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NURUOSMANIYE ŞEREF SOKACI HERCÜN NEŞROLUNUR SON POSTA tlalkıa gaz:Odün Halk bununla görür·] 
SON POSTA Halkın kulağıdır. Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Hafk bununla sö ler, 

Oyunu 
Kupon: 20 
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• • 
Si 

Valilerin Salahiyetlerinin Tevsii 
Meselesi, Umumi Müfet işlikler 
• 

c f Ihdasile Birlikte Ayni Zamanda 
~ ~~eS 80 8DmlŞ lr... Tetkik Edilecektir.. 1 

~0r 1"1uharrirlcrinin H_!psi De Ayni Fikirde .. Denizde j Bugünün Meselelerinden 
enerlilerin Galatasaray Takımına Boğulan Çocuk • G } b • Arkadaşının itip itme- Bu Gidişle lstanbul H. 
a e esı, Oyunlannın Hakkıdır.. diği Tahkik Ediliyor • •• • • ' ~-
G ı Eyüp (36) ncı mektep tale- lesız Sut Içem kt 

a atasaray Fena ~ir Tecrübeye Kurban Oldu. Amudufıkarisi besinden bir çocuk, mektebin l Y CCe ır 
K 1 r 1 ı m 1 ş 9 - - A d a m G i b i H a r e k e t E t t i . deniz kısmından denize düştü Herşeyden evvel bir sıhhat 

/:'. . 
~bahçe- Galatasaray müsabakasının ikinci dn1resinde en hegecanlı iki saflıa: Gol 

iti, f yalnız lstanbuhın de- E 
~·t bUtfin memleketin en yüp Sinemasından Doğan Dava 
~~t hadise.mi, F enerbahçe-

1) llsaray maçı teşkil etti: N h • M •• d •• •• d 10 
~"~a sabahtan itibaren a ıye u urun en 
~ .müvezzileri matbaamızc, . · • 
~· tiliyetlerde oturan kari- B • L • z ı t • ,~~hı cevaplı telgraflannı ın ıra arar s enıyor 
~ Ya başlamışlardı. Bu tel-

,':da b.cp ayni arzu vardı: 
~ lutfen neticeyi bize bil
~lRtafı" diyorlardı. Biz, gelen 
~t <iğl ar. ile meşgul iken va· 
~--1-l e~ geçti, o zaman da 

t.f hlr meşgale çıkb : 
~llç henüz başlamıştı, buna 
~ tll stadyoma gidemiye
~ll Yahut ta gittikleri halde 

d.- ~ık.tan · giremiyerek dışar
k~I\ an karilerimiz, mllsaba-

({) safhalarından haberdar 
~ t•arn ~~· 6 ıncı sayfamızda] 

~-----
l'OMBALA 
Pdiisabakamız 

DON 
ÇEKİLEN 
NUMARALA 

1 

Pr1Uaabaka 
ınıxn her zaman 

lttırllk ed blll . e raınl:ı. 

Defterdarda Hüınü baba isminde bir ahçı, F esane fabn"ka· 
pavyonlarmdan biriıini kirahyarak tiyatr< yapmak istemiş, 

Bu sırada Sad· 
ri 8. ismindç 
bir zat kendi .. 

sine ortaklık 
teklif etmif. o~ 
tak olmuşlar., 

bu pavyona lo· 
caiar yapbrmış
lar, sinema ma-

. kinesl koymuş· 
lar. Ve çalış· 
mıya başlamış-

lar. Nahiye mü
düril Bedri B. 

makine ve loca· 
lann sinema ta
limatname si ne 

uygun olmadı-
ğını söyliyerek 
sinemayı kapat
mış. Sadri B. 

bu seddin ka
nunsuz o duğu
no ooyliyerek 
nahiye müdürü-

nü protesto et-
Eyüpte, ihtil{i,/a mevzu teşl:.il eden sınc. miş ve ıo bin 
li~a zarar ..Je ziyan istemiştir. Bunun üzl!rine nahiye mü
dürü belediye fen müdüriyetine müracaat ederek binanın 
keşfini fotemiştir. 

Müdür B. yeni teşkilat mliııasebetile belediye işlerile de 
meşgul bir amir sıfatile bu tarzda hareket etmelctedir. Diğer 
taraftan Hasan baba ise bu protestoya iştirak etmemiştir. Dün 
kendisile görüşen bir muharririmize vaziyeti şöyle anlatmışhr : 

- Ben Belediye ile ihtilaflı işlere girişmem. Neme lazım 
benim. Fakat Hasan baba, bu ısrarının sebebini bir türlü izah 
etmek istememiştir. 

ve boğuldu. Deherini alırken meselesi olan süt işi, anlaşılı· 
denize yuvarlandığı zannı yor ki, halledilemiyecek. Bizim 
hasıl olan bu yavrucuğun belediye, herşeyde olduğu gibi, 
ölümü etrafında yeni birtakım bunda da, hemen parayı ileri 
şüpheler basıl olmuştur. sürüyor. Bir adamcağız çıktı. 

Çocuk, mektebin sabah ve Bu zat sütçiiler cemiyetinin 
öğle yoklamalarında bulur-nuş, eski reisi Hakkı Ef. dir. Süt 
dördüncü dersten sonra kaybol- meselesinin fenni surette halli
ınuştur. Ayni sınıfta bulunan ne kadar İstanbula temiz süt 
Rıza ismindeki çocuk, beşinci içirilebileceğini iddia etti. Şah
C!ersin ortalarına doğru derse sen bu vazifeyi üzerine almıya 
girmiş, hocası sormuş: 

_ Nerede idin? talip oldu. Üç ayda muvaffak 
- Aptestte idim. olamazsa, ihtiyar edilecek mas-
Dersler hitip te çocuklar rafı bile geri iade edeceğini 

evlerine giderlerken Rıza, bir söyledi. Bu iddianın belediye-
arkadaşına fısıldıyor: de bıraktığı akis: 

- Sakın kimseye söyleme, - Güzel, Hakkı Efendi bu 
Refik suya düştü. işi yapmıya başlasın! dendi. 1 

Küçük Refik akşam eve j t h l s enen müza eret mesküt 
gelmeyince, bittabi annesi te- "ld' 

d k k k 
geçı ı. , 

l!şa üşüyor, apı arşı om- 1 

Belediye reis muavini P · 
sulan Rızaya soruyorlar, " bil- · mit Bey, parasız hiçbir · 

· yotl•m,. .cevabım alıyorlar. 
y.apılamıyaca~ı· mütaleasın-~ 
bulundu. Süt. İne,/bt 111e.,•si1ttl• h,-lm. 

Şehrin sıhhat işleri müdürü kabın içinde başkadır ~ • 

( 36) ncı mektebin önü ve 
sahil kısmı 

Mektep idaresi de sorguya 
iştirak ediyor. Nihayet gece 
yansı itiraf ediyor ki Refik 
suya düşmüştür. 

[Dveamı 2 inci sayfada ) 

SPOR 
MÜSABAKAMIZ 

-
Galatasaray i e F enerbahçe 

, takımları, bu senenin şampi
yonluk mukadderab üzerinde 
büyük bir tesir yapacak olan 
maç.!annı dün yaptılar. Netice
de 2 - O F enerbahçe takımı 
galebeyi kazandı. 

Bu maçla alakadar olan 
mUsabakamızın cevaplan bu
gün hakem heyeti tarafından 
tetkik edilecek ve yarın ka
zanan üç kariimizin isimleri 
ilin olunac.Bkbr. -

ise vaziyetin düzelmekte ol
duğunu beyan etti. 

Baytar müdürü Esat Beye 
göre de silt işi ahır işidir. Bu 
mütaleasını bize töyle izah 
ediyor: 

- lstanbula temiz ve sıhhi 
süt içirmek için evveli sıhhi 

ahır l.Azımdır. Ahır esastır. 
Ahır olmadan alınacak ted
birlerin müsmir olacağına kani 
değilim. Eline üç beş yüz lira 
geçen herkes birkaç inek 
alarak sUt\Ulük yapmak istiyor. 

Ve bittabi kontrol milşknlleıi· 

yor. Sıhhi ahır mecburiyeti 

tatbik edilirse küçük serma
yeler ortadan kalkar. Bu su
retle de memleketimizde bir 

sütçülük san'ab doğar. Ahır-

ları belediyenin yapbrmasını 

düşünmek doğru olamaz. 
Umumun sıhhati namına süt
leri kontrol etmek belediyenin 
vazifesi olduğu gibi ekmekleri 
de belediye murakabe eder. 

lstanbııldan Ankaraya 1 

o. 

Atnan koş birader, bu treni de kaçmrsak haiinıiz 
yamandır ••• Ancak dört sene sonra bir tren daha varl 
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[ Halkın Sesi ) r DABILI BABEBLEB 
intihap Usulü 
, , Halkın F.kri Garip ve ı ... 8 . 

Hak6met .. kaladu aU.- U 
tlen •oa laaberlerde11t huataka Ôl" 
....... latlhabı aıulGah de- um 
Jl,...S IOzummaaa .. ...._ 
'Dtlldiltil anl .. ılmaktatlır. Ba 
öhaberJ.,.. •ara 1eal Jledi8 
tilhaaa IMa itle de mefp} 
'tlaeak, intihap lflnde dm 
tart, daha pratik bir HU 

ıılabul edecektir. Halkın bu ha
\er etrafındaki fikri be pdurı 

JeYld B. ( Sultanahmet. 
Hamam aokatı 13 ) 

- intihap uaulllmllztln Av
nıpadaki usullere UJIUD bir 
ıekle ıokulmaaı hakkındaki 
düşünceleri memnuniyetle kar
tılanm. Rey vermenin kolay
laştınlmuım temin etmek de
mokrat bir fırkanın en eaaalı 
l'•yelerindea biri olmalıdır. 

« 
All B. (Ahırkapa, Şadınan 

110kağı 11) 
- ETet, ba lıaYadisl pze

telerde okudum: Çok iyi. 
Halkçı, COmburiyetçi bir hn
ldlmetiD mtihap uul&na ko
laylqtırmua keaclW lçiD bir 
mwaffakiyettir. 

• laman B. (Kadlrıa, talebe 
Jmdunda, hukuk Udncl llDlf 
talebesinden Artvinli) 

- intihap uaullbılln huit
leftirilmesi hakikaten elzemdir 
Milotehipler halen rey ver
mek için mllfkiillta uğruyor
lar: lmıim nr mı, yok mu 
cliye arqhrmak mecburiY.etin
de kalıyorlar, itiraz etmek ve
..ıre fibi knlfetler ele tızUn
tl.18 eeylerclir. 

~ 

Şeref B. ( Gedikpafa, Mu.
Um ıokak . 36 ) 

- S<Syliyelim ı intihabın bu
pk6 usullbıden milfk&IAt 
ıCSrilyoruz. 

- Mesel&? 
- MeseJA intihap aandığı-

na rey Termiye gittiğim zaman 
evveli ilmimi aramak, kayıt 
d6ştırmek mecburiyeti bud 
oluyor. Kuara imıim oraya 
1uılmaD11f olursa rey vere
bilmek için birtakım merasime 
bq vurmak mecburiyetinde 
kalıyorum. 

Ekseriya, bu merasimi yap
mamak için reyden istinkaf 
ediliyor. Bu be demokrasi 
prensibine muhaliftir. Bunun 
için .. karne u.Wtl • en buit 
tekildir. 

il 
- l.miml 16yliyemem ama, 

K~çük Nurettini, Ken
disi Gibi Küçük Bir Kız 

Mı Öldürdü? 

Birkaç ıGn enel Beşiktatta 
Serencebey 7okuŞUDdaki mek· 
tepte bir vak'a olmut ft bir 
knçnk talebenin &lllmile aeti
celenmiştir. HadiM pdur: 

Nurettin ismindeki bu talebe 
bir teneffB• esnamıda bahçede 
oyun oynarken bir im talebe 
tarafından itilerek yere dilfmllş 
ve biraz sonra kanıma mnt
hiş bir sancı ıelmq, çoçukca
ğız butaneye kaldınlmııbr. 
Fakat bu aancıla.rla ıelen 
hutalığın lSnllne reçmek 
mllmknn olamam1f, Nurettin 
ölmllftlr. Ôlnm&n hakiki sebe
bi anlaşdmak llzere enet mor
ıa kalcbnlmlfbr. 

Kuzu Geldi 
Ba aabah Bandırma ta

raflarmdan eehrimize mDhim 
miktarda kum ıelmiftir· 
Fiatlann dtlfeceil lmit edil
mektedir. 

fimdi benim fikrim; bir defa 
hüviyet varakasını g&termek 
Climhuriyet hllkOmetine mensu· 
biyetini ispat demektir. H6k6-
metin lntihaplarda bu ıekli 
dilfilnmeai makul ve muhiktir. 

- Beyim, İsminizi de .ay
leyin, bakınu; diğer fttan
dqlanmz da söylediler. 

- ismim Salih. 

- Nerede oturdojıınum da 
yazmak liDm. 

- Onu niçin 10ruyorsun, 
ne lnzumu varl .. 

Hidayet Bey (Nuruoımaniye, 
Halk apartımanında 10) 

- Vallahi öyle ıiyaai 
ıeylerle alikadar depim. 
Siz .. SON POST ADA,, değil 
misiniz? Ben sizi tamyorum 
ama aiz beni tanımıyonunuz. 

- Mademki beni tanıyor
sunuz, 16tfedin, fikrinizi 16y· 
leyin? 

- Pek AIA; fimdikl intihap 
mula mllşkülltııdır: Yok def
terdi, yok itirazdı, ktılfetler, 
knlfetler. &sylediğiniz karne 
usulli kabuJ edilirae tabii daha 
iyi olur. 

Kaçan Bir Katlın Yüzünden.. IMüşteri 

Cilveli Mehmet Bir Bögle Mi 
• Alınır? 

Hadıse Çıkardı bô·0te1ci Kavga Etti. 
oldu. Tahkikat yapblı, Birisi Kamasını Çekti .:>en çok prip bir cerlı hadileai 

aidatımız netice tudur: 
Karaglmrilkte oturaD mun All Rıza Efendinin •Yeeal 

OD bet sb . kadar enel ortadan bybolmUfbır. Adamcağız 
ae>rmUf, ao1'11fhırmue ve nihayet kanıınm, Samatyacla Lntfll 
Beyin mensucat fabrikumda çahfan (Cilveli Çinıene Mehmet) 
ilmindeki adamın yanına kaçb;ım 6j'renmiştir. 

Bunun tlzerine Ali Rma Ef. dtın Mebmedin yanına glduek 
kansının seibe• baralulmasuu a6ylemİftİr. Bu talebe k&l'fJ 
Mehmedin ilk ıözleri fU olmUfbır: 

- 81'6 adam, kanna aahip olaydın da evden kaçırım
yaydın. 

Bu cevaptan IODl'8 Ali Rıza Ef. ile Mehmet arumda 
bir kavga batlamıı ve bir aralık Cilveli Mehmet bıça;ım 
Ali Rıza Ef. nin başına aaplamıı ve kaçmışbr. 

Çingene Mehmet aranmaktadır. Fakat kadın ela meydanda 
yoktur. 

Mazhar Osman B. 
Kadın Aleyhdarı 

Değildir 

Mazhar Osman Beyin lra
dm aleyhdan olduğu tevaW
rea fa)idir. Bu faylara muh
telif zamanlarda kadınlar hak
kındaki aleybdar beyanatmnı 
sebep olduğu da 16ylenir. Ka
dınlann meb 'us olmak İçin 
yüksek reaml makamlara mil
racaat ettikleri uk, sık du
yJduğu fU zamanda kadın
lann meb'usluklanna taraftar 
olup olmadığımı Mazhar 
Osman Beye aorcluk, ıu ce
vabı aldık: 

.. _ Kadınlar llOD zaman
larda muhtelif me.leklerde ve 

muhtelif ilim şubelerinde ynk
sek ve faydalı kabiliyetler 
ga.termcktedirler. Onun için 

ben kadınJann meb'us intihap 
edilebilmelerine taraftarım." 

e:r Otomobil YUzUnden 
Ç ı k a n H.a d i s e 

Haydar Cevat iaminde bir 
ıofCSr, Feride isminde bir lıa· 
nama ait mahcuz bir otomobili 
kullamrken yakalan'Dlf, otof.llO-

bili teslim etmek »temiyerek 
polialere hakaret •• lallcum 
etmiftir. 

Ceftt tutularak merkeze 
g6türiilmDf, fakat bu kargqa
lıkta otomobil muavin tara
fırıcen lcııçm :n:ıthr. 

Otelciler 
Belediyeye Müra~t 

Ettiler 
Otelciler •e hancılar caaa 

nıhaatiye resminin artırılma-

aından çok mlfteldclirler. Bu 
tik_iyetlerini hem Ticaret m6-
dnriyetine \'O Ticaret odauna, 
hem de l.tanbul belediyeaine 

bildirmİ41erdir. Otelciler fUDU 

İltemektedirler: 

" Otel ve hancıbğın menafii 
umumiyeye bldim itlerden 
addedilerek resmin ugari ta
rife iiı:crinden ahnmaaı • ., 

Ticaret odası meaeleyi tetkik 
edecek, 10zum görftrse lktıut 
Vekiletine yazacaktır. 

Denizde Boğulan 
Çocuk 

(8.. tarafı 1 lnd sayfada ) 

Denizle mektep arumda 
duvar ve tel vardır. Bu itibarla 

çocuklar buradan denize yak
laşmamıılardır. T eneffü za
maninda dııan çıkbl'darma. 
ihtimal veriliyor. 

Aynca Rıza ile Refill ara
aında geçimsizlik oldUfandan 
çocuğun nhtımdan itilerek de
nize düştırülmesi ihtimali de 

akla ıelmiştir. Hadise, bu nok
tadan da tetkik ve tamik edi
liyor. 

Ve Yakalandı 
Romanyadan ıelen Recele 

Karofı •aparundan mftftcri al
mak için nhbma giden Ankara 
oteli mtbteciri Snleymm Ef. 
ile Şumnu oteli mn.teciri Ah
met Ef. bir arahk kavgaya 
tutuşmuşlar, Snleyman Efendi 
kamaaaw çekmiı, Ahmet Efen
dinin &zerine yüriımOş, fakat 
saplamıya fırsat bulmadan ya· 
kalanmıtbr. ---Meslek Mektepleri Tahsisatı 

Maarif Yekileti mealek mek• 
teplerinln ••lahı liylhası ile met· 
pldÜJ'. Bu it için 900 bin lj,a 
tab.wi .. ta IDzum ıBrlllmektedir, 

Farelerin Zaran 
Bir Çift Fare Senede 
365 Yavru Yapıyor -
Ankara, 20 ( Haaut ) -

MemleketimisiD birçok 1erle
riDde birden çoğalan tarla 
farelerinhı imhua için lktıaat 
Veklleti hir mUcadele tqki
llb Yiicuda ıetirmiftir. Farelerin 
imhua için ( 120) bin bora 
fiteii a1mm•ı ve birçok imha 
edici ecza tedarik edilmiştir. 

Vekllet emrindeki bütnn 
bakteriyolojibaneler Ari ve 
mllhlik olan vebaya serum 
tedariki ile meşgu)dlirler. 

Ankarada serum ile yapılan 
tecrtibeler müabet netice ver

:..: .. m..,u.o • 
Vezirköprü ı.iraat memuru 

Saim B. tarafından kükürt kı
nnblanoın yakılması ile istih
aal edilen maddeden istifade 
edici bir imha aleti kqfedilmi,, 
bu alet Samsunda tecrUbe edil
miş ve iyi neticeler alınmışbr. 

Tutulan hesaba göre bir 
fare senede b~ kilo zahire 
yemekte ve bir fare senede 
( 365} yavru yapmaktadır. 

Türk Ocaklan 
Emin A:ırı ffMq Au, Tnfilı 
Remzi Beylvle Sabi&a Zeke
.ıya Hanım tarafmdan TOrlr 
ocaltlamnn auaJ çalatmalan 
liıumpldifine dair Yaktile 
hazırlanıp uepine bqlatfıj'ımıa 
raporun. mütebalci kl8lmlanna 
hu•b ( 1 ) nci aayfamızda 

balacakaınız. 

1 
• 

Erzurum da. 
At Cinsinin isi~ 

Meselesi., 

- •' Kolordu kumandanı --~ 
Papıun tqaW.G•I ile Er~ 
at cinnnln aılahı ifa cal 'eli_ 
l'aynl Ue bir ffmiyet teıkil JJ 
•İftİr. Cemiyetin Fahri rei•l _.ı.ı. 
auaı da .. kert ukb •• --t 
eırafıdır. 

Sarhoşlar Verem~il~ 
Yardım E tmelidirl«:!..11 
Veremle Mücadele ce•.,... 

dOn toplandı ve ıenelik rap~ 
okudu. Bu :raporda cemiyet .... 
datınan ancak iki b:n lirayt .;dl' 
dutu, bu paranın da aza 

1111 bndan toplandıtı ıöyleniyofı 

para ile birfey yapılamıyac•~ 
iıaret ediliyordu. Neticed! .•~ 
datın çotalblm .. ı ~in mo.aur...; 
tan Verem cemiyeti lehln• \f 
zam verrt alınmasının Vekil• / 
teklifine karar verildL 

Trakya Şimendiferden 
ŞikAyet Ediyor 

Trakya halla Şuk De•I,,.., 
lan Gcretinla JÜkMldij"İlldl' 
Vekllete tiklyet etmif, Vekil•' tf 
taı.kikata bqlam&fbr. 

Yann Nevruz 
Dta akfamtlaa itibaren ~ 

mbde poyru ,1zpr1 ku.1-" 
H ortalık UllllDIJa bat~~ 
e..,.a. laa•a açık "~
olacaktır. Yar .. da (Nen.as)~ 

"Adatepa,, !11hribimiı 
Te,glha Konuldu 

Roma, 19 (~) - Kocat,,. 
ne.laribiniD eti olan Ada tepe torfit' 
muhribi Analdo tezıiblarS" 
konalmUfbır. Muulmde Türki11 

.diri Suat, deniz mGıtqarı aft~ 
met Ali, TÜJ'k koloni.t uker ~ 
alYil ahali Ye laükGmet erk.
hazır bulunmuıtur. • 

Kocatepe muhriblnba tecri1~ 
)eri parlak neticeler vuınitti'i 
Adatepe torplto muhribi takri&e' 
98 metre tulGnde, 10 metre ~ 
niflitlnde •e 36 mil •Dratte ofr 
cakbr. Adatcpe 1350 tonil'~ 
hacmlndedir. si 
Çimento Fabrikası Mesele 

Bakırköy Kurt çimento f~~ 
n1'asınm baca11ndan zehi 
dumanlar intişar ettiji ye ~ 
dumanlann halka mu%11 .,.. 
duğu yazllmıfb. Bu aıes~ 
etrafında malUınat almak istr' 
yen bir muharririmize beJe
diye reia muavini Hlmit Be!~ 

- Evet bize bu tarzda ~ 
mftracaat oldu. Tahkikat i~ 
fabrikanın faal zamanım bt d 
lcdik. Heyeti tıbbiye rapo~ 
hazırlamak heredir. Nelicf 
bu rapordan sonra belli ol,.. 
caktır. Biz de çare.ini o 1' 
man dtlşüneceğiz, demiştir~ 

• 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve işsiz Genç 

1: Iısiz genç - Hasan B. bir İf anyorum. 

Fakat bir tD.rlB bulamıyorum, ne yapayım, bir 

akıl liret! 

2: Hasan B. - Ayol, ne 

tun ipWer naım:etlilderini 

•eninle fırkaya gidelim. 

duruyorsun? Bü- ı 
koyuyorlar. Gel 

3: Hasan B. - Ooo.... Fırk mm on:.ı hıuca 

hınç • • • BunJarm hepsi meb 'ua olacaksa 

deh~·~! 
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Hariçten 
Para 
Bulabilir Miyiz? 

M. ZEKERiYA -

ı k
Birçok kimseler, bu mem· 

' ete h · d\k . ançten para gelme-
d çc ıktısadl vaziyetimizin 
fi~clınesine imkan olmadığı 

ııdcdirlcr B . 
h.ı-" kanaatin ne dereceye 

wtar doğru olduğunu bilıni-
~0~· Yalnız hariçten para 

0~ rna~ imkanı mevcut olup 
ik . •dıaıuı tetkik etmekle 

tifa etmek isterim. 

1 Dnnyada para ikraz edebi
l ~le kabiliyeti haiz iki mem
~k et Yardır: Fransa ve Ame-

a. 

Dünyanın altını bu iki 
:ernlekctte toplanmıfbr. Bil
lh ~ diğer memleketler para 
~ıyaçlarmı tatmin için bu 

111 
rnernleketio yardımına 

li~htaçtırlar. Fransa ile Ame
l anın ise başka memlcket-
~re ne şartlarla para ikraz 
h'IDekte olduklarını g<Ss~eren 
lr iki misal zikredebiliriz. 

)#. 
Ronıanya hükumeti, Fraıı· 

Rnın müttefiki addedilebilir. 
h 0nıanya, F ransanın Rusya 
it Ududunda bir nevi bekçisidir. 
;nıanya bu dostluktan istifade 
~erek Fransadan bir istikraz 
h· dctnıek istedi. Bunun için 
'P lr • seneye yakın bir müddet 
·~trıste müzakere cereyan etti. 
lı ıhayet bu milzakere geçen 
(afta bitti. Fransa Romanyaya 
h~) milyon dolar miktarında 
ır Para vermiye muvafakat 

ttij · Fakat şu şartla: 
1 - Bu para için %7 bu

hk faiz verilecek. 

111
• 2 - Ayrıca %7 buçuk ko-
18Yon \•erilecek. 
3 - Bu paranın bir kısmı 

~C\"cut borçlara mahsup edi
~elc. 

bi 4 - Y.ine bu paranın mü
ed~ bir kısmı F ransaya sipariş 
• ilecck olan harp malzeme

'iııe tahsis olunacak. 
~ - Romanya devlet ban

ha na bir Fransn~ müfettiş 
0 

rtulacak. 
F ranaanın bu şartlarını Ro::Ya bankerleri bile kabul 

d ek istememiş ve hükumet 
.._'~lct bankası müdürünü azle 

tchur olmuşbır. .. 
~erika para bolluğ-u için
oı.... • Mevcut buhranı kısmen 
~ giderebilmek için bu 
~ hariçte işletmek mec
~ndedir. Bu mecburiyet 
d e Amerika ıimdiye ka
d lr Avrupa ve cenubi Amerika 
.:ıe~erine mühim miktarda 

• ikraz ederdi. 

~&icat Avrupada ikbsadi 
h'tl. 11 siyasi ıekil almıya 
h,. Yuaca, Amerika Avrupaya 
Ce •ermekten vazgeçti. 
~ııbt Amerikada ise birbirini 
A. P eden ihtilil hareketleri 
ıc:'erikanın onlardan krediyi 
~~ni intaç etti, bu sebeple 
"- rika, .,aralarım kualarına 

P-..Uya mecbur oldu. 
t,11::: Umanlarda Amerikada 
lbGfk Y iatihaal eden znrra 
\ıa •Ol • •aziyete d&fttl. Ztırraı 
tel aıtyetten kurtarmak, ve 
L.ı ecele lene mliatahail bir 
ele e ıelirebilmek için timdi· 
F' ~ Paraya ihtiyacı vardı. 
1'elldit Amerikan bankaları, 
~ k&yllllerine bile para 

•taaiye razı olmada. .. 

1 - lnaanlar vapurlarda hay•anlarla 
ayni 7erde oturtulan. 

2 - YaıadıkJarı yerler bir b.bedeo 
bqka birtey olmıyan, 

lnaanlan medeni bir memlekette yatıyor 
acldedilebilir mi? 

3 - insanlara, vatandqlarımıu inaan 
muamelesi yapmuını 6trenelim ve o:ılanta 
JapJlf Mriyeaini yükseltelim. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Ticaret Odaları 
Vekalet Bunlann Büt
çelerini Tasdik Etti 

Ankara, 20 (H. M.) - ik
bsat Vekaleti lzmit, Mudurnu, 
Bartin, Uzunköpril, Ereyli. Vi
ze. Çatalca. Ezine, Hayrebolu, 
Çanakkatle, Gelibolu, Malkara, 
Biga ticaret odalarının bütçe
lerini tasdik etmiştir. Bunlardan 
(77CO) lira olmak llzf'.re en ka· 
barık bütçe Uzunköprünün 
bütçesidir. En azı Malkara
nınkidir. 

lktısat VekAleti Soruyor 
Ankara, 20 (H.M.) - Sahil 

vilayetlerimizde tüccarlarla va· 
pur kumpanyaları arasında 
sif ve " supalan " sipariıler 
yüzünden ibtilif çıkhğı malum
dur. lkbsat vekileti ticaret 
odalanna sif ve supalan tes
limlerin müteamel teklini sor
muştur. Meselenin örf ve Adete 
göre halline gidilecektir. . 
Ingiliz intihabında 
~melenin Namzedi 

Kazandı 

Londra, 20 (A.A.) - Ame
le fırkaS1na mensup meb'.ua
l:ırdan M. Mary Jones istifa 
eylediği cihetle Ponty F ritt' 
te kısmi intihap icrasına 
mecburiyet hasıl olmuştu. Ne
ticede amele fırkası namze
di M. Davies 20,687 reyle 
intihap edilmiştir. Liberal 
fırkası namzedi 8,368 ve 
muhafazakar namzet 5489 
rey almıştır. ---Mektep Ta~ebesinin Seyahati 

Tal ebe cemiyeti tarafından 
yapılan müracaat üzerine ismi 
yOksek iktısat ve ticaret mek
tebine çevrilen ulumu Aliye 
kısmı talebesi timdilik Mısır 
seyahatinden vazgeçmişler
dir. Talebe birkaç ay sonra 
emtia mUderrislerinin refaka
tile bir lzmir seyahati yapa• 
caklardır. 

ki Amerikadan para bulmak 
mümkün değildir. Fransadan 
alınacak para ıçın iae en 
qağı, Romanyamn razı oldu
ğu ağır prtlara muvafakat 
etmek zarureti vardır. Bu 
f8rllann bizim için, istiklali
mizi kaybetmek demek oldu
ğunu da tecrilbe ile biliriz. 
Diğer Avrupa memleketleri 
iae, kendileri istikraz peşin
de dolaşıyorlar. 

Obalde Tilrkiyenin hariç
ten para bulmasına madde
ten iaıkln yoktur. Beyhude 

İdari T eşkilihn Değiş-J 
tirilmesi Tasavvuru 

E l'an Bakidir. 
Ankara, 21 (Husust) - idari teşkillhmızda yenı ınayaçlara 

gare bazı değişiklikler yapmak tasavvuru, bir milddet terkedi
lir görfindükten sonra tekrar kuvvet bulmuştur. Şimdi hakim 
olan fikre göre memleket mevcut vilayetler haricinde beş 
mıntakaya aynlacakhr. 

Bu mıntakalann merkeZleri Ankara, Adana, İstanbul, lzmir 
ve Trabzon olacaktır. Her mıntakanın umumi bir müfettişi 
bulunacaktJr. Bu umumi müfeltiş birçok bususab merkeze 
sormadan doğrudan doğruya valilere talimat vererek yaptır
tabilecek derecede geniı bir ıalilhiyete malik olacakbr. 

Ayni zamanda valilerin salahiyetleri de tevsi edilecektir. 
Gerek valilere, gerek müfettişlere ait olan kanun liyihalan 
yeni Meclisin açılması sırala~nda hazırlanacaktır. 

Türk Ocakları Yeni V~zfjete Göre Hazırlanıyorlar 
Türk ocaklannın lağvı ve yeni vaziyete göre bir şekil 

alması etrafında fikri hazırlık başlamışbr. Fakat bu dakikada 
ocaklara verilecek yeni teşkilit etrafında kat'i bir fikir mew
cut değildir. Hakim olan kanaat, te,ebbO. eanuuıda fqist 
teşkilibndan ilham alınacağı merkezindedir. 

Şimdiki halde Türk ocaklarının geçireceği istihale lehinde 
muhtelif fikirler vardır. Bu meyanda Falih Rıfkı Bey ıu 
sabrları yazmışbr: 

- Türk ocağı siyasi bir müessese midir, değil midir? 
Türk ocağı inkılipçıcbr demek siyasi demektir. Cümhuriye
ti yerleştirmek ve devam ettirmek istiyorsak her Türk 
gencine siyasi bir terbiye vermek mecburiyetindeyiz. Rey 
verecek yaşta gençlerin toplandığı bir müessese yalnız 
siyasi bir karakter g3stermiı olmakla kalmaz; bu, ister 
istemez bir fırka olur. 

Türk ocakları uzun •eneler memleketin ileri fikirlerini 
telkin etti. Fakat inkılip fırkası ilk ocaklarda hayal olarak 
bile doğnııyan fikirleri hakikat yaptı. Eğer bu inkılip fırkası 
o gençlik fırkası değilse, Halk fırkasıdır. 

~~-----------·-...---------------Berberlerin içtimaı 
Dün berberler umumi bir içti

ma akdetmitlerdir. Bu toplantıda 
800 kişi bulunmuı ve cuma tatili 
konuşulmuttur. Azim ekseriyet 
tatilin muhafasaaına karar ver
mittir. Tatilin yapılmamuı lehfo. 
de •Öz söylemek i.teyenlere 
milaaade bile edilmemittir. 

• • • 

Kaçakçıhk 
lskenderiyeden avdet eden 

Ankara vapura tayfasmdan 
Mevlüt, Mwrdan getirdiği 23 
top ipekli kumllfl vapurdan 
kaçırırken yakalanmıştır. Ku
maşlar gümrük idaresince mü
sadere edilmiştir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

. 
{ udaiı fiziyoloji kita

bından dolayı ıiddetli hü
cumlara uğnyan doktor 
Ye muallim Rasim Ali Bey 
tıp fakültesinin itina ile 
yetiştirdiği bir gençtir. 
Hocalan, bu gençte, büyilk 
bir kabiliyet görmii§, asis· 
tanlığa başlatarak faklilte 
liboratuvarlannda dakik 
bir nezaret albnda herg ftn 
bir parça daha yol almasını 
ve yetişmesini adım adım 
takip etmişlerdir. Bilhaua 

Nqet Ömer Bey. bu •en
cin muallimliğiııi büyük 
bir allka ile iltizam et
miştir. 

Bugün ayni fakülte, ayni 
muallime en ağır muame
leyi y•parak cehaletle it· 
bam etmekte ve kucağın
dan atmıya çalışmaktadır. 

Artık bizim fakliltede 
kanaatlerin ciddiyetine, ho
caların takdirlerindeki isa
bete, adam yetiştirmek 
hususundaki kabiliyetine, 

ister inan, ister inanma I 

Azılı Haydut 
Uzun Müsadenıeden 

Sonra Yakalandı 

Kırkağaç, (H.M.) - Meşhur 
azılı haydut Balyalı Mehmet 
kaç zamandır takip ediliyordu. 
Nihayet iki saat kadar mü
sademeden sonra Ölveçli 
köyünde yakalandı. 

Balayb Mehmet birçok 
baskın hadiselerinin azılı 
kahramanıdır. 

Haydut; evvelce Kırkağaç, 
Soma arasında Boğaz değir
menini basmış, değirmen sahi· 
bi İlyasm 150 lırasını almış, 
Bigaaiç yolunda da kırk kişiy 
soymuştur. Kınık - Soma ara
sında ise iki çobanla iki saal 
kadar müsademe etmiş, ço
banlardan birini vurduktan 
sonra kırk keçi alıp gotür
müştür. Haydudun daha bit 
çok cürümleri vardır. 

Bir Köy Muhtarı OJdürüldü 
Balıkesir, ( Hususi ) - Susı· 

ğırhğın Asmalıdere köyi. 
muhtarı Hüseyin çavuş, kendi

sinin muhtar seçilmesini çeke
miyen Mehmet çavuş oğh 

Akif tarafından silahla öldürül
müştür. Zavallı muhtar bt. 
sırada değirmende buğdayım 

övütmekk meşgiı dit. Kati. 
yakalanmış, buraya getirilerek 
islintakına başlanmıştır. 

Otomobil Kazası 
Balıkesir, (Hususi) - Balı

kesir • Edremit yolunda bir 
tenezzüh otomobili devrildi, 
Celil ve Muharrem isminde 
iki yolcu tehlikeli surette ya· 
ralandılar. 

Kazaya sebep, frenlerin bo
zukluğudur. ----
Bir Araba Sayhana Kaplldı 

Adana, (Hususi) - Mehmet 
oğlu Şükrti isminde birisi, ara· 
basını temizlemek için Seyhan 
nehrinin kıyısına getirmiş, tam 
yıkarken araba U'IDağın suları
na kapdmlf, süriiklenmiye bq
laml§br. Yetişenler arabacı 
Şlikrilyil miişkülitla kurtara· 
bilmişler, fakat araba parça
lanmııtır. 

Arabacı şimdi hastanededir. 

Ticaret Kursları Fayda 
Veriyor Mu? 

Maarif vekaleti ticaret kura
lanna ehemmiyet vermektedir~ 
Bu maksatla muhtelif maarif 
emanetlerine bu kurslardan 
ne dereceye kadar istifade 
edildiiini, eğer edilmiyorsa 

ebe lerini aormu~....., .. 

-Yeni 
Telefon 
Numaraları .. _ ... 
- Matmazel 1 iki, sıfır, dört, 

alh, dokttz, iki. .. 
- Pardon? iki, sıfır, dört? ... 
- iki, sıfır, dört, alh, sekiz. 

Hayır, hayır, Matmazel, dokuz 
iki .•• 

- iki, aıhr, d6rt, dokuz, 
sonra? .. 

- iki, ııfır, dört, dokuz 
değil Matmazel 1 İki, sıfır, dört, 
alh, altı... Alb... Hay Allah 
cezasını versin, ben de unut
tum, b"r saniye ... Şu kataloğu •• 
Çocuklar, kataloğu nereye koy· 
dunuz? Matmaz 1, ir saniye .•. 
Canım şu katalok nerede?. Hah 
Bir saniye matmazel. •• Evet •• 
iki, sıfır, dört, dokuz. •• Hayır, 
iki, sıfır, dört, altı... Alo ..• 
dinliyor musunuz. matmazel ? 
Alo ••. 

- Efendim, buyurun: 
- Matmazel, dinliyor musu-

nuz? iki, sıfır ... 
- Dinliyorum, söyleyiniz! 
- İki, sıfır, dört, altı, do-

kuz.. 
- iki, sıfır, dört, dokuz.. 
- Hayır, matmazel, dörtten 

sonra, altı, dokuz geliyor. 
- Dörtten sonra alh, son• 

ra dokuz mu geliyor? 
- Evet. 
- Dörtten evvel ne geli· 

vor? 
- Sıfır. 
- Ha sıfır, dört, altı .. 
- Hayır matmazel, sıf r 

dan evvel iki var. 
- Aman durunuz yazayım 
- Siz yazıncıya kadar beı 

de bir cıgara içeyim!. 

Bugünün Meselelerinden 

u Gidişle İstanbul, 
iilesiz Süt lçemiyecektir 

( Baş tarafı birinci sayfada) 
Bunun için, belediye f mn da 
yaptırsın, demek nasıl doğru 
değilse ahır yaptırsın dernek te 
okadar manbksızdır. Bir ahır 
322 bin liraya çıkar. Bizc!e 
sıhhati umumiyeden ziyade 
kese düşünüldüğü için maal-
esef bu tekliflerimiz haklı, 
hak _ız birçok itirazlar doğur
muştur . 

.... 
lstanbulda (6502) inek (368) 

manda mevcut olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Beledive talimatnam"'sine 
göre inek sütlerinde yüzde 
(3) , manda sütlerinde yüzde 
(6) yağ aranmak lazımdır. 

Halbuki satılan sütlerden 
ineklerinkinde bu nisbet yilz· 
de ikiyi, manda sütlerinde ise 
yüzde dördü geçmemektedir 
Şuhalde lstanbulun bütün 
slltleri hileli ve suludur. Ve k .. 
al eyhülbevaki.. 

Eskenazi Hastanesi 

İNŞAATA BAŞLANMAK 
ÜZEREDiR 

Manisa, 18 (Hususi)- İ\me
rikada milyoner olduktan son• 
ra vefat eden Manisalı Eskenaz> 
Ef. nin, Manisa da bir hastane 
yapılması için bir milyon lira 

vasiyet ettiği habrlardaclır.Aıv 
mn ısUmlik muamelesi bittiğin· 
den hastaneniı. iııfasma yakın· 
da bqlanacaktır. -Sivri Sinek MUcadela i 

lzmir, (H.M ) - Burada ve 
K.llJlıyakada sıtrna ve sivrisi
nek mücadelesine bqlawlmal 
tızeredar. 
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YENi 
YARINKİ 
DÜNY"'-\ 

HARP, 
BiRKAÇ 

OLACAK VE BÜTÜ?J GAZ HARBİ· 
HAFTA İÇİNDE MAHVOLACAKTIR ... , 

Cephede bir nefer ile bir posla köpeli 
tehlike karşısında musf<.e tc.kacaklar. 
Son gelen Alman mecmua- / 

RusgaJa Kızıl orda fabrt.K.a amelesine 
maske oe siUilı kullanmasını öğretiyor. 

Rusgada mttldep çocuklarına bile gaz 
maskesi kullanmasını ÖğTetiyorlar, 

Yarınki harpler şehirde de cereyan 
edecek oe lıulk masl..:e ile gaşıgacak. 

lanndan biri, biitü nüsh sını 
yarınki harbe tahsis etmi~, 
dünyayı tehdit eden bu ~ııUt
hiş tehlikeııin azametini anlat
mıya çalışmışbr. 

Filhakika İngiltere hariciye 
nazırı, Avam kamarasında büt
çeyi mildaf aa ederken, yann 
büyük ve tehlikeli bir harp 
karşısında bulunulduğunu itiraf 
etmiı ve demi,~ir ki : 

"-Bugün Londra bUyUk bir 
tehlikeye maruzdur. Fransa ile 
aramızct. harp ilan edildikte .. 

Harp ilan ettrldikten 24 saat sonra dünyanın en medeni ıelıirleri ha lıale ,..elebilir. Bu resim 
Berlinin havadan imlıa edilmiş manzarasını gösterme/etedir. 

yirmi d6rt saat sonra, Londra, 

Zelılrll ıaz mektebinde sur. /. 
6lr adamı lr.artarma t•crübesi 

Paristen gelecek tayyarelerle 

' 

imha eC:ilebilir. 

Biz, dsha harbe girmek 

1 Ilı .w olup olmadığına karar 

I 

•:rmeL- için müzakeremizi bi-

tirmeden burada zehirli paz· 

Taggareler ıaz N alllm •aean •n telıllkeli lıarp alet: l 
ela calchr. lıte giiz taggare t•ııgaıt 6lr ıemi. 

' 

Havadan tayyare ile medenf bir şelıre yapılacak 
taarTuzun verebilecell feci neticeye bir misal .• 

larla aldürülmüş olabiliriz. " 
Fransa meclisi meb'usanında 

cereyan eden müzakerat daha 
ziyade şayana dikkattir. Bu 
müzakerat göstermiştir ki, 
Fransa 50 milyar franklık büt
çesinin laakal ( 30 ) milyonunu 

harp hazırlıklarına tahsis etmiıtir. 
Yine biliyoruz ki, bir taraf

tan Fransa, bir taraf tan Rusya 
karşılıklı harp hazırlıkları ile 
meşgwdnr. Fransa, Sovyet Rus
yayı orta'1an kaldırmak için, 
bu hazırlıklarla kalmamakta, 
Ruıyanın etrafında demirden 
ve ateşten bir çember çevir
miye çalışmaktadır. 

Fransanın ve müttefiklerinin 
orduları ve teslihab hakkında 
Alman mecmuasının verdiği 
malumat şudu .. 

FRANSA: 
6SS 700 Efrat 

·ı "00 Tayyar• adedt 

4 500 Tank 
1 200 Ağır top 

416 100 Ton kuvve.! b•hriye 
lNGILTERE: 

182 000 Lfrat 
834 Tayyare 
350 Tank 
500 Ağır top 

l 240 000 Ton denb kuvveti 
POLONYA: 

29& 94ı Efrat 
l 000 Tayyare 

320 Tank 
414 Afır top 

~ELC.:IKA ı 
66 163 Efrat 

234 Tayyare 
971 Ajır top 

ÇEKOSLOV AKYA: 
140 000 Efrat 

ISO Tayyare 
100 Tank 
412 Aitr top 

!ıuna mukab'I, 
:P.,.MANY A ı 

115 OC ~ Efrat (Kara n deııix> 
292 Hafif top 

3ft 000 Ton denis ku\ vetl 
( Aiır top ve tayyare yoluur) 

Pek yakm olması mubtenıeı 
olan bu umumi harp. gaz::, tayyar• 
ve tank muharebesi olac.-ık, e' 
medeni şehirler 24 saat içind• 
haha edilebilecektir. Şchirlerd• 

oturanlar, cephede bulun ... nlar kad-' 
raütecHir olacak, ve hup her ta· 
rafta birden tcairini r'lstcrec .k:.i"· 

B'ir manet1r11ıl• at '"' sii.fl
111

; 
gaz ma.skesi taşıyor/af 

1 

b " ·· efr01 
Yarın~l harpte utun aka 
gaz maskeleri kullanac 
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Beledryeya Müracaat 
-'ldıfı11n1 tllıııcıe bir ın.ktuptur ı Diba lfl• ta• 

"-• Dt. arkadatıınb 7usek yemek 
htıı aıayol1111d -1•paJ aa uırbcye ~ıkarkea 
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SON POSTA 

KÖMÜR T. CARETİMİZE 
UYMIY AN BİR KARAR 

Zonıuldak,(Husuıi)-
lktısat vekaleti, aon ı.:ı
manda, ke>mlir havza
mırı tellş ve heyecana 
düşüren bir emir ver
miştir. Maden lramnr 
mıntnkası umum mlidllr
)üğöne telgrafla bildi· 

rilcn bu emre göre ; 
"Şimendifer, elektrik, 
gaz, Seyrisefain, gibi 
milli müesseseler nam 
ve hesabına kömür yük-

Zongaldak oe luwalisindtt lcömür çıkarma 

ve nakle,me faaliyetine ait intibalar ..• 

lemek üzere li.manımıza ~elen ı kalan •apur~~r haftal~rca, 
1 
hat· ı dolayıı~~ muvakkat bir Zl '{ 

vapurlar tahmılat nöbetınden ta aylarca nobet beklıyece der- man ıçın muattal kalmııbt 
istisna edilecektir. dir ki bu da ~ömilrl~rimize Fakat ton bqma 75 kuruı 

Esas itibarile milli milesse- karşı ynbancıJ ragbetlen kıra- fazla -.akliye masrafına kat-
.elen• h. d 'b' .. cak ve netice itibarile lanılarak açıkta bulunan va-

ımaye e er gı ı go- h 'kt dA h · t• 
r ·u· ııen b . h k.k tl h avzanın ı ısa ı e emmıye ı purlara kayıkla kömür yu" k-u emır a ı a e av- . . d .dd ti . . t . 

Uzerın e ş;. e e ıcraı esır ı ·ı k ·ı b · 
zanın istihsalatını sekteye . •A . . etı me sureti e u zıyan 

w ratabilecek ve kömürleri- ed~n gayn tabu bır vazı~et telifi edilmektedir. Binaena-
ug . A w . dogurmuş olacaktır. Netekım ı h ı· h · ft 

mize karşı, h~rıcı. ra~b~ti bundan dört sene evvel de e~ ; ım~n ~a m~latında; 
kıracak bir mahiyetı haızdır. böyle bir karar verilmiş, fakat mustesna ~ır vazıyet ıhd~sın.a 

Kömilr havzamı~ı tanıya~- tatbikinin hemen ilk günlerin- ıebep ol~b&lecew~ ~erhangı bır 
larca malumdur ki : Kömur de havzaya çok büyük bir arız~ •arıt degıld;.r. 
almak için limanımıza gelen ıarsınb yapacağı anlaşıldığın- Bır tar~ftan Yunanlılar, 
vapurlar, liman hudutlan da· dan yükaelen feryat ve şiki· merkezi "Pıre,, olmak lizere 
biline girdikleri andan itibaren yetler üzerine Heyeti Vekile ~a!i •ahi.!lerinde tesia ettik
nöbet ııraaına kaydolunurlar. kararile ilga edilmişti. e~ kömur depolarına milş
Bu ıuretle ilk boş kalacak lktısat vekiletinin bu ıefer· t~~ı celbi ıçın, buralardan 
vince, nöbet sırası srelmiı olan ki emrinde, bu iıtianai muame- r omftr alacak vapur lan 
vapur alınır ve yükletilmiye leye sebep olarak son fırtına- nn~n, karantina, fener gibi 
başlanır. Bu• senelerden beri lardan ıonra limanın aldığı resımlerden muaf tutarak kö· 
tatbik edilen ve faydaaı görü- gayri müsait vaziyetten bah- mUrlerimizin piyasadaki reva
len bir uıuldUr. Halbuki, İktı· •olunuyor. cını düşürmiye uğraşırlar, di
ıat veklletinin emri, Havzada Filhakika, fırtınanın tahri- ter taraftan İniİ1izlcr, uzon
tamamile hususi bir vaziyet bab çok biiyüktU. Tahmilitm; aııldak limanı mahvoldu, bir 
ihdas etmiş oluyor. asgari bir tahminle 4 • 5 ay v~pur ancak bir ayda yüklene-

( Şimendifer, Elektrik, Gaz, ıekteye uğrıyacağı zannolunu• tılıy<!r" gi~i p~~pagan~al~rla 
S • f · · ·111 .. yordu Fakat· bu miiddet dört endı k&miirlerının silrumunll eyrue aın veıaır mı muea· • • t · k 

1 ) ·b · k i . misli kısaltılmış •• bir ay gibi emme çalışırlar en onların 
aese er.. gı ı ço v sı ve mahdut bir zaman zarfında fırtına· bot iddialarını teyit edecek 
tümullü olan bu emirden nın biiyllk tahribab izale edile· mahiyetteki hallerin çıkmasına 
istifade eden vapurlann tah· rek tahmillt normal bir ıekle meydan verilmemelidir. lktıaat 
militlan mahdut zamanlara sokulmuştur. BugUn, limanın vekaletinin bu emri dejişt:iro
inhisar etmediğinden, nöbet bütün tahmil vesaitinden yal- ceği burada çok kuvvetle Dmit 
sırasını biri diğerine devre- ruz, "ıeri tabmilit., tertiba· 1 olunuyor. 
derken bu emnn haricinde b, 6nUnde batan vapurlar Ahmet 
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Kadın Ve Kalp işleri 

Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Kadın Mı, Erkek M Da
ha Çok İhanet Eder? 

Geçen gün bizim gazetede 
bir istatistik vardı. Boşanma
l::ırda tarafeynin ihanetinden 
bahseden şu rakamları gördün'.': 

İzdivaçların % 62 si geçim
sizlik, % 15 i "kadının ihaneti, 
% O, 71 i erkeğin ihaneti yü
zünden bozulmuştur. 

Bu rakama bak .. r k kadının 
erkekten ziy ... de ihanet ettiği
ne hükmetmek lfız mdır. 

Ben hanımlarmıızı bu hü
kümden tebrie etmek iste
rim. Filvaki bu rakam doğ
rudur. En beliğ hakikati ra
kamlar söyler. Fakat burada 
rakamların aldandığı bir nok· 
ta vardır: Erkek, kadının iha
netine tahammül euemez. O
nun için zevce, kadınlığını 
kocasına satan bir mahluktur. 
Bunu başkasına sattığı gün 
kadının hikmeti vücudu yok
tur. Onun için erkek kansı
nın ihanetine vakıf olduğu 
gün derhal bir tekme vurup evini 
yıkar, knr aını kovar, çocukların! 
nadiren düşüı ür. 

Halbuki kadın 6yle mi ? 
Kocasının ihanetini bilen ne
kadar kadın vardır ki, buna 
göz yummayı en doğru siyaset 
addederler. Kocalarının bu 
hareketi onların izzeti nef
aını rencic!e etmez. Kadm, 
evvela, boştndıl\tan sonra 
aokakta kalacağını düşünür, 
boyun eğmiye mecbur olur. 
Sonra da çocuklar, anneyi ba
badan daha ziyadt. düıündü
rür. Bu iki sebeple kadın, 
sadakat meselesinde kocasına 
tahakküm etmez ve edemez. 

Bunun içindir ki ihanet 
yüzünden kadınların boşanma 
davası açtığı pek nadirdir. 

* Şişlide: B. Yılmaz Bey: 
Siz iyi bir koca olabilirsiniz. 

Onun için iyi bir arkadaşa la• 
yık11ınız. Makul, terbiyeli, nazik 
blr rençıiniz. Karınız. size mu· 
habbet telkin ettiği müddetçe 
onu mes'ut cdcbiliraini:ı. Saade
tini onun saadetinde arıyan bir 
kız için siz ideal bir kocasınız. 
Böyle bir kız felaket ve bedbint 
ıamanlarında da yanınızdan ay
rılmaz, size aadık bir dert ortat• 
olur. 

* lstanbulda Ö.N.F. 37: 
Sizin tabiatiniz. biraz tuhafça· 

dır. Herşeyi karanlık görür, bed
baht olmıya temayül ederainiıı:. 
Kadınfarla iyi rcçinemezsiniı.. Bu 
terait dahilinde evlenmek ıizin 
için feliket doğurabilir. Bir kadın 
kendiıinin ihmal edilmeıine ta• 
hammül edemez. Öyle bir kadınla 
evleniniz. ki enditeıi evi •e ço• 
cukları olsun. Saadeti ıizden 
ziyade çocuklarına bağla hulunıun. 

• Haydarpa:.ada R. Ş. K. S. A. 
Siz, aaf, teml:ı, mutavau 'bir 

kın alıp dllnyanın ıert darbele
rinden kurtarmak, onu himaye 
edip yaşatmak iıtersiniıı:. Bu •İı~in 
için büyük bir &aadcllir. Müsta-

1 Aşk Mektuplan J 

. 
Karilerimiı:deıı ald1·11rnız aşıc m"k• 

tupbnm sırasllc OC!\rcd.ycna. Bu .ali• 
tunda hcrglin bir mckt p ne.., edı'ec~ 
ve haftada bir dd G n ilk vt: Ha• 
nımtcyz aayf sınd be on mektup 
bir crı n<.'._ o'uııııcııltlır. Çıkan t cktup 
ıahip'cr' idar h:ın,.miı:e ufnyarak 
mü .nf.atıannı alabil.rlcr. 

( ... ) ... 
Bir gündü. Aşkurızı daha 

itiı·af etmediğimiz bi. gi ndü. 
O gün ela göz!erinin derinlik· 
lerinde öyle muammalar, sol· 
gun yüzünde öyle derin iısb• 
raplar buldum ki, 'ana o gün 
ilk defa olarak acıdım. işte, 
o gündiı, kalbimin en hassas 
yerinden ~rulduğumu hisset
tim... Gözlerimizde başlıyan 
(Sevda) kalplerimize girdik· 
ten aonra dünyanın en bedbaht 
çifti biz olduk. Sızlıyan kalp
lerimizi teselli için, her akşam 
g0z yaılanmızın şahidi olan 
o yeşil yuvaya gider, derenin 
kenarına otururduk. Gölgeler 
suların ftstünde titrerken gül
ler, kalbimizin coşan uneyin" i 
dinlerdi. Üstündeki bülbii1ler 
bu ıesten ıusar, çağlayan dere 
bu sesten durur, bizi dinlerdi. 
Sevğimiz ummandan daha 
büyük, akan sulardan daha 
berraktı. Sen kaç defa kınl· 
mış bir dal gibi ayaklarıma 
kapanarak yalvardın... Fakat 
ben başkasının bedbahtlığı ile 
kendi saadetimi kuran bir in• 
san olmadığı!ll için reddettim. 
lsbrap çekmiye· razı oldum. 
Nihayet o yeşil yuvada bül· 
büllerin, sustuğu gamlı bir gün 
sonunda kalbimizde açılan bu 
yarayı yine kalbimi~e gömdü~. 
İşte bugün~ hali ıönmiyen bu 
büyük aşkın dördüncü senesi .. 

Şimdi aen ruban ölmüş bir 
insansın. Benim de gönlüm 
arbk harap bir kervansar&y. 
Şaçaklannda hasta güvercinler 
yabyor, içinde büyük bir aşk. 

~~a~ 
'-'X ~ 

kil, kendini . anlamıt bir kadınla 
•eçinemeuiniz. Bua-ünkfi kız!ar;ı 
da beyenmiyorıunuz. Binaenaleyh, 
mutanzı ve hal6k bir aile kızı 
bulunuz. Bu kız evinde ıert mu
amele rörllyorsa tercih e..liniz. 
Evini bir mdce addeden bi.· kı:ıla 
meıı.'ut olursunuz. 

Ranınıleyze 

lliJEiUlt 
h10ELUFf. 

saıosu HORTLA61 
1 
k.almada~ acı bir korku sayha- ı Y.ordu. Gökıfinde eski ve ga- , ıefirin av çizmelerinin içine 1 Fakat ruhun bulunduğu yero 
ııle 1rerıye. ııçra~.ı... Ve bem rıp harflerle yazılmıı bir liv· dütürdU. Odasına gelince ken· gelince müthiı bir manzara 
bey~ . kesılc:n .Y.uzunU uzun h!l vardı. Muhakkak vahşiyane diaini yatağının üstüne atb. karşısında kaldı. Herhalde 
kemıklı ellen ıçıne sakladı. cınayetlerinin ve korkunç eli· Ve .rr.zünfi örtlinün altına hortlaam b mdan bir felak t 
Tam karşısında balmumundan ·· ı · · h'k 1 · 1 ·d· 7

... F k b' d .
6 

q e d h b' d r . fi rum erının ı iye en yazı ı ı ı. ıakladı. a at ır mu det geçmıı olacaktı Bo§ gözlerin· 

k
ada akankvc hır ekmtı~ r r•k~ı Ucube sağ elinde çelik gibi aonra eaki kahraman Kantervil deki kızıl atq ~önmUt. parlak Osk . v ar Vaylt 

•:.. tb .. ı 
"'t oy ece 
\... tClr'ıp k on altıncı asra 
., Üf" l 
'1.1ı•ta8 ur er mırıldanarak 
~ ıra ~Yarak .fıaslı kılıcını havada 
~d 'iİtndi hı erledi. 
~ llısın, ~dbaht V aşingtonun 
-~ti, bi gı c~ koridora gel-

llr ~ı:~na::e orada durdu. 
r •açlarını okşu-

MÜTERCiMi: 

Mes'ut Cemil 
yor ve sırtındaki beyaz kefe
nin kıvnmlarilc kaba ve kor
kunç bir oyun oynuyordu. 
Saat, on ikiyi çeyrek geçtiğini 
haber verdi. Hortlak memnu· 
niyetle güldü ve koridorun 
köşesinden ileriye bir adım 
attı. İkinci adıma meydan 

a ar or unç, are e sız, çır m l k b · k 1 k · • · 
bir hortlak duruyordu. pdar aR hır 0 ernıgı tutuy'?r- ıeciyeıi uyandı. Ve hortlak kol kemiği yere dlltmliştü. 

B 1 k 
.. fi w 1. u. u hayatında başka hıç· ıabab olmad n kendisini biraz Kendisi de aon derece rahat-

aşı çıpa yuz yagı ve b' h Ik . d•w• i · 
beyazdı. İğrenç giililşü onu ebe· ~~ ort 8 görme ıgı çın ta- evvel koı·kutan ruhla konu~- ıız bir vaziyette duvara da· 
diyen ııntmıya mahkum ede· bu ç~k .korkmuştu. • • . • mıya karar" verdi. Şafak at· yanmıştı. Hayret Ye heyecanla 
rek ıanki yüzünü aşındırmışb. Mütbış hayalete bır ıkıncı mak üzere idi, yerinden kalktı. ona doğru k()ftu ve kolundan 
Gözlerinden kırmızı ışıklar nazar daha fırlattıktan sonra Ve iğrenç fantomayı gördOğil çekti. O zaman dehşetle arka• 
fışkınyordu. Ağzı bir ateş çu· odasına kaçb. Uzun örtüsll yere döndü. daşınm kafasının yere yuvar-

kuru gibi açılıyordu. Tıpkı kendi ayaklarına takılıyor ve topal- Diğer hortlakla birle,ine landığını ve v6cudunun ç8ktti· 
ıininki gibi beyaz bir örtü devin hyordu. ikizlere adamakıUı meydan iünll ~O.! 
kar a-ibi beyaz cUppesini 6rtll· Koridorda koşarken kılıcını okuyacaiJm llmit ediyordu. Afttaaı vır 
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( 
1 Os A 
Galatasaray-Fenerbahçe Takımları Dün Büyük 
Bir Seyirci Kütlesi Huzurunda Çarpıştılar. 

L 
:. Netice: Fener 0-2 Galip. 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ] 
olduğumuzu tahmin ediyorlar, 
telefonla soruyorlardı. 

Telef onun çıngırağı okadar 
fasılasız bir surette çalıyordu 
ki, sabada maçı takip eden 
muharrirlerimize erişmek milm· 
kiln olmadığı için tadyomUD 
kapısına başka bir arkadq 
d ha gönderdik. 

Vaziyeti beş dakika da bir 
5ğrenecek, telefonla bize 
bildirecek, bizde karilerimize 
cuılatacakbk. 

Ancak bu sayededir ki, o
rm karilerimize sırasile Gala· 
ta aray kalecisinin yaralandı
ğını, birinci devrenin beraber
likle bittiğini, ikinci devrenin 
ortalarına doğru F enerbahçe
nin ilk sayısını yaphğını, biraz 
sonra da ikinci sayısını kay
dettiğini haber verebildik. 

Bu satırlar dünkü maçın 
memlekette ne derece büyük 
bir alaka uyandırdığını göster
miye kifayet eder zannederiz. 

Şur&Sını da memnuniyetle 
kaydedelim ki müsabakanın 
bu derece azim biı· alaka 
uyandıracağını Anadolu ajansı, 
"1hmiıı etmiş, neticeyi müte-
1ddit t elgraflarla vilayetlere 
bildirdikten başka müsabüka
aın tarzımda oldukça uzun ve 
güzel bir tebliğ iJe radyoda 
Qkutmuştur. 

naç . 'asıl Oldu? 
Dün Taksim Stadyomu pek 

nadir gördüğü muazzam kala
balıklardan birini gördü. Slav
ya maçlarındaki kadar se~rci 
vardı. Galatasarayın kazanması 
ihtimalinin çok olduğunu zan· 
nedenler bile sanki maneviyat
larile Fenerlilere müzaheret 
edebilmek için sahanın etra
Eını bulut gibi çevirmişlerdi. 

Hava sababtanberi açmış 
pırıl pırıl bir halde; rüzgar da 
çok yok. Tam futbol havası ... 

İlk oyunu istanbulspor, 
Beykoza karşı oynadı ve 
bir - sıfır yenildi. 

Beşiktaş - Vefa ~açı 
Bu maç günün hararctJi 

ıe ehemmiyetli maçlarmdan 
biri idi. F enerbahçcyi yendik
leri için Vafolılar kendilerine 
çok güveniyorlardı. 

Oyun başlar başlamaz, Ve
falılnnn kendilerine itimatla
rmda haklı bulundukları belli 
oldu. Topu kapan Beşiktaş 
kalesine hücum edivordu. Bi
rinci baftaymm sonuna doğru 
bu hakim oyunun semeresi· 
ni bir gol atmak suretile çı
karan Vefalılar, ikinci haftaym 
için daha büyük bir emniyetle 
istirahate çekildiler. 

İkinci haft ym başladığı 
pmnn gene Vefalılar hakim 
bir tarzda oynuyorlardı. Fakat 
Beşikta ta yenilememek için 
olanca gayretile beraberliğe 
çabalıyordu. 

Beşiktaşm arzusu da yerine 
geldi. Bir gol de onlar attılar. 
Tarafeynin bu bir golilnden 
onra bütnn gayretler birşey 
çıkaramadı. Maç (1-1) berabere 
litti. 

Galatasaray-Fenarbahçe açı 
Tribünlerde ktpırdan cak yer 

yok, geliyorlar sesi işitilince 
h li dizi ile ay ğa kalkıyor. 

Okadar ıkı oturmuşlar ki, biri 
kalkınca bütün sıra birbirine 
yapışık gibi hep • birden ayak
lanıyor. 

Saat üç buçuk... Herkes 
helecan içinde, taraftarlar 
kalplerinin takırdısını dinle
mi ye koyulmuş, b lan önde 
bekJiyorlar. 

Bir kış... Bir alkış... Fener 
çıkıyor. Geçen hafta Vefaya 
yenilmq ama bu hafta Gala-

·- . . -· ... . - ----------------------------~ 

Nlhat ve lekl, ·~ •tlumadan ewel Bqlktq • Vefa eyuaanclaa bir lnLba 

tasarayı yenebilir. ı Galatasaray takımının ,ekll-
İki dakika onra Galatasaray nl görenler ıaşırdılar. Geçen 

yenecek bir takım gibi mun- Fener oyununda merkez mu-
tazam birbiri arkasına dizilmiş vin mevkiinde muvaffak olan 
koşarak sabaya geliyor. Ulviyi bu efer de merkez mu-
v . ~nlata~aray takımı çok de- hacim mevkiinde tecrilbe ede-
gışık. Ulvı; geçen sefer hafbek ki d" A b aff k l 
oymyan Ulvi bu sefer merkez ce er 1• ca a muv .a o • 
muhacim. Soliç mevkiinde Mit· cak mı? .• 
bat, sağ muavin Müçteba. Oyun başalr başlamu Ga-

F eneı de de tebeddül var, latasaray takımının her hatb 
ama esaslı oyuncular, takımın aksamıy başladı. Merkez mu
hücum ruhunu yaratacaklar hacim mevkiinde Ulvi mu-
eski yerlerinde. Solaçık Fikret, ff k 1 d H- ı 
sol haf mevkiine alınmış, bek va ~ 0 amıyor u. ~cum a-
hattmda da Kadri yok. Ziya ra hır cereyan vermesı lizım 
ile Cevat oynuyor. gelen merkez, bilakis inkifaf 

1 t G l t 
* etmiye yliz tutan hücumları 

ş e a a saray ı k d . 
Avni, arışbnyor u. Mıtat ta geride 
Burhan, Vahyi oynadığı oyunun onda ıbirini 
Müçteba, Nihat, Şakir ·ı d d -1 
Mehmet Kemal Ulvi Mitat, 1 er e oynıynmıyor u. a;ı.ıa 

Rebii. ' ' ' olarak Rebiiyi de işletemiyor-
işte Fenerbah~e tnktmı,. du. 
Rıza, Galatasar yın bu fena oyu-
Cevat, Ziy.a, • nuna mukabil Fener h tlan 
Reşat, Salıh, Fıkret, • • 
Niyn:zi, li, Zeki, Muzaffer, çok cevval ve çok ışlek bır 

Şaban. sistemle boyuna Galatasaray 
Oyun başlar başlamaz, Ga- kalesine girişiyordu Girişme-

latasaraylıların hücumu bek- l · için d b. b 
lenirken Fenerliler sıkışhrıyor. me en . e . ır e ep 
Galatasaray tribfinünde bir yoktu. Y emlınemıye gayret 
ümit var. 11 Birbirleı ine alışma- eden, fakat yerlerinin ehli ol· 
dılar daha.,, diyorlar. Vakıa mıyan on bir genç karşısında 
yekdiğerini yadırgıyan oyun- idiler. 
culnr ilk dakikadan son sani-
yeye kadar ayni yadırgamakta 
devam ettiler. Vaziyet her 
an biraz daha fenalaştı. 

Fener bütün hakim oyununa 
·ağmeıı ilk devrede gol atamadı. 
Belki beklemedikleri bu gev
şeklik karşısında şaşırmışlardı. 
Kaleciyi sakatladıkları için 
Galatasaray on kişi ile bu 
devreyı sonuna kadar oyna
mıya mecbur oldu. 

ikinci Devre 
Gene F en~rlile, hücumda. 

Galatasaray karışıklıktan bir 
türlü kurtulamıyor. Bu şaşkın
lıktan da Fenerliler istifade 
ediyorlar. 

Niyazi güzel bir şandelle 
Galatasaray kalesine k~ndi 
muhacimlerinin hücumunu te
min etti. Bir iki kere karşıla
nan topu en ıon kafa ile alan 
Niyezi birinci Fener golnnn 
yapb. 

ikinci Gol 
Galatasaray, takımında bir 

değişiklik yapb: Nihat merkez 
muhacim yerine geçti, fakat 
fayda vermedi. Bir kere oyu
nun yan bozulmuştu. ikinci 
Fener golünü de maçın bit
mesine on beş dakika kala 
Zeki giizel bir şutla ath. 
Spor uharrirleri Maçı Nasıl 
GördUklerini Anlatıyorlar ? 

Gal tasaray - Fener maçıwn 
şekli hemen her sporcuda hay
ret uyandırmışbr, denilebilir. 
Bakınız '•Milliyet,. ba ıpor mu
harriri ne diyon 

(Cumhuriyet)in por muhar
riri şunlan söylüyor: 

Ulvinin bu maçta muhacim 
hatbna alınması, hem de mer
kez muhacim oynablması en 
büyük bir hata olmuştur. 
Denilebilir ki Galatasaray, dOn· 
kü kadrosile bel kemiğini 
kaybetmiş bir insan vazi
yetine dil mllştllr. Oyun esna
sında öyle d kikalar olmuştur k 
Galatasarayın mubacimleri ile 
mu vinleri arasında metrolarla 
açık mesafeler peyda olmUf, 
Galatasarayın muhacimleri bey
hude yere Fener kalesi 6nllnde 
çırpınmışlardır. 

Galatasaray muaYiıı btbnın 
bu ıuretle mefluç bir hale 
konulması, bntnn yilkll mtıda
faanın omuzlnnna yftkletmif, 
nihayet bu tazyik ikinci dev
renin yirminci dakikasından 
onra bu batb tamamen gev

şetmiftjr. işte Fenerliler bun
dan istif de ederek sayılarını 
yapabilmişlerdir. 

F enerbahçe takımına gelince, 
Fikretin olnçıktan ıol muavin 
mevkiioe alınması, bu hatta 
azami kudretini vermiş, F e
nerlilerin en akıllıca hareketi 
bu olmqtur. Cevat mndafaa
da, Reşat, muavin hattıııda 
çok muvaffak olmutlar, Fikre-

POSTA 

Resminizi Biz 
Gönderiniz 

Jt .. 
Size Tabiatinizi 

Sögligelim .. 

Tablathıbl anl mak " ~mlnhdcn 
banu latidlAl ettirmek latcneııb bbe 

bir fotofral rlSadcrlnlL. fakat bu resim 

tabl1 blr pcnd,•· ~c~Umlf 
Utchuaıaımıa 7anıl.maaı 

bataa dilşmealn. 

• 
Realmlerlndea tabi tlerh.t Bğren elıı 

lçla bin ralm a-öndcrea karilulml& 
hakkında mDtchaaaııımuıa e&Yaplanm 

&f&fıda okurunm ı 

• 
Ltıt/ü Beg. Ağır bnşh "" 

idarecidir. Şık- _ 
lığı, intizamı, ~--=--......._ _ _...,.....,.-;::: 

ever, kadınlar
ı faz! alaka· 

dar olur. Met
he dilmek t e o 
bo lanır. Ce-
ur Ye c6mert 
tanınm k ister. 
Kendini sevdir
me ini ve işle
rini gördürmesini bilir. Muha
tabı üzerinde izzeti nefsine 
fazla kıymet veren mağrur 
insan tesirini yapar. itim t 
telkin eder. 

Enver Dt!mir beg: Azim
kardır. Sert 
muameleye der
hal mukabele 

eder. Geçim 
hususunda mil
samahakir de-
ğildir. inadı 
sever, izzeti 
nefsine doku· 
nanlara kaba

,_-~ nr ve kinini 
devam ettirir Menfeatlerine 
karşı i!ımalkirdır. Başkalarına 
minnet etmek istemez. Bu 
uğurda her turlil müşkülata 
l atlanır. 

• 
Muzaf/ttr Beg: Zeld Ye 

'----~-
çalış kan dır. 
Kendini zararlı 
işlere kapbr-

, maz, faydasız 
eylerle meşgul 

olmaz. Herşeye 
uysallık göster-

, mez, tenkit ya
par. Fiil ve 

hareke tler inin 
fenalığaw ve 

doğruluğunu .... ubakeme eder. 
Herkesle samimi olmaz. Men· 
featlerinden ferağ t 9clemez. 

Reafm rG dc.rea bım karii rlmh, 
mUtehaaauuruzuı cenbı feclktlji için 

sabınwaıııyOl' " mektup ılaciererolı 
fotoj'rafllcrlnla aldbetlııl 6frenmek ı .. 
tlyOTlar. Bu fob .. ;Tafilcr lnllfar cd~ek· 
tir. Bu hususta mtlaterlh ol•alaruu rfea 
cd rh:. 

tin eaki yerinde ıolaçık oynı· 
yan Şaban da Yaıifeelııl pek 
All yapmışbr. .. 

( Yakıt ) apor muharririnin 
söyledikleri de şunlardır : 

Geçen sefer Müçtebaya ve 
Ulviyi takım soktuğu için 
F enerbabçe ile berabere kalın
ca bllyük bir isabet yapmlf 
olduğu hissini veren Yusuf 
Ziya B. bu defa feci bir hata
ya düşmilştllr. Muhacim hatb
nın ortasına Ulviyi koynt·lf 
sonr da ıağiç mevküne, 
Beşiktq maçında hiç mu
vaff k olmadıiı n bu 

Sinemalar 

MPERATORUN YAVE 
Genç e debakAr artist R A M O N 

se li, s5 in vo tarkılı en mükemmel şaheseri 
Şehzadcbaşında Ayasofyada 

-H A ALEMD 

1 Darülbedayide 
23 mart pazartesi 21,30 ta 

• 

Tiyatro Ve Sine 

l oARÜLBEDAYİ TEM 

Bu ak,am uat IST H Ul 8 mburi 
o s 21,30 da 

R Umuaıa tcnı:illt K~ m 
BiR, iKi, UÇ 1111 

Sporcuları avet Komedi 3 p erde 

ISTANBUL FUTBOL HEYETİNDEN ı Yazanı Franç 
22 Mut 931 Pazar gllnO ıtndyomda Molnıır 

Beyoğlu ıpor • Kurtuluş muhtelıll Ue Terccme ed n ı 
yapılacak hazırlık müsabnkasında hazır A. Gazanfer B. 
bulunmak llzuc :ı:lrdo esamisl yazılı ve 
futbulcubna futbol lcvaıımatllo ıaat p T A L 
liçte hazır bulunma lanı 

Vcf danı Hilaameltbı, Saim. 
Bcşiklllflan ı Şevket. HibnD, Fahri, 

N!zım, Eşref. 
1rtanbul spordan ı Tevfik, Orhan, 

F hrl, Haun. 
Beykozdan ı Salt. 
Anadoludan ı Mahmut, HallL 
Galataaaraydan ı Mehmet Salim, Re· 

bil. 
Fcncrbahçoden ı Z«"Jd, Fikret, Mu· 

zaffcr, RcşaL 
Sülcymanlycdeu: Davut, Ruhi Beyler. 

AFYONDA BİR SPOR 
TAKIMI 

Afyon, (Hususi) - şehrimizde umu· 
mt harple beraber sönen fpor hayatı 
yeniden canlanmak ü:r.credir. Son za· 
uıanlarda Tarlı: ocağının tcşebbüal:c 
bir futbol takımı tefkll cdllmit. fdınao· 
!arına başlamııtır. 

yerin damı olmadığını 
nçikça gösterdiği halde Mi
tab koymuştu. Müdafaanın 
bu kıymetli uzvu, muhakkak 
değişik bir takım çıkarıp 
sürpriz yapacağım diye soliç 
mevkiinde harcanır mı idi? 
Netekim Mitat müdafaadan 
eksilirken, hilcum hattını da 
hareketsizliğe, felce uğratmışb. 

Vo mağlubiyeti bu fena 
tertip doğurdu. 

F enerbabçe bu galebeyi 
elde etmek için büyük ve ~k 
şayanı takdir bir azimle oyna· 
mışbr. Sanki Vefaya mailii· 
biyet, ıarı • IAcivertlileri ikaz 
etmiıU. Mağlübiyetin de fazi
leti terbiyetkirisi varmıt. F e-
nerhahçe dilnkll oyununda 
gösterdiği kazanma azmini bu 
beklemediği mağlubiyetten al· 
mıştır. S n - lAcivertlileri sa-

Yazan Plrandello, Tuceoa9 
M. Fur.t Bey. 

ALKAZAR - Günah çocufıa 
A 1.EMDAR - Haydun ,arktSJ 
AS R 1 - Şaf k 
ARTİSTiK - Hayab in 
ETUV AL - Aul baba 
F.LHAMRA - Monte Karlo 
EK L ER - Yunan tıyatrO 
FRANSIZ - Münllr Nurettl11 
GLORYA - Kader 
M A J 1 K - Milddclumuml 
MELEK - itham edıyorııso 
:.~lLLET T. - Nıışit B. 
MiLLi - Bedavacılar ŞaW 
F.ERAH- Varycte,20 kı ımhk 
OPERA - Aatcro 
SÜREYYA - ( Kadıköy ) 
ŞIK - A,k Rcıml Go~ 
HİLAL - Haydut varkı•• 
(HALE OskDdar) - Asfa' t ( 

Beti ~rff//' 

Etlbba Odası Arsa 
Etıbba odası dokto 

için faydalı şeyler dllş 

tedir: 
1 - Muhtaç doktor!_, 

dım için kuvvetli bir 
ndığa tesisi. 
2 - Doktorların b• 

wn igort edilmesi. '-~ 
3 - Doktorların ,._. 

toplanmaları için bir b~ 
bnlacaktır. Bina için bit 
aranmaktadır. AyncA 
bir klltilpane de tesit 
cektir. 

Belçika Doktorları 
12 nis nda lstanbul• 

kadan ( 300 ) doktor 
memleketimizin hastane! 
kında tetkikotta bul 
)ardır. 

mimiyetle teb~k ederiz. itizar 
(Yılmaz) da diyor ki: Dünkll mUhim spor 
F enerbahçe galebeyi bak akalan hakkındaki faz~ 

ederek kazandı. Daha hlkim vermiye mecbur ~lılf 
rve daha güzel oynadı. Biz, için (Maaonlor) ve ( ~ 
Galataaaraym bukadar mu- tefrikalanmızı tehir et~~ .. ,. _ _:ı rı~ 
vaffakiyetsiz bir netice alma- retinde kaldık.. ~~e 
11nın ebebini takımm fena 1 ~aff~e~ts:.i.;;.nl_e_r. ____ ~ 
teşkilinde buluyoruz. 
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l 1111 ır.: Cümhuriget 
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Yazanı Ziya Şakir 
llalclaa pkılacak mahallen 
tekaYJlt Yuetmediii. laer la· 
mu mutat olan meruimcler 
fazla bir IOlp •• mal yapıl
.. dJimclan •nlaplınakta idi. 
B&tla bu haller, 6rarileriı 
manniyabm kunetlendirdi. 

(Arkut .... J 

Türk Ocakları Etrafında 

Evvelce Yazılan Ra
poru Neşrediyoruz 
,.. ...,_ ıı.ı.ı.a MWDM• ı lindeki ıayai. ft blltb senç. 
nldlle a.... All. ı..ı. AH, likte tqa'up eden ama. ocağır. 
Tnflk .._. a.,a.ı. ....._ laual bir mtıeaenden ziyade 
......,. H. ...,.... teaMt içtimai bir ta•WU\' olma11 
..._ .. n...- .. .....,... teklinde tezalıar edi1or. 
... ... ••• ., lılr -'rette Eter ocap daha ammı:I 
,.,.._... ... Wtlula .....,_.. bir .. ki) Ysecebek O ı•maa 
............ ..,.... ..... or-
... ,.,... .....w .....,_ atideki pkillerclea hiriae inkı-
,...,.._ ı llp edecektir: 

Ocak Bir Kutup Olmalı llCl1r? 1 - Halk m 
2 - Han merkezi. 

~.~ec::p =hı!; Bir cemiyet yeya cemaat 
içeninde taazmy edecek iç

menfeeat 1a1Kuile bir araya timaJ tekiller muhtelif ise de 
aetirmif bir mle1ıe1e olacatı ocatm, inlollhı m&mktln olan 
için laerpyden enel aı••nıp ba Dç pkilden birini intihap 
ihtiyaçlarma cenp ftl'IDip De &zerinde durmak, tatbik 
mecburdur. Gayri m8tecaDis pJri mlbnk&n tqkilltlan tet
fertler arumda ba ihtiyacı •e kik ile vakit zayi etmekten 
mlfterek meafeati bulmak, evlidır. Bunun için bu fek! 
bmalan ancak zevk ve ejlen- mevzuu müzakere edersek ne
ce aaikaıile bir araya topla- ticeye daha çabuk Yarmıı 
makla mtımktmdlr ki. ocak olmm. 
gibi mefktrevl bir mlesseaenln 
d)'İDİ bu mahclat clairede bı
nlrmw dojnı olamaz. 

Bir blllp evvel& hedef ettl-
11 pyeye &Bre ualanna kar
ii bir taaldıat albna girmiftir; 
p aalarma ellence ve bedii 
bir {bapt taablalt etmiftir; ya 
fikri bir mekteptir, onları ten
m vazifelini y&klenmiftiri 
ftya liyaidir. Cayaine sere 
icraatım ....... bir .,.... 

nm " pnmip Ue tala"he 
meebmds. Fılaf bir taenn 

Halk Evi 
Halla e\'İ bitin cemaatin 

mihralmbr. Gayesi coğrafi hu-

dutlarla aynllDlf bir cemaat 
içinde elini, içtimai pmru, 
mellfeatleri ve hisleri mtlşterek 
olan fertleri bir tqlôl&t altına 
toplayıp, cemaatin muhtelif sa-
badaki ihtiyaçlarına ceYap ver
mektir. Banu temin için ikbaadi, 

... 

la 1t1Dlraya W.eıt. olmd, 
memlekete baytlk hiımet 
etmek cleme•m. A,,_ 
ldrll bir İl yapmakbr. Bu
tla yla lira ftl'İp alınacak 
Wr biue uneclinia ,..._ 
kaç lirayı bulacağım ıim
diden bilmek mümld\n cle
jildir. 
Fakat yOzdc alb faizi mu
laakkak bilmelicfır. 

/estifadediniz 
ı - illa S ubn setaılJeuldlR. 
t-Her ................ ~ 

-....ır. 
S - 1W 111• 1 IMlet Ub llap-. 

.. 1ıahllm:ie6. 
.. - Her S s1brda fa!aau 2 

bpoa Din edGnlellcllr. 

5 - Her -- IHrlndelsl ....... 
.. Ufla mlcldede mutebenllr. 

SON POSTA J1 olmdakta 
ıoma Din lnaponuna aaldayt
mz. Bundan 5 adedini Ubımz 
De birlikte bir urfa koytnk 
pona ile iclarehanemlze ra.a-
4dlnb. llAnmmp razeteye 111-

1 f'!Oİ Mn bu kadan kafidir. 

• 
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BULGARiSTAN, llOIL\NYA - Ve 

b:ıtaa Awupa felt), " lllJklllll• ..ı.
riade lwUaaalaD ldarell 1emell eot.alan 
Iİ•f'll flatla yepmaktayı111. Bu .obalar 

~ • •thfl r ibl oa, • bet ekluıhk 
sa h•DUI, Ud üç tepn lmerlınalı, Uç 

dlln tencereyi p'tJrmek sibl bır~ 
Ç9ftt Waaetı sınneldecllr. 

Galata Topcular cacldırl .... 
(23) aamarada ALI HOSNv 

8UUJNMuş ala 1CAR11E - Au
dct'- tlae..mm.. alt Ws -.. .__ 
'-. oldafandan sahlWala Celatacb 
K.ak11 Paltata awkat K-- G... 
Bqla 1••aaeaı.e ..... .,.. .... 

s.,f a 7 

BIKA1'1 
Bu Sütunda Hergün 

.._ ____________________ 11a1.,,,,;nı A'...tlY.-/~ 

GEÇ AŞK 
• •••. llerı' Le ...... 

.. p.11. Dapa, ..... te 

........ Hllrn. ,.ıam.ldaa 
Wrtta .. eftud;•• 

• Oba ltepıdea 80Dd ..,._ 

bu .... ... kadmla .. -
yedi W e9"I nipnlaa-
llUfb. Fakat aile reisleri IHr
birlerile anlapmadıklan için 
bu izdi-.aç karan yanm kaldı. 

ı Feride o zamanlar slrıDdz. 
basit bir kızcağızdı. Nipnlw
DI çok 1eviyorda. Fakat, ba 
bi .• b 0 0 ki ·mı _ _. __ .J_ 

181JDI ır ı uma ..-aaua• 

tmdan b&fka kimseye açama
mlfb. Hatta, HOare• bile ıe
wditinl bilmiyordu. On yedi 
sene enel bir ıenç ktı için 
b&yle feylerden bahsetmek 
mümkln deiildL Ona baıka
lile evleadinWer. Fakat, Feri
denin bu .fer de talii yaver 
olmada. Peka bir zaman aoa-
ra _. Dlcla. 

• ~ilk yalaa .ati. 
Koa...,......Feride, makad
dea blrteJe dolnmur, ıibi be,.
can içiDcle. koca••m ~ 
okşuy•. O. Jedi ... o, 
bagODa dllfladtL Bafllll Hlıl
reYİD ommlm"IDa bırakıyor Ye: 

- Bizi .,.chldan • ...., 
ı elutw aflamlfbm, diyor. 

htbrn, kanmam bepz lel
eri parbJan uçlarma lt.l1lll 

bir buse kondurarak ona cenp 
veriyor: 

- Beni ae•diğini bilteydiml 
Aynlmak okadar zor ki ... ... 

Aylar geçiyor n Hlmn• 
yeniden gençleşiyor. Feride, 
uam seneler, içinde ıizlediii 
genç kızlık hulyalannı yeniden 
ve daha b6yük bir kuvvetle 
yaflyor. SCftll ve hayab bi
len bir kadİn itinasile kocua
nm ıabraplanm ayuşturuyor, 
ona benimaenmenin ve gururun 
zevkini •eriyor. H&arev, yeni
den ı~lefiyor. 

• Bir stm ne ~seldi. Çok 
~....,ı A,ata daracals Wcle 
delildi. Feride oma gller ,az
le bqılaclı. So,..... .... yar-

........ ...... ._c.ıı. 
tiııa 11119 --- ... lll ... 
bir kiiı!.J:i!:. wa p_. 
cereye ehe"•• 
Iİyua albnda ba klida birbt 
defa okudu. Sonn. rene ayak
lanma ucuna buarak ... 
aldıjı yere koydu. Yflztl Ap
aan idi. Bitin vtımclu titriyor, 
elifleri birbiriae prpıJarda. 
Odada fazla kalmakta koı
karak sessizce dı • ın çıkti. .. 

Hoarev uyandap ıamaıa ti
Def adam.kıllı yllkaelmittL 
Gazleriai açar açmaz ceket:inia 
yerinde olup olmaclıtma baktı. 
KU181, bqa ucunda ayanma
llDI bekliyordu. Yllzü her za.. 
manki ~bi aakin ft mütebea
limdi. Hllsrev aahte bir net'• 
ile doğruldu. Bap fena halde 
ainyordu. ICaruoun ellerimi 
bıtaralc 

- Beni affet! dedL Alqam 
Hllİ beklettim. 

Soma. enclife Ue haykırdı ı 
- Ellerin nekadar aojald 
Feride: 
- Şimdi ~ diJe 

4!evap verdL Hllre9 alellcele 
ıiyhaerek • • "tti. F eridenia 
bamiachjı ı::.t çay .... _ 
ilerinde olclaju fibi kalmıfb. 

• Nedi mektubunda ...W 
yakan .... an .a,ilyorclu: 

H&.nt 
5..ı çok ...... Fakat, 

W.hat bwle delildi. Etra
fnm alanlar hillerimle bqb ... 
kalmama mani oldular. Seni 
kaybettiğim flbı hertey bİl'a 
denbire kanrda. O zaman 
anladım ki ben yalnız aellİD 
içia ~~m. Aıbk ... 
dl& hm, ,. ..... wil .. vi,.. 
rum. 

* Alqam lata Ha.re. kumu 
telefon etti. Hillli•hmer balo
suna gideceklerdi. Hüsrev çok 
Def 1 elicli. Genç nipnlılar sibı 
hep Feride ile dllDactti. Bir 
aralık: 

- Seni bukadar çok ae.,. 
dijimi anlamak için yirmi 8eDe 

ısbrap ~ekmek lbunmı" dedi. 
Kaqald ....... pyri tabi 

hareketler yapu Neçliya aa,_ ,a·.a. 

o•m- pliace, .... ..,... 
m1Da1ı ... c1ır. 

terbiyevi, ictimm tqkilat ile, ko· 
mlnite!IİD ihtiyaçlanm keşif ft 

teclaYi prelerini iatikmal eder. 
Ba ihtiyacı tetkik ipn mltehu
mlarcla mlrekkep bir laeyetİll 
deWetiae mOracut eder. 

illa ITRiYAT PABRIKAsl - .._,. clsm etti " Jabrch. Hllrev 
çoktu IWDlfh. Feride diifl-

Piyasada 
Fıatl:ır Hem Düşüyor 

Hem De Çıkıyor Oaim ,.ım. .,...... bir 
fikir mlle11e1e81 oı..... bura-
J• memleka irfan ft ilim 
adamlarım toplamı•, bular 
arumJa tefldllt yapmua, ve 
me..&ekette fikir cereJU1an 
111andırmam demektir. Ocak 
herhangi içtimai tekil içinde 
bu ftZİfe)'İ daha kaçtık bir 
abada daha glbel yapabilir. 

Ocajı Ja1m1 bir fikir mO
ı•eaeai ppmak ocaia muay
J9D mlnener bir dmreye 
tahaia etmek demektir. Bu 
takdirde ıGzel bir fiıdr lmhıbü 
olur. Fakat h•llrua ve pnçlijia 
allkamu idame edebllip ede
miyeeefl, dlflnmlJ• deter bir 
meteleclir. içtimai bir kulllp 
laalin.e iDlullp edecek oluna o 
uman bAtGa azamna mlteneni 
tekilde etlence, ft bedii, 
edebi mahiyette temr ftZifai 
,erebilecek bir pkil alabilir. 
O zamaıa ocakta laerbanti bir 
lmltlbGa tefkillt ve nizamume
ai tatbik De [mesele balledilir. 
Fakat ocaim .... lkt-.ld-

Komllnitenia ikbaacll, ahhl, 
diD.I, terbi7evl, içtimai ilati1aç

lanm ilnıi bir tetkik ile mey
dana çıkardıktan IOnr& bu aa-
haJarcla ayn ayn kuvvet ur
feclerek tetkillt yapmam icap 
ect.. Şehirde veya klyde 
yapılacak teşkilit esas itibarile 
bir olmakla beraber icraat 
itibarile yekdiğerinden ta
mamen aynlU'. Bunun için içti· 
mal tetkik eneli cemaatin 
ihtiyaam meydana çıkanr. 

Ocak blyle bir tetkik J•P" 
tıktan aonra arasından ikbsadl, 
içtimai. terbiyevi endbnenler 
intihap ederek bunlara ya nfi 
YeJ• tali tekilde cevap •er
miye çahfır. Vafi tekilde ya
palacak tetkillhn mllsbet fay
dalan daha kolay pzlildlr, 
fakat icruı daha mUfktlldOr. 
Ne yalnız pfi, ne de yalnız 
ftfi mevkiinde kalmak dofru 
delildir. lmkln olan noktalar
da hem vali, hem pfi teclabi
n tefebbla etmelidir. 

fAra. nr) 

llb 1 11o1oa,., 1o.,.., ....... ... ... 
shaerta ........... .. ... _ .... fa-
ikti. &ne... aaf...ı.Na .,.,_. 

LEZzDlJ TA1U VE IEKU' DE-
LER - Baldn.. b1n1r, ,-....,, .._. 

d--eaı. ................. ~ 
.. " lilllJarbır iP ... ........ ,,. 
ınlde 7-ır. 

Şit l Comoali lat&s) •- luet .... 
.... ... • ..... J lle.ıhU. 

IılUHTEREJıl TÜCCARLAR - GG.-
riik itl&rl.DWle laUfade ... , teaWllt 
H teminat l•terMllla ....... pi ~ 

faa h .. uada bbual Almet ı..

•erlals. 

KOBAY IS'rlYENJ.ERE - Kdep 
llatlJaa .a.. dobtr ...,._.. telu ~ 
.._.. S.., •eJdam aMW ...... M .............. , .. ~ 

SATILIK PIY ANO - Ahua •adrala 
a1lıel Wr pf7aao acele aatıbldlr. 8ea 
Jofha Tulaffta T.ı-H Mlsü Ne. 1 

Binek Otomobilleri 
1930 aenesinde yapalan bir 

latatiatlte nazaran latanbulda 
( 1688 ); lzmirde (657); Adana
cla (234); Aakaracla (230) ful 
Waek otomobili Yardar. 

n&:ord•· 
Heniz kocH1nm kalbine 

ahip olamamafb. Birkaç mene
denberi Hllarevl beyhude yere 
pefiade lllrGklencliren Necil, 
~ birinde bayatlama yine 
altlist edebilirdi. Feride, Hfia
rema bu lnzdaıt bBabfttln uuk
lapbilm~k için evlendiğini de 
peklll hiasecliyordu. Nedi 
p...k, mairur •• çok ~ 
tem bir kızdı. Fakat, pel, 
çok sizelcli. Feride "-• için
be Wr aa ile kendi kmcliDe 
itini etti. TalıcllrklrJarmm 
.. .,.... .. •111 alay etmenin 
,... Mim ba lmm, bir .... 
•• ..- Hurme nitanlandaiı 
da f8Jİ olmut, fakt, ba riva
Jel Wrlraç sinden fazla de
... etmemipi. 

Jt 

Sabah 1akmdı. Feride bllA 
uyanıktı. Baa&n bir feYkallde
lik oldupu hiaed!j·or " ba
mm Neclldaıa seldijini tabmm 
ediı... YllftfP. , ...... . 
karda. Htllle.ı. .. ........ 



SON 

En · Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

§ tarihine kadar 5 lirabk 
aab bulanan bittin kumbara 

pleri lmr'aya iftlrak ettirilecektir. 

• 

... 

1000 Lira Mükif atlı 
931 ilk Kur' ası 
1 Nisan' da Ankara' da Çekiliyor 
1 Teırinievvel 931 ikinci Kur'asına iştirak için Siz De 

Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

1 Türkiye iş Bankası 1 

3üncü keşiden nisan 931 dedi 

B OYOK ikramiye 
100,000 LIRAD IR 
A Y R I C A ! 40,000, 15,000, 

. 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE· 30,000 LİRALIK BiR 
MOKAF AT VARDIR 

VERESİYE 
ili 8 ay vade ve 

75 KURUS 
Haftalık taksitler 

F antazi kosttıml 

"yeler 

Pardesnler 

Kunduralar 

ıamarlama 

por manto ve 
tayyar mütehaHası 

akastar M. Karlo tarafından 
Her nevi yerli ve İngiliz 

kumaşları İstanbul Eminönü 
Köprübaşı No. 15 - 16 Ka
nkaş elbise mağzasına hu 
illnı kesip müracaat ediniz. 

Doktor 

Ômer Abdurrahman 
Cilt, uç, frengi ve belao;uk- · 

hata mlltebauı• 

OSAT 

1 VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Camutul 
Saadet • Tirk - lzmirden 
Meraia • " • Arahktaa 
Seyyar • " • lzmirden 
Erzurum• " • Rizeden 
Marmara " Mudanya, Gem-

likten 
Kırlansıç • lzmitten 
Karamanı - Fran•ız - Batumdan 
Gastein-ltalyan - V ama, Burgu 

K6•tenceden 
Burgaz - Bulgar- l•kenderiyeden 
hiç • Ru• • l.kenderiyeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Bandırma - Türk - Karabigaya 
Gtil Nihal - " • Bandırmaya 
A•ya • Türk· M~danya, Gemlite 
lzmit • Türk • lzmite 
Karamani • f ransız - Ma,..ilyaya 
Burgaz • Bulgar· Varna • Bur-

l'U• 
Palestina • ltalyaa • Triye•teye 
Çiçerin • Ru• • lskenderiyeye 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kapril 
Batı B. 2362 .Şube acentuiı Sir
keci MGhürdar zade ham L 2740 

lzmir sürat postası 
( Cnmhuriyet ) vapuru 22 

mart Pazar 1 i,30 da Galata· 
dan kalkarak hmire gidecek 

ve Çarşamba sabahı 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

«\teş tuğlası 
münakasası 
Şartnamesinde yazıla ev

saf Ye eb'at mucibince 
"20,000 adet ateş tuğlası 
açık münakasa ile nıübayaa 
olunacaktır. Kat'i ihalesi 25 
mart 931 tarihinde icra lo
Lnacajmdaıa taliplerin o . 
tin saat 16 da levanm mn- ~ 
lakaaa he~ gelmeleri. ,, . 

Bandırma aralık postala· ~ 
randan Pazartesi poata91 da ~ 
23 mart tarihinden itibaren 
yapılacaktır. 

ADIKZADE B ERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

SAKARYA 
J•c PAZAR 
fibıtl akp.mı Sirkeci nhb· 
fll!ldan hareketle Zenpl
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon 
Slrmene ve Rizeye izimet 
ye avdet edecektir. 

T afsillt için Sirkecide 
Meymenet bam albnda 
acentalığuıa müracaat 

Telefon ls. 2134 

PERTEV 
Çocuk pudrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine kftJ'fl pek 

mlkemmel bir mGstahzardır. 

AOız ve Dişlerin 
Mu haf azasını 

temin için 
Kullanılması lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

lkbsat Vekiletinde 
Ankarada inşa edilmekte olan zirai ve baytar! emtitOI 

Kalorifer tesisab hakkında 5-9-13-17 tubat 931 
Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Hakimiyeti Milliye 
tel erile nefrettirilen ilanda ihalenin 12 mart 931 
binde icra olunacağı ilin olunmuş ise de bu kere 
kaletçe görülen lüzum lizerine müddeti miiııak 
13 giln daha temdidi auretiJe 25 mart 931 t • 
mlisadif çarşamba günft saat 16 da icra ol 
alakadaranın malumu olmak üzere ilin olunur. 

KİSARNA 
Bu nefiı maden ııuyunu sofralarında bulunduranlar, bab 

kum mide ve barsak hastalıklanndan kurtulurlar. 

İkhsat Vekiletinden 
Adana Vilayetinin Karaisalu kazası dahilinde Poa d 

ormanında mevcut ( 25469 ) parça kerelteye talip 
etmediğinden 4 • 4 • 931 tarihinde pazarlık suretile 
edilmek tlzere tekrar temdiden milzayedeye 
Şeraı"tin fafsilih• an••.-lr i.tiyealerin Anbncla 
orman '!DdUrlaifine,; ve lata.bul Ya Ad~na ....... 
lllklerine Ye yevmi ihalede Adana orman Mlkllbiy 
mOteşekkil komisvona mllracaat etmeleri iliD oluaur. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci ci•arında 

En rahat ""'e ea 
Temiz lokantadır. 

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

TABİLDOT 

-------------------.-. otum ve kadın lıaatalıklan 

mtıtehaua11 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Patolor, Bakteriyol., 

0r. M. Lutfi 
GOl.HANE sERbdYA 
MUALLIMLERIND 
Dalıili, ve iıataal 

Patelojik ve Bakteri 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali 
viliyet kartıaa ıs No. 

eYllll, Slyul, Havac118 •• Halk -ldan ı l.t..W, Nura_• ... 
Şeni eokaJı SS. JI -Teld.ı l.taabıal • 2HtJ 

Jtt&\4\ kutuaaı lstubıa! • 711 o$fli. 
Telr-af: lataabıal SOll r 

ABONE FIATI~ 
~KiYE -

~· ıeo ıa. 1 s- 1- • 
750 • 6 AJ ,,,~ 

- • .s. -~ ıso. ı,, 

Gelenevrak sıırl yerU••:ü·-
b&ıııardaa ıaesullr•t 

14ea'ul Mldllr: HMll 


