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Galatasaray Kazanabilir! 
Muslih B. MağlUp Olma-
mıya Çalışacağız, Diyor 

Galatuar•J baglln uat on bette Tak- ra11a ~ 
elm Stadyomunda Bulprlann LeYiald 1aJu. :• b~11 

2inci 
Tabı 

mile kerıılqacakbr. bJ:.:.•=-
1..eYiaki takamam _hepimiı bilirll: 8 daa •• fmkln IMrakmacL. M••• M'kadq-

fazla oyuncum ile mOU Balıar tak.111111111 lanm lokalimil clabilindekl Ahamada idman 
•aıuda fıkariaini tetldl eder. Acaba be pparak fer• bbili1etlerini b,hetmedller. 
kuwwet kU'f·!'tnda · • y aimld oyan-
Galatuaray ne ya- la •=-•arannzın 

• pacak? .... et " med-
Dnn Galatau rederW .. t-

ra1m amam! bp- ..... tutarak 
tanı Muslih Deyi ialaadla maj'lup 
ılrerek bu aaall fllmaamak amile 
aordak. Dedi ki: " Galatuara1" 

- • Kaptanı hlara 1akatacak 
•1numl olmakla- bir pldlde oyun 
iım itibarile ne- . _ _ • oyaaa,. pynt 
tice hakkında Mualh B. oMfRUI .......... eclec:eill- • 
•nelclea kat'ı Mr tahmin ylrllt.. l•kb ltirakmamaktadar. Ba billaa M'ulila Be,la ,..... .... a,n-
Mlmeme imkln yoktur. Ba, mtea içia tellfial çok atıç bir dyachr. lirken brpauu ba ıGa Galata-
keb1Dete Yabeatecllr de. Taam Soa umanlarda eamal.n ft ura1 takammda al ••• mn-

kliade OJIUJ•cak ola Sapld S., 
bptuı Nilaat Beyin 90D maçta paurlan J8I• ,....,.ar, ~ Pdat ... ela ..... 
labtl·-• olm• ••P iplraldae Balpr maçlara •••ela Gılat111 ( O....ı ı -- _,,.., 

• itham Yerinde 

Bugunkü Keşidede Kaza
nan Numaraları 10 uncu 

Sayfada Bulacaksınız 

011 p1tea tanar- p~.,.. 
.... ,.,.,. dönlii•cil lc.,l"-t 
...... aer• etnlıli. &ra-,._,.,,,.,., ,,,,,_ ---· .,.,.. ......... 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetl ı 

Yuııanistanda Alman-ln
giliz Casusu Çarpışması 

Alman Ataşemiliteri, Kıyafet Değiştire
rek Fransız Ordusunu Nasıl Teftiş Etti? 

-10- Yazan: R. Boucard 

Gadıntep. 9 ( Husul ) - Bebal tarikati mlnte.iplerinia zabdaea 
icra edilen tahkikat ikmal edilmit Ye ewak Adliyeye Yerilmiftlr. 
Mabakemelerine Ap Ceza Mabkemeaiade birkaç gine kadar .,_,. 
laaacakbr. Enelce teYldf eclilcliiinl bilclirdiiim 33 ldtlden ., .... 
teftif edilen yoktur. Muhakeme afabumda ba tarilıatin bitin it 
Jlld •• ,c1aa. çakacaktir. 

17 Yaralı Bir Ceset Bulundu 
Gaziaatep. 9 (H ...... )- Nuh ojullanadaa Akktt Ef. , dlrt 1111 

enel çahemık illere keneli hajma ptmlt •• Wr daha ewiae c1aa ... 
•İftir· icra edilen talaarriyat aetic-.de mamaileyhia alW bap 
Jakın bir çukurda tilmlt hlr halde &.laamUfbar. Ce1eU. 17 ....... 
J&rUI Yardır. KimlD tarafmclan lldlrllldlltG henlla beW detll6. 
Zabıta katlllerl aramaktaktaclar. 
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Halkın. S~si) 

Belediye Koope
ratif Kuruyor 
& l11diy" bir kooperatif Yt.leode 
C'1!lırdi. &&edir .. tıa MI ıtfllebb 
~o kooperatif mtiosseacsi hakkın· •a llA}kUlll~ diyo.rki: 

Arif Bey ( Ab.anı.y Horhor mabal

ı.,1 23) 

- U... Şiriteti w kooperatif 
,.p•ıfb. Şimdi 4e e.le41i,-. ~ bir 
teıekkö? meydana ıetirmiıtir. Bence 
l>u.-üaki tiünya•n ikb•adi ıartları• 
tire koo~aUllcre çok lü.a.a v•
dır. Fertler Ye tah.S aer•ayelerl 
... üaki itleri ,ör111İ.J'9 llifi 41etil
dir. F..auen te'4 lplcr"n nnık.avemeti 

udır, Fakat bualat' Wr araya ırele· 
Hli büküJii.-.e bir baJat halini alır 

9• 4alttı 4a7aaıldı ola. KHp .... tif· 
J.r f"'l•lmahdtF. 

• 
:~ti Hey ( t"atib ACpaı.a.n tl ) 

- Kooperatift. laapt ~Ltı· 
aa lrup ye,ıiae •.,.terdir. l.tan· 
k'lda k.yab palaalılafbnualu bep 
•at'aqaaatlv41 ... 8-ee laerpJi i .. 
~I muntab ... -. alarak •ot"ru· 
4aa dotru1a •i•l•lllİll• arıı:eclecek 
elan •Üe..eler .acU UJ•tı 11euı• 
latabilirlcr. 

Birçok blyük beJ.kallanaua nr· 
.lır. Bunlar birlqerek maauam lroo
per.atifler ppaalu emiai'D ld sıda 
:maddelerini bup.ldiah 1an fi.atine 
aatarlar ''e fOK ciro ettikleri i,P11 de 
~\: llaz.anar:ar. .. 

l:ch et 8 . (J-:minunü JJ::ısırcılu 31) 

- Harbı Umumide ltir~ok firketler 
kuruldu. Fakat hemen hepsinin de 
akıbeti fena otdup için halkta 
firkeUere kar41 sayri•iaait, daha 
Clotruu endifdi bir aaur • ...-r. 
Fakat itu dotna Cleğildir. Çiald o 
tirit.etler aayritabii unıularcb •• 
fOK kazançlı deYİrl•tle lnırulciuklan 
ıç;n ıu'h aktcdillnce tabii ıartlarla 

1·aııyanıadılar. Fakat bugOnkO hayat 
tart'uı ıirketler için çok müniHir. 
Belediye koopcratlff de t1lc:urca ldare 
eClHirae munffalnyet -.eklenebilir. 

'* fI:& Boy ( Beyko~ Yalıkor 14 ) 

- - Belediyeaift kwacatı koope
ratif hctt"m hoıu~a ıltti. Hiç olmu
M menı::rlara.a •caa ye .. k Ye 

edun, lcömür tedarik edecektir. Hw 
ttemi nıüeueaenin bayi. bir koop. 
rata yapnıa• l••~••İye dq.., lıiir 

teJdir. 

Lağvedilen 
Belediyelerin 
Borçları 

L•ğvedilen Belcdiyel~re ait 
hRk •e borçlann kimine ve han
si mücsl'cselere rotikal edeceği 
bakknıda şi\phe!er histi olmuı 

"" Devlet Şuraama mllracaat edil
mişti. Şuranın MUlkiye dairesi 
bu gibi hakların köy ph.siyeti 
hlikwiyelerioe intikal edeceli 
hakkında bir karar vermiı ve bu 
karar dün Dahiliye Velcileti tara
fından bildirilmiıtir. 

SON POSTA 

Usküdar Halk Tramvayları Uzablırken 
Düne Kadar Ne Yapılmıştı, Y ann İçin Ne Yapılacakbr? 

Üsküdu Ye Havaliai Halk ı 1 matlup klrt temin edememİf\İr. 
y,...,.,-.. Şirketi. •uralıbaa ~ ç \ 1. Fakat timdi, b• lııatM, Har-
aza Necmettin Sahir Beyin ka- .ı... ~ ~ • darpap lman•daa ene.il ICadı-
lemile, ge~mİf ve ıeleceieait ~-~ •• •• ~e. ...,. or.._ ~ imi le 
~)'diôl ™ hatl.naı ghel . '~Gamsıne •• • Guhane, Modıı Ye F enerba1ıçeye 
hır eserle halka ve alAk•darlara • .• • kiu bU- •ı.ablııla Er.kaya ka-
iblat etmiş b.Jnauyor. C..Jı :. .•• Penerbahçe ıcı.r ce.iw'etilmHi ımc•ıwl ı•atil. 
~leri Ya'Dh Te mukayeseli ~ •• • .......... , Bu takdirde, hattın g~j 
ı~.tiJderi Lilhu11 düae ait tarilt- : •• • 'M -~ .U. temamen ıneakôn aırui • • • 
çen ve yannm faaliyet p1ln ve ~· •• .Ad.p içia laatta bu kısımda 
krokilerilli ilatin eden bu eser ~~ ~Ln-.. da1ta getirici hir nziyete pmesl 
biZe gaateriyor ki= J!'C fl!!!!J... .-;--.. ::-... mcviyetıe .-ıemeıdir. 

Yarım aa:rduber.i tuanuru Mı~ ba rı.t. 1928 deo-
b • • 

ayallude oqan•o bir t~ ~"""n : •.. l>eri herıla bir psp daha u 
ba.. azim iJe Ye bir parçe ictek- f •. •. olao apia ile iefWW ipi lıakika-
4e de.ra.:J talaaldrnk ettirüebili- ~~~ •... te. lait Yerici lair .m,.lledir. 
JOl'mtlf. r-l ' Çü.ktl U)!.8 de 'Aridat 511 m,95 

Şiıketia ba eaerde Audolu 1 
•
1 l. i~} \.. lira ikea munf 95m 75 lira i& 

n Ramdi yakaWma t.aı.sı. et- Ci~rpcş-o 1931 de TUiyet ;• 1351138.25. 
tiji fualluda banlardaa Aıaa· Yaridat 168788.80 •• =s al 
do!a yab.am diieriae nisbetle Uskllllar halat, lfta ._ ••••• Bu r.a.kamlu, ~ ... .... 
seri k.ı... olauanı. nakil ... ,. uzayac'*91r bir parça daha u.aldıime sle-
talanmn yoldağunda görüyor Te dılılannın biı- klSşm OK&clar. l:enllck :itibarile ciclclca lmit 
1911 ek, Osktidvdan A!emdağı· diğer k~şeai Haydarpap olmak 'ftricidir. 
na kadar geniş mr sahada elek- n:ıere Kısı'klıya kadar u:r.anao Kadıköy iatikuteliM Jcıira 
trildi tramva}' iıletilmesi fikrinin genİf bir müselles halindedir. yapılması mukarrer şebekenin 
geçirdiği tahavvül :ve in1'iıaHar Bu anüsellmn kenarlarındaki b<>kisini de k.aritmmiıc bW fikir 
menubaba oluyor. aas istasiyonlu Karacaahmet Yumek iç.in de.rcıediycrm. Ttrk 

Şehir meclisinin 1 eylfı\ Hr.!7 ve Bağtarbaşı mewiffmdit'. Hat· eli c Türk ifçm ile başanlaa ve 
tarihli ceJaewind~ Evkafla aJikası bn geçtiği saha 16 kftsftr kilo bapnjacak olan bu eser mönaıe-
kesilcrek muayyen takaillu mu- nıetrodur. Fakat bunun takriben betile iş baı oda buJunaalar:a. en 
kabili ETkaftan Belediyeye inti- dört buçuk kilometrosu boı ktıçU'kten en büyüğe kadar p-
kal eden hat, fimdilik, kaide araiden geçtiği Jçiac:IU ki, firket., yaıı: takdit göcW-ilL 

- --- - ·-----------
H1rsızlar Seher Hanımın 

Şimdi De M;zar Taşlarına 37 lirasını 
Musallat Oldular Kim Çaldı? 

Eski aaeurlardak.i kıymetli 

tapana geceleri çaburak ta§çı· 

lara aabldığı an1aıılmaktachr. 

Kutvcılardaki Kepenkçi Siııan 

medraelİllİll •ezarllimdaki bir-
çok tqlar da bu •uretle a~mlmıt
hr. Baau oauri itibara alan tııüze
ler iclarai ald mezarhklırdald 

bazı kıymetli tqların lılaaı Eser
leri müseıine nakline war ver

-'ftil'. Ayraca Belecli)'e •• poli
ude ....... dikkati celbedilmiftir. 

Dün Kasımpapda bir hsrsıı· 
hk hadiaeai olmu.ıtur. Ôğ .. eacli
iimize gire K .. mpaıada Gece-
••liya aoluağHıda ot.an Seher 
H. iamLnde bir bdıa. dün dola
bım bnttınrken ~ lirau1e bir 
alba biluegiain yen.de yeller 
eatijiai ...... 'fllll"P kalmıthr. 
Çlakl e"e tunm P'diğine dair 
hi~bir ddil ba1unmam11tır. Sdl« 
H. bu itin kimin tarafından ya-
pJdağ&Dı d6'1bıüp dururken a,.U 
eYde otvrao Huriye Hanımclaa 

Tahlil Edilen Gtllalar fliplaeleamit •e ko...-unun * 
Bakkallarda• tahlil iç.ha alınan uu aramtft•r. Huriye Hanım e.-

11da maddetenuin liıorlerine etiket Yeli inkir yoluaa ıapmif, fakat 

yapııtırfmadu ve zabıt nrakau . neticede ara,tıraa yapıldağa za-

.tutulmada:ı gönderildiii. bu yDzden mu paralar Ye bilezik lte.disin-
de karıtıklaklar oldup anlaşıl- de çılanııbr. 

llUfbr. Belediye kimyahane&ioin Huriye 1 L haldunda t.kibıtt 
bundan aoara lizerlerine suih yapılmaktadır. 

etiket yapıştmlmamıı •e ıabıt 
•arakua tutalmamıt olan gıda 

maddelerini kabul etmiyec~ği dün 
Belediye tarafından tamim celi!· 
memiıtir. 

Taş Of:dlara 
Bat\ırk6yünft Defterdarlığa 

ait kireç "e tq ucaktannm kira-
1a verilmesi takarrlir etmittir. 

Kılavuzlar 

Karadenizden Gelen Gemi
ler · Nasıl Hareket Edecek 

Karadeniı.dcn ~len gr.miterin 
kılamz we kontrol usullerinde uzı 
tacliJAt yapılmıftır. Ba p.i gemi
ler evvelce kılavuzsuz olarak an· 
cak Kavaklar hizaıma kadar ge
lehiliyoduck. Şi.di Ja BüyDk
dere inlerine kadat kılavuz kul
luaaaclaa plİllebilecektir. Fakat 
üi Ye 6rbuL ıtlnlerde Bogaz 
•etlaalinde lal...a .lmak mecbu
IİJetİ koaal....... ICJa~uzlar 
ıemiJere uWü. ~ aonra 
pehilecelderdir. ----Tllrkçe KWll 

Elmahlı klçtik Hamdi efi•di· 
aia tercüme ettiji Tlrkce ıc. • 
Dewl~t llatba .. wda .......... 
cleTam edilmektedir. RawaaaM 
kadar ten:hteaia baSJlıua iti
tiril ece1ctir:. 

Gayrimeşru Çocuklar 
Kar1uou medeni billhaa olarak 

birden r.iya.de evlenenlerin çocuk· 
larmın ııilfus klUliğüoe kayıtları 
için yeni bir kuun liyiha11 VÜ· 

cude getirilmi~tir. Bu kanunu me
deni hnJcGmlerini deiiftiriT ••hi
yettc değildir. 

T e'1".fniıan\ 

Günün Tarihi 

5 Milyon Frank 
Alacağımız 

İ•panya ile hlk6metimiz arasında 
ticari bit- anlatma ya.pıWıp t\' Vtl· 

- J'H.tnlflJk_ UYelcıe lacİrle.l İınfıfa 
..... ,.. • ..-.... kalan (5) mi lyon 
fraak!ılc alacaklarının iadesi hakkın
.. lltenila yeni ılııir •alumat sref me
lllttir. Fakat ..... ,... )'4lkında 
-.ait Ü c:eqp .. lıeefi 8"'it eclll· 
nı•ktedlr. 

Malatradı lplil FHrikası 
M•iatya (Huaual) - Şehrimiz· 

4e ahck 100 paket ip:Slc istib
dJ edttek bbili,... ltir iplik 
fabrikası açılaakhr. 

Alfbdu Saaa,i firketi Man· 
c:ıat.. ile ulqmak -.edir. 

Bir Ha,.. Çetes; 
Urf adan bildirilditlne gör~. iki 

... enel Sur:yedcn nnup hududu· 
•• ~ bir haydut çete• U h c:ı· 
....,.... bir köyde. ID ibaı koyun 
a!...alr kuduttan airlklem4, le.bar 
s.riyoeye rcçmiftir. Bu l:aidh •lerln 
teb... etaıemeai için ıtddct"i tedbir• 
._. .._•ııtır. 

ÇanakkılM9 Bato 
Çanakkale, ( Hmusl) - Türk 

sid apor kulüba t.afuadan bir 
balo tertip ediJmiftiı'. Baloda 
şehrimiz.in en glzide .ıc,· .. tı huır 
ÖWwımUftar. Bal• pek müJc~rn
DJe1 oJmuştur. 

347 Sandık E~rak 
A~üuJer ~ai ;eeçen ~ne AJa• 

••fya camiio:n papu odAl.s rm dakl 
u'ki tarihi e\Tala taanife h.ıılamıf, 
fakat tahaiı::t bittili için bun.ı d .. 
vam edcmemiJIL Maarif Vekaleti 
.._bnn t..ımnmeei •e tunifi için 
,paici.. t.ltüa.at Yer4&ji iç n ( 15 ) 
a-fintfenberi lek:ar bu evra k ın tasni• 
fine ba,lanmıt YC ( 100) sa nd ık dol· 
durulmu§t.lr. Ge~ .ene de ( 347 ) 
aadıık tunif edilmitti. :Banlar artl• 
beline 'konacak olan Su!tanahmet 
medrc.9e ·ne naldedilecektir. Bu ff 
laüiki b "r tuaif 4et1dir. Y~ln ıa ••ki 
vemKahrı to:tluın Ye J•ğmurlann 
t.Mrihiıulea lut..... lpa bir .... 
.ıd.•aktaa ı....,.ettir. S. acae Bat· 
vekiı&t Mitfeaiııe f 10) bia S.ra kon• 
antfhtr. Bu para lle C 6) Jüı.ülıı: bir 
laerct teık il edilecek. ktaabu1dald 
Mth emü eurle'I' Rmı bir surette 

..... ···--· AdfiJI VMll 
AilcsiDi Ankaraya a-ötiUmek 

üz.ere ,elırimlıe •elen Adliye 
Vekili Yusuf Kemal Be, üç ~n 
sonra tekrar Ankaraya dönecek
tir. V c\ll Beyin huaftn Adli) eye 
gelerek buı tetkikatta bulunması 
muhtemeldir. 

Fena Yapılan 
Ambalajlar 

:Harice ı-önduUen meyvalarıımaıll 

yüur küolul< ambalajlarla gönderil'" 
dili anlaş1'm1thr. Sandıklara 'kono• 
ı.. miktar faa.la oWat ..... n llleJYr 
•ar çlrümektedir. S.ncbk!uııı ys,.i 
beıer kiloluk yapılmuı Pı:ıkkınÜ 
meyvacılara tılniyelerde bulumsl•• 

eakhr. • 
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iş Saati - -
Sekiz Mi 
Dokuz Mu Olmalı İ 

r-~-------· lı Kanunu Mecliıin bu topla· 
lhf devre1inde muhakkak ıurette 
tilirilip çıkanlacaktır. Vekiletçe 
~z,!lanan proje MecliH veril

lllittır. Bu kanun etrafmda tica
İ't odalarının, unayicileria fikir
eri alınmııtır. Arbk Mecliıte 
lallzakeresi içia lizım ıelea ba
llrltk bitmit demektir. 

lı Kanununun ba kadar ıecik-
.. eai, ona lüzum ı&teren lbti
l~çları kawayqlı bir tekilde tu
.,.t etmek, dünya İf kanunlarının 
U..ta ettiği bDtlln meselelere ce
•ap verecek fOmalltı bir kanun 
)'apnıak ve nihayet ltçi ile patron 
"'.•ıında ihtilAflara meydan ver
llaıyerelc, her ikisinia d• bak ve 
•aıifelerini biribirlne urar ver-
lllİJecek surette nazan dikkate 
'1i:bilmek dllıllncuindea ıelmltti. 

lı Kanunu etrafında ı6ylene
~ pek çok 16zler bulunabilir. 
ıuaıala,ı kanunu mlzakereal u· 
'L_lnına bırakmak dah• muvafık 
'•v · Y almı bu,aa, it saatiabı 
leldı veya dokuz mu olmuı 11-
;:geldiğl hakkında ticaret o
l ar.nan Ye ldlçllk unafıo mtıta-
.. lar.nı tetkik edelim. 
d Buıtıo dllnyada. ifçiıi gllnde 
ltalcuz aaat çalıpn aanayici meato 
it ket kalmamıttır. Fabrikalarda 
•!la'brtlan ukiline niabetle çok 
tit edilmif, uhbl prtlar dOzel-

lbif, buna mukabil it ... ti 
~llbıftl'I'. On dokuzuacu uarda 
~··• tibi oldutu çalıtma f&rl
lat l:aua1n arbk maziye kar11mlf'" 
~· ~in dejil yalaız 11bbatini Ye 
4-t•tuaı korumak içla, fakat 
'it.:_"' çok Yerim temin edeMlmni 

'11 de ubbl prtlar içinde •• 
:'1111Ctın oldafu kadar az bir 
._ "''" çalıtm.. IA11mdır. Bu· 
;.,~~ için MDaJl memlekerlerillde 
~"° J•di, baa yerlerde ıekiı 
~I t çalqırlar. Camartesi ıGnil 
~~et.la aoara iti bırakırlar. Pa
t., lllatl tatil 1aparlar. Bu _. 
~ ~ ilÇialo bil' battalık pllfma 
lıı .. ::!• 48 Aati pçmeı. Buhran 
~dılctaa 1ora it eaatiaia indl
l aine ilzam ~ •• 
le lllerilcacla İf aaatl haftada 40 
d,•te_ iaclirilmiftlr. Her tarafta 
IEl lf saatini mlmkln olduj'll 
._, dd•r iadira1i1e dotnı lemayftl 

r ır. 

'( Biıde ifçinln kaymeti azdır. 
-, '•..Uyeler yanm lira ile bir lira 
'~da deiitir. Çalıtbiı yerler
... ~hat prtlan, A•rupada on 
~~ aırsn bqlan19cm
~ tartlann a1nidir. Yani 
~d '1l•ll edilemiyecek dere
'- e feaa •• fecidir. Bu fe. ••\:ulüt •• prtlar içinde ifçiyi 
tettr· 1 laat bapeetmek, ODl•n 
~~~ bir 61Dme mahk6111 etmek 

B· tir. 
~ '-ele bet el a,..u moleket• 
liır 01"-tle fadadlr. Çalqmıy~ 
r_~•cli, belki de çahfanlardan 
~ .·· it lf*tiaia azalmaa, 
--~~ bUUal•uını temin 

~ ~ b.iacle it •aatiaio 

~ ... '!:! =·lir~t 
htr0...... t aaa,U lümaye için 
Nte.a -.ı muaR1etler v • 
>ttlerlQ tekiami1or. Bu ., 
~ ı.. lftlye k&ct,r lefalili, u
--aı~-~liain azaltılma•• il• 
~;;~~ Fabrikatör, bir ta
._ 1.:ı:umett•n 1ard .. n alrlr, ...__-utan ft İftlyi iatiltDllr. 
... " ... : .. !lcl b .. ı. bir himay• sar-

., VIUI'. 

-.,~ette 9UUf teenhtiue -.eti.. _..~ iatemiyen haki· 
~~ıı1n~•J1a ~adar işçiyi de 
•Pile -~e ve dlltUndOjGne , ..•. 
l<Sab-te-Yı-aver 

..___- Clıdiaiae Ri uet' .. L__ ;-~Q •e ~•1• ı cumnur 
4 'Y 131'eta HO..flll Fikri fJeadi 
~ "'~ .... ~apse nıahk6m oJ; 
'-1.t.:._ Gdd.tinı ltcmat .,ttl;i -İçİR 

...,fı •clllllÜflir. 

Son Postanın Resimli Malcmesi il Mui Ve Hal il 

1 - • Mazi, bizim için ibretle 
tetkik ecilleeelc bir çok mlHllerl• 

2 - BaslaJdl •a1 teUkldal 
ba aoktal aanra elaemmiyet ..,.ı. 

3 - ôtnnmek .. tl1araanu .,.. 
ta1arak 3peaiab. 

doladur. Bu mlaalleri okayabll•ler, 
bayatlan lçla 111 der•ler alabdir. • 
derler. 

1 •Maaldea .. .., a.,.u .... 
Blalm u birik •lr•blalmls .. ,.ttar .• 
Dl1orlar. 

SON -TELGRAF HABERLERİ 
lzmirde Tütün Meselesi Canlandı 

Tütünlerimizin İşlenmeden hracına Müsaade Edilmemesi 
Tasavvuru Faydalı Değildir, Diyorlar 

lzmir, 11 ( Huauai ) - Kumpanyalar tarafından 
•allnalınan tGHlnlerin memleketimizde iıJetilmeai 
hakkında Mecliae bir kanun llyibam verileceği 
haberi burada birçok tefsirlere sebebiyet verdL 

Tlltllnlerin ifletilmelİ iıinde, iki ayn nazar nok
tau serdedilmektedir. Bunlardan biri; tlltllnlerin 
memleketimizde ifletildiji takdirde; ipiz amelenin 
İf balacaiı ve bu auretle ipizliğin 6n& ahnacaiJ 
pldlacledir. Dijwi iM bunan tamamen akmnedir. 
Allkadarlar tlltllalerin memleketimizde ifletilme
aincle maddi lmkln ı&rmemektedirler. 

TOtlncller ara11nda gihalln en m&bim menuu 
olan bu metele hakkında muhtelif ecnebi kumpan· 
yalannın ve Ticaret Oduıaın mDtalealanaı ıordum. 
Aldıjım cevapl.-n ıöylece holAaa etmek kabildir : 

1 - Kumpanyalar ve tOtün tllccarlarımıı tara· 
fıodan aatın alınan tltlbller, alıa .. ..ı.ketler tara
ftaclan iflenmemif olarak orpnla .~. 
Macarlar, Amerikalılar, Çek08fo•aklar Ye Aftla ..... 
yaLlar tOtOnleri kendi UIUllerla• temkaa iflet
melctedlrler. 

2 - Amerikalılar tarafıadaa ubaah- tl
tGnlerin ancak yGzde on beti pluimizcleld tltllD 
imallthanelerinde itlenilmektedir. Bl7le oldap 
halde ttlttlnler ifleDirken iKi bularam Ue bq. 
karpya kabnmaktadır. Memleketimizde Jetifea 
tltlnlerin iflenmİf olarak ilaracma maclcl imlrb 
yoktur. Eneli bu tiltlnlerin tamamnu itHJecek 
mllteb-ı amelemiz yoktur. Saniy• ba tltllll.n. 
İfleameai için llzumu olan lmalAtlaaaelw Joldm. 

3 - TGt&nleria ifleamiı oluak llıraa kaaaaiJet 
bttkmtlae perae. kumpanyalar bisdea ~ 
tltlnleri komp blk6metlerdea tedarike 
larclar. Esuea rekabet halinde ol.. tltlacllltl
mtldn clalaa blyDk bir buhranla lral'fl ka1111a 
kalmasa muhtemel g6rillmektedir. 

Yakandaki mltalealara Ticaret o-... ela 
iftilU et.Mide oldataaa ıAlll'Mcli;wua. B. .._. 
ate pe tltllnlerimllia fimdlld halele •••lek* 
mizcle itletilmealacle fayda yerine arar .... e .. 
teclir: - Adnan 

Yeni Vapurculuk Liyihası 
Millet Meclisine Veriliyor 
Ankara, 11 (Hususi} - Posta Yaparculajuna lara ait ka11tlar da mevcut olacakta... l.iyiha 1•· 

ait kanunun tadili maksadile lktaaat Vekaleti yeni kanda Millet Mecliline verilecektir . 
bir llyiha hazırlamaktadır. Yeni liylha macibiace Vapurcular Memnun ·Görünüyor 
Yapurcular 3 veya 6 aylak birmlldclttt urfmcla puta Ankarada hllk6metle temas eden Ya u adar 
vapurculuju için bir ~irket tqkil etmek mecburlyetir heyeti din l.tanbala dhmlftllr. Heyet .:..:.. .... 

dedir. Bu tirket Seyriaefaindea ayn olarak lınktmetin Yelkenci nde Naki B. , npurculana yni TUİJett.n 
tayla edeceji iskeleler ara11nda ~apur itletıcek, JPDİ memnun olcluklarblı, el1•m bUIUI kumpuyalana 
ıirketia ve S.yrisefalnin tarifeleri bir komilyoa tarr 9!1nde 25 wapar baluadujunu, bu •apurlana yeal 
fuıdan te•bit edilecek. 1eyrillefer bu tarifeJe 1ar. firkete denedilecethai. tilepciUğin Hrbeat kalaca
yapılacakhr. Uyibada yeni firketla alacafl •apar- juu llrlemiftir 

Bir Adamı Rüvel- Şeker, Çay 
verle Yaraladılar Ve Kahve 

Gaziantep ( Hıqml )- Halfltli 
Sait Efendiyi. dilnklı tin Vakkaı 
Bey ojlu Mehmet İ11Dinde bir 
adam intikam al•ık kUtile 
it Bankası lnlade k•ıunla kafa
... daa yaralamıttar. Sait FJendl
nia yara91nda timdilik bir teldi
ke yoktnr. Katot yalcalcnm,ftır. 

Başvekil Paşa 
Bqvekil İımet Paşa Hz. bu 

aqam refika ve mahdumları ite 
birHkte Ankaraya döneceklerdi. 

lktıaat Vekileti ithalat 
Müsaadesi Verdi 

Aakara. 11 ~) - laair 
kahwecilerillla; ı..,.kteld bh
•elerlaia ldludlne ..... de edil
meai itfa Aabr&Ja wk• balan 
mlracaatlana• lldiut V eklleti 
bir firket tepil ettikleri takdirde 
mbaacle ohaoacaiı cevabma ..... 
miftlr. fataabaldaki tGccarlara 
ela apa tekilde llbalet pterl-

/STER İNAN, /STER 

1 Bir Valiye Ame-
l liyat Yapddı 

GUlaatep, 18 ( HuUll ) -
V.U.la Akif Beye ....ı.ket 

haltaaeaiade cltla •kta• apacli
aitt .. ameli7at yapdmlfbr. Akif 
S.,iD •hlaatl çek iyidir. Sahir 

leeektir. 
Kahve, .. ker Ye çay ithaliaia bir 

elden idaresi halckmdaki kanma 
bu am.tle tatbik e~U~ olacak, 
fakat ithalAt mukabilinde ihracat 
ıapdacaktar. 

iNANMA! 
Amerikada ye 1 cürnluır reiei iatMlalN bitti Ye alırlyo. • ı .. ıCSsleri cllnledlkten aonra laaaa, cllayaa .. 

Ruue't lamlnde1' i demokrat •a 11aedi eberl1•t ka· anahtar&QI ... Runeltln elinde uaaetliyer. au ..... 
uad1. Ameri"""''" ye:ıt cilbWr relıf, A•erikayı beraber Ame.rlka•ıa •• bu1a11n aetıce.ı olarak ·~ 
lkbaadl t>uhraaın p~çe.irulea lıt•rtHaHi'••• hatt• ... ilctı••• kvaada• kela7 kolar k.-aaWleceil .. 
it• a7e4• A•rupa"4R hite Nlaat •efee .alaeafl•& o.r1 aitlk ; 

/ST1:R iNAN. IST'ER iNANMA' 

Söz-n Kısası ---- --Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememis
tir. 

------------------------Türk- Yunan 
Dostluğu 

Ankara, 10 (A.A.) - Anado
lu Ajansının istibbarına gGre bu
aln Yunan elçisi M. Polihronya
dil. Haridye Vekili Tedik RDt
tl ee,ı ziyaret ederek yeni 
Ywwı kabinesinin tetekknla •e
aileaile bllkümetinia TDrk - Yunaa 
d01tlupna iatianal bir ehemmiyet 
atfettiiinden yeni kabinenia 
Abık bllk6metin çizditl doıtluk 
aiyaetinden hiç bir veçbile inhi
raf etmiyecejini •• zaten ba 
liJuetia bir partlJe m•hwa ol
mayıp bllttla Yanaa mWetlala 
bir aiyuetl olclatm " 
yeni hllktmetla ba aoatlak ... 
tetri)d meta••·• daha .... ı ... 
J•t kubetmul Ye .......... . 
daha ıenitlemui için hiçbir aar 
retl eairıemiyece tini hllktlmetl 
namma beyan •• ifade etmlftlr. 

Fürugi Hz. 
lraa Hariciye Veziri Flraıi 

Hz. dla Vali 8. tarafuacl.a ..
reflerlne Vi111et konajulda ftl'I. 
lea dyahtte Um balaam ....... 
dar. Misafirimi& JanD Toroa 
ekı.,....Ue Haltbe. oradan ela 
Balclat tarildle lraıia cllaee• 
hrilr. 

Madam Stalin 
Dün Sabah Birdenbire 

Vefat Etti 
MoMo•a 10 - S.W,et K .. 

mllalat farkaaı umumi lrltlbi ita. 
lla Y olclq•n refikua basla •INir 
ha k.,... ...... ftfat .... 
•ittir· Madam Stalin firbaaa ı.. 
al •• loymetli aalumclucla .. ...... ao,...... ~-• 
V.ı.ta RmJat1a b61llr bir t.... .... ., ............ 

lrtip Meselesi 
Ankara. il (H...ı) - .. 

rıt ütituı mueletinl tetkik içia 
topl•maf ola mutallt enc1 .... 
d09Jeyi tetkik ederek bir fedeb 
hamlamak ilen ihzari hlr 
eadmen tetldl etmİftir. Bu 
ihzari enclmea cumarteai tini 
cala1111aya bqlamlfbr. 

60 Bin Ura Zarar 
Ve Ziyan 

Üsküdar Tramvaylan 
Arbk lılemiyecek Mi? 

Umumi t= llec:lili daa 
toplaDDUf,apA•• klpr&d 
etrafuada lla,U mlubtAlar ol
anlft bir netice alıaamamat. bu 
.... lenin mhakereel hatka ıh• 
baralalautbr. 

Bund• sonra Oak&dar tram
•Jlan mewmbaha olmu~ Bele
di,. r4fÜI Mabidclia Bey o.kact. 
tnlM•JD•• teoede 55 ~ 80 bia 
lira uru ettipi •• ba urana 
Belediye tarafuadu Jmpaaclaiıaa. 
laulra nbirdea itibsea itli,_..,.. 
cellni ş&ylemif. ...... lser.ille 
•Ulyeti tetkik etmek ..,.. Wr 
enclhaen tetldl oı...aa.-. 

Buğday işi 
Gelecek Sene Mubayaat 

Daha Fazla Olacak 
Aabra. 10 -- Ziraat Vekili 

~eyanatta WUnarak. buğday 
muba1aabnı11 mabadı tamaaaeD 
temia ettitini. la suretle k6yll
albl mn.tefit oldatmau. ıele
cek 1ene mobayaatanıa daha 
plÜf hir mikyasta yapdacatana 
tlflemiftlr. Bu •UİJet. siftçlala. 
ziraate ehemmi,« wer~eaiDi inta~ 
etalftir. Zıraat welılleti her tanf
ta hqday .Silolan Y1lcude ,....._ 
cek, pirinç seriyatırun ......,.. 
içia de Wr ba• bu.dayacaktır. 

• 



• 
Memleket Manzaraları 

1 

Memlekette 
Kooperatif 
Faaliyeti 

lzmir i:;tihlak kooper1tfifi 2Dn 
geçtikçe f aliyetini artt.rmakta
dır. Kooperatif sattığı eıyanın 

nevilerini arUırmtşhr. Hatta 
bak ive işinden maada memu
rin için melbu t ta ter:ıin edil
miştir. Kooperatif ayni zamanda 
ortaklarının kt.ılık odun ve k&
mürünü de temine çal şn:aktadır. 

Ed rna 1 tlh1Ak Kooperatifi 

Edirnede bir medlurin istihlik 
kooperatifi vüc da getiril:n~ •e 
nizamnamesi tanzim olunarak ait 
olduiu veklHetçe kabul •• tasdik 
olunmuştur. 

Erzin latlhllk Koopel"atlll 

Eninde tüccardan Ahmet 
F evıi, Belediye Reiıf Halil Suphi 
Ye Ziraat Bankası memuru Remıi 
Beyluin teşebbnsile bir iıtihllk 
kooperatifi teıkinae muvaffak 
olunmuttur. 

aur•• Kooper.utl 

Bu HDe Bunada ziraat mah
ıulleri, meynlar, sebı.tler bof. 
luktan çlirüınlit •e ablmıftır. 
Tabiatin gfizel ve bolluk yaratan 
çevresinde bu yaziyete l!kayt 
kalmak iyi değildi. Köylünün 
ıimdiye kadar teılrilat noksanlığı 
ylizünden ihmal edilmesine ve bu 
zengin, feyizli sahada 932 ıenesi 
bidayetine kadar yalnız dört 
taneden ibaret bulunan zirai 
kredi kooperatifler dar çerçive 
içinde çalışıyordu. Mümbit, mah-
ıuldar muhitte murabahacıların 
e · de kolları bağlı duran Laik 
bo: asri tcşkilltın faydasından 
mahrum kalıyordu. Elleri böğ· 
rOode akıntıya kürek çeker gibi 
idiler. Bursa Ziraat Bankası Mü
dUrO Hakkı Manço Bey ( 1470) 
numaralı kanunun faydalarını 
köylülerin anlıyabilecekleri bir 
dil ile anlatmaı' ylbUndea her
gla bir yeni tepkldıl dojmağa 
bqlamıı Te bu mretle bq alb 
ay içinde kooperatiflerin adedi 
yetmi~ beşe ve ortakların uym 
(3500) .ze varmııtır. 

Yakın zamana kadar en ağır 
ıartlarla kredi ihtiyaçlorıoı temin 
ede1t Bursamo çalıtkaı ve na• 
mnslu çifçi tabakaları k&me kil· 
me bu teıekknle iltihaka baılan· 
mııhr. 

İzmir de 
Bir Adam Kavgacılan 
Ayınrken Yaralandı 

bnir ( Huıusi )- Şehrimizde, 
bw cinayet olmn" bir yoiurtçu 
ağır 1Urette yaralanmııtır. Adil 
ile fmncı Hamdi arasıada çıkan 
bir kavgayı, basbrmak istiye.·, 
yoğurtçu Mahmut, her ikitıini de 
ayırırken, karonıdan ağır surette 
yaralanmış ve haataneye )cald d· 
mııtır. Katil Hamdidir. 

Bir Hapishane Kaçkım 
Yakalandı 

M. Kemalpaşa, ( Hususi ) 
Bundan bir ay evvel Bursa ha
pishanesinden kaçan Voyvoda 
köylü A li Osman Havranda ya
kalanmış, kazamıza getirilmi , 
buradan da Bursayıı sevkediJ· 
miştir. 

Konyada BereketH Yağmurlar 
Konya ( Hususi ) - Dun gece 

ilk defa clarak şehrimize faydalı 
yağmurlar düşmiye başlamı tır. 

·,.. ıe ·inci büyilktür. 

• 

Memlekette Zirai Vaziyet 
Bu Seneki Yağmursuzluk Portakal Ve 

Zeytin Mahsullerimizi Tahrip Ett · 
Ankara, (Hn- kftndftr. Buna, 

ıusi) - Salibi- , AkhJaar Ye bava· 
~ 

yettar bir mem· liain.deki harman-
bndan aldığım lu devam etmek-
malftrnata göre tectir. T arasta 
932 seneıi ba- çeltik ziraati iyi 
ımdan bugüne neticeler vermiş-
kadar Anadolu 1 tir. Bilhassa bu-
ve Trakyanıa , rası çeltik ye-
ekim •e mahsul tiıtirmekte bir 
vaziyetleri ıu ıe· hu ausiyat ka· 
kil dedir: u.nmııbr. 

Bu sene aon· Silifke havali-
bahar ekim iıle- ilindeki yer fııta-
ri geçen Mneye i• ile Adana ve 
nazaran biraz g~ Mer1indeki ıeker 
cikmiftir. Y •i· kaouıı malwıll 
murların azlığı çok iyidir, ku-
dolayısile çiftçi raklık dolayııae 
tohumu kuru top• Tarav•t• çel1IM ha•ecb Dörtyol Te Rize 
raia atmak mecburiyetinde kal- mabıullerimizi mOhim zarara sok· portakallara tabii cesametinden 
mışbr. Bu bal bilhassa Orta ve muştur. Mudanya havallsinde bu ıok küçük yetiımiştir. Birçok 
Cenubi Anadoluda nazarı dikkati zarar yUıde .CO nisbetindedir. Ttı- ağaçlar ıuıuzloktan k.uıumUflor. 
cefüetmektcdir. tlln mahsulömüz iyidir. lzmir mın- Mahsul geçen seneye nazaran 

Trakya, KUtahyaya ve Uşak takasından piyasaya yavaş ya•aş yO:ıde elli noksan<hr. Edirne, RUe 
havaJisinde şeker pancara hasadı ihraç edilmektedir. ve Bursa gibi yerlerde mevsimin 
bitmek üzeredir. Klitahya ve Uıak Bu sene pirinç lıtihsalltı ge· kuraklıit ve ıon ayın sıcaklıği 
hasadı da biraz gecikmiştir. çen ıeneye nispetle 0 25 nok- dolayısile erik apçları çiçek aç· 

Bu seneki kuraklık zeytin sandır. Buna mukabil fiatler düş- miflır. 

Diyarbekir 
Büyük Bir Yangın 
Tehlikesi Atlattı 

Diyarbekir (Huıusi) - Bura
da bir yangın zuhur etmiş, çarıı 
bllyük bir tehlike geçirmiftir. 
Yangın aeceleyin Mirzabey ha
mamının Klllhan kıammdan çık· 
mış, Uç ıaat deyam etmiş, bin 
kUıur çeki odun yanmıtbr. Ate· 
ıin slndUrlllmeainde itfaiyenin 
ve Belediyenin btiyUk fedakarlık· 
ları g6r0lm0ştilr. AteJ, külhanda 
yanan atqin klllhan kapağı ağ· 
zında bulunan kuru odunlara 
ıirayeti yilzüaden çıkmıttır. Birin· 
el Umumi Mnfettiı lbrahim Tali, 
Vali Faiz, Polis Mildilrtl Sait 
Beyler yaagın mahalline gelmiş• 
ler, ate~in bir an enel ı3ndn
rlll..neıi için icap eden emirleri 
vermişlerdir. Bu yangın ıehirdeki 
itfaiye teıkilAlıuın kifayctıizliii· 
ni gösterdiğinden Belediy~ Reisi 
Muhiddia B. itfaiye leva.zımmın 
ikmaline karar vermiştir. Yan· 
gında yanan odunlardan maada 
bin fUmüş mecidiye zarar ve 
ziyan vardır. ----

Adana da 
Seyhan Taştı Ve Keresteleri 

Sürükledi 

Adana ( Hususi ) - Şehrimi

zin eu meşhur kerestecileriaden 

Beybaba Sadettin, bu seneki 

kerestelerini Adanaya nakli için, 

otuz bin adedini nehire bıraknııı, 

fakııt Seyhan, yağan yağmurla

rın tesirile kabarmış, tehir dahi· 

li11C:e yapılan seddi yıkmış ve bu .. 
tu ~ kerHteleri denize ıürükle

mi ~ tir. 
Bunlardan ancak bir ıımı 

k . ln rılmıştır. 

Çankırı Hapishanesinde 
28 Ve 30 Yaşında İki Mahkum 

Sünnet Edildi 
Çankırı ( Hu

ıusi ) - Burada 
hapiıhanede bİI' 
aUnnet dUğUnll 
yıpılmııtır. Biri l 
otuz biri yirzm 
ae.kiz yaşında iki 

mahkftm ıilnnet 

edilmift.ir. Ha· 
piıhanedeki ağır 

ceza mahkürn

larından Sungur· 

lunun Görgü kCS. 
yünden 320 do- SOnnet edll•n mahkOmlar 

ğumlu Mehmet ile Çcrkeı k&ytınden 318 doğumlu Silloyman naaa ıa 
ıimdiye kadar ıllnnetıiz: kalmıılardır. 

Enelld sGn hapiabane arkadqları bu iki ıünnetlizo bir ıiimıet 

dOğUnU tertip etaıiıler vo MDddeiumumiliğin mUıaadeai Uo arkad .... 

larım hllkünıel doktoruna ıibnıet ettirmiılerdir. 

Düğün pek mutantan olmUf, Mohmetlc Stueymana bpkı çocuk• 
lara yapıldığı l(ibl birçok ıOnnet hediyeleri verilmiş, ıinetle ıftslen-

mlı, batlık fiydlrilmittir. 28 ve 30 yatındaki bu yeni ıtıanetliler beı 
gilnde iyi of mQflardır. 

.~---------------·-..----------~~~ 

Nazillide 
Bir Artist Sevdiği 

Şoförle Kaçtı 

Nuilli ( Husuel ) - Aile ai-
nemuıada temsiller vermekt• 

olan Halil lbrahim ve arkadaı· 
lan kum panyaaına menıup Sa· 
mi ye hanım patronunun ( 550 ) 
lirasını alarak ıöför lımail ismin

de sevdiği bir gençle maznun 
olarak yakalaamııtır. Zabıta 
yapbğı taharriyat neticesinde 
bu kaçan artiıtle 1evgilisini diğer 
bazı gençlerle eğlenirken yaka· 
lamıştır. Samiye hanını ( 550 ) 
lirayı aldığını inklr etmektedir. 

Üzüm 
Son Günlerde Fiatler 

Yükseliyor 

lzmir ( Huıusl ) - Son ılin· 
lerde ihUm fiatleri gittikçe yftk· 
ıclmekteclir. 

Yapılan bir tetkika nazaran, 
menim iptidasından ıimdiye ka· 
dar l:ımir borsaaında, 40,788,472 

kilo UzUm 1atılmışbr. Geçen ıe• 
neki ahQ miktarı f 13,S66,623 
kilodur .• 

Diğ r taraftan incir ıatııı 
geçen ı ne 13,211,345 kilo oldutu 
halde bu 1eue ancak 12.512.808 
kilodur.J 

il' epinisanl 

Gençler için t 
Muhite 
Ve Cemiyete 
Uymak 

Herkee bilir ki. ya~amak içti 
hlc:lisata ve ce iyd uyma~ 
mecburiyeti Tardır. 

Dünyada saadet en ziyacfı 
herkese uymakla elde edilebiliı'· 
En ziyade muvaffak olanlar, bul
dukları şartlara kendilerini en I~ 
uydura bilenlerdir. 

DeTlet adam -rı içinde d 
mqhur: olanlar, yalnız en yüksek 
ideal sahibi olanlar değil, fakat 
mevcut prtlara en iyi cevap vtt 
rebilenlerdir. 

Bu, ahlak dediği iz şeyio 
eusıoı teşkil eder. Bir cemiyetid 
içinde en ziyade n fuz Te mevki 
sahibi olan, etrafınd bir hilrmel 
halesi yaratanlar, cemiyete eti 
iyi uyanlardır. 

htıfa Kanununun bize öğret4 
tiii hakikat, en iyilerinin kalbut 
Gstlnde kaldığıdır. Kalbur üstü': 
de kalanlar da, mu "t kendileriP1 

oyduranlardır. 
Fakat her hakikat gibi, b" 

hakikatin de bir hududu vardıt1 

U1mak, ancak doğruya ve haki" 
kate tetabnk ettiği zaman mak' 
baldür. 

Bunun içindir ki, ilim irnandall 
enel gelir. Her adamın ilk vnıİ' 
fesi doğruya inanmak değiL 
doğruyu bulmaktır. ilk yapılaca~ 
şey bir prensipe uymak değiı 
uyulacak presipin ne olduğuıt~ 
anlamakbr. Bir şeye sadak•1 

yemini vermeden evvel. o şeY' 
udakatin doğru olup olmadığıll1 

•ntbrmak lizımdır. 
Gemiciler, fimnl yıldızına b 

karak istikametlerini tayin ed 
ve yol alırlar. Eğer imal yıldı 
yerine baıka bir yıldızı kendile' 
rine rehber yaparl rsn, tabii yaft 
lq yollara diiferler. Bu takdirdi 
heaaplaruıw istediğiniz ka 
doğru yapınız ve İ:!tcdiğiniz ki' 
dar bu hesaplara göre harek11 

ediniz. Varacağınız netice mutla~' 
yanlııtır. 

Bir kimvagerio, kimya kaicl~ 
lerino ı6re hareket etmesi zar&JJ' 
ve faydalıdır. Fakat kullandıf 
hamız ve tuz bozuksa, kaidt>'.' 
nekadar udak olursa olsun, eıa• 
edeceği netice yanlış, hatta teli' 
likeli olabilir. • 

Bir ressam. resim yapabiln1e 
içia resim yapmasını oekad~ 
iyi biline bilsin boya kanunları 
bilmezse, iyi bir resim yapması-' 
imkln yoktur. j 

Bunun gibi bir adam inao 
ğında ıamim olabilir. Fa!::, 
inandığı ıey yanlıısa, fena F." 
gitmesi YC aldanmaıı zaruri~ 
DDnyada, yanbı ıeye iman ed , 
lerle, doğTuda tereddilt edeni~ 
yaptığı fenalıklar, aşaiı yuk 1 
mtuavidir. Vaktile diu na091~ 
insanlar &k:lürftlmüş, kadınlara /. 
çocuklara if"ence edilmemiş lf 
dir 1 O yskit bu zulmft yap•"lc'ı 

anlarında samimi idiler. F~ i" 
iuan<Wlları yanlış olduiu '' 
yaptıkları da yanlış oldu. d•' 

Onun için bir insau inanınfl ; 
enel, inanacağı ıeyin doğru 
maıına dikkat etmelidir. 1~ 

iman, aadakat, fedak~r if 
kahramanlık, bunlarm hepsı1 (ıo 
•• aıU ıcylerdir. Fakat buıı ~dıl' 
ataleti, bir hakikat namına 0 

• t" 1\:1~1 ğu zaman vant ır. ~ • 

... url• 
Karamanda Berel'etli Yagm 1 

Karaman ( Hususi ) - ~~f 
yedisinde ınrekli yağmurlar . ~ıt' 
lamı""tır. Uzun zamandanberı ·ııt 

.. •ftÇ1 
rakhktan ıikiyetçi olan çı ıti' 
çok memnundurlar. Derhal 
7ata baılallllflardır. 



SON POSTA 

Siyaset Alemi BARİC:I TBLGBAFLAR 
Çalışamadığı için 
Rahat Eden 
Bir lWemleket 

Son ylar zarfında Cenubi Ame
rlk om iki mOıtesnnaile bütOn dev
lotlerl, bfribirile aöıleşmiıler gibi 
harekete gc;çtiler, Brezllyada dahili 
ia} n koptu, Ekvat8r ve Peruda 
lcanh komünist ihtililleri oldu. Ar• 
iantin, nrdı araırı ltedlmez lnkılapl r 
ıraptı. Şlli buhran içinde kıvranıyor. 

Amerikada içki Yasağı 
M. Ruzveltin İntihabından Sonra Haf f 

İçkilere Müsaade Edilecektir 
Paragu\•ay ile Bolivya harp ba• 

lindedirler. Demek oluyor ki bu 
memleketlerde &iyati buhran tabii, 
ıllkun t ve huzur nnı.idlr. Şimdiye 

kadar ı kin sakin yaıayıılarını 
evam den Venezüella ile 

Mel sihadan bu ikinci devlette do 
ba:ı:ı hnrcketl'!r bnşgöstcrmiye batla• 
dı. Mek•ika, bundan evvel, eski 111· 
panyo\ idueslni ternııil eden Mlise}C 
kartı 9iddetli bir cidııl açmıftı. Kanlı 
boğuşmalardan, bir~ok kurbanlar dnn 
ıonra milcadele, devletin zufer:le 

ticelendl. 24 ıebirde ancak 200 
Uise f ııliyette bulunabi!eceği eaall 

llzerinden bir itilif yapıldı. Fak t 
imdi, l-u itilaf, rahat durmıyan pn• 

pazlara karşı hükumetin yenl bir 
ıtlle lndlrmeıl ile bozulmuş oluyor. 
Bunun ilk tealri, Papanın Mek~iko 
aıOmessllinln hudut harici edilmesi 
ile g6rüldn. Kilisede Ozerino ateı 
•dilen bir papaz da, muarızlarina 
Jfne tabanca ile mukabele etmek 
farabetlnl gaaterdL 

lf 
Cenubi Amerlkada, umumiyetle 

lhtildl vo kıyamları doturan ıebepler, 
latihaal bdalığıdır. Elde mevcut 
lllal ntı lamada, meml11ketc para 
tirmedi, buban bauösterdı. 
Mekıika, vaktile geçirdigi dahili 

Ucadeleler yüıı:Onden fazla istih
a 1 yapamam ııtı. Bu itıbarla diğer 
komşu memleketlerde görülen hal, 
onda vaki olmı:dı. Sonra kiliseyi 
l4mnmcn iradesine itd&t eder bir 

alo getirrnittL Huzur içinde yaşı· 
J'Ordu. Fakat elden kaçanlan nüfuzu 
t.krar yakalamak i tiyen kilise, 
)'aptığı tahrik1t ile bu ailkQtu boz
du. Şimdi orada da, belki yeniden 
ilanla mOcadeleler baıgöaterecek. 
Fakat dünya iktıaat tarihinde, ilk 
defadır ki çalııamıyan Ye fazla is
tibıal yapamıyan bir memleket, bu 
JClıden bl.r müddet rahat etmiı 
bulunuyor. Bu misali nefainde ~ör· 
dGtilmQı; Mekıika, bire, içinde yata· 
dalımız asrın ne garip bir muYaze
n t halinde bulun dutunu sröatermi' 
•ldu. - SUreyya -----
BerliTl' Heyecan 
içinde 

Berlia 10 - Geçen yol ame· 
1•ıl J?refi esnasmda tramvayları 
taı tutan amele fe•knlAde mah· 
•nıe tnrafından ikif er buçuk 
ne hapıe mahkum edilmi~ler

dir. Bu şiddetli karar dolayısile 
•ınele rasında büyllk bir heye
tau hOkftm ıilrmektedir. 

Nevyork 10 - Riyaseti Cnm
bura M. Ruı:vcltin intihabı Uz& 
rine logiltercnln harp borçlan 
hakkında Amerika nezdinde bir 
teşebbüste bulunması beklenmek• 

• 
tedir. Sabık Reisicilmhur M. Hu-
ver bugünlerde Beyaz Saraya ge-
lecek ve işlerin umumi vaziyeti 
hakkında M. Ruzvelte izahat ve• 
recektir. 

içki Yaea§ı KalkcJor Mu? 
Nevyork 10 - 1çki taraftarı 

fı rkR reisleri, Riya eticumhura M. 
Ruzvelt'in intihabından dolayı 
son derece sevinç içindedir. Bun-
lnr Demokrat namzetlerin biç 
olmazsa hafif ıarapların ve bira• 
Jarm ıatııma müsaade edecekle
rini nmit etmektedirler. ilk 221 
meb'uıtan t 46 11 içki aleyhtan 
teşkilatına menıuptur. Bununla 

beraber içki memnuiyeti kanununun 
tanıamile feshedilmiycrek ancak 
tadil edilmesi çok muhtemeldir. 

Nevyork ıo - Hnkumct erki· 
nının içki memnuiyeti kanununun 
tadili için hemen bir kanun IAyi· 
hası hazırlayacağı söylenmektedir. 
Kinunuevvel baılanğıcında yllxde 
bir buçuktan far.la kUuln olmıyan 
bira satışı::a mezuniyet veren bir 
kanun layihası verileceği ıanno
lunmakradır. 

Alman~ Endlf& içinde 1 
8erlin 10 - M. Ruıveltin Re

isicümhurluğa intihabı Almanya· 
da hayret uyandırmamıştır. M. 
Huverin bukadar J kahir bir mağ· 
lübiyete uğramasına ihtimal v& 
rilmemekte idL Huver Almanyayı 
birçok noktalardan iltizam elti· 
ğioden bu mağl<ibiyetine burada 
teessllf edil· mektedir. 

lktısadi noktai nazardan bu 
değişiklik İyi karşılanmıştır.Çüokll 
GUmrllk tarif el erinin indirilmesi 
ve bu suretle Almanya için yeni 
imkAnlar hAııl olması Umit edil
mektedir. 

Fransız gazetelerinin M. Ru~· 
veltin muvaffokıyetini ıelAmlaması 
burada ıüpho ve endişe uyandır
mııtır. Demokratların gazetesi 
olan Berliner Tağblatın Huverin, 
mağlubiyetine teessnf etmektedir. 

lnglllzler Ne Dlyorlar? 

Londra, 10 - Amerika iııti· 
hababnda en ziyad~ göze çarpan 
bAdiıe Ruzveltiıı bOyiik bir mu· 
zafferiyet kazanması ve rakibi 
Huvcr tarafından tebrik edilme· 

TEFRtKAN UMARASl 124:=========== 
ÇOC:U_KLUÖUM 
Mefhur llu• Edibi Makslm Oorklnln hayal romsıw 

:t:fS~==============:=:::;;::::: B ıl 1nı 1'0rkçcye ÇoYirea: ll•H//d 
u iki aulabıtan han!ıdiiı.in· dog- - l-• vcıa. ikı Ldtu ı adar 

:;- olduğunu ıormak istemiyor· Varya ile Makıimin nereye tı· :rn. Ninemim anlatllğı daha kılıp kaldıklarım bilmiyordum. f ıeldl. B&ylo olma11 benim dalıa Sonra Varya bana bir çocukla 
oıu~. gidiyordu. gizlice haber gönderdi. Paıara 

Nmem anlatırken eanki bir kadar beldedim. Pazar ayinine 
sri~:alın dümeninde oturuyormuş gidecek yerde onlara gittim. Oo-
lia aşağı yukarı ınllauıyordu. lar epey uzakta, bir binanın di· 
Ilı Yad bir şey tutmak istiyor- binde, küçük bir evde oturuyor· 

1~~ gibi kollarını ı"lerı· u•ntıyor '•ıc 1 _. • lardı, bütün avlu amelelerden mil-
le 81

K gazlerini yumuyor, gür rckkep bir halkla kaynıyordu. 
1 aşları befifçe titriyordu. Yanak· Her taraf kir, pas, sllprüntu içer· 
b:ının kınşıklnrında tatlı bir te· sinde idi. Ve dehşetli bir gUrliltU 
,.. ssuaı gizli idi. Bazan bu kör vardı. Fakat bUtun bunlar on· 
;, ~e.r. şeyi affeden iyiliği l'nlbi· ların umurunda bile değildi. 
'i ır ederdi. Fakat ıonra bu Oyna§ıyorJar, koklaşıyorlıır, 
il '~an hırçın bir kelime dik bir tıpkı iki gllvercin gibi yaşıyor-
'Y 'rış duymak iıterdlnı. lardı. Onlara bir sUrD tey getir-

A~am Cemiyetinin merkeıi ve !nkln bir ıchir olan Cennre kanlı btr 
hldıııolere tahit ol lu. Geçen perıembe akıamı, Cenevre Milli birliği tı.rnfın• 
dan. Sos~allst fırkaaı mensupla.nodau ikJ klılnin itham altına alınma!ı için 
tertıp cdılen bir nümayiş bllyQk bir galeyana 11ebebiyet vermtıtir. içtimadan 
11onrn Komün S lonu yaklninde .ıbali llo jandarma aruında arbedeler ol
mu.ıtur. Arbedeler gece yarısından sonra hakikt bir isyan ıeklinl almııtır. 
Vaıt'a mahalline bir piyade l>Glüğü çagrılmııtır. BolOk tehlikeye maruz bu-
lundufu.nu görerek isyancılar üzerine mitralyoz ateıi açmııtır. On kiti OlmUı 
ve 40 kııi yaralanmııtır. Bir hayli okak muharebesinden sonra sabaha 
knrıı asayi9 iade edilmiştir. 
Hosınimiz Cencvrede Leman göliuıü göstermektedir. 

Cenevrede İsyan Çıktı Ve 
10 i d. 

Komiiı:tistlerin Sebep Olduğu Bu Ha
dise Üzerine Mitralyoz Ateşi Açıldı 

Cenevre, 10 - Burada uyan 
haline inkilfıp eden büyUk ve 
kanlı nrabedelcr olmuştur. Ma· 
halli meb'usan mecli inde, Millf 
birlik, Sosyalist fırkasına mensup 
olanlardan Nikol ve Dikeri Uçlin· 
cll Enternasyonalden ilham al-
makla itham etmiştir. Bu itham 
üzerine bir nümayiş tertibedil· 
miş ve nllmayiş büyllk bir gale
yana sebep olmu~tur. 

ıidir. EYemng Nev gazetesi f\1. 
Huver, mağlQbiyeti bir sportmen 
gibi karşıladığım yazmaktadtr. 

M. Ruzvelt, borçlnr mesele inin ye· 
niden tetkiki taleplerini reddet· 
miş değildir. Binaenaleyh burada 
Amerika ıiyasetintn, bilhassa tnh· 

miı idim : Çay, oeker, reçel, un, 
kurutulmuş mantar ve biraz da 
bOyUkbabandan giz.lice aıırdığını 
para.. BnşkHı için olduktan sonra 
çalmak nihayet caizdir! 

Baban fakat buna gücenmişti 
ve bir ıey almak iıtiyordu ; "Biz 
dilenci miyiz ? " diyordu. V arvara 
da başka bir makam tuthmı· 
yordu: 

- Ah anneciğim biitiln bun
lara ne lllıum vardı ? 

Ben de onlara adamakıltı ç;
kııtanı: ''Budala koz!" dedim "Ben 
kimim ? Ben Allalno sana verdiği 
öz annen, en yakın kimsen değil 
miyim ? Beni nasıl böyle gücen· 
diriyorsun ? Gökte Meryem ana· 

• ınızm, bir ana çocuğu tarafından 
gUcendirilirse gözynşı döldUğüoü 
bilmiyor musun? ., Bunun üzerine 
Maksim beni kolları arasına aldı, 
odadan odaya gezdirdi durdu. 
Hata benimle beraber danı bile 
ediyordu. Makaim blr boğa kadar 

Sosyalist fırkası nümayişin 
mennedilmesini istemişse de hü· 
kômet, hUriyet ve içtima hakkına 
dokunmamaı.k için bu tnlebi red
detmiştir. Bunun üzerine ahali 
ile jandarmalar arasındaki arıbe
deler hakiki bir isyan halini al· 
mıştır. Vak'a mahalline bir piya• 
de bölüğU gctirilmiı ve mitralyoz 
aleti açılmııtır. isyan netice inde 
on kişi ölmUı, 40 kişi yaralanmıştır. 

didi teslihat meselesinin bir 
adım ilerlediği kanaftti vardır. 

Fren ızlar Memnun 

Pari , 10 - Gazeteler, Ruz
•eltin intilıabıoı memnuniyetle 
karşılamnkta, Ruıveltin beynel
milel işlerde Vilsonun· telikkilc-

kuvvetli idi. Varya bir taws gibi 
mağrur dola~1yor yeni bir bebek 
almış bir çocuk gibi koca11nı 
metediyor l'C eY işlerinden bir 

ev hanımı gibi bahsediyordu. Bu 
pek tuhaftı. Verdiği çayın yanın· 
da öyle bir çörek gelmitti ki 
kurt bile 111raa di~leri kopardı. ' 
Buyur ettiği çökelek ( l] ise iri 
kum taneleri gibi biribirinden 
ayrı'ıyordu. 

Böylece uzun bir zaman geçti. 
Sen dOnyaya gelmek üzere idin. 
Fakat bllyfik baban susuyor, su· 
suyordu. lnatcı kafa.. Ben onlara 
hAIA giılice gidiyordum. Büyük 

baban bunu öğreniyordu. Fakat 
hiç farketmiyormuş gibi davra· 
nıyordu. Evde herkes Varya bnk· 
kında konuşmaktan menedilmişti; 
ve hepsi urmyorlardı. Ben de 

bir kelimecik bile olsun onlar
dao bahsetmiyordum. 0 Baba kal· 

(1) Ke,. y::ı.~ı ahnmıı ptıyııır. 

Gönül İşleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Melek iuız ı ı .. arie: 

Kızım, bir mühendisin, arbk 
ailevl seviye i dOşUk olamaz. Ai
lesi fakir olabilir. Fnkat mnheo
dis artık istikbale Omitlerle ba
kan, ve ufkunda lı~r tUrlll ihti
maller dolaşan bir gençtir. Alile
nizin onu reddedeceğini zannet· 
miyorum. Mnamafih ihtiyath bu
lunmu~ olmak için ııraya, s6z0-
ne hürmet ve riayet edilir biri
sini koymamı müreccahtır. 

* Çalı kuşuna: 

Sevdiğiniz genç, \'crdiğiniz 

malümata göre, sizi halA eviyor. 
Siıinl evlenemiyeceği kanaati 
onu bir mllddet iç.in başkasına 

sUrOklemiı. Fakat gimdi tekrar 
ıize d6nmek istiyor. 

O size ayn )'aıamayı teklif 
etm~se, bunu niçin reddettiği
nizi anlamadım. Her evlenecek 
kııın gayesi mllatakil bir ev aç
maktir. Hiçbir erkek annenizin 
evine gelmez ve gelmemelidir. 

Ayrı ev açıyorsa derhal kabul 
ediniz. O vakit f'vlenmeniıe mA· 
ni kalmıyacaktır. 

* .. Sevdiğim adam, benimle c
vişirkeo başkası ile ni anlandı. 
Ben de onu unutmıya karar ver
dim. Muhitiml değiştirdim. Fakat 
ak i tesadüf onu burada da 
karşımn çıkardı. Şimdi benden 

af diliyor ve tekrar konuşmamızı 
teklif ediyor. Halbuki bir taraf· 
tan evleniyor. Nasıl unutayım?., 

SUltanabmet ı K. T. 

Kızım, bu adam tehlikeli 
bir gence benz.iyor. insan nişanlısı 
veya evlenmek llıere bulunan 
bir nikfihlııı varken, baıka bir 
kıza bu kadar yfiz verme:z. Anla· 

tılıyor ki niyeti fenadır. Ona yDz 
yeımeymıı. Karımıza çıkarsa 
hakaret ediniz, icap ederıo 
polise teslim ediniz. Ondan 
ancak bu suretle kurtula· 
bilirıiniı. 

HANIMTEYZK 

rının ayni telakkilere sahip oldu· 
ğunu yazmaktadırlar. Borçlar me
ıelcsinde yeni kolaylıklar buluna· 
cağını limit etmektedirler. G zc
teler Huverin kuybetmcsine pelt 
çok memnun olmaktadırlar. 

bi böyle onua kadar usama 1 

ya!,, diyordum. 
Ve nihayet o saat ta geldi 

çattı. Gece idi. Dışarda bir kar 
fırtıuaaı savruluyordu. Kara bif" 
kış idi, bacalar 11lık çalıyorlardı. 
Büyllk babanla yatakta yatıyor· 
duk. Gözüme uyku ııirmiyordu. 

Ben dedim ki: 
- Böyle bir gecede ..fakirle· 

Allah acııml.. Y • yürekleri rahat 
olmıyanlar:n hali.. Daha • kötU 
değil mi? 

Bunun üzerine hüyük b bao 
birdenbire ordu: 

- Nasıl yaşıyorlar?. 
"Nasıl yaşayacaklar ... ,. diye 

cevap verdim 11pek alA yaşıyor
hır?,. O: "Kimler için sorduğu· 
mu biliyor musun?., Dedi. Bunun 
Uıerino ben de dedim ki: 

- Kızın Varvarayı ve d nıa

dıo Maksimi soruyorsun! 
Bunu nanl anladın?. 

( Ark ı .ı.r ) 
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GÜ_ZEL SAN'~ TLER AKADEMİSiNDE hımecemiz 
Talebeler Çıplak Modeller Karşısında 

J ·--
1 L' iinya 1-lfidiseleri -. .- ı-

/-'reızs!er Gibi 
Yaşıgan 
Bir Serseri Daha 

Paris - Y eai yap.lan lıd~ 
Frans vapurunun ilk Avrupa- Ame
rika aeferi idi. Y ulcular araımda 
aabık Rus Çarı Nikolanm kardefl 

San'at Aşkile Çalışıyorlardı 
Güzel Model Bulamıyoruz, Günde 150 Kuruş İçin Kimse 

Gelip Te Vücudunu Teşhir Etmiyor! 
Mişel Romanof ta bulunuyordu. 1 

Gran DükUn gemide bulundu- . 
ğu şayi o!ur olmaz herkesi btı
.yük bir merak almı~h. Hakkında 
pek bUyük alAka ve hürmet gös
terildi. Ruı Prensi, ancak yemek 
zamanları vapurun salonunda gö· 
rünüyor, sonra hususi kamarasına 
çekiliyordu. Bu arada kendisine 
birçok kadınlar Atık olmuş, bir 
çok zengin Amerikalı kızlar 
evlenme tekJifinde bulunmut
lardı. Grandük Mi,el, bu ilti-
fatların pek azına ehem-
miyet verdi ve sonra gemi 
Amerikaya vardığı zaman orta• 
c!an kayboldu. Hatta karaya na-
ııl çıktığı bile anlatılmadı. Bila
hare tahkik edilince bu adamın 
meşhur Amerikan serserilerinr1 

Harold Fleming olduğu anlaş 
mıştır. Hatta, seyahat esnasında , 
tuttuğu kamara dairesinin pua• 
sınıda vermemiştir. Pariı polisi giz-
lice F ransaya gelen serseriyi muh
teşem bir otelde teYkif etmiştir. 

Japonyada Siyasi Cinayetler 
Tokyo ~ Japonyada meydan 

alan müfrit milfiyetperver cereya
ınnın tesirile siyast cinayetler biri· 
birini takip etti. Başvekil, Maliye 
nazırı ve Takumu Dan isimli ga· 
yet zengin bir fabrikatör 6ldDrül
dü. Bunlardan, ilk ikisinin fili 
katilleri yakalandı. Fakat Takumu 
Danı öldürenlerJo öldiir ,· 
ciddi ıurette takip edilemedııtr. 
ÇUnkü bu katilleri himaye eden 
adam, muhafazakAr hrkamo 
reislerinden ye ( Siyah Ejder ) 
isimli vatanperverler cemiyetinin 
ruhu mesabesinde bulunan MitıürU 
idi. Bu adam yetmiı alb yaşında· 
dır. Ve bllyllk siyasi nüfuzu var
dır. Bilhassa müfrit milliyetper
verler nezdinde. Fakat siyasi 
entr.ikalar ıon zamanda o derece 
vils'atli bir bal almıştır ki nihayet 
zabıta bu adamiu evinde ve 
cemiyetin merkezinde taharriyat Avrupa re•lm Nlonlarındakl modellerden 

yapma< mecburiyetinde kalmış, 
llç oğlundan birini tevkif etrnittir. 
Zabıta, daha evvel Takuma Danın 
katillerini bu adamın evinde 
aakladığını bildiği halde, herhangi 
bir mes'uliyet korkusile ~vini 
aramıya cesaret edememiıti. 

Misli Görülmemiş Ejder 
Valansiya - lıpanyol balık

çıları, şimdiye kadar dünyada 
bir misli daha görillmemit bir 
deniz ejderini öldllrmUılerdir. Bu 
ejder, vaktile mevcut olup mil
yonlarca sene evvel nealinin 
pıunkari.ı olduğu zannediliyordu. 

Ejder, Akdıeniıde ele geçiril
miş ve lıpaoyol ilimleri leti üze
rinde tetldkatta bulunmutlardar. 
Bu ejderin iımi MonakiiıtOr. 
Bir nevi Fok ba1 ğrnı andırmak
tadır. 

LAhana Tarlasmda Eir Çocuk 
Vaışov• - Bloni isiınli köy 

halk odan Jan Kapücinski abah
leyin zerzavat bahçesinde tlola-
ıır!<en bir lahana kökünün yananda 
yeni aoğmuş bir çacuğa ait gc
yinme levazımı ile iki tane pi-
yan1'o billeli bulmuf lur. Hu eşya
larla bileti alarak evine dönen 
köylü, kendisinden daha evvel 
kalkan ve bahçeye uğrayan kan· 
ıın n yeni doğmuş metruk bir 
çocuk bulduğunu ~örmüş, karı 
koca çocuğu büyütmiye karar 
Termiılerdir. Birkaç gtln sonra 
bir işi düştüğü için şehire inen 
köyln ne öğrınse begenirsioiz? 

Çocuğun yanında bulduğu bi
letlerden birinin 20 bin f ırank 
kazandığın•. Bir hayır İtinin tam 
yerinde mükafatlanmaaı diye ifte 
}n•ttıı rl~rler. 

GUzel Sanatlar Akademisini~ girdiğimiz salon bomboıtu. Bedri 
'enç talebesi, bu çıplak insan Bey izahat verdi: 
vilcutları karıısında saatlerce - Burası, akşam deralerine 
durur ve etUtlerini yaparlar. mahsus... Çahtma saatlerinde bu 

Ne zam•ndanberl, Akademi- gördOğtınUz perdeler kapanır .•. 
nin " model " üzerinde çalışılan - Ya? dedim, perdeler neden 
__ , 1 k. d. D h kapanıyor? 
llil.IOn arını rörme ıster ım. a a Ef d. .. dil l . l k 

Ak d 
. w - en ım, gun z •rı çıp a 

geçen yaz a emınin çok degerli t öl 1 · · k t d.ğ. · · 
M d N k 1 

• e g ge er ıyı a se me ı ı açın 
Q 6rü amı · smail Beyden b ı ı kt• 'k t ·h oca ar e e ırı ışıaını ercı 

mQsaade almı9hm. ediyorlar. 
Namık İsmail Bey: Bir baıka salondayız: Akade-
-- Dersler batl11ın da.. de- minin teıyinl san'atlar kısmı tale· 

mitti, bir gün beraberce btitün beıinio çalııtığı yer, mHalarm 
salonları gezeriz.... Gstünde kutu kutu boyalar .• Renk 

Geçen giln, yolum dilştö. renk, oya gibi iılenmit bir sürU 
Akademiye ıöyle bir uğradıın. kağ t... 
MtidUr Namık İsmail Beyi, me- Ve genç talebeler, bunların 
kamında bulamayınca muavini üstüne eğilmiş, baıluını bile 
beye rica ettim; ilkin bu arzumu kaldırmadan hummalı bir faaliyetle 
çok: nazikane bir fei&ilde redde- alınteri d6kerek çah11yorlar. 
decek oldu: Nihayet canla modellerin ken-

- Bilmem, siyah sur.atlı bir dilerini poıe ettikleri heykeltırat 
erkeğin karşınızda çırılçıplak salonuna girdik. Burada g6ı0me 
görmek ister misiniz? ilk iliıen koyu kahve renginde 

Deınk, modeller içinde bir erkek vücudu oldu. 
böylesi de vardır? Bu, esmer, çirkin, iri adaleli 

- Elbette.. Çeşit çeşit... erkeğin kartııanda genç bir 
talebe derin bir vazife atkile 

- Zarar yok.. dedim, ben b önllndeki IOl~ci çamuruna tekil 
uraya çıplak kadın scyretmiye vermiye çahıması, g6r1Hecek 

değil, modeller iizerinde nasıl ça- d' 9ey ı ... 
hşıldığmı görmiye geldim... Ey san'atl senin namına nele-

- Peki öyle ise... re tahammlU ediliyor? 
Akademinin tecrübeli ve e- Çallı İbrahim Beyin ıalonun· 

mekdaar müdür muavini hemen da da bir erkek modeli ile kar· 
zile bast·: tılaıtık. Bu modellerin iskemlenin 

- Bedri Bey 1.. llstiinde hiç kımıldanmadan öyle 
Nazik bir memur kapıdan ba- mütcvekkilAne bir duruıları Yar ki 

şını uzattı: insan hallerine acıyor. Biz içeriye 
- Gaz'!leci Beye salonlarımızı girdiğimiz zaman Çallı lbrahim 

ge:adiririiniz... Beyin renç talebesi Yakup Bey, 
Bedri Beyin refakatinde Aka- modelin yağb boya bir resmini 

demiyi dolaımıya hatladık. ilk yapıyordu. 

Benzeyiş ancak bukadar ola• 
bilirdi. Modelle reıim ara11ında 
tek bir fark yar: Biri canlı, ate
kisl cansız ... 

Yakup Beydeki istidada hay
ran oldum doğrusu ... 

Esasen kendisi Akademinin en 
çalııkan ve gftıide 1 talebesinden
miş. Hele Çallı İbrahim Beyin 
adeta gGz bebeii lmit-

Hikmet ve Fayhiman Beylerin 
odasında nihayet bir kadın mod~l 
g8rebildik. Bu, ıitman, sarkık 
vücutlu, ..öylemeai ayıp, çirkin 
bir kadındL 

Bedri Beye, aordam; 
- Moc:lellerinia hep b6yle 

midir? 
Goldü: 
- Hayır! hazan gtızelleri de 

geliyor. Fakat zavallılara verdi
ğimiz para o kadar az ki... Yaz 
elli kurup, sabahtan 6ğleye ka
dar kendilerini poze ediyorlar. 

- Bir teY daha iğrenmek iı· 
terim Bedri Bey? Modelleri n1aıl 
tedarik ediyorsunuz.? 

Bedri 8. diyor ki : 
- Bazan biriıi bulup getirir. 

8azao kendileri mllracaat ederler. 
Gazetelere gllnlerce ilin ve

rip model aratbk; gelen olmadı. 
Nekadar fakir olursa olsun, genç 
bir kadın, 150 kuruı için erkek· 
lerin kartııında çırılçıplak ıoyu~ 
maya kolay kolay g6ı.e alamıyor. 
Biz de ister istemez, k~ndili
ğinden gelenleri kabul etmiye 
mecbur oluyoruz. 

Ben bir aralık gOldüm: 
- Verdiğiniz para da bir 

nevi temata •ergisi yerine geçi
yor detil mi? 

Bedri 8. devam etti: 
- Modellerimiz, Wtacla. en 

1 
Geçen Bilmece-
m izi Doğru 
Halledenler 

1 

Blrar Hlklye Kitabı Aalanlar: 
latan bul Kız ortam ek telıi ı alebt•ei:ı

den 310 Muzaffer, Pertevniyal lisesi 
talebe~in<leıı 16 Halil, Orhangazi Arap 
ıade mahalleıinde No. ·16 Hikmet, Ka
dırğa 3 fttıeil mektep 8 ünctı 11mıhn-

. d:tn 1b,-alıim, Kuleli nıkerl li esi 10-
·uncu sınıfından 1067 Basan, Duna 
• '1azipaıa caddesi numara ı:~7 Pokir 
boca kızı Saadet, btanlıul Kızorta 
mektebi talebesinden 311 MC'!fıhat, 

Koııya Aksaray Zafer mck tı t. tal e lıe
sf nden 118 Nihal, Adana 5 KAuunu· 
aani mektebi 4 Uncu 11ınıftan Ayten, 
Ankara Kı-ı ortanıektebi 3 Uncu sınıf
tan 69 ııualli, Salihli Altnnordu mek· 
tehi 4 nucü sınıf talebesinden 637 
MelAlıat., Sultanahmet Kapıağası mahal· 
le11inde numara 13 lluauez, Ankara 
Orta Ticarft mektebi talebı•sı ıdon 108 
Semiha, Tekirdağ VAii koııağı karıı· 
sında Filya sokak numan 4 Zehra, 
lsta.nbul Aavusturya lisesi talcbüsin
den 17 Selçuk Zeki, Zonğuldak orta· 
mektebi 3 Uncu sınıfından 220 Mu tafa 
Hilmi, Ankara Oümhuriyet ilkmcktobi 

' 1 inci 11nıf t:.ılolıosinden lfu:ı.11:1, üs
kudar 21 inci mektep talebesinde n 201 
' au, hmlr Kız lisesi 1 inci sınıf 
ı.ılcbesindon 473 Sadiye Riz.:ı, AyJııı 
ortamektebi 2 inci sınıfından 319 Mu&· 
tafa, Kırklareli Tevfik Fikret ilkmck· 
tebi 2 inci sınıfından 41 Tahsin Feri· 
duıı Bey vo Hanımlar. 

Birer Adat Kart Alacaklar. 
Çemberlita, muhtelit OrtamektebJ 

talebesinden 125 Sermot, Pcrtcvniyal 
1 f sesi talebesinden 4~4 Muzaffer, Is· 
tanbul ticaret lisesi talelıoslndo 1~00 

Mehmet KD.zım, Adana lnönU mektebi 
bctinci sınıftan 112 Makbule, lleın

taı 18 inci mektep talebesinden 300 
Mustafa llithat, Gaıiosman pa1a or· 
tamektebt fiçOncfi tıınıftan 290 Haltık 
Sıtkt, Ankara Keçiören doktor Re9it 
Galip Boy lnıı Halide, Ankara erkek 
lisesi ikinci sınıftan 74 'l İsmail !' · ı · 
kı, İstanbul Kadıköy \ ('ldeğirmeni 
liarl Dimlstoklis, Adana lnkıl lp mek
tebi 3 üncil sfnıftan 62 Mclını •t Ziya, 
Kuleli nskerl lisesi onuncu ıuıftan 
1892 Mustafa Kemal, Eskitehir Kara· 
pınar mektebi talebeslndon 151 Voy
ael, Gözto,ıo Ye9llbabıu 11okak numua 
11 Mukaddes, htanbul biriııci Uk-
mektep talebesinden 488 Sıdıka, lz· 
mit Yenituran mektebi dıirdUncO 
sınıftan 173 Nevzat Ethem, Samsun 
Fazıl moktebi be9lncl sınıf talebesin· 
den 129 Ali İhsan, Balıkesir 6 Eylül 
llkmektebi UçQnctı sınıftan 81 M. Şem· 
aetUn, İzmir Kız lisesi ikinci sınıftan 
64 Güzin Nazım, Adana erkek lisoei 
beıincl sırııftan 425 Bekir Sıtk1, ls· 
tanbul Cağaloğlu numara 50 Sa.im, 
Aydın Cumhuriyet ortamektebi ikinci 
sınıftan 384 Muharrem, U-ıunköprü 
Sakarya llkwektebl OçUnco sınıftau 
83 Cabidc, Maçka Muradiye muballeai 
Bayır sokak 45 Nevin, Salihli avukat 
llayri Bey kııı Muazzez, Ankara erkelt 
ortamektebi ikinci sınıftan 270 Arif 
Hikmet, Keı:m Zafer mektebi beılnçl 
ıınıf talebesinden numara 40 Şeyka, 
Edirne erkek llaeei ikinci ~ınıftım 

24 Sabahattin, lıt&nbul Kadıköy yeldr 
girmeni Kalyopl Françeti, İstanbul 
44 ttncü mık.top talebesind..en !)9 Fik
ret, Galata lıluseTi mektebi beıinei 
sınıftan Iıak Soryapo, lıtanbul l2 in· 
ci llkmoktep betinci sınıftan 208 Naei 
Mardin Sıhhat müdDrlOğfl klt.ibi Tu,.. 
gut bey kızı Halime, 'r.arsu~ ocak 
mektebi talebesinden 878 Togo, lzuıir 
Kız lisesi ikinci ıınıftan 627 Şeldıre, 
latknbul 12 inci mektep üçüncü ıın1f• 
tan 81 Cemil, Edirne 4 numaralı jan· 
dar~mek.tebi yasıc1111 Bil&!, İstanbul 
44 RP'° mektep befincl ıınıftan Hu· 
lilıi, Alemdar caddesi numara S~ 
Eater , aranga, letanbul Musevi liseıı 

yedinci ıınıftan Albert, Çembı>rlitaf 
Pehlivan sokak numara 9 J:ı.le llaıııoa 
ve Beyler. 

çok on beı gGnde bir de;iıir· 
MaltUnya, talebe ayni vlkud8 
etDt ede ede, bir gl\n geliyor' 
ki ı&z8 kapalı çizmlye başhyot• 
Her yeni Yllcut, bir yeni et~ 
menuu oldutu için bir modeli"~ 
uıun mOddet kalması doğru defi 

Akademiden çıkarken ıişmall 
kadın, biraz. e•vel arkas:na ıir 
dlji maflahı, Uıerinden atar.i' 
ayata kalkb. 

lmraJaat ıamanı bitro•ı. ~ ..... ...ti ıelmitti. * .f' 
e 
t 
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µaaf Bilgi,; 

Çiftçilerin 
Miişkiillerine 
Cevaplar 

lli1.0 1.inuıt bu sus unda.ki 
ııılıtkııihırini:ıi !orunuı.. Son 
Pcst:uıı 11 • Çiftçi :ıı si 11iıi 

gii\'fiik ı ıı k urtar:ı'!akhr. 
17.nıittc Alı ı:reııdi soruyor: 

" Bu sene bahçemdeki ağaç
ların yaprnklarına pire gibi ıiyah 
renkli hayvancıklar musallat ola· 
rak yaprakları buruşturdu ve 
ağaçlarımı zayıflattılar. Bunun 
çaresi nedir?,, 

C - Ağaçların za musallat 
olan haşereye 11 yaprak biti= Pu-
6eron,, derler. Puseronlar hemen 
birçok nebatata arız olarak onun 
suyunu emer ve yapraklarım bu· 
ruştururlar. Böy!e hücuma uira• 
m·ş ağaçlnr ve seb:r.eler bittabi 
zayıf düş.erek iyi mahsul vermez-
ler. Bunlara karıı tecrUbe edilmiı 
yüzlerce ilaçlar varsa da en pratik 
Ye faydalı olan tütün suyudur. 

Tütünler toplandıktan sonra 
tarlada kalan daf, kök, uç, çiçek 
gibi aksamm sökülllp yakıldığı 
malümunuzdur. Kezalik tlltilnlln 
işlenmesi esnasında da birçok 
ğır.ntı ve döküntüler olur. işte 
bütün bunlar tütün suyu elde 
etmek için pek kıymetlidirler. Bu 
artıkların beher lcilosunda 100-25 
gram nikotin bulunmaktadır. Tü· 
tün parçaları bir kazana dolduru· 
larak llzerine on misli ıu konur 
Ye bu su f yice sararıncıya kadar 
kaynatılırsa artıkların bünyesin
deki bu nikotin tamamen suya 
geçer. Böylece elde edilen tütün 
auyunu süzerek kapalı şişelere 
koyup serince yerde saklamalıdır. 
Maamafih gerek muhafaza mUd· 
delini artırmak ve gerek tesirini 
çoğaltmak için binde elli Karbo
nat dö sut ve binde bir F ormalin 
ilave edilirse pek emniyetli olur. 

işte alelumum nebatata arız 
olan puseronlara l<arşı bu tütün 
ıuyunu serpmek ldifidir. TntUn 
auyundaki ııikotin gerek temas 
ıuretile gerek teneffüs suretile 
haşereleri öldürür. Yalnız hazırJ' 
ladığıoız bu suyu iki misli adi 
ıu ile karıştırarak serpmelidir. 
Bazan tütün suyuna arap sabunu· 
da ilave ederler ki böylelikle 
hem yapraklara daha ziyade 
yapışır, hem de tesiri pek emni· 
yelli olur. Sizd~ şu reçeteyi 
yaparak ağaçlarmıza serperseniz 
puseronları öldürmüş olursunuz: 

1000 gram tütün suyu 
2ooo " adi su 

50 " Karbonat Poaeronlara 

d kıırtı 

1 " formalin 
Ösut j r~çete 

25 ,, arap sal: unu 

Bu reçeteyi mutlaka öğleden 
lonra aerpm'eyi unutmayınız. 

Bartmôa Ahm~t Fıfomliııiıı 11ua' i: 
11 Yumurtalar en iyi ne suretle 

tnubafaza edilir? 
C - Yumurtaların uzun müd

det muhafaı:ası için timdiye 
kadar birçok u9ulJer ke,folunmuş 
~e hepiıi mahalline göre az çok 
teklı.u ve sahai tatbik bulmuş· 
t~r. Biı size b:!rvechiati uıulü 
0ılhassa tavsiye ederiı:: 

Muhafaza etmek istediğiniz 
~uınurtnları temiz ve taıe olarak 
•ntibap ettikten sonra bir fı çı 
~eya klip içine sivri üçları aşağıya 
R~lrnek l\zcre dizer, iıtif edersi
:ıı.. Diğer taraftan bir okka 

ahs ve sönmemiş kireci on beı 
~kka ıu içine atarak iyice karış· 
• ;:.1 rıız. Bir mUddet sonra bu ıu 
1 1 kısma ayrılarak lortuıu dibine 
rijL •• 
., "er. Uztrinde kalan berrak kıs· 
tnı b. 'f Q ır sı onla alarak yumurtaların 
z~rine dökerıiniı. Bu kireçli suyu 
rnurtaları dört parmak ~rtecek 

:dar dökmelisiniz. En nihayet 
• Piln veya fıçının ağzını kalın 
•r Y•ila kağıt ile bağlarsınız. 
u suretle muamele g8ren yomur
•lar kı§a kadar bozulmiikauıa 

SON POSTA 

TARİHİ MÜSAHABE 

Sıvas Kadısı Meşveret Mollanın 
İlk Adımda Başına Gelenler 

~·-·" " Bu Delikanlıyı Dört Hayvanın 

Fatihteki Kurşunlumedresede 
çömezlik, Sultanahmet camiinde 
kayyumluk, Mahmutpaşa Mahke
mesinde mlisevvitlik, Galatada 
Naiplik yapan Meşveret Molla 
günün birinde muradına erdi. 
Molla Efendi bin bir etek öpUp 
bir a!ay Vezir pabucu, Kazasker 
ayağı yaladıktan sonra nihayet 
kadahk fermanım torbasına yer· 
leştirdi. Meşveret kad•, dostlarına, 
dUşmanlarma sakalını sıvazhyn 
sıvazhya anlatıyordu: 

- Efendilerimizin sayelerinde 
Sıvas Kac'ıhğına tayin buyrulduk. 
fnayet Devlelliidan, hizmGl bizden. 

Meşveret Molla, dostlarının 

gıptasmı, düşmanlarının hasedini 
gözlerinden seziyor v~ edasına 
verdiği aznmatle devam ediyordu: 

- Ne işliyelim Ef endina ... 
Maslahatı kudretimize göre tensip 
buyurmuşlar. Devletleri daim ol· 
ıun. 

Molla Ef. başındaki çember 
sarığile Sivas yolunu tuttuğu ı.a· 
man, orada süreceği saltanatı, 
devıireceği altmcıkları hesaplıyor 

ve şişkin göbeğini fıkırdata fıkır· 
data kahkaha savuruyordu. Siva
sın yeni kadHıı yalnız değildi. 
Yamacında şeriat kaidesine göre 
nikahlanmış dört katısı, birkaç 
cariyesi vesairesi vardı. Güzel 
kndına kırmızı altın kadar düş· 
kün olan Kadı Molla, elbet 
Sivasta Ja yalabuk Hatunlar ya· 
kahyacaktı. Hazret bu hulya ile 
dere, tepe bir hayh yol aldıktan 
ıoura hafif yağmurlu bir soııba· 
har giinii Sivasa vardı ve be~
mele ile kadılık sedirin!! çöktll. 

lf. 
Meşveret Kadı, kurnazlı kta 

iblis, ı.uliimde xamane padiıahını 
gölgede iişütecek kadar olgun 
bir iktidar laşı} or. ha, metini 
göstermek için hiddetine kuvvet 
ve tiddet veriyordu. Günün 
biri}lde yağız çehreli bir şehir 
dclikanlısım Meşveret Hocaom 
huxuruna çıkarttılar. Kadı Molla, 
bu iriyan mücrimi görünce bay· 
kırdı . 

- T uuh.. Allah tan haya et
mez mel'un. Boynunu bu künaha 
ıokmak için kuldan da mı utan
madın? 

dururlar. Y alru:ı haftada bir 
dafa fıçıyı sallamak ıuretile 
yumurta sanlarının kabuğa yapış
maaına mini olmak Jiıımdır. 

Diğer usullerden de icap ettik 
C• bahsedeceiiz. - Çifh:i 

Kuvru2una Bağlayınıı ! ,, 

Eyvahlar olsun... işler götn· 
lüğe sarmışh. Kadının hiddeti 
burun deliklerinden buram buram 
fışkırıyordu. Fakat işlediği suçtan 
haberi bile olmıyan yağıı deli
kanlı irkilmedi bile... Sesine saf 
kalbinin sakin parıltısını vererek 
yavaşca seslendi: 

- Şeriatın kılıncma boynumuı. 
kıldan ince. Ve IAkin suçumuz 
ne imiş ki Molla Efendi? 

Meşvaret Kadı bu masum 
ciimleyi kiistahca bir tecavüz 
sayarak büsbütün köpilrdU: 

- Bire zındakI bire l<Afir ..• 
daha neler olsun kil.. Mübarek 
Ramazan gUnünde cuma ırnma
zına abdestsiz uğramışsm. 

Delikanlı hu şiddete de al· 
dırmad•. Fakat kendini müdafaa• 
etmedi. Yalnız tek kelime ile 
bu ağır iftirayı reddetti: 

- Haşaa 1.. 
Of efendim of... Kadnnolla 

kızgm ateılere düşnıliş gibi ban· 
gırdıyordu: 

- Allahın farz na cinayet 
ettiğin yetmezmiş gibi bir de hu· 
zurumda inkira 11aparsın ha 1.. 

Sonra mubzırlara dönerek feci 
biikmünU bildirdi : 

- surun haini... Götürlin ib
lisi l.. Mel'unu ıckiz katıra bağ
layın. Laşe11i pare pare olunce
yedek sürsünler !.. 

* Kadı Ef. o günkU hllkmile 
ikinci idam fermanına mühür 
basmış oluyordu. Fak at kestirdiği 
bileklerin, oydurduğu gözlerin 
hesabını kendiai bile unutmuıtu. 
Yatsı namazından sonra konağına 
çekilen Meşveret Kadı, adalet 
keşkillile topladığı altmcıklanm 
şıkırdatmıya, teker teker ıayıp 
istiflemiye koyuldu. Tam bu 
sırada kapısının vurulduğunu 
duydu ve meçhul bir korku ile 
yerinden fırladı. Gelen adam 
kaim gocuklu, geniş poturlu 
kalantor bir erkekti. Bin dönüm
lük bir tarla yllzUnden Kadının 
pençeıine dilşen bir dava için 
kendi lehine hükUm almak isti· 
yordu. 

Meı•eret Molla hikAyeyi elin· 
ledikten sonra çahk kaşla sea
lendi: 

- Bu maalahat ucuza sabi· 
maz. Yağbca bir kuyruk iıter . 

HilekArlıkta Kadı Efendiye 
bile hendek atlatacak liyakatte 
olan kaho ıocuklu adam derhal 
atıldı: 

- Dişten, tırnaktan beş yU:r. 
altın ha:r.ırladım. Koyu eli gözlil 
bir dilber de mübarek fermanını 
bekler. 

Kadı Efendi bu 1100 cllmle 
ile kalbinden avlanmııtı. Rüşvet 
kesesinin içinde bir do dilber 
kadın bulunduğunu duyan Meı· 
veret Molla tafsilflt almak hırsile 
sordu: 

- Bu dediğin dilber nice 
Avrattır.? 

Kalın goçuklu adam, sesine 
bir bezirgan tntlılığı vererek 
devam etti: 

- Güzellikte meleklerin bo-
casıdar. Güldeste kadın derler. Sivas 

mülkOnde ondan güzeli, Hint 
elinde Güldesteden dilberi yok· 
tur. Kahpeyi anası süzme bal 
ile:ı yoğurmuş. Bir görsen bin 
yanarsın! 

Vay gidi vay!.. Kadı Efendi 
bu hoı haberi işitince aevincin· 
den zıphyası geldi, fakat bir 
hafiflik olmnsm diye kendini gilç 
tuttu. 

* Meşveret kadı bam ipekten 
entarisi,ni atlas hırkasını geymiş, 
sellmhk odasındaki geniı ıedi
rin üzerine yau gelmişti. 

Canla rüşvetini, güzel Güldes
teyi bekliyordu. Vakitler geçtiği 
halde dilber kadının gözükmeyi· 
şi, Kadı Mollayı azgın bir sinir 
uğultusu ile ~ aaramıya başladı. 
Bereket versin ki intiz.ar saatleri 
fazlaca uzamadL Biraz sonra se· 
lAmlık kapııınm önünde iki kara 
gölge belirdi. Kalın gocuklu 
adam, yamacına ta khğa GUldes· 
leyi içeriye çekli ve hiç irkilme· 
den merdivenleri lırnıanarak yu· 
karı çıktılar. Kadı Molla kısme
tinin geldiğini görünce sedirden 
fırladı ve oda kaplamı açarak 
buyur etti: 

- Safalar getirdiniz sulta-
nım... Afiyetler getirdiniz ... 

Koca kavuklu adam kapının 
önünden savuşup kayboldu. Glll· 
de ate kadın, Molla Efen dinin 
karşısında hiç garipsemedi. 
arkasındaki siyah örtüyü çıkarıp 
attı ve yorgun bir eda ile ıedi· 
rin ü:r.erine çöktü. Kadı Molla bu 
lifibalilikten cür'etc gelerek coş· 
gunluğuna kuvvet verdi ve ıes· 
lendi: 

Sultanım birbirimize uıak de-
ğilmiyiz, bira2 yaklaşmazmısın? 

Sıvasın Güldesle!li bu davet 
karş11ında hiç titremedi. Duru· 
ıunda alııhan bir cariyenin 

~, ·, 

,- Fen B;,;;;-

Şeker Kamışı 
Hastalığı 
Ve Sebebi 

. 
1 

Pariı Fen Akademisine Ca
vada sıöze çarpan ıayanı dikkat 
bir hastalağın mabiyeti hakkında 
mllliinı bir rapor Yerilmiıtir. Bu 
hastalığın ismi, Cava yerlilerinin 
lisanına göre Serehtir. Akade
miye mOracaat eden Alim İ5e, 
M. Kostantindir. O, Sereh hali· 
talığına .. Cavamn moammasi " 
adını vermiştir. 

Sond adalannda yetişen ~eker 
kamıılarıoda hasıl oluyor ve bu 
km•ıhklarda çalışan insanlara 
geçiyor. Sari bir mnhiyet göste
ren bu bastalığm müptelaları 

için ölüm muhakkaktır. Uzun 
zaman ıebebi tetkik edilen Sereb 
hastalığının herhangi bir böcek 
veya mantardan geçmediği anla-
şılmakla beraber mikrobunu 
bulmak ta mn,oknn olamadığı 

için Grip hastalığında olduğu 
gibi bunun da harhangi bir 
VirUs vasılasile intişar ettiğine 

hükllm olunmuştur. 
Şeker kamışı hastaları, eğer 

yüksek mintıkalara çıkarılarak 
oralarda bir müddet bırakılır ve 
istirahat ettirilirse derhal geç
mektedir. 

Bir Deniz Kurdu 
BüyUk denizlerin derinlikle

rinde bir nevi deniz kurdu bu
lunmuştur. Buna, bu kurdu bulan 
alim Florkin siponkl ismini ver· 
miştir. TeşkilAb tam olan moh· 
luklarm kanlarındaki kırmızı' 
küreyveleri andıran bu kurt, 
deniz altında yaşadığı için fazla 
su tazyikine maruz bulunmakta
dır. Bundan dolayı şeklinde bir 
parça değişiklik vardır. Fakat 
umumiyetle her ikisi arasında 

büyük bir benzeyiş vardır. Bu 
misal, yaşanılan muhite uymak 
mecburiyetinin mükemmel bir 
nümuııesi olmak üzere gösteril· 
mektedir. 

Merihle Muhabere Teşebbüsü 
iki haftadan fazla bir zaman

danberi fen adamlarından mll· 
rekkep bir grupun Lon-
drada sık !ık toplantılar 
yaptığı hr.ber verilmektedir. 

f çlcrinde iki maruf Alim, bir 
kişif birde elektrik mühendisi 
bulunan bu grup telsiz telgraf 
vasitasile Merih yıldızı ile konuş· 
nıak teşebbüsünde bulunuyorlar. 
Fakat şimdiye kadar yapılan 
teşebbllalere yıldızdan cevap alm
m aınııt r. 

uysallığı vardı. Fakat unutmıya
lım ki Güldeste kadm, daha bir 
~ün evvel Meıveret Mollanın 

keskin hükmile katırlara ıürdürü· 
len yağız delikanlının nikihlısı 
idi. Şu dakika da kocasının uğ

radığı kanlı zulmn hesaplıyor, 
fistanını soyarken kararına kud
ret veriyordu. 

* E!·teıi sabah koca Sıvaı allak 
bullak uyandı. Münadiler bağrışı· 
yor, Subaşı alevler pUskürüyor, 
halk titreşiyor ve Meşveret Mol
lanın hane sakinleri ağlaşıyc rdu. 
Kadı efendi keskin bir hançerle 
yilreğinden vurulmuş, hakkını 
helll etmiye fırsat bulamadan 
öblir dünyaya göçllp gitmişti. 

Fakat bu kanlı öinmli işliyen 
Azrail ortada yoktu. Kim oldu-
ğu da bilinemiyordu ve bilinemedi. 

Çok gariptir ki bu öliimle 
beraber Gllldeste kadın da 
ortadan kaybolmuı, &ırlara lcarı~-
mıtb - .1. • it"". 
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Yaşasın Üzüm I .. - -

Uzüm, Vücudun Zehirlen-
mesine Mini Olur 

Vitamin Zenginliği° Üzümde, Pişmiş 
Etten Çok Daha Fazladır 

Nalcili: Dr. İbralı im Zati 
-2-

Sefirin Notalarına Tatlı Bir Lisanla Cevap Verilecekti 
iki Kin blylece aefaretlere Rağıp Pqa11 çağırtarak Sefaret· 

Doktor lbrahim Zati Bey, 
lhllm&n gıda olmak nokta1ından 
ne gibi vasıfları haiz o1duğuoa 
dair bir eser mDtalea etmiş, 11 Son 
Posta. karileri için bu yazıyı dili· 
mize nakletmiştir. Dün, bu yazı. 
nm ilk kısmını nevettik. Buglln 
de son kısmını dercediyoruz: 

miftir. Esuen e~er bu kimse 
llı.ftm yiyerek az proteik ( Albü
min ) maddeler maasetmekten 
korkarsa niçin ba;ıka bir tekil 
alhnda onları alamasınl.. 

SUI Haakında Birkaç &öz 

Mıılt,,,.,.lrl ,,._ gidip relmeler, Baballi ile amha- haneye g&nderdi... Rağıp Pap 

Her Hakkı Mahfuzdur bere etmelerle geçtiktea sonra Sefarethaneye gitti Ye arası çok 
- l84- 1Uaya mtlatacel bir jurnal verildi: geçmeden aaraya d&nerek fU 

Bun kartı ne tedbir ala-
cajm ı dOıUnDrken Babıaliden 
( Mnstacel ) kaydilc resmi bir 
toakerc daha ıeJdi. Bu teı· 
kerede < Almanya aef arethane
ıinde i~lima eden bilcilmle alife· 
ranın verdiji karar mucibince, 
lstanbuldaki düYeli ecnebiye te
heuma mlltemadiyen tecaYllzde 
bulunan ve herglln kapitülbyon 
ahkamını ihJAI eden bir hAdiae 
çıkaran Fehim Pqa derhal te•· 
kif ve mahkemeye sevkedilmeıı:. 
Ye bu huamta mutazarrır olan· 
lara tazminatla beraber tebaala
rı hakaret glSren devlet ıefaret
hane!erine ayn ayrı tarziye Yeril
mezse mUnasebab diplomatikiyenin 
haleldar olacatı tebliğ) edildiği 
bildiriliyordu. Ayni zamanda yine 
aadaretin bir tezkeresinde ( Fe
him Paıa hakkında yirmi dört 
saat zarfında icap eden ceza tat· 
blk olunmazsa Almanya sefirinin 
lıtanbulu terkedeceği) yazılıyordu. 

Bir taraftan bu tezkereler ge
lirken, diğer taraftan acfaret 
baıtercllmaoları da Yıldııa gel· 
miyo bqlamışlardı. Hepainio elin
de birer liste Yardı. Dayak yiyen, 
hakaret gören. para istenilen 
ecnebi tebaanın isimleri bu lig
telorl dolduruyor, blltlln bunların 
haleldar olan hukuku talep olu-

• nuyordu. 
Saray, altDst olmuıtu. Fehim 

Pa.,ayı daima .. yanet edoo izzet 
Paoamn en mtienir sözleri bile Ab
dOlbamidi mDsterih edemiyordu. 
HUnklr, bir taraftan sefirin no
talarına gayet tatb bir li1&n ile 
cenp yazılma11 için Sadrazam ve 
Hariciyo Naunna talimat verir
ken, diğer taraftan Hfaretlere 
adam ııönderiyor, eefirleria öf.. 
keaioi tadil ettirmek i.tiyordu. 
Fakat gidealer bazı aefirJer tara
fından kabul edilmiyor, kabul 
edilenler de, ıert bir mukabele 
rlrOyorlarda. 

Ferit Paıa, el albndaa Al
manya sefiri ile muhabere edi
yor. mUtemacliyen muka•cmet 
ıöetermeaini taftiye eyliyordu. 
Çtın1di Fehim Paıa bu fırhnayı 
da atlatırsa kendi9inio gftrftltOye 
aideceğioi pek iyi biliyor ve 
sefiri iİltikce tiddetli hareketle· 
re teıvik ediyordu.. Sefir bir 
taraftan (saray) neadinct. leteb
bliate bulunurken {Berlio)e de 
mllracaal etmit. fitteli bir tel
ırafla (İmperator Vilhelm) e hA· 
diaeyi bil dirmifti. 

Herkes, artık bu Yaıiyet kar-
ııaında Abdtılbamidin mukaYemet 
cdemiyeceğini ve pek sevdiği 
Fehim paşayı feda eyliyeceğini 

tahmin ediyorlardı. Fakat Ab· 
dlllhaınit, hiçte bu fikirde 
değildi. Tekrar tekrar sefirlere 
haber gönderiyor, Fehim pqaya, 
llzımgden cezanın verileceğini 
w6ylemeklo iktifa ediyor; böyle
" kuuı bir .&zle aefirlori talep
tdrinden •azıoçir••k iatiyord.. 

(Almanya aefarethaneıinia 6- haberi Yerdi: 
nllne birçok e,ya arabalannıa - Sefir, bntnn 91yalaruu 
ıelmekte oldufa maruzdur, fer- toplamlJ. Ba.Wlar, sandıklar ko-
man. •• ) ridorlara çakartlmıf. Sefiri g6r-

Ba jlll'IW, AbdGlhamide aju mek te mlimkiia delil·· 
bir darbe gibi tesir eıti. Derhal ( Arkası v.ar ) 

Bu Pazartesi alqamı 

ILBAMBA Sinemasında 
.. ADALAR ŞARKiSi" filminin yıldıu 

LUPE VELEZ. 
Arjantin'in yakıcı bahçelerinde cereyan eden 

KIRIK KANATLAR 
dŞk ve ihtiras filminde en başdöndtlrllcll 

~ danı edecektir. 

» "44 No. lu TAHTELBAHiR,, filminin milmeaıilleri 4 
JACK HOL T ve RALPH GRA VES 

Amerikan donanma ve tayyarelerinin işttralrile çevrilmiı 

ÖLÜM YOLLARI 
Fransııa sözlü ve ş rkılı filminde yeniden temayl\z ediyorlar. 

O P ER A Sineınasında 

Et bir rıdadan baf ka bir 
ıey defildir. 

Yilksek bir gıdal kıymeti yok
tur.Fakat hububatla beraber alın
dığı takdirde çayın teairine mua· 
dil bir tesir bırakır.-. Oznmlerin 
asap llze&:ae booa benzer bir 
tairleri yoktur. Belki bu sebep
ten dolaya tblm yedikten sonra 
et yİJenİD ahtmıt olduğu iıba 
biui hlad olmaz!. Fakat fazla 
milmrda Bzüm iatiblikatı yapıl
dıiı zamaa ibraz olunan devamlı 
zindelik intibaı nasıl izah edi
lebilir? 

1 - Meyvalarao iıtimalinden 

sonrA etin baU Jıumindea tevel
ınt eden zAirlerin hiçbiri hiııl 
olmu L Güç bir bamwı D• do
mok olduğunu bilmiyea phirlt
ler azdu. Bu zehirler yalnız 
ilimlerin hayallerinde mev(:ut 
fanteziler değildir. Uz.t kimyayı 
bilen her lise talebesi, zehirlerin 
em'&daıı kana vo kandan bazı 
tcbeddüllttan sonra idrara geç
tiklerini yapaca1dan bir tecrftbe 
ite aalıyabilirler. 

2 - Meyv.a iıtimali, haırm 
tevkif etmed Bu suretle lrAfi 
miktar mey•• almına hatta ette 
beraber istibllk edilmek ıartile 
zehirler teşekldll etmezler... T e-

Bugün M 1 l L 1 Sinem~tda 2 a6ılü film birdea " şekknl etseler bile o kadar az . r ERNEST LUBlfoSCH'in son ATE ş o R o u s u miktarda teşekkül ederler ld 
şaheserlermden kana ~eçmezler .• 

3 - Proteik eçsam huauıun-

ş E N M U.. L A" z ı M da zengin olan et, yumurta, be-
MümeHlll ı yaz ekmek gibi gıdalar, ona mO-

MAURICE CHEVALlER •e 1·ım MAC KOY'un aeall •öılii sait olnuyan bamıdarla YÜcudu 
CLAUDETT COLBERT'in fra ıımca ıurAkaver harika filmL Matineler: bogarlar. Halbuki meyvalar 

sözlü t•rkılı muazzam fi.mi. 12 • 2,30, 5 - 7 auvare 9,at> da viicutta bu uitleri mahvedea 

cuip ve " MÖSYÖ, MADAM vo BiBi " ye mllsaYi 
film görerek eğlenmek isterseniz 

ARTiSTİK Sinemasında 
Sarışın ve sehhar yıldız ANNY ONDRA'mn 

ROBERT PIZANI ile beraber temsil ettiği 

CENNE·TTE BiR GECE 
F J'ansııca aö:ıli filmini aöıüoiz. fibeten : 0 Denlala derinlikleri• de,, 

fenni filmi ile en •on FOX balit.aıır dlloy.;a havadialeri. 

• E T U A L Sineması 
Busıü ı ve yara• •on olarak 

YARASA 
bllYilk opereti, Mnmesailleri : ANNY ONDRA 

ve iV AN PETROVITCH 
~ Bugtın saat 11 talebe matinesi her yer 20 kul'Uf 

~---r Buglln .._. ___ lllıı. 

MELEK Sinemasma 
aidip btıyllk ve gUzeJ artiat 

NORMA SHEARER'i 
Bir gllzet kadının qk ve 

sergliı:cıt romanı olan 

MUTALLAKA 
( Kadm hayatı) 

güzel ve alAkabahı filminde 
nazarı takdirle seyrediniz. 

Iıa .. teA: Ga:ıt HazreUeriain Millet 
MeclWndeki autuldarı Ye Param•· 

unt Jurnal halihaur dGn1a 
handt.leri ___ .. 

Şen •e muaikili bir Cuma 
geçirmek i~n BagOn 

ELHAMRA 
Sinemasına gidiniz ve bu ıene 
Viyana' da emıalai:z bir. munf· 

f akıyet kazanmıı olan 

KADINLARIN 
SEVGİLiSİ 

ej'lencell Ye neı'•li operetin 1 
eör&nlz. 

Dbeten : Gad Hazretlerlaia Millet 
Meclialndeki nutukları n Para

mount urnal baUbasır diln a 
hHadialeri• ..... 

eçsam tevlit ederJer. 
4 - Eğer burada vitamin• 

lerden bahsetmek icap edersa 
muhakkak ki vitamin seııgillliği 
O.Umde, pİfmİf etten çok daha 
fazladır. Analiy (tahlil) biıe bir 
ba9ka şey daha &ğretiyor. 
~Dm, o da pek az mik· 
yaıta çekirdetf ni çipediğimiz 
aaman me•addı phmiye verir ..• 
OzümUn ihtiva ettiği alblminli 
maddeler çok aıdır. 

Fakat baflıbaıına tam olarak 
lıaaai gıda vardır? Patate. çok 
az meYaddı phmiye ihtiva oder. 
Sut ,ok az demir, ekmek Ye et 
ise uitlerİD ııuu·ui teairini tadil 
eden çok u a.imler ihtiYa edi· 
yorlar. O balde htımlD mendch 
tahmi,.. ihtiYa etmemui8den 
dolayı itham eclilmnl nankarlOk 
deiil midir? Dijer tarafta• •ıcak· 
larda yajtı maddelere ltıtiyaca
mn olmadıtı için kuvvei baru
ri1ece fakir olan meyYalardan 
gıdamızı teıkil etmiye muktediriz. 
MeyYalar bize baraaklarm kenar
lanndan hafifçe kayan çok albel 
bir ıu tedarik ettiklerinden on• 
lan takdir ederiz. •• V ~ bu yemek 
arzusu aotuğua bqlama.ile bera• 
ber yağ ihtiyacına inkılap eder. 
Bize Jlnm "1aaı •intihap etmek 
elimizdedir. iptidai lnıan ta o za
mandan beri ~la ihma eden 
cefİli w ... 6lft etm..W itil-

Üzilm hakkındaki makalede 
aUtten bahsetmek içiıı hususi bir 
sebep •ardır. Üzüm ve sllt Yatanı 
olan memlekctimiıde birisinin 
slltle lizümü beraber yidiji g&
rlildüğil .zaman hayret uyandır· 
maaı cidden anlaşılmayacak bir 
.. ,dir. 

Hatbuki OzllıDle beraber sOt 
ıipaek Cenubi A YrUpanın çok 
cari bir itiyadını taklit etmekten 
bqka bir .. y değildir .• 

Tedricea, değil yalnız neba-
tiyoa lokantalara, fakat alkol 
kullumıyan ve et istimal odeo 
di~r tokantalarda, listelerin
de meyTe porsiyonlan, kremi• 
beraber- meyn ıta1ataları Ye daha 
birçok mnıteana oldup kadar 
1111üa1 yemekı• Termiye bqlamır 
lardU'. Dijer lokanta ve oteller 
de bunların yolanu tutmu7a bar 
lıyacaldardır. Fakat Gzbadea bab· 
medipm bu gıd8DID mlıtema su
rette glzel, leuetll Ye sıhhi 

oluşundan, f eYkatide olmaamdan 
~·et etmiyor. Oztım iıHmali 
hakkında baıka bir şey de a&yle
mek llzımdır. 

Bitirmeden Ewvel MOh1m 
Birkaç Az 

Y cmiı yedikten ıonra biraba· 
neye giden, yahut yemif yemedeo 
evvel muhtelif aperatifler iıtima· 
line yeltenen bir inan kabili 
taaavnar değildir, Bundan maada 
e'rindo me~a yemeaiae a1ıtaD 
çocuklardan hiçbirinin ileride 
Alma11lann dediği gibi • bira 
ltkembeleri ,. le dünyayı dolaıma
lan dahi gayrikabili taaanurdur. 
l~ki mlleaeaeleriain mBdlirlerl 
mlcssue mnda'rimleri aruaada 
lllla meyn yiyen kim1eyi Wr 
nuyacaklardır. 

Yqum BzilmL •• Tathdlr. iyi-
dir; okaclar iyidir ki, hareketle
rile hemcinalwini. yqamak aQru
run11 değil, uyutuca illç.lara, fakat 
labiatin onlara verdit i eonıuJ 
%enl•de bulmıya sevkedeo iyi 
insanlara benziyor. 

Jf 
HerMlln l.Yiçreııia en İJİ baj'

lanndan biri arumdan geP° 
yorom. Orada prabm litreal d6rt 
franga malolayor. (Mon-Ro) dao 
(Loun) a kadar (Leman) ı&lllol 
çemen v• ea tatla •ey~alall• 
kaplanmt olan ba toprak bir 
leri ,ok uzak olmayan Wr muid• 
tar•P meyJiae kartı birer bl• 
oı.caklardır. Yine mak ol_,... 
bir iıtikWde mat llllhiplerl mir) 
teaılrifleri ( .&kOI kallmBbJUllart 
dost olarak hllktri etmekle' 
.çok uzaktılar. Şimdi .. yanım_.. 
nuoiyet bir tebecldll hlaıJ oldo
Baicdann ea mDnenerleri -"' 
tenkiller U)'eıinde armut n •i
malar için bir;ok mabreçler bd" 
luumut oldujaaa nazan itibllt' 
alarak lzllm için de ayni .. 7" 
nki olm•w kabil oldujuna eıolll"' 
diri er. 

Bu •onbaharda elma pr•b" 
nm fikdaııı ve hemen hemen b~ 
tllD laviçredo elmanın mefkı.ıdi" 
yetinden dolayı tatlı ıarap b_.. 
ları iatiblif a geliyor. 

Oınm uıareai (tıra) her ıa~ 
ipa mede\etimiz aakinlert 
............... ol..Uclar. 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 

Yunanistanda Alman-f n-
giliz Casusu Çarpışması 

( Rattarafı 1 inci sayfaıfa ) 

rağmen Alman casusları, müte
... yea lngilizleri atlatrnıt ve 
cnbrı muvaffakıyetıizlikten aıu
vaffakıyetsiz:iğe .uğratmıt1ardır. 
Çhlıii bmnm ubebi, Atioa sa
rayınm Alman taraftarı olması 

ve aarayda Heheme.ıern hane
danına me••"P Sofi isimli bir 
kıraliçenin hüküm sürmesi idi. 

Bunmt içindir lô Yunan lıil

ldımeti aı• zamaa bitaraf kala
nll harhe ıirmem. itilif ordu
ı.n.an en ufak 'bir M.rekeü ;nun
tuaman Mareşal MakenzeıaiA ka
rarglhına bildirildi Ye J•pe'an 
bitin taarruzJar kanlı bir surette 
•kim kaldı. 

Alman Ye lngi!iz casuıhnnm 
• , aahadalri çarpqmalanna ait 
meçlaul blmaş 61le bir m'a 
wrir ki mahi1m.deki acı.lak 
.... Ull, imam a61.ekten kabnw, 
laldile pidw: 

Alman aefareti ateıemliteri 
Mi a aı fon Falkeııhavzea. o 
Yatrit itifıf ordulanna kumaada 
eden Jeoeral Sara kıt'abnnı 
yabadan g&mek istiyordu. Ba
- için p çareyi ltaldu: Yltk-
-* rUtbe& bir S...p ıahitiwin 
laiformaa•111 ıiy.mek. 

Miralay Fon Falkenhavzen 
l1le yapb Ye bu stfatla Sellniğe 
plerek Jeneral San)'tn erlrlaı 
luniyesi&e ıörüşut, ..,olan tef
lİf etti, icap eden mahimab aldı 
Ye •elAmlanarak çıkb. gitti. 

Bu mlithiş hidi9nain hiç ki .. 
ae f arkana varraallllflı. Fakat 
Wr ıün Miralay Fon Falkeaha•
a.in bir fİfreli telrrafm ele 
fe9ıen F ,._ız iatilabarab, bu 
telırafı okuuya 11nrnffak old .. 
j. zaman itin. f.lona wanL. 
Alman atetemilteri, bu teJırafı 
0..ıptelı:i Marepl Makemeain 
-.Umi kar•rs•luna ı5aderiyenlu. 

• 
Alman hüldimetiain YUD&Dia-

tandaki istihbarat tqkilAh Miralay 
F09 Falkenbavzenia umumi neza• 
'eti altında lrnluomakla berat.er 
bu teşkilatı filen idare eden 
F r1ç Şcnk isminde Mı adan 
B. kurna.z ve dlr' etkir adam, 
Atillanm hfttftn eğlence ycrferio
delri hafifmeırep kadınlan para 
~ ıatan almış ve ltit•f orduJan 
l•bitlerine muealJat etnıişU. Bua
tltrrn ço4'U, f6 ile 17 yaş arasm
•• ve çocak denecek çağda Mi
ler. Bunlar umumiyetle SelAniğin 
Frera barile Beyazludetleki lrafe
tantanlara devam ediyorlardı. 
B..l.nn J&zDndea ... telif milli
,.tlere menıap zabitler antmda 
Sllı.. •ak'alar o derece aıldatb ki 

nih~yet askeri mıntı.kadırn uzak• 
laştmlmalar• nı lüzumlu gördt1. 
Fakat E ıtelicens servisin Yuna
nistan teşkilatı ve bu teşkilAtıa 
başında bulunan Jeııcal Kc ry bu 
fikirde değildi. Bu kadınları ken
di h;zmetine aldı. Düne kadar 
Almanlar hesabına çal ııan dil• 
herler, pmdi lngirnlere casusluk 
yapıyorlardı. Fakat hakikat ıu 
idi ki bu i~te aldananlar lngiliz· 
lerdi. Zira F riç Şenkten munta• 
zawan talimat alan kadınlar. İn· 
giliz istihbaratına mütemadi ıu• 

rette yaiıhı malumat Yeriyorlardı. 

Hatta, çok ~fa, lngitizlere yeri
lecek raporları biuat bu Şenkin 

keadi elile tADziaa ettiji m+ak
Jcalabr • 

Bu urada. Malta kum..ıf•r 
hiı işe 7U•r bir neus lıaclm 

memur alllderil•ı±i iatemifti • 
Ceaeral Kor7 bu.ı.n. içinde İp 
• elverif)i bultNju Matmazel 
Popoviç DaJDuıda genç bir kadını 
paderdi. Kadının vaz.if esi. o za
man Maltaya iltica etmiı olan 
birtakım fÜpheli Ermeuilerin 
hal ve harekatını tarassut etmek 

olacaktı. Matmazel Popoviç bu 
vazifesini ciddiyetle yapmaya bat" 
lam. Fakat bu arada. Atinada 
kalan annesine hemen bergibı 

ıı hhati hakkında çekdiği telgraf
lar nazan dikkati celpetmiye bat-
ladı. Gizlice odası arandı, lngi
lizce bir lügat kitabı ele geçti. 
Bu lcitaptaı:i bazı kelimelerin altı 
kırmızı kalemle çizilmifti. Bir 
,aa Matmazel Popo.iç a..,,... 
JİDe ıöyie bir telpaf çekmitti: 

•lyiy!m ve seni düşünüyorum." 

Bu tetfit"al, ele geçiri~ea lu"at 
kitabmdaki İfaretli kt!liaıelue 
tatbik edilince ıu elimle çıkt : 

"Altı gemi gece Pireye yolJa
nıyor. ,, 

Bu delil ele aeçtikten ıonra 
Matmazel Popoviç kısa bir surette 
muhakeme edildi ve meşhur Mal
ta ıatoıunun mahzenlerinde kur
fUDa dizildi. 

Bu hldiae Jeneral Kory'nin 
'Vaziyetini de tutulmaz bir hale 
gemmiıti. RDtbeaine rağmen bir 
topçu alay kumandaahğıoa tayin 
edildi. 

Bu hadiıeler, billlıare iıpat 
etmiftir ki lnpiz istihbarat teıki
llb Ahua casuelarıaın elinde 
Wr eyuncak haline gelmeaelucli, 
mulaarobuin neticeai daha 1916 
u taayylo etmif olacakta. 

( Türlcçe1• ÇeYİren: Eluhdetü 
alenari ) 

MUht:ndls mektebi taleheıi cl8n me•teplerinla 71ld6alm1D8 
tea'it ettiler. 

2 

Galatasa.rayın Bugün Bulgar Takımını 
Y enme~i ihtimal Haricinde Değildir 

( e., tarafı l ancı 
uyfada) 

_ .. Ben ı... 
Yiaki talrtmraı hua
daa iki sene ev
vel de g6natlfUlm. 
Şan11zlık yüzlln
den maalesef bim 
de F enerbahçeyi 
de ikiye karıı bir 
uyı ile mağlap 
etmifti. Le .. iıld 
takımıma en kuv
vetli tarafı mq. 

kez muhaciaıleri. 
ıol içleri we •I 
açıklarıcltr. Le-

takımda mllbim 
tadilAt yapılma-

... iataç ode
celıtir.,. demittir. 

'Maça çağar1-
laa oyunculana 
iıimleriai aldık. 

F eYkallde bir 
W olmadığı 

talulirde bu,Ua 
..,. lnrmızılrlan 

...... fU ıe
MW. gireceği-

mi kanetle ta~ 
viski takımı ener- • _. edi,oruz: 

jik oyua oysu- Anı 
yan hir takım Lewl9kl l•k•mınct.I dUn gelenler Sirkecide arkad .... rı ile lllrlllde a.... Te.Nı 
olmasına rağmen teknik nuktai l l>ileceğimizi kunetl~ uma,orum.~ ı H:;:~ ..!"' ı.W..:-.;!'ı!:.t 
nazanwtlan çok lrunetli, ve iyi bir tesadüf bıze Niltat Be11 ..,.. Nec.111 8*I 

bizden yllkaek değildir. ıörmek fınabm da verdi. 80I'- lzmİIİll Kaı,ı,U. kllbü oyun-
Nibadıa ohn ... sı bizim için duk: culamadan elan " lzmir rnub-

muhakkalı ki hay&k bir eksikliktir. -"Pazar ginkü maçta aya;.. t! itinde _.eaddlt defalar yer 
Onun olmaması yüzündon: kuvve- mm aakatlaadajl malimclur. .... alan hwaltim Bey CalatasaraJ 
tinden kaybetmiı olaa muavin ale.ııef yaran deiil daha ea u klibime ........ Baıla oymya-
hatbmız aksamuu •e Bulgarlara on be~ yirmi gttn futbol OJDıya- cakbr. 
karıı içimizdeki Galatasaraylıbk bilmekliğime imkAn yoktur. Be- Talam oyuncularından muvaf· 
azmini atefliyebl'inek kazana- nim iştirak edememekliğim tabii falayetli bir oyun bekleriz. 

Elmaların Sahibi Güm
rüğü Protesto Etti 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 
riyetine müracaat ettik. Başmil
düriyet bize, bu malların Mısır 
güm riiğtinden geçmediğini tenik 
etmemizi ve oradan bir ..esika 
getirmemez.i söyledi. 

Bu vesikayı getirmek linkal 
yirmi pe muhtaçtır. Derhal 
S"yrisefain idare.ine müracaat 
ettik Ye bu mallan• Mııır güm
riiğündea s~mediiini bu idare 
vasıtasile tevsik ettirdik. Gümrük 
1 daresi Se1riaefaiaia bu vesika
sı 11 nazarı dikkate almadı. Ko
nupteato ve maaif eatomuzun ar
ka51uda bunlarm iade edildiiine 
dair prh vardır. 

Böyle olduğu halde gümrUk 
bi~dea ba elmalan çıkartmak 
için (lmrük resmi istemektedir. 

r, uad ğı için elmalaran yü.ı
de doksanı latanbul gümrüğilnde 
çürüdü ve ha&A malımızı çeke
medik. Bu vaziyet llz~rine Giim· 
rnk Baımndilriyetine bir protesto 
gönderdik, zarar Ye ziyan isti
yoruz.,, 

Seyli Eey Ne Diyor? 
_ "Elimizdeki Gümruk Ka

nununda bir ~dde vardır. Bu 

maddeye göre harice gönderilen 
mallar gittikleri memleketlerin 
giimrülderince muamele görüae 
bia:ce artık ecnebi malt addedilir. 

Elmacılar hıma müracaat et
tikleri vakit kendilerine elmalann 
Mısır gümrllğllnden geçmediğine 
dair bir vesika getirmelerini llyle• 
dim Onlar bana Seyriaefaiaden 
bir kiğıt getirdiler. 

Kaptan mala vapurdan çıktık
tan sonra onun ne ıibi maame
lt ler a6rdüğiinli takip etmez. 
Binaenaleyh Seyrisefainin yaz
dıi• tezkere nzerine mnamele 
yapamayız. Mahallinden Yaİlca ıe-

tirmediklerine uzaran itte bir kart 
yeniği olduğu zannı da doğabilir. 
Elmaalar bizi proteıto ettiler. 
Proteıtoya kanun macibince 
hareket ettiğimiz ıekilde bir 
cevap vereceğiz. Mahkemeye 
de mllracaat etseler biz haklıyız. 

Esasen bugOn 'Veklletten 'bir 
telgraf aldım. T emioata raptede
rek bu mallan çıkarmamız bildi
riliyor. Ben de evvelce onlara 
tanıinat vermeler;ni şöyledim. 
Onuda vermediler. Baş~a türlG 
hareket etmemize imkio yoktw.,. 

İtham Yerinde Değil ! 
(Batlar~ 1 inci aayfada ) 

ettik ve ediyoruz." 
Maarif Sıhhiye IUfetUşi 

HulOsi Bey 
_ •• Tlrk Uzüm ve fınclakları 

d8nyanm en iyi ve gidalı meyva~ 
lanndandır. Halk çikolata yerine 
b.ı.n yemelidir •• 

Fahrettin Kerim Bey 
- .. Milli lkbıat . ve Taıanuf 

Cemiyeti buua bana da sordu. 
Ben de derhal cevap verdim. 
Hatta Tıp kongresinde Uzllm, 
incir ye fındıklanmızın dahilde 
18rfı için icap eden bazı tedbirler 
nlınma81DI konutacftğız. Bu, milli 
ye vatani bir vazifedir. " 
Son Postada Çıkan Yazllar 

miyeti daha bu ifle meşgul ~·: 
dan evvel, biz memlekette ıçki 
yerine mey•a iılih:Aki ctrafuıda 
propasıanda }'ar-maya baılamıı 
bulunuyoruz. Bu işle meşgul olan
lar bilhassa Y e~l HilAle mensup 
olan doktorlardır. Biz son içtimaa
mızda meyvelerimizin gıda k·y
mctleri lizerine nazarı dikkati 
celbetmiye kararverdik. Bu 
maksatla b:: de ..ıroşür hazırla
dık. Kinunevvel aymda yapala· 
cak kongremızda bu rapor etra
fında münakaşalar yapılacakhı. 
Ondan sonra da sistematik pro
pagandaya başlanacakt r. Bu ra
porda meyvalarımızın fiziyofojik 
kıymetleri izah olunmuştur. Yıne 
azamızdan doktoa- Zati Bey, ga
zetenizde Oıüm ve incir hak
kıod.a bir yazı nrf1etmiştir. Bu 
ıebeple ~illi İ~t~sat . v.e ~ asarr~ 
Cemiyetinıo tarw bw müleessır 

=-RADYO= 
1 1 T 1frinisani Cuma 

lataab61-C(ı!OO ••tre) 17de ~i t~r
ref Hanımın iftirtkile alaturka "' ,., ıs 
Konuıl Niy:ız.I B. ile arkadat':ır• t:ıra
fındaıı konııer, 19 orkeatra, !O ili lkiı 
Hanı rurn ittirakile eaz, 20,ei Hanı ııl:ır 
uz h<') eti t:ırafındau koHtır, ~1,5 
al&ir :ınga. 

BClkret - ( 394 metre) 20 ı: ti!) o 
<farulııııınnu, !0,40 graıuofoıı, ~1 An· 
foni, :?-.! l\oııfraue, 22,15 k on n. 

R.J.rat - (4'1 ınetu) 20 Fra "ız.ca 
ınilkalclll.-, 20,30 konferans, ~ı 'J'r"o 
koıı ı•r, :?".! radyo orkeetrası . 

Roaa. - ('41 ııaetre) !:O, 15 lıalıer 
'c ~oı ı fon, 21,~ karı91k kon r. 

PraJ · ('88 melr )20,05 Hr ır odon 
nal 1, :. ı ,~o k~bare. !:?,SJ iki ı• ':uıo . 

vı, ... - ( an aetrs } l!l.:?o den 
itıl .w 1 ı.oııfe:aoa, haber, gr:ı rıufon, 

21 Cç fakir isaiade bir operet. ~3.45 
yeni 'c E'tki plü.lar. 

P .. le -(&~ metn) 20,SJ 1\:ı' aliNa 
n . t ik&ua op&ra.aı. 

Varıou - C 1411 metre\ !?O n uh· 
telif, :! ı muti:kili mualıabc, :? ı. u; 

cUJO!" 

12 Teşrinisani Cnmartesi 
!•tan~l l2JO metre) - 1 1 >unt-

t:ıl iııı lı•, eti. lS,4l alarranga, ı:>.20 

rr:ıll'·I r.ı Jer , 19,4l alafr.uıg~ -0 
nuııt ; l ltf') eti, !.l,5 atarraıı~ . 

Bfikret :~94 metre) 20, Hl ı..ra· 

mCıfoıı. :.. ı,:n J\(lra ıarkılar, .,. , 15 
({, U• h. Jlarl. 

Re JfUt 431 ıııetn) - 20 1'01 le• 
r:ın~. :! ',.JO ~r:ımofon, 21 Erik ı ~ırıiıı· 
th lı r uııcret. 

Ronn \'44 l metre) 21 lıa eı 'e 
gramofv ~ 21,43 B:. maskt li 1 'o) 
iııruinı!<!\d opera. 

l'r• BSS lHtn) 20,2) t ... ı ~ 
~1 120 J,ol<ın).ıdao nalıul, 2.1 •tııı 
h ılt>rlı r. 

\ i, .uıa - ( fU7 m•tr• ) J ~ı !..on· 
ft r.at.8 • _J i°"4"' ~ili ~tı tin haı t~ t "r 

Otı• 't 
Pettot (051 metre) 20,80 J-on er, 

!l ı, · ()pl'lret ttyatroHn•la ı 1 .lkil 
(•,.nıi lıo ıuz tek:ırrür etıneıııiıt r). 

Vari••• · l lll m•t•) O \!ıı .ı
h.ıl ,, ,., ~r.ıı wfon, 21 k:ı.fi' ko• er, 
:.ı . .. h:n~ltr· . 
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Biz bu anket ile meşgul olur
ken karıımıza Y eıil Hillle menaup 
bir grup doktor çaktL ~endil.erini 
mUteeair gördtlk, dedıler kı: 

"lıfiJll lkbut Ye T aurruf ce- elmİftir." \... ___________ ..,.. 



ltJ ~,ı. 

Halihaztrda ~ 

den baıka hiçbir mağaza ; 

bu kadar güzel F ANTAZI YÜNLÜLER koleksiyonu, mUteneni 

ve ınüntehap TUHAFiYE çeşitleri ve zengin biı GÖMLEK. 
ŞAPKA, ve KRAVAT koleksiyonunu takdim edemez. 

AYAKKAPLARIMIZDA bUyUk bl .. ıenevvu. YON BATTANiYELER 

ve KRETONLARDA yUksek bir hUsnU intihap ve PULOVER, 

TRIKOTE .JAKETLERLE BERELER Uzerlnde muhlefem 

bir kolekslyon mevcuttur? 

i\adm, erkek ve koçuk Kızlara mahsus 

HAZIR ELBİSE DAİRELERİMİZ 
Elyevm P 1 YASA N 1 N en tık ve en mtUenevvi çeşitliıidir. 
Blltlln dairelerimize bir atfı nazar ediniz. Sizin için hiçbir 

mllbayaa knlfeti tazammun etmeksWn KEMAFISSABIK EN 
MÜKEMMEL MALLARI HER YERDEN UCUZ 

aattığımıza kanaat keabedeceksiniz. 

BAKER 
Türkiyenin en eski ticarethanesi 
eski ticarethanelerin en modern 

mağazasıdır 
Beyoğlu lıtiklll caddesi No. 370 

İstanbul Evkaf Müdüri eti İlanları 
Kıymeti 

mubammenesl 
Lira K. 
1200 00 - 315· metre terbiindo bulunan Akıarayda Yakupağa 

mahallesinde Valde camii karşasanda mubtcrik Yakupaia 
camii arsasınan tamamı. 

1236 00 .. 103· arfu1 terbiinde bulunan Aksaray'da Kilipmu.
labattin mab&llesinde Cerrabpqa caddesinde Ewkafça 
icar edilmekte olan - 2- No. h Arakıyeci Ahmet ağa 
mektep mahalli ile tahtındaki atik • 58,58 - cedit- 72 -
7 4 - No. h dükklnlarm tamamı. 

1171 60 - 177 .. arım - rn- santim terbiinde bulunan Galata' da 
Bercketıadc maballeıinde Cami sokaiında 7 9 No. lı 
Bereket:r.nde camii imamma mep-uta hane arsasının 

tamamı. 
200 ()() - 166 • arım terbiinde bulunan Beşiktaı'ta Şenlikdede 

mahallesinde Çukurçeşme ıokağıoda eski ( 9 - 1 1 ) yeni 
• 17 • No. it dükkin ile eski - 11 - yeni - 19 - No. h 
arsanın tamamı. 

188 52 - 47 • metr~ - 13- sautinı terbiinde bulunan Saragiizclde 
lskenderpaşa mahallesinde eıki Şakir Ef. yeni Denckçi
reşit sokağmda t:ski • 2 - No. la arsanm tamamı. 

840 00 Üsküdarda Selimialiefendi mahallt:siode Karakolh ırne 
:sokağında atik ( 64, 64 - mükerrer) cedit ( 82, 84) nu
maralarla murakkaw bir ph tahtmda iki bap hanenin 

tamamı. 

2112 eRJ Fatih'te Hacıferhal mabııUesiode frfanzacle sokağında 
• 2. 4.. nnmaralarla murakkam bahçeli hanelerle ınüş
temilAtmdan bulunan bostan ve aairenin icareteyinli 
muayyen nıahaltiu tanı mL 

141 00 - 47 - artm tcrbiinde bulunan Balatta Hııırçuvuş mahal
lesinde Aznavur sokağında eıki - 11 • No. lı ar anın 
tamamı. 

174 .. 00 - 116· arşın terbi;ndc bulunan ÜskUdar'cla Gii f~ıııhaltın 
mahallesinde GUlfcnılıatun mektebi arşasmın tamamı. 

Ballda roahlfıl eınlik yirmi •>'iin müddetle mfıznyede\ kon
nrnştur. ihalesi teırinisaninin yirmi birinci pazartesi giınii ·aat on 
be~tedir. Taliplerin pey ak ·elcrile beraber lstanbul E\•kaf Müdiiriye· 
bina sanda Mahliilit kalemine mliracarıtleri ill\rı oııııur. 

İstanbul Belcdiy~si İla ılar. 

Mubay•aa m..ı liJıuııı ~orulen •. u ,, o <h.uh.< 

lugu, 75 adet üç yüz dirhemlik nıu :uk, 1(0 a~d •,ıt ını okl.al k 
uıu hık, 100 adet Şadırvan mu hıfl'. 200 \c biı pMm.ıtk gaha
nizli boru, 100 metro 1 2 p<lnmık gd'van ı'i l · ı · ,:O 1 ilo ketNı l:oru, 
100 kilo yerli bezir ya,.ı, 50 ,,det .nli iı, J; ~~.d 1:.ıtranlı İp lrnpalı 
:ı.trfla münakasaya koııulnıuş lur. Tttlip <'1 ,n'ur ş.:ırtn.ım~ alrıı"tk 
üzere her ı.,'Ün Levawn miicliirh"ı.: 112"' mürac ı:\t et udi, mhıı.cl '"V 
7inıı le için Cc 45 Jir.ıhlc tenıi:ı.&t m ılt JUl ve· J nwl,tubu iJc te' lif 
m ktuplar:111 17· 11-93~ ı ~r ,eıııb.: .,ün\ aat oıı h(' · . ..t l ır Dain.ı 
E:ıc" ınene vermelidirJcr. 

)f. * 
i\1Hbay:ınvrn1 lüzum ~öri"ılcn b«Ş yüz kiloluk hir baı:;kül ilt on l,i-

loluk oturak terazi aç k mfın=-b• ·~·a konulmu7tur. Tu'ip el ıuLır tuf
ıilit almak için hergiin L t-vRJ".un Mudurlüğüne, miin :lh<b·ıy tt gfrmek 
için de 35,5 liralık t emınat makhuz ıreya mektubu ile 17 111932 
pt.r~embe gnnn aaat ou be,• kadH Daimi EnciiıueD• naüraat 
etinclidir1er. 

SON POITA Tetrılliwii 1' 

Taggare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlandı 

• 
Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 

Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun dördüncü keşidesine bugün öğleden 

Sonra Darülfünun Konferans salonunda baılanılmıştır. Keıi~eye yarın da 
devam edilecektir. Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız. 

10000 Lira 
Kazanan 

19062 
5000 Lira 
Kazananlar 

4400 
3000 Lira 
Kazanan 

47902 
1500 Lira 

Kazananlar 
46225 . 3447 
17674 26733 

685 48134 

1000 Lira 
Kazananlar 

27630 
46820 
20480 
14738 

4199 
29845 
24429 
12570 

46306 

20221 

5442 
18214 
~6020 

26326 
14253 
30376 

'i708 
45088 
37547 

8161 

150 Lira 
Kazananlar 

27Z9fJ 

.\9050 

23732 
ı.u •o 
.~i03fi 

1479 

'

'J'• --
.\lH"il 
486h2 
..ı ,02.\ 
.Jll5\ 

0036 
43540 

49448 
22090 
38191 
24359 
16210 
40013 
45683 
1 284 
17187 

24095 
17393 

32412 
11539 
33317 

~927 

5091 

14190 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tf'•lA 1uıh tto 

Merkezi : ll c r I i a 

Türkiye Şubeleri: 

İsla11bal, İzmir 

G:ıl:ıta Tel: B. O. 247-148·984 

\s\anbul ,, 24 ı 10 
23'-'.>"7 Deposu " '-

Her nevi 
ba11ka muanıe 'atı 
~ 

40 Lira 
Kazananlar 

832 
1815 

49059 
43342 

9871 
41952 
25703 
33025 
41606 

15107 
46970 
409'l 
4193 

16748 
36459 
14240 

33658 
5155 
8600 

40128 
13107 
21100 

38159 
16078 
19851 

41474 
30171 
28730 

23855 
44835 

17330 
24711 
6760 

5769 

5651 
46487 
42836 
48006 

35413 
25916 
44094 

20752 

40268 

33570 

19813 

29974 

29715 

22005 
.ll 16 

38587 
44~XiJ 

4r>'9fü} 
13504 
40l45 
1688ü 
ırn1ı 

30(){ 6 

:!~-26 

288.30 

~11.~ 

n4~' 

501.J 
5166 
'.!018 

ısı4 

48338 
4539 
279'1 

2456 
2782 

43071 
44122 

37<113 
27569 
22142 
3175• 
28195 

16093 
41783 

840 
7897 

39192 
39787 
43831 
~18 

4074 
4601 

39986 
28051 
16474 

23606 
36099 
36848 

45628 

38056 
38067 

40303 
37050 
20721 

46626 

1196 

3390 

5424 
38611 
41838 
26529 

11941 
25941 

12948 

41975 

10638 
48384 
43997 

29951 
20778 

47547 
2400.1 

45007 

30074 
20763 
4104J 
JS7•6 
35[>47 

15886 
4200' ) 

2523H 

40400 

18839 

iti 

~'-' 
94 2 
{Jll6ö 

6041 
1799J 

1697 
52JU 

7659 
7725 

48985 
26352 

~4 

20741 
31953 
'UW42 
29188 
29423 
33129 

4316 
11823 
20256 
31460 
42646 
22779 

8947 
2811 

37280 
28556 

36336 
44643 
24835 
1D196 
23246 

33429 
24427 

24985 
20334 

14325 

25770 
302 

5223 
47979 
14592 
38044 
1694R 
25~23 

28431 
2341.J 
15270 

31227 

27997 

10238 

39663 
15.~4 

11114 

Z5347 
24872 

37lli1 

19749 
.SW7H 
18661 
25l5i' 
ıostı.\ 

313~2 

.~ :rnı 

34000 

t! 5G9 
Dl 16 

:l780 
5134 

4742 
4361 

2821{; 
5800 
:.;42 

5397 
8822 

235-18 
24185 

45494 
49909 
27769 
10610 
46154 
18757 
36825 

4670 
1031 

37678 
i5959 
32557 
30318 

4319 
1831 

24888 
34296 

8878 
37012 

35422 
3ı593 

14195 

14534 
40031 

37357 

36247 
40194 
13084 
7944 

2304 
22580 
15165 
40S29 
45426 
43266 
24557 
25U27 
16409 

JS558 
48166 

l..1904 

47400 
10665 

16207 

~39~\0 

JOOJO 
19ti36 
30068 
15649 
2560& 
ı600<) 

.., ı .ıoı 

24J61 

21tllü 

4300' 

JJ9X 

84.ı.:! 

326;) 

341U 

507\t 
7088 
93.\4 
Q12l 

34548 
18696 

8370 
48328 
27702 
13513 

28368 
48542 
38783 
25230 
10605 
39724 

24992 
13807 
31422 
46434 
48446 
18518 
31018 

44 
21068 
25228 
8546 

10054 
32641 
40227 
44214 

36085 
34518 
41467 
42132 
26200 
40432 
47d01 

4105 
31714 
41208 
26924 
42342 
44950 
17122 
18786 
1718:! 
4; 98 
40507 

60 lira 
Kazananlar 

43218 
18427 
4871 
4772 

27994 
12818 
7144 

17907 
33799 
39110 
31998 
13653 
23555 
24768 
2487 

33393 
30904 

21836 
42330 
4315 

33652 
42661 

34265 
11001 
ıt8463 

22791 
..t0843 
32871 
43153 

28248 
39837 
18319 
42211 
21745 
27297 
2405ı 

41885 
28848 
405IO 

5549 
4851 

31994 
43019 
46176 

47571 

45650 
23063 
.t0740 
9117 
~ 

7321 
22209 
13984 
7908 

32759 
23302 
41718 
40901 
47072 
6149 

27640 
942 

25274 
6525 

17263 
8468 
4146 

38459 
24911 
32218 
48641 

1146 
3R330 
28225 
45845 
20004 
23689 
10242 
37649 
39637 
12942 
.10340 
44818 
3770 

18861 

30079 
347P2 
37776 

39152 
47209 
36778 
37685 

• 1830 
46819 
17425 
41687 
28743 
18550 
25279 
39531 
43430 

202 
12169 
5150 

14452 

27686 
43217 
41604 

16463 
9632 

17325 
250'ı0 

37708 
46594 
38751 
3861 

1398& 
35183 

3006 
31799 
455J5 

95t 

21289 
49058 
26485 

794') 
23080 

3890.J 
26551 

-=--=====~~ -~=======•• 
36481 
13332 
16890 
18495 
18258 

165~9 
16307 

16897 
3361 

39493 
ıo sN 
31780 

R395 
544 

9h40 
~6848 
201011 
361 f.i 
4l181 
1540() 
4,l ı8S 
~5G07 

1Stıli 

2ti0~~ 
341 ,q 
44839 
2om.ıs 
38YO'l 
5834 

28673 
3~977 

4.!269 

19741 
40151 

21057 
4534ti 

276Hl 
16804 

21500 
~17900 

2359.:ı 
,13400 
28464 
993S 
5..~l 
1557 

48!i7ti 
UlO:lfl 
41159 
2320'.! 
30830 
103.r;.ı 
3246! 

ıır · ı .J 
·l',5'li 
2:,ın) 

i86th 

ısnm 
2437fı 

3..67" 
4!1,:.7 

31643 

.18949 
22072 
3963(l 

20222 
39538 
28113 

317t>,, 
16170 
43().j,, 

1848., 
4 J 
7340 
5344 

3H 
309 ·.~ 
26696 
J 3030 
.l 1140 
18677 
1453;, 
21Dl4 

1 JJüti 

?72J3 
.&[,OJ 1 

311 'ol 
Zd.i~ 

l.W~ .. 
4(121U 
'9;&11 

ltTU 

a8898 
25432 
44465 
4&189 
11969 
14391 
43770 

28324 
48497 
33659 
'!7951 

73M 
1243 
5790 
6752 

JJ22l 
-41842 
40092 
2a671 
4219'7 
ıooıu 
17581 

1909'l 

31811 
2~ 
31351 
us.l' 
ı0d7 
-.sı• 
tad" 
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-.- •• •• • :ı- - ı 

• lı OLUM KULESi ıiı ~ 1 

Ben De At Koşusuna Girdim, Fakat 
Kolum Hurdahaş Oldu 

Bu Fena Huylu Hayvana yi Binmek Lazımdı 
Fakat ben, uzun uz- Yarilerdea IAWttiiim için alala 

tlgraf muhaberelerinden ve • biriade bu alaabakaya airdim. 
lL F-'--• ...... ..:-..... :.: b-L-t _....:_ ll(i gUn eüren bir 1ok:a- IUIUI~ -~-- - U11 .a~ 
luktan ıonra, ( Sldney ) limamada Mlsabakacla mlkifat olarak ae 
)'tlk almakla meıgul olan gemime kauadaa bilir miwini•?. Kolum• 

L al biriui bardalaq etmek... 
•A11l oldum. Gerek aapta anm KOiumun lurllma•, be.im ip. 
Ye srerek arkada,Sanm olıadar bit fe.llket oldu. Çhka. ata 
ıevindiler ki, derhal İfİ btrakb- bin .. edijim için ipiz blmıfba 
lar. Gemiyi bayraklarla donata- HalltaDeclea çıkbidaa 10Dra bir 
rak o alin akşama kadar yortu ıof6r pziDoAna devama batla-
)'Bpblar. dua. Burada çorçabuk birçok 

1c toförler •e motomldetçilerle ah-
Gemicilikten uaanauft.m ••. bap olclam. Her masada o kadar 

( Montreal ) h bir arkadat n _. hararetli bahisler geçiyorclu ki 
ılıoe uyarak Awerikaya geçtim adeta bu adamlaruı hayatuıdua 
•e (Kanada~ da yerleştim. Fakat derin bir zevk duymaia batla-
henüz. ne lf. yapacaö-ımı kc.tin- dam. Baı.an yumruk cilYelerine 

o kadar intikal eden mnnaka,alarıa 
lbemiştim. esasını, daima mUsabakalar teşkil 

Açhk, ensemde bir kırbaç ediyordu. Burada size otomobil 
Iİbi taklıyor ve beni her işe ve motosikJet fabrikat8rlerinia 
karşı şahlandmyordu. F nkat be- baı:ı esrarmı faşedeyim. Bu fa\>. 
tairn ruhumda bir adam için her rikalar, müteaddit ıoförleri adeta 
iti kabul etmek mnmktin ola· aabn almışlardı. Bunun için gtrek 
lbaz.dı. Çioldl bana ekmek kadar bUyilk fehicJer civarında ve ge-
l rek panaynlarda sık sık mnsa-
llznn olan bir şey daha vardı ~:: bakalar yapıyorlar; ve akla ha· 
O da (Heyecan) dı. Orada (Kov- yalc ge\miycn hite1er1e biribirle· 
boy ) larm hayah nazara dikka- rine ktilAh giydirmiye çalışıyor· 
tiıni cclbetti. Hergün çılğın atlara lardı. Bu iş, ayni zamanda şoförlere 
hinrnek, elimde me~in kementler ve motosıklelçilere de epeyce bir 
olduğu halde yabani sıgırlann kir temin ediyordu. Hem spor .. 
•lrafında dört dönmek sonra benı de iyi kazanç yolu.. Ben, 
b bunu ~rdOkten sonra hiç durur 

Unlan kementlerle tutarak yere muyum? ... Kolumun tamamen iyi· 
dcvirnıek bana çok cazip gelmişti. leşmesiui beklemeden hemen en 
~ erleıtiğim ( Alberta ) viliyeti mahir motosıklctçilerden birine 
bdhassa. yabani at ve sığır sürü- çattım. Motör kullanmıya başla· 
1 ·ı b dım. Motörclilnk daha ilk gün· era c dolu idi. Onun için u ı.-·· 
· lerinde o kadar ~ma gitti 
~dAyetin her yerinde daima pa- ki adeta, kalbimi esir elti. Buna 
11'Yırlar kurulurdu. Bu panayır· binaen bu san'ati öğrenmem de 
Lltın bir hususiyeti vardı. Burada uzun sürmedi.. Artık kırık ke· 
tn İ)İ au•arilcr yetitir ve daima miklerim de iyil~rnişli. ilk yarı· 
lllUsabakalar yapılarak bli}ük şa girmenı h<ıkkmda vait aldım. 
lb'"-u fArksı Taı.r > 

IQ( atlar verilirdi. ===-
~ Fakat bu mllkifab kazanmak S1PAHI OCAGJNDA 
~ -eneli insanın bayabndaa 
'•ıg~çmeai icap ederdi. Bu mtt
'-~•kalarda binilen atlar bilhaaa 
~ En lauysuE, en dik kafalı, 
:::tisini yere atau, .. onra da iia· 

~kvak çiftelerle ezen Ye 
.... trile ısıraa hayvaolar buluaur 
~ tn\iaaba~aya girecek süvariler 

nLu-a bindirilirdi. Bunlara bin· 
~ te bir •arif etti. E vvell bu 

rın ayaklan kavntli ziocir 

~~lerle •e rkleri de 8iyah 
t e bağlamr. Soara eyw 
Urularak kolanlan sıkıhl'.. dalaa 
~nra da llvariai li.tO.C atlarda. 
ttl~Yvanua pderi ve ayakları ç&
h. döt& ı.man o, kuqun yemİf 
o;.

1
r doınuz gibi birdenbire fıdar, 

vll kJ 
lbQ •ya arının lstlne kalkar, 
" t~rıaadiyen çifte atar, slvarisiai ,,.,r, 
.. ~ k ~~rak ezip, ıı1ap aldtl
b,~t Y•r arardı. l,te bu müaa
~ •yJ kazanan. tabii böyle en 
ti\~ ~ııaylu bir hayvan ii~uinde 
lctnl1 .~an Te bu feci vaxiyette 

8 
sanı kurtaran dı. 
ca de lccadimi biraz iyi sU-

<: ı ~·on lınfta h·lı·r eılilt.ırc"- l.ıuı; in 
~-ı.t U ,00 d a. Ocak ıı ıydaıı ııd l ) aıı ı

ll\rak :ıth m:w i ın üı;aba kıılıurnn c,·,·el 
cıı ın ıl u 7.f!\at ~· • ıt l rori n<'c·l,i (b,,·eti
} ttlurlc 1• ~rif ı:ıdC'ccklurJ r. 

Aleni Teşekkür 
Doğum 'lllÜoucbetile zevce· 

•İa tehlikesiz bir ıekilde haya
tını kurtaran Mer&ifoa Belediye 
Tabibi lsıaail Hakkı Beyefeacliye 
ıtieteı-diği buakattaa doilayi ale
net1 teşekldk ederim. 

Merdf-. MıuıH
0

mler Wrliji rei81 
•-llia: VelabJ C-

Zayt: :'!!.ı:'R'~a 1111 sioılnn 1.ldı~ırn 
ID :lıif lll ! .~.\~ \ lHlllHlr:tlı ı•ftzd :.ıll llll 
~il) i t Ufoı . , ... n il4iır i çdrnut•a;,1ınd:ııı 
di g-cri11°ıı l ıiiknıU yokt ıı r. 

Knca•uırt.afnpat•da Rama:r.aı ı Ef. ma
ııhailesi Ve.r.iroCtalar~ •okajmda !18 

n\lmıtn. lı 'hı.nede : 1 Griye 

latanbul U$UncU lcra Mem
murluAu ntlan: 

Mahcuz \tt furıılıtu ıııııkurrtor lıu lu
ıı : 11 (.;(•rr:ılıı ai~ llol.ıi~ ar ııı·duı lesi J.\o
C;.L Must r;. pa1a ı•alldo~in ılı• liG No. lı 
m:ua. g .. v. ıitll: k:Hı ıııd l\ efokıriUe lflii· 
teh:ırrik J'oloııl • \ ıt ~er.it ma!.i ueleri· 
ni ıı 17 11 U:Jl t:ırihirı" ı i.ıı.;ıd.f J>Or· 
t*' •~ ıbo gl.inii Faıtı o .11.a ~aı ı JJıc.ıg"ır d an 
talıı o'urıl.lr ııı ııı, 1. ıı ııı ~c ıııcıııuruna 
nı tı r:-cıı.at 11~ le11 {' t 'rl i a•ı oluııu r. 

Y. A N AN t A D l M A H ı U M L A R 1 

ŞiŞMAN YANKO MAGAZALARI 
latanbul - Yeni tto•lanll ccddeal llo. 39 

Sene nihayeti bilançosu münasebeti le: 12 Teırinisaniden itibaren 

F eVkalide T enzilitlı Satış 
10.000 metre yünlU ıa 6.000 Miri ipekli 

Büyük Fedakarlıklarla Elimizden Çıkarıyoruz. 
BAZI FIATLAR 

YONLOLER iPEKLiLER 
ıe uatim eninde ufi yln Kuruşa Renkli Kuruşa 

kulUf 350 kQrUf\ap 190 Japoa poajeler 250 

350 
250 

lmnttu 95 
l.tO saatim eninde ufi yla 
.....tele .t50 " 140 Alltİm eninde safi :JÔD 
Jakar 500 " 140 saatim eniade ufi yün 
Tuit «>O " 140 Antim eninde safi ylla 
kap 350 " 
l.tO Natİm eninde safi yün 
ekose 500 " 
140 PDlim eninde afi yün 
velur delen 450 " 00 santim eninde safi yün 
Drapdla 160 " ıOO santim eninde safi yün 
krepon 160 " 70 santim eninde safi yün 
lıualc içiu 300 ,, 

225 

250 

Renkli Şanhmı 
Fular ~•prime 

"fual de •• emprime 300 
Krepdqm emprime 

200 ekU'a 

200 

250 

Krep dlti• e•prime 
ekstra 
Muhtelif renklerde 
krep d6fio 
Muhtelif renklerde 

300 

27 5 krep d6ıin 

100 
90 

Krep döşin ekstra 650 

Şarmiz muhtelif renkler 550 
Tafta ,. ,, 400 

vaıur muselin " 600 
150 Ruayal muhtelif ,. 600 

" 160 

" 150 
tJ, 200 
,, 300 

" 
n 150 

" 220 

tt 400 

" 
225 

" 
225 

" 
350 
350 

mUfl•rllerimlzin nazarı dikkatini ehemmiyetle 

Bu Hartilli F •rsatı Kaçırmayınız. 

Bundan böyle 

DENiZ KIZI 

EFTAL YA SADi HANIM•n 
Yeııi eserlerini ve 

KEMANi SAOi BEYin 
Taksimlerini Yalnız 

C:OLUMBiA 

Su!taaahmet 5 tnct ltut&uk 
Hak!mllilntlen: 

.M !ılCloi Hı yko7. Yalık · ) ü Kuyu ao· 
kık 10 ırn r.ıarada mu kim ~efıa. H&nım 
tara ıııdau k<>car. ı ~ .lıh At,a aleyhine 
3! 588 ııu ıuaralı d·~..,ya ile ikamo olu
nan ıııu:n ı·•ı ı't lrnl1iliıı<l eıı u :ıfalla tak-
diri da.\ ;ıısındau Jul:ı1 ı lfJ/10/93~ tari
hinde il:lnen 'rıld <1;n eto rağmen mUd-
deulo~hln ~ e' 1!1İ m uall~krnda. m:tlı
k cın•\; " gl•1memif ' o 'ı>lul dabl gön
denıı~ıııif olıııaıı ıt a birı~cıı b&kkıud& 
ıı. P. M. K :ı uıı 3!) h.ci maddeıl 
muciı i:ıee mu.1111 1 leli gıyap kararı 
it tibu edfün l ~ ' o ccl i ati~de müd· 
de.u.lev hhı a ile ' azife!eri"i ihınal etti
ı;iııe .ı~tir rn lıılı.lci tarafından 'ikame 
ulu n:ır ık ş:ıbitl,.rın ·etima.ına karar 
,eriluı . f ,.e uınlı.ılrnme '1~~)32 ı:th 
r;ü ü 16 tal ik k ılın ı ıı,ıır. 

'fdJ·~g t:ı rilıi•ıdrn ifl uc:ın :5 gftn 
ı.:ıd.nd,\ itira.z f'dilmoıiiı;i takdirde 
mllddeaale) hln r •ulan 40.) ı ncl mad
<leai ıııudlıiu ce t0ubakenı ey kahul edil· 
ııı i) t'ccıf. i in olunur. 

Himayti Etfat rt.erkezi 
Himayei Etfal C,..miyeti latan

bu'I Mukezi, Veznecilerdeki S&t 
Dam1as' binas1ndan Sultaamah
mwt tiirbe9inde Mahmudiye cad
desinde +200 No. lı binaya ... 

kiledil•iftir. 

PJAklarmda dinleyİDİL 
Sabırsrd ıkla bekleyiniz. 

E .. ,, ..... 

~ :?JLAK Ve EYTAM aANK~SCtiAN~~ j 
fstan bul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Tamamına " J0,000" on bia lira kıyınet takdir edilen Unkapa

nmda lbnimeddaa mahallesinüa atik Bıçakcı ve cedit Kini Pata 
aokatında atik 1 Yeeedit 3 No.li •••bahçe Harem 'H Selamhit 
havi zeeıin kah kitir ve Dst katl.ı ahpp •lkeddet konaiın ta-

maau aç.ık artbrmaya nzedil.U. olap 3-12-932 tuihinde prtnamesi 
Di•anhaneye talik edilerek 24-12-U2 tarihine mllıadif cumarteei 
ıinll 1aat 14 ten 16 ya kadar l.tanbal Dirdiacl lcra daiTesiode 
açık artbrma suretile aabJacakbr. Artt.rmaya iftirak için yüıde 
yedi teminat akçesi alınır. Artbrma Emlak •e Eytam Bankası 
kanununa tevfikan bir defa elup trJI ziyade artb,..... lzerİllCle bıra
loltr. MIUeralrim ftqi, belecli,. ve vakıf icarai •lft-'Je aittir. 
929 tarihli icra Te lftA. kaaamnm 1 19 uncu madclelıine tevfikan 
hakları T Rpu siciUerile .abit ol•yan ipotekli alacaldıls ile di~er 
alikadarlartn ve irtifak llakkı Mbiplerinin bu laaktanDI ft hususıte 
faix •e maaarife dair Olaa idclialanaı iltn tanmadea itibaren 20 
gün içinde evrakı mi\sbitelerlle bildinneleri lhımdır. Ahi halde 
h klan Tapu licillerile aabit olauyaDlar aatlf bedelinin paylaşma-

ıın~an hariç kalırlar. AIAkadarlano ifbu .:maddei kan~ni.ye ua~aı;una 
are hareket etmeleri ve daha fada maluoıat almak uüyenlerın D30-

:26 dosya No. ıile lrfe•ariyetimlze müracaat etıneleri ilim olucur. 

• • 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

''Ucuz· Mallar Pazarı,, 

. Yünlü · : No. 200 ipekli 
·"'~: . ...- . ~ ~ . . ·~.... . 

Tamamına 0 3000,, üç bin lira ktymet takdir edüe• Balmköy ma· 
IWJMiode Hamam ıokajmda "elit 86 No. la bir bap laaaeein ta~ 
llWB1 açık arlbrmaya 'tezedilmiı olup 1-12-932 tarihinde prtRamC!'ı 
Divanhaneye talik edilerek 22· l 2·932 tarihine mludif pertembc 
gftnü aaat 14 ten 17 ye kadar 1stanbul Dördtıncft 1cra. ~emu~l~
ğunda açık artbrma ıuretile sablacakbr. Arttırmaya iftirak lÇm 

ytızde yedi teminat akçui almır.Arttırma Emfik ve Eyta~ Bankası 
kanununa temkan bir defa olap en ziyade arttıra_nın ll~ennde bı.rn
kılacakbr. Mftterakim nrgi, Belediye ve Vakıf ıearesı mtişterty~ 
aittir. 929 tarihli icra ve iflAs kanuauoun 119 uncu maddesine tev
fikan hakları Tapu ıiciUerilc sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadarların ve irtifak hakkı . sal~iplcrioin . ~u ~hırım 

h ·ı f · masarı"fe dair olan ıddıalarını ılan tarıhmdcn ve ususı e aız ve 
itibaren 20 gün içinde evrakı mllabitelcr~le bildirmeleri ll%ımdı ~. 

.• '.iı :hm ut P a·ş a'd a ••• 
. . :. ' . . 

. .. ~: ~ 

Akıi ba1de hakları Tapu ılcillerile sabıt olnııya~lar 11abş b~~ch-
. )aşmasından hariç kalırlar. AIAkadarlarm ııbu maddeı lrn-

nıo .P•Y hklmına g&re hareket etmeleri ve daha fazla ma!ü 11 ıt 
nunıye a . . · - t 
almak iıtiyenlerin 930-514 doıya No. sile mumunyetımJıe murac~a 

etmeleri illa olunur. 



12 !Sayfa SON POSTA Tetrhôuni il 

Derin tetkikat ve fetebbü, uzun tecrübe ve yorulmak bilmez çafişman111 verdiği netice : Yeni Ford. 

}lahatlı.J!, ~ağtamhk, kuvvet, emniyet. sessiz çahşma ve bütün güzellikler1 kendincle toplayan ve otomQblJCilik fenninin fil• 
• 

taheser:I olan bu yeni 8-Silindirli Ford otomobilleri kendilerinin en eyi satıcfsıair: Yeni Ford'ları bir kerre tecrübe edjni~ 

Karar !ıfetlnek için en evi usul budur. Binin ve görün. Gören inanır. Binen KC!fa:rını verir - ve bir Eôrd alıff.l 

Aynı rahatlık, aym güzellik ve aynı karoseriyi hiç bir farkı olmamakstztn-4-silindirli o(omolJillerde 

daha ualZ bir fiatla elde edebi/irsinit. Bunların V-8 /erden yegane /arklan teke11ınıül ettirilmiş_4-silindirli 

motörle mücehhez olma/andır.• 

FORD MOTOR KOMPANI EKSPORTS INK .. ISJ:ANBUL 

YERLi MALLAR PAZARI 
lstanbul 

BAHÇEKAPI 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

Darülfünun Mübayaat Komisyonu 
Riyasetinden: 

Tıp FakU!tesinin 1 kanunue•vel 932 tarihinden 31 mayıı 933 
gayesine kadar ikinci altt aylık yaı aebze ve yaf ve kuru meyva 
kapalı zarf usulile mllnakaaaya konulup 30 ikinci teşrin 932 tari· 
bine mtisadif çarşamba gilnn saat on beıte mutedil görüldüjii 
takdirde ihalesi icra kılanacağından talip olanların teminatlarını 
Darllfiinua muhasebui •ezoesine YO teklif mektuplarım da milba
yaat komiayonu riyuetiu to•di eylemeleri ilin olunur. 

Beyoğlu 

iSTiKLAL 
CADDESi 

I~ Ç A V U Ş R A K 1 S 1 il Elli senelik mUesseaedir. Müfterilerin ghterdiji raibete 
medyunu şUkranız. 

-------~ Oalabda No. 159 Telefon 682 .-------

~BELSOGUKLUGU• 
En müzmin bir haıtalıktır. PROPHYLAXINE kullanmakla 

bu nzncu •e yıpratıcı haatabklardan kaçılır. 
Bir tllbünlln f iah 75 kuruftut. Adresimize 5 kuruıluk po•ta pala 

gönderenlere gidi ba•talıklar kitabından meccanen g8nderillr. 
Umumi deposu: Sirkeci Meserret Oteli lnrtı•ında No. 88 

lemet Muheln Milli MD•tabzarlar iloboratuvara 

ç A B u K ve a 1 H H 1 
ıusuı, sabunsuz, fırçası~ 

RAZViTE 
kremini kullaoınıı. 

MiKROP olan hrçalardaQ, yoz.O. 
nüz.llıı clldinl buru9turaıı potaelt 
krem ve u.liuula.rdan kurtulursıt· 

nuı.. Kfiçük ve büyült tüpler 
vardır. Ber yMde satılır. Deposu: 
Yetlldirak, Sıvacıyan Haı ı No. 10 

•reı. 20131 

Dr. A. KUTIEL 

et · ll veri§. 
olması21.ya 
·ikJiıiarı Ü2 

birüki.e 
OSRA/vl 
ampuJi1nil 

en çok istimal, 
ofiuuııı Ziya 

fllRJlixıl, me;kiJM 
getirmiştir. 

BAYGlNLİGA 
ÇARPINTIVA . . 

EMSALSiZ DEV"OIR 

HER ECZANEDE BULUNUR ,J 

Evlltlık Kız Çocuıu 
tyl bir annenin löltiz aylık kt' 

ço(}uğu evJAtlık verllecektir. isti~~ 
lerin Sultanahmet BinblrdJrek ır 
sokağında No. 85 te annesi 1rf&n lfl' 

• nıma mllracaatları. ~ 

Son Poeta Maftl••• 
Sahibi ı Ali Ekrem 
Neıriyat MQdllrlı Halil Llltfl ~ 


