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HERGON NEŞROLUNUR SON POSTA HaJkın g5züdür: Halk bununla görür·] 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halle bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: HaJk bununla aö ler. 
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ACATIN DEVLET İNHİSARI AL TINA 
NACAGI HABERİ DOGRU DEGİLDİR 

SADECE MEMLEK 
MAffSULONON P A 
ETMESi ÇARELE 
TETKiK EDiLECEK 

._ ________________ --ı: 

lii.gü Sıkıntıdan Kurtarmıga Vasıta Aranıyor j Mesele 
.f il. "' . fk g· ti ı Hararetlendi .ooperati ç ıgın bsat ıyase - lcemaı Reşit Bey Ses 

T 1 T Y 1 M ht 1 j.K.raıiçası Hüdadat H. a eme ClŞI 8p1 maSJ ll eme Cevap Veriyor 

~ra, 14 (Hususi) - Son glanlerde 
bu devlet inhisan albna almacatı hak

·~ çıkan rivayetler etrafında yapbğım 
~t fU neticeyi vermiftir: 

Y almz dOflnlllen ve fırka kon..-eıinde 
mevzu babı olacak olan mesele fUdur : 

ihracat mallanmız bu aene elimizde kaldı. 

l.a,ıe bir tasavvur yoktur. Bu rivay.etleri 
t ırazetelerinin ortayR atmasa, haber-

-elaemmiyet verilmesini intaç ediyor. 
&ı • hakikatte ihracatın Ruyada olclup 
~ İllhiaar altına alınmasına imkAn g6rül-
._._._.edir. 

Köylil bu yDzden aılonbya dBftil. Bunun 
sebebi ticaretimizin tqkilıı..z olmuuıclandır. 
Bu tqkil4tmzhk tBccarımızı zayıflatıyor. Kredi 
bulmasana mini oluyor. Binaenaleyh ;ldiaa
diyahmıza dOzeltmek için ilk dlfOaGlen feJ 
ticaretimizi ve iitibsallbmızı tqkilitlandır
maktadır. 

11.a/ıedelerle 
• 

Araziyi 

KagHltiğimiz . ,,. 
• 

istiyoruz ... 
( &. •lllkabn Tiirldyede nefir h•kln Jalııaı Son Poıtıaya verllmlıtır. l 

( Devamı 3 GncG safyacla) 

Büyü İkramiye 
Ne Oldu? 

Piyanko Bayii Sabriye 
Ve Emine H. lara 1400 
Lira Eksik Vermişl • IUlletler tukısına Tiirklye Sea 

ltuallçaaı olarak ftttrak ede11 .... ,~... car Başvekili ile 

1 

.·~· 
Bir Mülakat 

Aiaaanya • Avuturya •iim• 'ı 
itlllfaıulaa Nnra l'tiacaris-

-- Hüt:ladat Şakir Honun 
1 Tayyare piyankosunun evvel- DOn "Milletler Şarkısı" fil-

ki giiokü keşidesinede 100,000 .,inden bahaederken Cemal 
liralık büyük ikramiye 3377 Refit Beyin bir mektubunu 
numaralı bilete isabet etti. Bu ve Ses Kıraliçasa Hiidadat •azlyeti nezaket kesbetti. l 

Atınapa .- Ac •sslatJa 
~ a ..... ~. 
~ umumi harpteft sor.ra J 
~rya ile Macaristan müı· 1 
htJ.u il yaııyamıyacak bir hale j 
~ diler. Bu vaziyetten mus· 
lt.t ip bulunan bu ile= memle
' bu hatanın tamiri için kuv
L_ ~uhtaçbrlar. Bu zarurdle 
~nın da Avusturya gibi 
~Jaya temayül etmesinden 
~)'orlar. Bu münase~tetle 
llaQ •i bulunduğumuz beynel
~ ajanslardan birisi Macar 
tat ekili ile mülikat yapmıt· 
~urnn çok büyük bir ebem
' haiz olan bu mülakat, 

nepediyoruz.] 

~. - Bugikı idi hudutları
~ IDemnunmuıunuz?. 

~OQt Be.tllen - Hayır. Biz 
ld-i İstemiyoruz, fakat bu 
-~t tesisini de istemiyoruz 

TOMBALA--, 
~iisabak~~ız Dün 

Bitmiştir .. 

~lrilerimi~den ellerinde 
~Unan 12 lavhadan biri

:.~eçmelerini ve cumar-
1 gününden itibaren 

1ll'1aiir1Gterek sıra numa
ralarını almalanm 

rica ederiz ... 

1'011ıbcıı ltft,lt a müsabakamızda 
~tUı en evvel dolan 

la,ınuzın lıepsi birer 
"4ı 4eıtige alac•klardır. 

edı kaç olursa olsun .. 

l-tlfen (7) inci sayfa
ını~da yazıh şartları 

dıkkatle okuyunuz 

Macar Başoelcili Kont Bet/en 
demek değildir. Bugün hali 
bayraiımız,. elimizden alınan 
yerler için matem tutmaktadır. 

2 - Almanyada Fransa ile ; 
anlaşmış olmak ıçın Alaas 
Lorcni feda etmedi mi? 

Kont Betlen - Ren nehri 
civarındaki arazi birkaç defa 
sahip değ;şttrmiştir. Bu arazi 
bir gün F ransaya, bir gün Al
manya ya ait olmuştur. 

Fakat Trianon Muahedesi 
bizden etimizi, kemiğimizi aldı. 
Biz parçalanmadık, kasap bı· 
çağile kesildik. Onun için bu
günkü hudutlarımız bizi kat'
iyyen rahat yaşatamaz. Hudut· 
farımız böyle kaldıkça biz ka
fes içinde mahpus gibiyiz. 

Almanya hudutlarmın taıhi
hi,sle muvafakat edebilirdi. 
Çllnkü arazisinin yalnız fiizde 
13 ünn kaybetti. Fakat biz 
arazimizin yilzde 72 sini verdik. 
Bukadar bliyilk bir zıyaa kat· 
lanamayız ve meşru iddialan
mızdan vazreçemeyiz. 
(Ona•& S inci aayfaaazda .... ) 

numaraauı on biletinden bir.. "" Hanımın beyanatmı 
t • -Fatiite ..,_ ~ ~-,aittik. ee..ı Lfit Bey
ae Sabriye Mmu........... Ştl btl mektubunda, HOdadat Ha
hesaba g8re bu talili kaclan- mmm Niıte okuduğu Ana
lar ortaklama on bin Ura Cblu türküsüniln kendi eseri 
kazandılar. •madığını, buna rağmen is-

Buraya kadar diln yudik. mine izafe edildiğini bildiri
F akat bugiln yeni bir iclclia· Jordu. Hüdadat Hanım da, Nis-
dan bahsediyoruz. te bu ıarkıyı çalacak müzis-

Emine ve Sabriye Hanım· yen bulunamadığını ve bunun 
lann kazançlan done kadar ~ia profes6r F urlani tara-
k en dil erini ancak kıta kıt ~an hazırlanan piyano par-

erindirecek halde idi. Bugün tiainio çabndığını söylemiştir. 
g "' . (Devamı 6 ıncı sayfamızda ] 
ikisi de zengin oldular. Bir-
denbire gelen bukadar ~•Jı 
ne yapacaklan herhalde ol· 
dukp meraklı bir,eydir. 

(Deva- SG11c& sayf ada1 

.Sabriye Hanım 

Namzetler Tesbit Edildi 
Dün gece Gazi Hz. nin 
rigasetleri altında gapılan 

içtlmaa ait ta/siltJL. 
Oçüncil Sayfamızda OkuJ11DUZ·· 

OCAKTAN KUCAGA 
Bügük 
Milli 
Tefrikamız 

Muharriri: 

Server 

Bedi 

""'KUCAKTAN KUCAGA" düıen 
bir kızın ve kızların bugünkü 
hayahnı, yeni romanımızın ha
kikate açacağı pencereden aeyre
det:eksinlz. Bu, alelade bir düş
künlük ve sefalet hikayesi de
lildir. Senelerdenberi miltahede 
ve kaydedilen birçok hakiki 
yerler, dekorler, menkıbeler, 
IDenbbeler, hldiaeJer, bu ro
manda, yeni f.tanbulun tarihçe-

aini andıran bir doğrulukla 
yazılmıtbr. 

IYARINI 
~----------------~~----------------------~ 

Bugünün Meselelerinde 

Barut işinin Baro 
• * .. 

Geçen Üç Safha 
Son hafta içinde tekrar canlanan " irtifa " meaelell bu 

tlnt.ak aafbaaandadır. Fakat gelen haberlerden anlafıldıtı 
muhakeme aafhaama intikali çok yakındır. itin bayii dedikod 
iç yGzGnG qatıki aabrJar çok •üzeJ taavir etmektedir: 

Evvelki Yazılann Hulasası 
( Lıltff ve ŞiirekAaı ) bülcimetten aJdıldarı Barut ve f iıek 

laranı 300 bin liraya ( E. M ) Fran•rz · firketine devrettikte 
ortaldudan LGtfi Bey, Buat ve Nu biraderlerle Leon 
Efendinin aralan açılıyor, Freko Efendi diter ~erikleri dava 
Bu arada tasfiye kararıda veriliyor. Daha aonra bazı ethu v 
seselere verilen ( 150 ) bin lira bu ibtiliflan daha alevli bi 
aokuyor. Düne kadar bu safhaları anlattık. Bugün de diğer s 
devam ediyoruz : 

IKi Müracaat Ve iki Ret 
Barut işinde dün bahset

tiğimiz 150 bin liranın sarfı 

hakkında (Lütfi ve Şnrekisı) 
tirketinin ortaktan, yine or• 
taklardan Lütfi Beyle jül ,· 
F resko Efendiytı mezuniyet I • 
'lermişlerdi. Şirketin hakem
liğini yapan ve evvelce isim
lerini saydığımız avukatlar 

Lütfi Beyle Jiil F resko Efen.. 
dinin --iMalanm -..riyetle · 
varit girdlller. BU karardan 
memnun olmıyan diğer or
taklar bütün bütün hiddet
lendiler. 

Mazilyah Efendinin Vaziyeti 
Litfl ve ıürekl•ı tlrketi 

memurlutunu yspan 

. Nesim Mazilyah Efendi 
hakkında Baroya yapılan mü
racaatlerden evvelce behset
miştik. Şimdi biraz da müra
caatlerin büründükleri netice
leri &nıatalım: 

Kemal Nas ve Lutfi Bey
ler tarafından yapalan bu mü
racaatlerden birisi, iddiaya 

Marko Naum E 

göre ceza mahkeme 
on F eresko Efendi t 
şerikleri ile avukat 
Efendi aleyhine açıl 
yere phadet davası 
dardır. Baro bu mes 
kik etti, iddiayı d 

Ne ise Halim, O Çıksın Falinı 

Namzet - Bu fal aç bakalım •.. T ı.ıttuğum ııiyrt 
Fa:cı - Dart gn~de mi desem, dlrt ayda m• 

yalda mı desem •.• 



SON PÖSi~~'\ 
-=---=-~---====================-~-.:;:..;;::===========---

( Halkın Sesi ) D A B 1 L 1 B ·fa B 1 B L E B 
Futbolde Son ·ı•.----------~-·----------~--------------------__. 
Mağlfıhiyetler Ve ihracat Kooperatif Siyaseti Balya • 

Halkm Fikri Mallarının Ne Şekilde Yürüyor'l JY!adenlerınde 
Bulgarların Levi.kl takımı Vaziyeti Jş Yok 
•eçen per9embe tebrimhe Jstan bul da Dört Koon..rati·f Şirketi Vardır·, 
~eldi, cuma pnO Galata- H •cA p· S b 1 r-
•arayla, puar ırünü de an 1 ıvasa a ş ann- Fak at Bunlardan ikisi GayriT abii Faaliyet Yakında Tatil 

Ediliyor 600 Amele 
işsiz Kalacak 

Fenerbahçe ile oynadı •e da Umumiyet İtibarile 
bu iki takımımızı da mat· a· D Bir Cereyan Almışbr. 
IGp etti. Dün Bulgar takımı ır urgunlul< Vardır 
kaptan ve reial bize verdJti 
mülakatta mağlübiyetinıi:a:in 
•ebeplerini anlatırken ta
kımımısı teıkilibızlıkla ve 
oyuncu)arımıı.ı ••hıi oyuna 
fazla sarılmakla ittibam 
ettiler. Bu mutal~a karşı
sında bizim aporcularm 
fikirlerini alınayı muvafık 

bulduk. Jıte ı6yledikler: 
Zeki B. (Fener takımı kap

tanı) 

- Ben birpy aöyliyemem. 
-tr 

Rıza B. ( F eoerbahçe kal6-
bllnden) 

- Buli'ar takımmm dere
cesi herhalde Galatasaray ve 
Fener talnmlanndan aşağıdır. 
F enerbahçenin Bulgar takımı
na yenilmesi kaleci Rıza Beyin 
ekıikliğine atfedilebilir. 

-tr 
Adil Kiray Bey (Galata.... 

ray eski kaptanı) 
- Birinci ve ikinci oyun 

ayni gol adedile neticelendi. 
Bunda bizim için den alma
cak noktalar vardır. Mesell: 
Fenni hususlarda bizim takım-
ların onlardan yiikaek olduğu 
sok barizdi. Fakat haaımlan
mız cüae ve atletik meziyetleri 
hizimkilere niabeten daha çok 
haizdi. A vrupada 80D oyun 
tarzmın aldığı istikamet seri 
ye cevval bir futbol sistemine 
doğrudur. Eğer bizde beynel-
milel mevkümizi tahkim etmek 
Te yilkseltmek istiyorsak genç-
lerimizi atletik sporlara ve 
bedeni kabiliyetler kazanmaya 
teşvik etmeliyiı.. 

-tr 

Harici ticaret ofisinin Avru-
padan aldığı malfımata göre 
Hamburg piyaaumda bizim 
ihracat maddelerimizden tiitün, 
afyon, ylln, palamut. pamuğun 
ıon va!iyeti şudur: 

TOtün: Tütünlel'imizin ucm 
nev•inden bau partiler muamele 
görmü~tür. 

Palamut: Dibagat maddeleri 
fıatlan~da tezayDt mlphede 
edilmektedir. Palamut aabfla
nnm inkişafına mini olan amil 
lzmir fiatlerinin Yunani•tan 
malına niabetle daha ynkack 
olmasıdır. YDzde kırk iki 
muhteviyatla palamut lzmirde 
10-2-6 lngili2 Gzerine muame
le 16rdntn halde Yunanlılu 
tarafından ıo;.9 lnıiliz lirasına 
teklif edilmiftir. 

Pamuk: İngiltere ile Hin
distan arunadaki ihtilAfın halli 
üzerine pamuk piyuuı ••t
lamlqmıştır. 

Maamafih fabrikalar evvelce 
ihtiyaçlan için kifi mubayaat
ta bulunmutlardır. 

Ylln : Piyasadaki aağlambk 
devam etmektedir. 

Afyon : Yüzde on iki muh
teviyatb afyon Hamburgta 10 
filine teklif edllmiıtir. Talep 
biraz tezayilt etmiştir. 

Tıbbı Adli MUşkUI Bir 
Vaziyete ou,ıu 

Sadun Galip B. (Galatasa-
ray kulübünden) Geçen hafta Beyoğlundaki 

- Bizim futbolcülar ferdi 'apartmanında aın olarak bulu
oyunları itibarile Bulgarlardan nan artist Madam Hamiyetin 
çok yüksektirler ve Bulgarla- bu ölümü zabıta ve adliye 
nn burada gerek Galatasaray doktorlanru ihtilafa düşür
ve gerekse F enerbabçeye kar- müştü. 
ıı aldığı netice daima tekerrür Polis doktoru Madamın ço-
edebilecek bir netice değildir. cuk düşürmekten, Tıbbı adli 
Yalnız ıu muhakkbr ki bizim ise hava gaıinden öldüğünü 
futbolcular jdmana umumiyetle söylemişlerdi. 
ehemmiyet vermediklerinden Müddeiumumilik ise cese
daima nefet kabiliyetleri bu din tekrar muayene olunarak 
kabil misafir futbolculann hava ga!inden öldiiğünfin tes-
nefea kabiliyetinden çok nok- bitini iatemi•tir. Halbuki ceset 
un bulunmaktadır. İki mağlü- ,. 
biyetiıı en b6yiik sebebi: Ne tefessUb ettiğinden bunun tes-
Bulgar kalecisinin çok yüksek biti kabil olamıyacağı ıçm 
oyunu ve ne de bizim teknik Tıbbı adli mllşkül bir vaziyete 
bilgimizin nobanıdll'. • dÜJIDittür. 

Kooparatifçilik, ıu 90n sene içinde memleketin ikbsadi 

hayabnda ehemmiyetli bir tecellj _göstermekte, bunların faali

yetinden mühim neticeler ümit edilmek tedir. Bilhassa çifçiük 
aahasında kurulan istihaal ve istihlik kooparatifleri, hükumetin 
en Eaıla ehemmiyet verdiğ'i mileueselerdir. 

iki ıUndenberi de büyük b1r ihracat kooperatifi teşkili 
etrafında çıkan haberler bu iıe daha mühim bir renk nr
mektedir. 

Biz, lıtanbul ikbsadi mıntakumda bugtın faal birer 
Yulık g&teren kooperatifleri ıöyle teabit ettik: 

btanbul mıntakaaında dört kooperatif teıekkül etmiştir: 
J - Muallimler Kooperatifi; 2 - Otomobilciler Kooperatifi; 

S - Bakbllar Kooperatifi; 4 - Hereke Amele Kooperatifi. 
Bu kooperatifler bem kredi hem de istihlak Uzerine it 

16rlyorlu. 

Ortaklar Arasında ihtilaf .. 
Bakkallar Kooperatifi: As- taklar kooperatifi fesııettir

gari ıermayesi 250 bin liradır. mişler ve işe kendileri ayn ayn 
Azami sermayesi belli değildir. sarılmışlardır. 
( l 9'l8) seneıinde teşkil edilmiş- Hereke Amele Koopratifi: 

. tir. Bize verilen malOmata göre Bu koopratifin de sermayesi 
bu tqekldll, blinyeai zayıf ve değişiktir. Amelenin gıaa •• 
~ayntabit olduiundan faaliyet sair ibtiyaçlanm mümkün m~ 
ıösterememektedir. tebe tatmin etmekte ve amele 

Otomobiciler Koopuatifi : bundan fayda görmektedir. 
1341 aencsiade tqekktil etmit- Muallimler Kooperatifi : 
tir. Hiae senetleri (25) liradır. Bu kooperatif asgari serma
Sermayeai sabit dejildir. yesi (2500) lira olan bir te-

Bu Kooperatif, ortaklıp d.. ıekküldilr. Hme aenet eri (5) 
bil olanlann meslek ve san•at- liralık ve nama muharrerdir. 
lerine lazım olan eşya ve mal· Muallimlere borç para ver
zemeyi tedarik için te,kil edil- ınekte, onların ibtiyaçlanru 
miı ve ilk zamanlarda olduk- tatmine uğraşmaktadır. Henüz 
ça da muva1fakiycUi neticeler :eni teşekkül ettiği ıçın 
alınmıştır. Fakat iş fazla kir haliyeti oh-adar ıeniş dejil
bırakmıya başlayınca bazı or- "' dir. 

Dünkü Cinayetin Kanlı Neticesi 

Haber aldığımıza göre kur
fun fiatJerinin beynelmilel piya
sada son zamanlarda 11 ister
line kadar düşmesi Balye-Kara· 
aydın Maden ıirketini çok 
müşkül bir •aziyete düşürmüş
tür. 

Hükumetin vadettiği · 12 bin 
liralık muavenete rağmen fir
ket bu 1e11e 680 bin lira kadu 
.urar etmiftir. 811 YUiyet 
karp11nda firket maden ocal. ~ 
lannda ki faaliyeti tatile kar. :t 
vermİf ve bu iş için d .! 

morahlı•ı ua M. Ropen Ba1
-

7aya gitmiftir. 
Bizim öğrendiğimize gl5re 

ay nihayetinde madenlerdeki 
faaliyet tatil edilecek, memur
lara ve ameleye yol verilecek
tir. Bu kararın tatbiki ile 
beraber Kızılca - Palamutlu 
dekovil battı da faaliyette11 
dilfcccktir. Ocaklarda çalışan 
amelenin miktan 600 kadardır. 
Kurşun fiatleri düşmedea ev
Yelki zamanlarda 2500 kip 
kadar çalışıyordu. Şirket bu 

· husustaki karanm hllkümete 
bildirmittir. ----Muhtelit imar Encümeni 

Muhtelit imar encümeni dün 
belediyede ikinci içtimaını yap
mııtar. Bu içtimada da şehrin 

müstakbel planı ile valinin bet 
aenelik meni ve imar programı 
tetkikat yapılmıfbr. 

Belediyenin 35 Bin Lirası 
Haliç Şirketi müşkül vazi

yetinden 'Ve ziyanından bah
sederek belediye bi1Sesi olan 
35 bin liranın alınmamasını 
istemişti. Öğrendiğimize göre 
belediye bu paradan vazgeç
memekte, yalnıı tecile taraf
tar görünmektedir. 

Hanngi Sigorta Şirketi? 
Evvelki gün Viktorya harik 

sigorta tirketinin memleketi
mizdeki faaliyetini tatil ettiğini 
yazmııbk. Bu ıirketin ( Vik-

. torya Do Berlin) bayat sigorta 

0611 1'opanede bir kabvenJn Gç ınütterial birbirine tirdi kamalar l şirketi.le alikası yoktur ve 
çekildi, neticede üç kiti yaralandı. Reaimde bunlardan Ahmet ile ikikinc:Si faaliyetine devam 
(köşede) lbrahimi görüyor.unuz. ikisi hastanede yatmaktadır. etmektedir. 

Günün 

T .. t M··? ros u. 
Pirincin Ucuzlamanı8' 
nın Sebebi AnlaşılıYd 

Memleketimizde Hindistan ~ 
rinçlerinin acentalakm• yapall 
ticaretane bir kasım piriıtf ti" 
carlarile anlqarak Hint pirİ, 
rini yalnız bu birkaç tacir _..,. 
taaile aattırdıtı haber ahnnııtf"' 
Diter pirinç tacirleri iae acd" 
dan mal alamamaktadır. 

Avrupada pirinç fiatları '1f 
tüjü halde acenta iJe ani~ 
pirinç tüccarlan okka baflP~ ı:lı 
kuruş :ıam yapmıtlardır. Bu b~ 
pirinç fiatlannın dütmesine ~ 

· olmakta ve ayrıca pirinç fiatl~ 
yükıeJtnıektedir. Yalnı:ı birblW 
pirinç tOccarlan pirince ~ 
başma 300 - 400 Ura zam ,.,.-;, 
dağı aliylenmekte, Ticaret Jfad~ 
riyetinin meseleyi tetkik ..,...
beklenmektedir. . 

Avrupa ile Talebe MUbadefSS' 
Muhtelif An:upa Duiilfü•~ 

lua Dariilfünunumuu mürac:ll' 
ederek talebe mübadeleainl .fıd 
ıttmitlerdlr. Dar6lfünunumuı 11' 
aene Çekoalonkya ve LayipJW 
Darülfünunlarile talebe mübad,JI 
edecektir. iki talebemiz il' 
maksatla yakında Liyips:f' 
gidecektir. 

Ticaret Odaları Kongresi 
Butiin Hat ( 15 ) te I•~ 

bul ticaret mıntakaa1 n~,.. 
odaları konveai toplanacaktll' 
Kongnye her odadan bir mur; 
baa olmak üzere ( 32 ) murabh" 
ittirak edecek. ib..aç ve i•tib,,ı 
maddelerimiz hakluatclaki rapotll 

odaların temennileri tetkik o"' 
nacaktır. 

Irak Tayyarecileri Ge~iyat 
lngilterıtde Tayyarecilik t.V 

aillerini ikmal ile lraka a\·ıl•1 
etmekte bulunan beş Irak tarY'' 
reci zabiti bu 1abah Sofyad•' 
uçarak iatanbula geleceklercl~ 
Yeşilk8yde Tayyare Cemi)'"' 
tarafından iatikbal edfü:cekJer fi 
akıam ,şerefine Cemiyet tarafı11" 
dan PerapaJaata bir ziyafet ,.eti' 
leccktir. 

DarUlbedayi -Konservatuvar 
Dün tabah Belediyede Daral' 

bcdayi encümeni topJanar,) 
Darülbedayi ile konaervatuvarı' 
birleştirilmesi hakkında belediye" 
nin )aphğı proje1 i tetkik etıni~tifl 

Müntahibi Sanilerin 
Mazbataları 

intihap teftiş heyeti dün toP' 
lan~rak lstanbuldan ve mülh .. 
kanlardan intihap edilen mürıtf' 
bibi sanilerin mazbatalannı tet' 
kik etmiı ve intihap olunanl; 
ayrı ayrı tezkerelere yaı.ar,) 
münteh\bi aani aeçildik)eri bili' 
rilmiştit. 

Son Posta'nın Resimli Hi/,ô.yesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 
• 

intihabat 

1: Huan B. - Aman... Hemen bir tay
yareye atlayıp intihabattan evvel l.tanbula 
vetişcyim-

2: Hasan B. - Allaha ısmarladık, Ame
rikalılar... Sizi tanıdığıma çok memnunum ••• 
Ben memleketimde meb'us olmıya aidiyorum. 

3: Hasan B. Aman, çabuk tayyareci 
başı, çabuk, hızlt git, korkma! 

4: Hasan 8. - Muhtere:n fstanhul Da!~ 
itte geldi-o... Sinema sahncsind~n ıivaset ~· 
neahe geçiyoru:'ll. Ben y aman aktörm ;şiiOI -
haberim yok. Bu aahnede de muvaf.ak olor1' 
tn,allablL. 



•• tarafı ıa.aı aaJfacla> 
Hazin Bir IUllkat ! 

l>a. •llbarririmis ba bclm
IİJaret ederek yeai ..... 

.... l'İ... iatikb.ıe ait clOflace-
..... icia ..... 

l&lltl. Tabi ba yeni 
~·ilaleri -.U batmak lbm-

clifeCei&. auıa.. ba 
mulaarririmbi sil• 

,W. bqdacld.r. 5abri1e 
lcilli pbrek dert 

: 

- Ala otlma. ~ calda 
·,..~ .................. . 
~ ........ ..... 
... Na.l? .. 
-E...ud,a. kapamada 
...... ...... lciaclea 
W..WL ~~ 
....... 8. ... Baeı 

-- ........ ...,.. dedi. ... ,......., . ., ...... 
• - ........... Numa

n .. _ ltakb " ceW.. m,da. 
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1 Son Postanın Resımli Makalesi 

11aı1- ..... sfftlı 
ı- ........ ,.... 
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Kag/;olan Gün 11 
-Sözün Kısası 

ld .. tla. ~ 

Recep 
Beyin 
Teşekkür;; 

Halk Fnrkaa Kltihl Umamlli 
Recep Be,, l.tanbal mlntelaiW 
enellerine teşekldlr e&,ar. F• --.eti.- rflf _. 
rea mlbatehibi e"911ere kltibi 

f 11111umi & ia tetekklir etaaam
de hiçbir pJritaWllik ,.. ... ........ 

M&ntehibi eYYellerclea Wrl. 
benim ftlltamla Kecep Be,. 
Wrc:enp....-illt•i• 8-a 
Wt •ıld.p ,...._._ Telptıf. 

• •• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

taia wı. ima hir ••lduç. 
Haydithda\e ......., .... 

Kooperatif 
h_._ __ t Si tim •• 
ıımsa ,W lllD 

Temel Tap Olacak , ..................... , 
Gazi ,........, 1 ... ... 

irat eclecelıllri ........... 
dm bu .............. .. 
" ietihpllt • ilncabmm 
kooperatif tfrbtlerile tefldllt
ludualmamua tafti1• ........ 
muhtemel ,..._ektedir. 

Fillulkib Gazi Hs. • Aaa
dolu _,Qatleriade ilda .. 
--l .ıı..! • • tetL!k _ ... _....__ •YUl,....m ----IU-- -- ... 
mirde kooperatif teP"Uı 
b•kkmclaki ........... .w •• 
pek -memn• .W.'+n ..,._.. 
mektedir. Ziraat Baak_.. 
bir ....... .. lamir ..... 
lisiade tefkil eltili kooperatif 
............. pek fayclala .... 
ticeler alınmqbr. Bu neticeler, 
diter ubalarcla ela ka,11 " 
tlccanallD lmo~ tefk· ..... 
tlmicliai ........ 

Binuaale,ta iktıwl .,. •• 
tiaabia temel bpln lcoopena
tift.m lefldl ...... pek ... 
temeldir. 

Fırka Divanı Din Akşam . .,. . 
Namzetleri Teshil ·Etti •• 

Alllcan, 13 - Chlaaaiyet &ilk F.-. ıu,..et Dinaa 
.. ..... Çelra,..ta Gazi * • ..,.. .... lctl.. ebDit 
"flrba111 .. _.. u.t..W -~ı•ff.r. lcdrah Rl,...t Oha-
• ............. p ... ile .... .., .......... Ôjrencli-

.... "'9 ba ... lidlmltdeld ....... ..,. ....... - illa 

edilecek " iatn.p il .... .a ·-·-- laer tarafmcla •JDi 
...... icra edil•celctir. T_.,. •••it ola liate mladeri-
catma clalr t.ealla eclea Ilı..._. s&'e Jeai a•mPt lie-
telinde • kadar Jeni .... ......... Ba iliml• • .,..... 
.......... .,.. te ciflıP ................. •••cla 
...... .... ...... ~ ..... .,.. reiti Hat. ..bak 
AcliJe Veldll R. Şemt, ~ Tı bitik elPıi ....... 
Şewket Ye SalAh Cimco. ~ p aamı.etler me1aamda 

Waadaklm 1m ••• ~· 

Mecliste Mü Mab'us ta Var 

Klylller Ziraat S.ak.._. 
.... ,... kooperatif tefld
llbna baj'laurak kncl ....... 
cak, marabahaalana elind• 
lmrtalac:abe daha ı,ı maW mat or.a1-. n,.W ta W. ~-~beti pçmecliji ..,_ 

kaa teftCClhlal b•-. -... .. d ... teminine marnffak olacmkbr.<lm'"• 

8a kooperatlfler tebmmll et- 1 da 1 hal•fler 1( • .&. V--b· • _..._ tikçe 11rra icia 1aar1çte ,.... spuya . u ı ~Z'mu • .... , ıp Kom11r•-
mpbilec:ek W. plecelr " lladrit. 13 (A.A.) - ... Orta:la kambiyo murakabe 
ba wetle Whllbmns ba eli,. intibab•bMa GI' ıTr.o ......,_ ldlç8ltllecejl 
koopenitifln ehe ~..... yetpener ~ koı.,_a '-a rift,.._ ........ Hü. 
celdir. AS Yill1et wk.W• 41 alclatamaa ... •na bmi-

ltte lbracatm ......... .... la~ " ..,. ......... .. .... Acil 8. .. ...... tetki-
•hmcajı rlwapti llarac:la ..,.~:••;;:t-·taraftmrlan W ,..aıldadar. Kadro ... 
cabuwbr " h•ldkat banda so mhktu aac•lr 20 Mini lleleli lna tetldb ...... W-
lbanttir. elde eclebil_,.ercll. lecektir. 

ille Tahsil lasalaSI 
Ankara, 14 (H...a) - Ma

arif VekAleti ecnaebi aaektep
lerbıin ilk lmamlarma Tllrlc 
talebe ahnm...... baldmaclald 
kam- tatbikine ait bir 
talimabwlle huarlamaktatlll. 
l.tanW Maarif idareli ecnebi 
mektepleriDe giclemiyecek olan 
talebeala aaekteplia b•m•••ıı 
içia ,her mektepte ilk llDlf 
pbelerini uttıracakbr. Ba 
maksatla Galatasaray lilesi ele 
te'fli eclil~ktir. 

,Jet ~ tak demif .. 
,....._ ..... ıitmif .. bap. .. 

-Aa.ia ............. 
,.,....... bddua artdc .... 
nllmad= etti. 8- faldrk.. .............. 

İster inan, ~er İnarcma / 

Büyük Kongre 

yalına. 

Mlateldbl ewYe1 Recep Be
JiD t91ıkk•lwiaı .. .. ... 

Fırka Nizamnamesinde 
T adilit yapacak Karfll*lı Davalar Talüalla 

Aman, 13 ( H......ı) - Gec•lercle ( __, ) ... 
Halk Fll'k içti ,U.. .aıact.nlaa .._.. •it .. •---- ..,_.~mk:a...:::.. ta..llU itlenlea F.at 8. S.. .-aa. 
-.-u -7-. um yazdıja bir iatidadaa dola,. 
~ ......... llıtiN:i ........ Necip .. 
madcleleliaden biri ele farka 8. tarafmclaa aleyhiM bir ... ==- --=dirtana eş:· bret clum ....... • .. 

• • ftDlll tahkik•b ildaei •IJt:a 
~ tekleH ~ &rkalcile -

111111 tildiie Yerilmiftir. F.ıt S.Jia 
uwam • e~eti Ye •DllD•" Necip NacLr B. aleJtz 1 .... 
cla iftirakile tetekldU eyle- talıkir dana ...... cla • 
mektedir. mlidclei umu•Uik ..,.....,.. 

Heyeti Veldl•in iaaatuu 
meal ft faalryetiai murakabe 
YUiyetlade balnua bir cha-

11111, .... ·.ı heyetler ile karar
lar .. teclbirler ...... malı
mrcla alim glrülmediti ci
hetle niramn•menin bu mad
deli tadil edilecektir. 

Şimdi de maarif ve ikbut 
........... ait program yazd-
maktacLr. Tedricen diter lo-
11mlan dm ppdacakbr. 

llllladillerill Alkri; 

.w.r.. (Haau.1)- ~··· ,,. tnellltll ............ 

,..... lair --· ,...._ 
camla bir fekle giren ukerl 
-••eleleti mlbadilleri mem
nua edecek tekilde halleclll
miftir. 

Balkanldar 
Memleketimizde Azami 
Teshilat Göreceklerdir 

TUl'İllf Kul&p blikOmete 
mlracaat ederek Balkan birli· 
ti bayramına tabaia edilen 
20-30 tuilaleri arumda teh-
mailia plecek olan b•lk•hla· 
ra azami tealailAt ~ 
ni rica etatiftir, 

istenilen mllaaadeye gire 
bu balta içinde latanbula gele
cek olan Balkanlı seyyahlara 
ve mektep talebelerine Devlet 
demiryollarmda ytlzde elli 
Şark cleD.rfollannda )'izde 
.(30) b:RJif4lJapdacakbr. Miaa
fiderii& INIDcl4D bqb tehirin 
1-clacla +Mil=+ .,..,... 
Şirketi HaJriJe ........... tnmft,..... .. 1111 •••• ,._ -., ......... , ..... 

m•lulkelbe 
Acllip wıklletiae ...... 
miftir. 

Haliçte İki Kiti 
Boğuldu 

Dunun otlu Mehmet lr•b 
ele bir kayıkçı dla .w. Ka-
r•••"• y aıf11 .... -..-.. ~ ............ ......... ..... 
rilerclea iki kiti ..... .... 
cliprleri ~- ... 
tulanlarda biri N.-,. 
H. isminde bir bdmcatmLr. 
cliieri erkektir tıe lahi,.ti hem 
deiildir. 

Ocretler Azallyw 
Belediye Daimi enc:l•lill 

cuma raUatiyel .... .,._ ..... ---16-- lmnr .. t 1 .... 
__ ,,._ 5 

50 Yı111 Talebesi 
Yana ........... ., Mta 

bir Y1111U talebe bfilell ,.. 
lecektir. 

Devir l1111Ml81i •Hll 
lttanbul T&rk Ocafnua Halr 

Fnrkasma dem .....a..ı dla 
bitirilmiftir. 

Devlet Bankası Hisseleri 
Dewlet S,.pb,.... laiıeeılar 

,.almak mtlddeti ,.. •kp
bitmektedir. 

Dün Bir Genç 
Camna Kiydı 
~laılecli1eaiaW.-

1.W. ,...._ o...._(1f) 
,..a.ıwta lbrabim .,., ... 
renç aol .......... ..., .. 
ca wkm'f, clerll8I llmllftlr. 

lzmirlillr llİllJI Gidiyor 
lmDlr. ıa ,..._., - lzmir 

flllH+rlif ta..,... IPa biat 
Atilla ....... tatip etmiftir. 
Arife - ......... ...,. 
...... elaw:mldlr • 
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J[ Memleket Haberleri] 

Ad anada İngilterede 
Futbol 
Maçları lerde Kullanıla-'----------~----------------' Yakalandı 

---
Ragbi Maçlannda lngi-
liz Takımı F ransızlan 
Büyük Farkla Yendi 

cak Kumaşlar 
Hangileridir?. 

Londra, 12 (A.A) _ Asos· ' MUtehassısımızm Fikirleri 
yeşin futbol maçları neticeleri 
şudur: 

Birinci küme : 
Aston Villa • Sheffield Uni

ted 4-0 ; Bolton Vanderers -
Leeds United 2-0; Chelsea -
Derby County 1-1; Grimsoy 
Town - Arsenal 0-1; Hud ders 
field T ovn - Birmingham 1-0; 
Liverpool - Sunderland 2 - 4; 
Manchester United - Black
burn Rovers 0-2 ; Middels
burgh - Leicester City 2-2; 
Nevcastele United - Manches
ter City O- J; Sheffield Wed
nesday - Portsmouth 2-2; Vest· 
ham United - Balackpool 3-2. 

lngilizler Galip 
Londra, 12 (A. A.) - lngi

Jiz - Fransız ragbi takımları 

arasında yapılan büyük maçan 
birinci baftaymmda İngilizler 
altı sayıya k&l'fl l 8, ikinci 
haftaymında J2 sayıya karşı 

2 l sayı ile Fransızlara galip 
gelmiştir. İngilizler bu muvaf
fakiyetlerini bilhassa maruf 
futbolcular iki çavuşun iştira

kine medyundurlar. 

lngiliz - lskoçya Maçı 
Londra, 12 (A. A.) - Glas

koda 104 bin seyircinin huzu-
-runda yapılan İngiliz - iskoçya 
futbol maçında tarafeyn ikiter 
Ayı ile berabere kalmışlardır. 

Bu maçta lngilizlerin galibiye
tine muhakkak nazarile bakı
hyordu. Fakat merkez muavi
ninin ağır bir hatası maçı be
rabere neticelendirmiştir. 

ltalyada Güreşler 
Roma - Yeni sene güreş 

pmpiyonluğu turnuvalarına cu
martesi günü başlanmış, pazar 
günü de deyam olunmuştur. 

Müsabakalar hararetle takip 
ediliyor. 

hal ya Futbolcuları Seyahatte 
Berlin - ltalyanlarm Milano 

Ye Amrozyana futbol takımları 
Almanyada bir turne yapacak 
ve J 1 nisandan 18 nisana ka
dar sırasile Berlin, Dresten, 
Liypıig, Kolonya ve Munihte 
birkaç müsabaka yapacak
lardır. 

Oeyvis Kupası 

!erlin - .Deyvis kupası ıçm 
Almanya - cenubi Aferika tenis 
maçlarına 3 mayısta Doseldorf
ta başlanacaktır. 

Boks Şampiyonluğu için 
Brüksel - Belçika orta ıik

let boks ıampiyonluğu için 15 
alunda Brükselde Leniıuain ile 
Wulatemaedt aruında bir maç 
1apılacaktır. Bu maç çok 
ehemmiyetle bekleniyor. 

Adanada Bir Yağmacı 
Adana, (Hususi) - Yatma

Uık yapbiJ için mahkemeye 
•erilen Halil isminde birisi 
ağar ceza mahkemesinde bet 
buçuk •ne hapae mabldbn 
oldu. 

Her tarafı ayni kumqtan 
yapılmış rop medasana arbk 
veda etme zamanı gelmiştir. 

Bundan sonra biz kadınlara 
lazım olan şey muayyen bir 
san'at damgası taşıyan, kendi 
şekil ve halimize uygun eser
lerdir. Ancak bu suretledir ki 
bel incetğini, kalçaların düz-
giinlügile omuzların zarafeti
ni ifade etmek kabildir. 

Göriilüyor ki modada hasıl 
olan değişiklik esaslı bir ta
havvüldür. Kadın zevkinin hi
kimiyeti, güzel kumaş ve gar
nitürlere ilave olunan kanşık 
kesim tarzı, el broderileri, 
papel ve franjlar bilhassa 
gece tuvaletlerinin ibtişammı 
arttırıyor. Bu elbise üzerine 
ilave olunacak büyük bir e
şarp, geniş dekoltelerin çiğli
ğini bilhassa giderebilir. 

Bugün karilerimize ortadaki 
resimde takdim ettiğimiz yeni 
moda biJhusa kesim tarzı iti-
barile uzun boylu tetkik edil
miştir. Elde edilen yenilik bil
hassa pek geniş olan ve yan 
pelerin, yarı Fişü etekliğin 
dik olarak kalçalar üzerinden 
göğüse doğru çıkmasında ve 
büyük yakasındaki zarafette
dir. Bu şekil ile vücut daha 
zayıf görünmekte, boy dikkati 
celbcdecek kadar uzamış his
sini vermektedir. 

Bu rop fazla yumşak krep 
jorjet veya düz ve emprime 
krepdöşinden yapıhraa pek 
güzel olur. 

Maamafih krep jorjetten 
biçmek şartile krep müslinden 
de yapılabilir. 

Yeni modayı yakandan ta
kip etmek ve vücutlarının za
rafetini arttıran elbiseler yap
brmak istiyenler T epebatmda 
26 numarada Hidayet aparb· 
mamnda Greta müessesesine 
müracaat atmelidirler. 

ilk baharda Calcet, Elbix, Biluz, Kiilot ve Fistan nümuneı~ri 

Her Ev bdını Neler 
* .. .. 

Bilmek Mecliurigetindedir? 
Limon ve portakallan ye

yağınızı ekm~ğe sürlip sando• re veya dolaba b1rakına· 
viç yapmak isterseniz size ko;.< t nız, yere temaı eden kısmı 
lay bir yol göstereyim. Y ağıh bozulabilir. Bunun öntıne reç· 
&zerine sıcak süt dökUnüz. mek için mutfakta ipten bir 

Sabah kahvaJtasında tere-

jBaba Kızını Bes
lemiye Macbur 

Mudur? 
On Sekiz Yaşından 
Sonra Bir Kız Baba-
sının Yardımına Gü

venebilir Mi? 
iyice karıtbrmız. Kaymak ha· torba bulundurunuz ve limon- Diin renç bir kııdan t•r11nı dikkat 

lini alınca ekmeğinize sürü- la portakalı burada muhafaza 1 n acıklı bir mektup aldım. Bu kıı 

Z fi 
• L d l d. · cltyor ki : . ayı amak için """ı"""ıü"""z""' . ..... e .... zz=-=e=t=-in~yu.:.._: maz. ~· " Yirmi yqında bir genç 

ilk Y ~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~-~ kıum. Orta bh~lim va~ Se~ 
. apacağınız 1 iLKBAHARDA ŞAPKA NÜMUNELERI 1 Yetim yok. Annemi küçükken 

ld N d• ? kaybetmiıim. Beni büyük 
ffi30 e lr • valdem büyütmilt. Babam ba-

Birincİ Hafla ldmam na kartı merhametsiz ve in
Nfaızdu. Hatta bu ıebepten 

Şimdi birinci hafta idmanına 
giriyoruz: 

Sabahleyin uyanıyoruz. Bel
ki yatağımızdan kalkıp pence
releri açmak ilk gtinleri güç 
olur, abşılmamışbr. Ohalde ilk 
zamanlarda buna da lllzum 
yok. 

Yapılacak hareketler: 
Yatağan içinde: 
1 - Yatakta arkuı üstü 

yatarak elleri ayakların uçla
rına dokunduracak surette 
yarı belimizi bUkecejiz: 15 
kere. 

Yüzümüzü yıkamaya kalktı-
j'ımız zaman da: { 

2 - ( A ve B ] ifaretli 
resimlerdeki iki hareketi ya
pacağız: 

I~ kere. 
A işaretli resimdeki hareketi 

yaparken, yani vtlcudummu 
doğrulturken nefeaimiı:i almaya, 
(8) ifaretli hareketi yaparken, 
yani eğilirken de nefeaimiai 
vermiye dikkat etmeliyiz. 

3 - Bu hareketler bu lhaf
ta zarfında herp ikiter defat 
fazlalafbnlarak tedricen artı
nlacak. 

Yukarda: Mavi haaar ve beyaz çiçek • Solda: Üç miltenevwl 
kumqtan yapdmıı ilç renkli bir ıapka • Satda : Siyah ıatenden 

bir tapka • Atatıda : Kenarlara •enlı bir ıapka. 

liıe tahsilimi de yapamadım. 

Şimdi size soruyorum. Çok 
kereler mahkemeye müracaat 
ettim. Tabii avukabm olmadı

ğı için, mahkemeyi kazanama· 
dım. Şimdiki kanunu bilme
diğim için tekrar mahkemeye 
mtlracaat etmiye cesaret ede
miyorum. Acaba babamdan 
maaş alabilir miyim ? " 

Liitfen bu ıualimin cevabını 
Hanam teyze sütununda bek
lerim. 

KadıklSyde karllnl& 

N •.•. e 
Kızım, bizim kanunlarımız 

mucibince bir baba muhtaç 
birhalde bulunan evlldına bak
mıya, ona nafaka Termiye 
mecburdur. Bunu mahke
me niçin reddetmiı bilmiyo
nım. Fakat gösterdiğiniz sebep
ler makul olmua gerektir. 

Şu kadar varki 20 yaşında 
bir genç kızın babasının eline 
bakması, ve hayatını ondan 
beklemeai tehlikelidir. Babanız 
tekrar evlenmipe, elbette yeDİ 
çocuklannı aize tercihe mec-

Bekçilik Yapan Hu Ada 
mın Evinde Biraz Da 
Albn Para Bulundu 

Adana, (Huauai) - Burada 
çok tuhaf bir kaçakçdık hadi
aeai oldu. Vak'a ıudur: 

Ulu cami aptesanelerinİD 
bekçiliğini yapan Vanlı Hacı 
otlu Mehmet isminde birinin 
kaçak tiitUn ve sigara kağidı 
sattığı haber alınmış, adaouıı 
evinin aranmasına lüzum ga. 
rülmüştür. 

Polis memurlara Mehmedio 
evini aradıkları zaman şunları 
bulmuşlardır: 

40076 yaprak sigara kağıdı, 
bir mıktar tütün, üç dane 
binzinli . çakmak ve bir de 
kaçak tabanca. 

Ayni zamanda bu kaç 
qya arasında 6J adet maden 
lva, bir beşi biryerde, sekse 
Oç adet mecidiye, yanm v 
çeyrek lira ile 22 J güm 
mecidiye, yirmi yedi tane yil 
z.er kU111fluk evrakı naktiy 
zObur etmiıtir. 

Zabata kaçak eıya ile pa 
ralara vaziyet etmiştir. Para 
lann kaçak eıya cezayi nak 
tisine mahsup eoilecektir. 

Denizlide Çiftçilik 
Muğla, 12 (A. A.) - G 

çen zer'iyat neticesinde Muğl 
viliyeti beş milyon kilo tütü 
istihsal etmittir. Bu tütünleri 
hepsi de nefis cinstendir. 

Vilayetimizin muhtelif m 
takalanndan tahminen ıu mi 
tarda tiitün satılmıtbr. Muğl 
villyet nuntakuı iki uıiJyo 
Milis mıntakası bir milyo 
600 bin, Fethiye ve Bodru 
mıntakası bir milyon. 

Bu mmtakalara ıöre tntll 
lerir.ıizin yüzde doksan al 
sablmııtar. 

Afyonda Faydah Yağmurl 

Afyon, (Hususi) - Bura 
ve civarda günlerdenbiri ya 
mur yağmaktadır. Fakat 
devamla yağmurlann zar 
olmamış, bilakis çiftçiliğimi 
faydası dokunmuıtur. 

Yalnız arpa zeriyati kısm 
kalmıştır. 

Bir Katil Mahkum Oldu 
Konya, ( Huşusi) - Sey 

şehir kazasınm camii ce 
mahallesinden Ahmet onb 
tabanca ile öldüren Hacı 

oğlu bakkal Sadık ismi 
katil burada ağır cezada 
hakeme edilerek on bet • 
hapise mahkum oldu. 

Bu Ne Biçim Kolculuk 
Denizli, (Huıusi) - Bur 

tUtUn inhisar idaresi kolc 
Hasan Efendi 3 aigara k 
dı için muhacir Hasan İmi· 
biriıini kUJ'fUnla 6ld6rm 
Kolcu yakalanmııtrr. Tahki 
yapılmaktadır. 

bur olur. Alabileceğiniz 
kada sizi geçindirmiye 
gelmiyebillr. En iyi yol, ç 
mak •e kazanmakbr. 
kendi kazancı kadar ID 
eden birtey yoktur. Çab 
alıtanız ve aize yardım et 
iatemiyen babanızın ımbaD 
den kurtulunuz. 
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Gördüklerimiz 

Bekçi Af lıkları Nasıl 
Tez yit Edilir? 

._.:ır . haftadan beri tehrlmisde 
~ ~lif m"ballelerin ihtiyar hey· 
-~· yanlarında bekçiler oldutu 
~~ kapı kapı dolatmakta ve 
._ ı aylıklarına bir miali 

Macar Başvekili " Biz Yaşamak 
• 
isteriz, Biz Saati Gelince Ne Yapa-

Bir Kızın Başına Bü
' yük Bir F ela.ket Geldi· 

aa.: yapalchtını •Öyl~mekte, 
t ema Gcretin bu yeni eaa .. 
~b~ Verilmeıl Jiı:ım ıelecetini 

ht etmektedirler. 
-,!:tanbulda bekçi aylıkları 
le n umumiyetle 25, S0 ve 100 
'-ruf olarak verilir. 

2S Takribi bir hesaba ıöre de 
! kurut bekçi aylıfı veren bir 

~\'in senelik vergiıi (30), elli 
llrUf vereninki (70), yüz kuruş 

~ereninki de (150) liradır. Şimdi 
di u. aylıklar bir misli tezyit edil
utne göre bekçi aylıkları aene· 
b verginin yüzde yirmi beşine 
•liğ olmuş. Başka tabirle mü
~kkafat vergileri tezyit edilmiş 
u.·~ktir. Bekcilere ıilih veya 
I tiy.,. heyetine kırtasiye alcıak 
çln ara.ıra btenilen para da bu 
llllldarın haricindedir. 

lıtanbul halkınıwı bu yeni ver
~~ DHıl tellkki ettlfine gelince 
•-.ur kııım ıızlanmakta, muta
~•aaıt ve zengin kııım l1e (... eh •e yapalım) demektedir. Bu ha• 
••lreti yapabilmek için kimden 
9e ile tekilde emir almıtlardır. 

s. e. 
Nezafet Böyle Mi Olur? 
latiklil caddesi üzerinde To• 

~tlıyanın yanı batında tramvay 
ueldeme yerinde güniln herbanil 
bir ıaatinde g~çersenis beledfye· 
ftbı bir çöpçüaü bir elinde bir 
deınir kürek, diğer elinde büyiik 
hır çah ıüpÜri'esİ ile görüraünh. 
8- adam yerde göze çarpacak 
illtıt ıüprilntülerini aüpürmekle 
11lGkelleftir. Ukin buna mukaUI 
J•rde ne kadar tc z ve toprak 
•arıa bavalandanr1 tramvay bek
ll7enler, i'elen geçenler berlie1 
hQ todarı alabildljine yutarlar. 
~-U. ınevki benim atelyemin önünde 
lllQlundutundan kendim bu ıt\P
ilntnlerr toplamaya ruıyım. Ve
t.rld bu ad•m mHyonlarca mik
ıobu bavalandırma1m. 

Zekeriya ----a<arilerimizden Ricamız 
Bu •ltuna dercedilmek üzere 

11lektup gönderen karilerimlzden 
bllbaa1a ricamız ıudur: 

Mektuplar mümkün olduğu 
~du kısa yazılmalı ve maksat 
•ç.lcça anlablmalıdır. Avni zaman
.ta kltdın yalnız bi; tarafına 
,_.hnuı da zaruridir. Bu nokta· 
lata ltllha11a dikkat olunmasını 
rlea ederiz. 
_______________ _... __ ...,....,. __ ___ 
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cağımızı Da, Biliriz, F:akat Henüz 
O Saat Gelmemiştir,,· Diyor 

1 

Aorqpa devletleri ordultırını )nekiruıl9ştırı11oxlar. ~ rMim İngiliz ordusu.nan 
alttaki ntsim Fraıuu oraıuıınan malcinalaşmı, 1e'it'idlnı göstCJrmelct,,dir 

(Bat tarah 1 inci sayfada) , \ hedelerin.e ebemmiyet veriyor ı mıya hazını. Fakat intihar 

S F k t M 
. görünllyorlar, bir taraftan da edemeyiz. Biz, üzerimize yük-

- a a acanıtan mu· ~ t d-b~~ .ıt. l ·ı b ı_..; z1 ki t · · · Ah b . gizli tecavüzı ve e ıuuı n ı-0 eti en aııuı ı arm amırım 
sal a yap . e· ulh faklarla siyasi muvazene tea\j. istemekle hiçbir muahedeye 

Kont Betlen - ız s · t il t · d w·ı· u .. "k . . 'k 
1 

d sine çalışıyorlar. r.ecav z e mış egı ız. .uuyu 
muahadesını . tazyı 8 bn ~ - . devletlerin orduları için yap-
imza ettik. Tnanon Muahadesı Bız de bu iki veçheyi rr a1<ta olduklar& muazzam ma-
bizi idama mahkum etmiştir. nazardan kaçırmamıya mec- aarifi bu küçük sebeple mazur 
Bir insan kendi idam kararını buruz. Milli mevcudiyetimizi göstermek mümkün değildir. 
imzalar mı? muhafaza ıçıu siyasetimizde S - Sulh muahedesinin ta

Billkis bu muahedelerin bo
zulması için her tllrlü diploma· 
tik vuıtalara müracaat ede-

ceğiz. 

- Selimetinizi İtalya veya 
diğer bir devletle ittifakta mı, 
yoksa Cemiyeti Akvamda mı 
göriyorıunuz ? 

Kont Betlen - Bugün bü
tün Avrupa iki yUzlü bir siya
set takip ediyor. Bugünkü 
devlet adamlan bir taraftan 
Cemiyeti Akvama, •ulb mua· 

No.: 8 

aıc:ısl 

hakikatleri görmek ihti) acın- dili için umumi bir teklifiniz 
<hvız. Maamafih şimdilik İtal- var mıdır? 
ya m hiçbir devletle bir it- K nnt Betlen - Macar oldu
t rakı olmac ğır ı temin ede- ğ d şüphe c m yan l azı 
bilirim. \ ... Jetler bilikay L ve şart 

S - Macaristan ve ona bize iade edilmeli, diğerleri 
benzer devletlerin bu hare- için halkın reyine müracaat 
keti değil midir ki, Avrupayı olunmalıdır. Her miJlet yaşa
~ilih için bukadar para sar- mak hakkına maliktir. Halbuki 
f ıa mecbur ediyor ve bu- biz, en hayati uzuvlarımız alın
günkti iktısadi buhranı do- dıktan sonra yaşayamayız. 
ğuruyor? Saati gelince biz ne yapa-

1 
Kont Betlen - Biz iktısadi cağımızı biliriz. Fakat henüz 

refah için her fedakarlığı yap- o a t gelmedi. 

ikülmemişti ve arasına & 
nen paralar yerinde dur 

ordu. 
Gözleri yaşarmış. 

•rsiniz. 

Anna cevap verdi: 

- Parise yapayalnız gidt · 
·eğim. Bu benim ıon •evinciı 

o'.acak. 

IWHARRiRt MOTERCIMI 

- Size teşekkür etmf"' 
:sterdim, bununla beraber Bi
ze bu hizmetinizi borçlu el 
duğum için teselli edilmiyece 

Sonra Halicin tistiinder., 
ıenizin ilstilnden, Boğaziçinin 

ötelerine doğru göz gezdirerek 
~armağile, lstanbula geldiği 
yolu işaret ederek: 

Pol Moran S. B. 
'-fanda ve bir petrol llmbam• \ r lann hesabını tetkik ediyordu. 
ilin lflklan altında, matua Matazada kllrlder, aararmış 
tabibi Te otullan, ytln uçlan erminler, ve ıaı:plimn 16nne
•e kanlı ıözlerile çahwıyorlarch. den hiçbir fikir haııl edemi

d Biri, ıtındtızlln tablolar, yeceii atırbkta erkek k&rlde-
aııtelilar, hahlar, çamqır- ri uahych. 

lar' •ktam elbiaelerl, gtlmlt Aıma lutr mantoıunu al
·.ıc.1n1an herine verilen av .... · mıya muvaffak oldu. Aatar 

bir haldeyim. 
- itimat ediniz, Anna. 

Parite giderseniz doatlanm 
size yardım ederler, 

Gnlilmliyerek illve ettim: 
- Zevcemi de orada g&iir

aiinllz; Rus romanlannda olduğu 
ıibi ikiniz de benden bahıe-

- Oraya, dedi, memleke
time dönmiyec:eğim. Memle
ketimi bir daha biç, biç ı&r
miyeceğim. Mademki eski ha
yatımdan bana hiç hirıey kal
madı, buna muktedir olam~ 

Zavallının Saçlannı, Kaşlarını, Ve 
Kirpiklerini Köl<ünden Yoldular 

Bir iki ıftn evvel ıebrimizc:le 
timdiye kadar biç iıitilmemİf 
ve g6rillmemİf bir zabıta 
vak'uı olmuıtur. Tahkikabmıza 
g6re hadise ıu ıekilde geç
miftir: 

Galatada Karadeniz apartı
manmda oturan Nuri isminde 
bir ıoför iki sene evvel Ka
sımpaşab Müveddet Hanım la 

nişanlanmış, beraberce yaşa

mıya başlamışlardır. İlk zaman
lar hayatları çok iyi geçmiş, 

.fakat son birkaç ay içinde 
aralan açılmış, biribirlerinden 
soğumuşlardır. Bu soğukluğa 
sebep te Nuri Efen dinin ihmali 
olmuttur. 

Bu vaziyet ilzerine Müveddet 
Hanım nitanlısuu bırakıp git
miştir. Nuri Ef. ise kızm pe
tinden aynlmam11, onu her 
yerde takibe başlamıt, her 
tesadüfte tekrar nişanlanmala
rını iıtemittir. 

Müveddet_ H. iki gün evvel 
f e ıoğlundan Tünel başından 
geçerken eski nişanlıaı i'.e 
karşılaşmıştır. Nuri Ef. hemen 
Müveddet hanımın yanına yak
lqmıf, beraber bir. pastaneye 
gitmişler, bir müddet oturup 
konuşmuşlardır. 

Müveddet Hamm bir arahli: 
ayrılıp gitmek istemiş, fakat 
Nuri Ef. itiraz etmiş ve ayni 
zamanda da şöyle bir teklifte 
bulunmuştur : 

- Şim •· ı. ..... h.-r P•·e ,.,.;.J •• 

Yıldız ~arayı 

ceğiz yokaa 1.. 
iddiaya ıönı Nuri Ef. kızı 

tehdit ederek evine götftrmiye 
muvaffak olmuttur. 

Eve geldikleri zaman Nuri 
Ef. annesi Behiye Hanıma ses
lenmiş: 

- Anne, şu takımları getir. 
Behiye H. oğlunun arzusunu 

derhal yerine getirmhı, bir 
ustura ve bir makas ve bir 
saç makinesini Nuri Efendinin 
önüne koyduktan sonra kapıyı 
kapayıp dışarı çıkmıştır. 

Nuri Ef. makineyi yakala
ladığı gibi Müveddet Hanımın 
östüoe yürümüş, kız bağırmıya 
başlamış, fakat tehdit karşı
sında sesini kısmıya mecbur 
olmuştur. Şoför de makine i'e 
kızın saçlarını rahat rahat 
kökünden kesmiş Ye Müvedckt 
Hanımın başı çırıl çıplak kal
mışbr. 

Fakat iş burada bitmemiı, 
Nuri Ef. bu sefer de ustura 
ile kızın kaşlarını ve sonra da 
makasla kirpiklerini kesmit 
bu1asa Müveddet Hanımı · tüy
süz bir hale getirmiştir. 

Zavallı kız başına gelen bu 
felaketten sonra akşama ka
dar hüngür hüngür ağlam lı 

bir aralık bir fırsatını bularak 
Nurinin evinden kaçmış ve 
başından geÇenleri kara~ol~a 
anlatmıştır. Nuri Ef. şimdi 
karakolda yaptığı işin hesabım 
..... -... .. tedir. 

ı~·eyezanın Zaran 
Belediye Burasır ı Sana- Adanada Pam ok Tarla 
toryom Yapmak istiyor 

1 
lan Su içindedir_ 

Belediyenin seneliği iki bin 
lira defterdarlıktan kiraladığı 

Adana, 13 (Hususi) - Sey• 
haıiın Beş metreye kadar yiik· 

selen suları etrafı su ile dol• Yı!dız sarayı hakkında üç ta
savvur vardır: 1 - Bir eğlence 
mahalli yaparak az bir dubu- durdukten sonra vava, yavq 
)iye ile halka açmak ve busu- çel·.1 n"ye başlamı ı r. fakat şebe 
si gazino ve birahaneler yap- rin sahil tarafları e. an su için· 
tırmak 2 - Hastahane haline dedir. Nüfus zayiatı olmamııtır 
koymak, 3 - Bir verem dispan-

Diğer taraftan Ceyhan neh· 
seri yapmak. 

Memlekette veremin günden ri taştığı için şimdi iki neh• 
~ 

1 
e ırtn a 1 ve me\ c Jt iki rin suları birleşmiş, Yüregir 

di~ .• :ser kif gelmediği naza- ovasını denize döndüa müştür. 
n itibara alınarak üçüncü t ::• Su!ar çekilse bile çamurların 
savvur daha kuv' e H görül- f lal w d k k'I · . az ıgın an pamu e ı emıye-

mektedir. Bu hususun şehır kt' 8 .. k d bavalide . ce ır. ugune a ar o 
meclisinde konuşulması ve hır 

1 

k'l k lal . 
· d h e ı en pamu tar an ışe ya• 

karar verılmesı e mu temel- k b' hald d' 
d
. ramıyaca ır e ır. 
ır. 

dersiniz'? Ben gencim. Fa
.ıt genç olduğum kadar da 
ıylediğim sözlerin ağırlığını 
iiiyorum. Siz madem ki Şarka 
oğru hareket ediyorsunuz ve 

madem ki benim dostumsunuz, 
)en aize, sizin yanınızda itiraf 

ederim ki, artık •on defa gö
rüşiiyoruz. Size son defa veda 
ediyorum. 

Pariste, Volter nhbmmdaki 
otele ineceğim, çiinkil akfam 

ilatft ıaat beıe doğru sonba
harda, Luvr sarayı çok ıaha· 
nedir; bazı aile işlerimi yolu
na koyacağım ; vaftiz edildi-

ğim Pyer - Lögran kilisesini 
ziyaret edeceğim. Muvualah· 

mın ikinci haftası tamamile 
paraaız kalacağım. O zaman, 

kendimi uaca;ım ve bu çok 
maruf kederlere nihayet vere• 

ceğim. O zamana kadar lmit 
ederim ki beni dilfün0nlu6z, 
nitekim ben de ıizi unutmaya
cağını. Allaha ıamarladak. 

Anna, beni tatlılıkla aavdt 

ve biran için, pcedea daha 
karanlık bir leke balind,. 
uzaklqtı. 

SON 
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MASONLAR 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞBh.A.TI 
.. Yazan: Makenzie -

A,.U umanda V ye • 
Atiuda açakça çallpnak içio 
.,.JmJ im imkla Yermİf ol~ 
,onta. 

Detektif lükl,eleriade. bir 
... amn• ait mn halletmek 
..... buhmaa bir adamm ıa.. 
lerini hepimiz biliriz. itte ~ 
ALah Abdemy sobimclald 
lraıarrlhı ziyarete gittifim 
..... kapıda, -'alet içinde 
albet ~yelı birçok mu-
Uclrlerle ~ 

No. 3 

Mlllteciler komisyonunun ne
rede bulmadujuau IOl'dum. Beni 
,akan kata çıkardılar, ıenit 
bir odaya soktular. Burad• 
birçok memurlar Gnleriade 
kAiat Ye JUi makineleri çab
pp duruyorlardı. 

Bq koasoloı E'dmond ... 
kin •tır, seuiz bir taturla 
ba,81' Odap muttaml J8D 
odaya _pçti. Bir iki dakika 
IODl'A (V) DİD kaqumda idim.. 
bd oda arumcWd kapa 

kapandı. ( v) 1Udalyesindea 
blkb, beni bllylk bir ..... 
ketle bqdach. 

V temiz giyinmit ima bof
la bir adamdı. Kendisine p. 
tinti;lm mektuba Yerdim. 

- Bir daldb ml11ıde 
eder mlainiz, dedi. 

O mektuplara ık atarken 
otaıdma. Pencereden clqm 
baktım. Yllbek " kaha bir 
dUYar Yarda. Demek ki oda 
hiçbir yerden rlrlbmüyorcfa. 
Fazla olarak pencereleri b~ 
yan pancarlar varda. 

V Zam itina! ,ile yırttı. 
içindekileri mua lzerine ,-. 
,ayarak okumaya batla& 

Arada bir flzllldl ita,111 
tkleriai lraldmyor, bua *' 
la,orda. 

- Bu mektubu ptirdiiiai
zl kimse bilmiyor, delil mı"? 

- Zannetmiyorum, dedim. 
Mekbip ceketimln iç cebinde 
idL 

V • ona emniyet ftl'lllek 
için ceketimia baadım açtım, 
cebimi raıterclim. v tamamlle 
kanaat getirdi. 

- Hem de Dikleniyor, dedi. 
Tam bu gibi iflere yanya• 

cak bir cepl 
V B&ytlk bir pipoya manch 

Ye yaktı. 
Gayet ciddi Ye Yakur bir 

tavırla duman tabakalanma 
aramacla p;et yavq bir 
Rlle: 

- Ba itlerde nekaclar itina 
et.ek, nekadar ihtiyatkar clav
r.auak u:dır. Hem Iİse biqey 

AS R 1 SiNEMADA 
o ..................... .. 

REİSİN KARISI 
YAHUT (FiRARiLER) 
-• fa.kallde .,. .. ,... UJl'el ftla ._.,_.. 

Ba filmde ...U ..... IMaluua ( Hakfmel dhaa , ............. mhll .. 

• J O E • A Y • • an.tU t•h•l1eti hı...dllaektetllr. a-
hotuaa sıtmek ·~· .a..ıa setlrll• bu p1a ... wacla ela puWıı • .-, 
faJd1etler kuaucafı laed.hidlr. 

fferetl t ... 111,..ı 1-tuada : jlAN 1IAX •• VlvlAN GIJSON 
Perde anlannda zengin varyete numaraları 

(... IMafl 1 lael .. ,tada , 
C..al Jletlt Bey, pzete. 

mise ildaci bir mektup ~ 
dererek, eHrİllİD çalınmaya 
kabiliyeti olmaclıia i•••aa 
kartı kendini mllclafaa et
mektedir ye bllh... ....... 
llylemekteclir: 

• Y••"'tua (aceompapemet) ı 
Nl8te çalacak atlam bal•nam•••f 
elmuıdır. Bı> .a., NUte bakaclar 
ima Wr parpJI placak derecede 
mulldtl• behredar ldmH balu· 
u•adı manblmzhtına ...ıu.uı 
olamapcatma rln ..n.ln ça. 
.....,. kaWllpti o1.-... ...... 
.... ....., ....... Halbuki ... 
prlu (Trio Kedrofft namile .... 
har 8' Raa falltlrl taraflaclan 
( Pudeloap, orkutrosu refakatile 
fllaretl bitin dllnyaya J•Jllmıf 
olan ( Concerta Pudeloup > naia 
16 klauauanl m t:arilali abonl
... kouerinde icra edilmif •• 
lnaau taraba._ allu'1arla tek-
rar ettlrllmlftlr. 

Ylae 1na @':'.ki mefhur piyano 
Madı (AIİrel 'Cortot) tarafandaa 
P.m.te ( &olr N......te ele Mu
•lqae , te eserlerime mabausa11 
~rtip edUmlt U.tifalcle ( Feetival) 
dahi .a1lenmit Ye takdir edil• 
miftlr. 

Yine bu prla Awapaam bi· 
Jile Radyo .....-ıerincle 1929 
Raesl Unmaunubaba 16 ancı 
.... ( Tlrk mmild ıecesinde) 

dahi pb•lalfbr· 

bakkmcla fala .,~ 
JOl'llll .. Cemal Kaait--tıl-
ancak bir cemile olank 
ele baralolabilecejiai 
ediyor. Şa halde. ba ... 1111 
de, Hlcladat Şakir 

roll olmaclatma tire, 
Retit ~ h~ 
tahmin &zerinde fula • 
etmiyeceiiai llmit eclerb. 

Tiyatro Ve Sinem 

ALICAZAR - 11a,-. ş.._ 
Al fMDAR - llaptl ... 

Asar -KU..A.-. 
AR'11sl11c -~ UprW 
ETUVAL - Att.a A ...... 

ILHAllJlA -~ ... 
EKLIR - Y-- t11.aı. ...... 
l'llANSIZ - v .......... 
GLORY A - llllletler ş.,laa 

UtHam.) 
MAJllC _......_._.. ...... , 

WI BIC - .,.., --
lllUJ -T..,a 
~ _..,... ......... 
OPERA:-Au feclalrlrllll Ç11a1e9 
Şii( - bd bip Wrl •••• 
HiLAL - y .... 
HA LE - (Q.ku.) lmımık Yı 

Demek ki eterlmln çalm••J• ı•--------bltW,.tl ret n inkara mltelaaJD. 
mil detlldtr •• 

Mektaba lldacl lmau laak
lmic:la iahat .....d• enel 
bir aoktayı habrlmln: Bil 
dllakll ntıabamızda. Hlcladat 
H•••a atfen. Cemal Retit 
jamjnin filimde .. br için bı-

ralaldıjuu lcaydetmiftik. 
Hlldadat Hamm. mektupla 

bu nokta hakkında biıi tea
m ebalttir: Kendisi, lmm
panyap ait olan bu nokta 

lzmirde EbeııJin Ceın • 
lzmir. (H...ı) - llmtMI 

mekteplerde tatbik 
terbiye liltemi ile ncleki 
biyo aramda alaeak 
mabaclile bir •EbeYerfa 
illiyeti .. eclllclL 

Bira., •• 
Kauba. (ffaaul) - Al'llılll'ft 

t.maft Ye •bd ... R 
Klkce klytbacle Recebin 
.... kelmiflei'clir. 

16yliyeyim mi? Oç hafta e.,.. l temamile bqka idi. 
veL.. -Tehlike mi nrdı? 

Biru darda. Sanki s&yliye- V uemetle baylarda: 
celi pybi bende huıl edece- - · Ne diyol'llllluz? 
ji telirden korkuyorniUf fibi teşkillb ele YSebilirdl. 
baa baktı ft deftm etti ı evi b1J1k hir itlaa ile -~ ..... 

- Ne cleninla? 0~ bilfta etti& T- Yaaan 
evvel, Kling buraya onifonna harbiyei umumiyesinia k 
ile gelmez mi? Derhal telgraf 11nda tabü baadald 
ile Deeda'e malOmat verdim. anbyonuauz. 
Te_1grafı hazırladım. Hatta Edi _ Tamamile, cleclim. 

~ ~:=~etlv: bu ke- Fakat kucli kendime. 
tumi7et meeeleaiai trbk biraz na adeta anlama ajzına 
izam ediyor, diye bir mlltalq flllllZI aolmuye 
yürütmllftil. Mamafihl.,.... teşbUW. v 

Maamafih Edi Kling•hl Ke- tellklntinm tamamen 11tb • 
falo' da, lntelicem çadınnda O devam etti. 
yilrlttafl mtltalea ile benim - Zahirea fl1rllacllill.-.ıı 
doğrudD dojraya V nia ~ batb biqeyi olaa Wle, 
katlan albnda diit&nmi1e mec- ldllbm•llD blJI• bir 
bur oldujum feJ birbiriadm (Arkut ""') 



Oç KABIN SALTANAT! 1 il 
~min Duvarlan Arasında Öyle 
ıntiras Mücadelesi GeçiyorduKi 

-4-
... .,.. ıibl Mfila 1 ÇllDkl ( s.fiye Sultan I mi 

1'llcak •e hu uyede ile tarihe ıeçea bu V..,..tUcM 
.::- zamaa o- ye- bdm, bu korkulu bir Ram• 
.. . b8ldim drmek kw Şehzade Murat paclifllh 
~ eden Y ahadiclea olduktan sonra saltanat hllk· 
......... ) ...ıtu iae mini udece koca•am dejil, 
kalf.cla tam keadi bpuumm da elind• almalı 

Iİln Wr ferik, bir ~ ı.di Ye alda da.. 

ppa ........ at " ildi,. 
mlcaclelm ıeiia-ka,_.. ...... 
... ......,.. rekabet ... 
tok .... ..o..lar,Yak'• 
ıa.terecek, Osmanlı tarilu.ia 
bir ,...... .... dlaf lala-
eakbr. 

.,:- Wachıt ~ bir ar- Haremin dundan uuanda 

t;ta. ~----------..... .-..----------~ .. 
... lalı ... 
pn ..... " ::.-.::.:::::.: _N..-...._ 

ı·ütün lnbisan Beş Buçuk Milyon 
Kilo Kadar Tütün Alacak.. 

Tabmcll_.... elledacleld piyau..-clea (afi) ..,_ ldlo 1 
tDt8nleri ı.w.. ldarelinia tltlD ..._ alecakbr. 

•tm ···- için Aabrada ppbldan ........... 
lletlceler ""611 _...,, Soa 
mal6mata ... .. .... aetm 
emri lwiae tltlD law.ar lcla
....a s.-.1.ta.w. ...... 

lnhlın ldan8i ......... 
........ tlcara ........ 
•erecektir. 8-olana llatha 
ettlil ~ ... ., ... mildar 
teni,. eclileelı; wwwetlle (30) 

•Jcla t.liJ• eclllutLllw. 

Satılık Veya 
Kiralık Evini 
Var Mı? 

--
Sabbk Vey 
Kiralık Ev 

orMusunu 
Herbaaıi mrette eva aı.. 

_. yeya utmak, herlwaai 
bir ihtiyacıma anlatmak ve 
~-(Ak ... •r•ı 

IJ.!';Cllllll OD biııaleree 
....~ ••• ~9-
lti.la .... klclk Wr ..... .......... ıc._, ... 
... &ati 11 • M 11• bdw 
•• m25lwıilflwa .. ettir • 

.0SIC0DAR 

HALE SllEIASllDA 

Sevipnek Ymk 
••il 'it u, ....... 

111.ztm (ŞEHiR KURTLARI) 

" SON POSTA,, mn Tombala 
Bitti .. Müsabakası 

-~ ....... ı 

41.rıa Cufecla.. dedi. 
..._ İçİD arachpn ye 
lı.tecıip bir im. Buna 

balclaa? 

~ Akcleaisde Mt 
ıemiai zaptetmifler. 

'bu im ft111Uf. Esir 
aablmıy~ retirmifler. 

.. Murat Efendimize clD-
abp ıetirclim. 

4-la nesli ae imİf? 
kenclilinia anlatbğma 
~- korkulu bir Rum 

'#._edikte (Yako) ailesiae 
oldujunu da 16yliyor. 

18 Nisan Cumartesi Giiniin 
Mühürlenmesine Baş 

ltiberen Kartlarm 

1 - SON POSTA'am ter
tip ettiji tombalanın idareM
D_. tarafından 80D .......... 

dla çekilmiffir. Diter ... 
.... = N.ter Jwwile ı.....
balaa bnylk me ........... bi
rinde karilerimizin iftiraldle 
Niunın 27 inci Pazartesi gtinll 
çekilecektir. 

2 - 18 Niaan Cumartai 
fıldnden itibaren elinizde bu
IUDaD ( 12) IAvba içinden RÇe

cepıiz bir llvbayı fimdiye 
kadar çıkan (43) kupon ile 
birllkte idarehanemize gönde-
recebiniz. Llvlıa mllh&rlene
cek ve size bir lll'll numaruı 

ile beraber iade edilecektir. 
Diter llvhalan atabilininiz. 

3 - Uvba •• lmpaalan 
biaat ıetirmeyip te posta ....... 
talile ı&nderen karilerimia 
mllllrlenmif llYha ile o ıe.-

..,. ma"- maDftlaramı 
-. etmek tbue aclre.i ha
vi pullu bir zarf ta pderme
leri l&Zlmclar. 

4 - (43) kupon yalaa hlr 
16m} ı tutik ve temhir ettir
mek ye bir aar41 aumaaa »
mak içindir. Birkaç livha İDl:İ
U, edenler her bir llvha 
için aynca (43) kupon p.der-
meleri lhamdır. 

1 - Bugtınuden itibarea di
ğer numaralann çekileceği &be 
kadar devam etmek ve ik· 
nmiyeyi almak &zere (T omba
la ikramiye lmpo•a) mmile 
bir kupon koyuyoruz. Bu im
,_ n niaan pazartesi 11n11ne 
lraclar de•am ec:lecek w ( 13 ) 
adet olac:akbr. Balana da bi
riktirilmai Ye IOD kqide p 
nlDcle huar babmclaralmua 
llzamclar. 

& -Diler ............. 
ldldili ... ..ap ........ 

lafta clolua o llvbaaa ..... 
ı..t bep birc1ea Tomtilll .u,.. 
celder ~• ba aaretle OJllDD 

bu"""" olacaldanllr. 
1 - Tombala c11y..ıerla 

hepsi kazandığa İçİD Jmtemizcle 
ı&rlllen hediyeleri tabim 
mek bere o llvbaya malslm 
11ra numarama mllncaat ltCfiit 
lecektir. 

Binaenaleyh bir kutuya aı
ra numaralan diier kutuya 

hediyelerin İIİmleriDi havi ki· 
j1tlar konulacak ft lrarfabkh 
çekilecektir. 

Hediyelerimiz 
1 iDc:i 150 lira 
1 " Gramofoa 
3 " :so Ura 
4 " RMJo 
'5 " 25 lira 
• .. Bir a1tm. ad 
Erkek elbimelik ka'!"'•P 
Fotoıraf mP.frılrri 

Y&a battaaiye 
Cep ••titri 
Derideapara çatw (ufakhl4. 
Bo,ua atkıa ipek 
F6tr 111Pblm 
lılaniklr talnmlan 
Keten ıamlelder 
ça, takınılan 
El elektrik fenerleri 
Elbiae &rçalan 
Elbilelik MNlll kumalmi 
Çini tabaM-r 
TDYahıt talamlan 
Sofra talmnlen 
lılua !.Utleri 
Kadm .a ..kek iakaıpiDleıl 
Çamqa" ta)qmlan 
T11111 bapklan takımlan. 
Koloayalar, Levantalar 
K.- .. edrek ppkel•n 

• .1.......:. " •te~-•p.INl.acn " 

Kauklar 
Gideri eldiftDler 
Ta11are biletler 
h: ,.... ............. 
La erkek Piiı ..._ 
Şekerlirder 
Kol dltmelM 
~ 
Bıaton 
Heykel 
Yemek sepeti 
Yaza takıma 
Zarif takvim 
Diş macunu 
Tırq malciaai 
T 11111 bıçaiı 
Deri portflJ 

• Kacba p 1d• 
• Evrak • 
• El • 
a lleldep • 

ipek ÇOl'.p (b.tm) 
KiraWlt 
Sinema koltalr biWI 

., Lom • 
Dolma kalem (mlrekDpD) 

• • (lmıpalu) 
.,_ .. (boph) 

Laaat 
Romu 
Hik~ 
Ejlence 
Tuvalet •bmlan 
Tırnak farçuı 
1:.wik ...... 
Muhtelif kre."111er 
Pantalo.ı askılan 
Peçete ülaım 
Tınıak cilisı 
Çini Katahya tahalt 

.. • 
" "' YUOS8 

Kadın pudruı 
Mendiller (ipek, keten) 
Elcaik bponlarlll beheri bet 

lmnq makaltilinde ı.. zaman 
idarebaaemizclen tedarik etmek 
mimkladlir .. 

Sayfa 7 

BtKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: R11. Fe. 

Şebboy Kokulu Kadın 
K.Vm lrir .. w.o, ..... J kelimelerden clmle tetkiline 

uloaa dola. Ve tık. enfes mani oluyordu. MeauliyehD 
bir H... slte,e yanqb. blylldftğenden zufJ açmtya 

Meawe Hwm, cinai bir eaeret etmiym bitik kadan, 
tece..e.le. bu gllzel .,Sabibei bunu ampule daha ziyade 
-.ı•at.. ı tepedm l.ele ,.aaşbnh ft kelimeleri birv
• Çlnka obc:lanm girebiliyor- birer tetkike koyuldu. lttel. 
dul- lbll " (Hay4i, çabllk Batla mnhile buae qk ae.
oll) der Pi t.kb. ŞUbap Ji1i kalp elİr we batta.. latf. 
kolmla H. bir wf metb, ~ 
im buna hile Mmiftll. Zarif 

· bir el çantaam. ıilı ·• caa 
•l'd ..... ..,.... 

-~ ..... , 
oı,. .,.,, .. w., .... ....... 
•-=• H ma'1ab• 

ııı ıitlaellllldaıı.t •• , .... 
MI; ........ 4 • JClık pal 
~ Fakat, W Wr ......... ......... .......,,.. 
leri baı.11. S,.lri ....,..., 
clejl de, koku 191 .. ,,..... 
du. Zam aubl hir .... ., .... 
,.W.,u _.me R, adreli 
iyice olDllla; bir .._ olmlul 
Tekrar almclilL Ve bal oWa: 
ki ba mektap koe-
s&mriliyordul... A*- tapa
bp koraamnld idi.. 

Hayalinia kapm iki ~ 
dile aplda.. Alunedia ip ..... 
riDdeki .... ildnlr, tabtmbk 
• hezıialithr mm w •lrlepn 
ıecik=eleıia aebebi.. Ve.. Bor 
D-- O ... U yak.. kapala 
yerinde g6rdip, moraıtmm 
faili meydana çıkmışbl. Oıau 

"' iDc::i dizili gibi karpnnda 
tePir .... difler a,)'8PINtb? Ga,...,_. bir PJ& Ye 

infialle seslendi: 

- Hanım, m ldmliniz? •• 
Adreseniz nedir? Necin•? 

- Neden aorduımz Hamm? 
Taahhlltll olacak delil a, 
cammL. 

- Talıhiltlll olsa ela olmua 
da, zarfın arkuana adresinizi 
dosdoğru yazacaksımz; yuma
b11D1z, anladınız mı? Buna mec
bm......ı. 

Memure Hamm mpazmoza. 
tutu1m111 aiM. tirtir titrirordu. 

Ralıibainia blıiıetiai her 
b.W. t..mt İçİll .... lıanetile 
__. ediyurda. Ôblrl Hpk 
"-la olmalrla beraber ba,..et 
ediJercla. Mmbp ltlJldl. 
"hat memanm mi~ 
dm mnra. pel lmlmlll Ha
mmm maile bitti. AdNI 
•eımİy• .m&dmr dejilcli. 

Bir ce.y!An lmnhşi1e mer
mer ulonu terkeden mektuwt
aalaibi lrapıclb ~ 
Memme Ha1U!lt ok mbi, ıa. 
t.urelhMten fırledi. lltılCtWa 
kutuıa biuat atamı llrnw• 
len Ralabe Hamm. c&rladeri
nm f8bbor lcokala ftmKumt 

IDM& Mtlucle· bırakmqb. •• 
Aaabl bir isticalle çekme

cesini kapadı, kimsenin ken
disini tetkik ve takip etmedi .. 
fiae iyice kanaat getirdikten 
ıonra mektubu cebine yer1.,. 
tireli ve... Kendini lcoridora 
attL •• 

Kuytu bir yerde, elektrik 
lf'İ'l aıbada zarfı iyice mua· 
yene etti. içi.deki yaalum 
bir kısmı olma.yordu bile!. 
F:ıkat büldlatüler, kataa rler, 

..... lllı'iı misi -· ' r ...... •• 
fabt~lı _...,... ...... ........ 

- Yaue.. diye haykınh 
al•tıhLL ..... ft m..W...th. 

- Alçak -- .,m-. 
jmııaLleca.. 

Ahpm mne la. ftkitfôu.. 
... ene! cllılelt Memure H. -·= M Mr umaald .. 
.....,_ plan.ile ltulclu. AJa,. 

met B. ....... iclL •~ım• 
... ....,.._ nıjwn hayat. 

-itet icaba lam koca çaı.. 
,..ı.cL. Meslekleri ayn icl 
amma. keseleri birdi ~ Meı
mare U.am _,_ ..._ 
..da: 

-S-..cW, 11 ...... 
tap plc& mi ~ ? 

- &et, diye ceap verdi. 
... · - koca. 

- N .... tw,o ... u h... .,, 
Ha, 8eDİD ıiledea mi veriı ., 
ba? 

Sonra cebinden, yaphğı i~ 

ehemmiyetsiz birteyrniş 'b 
hiyanet veaikasmı çıkardı : 

- Ba mu ? Al bak .. 
~ taa;.r, ... lfelil. ~.,il 

• demeli bilmem ki ? Kor:ar
ch, evet adeta kopard. ve 
okudu: 

.. Mndür Beyefendi. 

.. Maiyeti Aliyeleri memur-la 

nndan Mehmet Ef. llİD iki gün
denberi esirfirq ve kibuslar 
içinJe buluaduiaJm muattees
sür arzeylerim. Benden başka 
kimsesi olmıyan bu sevgili 
brdqlmin kalp hastalığının 
nDlaetmeainclen korkuyorum. 

Aabnun ben*Jaiundaa, teb
dili hna etmecliji takdirde 
........ intihara IHJe lral-
latma• mulilewldir. B ray 
memDİJetille Ye daire do!d~ 
rmmmn iıamına mlaaade .... ., 

• 
Cümlıuriget 
er:lcezBankas 

._ .... , .......... 1.6. 
,A lıılt ...U olaıaktlr. 

·ÇIPHı 

l - Banka puan.mn iatfkra. 
rlBL ı..ia e:leeeJi. 

2 - l.koato we faia miktar. 
lannt azalt eal&t:s. 

Bu bankaya biaeJar olmak, 
memlekete biiyü« bimnet 
etmek elemektir. Aynca 
kirb bir it yapmaktır. Bu
P yb lira verip alanaaak 
Wr biue senedinia r-
bç lirayı balacajml fim
dielen bilmek .a.ldm de
jilclir. 
Fakat Jlzde alb faizi 11 u
Mlrbk bilmelidir. 
Her ........... w....aa,. y&!U!a.· 
Wllnlaiz. 
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Şeker hastalıklarına " ASA GL EKMEK VE 
GEVREKLERİ 

=-· 

Hergün taze istihzar olunan ' ' 
HASAN ECZA DEPOSU Tel.2071 l İstanbul ve ANKARA büyük bakkaliye mağazalarında, İzmirde: M. 

Beynelmilel son Etibba kongresini{ 
diyabetik olanlara gıda olarak kabtl 
ettiği fornıül Üzerine istihzar edilrniştı~· 

Margonato ve A. Dannon ceza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bak~ 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatan aşların 
nazarı .dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye 

muamelesi 
Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedab kayıt 
Emniyet Sandığında yapılır. 

mükemmel imalatı 
sayesinde fevkala
de bir istima temin 
ettikleri gibi kulla-

d. h. k nışı a ı pe ::':::::~==~~::::::::::::: · .: 

b •tt• IDll~llllUl'..1: 
ası ır. RADIO 

?:t$tf ~:::::::: 

İktısat Vekaletinden:' 
Ankarada inşa edilmekte bulunan Zirai ve Baytari 

Münakasa neticesinde 
haddi, layık görülmiyen 

Enstitülerin elektrik Fanus ve lambaları: 
8. Nisan 931. tarihinde yapılan 
pazarlıkta haddi layık görülmiyen 

Bedeli Keşif 
17,000 Lira 

dun teklif 
15,000 Lira 

en son teklif 
14,750 .Lira 

1 - Şartnamesi mucibince 18 nisan 931 cumartesi günü saat 15 te pazarlıkla alınması 
takarrur· eden balada muharrer fanus ve lamhalarm pazarhğma iştirak için 17000 lira 
üzerinden % 7,5 hesabile teminatı muvakkate ile birlikte İktısat Vekaleti Ziraat müstaşarh
hğmda müteşkkil komisyona müracaat olunması lazımdır. 

2 - Şartname Ziraat enslitüleri inşaat fen heyetinden alınacaktır. İstanbul'da 
baş müdürlüğünden evsafı hakkında izahat alınabilir. 

3 - Şartnamede zikredilen tip ve evsafı haiz bütün markalar . P\!Zarlığa ıştirak 

edebilirler. 

KART AL KAZASI MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Köyü Mevkii Cinsi No.su Kıymeti Döni.imü Zira Sahibi 

-- --- - - --
Yakacık Tekke .Arsa 3809 190 1900 Nısfı Reşit Efendi 

" 
Eski ağıl ~arla 4545 10 8 Feride H. 

" 
Pendik yolu Bağ 4260 180 3 ·Sabri Ef. 

Balada cinsleri muharrer iiç parça gayrımenkul sahiplerinin vergjye olan borçlafü .... dn 
dolayı tahsili emval kanununun 13 ündi maddesine tevfikan mülkiyetleri 7 - 4 - 931 tarihinden 
itibaren 31 gün mücidetle ve bedeli ihale pe1in alınmak suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 
1 - 5 - 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Kartal meclisi idaresince 
müzayedesi icra kılınacağından talip olanların klymetlerinin °fı 7/5 nisbetinde depozitolarile 
müracaatleri ilan olunur. 

- -----
Adalar l\1ahnüdürlüğünden: 
Satılık hane No. 19·49 Sultaniye sokağı (Adanın şimalinde 

ve sahil boyunda) Kınalıada zemin katı bir mutfak, yemek 
odası, abdesthane, kuyu, koridor, kömürlük, birinci kat 4 oda 
1 koridor, sofa, çatı katı üç oda, sofa, 1 kiler evin ön tarafı 
şimale naıırdır. Tamamile tuğladan 18 sene mukaddem yapll
mıştır. Tahmin edilen kıymeti iki senede veriimek şartile 3353 
lirn birinci taksiti ihaleyi müteakıp ahnacaktır. Satış muamelesi 
3- 5 - 931 pazar günü saat 13 te Adalar Malmüdürlüğünde 
aleni müzayede ile yapılacaktır. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

İdc:tremiz ıçın - nümunelerine tevfikan - pazarlıkla külli 
miktarda levazımı kırtasiye alınacaktır. Taliplerin 200 lira 
teminat akçelerini h~milen 18 - 4 - 931 cumartesi günü saat 

11 de Galatada mübayaat komisyonuna müracaatleri. 

İstanbul müddeiumumiliği -
den : Mülga Üsküdar zabıta 
dairesinde mahfuz olup mah
kemelerce sahiplerine iadesine 

karar verilen ve fakat dairenin 
mesdut olması hasebile etle

rindeki vesaika rağmen eşya
larmı alamıyan eşhasın bir ay 

z~r~mda evra~ı ~i~sbitel~rilf 
bırlıkte memurıyelım ze mtiraı-

caatları, bu müddet içinde 
müracaat edilmediği takdirde 
mezkur eşyanın komisyonu 
mahsusça bilmüzayede satı
lacağı. 

MAMA 
Dr. H. Ş 1 NA S t 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

---
Emlak Ve Eytam 
Bankasından: 

l ı VAPURLARJ ID 
. 1 6 W@W; U&&V--it' l ı:MBI • W'*> :j 

Emvali gayri menkule ipoteki mukabilindeki ikrazatı
mızın evelce yüzde on üçe baliğ olan faiz ve komisyo
nu miktarı idare meclisimizin 2384 numaraJı kararında 
münderiç şeraite tevfikan 16-3-93 t tarihinden itibaren yüzde 
bir tenzil ile yüzde on iki olarak tesbit ediJdiği ilan 
olunur. 

\ _ S eyrisefain '.",ı 
Merkez acentesi: Galata ~c~·r 

] Başı B. 2362 .Şube acente,ı: ~O 

--·----------------------·---

Dr HORHORUNI• ?.~~ğiu~~:ı~~t~ mektep sokak 
35 

Belaoğukluğu, Frengi, idrar darfıiı, edemi i:ctidar, cilt ve her nevi kadın 

hastahklan tcdavihanc,i. Hergün sabahtan akşama kadar 

Eviai:ıi tezyin ' 'e tefriş etmek 
isterseniz mut'.a]u. 

Fincancılar yokuşunda 

AHMET FEVZİ BEYİN 

ASRİ MOBİLYA 

AYUsturya fabrikaları he7:aren ıııı!\dalyalan umumi sahş depoım Jııt:mbulda 
Ka~ırcıoğlu hanında birinci katta 30 runuır:ıda Joz. N. Aciman Telefon lııbmbul 

2409. Hamit: Ayni depoda envai çe~it perde ve döşeme:ik kadife hare ,..~ 

fantazi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, örtüler pirinç 
korneş halis Jngiliz keame, lake karyolalar ve sair~. Fabr:ka f'atın:ı toptan ve 
perakende satı~maktadır. fiat maktudur. 

Büyük Tayyar 
piyankos·u 

4iincü keşide11mayıs931 dedir 
BÜYÜK ikramiye 
45,000 LİRADIR. 
A l' R I C A : 15;000, 12,000, 
10,000, 8,000. Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
.MÜKAFAT VARDIR 

l 00,000 Lira isabet eden 3377 No. lı biletin dört 
parçası İstanbulda, bir parçası Zonguldakta, 
satılmış birer parçası Edirne, İzmir ve Ban
dırmadan satılmıyarak iade edilmiş iki par
çası satılmamıştır. 

40,000 Lira isabet eden 4016 No. 11 biletin iki 
parçası İsfanbulda, birer parçası Bursa, Aydm 
ve Ayancıkta satılımş iki parçası İstanbu!da 

. satılmıyarak iade , edilmiş, üç parçası da 
satılmamıştır. 

15,000 Lira isabet eden 22177 No. lı biletin 
parçası İstanbulda, beşte birlik bir parçası 
'vlersinde ve bir~r parçası İzmir, Uşak ve 
'urfada satılmış iki parçası satılmamıştır. 

10,000 Lira isabet eden 30400 No. h biletin iki 
parçası İstanbuldi, beşte birlik bir parçası 
Karamanda, bir parçası Manisada satılmış 
bir parçası fstanbulda diğer bir parçası 
Samsunda ve bir parçası İçel'de satılmıyarak 
iade edilmiş iki parçası da satılmamıştır. 

' keci Mühürdar zade lanı 227 

Mersin Postası 
( Mahmut Şevket Paşl ) 

vapuru 17 nisan cuııı' 
Ç •• 10 da Galatadan 

nakkale, fzmir, KuJliİ~' 
Bodrutn , Rados, . Fethi~~; 
Antalya, Ala.iye, MersıJJ 
kalkacak, dönüşte Taşuc~· 
Anamor, Finike, Andifl11 

Kalkan, Kuşadası, Gelil>D' 
lu'ya uğrıyacaktır. 
. Je 

Gelibolu ve Çanakkıı 
için yük ·alınmaz. 

Yelkenci vapurıatl 
KARADENİZ POST ASI ı: . fil : Samsun vap?r ... 

NısalJ 

ÇARŞAMBA . 
günü akşamı 18 de Sirke'i 
rıhtımından hareketle (Zorr 
guldak, İnebolu, Sallls1Jll• 
Ordu, Gireson, T rabıoJI 

Sürmene ve Rize) iskeleleri~ 
azimet ve avdet edecektir· 

Tafsilat ıçm Sirkecide 
Yelkenci . Hanında kaili 
acentesine müracaat. rel· 
İstanbul 1515. 

Devredilecek ihtira Beratı 
Nişadır ruhunun okııidasyoııu '::; 

tıısilc asit nUtrik istihsali zılllll::J. 
1928 ıııenesinde 770 numara ile t 1~ 
edilen bir lut'a ihtira beratı ıı11lı .,ı 
i'bu ihtira buatının deHetmiye ~ 

h t k ... t • 1 • . . ııtt• ya u mev ıı ıs ınıa e vaıo: l ıçın 

niyet vcrmiye amadedir. 

"°' • Fazia · malün at alızı :r1ırııı 1 ( 
G:ılatada Yllkıekı aldınmda 66 11 11~,. 
rada J.B. Dalegio ihtira b~rathırı I dı:ı 
resine müracaat olunmaaı. ~İ 

------~ 
PANGALTIDA - Altınbakkald 11 ,6ı ( 

No. ev ehven fiatle kiralıktır. Elel>t f' 
su v:ırd ;r. KömUrcü Mehmet Ai' 

Bir Dişçi Bir Muayene· 
hanede Is Arıyor ~ 

Mektepten diplomalı geıı' 
bir dişçi bir muayenehanede 
iş arıyor. Anadolunun be~ 
hangi bir ş~hrine gitmiye d~ 
amadedir. Istiyenler ( sO 
POSTA da Ö. ) adresiıle 
tahriren müracaat etmelidif· 

1 
DIŞ T ABJBl - Fevkal'ldt- rneti11 • .J 

ağrı lıiuetmeden diş tcdaı;i ,e 'ıti 
e<leriın. Gala ta Kuledibi Freaı.:o 11, 
ve Balatla Aya lıtirati ınah9tı' 

May~r C• rJ 

SON POSTA 
-------------------""-

idare: lst.ınbul, NuruosmaniYGı 
Şeref sokağı 35 - J J 

Telr ~'>, : fstanbul - '2)2'H 
Pot\ 1 kutuııu ı lstınhul • 7 11 s1f. 
Telg-ılf : Jstanbul SO~ pO 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE EC~ 

1400 kr. ı Seno 270D Jıt• 
750 ., 6 Ay t40D rt 

400 ,, 3 ,, SOD " 
150 ,, 1 " 3()0 ıl 

Gelenevrak g-erj verllm~z. ,, 
11:.nlardın me'i .ıli ı.:~ .ılı• n" 

-~ 
Mes'ul müdür: Halil oalıf' 


