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Ekmek Ve _!t Meselesi 1 

Şehir Meclisinde Gürül
tülü Münakaşalar Olacak 
Azadan Bir Kısmı Süt Meselesinin 
Kökünden Halledilmesini lstiyeceİder 

Şehir Mecllalnln geçen içtima devrealnden bir manzar• 
latanbul Şehir Mecliıi gelecek mata göre, Belediye Daimi En· 

•Yın ilk gllnD toplanacaktır. Ya· cDmen azalığı için Şehir Mecliıi· 
'-dan itibaren Meclis azalarına nin bu devreainde yapılacak 
~ içtima için davetiyeler gönd.. olan intihabat hararetli milnaka· 
ie e~ektir. ~ecliı bu de.vre~e Be- ,alara aebep olacaktar. Çllnkll 

dıyeye aıt eaaalı teklıflerı mil· Şehir Mecliai ualanodan l>ir 
lalccre edecektir. Ôjrendilimize kıımı Daimi Eacllmenin mGteb ... 
18re b b 1 dl ·1 · · ~ azı e e ye vergı erının 111 kimselerle takviye edilmeal 
,;1dırılma11 vo bazdarının da ha· fikrini ileri ıllrmektedirler. Bu 

l~tilmeıi hakkında Belediyeye fikirler mecliste de ortaya abla· 
•~rtlen mcubatalar Şehir Mecliı1i- cağı için şiddetli münakaşalar 

11111 bu d . d n k d" l evresm e m za ere e ı· cereyan edeceği anlaşılmaktadır. 
:rck Jc:ır~rlar v~ril~cektir. Bu Ayrıca ekmek ve ıüt meıelelen. 

tada Şişhde asrı bır mezarlık d . · k 
)•pıl h kk dak. . d b nin e yenaden mcvzubahı edılere d ması a ın ı proJe e u 

1 
evrenin ilk gDnlerinde gl>rlltft. Meclise bazı projeler verilmui, 
•cektir. bu projeler etrafanda gtlrfllttllG 

Diğer taraftan veril~n mal6- ( Duamı 8 inci aryfada ) 
= 

İstanbulda İlkbahar 
Günleri Geri Döndü 

kuraklık Yüzünckn Kiraz Ve Erik 
Ağaçları Çiçek Açmıya Başladı 
Garip değil mi? Sonbaharın 

Ortalarında bulunduğumuz halde 
:~hrimizde ilkbahar günlerini y .. 

•den Y&fam·ya bqladık. Havala· 
rı~ alık ve daha doirusu kurak 
l•trneai yQzünden şehrimizin lodos 
~~ZgArına maruz olan taraflaranda 
• ~taz, erik, lelma, atkestaneai gibi 
laçlar tomurcuk yapmıf, ada· 

~akıllı denilecek derecede 
Çıçek açmıtlar. Bilhassa Sul· 
t-.ab10et parkındaki ve o ci· 
tarda bulunan bahçelerdeki bu 
..... w ı le 1 agaç arın kuru dalları bir-
baç gü~d~nberi bahar çiçeklerile 
ezenlOıftır. Fakat bu ilkbahar 

~flDzarası muYakkattir. Çilnkil 
l ırkaç gün ıonra kış glinleri 
etrar batladıiı vakıt bu tomur

cu lar donacak ve çiçeklerden 
e.er kaJ10ıyacaktır. 
lı .. Diğer taraftan viliyetimiz da· 
b ılınde kuraklık vaziyeti çiftçiyi 
•yh d6fi1ndDrmektedir. Raaat• 

t-nedea aldıjunız mali\mata ıire., 
u •ae aoabılau flaleriade 

.r6rftlen bu kurak vaziyet yirmi 
bet senedenbcri g6rDlmemittir. 
Bununla beraber havalar nekadu 
iyi giderae gitsin kıt rlzllrla
rıma daha fada ıecikmiyeeeti 
slyleaaektedir. 

Millet Meclisine Y 
Liyihalar Sevkedili $; 

• 

• 

Evkaf Ve iş Kanunları Bu Meyandadır 
Ankara 24 (Huıuıi) - Btıytık Millet Mecliıinin 

kıt içtima denesi için bqlauılan hazırlıklar bitiril
mit gibicllr. Medi.8 teırinilaninin birinci gGnll 
ba devrenin ilk toplanbsını yapacak, Gazi Hz. 
"aellk nutuldannı Irat edecekleı dir. 

MeclUin bu devrede çok mllhim ve umumi ma· 
hlyette kanun llyibalannı mDzakere edeceji anla
tılmaktadır. Bu kanun llyihalannın bqıuda it Ka
nana projeıl bulunmaktadır. 

lkbıat VeklleUnln bu llyiha etrafındaki 
tetkikab tamamlanmıı olduğu için IAyihaya kat'ı 
bir şekil verildiği anlaşılmaktadır. Bundan bqka 

' 
bu denede çok mllhim adil kanun llyibaları da 
mlbakere edilecektir. istinaf mahkemeleri tqkiU 
bakkmdakl IAyiba bu meyandadır. Bu busu.ata Adliye 
Vekaletinin hakimlerden ve aYDkatlardan topladığı 
mlltalenameler tetkik edilmlftlr. Uyiba lrat'I teklini 
almak lzeredlr. Bunlardan bqka Emf Kanuna 
IAyihHının da Mecllım bu içtima devruinde ılrt
ınl•cetl 6irenilm6taedir. 

Yeni Evkaf Kanunu llyihası Kanunu Medenideki 
htıklmlere göre teabit edilmiştir. Ayrıca Dahiliye 
Ye lkbaat Veklletlcrl tarafından b11 devrede mec
cliıe mühim kanunlar aevkedileceği anlqıbyor. 

aı:c:c=::================================================ı:=====================-=========--=-

J stanbulspor 
Takımı 

Bugün Geliyor 

Türkiye Futbol Birincisi 
Merasimle Karşılanacak 

lz:mirde Türkiye futbol birin
ciliğini kazanan latanbulaporlu 
gençler bugOn uat 14 te Adnan 
vapurile Galata nhtnmna çıkacak· 
lardır. 

Gençleri karf1i.ma1' lzere btlyllk 
tczahllrat yapılacak, ıehir namına 
Vail Muhiddin Bey rençleri teb
rik edecektir. Vali Bey geleme-
eliği takdirde bu vazifeyi belediye 
tahrirat Mndartı Haluk Bey 
yapacaktır. 

Ayrıca Halk fırkaıı namına 
bir zat, Halk Evi Spor Şubeai " 
mıntaka mtlmeuilleri de gençleri 
iatikbal edeceklerdir. Gençlere 
buketler verilecek, .. bir bando
ıu da tesabDrata iıtirak ed .. 
cektir. 

HAYATIMDA 18 DEFA 

ÖLÜMLE OMUZ OMU
ZA GELDiM 

Bugün De Hayabmı 
Ölümle Kol Kola Gi

derek Kazanıyorum 

6 L 'İi il 
BULBSI 

Yakında Son Posta' da 

Dün Ruslardan Dört Gol Yedik 

Şehrimin gelen milaffr SoYyet talumlle din Taklİm atadyomunda ikinci defa kaqaiafbk Ye 

neticede 4 ıol yedik, fakat buna mukabil bir tek ıol bile atamadık. Fakat maalaef dlln ıtadyo .. 
dolduru binlerce teyirci rbel Ye ıeYkll bir futbol ıeyretmekten mahrum kaldılar. Maçm ta&illb oa 
lairiaoi aayfamıı.cladar. Buradaki r..ım R• tAla•••n ..Ura çaklfıDI 16iteri1or. 
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Halkın ... Sesi }..-----.... .--------------~l Günün Tarihi 

Wt&W! 

K•ı ı~!.5~~.~~i k''"' ıı.,. Hırsız! dan Kim Mes'ul? 
hangi bir ihıil.rıra maıi oımak Gümrük idaresi Mes'uliyet 

j;:~~i:~:~, '~:ş~::ınr ~:l'S~:~:~:~: ÇAkmecede Ç Jd "' p J C b• Kabul Etmiyor 
halkııııız di.}Of ki: "" n a ıgı ara arı e ıne Rıhtım Şirketi antrepolanndt 

Harnn Ku<lsi Bi•y ( Al,saray Kaz · kaybolan yedi milyon liralık efta 

ptıİ nıalıallesi) Yerleştı·rı·rken Yakayı Ele Verdı· meselesi İnhisar ve GümrOkler Vr kiletine akıetml•tir. Vekald bu er 
- Belediye odun ve kömür me- yama Gümrük Ye Rıhbm Şirketi mr 

selelerini tetkik ediyormuş. Doğrusu marları tarafından müştereken tetkiki 
bu işin tam zanıauıdır. Geçen aene Dün BeyogwJunda garip bir hırsızlık ha"'dı0 sesı' h ide d · k latanbul epeyce odun ye könıür buh· başladıkları için Mustafa çekmeceyi yavqça çek· a ın a şır et tar3fından yapıla• 

K tizerinde bir cürmü m,.•but yapılmış ve kü,.iik bir mi•, ı·çm· de bulunan paralan avuçlamı•- cebın' e teklif üzerinde düşünm,ktedir. Biı• 
ranı geçirdi. ok kömürünün tonu _... r .., ., 
38 liraya kadar çıktı. Benioı hatırı- çocuk bir çekmeceden para çalarken yakalanmıştır. indirmiştir. Mustafa bu işi yaptıktan SQnra tam •eı-ilen malumata göre icap eder•• 
m~ şöyle bir şey geliyor. Ormanla· Bu çocuğun ismi Mustafadır. Dün Beyoğlunda spor S'.ekmeceyi kapatacağı zaman kulağına bir elin mesele müştereken tetkik edilecek, 
rımııı kurtarmak ve maden kömür· • l 'f ~ S ·ı C 'J B · 1 · · dokunduğunu hissetmiş ve şaş·rıp kaim ştır. Mas• icap etmez.se hAdise mahkemeye in-

JŞ erı e ugrqan aı emı eyın sa onuna gırmış, f b d tikal edecektir. · Gümrük idaresi bd 
lerimi:zi korumak için belediye bir bir kenara büzülmüştür. Salonun bir aralık kala· ta anın ce İ aran ığı zaman içinde dört lira ile h 
kok kömür fabrikası yapmalıdır. birkaç kuruş bozuk para çıkmqtır. Bu çocuk he-ı ldiıe.:fen Gümrük ve Rıhtım Şirke-
Öyle aanırım ki bugünkü kok kömür ba1ıklaştığını gören çocuk yavaş yavaş para çek- nüz küçük olduğu için zabıta velisini tesbit etmiş- linin müştereken mes'ul addedılme8' 
fabrikalan i.tanbulun ve Anadolun':!n mecesinin bulunduğu tarafa sokulmuştur. Bu sırada tir. Çocuğunun terbiyesile alikadar olmadığı için hakkındaki noktainazarı kabul etme-

salonda b 1 [ l ·ı 1 lm ı· · b kkı d t kib t 1 ••- l kt di mekte ve bu İ•teo yalnız .şirketİll kömür ihtiyacını kartıhyamıyor. u unao ar spor oyun arı e meşgu o ıya ve ısı a n a a a yapı ması aa.ı;ımge me e r. y * mes'ul olabileceği hususunda ısraf 

I'az.ıl Hev ( Fatih Atpazarı 23) ama : ş eri SnQ ./ eni eşebbüs 
- Belediye, memurlarına ucu:ı 1 . Haceri Semavi Duştu H 1 I• J E l y T etmektedir. 

kömür ve odun temin etmek için Bankasının f Malkara (Hususi ) - Per.şembt 
bir depo açacakmış. Esasen memur- Gelecek Ay Başında Ticaret Birliği çİn l'ecesi Dotan köy civarında halla 

ıarımız çok a:ı para aıdıkıarı için bu Vazife Verilecek v Ş kl 1 Teşebbüsler Başladı 1ıa,1i heyecana dn,nren bir hacerl 
tedbiri muvafık bulurum. Fakat be- ~ eni e i nmaYi görülmu·ıtür. Hacerı· sema--1 
1 d b k f k. h Ik d Belediye İktısat Müdürlüğü Bir kısım tacirlerin Ticaret ve P ;l: ·re :.ca. ~l k ışın ak ır a a a hamal işlerini iki ay müddetle Haber aldıgv ımıı.a göre Esnaf 1 S O köy üzerir.den geçerken top sesleri• 

uy e ır ıyı i yapma için şimdi- • anayi dasmm bıcirlere faydalı ne benziyen fidd'etli gürültüler iıl-
den ucu:ı odun ve kömür toplıya- tatil etmişti. Bu müddet bu ay Bankasına Belediye tarafından olacak derecede faalı'yet gırst...... dil • · 
ma• mı? ·b · d b. w • • • • • u ~- mııtır. 

a Dl ayebn e ıtecegı ıçın teşrını· yeni bir şekil verilecek, bankanın d" ~. • 1 
saninin birinden itibaren muhtelif I me ıgıoı i eri sürmektedirler. Limon Kıralı 

* :::adık Bey ( ::;uıtaııalııııl't ~lolııııet-

I'a'>a. sokağı 7 ) 
- Kıta airiyoruz. i~tanbul balkı 

eskiai 1ribi kışlık kömür ye odununu 
toptan alıp içeriye atamadı. Kıııo 
ııünlük ihtiyacını günlük kazancile 
temin edecektir. Kıtın ortasında 
odun ve kömür fiatterinde ihtikAr 
yapılmaması için belediyenin şimdi
den tedbir almasa çok dotrudur. 
Hattl icap edene belediye bir odun 
ve kBmür deposu da açmalıdır. Sı
kıntılı bir zamanda fakir haJlra 
satar. Eaaaen belediyelerin varlığının 
hikmetide böyle aolaııhr. 

Yüksek Ticaret 
Mektebinde 

Bu ıenc Yüksek Ticaret Mek
tebine her senekinden çok fazla 
talebe miiracaat etmiştir. Mektep 
Mildiriyeti müracaat eden · tale
belerin hemen hepiini kabul et• 
mittir. Müracaat edenlerden hiç 
biri geri çevrilmemiştir. Fazla 
dolduğu iç:n bazı talebelere yer 

bulunmadığı hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığı anlaşılmaktadır. 

Divan 
Darülfünun Divanı 
Dün Toplanamadı 

Tıp ve Hukuk fakülteleri nıil
derrislerinden bir kısmı Balkan 
konferaoıına iştirak etmek üzere 
murahhas olarak Romanyaya git
tiklerinden Darnlfünun divanı dün 
toplanamamıştır. 

Divan önümüzdeki perşembe 
gün il toplan~ rak Gazi mükifatı
nao Tarih encümellİllİn yazdtğa ta
rih kitabına verilmesi hakkında 
geçenlerde hususi encümen tara
fından •erilen karan müzakere 
edecektir. Dariilflaaa divanmm 
bu karan tudik ecleceji anla
tılmaktadır. 

daha iyi çalışması ve esnaf ile f Bunların ı·ddial ·· y· t 
iskelelerde aÇJlan hamallıklara ı arına gore, ~e Güırrük ihtisas Mahkemesind:J 

geniş mikyasta temas etmesi Odas t · 1 •t b --1 Adı· ı·h M bk yenilerini tayine başlıyacaktır. Bu ı aar ere aı azı me11C1e- ıye hsaa a eme.ine intik 
hususta yapılan müracaatlerin temin olumıcaktır. Bu hususta leri mfidafaa ve temin etmek eden, limon kuah Diyamandi Ef. nill 
sırası gözetilecektir. Hamallar Belediye tarafmdan esaslı tetKİ· hususunda gayret gösterememif- muhakemesine dün devam edilmir 
için hazırlanan ve hususi bir ko- kat yapılmaktadır. tir. Bu sebeple bazı tacirler bir tir. Dünkü celsede muaun vekille-

rinin davanın diğer mahkemelerde 
misyon tarafından tetkik edil- Verilen malumata göre, Bele- tacirler birliği teşkilini istemek- tekemmül ettiğini, beraet kararı 
mekte olan yeni talimatname de diye, bankanın kuvvetlenmesini tedirler. Bu fikirde olan tacirler urilmeaini fıtemit'erdir. 
Şehir Meclisinin teşrinisani içti· esas tutmaktadır. Bu esasın te- arasında hususi görüşmeler ~ Mahkeme tetkikat için muhak .. 
maında müzakere edilecektir. Bu h kk k etm·.,· b nkanın lamışbr. Bu göriiQmel·- _r.._L_t meyi talik etmiıtir. 
talimatnameye göre hamallar ve a 0 ~ı ıçın a • ...,. ... wu.uc Malü1 Gazilerin içtimaı 
iskeleler smıflara ayrılmıştır. Ha· sermayesi arttırJlacak, kadrosu bir netice verdiği ve kanuna 

muhalı·f bı0r cı·b t b 1 ..1. - Harp Malülleri Cemi1eti Umumi 
mallar ilk defa üçüncü derece- takviye olunacaktır. e u unmawgı Merkezinden : 
deki. ı'skelelere ve bölu-klere verı·- takdirde bu tacirler derhal bir 

K b• 1 k k 29 tetrinie•nl Cilmhuriyet ba~ 
lecekler, yavaş yavaş liyakatle- ontenı· an ır i teş ili için htıkümete mü- ramı merasimine ıreçen seneki srfbl 
rine göre terfi edeceklerdir racaat edeceklerdir. laarp mal61Jeri de iftirak edecekler• 

istisnai dir. işbu meruim için li:ıımgelıll 

Petrol 
------

Bir Amerikan Şirketi 
Tetkikat Y apbrıyor 
Piyasamızda kuvvetle söylen· 

diğine göre Amerikan sermaye
darlarından mürekkep bir malı 
grup Türkiyede petrol işletmek 

teşebbüsüne gınşnı.iş, buraya 
gönderdiği bir mümessil vasıta~ 

sile tetkikat yapbrmıya . başla· 
llllfhr. Tetkikat netice •erdiği 
takdirda grup hükümte müra· 
caat edecek, müsaade alınırsa 
faa1iyete geçilecektir. 

Bir MUderris Hakkmda 
Darülfünun müderrislerinden 

Şeref eddin Beyin bir sene müd
deti yaş tecdidinden istisna edil
mesine karar verilmiıtir. 

Uç Çift Çorabı 
1brabim isminde bir açıkgöz, 

Mahm11tpapda çor&J: Çt HaJri 
efendinin ifport:asmdan 3 çift 
çorap çalarak sanpkea yaka
laamlfbr. 

Bu Meselede 
Muamele Yapılmıyacak 

Yılbaşı hediyelerinin konten
jan harici bırakılması hakkında 
yapılan mUracaatlet"in kabul ediJ.. 
miyeceği ani aş•lmaktadır. Kendi
sine müracaat ettiğimiz lstanbul 
Gümrükleri Başmüdürü Seyfi B. 
bu 4ususta tunları söylemiştir : 

- uKontenjan usulünde eş· 
ya değil, tarife maddeleri nazara 
dikkate alınmışbr. Yılbaşı hedi
yelerinin ekserisini 1oyuncaklar 
teşkil eder. Bu oyuncaklar için 
ko.atenjan verilmemiştir. Binaena· 
leyh memlekete ithal edilemezler. 

Hayvan Sergisi 
Bu ayın 30 uncu güoö açıla· 

cak olan Hayvan Sergisi için 
kayit muamelesin~ baflanmıştar. 

Tekrar Tayin Edi~diler 
Geçenlerde açığa çıkanlan 

ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
Tlrk muallinl.lerinden bir kılOlı 
yine Maarif Vekaleti tara&ndan 
yazifelerioe iade edilmiflet"dir. 

Tapuda fekallde hazırlık yapılmak O:ıere 
bihlmum arkadqlann 25 birinci ter 

B M V 
rfa Alı gilnü aaat on buçukta · V•• 

azı emurların azife- necilerde cemiyet merkezini behem• 

lerine Nihayet Verildi bil tetif buyurmaları ehemmiyeti• 
riea olumır. 

Tapu Umum Müdilrlilp J.. 
tan bul Tapu dairesinde 7 memg. 
ro tasfiyeye tabi tutmuştur. Dün 
bu memurlann vazifelerine niha
yet veritmiı ve yerlerine Kadae
tro Mektebi me.ıunJan tayin 
edilmişlerdir. 

Tasfiyeye tAbi olan memur· 
tar ıunlardır: Baki, Şeref, Yusuf 
Cevat, Halit, Fabretön, Nazif ve 
Ali Beylerdir. ----

Muallimler Arasmda 
İki gün eneJ de yazdıtımıs tibl, 

açıkta bulunan baıı muallinalerden 
bir kısmına vazife verilmiştir. Fakat 
dünkü gazetelerden bazıları ba ha· 
berin dotru olmadığıaı yulDlf)ardar. 
Haberi.Uz tamamen doğrudur. ffa.., 
zırhnan yeni tayin liateai de taadik 
için Maarif Vekaletine a-önderilmi4tir. 

Bir Tebliğ 
ihracat Ofiıinden : • Fra· 

sa1anı son kontenjan liatesiade .ehse 
konseneleri için Türkiyeye hisse 
avılmamııtır. Meyya koaaerYel•i 
lae kontenjana tlbi ohaa11p bualann 
Fran•aya ithali subesttir. 

Ati Rana B. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 

Rana B. dün gümrük idaresine ge
lerek bazı tetkik"atttl bulunmuştur. 

Terkos Meselesi 
Belediye tarafından Terkosull 

idaı·e .şekli hakkında hazırlanan bl!' 
llyihanın Ankaraya g8nderildiği ya• 
alda. Bi:ıim yaptığımız tahkikata 
göre belediye Terkoıua müstakbel 

idare ,ekli hakkındaki te:tkikleri henGI 
ikmal etmediği için Ankaraya böyle 
bir liyiha gönderilditi haberi dotr• 
değildir. 

Cümhuriget 
Bayramı 

Bu sene 29 tetrlaie..-vel Cü• 
huriyet Bayramının şehrimizde par• 
lak bir t~kilde teıidl için yapılall 
hazırlıklar ikmal edllmitlir. Bu ba• 

suata ı-Gzel •• dolgun bir progradl 
tertip edilm1ttir. Bilhassa gectı 
ıehrin battan bata elektrik ampul'" 
lerile donaamaaı içiıa de tertibat 
abnmıftır. 

Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Di .. ıor Ki: J 

1 
2 - Ôl6mden 

rım .•• 
1 - Ah Hasan Bey ah. •• çok korka- 1 3 - Bir yerde llümdea llalaao· ı 4 - S&yle Hasan Beycijim, 

ldnsa derhal kaçarım... bu canım dOnya bırakılır da 
llOaür mi? 

5 : Hasan Bey - Ne tubaf-
110 yahu... Bankada bq on bi• 
lira• v• m'f cibi llf llylByoJAJI ... 
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~ iindericatımız1n çoklu-
gundan dercedilememiş
lir 

....... 
"':~ .~.-....... ------------- -
ı FÜ~:~gi. H~~- .. ·-· 
tan Hariciye Nazırı Me-
rasimle Karşılanacak 

~· Hariciye Vekilimizin Tahran 
... ıyatet' · · k ını ıade etmek üzere "bil-

i. Cımet merkezimize gelmekte olan 
ran H . . N F . H 

d 
arıcıye azırı tlrugt an 

l\n P · t h k · · ç arıs en are et etmıştır. 
arşamba sabahı maiyetindeki 

:~tcl.l .ile birlikle ve ekspresle 
rıın ıze gelecektir. 

Ve Für.ugi Han hudutta hükumet 
harıciye namına Tevfik Amir 

Ve C k evdet Beyler tarafından 
~~şılanacak, Perapalasta misafir 

eıııle L • ~ .ce."tır. Çarıamba günU Vali 
}' uhıt~t~n Bey tarafından bir öğle 
d ~lllegı verilecek, akşam üzeri 
2 ete A~~araya hareket edilerek 
l şı ınısaniye kadar orada ka· 
•nacaktır. 

CÜ ~tirugi Han Ankarada Reisi· 
bum ur Hz. tarafından kabul 
A. Yurulacaktır. Furuği Hz. ile 
~~karaya gitmek Uzere bugün 
dah Utn tarikile lrandan bir heyet 

a şehrimize gelmektedir. 

Bu Kaptan 
Acaba 
Nerededir? 

t 
1 

Birkaç ay evvel limanımıza 
-.: en Yunan bandıralı Lapatas 
k Purunda külliyetli miktarda 
p •çak kilit yakalandığı için va· 

1 
Ur sl\varisi Ayaparaskevi İhti· 
as llır hk . ·ı . . y lla 

1 
ıvıa emesıne verı mıştı. u· 

t ~ 1 kaptan o zaman adresi ola· 
da Atinadaki ikametgahını yaz· 
g~rınıştır. Fakat bu ikametgaha 
~ nderilen celpnameye gelen ce· 

d•
1
• ~1ta kaptanın bulunmadığı bil-
rı ı . . B h k nıştır. unun üzerine ma -

,:r.ne de ilin suretile tebligat 
Pacaktsr. 

Sahte isim! 
ta 9rhangazi (Hususi) - Orhan· 
hü 'l~de Necati ismile dolaşarak 
ia~·1Yetini saklamakta olan Agop 
lahnk~e bir Ermeni yakalanmıştır. 

•kat yapılmaktadır. 

Fransız Sefiri 
tnü Fransız Sefiri Türk - Fransız 
bu ı~kerabnı intaç etmek lizerc 
ta~ n Ankaraya gidecektir. Mü· 
ı~ eratın yakm zamanda bek-

ncn n t· . . . ·ı f tı e ıceyı vermest ve ıh i · 
a1neı1in Ankarada imzalanma·sı 

i'tıtıht /J • emeldir. 

,,. Çocuk 
kuyuda 
/Joğuldu 

Ço Y 0 scf oğlu Muiz İtminde bir 
"lJCuk dün Tepeba~ında bir ku· 
~ Ya d .. cuk uşerek boğulmu,tur. Ço-

henüı altı yaşındadır. 
M Ş~vki Bey Geldi 

.. uhtelıt Mübadele Komisyo-

... l, l" k 
Şcvk·ur Murahhas Heyeti Reisi 
'\fd 1 Bey Marsilyadan şehrimize 

et etmiştir. 

Beyannameleri Asanlar 
ll'ı Bursa, 23 - Gemlikte bükii
ti et tnemurlarını tahkir mahiye· 

t•de l b yazı ar yazarak duvarlara 
'Yann il . . ame asanlar aranmaktadır. 
ll ışı k. . ~ 

tıl ımın yaptıgı henüz anla-
a •na~.ııştır. 

Sut Makinesi 

11 
Süde su karıştırılmaıtının önü

• ~ eb g~çecek olan maki nah süt 
... a ı d"' B ~ un elediyede muayene 
c tecrüb d'I . . laL e e ı mış, makıne mii· 

ass·slara ·· t ·ı k heled' gos erı nıe üzere 
ıyede alıkonulmuştur. 

SON POSTA Sayfa 3 

r ı 
Sozün Kısası 1 Son Postanın Resimli Makalesi a Aldığınızı Veriniz a 

j Bi~ Karikatür 
1 Serisinden 

l /iham 

1 - Bir elektrik motörft, mü
temadiyen elektirik biriktirir ve 
bu kuvveti aarf imkanını bulmaua, 
patlar. Etrafına ıarar verir. 

2 - Buhar kuvveti temin eden 
kazan fula kızar ve aüpabı da ka-
palı bulunuraa, t reni yürütmez, 
bu tuyıka tahammül edemiycrek 
patlar. 

3 - İn.an da böyledir. Aldığını 
Yermelidir. Yalnı~ biriktirilen ve 
sarfedileıniyen maddi veya manc· 
vt kuv\'et haıimsizlik yapar 

~-----------------------------------;... ________ , 
SON 'TELGRAF HABERLERİ! 

Yeni Bir Gürültü Daha! 
- - -------

Bütün Sovyet Rusya Gazeteleri lngilte
reye Karşı .Ateş Püskürüyor 

M_oskova, 23 ( A.A ) - Pravda gazetesı lngıl- devrelerinde bu siyasete dönmek lngilter• Burjuvası 
tcrenın Ottava konferansında ittihaı ettiği bir için daha vahim neticeler verecektir. 
karar hakkında şunları söylllyor: 11 İngiltere hilkfı- Sovyetler kAfi derece kuvvetlidir ve blltün en-
meti tarafından İngiltere·Rusya muvakkat iti)afna- trikalar Rusyanın istikbaldeki inkiıafına engel ola-

. mesinin feshi İngiltere-Rusya ticaretinin temellerini mıyacaktır. 
yıkmıştar. Moskova. 23 - lngiliz • Sovyet ticari mt\nase-

Ticaret itilafnamesinio feshi Sovyetlerin İngilte- batının kesilmesi hakkında İngiltere 'tarafından 
reye vermekte oldukları siparişler ile lngiltereden ittihaz edilen karar dolayısile lzvesüya gazetesi de 
yapmakt3 olduğu mubayaab muhakkak surette şiddetli bir makale . neşret?1işti~. .. . . 
azaltacaktır. Bu gazete dıyor kı: Boyle bır sıyaset 

Bazı ing·ı ·z rı' ı· · :~ttükl · S t 
1 

h İngiltere sanayiinin ve İngiltere amelesinin zara• 
ı ı ca mm gu erı ovye a ey tarı j . . . . . 

· k · l l · ı· B . rınadır. ngdız ımperyalızmı Uzak Şarkta 
sıyaset va tıy e ngı ız urıuvasma pek pahalıya ld ... 'b' F Al u f t' d .. .. • o ugu gı ı , ransa - manya m na ere ın e 
mal olmuştu. Bugunku ıkbsadt buhranın en şiddetli de büyük bir aciz içindedir. 11 

Balkan 
Turizm 
F ederasgonu 

Bükreş 23 - Romanya Kıralı 
Hazretlerinin himayesi ve Türk 
murahhası Reşit Saffet Beyin 
riyaseti altında buglin Bükreşte 
meb'usan sarayı divamnda topla
nan Üçüncü Balkan turizm fcderas· 
yonu kongresi Türkiyeyi Şarkta 
kuvvetli bir sulh medeniyet •e te· 
rakki amili yapan Ulu Gazi 
Hazretlerine altı Balkan memle
keti murahhaslarınm imzalarile 
bir tazim telgrafı çekmiş ve mu· 
karreratmı berayı tatbik Balkan 
konferansına tebliğ eylemi,tir. 

tifo Azaldı 
Sıhhiye Müdürü Ali Riza Bey 

Tifo vukuatmm geçen seneye 
nisbetle bu sene az olduğunu 
söylemiştir. 

- --------- - - - --
r ~ Amerikada 
Gazi Hz. Ankarada İntihabat 
Büyük Merasimle Mücadelesi 

Karşılandılar ·--
Ankara, 24 (Hususi) - Gazi 

Hz. beraberlerinde ea,vekll 
Pafa, Dahiliye, Hariciye va 
lktısat Veklllerl olduğu halda 
dUn fehrlml%• muvasalat bu
yurdular. istasyonda bUyUk 
merasim ve te%ahUrat arasın
da lstlkb•I edlldil•r. 

L~-------------~ 
Leh Tayyareci Gitti 

Leh tayyarecisi M. Kopniski 
dün saat altıda tayyaresile Var
şovaya hareket etmiştir. 

Detrois 23 - 20 bin kişi huzu
runda bir nutuk s&yliyen Reiıi
cümhur M. Hover, yeni intiba
batta Demokratlarm yeni Re isi· 
cllmbur namzedi olan Roznel t 'in 
iddialarına karşı protestoda bu
lunmuştur. 

Hover, iktısadl vaziyetin git
tikçe dözeldiğini va hükfunetin 
takip ettiği siyaaetin buhrana ga
lebe çaldığını söylemektedir. 

Maliye MUs,tesarı Geliyor 
Ankara, (Hususi) - Maliye 

Müsteşarı Ali Rıza Bey bir iki 
gllne kadar Ankaraya gelecek 
ve ltalyanlarla yapılan borç para 
mukavelesini kükOmete anede
.cektir. -- - ---- --

Bir Kavuncu Kapalıçarşıda 
• iki Kişiyi Bıçakladı 

Dün Kapahçarsıda kanla bir cinayet olmuş, bir 
kavuncu iki kitiyi yaralamıştır. Tahkikabmıza g6re 
aeyyar kavuncu Ali Ağa dün Kapalıçarşıdan ge· 
çerken bir ahçı dükkinmdan çağırılmı,br. 

Ahçı Serkis ile müıterisi Sahvan Ef. kavun 
almak istemişler ve seçtikleri kavunlar için pazar· 

lığa başlamışlardır . 
Fakat pazarlıkta uyuşulamadığı İçin ahçı 

ile müşterisi kavunları geri vermişlerdir. Bunun 
tiıerine kavuncu hiddetlenmiş, bıçağını çekerek 
aşçı Serkiı ile Sahvaua saplamıtbr. ikisi tle ağır 
surette yaralanmıılardır. 

İS TER İNAN, İSTER İNANMA! 
Gazetelerde okuduk: ı esas tetkil edeıniyeceğine kanaat getirmİ$lİ r. Hukuk 
"Belec!:ye, balkın ıuıuz: kalmasından dolayl Terkoı i•lerinin noktai nazarına röre, Tukoı ıu şlrkeb Na

Şirket i aleyhinde dava açmak için bathyan tetkikata fıa ile mukavele yapmıştır. Şirke.t teabhütlerini ifa 
Beşiktaş, Ortaköy ve civarındaki bazı ticarethane, fı· etmediği takd irde davacı ınevklinc geçmesi icap eden 

rın ve e vler in suyu ke•ildiği için, Betiktaş Belediye Nafıa Vekaletidir. Hundan batka Terko• Şirketi , ken· 
zabıtasmm yaptığı zabıt 'ar esaa teşkil ediyordu. Fakat di abonelerine su vermiyorsa, ancak aboneler kendi 
Betedi1e hukuk işleri bu z.abıl varakalarmın davaya ı.amlarma dava açabilirler.,, 

/S!fER iNAN. IS T E .'?. I NA}'' .Vf Al 

N.S. -
"Son Poıta"mn birinci sayfa

sında bi.. kariktaür serisi başla

mıştı. Serlevhası 0 Görülmiyecek 
şeylerl,, .. di. Hatırladığım numa· 
ralardan biri: Bir kalabalık bü
yük bir telAşla bir tarafa doğru 
koşuyor. Kenarda görüşenlerden 
birisi ötekine sor uyor: 

11
- Bu kadar adam böyle 

nereye koşuyor? 
Ö teki cevap veriyor: 
- Bir Terk os musluğundan 

su aktığı duyulmuş. Onu görmi
ye gidiyorlar.,. 

Bir diğerini bahrLyorum, bir 
kapı önünde bir kalabalık top
lanmış. Yine kenarda kalanlar
dan bir zat dostuna soruyor: 

"- Bu adamlar bu kapıya 
neye toplanmışlar?.. Öteki: 

- Belediye üç tabağı yirmi 
kuruşa yemek dağıtıyormuş, ona 
toplanmışlarl" diyor ..• 

~ 
lıtanbulda bu kabilden gö--

rülmiyecek şeyler çoktur. Ben 
hemen aklıma ıürll ıilrll gelenleri 
sayıp dökecek değilim. Yalmz bir 
tanesini ıöyliyeceğim: Bir karikatür. 
Bir adam. Elinde bir gazete ağzı 
hayretten bir karıı açık. Etrafında 
yüz1erce adam. Hepsi de bayret
teler. Kenarda iki kiti görllşllyor. 
Biri soruyor: 

- Gazetede fevkal4de bir 
haber mi var? 

- Hayır, fevkalAde bir haber 
yok, fakat favkalldelik varl 

- Nedir? 
- Sarhoıluk, cioayot, eırar· 

keşlik, eroin bezirganlığı haberi 
)'Ok. Yani aziıim latanbulda aon 
yirmi dört saatte kimse yıkılaııya 
içip le doıtunun kapısına balta 
olmamıı, gizli gizli esrar çekilen 
yerlerin hepsi meydana çıkmı1ı 
köküne kibrit auyu döktılmuı: 

- " ..... 

Orman Yangını 
Malkara Ormanı iki Gün

denberi Yanıyor 
Tekirdağ (Hususi) - Malkara 

ve civarının yegane ormanı olan 
Kurudağ iki gOndenberi yanmak
tadır. Yangm başladığı zaman 
şiddetli bir lodos rllzgArı çıkmış, 
yangın çok bllyümilıttır. Alevler 
sekiz on saatlik mesafeden g&
rülmektedir. 

Fransız Sefirinin Kardesi 
Pariı, 24 ( Hususi) Fran~aruo 

Ankara sef~ri Ko~t dö Şambrö
nUn kardeşı son mtibapta Ayan 
aıahğına seçilmişt'r. 

İtirazlar Kesilmedi 
Diş Doktorları Cemiyetinin 

eski reiıi Haaan Hayri Bey de 
dişçi kalfalarına imtihanla ehelli· 
yetname verilmesini lllzumauı 
bulmakta, .. o halde Diıçi Mektebi 
lnzumıuzdur, mektebi kapamalı· 
dır,, demektedir. 

Kalabahk Bir Aile 
Belgrat, 23 - Bir yortu mft. 

nasebetile bir araya gelmi~ olan 
bir aile efradının 78 kitiden iba· 
ret olduğu gCSrl1lml1ftür. 

70 yatanda olan aile reisi ile 
zevcesinin etrafında 16 çocukları, 
62 torunları ve 15 torun çocuk
ları toplanmıştır. 

Almanyada Otomobil Hırstzhkları 
Berlin, 23 - Son günlerde 

pek fazlalaşan otomo;,iı ve bisik
let bırsnlıklarının faillerinin şid
detle cezalandırılacağı hakkında 
Reiıicümbur Hindenburı bir 
emirname ne!Jfelmiıtir. 



A1emleket Manzaraları 

Gümüşane Bir 
Meyva Şehridir 

Gümüşane ( Hususi ) 
Memleketimiz ( HaşOt ) çayı ke· 
narlarında meyva bahçeleri ara· 
&ında inşa edilmiş cennetnsa bir 
yerdir. Şehre on on beş kilomet
re mesafeden meyva bahçeleri 
başlar ve yolun iki tarafını yem· 
yeşil kesif ağaçlı serin bahçeler 
tezyin eder. Şehir uzan bir dere 
içine yapılmıı ve çok dağıoık bir 
şekildedir. Memleketin pek uzak
larında ve şehirle aralarında fa· 
11Ja bulunan birçok mahalleleri 
mevcut olup bu mahalle aralarını 
da vAsi bahçeler doldurmaktadır. 
Burada balkın bahçeciliğe ve iyi 
meyva yetiştirmeğo çok merakı 
vardır. Bilhassa bu mevsim Gft.. 
mUşanenin en işlek zamanıdır. 
Herkes bahçelerinde yetişen 

meyvalan toplamak onları cins 
cins ayınp iıtif etmekle meşgul· 
dür. Burada bahçesi olmıyan ev 
yok dersem yalan slSylememiı 
olurum. Esasen Gümüşanenin 
yegAne ihracatını da yetiştirmek· 
te olduğu bu nefis meyvalar 
teşkil etmektedir. 

Bu aene çok bereketli olan 
elma ağaçlarının dalları renga
renk elmadan gözükmüyor. Mem· 
leketimizin armut ve şeftalisi de 
çok meşhurdur. On on beş cins 
armut yetişmektedir. Yarma ve 
sulu şeftaliler pek m~hurdur. 

Buranın kabuk ve iç zan ince 
olup makbul olan ceYİzide mute· 
nadır. 

Meyva beldesi olan yeşil 
memleketimizde bu sene meyva 
bolluğu olmakla beraber fiatleri 
de çok ucuzdur. En nefis 
elma armut ve şeftalinin 
okkuı beş nihayet on kuruşa 
satıldığı gibi toptan bu fiattcn 
daba çok ucuza da almak kabil· 
dir. Şehrimiz hava ve ıu itibarile 
de çok iyidir. Trabzon Ye Enu· 
rum yolu nstünde olduğu için 
tehir çok kalabalıktır. Bilhassa 
şimdi inşa edilmekte olan Trab
zon ve Karaköıe yolunun amele
leri burada olduğundan bu kesa· 
fet artmlfbr. Y almz memleketi
miz, Tilrkiyenin en maruf ve 
haşmetli dağlarmdao olan Kop 
ve Zigana gibi iki büyük dağ 
arasına sıkışmı~hr. Bu dağlar 
kışın seyriseferi imklnsız kılmak· 
tadır. K..şm kızak ve diğer vesa
itle yapılan seyrüseferlerde her 
sene ölümle neticelenen kazalar 
vukubulmaktadır. Bu ölüm tehli· 
kelerinin önUııe geçebilmek ga• 
yesile her iki dağm tepelerine 
büyük kıt'alarda çanları havi 
cankurtaranlar yapılmışbr. Bu· 
nunla beraber Gümllşane tabi· 
atin ge&yet şirin yarattığı bir 
vatan köıesidir. ** 

Ceviz Kütüğü 
Ağaçların Kesilmesi 

Doğru Değildir 

Bartın, Safranbolu, Gerede 
ye Adapazar havalisinde ceviz 
kütüğü ticareti almıt yürümiiştfir. 
Halk, ceviz kütüğü ticareti yap
mak için en mahsuldar ağaçları 
devirmekten çekinmemektedir. 

Milli ıe"etin mahvi:e netice
lenecek olan bu ticaret& mini 
olunması için bir istida ile hüku
mete müracaat edilmiştir. Çünki 
l{esilen ağaçların yerine mahsul 
verecek bir başka ağaç yetiıti
riıemiyecektir. 

~ •• t ,,,. 

SOR. PO.iT" 

Arada Bir 1 . 1 
.,., "'<• '*""' ?94 *tH'"·' .. , J Gelişi G Üze/ 

Aksaray Medeniyet Eserleri Musa~;;..~~~:::7.:·~·:,~: 
Gllndelik gazetelerde çık 

Türkler, lranlılar, M-ısırlılar, Romalılar reaili!~~~ı~!:k~ire~:~ ~::~::1bi 
teviye, makine yağı, mfirekkep " 

B d A O K 1 S il 
kağıt kokan gazete idarehanel 

ura a t ynatmış, ı ıç a amışlar ::&tı :~!fı.:ç~.n~=i b~:::' 
mıştun; hAlA da alamam. 

Şimdi Hapl•hanal Umumi olan tarihi uslfslle,. medresesi 

Aksaray ( Hususi ) - Aksa· 
ray eski devirlerin en nadir eser
lerini ihtiva eden tarihi bir şe
hirdir. Münkariz "Kabadükya., 
kıt'ası üzerinde en ehemmiyetli 
ve en kıymetli bir mevki işgal 
eden bu kasaba Türklere, insanı 
hayretlere boğacak bir medeni· 
yet ve hududu bulunmıyan bir 
servetle intikal etmiştir. Türk 
ırkının ezeli medeniyetinin en 
sarih ve itiraz kabul etmez vesi· 
kaları bu memlekette mevcuttur. 

Tarihi ve coğrafi ebemmiyeli 
dolayısile Ak aray birçok miJlet· 
lerin eline geçmiş, birçok hukilm· 
darların Amaline hizmet etmiştir. 

lranhlar, MısırJ.lar, Romalılar 
bu ül;cede at oynalmıt ve kılıç. 
sallamışlardır. Tarihin Dç gftzlde 
hllkümdara KeyhusreY, bkenderi 
Kebir ve Mehrüdat burada hü
küm aürmüflerdir. 

Mağrur ve kunetli blUıümdar 
Mihridatın ıe•ket Ye azametini 
hazmedemiyen Romalılar zaman 
zaman Mihridadı tehdit ve bu 
arazide meskün ahaliyi tazyik 

Çankırı da -
Memleket Hastanesi 

Tevsi Ediliyor 
Çankırı, (Hususi) - Memleket 

hastaneainin tevsii ve 27 ya-
taktı yeni Lir paviyon ve pansi
yon inşası tekarrür etmiştir. Bu 
bina için 27 bin lira sarfedile
cektir. MobiJyesi için de 13 bin 
lira verilecektir. Hastanenin 
inşası için münakasa açılmıştır. 

Havzada 
1'orulan Ladik Panayırı 

Kapandı 
- - -

Hana, ( Hususf) - Havza ve 
LAdik paAayırları her sene oldu
iu ıibi bu sene de kurulmUf. 

dört gün haran · ahm •ahmr, bir 
glln de yanı Ye gtırq yapıhmşhr. 

Panayır belediyenin zararı ile 
kapanmtŞy yarlf ve güreflere de 

belli bqlı pehlivanlar Ye ıöhret 
kazanmış atlar girmemiıtir. 

Adanadaki MahkOmlar 
Adana ( Hususi) - Şehrimiz· 

deki mevkuf ve mahkumların 
miktarı 300 dür. Bunların 32 ıi 
kadın ve 28 zi çocuktur. 

etmişler ve nihayet bir gUn 
Mihridadı mağlüp ederek mlllkiıie" 
tevarü5 eylemişlerdir ki: Bu su
retle imparator Arhalais bu mın· 
takaya kendi ismini verdirmiştir. 

Bir hayli müddet Arhalais 
ismini taşıyan bu memleket Türk 
büyüklerinden Kılıç Aslan tara· 
fından zaptedildikten sonra kendi 
namına izafe edilen Kılıç Aslan 
nam mevkide beyaz ve gayet 
muhteşem bir saray yaptınl
mıştı. 81 sarayın beyaz duvar· 
}arınan yık•klarana tesadl'ıf edil
mektedir. 

Aksaray, Ni~de, Kır~ebir ve 
havau.inde, Amriler ve Hititler 
de yaşamışlar, devle~ kurmuş ve 
medeniyet yaratauşlardır. 

Eerğli kazasının lvariz mev· 
kiinde çok kıymetli Hitit asan 
medeniyesine tesadftf edilmek· 
tedir. 

lakender tarahadan zaptedilen 
bu kHabada toprak albnda ıakh 
irili ufaklı heykeller ~e abideler 
vardır. Koçhisarın Kufukayihlde 
bulunan bir kırık heykel, bir tat 

Tokatta 
Millet Hastanesinde 

Halka Bakılıyor 
Tokat (Hu· 

susi )- MiUet 
Hastanesi ıon 
zamanlarda 
halk için çok 
faydah olmıya 
başla mı ş t ı r. 
Hastanede 
ayakta teclaYi 
uaaliinh de 
tatbikine baş· . 

lamlmıft polikilnik gtnleri yaprl· 
IDtfbr. 

Haataneniı Operatôrtı Talit 
Kadri Bey yoı ·ulmak itilmez bir 

azimle çalıımakta, kazalardan, 

nahiyelerden, köylerden ıelen 

birçok haatarın hayatını kurtar
makta, batta birçok haatalarm 

aıhhi vaziyetlerini evlerine gidip 

takid etmekte. bunlardan Ucret 

ve masraf istememektedir. 

Bahkesirde At Kış11ları 
Balıkesir, (Hususi) - Sooba· 

har at koşulan için hazırlıklara 
başlanıldı, koşulara sok maruf 
atlar iştirak edecelıtir. 

levha bunu ispat etmiştir. 
Elyevm umumi hapishane bu-

lunan " Medresei Silsile ,, veyahut 
Zincirli medrese namlarını taşıyan 
medresenin dış kapısındaki tez· 
yinat, ve iç kapısındaki asan 
san'at insanları hayretlere boğ· 
maktadır. 

Bu medresenin tam ortasında 
Bursada metfun Dinkoz babanın 
hafitlerinden ikinci bir Dinkoz 
baba metfundur. 

Bu kıymetli eserler kıymet.iz 
insanlar tarafından tahrip edil
mekte, caniler, katiller tqları 
kırmakta süsleri bozmaktadırlar. 

Şehrin haricinde, havadar bir 
yerde, on beş dönilmlük bir arazi 

üzerinde yeni bir hapiıhane bi· 
nası yapılmaktadır. Bina 140 
metre tuJünde 100 metre arzında 
ve d~rt metre irtifaındachr. T..,.. 
tan yaptlmııtır. Birkaç metre 
uzak yerden bakıhrN duYarlan 
eski hisarları andırır, dart tara
fanda 13 metre irlifaında d&t 
tane kule vardır. - o~man Zeki 

Adana da 
Fuhuşla Mücadeleye 

Devam Ediliyor 
Adana ( Husust) - Zabıta fu. 

•• uşla mücadeleve devam etmek
te ve mahalle aralarındaki raoda
vu evlerini kapatmaktadır. Birçok 
uygunsuz kadınlar şehrimizden 
uzaklqtırılınaktadır. F uhut teıw.. 
lığı yapan on beş kişi de şehirden 
hudut harici edilmiftir. 

Viranşehirde 

Doktor Geldi Am~a 
Henüz Ebe Yok --

Viranıehir, (Hususi) - Dok· 
torauz ve ebeai kalmlf olan teh
rimize hilkumet tabibi olarak 

doktor Sami B. ıelmiftir. Ebe 
de tayin eclilmlf isede belediye 

biltçesinde para olmadığı için 
harcirahı verilememit •• hennz 
ebe gelmemi~tir. 

Adanada Hayvan Sergisi 
Adana, (Husuai) - Şehrimiz

de 4 teırinisanide açılacak olan 

hayvan aeraiıi baıırhklarına bq
lanmııtır. 

Bu re&imlerde hazan mUretti 
hane yahut Muaahhih Bey, beca 
yifler yapar ki ömürdiir. Meaelj 
ayni annde ayni sahifaya kon~ 
lacak iki resimden birisi dUny• 
gflıellik kıraliçesi seçilmiş olaJI 
Matmazel "bilmem ne" dir; b~ 
rfsi de lnglltereye götUrnlOp sirk' 
lerde teşhir edilen Zaro ağadır• 
Zaro ağanın buruşuk, fakat, asd 
gBrmüı ıurabnın albna matm,. 
zelin yumuk, narin, çıtır pıtır isad 
yazılır, 15te tarafta matmazeli• 
gergin, körpe, pembe çehresiniOt 
uzun kirpikli tesirli gözlerinin alli 
na da ıu elimle girer; " Dllnyanuı 
en ihtiyar sima11.,, 

Şapka inkılabı yapıldığı •• 
herkea bere, kasket; melon, flStl' 
Allah ne verdiyse, giydiği zamall 
gazete sütunlannda çıkan resi~ 
ler baştan ayağa kadar garabet 
nllmunesi olmuştu. 

O sırada ressamlarm fırçası 
himmetile bir çok sanklarm m~ 
lon şapka, bazı feslerin ve kal"' 
paklarm fötr, hatta bir mevlevl 
sikkesinin silindir şapka yapıldı• 
ğını hatırlarım. 

Bu resimlerdeki zarafet, artık 
onu medenileıtiren, asrileştiren 
ressamın maharetine bağlı idi. 

Bu çevirme resimler içinde 
bir tane meb'us resmi habrıın• 
geliyor ki baıındaki kalpak me
lona çevrilmiş, fakat rcasamıll 
muvaffakıyetsizliği yOzfinden bu 
serpuı bir melon şapkadan çok 
fazla bir tencereye benzemişti. 

Mllhim şahsiyetler arasında 
gazetecilere rHmini aldırmamak 
için elinden geleni ardına koymı .. 
yanlar da vardır. Meseli şimdiki 
halde diplc,matlık yerine Heybe-
liadada balıkç.ıbkla uğraşan 
Troçki ·ıe, ihracat ofisi ıefi Ce-
mal Bey onlardandır. 

Ne Troçkioin aakalsız, bıyık· 
sız. buruşuk çehresi. ne de Cemal 
Beyin bir tllrlft ağarmak bilmiyen 
bıyıkları gazete fotoğrafçılarının 
adeselerine girme7i istemez.ter. 

Onun için Troçlri blll sakalb 
bıyıklı resmile gaz.ete aOtunlarına 
geçer; Cemal Beyin resimleri de 
ekseriya, eski zaman kıyafetinden 
bozma serpuşlarla bas:hr. 

Meşhur şahsiyetler aras uda 
resminin gazetelerde çirkin ve 
fena basılmasına sinirlenenler 
çoktur. Edebiyat, siyaset, içtima"' 
iyat sahalarında şöhret kazanmış 
kadınlarımızın bu sinirlenenler 
arasında en ön sırayı tuttuklarrna 
tabii şüphe etmezsiniz. Erkekler 
de a:ı değildir. 

Gaz.ete idarehanelerinin fo· 
toğraf kolleksiyonlannı karışt ıra .. 
cak olursanız, oralarda: 

- Ef cndiıu, resimlerim çok 
fena çıkıyor. Onan için fU resmi 
g&ıderiyorum. Liam oldukça 
bunu kullanırsaoazf 

Mukaddemesile f6nderilmif 
bazı resimlere tesadn edersiniz. 
Bu resimlerin çoğu on, on beş 
ıene eYVel çıkanlaiıı teyleı-dir. 

Herhalde gazetelerde çıkan 

resimlerinden memnun olanlardall 
birisi Liman Şirketi MüdürD 
Hamdi Bey dostumuzdur. Hangi 
gazeteyi açsamz, bugi gazetenİD 
0 Aama k6pri", •Limanın ıılah .. • 
"Sanayiin devletleştirilmesi" gibi 
bahislerini okmama. o yazının 
yanıbaşıııda Hamdi 8. in manidar 
baklflı, süzgün reamini görür.sil-' 
nilz. Bu mazhariyet, evvela Liman 
Mfidlirümüzün fotojenik olma~mı· 
dan, sonra muhtelif gazetelere 
reUiılü, düzgün Fesim gönderebi
lecek vakte ve nalc:de sahip bu .. 
lunmasındaBcLr. TopluiJne 



IOR POSTA 

Siyaset Alemi 

Bir Fransız 
ispangol 
Anlaşması Mı? 

Musolininin Bir Nutku 
Uıun ıaruan araları açık aibi 

l~iae11 İapanya ile Franaa arasında 
bir Jaknthk hareketi helirmiye baıla• t'· Bu açıkhğın eebebi, dotru, yaoh" 
'Panyol cilmburiyet liderleri tara· 
fından Fraoaanan hiiJdlmdarhk uıa
:;rlarınl himaye ettiği kanaati idi. 
L•tta, bundan bir ay kadar eYvıl 
...-.nyol meb'uaan mecllainde 
"Knrtealer.. de, •o•yallat fırkaaı 
•rklnından Ortega 1 Gaue 
r.ddetlt bGcumlar yaptı. Fransanın 

İtalya, Hasta Olan Milletler 
Cemiyetini Bırakmıyacaktır 

•Pa.nyol hududunda eski İapanyol 
Politika adamlarının oturmalarına 
lılüıaade ettijini, hatti Franıı:ıt poli
•lnln bunlara Hhte paaaport Yere
'•k ıerbeatçe aeyahatlerınl temin 
~ttltiol iddia ettL sazleri fazla Hrttl. 

l•aki hGkGmet namına bu ithamlara 
C4l•ap •erilmedl deJil. Fakat bu 
'-•aba ratmen hatip, kanaatini 
detııtiraıeditiıai ı6yledi. Bu bidlıe• 
~" •kabinde de FranH laUkümetl, 

b ~yol Cümlaur reiaiae Lejiyon 
0nıaör ni .. nıma en büyllk rütbe

liai •erdi. 

Şimdi de Franaız Bqnklli M. 
~iyonun Madrite ıribneal mevzu

hatar. Bu ziyaret etrafında ı-cyi 
°'-n nıalQmat funlardır ~ 

Almanya ile Franaa araaında bir 
l.ttp çıkacak oluna, Fransa fıpan
hıu11 hehemhal doıtlutuna muhtaçtır. 
t«hılca Akdenidn l'arp noktasında 
llllblot bir merkez teıkil eder. 

8alear adaları, franunın Afrika
~" llakledeceği askerler için mühim 
~ r ~nıet olaeakbr. Son h.:Jyan •e 
""••z deniz rnane•raları, bu haki

~ttt <lçık ltir surette gÖ•termiştir. 
,.... itibarla Franıa, fimdi İtalya n 
~ .... .nyaya karflt i.paaya ile anla-
tlhr. 

l.panyanıa nktile 300 llüaur mil
rı- P•~eta eaa• üzerinden Amerika 
• rapbta latik.ru da boıolm"" .,. 

ht-.ua l•paa1a1• Franaıı BaakalAırı 
'-rafından nrilmeai de teabit edjJ
'-İtlir. Ayraca, Şimali Afrika frao51z 
a'"takaaına .bir ok gibi .irmiı olan 

1
1Yo dö Oro iapaayol aruiainia 

F lbca be.,..ı.Uel muıtakaaandald 
d'•nııı. hukukuna mukabil Franuya 
P:•-.ri mcnubahıti!. Bu takdirde, 
'--aanua Atlu deniıi ubillerinden 

C..1to117" klrfedne daha kolay bir 
._.tte .. ker aakledebilmeai de temin 
;•ılec:ektir. Yani nziyet fUdur ; 
~· ldlt&k itillf zlmreaine yeni 
~'.ik clalaa ilin ed·yor. Fakat 
bit lnailten ne der? Bu da ayrı 

lheaeledlr. - SOreyya 

ita/yan 
r <lggareciliği 
c·. Rooıa, 23 - ltalyan tayyare-
iliii tarafından yapılacak olan 

ltl&bi111 tayyare seferi yakında 
'~lacaktır. Yapılacak seyahat 
"-tte 200 kilometre ıllratle 
~~k olaa 24 tayyare tarafın-
~lacakbr. 

T orlno, 23 - M. Muaolinl 
söylediği bir nutukta ltalyanm 
bir sulh ıiyaaeti takip ve tatbik 
ettiğini .ZSyJemİf ve demiştir ki: 

- ltaJya; basta olan Milletler 
Cemiyetini terketmiyecektir. Zira 
bir hutanın baııucunu bırakmak 
doğru olmadığı gibi, mUesseıab 
ihtimal uzak memleketler için 
mneuir olmıyan ve fakat Avrupa 
için mlieasir olabilecek olan Mil
letler Cemiyetini hiçbir memle
ketin btrakmama11 icap eder. 

-4 btıytik garp devletinin to,. 
riki me.ailİ, mtlkaddes haklan 
tanımak eıasma istinat ederek 
Avropada aaayiıi teaiı etmeli ve 
iktısadt buhranın CSnüne ~e,melidir. 

Almanyanm hukuk mllaava-
tıoa ait olan talebi doğrudur, 
fakat Almanya teılibatm tahdidi 
konferan1J i,tima edip dururken 
yeniden sil&hlanmağı i.atiyemeL 
Konferam akamete uğradıktan 

sonra Almanya artık tealihatan 
tahdidi konfeı·ansında kalmıyacakbr. 

Harp borçlan meıelesine te
mas eden M. Musolini, şöyle demiı-

tir: Bir sene evvel söyledim, bu 
iıin üzerine bir sünger çekmek 
zamanı gelmiştir. 

Tahdidi Teslihat 
Konferansı 

Berlin 23 - Frakfurt Zeyhmı 
gar:etesi, tahdidi teslihat mese
lesinde Almanyaom intizar aiya
setini tenkit ederek, Berlin ile 
Londra arasında, maruf tabirile 
ip kopmuştur, demektedir. Ga· 
zete, Fransız Başvekili M. Heriyo 
ile İngiliz Başvekili M. Mak Donalt 
arasındaki tahıl dostluğun oyna· 
yacağı ehemmiyetli rolden ve 
lngiliz efkirı umumiyeıinin Alman 
plinına düımanlığaodan bahsede
rek diyor ki: lngiliz devlet adam· 
ları, Fransaz noktai nazarı hesaba 
katılmadıkça, beynelmilel tahdidi 
teslihat sabasanda ilerilenemiye-
ceği kanaatindedirler. 

Fransanan Planı 
Paris 23 - Pöti Pariıiy~ıı ga

zetesi, Harbiye Naım M. Pol Boa· 
kurun tahdidi teslibat plinırun 
çok muğlak olduğunu, yazmak
ta Ye Pol Bonkurun teklifleri ce
surane bir mahiyette oldujınıdan 
birtakım itirazlara meydan ve· 
recektir. Demektedir. 
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~::::============== 'fiirkçeye Çevire•: M•WJ//tılt 
ltl>ipteki ~ klpyi de yatak Diye baj'ınlı Ye iki defa elile 
le tal ediyordu. Dlrdllnd bir mauya wrdu. 
._fite Yokta. Kapının efiji du•arın - Hayır babr1amıyorumJ 

bitişiğinde bulunuyordu. Ne - Çocukların ceza ol•un diye 
!lpac:ağımı f8prmlf bir halde ; k6feye dikildiklerini bilmiyor 
d~e isteditini anlamaclam 1" De- maaun? 

ı11a. Bir mllddet amtu, alnını, - Hayır bilmiyorum.. bu ne-
~llllaklarını aiufturdu •• ıonra den bir ceza olsun? .. 

&lla sordu ı Derin derin içini çekti: " A 
- Bll,Ok baban aeııi hiç ah!.. buraya gel biraz! ,. dedi. 

lciteye dikmedi mi? 11 Peki, ne IÇID mıaralan inat 

- Haaıt bir kBfeye?. olawı diye biribirine geçiriyor-
-~ Wr kit-re caaım! .. ? • Mefaıu mu yeba bile-

!t 

' 

F8flım fdarealnin onuncu aenei deniyeai m0oasebet11e ltı.lyan1n her 
tarafında büyük tesahurat yapılmııtu. 1' teırinbanide Romada 20.000 Faıtıt 
cemiyetinf ıı Erlı:&nıhU'p ReiılerI, • Viktor - EmaaOel • meydanında toplana
rak Muıoltntnln nutkunu dinlemiıtlr. Musolinl ltalyan milletinin her 
huıuıtaki kadim rneılyetlerinf saydıktan ttonra, Harbi Umumide kanını 
döken kahramanların hatıralarını yadetmfıtir. Duce çekildikten sonra 20.000 
siyı.h gömlekli, meçhul aıkt rin mlbedl önünde bir resmigeç.U yapmııtır. 
Resmimiz bir kıt'a Fqtıt gençliğinin, mera!limdeo eonra avdetin! gGıter
RlektedJr. 

Romanyanın Siyaseti 
Başvekil Beyanatta 

Siyasetini İzah 
Bulunarak 
Etti 

Bllkr•1t 23 - Yeni Bqvekil 
M, Manyu beyanatta buluna
rak, bllkümetin çiftçi programını 

tahakkuk etirmek için le,U. ietik· 
rarmı mu haf aıa edeceğini, milli 

bayıiyetini muhafaza etmek şar

tile mali muavenetini temin ıçm 
Milletler Cemiyetile mtızakerata 

girişeceğini s6ylemittir, M. Man-

.. Hllknmet, harid ıllyuette it
tifaklara ve muahedelere sada
kat ve riayetten, ibaret olan an' -
aaeYI alınli takip edeceldir. Ro
manya, Sovyet Rusya ile iyi mti
usebetler.iıı devamına taraftar. 
dır. Ve bir ademi tecavüz misa
kı aktini arzu etmektedir. Kelloı 
miNkını imzalayan Romanya, bu 
misakı kale almayan bafka bir 
misakı imza edemez." yu demip ki: 

----~-----------· .. --------------~-Vi ganada Hitlerciler 
Nümayişler Ve intihabat 

Viyana 23 - Geçen pazar 
günü öldfirülen iki Nazis'in ce· 
naze merasimi yapılmıştır. Polisin 
sıkı inzıbahna rağmen Komünist
ler bir nümayiş yapmışlardır. 
Komünistler polisleri taıa tut· 
muşlar, polisler havaya ailih at
mışlar bunun iiıeriue nümayişçiler 
dağılm ,ıardır. 

rek mi yaptığımı be.n de bil mi-

yorum. 
MıKaları ya\'llf yavat tekrar 

ettim. Bu .efer doğru ÇAkmıfla. 
Annemin çatkm yüzü karş1S1nda 
kızardım, mahçup oldum. O kaş· 
larını oynatarak dedi ki: 

- Şu halde sen evvelce mah
auı değittirdin ! 

- Bilmiyorum. Bunu istiyerek 
yapmadım! 

Başını öne eğerek : " Haydi 
git arhk • dedi, " seninle uğraş
mak çok güç bir iş. . ., 

* Her defasında daha çok ıiirler 
öğrenmek mecburiyetinde kalı
yordum. Hafızam bu yeknesak 
aabrlan almakta inat ediywdu. 
Diier taraftan bunları değiftir
miy'9 bow.ya •6 yerleriM y• 

Berlin 23 - Prusya Diyetinin 
Nni reisi intihabat bakkanda de
miştir ki: Başvekil Fon Papen, 
Nazislerin 90 ili 100 azahk kaybe
deceklerini zannediyorsa aldani
yor. 

Naıis'lerin kaybeedecekleri bir
kaç yüz re}e gelince bunlar da 
telafi edilecektir. 

bancı kelimeler koymak ıçın 

içinıdc mukavemet olunmaz bir 
arzu kaynıyordu. Zihnime böyle 
bir sürü kelimeler akıp duruyQ\
du; bunlaı ı kitapta olrudu(um 
parça)a yamamak çok kolaydı. 
Şairlerin eacrlerini nasal kar:şt1r
dığtmı annem tanıamile nevmit 
bir halde bliyük babama aolah· 
yordu. BUyftk babam ona dedi ki: 

- Hafıusı iyidir !.. Du•lar 
aklmda benden daha iyi kahyorl 
Oğlan muhakkak latif~ ediyor! 
Dayak yiyince de hat rıudaJ ka
ltyor.. Biraz da dövmeyi tecrftbe 
el l.. 

Ninem de hakkımda iyi hü
küm vermiyordu: 

- Masalları, tarkaJarı pekala 
laatuuada tutuyor.. Ş.rkJar da 
fİİl'd• bqka bir f9Y dep ki 
sanki f.. 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Yirmi yaşımı henUz bitirdim. 
Bir niıanlım var, iki senedir 
Bahriyede asker. Apğı yukan 
bir sene daha askerlik yapacak. 
Bana 1udığı buıusi mektuplar 
da izdi•aç için ailem nezdinde 
tqebbnutta bulunacağını, bu 
teklifi ilk olarak benim kabul 
etmemi rica ediyor. Ben ise yu· 
daiım mektupta alkerlitinin lıJ.. 
tamına kadar beklememizin her 
ikimiz için de çok muvafık ola
caianı .. de bir lisama anlatarak 
fimdilik bu fikirden nıgeçmelİDİ 
rica ediyorum. 

Bana yuclıtı 10D mektupta 
JUkandaki .&derimi habrlataralr 
kendisini aevmediiimin anlqal
dıtım, f&yet bayle bir fikrim YU 

İle açak · olarak 7umamı, abl 
halde teltlifi ne için kabul etme
dijimi de if'annı istiyor. 

Annem "• babam de benim 
fikrimdedirler. Kendiaini ciddea 
Sok "Yiyorum " ukerlijİllİll 
hitamını ondan beter ıabınıdıkla 

• 
bekliyorum. 

Ona bir ce•ap yazmaclu 
Milin fikrini aorma,. çok mllnaaip 
buldum. Kıu bir zamanda fa 
mltklJllml balleclecek bir cenp 
ftlineniı çok minn.ttar kala· 
c.atım. 

hıaltı Ş. Halide 

Verilecek cevap baıit kızım: 
Şimdi aiıanlaDll', o aak•liğinl 

bitirdikten Hnra ~a e•lenmeyi 
düşUnt\rsftntiz. Oğlau İfi sajiama 
bqlamıya çabııyor. Mademki aea 
de onu seviyonua. O halde te
reddDt etmekte mana yoktor. Ve
receğiniz cevapta niıanlanmıya 

ha:ıu oldaiunuzu bildirirsiniz. 
biter gider. 

b.mirde .Ekrem Nuri !leye: 

HanımteyH artık unuau elemİf 
eleğini umışhr, oğlum, boı ba
r•I. kapılma. 

Fer) at i i nli karie! 

Karınıza itimat telkin edebil
meniz Iizı mdır. Bunun ı,ın ev
veli içkiyi birakıoız. Kazancını
zın hepsini evinize getiriniz. Yu-
vaoıza muntazaman gidip reliniz 
ve dişarda erkek arkadaşlarla 
meyhanelerde filln vakit geçir
rneyiniı, ayni zamanda karınızın 
hayatını, yaşayışını, arkadaşlaranı 

tetkik ediniz ve ona g3re terti
bat alınız. Neticeden herhalde 
çok memnun olursunu:ı. 

HA "ll . ı l'EYZE 

!Jütün s6yledikleri doğru idi: 
Kendimi kabahatli hissediyordum. 
Fakat buua rağmen ne zaman 
bir ıiiri öj'renmiyo kalksam bir 
alay kelime bamam b6ceklerl 
ıibi aürll halinde i'izlice aürilae
rek geliyodar Ye tiire şekil ve
riyorlardı. 

Gece ninemle beraber yatakta 
yat ark en kitapta öğren~iklerimi 
ve kafamda aldıkları tekilleri de 
ona bıktırıncaya kadar mm1da
mrdım. Bazan buna gülerdi. Fa
kat ~kseriya bana o parçayı 
okur ve derdi ki : 

- Görüyorsun ki biliyorsun! 
Bu ıairlik oyununda zülfüyar• 

dokunur veyahut büyük babama 
zemmedici bir kelime buluomaa 
çok aertletirdi : 

( ArkllM Yar• 
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r • "Son Posta,, haftada iki defa sinema "Son Posta,, l :o!ivutta hususi muhabir' 

bulunan yegan'! Türk gazet~~idir. Ho

li.,ut muhabirimiz. her hafta bize mektup 

ıöndcrir ve •İnema ilemini11 içyüzünj SiNEMA sayfası yapar. Bu ıayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayatı .,c •İn~ma ilemindeki san'at 

anlatır. 

Sinema dünyasında mUtbit bir rekabet baıladı. Amerikan ılnemacıh~ı bugün bütün dünyayı lstiU. etmiş bir 
•aı.iyettedir. Fransızlar ve Almanlar bunun önüne ıeçmek ve •lnema aahasmda h~kimiyetl ele almak için utrat•P 
duruyorlar, çok ırüzel filimler haıırlamıya gayret ediyor!ar. Bu münuebctle Fransanın m•thul' yıldızlarından 
ilçOnün resimlerini koyuyoruz. Solda Fl~rel ve Raymon Ru1o, nğda Alis Fıld. 

Coni Vaysmüllerin Haya
tını Herkes Merak Ediyor 
Acaba Kazandığı 

Holivut ( Hususi ) - Dünya 
yüzme şampiyonu Coni Vaysmül· 
ler sinemaya geçtikten sonra 
hem zengin o!du, hem de şöh~ 
reti kat kat arttı. Çok fakir bir 
ailenin çocu~u olan Coni bugün 
bir milyonerdir. Mensup olduğu 
kumpanyası bu genç şampiyonu 
el üstünde tutuyor. Coni'nin ka· 
zancı oldukça yüksektir. Haftalık 
kazanc ı bugün için iki bin dolar, 
yani Türk parasile dö. t bin li
radır. Fakat mukavelesi yakında 
biteceği için Coni yeni makale· 
s:ni haft~da 3500 dolar üzerin· 
den imzalıyac:ıktır. 

Fakat Holivudun bugün dilden 
dile dolaşan meşhur dedikoduları 
arasında Coniye ait çok mühim 
bir fasıl v:ırdır. Burada dediko-
duJu işlere burunlarını sokan 
y ıldızlar b.l id delikanlının haya· 
t.nı şidddle merak ediyorlar. 
Bilhassa Coninin kime aşık olduğu, 
kimi sevdiği bugün İçin r.ıeçhul-
Jur. Ortaya muhtelif rivayetler 
ahhyor, fakat en doğru cevap 
vermek bir türlü mümkütl ola
mıyor. Son günlerde Caninin 
güzel yıldızlardan Barbara Kente 
aşık olduğu rivayet edildi ve hu 
rivayet • üzerine kml kıyamet 
koptu. Fakat bunun da asit çık· 
m:ıdı. Bu şaınpiy?n yıldızın merak 
edilen taraflarından biri::.i de para
sıdır. Çünkü Coni her zaman 
raras zlıktan, aldığı paran·n azlı· 

ğından bahseder. Fakat onun 
israf yaplığmı, kumar oynadığını 
gören olmadığı ıçın kazandığı 

paraları ne yaptığı şiddetle 
merak edilmektedir. Coni çok 
ıarcıdır. Hayatını ve maceralarını 

Paralar Nerede ? 
r 

I 

Ham spor, hem •lnema 
fııımplyonu VaysmUller 

kimseye anlatmaz. Bu aebet'ıe 
mütecessis olan yıldızlar merak
tan çatlıyorlar. 

Meşhur Masist 
Bir Faciaya 
Kurban Gitti 

Sineman ın en kuvvetli artisti 
olan Masisti şüphesiz tanıyacak
sınız. Sessiz filim ır:amamnda onun 
birçok filimlerini seyretmiştik. 
işte bu Masist geçenlerde Alman-
yaya gitmiş, Berlin sokaklarında 
gezmiye başlamıştır. Fakat geniş 
caddelerden biı'inde karşıdan 
karşıya geçerken sür'atle gelen 
bir otomobil Masisti yere yuvar· 
lamıştır. Derhal hastaneye kaldı
rılan bu iri adam aldığı yaranın 
tesirile birkaç gün sonra ölmüş
tür. Masistin asıl ismi Bartolomeo 
Pagano'dur ve İtalyandır. "Masist 
Alplerde" ve "Kabiriya,, isminde 
filimleri vaktile büyük bir rağbet 
kazanmış, senelerce gösterilmiş, 

milyonlarca halk tarafından al-
kış1anmu;b. • 

Masist her filmde hayırperver 
bir adam rolil oynardı. Kendiıi 
de hakikaten böyle bir a_damdı. 
Son derece güçlU kuvvetli olan 
Masist, sahnede adetleri yüzlere 
baliğ olan dOşmanlarmı tepeler
tepelerdi. Çok mHhametli ve 
hayırperver bir adam olan Masist 
kazancmın bir kısmı fakir fuka
raya dağıtırdı. 

Sesli filimlerin icadı birçok 
yıldızları beyaz perdeden uzaklaş
tırdığı gibi Masisti de çok sev· 
diği mesleğinden uzaklaşmıya 
mecbur etmişti. 

O Adam, O Kadrn 
Bir müddet evvel Danimarka· 

da çevrilmiye başlanan "0 adam, 
o kadın ve Hamletu ismindeki 
bilyUk filim ikmal olunmuştur. 

B. Planı 
Almanya bükümeti "B. plAm,, 

ismindeki bir İngiliz filminin Al
manyaya ithalini menetmiştir. 

eercyanlarından bahsedilir. 

----~--~----~-------) 

Dünyanın her tarafmda olduğu 
gibi Amerikada da filimler san
süre tAf:>idir. Amerikada her 
şehirde ve bilhassa stüdyoların 
bulunduğu mmtakalarda filimleri 
sansür etmek için vücude geti
rilmiş bürolar vardır ve bu bü
rolarda çalışanların vazifesi her
hangi bir sinemada gösterilecek 
bir filmi kontrol etmekten başka 
gösterilmesi menedilen kısımların 
gidi olarak sinemalarda gösterilip 
gösterilmediğini de gizlice tetkik 
etmektir. Herhangi bir sinema, 
sansür heyeti tarafından göste
rilmesi menedilen ~ ısımları giz
lice gösterdiği takdirde derhal 
ıinema kapatılır ve sahipleri de 
hem hapis cezasına, hem do ağır 
para cezasına çarpılırlar. 

Holivuttaki sansür bllrosu di-
ğer taraflardakinden daha geüİJ 
sa}Ahiyeti haiz bulunmaktadır. 
Bu büronun başmda Uil Heys 
iaminde bir zat bulunmaktadır. 
Uil Heys, hiçbir zaman kiçbir 
filmi kontrol etmez, fakat çevri
lecek bir filmin senaryosu evvela 
onun elinden geçer ve onun kır• 
mızı kalemile cizdiği noktalar 
filme alınmaz. Alındığı takdirde 
Uil Heys, filim şirketine duman 
attmr ve o filmi imha etmek 
için de kat'iyen tereddüt etmez. 
Bunun için Holivutta Uil Heyse 
~•Holivut kralı,, ismi verilmiıtir. 

Şunu da haber verelim ki si· 
nema kumpanyaları çok nazlı 
olan birinci ııoıf yıldızdan sonra 
en çok bu adamdan korkarlar, 

Çünkü Uil Heys çok sert ve 
şiddetli bir adamdır. Verdiği ka• 
rardan ve söylediği sözden dön· 
mesi imkftnsızdır. Bu sebeple 
kumpanya mUdilrleri bu adamdaD 
çok çekinirler. 

Eskimoların 
Hayatı 
Filme Alınıyor · 

Amerikan film kumpanyala• 
nndan biri kutuplardaki broen
lantta muazzam bir film çevir
meye başlamıştır. Bu filmin mev
zuu o havalide yaşayan eskimo
ların hayatına aittir. Filmde rol 
almak için bir çok alimler, kAşif· 
ler "Ski., şampiyonları, kutup 
seyahatleri yapan tayyareciler ve 
yüzlerce yerli Eskimo angaje edil: 
mişlerdir. Kumpanya bu filmı 

vlicude getirmek için hiç bir mas· 
raftan çekinmemektedir. Filirn 
çevirecek olanlar bütlin kışı bu
rada geçireceklerinden kumpanya 
lazım gelen tertibatı almıştır. Ar
tistler ve figüranlar · için, içinde 
bir senelik erzak bulunan mil· 
kemmel bir vapur tutulmuş v-cı 
bu vapur tam bir sene müddetle 
Groenlant limanlarından birinde 
demiri atmıştır. Filmi çevirecek 
olan maruf rejisör doktor Frank, 
bu eserin son derece miikkem· 
mel olması ı için bUtUn gayretini 
sarf etme idedir. 

En Bahtiyar Erkek 

Amerikada geçen haftalar zarfında bir mecmua tarafından "En ba~~Ö 
yar sinema yıldııı kimdir?11 şeklinde ' bir anket açılmı,, bu anket ta~ k 
bin kiıi cevap vermiştir. Cevapların tasnifi neticesinde hayret edıJGeri 
bir netice ile karşılaşılmıştır. Çilnkü meşhur erkek yıldızlardan a 
Kuper herkuten fa%la rey kazanarak "Bahtiy•r erkek,, unvanını almıştır. 

. ' 
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Afacanın Resimli Hikayesi 

Mahalleye Topuz isminde yeni bir 
afacan taşınmışh. Fakat Topuzun ku• 
.. ınundan bir türlü 1reçllmiyordu. 

.J : :············-· ~ ...................... . 
. Afacamn HikAyesi -.. . . 
1 

.. 1 1 1 1 1 1 1 Ilı 1 h 1 i l 1 1 t N 1 1 1 1 • 1 .. 1" ı 1 .. 

işkembenin içi 
Malfımya, Afacan . çok zeki 

hir çocuktur. Her işte tektir. 
Birgiio, mahallenin eskicile

rinden biri geçiyordu: 
- Esyil~r aliyim! Bakir alirim, 

lbinder yun alirim, şişe alirim J.. 
Afacan bu sesi duyunca, . o 

IÜnkti sinema parasanı çıkarmak 
iatedi ve pencereden seslendi: 

- Eskici, biraz bekle •• 
Afacan bodruma indi. Orada 

birçok ıişe vardı. Hepsini topladı 
•e kapı 6nUnde bazirg ana uzattı: 

- Bunlara kaç kuruş verirsin? 
Yahudi bir şişelere, bir de 

Afacanın yüzüne baktı: 
Ne istersin bunlardan. 
- Altı fİşe var değil mi ? .. 

Otuz kuruş ver •• 
- Aman be!.. Bezim kediyi 

'6kleteceksin bize? •• 
- Ne, beğenmedin mi? ..• Al· 

ta ıiteye otuz kuruş çok mu? 
Eb, git bul, öyle ise ..• 

Artık mahal.enin bütün çocuktan 
ondan tekinmiye başlamıt!ardı. Çünki 
önOne geleni bir yumrukta deviriyor .• 

Göranler 
Afacan kor· 

ka korka eve 
geldiği zaman 
annesinin' terter 
tepindiğini gör· 
dü ve bir köşe· 
ye sinmek jste
di. Fakat bu 
süt dökmüşlük 
annenin gözün· 
den kaçmaıoıştr. 
Hiddetle ieldi, 
Afacanı kulağırı
dan çekerek ba· 
ğırdı: 

- Söyle yu· 
murcak, misafir· 
lere •yırdığım 
bir tabak reçeli 
kim yedi? 

- Vallahi 
bilmiyorum an· 
neciğim .. 

- Sen ye• 
din.. Biliyorum .• 
Yerken gören• 
ler var .• 

Çatmak iatiyenler de ne yüz bara• 
kıyor, n~ de kulak ... 

A(acanla Cingöz bu ı.orbayı kor
kutmak için bir çare düşündüler. Bir 

gün Afacan çetme öniln de Topuza 
yakla,t•. 

Gıdıklamak 

Cingöz, ka ... 

ıı kaldınmdan 
giden sıska bir 

adamı göstere
rek: 

- Zavallı 
dedi .. 

Afacan sor
du: 

- Neden za
vaUı ? .. 

- Dört ay 
evvel çocuğu 

öldü.. O günden· 

beri hiç gülmü· 
yor? .. 

- Nasıl olur 
canım 1 

- inan m1-
yor musun?. 

Y abudi Af acanm pırıl pırıl 
Yanan gözler~nden anlamışb ki, 
hu çocuk müthiş zekidir. insan· 
lar için yahudiler bir, Afacan da 
iki kurnazdılar.. Y abudi şişeleı·in 
iriliğine dayanamadı: 

-Fakat an· 
ne, ben kimıe· 
cikleri görme• 
dim ..• 

Atacan - Sevglll Allahım ... Ne olursun ... Yarın aabah denize 
bir fırtina ver de hesap hacamız KadıkllyUnden mektebe 

- Ba dört 
ay içinde bu 

adamı gıdıkhyan 

olmadı mı?. Gı

dıklanınca da gOl:
müyor mu? .• 

- Haydi, nazilen mal sat
nıa.. Y egirmi beş kuruş vereyim 
de 'fer şunlari bana .. 

- Olmaz, otuz kuruştan aıa· 
iı vermem .• 

d 
Yahudi bir iki dakika düştın

G ve razı oldu: 
., _ - Pek alim.. Dediyin olsun. 
;::aıa senden bir şey ıormakli
••lll ilAzim. 

- Siyle •• 
.., - Ben eıyicllikten ayrilmak 

gelemesin ... 

istiyorum ama ve likin öyle bir 
iı ararım kim, aliyim on paraya, 
yiyeyim, hem da satayim yene 
on paradan 1. 

Afacan bezirganın uzattığı 
otuz kuruşu cebine attıktan son· 
ra bir lihıa düşündü ve sonra 
cevap verdi: 

- işkembeci ol yalıudf.. iş· 
kembe al, içini ye , dıpnı, yene 
aldığın fiata satarsın ••.. 

"•-n Bey - ao •er kuru, mu, dedin? Çok pebah yahul.. 
k8,IU - Ne ,apeltm lleJlnt •• Rltyden lturaya oennctye kadar 

... n P••••• verdik •• 
AfaCan - (Alllarak) Sen tavaldarı lilİ"fftcl mevlde lllndlrmlfii 

.. 1' ....... ? .. 

Dersler 
Ge'ıe de gelmese de, 
Hocamız esnese de .• 
Bulunmaz hendesede, 
Kolayı kıraati rı •• 

* Hesap eden t'lzülür, 
D:z bağları çözülür, 
Ke;rat gibi bü:ı.ülür .. 
Heaap dersini atınL. 

* Ya cografya rnografya, 
iki olmaz bir Asya •• 
Nerededir Amasya? •• 
Bılme:uen tuh •anaL 

* Tarih kuru masaldır. 
Denisale yben saldır. 
V edik knnavaldır, 
ff an oltan Nuh .. nL, 

* Haydi durmayın sayın 
Keramet aayıklayın, 
Bupn kaçıdır ayın? .. 
Bilmuıenia it fenr. .. 

* Bakın ba)'l'&m yakl aıta. 
Sıhrlar bini •fh .. 
Çat .. ın ıabır tatb• 
Top atarsak İf fena ... 

Kendi Ağzı ile ... 
gece sokakta: 
-Affedersiniz Beyefendi.. Yol· 

. da polise, bekçiye rastladınız mı ? 
- Hayar, hiç görmedim J 
- o,ie ise aökil ~kah• 

cüzdanla aaati L. 

Bir Facia 
Afacan coğrafya dersine 

kalkmıştı. Tahtada renkli bir 
harita vardı. Muallim henllz suali 
sormamıştı. Bu sırada gözlerini 
haritaya çeviren .Afacan heyecanla 
bağırdı: 

- Aman efendim ! .. 
- Ne var, ne oldu ? 
- Otuzuncu tul dairesile 

40 ıncı arı dairesi arasında bir 
tahtakursuu &lmllf 1 •• 

• 

Baba Hindi J 

..:. Kardeıim, dedi, aen kuvvetli· 
ain. Biz şu ip bir türlü çekemlyeruz. 

-Şu iyiliği bize yapıver.. Topuz gu
rurla uzandı, ip\ çekince ••••• 

1 

. : . . 
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: Koçuk Fıkralar : 
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Banyolara Hazırhk 
Geçen bahar Afacan bir gün 

evdeki tavuklardan birini almış, 
ayaklarım bağlamış, bağırta, ba
ğırta tüylerini yolmıya başlamıştı. 

Bu ı rada bahçeye Cingöz 
girdi, arkadaşanın bu insafsız ha· 
reketini görünce kızdı : 

- Günah değil mi Afacan ? 
Neden zavafünıo tüylerini yolu
yorsun? .. 

Afacan tavuğun son tüyünü 
de kopararak cevap verdi : 

- Deniz banyolarına hazırlı· 
yorum Cingöz. •• 

Beş Kardeş 
Afacan Cing6za sordu: 
- Senin kaç kardeıin vul. 
- lk; .. 
- Benim bct-~ 
- Amma yapbn ha... Senin 

de iki değil mi? 
--= Evet amma, babam bana 

dayak atmak istediği zaman dai
ma elini g6sterir: 

"Bak beş kardeşe!" der .•• 

Afacan Türktür 
Cingöz elinde bir gazete, ko-

ıarak geldi: · 
- Afacan, bak senin isminle 

bir gazete çıkmış 1 
- Nedir o? 
- Afacan •. 
- Bakayım? 
Afacan yazılara, resimlere 

dikkatle bakb, baktı : 
- Yok. dedi, olmamıt 1 
- Neden? 
- Bu ben değilim ? 
- Niçin? 
- Çünkü ben ne Almanım, 

ne Fransızım, ne de İngiliz •• 
Afacan hallı muhliı Tlrkt&r. 
Bayle ıaçma olmu.. · 

o (] 
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Paşa Şama Gideceğine Bir Türlü İnanamıyordu 
Mulıarrlrl ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-167-

Bu zarf parçasını Mehmet 
Paşaya verdi., Bizzat konağa 
kadar gidip bunları getirmesini 
ıöyledi... Mehmet Paşa, evveli 
Yıldıza gitti. Zarf parçasını hün
kara göndererek yapılacak mu
ame!cyi iıtizan etti. AbdOlhamit, 
revolverden maadasmın verilmesine 

we oğollanmn görüştürülmemesine 
emir vermekle beraber Paşanın 
müterakim maaş ve tahsisatınm 

ela derhal te.11viyeıini Başkatip 
T ahsip Paşaya söyledi. 

Çerkes Mehmet Paşa, Yıldız

f 1an çıkarak doğruca Fuat Pata· 
ı:ın konağına koıtu. Elindeki 
pt1ıulayı Fuat Paşanın oğullarına 
verdi. Kendisi salonda bekledi ... 
Bir müddet sonra haurlanan eşya 
f 1ehmet Paşaoao önüne getirildi. 
Pş. bunları dikkatle muayene 
rtti. Sara revolvere ılelince, sanki 
bu hususta hiçbir yerden emir 
almamış ta kendi tarafmdan ıöy• 
lüyormuş gibi : 

- Canım, buna ne lüzum 
var. Hem de biliyorsunuz ya, 
-,; apura girerken bu eşya birer 
Lirer muayene edilecektir. O 
zaman belki beni de mes'ul 
ederler. Ben vat: urdan ç kar
ke:ı usukacık kendi rovelvc
ri oi papya veririm. Biz yaban
cı değiliz ya... Çerkeziz.. Hepi
miz, bir kavim ve kabiledeniz. 

Dedi. Pqamn oplları, bu 
aözlere bıyık altından gülmekle 
iktifa e1tiler. Ve bu gülilıle de: 
C Senin rovelverinl gizlice paşa 

babamıza vermiyeceğini çok iyi 
biliriz. Sonra da, senin gibi bir 
adamm bizimle ayni kavimden 
ve ayni kabileden olduğuna da 
teessüf deriz. ) demek istediler. 

Bu esoada saraydan bir yaver 
geldiği ve kendi:1ini görmek iste
diği Mehmet Patoya haber ve
rildi. Mehmet Pata, bulunduğu 

yerden ayrılmıyarak : 
- Buraya gelsio. 
Dcdı... Yaver, salona geldi. 

Gelen yawer Zllefln lsmail Pa
fADIR biraderi, 9hari kaymakamı 

Nihat Bey)di. Nihat Bey uzun 
INytldl gayet nuik ve yak"ıkla 
bir zabitti. Hatta bu meziyetleri
n• binaelldir ki bir defa Abc:Uıt
•amidin etnrile Sadrazam Sait Pa
tamn konağ.nda mühim bir aık 
rolü oynamıt ve hu vazifeyi cid
den muvaffakıyetle ikmal etmi9ti. 
Nihat Bey, evveli Mehmet Patayı 
ve •onra orada duranlar1 bUyftk 
bir nezaketle selimladıkbk sonra 
Mehmet Pqa ile bq dakika ka
dar huSU9i surette görlıtll ve 
tekrar saraya avdet etti. Görü
tülen teJlerin ne olduğu ititil
memişsede, her halde artık va· 
punm deıbal hareketi hakkında 
aaraydaa emir getirdiii lıiasolun
makta idi. Çinke Nihat Beyin 
avdetnadoa aoara Mehmet Pqa. 
tellflanarak bir • enel koaak· 

l tan ayrılmak lıtemiıti. Mehmet 
Pata avdet ederken Fuat Paşa• 
nın oğullarmdan biri ile paıanın 
istediği Ufak ta hazırlanmış, be-
raber gitmek istemişlerdi. Meh
met Paşa, derhal buna da itiraz 
etti: 

- Yooo.. Bunu yapamam .• 
ÇOnkO vapur, Kumkapı açıkların
dadır. 

Ben sandalla gideceğim. Ya
nımda yabanca adam olduğunu 
görürlerse, mahvolurum. Hem 
camm, telAt etmiye ne lüzum 
var. Bakalım paşa gidecek mi 'f 
Efendimizin haJi malUm. İster 
misiniz, şimdi bir irade gelsiD de : 
(Haydi, Fuat Paşaya söyttyin •• 
Gitsin konağında otursuo. Etliye. 
sütlliye karJşmasm ) deyiversin., 
Aman, ben geç kaldım.. Allaha 
ısmarladık. 

Dedi ve Paşanın oğuUannın 
cevap vermesine meydan kalma
dan arabasma giriverdi. 

Mehmet Pata, doğruca ~ik
taş iskelesine gitti. Orada, FJat 
Paşnmn ınuhafazasıoa memur 
olan ( Dragon Faik Paşa ) ile 
yaveranı Hazreti Şchriyarideo, 
Binbaşı Raif Bey de kendisini 
bcklemelitelerdi. Bu it<i zati de 
yanına aldı. istimbota atladı. 
Daha hala kömür almaya uğrqan 
izzettin vapuruna doğru gıtmiye 
başladı. 

Fuat pafa, vapurda fena hal
de sıkılmaşh. Filhakika ona 
(Şam) a a-idecejini söylemişlerdi. 

RADYO 
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fataoblal 1200 metre l~ M :11 rr f 

11. ile l\fahuı ıt n. tar, fırıtlaıı .ı':ı ırk·ı 
kons r, 10,:-ı or ., ır:ı, !..I llıkıu t 

H1z ı 11. i o nrl,:ıda,ı m t.ır· fından 
:ı"nıurka "'ız. 

BUlcre, - 31H ıotre • ı H '"o da· 
rtilfüııunu, "0.40 ıarl ı ko ı"t ri, il 
Ealoı orkf:slr 51. 

Roma 141 ıııetrı ~1 ~r.ııı ufon. 
He;2rat hJ ııı-••;t :.o \lırı.ıııc.ı 

ı1 r • .!:!,!W Mi lı fllr ılır, ~ı. ı) Z ı,.,· 
reıı •t •ıı ıı.ı il. 
~ı, tı kıtap H' ııııılıarrir, 21.~i fıa if 
k< n er. 

Prat < 8~ ırıetre .!O Brı no'da:ı 
ı, ı.;ıl, 21,a) uli filmlrrden p.m;alar. 

vı,... - 5l ı !l'llU 20.1 ı A \da 
opl•r ısı, 23.30 orkc tra. 

Peıte (fı.)0 metre} O. Jl) ı ptr ı ı r
~.ıharı, 22,4:l lıabt·r, 2·1 gr .. nofoıı, :..ı it> 
t;ıı:;; l ı orkt<,,tra ... ı. 

Varıowa ( Hll metrı !O tıı• 

sahabe, 21 hahıın.u'an bır ~~rttlı. 

llerlin - t 6:-ri m• n -O,. ._orı8ı•r. 

25 Teşrinievvel Salı 
latanb•I 1200 ın•tl'•) - 18 ork 111.ra, 

19,ı.; alaturka 19az, 21 graınofon ile 
opera parçal&rı. 

Blt&tef mM mtlN) 21 fit it ROlo, 
:.!l,25 ıarrlu korııerl. 

q.ıant - 480 tnetra 9'> h ıı ızca 
dere, 21 keıuan konıeri, 2J,40 A' ru
padn bir gezıııti. 

Roma- 441 nletre) :?1 gramu oıı, 
21,45 karıtık konser, 2~130 •O ~atın· 
daki gen\ k11. isminde bir konwcli. 

Prat - 488 metre :.O g 7.0le ha· 
herlcri, 22 Hu ıarkıları. 

Viyana --! uı 7 uıau• ~o,:m Laik 
koneeri 21.40 lıpaa1ol ıarkduı. 

P•tte - ( 660 aıetn J 20,30 t iga· 
rol\\&A evleamNI iaatadekt l'ra&Rlll& 

Fakat o buna bir ttırlll inanmı· 
yor; kaptam çağınp sormayı da 
bir tllrlU gururuna yediremiyordu. 
Yalmz, uzun aUren bu k&mOr 
ameliyatından, herhalde uzakça 
bir yere gideceğini tahmin edi
yor; buna binaen, pek sevdiği 
ve hürmet ettiği ihtiyar valdesile 
veda edemediğine llzüm Oılim 
üzülüyordu. 

Uzaktan Mehmet Paıamn 
geldiği iıtimbotu görftnce sevindi. 
Hiç olmazaa •ullarmdan biri 
gelecek, onu l'Öl'ecek, H9ailİ 
an•cai1oa teeelli verecek haber
ler gönderecekti. Bir de istimbot 
gelip vapura yanqarak içinden 
yalntz Mehmet Pqa ile Faile P ... 
p ye bir de Raif Bey çıkınca 
Fuat Papmn teessür ve asabi
yeti arttt. Nitekim Mehmet P•ta 
da vapurun Nlonuna ıu ınce 
bunu aolamlfh. Bunun içindir ki 
pqaya karfl olan lalrmetini, 'deta 
pldabanlak derecesine ç.karnı: 

CArk•• var) 

Şehir Meclisinde Gürültiİ'
lü Münakaşalar Olacak 

( Bqtaraf ı l iac; aayf ada 
m0za1cerelcr faptlması kuvvetle 
muhtemeldir. Mcdis aza1ar.ndan 
bir kısmı ~ıunek •e oilhaasa süt 
meselesi mn lcökündett halledilmesi 
açın Bcl~diyenin aüratle tedbir 
almaum ileri alirecelderdir. Bu 
laulUSta aza arasında daha fim
diclen bu~ mahiyette 19ünaka
şalar başlam fbr. 

Pek yakanda 

ARTİSTİ K'te 
Fransızca sözlü film 

ZAFER 
Fransız tayyareleriuin zaferi 

iizerine yaz hmş ve 

B R l G i T T E HE L M ve 
ANDRE LUGUET 
ta·afından temsil edilıniştir 

İZ MİRDE 
H A L K E V 1 Tiyatrosunda 

Çarşanıba aktaıuı 

OTELLO 
.$EKSP1RiN BÜYÜK HAiLESi 

Sahft•J" koyan 

ERTUtRUL SADETTiN 

Dişinizi mi? 
Ted.ı'>i 

ettirecek iniz? 

Methur doktor
Jarm adresleri 

Son Posta uın 
KUçUk Hanlar 

sütun undadır. 
Pazıırteal • P• .. mbe 

komedlıl, 23,SO Salon orkestrası. 
YartOft - (1·'11 metrtl 20,00 JUUI~ 

kili muabebe, il halk koueıi. 
BerU. - ( 1831 ••••) 21 Kof'• 

ıarkılan. 

K.. ,. 
omur Ocaklarımızın 

Hayab 
--llllllllİi---------- 9 ---Yo.ıan: A. Nolm 

Zonguldak kömUr hawzaaı .• a aH alarak lllrlkaç gUndellfterl 
nefreltlllmlz bu tetkik rezllarınd• k..-llertmlz, en mUhlm leli~ 
881 merkezimizin umumi lf manzara81RI gllrUJOPlar. Bllllaa .. 
•melenln c;alıfllHI ve r•fama ...-arına tema• eden bu raze. 
lardan bugUn de lfçlnln lf -6 halklandald lkıan11 okuracak•ınız.) 

Bir maden mevkllnde Lavuar ln .. ata 
· 1 Nihayet Temyiz mahkemem 
iş S~ati Ve Para Ticaret dairesi 9'.!9. 442 ve 

Kesı•mıerı• 929 - 136 doıya numaralı daY_. 

Zonguldak, ( Huıusi ) - Milli 
hükumetimizin, lıtiklAI harbinin 
en ta&raretli bir devresinde. da· 
bili n harici binlerce gaileye 
ragmen, amelenin lcil ve hayati 
ihtiyaç)anaı bir an ewvel te
inin için çıkardığı, 10 eyl61 337 
tuihH •e "Zonguldak k&mllr 
banası ~ıine mahıus ka
nunda., diyor ld : 

"'- fesai, yevmİ)e alelitlak. 
::;ekiz saattir. Bu müddetten fazla 
çalışıoıya hiçbir işçi icbar edile· 
mez. aati mesai haricinde çalış

tırma tarafeynin rıza \'e muvafa· 
katile ıki kat ücret~ tabidir. Talı-

larının 17 - 12 29 tarihli boıma 
kararile, takip edilen yalnıt yol
ları kapamıı Ye Natinden fazla 
çahıma ticreti davalarının banal 
yoldan ,Orlttlllecefi aarahaten 
tayin edilmiftir. 

Kurnazc• Bir Uaul 
Temyiz mahkemesinia amele 

Ocretlerinin saat beaabile tayin 
edileceği tanındaki kat't Ye tarih 
kararı lberine i• aahipleri, iki 
kat ücrete tibi saat paruı cla
Yalumda en bliylk iıpat naata• 
olabilecek, amele ücretleri iıtib
kak bordrolarının tanziminde yeni 
bir tarz bulmuılardır. Bu ince •• 
kurnaz buluı1a, .ekiz uattea 

tezzem.ıo nüzul '~ !<IUUt için ge- fazla çalıpn amalenin iatlhkalu, 
çen müddet ckiı sallte dahildir.,, bordrolarda - kanuna uyrun bir 

K&nür istihsalahmıııo gayrita- şekilde - iki kat verilmit aibl 
bil bir pldtde dütmemeıi, bilikiı ghterllmif, halbulri hakikatte 
ecnebi pazarlarının istediklerini gllode 12 saat çalıtan bir amele-
inu•z surette karşılamak için nin aldıjı ıtındelik llcret, 8 ..-
her sene istibsalitao f azlalaımaaı atte bak ettiii ücreti bir aaıltim 
hedef tutan bugünkü mesai tek· bile tecavöz etmemiftir. 
linc nazaran ; fazla çahşbğı aa- Bir hokkabazın, elçabukluia 
atlerin ücretini iki kat almaS1nı marifetinin içyüzünU ötrenmek 
tartile, amelenin ıekiz aa•tten 
fazla İf görmesini tabii Ye zaruri iıter gibi bir biale meraklandıiJ-
addetmek lizımdır. naza emin olduğum bu "bulut" WI 

Fakat, sekiz saatlik mutat mahiyetini anlatmadan enel yeni 

mesaiden fazlası için kanunun 
emrettiği ik.i kat ücret babai; 
kanunun tarif ettiği tabii mecr~ 
lardan aynlarak çok karıtık saf
halara dökülmüştiir. 

MUhlm Bir Mesele 
Bir hikimirniz, evvelce bahsi 

geçen, "Zonguldak amele huku
ku,, isimli eserinde çalııma saat
leri ihtiliflarından doğan davaları 
en sarih ve vaıih bir tekilde 
anlatıyor: 

•1, saatinden fazla çalııma 
ücreti meselesi çok mühimdir. 
Bug&nkn mesai ıekline ve tarıma 
g6re, • bu noktada madençi ile 
a111ele1tin daima biribirlerile çar• 
pttacaklan tabiidir. lbtilifın, 
mahkemeye nakledildikten aonra 
ehemmiyeti daha ziyade bayllr. 
Çünkii fimdi7e kadar muhtelif 
zamanlarda birçok davalar açıt. 
d.iı halde hiçbir dan mlapet 
ftya menfi kanuaa uypn bir 
tekilde neticetenmemiftir. ÇDnkD 
hiçbir iddia ve mDdafaa kanun 
maddelerine uydurularak yapıt
mamlfb. 

" - Şimdtye kadar açılan da· 
valarda iddia, amelenin yMmiye 
ile çahşbğı, mlldafaa da, yevmiye 
ile değil aylık Ue çalaıtığı hak· 
k1Ddadır. Halbuki, amele kanu
nwaa 16re, amele ne yevmiyeci, 
ne de aylakçıdır. Çahıma Ucretini 

-t laeubile " aut lnrill• 
alaeakbr. 

ve kliçllk bir i.titrat daha ya~ 
mak inerim. 

Havzada amele meaaisiai, ka
nuni çerçeveler dahilinde en dG
rüst idare eden muhakkak ld 
miW mtleueaelerimizdir. 

Havza ameleai hakkında 

zaman, zaman bazı vukuhus, 
ihatasız ve binnetice yanbf Daf
riyata rastlıyoruz. İfrat Ye tefrit 
fibi iki zıt kutup arumda ko
ıutan bu kalemler arasmda - bir 
iki mOateıaasile - hiç değilee 
bir fototrafça görfttli yapabilen. 
maale.ef, enderdir. 

Meaell, şimdiye kadar, muh
telif boy ye renklerde çıkan bir 
mecmuanın bqmuharriri olu bir 
ut, geçen yıl içinde Zoaguldaja 
plmiı Ye iç pllk bir miaafir.. 
ilkten aonn bel'feyi tetkik ede
bilclitin• zahip olarak ıanteaia-
de: 

"K6mlr firketleri,., "Türk 
k6m8rleri " , • amele ba1ab •• 
.. amele birJiti" , "za..ıh Tllrlı 
klylllerin aibi cazip ..... Biti
li baıhklarla kocaman bir mr 
kale yumıfb. Makale aahibi. 
baa noktalarda iaabetli 16rD1ler 
yapmasına ratmen amelenin mr 
sal uatleri babainde, tetkik 
yerin• ifittilderile iktifa etti
iinden m.lerile dlfBnmekteD 
azak kelemaDf Ye tabii olarak 
ifrataaplaamafta. 
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TİMURLENK 
- 124 - Muharriri : 1'- ~ 

Timuru Kıskıvrak 
Bağ la yıverdiler 

Bu ses, apaçık kendisini ça· 
ğırıyordu. Demek ki pusuya t~ 
tuJan adam, yahut adamlar onu 
tanıyorlardı. Oralarda bulundu
iunu biliyorlardı. Böyle olmasa 
hile onlar müşkül bir dakikada 
kendisini hatırlıyorlar demekti. 
Acaba bu meçhul aşmalar kim
lerdi, pusu nerede idi ve kendisi 
adamlarım çağırmadan tehlike 
)'erine koımab mı idi ? 

Timur, ancak bir saniye dft
filudü, tek başına giriştiği çar· 
PlŞma demlerinde olduğu gibi 
hesap ve kitaba ehemmiyet ver
medi: 

- Erkişi, çağırılan yere gideri 
Diye söylendi, hemen yürüdil, 

sesin aksettiği istikamete doğru 
koştu, önünde bulunan suyu yil· 
rüyerek geçmişti. Ayağındaki 
çizmeler, su 

6 

işlemez cinstendi. 
Öylede olmasa minimini bir dere 
Önünde geçit aramak onun şa· 
n:ndan değildi. icabında yüzerek
te o t-ngeli çiğneneyebilirdi. 

Tirmr cidden heyecan içinde 
idi. Ar!ık ormandaki karışık ve 
bayıltan ıtrı duymuyordu, ağaç· 
ların şiirini anlamıyordu, sulardan 
akan nağmeyi işitmiyordu. Yal· 
tıız kendisini imdat çağıran 

adamları düşünliyordu ve eli 
hançerinde, gözü ileride, av ko· 
l<usu alan bir kuş gibi koşu· 
)'ordu. 

Bu koşma, ormanın öbür 
Ucuna k&dar sürdü, orada birta• 
kım adamların köşekapmaca 
oynar gibi ağaçtan ağaca kaç· 
t.klarmı, biribirlerini kovaladık
laruu gördü. Bu adamlardan iki
ai kaçıyor, dördü de kovalıyor 
gibi idi. Kaçanlar, derviş kılıklı 
kovalıyanlar çerkez kıyafetli idi. 
Kaçanlar silahıuzdı, öbürleri hem 
kılıç, hem hançer taşıyordu. 

Timur manzarayı görünce du· 
talcladı, kollarını kavuşturup sey
re daldı. Vaziyete göre kendi
sinden yardım diliyenler, şu ka
ça~lar, ağaçların arasına sığınmı• 

Ya çal1şanlardı. Pusu kuranlar da 
Çerke:r; biçimli adamlar olacak· 
lardı. Fakat iki kişinin dört ki
şiye karşı duramaması çirkindi. 
~!csak Cihangir, bu çirkinlikten 
'grenmişti, bitaraf kalmak isti• 
Yordu. Hatta ileri atılıp çerkes· 
h:ri dur<lurınayı ve dervişleri 
}'akala} ıp sili elemeyi bile tasar· 
lıyordu. Onun taşıdığı zihniyet 
herhanı i bic erkeğin bu kadar 
hasit bir hücum önünde kaçma· 
'1nı mazur göremezdi. Bu sebeple 
~uruyordu, manzarayı dikkatle 
ernaşa ediyordu. tutulması mu-

"af.k. <>lan yolu dUşünüyordtL 
Bır aralık dervişlerden biri 

nedense sendeledi, düştü. Çer
keslerdeo ikisi hemen abld,, dü

'~.n .. adamın öldürüleceği apaçık 
ıorunliyordu. Çünkn hücum eden 
ler, hançerlerini çekmişlerdi, 
•ınansıı saldırıyorlardı. işte o an· 
:a ~i~ıurun düşüncesi değişti, 
endını yardıma çağıranların yi

ne kendi gözU önünde öldiirül
nıelcrine razı olamadı ileriye 
doğru hızlı hızlı yürüm~kle be
raber bağırdı: 

- Hey baba yiğitler durun, 
llliskin dervişe ilişmeyin! 

Bu ses, muhacimleri durdur
nıakla beraber henüz yakayı ele 
•~rmiyen dervişi de canlandırdr. 

O, kendini kovalıyanların vllcude 
getirdikleri dar ve müteharrik 
halkadan kurtuldu: 

- Var ol Ulu Hakan, Fazıl 
kulun uğruna kurbaof .• 

Diye bağıra bağıra beri tarafa 
koşmıya koyuldu. 

Çerkes kılıklı adamlar ıaşkın 
şa1kın bakmıyorlardı, ne yapa· 
caklarmı takdir etmiye savaşı· 
yorlard1. Fakat Timur da ansızın 
duraklamıştı. Dervişlerden birinin 
kendi baş hafiyesi, baş casusu 
Fazıl Bey olduğunu anlamak, 
birdenbire ayaklarını köstekle
mişti, ileri gidemiyordu, onu 
bekler gibi dinelip duruyordu. 

O hiç umulmıyan bir yerde 
Faz•l Beyle karşılaşhğma değil, ken· 

di büyük ordusunun yam başm· 
da en kıymetli adamlarına pusu 
kurulabildiğine hayret etmişti. 
Fazıl, bütün ömrünü maceralar 
içinde geçiren bir adamdı. Bir 
vilayet valisinin sırrını çalmak 
için kadın kıyafetine girmiş, ken
disini ~alayık olarak sattırmış ve 
valiye odalık rolü oynıyarak iste
diğini öğrenmiş, bir kılına zarar 
gelmeden de o tehlikeli vaziyet~ 

ten yakasını sıyıra bilmişti. 
Bu kadar becerikli bir adam, 

belki şu pusudan da postunu kur· 
tarmak çarelerini bulurdu. Likin 
şu çerkes kılıklı adamlar, büyük 
orduya bu kadar yakın bir yerde 
ne cilr'etle yol kesenlik yapabi
liyorlardı, Fazıl Bey gibileri 61· 
dürmiye kalkışıyorlardı? 

· işte Timuru ıaşırtan bu idi. 
İlkin basit bir kavgadan ibaret 
sandığı şu işin ucunda siyasi bir 
taarruz kokusu ıe.zerek celillan
mı}'a baıhyordu. Fakat yine yt1• 
rllmiyordu, bekliyordu. Fazıl Beyin 
0 Ulu Hakan,, diye bağırmaıile 
mubacimlerin kendi h.üriyetini 
öğrenerek telaşa düşeceklerini 
umuyordu. Halbuki iş hiçte onun 

umduğu gibi olmadı. Çerkesler, 
çok kısa bir duraklamayı mlltea-

kıp, yere düşen dervişi de biraka· 
rak, ileri atıldılar, F azılm ardına 

düştnler. Onu kovalarken cihan
gire doğru yaklaşmış oluyordu
llr. F nkat o, demir bir sütun gi· 

bi durduğu yerde yine hareket• 
sizdi, hiç bir tehlike sezinsemi· 
yerek kaçanı kovalayanları bek· 
liyordu. 

Fazıl Bey önünde, dört çer kes 
arkad~ ağaç kümelerini yararak 
geldiler, yirmi metre kadar Ti· 
mura yakınJadılar. Kovalayanların 
nefesi F üzıl Beyin ensesini }~kı
yor gibiydi. 

( Arkası var) 

&romura\ 
• Kno\l • 

25 senedenberi 
sinirler\ 
teskin edid 

. herval<it 
teh\ikesız \le 
en çol< istimal olunan 

bir ilaçtır 
, :~c e.ııl· 

b lkimya ıa .. ~ı, 
ttromur31, ~ • ı2r~r•ıt bir v1· 

• C bll~blllU:I 
"''~ \ .. ·tahıJ.nJ.Lr. 
trnJn mu~ • . ~ tUP4 

ıııpr\mtYI ı.a•ı 
ıl) ,.c. ıo ı.o de ı cc;cıc ıl< >111hr. 
\(r.it <Ct31\C\Cr 
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Biribirile Hiç Geçinemiyen 
fki Amerikan 

Darülfünunu 

1 - Hidleede 
en alır yara
lanan Frank La· 
key. 

& - Oenç kı:.. . 

asıl kaçıran Bar 
ne• Fredrlk. 

2 - Genç kızı 
ka çı rar. ıar dan 
Hamton. 

6 - Kırallçeyl 

Kloruformla uyu
tan Stanley. 

3- Boynu kt· 
rılan Şarl Lav 

7 - Hldleede 
ellnden yarala
nan llnkolen. 

4 - Barne•ln 
evini basanlar· 8 - En ağır 
dan Fred Horn yarah. 

Amerikan Dariilfnnun gençliği ı Gelen gençlerin cümlesi de ken· 
çok serbest bir bayat yaıar. Bu disine .yabancıdı~. Fakat ~nl~r, 
hal memleket gençliği arasında mektebm kurbagaları yanı ilk 
bOyük bir rekabet duygusunun sınıf talebe#ii olduklannı, tertip 
doğmasına temin eder. Bu reka- komite reisinin emrile geldiklerini, 
bet y1;1rışı, son zamanda memle- otomobille hemen gidip bazı ıey· 
ketin iki büyük ilim mliessese- ler görilştnkten sonra tekrar geri 
ıi arasında derin bir uçurum aç- getireceklerini söylemişlerdir. 
mış ve bir felaketin vukuu güç· Mari Luiz hiçbir şeyden şüp-
lükle atlatılmışhr. Hadise şudur: helenmemiştir. İçine bindiği oto-

Kanzas Si ti şehrinin yüksek mobil bUyUk bir sür'atle şehir 
Mühendis Mektebi talebesi, öte- haricine doğru yol alırken ağzına 
denberi idet olduğu üzere sen~ tıkanan mendilin tazyikıyledir ki 
lik bir balo tertip etmişlerdir. vaziyetin fevkaUdeliğini anlamıştır. 
Bu p-ı ektebin yakınmda Missuri • ~ . . . 
f l f fakiiltesi vardır Her ue· Sahue hır kır evıdır. Mart 
e se e • L . k d" . . h=-d' 

d · ı'ki nıeldep talebesi ara- mz en ısını :jaşırtan a ıse ve 
en ıse, v k 1 d"l' tf .. 

sında anlaşılınaz bir geçimsizlik agzına tı ı an men ı m ~eşre ıgı 
h"k" sürmektedir. klorforrn kokusundan bır parça 

u K~zans Sitinin müstakbel mu- kendine ~~lebiln_ıiştir. Karşısında 
h d' teri tarafından tertip olu· yakışıklı bır dehkanlr vardır. Ke-

en bısalo hazırlıkları işte bu se- mali nt>zaketle genç kızın önünde 
nan ' •v 'J k f dT 
rait altında başlamış, müsamere· ıgı ere a ı ıy~~ ve M: . d" 

· l klıg~ ını temin etmek için - Affedersımz, ıs, ıyor. 
nın par a F ı · · k k .. h d" bir de kıraliça intihap edilmiştir. a c:at sızı aç rma .ve mu en ıs 

B d'Jberin ;smi Mari Luiz· dostlarımıza güz.el bır oyun oy-
Batte~filddir. Amerikan güzelliği- nıyabiJm:k için başka çare yoktu. 
. l dıran bir c ..... 1·Lesı· var· Bu soz :ıenç kızın kaşlarını 

nı can an cu. c d b' ti . d d w 

tlır. fakat Amel"ikanın müs- çattır ı, asa ıy~ e yenn en og-
takı:;ı filezofları, mühendis nam· ruldu ve. ~ık.ştı. . 
zetlerinin bu muvaffakıyetlerini k -: ~~hykor musu~udzd kıl bu ha-
çekememektedirler. Ve kendileri- re etmm anun şı . el e ceza-

ıc. bır" plAn tertip etmi•lerdir larıdırır. Namuslu bır genç k zı 
ne gure -& • l l h 0 l b' d. · l k 

Bütün bir şehrin sabırsızlığı zor 8b.
1
? ~~o 

1
1 e ın ırıp nas ı a-

l k 1
. çıra l lrSIDIZ 

içinde ha o a ıamı ge ıp çatmış· D l'k 1 b .. 1 d w . • k . . e ı anı, u ıoz ere ogru-
tlr O gecenın eşsız ıralıçesı d d w d' 
M~ri Luiz Batterfild odasındadır. Hanf'f bo~ruya tt cev~~ vekremek ı. 

1 · · k d' 'd ~ ı ır sure e guıere ar ·a-
Elbise erını yaymı,, en ısı e so- ki d w b'" .. k b' k t .. kü .. l k sına S<l a ıgı uyu çe ır u u-
yunnp do nmuş, tuva et yapma - tt d"' w • b t .. .. İ yu uza ı, ugmesıne as , goz 
la m~şguldur. şte tam bu sırada kamaştıran bir gerdanlık meydana 
pa~sıron .. kapdı~ı çabamı~ ve e~ çıktı. Mari Luiı.'in hiddeti geçmiş, 
sahıbı, muhe?. ı.s ID;eklıebı t~lebesı iki genç aras.nda pek çabu ·, 
namına ~it! ~ışılık bır heyetm }Ş:ı- ahbaolık teessüs c>tmişti. Bu mu-
da kralıçeyı beklemekte. o~dugun~ vaffakıvetin şerefine sabaha ka· 
R'e?ç kıza h~ber vermışhr. ~farı dar ~~mpanyalar içildi, gramo-
Luız Battarfıld bu vakıtsız zıya- fonla d:ınsedildi. 
retten bir parça hayrete düş· * 
müşlür. F akal ani. bir vaziyet Missmi F e1s . fe Fakültesi •ı in 
l:uhur t:ltiği zannile sırtına ınan· Kanı.as Siti nıtıheodislerine ov· 
tosunu atarak aşağıya İnmişlir. nadıklan <ıyun parlak bir aurel-

te muvaffak olmuştu. Mühendis· 
lerin balosu başf ıyah epey zaman 
geçtiği halde müsamerenin lura· 
liçası ortada yoktu. Hadise e
hemmiyetlendi. Her tarafa adam
lar koşturuldu. 

Fakat Mari Luizi bulmak 
mümkün olmadı. Mühendisler, bu 
darbenin kendilerine Missuriler• 
den geldiğini anlamışlardı. Fak at 
Mari Luiz'in meydana çıkmasını 
bekliyorlardt. Nihayet ertesi sa• 
bah, onu pansiyonunda bul
-dular. Nazarı dikkatlerini boy
nunda gördükleri elmas gerdanlık 
celbetti. Herşeyin aırrı bu el
mas gerdanlıkta idi. Derhal pa
çaları sıvadılar, şehrin bütün ku
yumcularım dohşarak birkaç güıı 
evvel Mari Luizin boynunda gör
dUkleri gerdanlt~a benzer bir 
mücevherin ha11gi müşteriye sa
tıldığın ı tahkik ettiler. Zahmetleri 
boşa çtkmadı. Uğradıkları üçiincü 
kuyumcu, bu gerdanbğı Bam es 
Fredrik isminde bir darülfünun 
talebesine sallığ.nı defterine ba
karak söyledi. 

İşin bundan sc;;uraki kısmı ba
sitleşmişti. Genç mühendisler 
Barnes F redriki tamycırlardı. Der
hal evine gittiler, odasım bastılar. 
F al~at delikanh hazırlıklı idi. Fena 
bir mu:ınıele göreceğini zannede
rek tab.ancaı-ım çekti, bir f acıa
dır başlcHtı. !Jk kurşunu Frank 
Lakey ismindeki talebe yedi, 
barsaldar delik deşik oldu. 
Şarl Lov'un boynu kırıldı, bir 
Uçünc:· ~ii de e!inden yar?.landı. 
Barnes F redrik şimdi tevkif edil
mi~tir. Fakat nefsini mi1d.tfaa 
halinde bulunduğu için beraat 
edeceği z:urno:unuyor ve gi7!idcn 
~ iılıye Mad Lü:z,e nişan! 1 .Jı~~ 
ları söv.ı.:11i~·or. 

A:ı:cri:~a ıucnrifi, yekdi~eri 
ile ~~t·\·İ·1t>111İ"'cn bu iki nı ies• 

C1Vlll •ma sescvi hiı·!cştiri 
dahilı' ,rll, '·· a· · ' ' '" ıa• 
linde ç .. tl ştırın:ya karar verıı..ı~tir. 
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Cephenin diğer aksamında da 
cephanenin azlığından dolayı 
bombardiman her taraftan daha 

1 lıafif oldu. Düıman ıiperlerinin 
mevkiini bilmiyen topçular bütün 
cepheyi ve geriıini, yani 10 t-2 
murabbaı mil vUsatlndeki bir 
araziyi taramak mecburiyetinde 
idi ve tabiatilo netice hiçti. 

Sol cenahta, ateı hattına gi
rerken pek fazla ıayiat • veren 
beıinci Lancaıhir F uıilliera tabu· 
runa, bombardıman durur dur
maz Y sahilinin Uıt tarafındaki 
düşman mevzilerine bUcum et
mesi emri verildi. Bu hllcum mu· 
yaffakıyetle yapıldıktan sonra li
vanın mütebaki kuvYetleri stingll 
takıp 472 rakımlı tepeyi zapte
dcccklerdi. Fak at donanmanın 
topçuları tarafından keıfe
dilemiyen ve en aşağı beşe baliğ 
düşman mitralyozlarmm ateşi 
karşısında Lancashire taburu iler· 
liyemedi. Sabahleyin bu taburu 
ileri siirmek için müteaddit te
,ehbüsler yapıldı ise de hiçbiri 
muvaffak olamadı. Bunun üzerine 
bu taburun ileri gidebilme~ine 

yardım etmeı... için İskoç taburun· 
da11 bir mlifreze tefrik edilerek 
kayalıkların arkasından ilerlemi
ye memur edildi. Bundan maada 
lnniskillug taburunun bir müfre
zesi de sağ taraftan Zığmdere 

üzerinden ileri sürUldü. Queen 
Eliıabeth dritnotu da Y sahili 
açıklarına gelerek bombardımana 
iştirak etti ve ağır toplarilo ka
yalıkları darm~dağm etti. 

Fakat bUtürı bu gayretlere 
rağmen düşmanın ateşi durduru
lamadı. lngilizler en ufak bir 
hareket gösterir göstermez bu 
Ti.irk mitralyözleri yine tıkır tıkır 
ateş etmiye başlıyordu. Bu şerait 
altında Lankashire taburu yerin· 
den kıpırdayamadı. Akşam ka
ranlık bastığı zaman Zığındero 
mahmuzu üzerindeki cephede 
hiçbir tebeddül olmamıştı. 

125 inci livanın ilerliyememesi 
yüzünden Çanıağacı mr.hmuzu 
tızerinde bulunan 88 inci livanın 
vazifesi bir kat daha güçleşnıitti. 
Çünkü sağa doğru çarhctmiye 
teıebbüs etse sol cenah: yandan 
ateıe maruz kalacaktı. Harekatın 
bidayetinde biraz ileri gitmek 
kabil olabildi. Fakat taburlar ara
sında irtibat kalmadığından her 
biri ayrı ayrı haber göndererek 
ccnahlartnın açık olduğunu bil
dirdiler. Essex taburu bir aralık 
Çamormanıııı aştığım, Worccstcr· 

• 
Resim Tahlili Kuponu 

'l'abiatiui-ı! o~renme.c .ıtiyorsanu 

resminizi 5 adec k upo·ı ilı blc· 

hklu 'öncleriniı. Hesrııiııi;r. ııır-'t• 

tfıbiJir vo :adu '"1ıluıc4 . 

16inı, uıcsle < 
l"cya un 'al! 
---

Culuııdugu 

rııeııılekot 

HMtll .ııtı~· 

ulccu • mi ? 

l:t·~iıııııı L.Jiıe:s! 30 

ı·u ııı uı.auilhıdö göııdorııo • •ı.:. 

shire taburu ormana girditlni 
bildirdilerse de bunların her lkiıl 
de bilAhare çekilmiyo icbar edil
diler. Saat 12,30 da ileri hareketi 
tamamen durdu. Bazı noktalarda 
ancak 300 yarda kadar ileriye 
gidilebildiyıo de diğer noktalarda 
evvelki mevzilere avdet etmek 
mecburiyeti hasıl oldu. 

Saat 1 de 88 inci liva ku
mandanı sol cenahtan yapılacak 
bir ileri hareketi ile kendiaine 
yardım edilmediği takdirde ileri· 
lemek imklnı olmadığını bildirdi. 

BUtUn cephedeki bu durgun
luğu gören Jeneral Huntcr • Ves· 
ton gece yarııından evvel bir 
teşebbüs daha yapıp vaziyeti 
kurtarmıya karar verdi. 87 inci 
liva ileri silrllldii ve akşam saat 
4,30 da tekrar on bef dakika 
bombardımana devam edilmesi 
emredildi. Bombardımandan son
ra da 87 inci ve 88 inci livalar 

Çamağacı mahmuzu üzerinde bir-' 
likte hücuma kalkacaklardı. Aynı 
zamanda Yeni Zelao4a kıtaatı 

da Puik Farm çiftliğinin civarın
da bulunup bu hücuma yardım 
edeceklerdi. Bu yeni teşebbüs 

üzerine ötede beride biraz arazi 
kazanıldıysa da umumiyet itiba
rile elde edilen netice pek ehem
miyetsizdi. Güneş batarken lngi· 
liz mev ıileri yine bir giin evvelki 
mahallerde bulunmakta idi. 

( Ar:taıı ur ) 

Her <'İn• her nevi etiket, kıli~e 

MATBAA ve FABRİKASI 
'l'cloroıı - 23969 

POLYAKOF 
Pans:yon ve Lokantası 

B~yoğlu Asmulınıc•;;il No. 13 Tel. 4~993 

ı:skiduıılwrı c'ılıli ' '" :ıl:ı raııga 
Hıı us11lll sN\ ı~lerilc k•"ııli iııi 

t:ı.ıııt!ırını, 'l' :St'\ .Jirııı İ!I ol:ııı lıu 

lok:uıta ıııf•\ si ıı lıızırlıl.larıııı ik· 
mal t•tııı ' şıır. \ !lk:ırt ) ("ııe , . 
lflrdt'rı ~ı\ ri rııı ~tı i't·r ııu l,lıla.ı· 
lık ol ıı:tl, 1,iı(lt e ~~ l.:ıp ~ ı•ııır·k 60 
kıırıı9a t•bhdot ı. yrıııı,tıır. 

l)(tğ'll ıı \t'•:tİ r ıııer:ı'Iİ rn iı·i ıı vı·ıııek 

I "' f'a~ ıd~·:ırı·ılı·ri ılt' l .. ılıııl .. dPr. 

29 Tefrlnlevvel 

Veremle 

MUcadele GUnüdUr. 

sok. No. 2. Öğleden aktanıa kadar 
bilumum harici ,.o kadın bastalıklım. 

Dr Hayri Ömer Frengi, Belıoğuk· 
• luğu ve Cilt 

hastalıkları ınUtohnesısı. Almany:ı. 

emrazı cildiye vo zfihreviyo cemiyoti 
azasınd:ın. Beyoğlu, JstikUl caddesi 
AğaCAmii kar,ısıncla. No. 183 Bergün 
Öğleden sonr:ı. 'fol. Beyoğlu 48586. 

O M t Alı Bevliye mlltchns· 
I". ahma tıııı, Slr ecldekl 

mua.yenehauoalni Eminönü hanına 
(sabık Kara.kaş) nnklctmi,tir. kabul: 
hergCn öğleden sonra. 

Emra:ıı:ı 
Dr. M. Nahabetyan dahlllyo 

ztılıreviyo ve kadın lınstalıkları toda· 
vihanesi. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. 6. 
Kabul eanti: !M2 ve 14·21. 

Dr. R••lt Kadri 
Bevliye 

mllhıhaaııı11 

Sirkeci, Trannay durağ'ı, No. 8. Her 
gan salıabtnıı nkşamıı. kadar. 

Cilt ve ıtührc· 
Dr. Kemal Nuri •I ha1talıklar 

ıu üte hassı ı. Hoyogl u, lstikHH caddesi 
Abdullahefcndi lokantası ittisalinde 
RoınPli ll:ı.11 To. JG. ller giiıı öğlNlen 
sonr:ı l3 ıı~. ~O 1 2. 

or. Sabih Ru,m 
Muaycıwharıosi: Buhçekapı, Dr. Artıır· 
yaıı ıraıı, No. ~1 ~. ru ınnd:ı.ıı maada 
İter :!Cin !l !...: e k:ıclnr. 

Dr. Kenan Hasan Rontlren ve 
Radlum 

n.utclıa · ı ı. A\ rupadan aHlctle yeni 

gctirdİJİ nletlerlo hastul.mııı yeni n:ık· 
lctti:;i Glor~ a siıı••ııı.u~ı kvkindPki mu· 
:n eııolıaıırsiııdo twr gün kabul eder. 

ıı.~<(ı.ıılara biiyiik fiilııılr.t ı!'iiı;tnınf'l,tedir. 

Parla Seu Lul 
Or. E. Orlanidis hastanui 

alıık ~ı ı:staıılarınd:ı.ıı. He) oglıı istiklal 
<·:ıdd('si ~o. 251. Trl. Hcyoglu Si!: 1. ---

Is mali SUleyman 
Rö:ıtkrn 

müteha11ısı 

C:wah>"lu, B:dıa IJey aparlı rııanı 17 • ~l 
t:ı t:ı • k' ·ı \ t•ni ~ctlrclıgi "011 sı teııı ma ·ıne ı o 

bN giin ı;:ılıahl.aıı akş:ııııa ka<l:u has· 
t:ı..lnrıııı tı•tla' i ıclcr. 

[)ahili ve Ço~uk 
Or. Nazif lbrahim lıast:ılıkları tedn· 

vihanc:ıi 

ıııtıa\t'ııclı.ıııı:ıiııi Fntılı 'J rırıınıy ıı;ws
' 11111;1 da :-.ırrı J:ıl\ t•r Hz:ıı osi biti;igin· 
~lı• ~:i :\o. lı • .\:t.ıııı :ıpartırrrnııııım 
hırıııei k:ı:t ıııa ıı ıl.l(!t 111 i~ti r. lforgilıı 
rn tt il ~J ) (1 k.L<l.ır. 

Ahmet Vicdani ~uayen ı: h ırncaini 
Dr. Veıncc.l~rde 
Lt·lafı•t :ıpartııııııııııın :! iııd kat :! iııci 
d.ıir<"<sİıııı ırnklt•tı11i11tır. f' ııın.ıcl. 11 m:, 
uda bl'r~ilıı 8 1:! 'c 14-20 { l,:ıı'f ır. 
l'~:rnrtP"İ ~iiıılı•ri tl'f't'l' ıııld,r. 

H. ıoıcki hutancal kulak 
Dr. Ziya Naki lıoğ'az, burun müıchn.ıısı1t 
...llı:ı' ı•ııı ıı. ı : TiırlıP, l':ılıı:ıli C"ı<I f<'•İ, 

~ "· 1 ıi 'J', it roıı : :!::!:"ı~7 

----- ---- Öpl'·~tör 
Or. Halil Sezal lıtaııbul : Divan yolu 

ı: ı.i 1 !': . l .. ııh.ıı,rı, \tı :!O 
1 • ';'. l't·lı' '" • • :: :~ı 1 

Cııt \ C ıüıırcvl 
or. Bahattin Şevki lıast.ıılıklar 

~lııtdı:ı'l:;tcı . · rıl,:ır.ı ı· ııl. M .. ••rrı•t 
, tt•li lrnr1ıı;rnd ·• \\ ııitıı·~ :ıp:ırııııı.uı, 
::\••. ı ı. 1 ,.r ı:iııı :ık1·1 ııı:ı l,aıl:ır. 

c~rrıılıp.ıı~a h ıııtancııl idr.ıtr 
lhsan Arıf yolları hilataTıklıırı ıııüıc • 
1ı 1 ı,;sı5 opcr.ıhıril \1 ıı:I\ ı.ıııch we: ' '11~.ıl 

1 1 l • ı · k :\ı •111 .• • ı.;;-htıl\ il Öl ı.:ı ı:ı t)_\'t' ,, ı, . ı, ., • ,,~ı, 

:ıtfor h .. st • 1- l·ul (•tJ,•r. l't•'. ~llil 1 ~ \ 

•ti M har Sah.ıhlan öğleye kıı
Or. .. az dar: Takıimde Altı· 
p·ır ıı:ık ıı . ~ ıı.:ı iı:;tıı ııılı• 1 int'İ katt, 1 

ı ;., ede ı ı.c•ıır.ı: l·atıhl•-. 'l'r.rnıay ısı.ıs
) ,~ 1 uııclak.i 11111:1\' ı•ıı"lı:ıııı· .. ıııd('. Tel.:! :Jıj~ 

--------
ÇI 

t Pı1rı• Klinikl~ri ıdcıı ıııe-
Dr. pru zun. Orahıtinı ve Frıu,,.z 
ım~l.ı:ı"ıı•ri f' it, .ıı;, ln•ııJİ \.e hr•bcı
'"tıl.lıwu l i11ci "ıuır ııı tolı·ı-.o.;1<;1. Be· 
" " . yııg-lu, ,\!ltııl\lı MP!!\ıt, \tl:ıs H:ııı. 'J',.. 
ı ;;:::t:!. ----------

. H kk D hlli va çocuk 
Or. Gahp a • hula ıklım. Sabah 
akpıM C\'İndc ( 'l'opkapı Tram. C:.d. 65 ) 

Gu ıııa, pıı·ı,a r<l:ııı ga) ri ~ • C 11111:1~ ı• ne· 
tı:ıııosirıcll' ( i\lt.~ar&r, l.toııı Purtov oc
z:rncsi ad.a svkı\k 11 ) 

Nurhayat Hanım Beyoğlu, 
Tevloııya 

kartısında No. 472. Cumadan maada 
her gün 10·19 n kadar hastalarını 
kabnl vo tedavi eder. 

Pu Ş 1 Beyoğlu lıtıklll 
zant am ıyan C.d. Mulen Ruj 

yaııındaki 28 No. Iı apartımanın 1 ol 
katına naklolunup her gUn hnst.alarını 
kabul eder. 

~~~~-~~~~~~~~------
Beyoğlu, Parmak• 

Muzaffer HUsnU kapı imam aok. No. 
2 Nuri B. apartman kıı.t 1. horgtın saat 
!) dan 20 ye kadar, ve fevkalAde ahval
de geceleri dahi hastalarını kabul eder. 

T.vflk R Karakö1 tramny dg. 
ıza rıak mahalli No. 3. 

Horgün cumı.dan maada 8 den ~o.so a 
kadar hruıta!ıı.rmı kabul edor. 

Çemberlltq 
Kemal Enver Turaa apartımaıu 

1 inci kat. Hor gün saat 9-20 ye k:ı.
d~ır iıastalnrrnı kabul ve todavi oder. 

f ahrl Bahçekapı, Kazmlrcl Ali Rlııa 
müc11e1uinln üıtOıade, 

izzet Bey Han. Her gDn ıı:ıat 10 dan 
Hl a kadar. 

BUnyamln lstapan Cataloğlunda-
kt aabılc Şark 

ı:czancsi sahibi. Gedikpaıa, ?ılOscllim 
sokak Ko 20 Her gOn, cumıı.d:ın maada 
snnt !!·20 ye kadar. 

1 C:.e ket lıtanbul Ankara ud. 
• Y y Tel: 20049 

lstııııbul ve Pııris Fakllltolerinden 
mezun. Her gUn 2 - (i ya kadar 
hastnl;trı n ı kabul eder. 

Bedri Hakkı Kadıköy Alta yol 
Cuma \'O pazardan maada her 
tıaat O dau ~I) ye kadar. 

gün 

Pangaltı 
Robenson Aynacıyan Harbiye • 

Fatih TraınYa)• istasyonu karşısında 
No. <i7. Kabul saatleri . Hor giin n- 12 
vo 14-22. Cuma \ c pa1.ar iiğleye kadar. 

Sirkeci Dörtyolağzı 
Ahmet Hikmet Bc4lr Kemal Ecıane.l 
karşı. ıııda. No. 4. Her giln saat O • 20 
yo katlar h:ı!lt, lnr rıı kabul oder. 

HUsnU Mustafa Ak~aray, Ordu cad: 
dcsı, Pasar malıallı, 

Halil be' .qı.ırluıııu :! inci kat. Hasta· 
larılll tıP.rı;iin kabul 'c tPda\•İ eder. 

Adtl Tophane, Boğazkcıen 
caddel l':o, 89 

lingiln ı::a:ıt H dan ıs o kadar 
l:ınnı kslıul Vl' tedavi tıılcr. 

ha ta· 

• Karaköy Tünel 
Cahil KAmll kartııında No. 21 

Her gün :mo.d1111 !J undan akşamrn 
uı ıııı:L J,llflar h:ıe:hlıuıııı ı,:ılıul ve 
tı•ı1:ıvi t'dl'r. 

Obeyt Şamil Kadıl<ıro.PS.~rı.ıyolu ' 

<:uııı11ılaıı ıııada lwr ı?iin 8 lıu~·ııl.taıı 
ı !J ;ı ka<l:ır hası:ıl.ırıııı l,·ılıııl ('dı·r. 

Süleyman Faik Toklu Oğlu 

Hıth~·ck:ıpı . .'dftınd H: :ı, linC'i kat 
No. ~ yo ıı:ı.,fctıniııir. Horg(lıı H d:ın 

al.şa•n:ı k:ııl:tr tıa~tal.trrnı kabııl eder. 

M. SAIT Y .. n·poıJtane caddui 
Vlor.ıı Han No. 11 

t•erşNııltc 'ıı l'tıııı:ırtr.siııdPıı ııı:rnda 
bcr~tin 10 dan 1 '(1 k:ııl:ır lı:ıstaluını 

k:ılıul ''ı lı·ıl~,j C'\hT. 

KiMYAGERLER 

Dr. HUsameltln 
ldrttr, han 
kaıurat, 

ıııcv:ulılı gul.~iyıı. ti<·:.ıret. 'e "aıı:ıyi tdı· 
lilı\tı :rapılrr. Bıtlı~ı":ıp ı Eınlak 't.ı 
E) tam İJ:ınka~ı 1.ıır'Jıı;ırıd:ı lu"t ll. lla•ı. 

Dr. ~branlm Etem Oivanyohı 
Eakl Şark 

Mahfili. 'l'PI: ~~ı:; ıs. 11.ı):ı.tı, sın:u, 
gıclıı i lı ihi 11111 nı t:thli ı .ı t. 

MİMARLAR 
Dipl. MDh. 

Mimar Nihat Vedat 

But.on • :ırıııc, Minıııri ''" Taııhb(lt. 
projeleri 1 O giimle teslim cdilic \'O .ınco· 
cantcHr. G;ı.lut ... , NlıastaCl)I an han 10·1 l 

Teşrinievvel 24 

Şayanı Tavsiye Müesseseler l 
LOKANTA ve mRAHANELER 
1 Sirkeci lren 
stasyon Lokantası ıııtnslyonı.ı 

Muntazam öğle ve akşa'Il yamekleri. 
Bira ve rak1 bulunur. Nefis mczcılor 
vardır. Fintlarda nznmt ucuzluk. 

----~------------------~--~--
TERZi ve 

Avedyan 

TUc. TERZiLER 
Sultan Hamam Me.'adet 

Hanı :fi -39 
Kumaıla.rıo nefaseti ve dikitlnin zara· 
fotl sayesindo en milıkıtlpesent mfiıto
rilcrini memnun eder. 

Hallt Yeıal Poıtane karımnd• 
Fındık :ıı:.ade Han No. l 

En ııon moda, gayet itina ilo dikilmlı 
elbise giymek isterseniz müracaat 
edobllecoğiniz yeglino mücssoeedir. 

S.vlm Ten.lhane1I, Huan Muhlltla. 
lıtanbı.ıl Ankara Cacl. No. '5d 

Şık ve son modaya muvafık elbiseler 
uygun fiatlorlo. Kanaat getirmek iolo 
bir ziyaret kAfidlr, 

-------·-------------------------
KORK M AGAZALARI 

J. Turçlhln Moakof kllrkçtı ve 
itadan Terdhane1l 

Beyoğlu, lstikllU caddesi, No. 322. 
Yıldız Han, ncüncil kat. No. 6. Foto 
·ııor list"ndo. 

ŞAP~A MA~AZALARI 

ANTUVAN BONELLIS Be1otıı.ı, lıttkl~ 
Cad. Ponaıa 

sok. No. 8 Son moda kadın şı.pkaları. 
'l'aınirnt vo tahvilat yeni modeller gibi. 
Bu lırandnn dolayı bUyCk tenzıllt. 

KIRTASIYE 
Robert Heyokhlu lstlklAI cad. 297 Lon· 

dra blrahanui karftııtnda 

her nevi ınoktep levazımatı, mat· 
ku~ yo mUcellit işleri yapılır. 

FOTOGRAFHANELER 
Foto Alman lıtıklAI Cad. No. 113 

lıtanbulun en temi• 
n• twuz fotoğrafhanesidir. Agrandis
ııınıılar, renkli resimler V•l amatör 
i:tlori yapılır. 

ELEKTRiK Havagui, Radyo 
· (teıiut, mal:ıı:emııı, echlce) 

R kok o Abajur maf~ıı;ııı, Elhamra 
O pH&Jt, No. 15 

\'elli model ali.ı.jurlor 'c yalnız telleri 
( karkas ) ~ok uru1. fintln ynpılır. 

ÇIÇEKÇ LER 
Yani Koatezo• ~~~oi~7'8 lıti~~~t~:! 
rav kar,ısıncla. Tel. '10:i27. Tabii ve 
tn;.l' 1:lçct-ler, fidanlar. sepetler. Hor 
tOrlii ınorıısi ııı için buketler. 

MUHTELiF 
!ııUıtahdlmlıı 

Madam Edil ldr,.hancıl 
Be\'o"lu, Karnnfil ııok. 'ffınel Hau. 
No: 3 Tel. 41480. Lvlera aşçı, ve 
tıizıııetç·i tedarik olunur. 

ya ihtiyaç 
Bir daktllo vardır. 

~alıahtarı H daıı 10 a kMl:ır Gala· 
tn'da Üıııer Abit lınıı 3 fıncll kat No. 
:..li ya ııı llrncaat. 

1 ( Emlak 
Bqiktaıta 

Pa~amahal· Satılık Han• 

ll·~iııJı•, traınva) cadclı·ı;iııdo 4 nııml'" 

rnlı lıaııe s:ı.tılıktır. C:örmok vo p:ızarlık 
it,:iıı içiııdokilero miıı-.ıc:ı:ü. 

Satıhk hane Oıkildar - Selim'y• 
Ecxacı .akak No.12 

8 oda '.-00 artın bahçe )'arım muura ıuyu 
havi 3 katlı klrrlr hane 2500 liraya Hhlıktar. r ...................... ·--······--·····---··-, 

Küçük ilan Şartl11rl 

1 - (h.ilı:ıık ılt\nlar lıaft.ıda iki d(•r.l 
ııQifr ·ılilır. 

2 - Bir il,\11 Lıoş .llırd:ııı ıL~ırcttir. 

l\alııı ) .lzl iki '!:ıtır s~1y 1 lır. 

3 - }l('I' .;alır en ~şağı 4 kt liıııedır. 

4 - ll.llllnrırı bt•' MtırJ.uı fazlıı. 
her .ıtırın dan .ıyrıc:ı aş ı~ırl;ıkı 

fi at er alınır: 

5 aatırda11ı lba· 
ret illnın 
Aylıjı 

:i " 
6 .. 

300 Kr. 
80:> .. 

1500 " 

5 .. tırdan faıı:la 
her satır için 

60 Kr, 

160 " 
300 " 

l2 • 2a)().. ~ 

• 

. .... -.................................. _. .................. _,... 



-.. 24 Tepinlene. • 

ikinci Müsabaka 
~~~~---~~~~-

·Dün Ruslar Bizim Takıma 
Dört Gol Attılar 

Fakat Maalesef Seyirciler Güzel 
Bir Futbol Seyredemediler 

DUnkU maçtan heyecanh bir enstantane 

Dün Taksim stadyomunda Ruslara intikal edeceği bir :ta· 
Ruslarla ikinci maçı yaptak. manda ilk devre bitti. Bu sı...retle 

Misafir tnkımın 4 • O galibi· bir golle biriu.ci devrenin tehli· 
Yeti ile neticelenen maçı görmek kesini atlatmıt olduk. 
l\zere binlerce halk stadyomun İkinci devre başlar başlamaz 
tribünlerini doldurmuşlardı. Rusların hızı bir kat daha arttı. 

Saat Uçte orta balkonda yer Gollerin adedini hernc bahasına 
kalmamış, tribünler de hemen olursa olsun çonaltmak için sert 
tamamen dolmuştu. bir oyun takip ediyorlardı. 
L· Misafirlerle anlaştığımız veç· Oyuncularımız Rusların siste· 
qıle, geçen seferki maça bir Türk mine ayni tarzda şiddetle muka· 

••kemi idare ettig" i irin bu seferki beleye başladılar. Hakem oyunu 
Y fena idare ettiği için fubolcü· 

maçı da bir Rus hakemi idare ]erimiz daha fazla asabildşerek 
~decekti. kendilerinden daha sağlam olan 

Üç buçukta evvela beyaz for· rekiplerile çarpışmıya . başladılar. 
nıasile Rus hakemi, sonra iki Artık oyun futbol maçmdan baş-
takım alkışlar arasında sallaya ka bir şeye benzemiye başlamiştı. 
çıktalar. Hal<emin beş dakikada on 

Mutat merasimden sonra oyun favUI çaldığı görülüyordu. 
haşladı. Ruslar Kadıköyünde gör- Bu sert oyun esnasında topa 
d~ğümOz gibi çalak ve seri daha gözü pek giren, havaya 
hır kombinezonla bir dakika için- daha fazla sıçrıyan Ruslar vazi· 
~e kalemize kadar indiler. Sağ yete hakim olmıya başlamışlardı. 
~çlerinin çektiği sıkı bir tUtle Esasen bizim hücum hattı da 
•lk gollerini bir dakika zarfında çok mecalsiz l<aldığmdan oyunun 
Yaptalar. biitün yükü müdafilerin üstüne 

Bu gol bizim seyircileri hay· çöktü.Ruslar ekseriya ortadan hi.i· 
tette bırakmıştı. Bir iki saniye cum ettikleri için önleri kapatıl-
tereddüt içinde misafirlerimizi mak suretile gollere mani olunu· 
a~~ışlam~ğı unuttular. Sağ tribü- yordu. Maamafih oyunun tadı 
11.u dolduran Rus seyircilerinin tuzu kalmamıştı. f 'ddetli alkışlarile vaziyeti hatır· Seyircilerin ekserisi futbol den 
1.Yan seyircilerimiz de misafirle- ziyade tekme ve çarpma oyununa 
!•~izin bu ilk golünün alkışlarına dönen maçı neş'esiz seyretmiye 
1Şlırak ettiler. başladılar.Maçın heyecanı yalnız gol 

Topa başlayan muhacimlerimiz adetlerine takılı kaldığ bir zamanda 
~~rı yolda topu kaptırarak geri Ruslar sağdan hücuma geçtiler. 

0 ndüler. Güzel ortalanan topu kaı.ıan Rus 
Hücum silsilesi yine Ruslara merkezi üçüncü gollerini kay· 

ieçti. Sağlı sollu oynayan Ruslar detti.Çok geçmeden soldan gelen bir 
~e~ kalemize inişlerinde seyirci· hücumun ınerke:ı.e geçtiği anda 
erı heyecan içinde bırakıyorlardı. dördüncü gollarını da kaydetmiye 

M muvaffak olan· misafirlerimiz sağ 
t ~ erkez muavinleri iyi yer tut- tribündeki Rus seyircilerinin ha-
vugu için bizim hücumları çelmek ı·aretli alkışlarile sahadan avrıl-
h e kendi hiıcumlarmı idare etmek dılar. · 

d~::~~.da nazarı dikkati celbe- Pera _ Selanik 
d Pek seri koşan Rusları dur-
b Ur~ak için bizim müdafilerin Muhteliti 
oİYlı zahmet çektikleri belli 
t ~Yordu. Bereket versin oyun
i ~ arı ayrı ayra kolladıkları 
-~•n misafirlerimizin rahat gol 

hlalarma im\cin bırakmıyorlardı. 
\t .Oyunun yirminci dakikasında 
1 ';'Yete biz bakim olmıya baş
~ ık. Güzel kombinezonlarla 
~us k~lesine kadar sokuluyorduk. 
t ~~acım!erimizin çektiği çok sert 
ç~ .atı Rus kalecisi fevkalide 
t v1 ık VE- çok fedakôran~ kurla· 
ış arla karşılıyordu. 

0 
Rus kalecisinin çok metin 

ar~nu. önünde bir gol yapamadık. 
tıncı devrenin sonlarma doğru 

nr~nun sürati ziyadeleşti. 
d lırnkiler Rus futbolcuları ka· 
~~ ç~~~k koşamadıkları için topu 
1-J·· şkulatla elde edebiliyorlar. 
le u1cumlarımızda da eski kudret 

• rnadı. 
le Onun için kale yakınlanna 

•dar ıidemiyorduk. Hikimiyet 

Şehrimizde bl.llunan Selanik 
Yunan takımı , dün ikinci maçını 
Karagümrük sahas nda Pera ta-
kımı ile yaptı. ' 

Pazar olma!lına rağmen saha 
oldukça kalabalıktı. Maça tam 
saat 15,30 ta Vefalı Nec •ni Beyin 
idaresinde başlandı. Daha ilk 
dakikadan itibaren S ... laniklilerin 
ağır bastıkları f öriiliiyordu. 

Çok güzel bir miidafaa ve 
va~ifesini bilen bir muavin hattı 
önünde, nisbeten daha zayıf 
olan muhacimleri Pera kalesi 
etrafında bir tazyik çemberi 
yaratmıya muvaffak olmuşlardı. 

Nitekim 23 üncü dakikada birini 
ve 34 ün..:ü dakikada ikinci gol· 
ferini yaparak birinci devreyi 
2 • O bitirdiler. 

ikinci devrede her iki taraf 
birer gol daha attılar ve bu su
retle maç ~-1 Peralıların mai-

SON POSTA 

lçü üzerine 
·Fenni 

asık Bağları 
Mide, baruk, böbrek 

dOtkilnlüğUııe 

Fenni 
Korsal ar 

lııtiyeıılero ölçü 
tarifosi göııdorilir. 

Eminönü: 
lzmir aokağr 
Tel. 20219 

1 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 

susuz, • ahun uz, fır~· ısız 

TIRAŞ olm:ık 
der misiniz. 

RAZViTE 
kremini ktılla mız.. 

MiKROP olan fırı; al:ırdan, yUz 1-
nUıliıı cil<lini bur ışturaıı pota h 
krem ,.c ~:ı.buıılardaıı k urtulıır u· 
m•z. Kııı,:Hk 'o IJii) uk tıııılcr 
'l.ardır. Her .} urdo satılır. DPp'> ıı: 
'i "Şildirck, ~ı' aeı.} .m 11.uıı • 'o. 1 l 

Tel. :!0131 

KUmas tayvanlarm.zı 
ölUmdan kurtarınız 1 

A. ve K. H. Y. Cemiyetinden. • 

Gerek llll'\ !O.İm, gerek<:e etraf 
l ... öyler<len 1 tanhula ke ·imlik hı.ıy
\anlar gclnıe ... i dola) İ::iİlc lstanlml· 
tb ta\uk ha talığı art1111~tır. Bil. 
ha ,a kolera v<· difteri gihi ha~ta· 
laklar girnikleri küınc~lerd.c hay
' anl.ırı ~iipürii\ or. 

Halkın şu lıu u~t... nazarı dik· 
katiııi cclb.-·dPriz; 

1 - l:i gün karantina etmeden 
kiinı '!-Iİnize }•thaııcı lıa)\an ok-
mayın1z. 

11 - Ha)\ .uı1arı 1111.d.ı ha~lalık 
lıa~lamış ... a derhal hac:.t.l hay\ anı 
dii•nh•rindrıı .ı) ırmız. 

"' 111 Ülf'ıı ha)\ anlarınızı mut· 
laka )akı nı z. ) alıut kireı:lı• gij
ıniiııiız. Sokağ.ı atmakla kom:ula· 
nıııza vı; ın~ınl<·kl'l H'f\ f'lİnc kar· 
şı ı..uika t )<lJHlllŞ ol:u at!;ıııızı unut· 
ma' ııııl. 

J \ - hüıne ... iııizılt' \e)a kom· 
i;Uııuıd.ı ha .. ı.ılık oldu~ııını güriin· 
er puluııduğuııuz ~ıınlınlJ,• <'il )•ıkın 
nwrmıriııi bın l<Hl)e)ı' ıniirac:ıat 
cdrniı. Ha'\\ .ınları 111/.,ı meccanen 
cıom ve a~ı tathikı için hiikO· 

mel lHt} tarı be) ler halkın miirn· 
ca.ıtini hl'k)rnıPktf'dirlr•r. Hükfiınc· 
ıiıı ır() ... terrli<r hıı kcıla)lıktaıı jqj. 

M t'.' 

tacir •--tıııf'k '.ırkeıı 1.ı·d.·li ha), an· 
l aı ııı ö lııı e,.,iılf' mahal lııraktırma· 
) ı ııız. 

l{esk n icra Dalres:nden : 
t'.·t•· ıid lıi-.•ı -.ı ·o l."ıO lira ki\ :not 

ta di; edilen J\C' ... kiıı ıı K·ıı;nk kary<'
Rıııın Tonıl ol rııo' ıd " ııdo lıir su <lc
girıııoııi ııırı 111.,: tl' iki i : çık arttırmıya 
konıııtı"tur. :?t) 11 !);31 paı.a~ güııii s:ıat 
ı o. ı •\nd:ı r Ke ki ı icra dairr iıuto 
açıl, :ırttırrıı ı ıle ":ttıl:ıc.ıktır. iha le 
hiri ıPidir \rttırııı ı~ a ı;ir ı•ıılt•rdı>ıı o/oi,5 
teııı " ıınt a'ı.ıır IIa'darı Tnpıı l'İllcri· 
ıo -;,tlıit olırıı\ :ııı l.ır , hıısu:-;ilo fa'z ' 'o 
ırıa .ır ıfo ıi:ıir nlıw ııld i:ıhır il:\ııdaıı 

iıilıırı·rı 2l gliıı ir:indc •\rakı ıııııslJi· 
tı l erilı• lıildirııı elı•ri aksi halt.le lı:ıklıtrı 
tapu s ril.PrİIP snlıit olııııyıııılar atı~ 
hı•llt'l ııd •ıı lı r•ı: . k· lırlar. Dalı.ı f:ı:Lla 
ııı:ıliıııın t !1 ~ !il • o.lu dn6} ara ııııır:ı-

c.ı.ıtl.ırı il.ı ı ol ııııır. 

'fubiyf"tile neticelendi. 

Ankara Mtlsabakası 
Rus takımı önümüzdeld cu· 

ma günü Ankarada da bir maç 
yapacaktır. Bu maça iştirak 
etmek füere Vehap ve 
Avni de da\·etiye almışlardır. 
İzıııirden de Sezai, Sait, Ihsan, 
Fuat ve Nafiz Beyler Aokaraya 
gitmitlerdir. 

Sayfa 11 
==:::::::11 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

4450 metre elbiselik boz çuha • 

1 - 4450 metre elbiselik boz çuha kapah zarf ile kırdırmıya 
konulmu~lur. 

2 - Kırdırma şartlara kağ dının tasdikli suretleri Baımüdiriyet· 
ten alınacaktır. 

3 - Kırdıduma Başmüdiriyette kurulacak alam satım komis· 
yonu taraf.odan yapılacakt ır. 

4 - Kırdırma 8 11 932 tarihine raslıyan salı günü saat 14 tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 73 lira 

43 kuruşluk muvakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyelindedir. 
İstekliler orada göre bilirler. 

Sa tıJık A·ıın bileziklerl 
Jlı;r lıilı :;• go ı 'ı lu r çt.•şit za iı 

ş ıkil l'rı)f' oı ~ı kiz :ıy r halis alt.n 

lıilcziklrr • ı t•ıı miktarda bugiı ıl.tl 

l·T..ırt il ı· r~aıılıa. gUrı!l -.:a cl;ıt 

l 
IH iı tro --

lst. 3 Uncu icra dülresinden: 

1 
llt\O• lu111.f., rih ~l c \:\rlıtda Yeııı ..... 
, olu ı ·:-ı :\o. •u d ıkk 'l.ııd:ı ınukiııı 

lkc n l hı•\ ın ! k ınet~.Uıı ıucçh ti bu· 
1 un n le rzı ~ ikol:ı Kaı.;iz Efoııcl ~o: 
Mıgırd t.; \ ,ı, r ıy:ııı t:frndiııin ~ 7-t nı· 

ınuı. 1:.ı t ı t:ır·;ıılı ınutrn\'(ı'e•ınıno) o 
ııııtı;1l•11dc ı lilK 1 ra Gl kuruş vo mııh
tolif fatıırnlara j .. tiııaJcn do 5.31 lira 
22 kuruşk· <'N11an 1172 lir:ı. 83 kur.ı-
un ı•ıaa . ıı 'e mas!Lraf haciz yoliylo 

t:ılı-.iti t.delıini ha' ı ita eylediği 12-10 
!M:.:! tarihli t.ıidp t· hıbi Oz.orino n<lre
siııize gonderilen ııdeme oınriııe mU· 

lıa9iri t:ırafıııdan 'erilen ıneırruhatta 
'c ıalJtt'I. marifetılo icra kılınan tah
kikatta ik:ıınetgalıın11da. bulunmadığ'ı· 
nız ,.e hali lıar.ırd:ı nerede bulundu
ğunuz. da ıııahim olmadığı anlaşılanı.] 
i1:1nen tt-bHg.ıt ifasma karar verilmiş 
olduğundan tarihi ill\ndan itibaren bir 
:w zarfında borcu 'e masrafları öde
ıı~oııiı \ O borcun tamamına voya bir 
kı ıııııı:ı 'rya al:ıcaklının takilJat ic· 
ra ı hakkına dair bir ifüaımıı v:ırs:-. 

yine bu IJir ay z:ır~ında ti':ıhoıı VC) a 
l a7.ı ile IJ!ld .rıııeniz ,.e borcun bir kıe
mına itiraı. ettif(niz halde o kısmın 
cihet ' e miktarını açıkça göstermeniz 
lilııındır. Ak i takdirde itiraı <lilıno· 
ıuı9 ayıl:ıc Lgt ve borcu. tediy~ 'eya 
itir.n. t•tmodi[;iniz takdtrdo yıno bu 
mUd<ltıt içiııdo icra 'o ifüı..s kanununun 
74 ıııır ı ııı:ırldo5i ınuc IJince mal ho· 
y.rnm<la buluııınnnız ve mal lıe)nnında 
lnıluııı rnı. a ııı. ha b o la'ıyik olunacn· 
ğıııı1. , o h.ıkikato muhalif boyancl:ı Lu
hrnıı r n ı ıı. lı:ıpi iL~ cc·z.alandırılarağ'ı· 

ıııı , o tnreu öılemeı. 'cya. itiraz ot· 
ın0ı. ı•niz h.ıkkuıı.r.da c bri icrayn do
':ıın ul un:ıc:ı~• \o mcı.k ur ödoıno emri· 
uiıı t• bli,. 11 lk. mın:ı ka·m olmak tiıoro 
il ııı • lıınur. 

lstanbul Asliye ikinci Hukuk 
oa·resinden: Müddei: Em'.ık ' 
J,, lfl. 1 H:t!l ?,a ı 'ekili 'f, lha Ccıı nhe t· 
tiıı Be). ınrafırıd.uı müdtloinlcyh Be) -
koz. k.um •ııt.şteuıilJtıııd.ı mukim BO) • 
ko7. mali), tah<ıil ş ube!)i sabık mo-
ınıırl:'ırıııd. ı )lüuir <'fendi u)C'~ hine 
ik:ıııw olıına'l Pnılıtk YO eytam 1 :ııı· 
\,a'lıtım tnhtı rns:ırrufunda bulunan 
Be)koı l,:ı«rı •ııışteınifl:lndaıı ~ıa.n 
5 nunııı.r:ı.lı lıano~i ınOddı•ıaloyh Mılııır 
o.on<li krnl-.aııırı - uhdP ine geçtiği ta· 
riht en itilınreıı bir . ene sekiı. ay ~niıt· 
dı•t e uig.wri hak kın 'e fuzulcıı ·~gııl 
, ,. il-ıunPt eylCltn''f bulunduğundıuı 
N•rı ıııı il olarak ııı ahİ) O ıo liradan 
~ı :o lirıuıırı icrad, iıık i°lrına binaen ıııa 
taz.ıuiııat t:•lı::;ıli d:n :ı. ııı daıı dolayı ıııüd 
d ı .. lr~ tı Eı guoderileıı davctnnmelcr 
ınuuıaileylıiıı iknııırtgfihmın meçhul 
\ııı luııdu[jıı ~arti le ia !c edilmesino lıi-

. ıı :wıı ınıiddoı vekilinin talebi ü1.criııe 

ta ddkatın l 1:? 3~ "a:ıt on Uç buçu~:ı 
t:n ı:ı t•ı1iltırck tarihi ilanll:ıu itibar •ıı 
hı~ ny mtld<IPt\P ilftneıı tebliğine tnh
kiknt h!ikıınliğin e karar \ erilnıiı; ul 
duı;.ındaıı ~ t•,· ıni mczkurda h:ızır hı

hı ın.ı<lıgı halclo lı:ıkkrnd:ı ~ y IJ rı 
icr.ıı ıııuaıııe ~ eclilecı>ği ınn!fıın ı 1 ıı k 
iız•·rn kı\fİ\t> i:ıı olunur. 

r :.~,~.~.~~.ıı~?.~~ 
Tarih, politika, diplomasi ile 

meşgul olan hiçbir kimse bunu 
defaat ile okumaktan müstağ· 
ni değildir. her kit.ıpçJda. ı 51) Kr. 
Tercrı ın e. Hayd•r Rlf•t Beyindir 

Gebze Noter Muavinliği 

canibi alisine 
Kilo 

Gebze Sultanorhan malıa!!e-
sinde muallim köylü Ali 32 
Gebze Sultnnorhnn mahalle· 
sinde Hasan oğlu Ali 57 
Darıcada Mustafa oğlu Ra .. im 144 

" Mustafa oğlu Hüseyin 2?.9 
Denizlide Mehmet oğlu Muc · 
ta fa 45 
Tavşancılda Ramaum oğlu 
Osman 44 
Çerkeşli köyünde Ahmet og-
lu Ceylan 18 

Tütünleri iki seueyi mütecaviz 
inhisarlar İdaresi Gebze Müdür· 
lüğü ambarlarında kalıp ta 1701 
numaralı kanunun 34-35 inci mad
delerine tevfikan haklar.nda mu
amelei kanuniyenio tatbikı mu· 
karrer olan yukarıda esamisi 
muharrer tütnn zürraın n ika· 
metgiihlarmın meçhul olduğu 
heyeti ihtiyariyeler ilmfihaberle· 
rinden anlaşılmış olduğundan 
salifülarz kanunun 34 ünctı 

maddesinin ikinci fıkrası mu· 
mucibince mumaileyhin tarafların
dan ilin tarihinden itibaren on 
he~ gün zarfında Gebze inhisarlar 
müdilrlyetine mOracaatle Uitünleri 
aatmaları ve işbu müddetin 
mUrurundan sonra idare tarafından 
resen ve usulü dairesinde satılaca· 
ğı hususu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere memuriyetimiz ''ası· 
tasiyle gazete ile on beş gün 
müddetle ilanı ve ilAnın yapıldı· 

ğma dnir yi memuriyetinizce 
bir vesikanın it.ısmı talep ederim 
efendim. 15 T. Evvel 1932 

Gebze: inhisarlar Müdürü N 

M. No 261 
H. No 57 

( lmıa okunamadı ) 

Dairede aslı mahfuz bulunan 
işbu ihbarnamenin bir nüshası 

bermucibi talep 1701 No: lu 
TUtün inhisarı K. nun 34 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası muci· 
hince tebliğ makamma kaim ol· 
mak üzere tebliğ olunur. 

Bin dokuz yilz otuz iki senesi 
Birinci Teşrinin on beşinci cumar· 
lesi günü. 

Gebze No•eri 
Hur•lt Tevfik 

NAiM VAPUR iDARESi 

lzmir surat Postası 
( 20 aaat t 

LDks 

ADNAN 
vapuru 

Hor p b ıUnlert Galala 
hafta erşeltl e rıhtımından 
~aat tıım 17 de hareketle dotru 

I Z M 1 R 'e 
n Pazar günleri lzmir' den saat 
14 1 2 da hareketle 1stanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site F ran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. 4. 1041 

Zayi - Arıı:ı' utkOy Huuı ıll, ıııek

ftılıi ıı den ı 0-27-28 :;enci tedriı; ·.} c:.iııde 
:ılılığıın 9ahadetııamc>mi zayi eylodiın. 
Yenisin i ıtl:ıea~ıınd:ın htlkmll j ol, tur. 

M.ıgdalini (ıııa4eleo) Krepeu 
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Ecza Depoı 

BESLER 

"BESLER,, HAKiKATEN BESLER •.• 
Çünkü Gıda 1 in Ne Lazımsa ~sini ...... 

BESLER 

Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 
BESLENMEK iÇiN 

Mutlaka BESLER yemem 
To ptan f ia tinc her gün taze (a:r:e fabrikasındun ıılabfiirsiniıt. 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramvayları durak yerinde 

MEKTEP KOOPERATiFLERiNE TENZiLAT 

BESLER . . ,,, . . . ,. 
. .. "'. . . ~ . . . .. :· 

• l 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
Yapuru ~ l gllnll 

25 Teı. evvel ,JQ l akşamı 
Sirkeci' den hareketle ( Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Giresun, Trabzon, 
Sllrmene ve Rizeye azimet ve 
avdetle ayni iskelelerle Ünyeye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı
na müracaat. Tel: 21515 

• ~:.~·: 4*" ,.. "' .. ·. ~ . •• '. • • ' ·,. 

BESLER --. . - · ' ..... ·=·.~: ....... ... ~.--" '~-" .. '--- . 

KREP MİZAM 
Hayalinizde yaşattığı iZ 

um aş 

Krep Mizam 

932 kış sezonunun' 
en muvaffak 

olmuş Kumaşı .• 

ke • • 
ıs e 

Krep Mizam 

Tuvalet ve rop için 
en çok beğenilen 

muhtelif renkler 

Bu iş te 1 P E K 1 Ş' indir 
~----

'CSKÜDAR ORMAN MUA-
MELAT MEMURLUGUNDAN: 

Hazine namrna mazbut 118 
buçuk kantar meşe ve mahlüt 
odunla 64 adet köknar kalas ve 
352 kilci çimşir tarak 450 adet 
kestane ve fındık çubuğu 220 
demet fırın çalısı 160 kilo mah-
lüt kömilr fiç adet gürgen ve 
meşe direk 22 adet gürgen tom· 
ruk muhammen bedellerle mUıa
yedeye çıkarılmışlar. İzahat ~lmak 
iıtiyen taliplerin Haydarpaşada 
orman muamelat memurluğuna 
ve yevmü ihale olan 8·teşriniıani-
932 salı gUnii saat on üçte de 
pey akçelerile nıaan mezkur mu
a melit memurluğunda milteıeklcil 
ıah~ komiıyonuna mllracaat ey-
letsaeleri. 

Dr. A· KUTİEL 

• 

-==- =::=-.::===========cm• iion Po•ta Matbaa•• 
:"":r:»"'r" ~.m»W 

Sahibi : Ali Ekrem 
Meviyat Midiriı Halil Lilıff 

1 

kolay, hem daha temızdı r. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan baska m amulat almaktan 
koru re ' 

20 11e 2 tabletlık ambaın.J l ar ı çındc 
her yerde bulunur. 

Zııfıytti umumiye, itlihuı ıdık ve kuv eh iıtlllc halltmJı büyüc 
faied ve tesiri göril lco: 

FOSFATLf 
ş LT 

Hulasası 

İst~nbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

1 _ ı 2670 metre astarlık 
8910 " çamaıırlık bez 

kapalı zarfla kırdırmıya konulmuıtur. 

ı - Kırdırma şartları kAğıdmın tasdikli ıuretler! BaşmUdiri· 
yelten almacaktar. 

3 - Kırdırma Başmlidiriyette kurulacak alım satım komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8 11 t 932 tarihine rashyan salı gUnll saat 11 dedir. 
5 - Her istekli biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan. 279 lira 72 

kuruşluk muvakkat güvenme " teminat ,, larile belli saatten ev•el 
komisyona gelmeleri, 

6 - Örnek: lstanbul Gümrük Muhafau BatmUdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. , ....... ~ ...................... -. ............ ~ 

-NlZAM-

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERİN 
en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir . 
EC(anP v~ parfümeri mağaıalarınd11narayı nı'I 

' ' .. 

Satılık Hane ve F urun 

. ı 

Oıskiilbrdn Pntakapıı11 arka r. i heLi ıı do ::;uıı nıı ıyo sokağında 16 ıı u maral ı 
nhtaıı 4 ı,at l..r(lş cr odnlı ikiyo ın unkusıın :ı kuyu -ç-9 ta tl ı su, torkos, elektrik 
ve vll.ai bnbço HUyiiu:oknıeroduıı l{:ırndcııiı feııorino kadar bUttln lat~mbula 
ncwrelli veni tamir edılıniş bir hana ile on i tem betonar meden yapılmıt 
Emirgaıı f~ rı n ı satıl ı ktır. lwi ı;ü rınok içi n ruııın. pazar glın lcrı 9-12 yo kadar 
ıçiıı d r-ki l rH' pazarlık içi n Oa nr.ı 'l,h llehmet .\l i Pa, a hu n No. 41 HulOsi Beye, 

1 fırın ı;; i ıı "alı i hi Baha Bryo nıfirnr ~ları. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 


