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Reaml keamek iatemiyen 
karilere kolaylık olmak 
üzere bir de kupon 
koyuyoru?:. Bu kuponu 
kesip sak lamak t a kl fldlr. 

'"\ 

• MÜSABAKA KUPONU 

~: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNUR 
No: 13 

EINESTEIN SON PO S TA Hallan ılSddGn Halli bununla gö.D'ilr 
SON POSTA Hallan luılatıdın Halle bununla lfitir. 
SON POSTA Hallan d 111d1 n HaJk bununla .a ler. --------

einurlar Hakkında Karar Verilmedi •• 
DRO HARiCi BIRAKILACAKLARIN ADEDiNi 
~BiT iÇiN TETKIKA T YAPILMAKTADIR ... 

'"'\ 
Şayialardan ibaret 

Olması Lizım Gelen 
Bir Tahmine Göre , 
Açıkta Kalacakların A
dedi Üç Yüz ile Üç 
Bin Arasındadır .. 

fıruçeşmegi Tehdit Eden Afet' 

erem Ve Depolann 
\'angın Tehlikesi 

Bile~kte Tuf~ 1 Bugün imtihan Galatasarayındır 
Y agınurları 

Bütün Saha Su Albnda 
Kaldı, Trenler lılemedi 

i Ve Fenni ::t.orlar, Bu Acı 
·kati BütünA ğıleGösteriyor 

Bilecik, 23 (Huaual muhabi
rimizden) - Dlln Qleden bir 
Nat aoara Bilecik ile V e:dr
klpril memua birdenbire ka
rarmıf, tufanı andıran yat
murlar yapıya bqlamıtbr. 

Y agmur o derece bllyllk 
bir _ fiddetle yatıyordu ki az 
zamanda ortahğ'a sular isti-
11 etti, •taçlar köklerinden 
ıöktılmiye, tq ve topraklar 
1ele karııarak allriiklenmiye 
bqladı. Bu yağmurlar, Karasu 
nehrini timdiye kadar görUl
memit bir derecede taşırmıi, 
bntnn mahsullt sular altında 
kalmııtır. 

Bu yilzden tren ıeferleri 
öç saat kadar durmuştur. 

Çnnkll ael halinde akan sula
rın teairile tren işaretlerini 
işletmek mllmkiln olmıyordu. 

~- Bir iJllim ,,..,b~f IMllu ı•l•n Krırru;t1ım• 
.~çeşme de klmllr depo- Kuruçqme halkının tfmdiye 
t"ia etmenin acıu çıkmıya k•dar feryat etmesine ratmen 

• Bu mıntaka da oturan u+.ıa~i llkaydl içinde bu acı 
arumda, llİ'f k&mllr 1ıUlkatin 'bOttln çaplakbtile 

teairine atfolunablle- anlqdmA11na, Kuruçeım•H bir 
""em hutalıldan zuhur zabn açtığı bir dava 1ebep 

edir. Bu, doktor ve olmuıtur. 

Üç saat silren bu feliket
ten sonra aular çekilmiye 
ba,lamıf, anr' atle tamir edilen 
hat ta aeyrllsefere açılmıştır. 
Tarla ve kırlarda bazı iman 
" hayvan zayiatı haber Yeri· 
liyoraa da miktan malum de
ğildir. Afet, tahribatını Bilecik 
ile V ezirköpril arasında i6s· 
termiştir. 'ıer raporlarile aabittir. ( Devamı 7 inci ıayfamızda ) 

ty .İSTANBULLULAR !. 
~tkos Denilen Dert Size Kafi Derecede Istırap 
~tdi Mi, Vermedi Mi? Verdi İse Suretini Dercetti
~ıniz İstidamızı Liitfen Okuyup İmzalayınız. 
'~Ot memeleıl etrafında yap- fTüi 
~ Olduğumu:ı ne9riyat ü:ıeri- •• • • • • • 
""'• Nadi Bey dOnkn Cum- T urkıye B. M. Meclısı Riyasetıne 

lıt.; bugünkil vaziyeti anla-
Jau yasdı. Nadi Bey 

ı..:.~• en Hllhiyettar daire 
~erle ıarüımüt ve fU 
~~ta almııtır: 
l.'tiıı vaziyeti hakkında 

meseleyi btıtün bir 
tetkik edeceğinde 

etmekte olduğunda 
\ ceyu 1oktur. 

&..1ua l~llmlye aallh olup 
•eMlesl hakkında da· 
t.tldk Ye mltalealarını 

........_ taltarmu llaımıelcli. Şir-
u~'111l lçllmlye aallblyet nok· 
'i bam lcldialara ltira:ı 

411.tu cihetle tetkikat n 
~oktuındaa bu noktada 

•ta muvafık olarak ilze
.rrtlnGlecek hattı hareket 
"-'1r1uıtu. Ahiren bu doıya 

tanzim ve tekmil olun-
1'urada tlrketin lfa11na 

~ldutu vazifeler alelmOf
~ •ıraıile ıa.terilmlttU. 

hı~ 0••1ae r4re muamele 
L:'ht ... " 
~llhlyettar bir dairenin 
\ "-a k. •izlerini l1e ı3yh 
' ~le •lmkOndilrı 
~ ........ l.tanbul ıu,. 

-...: lcı llatlya.. oenp Ye• 
11at1ıe ••• u,.t1. temi-

Muhterem Efendim, 
/stanbula su veren Terko• Şirketi, elli -seneden• 

beri mukut1elesi alıkdmının birçoiunu ifa etm11-
miştir. Şehrimizde ne içilecf!lk, ne de gangınları· 
mızı söndürmige kdfi gelecek suyumuz goktur. 
Biz, lstanbul halkı, su meselesinin kat'i surette 
halli için, Terkos Şirketi mukat1elesinin feshini 
ve Nafıa Vekaleti ile Şirket arasında cereyan 
eden müzakerata bir nilıaget wrilmesini rica edi
goruz. Bu ricamızın istıfı, lstanbıılu en biglJk 
bir dert w beli.dan kurtaracalı için, fltlrilecek 
fe•ih kararı memle1utte bügiik bir hizmet •lacaktır. 

imza 
/•im •••••• 
Adres ••••• 
Bıı istidayı imse etllnl6 H lce•l11 ltlarelrane

ınizfl gönderiniz. 

L-----------------------------------nı mHeleaidir. Bu neticeye var- Yaracatımı• :ıaman artık uzakta 
mak için de ortada mevcut olan Hyılamaz.,, 

"rketin hukuki nıiyetinl teablt [Devamı 6 ıncı aayfamızda) 
,. halletmek zarureti vardır. 

Şirket H ki ihtiyaçlara ve ilk mu
"iaaveleaine mutabık olan ıu tet-
ldlitının nokıan oldutunu ve 
bualann llıı:mallae hasır bulun• 
duf•nu ı8ylemektea blll detll· 
cHı. Memelenln eHalan IHrindekl 
'9tldkat devam ediyor. Hukuki 
.-dy•tte hata etmekılzla l.tan· 
bula .. !btlyaoım kemalli• her· 
taNI edeHll bir W aetlcHlae 

lktısadi Buhran Karıısmd 
' 

Avrupa Birliği 

Yasan: Paul PalnleH 
· Sabık Pranaıs Baıveklll 

Y ann Okuyacaksınız 

Olympiyakos, Cuma Mağlubiyetinin Acısını Çıkar-
mak Azmindedir. Galatasaraydan Bu iddiayı 

Akim Bırakmasım lstemelt Hakkımızdır~ 

YUk•ncla GalatHa,..yd- Burhaa, llltat, Nihat, K ... l Faruld. Ata..- Ol19f17aoe .. it ......... ,,. blaellerl 

bma gllnll Fenerbahçe, takı1!1ile kartılqtı. (!·O) iallp lannm matl6biyet acıaanı çıkar-
_,_.'"-'=;.. y 1 Ol . k f:ldı. Bugthı de aynı takımla mata Galatuarayhlar iae hem 
usut-u- unan ı ympıya oa al k l k y ' 

• atasaray arşı aşaca • u- F enerbabçoden dun bir dere-

Jj nan takımı, F enerbahçeye kar· d k h d • b ;;,rem t k _ı_ ·ı kt ... • ceye Oşmeme , em • nıa .. u fi am aoroıı e çı ıgına gu- . . 

D ··ır.t:•• re bua-ün, Galatasarayın karşı- ten genç . mazıye malı.k bir 
•ru 1 ununu sında da ayni tekli muhafaza takıma yenılmemek azmıle or 

• • etmeıi muhtemeldir. Belki cu- myacaklar. Galatuarayın çok 
/kzge Ayırdı ma maçında aksadığını gördü- iyi olduğu kadar çok ta fena 

ği1 bazı noktaları tamir ederek, r oyunlarına tahit olmutuzdur. 

Kad• eauıaa taraftar olan Muammer 
RBflt. -1e7bt• ol- Tevfik Recep B~ 

( Y ..... 2 inci aayfaauıda ) 

1 

Yunanlı oyuncular ilk oyun- (Devamı 4 üncü aayfamı:ıda) ---------·--------
Muhtelif Vekaletlerin Memurları 
Arasında Tetkikat Yapılıyor 

Ankara, 24 ( H. M. ) - Tasarruf esasına göre tanzim 
edilen yeni biltçe, Mec:f ten ancak haziran ortasana kadar 
çıkabilecektir. Biaaenaleyb memurların haziran maqı ayana 

auretile verilecektir. 
Tasarruf dolayıaile ittibu edilecek tedbirler neticeainde 

açıkta kalmalan melhuz memurlann miktan hakkında 
ketum davramlmaktadır . Takribi bir fikir edinmek için 
ıordum. AldJtım cevap ıudur: 

(70,000) devlet memuru vardır. Bunlann içinden kadro 
[Devamı 3 Gncl u~fad• J 

iş Buhranı Karşısında 

Hallı - Hey Allalua ltahtiyar lımlu beyi .. 



. 
:l s.ea SON POSTA Mayii~ 

f Halkın Sesi ]\ • . D A B 1 L 1 B A B B B L B R \ Günün. Tari~~ 
Harici Ticaret.._ ______________ _._ .... _________ , Millet Meclisinde 

Meselesi Ve Halk Muhtelit 1 Barem Darülfünunu 11:ekaütlük Dünkü Müı.ake~ 
Harici ticaret itile uğraş- Mübadele lkı· K A d lstiyenler Mllle Mecllıinln dOnk~ 
mak lzere tetekktıl eden 'V • ~ ) S m a y) r ) maında ret. Meclw eneiiıD """""' 
.. ı, limitet " karııaında nomısgonunaa •• Çoiia/dı de tetkikte bulunan a~tı _, ; 
noktal nazarımızı yazdık. 1 ol§ ' k nun b 11'""•d•"" .~ .. 

Şı.mdı·ye Kadar Elli ı..ı H--1--'- ul la D kt 1 ,, F.d b ak a llDUD u~ - .--..-Tlccarlarımızın liıumHıt: IU UKUKÇ ar o or ar Ye e iyat F ültesi Şa _o___ ıı:akereal iham ......... IOJ ... tr 

yere uıdi,e etmemelerini Bin Ruma EtabH Müderrisleri Barem Kanununun Darülfünun yialar zerine Birçok rek bunıann hep bırııtıte • .,..a 
ıöyledik. bu mnnaaebetıe V •-:•.. Müderrislerine Tatbikı Hususunda Anlll-ın•yor Memurlar T ckaütliilf' ut bir •ncümend• •ar;::., .. 
ha111 11e de temu ettik. Vesikası eri ... ...,u. .. .,--- teklif etnıif, ı.. teklif ..,. 

itte biıe Miyleaenler: Muhtelit lftbadele ıc-t. Darlllflnuada Bareain tatblla rtldad• yem hlr ..... caJmutbr. istidası Veriyorlar .. bep olm .. tm. Asa ... wr.,.... 
Ahmet Kuddusi B. (Sirkeci y--da elyevm (7J) bba mu- R D - - mı evvelce çarçabuk !~.-.. .... Repdiye oteli) uuuu Darllfnnun Emini Maammer ... t Bey, Ankarada yapbjı la bazı gazeteler,hük6metin kanunlardan .. arll• ... -. .. ,,. 
ihracat işi memleketin mali amele doıyası JHTcut olup tetebbl•t .eticeaiade Baremin llu seneden itibaren Darülfft- yeni bir tasarruf kanunu hazır- 1aymıtlar ve •tice .. uao:-,..:, 

1 k d bunlardan tJ2 bin Rama timdi- aff alik d"'- M ı d biret au-aiynetini • i • ar eden çok nuna da tatbikını temine muv ak olmuttur. Yalnız Barem ladıiı111, bu yeni kanuna göre a .r encumen er • ~ 
miihim ve nazik bir meseledir. ye kadar etabli vuikaaı ~ .b. l ela b l gelecek t Ude k . 30 seneyı' dolduran memurla- r8zden reçlrtlmeıl muvafık •._ı&I 

mi•tı·r. Halihazırda daha yapı· mucı ınce maaş ar uıu e ezay arıı para ven- lerek muh .. _1:t ..... cümell ~ 
Ben alelumum inhisarların ~ Y wu -· 
hindeyim. ihracat işlerim' lacak (21) bin muamele vardır. lemiyeceji bildirilmit Ye mevcut bütfe zerinden ip halletme- rın tekatit ediİeceklerini yazı- reddedilmittir. 

inhisara varmamak ~rtile esas- Mübadele komisyonu için leri Darülflinun divanına terkedilmiştir. yordu. Japon Sefiri 
lı bir takyidat taraftarıyım. .:.=ı~ .-;:eı:t.: Perşembe iÜDil Darülfünun divanı toplanmış ve Darlllfünu· Tasarruf için böyle bir eaaı *Vr 

::~~a~~;:.."~f ::ık ~~te :ı~ tir. yapılan ib11f mucibince na bu ıene için levazımı dersi ye, kitap ve saire alınmıyarak kabul edilecek olursa te~rimiz l .. 2a~;n::,:::ir~~k!::::'0fl"' 
dahlraıya bile tahamaıülü yo'k- aile reW, efrada .U..Ma ('80) bia lira tuarruf edilmesine ve bu parayı Baremden mahkemelerindeki reislerın he· cektir. 

tur. İş limitet şirketinin teşeb- olan kimaeleri celbetmek hak- müıtefit olacaklara tahıi3e karar vermiştir. men hepwnin ve azalardan da V "k 1 
bnsu.a nafi buiayol'UJl1. Şu 1m1a ..wptir. Aile ...w kim- lhtff f S b b" j G mühim bir kısmının tekautıuk- I Tarihi esı a ar 
ıartıa ki sermayesini biraz da-: dir ve kimleri celbedebilir? A m e e ı alebe Hukukçularda Ieri lAztm gelm~ktedir. Kıymetıı taribt .e~ 
ba geaifletsin. Malatelif akrabam laakukl Baremin her fakültede siya- Bu iki noktal nazar ize- Bu haberler lb:erine, tekaüt l •ablaAıı tahkikatnıa ~ 

• YUiyetlerl. itte bunlum ta,W ~ tatbllo mtlmklbl ı6"llm~ rinde bayii mUnakaplar olmuş, mlfettitlerl de•am ecllf t 
mekt~~eb':ı~~enae~c )Orta Ticaret -~dlr. .... fakGlteler llboratuyarb, nihayet hlhiyat faknlteıindeo hakkı kazanmıt olan defter- Netice yakında alınacaktır. f•"' 

Ticaret işini bir firkete Aynca mlbadillere tefflsedilip llboratuar11z olmak lzero fzmirli lımail H-'-kı Be 'n darlık memurlarından bir loa- bunların rerlye ahnmuı .,ı..,,,, 
vermek hem iyidir, hem de istirdadı lhım gelen birkaç ytız iki ıınıfa aynlmlfbr. aa Y' mı dUn takalitllik iatidaaı ver- •arülmiyor. 

fenadll'. it bunun ortumı bul- emJAk vardır.Bunlarda alınacaktır Fakat Baremin hangi eıa• hukukçulara lltihakile, hukuk- mitlerdir. intihap Ne Zaman 
maktadır. Ne fİt yansın ne de ç• k-5--- llzerinden tatbik edilmesi liıım çulann noktai nazan ıalebe T rf d Ç } k ~ 
kebap. Birdenbire zengin IÇe ergisinde ıeldiğinde mftderrialer arasında ' çalmıtbr. U an 8 İ e Milnbal meb'uıluklar :-- ... At 
olmak i.atiyen ye memleket lh&.!I•~ bl--ı l n...... H k k batına ıehrimisde ıs ,an ~ 
endişesini taşımıyaa bazı adam- Sergiyi Şimdiye Kadar wu 1111 o mW9 .. ur. u du - Fakat meale bununla bit- Mersinden İstanbula bqlanabileceti anlatılmakta ... • 
lar mallanmızı iyi ambalaj lk çular, kendi mllderrialerin en memiştir. Çtınktı bu karardan V 1 A 1 t lar 
yapmıyorlar, kanşbrıyorlar. On ki BinKiıi Gezdi çoiunan kıdemli olduğunu na- hem Edebiyat fakültesi, hem Çilek Geliyor apucu ar n aş 1 

Bu]da mallanmız aleyhine barice Taksimde açılan Çiçek ve ıarı dikkate alarak Baremin de Tıp fakülteai mllderrialeri Menin drraı-- ba MDe Ok Seyrlıefainle Milli yapur~ 
müthiş bir propaganda Amili TaYUkçuluk ıergiıini timdiye kıdem aaaa l\zerinden tatbi- memnun olmamıtlardır. Hatta defa olarak çilek yetiştir- nihayet anlatmıılardtr. Bd_.... 
oluyor. Bundan kurtulmak i""' kadar on iki bin kiti ıemıİftir. lam mlldafaa etmitlerdir. Ede- aonra Karadeniz hatbnd• ,__ 

r- Bah anlık k da L4tfi Tıp faktiltesi müderrislerinin miye bqlamıt ve ilk olarak bu 
bu iş phai menfaatler kadar çıv dmm biyatçılar İ8e, Baremin muallim· 1 k hafta iı-ind,, J.tanbula moJıim bet yapılmıyacakbr. ..41 
memleket endişesini de taşıyan Arif Beyin Kaktüaleri ve afak liii meslek edinen ve hariçte top anarak bu aran protesto r- HUkOmeti Tahkir . oav .... ills.ıı 

bah 1 . k aff-'- ı b" ı kil t n t d ek miktarda .. ilek g&ndermi....:·. l ... eller ve kafalar tarafından çe en ço muv 11& o muş çahımıyan mtıderrialere tat ı-'.?. ve Ye e e m racaa e ec - r oıua Firari Abdülkadir Ke~• tiıJ 
idare edilirse ı-ok iyi olur. Ye birçok aiparİf Yerilmiftir. "mı wemiflerdir. fr; l leri rivayet edilmektedir. Mersin çileği renk, koku ve hOk\imetin manevi ph•ıY~ .. ı"" 

"' Belediye b·"'·elİDİD ..nı lezzet itibarile latanbulun en y_..r Fakat bunu bir inhisar ıekliae ~ &'"' n tahkir mahiyetindeki bir .ı I' 
aokmamalıdır. ôtedenberi IMı ortaDcalarile amarilia çiçekleri, Reisicumhur Hz. Muamele Vergisi iyi çileiiinden tamamen fak· lktlba• eden Utilrki Liber .,.. 

işten ekmek yiyen mlea1e1e ~::.!"'t.t .J:.· =~ Gul Huretlerinin Temmuz Muamele vergisinin mlhlm Rzdır. Fazla olarak liç d.lö-~ ıı:eteainin dün muhak!ıPb:;,; 
ler de her bald• bu ia• 1.---- ...1_ brim" _, Lı • d d hafifi til · ani al ıllnliik seyahate bozulmaaau ~ılmıtt müdafaa için " ~ ..,.... -...,- T ...qu Nuri s...ı- ta ki lçlnue ıe · ıze •vaeceaaen erece e e eceii af - • 
malı, hem para kazanmalı, a 7... YU an bildirilmektedir. 'maktadır. tahammül etmektedir. Mersin talik edilmiıtir. 
hem dürüsti öğrenmelidir. Kuıçu lsmail Ef. nin kutları çileii, lstanbulda çilek piyasa- Afyon Konferansmda 
Y okaa bunları büsbütün hariç- " güftl'Cinleri · ııam hissedilecek derecede tol' 
te bırakırsak bunun akanlirneü J!:nbatpekıTalzıA.tyBadeyme·ta~.frver-dn BU ADAM KJ.M?. dllşmeıine sebep olacakhll. Cenevre de 2i mayısta ~ 
fena olur. lkdir '5v u. lanacak Af on konfer•0~1ı1.-) T d y 'h ·pıal _._. 

HU 1 El (F lh Alfı> Kalp Para SON POSTA'da her -"- ~rk~ ... e tanınmıft m•thur bir adama etkı·k Başla 1 murabba1lanmız cı an ı .uoı"" • • at tpuarı caddeal 110) ..... ı. ~ kının i1çte birinin bize ,,er 
Bi .. de harb·ı um - • b k ait on ıual •e on cevap b cakaınız. Her ıuale werUen ce•ap • umının u·a - .. sini iatiyeceklcı dir. 

bğı fena bir zihniyet var: Meseleyı· Bizzat Müddei- ıiıin için bir meçhulü halledecek ve on cenbı okuduktan aonra Orozdibağın Defterleri k'f 
Bulgur Ye şeker zihniyeti meçhul adamı bulacali:aınız. Eter bulamauanız yann biz aize bu Ankarada Bir Tef 1 
birdenbire (500) kazanmak umumi Tahkik Ediyor adaman kim olduğunu ıayliyecetiı. Fakat bulmıya rayret ediniz, Mütehassısa Verildi v k,Jleti 
arzusu. Normal zamanlarda çok eğleneceksinl:r.. (Bu etlencemlıı:io piyanromuzla alikaaı yoktur; O d"b k .. . d Ankaradıı Maarif iJi: el"" 

Umumi hapishanede lıyaa mak1adımız karllerlmlıi dilf0ndilrerek etlendirmektir. roı ı a mueaseaesın en n)emurlarından birisi ibt 
bu olmaz. Halbuki bazı tncca- kaptan isminde bir mahkumun ı _ Tilrk mü? ı - Hayır. Polis ve Defterdarlık tarafından ı 
nmızın kafU1nda hila bu var sahte banknot yapbmnı haber 2 - Sat mı? 2 - Hayır. alınan (30) büyük defterle 
iyi, kattı malını elinden çıka...: •- 3 _ Hanri milletten ? 3 - ltalyan. 
mak - ,.

0
k L----malc 1_.er. ye .... i•tik. Bu aahte'-lrlıin11 yüzlerce vesika dün Defter~ 

... ~ 7 1U1q1J ~ •--. lllJ. •- 4 - NuUe mepurdur 1 4 - Kadınlar berinclelıi d k l h 
Amma memleket müteeuir olur- talıkikatUe bizzat Mnddeiumu- tesirile. arlı hesap iş eri müte aSS1Sı 
mUf, Ol'UIDI dilftlnmüyorlar. B• .ı K•an B. menal olmakta· S - Neci idi ? S - San'atklr M. Müllere imı.a mukabilinde 
bu hususta iyi idare edilmek dar. Dlla de baıı mahk6mlarla 6 - MGmeyyiz vaıfı nedir? 6 - Favorileri. tevdi edilmiştir. 
ıartile bir hlkamet inhfsan ıardiyanlar imcvap edilmiftir. ! : :~:!hmt! ~d:e! ? ! : ~=~:İerde kendisini M. Mililer dün muhbiri davet 
tar-ı.--.. m ki ederek ç_İfahi izahat alınış ve 

.. "911•1• • l ta it aüaO. r 
Jf- çok korkan& yi bir pro- . 9 _ Nerede atdil? 9 - Amerikada. · tetkikata başlamııtır. Muhbir 

.~~et Ef. CBctlkt.. tramny c:ad- ~~amla ortaya ablmak iatiyea 10 - isminin baf harfi? 10 - V dir. tetkikatın mütehassıs bir heyet 
Bizde lalall alyetle bq)a- (ıt limltet) tlrkelİllİD alcabeti ele ( Dlakl adam Komik ...... Ef. idi. Buıünkiinl 1arıa aiy- tarafından yapılmuı miinaıip 

nu birçok ıeyı.ia aona f... b6yle ols diye kortnyonua llyecetiL ) olacağı kanaatini izhar etmek-
na olmuftur. Ben bahiaardan da buna pek iyi diyemiyonua.. tedir. 

mile t evkif edilmiştir. 

Hıyanet Tetgraflart ,., 
Yü:r. elHlikler tarafa~d&" a.ı1''" 

çende Gazi H:L ne çekıl:.~eU
net telgrafları için J:De ~bilf 
her tarafmdan Meclia• 
telgrafları a-dmiştir. 

TUrl< - Yunan 
e~•~ 

Tevfik Rüştü Heyin CentrJt'I: 
Türk - Yunan dostluğu ev-~ 

A
. ~as~ 

dıtki beyanatını tin• ,, 
k 1 nıııttıf• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola fi asan B. 

memnuniyetle arşı a~ 

Ve Memleket BahçıvanO 

B l B 2:Hasan Bey - Anladık efendim amma şu 3: Maliye Vekili - Ne yapa' H 
1: Maliye Vekili - Huan ey • u ıene ax..cın haline bak, adeta kurumıya ynz Bey? Kovadaki suyu idar~ etmiye •:cbu;'"urno. 1 4: Hasan Bey -

kovamın içinde ıu ..... Her ataa iyi 1Ulaya- 5 • ( T erkoı: ) gibi laf 
tutmUf. 

nnvacaiım.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....:...at~e~ki~lr~r~d~e:....AJ11n1Lt1ıa..eueıc..._~~~~~---_..... 
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Hergün Son Postanın Resimli Makalesi "° Hırs Sönerse... * il Sözün Kısası 
ihracatımız 
Organize 
Delildir 

._.__ M. ZEKERiYA -

Geçen aene Aydm tarafla.. 
ruı. kısa bir seyahat yapmıı
'-n. lzmirde iken incirciler 
ko~aratif Şirketi ile bir incir 
~velesi yapan ( Nalional I 
8iacuit Co. ) nin mDmesaili ile -
16riitirken bana f11 hakikati 
tldatlDlfb: 
.tı. t&Biz lzmir incirine muhtacız. 
~diye kadar incir ibracab 
~daki lngiliz tirketlerinin 
lliade idi. Son zamaalarda bu 
t:etlerle rekabete fÜ'İfen 
tırciler kooperatifi ile doğ-

1 - Muvaffak olmak mes'ut olmak 
demek değildir. Bftylik bir edibill 
büyük bir asker olmadıgma esef ettiği 
veyahut aksi çok vakidir. 

2 - MuYaffakıyet para kazanmak 
aibidir. Bir defa elclıe edildikten sonra 
insana kUçilk görilnür, ve baıka muvaf
fakıyet .. hik•lan aranır. 

3 - Muvaffak olmuf adamlar, çıktıkları 
talaikMWI tepeeinden altta kalan insanları 

eeyirclea unalır, fakat yanlarır.d=- yükıelen 

dlter tahikalar onlarda yeni hırslar yaratır. 
lhtiruı MSomÜf adam, ölmq ad~mdar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Pudan doğruya temasa aeldik. 
lliilıim miktarda incir sipariti ~ 
:~dik. Kendilerine iste
_""IK"İroiz incirin evsafını an-
~ttık. Fakat gönderdikleri 

~partiyi Amerika giimrük- :.---~---------------------------------------..• 
dild~d~n:~~r ç~:~li d~;::Te y E N ,. B o T ç E 
"'-iz değildi. Bunun üzerine 
l.acirleri nasıl temizliyecekle-

Bir Kadın, 
lf. 

Zevkine Mani 
'f. .. 

l'ibi. naaıl ambalaj yapacakla
l'llaı öiretmek üzere kendileri-
ile bir mütehassıs göndermiye 
lllecbur olduk. işte buraya bu 
llaaksatla geldim . ., 

Filhakika Aydına giderken 
tOoperatif memurlarından biri 
L.~ hikiyeyi teyit etti ve timdi 
.._.panyanın nezareti altında 
lenıizlenmedikçe incir ihraç 
tbııediklerini slSyJedi. 

* L~ Çekoslovakya ile aramızda 
• ticaret mukavelesi vardır. 
'- mukavele mucibince Çekoa
lovak rejisi her sene Türkiye
~ iki milyon kilo tütiln 
.._ya mecburdur. 

Fakat geçen ıene Çekoe-
1..akyaya tütün satanlar ya 
ttrdilderi nilmuneye muvafık 
~~~ veremediler, ya taahhüt
~ yapamadılar ve memle-
~i büyük zararlara ıoktular. 
L. Tütnn tacirlerimizin hariçte 
~-Y•pamamalannın ve birçok
~nın ifllsa mahkim olmala
~ mDhim ıebeplerinden 
""'1 de budur. 

• Binlerce misal ile tewllr:i 
~aakaa olan ba iki nk'ama 
'Wlle &ğrettiii hakikat ~ 
aı. _baracat tacirleri•iıJ. eaebl 
~ aramda emniyet ve iti-
~. mtleMet dejildir. llaracat 
-~llDIZı bile ile tabir Ye 
~JİI itiyadı ta k&ylerimln 
~ P"miftir. Bu ylzdea 
~el ticaretimiz ıittlkç• daha 
~ kayitlere ve prtlara tll>i 
~k mecburiyetinde blnnfbr. 
L... ~ebi aha, kıymet " ..... 
~ itibarile ayni clerececle, 
~ daha dua ..allan, ..... 
~- =•Ghlet •• mDdclette ve 
~ allmaeaine muvafık 
~ nereden elde edebiliyort-. oraya tevcclilı etmektedir. 
~zden de Ywıan tDtDnleri 
~ ttltDnleriDe, ltalyan HJ
~ ri, Tnrk zeytinlerine reka-

ebnektedir. 
tu. ":-racat ticaretimiz orpnize 
~~ir. ihracat tacirlerimizin 
~arat vesaiti yoktur. 'ulla ihracat itimiz iptidai 

kalllllfbr. 

'-a &.. noktadan• balaldıiı za
~ btıyllk vaitlerle ortaya 
~ ~e ihr~cat ticaretimizi 
~ bır şekılde yapacağım S:

6
en uJş Limitet., Şirketinin 

"- sftnli memnuniyetle kar-
~llnıak mümkiın değildir. 

~'il tirketin teessllsilnden 
~ endişeye dilşenler ve 
~ t ticaretimizin inhisar 
'4~ llınacatını zannedenler 
~orlar. 

....... ,... (400) w. 

Tamamen Tesbit Edi
lerek Bu Sabah Millet 

Meclisine Verildi 
Ankar, 23 ( H. M. ) - 9.11 

btitçe liyihuı dDn Vekiller 
heyetinde aon olarak tetkik 
c.dıJdi ve bu sabah Millet Mec
lısine verildi. 

Yeni bütçenin masraf kısmı 

Olan Kocasını Ôldiirdü 
lzmir, 24 (H. M.) - Dnu T orbalada, timdiye kadar misline 

teaadi\f edilmiyen bir vak'a ceryan etti: 
T orbaladan telefonla aldığım malümata gl5re burada gftzel

liği ile dillere destan olmut Sıdıka isminde bir genç kadın 
vardır. YOzlerce k6yl0nftn gönlftnll teıhir etmiıtir. Kendisine 
Anadolunun Perisi derler. 

Sıdıka geçenlerde (Celli•) kCSyünde Ahmet adını tafıyan 24 
yaşmda bir genç ile evlendi. Fak at beklediği saadeti bulamadı: 

Nasd Eriek istiyor? I Korkak Bir Adam ! 

şudur: Millet Meclisi : 2282395, 
Riyaseticümhur: 321475, Di
vanı Muhasebat: 694567, Baş· 
vekalet: 897825, Şllrayı Dev
let: 195976, lstatiatik: 45208, 
Diyanet işleri: 648953, Maliye: 
l 250416 , Dilyunuumumiye : 
26824494. 

~ıdıkaya g6re .. erkek tibi - Sıdıkanın yamndan çekil ' 
genıı omuzlu, aa;Iam yapılı, der. Jbrahim korkar. Fakat 
eli sapan tutan adamdır. Hal- S.dıka bir kaplan gibi fırlıya-
buki bu meziyetler (Ahmet) de ··ak k n. • tıl .. ocasımn uzenne a ar. 

Gümrükler. 4328328, Tapu : 
1129528, Dahiliye: 4135615, 

yoktur. Bu itibarla Sıdıka --rlb li d ı k 
kocaamı ihmal eder, gözlerile t anedcasuuS e n ~iL- •::ak 
b alind b. - .. .b. a et er. onra au w ..,. ı 

ay e llyuttftğft tı ı arar. lbrahime çevirir· 
Sıdıka bir güu kocası ile Sen k k · k b' d 

b' l'k arl d l - or a ır a amsın. 
~r ı .te .t a a gezerken br~-t yazık aana der ve tetiji çeker. 

Posta : 5250154~ E. umumiye : 
4241454, Jandarma : 8997268 
Hariciye: 3157291, Sıhhiye: 
3975113, Adliye: 6545943. 

Maarif: 6734190, Nafıa: 
26812848, İkbub 9150109, 
M. Mlldafaa (K.): 46151494, 
Hava: 1840031, Deniz: 8870865. 
A. F: 3.167417, Zabit: 65.l400, 
umumi yekôn 189179311 dir • 

hım ıaaunde 20 yq.lannda. tiır , Ahmet aldıia yaradu der-
ge~ t~c:ltlf eder. <?nu, iste- hal ölilr. İbrahim ise hafif bir 
d~ği ~üuye~ aahıp bular. yara ile kurtulur. 
Fdhakika lbrahım aençtir, •i- Sıdka önllnde bir 6111, bir 

Bat~e Mediaen ancak ha-
ziran 110nanda çıkacaiı İçİll 
blkimet bu bltçe tlzerindea 
bir aylık aYan8 istiyecektir. 
Y-i bütçede ıeçen aeneJe 
nazaran fO farklar onlar : 

Diyanet itleri bltçelinclea 
1 milyon, Maliye bütçesinden 
4 milyon, Düyunu umumiyeden 
6.200.000. Glmr6klerdea 700 
bia, Hariciyeden 600 bia, 
s.hlıiyeden yarım milyaa Mu
riftea bir buçuk mil1on, lkb
uttan 4 milyon, Nafiadan altı I 
buçuk milyon kllaur, MDdafaa- 1 
mn kara blttçftinden 8 buçuk 
milyon, Askeri fabrikalardan 
900 bin lira tenzillt vardır. 
Buna mukabil Mtldafaanın de-
niz bDtçesinde 2,5 milyon lira 
ve bava bütçesinde 700 bin 
lira, Adliye btltçesinde yanm 
milyon lira fazlalık ı&illmek
tedir. Adliye veklleti bu ıene 
yeni bfttçesile 950 ıiivari mU· 
bqir iatihdam edecektir. 

===-=s 

lira olan bir tirketin yapabile-
ceti it İM nihayet bet milyon 
6rayı geçemez. j 

Sonra birçok ihraç madde· 
)erimiz ecnebi ~irketlerinin in
bisan albnda değil midir? Bu 
maddeleri onlann inhiaanndan 
kurtarmakta fayda yok mud\lr 1 

Ve nihayet ecnebi piyasa
Janna emniyet telkin etmek ~ 

memleket için büyük bir fayda de
ğil midir? Bu ıirketten korkanlar, 
timden sonra asrt ıistemlerle 
çalıımıyanlara ticaret Aleminde 
hayat hakkı olmadıtına bilmi· 
yealerdir. 

lamdır, iri yapthdar. ,~~arab buhmmuına rajman 
Sıdıka koca11nıa yamada kanhLiuu kaybetmiye-

lbrabime iltifat eder. Kocua İ'e hemen aokata çıkar, bira-
İM hu iltifata llkayt kalır. derinin evine gider. Der ki: 
SuLb cesaret alarak lbrahimi - Ağabey, ben kocam de-
eme ça;ınr. nilea herifi aldllrdllm. Bqka 

Kar ... m iyi tanıyan Ahmet bir adamı aeviyordum. Fakat 
eaueD bu davete intizar edi- korkak cakb, ODU da yiztblden 
yordu. Müllkat ai'nD gelir. yaraladım. Zabıtaya haber ver. 
ibrahim Ye S.chka buJaturlm', Zabıta çok seçmeden ıelir, 
sevişirler. Fakat mllnasebet S1ehkayi yakalar. Sadıka yap
fili bir safhaya gireceği aırada tığı itten gurur duyan bir Ya· 
kapı açılır. Etiğin Ozeriocle ziyette sokaklardaa ıeçerek 
Ahmet görillür. Elinde tabanca karakola gider. 
vardır. lbrahime bitap ederek: Mnddeiiumumiye verdiği ifa· 
~ ~ .:::aıı==--· ~~~=-=----------=-----c 

e 

ister 
e 

ister 
e 

inan, 
e 

inanma! 
Yunua Nadi 8. nıta· 1 "Su ihtiyacını daha ıiya-

dımız 24 Teşrinisani 930 de hiHettiren bir yn d•h• 
tarihli " Cumhuriyet" te reldi. Ciddiyetle mesele 
T erkoı hakkında fU sa· 6aerincle bulunaldutunaa ya• 
tarları yazmışb: kından i'ördütilmib hükQ-

"Terko• Su Şirketinin l.ıaılbul tnetimizden bu meaele hak· 
için ae 111ütltlt ltlr afet •ldupau k1nd• bugün yapacatımıs 
anlamak için, au•uıtluktan •hdfl· rl t k b l 
rGlemiyen yanırı•lar ytlzilndea ca, ar ı u mue eyi .. 
harabezara d6amllf elan Ji,tan- dotra ıeklile bir an evvel 
bulu l.lr kere rfirmek ıılfjdlr. halletmeaiclfr. Hallolunacak 
Bu flrket keoe l.tanb.a tehri Ue nıeaele lsta'&ul ıu ihtiyacını• 
rllle oynıya alay etmlı bir tir· ... mükemmel bir tekilde 
kettfr. Bu tlrket lttanbut ıehrlnl ve _,. 1 i · ~· 
harabe&ara çevlralf olan tlrket· ı~ an evve . tem nı1111ır. 
tir. Bu ıirket timdlye kadar lmtl· Bu tırketle değılse başka 
yaz mukueleeile ve bAlhare ona bir 4lrketle, fakat artık bir 
mülhak taahhUdat ile fiaulne •n 'evvel . ., 
aldığı vazlfelerın han1ı.ını hil•nl yani. dün T erkosla an-
ua etmlttlr ki, timdi mukuelenİD 
temdidi ile ondan herhanııl bir lapnak caiz olmadığını 
hayır beklemek mlJmlcll• ve cal• s6yliyen üstadımız, bu 
olabil•ln.,, d 

Yine YuoU1 Nadi Bey efa T erkosla da anlaşı-
Oıtadımız dftnkD ''Cumhu- labilinir, kAfi ki bu iş bir 
riyet" te su meaeleıi hak- an evvel halledilsin diyor
kında fU aatarlan yazıyor: lar. 

ister inan, lstsr inanma! 

BiH KARAR 
Hükômetiu Manevi Şah
siyetini Tahkir Davası 
Beraetle Neticelendi 
lzmir, 24 ( H. M.) - Hiz

met gazetesi aleyhinde hllku
metin manevi phsiyetini tah
kir ve asılsız haber oeıri id
diası ile açılan dava bitti. 

Heyeti hlkimenin verdiği 
karara göre : (Hizmet) in baş
muharriri Zeynel Besim ve 
mes'ul ınfidilril Bedri Beyler 
hakkında bükômetin manevi 
şahsiyetini tahkir iddiası varit 
görülmemiştir. Binaenaleyh 
Zeynel ve Bedri Beyler bu 
noktadan beraet etmişlerdir. 

Fakat yine Hizmet gazete
sinin o zamanlar Adliye Vekili 
olan Mahmut Esat Beyin gözti 
önünde adam dövüldüğü hak
kında yazdığı yaı:ı mesuliyeti 
mucip görülmüş ve bu nokta
dan birer ay hapislerine ve 
yirmişer lira nakti ceza ver
melerine karar verilmiıtir. 
Fakat Besim Ye Bedri Beyler 
hadisenin ilk zamanında teY
kif edilmifler ve kefaletle 
tabliye edilinceye kadar 14 
gün tevkifanede kalmıtlardı. 
Bu müddet mahkumiyetlerin
den tenzil edilecektir. 

de ıudar: 
- Kocamı ban YUrdum. 

ÇDakG zevkime mani olda. 
Bu bidiae Torbalıda hayret 

~yandırdı. Sıdıka fımdi bapİl
badedir. Üzeri arandığı 1aman 
koynunda İnce bir hançer 
bulunmuştur. 

Öiledea aoua T orbahda 
birçok aençler bapuhaaenin 
inilne giderek Sıdıkayı 16r
mek aatemiflerdir. 

Hayali geni, olanlar derhal 
bu mllnasebetle bir prkı icat 
etmiflerdir. Şimdi .Haklarda: 

- Sadakam da Sıdıka.. •. 
avazeleri dinlenmektedir. 

Akvam Cemiyetinde 
Cenevre, 23 ( A. A. ) -

Cemiyet Akvam Mecliıi me
saisine nihayet vermiıtir. 

Meclis, teslihata ait cemi
yete verilecek mal6mat hak
kındaki lngiliz teklifini kabul 
etmiştir. 

( Bu hu•usta betfncl Hyfamıl'da 
tu.Olt vardır. ) 

Hapishanedeki Kalpazanhkll 
Ankara, 24 (H. M.) - Ha

pishanede yapılan kalpazan
lığı ihbar eden zate ikramiye 
verilmesi takarrür etmif tir. 

M ünderecatımızın çok
lugundan dercedileme
mistir . -
Muhtelif ~Vekaletlerin 
Memurlan Arasında 

(Bat tara& 1 ind .. yfacla ) 

harici bırakılacak olanların 
adedi belki (300), belki de(OOOO) 
dir. Bu dakikada kat'I rakam 
a6ylenemez. Vaziyeti izam edip 
memurlana ıinirlerini bozmayı
m%, dedi. 

Görillilyor ki meydanda 
kati bir karar yoktur. Haki
katen de vaziyet endife edile
cek tekilde değildir. Buna 
rağmen tahminler alabildiğine 

yapılmaktadır. Dedikodu ma
hiyetinde görülmesi lizımgelen 
bu tahminlere göre kadro ha
rici kalacak memurların de-
ğilse bile, tekailt şeklinde 

hakların da karar verilecek 
memurlann miktara iki binden 
fazla olabilecektir. 

Devlet bütçesinde umumi-
miyetle tatbik edilecek 
olan tuarruf kaidesinde 
inhisar idarelerinden hariç 
kalamıyacaklan cihetle Tütüa 
lnhisan Müdürü Behçet ve 
Müskirat İnhisarı Müdürü Asım 
Beyler bugfin Maliye veklleti 
ile sıkı bir temas ve müzake
re halindedirler. 

İktısat VekAletinde yüksek 
ücretli memur yoktur. Bu Ve
kaletin yalnız Mevaddı MDştaile 
şubesi üzerinde tetkikat yapd
maktadu-. 

Rasim Ali Bey 
E u Meselenin lçyüzü 
Ve Son Safhası Nedir? 

Ankara. 24 ( Husuli ) -
Rasi!!' Ali Beyin Tıp Fakftlteal 
hocalığından ihracı hakkındaki 
kararın Maarif V eklleti tara
fından kabul olunmadığına 
bildirmiştim. Son aldığım ma
lumat, bu meselenin son saf
hasına ıu ıekilde gösteriyor: 

Maarif Veklleti Rasim All 
Beyin ihraç karanna ait iti
razlanm tetkik etmit ve doğru 
bwmuştur. Vekllet, doğru 
buldup bu itirazlan, baa 
gazetelerin yazdıkları gibi, 
tekrar tetkik edilmek Ozen 
DartUfibıun DiYaoma cleğil. 
Devlet Şüruaaa ıöDdermiftir. 
·Şimdi Dmet Şfa- bu.ı.n 
bakla bulacak olmaa R..-
Aıi Beyin tekrar Faklb llo
calığma iadesi il.zam plıcek-
tir. Fakat yine muamelenin 
teldi iböarile DartUflnua Ş6-
rayı Devlet kararına muhatap 
olmak iatemeue Ruim Ali 
Beyin laocalıjı yine IU)'& dl
f9bilir. 

Şimdiye kadar lıtaabula 
tebligat yapdmamqbr. Şiraya 
Devletten karar ç.kbktan IOll

ra teblipt yapılacaktır. 

Sinemacılar 
Şôrayı Devlete Müracaat 
Etmiye Karar Verdiler 

Sinemacılarla villyet aruın
da, yeni talimatname yllzün
den çıkaa ihtilAf, heııOz balle
dilememiştir. VilAyet bu tali
matnamenin temamen tatbik 
edilmesi hususunda ısrar et· 
mekte ve istiyenlerin Devlet 
Ş6rasına mftracaatte .aerbest 
olduğunu bildirilmektedir. 

Diğer taraftan ainemacılann 
Devlet Şürasına mUracaate 
karar Yerdikleri .CSylenilmek
tecilr. 
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Fakat Kaçırılan Kızla 
Kaçıran Adam Bir 
Otelde Yakalandılar 

Adana, (Hususi) - Yılanlı 

merada Mahmut Ağanın bağına 
gelen iki ıillhh adam bağ 
sahibinin genç kızı Zehra 
Hanımı kaçırmışlardır. Tahki
kat neticesinde kızın Tarsuslu 
Zeki isminde bir makinist 
tnrafından kaçırıldığı ve ikisi
nin de İstanbul otelinde saklı 
olduğu anlaşılmışbr. Polis me
murlan Zehra ile Zekiyi otelin 
bir odasında baş başa yaka
lamışlardır. 

Kor.yada Spor 
Konya ( Hususi) - Ankara 

Altınordu futbol takımı yakın
da gelerek bura kulüplerile 
birkaç maç yapacaktır. 

Kara Humma 
Konya (Hususi)- Ermenak

ta ve Akşehirde başgösteren 
kara humma hastalığının önü 
alınmıştır. 

Bahkesirde Kooperatif 
Belıkesir, (Hususi) - Çiftçi

nın para ihtiyacını karşılamak 
üzere bir kredi kooperatifi 
teşkil edildi. 

Bir Tahkikat 
Balıkesir, (Hususi)-Bigadiç 

Posta Müdürü hakkında ihmal 
ve tekasül noktalarından tah
kikat yapılmaktadır. 

lzmir Batakhkları 
lz:mir, (Hususi)- Karşıyaka 

taraflarında bataklıkların kuru
tulması için faaliyete yakında 
başlanacaktır. Kurutulma işinin 
başlangıçtan 20 gün aonra 
biteceği haber verilmektedir. 

Ziraat Bankasınm Faaliyeti 
İzmir, (Hususi)- Ziraat Ban

kası bağcılara taksitle verilmek 
üzere hariçten mühim miktar
da kükürt getirtmiştir. 

Bir Memur Mahkemede 
lz:mir, (Hususi)- Bir ticare

taneye ait şekerleri inhisar 
resmini almadan gümrükten 
~eçirdiği iddia olunan sabık 
lthalat Gümrüğü Müdlirll Maz-
lum B. mahkemeye verildi. 

KAtipler Beraet Ettiler 
Adana, (Hususi)- Vazifele

rini suiistimal maddesinden 
mamun Müddei umumi katip-
lerinden Hıfzı, lbrahim ve Sü· 
leyman Ef. ler beraat etmif
lerdir. 

Bağ Hastahğile Mücadele 
Mlirefte, (Hususi )- Hasta

lıkla mücadele etmek tiz.ere 
Müskirat inhisar idaresinin 
göndermeyi vadettiği ( 1700 ) 
torba kilklirt hali gelmedi. 
Bu yüzden, burada bir torba 
kükürt ( 7,5) liraya satılıyor. 
Eğer bu daha geç kalırsa ge
çen seneki gibi bu sene bağ
lar yine zarar göreceklerdir. 

Tekirdagı Yolları 
MUrefte, (Hususi)- Mürefte 

ile köyler arasındaki yollar 
yeni köy kanunu mucibince 
köylilye yaptırılmıya başlamış-
tır. Yapıl~n yoll~r g~niş. ~e 
otomobil ışlemesıne müsaıttı~. 
Bu faaliyet devam ederse bır 

ne ıonra en sarp köylere 
ıe · k il k" otomobille gıtme m m un 
olacaktır. 

Sahte NikAh Kıyanıar 
Edirne, (Huıusi) - Hasköy 

k Sı.nde Emrullah ve Tur
arye k' k" · · ki han isınindc i ı ııının es 

usulde nikAh kıydıkdları 1 ve 
. d" e kadar bu a am arın 
ıım ıy 
asıta oldukları evlenmeler.in 

~rmiyi geçtiği haber venl
_ __ ınektedir. 

Radyo Ahizenizi Açlığınız Zaman Hem 

Bugün imtihan 
Galatasaragın 
Olimpiy~kos Cuma Mağ'"' 
lubiyetinin Acısını Çı
karmak Azmindedir 

Konser Dinliyecek, ılem De Konser ( e., tarafı 1 inci •• yf ad• >.bİ 
Eğer aarı kırmızılılar bu gı k 
mUsabakalarda hesaba kablınad 

1azımgelen ve oyun üzerinde ynı e 
otuz bir fark hasıl eden coşkun 
maneviyat ile sahaya çıkarlarsa 

Verenleri Görebileceksiniz ... 
,. , 

Nngorkttı radgo il• 6irlllct. /otolra/ 11ail•tl~n malcln• 

Radyoda /otalra/ naklini l•· 
1J1ln ed•n Amerikalı mühendis 

Ne-.yorkta bir aydanberi 
radyo iıtaıyonları ayni zaman-

da .. T eleviziyon,, denilen ih
tiraı da tatbika bqlamıtbr. 

Bu ihtira aayesinde ıimdiye 

kadar telsizle bir taraftan bir 
tarafa resim naklederlerdi. Bu 
ihtiradan en çok istifade eden 
büyük gazetelerdi. Londrada 

çıkan Deyly Mail gazetesi Av
rupanın büyük şehirlerinde 

Televiz:iyon merkezleri tesis 

etti. Hergün bu ıehirlerde 

olan büyük hadiselerin fotoğ

rafilerini günil günUne alıp 
gazetede neşretmiye başladı. 

Bir iki senedenberi bu ih
tiram radyoya ve· sinemaya 

tatbiki için tecrübeler yapıyor
du. Bu tecrübeler 1 nihayet 

Nevyorkta müsbet neticeler 
verdi ve bir aydanberi Nev· 

yorkun iki bllyük radyo 
merkezinden şarkı söyliyen 
ve konser verenlerin fotoğrafi· 
leride beraber gönderilmiye 
başlandı. Radyo ahizesi olanlar 
makinelerini açtıklara zaman 
bu merkezlerden verilen mu
sikiyi ve konf eransluı dinle
dikleri gibi, orkestrayı, ıarkı 
söyliyen artistleri de karşıla-

rında aeyretmiye başladılar. 

Bu mühim ihtiraın tatbikat 
aahasına gec;iti hakkında Nev-

york telsiz kumpanyuı mn
hendialerinden biri ıazetelere 

ıu izahatı vermiştir: 

.. Televizyon henüz. ç~cuk
luk devresindedir. Bu ihtira 

daha mtikemmel bir bale ge

tirilmek, fiatça ucuza mal edil
mek ve tüccarı bir surette 
kullanılmak ıçın daha bir 

müddet geçecektir. Fakat her 

ihtira bu adımları ıllratle atar 

Ye kemale çabuk erişir. Rad
yo da ayle olmadı mı? Bugün 

radyo okadar ucuılamıı ki ve 

okadar tekemmül etmiıtir ki 
medeni ihtiyaçlardan biri hali-

Cenup kutbuna ıiden Bird NetJgorka döndükten sonra 
radyo merkezinde hem söz söylemiş, hem de /otoğra· 

/isi nakledilmiştir. 
ne gelmiştir. ı kün olmuyor. Tiyatroya Teya 

0 Radyo maki~e~ind~. bir sinemaya gittiğiniz zaman, be· 
gölgenin hareketını gormek ğenmediğiniz bir piyes veya 

ve bunun havadan geldiğini ' eserle karşılaşırsanız: bırakıp 
bilmek klfi değildir. Bu göl- çıkamazsınız:. Fakat radyo ma· 

geyi ıeyir bizde evvell heye. kinenizin düğmesini çevirmek 
can uyandırabilir. Fakat alış. bukadar güç değildir. Onun 
taktan sonra ehemmiyetini · · d oda televizyon ıervisi 
k b d 

ıçın ra y 
ay e er. k k l yapıldığı zaman ısa ıar ı arı 

11Biz, Nevyork ve Şikago
dakl merkezlerimizde televiz:i
yon kullanmıya baıladık. Da
ha timdiden bu yeni icat 

radyoda bllyük değişiklik yap

tı. Evvelce sesini itittiğiniz 
adamın çirkin veya güzel 
olup olmadığını, geyinitindc bir 
kusur bulunup bulunmadığını 
bilemezdiniz:. Fakat ıeıini işit-

tercih ediyoruz. 

Şimdilik televizyon ancak 
15 mil kutrunda bir ıahaya 

verilebilmektedir. Binaenaleyh 
bu ihtiradan timdilik yalnız 

ıehirde bulunanlar istifade 
edebilmektedir. 

" Şimdi gündüz. aydınlığında 

gösterilen filimler yapıyorlar. 

Bu filimler taammüm ettiği 
zaman şehirde küçük ıinama-

Radyo ile verilen /otoğraf i
leri almak için ahazeye böyle 
bir alet ilave edilmektedir. 
haberlerini resimleri, sesleri 

ve her ıeyile tam olarak 
görüp seyretmiye muvaffak 
olacaklardır.,. 

Suriyede Galeyan 
Halk !ki Kısım Olmuş, 
Bir Kısmı Fransa, Bir 
Kısmı İtalya Aleyhinde 

Beı:u!• (Hususi) - Son haf
talar ıçınde bütün Suriye mü-
him tezahürlere 'iabne oluyor. 
Geçende halkın galeyanile baı
lıyan ve zaferle biten elektrik 
boykotundan sonra timdi de 
sokaklarda bir kıaım halk 
"kahrolsun İtalyanlar d" b ı d ,, ıye 
agırmarda ır. Vatani Fırkası 
mensupları da u kahr l 
F d' o sun 
~-ansa,,. ıye haykırıyorlar. tiğiniz: adamı karşmızda gör

düğünüz: için biz de radyo 
artistlerinin güzellerini, tercihe 
başladık. Onları iyi giyinmiye 
mecbur ediyoruz:. Televizyonla 

uz:un operalar, birkaç perde· 
lik tiyatrolar vermek müm-

lar açılıırak buralarda günün 
haberleri gösterilecektir. Bu 

küçük sinemalara ayni zaman- 1 

da televizyon da vermek müm

kün olacak ve seyirciler günün 

Boyle hır nümayişe müdahale 
eden polis kuvvetleri halkın 
müthiş ~ir mukabelesine uğra
mış, netıcede 18 kişi yaralan
mıştır. 

Bazı taraflarda İtalyan mal
larına boykot yapılmaktadır. 

muvaffakıyet ihtimali fazlalaşır· 
Hem tarafımızdan tahmin yaP'" 
mıya ne lüzum var. Bizzat ta'" 
kım kaptanı Nihadı dinliyelilll 
bakınız Nihat ne diyor: 

Nihat Diyor Ki : . 
-"Bizim çocuklar ( Arıs ) ,, u-

kar,ısmda olduğu gibi o Y 
reklerindeki alevle parıldadık;. 
larıvakit, oyunun cereyanı da ta 
rüzgirlarım fena estirip ınıın• .. 
viyatımız:daki ışığı söndilrnıeı5~ 
takımın galibiyet meş'ııleS 
oyunun sonuna kadar yıına1t• b"Y' Ve biz kazanırız. Biz 0 t 
oyunları çok oynadık. Kai• 
Ustündeki hesapları çok ker• 
altüst ettik. ,, ? 
Olimpiyakos Kaptam NeDiyor 

Yunan takımı, dün ınis~ 
olduğu Hidivyal Palu otelin ~ 
iıtarahat etmiştir. ;Takım k•P, 
tanı Mösyö Y orgl Andre~uı;, 
bir az yorgundu. Y atagın 
istirahat ediyordu. 

Gerek dünkti maç hakkıP~ 
daki noktai nazarını, ger~. 

a~' 
bugün Galatasarayla yapac ·ol 
ları müsabakaya dair fikr1 

) 

ıorduk. Mösyö ( Andrepulof 

biz:e dedi ki : 'bl 
-"Olimpiyakos dUnkil gı. ' . pıt 

muvaffakıyetsiz: bir oyun bıç 
B. · tan1" 

zaman oynamamıştır. ızı lS-
yanlardan biri dün sahada g rı 
rselerdi Olimpiyakosjoyun~uldİ· 
olmadığımıza hükmeder•er ti 
Biz, oyunun ilk çeyrek sa:h 
içinde üç, dört gol yapıP "'' 
idik. Bu, böyle lazıındı 
böyle ümit ediyorduk. 1 

sarıl< 
Merdezde oynıyan, ıst 

bizim tanıdığımız oyuncı.ılal' 
değillerdi. Bazan öyle aııtr• 
oldu ki (20), hatta ( 10} ~~ar'• 
mesafeden gol yapaJil~ 1 pi-

"Olimpiyakos, Atina "e d• 
açlar 

rede yaptığı son.. ~ Se'fl'" 
biraz: yorgun düşmuştu. rd&J· ,, 
hat ta biraz daha . ~~ i yor
deyip muvaffakiyetsızlıg 
gunluğa hamledeceğil1l· de"" 

Elan yorgunluğuırıu:ı .... 1ıı fh r~ 
vam ediyor. Maanıa 1 p·re -1• 
için hazmz: ve ya~ın. 

1 

1 

0ynı .. 
Atinadaki zihniyetunıı. efenet" 
yacağız:. Dünkü nıaçt~, batır• 

· · hır liler, bizde çok ıyı d. .,, 

b k D .... t bass-
ıra tılar. urus • ırıuss" 

ciddi oynadılar. fakat şaYaJll 
bakanın ıon anlarında Sab•Y' 
teessüf bir vak'a oldu. . ar-"'" 

. . kalecı Jı 
giren bir seyırcı, vı1r•r• 

daşımız:a bir yuınrudk' ar1'•" 
B ha ıse alı'" 

yere serdi. u Llikİıt • 
daşlarımı korkuttu. r do•t-

d fener ı k" 
adan bizim ka ar . 0 Idll 
larımızın da nıüteessıırı· 0 1dulc· 

k .. teıe 1 J .. O 
larmı görere mu . kıııP 

Yarınki maça aynı 
ile çıkacağız. " . ti-* 9 ıs 

C gunü stadyom seyirci 
uma fazla ııd• 

abından çok . J,:arşısı '"' 
B azı yet ,ı~ 

alınmıştı, u v hcsust• J-
b .. polisin bu 811ltıt ugun ağı 
bir kontrol koyac 

maktadır. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Olugor? ı Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Cenevrede Akvam Cemiyeti Yeni N Mefhumunun 
Kararlar Verdi-Fransa M. Briandı Kabus Olan Gençler 
Alkışlıyor-BelçikadaSiyasiBuhran Nam~~ H!~!anasını 

Fabrikalar Ve Bir Sıhhat 
Meselesi 

~ ~edeniz Küçükpazarda kese 
~~ıtçılığı ile iştigal ediyorum. 

laalimde bir bıçkı fabrikası 
•ardır. Çıkardığı talaştan ÇUfl 
•e bilhassa dükkanım milte
t&air olmaktadır. Emanete mii
~addit defalar müracaat ettim. 
,._eyeti fenniye verdiği karar
~ kapılan kapalı olarak ça
~nı~ını tebliğ ettikleri halde 
blb~ıka sahibi hükumeti cüm
. Urıyenin vermiş olduğu emre 
:aat etmiy<*'. Yine eski halin-
e cephesini açarak çalışıyor. 
~atta çıkan tozlar kaldırımları 
ıle istila ediyor ve ufak bir 

tilıgirarda tozla beraber kal
t:rak etrafa yayılmaktadır. 
UkAnımın nzerinde maaile 

0turuyorum. Yaptığı ı:arardan 
0danın camlarını bile açamı
)orum. Çoluk çocuğumun aıh
bati haleldar oluyor. Fakirim, 
Patanı yok. Mahkemeye mll
t•caat ederek zayı olan hak
~' arayayım. Esasen etrafı er-
aası dükanlarla muhat mll
~r ve uburu fazla olan yer
;rde böyle fabrikalara mUsaa-
e edilmemesi aıhhati umumi

)e namına zararlı olacaj1 
kanaatindeyim. Bunun için 
!alakamı aidinin nazan dikkati
~ celbederek mezkllr fabrika 
"hibine aelAmeti ııhhat na
"ına lhım relen tebligabn 
)'Ptırılmuım rica ederim. 

1 Magı• giinii müntuebetil• MoskofJada Kızıl orduya muazzGm bir resmi geçit gap
tırılmııtır. Bütün dünyaya kuflfletini lıissettirnıek istiyen J<usganın bu resmi geçidi 

bir nümayiş telakki edilmektedir. 

Cenevrede Fransa da Belçikada Kartlerlnhıdea 

Elcrem Ak C . t• . --- vam emzye ının 
tGnya idman Yurdu Piyangosu Yeni Kararları 

konya idman yurdu tarafın
~ tertip olunan efya piyango
:ll11n keşidealne alt rHmi liıte 
~lltbaamıza gelmiştir. Bu liıtede 
) tanan numaralar tamam olarak 
.::lıdır. Alikadar karilerimlz 

Gn her 1aatinde gazetemize 
t•lip bu liıteye bakabilirler. 

Cenevre, 23 ( A.A ) - Ce
miyeti Akvam meclisi 1932 
senesinde toplanacak tahdidi 
teslihat konferansına Cemiyeti 
Akvam azası devletlerle Ce
miyeti Akvama dahil bulunmı
yan Türkiye, Sovyetler birliği, 
Efganiıtan, Brezilya, Kostari
ka, Amerika, Mısır, Equateur 
ve Meksika hükumetlerini da-

Belediye Bizi Kurtarsm vet etmeğe karar vermiştir. 
Efendim, M. Y rançoia P on cet Zirai 

~ Çakmakçılarda bilyilk yeni itibar meselesi bakkmda ka· 
'nda kırk, elli tane kadar tfca· leme alınan raporu okumuştur. 
~ile vardır. Fakat burada bir- M. Poncet Belçika, lngiltere, 
)\ batıuakçı vardır ki etrafa Fransa, lsveç ve lsviçre hükii
~an körpe bağınak kokuıun- metleri beş azadan mürekkep 
~ rahat çalıtmak imkln11zdır. olarak teşekkül edecek ko
t ~ defa tikiyet ettik, hiç aldı- miteye birer mümessil tayinine 
~ olmadı. Belediye bu fte bir davet etmelerini Avrupa bir-
.; bulmaz1a halimiz berbattır. liği tetkik komisyonu azasın
~iı zade AbdilrraJıman dan talep etmiştir. 

~ •· - Mediı, Avrupa Birliği Tet· 
...:::::::= T AKVJM ==- kik Komisyonunun taleplerini 

\. - - ittifakla tasvip etmiıtir. 
sı 25 -Mayıs- 931 Hoır ıo Bundan .aonra Leh - Dançing 

l luab1 Ruat mlbıuebab meselesine temu 
"'-ı.arrem • 1550 12- 11a,.. • 1547 etmiftir. 
-~ -- - Mecllı Dantzil arazisi dahi-'" ""'•1ant vuatt •alut-uanl-Haatl 
~ - Hnde yqıyan eh ıubeıinin 
~r:·06 u. Akta• 12.- 19.21 tibi tutulmaları llzım gelen '1 4.42 12.ıı Yatsı 1.5' 21.24 muamele hakkında Labaye a-
~ 16.10 lmaak 6.SS 2.25 dalet divanının istİf&rl mahi· 

~anda Sergüzeştler Arasında No.12 

8AZETECi ALTIN PEŞiNDE 
~Ç Biraz daha ileri gidelim, J lidiler. Eneli Abık mabkOm 
\ b?-~ zuhür edecektir. Dedi ileri abldı: 
'ı i~ defa daha arkadqlan· - Panima g&ltı.. Eldorada •. 
l' •a muvaffak oldu. benimdir, diye söylendi. 

~~1tk~ar yola koyuldular Ye Dllbuva : 
~ tdakleri mucize zuhftr etti. - Ne.. Diye haylnrdı, tek-

~thl"in bir dirseğini dön· rar et bakayıml iki arkadaı 
~)~rdi. Karıılarına kenarı sandalın dibinde yekdiğerlnln 
~ ~ lr ile muhat bir g61 çık- rırtlajına sanldılar. Boğufma 
t\t ~ç arkadqın gözleri fal birkaç dakika devam etti. 

~ libi açıldı. Nihayet ıabık mahkt\m yalnız 
--~~ atıneıin ziyaıı altında batın• elinde kanlı bıçakla 
O,~· altın gibi parlıyordu. doğruldu. Yavq yavaı (Rada· 

arkadq çıldırmlf Kibl mant ) a doğru Uerlemiye bq-

M. Briand fa;abine 
Alkışlanıyor Buhranı 

Paria, 23 ( A.A. ) - Gece Bruksel, 23 ( A.A) - Kıra), 
yarısından evvel istasıyonda M. istişarelerine başlamıştır. Ken· 
Briand'ı alkışlamış olan nüma- dilerinin malumatına müraca
yişçiler şehrin birçok mahalle- at edilen şahsiyetlerin ekserisi 
rinde "yaşasın sulh, "yaşasın -kabinenin M. Poulet tarafından 
Briand,, diye bağırarak alaylar teşkilinin muvafık olacağı mü
teşkiline teşebbüs etmişlerdir. taleasını serdetmişlerdir. M. 
Polis, nümayişçileri dağıtmıştir. Poulet, saraydan çıkarken ka
Gece yarısında nümayişçiler- bin teşkili ihtimalini derpiş 
den bir grup, Hariciye Neza- et~miş olduğunu söylemiş 
reti önüne gelerek M. Briand, ve sıhhi vaziyetini meb'usan 
iki defa balkona çıkarak hal- meclisi reisliğini kabulden im
ka görünmüştür. M. Briand'm tina etmesine sebep otmuş ol
balka vermiş olduğu muhab- muı olduğunu hatırlatmıştır. 
betkarane selamlar şiddetli al- Amerı·ka Ja 
kışlarla karşılanmıştır. uj 

Cebri Çalıştırma -:-===-===-==-=-
yette reyini almağa karar ver· 
miştir. İtalya hariciye nazırı 
M. Grandi "Zirai itibar terhin 
ıirketi,, ne Türkiyenin de işti· 
rak etmesini talep etmiştir. 

M. François Poncet teşkilat 
heyetinin mezkQr şirkete Tür· 
kiyenin ve gilniln birinde 
Cemiyeti Akvam azası olmayan 
devletlerin de ittirakini temin 
için 30 eylülden evvel bir ça· 
re arayıp bulmasını teklif et-
miştir. M. Poncef nio bu tek
lifi kabul edilmiştir. 

ladı. (Radamant) ta kendi ha· 
yatını kurtarmak için herifin 
beynine bir kurşun yotladı. 
Hiç deiilse kendisinin anlattığı 
bikAye bu ıekildedir. 

- Fakat altın ı&IO ne 
oldu? 

- Bunu da yine {Radamant) 
dan dinledim : cesetleri bir 
kenara attıktan ıonra göle 
pmiı, bir avuç çamur çıkar· 
mıı Ye görmOf ki altın zan
nettiti fey yaldızlı mikadan 
ibarettir. 

Şerllben tekrar kumuıaa 
aarıldı. Fakat ben bir hare
ketle durdurttum: 

- Şerllben 13yle bakalım ı 
Şu masalda anlatılan hakiki 
altın ıöllbıll biz buluk ne 
olur? 

Nevyork,23 (A.A) - Harald 
Tribune gazetesi dünyanın her 
tarafında cari olan çalışma ıe· 
raiti hakkında -Hariciye neza
retinin talebi üzerine - tarife 
komisyonu tarafından yapılan 
tetkikat neticesini bildirmek· 
tedir. Bu neticeden anlaşıldı· 
ğına göre cebri çahttırma u· 
sulUnün tatbikı suretile imal 
edilmit eşyanın Amerikan top· 
rağına men'i ithaline karar Ye· 
rildiği takdirde Amerikaya ya· 
palan itballt yekiinu 700 mil-

yon dolar raddesinde azalacaktır. 

Şerilben bir saniye rözlerini 
yere dikerek dtışündU, aonra: 

- V allabi Ostat, dedi, ba
ıan öyle ıeyler vardır ki vu· 
kuunu temenni etmemek daha 
hayırlıdar. t> 

o .. 

Karga herkesten enel ku
lak kabarttı. Sonra Şimal latl• 
kametini iıaret ederek dinledi 
ve buit bir taTır ile : 

- Gelen Tar, dedi. 
ŞerOben kumasını toprak 

yıtJ,nının bir kenarına bıraka
rak dikkatle dinledi ve teyit 
etti ı 

- Evet gelen Tar 1 
Fakat ben bir elimi boru ıek• 

llnde kulağıma rötUrerek dik· 
katle dinlemeklitime ratmen 
hiçbir fe)' ifitemedim. Yalnız 
bu Jıivhlr .. , ifitememek 

Biliyor musunnz? Ş A P K A 
Biz namus meselesini henüz 

tam manasile anıam•ı değiliz- Müsabakamız 
dir. Bizce cinsi namuı kızın 
bekiretinden ibarettir. Tabia· 
tin verdiği bu bekaret perde
sini kaybeden bir kız, vahşi 
bir kabile içinde kız dogmak
tan başka bir günahı olmıyan 
bir yavru gibi, recmedilmiye 
hatta öldürülmiye layıktır. 

Kız kardeşini veya kızını na
mussuz görmektense öldürrueği 
tercih eden birçok insanlara 

tesadüf eder, hatta buna ait bir· 
çok zabıta vak'aları okursunuz. 

Buglin size yine bu namus 
kurbanlarından bir yeni hikaye 
nakledeceğim. Bursanı lsabey 
köyünde, Heri gelenlerden birinin 
kızile bir genç evleniyorlar. 

Buraa köylerinin ekserisinde 
cari olan bir adete göre, düğün 

ıeccsi yenge Hanım tarafından 

bek5.retin izalesi ilan edilir ve 
bu hadiae kapıda toplanan deli
kanlıların havaya silah atm~larile 
tes'it edilirmiş. o rece bu gencin 
beki.ret hakkında hiçbir lıaber 

vermediğini gören yenge Hanım, 
gelini ııkıştırmış... Neticede za
vallı relin ağhyarak ( bundan 
ıekiz ıene evvel ağabeyim ka-
zaen benim bikrimi izale etti ) 
demiştir. Ertesi günü damat evi 
terketmlf. Kayınpeder oğlunu 

çağırarak ailenin teref ve namu
sunu payimal ettiği için kendl
ılni fena halde tekdir etmiştir. 

Çocuk babuının tekdirinden mü
teessir olmuş ve odasına çekile
rek kapıyı kilitlemiş, eline g'eçir· 
diği av tüfeğine tetiğine bir ip 
bağlıyarak namlının önüne geç-
miş ve ateş ederek kendiıinl 

karnından ağır ıurette yarala
mıştır. Yaralı hutaneye lcaldı

rılmıştır. Ölmek üzeredir. 
Meseleye adliyece vazıyet edil

miş, tıbbı adilce muayene edilen 
ıelinin henGz bakire olduğu 

meydana çıkmıttır. 
Bir ıenç kızı ufak bir filphe 

fizerine lekelemek ve ıonra 
bir gencin ölümüne ıebebiyet 

vermek, bu kızın bekiret perde
sinden daha mı az kıymetlidir ? 
Zlf af oduınm önünde çaliı çala
rak eğlenen 1arhoşların kızın 
bekaretini istemeleri medeni bir 
hareket addedilebilir mi? 

Namusun bu telikkiıi arbk 
maziye karışmıştır. Ne bir kızın, 

ne de bir ailenin namuı ve hayatı 
bekiret perdeaile kıyas kabul ede
mlyecek kadar kıymet kazanmıtbr. 

Aııl lranacak namua, maddi 
namuı detil, manevt namuıtur. 
Bekiretioio izale edilmit olma· 
ıından muıtarip bulunan bir 
kızla, bu vak'anın fÜyuu üzerine 
intihar eden ıenç kadar namuıu 
anlamıt lnHn az bulunur. 

Namuı telikklmbi dGaelteUm 
Ye bayabmıaı okadu hakir 
ıBr mlyellm. 

Hanımtegze 

bana teselli vermedi. Hayat
larını ormanda reçirmiye alış
mıı olan Zenci ile Markinik
linin kulaklan benimkilerden 
bauu olduğu muhakkab. De
mek hakikaten relen Yardı Ve 

orman misafirleri pek te ıayanı 
arzu olmadıklan için bu aea 
iyi bir allmet dejiJdJ. 

iti bırakarak intizar vazi
yetine ıeçtik. Dört b.. dald
ka aonra benim kulaiıma da 
madeni bir ses goldi. 

Dikkat ettim. Hiç tftphesiı 
Jakınlarda kunetli bir eli kılıç 
De ataç dalı keaiyordu. Hafif 
.. ıle: 

Acaba kim olabilir. De-
cllm. 

Cllaabadl yarın) 

adın Karilerimiz Şapk 
Müsabakasına İştirak 
Ederek Bedava Şapka 

Alabilirler. 

Son Posta kadın karilerini 
memnun etmek için her gün 
teşebbüslerini arttırmıya de
vam etmektedir. 

K:ıdın karilerimize bir ko
laylık olmak üzere bir pat
ron vermeyi temin ettik. 
Bu sütunda çıkan kuponları· 
mm toplayarak bu patronları 
bedava alabilirsiniz. 

İki günden beri de bir f&pka 
müsabakasına başlamış bulu
nuyoruz. Bu sütunlarda hergün 
yazlık bir şapka modcJi 
neşredilecektir. Bu modeller 
Greta müessesesinin bir hafta 
evvel Paristen getirdiği yeni 
moda şapkalara aittir. Her 
resim altına bir numara ko· 
nacak ve 15 gün ııra ile 15 
şapka modeli neşredilecektir. 
Karilerimiz bu 15 modeli 
toplayıp mllsabaka netice
sinde bize en çok beğendik
leri modeli bildireceklerdir. 

Milsabakanın hitamından 

bir hafta ıonra neticesi ilan 
edilecek ve en çok rey alan 
Oç ppka ayrılacaktır. Birin
ciliği kazanan şapkaya rey 
verenler arasında kur'a çeki
lecek ve birinciliği kazanana 
o şapka hediye edilecektir. 

ikinci modele rey verenler 
arasmda yapılacak kur'ada 
birinciliği kazanana o ıapka 
beqiye edilecektir. 

Üçüncü modele rey veren· 
Jerden birinciliği kazanana da 
fasonu kendi tarafından veril
mek üzere Greta müessesesi 
o modelde bir şapka yapa
caktır. 

Bu yaz ıon moda bedava 
fapka giymek istiyen karile
rimiz bu modellere ait resim-
leri kesip saklamalıdırlar. 

ŞAPKA MOSABAKAMIZ 
2 

Bu ppka, bu Hn• pek moda olan 
Bere biçimindedir. Son modaya sBre 
tepeal biraz alvrldlr. Ha11rdan yapılmıt
br. Re•ai beyazdır. Fevkalade hafiftir. 

ATRON KUPON 
4 

Gazatemlzde relı.-cck hafta 
çıkacak Patroa'u bedava almak 
1.tlyorsanız, bu kuponu kesip 
aaklayınız ve Per,embeye "adPr 
çıkacak kuponlara toplaymız. Pat
ronlarımn:dan pek memuun ola
•akaınız. 
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Ey lstanbullular!. 
( Bat tarafı l inci .ayfada ) 1 hayatı mOddetince mukavelesi 

Bu izahattan ve Nadi Beyin ahkimma riayet etmemiş, ta
makalesinin heyeti umumiye- ahhütlerini yapmamış, vezifesi
siııd~~ anlaşıla'!l şudur: . ni ifa etmemiıtir. Böyle bir 

~ukftmet,A hır . tar~f~ ~ tirkctin bugün vereceği sözO 
~etin hukukı •anyetinı tesb~t tutacağına nasıl inanabiliriz? 
ıle metguldür ve hukuki bır S .. dı v , d' d b uta yapılmamasına ehemmiyet . ?zOnu tutma gı taK ır e, vu 
•ermektedir. Diğer taraftan, ı~ı ~·ı~a~n~n başara~ıyacagı 
lstanbulun su meselesini esash zıhuıyeti bızı tekrar goz yum
aurette halletmiye karar ver- mıya mecbur etmiyecek midir? 
miştir. Zaten T erkos Şirketi aley- , 

Fakat bu iki mnpbem karar- bindeki iddiaların tetkikatı se- f 
dan ıonra anlaşılan da ıudur: nelcrdenberi devam ettiği hal- f 

lstanbulun su meselesini de, bir türlü bilinmemesi de 
halletmek için beş milyon lira- gösteriyor ki, hükümel bu işe 
ya ihtiyaç vardır. Bu para !Ayık olduö-u ehemmiyeti ver
mevcut değildir. Zaten Terkoı memiştir. 

0 

b~t.ün .~oksanlan .ikmal edece- Halbuki ortada koca bir 
ğinı soylemektedır. O halde 
yapılacak şey , noksanların 
ikmali şartile Terkos şirketinin 
mukavelesini tecdit etmektir. 

Halbuki Belediye Fen Heyeti 
T erkos Şirketi feshedildiği tak
dirde lstanbulun su meselesini 
temine amade bulunduğunu 

bildirmiş ve bunu fenni bir 
raporla vekllete izah et
miştir. Dünyanın her yerinde 
ıehrin suyunu belediyeler te
mine mecbur olduğu ve bunu 
bir kir vasıtası addedilen 
firketlere devretmediği için 
fen heyetinin bu raporunu 
ehemmiyetle tetkik etmek li
zımdır. 

Sonra Terkos Şirketi bnttın 

şehrin mhhat ve hayah mese
lesi mevzuu bahistir. Bir halk 

hükumeti, halkı tekrar böyle 
bir kumpanyanın eline teslim 

edemez ve bu işi binihaye 
uzatıp unutturmak istemez. 

Karar istiyoruz. Onun için 

SON POSTA halk namına Bü-
yftk Millet Meclisine müracaate 
karar vermiştir. Burada sureti-

ni n~ettiğimiz istidayı imza 
ediniz veya ettiriniz ve idare

banemize gönderiniz. Gazete
miz bu istidayı T. B. M. Meclisi 
Riyasetine göndererek mesele
nin millet vekilleri tarafından 
tetkik ve intacım temine çalı
şacaktır. 

~~-------------···-----------~~-
Yunan Paralan 
Belçikada Mahkeme 
Kararile Haczedildi 
Brtıksel, 23 (A.A.) - Etoi

le Belge gazetesinde okundu-
tuna göre Sellnik - Manastır 
demiryolu tahvillt hlmilleria
den mOrekkep grupun talebi 
Ozerine Brllksel bidayet mah
kemesi reisi Brüksel banka
larından birine Yunan hDkta
meti namma yabnlmıt olan 
ltir milyon dolara yakuı bir 
paraya •uıyet edilmeıi için 
mezuniyet vermiştir. 

Renkli Filimde Yenilik 
Londra, 21 - Renkli filim 

yapmak için yeni bir uaul k..
fedilmiı Ye bunan dltw bitin 
usullere faik ol dutu yapılan 
tecrllbeler neticesinde anla
talmlfbr. 

Balakesir • KOtahya Hattında 
Bahkair, (Husul) - Bab

kair - Ktıtahya Jaattuua ma
nkkat kabul ......... ta
mamlanmak lwedlr. llllblm 
bir 1m.. balrlrmdald lıaW 
......... bitmlftir. 

Mari Pikf ort 
Dünyanın En Bahtiyar 

Evli Kadınıdır 

Londra, 20 - Meşhur aine
ma yıldw Mary Pickfort ln
gilb~rede bulunan kocua Dug
las F airbankala bul utmak ftzere 
dün Bremen transatlantikile 
Somthamptona ielmiştir. Maıy 

kendisile kocaaa arasında bir 
geçimsizlik mevcut olduğu 

hakkındaki haberi "dedikodu,. 
diye tavıif ederek dOnyanın 

en bahtiyar e•li kadına oldu
pnu ı&ylemiıtir. 

INGILIZLERIN YAKIN 

- Yazan: Makenziı -

- Buna imkb yola. dedi. 
o burada iken o ucı. .,.. 
şiş topluyordu ki dipr ,.,... 
lar onu son derece bkan11orl-
lardı. Hatta geldiğini du~ 
hepsi müdilre koıtular " 
adamı aldıfınız takdirde he.PT 
sinin de ete1i terkedecekleıld 
söylediler. '1\..-

Birkaç ıMDa11danberf '1111W' 

ker keııdiml dllfman tecava. 
lerinden korumak lfla yaDU?da 
daimi lalı 11111hefm habmct. 

No • .J9 

maklıtımı taV1iye ediyor, hatta 
V de n fikri tamp ediyordu. 
V at.. Atinatla, ahvalha ae 
pldl alacatı hakkında ıon 
derece ~eneeeye d&ıtmGtttl. 

BillaaMt Ttırlder tarafındu 
lmçırılıp lfkence Ue aldOrl&-
pklea fena halde korkuyor
(lo. Slalrlerl okadar ierpdi ki, 
bfrk&f ak~ID entl yemek 
,.Jonuıada arlradqlarfa beraber 

ek ye_rk~ muuana yak-r.:; ta ndlılndea karaeo 

"SON POSTA" nın Yeni Müsabakası -
Sinemalar 

-1-----------------------------~ 2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağılıyoruz 

•---Bugün ___ _. ------~~b~..rll~nl 
ELHA Bu"tu"n 1 tanbul halkı U5 -

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyük, 
'Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardıı:-.. 
" SON POSTA ., nın yeni müsabakasına iştirak etmek 

için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ) serlivhuı altında 
neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponlan toplamak kifidir. 

Kupon!ari matbaar:nza getiren kıırilerimiı kuraya ihtiyaç 
olmadan küçük hediyelerini derhal alacaklardır. Bu kari
lerimize hediyeleri ile birlikte bir sıra numarası verilecektir. 
Büyük hediyelerin kimlere isabet edeceğini anlamak içiD 
bu sıra numaralan üzerinden kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 
Bir Kariimize 100 Lira 1 " Bir Gramofon 

" 75 ,, 1 " Bir Radyo 
" 50 ,,. 1 " Fotoğraf 
" 25 " 1 ,, iskarpin 

10 Kariimize 10 " 1 " Kumaş 
. Küçük Hediyelerimize Gelince •• 

Bilaistisna bütün karilerimiıe takdim edeceğimiz kOçllk 
hediyelere gelince: Bunlar, hergün cepte taşınacak tekilde 
birer hatıradan ibarettir. -----
Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 
EINESTEIN 

ala:ut oldujum bir ıilini iade 
etmek iatemlftim. V benim 
yald&fbiıma ıkmedijinden, 
parayı aTUcUDa koyunca, aankl 
aline at.. konnıut ıibi bircla
blre yerinden fırlamıı •• derhal 
aavuımamı, bir daha da bu pbl 
umumi yerlerde blrtey yapma· 
mamı a6ylemİf " parayı der
hal yemek lıa•luu ile iSrtlp 
ıaklamlfb. 

Tucker'in lıtaabalda buı 
klmıelerla eararli bir aurette 
ortadan kaybolduklarına dair 
anlattıiı mlllıeyylf lıikl7elere 
rağmen, ben phıen b&yle bir 
ıeye ihtimal •ermiyor Ye bir 
muhafa.s bulundurmak lbtl~ 
~um hiuetmlyordum. Bu. 
Tucker'e .CSyleylae• o bqıaı 
aallalDJf n ı 

- lttedilf!lls kad., ..... 
... lrapfteD 1. f Uat bir .... 

Almanlarm eline dOıerıenlz. 
pek te ,Oleme:uiniL Siı bura· 
ları benim kadar bilme:uinlz, 
demişti. 

Ben de dayanamamlf ı 
- Ya mulıafızımla IMraber 

lldmisl de yakalarlana, o •aldt 
daha gtıUlnç olmaa mı? o ... 
miftim. Bunun lberiae Tucker 
omuzlarını kaldırmıt ve: 

- İt itten ıeçtikten aonra 
.,enim ı6zlerimi aklınıza ıeti
rirainb amma, e vakit para 
etmez, demif ve ıuımuttu. 

Şimdi bu efzunu 1ı6rilaee 
\Pesele hatırıma aeldl. l.mt 
Stavro olan bu efzunun beni 
muhafau edebilecetlnl aklıma 
bile ıetlrmiyordum. Fakat 
enelce de dedliim sibf .ı .. 
niyet perdeli abmda bir ..ı.,. 
remiyet tee&. etmek ........... 

MRA sinemasmd ıs 
HİNT MEZARI A s R r SineınaJ& 
Heyetı tema1uy • .ı bqındaı Mla Mar B E Y A"izdip ( S 1• R n Conrad Veld. 2 aafha 20 kwm 

tekmili birden 
Matineler: Saat 211/l ve S,112 ta 

auvare tam aaat 9 112 ta T A C ı R L E R ı 
nilmilzdekl çarıanaba Dnlct kutu ~•d 
llaarıc• Chevalıer tarafından nam fevkalade filıni te~ 

edecektir. Mevzuu 
181
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ART iSTiK sinemasmda 
Ancak 3 .,Un daha lrae edilecek 

ŞEFKAT 

ticaretidir. Buglln saat • 
ta ve suvarede ıengill 

.. _ varyete numaraları 

Fransızca 86zlft ve prkılı 
filmi g&rmek Qzere istical 
ediniz. Mllmessilleri: MAR
CELLE CHANTAL- JEAN 

TOULOUT 
Dühuliye 25 kuruş. 

LORYA 
Fennen havalandırılan 

yagine salon 

İKİ DÜNYA 
Haftanın büyük muvaffakiyeti· 
dir. Mümeaailleri: Mary Glory 

Henry Garat - Maxudian 
Yas fiatlan: 

30 - 40 - SS localar 200 

Tiyatro Ve Sinema/af 

ALKAZAR - Senerl Kral 

ALEMDAR - ÖldOren •da•~ 
A S R 1 - Beyu ülr Tik 

ARTlsTlK - Şefkat 

ETUV AL - Kadın anU9• 

ELHAMRA - Hint mezara r' 
EKLER - Yunall Tiyatro 1rıa 
FRA!\ISIZ - Yunan Opereti 

OLORY A - iki dGnya 
M A J 1 K - Sngillnln eon _.t 
MELEK - Aşk V alwl 

MiLLi - Atk reeclerl 

FERAH - BOyllk ınnııı.-e~ 
OPERA - Plyankocla ttlr ~dlll 
ŞlK - Senerl Kr•I 

Resminizi 
• Bize Gönderinı1ı 

* * Size Tabiatinizi * Sög ligelitn··· 
Reamlnlal bl:ıre gönderlrsenl:ır al:ıe 1 

tablallnm aliyllyeblliriz. Fakat bunun 
için r8ndwllecek realmler iyi •• tablt 
pozda çeldlmlf olmaa lhımcbr. Taki 
ınUtebauuııllWI mtıtalea11nda hataya 
dtlt•••ha. .. 

•• ablg.ı. 

Hamza Ef. Sakin ~ 
tidir. ""'tf 
ve met• tJI' 

taharnın61 ~· 
teraıek _., 
Korkak •d,,ıı-

tj tevehbİ111 1' 
dir. Her f'Y' f' 
"'mas- r,....., 
ı.raftaO ~1' 
birikti~. 
mfttelll•~ 

Serkqltk yapmax. __ 1~ fJol' 
ten •• bot bolpaa .....•. ~ 

.Şakir E/ .. Ce'fik .
kandır. Hlle ve 
fe1atla pylet

den hazebDI 

almıandar. ~ 
zen acal •• 
atak olur. it
lerini daba d· 
yad. t ... d&f. 
lenı tabi t•ı

Jt ~ 
Rni• ılader.. .._.. .~..2.. 

tar. 

.t1t•v··-v• ~~-!: 
;:. ......... :r:. :k·~ .. ~~ tl1~ 9u ı.tetr:.ı;.. .. ;::;.--
tlr. • iM ıırts • 

ecleris. ~t 
Udi f,'1._, 

daki plinımın tatbikinde okadar alAkadar dek - ~~ 
Stawo pekili işe yara- harbin cereyanına ~ e11dir" 
yabilir. Onu .rr1'müı kor- _ ._,_ da roa ,.- ,,.,r 
d 

, _ _.__ 6... ya ahvali h~ıD ... tllP":',. 
onıanarla donatıp beline bir oldnau da .azlerİlld~ _1 (.el' 

kalıç. kufaldığına birkaç kama -· offall a•f'IP ~ 
takbktan sonra arabacının ya- lıyordu. Deınid . şatısi o Jd 
nına oturtarak Atina sokak- tantin üzerindekı . ade oıdo,r' 
larmda _1_ k d digw er sefirlerden zıyk .. ot-1 _, 

ıezmııı::& a ar nazarı 
1 

erilece ,.. • tır 
dikkati .calip birşey olamazdı. ıçın, kıra a v ak içi!I. ,.tP 
Onun ıçln kendisini derhal kendisini h?dırJ;rn,ar•Y• ;ı 
tuttum ve yanıma aldım. •akit Denu 

0 
f,1' 

Odama avdet ederek bir edilirdi. l tdujılllluJ o&J' 
saat daha çalıştım. Tuckerin Villiya •is• o t.eoİ• o'/ ot• 
göı;ıderdiii nıporlan tasnif man Grand6t~ 111uddet 

50 ıdi 
ett~ ve ondan ıonra da Lad yordu. Fakat ır anıın• gdıı' 
Cunınghame ile bir otomoY_ oyununu biti!İP 1 ~n ~141'• deı' 
bile binerek Rusya fi . ve Pren• Nıko a piye5ıer ot• 
:rkl;18 ~cmidoff'un Ceph~~i; olduğu kitap~r~::ttikteo ~'"İ' 
ti:: ;itt~sında bir teniı dave- bir mn~det ~tin•d•· fll"dtr' 

P 
ım. birdenbıre .-..ı b&J 

renı Demldoff fevkallda katte ne il• 111ets- ) 
ıeagin bir ad dı .,,., diiine am •e 16ylen- mu ıordu. (IVlı•'' 

auaru ela mealeti ile f 
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/ tİÇ B.ADIN SALTA.NATI ı·ıı ~uruçeşmeyi Te-i dıt Eden Afet ,, 
~nlerce Devam Eden Düğünlerde 
~kkalarla Albn Sarfolunmuştu 
~h...! 

•...-ıp kafilenin geçtiği 

l nazır pencerelere 
lradınlar bu dehşet 

ltıanzuaları gördükçe, 
ı\... Ye merhamet göster
'·' kendilerini alamıyor-

'dtııda ise bir derviş, 
1t dolu bir ufıçıQnm 

Iİriyor, bir diğeri göğ
U~cak ıekiz kişinin kal .. 
~ tceği ağırlıkta bir taş 
\ tarak bunu iÖğsil üze
~ ~arçe parçe ettiriyordu. 

~Ç{İncüsil yere saplanmış 
gibi, kıhçlann (üstün

~aYatını tehlikeye koya
-ıı,dt. 

;e... Bir Rum papazının 
~ tttiği orman ve selvi 

1't nıanzarasını gösteren 
ni nariye) havai fişek· 
·~ld ı. 

-41-
Bu Rumlar, ayaklarında çm-1 fetine girmiş idiler. 

ııraklarla tamamen bir mas- Altında gelin ve gftveyi olan 
kara alayı teklini gösteriyor- btiyilk bir ıemsiyenin, daha 
lardı. Arkalarmdan da bir doğrusu müteharrik bir ça
Rum dftğünft ayn bir alay dıran etrafında gidiyorlardı. 
teşkil ediyordu. Bunların arkasından yüz Rum 

Otuz Rum delikanlısı , kızı ( l\'.f a.ra ) pa~aslanmiı ayyaş 
Adetlermı temsıl eden lsken

ıırmalı ve incili taşlarla mu- deriyenin eski ve ıebvetli 
zcyyen kadife esvaplar giymiş, rakslarını icra ediyorlardı. 
diğer otuzu da kadın kıya- .Arkaaı var 

Türkiye B. M. Meclisi Riyasetine 

Sayfa 7 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Server bedi 

BiR NEVi İZİDV AÇ 



.8 Sayfa SON POSTA Ma~ --== r 

RBIYIDB BBLVD 
iSTANBUL 

B_ABÇBSiNDI YINtLIK. 
N A G M E L E R I• Musiki heyeti her akşam en yeni ve kiyme~lı 

alaturka eserlerini terennüm etmekted~ 
Memleketimizin tanınmış ve güzide 
san'atkarlarını bir araya toplıyan 

r 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
TÜRK ANONiM şJRKETl 

Sermayesi 

ihtiyat akçeleri ı 

• 
Gerek ınşa 

20.000.000 Tnrk Liraaı 
1.050.000 Türk Lirua 

edilmekte olan 

Ve gerek mevcut emlak llzerlne 

Nalıllly•tta taearrutı m••••••lnt tetklll ederken " .. 
-•na .. kllomevo b•••na beher tona 9ör• V•PH!•• _ 

en müsait ve mutedil praitı• 
~ 

•• uzun ·i vadelerle 
BENZiN .. ,., Nrflyatınl, r•d•k parçalannıtt 

harablreUnl. ,.tDrterin Qc:retlnl hulasa masariff 
.umumlr• ile Mni• maaarifinl nazarı itibar• alınıır. 
\famltatta murattan. lnHda gaı, edilen zaman da 
"-izi ehemmiyettir. f,ıe reni FORO Kamıonu .., 

...... usarruftt temltt eder. ""- l 

Para ikraz eder. 
· Bundan doları naklirat i•l•rlnlıl tıt"ltıı H hal ttt.... 
•• evet emlr111e · FORO l<amJOftfarına mua1•n• ve 
tecrObe etmell unutmarınıır. i 
En r•kın ford .,c:entaaından bu lıamyonlart gOste,.. 
«Ttffinl isteyiniz. Her dOrt tekerlekteki frenleri prova ~ 
ediniz. anzab rollarda tecrObelerlnl yaptırınız. sarfı) 

e>lunan benzin we yaU mıkdarlarını yazınız. · ~ 
ı 

.Su suretle Ford Kamyonlarmın el1evm mOstomel v~ 

VADELi ve V ADESIZ mevduat kabul, ve müsait şerait ile 

HESA BICARI ve TASARRUF sandığı hesapları açar. 

İstanbul Şubeıi : Bahçekapı 
Telefon : 24480 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğ ·· nden: -..ıu nakllrenln en tasarruflusu olduDunu gareceksinı.ı. 

«-1Nco1N·-tronıson 
AIRCRAF"f. 

Avrupaya ihraç edilmekt~1 olan sigara sandıklarına konul
mak üzere şartnamesine tevfıxan, pazarlıkla 60 sandık gayet 
ince teneke satın alınacakhr. Taliplerin 6 - 6 - 931 cumartesi 
günii saat 11 de 2000 liralık teminat mektuplarile Galatada 
mubayaat lrnruisyonunda hazır bulunmaları. 

Seyrisef ain 
Meke:ı acenteslı Galata köprü 

Başı 8. 2362 .Şube acenteılı Sir

keci MGhilrdar zade hanı 227 ıo 

12216 Kğ. üstüpü ile 
21000 tane ampul müna-

kasa ile alm:ıcakhr. is

teklilerin müracaatleri. 
ihalesi depoıito 

30-mayıs-931 % 10 

NAiM VAPURLARI 
iZMiR - MERSiN 

Lüks Ve Sür'at Postası 

ADANA Vapuru 
Mayısın 

.;!ı P AZARTESl .~!1 
Sirkeci rıhtımından hareketle Çanak
kale, l:r.mlr, KülHlk, Bodrum, Radea, l 
Fothlye, Antalya, Allilye ve Mersine 
azlınet ve avdet edecektir. Tafailllt için 

Galata, rUmrllk karşııında, Site Fran- l 
au hanında 12 numarada uınuml acen· 
talıjına mllracaat. Telefon Beyoğlu 1041 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Ayvahk - lzmir Postası 

,.... va~~~~~~i ı 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Ayva- ı 
bk ve lzmire azimet ve Çanak
kaleye u~ayarak a•det ede· 
cektlr. 

Yolcu bileti vapurda da Ye· 

rllir. Adrea: Yemifte Tanlzade 
ltiraderler. Telefon: lat. 2210 

Yeni N•ırigat 

Vefa 
On bet gUode bir çıkar. iç

timai, edebi, sıhhi, genc~k ve 
ı or meamue11dır. fdareaı .K!'
dfrgada Vefa orta mektebıdır. 
2 inci sayısı çıkmıfbf 

içtihat 
On bet günde çıkan bu il

mi, edebi. ve ikbıadt mecz:;: 
anın 321 inci Y111 nqre 

mittir. 

Bütün dünyada 
SENEVi 

3,500,000 çift 
Satılmaktadır. 

Türkiye' de 
50 senedenberi 
satılmakta olup 
herkesin takdi
rini kazanmışhr. 

NORT BRITIŞ LA.5"TİK . AYAKKAPLARI 
Piyasada Mevcut Ayakkaplannın En Sağlamıdır 

Satış Yerleri~ 
lstanbUI Ciheti Türk Anonim lastik şirketi -

Ali Kemal • ~ehzndebatı No. 120 Meydancık No. 38 
Al. R ı k 1 M h Vertanesyan ve Horasancıyan _ 

ı ıza - a pa çı ar a • Kavaflar B 1 
mutpaşa No. 124 . a at 

Balıkçıyan. Agop • Hacı Köçek Vitali Benşussan ve şer_ıki -
camii No. 13 Sepetçı Han 

Bıçakçı Zade lbrahim - lıkcndcr Zeki Rıza - (Milli Spor) Hamidiye 
boğazı No. 14 caddesi No. 11 

Gurpikyan, Boğoı - Sultanhamam Beyog~lu ve Galata ciheti 
No. 13 

Hacı Halil Zade Mehmet Arif - Azizof, Şarl • Büyükderc caddesi 
Mzhmutpafa No. 98 No. 69 - 71 

ibrahim Ağa r.ade Eyüp Muatı.fa - fsmail Hakkı - Topçular caddesi 
Büyiık Kınacıyan Han No. 130 
altında ~o. 8 Kepekliyan, Karlo - Teleke Yük-

Mehmet Nuri - Dıvanyolu No. sekkaldmm No. 623 
63 - 65 . TM 1 k k N 

Mustafa Selimi • Yenicami No. Marınos - une so a.. o. 2 
86 • 88 Papazyan, Artin • Yukıekkaldı-

Papazyan, Mihran - Mahnıutpaşa rım No. 42 
No. ı7S-177 88~İkta~ Ciheti 

Tavacıyan, Karnlk - Kalpakçılar Y T 
No. 42 Kıraau, leonidaa - Köyiçi No.. 3 

Tortsakyan, Melkon • Mahmutpa- Yusuf Ziya - Hasfırın cadde No. 
•• No.139 1 19 - 21 

t<adıyöy ciheU 
A.kterynn, Haçik - Paıaryolu No. 

148 
Tateoıyan, Artin • Pazaryolu No. 

150 
Yazıcıyan, Bedroı - Pazaryolu 

No. 112 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdi - Çarşıboyu 

No. 161 - 207 - 209 
Hasan Nazif bin Ali - Hakimiyeti 

Milliye No. 80 
Suat Nazmi • Çarşıboyu No. 161 

8Uyükada 
Mehmet H<tsan - Balıkpazarı 

caddesi No. 12 

Yeniköy 
Simonldes, Simon - Köybatı cad· 

desi No. 73 

Saray er 
Yervant A u 

l.tanbul aliye mahkemeai \ den Na\qiye Hanımın ikanıet- ı Betiktat Sulh icrasından: Maheua 
ikinci hukuk dairesinden: glhtnın meçhuliyetine binaen ve furuhtu mukarrer on b ... par-

H d H 19-5-Da 1 tarihine mtısadif h çadan ibarot ya1.1baneye ait· •tya 
Sadiye Ye am iye aaam· tl t 13 5 

t b aa 23-S-931 tarihine mlaacllf . Per-
lar Tekili aYukat Arif Muatafa Z t:~ka b k • !1'u akeme- tembe ıOnü saat 13 te Galatada 
Beyin Sırma Hanımla Nalqlye t l imı huıurunda Vayvoda Caddesinde Vay.otla ba-

H 1 hı l ik 1 iabab vtlcut otmqri lüzuauna aında furubt edlleceıi ilin olunur. 
anım a ey er ne ame ey e-

d . .x.ı U kkill rl ln dalr •eçbi kanuni daireainde 
lga m ve e n ıayıan U • 

f ld ki T h lnen tebhıata ratmeu mcs-
mutasarrı o u arı op ane- b 1 . v 

ure ıe memıı oldurundan hu-
de Ekmekçibaıı maballeainde kak usul muhakemeleriniıı ka
Hazinedar çıkmazında k'1D 10 nunun 401 incl maddeıine tev• 
numaralı hanenin aUHlı hi•e- fikan halckında muameleıu 
inin aahibi Nalqiye Hamm gıyap kararı itti aı edilmit ve 

500 lira bedel mukabilinde tahkik gilnU 25 haziran 931 
tarihine mllıadif perıembo go-

hisseyi mezkdreılni ahere aatmıı nll saat 13,5 a talile luhnmıt 
olduj'undan bedeli mebll ta- olduiundan yine ı•lmedltl 
ı·aflanndan itası 1UreWe kay- takdirde hakkında ııraben 
dıa na l rma taıblbi taleblle tahkikat lcruına lptldar oltt
ikam• eyledijJ oüf' davam- nacajl tebligat makamına ka-
daa dolavı Oddel aleyhler· im olmak iz.en 11111 olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cat•l<>tlu, hreyya B. Apart. 
Mua1•n• Hetlerl 2-6 teL 23212 

AVRUPAYA p~Jıı 

VFAYD~, 
Daha ucuz, ~ah~~ 
ve müessir bır ~ 
aan'attir. Pire, tah.~ 
su, ıinek ve ~. ,odl 
ve ıair haıeratı ır 50 
itllf eder. l(ututU 

bUyllk 7 5 kuruıtur· ,,t b 
. . BUttın cle••ir ye 

_eu~e_•_a_t~~~--~~~~~~HA~_s_A_N~e_c_z_a~ 

·züMRÜT 
YALOVA KAPLICALARI 

Yeşillikler arasından fııkıran 

HAYAT suYV 
- Romatizma 

- Siyatik 
· - Arteriyos - Klero$ 

- Kadın hastalıkları 

- Teneffüsü cihazı hastalıklar J; 

ciLT,AsAP ASTALIKLARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
01 .... ut• 

Tedavi _.. 

: 60 kuruıtan 500 küruşa kadar. il ) 
mı--Y-e-m-ek-1-er-: Tabildot ( Sabah, öğle ve akşam dalı 

225-450 kurq. .. . dif) 
~çüncU sınıf otellerde yemek mecburt detil 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek buluDut) 

Banyolar : 50-7 5-1 ()() kuruştur. 

Vapur Ucretleri : 1 : 30 K 
2 ! 20 Ul'Uftul. 

- Mayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilit -
1 .. ,, 

Her tiirlU malumat için YALOVA da Kap ıc uJI' 
Müdürlüğüne veya ISTANBUL da Seyrisefain l}Jll 

Müdürlük kalemine müracaat. 

-~--~~~~~~~----~~ ,,. 
Avusturya fabrikaları hezaren sandaliyeleri umumt ••tıf 1::. fi• 
lstanbul'da Katırcıotlu hanında birinci katta 30 numarada •t ... ~ 

t · et• r~ p~ 
Aciman. Telefon ıtanbul 2409. Hamit: Ayni depoda envaı iç tolı pe 
ve döternelik kadife hare ve fantarl kumaşlar, miltonev...f • 
mister, tül, eten perdeler, örtüler pirine kornet 

halis u:giliz ke.me like kar- ---~~ 
yolalar ve aaire, fabrika 
flatına toptan ve perakende 
aatılmaktadar. Fiat maktudur. T. s ••• ,1. 

• ~ 1 • 

Patoloı, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLl MLE RINDEN 

Dahili, •• intani huWar 
Patolojik •e Bakteriyoloilk 

ı I - • muayene er, icra olunur. 111 • ı ,,~ - --"•-·· ... Adr B 
,. yP• .... b .... 

ea : abıall caddesi Geleae.ıalıı ı• . .,.,ı.1et • 
vlllyet klll'fl&I 15 No. bJ.ıılardaa r:ı 

rfua7en.haaeı Telefoa latubw ısıs ı • ~/i1" 
1·-···et•rtilllha•'•lllİı"' ••Iİ"'•;225'::.I M .. 'ul Mödilr: S•!Jrı • 


