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CEPHEDE RIC'A 
• J a D Ordu o u 1 Memleketimizi Tanıyalım 1 

ökmi e Karar Verdi Bizde Maden Kömürünün 

Muharebe, Ş.dd -1 D Ed. Keşfi Kanla Sulanmışbr 
) et e evam ıyor Bahriyeli Uzun Mehmedin Maden Kömürü Keffini 

Ve Bu Yüzden Gördüğü lhsanlan Çekemiyen Şuglıag30-
NoJda ile ,,_ 

v. 1-lıra/ ••· .. ~··· " ,,,,..._ 
in•.I lc•sllml,tir. 
Milli Çin laiJku-
,,.d/, merbzlni 
Nanldnden lcaldı-
nrok (Logan) • 
ıealddmiıtir. 

ICoD10loslar, va

siyetia daha va
bim bir pkil al
mama mini ol
•ak için lngillı Kon-

.oloslwaesinde top
len••ı " mllza
kıNt• ........... 
t.rdlr. 

Bu mllzakerelere 
Çin lataab kumaat-
4am. japoa...,... 
ş.apa, belediye 
""' .. beynelmi-
lel .afreze kumandam lllralay 1 yeni Bir Bombardımaa 
Flemnlı iıtlrak etmlfler, fakat Sabalde,U. Japonlar bir ban 
ltir aetlee alıeımamqtlr. almayifl yapmıı ve bombarda-

Japonlanı lthan manın tesiri cuma g&nkll bombar-
dımandan daha mntbif olmqtar. 

Japonlar, Şanrbayc:la mha· Dört }a;'}on lurıvu8ra 61r 
demelerin bqlamua meauli7etiol talclm ,,,rılviplerl• 6.raHr 
Çinlilere atfederek kabul olunan Şanghaga külllgetll milc'artla 
.atarekeyi Çiolileria ihlll ettik- asker getirmiı w luuaga çı
lerini iddia etmektedlrler. luırmıılardır. /.,,011 ••lralı 

Konsolollar, bu IUl'etle mllza- genlden şiddetli kanı ve d.niz 
ere yaparkea konsoloabanealn AanluJtı İCl'G edilme•inlıı md

Jlz metre lleriabıde '' Beynel- te .. el oldıılana •öılemiştir • 
• ue1 mıntakam• hududa etra- 18 Vagon Ceset 
fanda mlUemadiyea tGfenk •tefi Beynelmilel mıa}akaya akna, alaa 
taati ediliyordu. mülteci ıelmekte. nıill• poliıl ua• 

Foto ı Cotıua 

Ôllll•r •nluıs aruından çrkarılırke11 
Adana (Hususi) - Telgrafla 1 wkubulmllf n hayvan paıa~ 

mahtaaaran bUclirdijim lafilik bl- ci•anncla Pamu~çu zade Aziz 
cLeli lıaklandald tafsillt pc:lur: Efendiye ait fabnkl kazana pal• 

~.... ) 

Zonguldak Mütesellimi, Onu Adamlanna 
Ôldürtmüttü. Habnsl, Bugün Unutulmusttr 

-3- y., .. , ~ 

"" ........ --- lcla .-~ık 
çeinaektecllr. Ha1Jr. l.ıtlla polWnl 

Tlrk tloaaa ... ı blJIJlp te ldS
mGr ....,..,, fadalqaaea tlemt, 
maden ldSmOrlDG TGrk teprakları .. 
da arabp buldur••J• karar nr-'ttL 
Birçok klmaelere allmaaehr ftl'llA 
Terbla etlilea bir bahri,. aeferl. 
Zoepldakta M klmlrl (Fuar tafa) 
buldu. KeıulialM nclHllea Ilı .... 
1ı-..,ma1ı lfl• ,. ..... .,.... ,., •• ,. 
..... d .. 

* Zonpldak ( H•llll ) - lJlua 
Mehmet bir aa enel latubala 
slclerek Padiph•a mn'ut U...
lanaa b....-,. caa abyorcla. 
Fakat menua aoababarda, ha..
lar soğuk, yollar b..tdL Uma 
Mehmet ile bra yolaaclan bqka 
ftlltalan, mftbim ıam ••kıymet• 
li bamuleal için emniyetli bulu .. 
taıyordu. Nihayet, ( 1829) 1e .. f 
.Wa bir bahar .......... u-

1 Dewama ı lael .. ,,... 1 a 

Bir Şerir Emir Zeyit 
t8ta tatmattur. S.. •IA.t...aer 
aetfeeelade ( 18 ) ••aoa Japoa ce
Hdlnln pmllere ~dili llrlll
•lttlr. 

Yeni Irak Sefiri Jandarmalar T arafmdan 
Derdest Edildi Geliyor ( o..... J ...... ,,.d. ) 

Ercit 31 (Huul) - Aindaiı Batdat ( Huaual ) - Irak ffl-
uilerinden olup hali lirarcTa b.. ktmetinia Ankara Sefirliiine ta,e. 
bmaa T arhlardan Ge~ otlu Ha- edilen Kral F e,.alan 1'6çlk biraderi 
AD•D kardefi .Namo il• Pa1 ki- Emir Zeyit Mııırdaa Wr ••parla 

Son Dakikada Gelen 
Mühim Haberler 3 üncü 

Sayfamızdadır. :ıt.nn~tle:~~i~};.nct;:: 1 lstanbula silmek ll1ere baradu 
kalanlDlf ••buraya getirilmiflerclir. husul bir tanar• ile Mwa &11-

VAMllC mittir. 

H _ A _____ R_U_N ___ O ___ R-=-E_ş!! 
Bugün Başladı 

Roman Değil, Fakat En 
Kuvoetli Romanlardan Dalıa 
Meraklı Ve Esrarlı Bir Tarih 
Harunürreşit, Abbasi Hanedanının en Kud
retli Ve Zinüfuz ~iyetidir. Zamanında, 
Bağdat, Bir ilim Ve irfan Membaı Olmu1t 
Medeniyetin ilerlemesi be Beraber içtimai 
Hayat Ta O Nisbette incelmiştir. Tarihin 
Kaydettiği En Heyecanlı Vukuat, Kadın 
ihtirası Ve Aşktan, Bilhassa Bu Devirde 

En Yüksek Tecelliyabnı Göstermiştir. 

ESERiN BAŞLICA ESASLARI 
ilk ..ıtanat gilnlen - Ztıbeydemn oyunJan - Halife eğleniyor - Cafer - Memnu qk, dntGnler, 
ziyafetler • Hanm etlence anyor • Bin bir gece hiklyeleri • Meşhur Şarlmanla dostluk • Abbue 
dopy.or • Amcazadelerle Cafer plla kurqyorlar • Kadın hafiyeler • Kan ve zindaa - Harwıua IOD gilnleri. 

10 uncu Sayfamızda Okuyunuz. 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi "ı 
Tütününü Ateşe 
Verip Yakan Çiftçi 

lsmlrtle bir tltln mG•ta ... 111, 
malının okkaıma yedi buçuk 
kar.. nrildifi için lmmı• 
otu ıeld:ı ~lya tGW.GnG 
ate.. nrmi• bu 18Jaaı 
teeHÜr •ak'a laakkında dfla 
karllerimlıle ılrClttGk, bize 
dediler ki: 

Pebml S.7 ( Galata nhbm cadde•I 
llerkea Han 17 ) 

- Bizde tlltün meselesi aca
nacak bir şekil aldı. lzmirde bir 
tütilncil okkuına ( 7,5 ) kuruş 
•erildiği -çin teessfıriinden ( 38 ) 
balya tütüne ateş vererek yak
mış. Bu tütQn meselesi için çok 
lcil bir tedbir alınmalıdır. işte 
bahar geliyor. Fide ve toprak 
hazırlama mevsimi yaklaştı. Y eoj 
kurulan Ziraat Veklleti Avrupa
nın, Amerikanın çekeceği ve 
bizim f nbiıann iıtibllk edeceği 
tlltftn miktannı tesbit ederek
tiltiln ekimini ona ııöre tahdit 
etmelidir. 

* SGJeymaa lle7 ( Clball fırın 10!lak 111 

- Bir lzmirli tüttıncn pazara 
(18) balya tntnu getirmit- Balyuına 
laabr için (4) lira Yermifler. Adam 
eliyor ki ı lapanak ola balyası 
daha fazla eder. Hakikaten tGtlln 
Jdlttirmek çocuk Jeliftirmek 
kadar ıordur. Bin itiaa Ye au 
• ,etlftirilea bu kı:rmetli ihraç 
.. ddemizin ba derece dOfm.U 
adeta bir liral faciaclar. Anka· 
rada toplaaaealc konp baaa 
Wr ~ balmabclar. 

Jt 
,..... a., .. SaJte ...... n " 
-Bizde zirai bilgisizlik Ye lıe

aapaık ylzllnden pek çok u· 
rarlar girillllyor. Ziraat teıkilit
lanmazm Deden l»u gibi İfleı')e 
nktile metıul olmadıklarını tor
mak istiyorum. 

Y111aanlalar " Bulprlar bile 
lau fibi ihra, mallarım ihtiyaca 
ı&-e uydurmıya muyaffak olu· 
1orlar. Eter ttıtnn iatihsalimiz 
laakikaten fula ise tahdit edil
meU. DetiJse ihracım temin için 
De yapmak llzımsa derhal ya~ 
malıdır. Zavalh k6yllye yazık 
oluyor. Okkası ( 7,5) kunqa 
ttıttın satmak bir f adadır. Bui
claydan da ucuz.. 

... 
ŞUh .. , (Naru ...... ,. S5) 

T&tnnlerimizia ublmam• bir 
dert oldu. Y ann Ankarada bir 
kongre topl&aacak. Burada mnhim 
mltehU111lar Ye tilt&ndler de nr
allf. lnpallalı iyi bir neticeye 
Yarırlar da ıu .ıavalh ttltliDc&ler 
'el&ketten korunurlar. 

s·oN POSTA 
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BALIKÇILAR 
~ 

Ucuz Satıştan 
Şikaget 
Ediyorlar 

Bu tene b~hkçılanmınn ııı 
iyi gitmemektedir. Geçen ıene 
balık bol Ye fiat iyi olduğu hal
de, bu ıene hem balık az 
hem de fiat düıüktnr. Balıkçılar 
Cemiyeti Reisi Muhtar Bey bu 
mesele hakkında ıunlan ıöyle
mektedir: 

- " Bu ıene istihsal olunan 
uıkumru geçen aeneye nazaran 
üçte bir kadardır. Geçen sene 
bu mevsimde uskumru (7 5) ku
rup aatıhyordu. Şimdi (20) ku
rup ıablıyor. Bu sene Bulgaris
tan, Yunaniıtan, Ye Romanyaya 
balık gönderemiyoruz. Çünki 
Bulgarlar maim parasım llç ay 
sonra •eriyorlar. Yunanhlar ise 
harice para ç kartmıyorlar. Ha
rice bahk gitmediği için, eğer 
bu haftalar içinde üstiiste yirmi 
gftn m6ddetle giinde on bin 
balık çıkarsa uskumrunun okkası 
bir kurup kadar dftşecektir. ,. 

Bir Fabrik~ 
Bir İsveç grupu lstanbulda 

bir soda ve klor fabrikası açmak 
üzere teşebbllıferde bulunmaia 
bqlamııtır 

Şehir Meclisinde 
Bugünkü lctimada Şiddetli 
Münakaşalar Yapılacak -

Şehir Meclisi bu,Un qleden 
sonra toplanacaktır. Kanalizuyon 
iıleri hakkında hararetli mliıake
reler olacaiı tahmin edilmekte
dir. Bazı aza tarafından sehir 
stadı hakkmda Belediye R~isin
den izahat istenileceği d6 söylen
mektedir. Sta :lyomaa Yenibahçe
de yapdrnua kat'i surette karar· 
laıbnlmıı Ye iatimllk edilecek 
uha da tamamen tespit edilmiş
tir. Fen heyeti huırladığı proje
leri Şehir Meclisine •erecektir. 

Balkan Konferusa 
Ydcltıcla toplanan Balkan Kon•eyl 

i~malan ...... etmektedir. Bu 
aabab bir içtima daha yapılaeakhr. 
Ayrıca komiaJonlar da toplanmakta
dır. Murabhaılar ıereflne dGn akıam 
Darülbedayide ıü:ıel bir mhamer~ 
Hrilmittir. 

Fındık F atmanm Adaşı 
Fatma isminde bir kadın 

Galata bir tramvay içinde Hati· 
ce isminde bir kadmın para çan
tasını yankesicilik auretile aşırır
ken yakalanmıştır. Hatice Hanı• 
mın çantasında 3 liralık maq 
dlzdam bulanmakta İDIİf. 

Bir Muharrir 
Rejisörü 

Dava Etti 

ıuiJlbedagl Rej lsöriJ 
Ertalrul llalısin B. 

"İstanbul sokaklan,, ismindeki 
filim ilk çevrildiği zaman (Cumhu
riyet) gazetesinde Ahmet Hidayet 
Bey tarafından bir tenkit maka-
lesi yazdmıştı. Makaleyi aleyhte 
bulan film Rejiaörll Ertuğrul 
Muhıia Bey, Hidayet Beye bir 
mektup g&ndermiş. Hidayet Bey 
de mektuptaki ibareleri haysiyet
ıiken bularak Ertuirul Muhsin Bey 
aleyhinde mahkemeye müracaat 
etmişti. Bu dayrun muhakeme
sine dün Sultana!ımet Birinci 
Sulh Ceza mahkemeainde başla
nılmışhr. 

Mahkeme, Ertutrul Muhsin 
Beyin sabıkaaı olup olmadığuım 
Polis Mlcllriyetinden 10rulma11na 
karar vererek davayı talik etmiştir. 

Bir Ceset 
Denizden Genç Bir Kadın 

Cesedi Çıkarıldı 

Harem ile Salacık iskelesi 
arasında balıkçılar bir ceset gö
rerek zabdayı haberdar etmişler
dir. Tahkikat yapılmıı, fakat 
cesedin hüviyeti anlaşılamaımştır. 
3-4 gündenberi denizde tefessnh 
etmiş olan cesedin 30-35 yaşla
rmda gilzel bir kadına ait oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. Cesedin üze
rinde iayritabiJ yara ve bereler 
görüldüğU için ıenç kadının bir 
cinayete kurban gitmesi ihtima
line binaen ceset morga nakle
dilmiştir. 

iHTILAF 
Belediye 
Evkaf Dairesini 
Protesto Edecek 

Geçen hazirandan itibaren Gç 
ay zarfında Evkaf tarafından 
Belediyeye devredilmesi llzım 
gelen mezarhklann tesbit ye 
teslimi için teşkil olunan komİll
yonlar işlerini bitirmiı Ye hazır
lanan listeler, tasdik için Evkaf 
Umum Müdürlüğüne g6nderilmif
ti. Umum Mndürlük bu listeyi 
aradan altı ay geçtiği Ye birçok 
defa tekit edildiği halde henüz 
göndermemiıtir. Bu yllzden Me
zarlıklar Müdüriyetinin hazırladı
ğı projeler tatbik edilememekte
dir. Son bir tekitten sonrada 

Evkaf istenilen listeleri göndermezse 
Belediye, Evkafı protesto edecek
tir. Belediyeye devredilen Vakıf 
ıuların ve bentlerin tamiri içia de 
Evkafın aynca varidatı bulundo
ğu halde Evkaf bunların mahruç 
vakıflardan olduğunu aöyliyerek 
bu paralan Yermemektedir. Bu 
hususta da muhtelit bir komisyon 
teşkil edilerek bu mabruç yakıf. 
laruı tetkiki iatenilecektir. 

Bir Dilenci 
Boğaz Tokluğuna Belediye 

işlerinde Çalışacak 
.Mahmure iamiade bir ba .. 

dilenirken yakalandığı için mah
keme kendisini ıekiz gln boğ&11 
tokluğuna Belediye iflerinde kal
lanılmıya mahkiim etmiJtir. Mah
mure Hamm Diin Mllddeiumumi
liğe mllracaat ederek kendisinin 
esasen DarillAcezede balunduju
nu, Belediye tarafından iqe edil
diği için tekrar bafka bir bele
diye daireaiade çal11muına iham 
olmadığım e6ylemişbr. Fakat 
Müddeiumumilik kendisinin ıem 
gün mildetle DarUIAcezede bu ıibi 
iflerde çalışmasına karar vermiftir. 

Garson Kavgası 
Tepebaşındaki Gardenbar 

garsonlanndan Yani, Tanaş, lapi
ro, Yamalof ye Nuri bir it me
ıelesinden kavıa etmişlerdir. Bll
tlln aarsonlar yakalanllllflardır. 

Muallimlere Borç Para 
lstanbul Belediyesi yeni nne 

bütçesine muallimlere ikraz edil
mek üzere (30) bin liradan fula 
tahsisat koyacaktır. 

$nhat 1 

Günün Tarilıi 

Gazi Hz. 
Gul .... .. Beyuat 'ft 

Şifli taraflarmda bir tenezzllll 
yaplDlflarchr. 

Başvekil Paşa 
Şehrimizde ... 

Bat•eldl lamet Pf. •• Dabili1• 
Veldll $Clkri Kaya Bey bu Hhabtd 
treDle Ankaradan tehrimi:.ı:e ıelmf .. 
ler, latikbal olunmu,lardır. lamel 
Pataaıa J>ertembe pnil dönecefl 
haber Hrilmektedlr. 

Hariciye Vekili 
THflk Rllttü B'-1 Tahrandan t•J· 

yare ile yola çıkmıtbr. Bugiio Ba• 
kGda bulunacaktar. Tevfik Rüştü B. la 
buraya atramadan MoakoYa • Berlia 
bırlldle dofru Cennreye l'idecetf 
ltilcl1rllmektedir. 

Kadir Gecesi : 
, Aya~ofyada Büyük Bir 

ihtifal Yapılacak 
Ônllmilzdekl pertembe sGnl ak-

tamı mlbarek Kadir l'eculdlr. Her 
ıene oldutu ıibi bu •ene de Kadı. 
l'ec..U.de Aya•ofJa eamiinde büyük bb 
elini Uatifal yapılacaktır. Fakat ihtifal 
TGrkp olarak yapılacak, 7ir-1 
bet rlslde ut TGrkçe tekbir ptlre• 
eektlr. Tekbirin Tilrkçe tercümeain• 
deki ahenk H fuıunun ~k derla 
oldafa sarilmllftar. Bu lhtit.I 
tadyo O. bltiln ••mlebt tliali,.. 
cektlr. 

• Din Beyaut camflnde bir 1ıa,. 
yum Efendi ıa:ıete f fototrafçalarıu 
mbl olmak lstemlf, hatta bir arb
d .. ıaıu tecavl1a cGretiade IMal_. 
m8fW. S. kayyum hakJuada taki
bat ,.pal•aktadar. 

Umumi Maaş 
Şubat aylığı bugtınden itiba

ren yeriJecektir. Aynca mtltekait, 
yetim Ye dul yoklamalanna • 
bqh•mıp. 

Kaçakçılık 
Bir Muhasebe Müdürü 
Hapee Mahkum Oldu 
Gepahide Kırldanllncle ka~ 

.., • rm •lduthtt ltir ...... ı.a
llk ....... facia Ue aeticel•mlt& 

Bu lauuta taWdkat n maha• 
keme .. tıceslnde, bu kaçakçıhla 
badl...U.de KarldareH hu.ut mulaa .. 
Hbe •MilrG Te•fik Beyin parmata 

f>ldap anlatalmıft il~ ay hapee ft • • 

mariyett• mallrmalpte ••ktla 
edllmlftir • 

Aynca birkaç maınun daha mula
tellf cıaalara çarpılmıtbr. Ayn .. 
C Ora ) n ( l:ımir ) deki lhti•a• 

mahbmeleri de buı .. kacakçılan mah• 
klm etmlftir. 

Muhtelis Mutemet 
Mil• munuu Beledi,. mat• 

mecll NaU Bey llerelatlea .. tlrilmlt 
ve AdllJ•Y• •erlhalttlr. 

r~~~~W~~---R_a_~~-fu_R_a_~_n_B_e_y_~_e_~-~~ı-~_o_oo_~_a_v_~_a_s_ı~) 

1: Komıu - Hasan Bey- Bal. ıu 
... bir kan koca tafaDCh. 

Komşu- Sabah oldu mu, aaçaaça, 
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4 Sa7fa SON POS·TA Şubat 1 

-ı.. __ A_d_a_n_a_lı_nfi_i_la_k_ı --t-1 • KulaAımıza Ça!tnanlar 

infilak 
Çok Müthiş 
Oldu 

( Baı tarafı 1 inci P)-da ) 

lamak ınıretile müthlt bir faciaya 
ıebebiyet "ermiştir. Fabri
kaya civar olan mahalle halki 
büyük bir gfirültil ile birlikte 
aelzeleye mDşabib mDthiş bir 
aarsınb hissetmişler, korku ve 

heyecan içinde evlerinden dışanya 
fırladıklan vakit etrafı duman ve 

to.ı bulutu ıarmrş olduğunu gör· 
aıüşler ve faciayı anlıyarak vak'a 

mahalline koşmuşlardır. Bu sırada 
polis müfrezeleri de yetişmiılerdir. 

lnfilAk okadar tiddetli olmuş 
ki fabrikanm cenuba mütevec

cih aksamı ile karanının bulun
duiu mahal klmilen harap ol
m.ıt. ta•an ç&kmn1. duvarlar yı
kılmıt " fabrikanm demir baca-
11 bu aku Dzerine dewilmittir. 
Kuanm hemen bir buçuk ton 
•Jdelinde bi,Ulıı bir parça.sa ko-
panlr llaynn pazanmn ortuma 
( bulunduju yerden otuz metre 
&leye ) hrlamıft iki metre 
kutrunda, beş metre tulünde di
ler kımu on metro ileriye git· 
miş '" birçok parçalan uzaklara 
doğru ablmııbr. Hatta bunlardan 
dört metre uzunluğunda kaim 
bir potrel parçam fabrikaya yilz 
metro mesafede bir e'fiıı duvarı• 

nı delerek içeriye ıirm.iş iso de 
nüfusça bir ı:aran mucip olma· 
mışbr. Fırlıyan demir parçalanmn 

ytızlerce metre uzakta bulanan 
duvarlı bahçeye kadar düttlli\\ 
sarnım~r, 

Yıkılmıt olu cfu·nrlardan fırlıyaaı 
kiremit parçalan birkaç mahalle 
•ttn eYlere, •okaJdara d~kOlmGf, 
lnfilikın tealriı. birçok eylerin pen• 
een camlan lnnlmtfbı>. Vak'a ma• 
balline Uk defa koımut ol.. poH• 
memur ft amirlerlnin memaileri 
ıayaw takdir bir derMede olup der
••• eYlerden ka&ma •• ldlrek bula
narak halkla ltirlikte ankaz albnda 
kalanbrm ~aralmuıaa afl'afllllf'" 
lardır. infilak Ç11'ÇU dalı-eıine teıir 
etmeditl için bu lwımcla çabfulu 
kurtulmuılarchr. 

Vak' adan enel fabrikaya koza 
retirmi~ olan Cebbar isimlerinde 
iki beyglrddon biriılnlo bey~rl 

ankaz alhnda kalarak 6'müı Ye 
Cebbar pabuçlarını bırakıp kaçtığı 
için kurtulmuştur. Diter Cebbarla 
beygiri üzerine, patlamıı olan kua· 
am bir kısmı düşmüt n altında ka• 
larak lSlmllşlerdir. 

Bunlar ancak dört bet aaat ıonra 
bu demir yığını albndan çıkanlabil· 
mişlerdir. Valdealle birlikte fabri
kanın prçır kıamında çahfa11 14 
1aşlaranda Naciye lamiladekl kızcatız, 
nlduinln ifadeaine nazaran bıfilAk· 
ten biraz eYft) apteuaeye rltmlı 
ye bir daha cl8nmemlştlr. Aradan 
on lkl aaat l'eçtitl lıalde blla kızın 
akıbeti anlatılamamıtbr. 

Polis memurlanm cüteak.ıp 
facia mahalline ' limhuriyet mlid· 
deiumumı1iii uiuavinlerioden Baıri 
Ye bül<ümet tabibi Hilmi vo 
bunları takiben Yiliyet Sıhhat 
Müdürü Sırn Beyler gelmişler 
Ye tahkikata başlanmışbr. 

ilk defa ankaz albndan çıka· 
rılmış olan bakırmadenli Mah· 
mut isminde bir işçidir. Bu 
zavallı toprak altından ölü olarak 
çıkuılmıştır. Bundan ıonra diğer 
yaralılar çıkarılmıya ve hastaha
nelere gönderilmiye başlanmışbr. 
Akşam kadar teabit edilen rak· 

kama göre on beş yaralı ve beş 
>lü vardır. Maabaza yarclılardan ağır 
olanlarının da hayatlarından pek H 

fiıni t nrdu. Üç iri.fi anka:ı albnclaa 

----~tımm--Dlm-----....... -----.m------------------Bü Milyon Ziraatini Tahdit Liranız Tütün 
Etmek DO v M d r? 0

1::.n::· avuçlannızın a ...... gru u u • koyarak, kimbilir kaç defa dii
şünmüşsünllzdür : " Milyoner ol· 

• 
lzmir Tacirleri 

sam nasıl yaşanın ? ,, 

B F• k• d d • Vaktile bizim gazetelerdeıı u 1 ır e ır biri de böyle bir anket açmışb : 
Memleketbı en milhim ihraç ve 

ticaret maddeıl olan tütün, bu sene 
nblamadı, depolarda kaldı. lktısat 
Vekaleti bu vaziyete çare bulmak, 
ciddi tedbirler almak için tiitüncüle
rl bir kongreye çağırdı. Kongre bu
ailn Ankarada içtimaiımna başlıya
cakhr. ŞiındJ bütilo murahhaslar 
Ankaradad1r. Fakat iz.mir murabhaa
lan birkaç l'Ün evvel bu kongre 
mOnasebetil İzmirde bir içtima 
yapblu. lsmlr muhabirimiz bu bu
suıta ıu tafıilAb ıöndermittirı 

İzmir (Hususi) - Eğe mınta• 
kası tlltüncllleri ıehrimiz ticaret 
oduında blr içtima aktederek 
Ankara t8tOn kongresine lzmir
den iştirak eden murahhaslara 
m.ıtakamu noktai nazanm anlattı
lar. içtimada bUtün İzmir tütün· 
cüleri hazır bulundu. Verilen ka
rarlan şöylece hulisa edebilirim: 

- ~ 931 Senesinde Eğe lkb
aadJ mmtakasmda(480,000) d8nüm 
araziye tütiln ekilmiştir. Bu mik· 
tar islibsallt, alıcı azhğı önünde 
tnttbı piyasasının dnımesine 
ıebebiyet vermiştir. 

Bu vaziyeti ıılah için mıntaka 
tntünciileri istihsalatıa tahdidine 
taraftardır. Tahdit keyfiyetine 
gelince; bu İft Tütün inhisar 
İdaresinin ıicillerine göre tanzim 
edilmelidir. Tütiln :ıiraati yapan 
rençperlerin isimleri Tütnn lobi-

Çan kında 
Baglar Ve Bostanlar 

Islah Edilecek 
Çankın(Hasual)-Son senelerde 

ıebrimiz ve civanndaki bağlar inkı· 
raza ynz totm111 bir vaziyet g6ste-

riyordu. Bağlardan yapılan istifade· 
hiç mesabesine inmişti. Bu vaziyeti 
nazarı dikkate alan riliyet, 
Zafranboluda yetiştirilen Ameri· 
kan çubuklarından ( 10) bin tane 
getirterek bağcılara meccanen 
dağıtmıya karar vermiştir. 

Bu meyanda bostanlarda ıslah 
edilecektir. Menemen ve Kara
ağaç cmsı yüz kilo tohum 
getir' ilerek çiftçiyo parasız veri· 
lccektir. K. K. 

Bir Haber MGnasebetile 
12-1-932 tarihli nnshamızda 

Bursada muallimler arasında bir 
ihtilaf pktığı hakkında bir haber 
dercedi.~ Fakat Buna Mual
limler Birliği idare Heyeti namı· 
na diln gönderilen bir mektupta 
Buna muallimleri arasında b6yle 
bir ihtilaf çıkmadığı bildirilmekte 
haberin tekzibi istenilmektedir. 

Buna rağmen Bursa muallim
leri arasında bir intahap dolayı· 
ıilo fikir ihtilifı hasıl olduiunu 
yakinen biliyoruz. -------··--,-··---·-· _' _____ _ 
aıo çıkualmıı, lkiıi ha1talaanede 
.Slmüştilr. 

Müddeiumumllik f aclanın nretl 
ıuhuru hakkında tetkikatta bulun• 
mak üzere ıalilıiyettar zevattan mil• 
tetekkil bir ehli Yukuf tayin etmiş, 

Bunlar müttefikan kanam kabiliyeti 
tahammüliyesinden fazla tazyik g-ör• 
meıi neticeılnde patladıtıaa dair 
rapor vermişlerdir. 

Akıam üzeri kaz.ancı " maki· 
aiıtler tevkif edilmifl•fl• de Ha1u-

lzınlr .,aralı/ıaş/arıntlan 

AAmd Beg • 

•ar idaresinde eıue.n mevcuttur. 
lstihsalibn yüzde (40) derecesin-
de tahdidi 1ıalindc ttitüncülük 
bugünkü vaziyetinden kurtulmak 
utidadım gösterecektir. Bu hesa
ba göre (300,000) dönüm tütUn 
ekilmesi icap etmektedir. 

Şimdiye kadar tütün mınta· 
kalannda bakkal, manifaturacı, 

berber ve memurlar bile tütOn 
tarlası işletiyor, tiltüo cinsinin 
bozulmasına sebebiyet veriliyordu. 
Bundan ıonra yalnız tütün renç· 

perlerinin tiitiln ıeriyatile meşgul 

olması lazımdır . ., 
fzmir mmtakası tütüncüleri 

namına Boravalı zade Ahmet 
Beyle, Şeker zade Sabri Bey 
kongreye iştiralc etmektedir. 
Ticaret Odası Katibi Umumisi 
Mehmet Ali Bey de Vekaletin 
tensibi üzerine bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. Akhisar 
Tütüncüler Bankasından Halil 
Bey Akhisarlılar namına 
iştirak etmektedir. Öde-
miş tütüncüleri. belediye reisi 
Mustafa Beyi, Tire Hi.tüncüleri 
de HüınO Beyi murahhas olarak 
ıeçmişlerdir. 

lzmir ticaret odasının beş 
sene mllddetle katibi umumili
ğini yapan ve mmtakanm vazi· 
yetini çok yakından bilen Mani
sa meb'usu Turgut Bey üç haf· 
tadaoberi Akhisar ve havalisin
de tütüncülük hakkında tetkikat
ta bulunmuştur. Turgut Bey tet· 
kikab etrafında bir rapor hazır
lamıştır. Bu rapora göre tütün 
istihsalatının tahdidine lüzum 
yoktur. Esasen tntünlerini sata
mıy an müstahsil geçen ıene yüz 
dönilm tütün ekmişse bu sene 
ancak on dönüm ekmeğe mec
bur kalmışbr. Yani tahdit key-
fiyeti kendiliğinden meydana 
gelmiştir. ADNAN 

1 
Akşehirde Hava Günü 

Aktehir ( Hususi ) - Hava ıehitlerimiı:in babralannı tebcil 
ıehrimizde yapılan ihtifal çok samimi oldu. Bütün mektepWer, 

için 

kerler, halle, 
mWkt ve askeri 
erkin ihtüal gll· 
n6 6ğleden ıon
ra belediye mey· 
danında toplan· 
dı. Mi.iliz.im fa. 
mail Hakkı ve 
Maarif memuru 
Osman Niyazi 
beyler birer nu
tuk ıöyliyerek 
bu gllnfin kud· 

ıiyetini veciz ve 
candan gelen 
cllmlelerle an• 

latblar Nutuklardan ıonra bir mDfreze asker tarafından havaya ail!h 
ablmak auretile merasim yapıldı. Bunu müteakıp ukerlerimiz ve mek· 
teplilerimiz tarafından fiizel bir geçit resmi yapılarak meruime .U.. 
hayet verildi. Gönderdiğim resim, merasimden bir intibadır. 

• 
Tütün inhisarı 
Ur ladan 
Tütün Alıyor 

lzmfr gazetelerinin yaıdığına 
glSre tlıtnıı inhisar idaresi Urla 
çiftçilerinin elinde bulunan mil· 
him miktarda tlltünO ıatın almı• 
ta karar vermiı, bu hususta 
lzmir tütnn baı mUdllrlilğüne 
emir gönderilmiıtir. lzmir baş 
müdürü Sezai Bey, bazı memur
larla birlikte, mubayaa iıine baş-
lamak il.zere Urlaya hareket 
etmi§tir. -dan makini•t Cumalı 1erbe1t hıra• 
kılmıı, atefçi n yamaA'J hakkında 
t•vkif müaekkerul ke1llmlştlr. 

SALAHADDiN 

T. N. 

j1!_agır Salıibi 

Uç San'atkar 
Kardeş 

Akıehir ( Hususi ) - Tllrlr 
mimari ıan'abmn tarihi bir eıeri 
olan Taşmedrese camü minaresi· 
nin bakımsızlık yllzlbıden bu ıene 
tamamen harap olması pek mu· 
hakkak idi. Şehrimizin kıymetli 
ıan'atk!rlanndan Kara Ahmet 
zade Tahsin, Kadir ve Vahit İı• 
minde llç karde~ler, minarenin 
yıkılan ıerefesini hiçbir taraftan 
muavenet beklemeksizin kendi 
slilerile demirden imAJ Ye ılok• 
bilde tezyin etmişlerdir. 

T .. N. 

., Bir milyon liranız olsa nasıl 
harcarsınız ? ,, 

Bu gibi suallere cevap ver-
mek zannedildiği kadar kolay 
değildir. insan, binbir türlü zevk, 
refah ve saadet imkanlarından 
birini seçmekte güçlük çeker. 

Geçen akşam, bir mecliste, 
yine bu sual ortaya atıldı: 

- Bir milyon liranız olsa na
sıl yaşar sıuız? 

Biri, sadece, şu cevabı verdi: 
- Adam gibil 

Kadmlarda Şeker Hastahğı 
istatistiklere bayıhnm. ED 

k&nf1k meseleleri bir rakaml, 
bir çırpıda hallederler. itte siz 
bir istatistik ki, kadınların evle
rinde kalmalanm, erkekle her .. 
her çahfmamalan IAzım geldiğini 
bir kere daha ispat ediyor : 

.. Leachtre,, isminde bir pro
fesör - bu ismin nasıl oku
nacağını ben de bilmediğim için 
bizim imll ile yazamadım -
bütnn dünyaya ispat etmiş ki, ka· 
dınlar, teker hastalığı ile erkek· 
lerden yüzde otuz fazla ölüyor .. 
lar. Halbuki, büyük harpten 
evvel teker hastalığından ölen 
kadın pek azmış, hiç yok gi-
biymiş. . 

Bunun sebebi de n , bTy 
musunuz? Kadınlar bugün çolt. 
çalışıyorlar. Vücut ve kafa yol"" 
gun1uğu, onları fena halde sar
ııyor ve bu hastalığa istidadını 
artbnyor. Serbes hayatın kad!Jlı' 
lara aşıladığı hastalık yalını 
bundan da ibaret kalsa, eyvaJlabJ 
fakat ..• 

Mizah Muharririnin Neşesi 
Mizah muharrirlerimizden biri 

evlenmişti. Aradan üç dört ay 
geçti. Bir gün evinde toplandık.. 
Davetlilerden biri mizah muha,-., 
ririmizin zevcesine dedi ki: 

- Böyle neşeli bir insanın 
bayat arkadaşı olmak ne iyi, 
değil mi? 

Kadın içini çekti : 
- Hayır, dedi, bütün neşe

sini ve mizahını gazetelere satı• 
yor, bana hiçbir şey kalmıyor ! 

Kimsesiz Yavrulara Yardım 
Ramazanın 28 inci cuma günO 

Himayei Etfal Cemiyefi Fatih ŞU· 
besi ( 80 ), T opkapı Fıkaraper
ver cemiyeti de ( 180 ) çocuğu 
elbise, kundura ve saire vererek 
giydirecektir. 

Adapazarı Kaymakamı 
Adapazan ( tfususi ) - Kay· 

makam T alAt Beyin vazifeden 
affedilmesi &zerine birkaç ayda~ 
beri mOohal bulunan kazamıı 
kaymakamlığına sabık Hendek 
kaymakamı Fuat Bey tayin olun--
mt11 " -.azifeye başlamışbr. 

DePizlide Zelzele 
Denizli, 30 (A.A.) - Dnn 

akşam Denizlide bir zelzele ol· 
muttur, hasar yoktur. 

Recep Bey Dinarda 
Dinar 31 (Hususi) - Halk 

fırkası Umumi katibi Recep Bey 
dün kasabamıza geldi, kısa bir 
teftişten sonra verilen ziy~fette 
hazır bulundu Ye müteakıbexı 
aynldı. 

KEMA1 



1 Şubat SON POSTA Sayfa S 

&Aa'iCİ HABERLER 
• 

Gönül işleri Siyaset Alemi ıJ 
Çinde .._ __________________ __. .IJ.şk Başka 

Haberlere Şanghayda Bütün Halk Aç l(almak ihtiras 
Sansür Kondu T hl•k • K d d Başkadır e l esı arşısın a il Yeni ve genç Aşıklar aşk ile 

Nankin 21 - Japoııyaya J ihtirası biribirino karıştırırlar. 
harp ilan edildiği haberi. Kuo- Şang hay · Çocukluk ve gençlik hayatının 
mintag Meclisinin böyle bir ka· bararetile a 1 k · 'btı• 

Bl·r Cehennemı· even er, e serıya ı • 
rar vermiş olmasından ileri gel· rasa kadar varan bir şiddetle 
mektedir. Şu dakikaya kadar bu A d ıeverler, ağlarlar, ıstırap çekerler. 
karann japonyaya tebliğ edilip n lTlYOT Hayab aşkından ibaret sanırlar. 
edilmediği malfön değildir. Bu Bunun için de çabuk meyus olur, 
karardan evvel Hariciye Nezareti Şanghay 31 - Vaziyet her çabuk sarsılırlar. Akli mOvaze-

an daha ziyade gerginle~iyor, nelerini kaybetmişlerdir. F eoa• 
bir beyanname neşrederek Çicin Japon konsolosu, Japon asker fissevda olmuşlardır. 
meşru müdafaa halinde olduğu· ve gönüllülerinin kontrolilnil ihtiras, yaz yağmuruna ben-
ııu ve yapılan tecavüze mukabe- kaybetmiştir. Bunlann bir kısmı , zer. Çok gürültülüdür. Şimşekle-
lede hakkı bulunduğunu ilan d• Beynelmilel imtiyazlı mmtakaya ri, yıldınmlan vardır. Fakat mu-
miştir. " . geçmişlerdir. vakkattir. Çabuk geçer. Biraz 

ıonra hava açılınca. o şiddete 
Amerikalı/ar Şanghay etratında ıfperler si:ı de hayran olursunuz. Çocuk 

kazılıyor. En iyi mevki de Fransız ve gençlerin ihtira1 derecesine 

20 l mıntakasıdır. Cumartesi akşamı Şanılıag eıf1arıntltı Çin plgatlesl tlper mıılıart!httslntle varan, ve sevmezse öleceğini 
Japon yenide-ı beş Japon muhribi gö- 'C:' rr hd• J rr ı·L zannettiren ihtiraslan, işte bu ,,..,, k ~./ Eti ·ı rüomüştnr. Saat on dokuzda da r ransızlar .l a ıui .6 es lrıat yaz yağmurlan gibidir. Onlar 

6. ev lJ l er karaya lngı·liz askeri pkmıştır. Ua"'la"' Almanlara v ,./. bunu bilmedikleri için, ihtirasla· 
.1-ı~ non, eransı rını ebedi zanneder ve çok defa 

Nevyork 31 - Bir Japon ip- Gece dört büyilk bina yanmışbr. U G 1111 V l k? fena netice veren teşebbüslere 
likhaoesini muhafaza için gönde- Dükkanlar kamilen kapa1ıdır. Il Ücum Ediyorlar eri J.Yl i na aca • girişirler. 
rildikJerini aöyliyen ve Amerikan Bir paket sigara hile alınamıyor. Liyon 31 _ Radikal Sosya· Cenevre 31 - Çin • Japon Aşk, ihtirastan başkJt ve 
imtiyaz. mıntakasma giren yirmi Şehrin dör günlnk yiyecegı list fırkası reisi M. Heriyo ihtilafının neticesine kadar tab- ihtirastan güzel bir feydir. Eks&w 
Japon Amerikan bahriyelileri ta• olduğu söyleniyor. 17 Japon " Teyakkuz ,. isimli bir makale- didi teslibat konferansının tehir riya ihtiras yerini aşka terkede?. 
rafından tevkif edilmişlerdir. Bun• keşif ve bcmb ırdıman tayyaresi" sinde hulasaten şunları söyle- edilmesi için konferans reisi ile Aşk sadece cinsi bir temayül• 
ların sekizi silahlı idi. şehrin iizerinden geçmiıtir. mektedir. umumi katibinin teşebbüsatta bu- den ibaret değildir. Bunda tefkıt· 

tin, muhabbetin, hfirmetin de yeri 
A k lundukları ıayiası tekzip edil-

Cenevre 31 - Çinin Japon• meri a - "Yung plAnı ile bağlanmış mekt d" vardır. Aşk, fUUrludur. 
yaya harp ilan ettiği haberine ina- olan yalnız Almanya değildir. Al- z..r.• e dır.• J Aşk, ihtiras ıı ibi muvakkat 
nılmamaktadır. Çünki Çin, Ja· Fil osu manya bu planla kendisini bağlan• n ın ısf anua değil, devamlıdır. Ne kadar fı~ 

h kk d C • ti" Ak tına ile karşılaşırsa o kadar kuY-> ponya a ıo a emıye vam U mış olduğu için Fransızlar işgalJeri 11 lr. •• J 1 
misakımn ( 15) inci maddesinin nazırdır altında bulunan mıntakalan ter- J.Y.I. usauemeıer Tellenir. Anne aşkını bir dilşilnll• 

nUz. Sönmek, kırılmak, bitmek 
tatbikını istediği için, bu talebin f kettiler. Almanya demiryollaranda Yammu, 31 - Baramul, So- bilir mi? Og· ıu hıyanet bile e""-, 

k Vaşington 31 - mtiyazlı b uf h ki d M b t ı h b wu icap ettirdiği müddetin· i bu da ıer estçe tasarr a o tanı ı· por, uzzera a tan ge en a er- annenin aşkı devam eder. 
k . . b kl mıntakaya tecavüz edilemiyece• ı B .. · Al y ı " ü • kt do uz aydır- geçmesını e emesi ar. runnıg manyası, ung ere gore n mayış yapma a Aşk, muhatabin hareketile do 

g .. ine dair Japonya, yeniden Ame- ııı. k ·ı 1 1 halkı d • t k · t• lazımdır, aksihalde, Çin, davasını P anını yırtma ıuretı e mpara- o an agı ma ıs ıyen za· alakadar değildir. Mukabele gö,.. 
rikaya teminat vermiştir. Japon t ı k Al b•t fl " b k tl · ·ı Ab k 11 k d kl '· tehlikeye koymuş olacaktır. or u manyasının ı ara ıgını ıta uvve erı sı a u anmıya meyen ne a ar qı ar sevmcct.• 
sefirini kabul etmeden evvel ihlal etmesi suretindeki hareke- mecbur olmuştur. 3 maktul, 6 te devam ederler. 

Fransa hariciye nazm, Amerikan filosu tine müşabih bir haıekette bu- yarah vardır Rajoride umumi bir Aşkı ihtiras, Ye ihtirası aşk 
• barel<at dairesi mUdürü Amiral lunmuştur. isyan ve yağmacılıklar olmuştur. zannedenler, aralarındaki bu bu-

Ta' nonya //e Pratla görüşmüş, Lllzumunda Yağmacılar Mecusileri dinlerin- susiyeti bilmiyenlerdir. ihtiras ile 
J 1 r Çindeki Amerikan tebea ve HindenburdUn den döndürmek istemişlerdir. Bir değil, aşk ile ıevmcii öğrenin.is. 

B b • müttefikinin siyaneti esaslan 6 k k * 
era ermlş C •• h R kasabada i i öprü yıkılmıştır. 

hakkında fikrini almııııtır. Amc- um Ur ez·sız·g""z• .. · ·1 G d y H N H y numayışçı er ur varayı yagma • • anıma: 

Berlin 31 - Milliyetpe"er 
Lokal Ançayker gazetesi, Japon 

rikan filosu her ihtimale karşı etmişlerdir. Yukarıdaki yuı size Yerilecek 
hazır bulundurull4aktad1r. Berlin, 31 - Hindenburgun en iyi cevapbr sanının. Ati&. ile 

harekatı Fransanın kolaylaştırdı· 
tına yazmakta, buna mul...abil de 

tahdidi teslihat konferarsında Ja· 
ponyanın dostluğunu temine ça· 
lıımaktadır. 

Muhabereye Sansar Kondu 
Londra 31 - Çine gidecek 

mektupların orada sansüre tabi 
tutulacaklan ilan edilmiştir. Ko
nan sansfir, Çin haberlerini son 
derece azaltmıştır. 
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EDEBi TEFRlKAMIZı 21 ============ 
C L 1 K 
" Müellifi: Knat Harman Mütercimi ı P. S. 

Uyandığım vakit etrafım ka· 
ranl klı. Bir sıçrayışta şaşırmıf, 
donmu§ bir halde, yerimden kalk
bm, Paketimi yakaladım ve yll
rilmiye başladım. K.zışmak için, 
kollarımı çırparak, varlıklarını 
bissebnediğim bacaklarımı biribi· 
rine sürterek, hızımı artbra art· 
tıra yürüyordum. Yangın merke
zine vardım. Saat dokuzdu. Birkaç 
aaat uyumuştum. 

Ne yapacağım şimdi? Bir yer
lere gitmem lazım. AfaUam•ş bir 
gözle merkeze baktım. Nöbetçi 
arkasını döndüğü bir sırada içe
riye dalamaz mıydım? Adamla 
konuşmak için yaklaştım. Fakat 
bana selam vermek için derhal 
elindeki baltayı dikti vo ne ı6y· 

l 
liyeceğimi beklemedi. Ağzı bana 
dönen bu kalkık balta, nnki 
donmuş sademesine uğramışım 
gibi tüylerimi örpertmiıti. Bu 
silah!ı adam karşısında, korku
dan dilim tutuldu ve gayriihti
yari olarak gerisin geriye çekil
dim. Gittikçe artan bir ıfizüliişle 
bir kelime söylemeden uzaklaş· 
tım. Zavahiri kurtarmak için, 
bir şey unutmuşum gibi elimi 
alnıma götürdüm ve kayboldum. 
Kendimi kaldırımda bulunca, 
büyük bir tehlike atlatmışım gibi 
kurtulduğumu hissettim ve çabu· 
cak uzaklaştım. 

Donmuş •ıe acıkmış, gittikçe 
ölilme yaklaşan bir keyifsizliklo, 
Kari ]ohan ıokaiınıq, boyunca 

yeniden Reisicüıuhurluğa intiha· M anşta ihtiram kanşbrmayınl%. 
bı hakkında mütalealarda bulu· cY • lf. 

· nan Berliner T agablat gazetesi, ..:J lS v N B 
d """ • eye: 

ancak Hin enburgun Reisicllm· Londra 31 - Manı denizin· Siz de yukardakl fllZlY" oku-
bur intihap edilmesinin Alman· de kesif sis yüzünden Kasgu yunuz. Hennz mektep ııralann• 
yayı felaketten kurtarabileceği· lngiliz gemisile, VuJbu Alman da bulunan bir genç aşkı tam 
ni, Alman Proleteryasının, Hit· gemisi arasında şiddetli bir mfi• manasile tanıyamaL llıtirasmrn 
lerin Reisicümhur olmasına mn- sademe olmuştur. Alman gemisi biraz daha arttıran ıebep, kızın 
1aade etmiyeceğini yazmaktadır. birçok istimdat işaretleri verdik· son hareketidir. Halbuki kız 

Venizelos Tekrar Parista ten sonra sis içinde kaybolup gayet tabit bir tarzda hareket 
gitmiştir. İngiliz gemisi baş tara· etmiştir. lhtirasmızk aşk aaııma• 

Paris 31 - M, Venizelos bu· 
raya gelmiştir. 

yftrüyordum. Birinin ·beni duy
masına hiç ehemmiyet vermiye· 
rek yüksek sesle yemin etmiye 
başladım. Giderken yeni bir fikir 
fedaisi. bana tanıdığım bir res
aamı hatırlattı, Tivolide bir tokat 
yemekten kurtardığım, ıonra da 
kendisini ziyarete gittiğim genç 
bir adam. Parmaklarımı çıtlattım. 
T ordenskjold sokağına gittim, 
üstünde C. Za aryas BarteJ ismi
le bir kart dö vizit asılı kapıyı 
buldum ve vurdum. 

Kapıyı kendisi açtı. Bira ve 
tiltiln kokuyordu. Müthiş. 

- Bonsuvar, dedim. 

- Bonsuvar! Ah, siz misiniz? 
Niçin bu kadar geç geliyorsunuz, 
kuzum? Lamba ış ğile iyi görül
mez. O güııden sonra bir ot yı
ğını daha ilave ettim ve bazı 
değişiklikler yaptım. Fakat gün
düz gözile bakmalısınız, oimdi 
faydası yok. 

- Fakat yine bir kere gös-

fından su almıya başladığından 
limana avdet etmiştir. 

teriniz bana, dedim. Hangi resim· 
den bahsettiğinin farkında de
ğildim. 

- lmklnı yok, dedi. Işıkta 
hepsi san görünllyor! Hem de 
başka bir şey •ar • bana yaklaş· 
ta ve fısıldadı • bu akşam bir 
kadınla beraberim. Kat'iyyen 
olamaz. 

- Oh! Mademki öyledir, bun· 
dan bahsetmiyelim. 

Bir adım geriye attım, bonıu· 
var dedim ve çıktım. 

Muhakkak ki ormanın bir ta• 
rafına gitmekten başka çare kal
mamlşb. Yerler çok nemli olma• 
saydı bari. Açıkta yatmak fikrile 
ünsiyet peyda ederek elimdeki 
battaniyeyi okşayoreum. Şehirde 
barınacak bir yer aramaktan 
uzun müddettir o kadar azap 
çekmiştim ki artık yorulmuş ve 
bıkmıştım. Bu partiyi bJrakmak, 
mücadeleden çekilmek ve ka· 
famda biç bir düşüoce olma· 

yınız. 

HANIMTEVZE 

dan sokaklarda dolqmalı. ha· 
kiki bir sevinçti. Darülfünunun 
saatine doğru bir kolaçan etti11ı 
ve gördüm ki saat onu geçiyor
du ; oradan şehre çıkan yola 
girdim. Bir taraflarda, yiyecek 
ıeyler teşhir eden bir erzak 
dükkanının önünde durdum. 
Yusyuvarlak bir beyaz ekmeğin 
yanında yatmıı bir kedi uyuyor
du. Bir aralık hu gıdalara baka
rak kaldım, fakat ıatın alacak 
param olmadığı için geri dön• 
düm ve yürGmiyo devam ettim. 
Ağır gidiyordum, Majorstuen is
tasyonunun önünden geçtim, 
yUrUdüm, mtitemadiyen yUrOdüm, 
saatlerce ylirüdüm •e Baptad 
ormanında karar kıldım. 

Orada yolu bıraktım •e din
lenmek için oturdum. Oldukça 
kuru, meyilli bir toprak üzerine 
çalı çırpı doldurarak bir yatak 
yaptım. Paketimi açtım ve batta• 

'Ark.ut .. ,. 





«Son Posta,. haftada ild defa inema • uytfaın yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yenl sinema haberleri, artistlerin 

hnyah v inema 

cereyanlarından 

alemindeki 

bah edilir. 

un at NEM 
r •Son Posta,. Holivutta husun muhbiri 

1 bulunan egine Türk gazetesidir. Ho. 

ı livut muhabirimiz, her hafta bize melmıp 

1 
g&nderı. ve olnema ilemiolo lçyO.üoü 

anlatır. 

Yıldız ar n En Büyük Korkusu Emil Yanings 

Güzel Yıl ızlar öı·· nde ıTinema~an 
vazgeçzgor 

O Kadar Korkuyorlar Ki:1 
se .. eıerden ben birçok filim-

ıerini heyecan iç.inde ıeyrettiği
mi:ı Alman san'atkan Emil Ya-

Marl n Dltrila lıal8 efsanelere inanıt 
Hollvut, (Hususi) - Perde 

tızerindo en asri hayatı yaşıyan 
" yaşatan meşhur yıldızlann es-

ki zaman masallarındaki uydur
ma efsanelere inandıklarım söy
lersem, bilmem hayret eder ml

mnz? Dilnyamn en modem kö
tesinde, en mükemmel bayat 

yasıtalanna sahip olan şu güzel 
yıldızlann her birinin ayrı bir 
korkusu vardır. 

BugUn küçük çocukların bile 
dudak bükllp geçtiği hurafeler, 

b&tnn artistlerin kalplerini heye
can ile çarpbrmaktadır. 

işte güzel yıldızların en bil
ytık korkularım aıralıyorum : 

" Maryon Daviı ,. i şüphesiz 
ki okuyucular iyi tanırlar. Bu 
firin kızcağız el çantalarmı kat'-

iyen kendisi satan alma:ı. Eğer 
kendisi 1atın alacak olursa bü-
ytık bir felakete uğrıyacağına 

kanidir. Ayni zamanda sofrada 
tuı dökmekten de ödü patlamak-
tadır. Güzel Maryon sofra-
J• tuz dökünce hemen 

tuzluğu kapar ve sol omuzunun 
latilnden geçirerek bütün tuzları 
1ere d6ker. 

Dilber yıldız, bu hareketile 
uğur uzluktan kurtulduğuna inan
maktadır. 

Sesinin güzelliğile bütün Ame
rika kadmla rını teshir eden Lav
ren Tibet, ııtutyoda _esli filim 

cahaıı karşısında şarkı okuya
cağı zaman evvela elini ağzı-

na götürilr, ve söyliyeceği ıarkı) ı 
hafifçe okur, ondan sonra şarkı-

JI hıı.h sesle söylemiye başlar. 
Keddisi de sesi kadar güzel olan 
bu erkek böyle yapmadığı tak

dirde sesinin ebediyen kuıılaca
tını ıannetmektedir, Hele dilber 
Marlen Dıtribe ne buyurursunuz? 

Efsanelere inanan gıi:el Joan 
Krav/ordun geni bir rosmi 

Bu meşhur Alman yıldızı 
büsbütün başka bir itikattadır. 

Güzel Marlen hcrgün bir fakire 
birkaç kuruş vermek mecburi

yetindedir. Eğer unutacak olursa 
kısa bir zaman zarfında sürünüp 
öleceğine inanmaktadır. 

Joan Kravforda gelince; çılgın 
bir otomobil meraklısı olan bu 
Amcıikan kızı otonıobilin• bin-

nings se li filimden ıonra ıöner 
gibi oldu. 

Bu arada birkaç filim çevir-
di. Ancalt istenilen muvaffaluyeti 
gösteremediği ileri sürüldü. Ni
hayet denildi ki: " Emil Y aningı 
ölmiiştiir. ,, 

Filhakika aon gelen Alman 
gazeteleri ölmiyecek zannedilen 

bu Almaıı san'atkArı hakkanda 
veni hab rler veriyorlar. Bu ha

berlere göre Emil Y aningı artık 
•İnemadan çekilmek karara 

vermiştir. Yakında Berlinde .. Ger
hart,. ismindeki bir tiyatro mü-

dürünün idaresi alboda tiyatro 
ıahnesine ç•kacak ve .. Güneı 
batmadan evvel ,, isminde bir 
faciaya oynıyacaktır. Fakat Emi

lin tiyatroya geçmesinin muvak
kat olduğunu, zamanı gelince 

tekrar filim çevireceğini söyliyen
ler de yol< değildir. 

Moris Şövalye 

1 Yeni Filimlerini Marta 
1 Kadar Bitirmiye Çalışıyor 
i Geçen nüshamızda Moris Şö

valyenin yeni filmler çevirmiye 

başlndığu ı haber vermiştik bu 
filimlerden birinin i mi"Bu ak am 

benı seviniz." Diğeri de "Sizinle 
bir saati,, isimi rini taşımaktadır. 

Moris bu iki yeni filmini mart 
ayı sonlarına kadar bitirmek için 

çalışmakta.dır. Filimlerin bir kıs
mıııın provalarını seyreden mU· 

nekkitler, Morisin bu filimlerde 
daha fazla muvaffak olduğunu 
yazıyorlar. 

Küçük Haberler 
'f ismini çoktan beri işitmediği

miz Danyel Parola yeni bir ıesli 
filim çevirmektedir. 

}f Evvelce birçok poliı 
dramları çeviren Harri Pil yakın
da 11Semadan DUşen Adam,, js
mincle yeni bir ıabıta filmine 
başlıyaca'ktır. 

* Pari stüdyolannda •• Mil
yon hırsızı ,, isminde esrarengiz 
bir filim çevrilmektedir. 

')f Vamer Krnva .. Miralay 
Şaber,, isminde bir filim yapmıya 
başlamıştır. 

lif Maruf Amerika yıldızı 
Greta Nisscn önümUzdeki yaz 

mevsiminde iki yeni filim çevir· 
mek için şimdiden bir mukavele 
imzalamıştır. 

meden evvel soğuk su ile ellerini 
yıkar. Aksi takdirde büyük bir 
kazn neticesinde öleceğine inan· 
mış bulunmaktadır. 

işte Hollvudun garip iç yilı· 
lerindcu birkaç yaprak. 

AHMET 

Vilyam Haynes Rejisör
lere Hiç İtimat Etmiyor 

Vilyam Haynesi daha genç yaşından beri beyaı perded. 
gormekteyiz. Kadınlann " gilzel " dedikleri bu erkek yıldız ya;I 
bir filme başlamak llzeredir. Fakat gUzel Vilyam rejisör beğenmekte 
çok mUşkülpesent davramyor. Çnnki Vilyamın rejisörlere katinea 
itimadı yoktur. Rejisörlerin, kendisinin töhretini kıskandığını, filmi 
fena çevireceklerini Eannetmektedir. Bu sebeble ıinema kumpanyuı 
müşkülat içinde kalmışbr. Filmin senaryosu, bir telsiz telgraf 
istasiyonunda geçen faciayı tasvir etmektedir. 

Şirin Doroti Jordan 
Tuvalet Dersi Veriyor 

Burade size bakıp tebessDm eden güzel Doroti Jordno tuvnt t 
meselesini şu suretle hulasa etmektedir: 11 Evde ve sokakta kulla
nılacak süs eşyasını biribirinden ayırmak llzımdır. Bakınır, ben 
taraftaki kutuları sokakta, . ol taraftakilerini de evde kullanıyoru 
Siz de benim gibi yapıD1z ve diğer süs qyalarınızı ç.ürUğe çıkarınıı. • 







.. ,,
t~

?.
::

c~
 
. 

. <ı.
:'t

.. 
'· -

·
' 

l 
"
"
:
.
;
 \,

' ~
ı.:

..~
151

'. 



e 

Şarkm Yeni Peggarn&eri 

GANDİ KİMDİR 
Gandi, Hind.standa aaıi r isyan 

Hazırlamağa Karar Verdi 
.. ,.. .. tarihinde ip ...... 
olmaıı lhımgeldiği aoktuancla 
idi, biaaeaal '!fb b1I tarib bbal 
olundu. Artık bunda• ...... 
•aldelif tehirlerde ~ek 

l>IB ~ İIİeld.uf .auıdle• ı Ç&nki lenİ iyi İfllJeD kimseler.. ........,._.. __..._ 1•m dea ılrllrilz dediler. J··- f(.erlm • ., ...... ıtilt- ~ 38. 39 - y,.,,; eledi: .. Sise. 
._ı,ttr. E•Hlki ~ ikindi umuan• 11c1a olnaalc a..;__ _, ek 
mlteakıp Fatih camllnde bet blae mek\erüa ~ .... ec J9" 
yaldD Hmaat buıurund• H•ha Rifat De .... ı.a.~~ ...... ~~ •~I 
BeJia (Yuıuf) ewealıaita Türkc• ter• rabb&J:"::..:.. ~~ilirim:. Bu. 
etm .. itd oJsudutuou ,umıt ye ıu• ~•q;ttijİ. ilimlerdea&r: 
r•in bir luaauoı aetretmlttllc. Dl· Bllf ~ IDıaa etmeyip ahireti 
1.,. , .... ,., ... • ••ı• c1.,.n«U1o- 1HlmtJ• bir kavmin cliıa " 
r••• millet!,.~ ben, babata-

Yısıf Suresi nm w.ak n Y..,_ 
27, 28 - y..., t.....,. ata- diaa • detine flW olclam. Al-

rak o, benden murat -~atmü ~ lab bir feYi fel'ik koflllÜ ~ 
ledi, dedi. Kadamn ailelPlden mizden relmez. Ba te.tdt Ala-
bit pWt e f8ildet etti: Eter hm bize Ye in•nlara Wr ..,._ 
Y-*fua tlmleif lllllDctea ,...., tlclr. Fakat birpk m..ı. ..... 
blmaı iM kadm ıertek 'alJllyor, retmez.ı. "" 
o, yalaDalardaadar. Şayet ılmle- 40 - " Ey zindan arbdafla
ii ardmdu Jll'blmıt ise kadaa nml Dajmak Raplar • ..,..._, 

d -'· d" eni JOkaa J•Ane olan, lrahhv ..... yalancı ar, o, ıerçaa ıy er- Allah mı? Allaha bırakarak ueak 
dendir. -:-• • 

29 - Efendisi 'Y usulun s1Q1- .iuenn, bab......._ tUmlf ol-
letlni ardmclan yırtık ılr8nce dafu birtalwii *'- adlara tapı· 
~ -'eli ki: 8u air.in ~ )'O~UDU~ ki A!lala OD11D ~ 
~. çlDW fıillflı~lliı ........ .-l,h:;: f!tilli•••iftir· 
...,...,., ~1111· ..... .ı:: li AIWuadarıta • O, 

ao tt- Y__,. cta· .. Ytılafl www"*'' PP'M• em
MD baclaa. Jls çemr .. , •Sea 4e "' 'tik ~ 1leaiJolra dm bu
ılaalwa içiil: priıfMMk 4ile, dar. F•t Wr,.lr ..... ...., ôaa 
çbki .... auçlumn.,. ta ...... 

ar - ~ wıt.-. r.- ,....1 M.ı: L-S: ~-:! .. , 
clmlar bunu itibnelde wziria b· 1 - w--.. 
1111 kllelindea murat almak iste- içirecek, dlitri ile •lacalı ta 
mft t. lcllainin muhabbeti kal- k...... - ...... ,ı, .. 1c. 
bini .,.kmif. Blz ODU aPAtlklr ~ ......... fe1 blyie olup 

4f - 'l:.a. ••il* .. 
bir aapıktiına ı&&~ dedilir. 42 - YUiaf, itlerhaclea ta. 

3ı - Vaktaki ..uta bNa ~ .bilclitl lıilllle)'e • Beal 
o kacLnJana taJiplerlal lflttL a..vif ,_... .._ ~ 
onlara haber ıanderdl. onlan teJtaa ona .,_diania ~ :::.:1· a:Tiri~ .t:i:'!: .... _. ....... ı .. .... 
bıçak ftl'di, Yuufa ela: oaiuu, ıfne Y_. ..... 111 ... ..... 

• 

HAYAT 

ANSİKLOPEDİSİ 
Muallimlere: 
a.- tedrlatmmla cfenlerl= 

nlzl zeııginleftirmek, prek m ... 
1ekt hayabımcla J"kaelmek kin 
kitaba ~ ...a-. Ba kitap 
( lfaJ,At ~) clr. 

Taleheye: 
Mektepte elmchtw clenls 

..... lçlD lra8 detDdir· Ha,... 

.... hqok,... =ı'lı ata ..... 
I*•• wr• lia •••• ata ••• 
( Hayat Awldopecll ).-ıe .... 
lab~ 

A..-.... ra, 
A~ iMdor, dlgl, tlldeaf . 

ft)'a laerlumgi bir ae•beat __. 
ı• ..wl>i olan zeYat, ha,_ 
llaleriae pkvcttı bin bit ... 
........ 1 I *F ile için ... 
....,. ............ Oalana 

11ati1ııac • .... < "8pt 
....,,... t• tatlabt ...... 

( Hayat Ansiklopedisi ) mektebi eve 
getiren bir eserdir. Hor eWle BWlllll• 

ması lizımdır. Fi•ti 25 ~· 

Bugün Çıktı 
Yann bayiinizclen ' Hayat Auı1dopedisi ) nln 
birinci eiizünl isteyiniz. Her on bet ıünde 

bir cüz nepolmacakbr. 

...... r::r• ,L ~Y~= 43 - Paclipll •ı11pc1a yecli l-===-==-=--=s---=--==-=--=-==--=-====-=======---===ıiııiıı• 
'-'1ertnJ ~ ... ..._,bil, iuaa 1e111b iaeiit J'cil laJlf ineğin 
....,,, lla mlkertem bJ,i ... Jecli~i. birde J9di 1..U batak 
leldea- ,,.._ 1J1qeJ. ~ • n. yOCli ar.. ~" alrda. ., 
..._ ileri ıeı..ıerı ll.iY• ~ -..y1 

il ~ Ô ı • Beai ka••..a;.ı..mı biliyo~ .... .... bu rlyama 
klle itte IMadar. Bea 0..;-.;.. tabirini bilclirill. dedi 
rat ·-· ... o - llmet 44 - ()al# ... karmakanpk 
,a.terdl, .. • ••ellliiml rlJalarcLr, b. bQ lwq.k rtlya 
J&pm- h.wcı. liıMltaı abe tabirini bil• .irimMJer de;iliı 
lacak ıelillerdea olaeak., 4edi. clecliJer. " 

34 - Yuaf: .. Y...,ı ,.a dM ~ - O illWlacrea ~ 
bana balana davet ~-- klmıe ..-~- 101ara Yaaufu 
teyden daha aevgiliaır. $aıeet laabrh,....k • BeD .tze on... ta-
oalann duiaelİDİ benden defet- birini bahr ~ bele beiit 

-----------· mu lien oDlara meyteder. ~ sladeria .. dea1 
leıidea oturum,. dedi. 46 - 7.itld- l'fdip • Yueufl 

FotofN/ Tallll Kapona 

......... ..,_ ..... ,.. .•. 

.....,._, ..... ..,..u. ... .................. ;.-.. .. ,. .............. 

............ 

..,. -- 1 

il - Rabhı onun doUJN ly colc dqtftt tlzllif yedi aemb 
kallul-- bayorchı.. KadmJann deliot iDefi fedi uyİ inek Jlyoı 1 birde 
HliDt 'Otdan defetti. Çlaki •· yedi .retil. yedi kuru .,.... bu-
aem'iclir, ~ &limdiı luuuvor. BwaPD tablriai bildir, 

38 -P. O..._ Yuau&.n. ilmetini halka ....,._ ele onlarda fazıl 
ı&•terir bir ··tala• a11 ... t ,ak- ve ...,.tini h.ilmit oı..aar., dedi. 
dtıkleri hadde •• bir aaüeldet d. 48. .tt - Y uauf dedi ld 
Yusufu hapsetmeyi DalDaSip srO.- ·Vedi 1e11e tdethôı lzere ekka 
dtller. ekerainiz. Ji1eceiiniz az bir m1k· 

37 - Onunla beraber ıiacha tarclan maada yemedilderiaİli 
na iki lc6le- daha g1rdi. OuLtrdaa bafatıada blrakın, budan aoara 
Wri _. __ ... _ kendimi ......, ..._. yedi eeae ,açllk •...tci olur balk 

llW7- ewelce ~iiiaill ,~ 
-~~--•yor ılrdlm dedi: diteri de "' Ancak buuaaı tohumluk ..-. 

P4a -.. kendimi. b8'1m lıer.iıa· lsere ......,_,.. daha lflllnl '* 
••ıı...ı!!l"'ml~~~~'!"'-~~--• tle elanek ıa.., iken- kuşla...,, p. ,.ı tet&t: td tı•• rap.ur *"· 

h ~ ~ni pcltnt • a... llk-..ı-
iiii•--•ı .. •.• ......... ...... iiWir .,._. o ... ---~ ... ""' 

Bu Akşam Radyoda 
Dinliyec~ksiniz 

-----
ı ct..ı..ı 932 Pazartesi 1 • ••• .__ .... 21 "••& ıı.w .,....,. ............ 
t.Ww-cmo ...... Sldlefttt a..a-C44t .... ıf....._tt • .,uao1.... 19,15 .ı.tar1sa ... 2o ıP.•••oa. 21 ... 22 

10,5 Aiw' .._ ................ n •oifaeclı Kuz~ 
....... ıu. 21 .--.. ~ - cs:j1::.~ • illoYat) llell•._ - (276 .-.. 7.S IEQo- 1'.SS ...,. ....., ilrf iüftlerlal nuıl 
nt) 20 ,...of• ile ..... ,.ı ... ı.-lllfi iıfift:• etrafında lir 
.... , .. 21,10 ........... ,. ........,. • ;nmofon, 21 vı, ••• 

8r1ao - C su ---. S6: ldlonO ....ı~•• ,._ "•• tarw.n e11~? 
t9,2t ,....,_ reYW, 20.SS. Pr.,.. i ::rw.te - (550 metre IS kD~ 
ukll. 15 Fnaa ~ •.,._" • ..,_...,. orkeıtru., 21,55 N 

MtWahr-(360.-.. 75 .~ Kalmu taralantlaa mala.- prWeır. 
20,20FrMldwttaW •Jihr... ............ V11110"8-tl411 metre, 158 kllo"4 

Blkr .. - ( JM ....,_ M .,..,,.., 20operadan aaklen CS.•da IUca)ope-. 20.25-,..-11......... ......... Berlln- (1635 .... JS..1111...., 
21# 8lit ,........ ...... 21 ..... haldcia ........... .... 
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Ademi iktidar \'O dfı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

Dr. Richard W eiss•in 

VİRİLİNE 
(Erkekler için ) 

FERTILİNE 
( Kadınlar için) 

Almanyanm; ( Mosbacher, Schmeidler, Luda, Diehl, Hirschfeld, 
apiero, Liplinwski, Kraus) Fransanm: (Brown Sequnrd, De boiu) 

Avusturyanın : ( Lippleit , Kammerer ) İngiltereniu ! ( Steven,on. 
Hocker, Williams, Arbutnohl) Hollandarun: ( Knut, San) Ameri
kanın: (Cheroc) ltalyanın: (Gelmi) Polonynwn: (Bun) s!iki Beynelmi
lel mümtaz tıp ulemasının ~ormiü ve takdirkar şahadetlerini haizdir. 

Bt>ynelmilel gazetelerin yekmeal ne r iy:ıtından J,ir Jı iıJasa: 
Bu alelade biı· ilaç değildır, biliiki p,ı•nc ve dınç hapanlarıu 

mze ve zihaJal lıormonlarile elektrolitlcrdc-n i1.bnr edılmi :ı hir şah· 
·serdir ki. hedefi vücudu beşnin vakidi, 'akitsiı zay.f Jıi:en ve 
f'n giranbalıa hazine.;i olan e} yalei 1 aı tiyeyi ihvu V<' gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczaneleıd.- atılır. HcsimJi vo rnu· 
fassal kitaplaram { ıstaııbul Posta kutu u 10 ndre;,indeu t \hrircn 
arayını1_ 

Zaf;yeti umumiye, i4tiha1ı:ılık ve kun-:tsizlik halntında büyük 
faide n tesiri g-örülen: 

FOSFATLI 

ş T 
Hulasası 

KuHanınız.. H".!r eczanede 

mEn CAT ~ Ltd Şirketi 

Tel. 2 t 128 YEDiKULE iSTANBUL Tel 2U28 

y o N p A M u K F L o ş iplikleri 

bogar Boyar Büker Kasarlar büker 

hiker Parlatır (Merserize eder) bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve Yürı Bezleri 

BOY AR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Falırikalarma lüzumu oları noksanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

En ala ve her cins ve ucuz 

MEvs·M AY AKKAPLft.RI 
Beyoğlu'nda İstiklal cadd~c-incle 367 No. lu 

• N.A 1 
kundura mağaı. sında bulursunuz. ..._ 

100 ile yastık kuruş •• •• yuzu 
lstanbul'da Çnl: malcçıfıır, unda!yacılarda Kuştü} Ü fabrik11 ı yO:ıile ilto 

12, yOzile yorgnn 15, y:ığlıboya instık S lira> a, lı:u ;t:iyünün kilosu 100 ku
ruıtan başlar. Ku tüyü kumn ların her rengi nrdır. Ucu:c satılır. Tel. 2.3027 

Muğlada çalııtırılmak üzere ka
dın terziliği ynpan bir haoıma i!ıti· 

yaç vardır, arzu edenler Gedikpaşa· 
dA Balipıışa yoku,u 71 nunıarıılı 

haneye uıürncaatlnrı. 

Ky etini biliniz, 

Dr. A. U' EL 
Cilt v zührevi hastahklar müte

hassuı. Kıırakôy büyük ın ballcbici 

) Eı nınd 1 34 

et • • 
eyınız. 

• 
ısra 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceğinize, 

kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. 
T ath, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

SON POSTA 

Sıhhatinizi 

Türkiyenin ve bütün 
dünyanın en leziz 
ve en nefis yağıdır~ 

Korumak için 

KOCA 

Hastalıklarda içilir. Yemeklerde 
'H salatalarda lezzetine 

payan yoktur. 

Yalnız 

A 
Suyu ve gazozunu 

e yavr 

Satıhk Bahçe Ve Ankaz 
Bu bıılı~c Suadıyc lstnıiyonuna 

bır kaç da ika me• fede, S dönfiın• 
dar, iki tarafmdıın muntanm, şöae 
geçer, }Üksek divarla muhat vo bir 
ç_pk neris meyva ağaçlarını havidir. 
Uç huyusu vardır, birisi bostan ku· 
yu~ııudur. su bava tulumbası (Aero
motör) ile büyllk bir d .-poya çekilir, 
kumpay uyu ve hava gazl tesial\tı 
de vudır. Mevkii yüksektir, içinde 
y:ıpılacak bir köşk denize ve her 
cihetten saatlerce meınfeler"' neza
ret eder. Bahçe iltisnlindcki k5gir 
e bniyc ve büyuk limonluk :yıkıhp 

nJ<az halinde atılacaktı r. Bu ankaz 
7,8 odalı bir köşk fnşa~ı için mukte
~i taş. tuğla, ldrernit, kereste ve 
cam gibi levn:ıımı temin 
eder. Tuğlu ve k iremitler Marsilya 
marn ı ! •mdandır. Görmek iştiyenler 
Erenköy iat sivonunda perükar Is· 
mnil Efendiye müracaat etmclidırler. 

za kuı bara alınınız! 
•• . • ., Al' • • _, .. \ 

Türkiye ş Bankası 

/tzMIR - MERSiN 
LOKS VE SOR. AT POST ASI 

vapuru 
3 şubat GE ZE 

ÇARŞAMBA 
Akşama saat 19 da Sirkeci rıhtı
mından hareketi do4ru (Çanak
kale, hmlr, Fethiye, Antaly , Al&

iye, Mersin ve Paya•) a aılmet 
"'e avdet cdccekUr. 

Tafsilat için Sirkecide Küçük 
Kırzadeı hanındaki nccntıı.s·na mü

racı:at. 

Telefon: 23116, Galata acentuı 
Galata rıhtımında 3S No. Vuçlno 

ı:-r;.ı. s;:;:~ t 169 J 

OEUTSCHE OR:ENTBANK 
1 ı!ı Tıırlhi 1906 

Merkezi: Berlin 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
lstanbul , 2441 O 

D 232"17 eposu .. "' 

Her 11evı 

ORTAKÔYDE 
Terzi ve biçki mektebi 

Ortak6yde Akaretlerde No. ıs 
Melle. Efaimanl Karaca tarafından 
açılan ter:ıd ve makastar moktcbln
de son Fran .. z usulünde deuler 
Yerilmektedlr, 

Pratik terzilik bllenlcrcı 5 ayda 
hiç bilmlyenlere de 9 ayda, 
fenni tayyör ve tuvalet takımları 
ötretllir. Maarif Vekilettnce mu
Hddak diplomalar vermr. Hergüo 
ıabnh aut 7den aktam Se, cuma vo 
pazar yalnu:(9·12)ye kadaı: mnracaftt. 

Çocuk kitaplarından : 

Orhanın Taggareciligi 
Nakili: 

Mehmet Behçet 

Çocuğunuza en güzel 
bayram hediyesidir. 

Fiati 75 kuruştur . 
l•taahııl vll11ett tayyar. 

tubealnde aabhr. -

SON POSTA 
-----------------------Yewmi, Slyast, Hawadh n Halk 

aıeteal 

idare . Iatanbul ı Eski Zaptiye 
• Çatalçetm• •oka}I 2S 

Telefon l.tanbul • 20'203 
Posta kutuauı İstanbul • 741 
Telgraf.: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKJYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 n 

150 " 

1 Sena 
6 Ay 
3 .. 

l " 

2701> Kr. 
140() •• 
60() tt 

300 .. 

c:;;::ıc27Bedavado n 15,000 lira~:ııııııı:ıı ~acr5i!EI:B;s:ia.n~km· a!S2nCl1 Eu!!lla:llm.etil'&:araıtı---~ 
Ü 1 üdard İıık .. le dvarında 

Gelen evrak geri verılmez. 
hanlardan me1'uliyet alınmax. 

Cevap için mektuplara 6 kurutluk 
pul llivesi lbımdır. 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekr 1 Be çet 
Beyof:lu, Mektep sokak t 

l'clefon ı ı4" 

Roma banknı.:ının c:ıepo ile Rus 
Gnz Şirketi arasındaki bilyiılc 
kayıkhane ve gazino müteaddit 
odalarıle yalnız enkatı parasına 

satılıyor. 15,0DO liralık arazial, 
alana bedava kahyor. 

~--.. S pb&t\,a IMt-e ktada ..-- ·----------•iimllil 
Adreı değiştitilme•l (W) kuru,tur. 

Son Posta Matbaası 

Sahlploıiı AU Ekrera. Solls Ragıp 

fllqrlp& 8'Uitl~ !Wla a...,. 


