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yerli Mallarımızı Kôtüliyen DiplomatlaraHükmede~ . ~z ~ uvvetler 

C.. ' tkA 1 r·· d.' Telsiz Telgraf, it;~. "" sUsların ur e ar ar ure ı. K tı· 8. y d d 
ıyme ı ır ar ımcısı ır· 

Bunlar Şiddetle Tecziye Edilecek İngiliz Donanması, Bu Kuvvetten 
Büyük İstifadeler Eder 

Fakat 
' Ankara, 13 (Husuıl)- Millet 1 

· eclisine ıu günlerde Terilmekllzere 
~ok mühim bir takrir ha11rlandığı 
laaber ahnmaktakdır. Bir kanun 
teklifinden· ibaret olacak olan bu 
takrir, yerli mallarımız aleyhine 
tı gören bazı kimselerin şiddetle 
ceza görmesini istihdaf etmekte
-dir. Çünkü bazı menfaat dtııknn
lerinin, her fırsattan istifade ede
rek fazla kazanç temini için çok 
knrışık yollardan yUrlldllklerf, bu 
uretlu yerli mallarımızı ld.Stille

dikleri öğrenilmiştir. Verilen ma .. 
lümata göre, hariçten mal geti .... 
t en bazı kimseler bu malların sn .. 
rümfinü temin etmek için bu eşya .. 
nın dahilde TUrk işçileri tarafından 
yapılan mUmasilleri aleyhinde 
propaganda yapmakta, toptancı 1 

\re perakendeci esnafı Avrupa 
mala atmıya icbar etmektedi .... 
ler. Halbuki yapılan tahkikat ve 
tetkikata göre, yerli mallanmız 
•rttk Avrupa mallarını aratmı· 

Yacak derecede temiz, sağlam 
•e gllzeldir. Buna rağmen fırsat 
Y menfaat dOşkDnlerinin bu 
hareketi feci blı- ihtikAr ve aui· 
kast mahiyetinde telAkld edil· 
tnektedir. Hükumet yerli sanayii 
takviye için her sene bOtçeden 
fedakArlak. yaptağı baldo birkaç 
c:Gr'etkArm bu hareketleri, der· 
hal tedbir almak hususunda 
ikaz edici bir teıir b&11l etmi.
tir. 

Yapılacak olan kanun tekli
.eı:r-

fiode bu gibilerln tlddetle teczl• 
yesi istenecek, lldııat VekAletile 
Millt iktısat cemiyetinin harekete 
geçmesi talep olunacaktır. Diğer 

taraftan barı kimselerin ellerin• 

deki Avrupa mallarıoı ıUrmek 
için bunlara yerli malı damgası 

vurdukları da haber ohnmıftır. 

Teklifte bu me ele de menubahı 
olacakbr. Bunlardan ba~ka lıtan• 
bulda bnynk mağllzalardan bazı· 
lannın garip bir hareketi de te1-

bit edilmittir. Bn mağazalar yerli 
fabrikalara siparit ettikleri mal-

lara yerli mala damgası vurulma• 
maaını istemektedirler. Çünkü bu 

Dün De Yenildik! 

gibi magazalarda ye rll maUarl
mazın Avrupa mah diye satıldığı 
öğrenilmektedir. 

Bu meselede yerli pf rloç ye

tiştiren çiftçilerimizin ıiklyetlerl 

ehemmiyetle naz~ dikkati ceJ. 
betmjıtfr. Pirinç ithalAt tacirle-
rinin yerli pirinç satmak iıte--

memeleri, bu makıatla tDrlO 
bahane icat etmeleri, Uıcrinde 
durulacak bir hldise olarak te· 
llkkJ edilmektedir. 

Bu hareketlerin önUoe geç.il

mek için ıUratle tenblr ittihazı 
çok IOzumlu görOlUyor. 

jEf ganistanda 

Bir /dam 
Pipver, 13 ( A.A. ) - Kabil· 

den bildirildiğine göre, Amanul· 
IAh Hamn 1&ltanata zamanında 
harbiye nazırb~nda bulunmuş 
olan Gullm Nabı Han idam edil· 
mittir. 

Çok Garip! 
Yağmur, Rasathaneyi 

Hayrete Düşürdü 
Dnn saat 15 le 16 arasıada 

barometrelerde hiçbir tahavvnl 
olmadığı halde bava birdenbire 
bozmuı ve ıiddetli bir yağmur 
başlamııtır. 

Buna rağmen barometercler 
l yine değİfllıemiıtir. Bu gayritabii 

Q 8uıg .. ,. takımı k•r•••ınd• dUn Fenerbahçe d• maııop oldu. ve ıayanı hayret hldisenin aeber::n U maçın lafellllını ••klzlncl •ayfada bulacaketnız. Burada bini Rasathane ile raaat merkez· 
~ e Levakl oyuncularmı bir arada görUyoraunuz. lerlmiı de anhyamamıılardır. 

Yunanistanda 
nın 

~ :tina, 14 ( Hususi ) - Baıvekil M. Çaldarisln 
k e Usan Mec.liıinde uzun münakaşalardan sonra 

,~andığı kseriyet, bir itimat reyi olarak kabul 
~ ılrneınektedir. Çaldaris kabinesine, icraatına inti• 
llt •dilnıelc llzere rey nrilmif tir. Hariciye Nazırı 

Buh-Siyasi 
Geçilemiyor! 

M. Ralliı Baıvekil ile çıkan bir ibtilAf üzerine fıU.· 
fa etmiştir. Birkaç nazınn daha iatifa edeceği kuv• 
Yetle tahmin olunmaktadır. Vaziyetten anlqddığma 
göre Yunan siyaıt buhranı uzayacak ve kolayce 
halledilemiyecektir. M. Venizelosun tekrar kabina 
teıkiline memur edileceii ır.aooohuımaktadu. 

-13- Yazan: R Boucard 
Telılı telgrafın icadı, lngili~ 

istihbar teşkilAtanın derin bir 
bir memnuniyetle karııl dığa 
hAdlse olmuştur. Çnnkn, bnınn 

dllnyada casus teı'"kklllleri ara• 
sında, fennin bu keıfinl emeline 
en fazla ynnyacak ıekil Ye surette 
kullanan EntelicenE serviı olmuştur. 
Fakat bugllnkO şoklile telsiz te!g· 
raf, Entelicens se"isin tamamen 
benimsediği bir vasıtanan değil• 
dir. Onun gayesi, baıka merkez• 
lerla alamıyacağı ıekilde kcnuıan 
aletlerin keşfidir. Entelicenı er
vis, telsiz telgrafçıhkta böyl bir 
inkdAp yapabilecek kAşifler için 
mUbim birkaç milkAfat ayırmışhr. 
Ve alınan haberler göateriyor ki 
bu mllk&fatlardao birkaçı, bazı 
k&Jiflero ve fen adamlarına d • 
ğıtıJmışbr. Bundan çıkan mana, 
telah: telgraf çıhkta yeni birtakım 
keıiflerin yapıldığıdır. ÇnnkU, 
eğer bu böyle olmasa idi, bu 
mükifaU r verilmezdi. Fakat ha
kikatte bu keşiflerin ameli kıy
meti nedir? Bunu, ancak allk1tdar 
fea adamları bilebilirler. 

Fakat tlmdiden ıuoo söyleye· 
biliriz ki lngiliz iıtihbarah, her 
hangi bir telsiz istasyonunun 
b!ıviyeti teıbit edebilecek vaaı .. 
tayı bulmuıtur; İngilizlerin buna 
muYaff ak oluşu, bilhassa, gayet 
mllkemmel telsiz operat6rlerine 
s bip bulunmaklarındandır. 

Meseli bir lngiliı. operatörü, 
her hangi bir telsiz istnsyonu-
unu telgrafım ele geçirdi, 
farzedelim. Bu iıtasyon is-
mini yanlış vermit olsa, 
mevce ihtizaı.larıaın reıminin 

Amiral Be•tty 
kolayhlda almak mllmkftn. 
dür. Bu reıınin n•gatifi aaye-
ılnde fstuyonun çalııma ıekff 
teabit o!unbilir. Bu resim, bu 
suretle istasyonun bir nevi par
mak izi mesabesindedir. Derhal 
hüviyeti anlatılır. 

Bilyllk harpte, İngiliz amirab 
Beatty, Alman donanma bqku
manda ılığanı şaıırtmak için bu 
uauldeo çok istifade etmiştir. Baı 
vurduğu hile ıudur: 

İngiliz donanmasındaki telıiı· 
lerin tamamen ayni kuvvet ve 
mabiyettek1 makineleri bir takım 
balıkçı gemilerine yerleştirtmittir. 

( Devamı 11 inci eayfada ) 

Burhan Cahlt Beyin Romanı ,eni 
tllrkçenln de bir yani 

numunesi ol•cak1ır. 

Muharri: 
Bıırhan Cahit 

Son Posta 

nm yakmda baılıyacağı bu romanda 

gür.ide romancımız. Bilyilk Harpte cephe 
geriıinde geçen çok merakla vak'aları. 

kibar Alemindeki kepaıelikleri, harp 

zenginlerini, sefahetlerini, kendine mah

ıuı tatlı ve açık lisanla anlat.yor. 

Cephe Gerisi 
Burhan Cahlt Bayin flmdlye kad• 
yazdıGı romanların en gUzelldlr. 



: . 
-

Sesi) 

Sporcularımız Ne
den Yeniliyorlar 

Halkzn 

Son ıoncleruo ıporcularıı ııı. ınıı· 
temad·) en pmiHJ orlnr. Bu hu. uta 
balkımız. diyor ki: 
Ali He) fDıraınan ~t:,nı o eoı.ak) 
- Bizde sporun ara aıra varlık 

ıasterdiAI, muvaffakıyet' er kaundıfı 
oluyordu. Fakat ıon senelerde gerek 
beynelmilel mDubakalarda, ıereks!'! 

buraya çagırdıklan oyuncularla yap· 
tıkları çarpıtmalarda hep matlüp 
Dıevldinde kaldılar. Gür•Hilerlmi7. 
n fok }Qz.ümilr.ü tü'dilrdükleri hnl
dt. futbolcillerimh.io m(it madl he
zimetleri bu anlında cezri tedbirler 
a:ınnuuını icap ettiriyor. Bizde ıpoı 
henüz ciddi bir mHlek haline fefe
meaa. 

lf-
N&ci B. ll\uıııkapı Saraci hak ma· 

aallc-Ji 9) 
- Bizim spor teıkilitınıınn nok

unlıtı ıon y~nilmelerden ıonra ar
blc kat'I surette anlqı)mı.ıtır. Biz 
aporu bir ticaret iıi ribi anlıyoruz. 
galıba. Futbolcüler dant ediyoruz. 
Fakat kartılarına iyi teıkil edılmiş 

bir kuvvet çıkaramıyoru't. Haailat 
olaun da ne olursa olıun gibi bir 
likaydimiz vardır. Fakat bu memle
kd:n bir 'ercf iıidir. Bugün spor 
beynelmilel sahada tanı:ı mak için 
ku~vet1i bir reklam ns1ta11 olmut
tur. Bundan istifade etmemiz la· 
aımdır. 

~ k.ril B (:.>irkcci lsliklal oteli) 
Biz"m futbolcülerimizin nfer

leri devede kulak denecek kadar 
azdtr. Daha çok ve muntazam çahı
mıya ihtiyacımız Tardır. Sporumuz 
olıun bir hale ıelinciye kadar be)• 
aelmilel mütabakalara iıtirak etme· 
mize muarızım. 

• Mozi) et il. (~ulta.ııahıııet Ti~ret· 
barıe sokak 23) 

- Ben aporu çok aenrim. Birçok 
maçl~r1 da alika ile takip ederim. 
Fakat •porculanm11.ın Jenilmeai l;eni 
ıioirlendlriyor. Bunun aebeplcrini 
araıtırmak ta bir ihhaas ve ilim 
itidir. Sporun ıalahı için bir umumi 
toplantı yapmal~ :r.afımızın acbepleri 
ye yükaelme amilleri tubit edil· 
ınclidfr. Spordaki :uaıfımızan aebep· 
lerlndcn birisi de aporcularımızın 
ıağlam ~da almamalarıdır. 8ilbaaaa 
ltuntı

0

n üzerjode ehemmiyetle durmak 
icap eder. 

Yeni Şirket 
Vapurcular Hazırlık Mü

zakeresine Başladılar 
Posta Vapurculuğu Kanununun 

tadiline karar verildiği için milli 
vapurcular aralarında bir ıirket 
yapacaklardır. Mevcut vapurcula-
rm mutazarrır olmamaları için 
hiçbir vapurcunun ıirket hari· 
cinde kalmasına meydan verilmi· 
yecektir. Ôğrendiğimiıe göre, 
ıirketin tarifesi yapıldıktan sonra 
lktısat Vekaletine gönderilecek, 
Vekalet halkın menfaati noktaam· 
dan tarifeyi tetkik edecektir. Şir· 
ketin ne suretle teşkil edileceği 
hakkında vaı;.urcu)ar aras.nda 
ihzarı konuşmalara başlanmışhr. 

SON POSTA Tepinisani ~4 

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

..... iKi ................................................................. .. 

Zembilli Bir Hırsız 
Çaldığı Paraları Zembilinde Taşıyan 

Garip Bir Hırsız Yakalandı 
Dnu Cibalide zembilli bir hırsız yakalanmııtır. çıkarak para çekmecesini açmlf, çekmecedeki 

Tabkikatıınıza göre, Mehmet İlminde birisi Cibaliye iki ylz elli lirayı avuçlayarak oracıkta bulduğu bir 
gitmiş, eskiden yanında çalııtığı Sava Efendinin 1embilin içine atmıt ve tekrar aşağıya inmiftir. 
dükkamaa giderek eski uatasının hal ve habnnı Biraı sonra Saya Efendi dtıkklna gelince Mehmet 
ıornıuştur. Sava Efendi eski çırağı glller yüzle eski ustasından müsaade alarak elindeki zembille 
karıılanıış, lcendiainc bir de kahve ısmarlamııtır. dışarıya çıkmııtır. Fakat aradan birkaç dakika 
Mehmet bir aralık dükkAnın içinde dolaşmaya, ke- geçince Sava Efendinin içine kort düşmDş, hemen 
nara. kr-:eye göz gezdirmiye başlamıştır. Tam bu yukanya çıkarak çekmeceyi araıbrmlJ, fakat çek· 
sırada 5ava Efendi bir 1ş için dışara çıkmış, dük· mecenin içindeki paraların yerinde yeller eıtiğini 
kim Mebmcde emanet etmiştir. Bu fırsatı ganimet hayretle görerek karakola koşmuştur. Polisler 
bilen Mehmet hemen dükkanın Ostündeki odaya Mehmedi yakalamışlar ve paralan almışlardır. 

Sigaralar 
-f stanbulda Ucuz Sigara 

Niçin Sablmıyor 
İnhisarlar Umum MüdUrlUğü 

tarafından çıkarılan halk ve 
köyUi sigaralarmm lstanbulda 
satalmasma milsaade edilmemek· 
tedir. fstaobulda satılan sigara 
nevileri iıe halk taraf mdan pa
halı görülmekte ve altı kuruşa 
olan halk sigaralarının lstanbul-
da dı: satılmasa iıtenmektedir. 
Fakaf bizim öğrendiğimize göre 
idarenin lUks sigard satışı azal· 
maktadır. 

Diğer taraftan !!igaraların pa
halı olduğu iddiası inhisar ldare
ıincc varit görülmemektedir. in
hisarın çıkardığı sigaralar, ecnebi 
memleketlerdeki sigara fiatlerina 
nazaran çok ucuz addedilmekte
dir. Sigara flaUerinin bir miktar 
indirilmesi ıinıdilik mevıubahı 
değildir. 

Bir Kız 
Kayboldu 

Kadıköyünde. Çanakkale ıo .. 
katında oturan Jakenderonlu ina
yet Beyin yananda bulunan Kad
riye isminde ( 10) yaılarında bir 
kız çocuiu perıembe günll inayet 
Beyin çantasından (25) lira alarak 
evden kaçmııtır. Harem iıkelesi 
civannda yakalanan bu çocuk 
Belediye mnstahdimin şubesine 
ıı6nderilmiı ve oradan da yanhı 
adres veren bir hanim bu kı~ı 
almış götürmütlür. Poliı şimdi 
kızı aramaktadır. 

Belediye mllıtahdimin idaresi 
bundan ıonra bu gibi hizmetçi
leri alanların hOviyetlerini iyice 
tespit ehniye karar vermiştir. 

Gözden SU! m Çatar Gibi 
Eyüpte helvac çırağı Tevfik, 

dükkanın önünde dolaşmakta 
olan manav O.:s •. ıan efendinin 
beygirinin UZ\!? ill 'eki eğer takı· 

num çalarak ~at ı 1. ..... ya:.alanmıştır. 

1Fındık J 

Ve Yumurta 
~ 

ihracatı 
İhracat Ofisinin yaptığa bir 

istatistike göre mevsim başlau
gıcından birinciteşrin sonuna 
kadar Giresun, Ordu mmtakala· 
rmdan muhtelif memleketlere 
2,289, 102 lirallk iç ve kabuklu 
fınkdık ihraç edilmiştir. En ziya• 
de ihracat yapılan memleketler 
İtalya, Almanya ve Fransadır. 

Yine ihracat ofisinin yaptığı 
başka bir istatistiğf! göre 932 
senesinin ilk dokuz ayı zarfmda 
TUrkiyeden muhtelif memleket
lere 6,809.731 liralık yumurta 
ihraç edilmiştir. Yumurta ih
racatı birinci derecede ltalya, 
ikinci derecede İspanyadır. Geçen 
ıene aynı müddet zarfındaki yu
murta ihracatı 8, 1071092 lira eder. 

Veni Memurlar 

Mektepsizlik 
Açıkta Kalan Talebeler 

Ne Olacak? 
hkmekteplere mUracaat eden 

talebelerin bir kısmının açıkta kal· 
dığmı ve bunların timdilik nam
zet talebe olarak kaydedildiğini 
evvelce yazmıfbk. Maarif idaresi 
muhtelif mmtakalarda öğleden 
evvel ve öğleden sonra olmak 
llzere iki kı11m talebeye nöbetle 
ders okutturmaktadır. Bununla 
beraber bu tedbir tilmulln şekil
de alınmadığmdan bir kasını tale
benin kllA açıkta olduğu söylen
mektedir. Bir kısım muallim ve 
mOdürlerin mekteplerde yabp 
kalkmasına mllaaade edilmediği 
halde baza muallimlerin bili 
mekteplerde oturmaları yliıUnden 
derıbane ittihaz edilebilecek oda
lann İfgal edilmiı olmaaandan 
şiklyet edilmektedir. Talebelerin 
mektekıiz kalmamaları için es11h 
tedbire lilzum vardır. 

Kooperatif 
Hazırlıkları 

ileride Gnmrük mlldOrlOklc
rfode ve diğer vazifelerde kul
lanılmak üıere Darülfünun ve 
yüksek mektep mezunlarından 
on genç Gümrü~ Memurluğuna 
almınışlardır. Ziraat Bankası bu aene la-
~-------------, tanbul mantakaaında yirmiye ya• 

Mahalleler 
Arasında 
Bir muherrlrlmlz iatanbul, 
Hellç ve Bolazlçınin •n ta. 
nmmıf semt ve mehallelertnl 
do!•ftı, bunların husualyet
lerlnl, tarihte bırakbklan lz
lerı. bugUnkU dert we ihtiyaç-

larını tespit etti. 

Mahalleler Arasında 
Yedi dağ üstüne kıırulan 
güzel lstunbulıın sadık bir 

agnası olacuktır. 

MAHALLELER ARASINDA 
lezzetle takip edacejlnlze 
,uphemlz olmıyan bu tetkik 
yazrlarını birkaç gUne kadar 

nefredeceflz. 

- l kın ıirat kredi kooperatifi aça-
cakbr. Kooperatifler yirmi bet 
liralık hisse senedi alan köyl&le
re yUz yirmi bet lira kredi ya· 
pacakhr. Bankanın teıkil ettiji 
kooperatiflerden faydalı netice· 
Jer alınmıştır. 

Tasarruf Haftası 
Milli lkbaat ve Taıarruf Ce

miyeti bu ıeneki taaarruf haftua 
ıçın daha esaıb bir şekilde 
hazırlanmaktadır. Hafta içinde 
mekteplerde mllaabakalar yapa
Jacaktır. 

Ceplerini Karıştırmış t 
SeJAhattin iıminde biri Bey· 

oğlu caddesinde Suat Bey ismin
de bir zatin ceplerini karıştır· 
makta iken yakalanmııtar. 

Günün Tarihi 
--------..&.. 
Şehir Meclisinde 
Münakaşalar 

Mezbahanın Pisliğinden 
Hayli Şikayet Edildi 
Şehir Mecliainla dGnkG lçtimıunda 

Belediye Reiı Mua•ini Nuri Bey 
Mecliıln l'•Çen içtima devresinde 
aza tarafından aerdedilen muhtelif 

temenniler hakkında neler yapıldııl"ını 
izah etti. Bunların baıında asri me• 
zarhk meselesi geliyordu. A%adan 
birçokları mu.arlı ki ar müdür lüili 
tefkil edildiA-1 halde henüz bir me• 
urhk yapdamadtğını Ye bilhaua 
Beyotlu tarafındaki ölülerin ıömül
meıi için bir meurlık bu!unmadığmı 
ileri aördiller. Bundan sonra daimi 
encümen henüz 931 tetkik hcaap 
raporunu haurlaıııadığı için Mecllaln 
içtim~ devresinin ıs rün uı.ablma
aına karar verildi. ikinci celsede 
mezbahadaki noksanlar hakkında 
ildıaat encümeninin raporu üzerine 
hararet;i mnnakatalar oldu. Galip 
Bahtiyar, Avni, Cevdet Kerim Be? 
ler Ye Tevfik Salim Pata söı. alda• 
lar. Avni Bey: "Meı.bahamn pialiti 
ve :i'&Jrı aıhbiiiğ'i tahakkuk etmiştir. 
Efrattan biri bunu yapsa derhal ka .. 
pabrd k. Sonra birkaç ıene evvel 
(50) bin lira verilerek kan kurutma 
makineleri getirttik. Niçin bunlar dan 
istifade edemiyor u.ı.n dedi. 

Cevdet Kerim Bey B.:Iediyc Bay
tar MüdürlOtilnden birçok ıuallere 
cevap iıtedf. Reia Muavini Nuri Bey 
bu buauata relecek içtimada cevap 
nrileceğini söyledi. Tevfik Salim 
Paıa ıııinernalarda hua tecdit maki· 
neleri bulunmadıi& için fU hastahklı 
zamanlarda bilhaHa Belediyenin bu
aa itina etmesini latiyen bir takrir 
verdi. Bundan aonra muhtelif nıaa• 
hatalar okunarak kabul edildikten 
annra perıembe J''1nG tekrar topla• 
ndmak Gzere celae tatil edl :di. 

Beledlye Çiçek Sattıracak 
Geçen aene Şehir Meclisinde 

Belediyeye ait bahfelerde yetittirilen 
çiçeklerin pıra ile halka Hblmaal 
buıuaunda bir tekili yapalmıtb. Be
lediye yakında bu huıuata faaliyete 
rfrİfeeektir. 

ŞUpheli Bir adam 
Andon iımindo biri evnJki gece 

Dolapderede flpheli bir n~iyelte 
dolaımakta iken yakalanmııttr. An· 
donun üzerinde bOyilk bir bıçak bu
luamu9tur. 

Sinemalarm Teftişi 
VilAyet ve Belediye doktor· 

larından ve fen heyetlerinden 
mllteıekkil bir heyet dUnden 
itibaren sinemaların teftişine 
bqlamaıbr. Hava deiiftirme te
aiaab bulunmayan ıinemalar ka
pablıcakbr. 

Mısır çarşısı 
Ve Belediye 

Mıaırçarııaının Sultanbama1111 cep
hesindeki fcapııınm yıkalmak telıH

keai fÖıterditi için Hddedllditini 
haber nrmittik. Belediye bu tehli-
keli T.uiyetle alakadar olmuıhu. 

Çar•• eaaah surette bir fen heyeti 
tarafından tetkik olunacak, feabeden 
tedbir ahnacaktır. 

1 
Son Postanın Resimll Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 

1 - Hasan Bey, Uzunçarşı 

.. oalmdan bir zat tanıyorum. 
2 - On beş gün evnl me

teliğe kurıun atarken ~imdi mil
yonerler fibi Jiyiniyor. 

J - Eakidea k6ylli ıigar•· 
ımı bulamudt. Şimdi Yenice N
rarHını bile tenezztıJ etmiyor. 

I I \ 

4 - COzdınmda papelcikler 
hkır hlnr kapatıyor. derain 1 

Hana Bey - Adatt!c•tt• .. 
bet rlndenberi Y.-Y• tlc.,ctile 
•etPIL 

t 



Başkaları 
Ne 
Digor? 

rg 

---------~- .. ----BugilnOn en mühim meselesi, 
lkbsadiyatımızan ıılahıdır. HOkft· 
illet, bir taraftan ithalata teı•ik, 
diier taraf tan ihracata tahdit için 
tedbirler alayor. Ayni zamanda 
dahilde milli bir aanayiin teesaliıli
llü temin için hiçbir fedakArlıktan 
cekinmiyor. Blitnn bu tedbirler 
llctııat aahaaında devletin rolOnll 
teapit zaruretini tevlit ediyor. 

Bu mllnasebetle Vedat Nedim 
Bey ıon çıkan (Kadro} mecmua· 
landa "iktıaat işlerinde devlete 
•eto hakkı,, baılığı altında bir 
t~zı nqretmiıtir. Bu yazıdan 
ır parçayı naklediyoruıı 

" Çiftçi olsun, aanayici olıan, 
ttlccar olıun, batı 11kı9an devletin 
triaıayesine aığınmak iıtiyor. 

.. De•let kredi temin etsin. 
l>evlet satılmayan · mallan aabn 
alaın. Devlet dllşOk fiatlere kartı 
C.re bulsun. DeYlet ılrlm pa
-...ıan aruın. Devlet ,OmrDk 
ltinıayeıl koysun. DeYlet muafı-
r•tler bahfetain. DeYlet fUDU 
t~pıın, deYlet bunu yapsın dendi 
~ o takdirde devlete iktaaat 
itlerinde bir ( veto ) hakkı tana
"•k icap eder. 

.. Çtınkü berhanai bir banka 
~t keodiıinden kredi iıtiyenin 
... ~rteyden 6nce, liyakatini ara.
'Wlr. Banka bu ıuretle hareket 
~111i7e, kendisine ~emanet olunan 
aııae•duabn selameti hesabına 
lllecburdur. Fakat devletten hima• C beldiyenler, kayıtsız Ye ıartıız 
~ lll&Je iatiyorlar. De•letln liya-
1.r t araıtırma hakkını tanumyor· 

• Halbuki de•letin de kendiaine 
•cnıııyet olunan me•duabn, yani 
:erıuerin, selameti bakımından 
.:,.bdi veto hakkını kullaamaıı 

qif Ye zaruridir. 
. . " Banka ve devlet mukayese
~' bir adım daba ilerletelim. 
.tr-bangi bir sebepten bankanın 

~lll•yeaini iyi kullanmıyan ve bu 
t'ıden kencliıini ve dolayıailo 
-~kaya zarara atlrlkliyen bir 
ta~laeaeye kartı bankı.om ala
it•• vaziyet nedir? Ya o m&u
~llin taıfiyeainl lıtlyerek 
li .a __ içinden mllmkUn oldufu ,:'4Q aı zararla çıkmakak, 
d Yahut fenalık itin kendilint:.:' . değil de, herhangi bir 
11,tlllik ve idari faaliyetsizlikten 

0 
ıeliyona, doğrudan doğruya 

~lleaaesenin aeYk ve idaresini 
"tr ~-~ara~ zararlı bir itl klrh 

:;ıw çeY&r.mek. 
tid b:6J',lb bir banka ıiya1etinia 
._ • ileceği UçUncll bir yol 

' lllıdır? 
~ u O halde liberal tedbirlerle 

ti ~aye olunagelen lktısat ıiya1e
llaızi ~. !_ ytızUne töyle bir bakalım: 

lvrOrllz? 
OQ " Ôyle bayat bir ziraat ki. 
t.rT~cU!':tapta yeri ancak airaat 

te
111 

... Sanayiimiı umumiyetle ela
ildir~ •e ekıeriyetle ıeri tekaik· 

'•d" Ticaretimiz İH hali eınaf· 
ır. 

tfcil; 86yle bir ziraat, aanayi Ye 
'lı bİ~ uluorta, ka11t111 ye ,.n
)t k ~ayeıi, herhangi bir banka-

.. 0 rr•·lda ifflıa ıllrllkliyebilir. 
du?

111 
eylet, dip.iz Rmbar dol

•e•ea~Ja. ~ecbur bir hayır mile .. 
ten le nudır ki, ondan mfttemadi· 
la~kle~yıtıız ve fartsız himaye 

.. 8 P durulur. 
u . k titt vazıyet arıı•nda devle-

!9P•bileceji iki ıey Yardır: 
tib~ &aka .miaalinde . olduğu 
t"i11ı Ya biitün bu bımayelere 
ikt,.,~~ Gllçlük çeken millet 
arı,k •yatını kendi eline b1rak· 
hu.,i_ ve " Bırakınız yapsın 
l ~~~ . • 
ilıtıaıne . geçsın .. diyerek 
~etine n lıberal bir iktııat siya· 
'"tı•ad geçmek, yahut ta millet 
bı1c.1·ı· •Yatının ı vk ve idaresini 

6 ı ve "ht t'tllıt _, 1 ısaslı bir zabıt ve 
~tına almak.,, 

r Son Postanın Resimli Makalesi a Sivri Akıllılar a 

l 

- Her ke1ten baıka türlll dO- 2 - Sorbeat •• 111D•taldl dlltfin•n 3 - Bizi yapan cemiyet, onun 
ıibl duyup onuo sribi dütilnmemlzi 
bter. S ivri akılhlara cemiyet yer 
Yermiyor. 

tün n kimseler "'tenilmeı. KendlH adam 
has f ikirleri olan adama deli, veya-
hut aivri akıllı deriz. 

·-· 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Vergi işleri Ve Yeni Bütçe 
Birçok Yerlerde Vergi T ahsiJitı T ah· 

minlere Muvafık Netice Vermiştir 
Ankara, 14 ( Huıuıl ) - Maliye Vekileti tetri

nlev-veJe ait tabıillt cetvellerini tamamen almıtbr. 
Tetrinie•veldc gllmrtık varidata tahminden çok 
nokıan zuh6r etmiftir. 

Hük6metin bu sene varidab çoğaltmak üzere 
yeni tedbirler almak niyetinde olmadığt muhakkak 
addedilmektedir. Y almı bir sene mOddeti bulunan 
Muvazene Vergisi Kanununun bir ıeoe daha temdit 
edilmesi muhtemel görlUmektedir. Vergi tahailAtı 

ı 

. - -

umumiyetle tahminlerde iaabet bulunduğu neticuini 
vermİftİr. 

Birçok mıntakalarda tahıillt tabii miktarı bu\
muttur. HDk6met yeni sene bltçetini tasarruflu 
olarak hazırlamak hususunda ehemmiyetle uğrat
maktadır. 

Fazla denilecek maaraflar bOtçe harici edilmekle 
beraber umumi ve eıaıla ihtiyaçların gaz &aOnde 
tutulmuaoa da dikkat edilmektedir. 

• • 
Türk-Fransız Itilifının ilk 

Semereleri Görüldü 
Antakya, 14 ( Hususi ) Son Tnrk .. F ranıız aiyul 

itillfının ilk teairleri kendini gi>stermiye başlamııtır. 
Tilrk ekseriyetinin bulunduğu lakenderun ve An· 
takya havaliıinde yeni Türk harflerinin resmen ka-

çıkan talebelerin Şamdaki yllkeek rmelrtepler• p 
rerken imtihanlan tllrkçe olarak vermeleri kabul 
edilmiıtir. Bununla beraber bu ha•alidekl Türk 
ek1eriyeti yapalan itillfnamenin tam bir ıekilde 

bulll Ye mekteplerde tedrisatın bu harflerle yapıl
ma11 huıuıunda lıkenderun umumt mecliıine 
bir kanun teklif edilmiştir. Antakya TOrk liseıinden 

tatbik sahasına intikalini ehemmiyetle beklemekte
dir. Bu suretle timdiye kadar iıtifade ediJemiyen 
haklann elde edileceği llmit olunmaktadır. 

---------- --- - - - -----------------
M. Heriyo 

Fransız Başvekili Hasta 
Yatıyor 

Paris, 14 ( A.A) - Tıp aka· 
demlıi aza1ından M. Leon Berna 
dtın Baıvekil M. Heriyoyu ziyaret 
etmiştir. Baıvekilin sıhhi vaziye· 
tinde endit6 yoktur. 

Baıvekilin tekrar ne vakit so· 
kata çıkacajı malüm değildir. 

Çanakkalede Bayram 
Çanakkale, 13 ( Huıual ) -

Ça ukkaleoin kurtul ut yıld6ntımü 
parlak tezahllratla tes'it edilmiıtir. 

Köylüye Tohumluk Verilecek 
Ankara, 14 - Yağmursuz 

kaldıklan için vaktinde zar'iyat 
yapamıyan köylOlere Ziraat Ban
kalan tarafından derhal tohum
luk tevzii tekarrilr etmiıtir. 

Türk Dili 
Cemiyeti 
Çq/ışıgor 

Ankara, 13 (A.A.,- T. D. T. 
Cemiyetinden : 

T. D. T. Cemiyeti Umumi 
Merkez Heyeti bugün Umumi 
Katip Ruıeo Eşref Boyin reiılijf 
altında toplanarak derleme kıl... 
YUZUDU tetkike d~··· etmlıtir. 

KlaYuzun tetkıld hayli ileri 
gilmiftir. Heyet yarınl aaat 14 te 
toplanarak tetkiklerine devam 
edecektir. 

Yunan EmlAki 
GayrimDb•dillere verilen bo

nolar mukabilinde •atılmak Dzere 
latan bul da ki 4 bin parça Yun an 
emllld .. tılıia çıkanlıcakt.r. 

Seyrisefain 
idarenin T eşkilibnda 

Tebeddül Olacak 
Ankara, 14 (Huıuıt) - S.y· 

risefain idaresine teıkillt •e 
faaliyet itibarile bqka bir ıe
kil ~erilmesi tekarrnr etmiıtir. 
Seyriıef ain memurlannın Ocretle
rinin tevhit Ye teadnltı lcin ba
zırlapan llyiba bu sebeple mDıa· 
kere edilmiyecektlr. 

Kanh Doğun 
Mecld6zll ( Husual ) - Burada 

bir dDğUnde mlaafirlerden Hu161i 
Ef. berber Mehmet •• kuap 
lamall tarafından 61dOrlllmDttOr. 

Irak Kabinesi 
Irak BatYekili Nwi Pqa istifa 

etmiş, yeni kabineyi Iralan aabık 
Ankara sefiri Naci Şe•ket Bey 
teıkil et mittir. 

= --

/STER iNAN, /STER iNANMA! 
Şehrinıi:ıd• bulunan ecnebi mektepler, hiikümetin 

tebliğine rafınen fazla ücret almakta urar etmekle 
kalmıyorlar, taleb~n.in defter, kaj'ıt kitap gibi kırta• 
ıiye ve tedria levazımını da inhl1ar altında kendileri 
aahyorlar. H .. tta daha ileri •lderek bunları Franıadan 
~etirti7orlar. Bu ıur-tle ınekteplerinin, ·~emle keti• 
hiç .11ka11 olmıyan, dunrları içil'll:\ mencur ol-luk· 

ları memleketin 'bir cüa'ü gibi yaııyao mDeaeueler 
oldujuna lıpat edl,orlar. 

Fakat ••yanı dikkattir ki, guetelerin yazdıtına 
g8re, tlnıdiy•. kadar bunlann harlct.. aetirttlkleri 
lur tulye etJa kontenjan kayıtlarından .. rbeet •el
mekte idi. Hatta bu defa ela yeni yapılan koateajan 
liateainde, Franıız m•kteplerlnln lnrta1ly• ı ... azınu 
hariç tutulmuttur. 

ISTF.R iNAN, iSTER 111A M Al 
'-·-----------------------------·---------------------------------------------------

Sonlarını 
Bilenler 
Ve Bilmiyenler 

'-------- N. S. 

' 

Bir mealekdaş dUnya buhranı 
karşısında istikbalin el'an belli 
olmayııından şiklyetçidir:,, Yarın 
ne hAle gireceğiz, bilmiyoruz, 
diyor ve buna teessüf ediyor. 

* Bence en büyük felaket gibi 
en bOyfik saadet te insanların 
mukadderatlarını bilmeleridir. 
Eğer Allah herkesin eline bir 
kAğıt verip : 

- " Al ya kulum; s en bu 
program mucibince yaııyacaksıD, 
orada yazıla olduğu kadar kahır 
çekecek, ölçüsll bildirilen miktarda 
gözyaıı dökecek ve gösterildiği 
kadar güleceksin! " demiı ol
saydı; bRhtJar.ndan tikayet eden
lerle dolu olan kiinat melAnko
liklerle dolu koca bir tımarha· 
neye dinecekti. ÇftnkU bekleme· 
diğimiz, ummadığımız anlarda 
beynimizde allmliyen öyle to
puzlar vardar ki onları yly .. 
cegımızı enelden bilmi.t ol
saydık eminim daha fazla yqa• 
maya ceuret edemezdik. Fa
kat; atinin ne olacatını bilmek 
saadettir de. Zira; insanlar sonun• 
kestiremedikleri birçok itlere bin 
bir tereddDtle ablwlarken; o mu
kadderata hDkmedecek olan ni· 
hayeti evvelden bilmit olalar; 
ya tereddOtleri zail olur korku
nz atıJırlar, ya muvaffak olanu
yacaklannı anlarlar hiç burunla-
rını aokmazlardı. MeaelA ev1ene
ceğiniz zaman mukadderata h'° 
kim olan kuvYet alıe: 

- Sana o kadından bayır yok 
der1e derhal vazııeçerainiL 

Yabut: 
- Sen bu ay ortuanda ze~ 

gin olacakaınt diye mnjdelerse 
derhal tayyare biletine yapııır-

· .. nız. 
Veya: 
- Bu gece Darllbedayie git

mekten vazıeç Zira Aaabım11 
bozukluğunu •onra Mubar o .. 
man Bey dahi yeriao getiremez! 
derse, derhal vugeçe11iniz, d .. 
;il mi? 

M. Cemiyeti 
Piyangosunda 
Kazananlar 

Maarif Cemiyetinia etY• pl
JaDiOIU diln Ankarada çekilmif, 
3000 liralık otomobil latanbalda 
13827, 500 lirahk Kocaelide 
24163, 300 liralık lamirde 21623, 
200 liralık Edirnede 17864, ~ 
partada 23297 numaralara çık
matbr. 

Dünya Güzeli 
Keriman H. Şayialara 

Karşı Ne Diyor? 
DDnya tllzeli Keriman Haoı-

mın bmire, oradan ela Amerikaya 
gideceğini yazmifbk. 

Keriman Hanım yaran bmire 
aideceğini fakat Amerikaya git
mek hususunda verilmit bir karar 
olmadıtını alylemiftir. 

Beraat Ettiler 
Komlloiatlik yapmak cUrmile 

maznun olarak Ağır cezaya veri
len Fuat, Ziya, Sabri, Sıtkı, 
Mehmet, Remzi, Zeki Efen diler 
dlln beraat kararı almışlardır. 

KöprU Yine Bozuldu 
Galata L:öprllıllode bu sabah 

bir anıa vukubulmuı. k6prll 55 
dakika teabhurla ve tam saat 
6,5S te kapanmııtır. Bu yüzden 
tramvay mUnakalltı ıekteye 
uğramıf, iş sahipleri vazifelerine 
geç kalmlflardır. 
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Memleket Manzaraları 

Bursada 
Güvercin 
Satışı 

Bursa ( Hususi ) - Bursamn 
hususiyetlerinden birisi do gllver
cio satıcdığıdır. Her cuma Ulu· 
cami avlusu güvercin ıahcılarile 
dolar boşıdır. Fakat satıcıların 
anlatbklar na göre eski güvercin 
meraklılan kalmamııtır. Eskiden 
merakhlar (dönek) denilen gllver
cin çiftini (20) liraya kadar alır· 
larmış, fakat şimdi çiftine beş 
liradan fazla vermiyorlar. Uluca
mi ifivercin pazarında düz beyaz 
ve dUz siyah Demkeş cinıi ile 
hliliskao Mısır güvercinlerine te· 
ıadüf edilememektedir. Güvercin 
alım satımı büyük bir ihtisasa 
lüzum gö lermektedir. Bu işte 
müteba sıs olnuyanlar dişiyi er
~~k, erkeği dişi, yavruyu anaç 
niyetine satın ahrl r ve hiç far
kma varmazlar. 

Ba ıkesirde 
--------

Çocuk ahçesinde 
K·mıer Oynuyor? 

Bal kesir ( Hususi ) - Burada 
büyük masraflarla vücude geti· 
rilen çocuk bahçe i bakımsız bir 
halded·r. ldaresızlik yUzUnden 
çocuklar bahçedeki oyuncaklar• 
dan İbtif de edeme ektedirler. 
On beş, on altı yaşındaki koca 
çocuklar salıncaklarda sallan• 
makta asıl bu oyuncaklardan 
istifade etmesi icap eden kUçük 
çocuklar seyirci vaziyette kal· 
maktadırlar. 

A apazarı da 
Halkın Çok Sevdiği Bir 

Doktor Ödü 
Adapazarı, 

( Hususi ) -
Kazamız sıtma 

başdoktor u 
mütekait kay· 
makam opera· 
tör lıyas Nec· 
mi Bey flicce
ten vefat et
miştir. Adapa· 
zarında genç 
ihtiyar, kadm Op r für ll}'ae 
erkek herkese N cml B. 
kendisini sevdiren bu hayırperver 
doktcrun ölümü burada bllyük 
bir acı bıraktı. İlyas Necmi Bey 
merhum doktorluğunu köylünün 
ıhhatine vakfetmişti. Maddi hiç .. 

bir yard.m beklemeden onların 
tedavisine koşardı. İlyas Necmi 
Beye ya, alan cenaze alayı Ada
p&zarmda şimdiye kedar görül
memiş çok barin bir ihtifaldi, 
saz şairlerinden birisi de bu ha· 

zin ihtifali ve bliyük Lir ziyaı 
bir manzume ile tesbit etmiş ve 
bu mam:.uıne şimdi halkın dilinde 
bir mcrtıiyc gibi dolaşmıya b ş
lamıştır. 

Ger edede 
Kurak ık Bitti, Kış Geldi 

Gerede, (Hususi) - Bekleni
len berektli yağmurlar başlamış, 
kurakl k nih:ıy ete ern iştir. Çift\ İ· 
ler tnrlalarınd" hararet i bir faali
yete başla. ışlardır. Şehirde k ş 
bazır!ıkları b .ş a ş, soba kurul
mnın ş bina knlmamıştır. Millet 
mckk ~ l i ce mutat merasimle 

~ <l i ~ a ba lanmıştır. 

Izmirde Elektrik Fiatleri 
Belediye, Elektrik Fiatlerinin Ucuzla

ması ·çin Bir Teşe büs Yapb 
fzmir, ( Husu- bilet llcretlerinde 

ıt) - Şehrimiz- bir miktar ten-
de elektrik fiat· üllt yapma· 
leri yliksektir. yı dllşllnmektedir. 
Be J e d iyen i o Otobllslerin itle-
ya p t t ğ ı t et- meıioi men için 
kikat • hunu şirketin Nafia V o-
te}1. etmiştir. kAleti nezdiude 
Be • e diye n i D yaptığı teşebblla 
elektrik müte-
h a 5 ıs la rın dan hiçbir aemerc ver• 
te~kil ettiği ko- memi,tir. 
misyonun tctki· Be le diyenin 
katmn göre bir son teıebbUsllnllo 
kilovat elektrik ıemere vereceği 
fiatinin şirketin ve elektrik fiat• 
kArı da dahil lerinln bir mik· 
.olmak Uzero HUkOmet yalund ki tramvaylar tar ucuzlıyacajı 
16 - 19 kuruş olması !Azamdır. lıtenilmiıtir. Diğer taraftan elek- !tahmin edilmektedir. Bilhaasa 
Komisyonun verdiği bu rapor trik ve trumvny şirketleri otobüs· imalathanelerde ve fabrikalarda 
Nafia Vekah~tine gönderilmiş ve rekabetinden şikAyet etmektedir- daha ucuz bir tarife tatbiki de 
elektrik fiatinin ucuzlatılması ler, bu vaziyet karşısında ıirket dilşftnülmektedir. 

a 
isi et üsa akası 
Büyük Bir Alaka 

Uya dırdı 
Adanıı (Hususi) - Burada 

yapılan bisHdet müsabakası bu 
ene pek şaşaalı olmuştur. B~ 

nun sebebi müsabakaya İstanbul 
bisiklet şampiyonlarından ( San 
Yani ) nin de iştirak tmiş olma• . 
ııdır. 

Mllsabaka st dyomda 12 de
vir yapın k ıuretilc icra edilmiş, 
600 metrelik bir buçuk tur fark
la Adaoah Bekir San Yaniyi 
ıeçmiı ve birinci gelmiştir. 

Gemlikte 
Okuyup Yazma Bilmiyen 

Kalmadı 
Gemlik ( Hususi ) - Bu sene 

Mi et Me teplerinc devam eden
lerin adedi pek azdır, bunun 
sebebi Gemlikte okuyup yazma 
öğrenmemiş kimse kalmamış ol· 
masıdır. Millet Mekteplerinde en 
çok feyiz almış olanlar Gemlik· 
lilcrdir. 

MuaUimlerimizden Nedim Ya
man B. şayanı takdir bir usul ile 
çalışmakta, tedriaat için icabeden 
bütlin malzemeyi kendisi bizzat 
bazı rlamaktadır. 

İzmir de ., 
Grip Hastalığı Baş 

Gösterdi 

lzmir ( Hususi) - Şehrimizde 
grip son günlerde fazlalaşmıştır. 
Mekteplerde de grip, ku~palazı 
gibi bazı hastalıklar görülmUş Ye 
bu kabil talebelere mezuniyet 
verilmiştir. Grip benü~ salgın 
şekilde değildir. 

Çanakkalede Çiftçi Sevinç 
içinde Çahşıyor 

Çanakkale, (Husuui ) - De .. 
vaınlı yağmurlar çiftçiyi pek çok 
sevindirmiştir. Tarlalarda sevinçli 
bir faa iyet görülmektedir. El
yevm içinde sapan bulunmıyan 
tarl }Ok gibidir. 

anakkale Mezbahası 
Mezbaha Et Fiatlerini Yükseltmedi. 

Kaçak Etler Yakalanıyor 

Çanakkale 
Çanakkale (Hususi) - Çanak• 

knledo Belediye tarafından ıehre 
bir çeyrek mesatedoe eski Hami
diyo istihk~mlnn civarında asri 
bir mezbaha y plırılmışbr. Bir 
ayda vilayet merkezinde kesilen 
hayvan yekünu muhtelif cinste 
olmnk üzere 780 bo:ıhr. Fakat 
~ehrin et ihtiyacı kesilen hayvan 
ndedinden çok fazla bulunduğuna 
göre birçok kimselerin ı,açak 
hayvan keserel, sattıkları anlaşıl· 
maktadır. Belediyenin sıkı taki· 
batı bu kaçakçılığın önüne geçe
cek Meı.baha varidatının artma4 

ıına sebep olacaktır. 

beledlt••I 
Etler Mezbahadan ıebre kadar 

kamyonlarla nakledilerek kaıap 
dükklnlanna dağ,bmaktadır. Bu· 
gllnkll yaziyetleri pek iyi olmıyan 
bu kaıap dükklnlarının Belediye 
tarafından yakın bir zamanda 
ıslah edilerek ıehre IAyık bir 
şekle okulacağı fllpbcsizdir. 

Çanakkalede Mezbaha yapal· 
dıktaa sonra başka vilAyetlerde 
olduğu gibi et fıatlerinde hiçbir 
tezaylU olmamışbr. BugUn eniyi 
etin okka ı elli kuruıtur. 

Belediye Reisi Veli Bey her 
hususta bllyllk bir gayretle çalıt
maktadır. 

~---------------.... ------------~-
Diyarbekirde 
Spor Çok inkişaf 

Ediyor 

Diyarbekir (Hususi) - Şehri
mizde ıpor faaliyeti gUnden gllno 
artmaktadır. Ay, Yaldız ıpor 
teşekklillerinden maada Orta· 
mektep ve San'at Mektebi ta
lumları da muntazamen ekzersiz· 
lerinc devam etmektedirler. Halk 
Evi de Tenis ve Voleybol takım· 
lan teşkil etmiştir. Birinci Umu
mi Müfettiş İbrahim 1 ali Bey 
Müfettişlik mıntakası dahilindeki 
bütün spor tetekküllcrini himaye 
etmektedir. Esasen Şark vilAyet
lerindc spor faaliyeti bu himaye 
neticesinde inkişaf tmiştir. Ta
kımlarımız civar vilayetlere de 
seyahatler tertip ederek musaba· 
ka maç.lan yapmaktadırlar. 

Uzüm -------
Yatı Mektepleri Talebesine 

Üzüm Verilecek 

lımlr ( Hususi ) - Büttln yatı 
mektepleri talebesine haftada iki 

defa Uzllm ve incir verilmeıl 

hakkında Maarif VekAletinin 

gönderdiği tamim burada bnynk 
bir memnuniyet uyandırmı§tır. 

Gemlik Belediyesindeki ihtilaf 
Gemlik (Hu usi) - Belediye 

Reisi izzettin Beyle çıkan ibtilAf 

n ticesinde Belediye Meclisi aza

mın tamamen istifa ettiğini bil

dirmi tim. Belediye Reisinin de 

i lif deceği ıöylenmektedir. 
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Ev Doktoru 

Yemek Meseles 
Ve Vücut 
Hareketleri 

Doktorluğun tekAmül seyr 
tetkik edecek olursak, umumiy 
le hastalıkların başlıca iki sebe 
ten doğduğunu görürüz: So -
Ye yemek. 
Soğuktan vllcudümüzü mubaf 

za etmek elimizdedir. Yem 
bahsında da alacağımız gıda 
intizam vermek, şek'ini tay' 
etmek yine irademize taafül 
"den bir §eydir. Bu itibar il 
bu iki eıasa riayet ettiğim" 
takdirde uğrayacağımız bastalıkl 
rın miktarını tahdit, batta hiç 
indirmek mümkün sayılabilir. 

Soğuktan muhafaza çarel 
rini burada anlatmıya lüzu 
yoktur. Çünkü bir hayv.:m da 
insiyakının sevkile bu yold.ı hatt 
hareketini tayin edebilecek mef 
kidedir. Şu halde, geriye, yemo 
balı.sı kalıyor. 

Umumi kanaat şudur ki insa 
yemek yemek için vücut bulmul 
bir mabiük değildir. Fakat içinde 
bulunduğu muhite faydah olabil
mesi için yaşaması, yaşaması içirı 
de yemek yemesi lbımd.r. De
mek ki yemek yemek, lıayatıJJ 

bqbca gayeıi deği:clir. Fakat 
bunu yanlıı anlıyanlann bu telak" 
kisidir ki yaşamayı b'r boğa• 
kavgası haline getirmi tir. Bütün 
fenalıkların menşei geçi ı eK me" 

selesidir. 
Bu yol, tabiatile israfa yol 

açmıı ve bu uretle fakirin s:rıdası 
da aç gözlli zenginin hesapsıı 
iıtihlAki netice i olcırak hedet 
olup gitmiş ve geçinme muvazt" 
nesi esas itibarile, bu suretle 
bozulmuştur. 

Sıhhatini even bir adnm içiıı 
içki, ilAç mahiyetinde dahi olsa, 
kullanılmamak icap eder. fütüıı 
ayni suretle zararhrlır. Çuy, 
kahve, kakaonun da znrarlarını 

burada l uzun boylu saymıy• 
ltlzum yotur. Sebze ve meyva.• 
insanlar için gıdaların en mil• 
kemmelidir. Burada buğd ıyın d• 

'it bllyilk bir bcıleyici mevki "' 
ehemmiyeti vardar. Hindistand• 
yaşayan insanların en fazla tercib 
ettikleri yemek yarma enilell 
buit bir ıurette kırılın ş buğdayı 
ıllte karıştırarak -.e içine bira$ 
da şeker atarak yapılan aştı~· 
Bu yemeği, meşhur Lıcler Gandı, 
hemen hergün yer ve fevkaladO 
istifade ettiğini söyler. 

Tuz aı. miktarda kullanıloın· 
hdır. Biber ve sair baharlar iseı 
sun'I bir surette iştiha} a yardı!'1 
etmelerine rağmen vllcul içJ11 

zararh olan şeylerdir. Et ise iı:ı' 
sanın tabii bir yiyeceği değildi!· 
Çnnkil kanı hamızlaştır r .,e 
mahiyet itibarile hast lıktB~ 
başka bir şey olmıyan uhteliı 
lbtiraılar doğurur. Zeytin ya· 
ğı, bu arada ğıdaların en miikeor' 
meli ıayılmak icap eder. On be1 
alinde bir defa tam bir di)'~t 
yapmak ise, mideyi ıslah iç~" 
çok mllkemruel bir tedbirdıt• 
Sıcak mevıimde, tavsiye edilecek 
ıey, gUnde bir defa yemek >:e~ 
mektir. Diğer mevsimkrde ık 
yemek kAfidir. inkişaf çağıod~ 
bulunan aençlerle ağır hiıf1l~ 
görenler için liçOnc(i bir ye01e8e 

cevaz verilebilir. ·oe 
Bu arada vUcut harcketf erı ·~ 

de son derece ehemmiyet "erı 
melidir. Günde ( 5 ) kilo01ett; 
yol yllrümek her insan için elıe • 
bir vazifedir. Bu tavsiyeleri ~~ 
zarı dikkate almıyanlar bü~far' 
lerinde şu veya bu aksaklık ,, 
hissederlerse, kabahab sade 
kendilerinııe bilmelidirler. 

** 
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Siyaset Alemi BABİCt TBLGBArLAR 1 Gönül işleri 
Fransada 
Yeni Bir Vergi 
Rezaleti Daha 

Tahdidi 
'' Hüriget,, e 

eslibat Konferansı Aşık 
Fransız Meb' usa, Mcclislnde, soı· 

Y•liıt aurupuna manıup aıadan biri, 
JeDi bir mall rezalete daha parmak 
lcoydu. Ortaya sOrdütü iıimler ara• 
sında birtakım meb'usan, Ayan az• 
larilo bazı eakl nazırların bulunması, 
ıu eski Türk vecizesinin batıramn:da 
••nlanmaaına veaile veriyor: 

lngiliz Heyetinin -Koııf eransta Müda
faa Edeceği Prensipler Nelerdir? 

" Baıkanıa verirler talkını, ken· 
dileri yutarlaı salkum .• " 

Z mmelin beraati asıl olduğuna 

gore, bu vecizenin şümulü dahi .inde 
ter gelip geçmit meb'ua ve naz.arı ıuçlu 
~Örmek hakkına da malik deti ' i:r.. 
Fnkat alikadarlaruı aıfatlarıdar ki, 
böyle bir bidiae karşıetnda kaJındığı 
&a man, insana ink.iaara uğratıyor ve 
bu ink isar1, fazla derlnleıtlriyor: 

İtin eaası ıudur: 
Bundan bir mllddet ••nl, bir 

ibbar Gurln., Paris Adli7esi mGlalm 
Wr .-.r,.ı kaçakçıbit ile ••ısul 
•lm17a baılamıtb. Fransada, bedeli 
t.ıhıil oluau hilH senetterll• tah•i· 
lita ait kapunlar l~tn rGade 18 nr
ai alınır. Merlced l.•iped• balaaan 
Bal Ticaret Bankası, hem f H1a kAr 
J•pmak, hem de bu kArı yap .. k 
için ylade 18 nrpJI .-ermemek 
ı•ruini bulma" Parl•te, bu.uıi bir 
tube açmııbr. Bu ıube, laakikatte 
biı otel oda•dır. Baakanı• müdGr· 
lerladen Oç6, bu otel odasında mDt· 
terilerini kabul ediyOI', hl'" aenet
lerinl a111or, bunları lniçreya götil· 
Jor, kupunları orada tahsil ediyor 
•e aonra tekrar Parla• selerek para 
•• tah•illerl sahiplerine •eriyordu. 
'-nkannı ba iıten temin ettiti ka· 
ıanç mOblmdl, Parla Adliyesi .... eı. 
Üe allkadar olmıra baılayınca bu 
•tıdürlerln kaçakçılığı meydana 
'ıkmıt. kendileri i tham albDa 
-lınnııılardır. Ayraca, blr Fransız 
ltomlserl bu otel odaeına o'unula· 
•ak gelen ml~terllerle konuımıya 
laemur edllmlt. bu auretle bu lca· 
l•kçılata lıtlrak eden birçok mllblm 
kimselerin hnviretlerl teıpit olun• 
llUftur. Sosyalist Meb'uıun, Meb'usan 
lttecllalnde islmlerinl ortaya atbt• 
ldtrıaelor, kendisini banka mGdDrl 
lddedCl'ek bu komiHre mqflracaat 
iden ~• ellerindeki blNe seaetlerial 
••rip kupoalaraaı laricrede tahılJ 
•ttiraaek bti1ea n bl1l•• ,Osd• 18 
•erstdea lmrtul•ak çareelal uayaa 
lda. .. ıerdlr. K•••• 1apan da ona "•1•t etmutal bllme:ıae, cahil halk• 
~" lcaaaaa itaat mecburl1etl nasal 
•q••billr? 

F'raa91a mos1all•t meb'u, orta1a 
::~ l.Uı .. ile 1alau Fnnaa isin 

• bltla dlnr• için bir •le· 
~ ........... tefrih •t•ltt .. ,a1a-
...., · - Süreyya -----

Almanyada Otomobil Sat••• 
U Berlin, 13 - 1932 ıeneıinin 
-:;. 9 ayında Alman otomobil 

retiade bir azalma ılrlll
Gr. Ba müddet zarfında ublaa 

Loııdra, 13 - Hariciye Naıı· 
rı Sir jon Simon Avam KamA· 
rasanda lngiliı Heyetinin CeneY
rede mUdafaa edeceği prenıip
Jeri izah etmiştir. M. Baldvin 
hava bombardımanlarının tehli
kesinden bahsetmiştir. Tayyare
ciliğin deniz kuvvetleri yerine 
kaim olması çok muhtemeldir. 

İngiltere, tahtelbabirlerin tamamen 
ortadan kalkmuam, bu suretle 
harp gemilerinin de ualblmuam 
ileri aUrmekledirler. Bu baauta 
Amerika, laıiltvenira teklifbae 
iftirak edecekse de Japoayaaın 
buna iftirak etmem•I muhte
meldir. V •flDftoa muahedena
me.ile tespit edilen ıırhhlar hac
minin Dçte bir niabetiade indi
rilmesi dllflbaDlmektecllr. Bu ge
mileri ilga etmemek, ancak harp 
halinde kullanılmak Gzere Japon· 
yaya aillhlarıodan tocrit edilmesi 
teklif edilecektir. Cenevrede 
deniz •ilihlarımn tahdidine ait 
müzakerelerde bu eaaalara iatinat 
edileceji muhtemeldir. 

Kimyevi Harp 
Cenevre, 13 - Teslihatm talı· 

didi konfcran11 divanı, kimyevi 
harplere mani olmak için vlicude 
getirilecek ml\eyyideler meeelesi 
etrafında müzakerelerine devanı 

etmektedir. 
Yunan murahhası, ferdi ve 

kollektif mlleyyideler derpiı eden 
bir proje hakkında izahat •ermif, 
ltalya mllmessili. bu projenin aley
hinde bulunmuttur. 

Franaa ve Belçika murahhas
ları M. Politia'in projesine mllza· 
haret etmitlerdir. 

Ba murabbalar, kimyeYi harp
te mukabelei bilmi.Ude bulunmajı 
momnuiyet albDa almakla bera-

ber teca•llı• maruz kafmıt olan 
deYletleri clijer ciddi vaaıtalarla 

himaye etmeli temin eylemenin 
zaruri oldupnu ileri .tlrmlltlerdir. 

MOukerat neticeaiode hiçbir 
karar ittihaz eclilmemlıtir. 

otomobillerin miktara 37,518 dir. 
Halbuki 1931 "de 59,806 ve 1930 
da 28.050 otomobil utılmıt idi. 
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olta 1' Mabim tamamile moımor ıılamıya ıidiniz, nud aiylOyecek· 
t. Uf, donmuttu; ezilen parmak· lerini onlara anlatınız! Biz F urmanl 
d "- rıdan damla damla ka11 ıızıyor- lokağından ayr:lmıı olalam. Onlar 

u K()Uarı O.tine karlar yapıt- Marien kilisesine dotı u yllrOdB-
llıılJ\ı • k 
l'lnd~ ~nme istiyordu. Şakakta- ler, Bea de dokumacılar 110kağına 
v _ ka eaçları beyaz olmutta. doiru aapbm. S6ylediklerimi ka-
~~ara lyle baiırmııta ki. her r11brmay11uL Yokaa poliı ana· 

Çift çan lttl\: mızı ağ'Jatırf •• 
- Makıim ıana ne oldu?. Hemen bOytık babana koıtum: 
l<oaıiae · • ı · ., Ben onları kapıda karıdıya-•ur r •tın asını araştırıyor, 

te Ufbıruyordu. Kalbim k~tO bir- cağ'ım, ıen poliıi alıkoy " dedim. 
v:r:ald~iunu hissetmişti. Komiser Ona kısaca oe olduğunu anlattım. 
, 

•

.. 1 ile ko UfUrkon. Maklime O giyinirken titriyor •e mırılda-
·~ nıyordu: 

O da De olup bittijiai •ordum. - Ben biliyordum, ben bun· 
~ ba .. fıllldayarak awap lan daha eneld• tahmin et• 

mlp.iml. 

.Parlıte fair Ye edip1erdn mlltetekkll btr ıtomıte, en gllıal bikiyeyi yasan 
18 yaıından kUçUk olan çocuklara mahıUI bit müaabaka tertip etmlttlr. 
JIOaabakayı henOı 12 yqında olmıyan Matm11el Nadin Rubakin kazanmıttır. 
Bu kız, methur R•ıı fllcsofu Nfkola Ru baklnln kıııdır. Jılatrnr.ıel Nadinia cKufu 
tuıu, bülbül ve eıpa• bimli hlklyeıi komite t&rafından 54 rakip aruından 
aeçilmtıtlr KüçUk kız, bio frank mükt.fat kaıanmııttr. Reımlmfı •atd• ko
mite heyetini ııolda Matm11el Nadlni göstermektedir. 

Oruç Hastalığı 
Hint Hükumeti Bu Hastalığın Önüne 
Geçmek İçin Bir EmirnameNeşredecek --

Madraa, 13 - Birçok zawat, 
bUk6metten en·elce Gandioin 
hayatını kurtarmıt olan Pcona 
misakının ahkamına mu•afık bir 
emirname neşrelmeıini ve Doku· 
oulamaılar hakkındaki memnu· 
iyeti ilaa eyleme.tni iıtemekte
dir. 

Ancak hWdimet, yerlilerin ah· 
ilk ve Adetlerini allkadar eden 
bu mueleye mlldabale etmek 
iatemedijindeo, doğrudan doğruya 
bu meselede bir karar almamııtır. 

Gandinin taraftarları bu hare
kete teessüf etmekte ve lngiliı· 
lerin Gandinia millet Uzerindeki 
nDfuzuou giderıııiye çalııtıldaran 
taylemektedir. 

MeCU9ilet İM lruv•eUerini top
lamak lbere bulunuyorlar ve 
Gandinin orucuna karrı onlar da 
oruçla mukabele etmiye hazırla• 

nıyorlar. 
Hliklmetin her tarafa airayet 

~den bu .. oruç ,, baatahğınan 
&nftne ııçmek için lir emirname 
netretmelİ muhtemeldir. 

Bombay, 13 - Gandi orucu
nu b rakmıya karar vermiıtir. 

Fakat hakikatte biç bunu 
f arketmiı değildi Oğullarımı lca· 
pıda gUıel karşıladım. Sağdan 
aoJa bir iki yapı,tardım. MiJka 
korkudan ayılmııtı; fakat Yaıka 
okadar yakin idi ki yalnız: .. Ben 
birt•Y bilmiyorum, hepıini Mihay• 
to yaptı. O benim bllyGjUmdtırf,, 
Diye mırıldanıyordu: 

Komiseri mllmkOn oldutu kadar 
yahtbrdak. O zaten iyi bir adamdı. 
Yaln11 giderken: " Bir daha •lZde 
bir it olursa kimleri yakalayaca
tımı bilirim! .. dedi. 

Büyük baban Maksime ~itti 
ve ona dedi ki: 

- Sana teıekkUr ederim dos
tum, senin yerinde baıkası ol· 
saydı böyle yapmaıdı ! 

Sana da te,ekkür cderım 
kızım, evime böyle bir adam 
retirdiğin için t 

Üçllmllz yalnız kaldığımız ıa· 
man Makalm g6zyaşlarını ıala
werdi ve samimiyetle konutmıya 

bati••: 

Gandi 4 milyon Mecuaiyi amrflar 
haricinde barakmıya hakkı olm~
dığ nı ı&ylemiftir. 
• 
lngiliz 
Komünistlerinin 
Kongresi 

,; 

Londra, 13 - Komliniat fır
ka11nın senelik kongreıi Londra· 
nm amele mahılJui olan Batter
aea' da içtima etmiftir. 

Bu içtimada komftniıtlerin 
bqlıca Jiderleri ve bilbaua Tom 
Man ve Saklatavla hazır bulunmut
Jardır. Kongre, maden ocaklarında 
tekrar 1 saat çalı11lmaaı için 
kunetli propaganda yapmıya 
karar vermiftir. 
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- Ah.. Niçin bana kar,. bu 
kadar kin beıliyorla.r ?.. Ben 
onlara oe yaptım. anne?I 

Ben de onunla beraber at
lıyordum. Bqka ne yapabilirdim. 
Ne kadar k6tD olsalar onlar yine 
benim çocuklarımdı. Annen de 
otu .... ordu. Birsinden dayak yc
mit gibi saçı, baıı darmadağı
nıktı ve mtıtemadiyen bayk1ra
yordu: 

- Buradan kaçahm Makıim. 
Kardeılerim bize dOşmandır, 
onlardan korkuyorum!. 

Ben onu yatlflmyordum. Fa
kat g6zll hiçbir ıey g6rmUyordu. 

Büyük baban amcalarını Mak· 
simden af iıtemek Ozere içeri 
gönderdiği vakit, annen Miıkanın 
üzerine atıldı Ye yUzOne bir to
kat indirdi: 

- lıte sana affetme J. 
Baban fakat evinde: " Halime 

bakmaz. beni bayağı kütürOm 
ettindl Birşey lutamaı, işliye-

Genç 
"HUriyet,. iaminde bir kız ae

viyorum. Fakat taliim beni hapis-
haneye dilşürdll. Dört beş sene
dir yat.yorum. Galiba bir kaç 
ıene daha yatacağım. Artık sev· 
ğilimin adı benim için blltnn ha· 
yatımın bir ifadesi oldu. Hem 
hllriyetimi iıtiyorum, hem "Hllri
yet., imi ıeYiyorum. Fakat ben 
hapiıte kaldıkca, hOriyetimi kay
bettiğim gibi. "Hl\riyet,, imi de 
elimden alacaklanndan korkuyo
rum. Ne deniniz?,, 

H .. ı• 
Htlriyete lfak olmak, iyi fey, 

fakat hapiste iken •Htıriyet,, e 
g6nDl •ermek fenL iman uzun 
bir hapi•• dllftOkten aonra naaıl 
lauriyetinden usun bir zaman için 
malınım kalına, qkmdan da 
mahrami7ete btlanmaja mec
burdur. Sen ild lı8ri7etiai birden 
kaybettijia için kilime. Hllri7er 
tine kaYUfluiun ılla. "Hlriyet.,
in de arkandan ıelir. O Yaldt 
ikiliai birden lmcaldanm, tlmdi
lllr kurtulmanın yoluna bak. 

-tl 
• 14 yqanclaı evlendim. Dokm 

••nedir evliyim. Çocujum olmada. 
Fakat karımın ana11 ve kardefl 
ile birlikte oturuyoruz. Bot aeae 
kadar muut bir bayat yqadık. 
Fakat dart aeneden beri kain 
biraderim yllzinden ev bana lıa
ram oldu. Kanmı hail ıeviyorum. 
Fakat kardeti çapkın, uyam ve 
uğursuz bir çocuk. Onu adam 
etmek için yapmadığım t•Y kal
madı, mtımklln değil ualanmıyor. 
• Şunu evden atayım. ., diyorum. 
Kanm kardeıinden Ye annesinden 
ayrılamıyacatını sayliyor. Bu ynz
den 9 •enedir on para ıabibi 
olamadım. Bu ridifle olacata da 
benzemiyorum. Ne yapayım? 

Edirno ı Berber. Slncım 
Oğlum evinin erkeji oL Sen 

kazanıyonuo, seo isteclitin ıibl 
urfedebiliraio. Kanna açıkça wa
ziyeli anlabram. A11a11 ile kardeti 
bqka bir ev• çıklllalar. Oğlan 
çalı.pın, annuioi buluin HD ar
bk onları bakmıya mecbur dejil-
.m. Ka\lm bunu kabul etmek 
iatımesse, muhakemeye mllracaat 
eder, reamen karına bir ey ı&ste
riraia. Mamafih it aoo haddine 
ıelmedikçe muhakemeye milraca
at etmemep çalıf. Kadııa naz 
eder am111a1 hakikati ı&rlloce 
yola gelir. 

mezsem ben naııl çalıımm ?. " 
diyordu. Nihayet yarı barııır ıibi 
oldular. Fakat bu sahici bir ba
rıııkhk değildi. 

Baban yedi hafta kadar hasta 
yatm ıh. Bana dalma: •Anne. 
bizimle beraber bir başka tebre 
geliniz, burası biç iyi değil f" 
Biraz aonra hakikaten Aatrabana 
ıitti. Orada yazın Çan bekliyor
lardı. Ve b•ban bir takııafer 
yapmak lfU11 Oatilue almlfh. 
Maksim ile annen ilk vapurla 
ıittiler. Seni de beraberlerine 
almı~lardı. Onlardan ayrılmak 
bana canımdan aynlmak kadar 

güç gelmifti. O da çok kederli 
idL Beni ille (Astraban) a bera
ber gel diye kandırmak iıtiyordu. 

Varvara evden kurlulduju ıç.iu 

memnundu. T erbiyeıiı sevincini 
aaklamıyordu bile.. işte böylece 
ıittiler. Hepli bu kadar •• 

at) 
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• "Son Pcs·a., l• af•ad ıı. ı ki defa ıinema "'Son Posta ,. 1 :olivuth hususi muhabir' 

b Jlunan ycgin"' Türle ruetcsidi·. Ho

li•ut muhabirim"z. bu hafta biı:e mektup 

röndcrir ve s inema lleminia içyüıünü SiNEMA rayfa11 yapar. Bu ıayfalarda dünyanın 

en yeni ainema haberleri, artiatlerin 

lı ayah ye aint:ma 

cereyanlarından 

alemindeki 

bahMClllir. 

san' at 

anlatır. 

Greta Garbonun liizlı 
• 

Sırları If şa Edildi 
İsveçli Yıldızı Sevenler Pek Çok! 

Oarboyu ••venlerden Jan Her,olt 
Holivut. ( Hususi ) - Sinema bezgin bir hayat geçirmektedir. 

yıldızlarına ait bitip tllkenmiyen Şunu da haber vereyim ki Greta 
dedikodular serisine meıbur lı- Garbo bu aevdalara kartı daima 
veçli yıldız Greta Garbonun ma- bigane kalmıı. hiçbir erkete 
cerasmı illve etmek llzımdır. kartı gllleryllz g6stermemiıtir. 
Burada bulunduğu mftddet zar- Son haberlere ıelince; Gr~ 
fmda sakin ve esrarengiz bir tanm buradan ayrılıtı dört aydan 

h t · t k b li G fazla oluyor. Garbonun tekrar aya geçıren ça ı çı re ar· . • 
boyu unutmak bir türlll mOmkOn ~m~rikaya dönmesi lçan g}zlıden 
1 G b k dili 

gızlıye teıebbOtler yapıldı11 an-
o muyor. ar o artı ere 1 1 kt d 
dnıuı. Bir zamanlar kibrit kıralı aşı Fmak ta lır. li ıld ld ka 
1 . . a a neç y ız •• • 
. var Krögen~ es~~~engız yıl~z zancı betenmemekte, bu aefer 
ile evlenmek ııtedıgı, batta gız• daha fazla para latemektedir. 
lice niıanlandıklan bile a6yleıı- Eğer kendiaini ıetirtmek iıtiyen 
miıti. Fakat kibrit kıralı malüm kumpanya ile uyuıacak oluraa 
ıekilde öldükten ıonra bu me- Garbonun buraya d6nilp yeni 
aele tekrar tazelenmedi, ıönilp filimler çevirme9inl muhakkak 
gitti. Şimdi yeni dedikodularla g&rmek lAzımdır. Şurasını da 
herkesin kulakları dolup boşal- unutmayalım ki Greta Garboyu 
maktadır. Holivutun en 1011 de- kııkanan gtiıtel Amerikan yıldız· 
dikodularına bakılacak olursa lan bu teıebbüılerin hekikat 
Garbo için gizli sevda çekenler sabasına çıkmaması için çok uğra-
Uimen Hlmendir. Bunların en ba- ııyorlar. Onlar Gretanm tekrar 
şmda maruf erkek yıldızlardan Holivuda dönmesini biç i

1
stemi-

yorlar. Diyorlar ki: " sveçin 
Jan Herşolt gelmektedir. Ameri-
kan sinema stUdyolarmm en gü- soğuk kanlı kedisini aramızda 
zel erkeldcrinden olan Jan Her- görmek istemiyoruz. Bizim kendi 
ıolt, rivayete bakılırsa Greta sıcaklığımız kendimize kafidir . ., 
Garboyu çıldırasıya sevmektedir. işte Holivudun ıon dediko-

duları şimdilik bu kadardır. 
Hatta bu sevgisini güzel yıldıza Turan 
birkaç defa izhar etmiştir. 

Fakat İsveçli yıldız bu sevda· 
ya karş çok lakayt kalmış, ken· 
disini seven erkeğe biç yll:r; ver· 
memiştir. Şimdi Garbo Holivuttan 
aynlmıştır. Öz vatanında sakin 
bir hayat siirmektedir. 

Jan Herıolt 'a gelince; Garbo 
için gizli sevda çeken bu zavallı 
erkek IOD aünlerde tamamen 

Rene Adore 
Holivutta çalışan Fransız yıl

dızlarından Rene Adore bundan 
bir mnddet evvel fena halde 
bastalanmıf, bir aanatoryoma çe-
kilmiştir. Fakat son zamanlarda 
iyileıen bu güzel yıldız tekrar 
Holivuda danerek İf aramıya 
başlamıştır. 

İ 'r zıır J-ıtır 
ı Bir Yıldız 
1 

Size, aesli filmin yeni yıldıı
Iar ından Dom Haysin gilzel ve 
~ık bir resmini takdim ediyoruz. 
Bu gliıel yıldız nezaket ve ıara
f et hususunda arkadatları ara· 
~ oda milmtax bir vaziyete sahip
tir. Bu ıebeple kendisine " çıtır 

pırır kıa " diyorlar. 
Dolli Haya timdi yeni aı ıai 

filimler çevirmekle meıguldiir , 

Konuşamadllar 
Geçenlel'de Amerikadan Av

rupaya geçen meıhur komik 
Harold Loyt. Pariae geldikten 
ıonra Paramunt ıirketinin Paria 
ıubeaini ziyaret etmiı ve bu 
ziyaret eanaıında meıhur FranltZ 
komiği Dranem ile tanıtmak 
anuaunu izhar ctmiftir. Derhal 
telefon ile Draneme haber veri). 
mit ve komifC birkaç dakika 
eonra ıtftdyoya gelmiftir. iki 
meıhur komik burada tanıtmıt
lar, fakat uzun uzadıya ahbapbk 
edememiılerdir. ÇünkO Amerikalı 
komik Fransızca "Viy" kelimeal 
ve Franaaz komiği de lngillzçe 
"Yest" kelimeainden başka bir· 
şey bilmemektedirler. 

MU01kUn Olmıyan Aşk 
Meıhur yıldızlardan Aata Nil

ıen ilk sesli filimini çevirmiıtir. 
" MümkOn olmıyan aık " ismini 
taşıyan bu yeni filim bOyük bir 
nauvaffakiyet kazanmııtır. GOzel 
Alman yıldııı bu filim için yap
tırdığı elbiseler için binlerce lira 
aarfetmiştir. 

Vapurdaki Bakireler 
Almanyada " Vapurdaki ıekiz 

bakire " iıimli fUıel bir filim 
çevrilmiıtir. 

Vilma Sanki 
Avrupa ainema ınecmualarınm 

Yerdiği malümata göre mütekait 
yıldız Vilma Banki ilk ıeali fil· 
mini çevirmiye başlamış ve ilk 
kıaımlannr muvaffakıyetle bitir· 
miftir. 

Çirkin Yıldızlar Daha 
Çok Para Kazanıyor 

-
Moris Şövalye Böyle Söylüyor 

Son zamanlarda Londrada 
Moris Şevalyenin "Bu g~ce beni 
sev" ismindeki filmi gCSsteril
mektedir. fngiz sinema mecmu· 
aları bu filimde Moris Şev3Jye

nin lngilizce şivesini fena bul
mutlar ve buna parmaklarnu do
lamıılardır. Mecmualarm berbiri 
bu mesele hakkında uıun uza· 
dıya makaleler yaı.makta, bar..~ 
ları Morise lngilizce öğrenmek 
için ilkmektebe devam etmesini 
tavaiye etmekte, bir kısını da 
lngilizcey i adamakıllı ağreninc~ 
ye kadar Moris Şevalyenin sah
neden çekilmesini veyahut ae11iz 
filimler çcvimesini tavsiye ct
me'·tedirler. 

·'unu haber alan Moria Şevaı .. 
ye i~ahkahalarla gDlmOı ve yanın
daki dostlarına şunları söylemiş
tir: .. Bu Efendilerin tavsiyelerine 
riayet ederek kursa devam ede
cek •e lngilizceyi ana lisanım 

gibi öğrenecek olursam Amerika
daki bütün işlerimi kaybedec~ 
gim muhakkaktır. Amerikalılar 

herıeyden ziyade benim bozuk 
ıivemi severler. işte bunun için 
ben de bozuk şiveme medyunum 
ve onu dUzeltmiye hiç niyetim 
yoktur. Muharrir efendilerin söy· 
ledikleri, saçma ıapan sözlerden 
baıka bir ıey değildir. 

Para yalnız san'at ve güzellik 
ıayeıinde kazanılmıyor. Buglln 
Amerikada öyle çirkin ve sakat 

adamlar vardır ki bunlar bu çir· 
kinlikleri ve sakatlıkları aayeainde 
milyonlar kazanıyorlar. itte ben 
de onlardan birisiyim. Para'" 
güzelliğim sayesinde detiJ, bela ... 
bozuk tivem aayeainde elde edi
yorum.,, 

Moriı bu sözleri a6yledikteD 
ıonra ,unlarJ da ilAve etmeyi 
unulmamıttır: 

" Buıün bozuk ti•Uİ ıaye
ıinde milyoner olao bir ıinema 

yıldızı vardır. Nikita BalyeftJr. 
Bu milyoner yıldız bntlln serve-

tini sesinin ve şivesinin bozuklu
ğuna borçludur.,, 

Tom Miks 
Sinemadan 
Usanmış/ 

Maruf sinema artisti T onı 
Miksin kontrat müddeti bitmek 
üzeredir. T om Miks, kontratının 
mliddeti bittikten sonra devrii
lem seyahatine çıkacak ve bir 
daha filim çevirmiyecektir. Bunun 
sebebini soran arkadaşlarına Tom· 
Miks şu kısa cevabı vermiıtir: 

" Bundan sonra kat'iyyen film çe
virmemiye karar verdim. llerd• 
çalışmaya mecbur olursam bir 
seyyar sirkte çalışırım, fakat si
nemaya avdet etmem." 

Tırnak Müsabakası 

Franıız yıldızları arasında birkaç gOn enel gtlzel brnak -; 
aabakası yapılmıı •e aeıinin gtızeUitiJe ş&bret bulmuı dilber Jll-" 
Simon Serdan birinciliği kazanmlfbr. Burada hem kendiıini, la 
de birinciliji kazanan brnaldarını ı&rUyoraunm. 



BEBEK EGLENf YOR 

EVET 
Evet muallim bey evet, 
Bu dUııycı yuvarlakhr. 
Bizlere merhaın~l et, 
Her aıfır yuvarlaktır. 

* Evet deniz bir sudur, 
Hem de bu su tuzludur, 
Dersi bilmezsek eğer, 

- Ağlama evladım 
ağlama !.. 

- Bak ne göste
receğim 1. a 'c f 

Booooopl Hah hah hah hay J.. 

Elbet kutup buzludur.. -

Sınıfla kaln::k demek, 1 B/öj 
' Afacan, l-la!an Bey, H:tmm-

Evde dayaktır yemek.. teyze, Cin~!Ö7. ve annesi, hep 
Evet, ah evet, evet, ı birden bir cumartesi akşam•, bir 
Dersi dinlemek gerek.. 1 loca tuttular ve Dari.ilbedayie 

L AFACAN gittiler .. O ~iinkil oyun "BJöf,, tU .. 
____________ _J Oyunun ikinci perde~i.ne doğru 

M. F Bey Ve Afacan 
Afacan Son Postadan içeri 

gırmek Oıereydi. Bird~nbire ö
nUoe M. F Bey çıktı, kolundan 
tuttu: 

- Seni afacan ıeni, ne arıyor
ıun burada?. 

Afacan babasına sordu: 
Baba, bu piyesin ismi ne? 

- Blöf oğlum. 
- Blöf mü?. 
- Hayır, blöf, yani, blöf yap-

mak, hata, kabahat, fena bir şey 
yapmak .. Nasıl derler? 

Hasan Bey bir tilrlU blöfün 
hakiki manasını bulup çıkaran~~
yordu. Afacan kafasına yerleşen Afacan yaygarayı bastı! 

- imdat, can kurtaran 
ınu? .. 

Koşuştuk, 
kurtardık ..• 

Sorduk: 

yok bu "hata, kabahat, fena bir şey,, 
keJimelerile bu s rada birdenbire 
dirildi: 

Afacanı küç bela ~ Baba, baba? 

- Ne oldu, ne vardı Afa
can?., 

Afacan anlattı: 
- Şu M. F bey hep beni bu

radan lrnçırmak istiyor.. Geçen 
gUn de yakaladı, bir otomobile 
attı, beni Babıalide bir yere gö
lUrdü.. 11llle sen burada kalacak-
111n, bizim olacaksın.,, Diyor •• 
Hatta UstUme bir Fransız elbisc
&ile, bir İngiliz paltosu giydir
nıek istedi.. Fakat yine kurtul
dum. Kaçtım .. 

Tekrar sorduk: 
- Peki amma neden?. 
- Bilmem .. Hatta uzunca bir 

kAğıda benim resmimi de yapmıf .. 
Maksadı nedir acaba Afa-

can? .. 

knlah geyclirecek Bana 
olmalı .. 

r---------------------
Afacanın Vecizeleri 
Çocuk sevmemeyi affeder, 

fak at çikolata getirmiyeni asla ..• 

* 
Çocuk kundakta iken yılnıı 

~~~,~~e~er,y~:~~tiy:fa!:'1~~~:: 
olunca leblebi şekerini, çikola
tayı daha çok ister .•• 

* d Çecuk reçel kavanozuna un-

- Ne var, ne oldu? 
- Bak şu karaoğlana? .. 
Afacan Vasfi Rızayı gösteri

yordu .. Hasan Hey sordu: 
- Ne oldu, ne yaptı? 
- Cüzdanını açb, parası yok, 

garsona bir mektup kağıdını 
para diye yutturdu ! 

Goller 
Afacanla Cin

göz müthiş fut
bolcuclurlar. Ek
seriya tc,plarınm 

eksik olduğu 

günler, bir aürli 

kağıt bükilp to
mar yaparlar ye 

böyle oynar
lardı. 

Bir gün be
raber konuıuyor
lardı. Cingöı 

sordu: 

Bu bizim 
futbolculara ne 

denin Afa

can? 

- Ne gibi 1 
- Boyuna gol 

yiyorlar ••• 

Verirlerse 
Eve misafir gdınişti. Hasan 

Bey Afacanı bir kenara çekli, 
tcnbih etti:· 

- Sakın :sofrada arsızlık et
me.. Hiz vermeden bir ,ey isle
me, dedi. 

Sofraya oturdular, yemiye 
başladılar. Sıra pişmiş yumurtaya 
gelmişti. Herkes soyup soyup 
yiyordu. Afacanı unutOJutlardı. 

Afacan o canım yumurtalar n, 
teker teker eksildiğini görünce, 
dUşUndü: Acaba istesin mi?. Yok
sa ne yapsın?. . Afacan isteıniye 

pek cesaret edemedi. Ve masa 
fistundeki tuzluğa uzandı, kendi
ne çekti. 

Hasan Bey sordu: 
-Tuzluğu ne yapacaksın Afa

can? 

Afacan ezilip, büzüldU ve ce
vap verdi: 

- Sizin bana vereceğiniz yu
murtaları batıracağım!. 

Kunduralar 
Afacanın anneıi odada bir 

koku hissedince, burun delikle
rini kabarh: 

- Nedir bu pis koku? 
Afacan ıuıuyordu.. Hanım· 

teyze, sobanın yamna yaklattı. 
lç.-.l'iye baktı, burun deliklerini 
açıp kapayarak tekrar kokladı, 
anlamadı. 

Bu s~fer sobanın kapağını 

açtı ve hayretle geriledi: 
- Aaaa! .. 

Afacan köşeye blizülmu,, ma
sum masum bakıyordu. 

Hanımteyze sordu: 

- l.Jtanmu çocuk!.. 
kabını sobaya attın ha? .. 

Ayak-

Afacan parmağını dişleri ara· 
ama alarak başını eğdi ve cevap 
verdi: 

- Merak etme anneciğim .. 
Bizim Cingözün epey şansı Yar
dır. Baba ı kunduracılık yapıyor. 

Portal<al 
Muallim tale

beye dünyanın 

yuvarlaklığını ta
rif ediyordu. E
lindeki bir por
takala bir kannca 
koydu. Ve Afa-
cana sordu: 

- Söyle Afa 
can, şimdi şu 

kannca ne yapı
yor burada? 

- Söyleacne! 
- Portakala 

ağzının 

akıyor 

diın. 

auyu 
efen-

Ne Olacak? 
lmıet Afaca

na sordu: 
- Sen büyü

yünce ne ola
cakıın Afacan? 

aıyc ile yctiıir. 

- Ne yapsıa 

lar bir ıün lhım 

olur diye birik

tiriyorlar .•• 
- Ha, ha wr Cing6ı 1.. Benden de vur 1.. Athğın yumrukları 

ben sana ıonra iade ederim •.• 

- Cesur bir 
koca olacağım .. 

BiLMECE 

Yukanda glrdOğGntb murab
bada birer siyah parça •ardır. 
Bunları makula keahılz ft hep-
ıinl de IU'a lle yaplfbrum. Ga
recekthılz ki me sc»k tnlmll, 

--, 
HAYIR 

Hayır muallim bey hayır, 

Futbolc yasak yoktur •• 
Bu iıte bizi kayır, 
Bize çıkacak yoktur .. 

* Fak al ab hayır hayır, 
Bizi kenara ayır •. 
Ruslardan Bulgarlardan, 
Gol yedik cayır cayır .• 

* Bu iıi ne yapmalı ? 
Fikreti mi atmalı ? 
Zeki •iabey ne dersin ? 
Söyle kime çatmah ? .. 

AFACAN 
L __J 

Yamyamlar 
Bir gün eve iki ihtiyar Arap 

kadın eeldi. Bunlar Hanımteyze
oin eski ahbaplarındandı. o sıra
da Afacan mektepten gelmiı, 
gOrUltü ile bağırıp çaiırmıya, 
mektep marıları okumıya baıl•
mııtı. 

Annesi Afacanı korkutmak 
içjn: 

- Sus, dedi. içeride yamyam· 
lar var, seni yutarlar ha 1 .• 

iki Arap dadı, Hanımteyzenin 
bu sözlerini duydular ve fena 
halde içerlediler. 

Bu sırada Afacan içeri girdi, 
komodinin önüne oturarak kitap
Jarını karıştırmıya başladı. 

Arap kadınlardan biri arka
daşına: 

- Nasıl, dedi, bu çocuğun 
iyi ~tilbastısı olur değil mi? 

Otel<i tasdik etti : 
- Evet, bilhassa butları çok 

dolgun? 
- Fakat şiş kebabı daha 

lezzetli olur zannederim. 
Ben tencere kapamasını daha 

iyi bulurum. 
Ya şu yanakları ? 
Ya kulakları ? 
Ya gö:ı.leri ? 
Ya burnu? 

Afacan blltno bu konuşma
lara karşı birdenbire "Aaaaa) y 1,, 
Diye komodinin önünde devrildi 
kaldı .. 

Afacanın Vecizeleri 
Çocuklarla alay etmeyiniz, 

çünkü daha çok alay edilirsiniz .. 

* Çocukların güzeli bir bebek, 
yaramazı bir tehlike, akıllısı bir 
avukat, aptalı bir tahta parçası, 
pisi bir çöpll\k, oburu da bir 
beladır .. 

* Çocuk evin atqidir. Fakat 
tutuşturmaymız .•• 

" •· _ •a;_u. Bey - Ne o, iğnelerle ne yapıyorsun öyle Afacan ?.. • 
.. k>VOf'nın bal>... Gelecek aeneye demir parmaklık çıkacak 1 

dikit cUken bir ..... .aro
aecektlr, 

- Bak otlum, bak.. Burada kuş var ! .. 
- Bea kar11mcla yalnıa bir ku ıörUyorum resimci amca L •• 



1 

8 Sa,fa 

Hasan Ağa Abdülazizin Sadık Bir Bendesi 
Malıarrirl 1ıf. 

Her Hakkı Malıfuzdur 
-187-

Hasan Paşa 
Resmi üur.Yanı (Bl?§İktq Mu

hafız ) olan (Mtııir Hacı Hasan 
Pqa) om en mDhim vazifesi, 
Çarafan Sarayında mabbua bu
lunan (Beıinci Sultan Murat) ı 
muhafaza otmektt AbdWJıamit 
deYrinia en nl\fozlu ıahsiyetlerin• 
den biri olan bu zat hakkında 
liylenilen ı6ılere bakıhrsa, Ha
.saa Papya esatirJ bir mevki wer
•ek icap eder. O devirde iami 
hayşiyetle anılan ve hele Betiktq 
karakolunun ininden ıeçenlerin 
tOylerini ürpertecek kadar kor· 
kanç bir nam kazanm t olan 
Hasan Pq, tetkike pyau bir 
falıaiyettir. Kendimi. (Çorum) lu 
idi. Okuması yazmua yoktu. 
Mötir llniformuını taşıdığı za· 
manlarda bile Arap harflerile (8J 
•e (7) rakamlannı fasılalıca yazar 
ortalar1na bir çizgi çekerek (Ha· 
aao) ıeklinde imzdsanı atardı. 
Bayle olmakla beraher, derin 
dilşlloceli, muhakemesi kuvvetli, 
zeki, söz ai>ylediği insanlara kar· 
.cı nafiz, iri ve mütenasip vücutlu 
bir adamdı. 

Zaptiye neferHğinden yetiş· 
tiğine dair ıayi olan rivayetler 
yalandır. Çorumun bu TOrk ev· 
ll~ı, aef erlilde askere girmiş. 
Sırp ve Karadağ muharebele
rinde ve bilhatN etkıya taki· 
batmda temayDz ederek kolağalı .. 
ğa kadar terfi etmiı bir asker
di. Sultan Aziz onun birçok · 
menkıbelerini duymUf ve h0f8 

lif yerlerde karııaına çıkıp ıe- 1 
JAmlamak suretile bOnkann gö
züne girerdi. 

harp sıkııhğı zaman lıtanbulda 
kalmadı. Yine harp meydanlarına 
atladı. Bu harp meydanlan ona 
Dolmababçe sarayımn muhafız· 
lığından daha ıevkli geliyor, Bal
kanların tahikasıada Bulgar ve 
Sarp · kuvvetlerine kartı yapbğı 
harplerde temayllz ediyordu. Çok 

l'eçmeden bir rlitbe daha kazan
dı, artık Çorumlu Huan Ağa, 

Sultan Azizi esen rOzgArlar
dan bile esirgeyecek kadar 
ıeven Has11n Paıawn zıddma 
giden yalnız birıey vardı. O da 
( gilzergibı şahane ) de durarak 
olur olmaz şeyler için arzuhal 
Yeren birtakım eıhastı. Belki bu 
suretle padişaha bir auikut ya· 
pılacağanı da habnoa getireo 
Haıan Ağa, bu ıibi şllpheli et
haıı ıiddetle monetmişti. 

Her se14mhk resminde birçok 
arzuhaller takdim edildijioi gör
mlye ah,mış olan Sultan Aziz, 
yavaı yayq mllracaatlerin azaldı· 
ğım glSrllnce merak etmiı, bunun 
sebebini sormUflu. Bunları Hasan 
Ağanın meoettiğini haber alınca 
merakı artmıı, ondan da aordut• 
muıtu. Huan Ağa, kemali safi· 

yetle buna ceyap verdi: 
- Sayei şahanede hükumet 

var. Yol üstünde durup ta efen· 
dimi taciı etmiye ne hacet? 

Dedi. Fakat zeki adam, bu 
sualden maksadın ne olduj'uou 
da derhal biısetmifti. Çnnkll 
Sultan Aziz, mevkiine mağrur 
ve azametli bir padişahtı. 

Her ne şekilde olursa olaun, 
kendisine vuku bulan bir mllı'a
caaltan büyftk bir baz duyardı. 
Bu ıuretle paditah1, zeYkınd.m 
mahrum etmenin bir hata oldu
ğuna anlar anlamaz hemen bu 
hatasını tamire teıebbOı etti. El 
altından bazı erbabı hacat ve ib
tiyacatı teıvik ederek yine arzu· 
haller verdirmiye devam ettirdi. 

Bu ıekilde miralaylığa kadar 
terfi eden Hasaa Ata, Ramelide 

(Mirliva Haun Pa,a ) un•aaına 
aldı. 

( Arkuı Yar) 

lrlandada 
Kanlı 

Nüınagişler 
Dublio 13 - Binlerce genç 

Cümhuriyetçi tarafından din ter
tip odilen nllmayiı eanaaında ye• 
niden bir takım arbedeler olmuş· 
tur. Akşam yaklaıtıkça poliıler 
ıopalar)a hlicum mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Polisler, ıehrin merkezi etra· 
f ında kuvvetli bir set vOcude ge
tirmifler •• saat 24 te •aziyete 
hlkim olmutlardır. 

Bir kitinin 6ld0ift haber ve
riliyor. 40 yaralı vardır. Banlar, 
abataneye kaldanlmıtlardır. 

Ellzizde Tiyatro 
Eliziz, (Huıust) - Geçenler· 

de vil!yetimi&e gelen Kemal Sa· 

bir tiyatro heyeti pertembe ve 
cuma ıDaü Maarif Cemiyeti 
menfaatine talebelere bir temıil 
Yermiıtir. 

gitmesi . lzerine lstanbula getirt· 
mit. Belqiktq civarnrt muhafazaya 
memar olan Zaptiye Taburunua ===========-=-===ı:::ıc:::ı=====ı:::ı:a======== 
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binbapJıja) nail olan Haean Ağa ••f ••••••••,.....••••••< •••••••••••••• .. •••••••••··~··•••••Jı•• 
Sultau Azizi candan HV"r Ye • 

ona karp derin bir sada~t Ye 

muhabbet beslerdi. Efendisine 
bot g6rlbımok ve onu memnun 
etmek için gece aftndtız sarayın 
etrafında dolapr, sarayın etra• 
fından mlhıasebetaiz bir adam 
gf"çirmemiye çahıırdı. 

latanbul - ( 1 ~00 metre) 18 d&n 

18,45 to l.:ndar 111.ı (Nebil oğlu laman 
Hakkı B.), 18,45·19,20 orkestra, 19,20· 

19,•15 J<'r:rns:zca dMs (ilerlemiı olan· 

lara ınalısua), rn,45·20 orkestra, ~0-

21,30 eaı (Yesari Asım B., Hikmet 
Riza ilanım, Alcko, Yorgi Efendiler), 

2J ,8)·22,00 Orke11tra, Ajarall 'o Borsa 

haberleri, sal\f xyarı. 

15 T &frinisani Salı 

lnaat.•l UIOO ınıtre) - 18 dın 
18,46 e kadar saz ( Nihal hanım ) 
18,45 ten 20 ye kadar orkeetra 20 dın 
21,SO a kadar t:aı ( Bedayi! •utlkiye 
heyeti) 21,SO dan 22ye kadar lfatmazel 
Roıental tarafından alafranga teganni 
22 den 22,SO kadar Gramofon plWan 
Ajans ve Borsa haberleri, aaat ayarı.' 

Bilkreı ( 394 metre ) - 20: Radyo 
DarOlfOnanu, !0.40: Gramofon, tt: 

Dün De Yenildik I 

Fenerbabçe De Bozuk 
Bir Oyun Oynadı 

Hele ikinci Devrede Hiç Canlılık 
Gösteremedi Ve 2-1 Mağliip Olduk 

Bugün Taksim ıtadyomunda 
F enerbahço takımı Le.Uld takı
mUo yaptığı maçı iki sayıya kartı 
bir ıayı ila kaybetti. 

Oyuna saat on beıte Ye Refik 
Osman Beyin hakemliğile baılan
dı. Bulgar takımı Galatasaraya 
kar-tı oynıyan kadroyu aynen 
muhafaza ediyordu. F enerbahço 
ise Zekiden mahrum olarak ıu 
tekilde teıekknl etmiıti: 

HDHmeddba 
Yaıar Haıll 

Fikret Muzaffer C.Yat 
Şaban Lltli Mehmet Rqat Niyazi 

Birinci haftayim rtızılra karp 
oynıyan Bulgar takımı eply tehli
keler atlatb. Bulgar kaleclai Fik· 
retiaı gayet a1ize1 Ye kunetll bir 
şDtllnl, Muzafferin ıtbel ~·ktiii 
bir firlkikini bllylk bir aotuk 
kanlılık Ye maharetle atlattı. 

Denilebilir ki birinci haftayi
mln bQyllk bir lasmuada Fener
bahçe oyuna temamen hikim idi. 
Birinci Josmıa sonlarında F....,... 
bahçe topu elile dlaelta Bulpr 
sai açığının ortaladıp bir topu 
iyi kullanan Bulgar sol lnsaydinin 
aya;ile yedi. 

Bu gol hentboldn. Liyiameoin 
işaretlerine rağmen hakem Refik 
Osman Bey hatanın cezaamı ver· 
medi. Ve LAyismen hakmzbktan 
müteessir olarak bayrafl bıraktı 
ve sahadan çekildi. Bu golden 
sonra Fen erin bir iki neticesiz 
akım hariç haftayimln sonuna 
kadar oyun Bulgar takımının ha· 
kimiyeti alhnda devam etti. 

ikinci baftayimde F eoerbabçe 
rilzıAra kartı oynıyordu. kuvvetli 
bir rlzglr ve yağmur baılldL 

Birinci partide epiy yorulmuf olan 
F.,nerbahçe oyunculanmn yaziyeti 
yajmur Ye rllzgAr karp11ada bll
tOn blltiln fenalqtt ve oyun ta• 
mamen Bulg:ulann hakimiyeti 
alhna intikal etti. 

Bu sırada Bulgarlar ıoldao 
iakipf ec:lea bir akınları emum
da topu ofayt vaziyetinde alaa 
ıol &fliaD ortaladıjı e1Dada ikinci 
Ye IOD ıollerini yapblar. Hakem 

Bu alqam ~ .... ~ 

ELHAMRA'da 
"Adalar Sarkısımn" 

Mqbur ve blltllk Jlldızı 
LUPE VELEZ 
Şarlolarile... Dan.lull .... 

Kitarlarlle ..• 

KiRiK KALPLER 

bu ofsaydı da girmedi. 
Bu golden ıonra vaziyeti• 

vebametiai hiueden F enerbahçeli
ler biru canlanır gibi oldular. 
Bir akınları esnasında hake• 
Bulgarlar aleyhine bir firikik ce• 
zam verdi. Fikretin gayet gtızel 
çektiği bir tlltll Muz1ffer de gilzel 
bir temaıla topun istikametini 
değiştirerek kaleye soktu. Fener
bahçe ilk ve son golnnn kazandı. 

Bu golden •onra hakimiyet 
yine Bulgarlara geçti. Ve oyua; 
netice dejiımiyerek Balgar h• 
camlan arasında Ye 1 • 2 F enr 
rin ma;labiyetile Ye yine hakemlll 
hataaa olarak vaktinden bq daki
ka evvel bitti. 

Hakemin 1anht g6rllfleria• 
,.,._ F•nrbahp dlla bllhUll 
ik"iaci haftayimdeki çok bonk 
oyunile matlubiyeti lıaketmlftir. 

Lenld don cumaya auar1111 
daha dlzgllD bir OJUD oynada. 
Fakat ne olana olama alall, 
oJUDlannda hiçbir mana bulun
mıyan Lenki takımıaa matJGM
yeti bir tllrlQ hazmedemiyor. 

Son ıBz olarak futbolealard 
bu iki dersten ibret alarak 
çok çalıımalan llzımgeldifinl yr 
zıyoruz. 

Çtınkli bu işte yalnaa çalapo 
kaıanır. 

Cenevrede 
Kargaşalıklar 
Devam Ediyor 

Cenevre 15 - Vaziyet, kur 
şıkbr. Toplanblar yapılmanm• 
menedllmq olmasına ratm
nDmayifçiler, dtln Qleden ıo 
tramvay servislerini durdurm11ı 
muyaffak olmutlardır. Saat 20 
dojTu 100 kadar nUmayiffl, 
.. Enternasyonal ., martını çajlrr 
rak ıokaldan dolqmttlarcLr. 

Valn kantonuna memup kı~ 
at. itfaiye hortumlarud ııkm_,. 
ıuretile imibab temin etmiflerdit• 
Nllma)'İlçiler, hortumlara patlat' 
mak istemİf)er, arkerf kıtaat ı 
ı& takarak hllcam ebnİftİr. 
çok alimafİKİ)er teyldf edilmif • 

Türk Maarif 
Cemiyeti 
-----

Eşya Piyangosunda Kr 
zanan Numaralar 

Sultan Aziz karadan bir yere 
selAmlık edeceji zaman liasan 
Ağa ata biner, evvel& DolmabaJı.. 
çe Sarayının saltanat kap ... ndan 
çıkan efendisini aelAmladıktaa 
sonra, d6rt nala hayvanuu drer, 
keatirme yollardan geçer, mubt ... 

BGkret ( 894 nıetrı) I0,40: gra-
Romanya halk maıikiıi 21,SO: Konfe
raaı, 21,45: Şarkı konseri. 

llelırat - ( 780 ••tr• ) 20: Kor• 
orkestrası, 20,5: Gramofon, 21: Ke· 
man koo1erl, 21,30: Muubabe, 22,10: 

Arjantin 'in bir melodiai olan 
·tt, ahenktar filminde. 

hAıretea ı ÇELiK m .... I imali, 
lıtlmaU (Ufa fenni film) Ya 
Paramount Juroal haUlaasır 

.. -~ dlaya haYadülerl. .. _ .. 

D.. .. . . . ' 
uşunmeyınız .••. 

Kiuya verilecek 
eviniz 

mi var?. 
- K irıı. ile tutulacak 

• parııman 
ı ı arıyorsunuz? .. 
S.ıtılacak 

.,,anız 

mı var? ... 
Y ksa 
kelepir 

mi ıstiyorsunuz ? ... 

Son Posta'nm 
KUçtlk -llAnlllrına müracaet ediniz. 

Paurt•l • P ..... •b• 

mofon, 21: Salon orkestrası, 24.80: 
Milııababe. 21,4 l iki piyano. 

Belırrat - ( 431 metre) t?O Alman
~a ders. '10,5: Seı koneeri. 

Roma - ( 441 ınetn) 11: Haber 
ve gramofon, 21,fO: Kitap ve muhar
rir, 21,4ö: Hafif konaer. 

Prat - \ 488 metre ) 20.0j: Brü· 
no'dan nakil, 21,80 orkestra. 

Viyana - { 517, metre ) f0,41S: 
Salon orkestraeı, 21,30: Komedi. 

Peıt• {650 metre) 20,45: Org 
konseri, 2~, 15 cazbant, 24 çıgan. 

VarfOYa - ( 14,U metra) 21: Siy· 
ah Marzanna lıimll bir opera !3.15: 
Salon orkolitrası, 24: Dans havaları. 

Berlln - ( 16,86 men ) ·20 den 
itibaren rraaotoa Ilı ıtt.ıer. 

Cığan. 

Ro111a - ( 441 wetrt ) 11,4~: Le· 
bar'ıo Lükaemburg kontu iımfadeld 
opreL 

Prat - ( as metre) 20: orkeııtra, 
I0,80r Bratfılavdan nakil, !?3,2G: ıen 
muıikl. 

VIJ•D• - ( 617 metre ) 19,55: 
konferans, 81,15: Opera parçalan 
23,30: Aktam konseri. 

P.,ıe- (G50) metre '20: konferranı, 
20,5: Spor haberleri 20,45: ne,e veren 
havalar, 22,40: Çıgan orkeatraaı. 23,30: 
harff muıikL 

Yarı"• - ( 2411 metre) f0,25: 
Komedi, tı halk konseri. 11.05 
orkestra. 

a.a. - ( 1836 ........ ) 11: 0p .. 
radao naklea Wamtmta Operua. 

IMDIN 
KORSAN KRUVAZOR 
--• _§ebzadebafl 

IDLAL Sinemasında 
geliyor. ~--• 

PEK YAKINDA: Çingeneler geliyer ... 

RODE-SANDOR 
MEŞHUR ÇiNGENE ORKESTRASI 

letanbalda KEMANLARILE... MUGANNILERb..E .. flael 
çlNGENE SENFONiLERiNi placaldardır. 



• TlMURLEN 
BeJ~~~dın Huzu;~;daki Bu Hayvan Köp~k 8!'-1~~·
Eğlence Devam Ediyordu dır.Buna Mukabıl Kafinu 

Her Tarafı Faydalıdır Bununla beraber Timur, hay
retini Ye bayraniyetini çarçabuk 
gidererek onu ezilecek bir dtıı· 
mau gibi temaşaya almaktan reri 
kalmıyordu. Kendisine çoban 
diyen, ah·r uşağı diyen iıte bu 
aakin dudaklardı, " karıların brş 
olıun ,. diye haykıran yine bu 
Takur ağızdı. Bunları düş6nilr 
düşünmez o dudakları cımbızla 
parça parça koparmak, o ağza 

ateş doldurmak istiyordu. 
Likin tahammül ediyordu, 

alelide bir ~sire yaptlmıyacak 
muame eyi ona layık görnıilyordu. 
Zihninde tasarlad-ğı ceza, Beya
zıdm sarsılmaz metanetile ve 
gösterdiği küstah ctır' etile mut~ 
nasip~i, o cezayı - bntnn şidde-
tile - vermek için en mOnasip 
lamanı bekliyordu. 

Ahenk Ye ifret, 1ıittikçe çoia
lan bir coşkunlukla, salonu aar
mııtı. Sakiler, muhteşem Şebin-
taban azametini temsil ettirmek 
fikrile, her kadeh başına değiıi
yordu. Bir gelen bir daha gel· 
miyordu ve bir görünen kostftm, 
bir daha görünmüyordu. Bu de
ğişiklikler hakikaten J:arif bir 
feydi, orada bulunanların kafa
lar.oda seyyal k:n sikuıahlar ya· 
ratıyordu ve her kafa, san yeıil, 
mavi, kırmızı hatıraların zincir
lenmesile renk mahıerine dönll
Jordu. 

Timur, çalımlı mağlubun ıa
rap 6nünde de ağırl ğım kaybet
ınediğini görünce hamlesini ta
teledi: 

- Kalgı, kalgı! dedi, Emir 
hazretleri ondan da haz alırlar! 

Şimdi danı baflallllflr. Bu 
dans, g6vdelerin ileri, geri hare
ketinden, eğilip kalkmaıından 
ibaret delildi. Rengin ve nurun 
•lele verip ylrllmelİ, kınhrcuma 
lııvrılıp yine dnzelmesi, uçap uçup 
Yere yayılma11 idi. Birçok çiftler, 
hazan birl1'şerek, bazan aynlarak 
Ye birleımelerinde de, aynlmala
r.nda da göz kamaıtıncı pırıltı· 
lar resmederek salonu - heyecan 
•eren - efaunlu bir hava ile dol· 
durmuşlardı. Bizzat Timur, o r,İ· 
hayetsiz vekarına raP.en, mllte
haasis oluyordu. Saçlardan, g6&• 
lerden, dudaklardan, gerdanlar
dan, kalçalardan, ayaklardan tu· 
tulmaz bir şelale gibi akıp giden 
renk renk parlayıfları zevk ile 
takip ediyordu. 

SON POSTA 
y •Yllal, :)l7uJ. Handla Y• Halk 

suete.I 

idare: tıtanbal ı Eatt ıap:~ı 
Catalçeıme IOkafl 

Telefoıu lltanbul • 20203 
Potta kutuuı lltanbul • 7 4 t 
Telgrafı htan b11l llONPOSTA 

ABONE FIATI 
!_!>RKIYE ECNEBi 
1co0Kr."° t Sene 2,CO Kr 

7eo .. e a., 1400 • 
400,. 3" eoo. 
1ao .. 1 " 300 • 

8 ... n evrak geri verilmez 
n&nlardan mes'uliyet aluımu 

C.•ap için mektupl ara (8) kuruıluk 
A dul tı&.eal l&zımdır. 
clıea 4•1iıttrllmeal (20) hnıftur. 
Caa.te~ 'akan ....._ "~ 
1a&taa laalaıan aahfm ft ı-t•.ı.. 

aittir. 

Beyaz t ta onun kadar müte
haıaiıti. Bu canh ptrılt ; hal lar 
llzeriode uzayıp kısalan, yayılıp 
toplanan bu yıldız kiimesi onu da 
heyecanlandırmıştı. Vaktile kendi 
sarayında yapt rd ğı oyunları ha· 
t rlıyordu. Şu kadar ld orada, 
o yıkılan sarayda emir veriyordu, 
raksı durdur Jk veya coş un
Jaştırmak ha' kı, kendi elinde 
bulunuyordu. Şımdi yaln z görücü 
vaziyetinde idi, ağzını aç na 
değil neşesini belli etmek bile 
el nden gelmiyordu. Bu, bir elem· 
di, yan ııda sevgili OJiveran n 
bulunmaması ise her neşeyi öldü· 
ren bir hicran yaraıı idi. 

iki hükümdardan baıka, ISbnr 
aeyirciler bazlarını saklıyorlardı, 
bir gölğe gibi duygusuz görUn· 
miye çahpyorlardı, heplİDİD ıc6zil 
önlerinde idi, raksın nuruau 
ve ateşini t izlice içlerine akıtt
yorlardı. Şahinşahm hatmeti Ye 

o haşmete )<arşı besledikleri de
rin aaygı, onların hepsini titrer
ken sakin ve yanarken Kayıtsız 
görünmiye mecbur ediyordu. 

Raksed n r de, aralıl aral k 
değiıiyorlar ve her takım, uça 
uça kaybolan bir ,eoap yığını 
gibi saloud n ayr.Iarak yerlerini 
bqka renkte, b şka ırddayqta 
kümelere b raltıyorlardı. Her de· 
ğisen takımın ardında yeni bir 
dki müfrezesi salona &iriyor, 
Bayaz ttan başlayarak blltllo or• 
da bulunanlara şarap ve kımız 
dağtıyordu. Saz, nağme ve raks 
artık tesirini gösteriyordu, bU
kümdarlar bile bqlanDID dön 
düP.oU hissediyorlarda. 

İşte bu sırada Timur elile bir 
itaret Yerdi, rakseden kızlan aa
londan ç•karttı ve Bayazıda d&
nerek maaalı manalı glilümsedi: 

- Anladım, dedi. bunlardan 
bazalmıyonwnız, nepleamiyonu
nuz, ırize bir baıka etleace ıöa
tereyim: 

Bu s6%, bil emir yerine ıeç
ti ye alonun kapıya kartı gelen 
tarafındaki som perde birdebire 
açıldı, baştanbaşa tüle sarılı ve 
yhtl kalın bir peçe ile 1Srt6lft 
uzun boylu bir kadın g&ilndft. 
Arkasında iri kıyım ;ki k61e var
dı ve kölelerin ellerinde yalm bir 
kdmç bulunuyordu. tik bakııta 
k61elerin kadına bati•, onunla 
birlikte vazife g&rmiye memur 
birer oyuncu olduğu zaunolunuyor-
du. Ukin dikkatli bir g6z, onla
rın kadını tazyik ve tehdit ettik· 
lerini anlamakta ~Ulk çekmez
c!i. llakıılan amirdi Ye kadın, o 
baklflann, yahut o yalçln kıhç-
1.ınn tazyilu altında hareket edi· 
Jor aibiydi. 

( Arkuı TU) 

Şimal Amerika11nın Nisi gibi, J 
Akdenizin Mavi sahil dedikleri 
cennet kadar güzel luyılarma ben• 
ziyen ve kıt, yaz değiımiyen çok 
ıtrin yerleri Yardır. Miyani, Palm 
Biı, Yaksonvil, bu güzel kıt'anın 
belli bqlı eğlence şehirl~ridir. 

Hilkatin h'lyret edilecek bir bab· · 
şayişi addebilmek lh mgelen bu 
şehirler kıt nedir ? bil~nezler. 
Yaz n, deniz suları o kadar ı.

cakhr ki ı aklığı 30 derece) i geçer. 
Tatil mevsin inde, hemen bfitiln 
Amerika bu sahillere taş nırlar,çün· 

kO deniz vard r, güzel bav.1 vardır, 
eğlence ve istirahat vardır. Fakat 
tabiatin verdiği bu güzelliği bo· 
DA tek mahzur, köpek bal kla-

tir. içlerinde 70 - 80 aanUmden 
tutunuz da boyları 12- 15 met• 
reyi bulanlar dahi vardır. 

Köpek babiı, bir kıımı ı•kin 
olmakla beraber ıon derece aç 
gazln bir hayvandır. Cam Ye 

poraelenden baıka midesi, her 
maddeyi eritip hazmedebilir. 
Hatta kurşun ve çeliği bile. 
bazım halinde midesini istiJA eden 
aalyenin hAmız kuYveti okadar 
büyüktlir ki hayvanın ifrazatile 

beraber çıkan yutulmuş cam Ye 
pors lenlerin dUmdllz ve erimiye 
yüz tuttukları görillllr. 

Köpek balığ nı iki tnrln avla-

ar. Birçok bGy&k denizlerin 
yaladıta Ahlller aibi Amerikanın 
Flori da yanm adan da köpek 
balıklarile abJuka edilmiJtir. 

••• klpeklNıUlt •Yl•lllrk ... 
ı 1orlar: Ağ Ye olta ile. 

Bilhaaa bu bahk yumurtala· 
nnı u derin aulara bırakmayı 
tercih ettiği için, Florida sahilleri 
cidden tehlikeli bir hal alır. Fa
kat köpek bahklarıruu hah ı için 
deniz banyosundan mahrum kal· 
mak da milmklin oiamıyacağına 
ıöre, Amerikalılar, bu tehlikenin 
iSnüne, p!ij kısımlarını gayet uzak 
mesafelerden ağlarla çerçeve
lemeyi düşllnmüşlerdir. Fakat 
köpek balıklan, çok aç gözlll ve 
mert baranlarchr. Buan bu ağ
lan delip geçtikleri olur. Buna 
mani olmak için hafif sandallara 
binmif bir takım g6zclller, mu
ayyen meufeler clahiliade ajlara 
nezaret ederler. Böyle bir hlcum 
Yaki olar olmaz derhal p1'j hat.. 
lnnını haberdar eder, halk deniı
dea çekJ"r. Aksi takdird~ her 
banği bir ihmal, bir veya birkaç 
balanın haJabna mal olabilir. 

Fakat Amerikalılar, köpek 
balıklanna mldafaa vuiyetinde 
kalmayı da muvafık görmemişler· 
dir. Çlbık8 her gtln miktarı artan 
bu tehlikeli hayvanlara karşı ta• 
arruz etmeyi dDtllnmUılerdir. Bu 
yüzden, köpek balığı avı kısa 
zamanda inkifaf etmiı ve çok 
kazançlı bir it haline gelmiıtir. 

Şimdiye kadar sayılabilen 
cinılere göre, ytiz elliden fazla 
köpek balıiı neYi tupit edilmir 

Kullandan oltanaa bOytik teli 
40-S> santimi bulur. Ucuna bir 
parça Fok denilen balıiın yalın
dan veya ölmüş at eti aeçirilir 
ve ıuya bırakılır. Oltanın yemle 
kapanması şart değildir. Fakat 
ip ıağlam olmalıdır. Onun için 
ince tel halatlar kullandır. K6pek 
balığı tereddütlü bir hayvandır. 
Oltaya yaklaşır, bakmıya başlar. 
Koklar, yemin etrafını dolaşır, su
yun ıeyrile yüzen oltayı bir miiddet 
takip eder, sonra birdenbire llxe.
rine atılır. O!ta, yem ile b.?raber 
gırtlağının d~rinliklerine inmiı ve 
inerken boğa.:ına saplanmııbr. 

Can acısile ipe asılar, gerer, ko
paramazsa birkaç adamın yardımı 
ile güverteye çekilir. Fakat deh· 
tetli çırp1D1r. Kuyruiile bir vu
ruıta bir adamı aldlirdllğO vakidir, 
Fakat bu tehlikenin lnDnU almak 
için uzun atırlar1a bel kemiiine 
vurularak kırılır, wllcudu hareket 
edemez bir bale gelir. Bir defa 
oltayı yutarak ipi k.rmıya muvaf· 
fak olan K6pekbalığınm ikinci bir 
oltayı :yuttuğu nadir değil
dir. K6pclcbabkları, umumiy~tle 
insana hUcum ederler. Fakat ağız
ları altta olduğu için a vlanna 
saldırırken yana yatarlar veya 
arka üalU g~lirler. Bunlardan (in· 
sancıl) olmuf balıkların kol veya 

a ak kapanları çoktur. Hatta l 2-15 
metre uzunluğundaki Köpekbalık· 
larınm bir adamı umumi beyetile 
yutup parçaladıkları çok görül· 
mottilr. 

nıBalık 

Fran11zlar bu balığa Röken 
derlec, bu iımi IAtinceden almıı· 
lardır. Çtınk6 IAtince ö!iller için 
okunan duaya Rökiyom derl~r. 
Bir k&pek balığile karıılaşmayı da 
mtlmle karıılqma addettikleri 
ıçın bu iami kullanır.ıılardır. 
Bu hayvan bu kadar iğ nç ·ve 
tehlikeli olmasına rağmen vücu
dünün hiçbir parçası at lmaz. 
Her tarafından istifade edilir. 
MubtcJif kısımlarından gayet mQ.. 
kemmel bal kyağı ve l azan ke
man teli yaparlar. Derisinden 
ıayet dayanıklı kösele y pılarak 
ayakkabıcılıkta ve ıaraçlıkta 
kullanılır. Mide ve bağırsakları 
koyun ve keçi derisi ayar oda 
deri yaptlmıya yarar. Kemiklerin-
den çıkarılan yağ, saatleri yai· 
lamakta kullanılır ve fevkalide 
ince bir yaid r. Kanından ç·ka· 
rılan kola o derece mnkemmef.. 
dir ki tayyarelerin paletlermi ya• 
pııt rmakta kul:anıhr. İ!k~leti ise 
dövlllmek auretile mükemmel bir 
gübre haline getirilir. Çünkl 
yüzde 16 azotu ftrdır. 

Denizin en iğre .ç ve en teh
likeli hayvam, sanayi hayatında 

d~nyanın en faydalı ve hiçbir 
tarafı zayi edilmemek lb• ıgelen 
kıymetli bir u .• sur tela kı edi· 
liyor. Fakat hayat ınız n ari liği 
sa-'e buna inhi ar el"' i ·ne iyi. 
Fakat ne akla gelmez e••ler yi
yoruz ki oo!.arı hazırlanı ken gör
sek kim bılir nas i rabataız 
oluruz? 
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Küçük llinlar 
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-156- Yazan: Ceneral Oglander 

Boğazların Müdafaası 
Tehdit Altındaydı 

[ 
Fagdalı Adresler J 

-----
Dr. Gallp Hakkı Dahllt va çocuk 

hutalak1arı. Sabah 
aktam •vlnde ( Topkapı Tram. CacL 65 ) 
Cuma, ııa.z.:ırdan gayri 2 • G muayene
banoslndc ( Aksaray, Etom Portov OC'" 

eczasi arka sokak ı ı ) 

Asgari ihtiyaç olan ikl fırka· 
dan bir taneaini kat'ı surette vade
den, kendisine bir an evvel bare
kitı muvaffakıyetle Mtama erdir
meyi emreden ve ayni :ıamanda 
bu harekatında muvaffak olama
dığı takdirdo hllkömetin Çanakka
leyi tahliye etıneıi ihtimali bulun· 
duğunu ima eden bu telgraf, harp 
ıahneıinde bulunan bir başkuman· 
dana da pek cesaret telkin ede· 
cek mahiyette değildi. Anlqılan, 
mesele müzakere edilmekte olup 
Jakmda kat'i bir tekil alacaktt. 
Binaenaleyh şimdilik bqkuman
danın yapacağı yeglne tey, 
aevı.il hDcumlarla teıebbla ka
blliyetinl kendi elinde ve yarım· 
adanın cenup lnammda biraz 

taba kıpırdayacak aaba kazanmaya 
çalışmaktan ibaretti. Ve bu fikir
le de Lort Kiçnere ~u telgrafı 
ı&nderdi: .. Hem,kadar fada 
kuvHt . lıtedim iıe de, me•cut 
kunetlerle elden geleni yapma
dığım kanaatinin hlaal olmamumı 
rica ederim. Her geçen gnn için 
•aziyeUmiz biraz. daha düzel

mektedir." 

Filhakika bu telgraf milballja 
değildi. Helleı cephesindeki in· 
ıiliz ve Franııı. k•taatının man~ 
Tiyah tekrar yllkselmiı ve kllçOk 
kllçük muvaff akıyetlerle cephenin 
•aziyeti oldukça ıslah edilmiıti. 
Anıac'ta A•uılralya ve yeni 
z~l&ada kitaatı cesurane bazı 
hticumlar yapmıı •• siper 
kazarak mevzilerini tahkim 
etmişlerdi. Maamafih keudilerine 
takviye kıtaatı gönderileceği kat'I 
bir surette . ıdedilmemiı bulun· 
duğundan, harp sahasma yeni 
bir Türk kolorduıunun daha 
v. r.ıl olduğu haberi efrat ilıcrİD'" 
de biç te iyi bir tesir yapmamıştı. 

Mayıa Ayında Anzac'tak1 Vaziyet 

Avustralya ve Yeni Zelloda 
kuvvetlerini Anzac'ta karaya çı-

karmaktan ma sat dOımanrn mu· 
vasata yollarını tehdit ederek 

Helleaten yapılacak asıl taarruzu 
teıbil etmekten ibaretti. Tahmin 
edilmiyen kuvvetli bir cereyana 
kapılarak karaya çıkmaları takar· 
rOr eden noktadan bir mil daha 
6tcye ıllrilklenmelerl ve nihayet 
karaya çıktıkları arazinin arzettiii 
fevkallde mDtklilit yllzDnden· 
Avustralya kıtaatı kendilerine 
tahsis edilen hedefe va11l olama· 
dalar ve çıktaklarının haftaıında, 
aahilden ancak 1000 yarda kadar 
iı.riledikten sonra Tftrk ku•vet-

Resim Tahlili Kııpona 

'l a.tıiatiniıl ~jtren no.c !ıtlyou&ıM 

rcsmlnb.i S adet ı.: upora Ut bi:· 

l.kte cöndcrinlı Resminiz 11ırı.7 • 
ilbiıfü n Jule edllnıeı. 

:.ım, mealok 
' eya ean tat? 

ı.ulunduğ ı 

uıomlcko~ 

=- ==--- r 

turuJh&.t 
1 umukabillndJ güudor. obıt '· 

leri tarafından muhasara edildi
ler. Buna rağmen kazanabildikleri 
sn11ada bllyllk bir azim ile tutunup 
< Uşınanı her an tahliyeye munta
zır bir halde bulundurmak ıure· 
tile, Avustralya ve Yeni Zelint 
kuvvetleri mayıı ayınm o tehli
keli gllnlerindo cenuptakl arka· 
daşlarına bUyUk yardımlarda bg. 
lunmıya ve kendilcrindan çok 
bOyDk miktarda düşman kunet• 
lerini asıl harp aahneıino git· 
mekten menetmiy• mu•affak ol· 
dular. 

Boğazların mOdafaaaıoıo can 
damarına tehdit altında bulundu· 
rap arkadan daha fazla kıtaahn 
aalimen karaya çıkabilmeai için 
bir •etir hath tctkil eden Anzac 
kuvvetlerini TOrk kumanda he
yeti de Helles'teld İngiliz •e 
Fransız kuvvetle.rinden daha teh
likeli tellkki ctmiye batlamııb. 
Anıac'taki ateı battı baza 
noktalarda Türklerin Kilye kar
fezindeki erzak vo levazım 
depolarından d&rt bet mil ve 

boğazlara bmamen hiklm bu· 
lunan sırtlardan da ancak birkaç 
yarda mesafede idi. 

Biraz evvol izah edildiği •eç
hile Jeneral Hamilton da asıl 
darbanın buradan vurulmuı hu· 
auaunu dütilnmiye baılamııta. Fa· 
kat kat'ı karar verebilmek zamam 
henUı gelmemişti. Şimdiki halde 
ve bilhassa Abibaba ıirtları tll'" 

kut ecHnriye kadar Jeneral Bir
dweood kataatınm fİmaldeki dllş
mam tevkif etmekte devam et· 
mesine karar verdi. 

Binaenaleyh bUtlin mayıs ayı 

müddetince Avuıturalya ve Yeni 
ZelAnda lutaatmm faaliyeti karar· 
gih: umumiden jeneral Birdwoota 
verilen atideki talimata inhisar 
etti: 

"Emri ahire değin tarafınız
&m hiçbir ileri hareketine teşeb· 

blis edilmiyecektir. Maamafih 
ileride yapılabilecek barekAla tes

hil için ele geçirilmesi IUzumlu 
olan noktaları zaptemek ve cep
heniıe büyiik düşman kuvvetleri
ni celbetmck •çın yapacağınız 

kUçDk ve mevzii hücumlar buna 
dahil değildir. Bu suretle hare· 
ketiniı yarımadanın cenu~undaki 
dllşman taı:yıkmı tahfif edecektir. 
Binaenaleyh şimdilik rolünilz 
bundan ibarettir . ., 

Auzak kuvvetlerinin Gelibolu 
yarımadasında iıgal etmekte ol· 
dukları küçücük sahat kaidesi 
deııiı aahilini takiben J-5 
mil uzunluğunda ve ıirvoıi de 
sahilden bin yarda me.afede 
Qninn's noktasında bulunan bir 
mt\sclleı ıcklinde idi. Dnımana 
karı• olan iki dıhndan en uzunu 
olan cenup tarafındaki dıh takriben 
2500 yarda uzunluğunda olup 
Bolton ıırhnın eteklerinden Qu
inn'ı noktasına kadar imtidat 
etmekte idi. Mlisellesin kıara dıl'ı 
ise J 200 yarda uzunluğunda olup 
Quin11's noktasından Garba doğ· 
ru uzayor, Monash deresinin baı 
tarafından ve Wicber'• sırtmın üze· 
rinden sceçcrek denize iniliyordu. 1 

(Ar kat 'fHI') 

DOKTORLAR 
Dr S.b 1 O ( Oııeratör ) 

· r aman Sirkeci 
Şablnpaşa oteli kartıemda .. Dervişler 
sok. No. ~- Öğleden akşama kadar 
bilfimum barict ve ;kadın bastalikları. 

Dr K 1 N 
Cilt n anı.r.

. ema url YI haatahklar 
miıtebıısaısı. Beyoğlu, latiklM ca.ddosi 
Abdullahcfondi lokantası ittisalinde 
Romoli llan No. 16. Her gün Oğloden 
sonra 13 1/2, 20 1/2. -------

Dr. Mehmet AH Bevliye mDtehu-
aıaı, Sirkecideki 

rnuayonoha.neaini Eminönü hanına 
(sabık Knrakaf) naklctmi,tir. kabuh 
bcrgUn öğleden sonra. 

Dr. M. Nahabelyan Emraa dahiliye 
zülırcviye ve ltadııı lıastalıklan teda• 
vibaneai. Boyo~lu, Sakız Ağaç No. 5. 
Kabul saati: 9·12 ve 14-21. 

Dr. RefH Kadri Bn11ye 
mlltebauıat 

Sirkeci, 'frarırvay durağı, No. 8. Her 
gfln sabahtan nktam l kadar. 

Dr. Sabih RUftU 
Muayenehanesi: Babçokapı, Dr. 
yan Hant No. 3 • 4. cumadan 
her gUn 9 • 18 e ı.ailar. 

rt&r

maada i 
Dr. Kenan Haaan Röntke• •• 

Radlum 
mnteh:ıssm. Avrupadan ıwdetlo yeni 

getirdiği aletlerle basl."\lntmı yent na.k
lettiğl Glorya sineması fevkindeki mu· 
:ı.yenehanosiaıde bor gOıı kabul eder. 

Hastalara bllyük suhulet göstermektedir. 

Dr. E. Orfanldl• Cilt •e Zllbrnl bu-
talıklar aUteba .... 

Cumadan mada borglln salıabtsn ak· 
şama kadar hastalarını ksbul edor. 
Beyoğlu htikl&l caddosl No. 251. Tel. 
Beyoğlu 8734. __________ , ......... _._ -

1 il SUI R8atkea 
sma • •rman mllteba ... aa 

Cagaloğlu, Baha bey apart.ımanı 17 .. 21 
Yeni ı;otlrdiğ"i son sistem maklnosile 
lıer gün sabahtan ak,ama kadar haa-
talarıuı tedaTİ eder. 

Dahll1 Ye Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm haatahklan tcda-

vlhaneal 
muaycuchaucsiui Fatih Tramvay istas
yonunda Sırrı Envor ocunO!l bitlti~in· 
do 25 No, 1ı c Azim • apartımanının 
birinci katma nakletmlıtlr. Bergün 
13 ten 21> ye kadar • 

Dr. Ahmet Vicdani !'dua1etııehaneaial 
Veaaecllerde 

Letafet aıMrtwanmm 2 inci kat 2 fncl 
daire11ino nakletmi9tlr. Cumadan ma• 
ada hcrgüıı 8 12 vo 14-20 o kadar 
Paı:ırtosl gUnleri meccanfdir. ' -
D 

ZI Naki Haseki haataacal kulak 
r. ya boğaa, burun mlltehaaaa94 

?ıtunycnchnne: TUrbc, Babıali cadde.si , 
No. ıo. Tolclon: 22587 
-------~-----~~-;;-----------~ ÖperaUSr 

Dr. Halli Sezal ı.tanbul ı Dlna7olu 

Eu..iu Pı~ aoka~I, No. 20. Hergün 
l - 7. 'l'olcfon : ~3390 ----

B 1 ~ ki Cilt n dh· Dr. •h•tt n ..,-v rHt hutalık-
lurı roliltehaesı. An kara caddesi Me
serret oteli karıısında, Avni Boy 
apartımanı Ko 1~5. Hergıın 2kıama 
kadar. 

Dr. AH Mazhar Sabahta• öileya ka· 
darı Takelmde Alta 

ımruınk ıı.:ığaza üstünde 1 inci katta 
Üğledon sonra: Fatihte, Tramar letaa· 
) on uııdald rnua~·enoha.ncsindc. Tol.223G9 

Dr Muammer Nurı Operatör o .. • rolas teaul-

11 haatalıklan mütehıı.ssm. Harbiyede 
tramvay durağı karşısında No 55. Sa· 
lı ve Cumadan mada hergan 14·20 ye 
kadar. 

Dr Muhip Nurettin ZIJhrevf hu· 
• talıldar. Babl-

all caddesinde Gayret kUtUpbanoai 
lttisalindo 9 dan G ya kadar. 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal ZIJ• K8prUbq., Em•nhl 

Han 2cl lr.at No. 4 
Hastalartnt her gün 9 1/2 • 19 n kapa 
kabul TO tadavt eder. 

Hurhayat Hanım Beyoilu, 
Tevtoııya 

kartıaında No. 472. Cumadan maada 
her gQn 10 .. 19 a tadar haıtalannı 
kabnl ve tedaTi eder. 

PUzant .. mhvan Beyeflu r.tlk1l 
ı C.d. 11111- Ra 

yanıntlaki 28 No. lı apartımanın 1 el 
katına nakJolunup her gOn hastalarını 
kabul eder. 

------------------~---~·----
Mu zaff8 r HU•nU r •• ı::'.4!."No. 
2 Nuri B. apartman kat 1. herglln sar.ı 

9 dan ::?O ye kadar, .,.. fovkalidı ahnl
do geceleri dabl haatalarını kabul eder 

k .. En ÇeaberUt .. 
em ver Turu aparbaaaı 

1 inci kat. Her gün aaat 9· 20 ye kı.· 
dar hastalarını kabul -ve tedavi eder. 

Tevfik Rıza Karakl1 t.ramYRJ clu
rak maballl No. 3. 

Hergün cumadan maada 8 den !?O,SO a 
kadar hastalarını k&bul eder. ---------Fahri Balaçekapı, Kaualrd All Rbıa 

mU..a tH•lDla U.tllnde, 
Jııet Bey Han. Her glln saat 10 daıı 
19 a kadar. 

BUny•mln latepan Cafaloiluııcla-
ıd nbtlc Şark 

Ec:ıauesi ııahlbl. Gedikpaıa, lılUsellim 
sokak No 20 Her gllo, cumadan maada 
s:ıat 9-20 ye kadar. 

1 •-vkat lttanbıal Aakara cacL 
• vw Telı 20049 

latanbul ve Parls Fakültelerinden 
mP-zun. Her gUn 2 • 6 ya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Bedri Hakkı Kadıur 
Alta70 

Cuma. ve paıardan maada ber gan 

saat 9 dan 20 ye kadar. 

Robenaon Avnecıvan Paaıaltı 
" ı Harbiye• 

i"a.tllı Tramvay istasyonu k:ırıısında 
No. 67. Kabul saatleri : Hor gtın 9 • 12 
vo 14·f2. Cuma ve pazar öğleye kadar 

Ahmet Hikmet Sirkeci DISrtyolataı 
Bqlr Kemal Eeau..ı 

ı.ar11B1nda No. 4. Her gün Hat 9 • 20 
ye kadar baatalarrnı kabul eder. 

HUsnU Mu8tafa Akearay, Ordıa cacl
deal, Paur ••halli, 

Halil boy apartman 2 inci kat. Buta
larını bergOn kabul vo tedavi eder. 

Adll Topllaıae, Boiaikuen 
c:addul Nö, 89 

Borıüıı saat O dan 18 o kadar basta· 
larım kabul TO tedavi eder. 

Or. Çlprut Orahalm .e Fraae11. "-hH Ki il Karakl1 Tllnel 
lıastanolori cllt, aç, frengi ve belao· ..,. m karta•u•da No. 21 
ğukluğu 1 inci 61nıf mUtehass111. Be- He,· gün sabahın {) und&a aktamm 
yoğlu, Asmalı Mcsçit., Atlas Han. •rot. ı 9 una kadar hastıı.larını kabul ve 
43353. ted:ı.vi eder. 
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İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

" 1455 çift kundura pazarlak suretile kırdırma ilam,. dır. 
ı Gümrük kıt' al arı için ntıu alınacak 1455 çift kundura 

2 

3 

4 

5 

pazarlıkla kırdırmaya konulmuştur. 
Kırdırma şartları klğıdının tasdikli ıureUeri lıtanbul 
Gnmrnk Muhafasa BaımUdilrlllğU ıatmalma komisyonu 
kitabetindeu alınacaktır. 
Kırdırma İstanbul GDmrUk Muhafaza BatmildUrlUğüude 
kurulacak alam salam komisyonu tarafından yapalacakhr. 
Kırd1rma 19 l I 932 tarihine raılıyan cumartesi gllnQ saat 
14 "on dört., tedir. 
Her istekli, biçilmiı bedelin °o 7,5 ğu olan 545 lira 63 
kuruıluk muvakkat 1ıllvenme 11 temin t .. larile belli sa-
atten evvel komiıyona gelmeleri. 

6 - Örnek: lıtanbul GllmrUk Muhafaza BaımUdUrlUjD satm• 
alma komi yonundadır. lıtekliler orada iÖrebilirler. 

Übeyt Şamil Kadıköy Paıra1oıu 
No. 83 

Cumad:ın mada bor gUn 8 buçuktan 
19 a kadar hasfalarını knbut odor. 

801eyman Faik Toklu OjJu 
N B;hcokapı, Sotamot Han, linci kat 
:· ye naklotmiıtir. Horglln 9 dan 

a ıama kadar hastalannt kabul eder. 

M. SAIT Yenlpoatane cadd .. ı 
Vlora Han No. J 1 

Perıembe ve cumartesinden maada 
hergan 10 dan 18 o kadar hastalarııı 
kabul vo tedavi eder. 

KiMYAGERLER 
idrar, lıı.aa Dr. HUaameltln 
kazurat. 

mcvaddı gıdafye, ticaret .. e sanayi tı.b· 
lilAtı yapılır. Bahçckapı Emllk ve 
Eytam Bankası kar111ıoda tzzet B. Han. 

Or. lllralllm Etem DfvaaJ'el• 
Eeld Şark 

Mahfili. Tel: 28548. Hayatı, ımai, 
gıdat bilamum tablll&t. 

--------------------___.. 
MiMARLAR 

NlhlllYedlll Dipl. lllb. 
MI..,. 

Beton • arme, Mimarı ve TaabbfH 
projelerJ 10 günde teslim edllir ve mee 
cantdir. Galata,Hinerva han 21.22 

(ş.,,,..,, r...ı,. ,,,.,. ... ,.,. J . 
LOKANTA va BiRAHANELER 

lata8JOR Lokanla81 Sirkeci trea 
aatuı,.au 

Muntazam öfle ve akıam yemekleri 
Bira ve rakı b•lunur. Nefiı meıeler 
•ardır. Fiatlarda aıamt uouıluk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 

HalH Y eal Poetaae karfıuııda 
Faaclık sade Haa N .. 1 

En son moda, gayot itina ile dikilmiı 
elbise giymek iat.eraonb mUracut 
edebllece~iniz yegAne ııılleaseaodir. 

--vam Tenlhaa..ı. Huaa Mahlttla. 
- letaabel Aakara Cad. N .. 51 

Şık: ve son modaya muvafık olblseLeır 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek iglQ 
bfr ~iyaret klfidir, 

------·-----------------------GOMLEK iMALATHANELERi 
tO.OOO GBmlek lmallthaaeel ve 

kathıa çamqırlan 

bluzlu, cibaı takımları, ya.atıklar n 
saire. En ıon modeller. Beyoğlu, To
katlıyan karııuuda Suteraıt ıok.t( Tur
nacıbat• ) 11. 

ŞAPKA MA0AZALARI 
Antuwan 80nellle Be7otıu.latUdll 

• C.L Paıaat• 
...._ Ne. 8 Soıa moda kadın ppkalan. 
Tamirat ve tahvilat yeni modeller gibi. 
Buhrandan dolı.p ba70k tenıUM.. 

MUHTELiF 
Madam Edtt Wlatabdlmla 

w.r.1aan..ı 

Beyoğlu, Karanfil sok. Tfinel Haa. 
No. 6 Tel. 41480. Dada, mürebbiye, 
daktilo, nndGz, atçı, n hizmet.ot tr 
darik olunur. 

c Emil.le ] 

Acele ealllık ~ı:!~~;.~::i~'l~-._"::i 
Biri klrslr, iki kata abfap, 9 oda, terk.., 
elektrik. bahçeli •e 46 lira klrabk ev -
1lra1a. Galeta Ada ha• No. 5 • T•l. '3837 

, .............. --... w .............. -

: Küçük lla11 Şa1tl1Jrı 
1 i 1 - urn~iik illular) haftada ıkl der" 

ıı Of rc:ıdi lir. 
2 -- Bir tlaıı lıo9 ntırdu.a ılıarottir 

Kalııı yaıı ıl.i satır ı;ayıhr. 

3 - llcr atır l n a,ağı kelimedır 

4 - llfuıların be~ satırdan f ııl .. 
hor atmu lan ayrıca ııt lı,;ı 1 lki 

fiatlor nlınır : 

5 Htırda• lba· 5 Hlırdao fa:r.l• 
• ret UAıııP her utır için 
j 1 Aylıfcı 300 Kr. 60 Kr, 
i .• .• 800 .. 160 .. 

i ,: " = ~· : ~· 
i ............ --------··-··· .. ·· 
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o 1 ÖLÜM KULESi 

Polisin Karnına Bir Yumruk İndirdim 
Ve Motosiklete Atlayıp Kaçhm 

Şehir Altüst Olmuştu Her Yerde Beni Arıyorlardı 
- 14 -

Aıkerliie girdiiim gGndenberi 
benim için hakiki bir 1aadet ka
pısı açılmıştı. Evveli, hayatım 
llıuntazam geçiyordu. Sonra da, 
karnım tok, aırtım pekti. (Karar
ilh çavuşu) olduğum için bir ku· 
inandan kadar bükmOm vardı. 

Maiyetimde bulunan zengin nefer
ler, ıık sık izin iıtiyorlar, hovar· 
dalığa gidiyorlar; ekseriya beni 
de beraber göttirllyorlardı. Böyle 
davetlerde tabii en yağh parçayı 
bana ikram ediyorlardı. 

Malum ya, böyle yağh parça
lar, alelekıer insanın midesine 
dokunur. Hele (viski) ile karışık 
olursa.. Bir gOn bir (kabare) de, 
•ütlii bir ineğe ben:ıiyerı Nor· 
lbandiyaJı bir dilber yUznnden 
~ıkardığım vak'a, azkalsm başıma 
dünyanm en büyilk felAketini 
aeliriyordu. o gün. bu kabare 
Prensesi ile bir köşeye çekilmiı, 

lttJı tallı viski içiyor ve bol bol 
tUlerek eğleniyorduk. Kartı ma· 
lad\l oturan iriyarı bir lrlandalı 
bize musııllat oldu. 

Uil"r· i ıiz ki böylelerini yola 
ittirmek için dünyada bir tek 
~re vardır. O da dayak... Der· 
Laı yerimden fırladım. Bir ( Ka
ll•da çavuşu ) nun masasma karşı 
~Uıtahlık yapan bu dev cüsseli 
htrifi yere d~virerek mahmuzlu 
'kçelerimle haşan bir sllvari 
beygiri gibi çifte!emiye baıladım. 
8ir anda kabare altUat oldu, her 
ltraf polislerle doldu. Fakat, ar· 
fık benim gözlerim kızmııtı. Ne 
'-İıaan ve ne de kanun.. Gözüme 
~çbir şey görünmüyordu. Mnte
libadiyen vuruyor, kırıyor önüme 
itlen berşeyi deYiriyordum. Via· 
~inin İnsana bu kadar büyük bir 
L~.vvet ve cür'et verdiğine, daha 
qıl mOtehayyirim... Bu daracık 
)trde, kahramanlığın her nevini 
tösterdikten sonra, sıra en bO
~Uk kabadayJlığa gelmişti. Ma-

rn ya o da kaçmaktır. 

Elitndeki sandalya ile kendi
:: Yol açıp ta kapının 6nUne çık-
tını zaman, dört motoıikletli 

Polis, kapıya kuıatmıtlardı. He
.._.,~ sandalyayı yere fırlattım. 
Sag başta duran po!isio göğsüne, i'r 'kuvvetimle bir yumruk attım. 
~ lvaııı polisin bacakları havaya 
ı_ •lkarken hemen motosiklete at
ı_ dun. Alabildiğime kaçmıya baş
b'dını ... Koca Bristolün caddeleri 
hlle dar geliyord•1. Eminim ki 
l>~ beldede bu kadar heyecanh 

lr •nüsabaka görülmemiştir. 

~ Ertesi gün bütün sabah ga· 
~ ltl~ri bu hidiseden bahseder
~ tn askeri ve sivil polislerde 
fı~ıl harıl beni nı-ıyorlardı. ldarci· 
,1t?~ kanunlarının hUkOmferma 
'~ı ·•gu bir } erde, koca bir tebri 
tö \~leye veren bu hareketin hoş 
t tUlrniy u. • d. B 
Qirı ecegıne emın ım. una 
~İtt~'°'fl derhal (Mi: alay Koe) ye 
ttli 

1 ~'.fiAdiseyi olduğu gibi hildiye 
ın. Ele . u b' fötr geçıp te agır ır cezay. 

'"kPılnıaktansa, beni bahriyedeki 
fırtı lldaf!arma l;H si} c ederek sın4-

' <le w. •it\i .. gıştirmi ye hl\ assut etme· 
ltıcsı:~~Jcdim. Bu 5Uretle csf~i 

( ~~nıe rucu edecektim. 
tıi1a1 •r•lay Koe ) beni kırmadı. 
( Li ~ derhal bir taniye verdi. 
, __ ;:'Pol ) a .. yolladı. Mektup 

il ••t ( U11ü bahri ) kuman-

, 
ı 

danının yaYeri olduiu için hafif 
bir muayene ve iıticvaptan sonra, 
rtltbemle bahriye silkine geçtim 
ve bu ıuretle arkamda bırakti-
ğım o kanlı İzi kaybettim. 

Beni evveli bir nakliye ge
miıine verdiler. Bu, hiç hotuma 
gitmedi. Külüstür bir gemide, 
koyun çobanı gibi monoton bir 
hayat geçirmekteki sıkıntıyı dil· 
fftndUm, bu ğizmetiml kabul 
etmedim. Maksadım, harp filo
suna geçmek ve harbe girmekti. 

Bu arzumu, büyük bir mem• 
nuniyetle kabul ettiler ve beni 
( Şark filosu ) oda ( Gönart ) 
torpito m"hrebine gönderdiler. 
Bir ay.. iki ay.. Oç ay... Limanda 
mlltemadiyen atıl ve mefluç bir 
halde duruyor, sadece top ve 
torpito talimlerile meşgul oluyor
duk. Arhk iyiden iyiye canım 
sıkılmağa başladı. Bu atalete 
karşı ruhumda bir isyan vardı. 

Birgün izinli çıkmıştım. Muta
dım veçhile (Çelik}Yumruk) ismir.
deki gemici gazinosuna gi tmi .• 
tim. Orada genç bir bahriye on
baş151 ile ahbap oldum. (U. 21) 
denizaltı gemiıinde çahıhğım 
söyliyen bu genç onbqı, bana 
öyle tatla .,eyler hikiya etti ki 
adeta heycaodan titriyordum. 
Derhal kararımı verdim. Mevki 
kumandanına bir istida göndere
rek denizaltı gemilerinde istih
damınıı rica ettim. .. On dört gün 
sonra gelen cevapta derhal (Lon· 
dra) ya liareketle Bahriye Neza• 
retinin Denizaltı ıubesinin yedinci 
mmtaka, llçllncO kısım amirliii· 
ne müracaatim eınir olunuyor• 
dur. Debal bu emrı infaz 
ettim ve dört gün sonra da 
( 13. T ) denizalb gemisine yer
leştim. Artık sevincime payan 
yoktu. Yalnız vakit vakit gemi· 
mirin taşıdığı ( 13 ) rakkamı ak
lama gelince, biraz n~şem kaçı· 
yordu. 

Gemimiz, o günlerde uzunca 
bir sefere hazırlanıyordu. Fakat 
nereye ve hangi istikamete gi· 
deceğimiz tamamen meçhuldü. 
Bir gece ortalık tamamen karar
dıktan aonra bir kanbatak ~ibi 
yavaş yavaş denize dald.k ve 
ıesaiz 

ladık. 

sadasız, yol almağa baş· 

Daha o dakikadan itiba-
ren anladım ki, denize dalan 
b:r denizaltı gemisinde çalışmak, 
benim gibi içi sıkıntılı adamlar 
için epiyce mUz'iç bir şeydir. 

( Arka11 var ) 

1 LAN 
Üsküdar orman memurluk

larınca har.ine namına mazbut 
ve müzayedeye mevzu 89 kan· 
tar meşe ve mahlut odıııı ile 
450 adet kestane ve f .ndık çu
buğu 220 demet fırın çahsı 
160 kilo mahlut köınlir ve üç 
adet gürgen ve meşe direk ve 
22 adet görgen tomruk ki 
cem'an allı lcalem orman em
valine talip çılcmadığmdan bun· 
lara ait mftzı:ıyede mOddeti 
16 11 932 <.'arıamba gününe ka· 
dar bir bat a daha temdit edil
miştir. Taliplerin yevınü mez
kürde saat 13 df! pey akçalarile 
maan Hayda.rpaşada orman m~ 
amelat memurluğunda aataı ko· 
miıyor.una mllracaat eylemeleri 
ilita oi-.nur. 

SON POSTA 

r:zzı S':X 

Sayfa 1 • 

HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup enıicei 
uzviyeye sür'ati temesaUIO uyeıinde, 
kansızlıia, vereme istidadı olanlara ve 
bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 
umumiyeye tesiratı şifaiyeıi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı 
nafiası pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, zayıf, sıraca veya kemik hashlık
ların& mlipteli çocukfar az zaman 
zarfında diş çıkararlar. Çabuk yürürler. 
Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavelini ve gençliğini 
sui istimal eyleyenlere, ademi iktidara 
pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe 
taravet bahıeder. Bez, evram, cedir, 
çocukların yüz ve başlanndaki çıbanlar, 
ergenlik ve ekıemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa' da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütiln alemi 
tababette takdir tevlit eylemiş, ecnebi 
ve memleketimiz.in etıbbasmm raporla
rını kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 

kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposu
dur. Eczacılar ve toptancılara büyilk 
tenzilat. 

= 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler rR · · ·n· G .. J • -~ 
esm1nızı ıze onuerınız 

Telsiz Telgraf, Casusların s;:= ~~~i~~;~.iz:ı?;:;~~~im 
Kıymetli Bir yardımcısıdır .___Ku-pon-diğt'-r sa-yfam-lzdad-ır. ---1 

5 Maleı,ada HUeeyln B. M.1h· 

(Baıtarafi 1 inci ıayfada > 

lngiliı donanmaaı ııraıında liman
larda iken bu gemiler denize 
açılmakta ve aralarında muha· 
bere derek İngiliz donanmasının 
aç.k Öc-niu .. e bulunduğu hissini 
veriyorlardr. B .ıan da bu gemiler 
limanlarda kahyor ve donanma 
deniı.e açılıyordu. Nitekim, lngiliz 
Donanma Başkumandanlığı, Ska· 
jerak harbinde ayni hileye baı 
vurdu. Amiral Beattynin Alman 
donanınasmı Skajerakta bekler• 
ken Almanlar, fngiliz.lerin Şimali 
Norveç sahillerinde bulunduğunu 
zannediyorlaroı. 

Görülüyor ki küçOk bir harp 
hilesi ba:ıan tarihin bile veçhesini 
deği~tirecek ehemmiyet alabiliyor. 

* 
Umumi harpte, te!siz muha

beresi hırsızlığının ilci taraf dOş· 
man için de ne büyük kıymeti 
haiz olduğunu anlamak için aıa
ğıdaki hidiseyi öğrenmek ktiidir: 

Sene 1916 ıubab. iki muhte
lif lngiıiz ve Fransız telsiz mer
kezi, mühim bir Alman telgraf 
ıifresini ele geçirmişlerdir. Bu 
şifre açılıp okunduğu zaınao gö· 
rülmüştllr ki, yakında, Laheyden 
Berline milhim bir liste gönderi
lecektir. Bu liste, Lahey Alman 
Sefaretinin siyasi kuriy~ çantala
rile nakledilecek ve bir çok 
Alman caauaunun iıimlerini ihti
va edecektir. 

Bu malumatı alan Entelicena 
servisin ilk işi, en ceıur memur· 
tarından bir kaçını Laheye gön· 
dermek olmuştur. Bunların vazi
fesi, bu listeyi aşırmaktır. Memur
larııı bir kıımı Felemenk şimedi
fer memuru, bir kısmı da polis 
kıyafetine girmiştir. Felemenk bi
taraf bir memleket olduğu için 
gayet ihtiyatlı hareket etmek 
icap ediyordu. 

Nihayet tren bueket etti. Sah
te memurlar, m ... Mip l.ir hrut-

ta, biletleri konrtol cdecekmiı 
gibi Alman kuri1e memurunun 
kompartimanına girdiler. Adamı 
mcharetle uyuttular, enak ara
sından mabut listeyi aıırdılar. 

Fakat maalesef, bunlarao bu ' 
garip hareket tarzları yolcular
dan birinin nazarı dikkatini cel• 
etmişti. Derhal imdat iıareti ver• 
di. Tren durdu, bir heyecan ve 
telaştır başladı. 

Fakat gecenin karanlığmda 
bir şey ele geçmedi. Ertesi sabah, 
f ogilizlerden üçll tevkif olundu
lar. Onların tutulması, bir parça 
da iltizamı idi. Çtınkil liateyi ver
dikleri dördilncü arkadatlarına Ya• 
kit kaıandırmak iıtiyorlardı. Ne
tekim dördüne& İngiliz Felemenk 
hududunu aşmıya muvaffak oldu 
ve listeyi kurtardı. Burada gö
rlllen isimler sayesinde birçok 
Alman casusu yakalandı ve ku r
ıuna dizildi. Bu arada birde Por· 
tekiz binbaşısı vardı. Bu binbaıı .! 
Franaanm:Dönkerk limanında ba
lunuyordu. 

Harekatı takip edilmiye bq
landı. Bir müddet aonra anlqıl

dı ki düımao hesabına caıuıluk 
yapıyor, o da tevkif edildi ve bir 
gece, bir manganın atbldarı kur
ıunlarla vücud6 delik deşik edildi. 

Keskin icra memurlujundan: 
Kalecik tiren h:ıttinda 1 inci kısım 

11 ioci kilometrede ınuteahbit iken 
filbal ıkıuııotı;ılhı mc<;lıul Ahmet He'· 

Damadı Sait Bey • 

Y:ılışi Jlanı1::.ı. ait Et. ol:rn t, 

kurut} Lorcunuıdan dola} ı ik 
gahıııııııı meçhul bulundugu ııııı· 

~:.ıp 'e çekin· 
gı•ı t·nurludur. 

'' .'udc ce-.,. . 
ı C) .ı ıı eden Jıa-
di elere Jakfi\ t 
gibi bir ta\lır 
ahr a da tctk ik 
ve tece sii .,r 

mütema)ildir. 
Şıklığı ve le· 
ınizliği ae\ er, 

ırlın ve macera mevzularında 

t,n as ve kıskançtır. Hususi)etl.!::_ 

riııiıı gizli ve kapalı kalma ını 

i ter. 

• 24 lbrahlm Etem Efendlı 

Çevik ve faa}
dır. Verilen i~i 
emniyet v e
Jametle ha~arı r, 

\&zife balı~inde 
titiz dııvrnııır. 
Menfaatler i )t i 
yalmz nef::ıine 

ha retmek İı,,ler. 
İntizamı M'\ <'r, 
para biriktir-

111 • ını bilir. Baı;kalnrmın iıa
de1erir.e kola Jıkla uy .:a}Jık gö.ıter-
meı. 

• 
26 lzmtrde T•rık B. Mahcup 

-

1 

'e çekingendir. 
~1enfeat bah
sinde tok göz
lii lrnrekf't e-

der, tehlikr·)i 

"e nıesuli)d 

da,et eden iş-

lere giri11 ınrz, 
giirii1tticü ' e 
k:n gacı ve mi.i· 
<'adelcci dPğil· 

lıat iriıı tahkikatından anla9ılmııtır. 
N~rede bulunduğunuz malfını olmadı· 

gınilıuı bir :lJ müddetle iltneıı teWi· 
b'"at icraeuıa karar veJilrniı oldugundnıı 
i9bu bir ııy zarfında borcunuzu tıde· 

uıl'ııiz Hl 'abut bir itiraunız. 'ıır a 
derme~ aıı etmeniı. aksilı:\lde ı-eltrı ic· 
raya dl'vanı olunaı·ağı 'e iılıu ılfı .ııı · 

da icra emri maka•utta :kahıı olal'a~ı 
ilin oltuıvr. 

dir. ~fuamcl,. .. iııJr. ,idflet go!r 

terıııcı, nadanı·., luırr.kct etmez, 

çahuk millet" ir olur. intizamı 
ve tf'mizlıği ~c C) i gc•ym~)İ sever. 
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AZON EYVA 
TUZU 

ynrdıınııııza haztrdır. Kabızı 17.alo 
eder. Bazmf düzeltir. Mide vo 

b:ı.rsakları $ısız tomiı.lcr. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mszon ismino dikkat ve 
ımuls MAZON isteyiniz. 

.Memnun vo miJstofit olmıyanların 
parası iade edilir. 

BU) fik 9i9osl 1 tuııbulda 100 kuru 
Depo u ı 11 Bankası arkasında 

12 No . 
MAZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

::o --· .& Ao·u 
tU 

o ,..... 
VAN da 

lstanbul fiatına her nevi YO 

her cin• gazete aat n yolnıs 

OUrcU zada lıyas 
ticareth:ı.noeidir. 

Kira ile ro~n ve.rillr 

• 
İsffad • 

ız için her yerde aray nız. Zayi - ?ıfaa~ ctızdanı ve nüfus 
kağıdımı zayi otUuı. Y cnilocini aıaea
ğıı.ıdan hilkümlcri ohn dığı iU\n olunur· 
KQçllkpazar : Hoca Hayrettin mah llesind• 
Ar p çeşmesi aokağında No. 2S acır Enet 

çalışmak hususundaki gayret ve inhimakinizi 
kesmemeli, ailenizle beraber geçirdiğiniz kısa 
zamanlarda onların da neş'esinin kaçmasına 

sebebiyet vermemelidir. A O AL 1 N tabletler1 
kullanarak sinirlerinizi teskin ediniz! Bu suretle 
işlerinize daha eyi bakabilecek, daha neş'eli 
bulunacak ve daha çok çalışabileceksiniz 1 
Sizınle temas edenler sizden daha fazla 
memnun kalacaklar, herkes sizi daha ziyade 
sevecek ve teşebbüslerinizde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız 1 

~.dal in 
if ihuıdı.c ve kuvnbisıık: hiilltuld.a 1>üyılc 
faied n tesiri g3rnlen: 

FOSFATLI 

SARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

_. iNGİLİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

İıtanbul EmioönUnde Köprn meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaılarından ayni zamanda hem parde.sü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Aogle kauçuk 
a-ayet tık parc\esil gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N 1 F O R M A, AS K E R 1. M E K T E P L 1 
'\'8 uire, kadın YO crkok, çocuklara mahsus toptan vo ponıkonde 

fABRiKA FiATINA SATIŞ 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat mektebi, Erkek talebe kadrosu doldu

ğundan müracaat edilmemesi ve ancak mezkür mektep kadrosun
da (4) dört Hanım talebe için yer bulunduğundan Lise mezunu 
olan hanımlardan tDlip olanlnrm evvelce ilAn edilen ıartlar daire· 
ainde lazım olan evrak ve vesikalarile hemen YOksek ziraat Mek
teb: rektörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

MUHTEREM IST ANBUL ve TAŞRA MÜŞTERiLERiMiZE 

UYMADI DEMEY.N Z 
T rkl tlcaret ve ta tiye dolayıslle t5 t frlnlevvel 932 denbarl 

devam tmekte olan tenzllAtll •atıaımızın 

TASFİYENİN SONUNA KADAR AYNI TENZiLATI MUHAFAZA 
Edeceğini •imdiden arzdder. 

fstanbul: BALCILAB TiCARETHANESi 
» Tasfiye memurları: Ziya Balcı, Vahit Şamh 

NA1M VAPUR İDARESi 
lzmir Surat Postası 

( 20 Hat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p ~ b gUQlerl Galata 
hafta erşem e rlhtımındaa 
!ıaat tun 17 de hareketle dotr 11 

I Z M l R 'e 
ye Pazar gUnleri lzmir' den saat 
14 1 ı2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. Tafsillt için Galeta, 
Gümrük karşısında Site Fran· 
aez Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel. 4. 1041 

• • • .cm\ •• i •!. 

Her cina hııu nevi etiket, luli,e 
MATBAA ve F ABRiKASI 

Telefon - 23969 
• • 1 ' . • • •• • .... .,, '': •• 

,. Bu akşam: MİLLET Tiyatrosunda 

BQylik ıan'atkAr N A Ş İ t • f A H R İ Beyler 

ŞAMRAM-HERMI NE Hanımlarla b1rlikte 
tem•il heyeti tarafından iki yeni piyes vaz'ı .abne edllecektir. 
Yavrunun ıecHİne telırimi&ln umum su heyetleri lttirak edeceklerdir. 

f MULEN RUJ Saz Heyeti ı~::~:;ır.:";:~f LONDRA Saz Heyeti 1 
Bu akşam: MİLLET Tiyatrosunda 

ÇAVUŞ HAKiSi 
1 Elli senelik müeaseaedir. Mtqteril"rin göatcrdiği rağbete 

medyunu tükramz. I•-------. Gnlatada To. 159 Telefou 682 M-----•"I 

• Terki Ticaret dolayısile • 
Beyoğlu, lstiklAl caddesi 356 No. 

T. MUBiADiS 
Kundura mağazasının 

UMUMi TASFiYESi 
Bugünden itibaren 

Büyük T enzilcitla Satış 
Yerli ve Avrupa, erkek, kadın vo çocuk kunduraları • terlik, 

ıoson, jimnastik ve tenis kunduraları ves ire. 

• istifade ediniz. 

Alemdar Zade Mehmet 
· Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 15 teşrinisani Salı Zon

guldak, inebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireaun, Trabzon, Rize ve 
Mepavri'y• azimet ve avdetle ayni 
iskelelerle Sürmene, Görele ve 
Ünyey uğrayarak avdet edecektir. 

Acentaai : Aliiiye ban No. l 
Tet. 21037 

n Posta Matbaa•• 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Nqriyat. MücUlriK Ha111 Lütfi 

1·s o~ · I~ 
19'~~ 

,.: 
Ke•kln icra M murluğund', 

Kalecik kazasının tren hattında 24 ll"1 
cü kiloınotre mlltealıhldi iken filb• 

ikametgahı me~hnl Sami alt Bef 
Yahşi handa Memduh Er. SGi4 ıturıı: 

borcunuzdan dohyı tkametgtUıını~i' 
meçhul liulunduğu muba9irin tl'b ıı· 
katından anlaştlınııtır. N{'rode bulU 1 duğunuz malflın olm dığındıuı bir '•· 
mflddotle illnon tebligat icrasına 1'•1 
rnr "eril mio olduğundan iobu bir ıı' 
7.arfıııda horcunuzu ödemeniz veyab if 
liir itirazınız varsa dermeyan etı:netılf' 
aksi halde cebri lem.ya devam ~e_._ 
bu ilAnın da icra onıri makamına "~ 
ola C• i1t.n ohuuu. 


