftarları arasında 
oiddetli bir arbede çıkmıştır. Bu hafta meşhur Çinli yıl· 

dız (Anna May V ung) un (Hay 
T ang ) isimli filmini ıröstere

cektir. Bu filim ilk defa olarak 

Cümhuriyetçiler, kırallık ta
raftarlarına ait üç otomobili 1 
Ye bu meyanda A B C gaze
tesi müdürünün otomobilini 
yakmışlardır. Zabıtanın müda- bir mUddet evvel oynanmıştı. 

Vak'a Rusyada bir dansözle 
bir Rus zabiti arasında geç
mektedir. Zabitin babaaı, oğ-

lunun dansözle olan münase
betine nihayet yermek istiyor 

halesine rağmen arbede devam 
etmektedir. Kırallık idaresi 
taraftarlarından birçok kim
ıeler tevkif edilerek mahpus
lara mahsus bölmeli arabalara 
bindirilmişlerdir. Bu esnada 
halk bu arabaların etrafını 

ve bu maksatla kızı kaçırtmıya .armış ve mevkufları linç 
etmek istemişlerdir. Bunlar- teşebbüs ediyor. 
dan birçoğu ağır surette ya
ralanmıştır. Saat 16 da yatışan 
bu kavga ayrı ayrı gruplara 
dağılan iki taraf arasında hAli 
devam etmekte idi. 

Arbedeler Berdevam 
Madrit, 10 (A. A.) - Cüm

buriyetçilerle kıral taraftarları 
arasında vukua gelen kanlı 

arbedeler neticesinde ahali, 
aivil muhafız kıtaatmı yuhaya 
tutmak için (Del Sol) meyda
nında toplanmıştır. Dahiliye na
zırı nezaretin penceresinden 
çıkarak balkı sükuta davet 
etmiştir. Mumaileyh, (A. B. C.) 
guetesi binasının kapatılarak 
mUhUrleneceğini söylemiştir. 

Nümayişçiler, (Alcak) soka
~nda inşa edilmekte olan 
(El Debate) namındaki Kato· 
lik gazeteye ait aatış baraka
IUU yakmışlardır. itfaiye ef
radı öğleden sonra kıral 
taraftarlarının merkezlerine gi
derek orada ctimburiyetçilcr 
tarafından yakilmış olan ara
balan ıöndUrmıya teşebbUs 
ettikleri zaman, halk itfaiye 
otomobillerini durdurmuş las
tiklerini patlatmış ve vazife
lerini ifa etmelerine mAni ol
muıtur. 

Polil kırallık taraftarlarının 
lideri Marki de Lucatenayı ar
bedelerden mes'ul addederek 
tevkif etmiıtir. Halk, A.B.C. 
ıue·leıi binaımın önüne gide
rek binayı taılamı~ ve yakmı· 
1• tqebbüı etmiştir. Neticede 
ltirçok kiti yaralanmııtır; iki
lhıin yarası ağırdır. Buna rağ
men halk A.B.C. binasının 
lathıde kalmakta israr ettiğin· 
den va tehditklr vaziyetinde 
deYam eylediğinden müddei 
umumi M. Kalaraza halka hi
taben ıu ıözleri ı6ylemiıtir: 

11Mllselllb kuvvet efradın-

4aıı bazıları ıayet bak ve aa
llhiyetleri haricine çıkmı~laraa 
bunlar ılddetle tecziye edile

Bu ıırada dansözün babası 

genç zabitin babasını yaralıyor 
ve idama mahkum ediliyor. 
Dansöz (Hay Tang) babasını 

çok ıevmektedir. Onu kurtar
mak için kendisini zabitin ba~ 
basma teslime mecbur oluyor 
ve •onra da intihar ederek 
sevdiği zabitin kollarında can 
veriyor. 

Artistikte: 
Ren Kızları 

Artistik sinemasmın bu haf
ta göstereceği ( Ren Kız!arı) 

şen ve şakrak bir Alman fil
midir. 

Mevzuuna gelince: Darülfu
nuna devam eden dört genç 
kız geceleri bir gazinoda şarkı 
söyliyerek hayat1arını kazanı

yorlar, gündüzleri de mektebe 
gidiyorlar: Bu suretle hem tah-
sillerini tamamlıyorlar~ hem de 
bir miktar para biriktiriyorlar. 

Fakat karnaval mevsiminde 
verilen bir baloda bUttın para
larım bitirip on paruız kalı
yorlar. Bu vaziyet karşısında 
tekrar para kazanmak ıçm 
dördü birleşerek (Ren Kızlan) 
ismini verdikleri bir çalgı ta
kımı kuruyorlar. Bu faaliyet 
esnasında dört kızdan biri 
Hanı iıminde zengin Ye kibar 
bir ırençle tanışıp aeviıiyor. 
Hans bu kızla evlenmek 
' 
iıtiyor, fakat babaıı bu izdi-
vaca razı olmıyor. Neticede 
genç kızın ldt bir çalgıcı 
olmadığı, bilAkiı sonradan fa· 
kir dOtmüt kibar bir aile 
kızı olduğu anlaşılınca iki 
genç nil<Ah rabıtasile mes•ut . 
0 luyorlar. 

ORTADA VE SACDA: AMiRAL BİRD, SOLDA REN KIZLARI, 
AŞAGIDA SA~DA HAY TANG, SOLDA HAY ALIN 

SONU FlLIMLERİNDEN SAHNELER 

. 
Melekte: 
Hagdelberg 
Şarkısı 

Gloryada: 
Hayalin Sonu 

Liyan Hayt. filmin mlimes
silesidir. Bu kadın Oir dansöz 

Melek sinemasının bu h:ıfta 'b' ve şantözdür. Her dansöz gı ı 
göstereceği filim iki darülfü- birçok, fakat başlıca olmak 
nun talebesi!.! bir genç ara- ı zere üç aşıkı vardır. Biri bir 
smdaki aşk macerasıdır. Mii· ont, diğeri bir imperazaryo. 
messilleri Betty Bird, Willy iyan Hayt, bir müsamerede 
F orst ve Bornemandır. şarkı okurken ıslık çalan meç-

Darülfünuna devam eden bul bir adamın hakaretine uğ
iki genç tek bir kızı sevmek- ram ıştır. Fakat genç kadının 
tedir. Kız ise bunlardan yalnız aşıkları tarafından yapılan bü
bir tanesite alakadardır ve tün taharriler ıemere verme
onunla sözleşerek evlenme miş, adam bulunamamıştır. Bu 
kararı veriyorlar. Fakat öteki arada genç kadına bir kAtip 
genç bunu hazmedemeı; ve lazım olmuştur. Gazetelere ve
rakibine düello teklif eder. rilen bir ilin üzerine bir takım 
Düellonun mutlaka yapılması adamlar müracaat etmiştir. 
lazimdır. Aksi takdirde icabet Bı:nların arasında müaamere 

gecesi genç kadına hakareti etmeyenin Darülfünun hayatına 
veda etmesi lizımdır. Kız ise 
ıevgilisinin ölmesi endişesile 
düelloyu akim bırakmak isti
yor ve geceyansı sevgilisinin 
evine gidiyor. Fakat bu suretle 
kendi nam~sunu da tehlikeye 
koymUf oluyor. Nihayet bir 
takım meraklı maceralardan 
ıonra düello kararı geri alını
yor Ye genç kız ıevgilisile 

baıbaıe kalıyor. 

MAJİK : Geçen hafta baş
ladığı Kuımet filmine devam 
etmektedir. 

yapan adam da vardır. Liyan 
Hayt, bu talipler arasından bu 
ırenci seçmiştir ve bir müna
ıebetini getirerek de o ak
ıamki tarzı hareketinin mana
ıını ıormuştur, Gencin verdiği 
cevap tabii ve basittir. Şarkıyı 
beyenmedim. 

Delikanlıların bu açık ce
vabına rağmen kadınla erkek 
arasında tatlı bir alaka baş 
g-östermiştir. Fakat erkek fa
kirdir. Bu güzel kadının ken
disine gösterdiği meyil batını 
döndürmüştür. Kendisini okadar 
betbaht hissediyor ki nihayet 

iElhamrada: 
ıKutup Seyahat ı 

Elhamra sineması, dünden 
itibaren me hur Amerikalı kA
şif Amiral ( Bird ) ın kutuba 
yaptığı heyecanlı bir keşif 
seyahatine ait macera dolu bir 
filmi göstermektedir. Bird, meş
hur bir tayyarecidir ve Lind
bergten sonra Bahrimuhiti mu
vaff akiyetle geçen 'bir adam
dır. Otuz kadar arkadaıile 
berarber kutbun buz sahra
larında geçen mahrumiyet ve 
meşakkatli hayatı, bu cesur 
adamın etrafında manevi bir 
bale çizmiştir. 

Bu filimde şimdiye kadar gör
mediğiniz, tabiatin müthiş un
aurlarile yapılan mücadelelere 
ait işitmediğiniz sahnelere şahit 
olacak ve daha fazla olarak ta 
umumi malümatınızı, bu mü
nasebetle ve eğer filmi gider 
görürseniz, bir haylı ırenişlet
miş olacaksınız. Kar ve buz-
dan yapılmış evler içinde yaşı
yan, elbise yerine ayı posteki-
ıi giyen insanlar tabiate nasıl 
mukavemet ediyor ve bu şe-

rait altında yine nasıl çalışa
biliyorlar? Buna hayran ola
caksınız. 

---=<========================= 
selameti başım ahp uzaklaş-

makta buluyor. filmin aldığı 
isim, işte bu hüztinlü neticeden 
ileri geliyor. 

oektir.,, 
Nihayet ahali " Y aşaaın 

Cnmhuriyet 1 " diye bağırarak 
dağılmıya muvafakat etmiştir. 

Amanullah Han 
Kahire, 10 (A.A) - Sabık 

Afgan Kıralı Amanullah Ha
nın haç vazifesini bitirmiş ol-

Meşhur Komik Şarlo iddia Ediyor: Birgün 
G lecek Kokulu Filimler De apıl caktır 

duğundan cumartesi gUnU Cid
deden Süveyşe müteveccihen 

areket etmiş olduğu haber 
yeriliyor. istihbara nazaran 
ltaly daki ailesi nezdine av

et edecektir. 

Anupada bulunan Şarlı 
Şapleo, ıinema hakkında çok 
pyanı dikkat bir yazı yazmıı. 
Meşhur komik aeall filimden 
ıonra kokulu filimler yapılıp 
yapılmıyacağını ıoruyor ft 

me eli, sinem perde•lnd. 

bir bahçe g6ıterlldlti zaman 
derhal ıinema ıalonuna nefts 
bir koku yaılyıp yayılmıyaca• 
tının nasıl temin edllebilece· 
tini arqbrırken fikrini f&yle 
uılabyorı 

- Sinema, bence ıiyah 

ve beyaz renklerin ahengidir. 
Zıyalı perdeye renk koymak 
manaıız bir ıeydir. Fakat bir 
,Un ıelir, kokulu filimler 
yapılırsa hiç hayret etmem. 
ÇOnkU musiki ve ıeı nasıl 
filme naklediliyorsa koku da 

ayni suretle nakledilebilecektir. 
Fakat bu koku meselesinin 

haddini kaçırmamak ta çok 
mühim bir meseledir. Çünkü 
haddi maruf aşırılacak olursa 
aan'at noktasından sinema öl
diirülmtiş olur 

Samsunda Lik 
Maçları 

Samıun ( Hususi ) - Mınta
kamız, bu sene lik maçlarını 
tertip etmekte bıraz geç kaldı, 
Diğer mıntakalar gibi vaktinde 
netice almak için her hafta 
iki oyun yapmak machuriye· 
tinde kaldı. 

İlk maçlar 8-5-931 de tütün 
ıimendifer, Halkspor- İdman 
yurdu takımları arasında ya· 
pıldı. Şimendifer takımı sıfıra 
karşı bir aayı ile, idman yur
duda ikiye karşı üç sayı ile 
walip geldi ıslaha muhtaç 
olan apor aahasının bir şekle 
ıokulması için belediye çalı• 
şıyor. 

Tenis 
Samsunun federe edilmemlı 

d6rt ıenelik hayata malik 
tenis kulnbn bu defa esasla 
bir teıkillttan sonra muntazam 
bir yurt haline retirildi •• 
kUıat resmi yapıldı. 

Viyana da 
Türk 
Gecesi 

Viyana, (Hususi) - 5-5-931 
ıalı... Bu akşam Viyanadald 
Türklerin, hemen çok sevinç 
ve neşe ile geçen bir akşamı •.• 

Burad• tahsil eden genç 
kompozitörlerimizden Hasan 
Ferit, Necil Kazım Beylerin 
i9tiraki ve Türk sefarethane
ainiu himayesile bir Türk ak· 
ıamı tertip edildi. Viyana (Mu• 
•İkverein) nin ıalonu bu ak• 
ıam, yalnız Türk musikişinas• 

!arının yeni eserlerinin çalın

masına tahsis edilmişti. 
Büyük salonda, konser saa· 

tine doğru, tek bir yer bulmak 
kabil değildi. Salonun bir kıs· 
mını buradaki Türkler, büyük 
bir kısmı da Viyanalılar ve 
ecnebiler tarafından işgal edil· 
mişti. Bu da modern Türk 
musikisinin Avrupalıların ne
kadar ehemmiyetle alakadar 
olduklarmı gösteriyordu. 

Saat yedi buçukta başlıyan 
konser, Necil Kazım, Hasan 
Ferit b~ ylerin en son eserleri 
ve bir de Cemal Reşit beyin 
( Zeybeğile ) nihayet buldu. 

Musikişinasların yeni eserle· 
rinde hakikaten muvaffak ol
dukları görülüyordu. Her par
çanın sonunda alkışlandılar. 

Okadar ki, üç dört defa sah
neye kadar gelip halka bizzat 
teşekkür etmek mecburiyetin
de kaldılar. 

Viyana gazetelerinin mU· 
nekkitleri parçaların büyük 
muvaffakiyetle kompoze edil· 
diğindcn bahsederek ; Türk 
musikisine iyi bir istikbal ha· 
ı:ırhyan genç musikişinasları 
tebrik ediyorlar. 

Bedi Zig" 

Bir iflas Kararı 
Afyon, (Hususi) - Bolvadin 

Asliye hukuk mahkemesi tüc
cardan Gömbe zade Hasan 
Hüseyin Efendinın iflasına k&'" 
rar vermistir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimi~ 

Vatandaş Hakkma Hürmet 
Edelim 

Altıncı Bakırköy itfaiye 
ltupuna mensup foför Abdur
rahman Efendi lekeıiı bir m
rette vazifesinden aynlmııbr. 

1 Alikuının kesilmesi için itf ai· 
Ye mndürlüğü tarafından grup 
imirliğine kat'ı alaka ettirilip 
eline bir vesika verilmesi bil
dirilmiştir. Fakat on bir gün· 
denberi bir muamele yapıl
ınamış ve grupça cevap ve
rilmemiştir. 

Bu adamcağız çalııacağını, 

fakat elinde vesikası olmadığı 
için çalışamadığını söylüyo1:. 
Ve şikayet ediyor. Evladı la
tanı işinden, ~cünden etmek 
doğru mudur ve bu salahiyeti 
lcim kime vermiştir 7 

8UyUkada Muhtarmm Cevabı 
Muteber gazetenizin l O Ma

Jıs 931 tarihli nüshasının 
beşinci sayfasında ( Büyüka-
dada üç dert) 11erlivhalı ve 
birkaç Bliyllkadala imzasile 
ıönderilen yazının ikinci ben
dinde heyeti ihtiyariyenin tan
zim eylediği ilmühaberler için 
birden on ve yirmi liraya 
kadar llcret talep edilmekte 
olduğundan ıiklyet olunmak
tadır. 

Mezkur bentteki ıikiyet, 
ıahıs ve madde gösterilmemesi 
itibarile hilifı hakikattir. 

Bu hususta müşteki bulu· 
nanlarm mercii aidine müra
caatta muhtar bulunduklarının 
nıuteber gazetenizin aynı say• 
f asına derci rica ve bilvesile 
takdimi ibtiramat olunur efen
dim. 

Büytıkada ihtiyar heyeti 
namına birinci muhtar 

Salahattin 

Cevaplarımız 
Sadai oğlu Avni Beye: 
Mektubunuzu ait olduğu 

lllakama gönderdik. lkazınızın 
lınınD tesir yapacaj'ını ümit 
edelim. 

- TAKViM 
Gla sı 13 -Mayıı- 931 Hmr • 
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MEMLEKEf SAYFASI 

Kupa maçını kazanan Samsunun Halkspor taklmı 
Samsun, ( Biraz gecikmirtir ) - Bura kulüpleri arasında 

yapılacak maç galibine verilmek üzere tertip edilen kupa 
maçı neticelenmiştir. Finale kalan Halkspor kulübü (Sabık 

Türk ocağı ) takımı ile Tütün fabrikaaı kulübü aaat ikide ve 
yağmurlu bir havada karşılaşblar. Hakem Şimendiferciler ku

lübünden Talat. Beydi. Her iki takım, kupaya sahip olmak 
için büyük bir enerji ile çalıfıyorlardı. iyi bir maç ıeyretmek 
üzere gelen halkın neşesi, havanın müıaadesizliği yüzünden 

kalmadı. Müsabaka da bire kartı iki sayı ile Halkspor kulü

bünün lehine bitti ve kupayı aldılar. 
Hamit 

~-----------------------_,__----------------~,~..-..1 

Tokat• ıelen Sivas liselileri ve izcileri 
Tokat, (Hususi) - Son sıt\nlerde Tokat, oldukça heyecanlı 

bir ıpor bayatı yaıadı. Bu faaliyetin başında göreş mllsaba-

kaaı ı•liyordu. Maruf pehlivanlardan Y enihanlı Sicim oğlu 
Halil, Amuyalı Hüseyin ve Mahmut, Zileli Mahmut pehlivanlar 
1Ure9ti. Aynı zamanda T okatı %iyarete gelen Sivas Lisesi takımı ile 
Tokat Askeri Takımı karşılaştılar. Liseliler (0-3) galip geldiler. 

Bu münasebetle miaafir İ%cİ ve mekteplilere yapılan hüsnll 

kabul çok parlak olmuş, memleket ~ençliği, kimilen, bu me
raaime iştirak etmiştir. 

Takat Gençler Birliii ile Siva~tan gelen izci takımının 

maçı, seyahat yorgunluğundan dolayı yapılamamıştır. 

Adanada Ziraat Siirtte Kimsesiz Çocukların Mürefte Petrolleri 
Havalar Müsait Gittiği * .. * * Bir Heyet, Müreftedekj 
İçin Son Feyezan Fela- j HimaJıesi için Ne Yapılıyor? Petrol Şirketinin Alet-

keti Hafifliye~k ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ lerine Kıymet Koyd~ 

Adana, (Hususi) - Son Cey- Mürefte, (Hususi) - Müref-
han feyezanının bir bataklığa 1 tcde petrol taharri ve bulunan 
çevirdiği Çukuruvada aon gün- membaları işletmek üzere bu-
lerde hararetli bir faaliyet raya Sondaj alab gönderen 
iÖze Çarpıyor. Birkaç gün- Türkiş - Amerikan petrolyom 

denberi havalann oldukça mU· ı ıirketinin buradaki aletleri 
ıait gitmesi bu faaliyete vesile haciz altına alınmıştı. Bunu 
vermiıtir. Allkadarların tahmi- 1 yaptıran Hasan Mustafayef 
nine göre havalar . bu ıekilde ; isminde birisidir. Şirket mü-
devam ettiği takdirde batak- dürü Mister (Oblrien) in Ame-
lık ıabaıı çok kısa bir zaman· rikada bulunduğu zaman (IO) 
da kuruyacak, bu suretle sey- bin liralık bir alacak iddiası 
llp felaketi nisbeten hafiflemiı yüzünden konan bu haczin 
olacaktır. fekki istenilmiştir .. Bunun için 

Bu senenin arpa mahsulU de aym yedisinde Istanbul Bi-
bu ...A%el hava vaziyetinin ne- rinci Ticaret Mahkemesi namı· 

~u Siirt kasabasının umum! manzarası N · S t z b KA "b" ticesi olarak hafta ıonunda na aıp ua , a ıt atı ı 
biçilmiye başlanacaktır. Siirt, (Hususi) - Kimsesiz ve yetim çocuklan himaye et- Memduh, lktısat .Vekaleti Mü· 

hendislerinden Kenan Beyler 

Bir Polisin Cinayeti 
İzmir, 11 (Hususi)- Hasan 

Hüseyin isminde bir polis me
muru Abbas ağa tarlasmda 
ehemmiyetsiz bir sebepten bir 
kurşunla Enver ve Mehmet 
isminde iki kişiyi yaraladı ve 
yakalandı. 

mek için Siirtte canlı bir alaka var. Bu yavrulara bir parça 
tesisatın kıymetini tesbit et-

yiyecck, sırtlarını ısıtmak için biraz giyecek temin etmek llzere mek için gelmiş vazifelerini 
burada bir müsamere tertip edildi. Muhitin imkinı nisbetinde yapmış ve dönmüşlerdir. Şir

çalışıldı ve istiğna gösterilemiyecek bir netice elde edildi. Bu ket müdürü de buraya gel
mesai böyle devam ederse, Siirdin bakımsız ve kimsesiz ço- miştir. Haciz fekkedilir edil
cuklarından bir kısmı mühimmi kurtarılmış olacaktır. Fakat mez faaliyetin başlıyacağı ha-

beri Müreftelilerde cidden bü-
bütün emel şu olmak lazımdır. Alakayı ve çalışmayı bırak- k b yü · ir sevinç uyandırmıştır. 

mamak. Nadir Talat Behçet 

Güganda Sergüzeştler Arasında f\'o. 1 · 1 olduğu paketini uzağa fırlattı. ı 
Paketin içinden parça parça 
bir pantalon ile ayni halde 
bir gömlek ve bir çift iskarpin 
çıktı ve hemen bilinmez nere-

( Sen Dominik ) te doğmuş, \ 
on beş sene evvel Fransız 
Gilyamna gelmiş, diyar diyar 
dolaşmıştı, san 1 ah altın ara
yıcılıkb: 

tebessümü biraz daha geniş
ledi. 

GAZETECi Al TIN PEŞiNDE 
Sen Lorandayım: 
içinde basit bir otomobil 

düğmeıinden son sistem oto
ıno bile kadar her şeyi bulunan 
ınUstemlike dükkinlarından 

~irinin karşısmda dolaşıyorum. 
Önümde nalınlarını takırdata
rak yürüyen bir zenci kızı. 
köşede süprüntüleri didikliyen 
aiyah kanatlı bir kuş, bir ke
narda çıplak derisini yala
makla meşgul uyuz bir köpek, tan taraftada eşya taıımakta 
ullandığı el araba.sının lize-

~.nde uykuya dalmıt sabık 
ır mahküm var. Sıcak mem· 

lcketlere mahsus gUneşin 
•ltında her taraf sessiz. 
Fakat barakadan arkasına yep· 
"~ni bir esbap gimiş kısa boylu 

r adam cıkh. Uzaktfn ma1· 

karalara benziyordu. Bununla 
beraber yaygın burnuna ve 
kalın dudaklarına rağmen 
hangi ırka mensup olduğunu 
tayin etmek müşküldil. Kıvn
larak yukarı doğru kaldmlmış 
bıyıkları, siyah, sarı, kırmızı 

yara yerleri ile dolo bir derisi, 
nasır içinde kalmış elleri vardı. 
Güçlü kuvvetli bir adamdı. 

Yana doğru biraz e&'ri dö
nen boynu ile yavaş yavaş 
ilerledi. 

Camakanlarır.dan balmumu 
mankenler üzerinde uzun müd
det dura dura bazı yerleri 
derin çizgiler peyda etmiş bez 
elbisesini gidikten ıonra boy
nuna da IAstikten birde yaka 
takmıfb. 

Sokakta birkaç adım ilerle-
clikten sonra elinde tutmakta 

den zühur ediveren sabık bir 
kaç mahkum tarafından kapı
şıldı. 

Bu esnada adamın ta!D kar
şısındaydım, gözü, bana isabet 
eder etm~z: 

- Bonjur, dedi. Nasılsın, 
ıel istersen birer kadeh to
kuşturalım. Geçen hafta tam 
bir buçuk kilo, anlıyor mısın 

tam bir buçuk kilo altın çı

kardım, para yiyebiliriz. 
( Sen Loran ) nın nadir kah

Telerinden birinin yanındaydı. 
Beni birazda zorla sllrilkledi. 
Mühmel kıyafetinde askeri gar
diyan ların karşısında içtik. 

Ozaman adam kendisini 
takdim etti: Hergill isi bir 
kuvvete malik iÖrilnen bu 
adam tesadüfün garip bir cilvesi 
Ue ( Şeroben ) adını taşıyordu. 

- O vakitler günde dört 
beş gram bulduğum olurdu, 
diyordu. Selina birer kadeh 
daha getir. 

Hizmetçi kız emri ifaya 
koşarken o devam ediyordu. 

- Bir hafta evvel ıehre 
dönerken bir dere kenarında 
oturdum, küçük bir kuyu ka
zarak çıkardığım toprağı ele-
dim. içinde mercimek büyük
IUğünde iki tane altın parçası 
bulmayım mı? Hemen oraya 
yerleştim. Fakat maalesef bu 
esaslı bir damar değildi. Bana 
ancak bir buçuk kilo vere
bildi. 

Şeroben cebinden bir de
met bankonot çıkararak bu bir 
buçuk kilo altının kAğıt halin
de temsil ettiği aerveti gös
terdi ve bu aırada kadehlerle 
yanımıza gelmiş olan Selinanın 

.. 
Dört gün sonra Şerobeni 

bir daha gördüm ve derhal 
tanıyamadım. Arkasında yeni 
elbiseden eser kalmamıştı. 

Üzerinde parça parça bir 
triko, ayağında delikleri iplik 

r ile sıkılarak kapatılmış bir don 
l vardı. Yağlı kasketini kirli 
parmaklarının arasında tutu
yordu. Göz kapakları ıiş, yüzü 
gözü yaralıydı. Dö-eüştüğü an-
laşılıyordu. Bana başına gelen 
felaketi anlattı: Genç Selina 
ltıtüfkar davranmıştı, fakat bu 
memlekette mUzeyyenat ile iyi 
yemek bahalı idi. Fazla olaıak 
biı gece Çinli mahallesine gi
dilmiş, vaz'ı ve tavru aevimli 
görünen sabık mahktimlardan 
bir gurup ile birlikte yemek 
yenilmişti. Şeroben hadisenin 
mabadını bilmiyordu. Y alnn: 
erteıi giln kendisini meıaris
tana yakın bir çukur içinde 
bulduğunu hatırlıyordu. Vücu· 
dn yara bere içindeydi. Yeni 

Sayfa S 

Kadın Ve Kalp 
işleri 

Genç Kızlara 
Metres Olmak 
Teklif Edilirl\1i? 

Bu Adamların Hüsnü 
Niyetine İtimat, Aldan
mağı Kabul Etmektir. 

Bir genç kız bana ıoruyon 
" Yirmi yaşında bir genç 

k.ı%ım. 38 yaşlarında bir adamla 
tanıştım. Bu adam vazifesi 
icabı aeyyardır. Dünya do
laşmış, çok bilmiş bir adam. 
Beni sevdiğini ıöyliyor. Ben de 
ona karşı lakayt değilim, fakat 
ilk buluşmamızda aıkını ilAn 
ederken, benimle evlenmesi 
mümkün olmadığını, çünkn 
aramızda yaş farkı bulundu-
tunu, beş on sene sonra 
kendisi ihtiyarladığı halde 
benim genç kalacağımı söyledi 
ve biltiln bu sebeplerle benimle 
evlenemiyeceğini anlatb. 

Sonra, arzu edersem, eToo 

lenmemek şartile beraber ya• 
ıamıya ve her türln fedakar
lığı yapmaya hazır olduğunu 

ilave etti. Ben ıaşırdım. Çün
kü ailemin vaziyeti icabı evlen• 
mek ihtiyacındayım. Fakat bu 
adamın teklifini pek kavrıya
madım. Beni ikaz eder mi· 
siniz?,, 

Bir dul kadına b<Syle bir 
teklif yapılabilir. Fakat bir 
a-enç kıza metres olmayı teklif 
etmek, aşkla, samimiyetle telif 
edilemez. Bir adam kendisine 
karşı alaka duyduğu bir kın 

bağlamak için evlilik yerine 
metres hayatını tercih e~iyor. 
Fakat bu teklif bir genç kıza 
yapılamaz. 

Bu vaziyette bir genç kızın 
yapacağı şey erkeğin aşkını 

başına vurmak ve ona iyi bir 
ders vermektir. 

Genç kızlar, hayatı ve is
tikbali iyi göremezlerse mağ
durdurlar. Fakat onların bu 
saflığından istifade ederek 
kızları felaket ve sefalete 
ailrüklemek doğru değildir. 
Genç kızlar kendilerini bu 
kabil erkeklerden daima ko
rumıya çalışmalı, bol ve boı 
Yaitlere inanmamalıdırlar. 

Hanımtl:g;ıl! 

Kocanızı, ~cvgllinl:d, ni,anlınızı, 

tanımak iatcr misiniz ? Bize doi· 
dufu tarihi bildiriniz. sız. onun 
ahl~k ~c tabiatini ıöyllyelim . 

' 

elbisesi ile şişkin cuzdanı da 
uçmuştu . 

- E, Şeroben timdi ne 
yapacaksın? 

Başını salladı. 
- Burada iş bulacağım. 

Tekrar kazma kürek, takım 
bir sandal ve biraz da konse:
va satın alacak kadar para 
biriktirmiye çalışacağım. 

- F nkat burada yevmiye 
on franktan fazla değildir. ih
tiyacın olacak parayı bir ke
nara koyabilmek için bir sene 
çalışmak lazım .. 

- Evet .. Öyle ... Biliyorum ... 
Düşündüm: 
- Şero'>en, beni dinle, sa

na bir iş teklif edeceğim. Sen 
orman hayatını ve altın ara
yıcılığını biliyorsun. Benim ise 
biraz param var, hır heyet 
teşkil edelim. Beraber çalışa
lım. Karı taksim ederiz olur 
mu? 

- Hay hay üstat 
Bir gün sonra dere kena• 

rından ormana dalıyc-dt le, 
lfte aıbn arayıcılığım boyle 
başladı. 
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Sırrı Beg Asıl Tenkitlerini 
Bütçe Müzakeresine Saklıyor. Resminizi Biz& Gönderiniz, 

* * * H. Vekilinin Cevabı 
Ne Tesir Bıraktı? 

Size Tahiatinizi Sögligelim ••• 

(Bat tarafl t inci sayfada) 

mUstakil meb'us intihabma 
mfisaade etmekteki gayeleri 
memleket için hakikaten çok 
faydalı olacakta. Tenkitleri
min daha mnhim noktalarım 
dinlemek için bütçe müzake
relerini beklemek lizımdır. 

- Müstakil meb'uslardan 
başka söz söyliyen olmayışı 
sizin müstakil grup namına 

hareket ettiğiniz manasını ver· 
mez mi? 

- Bu nokta kat'iyyen Yarit 
değildir. Ben, s~rf şahsi kana• 
atlerimi söyledim. Burada bu-

~' halinde phfacaldar .,. 

- MO.takiller arasında te
aanüt vuku bulup bulmıyaca• 
ğmı ati a-österecektir. 

Hariciye Vekilinin Cevabi 
Sım Beyin sözleri burada 

hitam buluyor. Diğer taraf
tan ayni utin, Avrupa dev
letlerinin aralanndaki baza 
mllzakerelcre bizi doğrudan 
doğruya davet etmemelerine 
dair sorduğu sual kimse tara
fından üzerinde tevakkuf edil· 
miyen bir nokta olmak iti
barile fayam dikkat g6rlll
mil~tilr. 

lunan müstakillerden yalnız Bu auale Hariciye Vekill-
ikisini şahsen tanırım. Maama· ) Din uzunca olarak verdiği 
fih onlarla da henfiz ıelim- cevap bir çoklannca belde
uışOlll bile değilim. nilen tatmini husule getirme-

- Müstakiller mecliste bir miştir. 

/. '~ 
l ~.~ 
\tıı~ 

a ... ı.w btse pcler· İ'& •i&• 
tabtattam elJU7ebOlrls. F lumua 
lcla sladertlecek realml• ı,i ve taltll 
pnda çekll•lt ...._ llD•clır. T•1d 

mlt.J\uı&aı•tt •Utaleuı... hataya 
el ••ha. • TalliAtlertn& aalamak llaere lttse re--
.tm pcler•• karlleıiala bakkıada 
aGteb&Mt.a&am• mlltaleuuu af'ltld 
.. tutanla ekuyaa.uını.ı. : .. 
. Nui/ heg :Perşeye karıımu 

görünmekle 
beraber muhi
tinde cereyan 

eden lıadisele· 
re kup lnllte
ceuiatir. Fikir
lerinde musir
dir. Buan inat
çı olur. GeYe
zeliktea lıo,. 
lanmaz, men

faatlerini ve --mimiyetinl israf 
etmez. 

Markası, cinsinin mükemmeliyetine teminatbr. 
MİMARLAR 
İNŞAAT CimStAHTPLE"RI 

Sizin de Çimentoya ihtiyaanız vardır. 

işleriniz için Musirren 

KARTAL ANADOLU Fabrikuınaa YUNUS 
PORTLAND ÇİMENTOSUNU isteyiniz. 

1931 
BAŞLAMIŞTIR 

KOD AK 1931 

Mükafat yekunu 
212000 Lira 

Amatör fotoğraflan Beynelmilel 
müsabakası 1 Mayıs • 31 Ajustoı 

Mükafat yükiinu 
212000 Lira 

Hepiniz işti
rak ediniz. 

Size verilen bu 
fırsattan istifade 

ediniz. 

Bir tek resim 
~ 23,660 Lira 

kazanabilir. 

Resimlerinizi 
gönderiniz. 

MATBU ŞARTLARI İSTEYİNİZ 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CA US TEŞKİL.ATI 
- Yazan: Makenzie-

- Her nasılsa Almanlaruı 
milletçi idarehanesini tarassut 
ettiklerini aklına koyar ve Aca· 
.Jemy sokoğında görünmemek· 
liğim için bana aiddetll bir 
emir gönderir. Doğrusunu d
terıeniz bu benim çok hoıuma 

gitti. Fakat ferdası g(bı 
bir teskere daha yazarak 
meUU"lığın ikinci yolu Ozerin· 

de, soldan itibaren d6rdilncD 
!l4:l.IU taıı önllnde saat tam 

No.28 

dörtte kendisine müliki olmak• 
lajımı bildiriyordu. Meıarhja 
biliyor musunuz? Atinamn eD 

ııcak yeri! tam saat dörtte 
buram buram terliyerek mezar
lığa aittim ve soldan dördnnctı 
mezar taşının önnnde bekle
miye bqladım. V den hiçbir 

eser yoktu. Bir ıaat daha 
bekledim. Etrafımı bir ıOril 

çocuk sardı. Galiba nerde İM 
bir mezar kazanacatını zanne-

diyordu. 
Her ne bal iae saat bet 

buçukta V nin geldijint g6r
düın. Koca gözlüklerini tak· 
mq 6nllne bakarak ilerliyordu. 
Tam ltendiıiııe yaklqıp konu
şacatım vakit, bqmı bile çe
virmeden dişleri araımdan ho
murdandı : "On adım arkam· 
dan takip et ve beni tanımı
yormuı 'gibi yilz adım daha 
yDrn., dedi. 

V önde, ben arkada yüz 
adım daha ıittik. V birden 
bire arkaya d6ndll ve yine 
bana bakmıyarak, ıeriainıert 
beni yUı adım daha takip et, 
sonra da ıol doğru yine eW 
adım daha takip et,. dedi. "İyi 
amma binb8.flm ••• ,, dem.iye 
kalmada, aB.ıümll kesti, " ko-

Onnilc Hıdfr6tu1 El. Ker · 
dl halinde Ye 
sakindir. Go
rnlto Ye g&VfA• 
la faaliyetJerdeı> 
ziyade sesizc• 
ve muayyeo 
işlerle meıgul 

olmak ister p.r· 
latanlık yapa• 
mu, nOmayıı 

ve alayıı da
vasında bulunmaz. Derli ve 
topludur, derbederlikten Ye 
aawukluktan hazzetmez, para· 
ya ihtiyat ve tasarrufla istimal 
eder. .. 

Adanada Ô.Z Begı Tara 
· -·-·~ · elebblise itina 

eder, zarif et· 
' yaya Ye moda 

ceryAnlanna 
zafı Tardır. T e
ccuilıD ae't'er. 

Kararlarmda 
kısmen milte-

redittir. Teşvl· 
ke 't'e vehme 
kapılabilir. Ka

dın ıncsailinuc: alınıan kıs· 
kançbr. 

* Sadettin Beg: Ciddi ve 
vakurdur. Şah· 
ııw alakadar 
eden knçQk 
meseleJ erden 

dahi almarak 
izzeti nefis me
aelesi yapar. 
Bq kalaruaa 
minnet etmek-

ten endişe eder. 
Kendini r&

... ..:t'.mek ve ke ısinden bahset· 
tirmek ister. Fikirlerine itiru 
edilmemClidir. Sui muameleye 
derhal mukabele eder. .. 

lspiıo Efendi: Çalışkan, 
muta vazı ve 

--~- pişkindir. A
meli işlerde, 
alım ve sabm 

huauıunda da-
•.:h~-:c:..".JM" ha çok muvaf

fak olur. Olur 

olmaz ıeye aJ. 
dırmu, hazim· 
klr olmak ia
ter, kibir ve 

yoktur. Parayı israf 

Rcıia. g8ndcren buı karlleriatl" 
mUtehaasııımına cnabı l'ec:lktlğt lçla 
aabırııx!aıuyor H mektup f&.dererek 
fotofnfilerlııla aklbetlııl ISirenmek lı
tfyorl&r. Bu fotoğrafller lallfar c4~cek• 
tir. Bıa huıuıta milıterlh olmalannı rica 
e4eria. 

nuşma! Konuşma ! ,. diye sura· 
tıma havlayıp yoluna devam 
etti. Bu suretle on bq dakika 
kadar · mezarlıkta dolaştıktan 
sonra V birden bire döndn: 

- Ol aiz mi idiniz Baden, 
birdenbire sizin olduğunuzun 
farkında olmadım, dedi, san· 
ki gökten önüne düşmüşilm 
gibi elimi sıkmıye baıladı, 
dörtten beri, sıcak altında o 
mezarlıkta beklemek sinirleri· 

mi bozmuştu. V ye döndUm veı 
- Binbaşım, dedim, aaat 

dörttenbed bu berbat mezar
lıkta bekliyorum. 

•••. Derhal sözUm.ü kesti, 
hiddetinden adeta kekcliye 
kekliycı 

- Bana binbqı deme, 
delirdin mi? .• n DedJ. Asabi-

--1---------------------------------------Sinemalar 

Nihayet yarın 

ELHAMRA 
akşam 

SİNEMASI 
Sabırsızlıkla 

AMiRAL BYRD 
beklenen 

KUTBU 
REFAKATiNDE • 

CENUBi 
nam muauarıa filmini takdim ed iyor. 

llahallinde btiyllı: ct!r'et ve kunel ı.e.cyfycr>ln 
fedaltlrlıldar &ahasıaa çewlleıı bu cuip n HAKiKi 

Türk~ Ye FrallDtca alidll bir fit ımdır. 
Hqlye ı llektcplilerden bu fflıa , için yalnız 40 kurUf dahullye 

ah nacaktır. 

14 Mayıs Peqembe akşamı tam saat 9 da 

Taksim Talimane Meydanında 
Müsamerelerine Başhyacak Olan: 

BEN AMAR SiRKINDA 
Göreceğiniz 

Hayrette 
bütün şeylerden 

Kalacaksınız 
Biletler 14 Mayıa Perıembe ıllnn sabah saat 10 dan 

12 ye Ye ~eden sonra saat 2 den itibaren Sirk giple
rinden tedarik edilebilecektir. 

Ehalf, Hayvanatı vahşiye siikım cuma 
itibaren her gün sabah saat 10 dan akıam 
kadar ziyaret edebilecektir. 

Satılık Otomobil 1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
Llıtiklerl milceddet, Hatl mov-

cut ve takılde ~·lıemıya müheyya 
ve 300 lira laymet konan bir oto

mobil 14 mayıı perıembo l'ÜnQ 

•aat 13,30 da Meut maaballinde 
aatıJacaakbr. 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, Süreyya B. Apart. 
Muayene saatleri 2-6 teL 23212 

ALKAZAR - Seraeri Kral 
ALEMDAR - Ôldllrea adam 
A S R l - Atk Kepazollfl (V•,.t .. 
ARTiSTiK - GUl~ıl.a Ha7at 
lITUV AL - Kadııı arzııau 
El.HAMRA - Yabancı 
EKLER - Yunan TI7aln T.,._ 
FRANSIZ - Yunan Opereti 
GLORYA - Hayalin Soaıa 
il A J 1 K - Kı•mot 
lıtELEK - Y abaaea 

l lllLLI - Monte Kari• 
FERAH - Dllytlk mO•amere 

1 

OPERA - Volga Km 

ŞIK - Senerl Kral 
(ÜıkOdar) HALE - FJoraııtalı Kemaaca 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
Cumarteal ve çar4amba rünleri aaat 16 dan 18 ve xec• 

19-21 e kadar iki aınıf açılmıştır. Malilmab ticariye, ilmi hHabı 
ticari. usulü defteri: Basita, muuafa, PakradoblU', Amerlk• 
uaulQ ve bankacıbk 4 ay zarhnda tamamen tedriı oluour. So. 
imtihanda mu.-affak olanlara muhasebeci tahadetnameai nrillr. 
ve it tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 mayıa cumarte.i 
gilnG başhyor. Program& meccanen almak ve kaydolunmak lçln 

Beyotlunda Pora Palaa aırasında, Amerikan liaan ve ticaret 
dershanesine müracaat. Husuai ders dahi kabul olunur. 

Agop Pakradoni 

KAVAKLIDERE ŞARABI 
Perapalas oteli müstesna ( ? t ) ; • 
Vagon-li Tokathyan, Abdullalı Ef. 
Tokatlı Ye emsalleri lokantalarla 
lnhiaar aabş mağazası, Dimitrako· 

pu)u, Harti, Hermis, Yenipazar ve ı111r~ 

ems!ll1eri bakkaHye mağualannda .ııil!!~ 

lstanbul Deposu: Galata Omer Ahit h2n No. 12 

yelten adeta tıkanıyordu. Ko
caman yuvarlak gözlerila san· 
ki her birisi bir AJman casu• 
au İmİf iİbi etrafımıza birken 
çocuklara bakıyordu: 

- Bukadar tecrübenize rağ· 
men biraz daha ihtiyatlı dav
ranmayışmaza hayreti dedi •• 
yanıma biraz daha sokularak ı 

- Şu mezar taşlarının ar• 
kaıında kimse ıaklı olmasın? 
dedi. 

- Burasını ıiz intihap etti
niz, dedim. 

- Eve~, Baden, evet bili
yorum. Hata etmişim. Onun 
için hiç söz öylemeden beni 
yine mezarlığın kapısına kadar 
takip et, kapıy varınca ben 
sola dönerim, sen de sağa 
dönersin. Tekrar bu1uştujıımuı 
vekit birbirimize yeni teıadiif 

ediyormuşuz l'İbi hareket ede
riz, dedi. 

Dayanamadım ı 

- iyi ama, dedim, siz saj'a 
saparsanız, ben de sola sapar
ıam birbirimize raatgelmeyiz idi 
V yine hiddctindeu tıkanı
yordu: 

- Burada münakaıaya b~ 
lamayınızl GiSrmUyor musunuı 
etrafımızda gittikçe kalabalık 
birikiyor 1 Dedi ve hiddetli 
hiddetli ön Un o bakuak 
yürlldil gitti. Biriken çocuklar 
hangimizin peşine takılacak· 
lannda bir mllddet tcreddfH 
ettiler. Nihayet yarısı V yi, 
yanıı da beni takip etmiy• 
batladılar. işte azizim V nin 
marifetlerinden bir misal. 

( Arkası var J 



- --
SON POSTA" Sayfa 7 

Bitirildi 

r B.ADIN SALTANAT! 11 
· Tayyare ;; Pi.yankosu".!!..n :::· Keşidesi .J 

fiye ·: Sultan . Başına ~ Gelecek 
layı 

Bugünkü Son Keşidede Kazana! 
Numaraları · Aşağıda · Okuyunuz 

~ 

Çok Çabuk ~. Anlamıştı •. Onuncu tertip Tayyare Plyankoıunun d&rdüncll keşideıioc 
aalonunda bqlanıldı Ye buılhı de de•am olunarak bitirildi. 

Kuanan numaraları qatıki ıntunlarda hulacaluınıı: 

dün Darülfünun konfcrao r 

2ÖrülUyor ki her iki ..... : 
" 111 hayvani arzunun 

-29-
ğUslerini kabarbyorlar H Pa
dişahnı koynuna giren bu 
( gavur } karısına buet ediyor
lardı. 

aa tiren kendi kocası cleğllmlf 
tibi l&kin ve yine ayni vakar 
ve gurur ile odaıına çekilmiş, 
bllk6mdar zevcinden olan oğlu 
(Mehmet) in başı ucunda b ·· in 
kıskançlık elemlerini unutmıya 
çalışıyordu. 

15000 L i R A 60 Lira 1 125) Lir~ 
kıvranayor, Paditab 

Jcaı. da bir an eYvcl 
ın sinirleri teıkin 

hı.an ateıleri ıöndU
' atılmak iştiyakı 

lllıyorlardı. 

.. .(; flı 

oloıuştu. 
Murat, yeni gözdesi 
dığı daireye girme
biitün harem kıxla-

Önlinde, tıpkı Sokul· 
Çesinde olduğu gibi, 

bir alem yaşamak 
İ takımları kuruldu. 

. &aıcndeleri bermutat 
işgal ettiler. (İradei 
iiıerine Macar kızı 
•na o sabahki mavi 
ı ve bu sefer bir 
ın ahengi ve vücu
n erkek iştiyakının 

da daha oynak da
taksetti. 

her iki tard ta tam 
• telmişlerdi. Üçüncll 
tın çılgın bir arxu 

\tın de fazla sarhoş 
~\'İ gözlii Macar dil

oluna. girdi. 

tlit kızartacak aleme 
~•tderek gelen Safiye 
adişahın yanına yak· 
ğına eğilerek: 

~tıdimiz inşaallah bu 
ti güzel eğlenirler .• 
llunu Üçiincü Murat

duyan olmamıştı ve 
~Uradm yüzünde ·biraz 
~'l'nin yerine hafif bir 

lutu indi. Macar kızı 
fa ~ında oldu. Kenci 

" aıten hükürndarm boy(ak kolunu doladı. ve: 
.rernjz bizi bekliyor. 

· tidclim der gibi ihti
~ bakışla yüzüne baktı. 
~dişahın kederini ve 

izaleye kafi idi. 
d hakıılarlarm teşyii 

t Y6rüdüler ve hususi 
~ kapısından girdiler. 

•mber kokusu her 
de suratlarını okşadı 

ine sindi. 

Safiye Sultana, haremin bu 
en gözde gelin sultanına ıe
lince, aanki hatkaaının koynu- Arkuı Yar 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Baltalimanmdaki Balıkçılık Enıtitliıünde iki yatak oclua 

bir yemek odua " bir nlon için lüzumu olan karyola 
laYabo yemek mua •c iskemleal Ye saire bugtınden itibaren 
yirmi gün müddetle münakuaya vazedilmiıtir. Mllnakasa aleni 
oJacakbr. Maywn yirmi ilçüncn cumartesi ,una nat on bette 
ihalesi icra kılınacaktır. Talip olanların % 7 ,5 teminat akçe
l erile yevmi mezkürda komisyona, nllmune ve ıartnameaini 
görmek ftzere Galatada Deniz Ticareti Mtıdürltığll binuuıda 
Balıkçılık Müfettişliğine milracaatlan. 

ZÜMRÜT 
YALOVA KAPLICALARI 

Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
- Romatizma .... 

- Siyatik 
- Arteriyos - Kleros 

1 
1 - Kadın hastalıklan 

- Teneffüsü cihazı hastalıkları l 

CİL T,ASAP AST ALIKLARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYA SUYS ile 
Tedavi olunur. 

OteUe : 60 kurUftan 500 kurqa kadar. 

Yemekler : Tabildot ( Sabah, öile ve akıam dahil ) 

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

Banyolar: 50-75-100 kuruıtur. 
1: 30 
2 : 20 Kuruıtur. 

- Mayıs zarfında otel fiatlarında yüıde 20 tenıilit -

Her Ulrlü maliimat için YALOVA da Kaplıcalar 

MGdOrlGğilne veya IST AN BUL da Seyriıefain Umum 

Mld&rlDk kalemine müracaat. 

- Telefon Bey. 174~ -

Kazanan 

7053 
12000 L i R A 

Kazanan 

35568 
10000 · L i R A 

Kazanan 

17404 
5000 Lira 

Kazananlar 
43434 9810 

3000 Lira 
Kazananlar 

46626 7316 

~000 Lira 
\ Kazananlar 
is9st 28269 

45168 
40112 15837 41891 
30477 

W,00 Lira 
Kazananlar 

j 40790 1974 273 
' 45684 19293 37029 

6210 5725 13640 
29992 4138 21388 
44052 32282 40360 

200 Lira 
Kazananlar 

43110 34300 48769 11869 
49247 31844 23591 25122 
48208 14892 5658 2042 
umo 31297 39935 13561 
48208 91S6 7085 27236 
1~469 42719 24056 340.19 
28354 15962 39158 1~090 
44,)()l 2SG49 352~6 11390 

Kazananlar 
11988 

3287 
42623 
24494 
9333 
6363 

41613 
20691 
.t6994 
42875 
89045 
7~ 

5.120 
44980 
31825 
135.35 
&4193 

2555 
49697 
21636 
41700 
29820 
4: 1 l2 
39930 
8977 
348 

30005 
40603 
27502 

1281 
a63M 
42130 
3303 

30582 
158'07 
6706 
8751 

22594 
14614 
8985 

29573 
7941 

27193 

40796 
40140 
aoooo 
15808 
30254 
42287 
22622 
18235 
20882 
36749 
34453 

~ 
29'l9 

16051 
41470 
22978 
44434 
47588 
2024 

28960 
6644 

11135 
3579'J 
27239 
15328 
45990 
31755 
41879 
37358 
49008 
2049 
9132 

31846 
11699 
39919 
44101 

1886 
13817 
11228 
17597 
38651 
20558 
47305 
35320 
17793 
7617 

27689 
16175 
~277 

16583 
31698 
26962 

967 
19800 
48932 
~ 

32596 
6950 

26574 
22102 
8137 

24464 
1604 

37104 
27975 
13318 

20182 17891 
44756 77!1'1 
14183 12237 
11357 10317 
~75 46450 

34208 9998 
49895 8337 
23846 45480 
I0488 25055 
22559 ~ 
12002 31912 
3800 'J:f 59 

22212 29961 
2717 46487 

18876 33915 
17205 30725 
21705 44511 

5741 2612 
33283 12105 
48591 16341 
46065 3626 
33853 4203 
30933 4289 
4120 ı 1096 

39961 11284 
25551 16108 
38695 22476 
14972 21986 
18058 32504 
25068 44240 
41612 49691 
21940 20555 
21036 33118 
38321 46848 
27051 2497 
4M86 180&1 
2-0056 7338 
32943 42767 
46734 2J4l2 
25975 41741 
13044 45324 
41379 39430 
19197 5383 
19390 10089 
18634 30830 
4'2499 43349 
12461 ao56 
4412~ 19634 
44503 35579 
16831 23710 
39595 16006 
23588 4837 
14387 22236 
26008 33477 
36382 25757 
29651 11230 
41387 2270 
7885 39733 
5081 40874 

a._.,.. ve görümce Padi· 
~ güzeli ile bir oda
'l olmalarına sevinir 
~t. ÜçUncil Muradın 

Ilı Safiye Sultandan 

~· lnuvaffak olabildik· Dr. A. KUTIEL 
'lthirlerini tebrik eder· ·ı Zührevi hastalıklara tedavi-

Çikolatası en meşhur çiko
latadır. Her yerden iste1iniz. 

lkrnmlvelldir. 

13110 li600 i736 
14770 29684 21747 

24620 
42690 

6428 
33000 
23534 
41191 

36862 
38240 

38.37 
22902 

1384 

9514 
36796 
102{.6 
4fıG!O 

37785 
20249 
10168 

31269 
4506 

47146 
19974 

31268 
30565 
15607 
28113 
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luc~HTAD KUCAÖA 

37964 39066 
7662 15176 

36733 32178 

- -- ---------=-:=..-·===-=--= 

4.5906 32874 
33002 38100 1406 

6276 
-- =-n==-=== 

Birkaç gün evveline gelinci· Biraz oturalım istersen. dedi. Atıf B. büfeden rakı şişe-
ye kadar ıenelerce Ferhunde Nermin reddetmedi. Yemek ıile bir kadeh çıkardı. Sonra 
Hanımdan sert, acı, hakareta- odasında oturdular. Hüsniye Nermine dönerek : 
miz. cümleler duyan Nermin H. odasmda uyuyordu. - Haydi, bir kadeh te sco 
için bu ıitayişlerin kıymeti Nermin dedi ki : 

1 

iç, uyursun. dedi. 
haddinden çok fazla idi. Bu - Son zamanlarda bana Nermin güldü: 

SERVER 
sözler bir öksüz kızın kalbin- da bir hal oldu. Kolay kolay - A... dedi, olur mu hiç? 
de en derin noktalara nüfuz uyuyamıyorum. Doktor: 11Si- Atıf Bey bir kadeh daha BEDi . 

f~~:· b duygıılanna müli· 
L"l\t- k U fikri aklen yan· 
'n.~: • .. sevinçle karışık 
~ Rosterdi: 
,, . d d' 
,.,~}' e ı, olur mu biç? 
~ e olmasın? MeselA .• 

, 6~vseın, birini kıs· 
"'' . tlrsem, bana hak 
l&ın? 

Bu teşbih Nerminin hoıuna 
gidiyor, çünkü bazı macera 1 

hayallerine tevafuk ediyordu. 
- Bilmem, diye mırıldandı. 
Ahf 8. onun elini dudakla· 

nna götürdü: 
- Ben seni ıeversem, lı

tanbulu senin için atqe veri
rim l dedi. 

ediyordu. nirden., dedi. Gece yarıların- alarak masamn Ustüne koydu 
Sinemadan çıkıp eve gelin- dan sonra birdenbire uyanıyo- ve iki kadehi de doldururken: 

ciye kadar, Atıf B. Nerminin rum, bir daha gözüme uyku - Öyle bir iki t&neden 
boşuna gidecek sözler ıöyle- girmiyor, sabaha karşı biraz zarar gelmez, dedi, bu zıkkım 
mekte devam etti. Arada bir dahp uyanıyorum, işte o ka- hem iliçbr, hem de zehirdir. 
filmden de bahsediyorlardı. dar. Az içilirse iştah açar, uyku 
Atıf B. de . N1er~inleth bd~rabder - Ben de öyle, ben de öy-

1 

verir, dinçlik verir, çok içilir
mevzudu, artist en me e ıp u- le, ıorma ... Yatağa girerken iki ae mideyi bozar, uyku kaçırır 
ruyor 0

• k 1 ıl 1 d h d Eve geldikleri vakit, Atıf B.: l kadeh ra ı atarsam mışı nuş , Tile•• u arap e er. 
1 

- Daha benim uykum yok. uyuyorum amma... j _ IArka•ı .-a. ...__ 

1 
1 Kazananla , 
aoooı 

14000 
48528 
48700 
49963 
40403 

1655 
24667 

4410 
9482 

14621 
43780 

4314 
39425 
47182 
18067 
7084 
9268 

42761 
25124 
21750 
20872 
15167 
29380 
49007 
30286 
22211 
47164 
25855 
22948 
35165 
49964 
108~ 
1282 

33299 
6055 

35877 
43850 
34984 
40068 
32224 
22632 
46103 
8690 

43506 1197 12.tW 
13743 1786 2740A J 

37375 38106 146211 
20055 ı 6889 1477Z 
28171 15497 21565 
31837 31168 40529 . 

16028 5908 381M 
1279 28707 24305 

a9'l68 30348 31945 
9.lM 27557 17001 

23486 21881 2812fl 
20632 30384 1197Ô 
13852 24180 43533 
34640 J 3058 13201 
44246 23746 9305 
5892 7 458 589'1 

19143 3119 47300 
30512 32813 25265 
46912 36148 13800 
13293 8021 24920 
1678 8490 24048 

19993 31137 31~~ 
15097 2621 46604 
3292 17 1 15 33{)36t 

21208 17542 3059 
46581 4725 1464 
28728 30195 17200 
13641 43612 1272 
38128 9912 49754 
14077 21073 7138 
42133 22402 23804 
17737 8370 36304 
44270 24792 16990 
22128 46356 21691 
~ 41918 40774 
88863 36282 .. 
-48951 ·23263 l ~l 

a8916 34559 15623 
48889 41530 4965 
24999 7010 1446?. 

318 8388 37260 
24845 3903 49380 
39'l58 6150 11591 

1819 -45137 2944 

7575 20'294 
481 o.1 10363 9380 
19633 43813 89'lO 
46769 25069 15590 
32620 2ti877 13914 
24872 •7605 20008 
6103 25741 42284 

31706 38278 41743 
46334 20142 6534 
3614 17440 6509 

10322 2848 21351 
25415 ı 40'l5 27256 
49'l15 15343 26497 
47613 34966 10061 
11931 20445 42218 
12992 25307 29999 
34836 23925 1220'l 36506 

(35) Bin Liralık 
Mükafat 

Bu keşideye ait (.:S.5} bin 
lirahk mükafat b·~gün en aoo 
çeki en aşağıki nı:. m:ıralar ar:ı• 
ıında taksim ediimiştir. 
12597 34378 2713 ~~ 
15418 5583 385~ 
44546 44197 36357 
5923 26402 2383~ 

26993 11506 3694f! 
33052 24530 43200 
27646 28792 20360 
18322 30070 801 ~ 
45217 30720 3607& ' 
18511 27877 1526( 
4481 o ae··... t 870', 

48647 'd03fl 



SON 

2000 

POSTA YENi BiR ·ECLENCE TERTf.P ET'fl 

LiRALIK NAKiT VE MUHTELlf 
E YA DAGITACAGIZ 

Gazetemizin Kura ile Tayin Edecek ·Bir Kısım 
Karileri Büyük, lstanbulda Olsun Taşrad~Ülsun 
Bilaistisna Diğer Bütün Karileri De Kücük 

Birer Hediye Alacaklardır ..• 

Büyük Hediyelerimiz Şuı:llardır: 

Bir Karie Nakden 100 Lira 

" 
" 
" On 

1 
1 
1 
1 
1 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

75 " 
50 " 
25 " 

. 10 
" " Bir Gramofon 

" 
" 
" 
" 

,, Radyo •• klıı .. ı 
,, Fotoğraf 

İskarpin 
Elbiselik kumaş. 

Küçük Hediyelerimize Gelince: 

"SON POSTA" memJeketlmbla • çok 
okunan ıuetelerladq biridir. Bbılvce karii 
Yucbr. Bhıaeuleyb laer karilne l»lylll kıy· 

mette bir hediye Yermeıl maddeten mtimküh 
olamaz. Bu itibarla hediyelerinin maddi kıy· 
metinden ziyade maneYI kiymetine ehemmiyet 
Yermiş ve bu dütünc• ile herkesin horpn 
cebinde tqıdıjı cilzdan, para çantası, çalu, 
ayna, portfoy, fibi kllçnk eıyadan kendiıine 
mahauı birer ç.efit yapbrmıt ve bunlann birer 
hatıra olarak kalınaaını lstediji için Uzerlerino 
"SON POSTA,, damıuına vurdurmuştur. 

MUsabakamızm Şartları 

Gazetemizin bugl1nden itibaren oeırine 
başladıj-ı u Dilnyayı kimler idare ediyor" 
aerlevlıuı altında çıkacak 30 reımi tepla· 
yınız. Matbaamıza getiriniz ktıçtık lıediyele
rimizden beyendiğiniz bir taneıini derhal 

alacaksınız. Bu hediyeyi alırken ıize blr ta
nede sıra -numarası verilecek ft bu numara 
üzerinden kura çekilecektir. 

Büyilk ikramiyelerden birtanesini kazanıp 
kazanmadığınızı ancak bu kur. neticulnde 
anlıyacaksınız. Yokıa kllçilk lıediyelerd~n 
behemehal bir tane alacaksınıa. 

Meı'ul MDdOrı S.6rl 3albn 

. ". ' .. 
• 


