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G • H T k•k S h ti Büyük Doktorlarımız Fi-azı z. et 1 eya 8 e- k. ı·ht·l"f o·· ru·ı 
rine Dün AkşamBaşladılar 

Beraberlerinde İktısat Vekili De Vardı 
Ankara, 16 (Husu•i) - Gazi Hz. dDn ıaat 

20 de husust trenle Ankaradao hareket buyu,.. 
<hılar. Garp ve Cenup vilAyetlerimiıde bir tetkik 
•eyahah yapacak olan Gazi Hz. iıtaayonda Mecliı 
Reiıl KAzım Paıa ile BnıvekU lımet. Büyük 
~rkAnı Harbiye Reisi Fe.-zi Paşalarla fırka umumi 
kitibi Recep 8., Vekiller, YUk•ek Askeri Şüra 
aıalan, Sefirler, Meb'uılar ve kalaballk bir halk 
kUtlesi tnrafmdan teşyi oluomuş1ardır. 

Meclis Reiıi Ye B8fvekil Paşalarla Maarif, 
Dahiliya ve Hariciye Vekilleri., Fırka Umumi 
Kitibi Etimes'ut lıtaıyonuna kadar. Vali ile 
lrıuavini de Vi14yet hududuna kadar Gazi Hı. ini 
te11i etmiılerdir. 

Gaıl Hz. lerloe lktısat VeldU Celal. kltibl 
umumi Hikmet Beylerle meb'ualardan Saffet 
(Erzincan), kılınç Ali, Ali (Afyon). Salllt (Y oıgat) 
Hasan Cavit ( Riıe) Beyler refakat etmektedirler. 

Aynca lktıaat VekAletinden Mukaveleler T et• 
kik Modorn Aml. MObeodiı Şehap, it Bankuı 
Mnfettitlerinden Sami, Mübendil Kızım •• 
Mümtaz Beyler de mOtebaasıı ııfatile Gut Hs. nin 
maiyetlerlno ·dahil bulunmaktadır. 

Eskişehir, 16 ( Hutuıt ) - Gazi HL Bugtın 
18at on birde f ebrimlzdo beklenmektedir. 
Relıicllmhur Hz. nin hararetle latikbal edil· 
meleri için tebrlmizdo bOyük hazırlıklar yapıJ.. 
mııtar. 

ır ı a ına uş er 
Bir Kısmına Göre Kanser Hastalığı Sa

ridir, Bazılarına Göre Değildir! 

Biribirterine mulaali/ fikir began etlen Tn/lk Salim oe Kadri Ra,it P,.Jar 

Altı Memur Tevkif Edile
rek Mahkemeye Verildi 

Bug{ln Tıp ilemlnin henih Te her giln hayli tahribata yol Ecnebi Eserlere kat'ı bir tevavf uıulU tatbik ede- açmaktadır, Kanıer henQz tedavi 
mediği bazı hastalıklar vardır ki çnreıl değil, teşbiı cephesi bile 

T eli.ç Hakkı bu yllzden her ıene yOz binlerce halledilemiyen bir afettir. Kanser 

Bunlar Bir Kaçakçıya Dayak Atmışlar, 
Eşyalarını Tahrip Etmişler 

• MOıkirat inhisar ldareal me- 1 
llturlanndau Abbaı, Y u.uf, C.-
4a1 l'e Ömer Beylerle Takip 

tnlrf Niyazi Bey.· kaçakçılık · 
fllpbeıl Ozerine bir adamın eYİD• 
d~ kanuna uygun olmıyan bir 
rldlde arafbrma yapmak Ye 
•ndiıinl döYmek cDrmile mu· 

~UQ olarak meYkufen Adllye 
di tiıaı mahkemesine verilmif ler
bı r. Bunların muhakemesine don 
t tiaaı Mabkemeıinde batlanmır 
1~· DövUldUğO iddia olunan 

'd anı, Kurtuluıta TepeOıtO cad
c. d J •ıo e 75 numaralı evde oturan 
Ot~f oğlu Anceloı'tur. 

t Fak at kendisine dayak atıldJ.. 
1. tikAyetini yapan Anceloı'un 

•'V'•nd d" k' k lutıdu~ ?r.t ıklo d?çadk rakı bu-
ol ~u ıçın en ısi e mevkuf 
h rtlrak ıorguya çekilmiıtlr. Mu-

• tcnıe . d b •c . nın Un atlayan ilk ceı. 
sın de • 

lat· reıs, maznun memurlan 
ıcvap tt' v. N· c ıgı zaman buolard•n 

1Ya:d B 
uy ey, ara~tarmayı kanuna 
) iuo bir şekilde yaptıklarını. 
b~l~rıoa mahalle muhtarı ile 
~ıyi •Lıklannı, fakat bunla-=-

Hem m•znun, hem de •ika. 
yatçı olan Anceıoe 

nn zabıt varak&1ına imza koy
madıklarını ılSyledL Diğer mu• 
nun memurlar ise Niyazi Beyin 
takip Amiri olduğunu, kanuni te,.. 
tibatın kendisi tarafından alınma• 
11 lazım geldiğini ılSylediler. Bun
lardan ıonra maznun ve ıiklyet
çl Anceloı davasını ıısyle anlatb: 

" - Efendim, o glln Niyazi 
( Denmı 8 inci Hyfada ) 

Ağaoğlu Ahmet Beyin Konferansı 

Darı T· · 
"-• ı. ıcaret Od ht 0 Qetl0 A a.ı 1alonunda lkb1atçılar bir toplantı yapblar. Ba mO• 
• : ;ol\f•raQ A'aoğlu Ahmet Bey de "Dnlet ve fert,. mevzuu (berinde 

' 7or,._ra\I• Verdi, allka ile dlalendl. fctlmada baaır bulmaanları resimde •• 

'-./ f ı f ı Bu h ı ki hakkında teşhis yapan profea6r-
I 'ermek LaAzım ·' naan te e o uyor. asta 1 .. 1 b b lı y .4 er u asta ğın ıoydan ıoya 

rın baıında gelen verem vo kan- geçen, yani irsi olan bir dert 01-

~aarif VekiletiMilhim Bh cı=e=r=m~em~le=k=~=im~b=d=e=d=·~h=U~H=n=e~~~=(=D~~-·-m=ı=8~fn_ı~n~~=~=a=)~~ 
Mesele ile Uğraşı,or f A~ J • d B k B 
Ankara, 16 (Hususi) - Öğren- en emın e üyü İr 

dlğime göre, Maarif Veklleti IOD 

nl• r:de memleketin umumi ilim Keşı•f Daha Yapıldı vaziyetini allkadar eden çok mQ. 
hJm bir muele fle metiul olmak· 
tadır. Bu m8him muele., bir kııım 
ecnebi eserlerin TOrkçeye tercOme 
edilmeaiodo yeni çıkan IDDtklll 
bir yaziyetten ibarettir. Mal6m
dur ki bir kıaım muharrirler ye 
ilim adamları ecnebi llaanlarlle 
buılmıt romanlan Ye ilim kitap
larını tOrkçeye tercOme ettikleri 
zaman bunlann Anupadald na
tirlerine telif bakla Yermemekte
dirler. Fakat Alman7a •e Franaa 

Bugiln k6tllplaan11l11rimiztn cameklİn-
ları lt1rc6m11 11urlerl• tlolıular 

Ue aramızda yapılan ticaret mu
kavelelerine g6re, bu aeneden 
itibaren almanca Ye franıızcadan 
tUrkçey~ tercilme edilecek ese,.. 
Jer için telif bakla Yermek aibl 
bir mecburiyet hl11I olacaktır. 
Bu vaziyet Tilrk kitapçılarını ol· 
duğu kadar ilim hayatımızı da 
müteessir edecek mahiyette gö
rlllmektedir. Ancak bu rDn f çin 
daha birçok tercllme eserlere 

muhtaç bulunduğumuzu teapit eden 
Maarif VekAleti bu meaelenln 
memleket lehine halli için teıeb
bllslerde bulunmaya bqlamııtar • 
Bu tetbbOılerden mDapet bir ne
tice abnac•ia Omit edilmektedir. 

Üç Alman Doktoru, iklim Şartlannı 
Ortadan Kaldırıyorlar -

itim, fen Ye blnetice 1anayi ı 
•• dokotrlak Alemini bGyllk bir 
alakaya dütUren mühim bir keşif· 
ten bahsediliyor. Bu keşfi yapan
lar Berlinli nç Alman doktorudur. 
Bunlar profea6r Şöller ile doktor 
Aıhayn ve HoJveg den ibarettir. 
Bulduklan keşfe buodan iki ıcne 
evvel muvaffak olmuşlar Ye oim
diye kadar tatbikatı ile lf tigal 
etmiılerdir. Bu keıif oudur: 

Bundan milyonlarca sene evvel 
kalmıt kömürlerde eliti hormon
ların yaıamakta devam etmesini 
teıbit etmfı olmaktır. 

Hormon, kanda bulunan bir 
maddedir ki aza ve vOcudun 
neacl üzerinde mlleaairdirler. 
Bundan çıkarılan Ye lıııDlin lam( 

•erilen madde, teker butalıfıoıa 
timdilik baılıca ilAcıdır. Hormoa 
ların milyonlarca 1eneler geçme
sine rağmen klJmfirde yaıadığanı 
gören Alman doktorları tetkikle
rini ileri götilrilnco ayni cisimle
rin petrol, aafalt gibi maddelerde 
bulunduğunu ve yaşadığını tespit 
etmişlerdir. Fakat hormonların en 
ziyade zengin olduğu madde 
asfalttır. Bir kiJogramda 10 bin 
hormon bulunmuştur. 

Bu moddenln tatbik Hhaları 
şimdilik ıunlardır: 

1 - Kadın hastalıklarının teda
visi ve kısır kadınların bu vaı'· 
iyetten kurtarılmaları, 

2 - iklim farkını kaİdırmak 
( Duamı 9 uncu HJfada 

Almanya'da İngiliz Casuslan 
-5- Yazan: Berndor/ 

(Yuıuaı Duan ••rfamıada bulacalılanıa) 

- ... +-- ~ 
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K ymetli Kitapları
mızı Muhafza Bir 

Edelim Koyunu Kurt Parçaladı 

* Hakkı Boy - O<uınkapı Baraç fghak 
m h ılloai lbralıiın J>af& çıkm&r.ı) 

İa ~anbuJ eıki yuma eserler ftibarlle 
dü" y om en z~o2in kfitOphanelerine 
aahiı-lir. BiıhaaH e1ki Türk vo lal'm 
eserleri mOzeıi cilt, yar.ı ve mana 
itibarile çok luymetll eHrl~rle dolu
dur. Bu m 'l1ooluk eaerlcr:n arasına 
bile kurtlar girmit Ye kıymetli minya• 
türlerin içlcrıne JUY& yapmı.br. MO
aelcr umum mildOrlütü bunlann ta1r 
nHlne .,. temialenmeaine karar ,..,.. 
mit Ye it• batlanmı9tır. Bu haberler 
eğer doğru lac ihıualc:lerin de ayna• 
aaınauda ceza görmeleri pek tabUd:r. 

* Ahmet Bey - l ı:roul öy Js•a yon 
elvan ) 

Küliipl.Helerimbde antikataımıı 
pekçok .kitaplar vard&r. Bunların mad· 
di kıymetleri pek yilkaoktfr. ryi m .... 
hafa:aa edllmel•..ri li:z.ımd ır. Kitapla
rın •ık ilk etüv mal<İnemiodcn aeçl
rilmesi icap eder. Maamafih bizlm 
lıı:ütüplıand:!rlm z asri ıeraiti haiz 
değildir, Rütubetli ve günetslz yer• 
lerde kitaplar çok dayanaıar. Maa· 
rif Vf'k&leti fıtanbul'da bGyGk bina· 
lerdan b'riıinl umumi bir k0tf1phan• 
haline aokmalı ve bfitQn kitapları 

bir arada fenni bir ıekilde toplat
aıalıdır. 

Pahalılık 
Nakil Ücretlerinin Fazlalı
ğından Şikayet Ediliyor 

Şehrimizdeki nakliyat ambar
lar.mn bir kısmından. aon günlerde 
tikAyetler yapılmıya baılanmıştır. 
Bu şiklyetlerin ıebebi, nakil Oc
retlerlndeki fazlalıktır. 

Karadeniz •e Akdeniz l\zerin
dekl limanlardan eşya nakliyatını 
ıiğortau olarak yapan bu gibi am· 
barlar, ıiğorta, hammaliye, nakliye 
Ye saire gibi bazı ücretler almak· 
tadırlar. MeselA: Merain limaom· 
dan ıohrimixe gönderilen bir 
ıandık eşya için 80 kuruş nakliye 
50 kuruş sigorta, ve 50 kuruı ta 
bammaliyo almmaktadır. 

Ufak tacirler için, bUyllk blr 
ehemmiyeti haiz olan bu gibi 
nakliyat itleri tikAyetleri mucip 
olmuı Ye bazı tacirler alikadar 
makama · mUracaat ederek bu 
meselenin hallini lıtemişlerdir. 
Bu ıiklyet tlzerine allkadar ma
kanı tetkikat yapacak, neticede 
taci tler haklı çıkaraa ftcretlerin 
tenzili için te1ebbüse giri1ilecektir. 

Fakat Koyunun Sahibi Bunun Acısını 
• 

Komşusundan Çıkarmak istedi 
Dtın Biıyükdere'de Haaan iıminde bir adamca

tııın bir koyun yllzUoden başı bin tlirlll derde 
alrmitUr. Tahkikatımııa g&re hAdiae ıılyle geç· 
miştir: BllyUkderc'de oturan amele 1-!aıan Ata 
bundan birkaç glln evvel biricik koyununu kaybet~ 
miıtir. Hasan Aia her tarafı araınıf, fakat koyu
nunu bulamamııtır. Adamcağız bunun Uzeriae 

Fakat bir feyden haberi olmıyao Aıiz efendi, 
bu ittiham ftıerine ıaıırınıf, biraz ıonra kendini 
toplayarak söıUntı ıeri aJmHıoı, kendisinin koyun 
falan çalacak adam olmadığını ı6ylemiıtir. Huan 
Ağa bu \'aziyet karşısında eYİn kapı11nı ıorlamıı, 
içeriye gire.rek koyununu aramak fıtemittir. Bu 
arada bir hayla da • kDfUr ıavurmuıtur. Bunun 
tb:mne Aziı efendi karakola aiderek Haun Aiayı 

koyununun komtuları tarafıodan çalındığı tllpbeai
no dUıoıOf ye bu haraızlığın lcomtuıu A.ıiı efendi 
tarafından yapıldtğına kanaat gotirmiftir. Hann 
Ağa bu kuruntu Qzerine don komftJıu A.ziı efen· 
dinin kapıı.nı çalmıı ve hiddetle bağ1rmıtbr: 
" Aıiz efemli; benim koyunu aen çaldın. Ver 

ıikiyet etmiştir. Fakat iıin ıarip tarafı ıudur ki 
tam bu sırada dağ tarafından relen bir yolca 
karakola uğnyarak 1-.."Urtlar tarafından parçalanmıı 
bir koyunun ertıklarım getirmiıtlr. Kısa bir tetkik 
neticesinde de parçalanan koyunun Hasan Ağaya 
ait olduğu anlaJl!mııtır. Fakat Hasan Ağa kom1u
suna taarruz etmek cürmile Adliyeye verilmiştir. bakalım." 

İki Kafadar 
Yemişler, içmişler, Fakat 

Para Vermemişler 
Şahin ve Paaıtırmacı Aıop 

iıminde iki kafadar evveUai gec~ 
uat bir raddelerine' e Şişli' de 
aYcılar gazinosuna ~iderek bir 
hayli içki içtikten ıonra paraaım 
v ::: rmeden çıkıp gitmek iıtemit-
lerdir. Gazinonun sahibi lamail 
Efendi paralarım almak huıueun
c1a iarar e<lince her iki i de: " Biz 
fst ~diğimiz yerde içeriz, yeriz, 
fai,at beş para vermeyiz. iıtedi-
ğitı yere tikayet et. ,, diyerek 
bir ma1anm nzerinde bulunan bir 
kaç tabağı kırdıktan sonra ıa
yuşmak istemitlerdir. Fakat bu 
ıırada gelen polisler iki zorbayı 
yakalıyarak kara.kola götürmllı· 

terdir. 

Bir Kurnazlık 
Bakkal Y orgi ispirtolu 
Şurup Satıyormuı 

Mllskirat İnhisar memurları 
Yenik6yde Keresteci ıokağında 
(9) numarada oturan bakkel Yor
glnin dftkkAnanda bir araıbrma 
yapmışlar ve Uzerlerine "iıpirto

ıuz ıurup. yazılı şiıelerJen filp
be etmitl•r ve bunları almışlardır. 

Yorgl efendinin dllkkAnından 
alman bu ıiıe!er Müskirat idare· 
ıinln kinıyabaneıinde tahliJ edil
mit ve bunlann içine likör yap
mak için ocak lıpirtosu karııh
ra!dıtı tespit edilmiştir. Dnn 
lhtiıu Mahkemeaiade Y orgi Ef. 
nin kaçak mftskirat eatnıa ıuçu~ 
dan dolayı duruıması yapıldı, 
tahitlerin f •iınlmaaı için muha
keme baıka bir gtlne bırakıldı. 

Süt Meselesi 
Münakaşalara 
Sebep Olacak 

Halk Fırkasa lıtaobul VilAyel 
Kongre1inio cuma ıllnkn ilk iç
tima:nda ıeçilen Uç EncUmeo 
faaliyetlerine devam etmektedir
ler. Çarşamba ıünll yapılacak 
içtimada lıtanbul halkım allk~ 

dar eden mühim meselelerin görO
,lilıoeai beklenmektedir. Bilha11a 
ant mesele1i llLeriude hararetli 
müzakereler yapılacağı ıöylen

mektedir. Cuma gtinti yapılacak 
içtimada yeni idare heyeti ıeçi
~eceldir. 

Esnaf cemiyetlerinin kuvvetli 
birer mesleki ve ikltsadi teıekkül 
hAiine gelmui talcarrllr tltiği 
aibi kooperatifçiliğin ve bilhassa 
istihsal kooperatiflerinin çoğaltıl
maıı meuuubabı olmaktadır. Zi
raat Bankaıı, fırka ve diğer ba11 
müeueseler kooperatiflere yar
dım adecelderdir. 

MahkQm Oldu 
Dtıkkinmda (5) deıte kaÇ4k 

iskambil kAğıdı yakalanan kanlı 
Mehmet Ef. ile kaçak iskambil 
kAiıdı aatarken tutulan Muam
merin muhakemelerine bakıl
n111tır. Bunlardan Mehmet Ef. 
boraet etmiı, Muammer bq ay 
hapae Ye (25) lira para ceıuma 
mah6m edilerek derhal tevkif 
olunmuıtur. 

r 
Vatandaş! 

Şeker bayn1mı için is
tedljin her ....... rerlisi 
vardır. 

Türk Birası 
Amerikaya Bira Satmamız 

Mümkün Olamıyor 

Haber aldıiamııa göre buı 
mUtqebbialer Amerikaya Tlrld
yeden bira aBndermek Ye Ameri~ 
ka'nm bira ihtiyacını memleke
timiı:den temin etmek için letki-
kat yapmışlardır. Fakat ba tet
kikat ııeticwade, AJmaıalann 

bizden <laha. evvel dananuak 
Amerika'ya bira Htmıya bqla
dıkları anlaı ılm·ıtır. Bu vaziyet 
karııımda varılan netice ıudur: 

Almanlar biray• daha ucuz 1at
tı kları için Amerika'nm bizden 

bira alması buıUalOk imkla 1a .. 
riciodedir. 

İtalya İle 
Bir Ticaret Mukavelesi 

imza· Edilecek 
Ankaradan ıehrimiıe ak1eden 

haberlere gare ltalya ile hDkii
metimiz arasına& yeni bir ticaret 
mukaveleıi tanzimi takarrtır et· 
mittir. Bunun Dzerino lkbıat Ve
k Aleti yapılacak mukaYelede 
hangi ihracat mallarımızın pz 
6nünde buluodurulmuı ve no gibi 
ıartlarm mukaYelcye derci U111rf 
olduğunu muhtelif ticaret odala
rından ıormuıtur. Odalu tetki-
katlarmı •• kan bir zamanda 
ikmal ederek V ek Alete bildire
ceklerdir. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Eyllpte oturan HamdJ iıminde 

birinin evinde bir miktar kaçak 
ı1iıara klğıdı bulunarak mtlu
dere edilmiı, Hamdi yakalana• 
rak mahkemeye aevkedilmiftir. 

Günün Tarilıi -------- _...:.... 

Üç Genç Hayırsız
adaya Sürüklendi 

Y eldoiirmeniode oturan Yan
ko, Yorıi ve ince l5minde Uç 
ıenç eTYelai gOn bir sandalı 
binerek Haydarpap 'dan aynlmış-
lardır • 

Yanko'nuo babası komit1yoncu 
Yuvan Efendi gece yarıma ka· 
dar bekleml1t oğlunun eve dön· 
mediğini g&rOnce hemen ıokağı 
fırlayarak poliıe müracaat etmiı 
ve araştımılya baılamıı!nrdır. 
Nihayet çocaiun iki arkadaıil• 
beraber balak avlamak için de-
nize açıldıklarını &ğrenmiı ve 
dnn sabah Tesbilit motörü kap
tam Mehmet Efen :ti ile beraber 
0 Namaz.g&b,, romorkörl\ne bine-
rek çocuklars aramaya başlamıı· 
!ardır. Neticede &ğleye doğru 
çocukları Hayıı·ıız.ada'da bulmu~ 
tardır. Bu gençler balık avlamak 
için denize aç hnca dalgalara 
kapılarak Hayır11:ıada'ya dll~mnf" 
lerdir. 

Arpalar T emizlanecek 
Tftrk arpalarının taşlardan 

temizlenmeıl için Samsun Ti 
Mersin aibl ban merkezlerde 
teaiaat yapılacak •• arpalar pi· 
yuaya temiz olarak çıka,,Ja· 
caktır. 

Serseriler Toplamyor 
Polis, atede h.ride reıcın lıalı 

•• slçaüs tak•mından kima terin 
.. alyetlerla1 tetkik etmektedir. Bun• 
lar araaında HrHrillk J•panlıır bak• 
kmda kanuni muamele tatbik edil
mektedir. 

GayrimUbadiller Toplanamadı 
Diln gayrlmObadiller Hnel;k kon• 

srrelerinl :-talk E•inde aktedeeek• 
Jerdi. Fakat ekaeriyet hUıl olma• 
dıjı için kooır• l'•lecek pu•r& 
tehir edilmlıtlr. 

Fmdık ihracatı 
lhracat ofiainin yapbğ• bir 

lıtatistike naıazarao ıeçen aent 
memleketimizden 3,642,669 liralık 
fuıdık ihraç edilmiftir. 

NUf us Umum MUdUrU 
Niifua Umum Mudnrn Ali 

Galip B. Edirnedeki tetkikabaı 
ikmal ederek döomllştDr. Birkaç 
gtıne kadar Garbi Anadolu vill-
yetleriai tetkika gidecektir. 

Söndürülen Bir Yangın 
DUn saat dörtte Babılli' de Çift .. 

,ı KtıtUphanesl aabibi Akif Beyin 
dllkkAnmda, baca kurumlarının 
tututmaaı ylizllnden yangın çık• 

mlf, ltf •İJ• Yak tinde Jeti,erek 
derhal a6udtlrmllfl0r. 

Türkiye 
Yunanistan 

Yuaaniıtanla bir ticaret mukaH" 
IHI aktl için Atlna'da l ulunan Ce
mal n Vehbi Be1lw oa wfin• ka• 
~ar l.tanbul'a r•lHck n Ankara1• 
•ld.cekler dlr. H•y•t tali aıa t aldık
tan Hara Sofya'ya siclecektlr. 

~~=======~===~======~===~~~~~~==::=~==~=-~~~~~~~~ 
( Son Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

- Ta .. uklara znlnşılmaı bir 
b111t.tlık arı:ı o!muı, Hauıı Bay ••• l 

. . . Bu yüıden timdiye kadar 
yUzbinlerce tavuk kuyruğu tit
retmif .• 

- Bırak allah &fkma {Ok mti
heaair oldum.. 

Tavukların ölümUne mi? 

___ ........ 

d , .• u• 
- Hayır! bu ara 11 ''l 

horozların adım kimH anuıAYor 
da ona .. 
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-J 
Dünyada 
30 Milyon 
işsiz 

•• u 

-:-------------· ll 8uhran geçiyor, ahval dUıe· 
Yor , b 

hyor' lllUlyl tekrar 'ılemiyo ar 
" teraneleri arasında cihan 
,,eaı •e 
ılrdl, neye 30 milyon ltsizle 

•ıa~cç~n 932 aeneıiode buhran 
•in Q~dı, arttı. Meseli 1930 ıcn~ 
••I eo nııbetle 931 aeneıinde iıtih· 
1931° 13 nisbetinda azaldı ise, 
ıiq d •enesine nisbetle 1932 ıene-

e M e °b 20 tenakuı etmiıtlr. 
•• b .•~ıinı hareketi olarak eylOl 
"'-i irinci teırin aylarında bazı 
llr•t b IDUeueselerde görUlen faa• 
~ lr dirilme ve bir canlanma 
P.ıc .Jcetinbı baılangıcı addedlldL 
~=t oıalan takip eden aylar, 
1-a.ı._ le aukatu hayallerle karı•· 
llrlıc11. Diier HDeye b.dblnl n. 

1._~•aın artmakta oldutunu 
dlltı ''•• en bOyDk delil, 
llaQtY•n111 her tarafında iplılerJn 
~~diyen çoğalmaaıdır. BDtOn 
"- ;. • nıevcut 170 milyon lıçl-

~ nıilyonu bugün açıktadır. 
cl•hu·tner~ka birleıik devletleri 
lat•ti•~t• lısizlerln adedi, resmi 
t'•ttı~ 1 lere nazaran 12 milyon, 
I~ l 01rnıyan tahminlere göre 
"•tı Qı 1Y0 ndur. Haftanın yalnıı 
'aıktt RUnlerinde çalışanların da 
"'•kt rı ayrıca 6 milyonu bul
Uk :dır. Amerikan tarihinde 
hicret efa olarak Amerikadan 
cr~t •denler miktarının, oraya 

•tı, 0~de .. nlere niıbetle kat kat 
-'lııı Ugu görlllmllştllr. • 

lbil ilnyada resmen mukayyet 
ıkt:on iısiz vardır. lııizlerin '" y' RUndcn güne artmakta· 
~ı, ı.lnız kAnun ayları içinde 
ikt, "' iltihak eden amelenin 
aı,~ 250 bin kitidir. Bunlara 

d,, .. ~•lııan inilerl de illve 
"'•ıa nd Alman iıçi nüfusunun 
"'- İ~arısımn açıkta oldu
lttliıt Uz. 
llıiYo '"•de bOkCımet reamen 
kt,d~ itıiz olduğunu bildir· 

t '-tılc • F •kat bu rakam, yal· 
tlii ..!ln•tio reımen yardım 
'•cQt it '&~erdir. Bunlar haricinde 

l>ill ~~zlcrin miktarı en aıağ'ı 
~ 1(1 .d. 
r ,,._, fı ar, 

~~titr. 'da lısizlik, diğer mem· 
-~ .. . •t or•d nııbetle daha azdır. 
' "tıar a da resmt iıtatiıtik-

' ,_ llQ 30o b" . . d 
't "'"' ın •t•LZ var ır. b -.ırın b 

t '- tak •n eyanatma naza· ."'•k it lrnı daima dörtle Zllr· 
1ttitı ... ~k•tndır. Kıamen çaJııan 
ttt· --.ı ta · 

'" •d·ı rı ııe 4 milyon kişi 
.;•iıı, n'· rnbektedir. Zaten 1930 
q"1i 11 eU F b· % 33 e ransada sanayi 
~ '"'en"ı azalnııthr. 
b bit ,. ekyb bntnn dünya bO· 
r'"d •1 lllaz · t •ıı k 8 gırmiıtir. Bu 

ic edilen Urtulnıak için mllra· 
' " her t db" f' • •rnıi,r e ır men ı 

biti •tuti 1fi Amerikanın tec· 
• i .d' lfta_ •tlerl yükseltme 

•••• ~ •t . . 
~,. Re nuştır. Alman-

"1'-hlrıd tıçl•ri topbyarak 
•tıı:ı. 1 e Çal F 1f dir 1 •thrmayı tec· 

ır .... o' alcat 500 bin kiıi-. .en 
llı.a L" ç toplıyamamıt· 
~'İtıi Yllk v 

lo L'-11'1ak .~Uıterek derdin 
' lld'•da b~çın A•rupa de•· 
~titıe L ır iktııadt konfe· 

• l' "•rar 
dt, ~ Orkiye de •ermiılerdir. 

i..1-Gttın d 1 dahli olduğu 
lbl~ httırl~k etler bu konfe-
~ ~· . Yapnıalda me,-

""- ••llblan 
- ~ Olduğu tahdit koafe-
•r iti "'•llfaau aibi, bu konfe-
4.biı aaın.be;r o~adar ınüte-
• 1, ~M.: • bır t' aile -•llll a ... ıt .... ıceye 

oı.- kaa etnıelc faal• 
••titadeytt. 
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r • c : r Son Postanın Resimli Makalesi a 

Yeni Hn.ye yeni Omltlerle ,trdlk. Her JeDI .. ne, J'••l fıraatlar, 1eal lmklnlar demektir. fert " mlllet olarak 
yeni Hnede neler yapacatıa? Bu 1Ualln ,.,..le fert, • n ••nll mWtc• cenbfnı .enblll1ornlc 1•al HDe ı. .. 
pimi• için mH'ut olabillr. Denla kDçlk damlalarda mGrelr.kep oldufU ılW. mlllet te fertlerden mllrekkeptlr. Blı fert 
olarak. ne yaparHlc cemiyet o ol•r· Tecritte ederde mu•affak olamauak bir maaeret bulup mltHelll olabllirlL 
Fak~t çabımadan, kafamm ve lraderafal kullanmadan ffllı ederHlr. bunun a1ıbt mlnbaaırea kendlmlH &ittir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hoybon 
• 
infisah Ediyor 

Bedirhaniler, Bu fesat Cemiyetinin 
Paralarını Aralarında Taksim Etmişler 

Halepten yazılıyor: bir kıımını cebine atmıı Ye Avrupa Hyahatlerlne 
Türkiye hakkında çok müfsit •meUerle tefek- çıkmıştır. B"u paranm Şama gelen ufak bir kıamı iae 

kUl eden Hoybon Cemiyeti infisah etmek llıeı·cdir. Bedirhant klmiran, Muıtafa, Cerco ve doktor Na&if 
Bunun sebebi cemiyete menıup bulunan Bedirhant- tarafından takıim edilmiıtir. Bundan baıka Surye 
lerin cemiyete ait mühim bir parayı dolandırmıı kUrtlerinden taplanan teberrular da ıuiıtimale uğra 
Glmalarıdır. Geçen sen• Dik isminde bir lngilb mıthr.Bu para yüıOaden Hoybonlularla Bedirbanllerla 
Jeneralı Mııır' da Bedirhanrlorden SOreyyaya itil.ili- araıı mUthit bir tekilde açdmıt, ve cemiyet ln-
yetli bir para vermiıtir. Ba para ile Hoybon fiah ıekline girmiıtlr. 
Cemiyetinin muhtelif memleketlerde ıizli teıkillt Menukan YerlJen malumata naıaran, Suriye'de 
yapılacaktı. buJunaa bir kıaım Hoybonlular, Aakara'ya milra• 

Bu paranın uzun müddet arka1ında koıwup caat ederek aflarını ve TOrldye'y• kabullerini iıte-
bu auretle alınmumdan aonra, SOreyya buıtun mllbim mitlerdir. 

~- ~------~-

Arabistan' da Y ırbcı Hayvanlar Kurak
lık Yüzünden Şehirlere Saldırıyor 

~~---- - -------- -
Amman (Hususi) - Şarki Erden baYaliainde 

kuraklak yDzOnden kalk bUyDk bir aıkınta içindedir. 
Mahsul olmadığı için halk aç kalmak tehlikesin• 
iıaruz bulunmaktadır. Kuraklık ve kıtlık laayYanlaruı 
kasabalara saldırmalarına sebep olmuttur. Bir kıaım 
kasabalar ıaman zaman yırtıcı hayvanlann iıtilhına 
uğramaktadır. Bunlar dağlarda yiyecek bir ıey 

bulamayınca tehirler• ve k6yier. 1aldırayorlar. 
Geçen gtın Kerk kaza11nan bir köyllne sırtlanlar 
bOcum etmiı, Halil iıminde bir k6ylUnUn evine 
bir ıırtlan ıaldırm11br. Sırtlan Halilin çocuklarını 
parçalıyacağı ıırada köylO eline geçirdiği bir 
bıçakla yetifip yırtıcı hayvanı 6ld0rmll" fakat 
kendial de yaralanmıthr. ------"---~ 

Kahve Meselesi 
Brezilya lı~ Yapılan Mu

kavele Tasvip Edildi 
Ankara, 15 - lktııat VekA· 

letile Brezilya Sefiri ve Brezilya 
kahvesi Milli Konseyi Tilrkiye 
mDmesıili M. Miıel Levi ara-
sında C!evam eden mUuke-
re neticeleomiı Ye hazırlanan 
mukavele esaslara Heyeti .okilece 
taavip olunmuıtur. 

Bu esaslara göre kah•• Milli 
konseyi Tftrkiyenin kahve llatiya• 
cmı tamamen temin edecek Ye 

Birinci 
Umumi 
Mü/ettişlik ----
Dahiliye Müsteşan Hilmi 

Bey Tayin Edildi 
Ankara, 16 ( Huaual) - Da· 

biliye Y eklleti mlbteıan Hilmi 
8. lbr4Jıim Tali Beyden lnhiltl 
eden blriad Umumi Ml\fettiıliie 
tayin olundu. 

kahYe bedelleri yektnuna mOka
bil memleketimiıden mal satan 
alap Brezilyaya ihraç edecektir. 

JSTER }NAN, İSTER 

Yunanistanda 
Yeni Kabineyi M. Kafan

daris Teşkil Ediyor 

Atina, IS (A. A.) - M. Çal
daris ReiıicOmhura kabineyi dlt
tDren muhalefete mUracaat et
mHİni tavsiye etmiıtir. 

M. V eniıeloa iae kendisine 
yapalan teklifi reddıttiii için 
ReiılcDmbur M. Zaimls bir koa· 
liayon hükumeti teıkill •azifeıini 

Kafandariı'e tevdi etmiıtlr. 
M. Kafandaria iıtiıarelerine 

baılamıtlır. 

İNANMA! 
Gautelerd• okuduk: 

"Belediyenin AYrupad.a •etirditi 1eal .itfaiye 
., .. aiti heaOz gruplara takaim edi1memıtt:r. Bualaru• 
muayeneai y•pılmıf, .. rtnameye muYafııı oldutu anla

ifln elde klff hortum 7oktur. itfaiyenin eliadekl hor
tumlar, Hki ınaklnelere r5redir. Belediye yeoi makf
neleri rruplua takalm etnlelc. için yeniden hortum 
•ipariı etm ittir. 

"Bu hortumlar ••idilden •oura yeni makineler 
puplara tııılı:aim •dilecek .,. ırruplar yeni vua-
1U11.•.._~,ı • ol 

tılnut •• kat't kabul mu"ııneleal papılmıtt1r. 

~Fakat yenı m1s.rEii:"•'•l !4' MAi 

Münderecatımızın çoklu
eundan dercedilememiş
lir. 

Doktorların 
Aldığı Para 
Çok Değil Mi? 

Tıp Talebe Cemiyeti tarafın· 
dan tertip edilen konferanalann 
birincisi dUn Akil Muhtar Bey 
tara!ından Halkevinde verilmiıtir. 

Akil Muhtar B. doktorluğun 
vazife Ye haklarından, tababetia 
geçirdiği buhran deYrHinden 
bahıetmif, doktorların hutalar
dan aldığı UcreUn çok olmadıiam 
a&ylemlıtir. 

Madencilik 
Bir Kııım Vergiler Ilga 

Edildi 
Ankara, 16 ( Huaat , -

Vekiller Heyetinin d&nkn lçtl-
maında maden reımi ylllde bire, 
mevaddı lnfillldye parua da ma
liyet fiatine bıdlrilmiıtir. 

Balya • Kara Aydın madenine 
aynca prim ••rllecektir. Maden
ciler aynca kazanç Yerrfllnden de 
muaf tutulacakkr. 

S. ŞUkrU Bey Parlse Gidiyor 
Ankara, 15 ( Huauai ) -

Saraç oflu Şnkra Bey, borçlar 
itillfnameaini tanzim ye ikmal 
etmek Oıere on gttne kadar Pa· 
riıe aldecektir. ----

Yeni Layiha 
Tasarruf Paraları Emniyet 

Alhna Alınıyor 
Ankara 16 (Huıuri) - Maliye 

Veklletiain bankalardald tuarruf 
paralanna koruma için lauırladaja 
llyiha V eldller He1etlne teYcll 
edilmiftir. Bu IAyilıaya auaran 
bankalardaki taaarraf paralan 
emniyet altına alınacaktır. 

Bir Müracaat 
Gümrük Resminin Azal

hlması istenildi 
lımiz, 16 (Huıull) - Şehri

mizdeki fabrika ubiplerl lktaaat 
Veklletine mDracaat ederek ipti
dai maddelerin hafif bir rtımrtlk 
reımi verilmek ıuretile ithali 
ricaamda bulundular. 

Çehşamıyacak Olan Ecnebiler 
İzmir 16 ( Huauıl) - Ecnebi

ler hazirandan itibaren kOçOk 
eınafiık yapamıyacalclardır. Şeh
rimizde bu ıelcilde iflerlDl terke
decek 1500 kiti vardır. 

Hediye Yasak! 
Tayyare piyanaosu bayilere 

ıönderdiği mDbim bir tami:ade 
bundan sonra talililerden hediye 
ye müjde namile para alanmama· 
11nı bildirmittir. 

Amerikaya Seyahat 
Türk Turinı KulftbO tarafın

dan Beynelmilel Şikaıo aer1ıiai 
mOna1ebetile Amerikaya bir ıe
yabat tertip edilmektedir. 

Karga Mücadelesi 
Her Karğa için ( 25 ) 

Kuruı Verilecek 
K~rga miicadeleei bqlamıttır. 

~~ledıye öldllrlilen her karı• 
ıçm (25) kurut Yermektedir. 

Maarifte Islahat 
Ankara, 15 - Maarif Vekili

nin riyaaetinde toplanan bir ko
miıyon Maarifte yapalacak ısla
hata dair bir program lıazırla· 
maktadır. 93.J Maarif bDtçe.i bu 
pi'Olfama ılr• laaa:rlanacakbr. 
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Çiftçiye 
Doğrun 

Havaların mns it gitmesi aa• 
banını dam ltına çeken çiftçiyi 
yeni itlere doğru ıevketmiye 
ha lamı~tır. T rla İjlerini bitiren• 
ler kışlık odununu evvelden h • 
zırhyanlar, davar 1&htbl olm?yan• 
lar kendilerine iş aramıya koyul• 
muştur. lstanbul hudutları bari• 
cinde Çitçilik ile uğraşanların 
birçoğu iş izdir. Gündeliğini çak • 
racak ne gibi bir ii bulurleraa 
onu kaçırmaz ve çalışırlarlar. Fa· 
kat çalış cak kol adedi çoğal .. 
dıkça ve o kollc ra kifayet edecek 
kadar iş bulunm ... ısa köylU ınm• 
resini kış günlerind kahve kö
felerinden kurtarın k mllmkün 
olamaz. Köy h yatımızın tctkiIAt· 
ızhğı, köylUler arasında zıraatin 

çok vl l ıubelerinin bllyUk bir 
kıammın t mmnm tmemi ol· 
ması bu if bulumunu nıim ve 
idaredeki zorluk! rın ı beplerln
d n biridir. 

Çiftçi yalnız hububat yellf tlr• 
melde, h yv n besi mekle kal· 
dıkç bu işin 6n0ne i çilmek 
daim imkAnııı kalır. Köylli 
sUmre lni kışlık meaai h yatıoın 
her şekline vo her nev'inc alış· 
brmnk IAzımdır. D vletin imar 
ye teıcir pragramı da bunu lmir· 
dir. Köye doğru gidişin malum 
Ye mliabet hedefler doğru bir 
7llrOyU1 olduğunu dilşllnllnce 
oraya sermayeli bir. kafa ile • 
iş becerebilecek bir ıihniyot ile 
ıitmek mllmkOn olm ladır. Köy
den ıehire inecekler de yalın11: 
mahıulllnO aatm k için hımelidir. 
Bunu t min edebilin k çiftçiy 
doğru hedefine v ııl olabiliriz. 
Bizce ilk dım budur. 

K&ylll if hay tında ııblrden 
dalma uıak k imalıdır. ikinci 
adım k&ylUyo köyllndo it bul· 
maktır. Bu lıl bulm k da atlç 
değildir. Bunun n kolay e en 
çık r yolu köylerd bahç cilik 
hayatım uy ndırmaldır. Bu hayat 
ıon teklmUl ıekillorine g8re tan
aim edilirse köylU d ima lı ı hl· 
bi kalır. Sebze yetiıtlrmek, mey• 
va yeti~tirmek, bağ 'tllcuda ı•· 
tirmek, fidan bUyQtmek, çiçek 
yetiştirmek •~menin bilhassa kış 
meniminde par getiren bu gibi 
ıan'atların köylO ıUmr ıl ar sın
d y r tutması çok fayd lı olae 
eaktır. Bahçe bay tanın birinci kA· 
nundan marta k d r uzayan kı • 
mı daima iş t min edebilir. Bel· 
)eme, girizme, budak, dikme, 
ıökme, U4çlama, tohum toplam 
ve ekme, mahsul satımı Te U h •• 
gibi ifler lşıiıl r faydalı iı te· 
min der. 

B hçecillğln bilhaasa ıehlr o 
lta&ab lar civarmda n kadar 
mlibim bir it olduğunu berkeı 
bilir. Bu bemmlyetll lo merkez· 
den muhite doğru goniı bir ı -
h ya yayılm ıı eay inde çiftçi 
yeni bir bay ta atalmıt olac11kbr. 
Her köy kUçUk bir parka, birkaç 
acbı.e bahçe ine, beı on m yva· 
lığ , birkaç yll:ı dlSnOmlllk bir 
bağa, genişçe bir orm na, g.Sl
gelik ve oturul bilecek bir m y· 
dan malik olacaktır. Bugün 
köyln bunu henUı lAyıkile ola
mamıştır v anlıyabilmesi için , 
rchberlcro muhtaçtır. Köylerin 
bnbçe haline gelebilmeleri için de 
eso lı progr m ister. Ancak bu 
aycdedir ki çiftçi k6y0nden 
ynlm z ve i• bahanesile şehirli 

olm&k hevesinden kurtulabilir. 
u taf Arll 

, 

e Par la a 
··kômet 

Tir ( Huıu
.ı ) - Tirei Gn
me dağının tek
lerinde yedi tep 
üzerin lrurulmuı 

· ğaçlık bol v 
nefl ıulara v 

bahçelere aliktir. 
Her evin bahçe
ıiode kar nfiller, 
ortanClllar e 
ı ir çiçekl r Tar
dır. lzmire çi .. 
çek lilr cab ol· 
dukça mllhim 

v 

agı 

bir yekün t 1• Tlra K yma••m• a • Y• a ılmnk o HD 
kil eder. Şehrin hangi cihetinden bir park yapılarken Al y Kum n• 
bakılıır. tabii gllzelliklerile inıanı danı Nizami Bey bu parka bltiıik 
meftun den kırlar, tepcl r a6ze eski alay parkını bir misli da 
sarp maktadır. genişletmiştir. Yeşil Tue 6nllmil1· 

Belediyemiz bu ıenc t hrin deki ilk baharda baıtan ba a 
muhtelif emtlerine yeni bulvar• park manzııraaı arzeden bir §ehir 
lar aç.makta ve bulvarların ort • olacaktır. 
1101 park haline çeYirmekteclir. Tir HUkOm l Konağı 

Sin ma caddesinde ve alay Tirenin en bllyllk ibtiy çlnrın· 
kararg!h meydanında çiçeklerle dan biri bnk6met konağıdır. Hll· 
ıOılenmek tbere birer park ha· kümetimiz kozamızın büyllklngO 
ıırlanmaktadır. Belediyemizce a1rl ve cllmburiyetimizin ıerefile mll .. 

azilli'de 
Belediye Halka 35 Kuruşa 

Et Sahyor 
Nazilli (Hususi) - B ledly 

b h blıkla mücadele tmektedir. 
Kasaplar konulan narba itir ı 
etmişler grev y pmışlardır. 
Bunun Oıterine belediye bir ıllrll 

almı • h ika koyun etini 35 
kuru t n, d na etini 20 kuruıtan 
gtmıya b ılamııtır. 

HaYalann kur klığı hlll de· 
Yam etmektedir. Sular zaJmııtır. 
Mevsimin getireceği mebzul yağ· 
murlnr k&ylOy• bereket daiıta
cakbr. 

Gönen'de 
Memle etin ismi Tespit 

Edildi 
Gön ( Huıuıt) - Kaz.amı· 

ıinın lımi Gönendir. Dil enenme· 
ni de bu teleffuzu kabul etmiıtir. 
Halbuki dairelerimizin lılml ri 
biriblrine u1mamakta, G6nan, 
Gilnen, Gilnan gibi birçok ıekil· 
lere tesadllf edilmektedir. Bu 
cihet m:an dikk te alınmıı ve 
bntUn d irelerdekl mUhOrlerin 
Gönen olar k taahihi takarrllr 
etmf tir. 

lzmir'de 
Bir Koca Sekiz Senelik 

Kansını Öldürdü 
lzmir (HusurJ) - Buca'da y~ 

kan mahııllede o ·velki gece feci 
bir clnnyet olmuı, Ha an itmind 
biriıi, ıekiz ıenelik karın er• 
yemi bıçakla yaralıyarak 6ldUr
m0ştllr. Cinayete sebep, Merye .. 
min Hasandan nyrılmıya karar 
vermesi ve Recep iıminde bir 
amele il evişmesidir. Katil ya· 
kalanmı~tır. ---

~araş Valisi Tekaüt Oldu 
Maraş, ( Hususi ) - Valimiz 

Arif Bey kendi ıırzu11u ile tekıı· 

nd ovkedilmlştir. 

Q Kema paşa' da 
--- -

Hal n Me tep İh-
t• a ı Çok ··h·m 

M. Kemalpa ( Hwrual } -
Kazamım mer-
but 37 köyd 
mektep 'tar
dır. Bn mek· 
teplerdeıı oa 

dokuzu yeni 
lnım edUmif
tir. Ayr;ca 4 
mektep daha 
yapıl makt 
olup 
duvar Y te
mel kı11m1 lir.· 
mal edilmiştir. ektepl • eı 
Ye halkın m kteb d Yamı için 
kaymakamı~ Emin B y hiç 
durmadan Te yorulm dan çalıı
maktadır. Kaz.ama n umumi n 
fusu 54 bind n fuladır. Burad 
llkmektebinl bitiren genç} r, la
tanbul, Buraa ve lzmir gibi uz k 
YilAyetlere gidip orta v llae 
mekteplerine ııirme için aylarca 
uj"raşmaktadırlar!' Nllfuau çok 
olan knsabamı da bir ortamek· 
teb . • ddetı l _ti aç Yardır. 

R Emin 

Grip 83ypazann 
Beyp zarı, ( Hu ) - So 

gönlerde ıehrimlzde , ip artmq
trr. Gripe tutulmamak için riay t 
edilmesi IA.zımgclen p,rtlar halka 
ilin cdilmi tir. 

Bandır a'da 
Kar Yağdı. Yoğurtçuluk 

llerleyoF 
Bandırma, (Hususi) - Rcma· 

1anın birinden itibaren blltUn ca• 
milerde c:un ve kamet TOrkçe 
okunmıya b şlamıştır, ilk kar 
gebre ayın on birlnd yağmışbr. 
Burada koyun aQdllodeo tazo 
Silivri yoğurdu imaline ve latan-
bula ıevkedilmiye başlanmııtır. 
Okkası 25 kuruş ıatJlmaktadır. 

• 
ır 

o 
ten slp bir hllkO
met konağı inşa• 
ına kar r verıoiı 

Y inşaata baş· 
lanmıştır. Bina• 
nan ilk baharda 
dahili lnşaab bit
miı olncak .,.., 
hOkdmct bu yeni 
konağa taşına• 
cekbr. Kaymak • 
mımız Baha B. 
bin nın bir an 
evvel bitmeıi için 
çalışmaktadır. 

Konağın nat 
m t konağı katınd iri bDyilk 

aıılon cemiyel1erln toplanm ıına 
tahsiı edilecektir. ldmanyurdu: 
içtim )arını bu londa yapm•k 
mak adile kaz ncını alonun tef· 
riş&bna 11arfetmek üzere bOyOk 
bir eşya piy ngoau tertip etmlı
tir. Piyango 6n0m0zdeki ıubat 
!ptidas nda Noter huzurunda çe
kilecektir. ikramiyeler büyük ve 
zengindir. Tireliler bu biletleri 
ceve eve almakta ve doliyıılle 
yardımlarını memnuniyetle yap
maktadırlar. - M. N 

Muğla' da 
Fakir Çocuklar Menfaatine 

Bir Müsamere Verildi 
Muğla, ( Hususi ) - Orta 

mektep telebcleri vali Ömer Ce· 
Tat Beyin himayeleri lbnda fakir 
çocuklar menf atine bir mUaa· 
mere vermiılernir. Halk Milsame• 
reye bllyliu bir lAk göıtermi~ 
tir. Müs mer de temsil edllon 
Akın piyesi çok lk11laı.mışbr. 

Muğla, (Huauat) - HaYa· 
lır ço · IClğuk gitmektedir. Oç 

ydanberf hiç yatmur y ğmadı· 
ttDdan çif tçil r bOyilk bir ndif e 
lpndcdirl r. ---

Balıkesir' de 
Tombalada Kazananı ra 

Dana Hediye Ediliyor 
Bahkesir ( Huıusl ) - Şebrf. 

miı:de tombala merakı Y o· Yo 
ıalgım gibi bir hal almıthr. Halk 
ramazan gecelerini tombal oy• 
uamaWa geçirmektedir. Tombal 
dn knzannolara dan veya koyun 
hediye edilmektedir. Birk ç filD 
evvel bir tombalada Himayel Et· 
fol Cemiyeti Reiıi Doktor KAmil 
Bey bir parti azonmı ve keo-
disine hediye edUen don yı Hf. 
mayei Etf le tebe etmiştir. 

Konya' a 
Hayat Çok Ucuzdur 
Konya (Huıusl) - Şehrimizde 

b yat ucuzluğu df Aer tehirlere 
nia tle hinedilecok der ced dir. 
Burada koyunun okkuı 30, ke
çinin 201 11ğmn 15, kuyruk 60. 
içyağı 40 kuruştur. Geçen aene
lcr kış ortaları O)'llDDD okkası 

() kuru adard2. Sebzeler d 
ayni derecede ccuıdur. Mesel ı 
1 han 1 pıra 11 vo ııpan k 7 bu
çuktan, patnlea, ıovan, ıarun1&k 
t beşer kurrrştur. 

TekAmUI Refikimiz 
Ordu'd 

ekiz y ;ın 
ederiz. 

TekAmOI refikimls 
ba mıştır. Tebrik 

1 : ···n • • n; ,) 

--..~·~---------~ ~ 
Tarihi Fıkra 

Soy dı 
KaPunu 

Kanun yalnız Hıtiyaç1 rı d 
iil hazan taamülleri de if 
eder. ÇUnkU taamnJ dediği 
ma'teri itiyat ta bir nevi lhtiyr 
hr. · Ne tekim İngilterede bir 
oım milli mllesseseler yazılı k 
nunlara değil nesilden ne 
devrolan detlere istinat ed 
yaııyor . 

Bizde 0ıoy adı,, meselesi 
6yledir. Şimdiye kadar bir 
nunla ile dı taşımak mecbu 
yetini yüklenmcdiğimiz hal 
Anadolunun hemen her yerin 
ta mnll bir itiyat ile oy 
kullanılıp durmakta idi. ..Sub 
gil,, , "KAhya oğlu git,, , .. B 
nu kıllı oğlu gU., gibi bir ile 
iıaret eden tabirlere mnlkDmOz: 
her tarafınd tesadüf olun 
lşt vekili r heyetinde tet 
edilip BUyl\k Millet Meclisi 
g3nderildiğinl işittiğimiz " 
adı.. kanunu bu t am8Ul teı 
oy tamim edecek bir eser 

Bu ıerin çok iyi dli1iinlll 
bir t•Y o!duğuoa şuphe yok. B 
dan aonro, Avrupalıların yan 
da da, tuhaf iltibaslara mu 
kalmıyaca ve meselA u t r 
ıahue artık te rar etmiyecekt' 

ÜçUncU Napoleonuo impe 
torluğu amdarında meşhur M 
taf Reşit Paşamn oğla c~ 
Pqa, Paria aefiri bulunuyor 
Babılll tutuyor, oraya Salih 
Bey · isminde F ran ızca bil 
bir ba kl\tip g8nderiyor. Za 
Cemli Paşa. ne yapsın, ister 
temez onu kabul ediyor, S 
rethancde yer verip oturlu 
Fakat başkatip, sefaret erki 
dandır. lmperatora takdim olo 
cnktır. O v kit bu dil bilmem 
ten i k nd ı pkması da mnnık 

Camii Paşa, buna d Ç 

buluyor. S lahattin Beyi ıor 
aötUrnrken u ihtard bulunu 

- lmper tor kendisine 
dim olunan herhangi bir co 
ye mu laka "P risten hoşlond 
mı" diye ıorar ve başka bir 
söy?emeı. Size de aynı ıuali 
pacaktar, siz derin bir revers 
"0ui Sirof,, d yip önüoQze 
kımzl 

Ukin C mil p şanın bu 
mil doğru çıkmıyor, lmper 
"B kAlip SalAhottin Beyi,, 
l rinl i itir işitmez ade a b 
cani nıyor, sıözlcrinl aça çı 
lkl dım ·1erliyor vo dil bil 
B ık tibe oruyor: 

- Siz S 14hattini Eyub 
torunu unuz, iSyle mi? 

- Oui Sirel 
Cemil p8şa, ciddi blt ~ 

imiı. Bu y nlış telfikkife 
•b'" kaytaıı. kalamıyor, Başkatı 1 

ıJI 
yoktan bir pren t n nın811 

hoı glSremiyor, hemen atıhf0 

- Non Sirel ~ 
ÜçllncU Napolcon, bOY~' 

hayrot içind tekrar B t 
d&ollyor: co 

- o boynk damın 

delil misiniz? 
- Oui Sirel 

Elçi tekzip ediyor: 
- Non Slr 1 0,~ı 
Bu "evet, bayırı. ttı'ıl 

h yll uzadıktan sonra rif 
sa B kitib "sus be tıc *'' 1 

tıııl'" :unı açma,, d aıek ve tıtl' 
h klkati nl tmak ı:; 
kalıyor. if!t 

•Soy Ada Konunu" .. 0~ 
ma karahklarJD da ÖllU f 

c ktu 1 6'· 
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BABİCI TILGB&rLAB Gönül işleri 
------ _...._ _J 

Siyaset Alemi 

Yılan Hikayesi 
Piyesinin Perdesi 
1'ekrar Açılıyor F B•• T f Kadın 

raDSIZ UfÇeSİnde 8S8RU Higanet Ederse 
_ •• Ne Yapılır? 

~•ıniyetl Akvamın on dokuzlar 
f._ le.:, Lupn. Çin • Japon llatill· 
•• : .t.krar vazıyet ediyor. Mec:Uala N 1 M 1 Or k Ol k 1 . Temiz Y• uil bir aile J•Yru-

azır ar, em ur ara ne ma çın .. ,. .. ~ek ço~. ••elitim ~ara-
... hiyanetlijinl fklenmle ıçtfuuuad .. 7in• bu .... ı. ile 

~•I olaa komite, en eoa itilaf 
c._••rlne de bq •unaak lnre a..S 
•t•}r•ti Anam ••cliaıa• •lracaat 
--t. •ecl"a, ild tarafı ltanttır•ak 
:-Dı aramalı maluadile Wr ulat
._.:onaltul tqldl etmiftL O .... 
lllLa il bu komite.la bir aetlce al
"-aa beldeDlrkea me41ıur Çla Sedcll
tı f ·Olal ayatıH biUtik Şaa • ffaJ • .,::/* ıebriad-. Japonlarla ÇialUer 
._ •da yeai bir m'1aademe olda •• 

M 1 Y •• d o ı d• d•ı ... dlm. Arbk İllAll diyemlye-
aaş annı uz e n n ır ı er ~ ·~·:.:.-;. bir.rı: 

--:,:_ rerıla olaa ••&yeti .._bltb 

Paril. 15 - Htılriamet, me
•vlana ..... anada teuillt 
,.,.ı.- karar nrmiftl. Na· 
zarlar, ba zaruri leclaklrhldarcla. 
alman• olmak lnn maatlamada 
Jlzdeo• .ı.betiade teuillt yap
maya karar ...-.ıerc11r. Ylzde on 

~•ponya iddia eder ld Çtnle O.ti• 
~da biitiln kabahat Çladedir. 
._. Mançuryaya el uzabaıt .... b• 
~talQ ilendiaine llumdır. S-ra, 
4- •nartl lç:ndedlr. Binaeaale1h ba 
.,!.•• J ponya .. a lehine ltalleclilmelr 
--•lrtir 

11.ıb~ld Cemiyeti Akna mtaala 
~tir•• Taı'7ete •k• Japonya, 
ı._; karıı mütecu•I• ... ı,ette IMa-
~iu lç'n hakkında ueri tedbir 
'•.tt,· . ibımdu. Amma, ba aecrl 
~ .. drı kim alacak ? itte ınuele 

• adır. 
~ ta-er cemiyet, Japonya aleyhinde 
,~ ltarar vormİf te bu karan tatbik 
tııı-ı, '-~ıte. bn •u•affaki1•t•zlilc 
C.Qf •t n hayatına mal olacakbr. 
llo~etl Ak·nmı bu huauata bu 
)'it ddan endifeye diltürecek deliller 

8 -tildir. 
p.._ ', takım büyllk devletlerin Ja• 
~Ye Ya kartı aldıklara müaamaha· 
'tit.d~azi>:et bu: u iapat. ediyor. Onun 
'il 

1 
t lcı aleyh ade bır karar veril· 

'ta~dirde Japon1a'nan Cemiyeti 
··~-.dan ~elcilnıeal tehdidinden 
\.; • •I albndan Japonya ile i"izli 
~ ...... t~e •.nlaı:nıı görünen devlet• 
-.;,,_• 11 aı1et1 Cemiyeti Akvamı en-

Q dilfüüyor. 
~~i'iln• on dokuzlar komltHi t.· 
l'll L ~ tekrar nıau üzerine konu· 
Pt,~ J~lan hiklye.'ne ait p·yeaiıa 
'111-. 1• ıtt• bu feralt altında tekrar 

•kt.dır. - Sil•ryya 

~er Fırkasının Vaziyeti 
'tokbolm, 15 - Hint fırka· 
~ tnan milşkOle uğradı;. Y• 
~-dYapacağı hakkındaki t•· 
~evam ediyor. Valenber1r 
~~." bu haqeri tekzip et-

~111 Remın ıa•inesi 
~ -~ 15 - Kabine Vayda Vor 
.....__ l'~ fıadaa teıldl edilmiıtir. 
-~t..t.teite Jine haric;,. nazara 

llİlıbeti, ............. - ,.., .. 
lacak teazilAbn azami laaddicHr. 
Pran•ız Memurıarlftın tal911'9rl 

Pan., 15 - Memurlar mdi
kalarını ihtiva eden, umumi biı· 
metler karteH memur maqlan 
baklandaki bok6met projelİ aley· 
hinde bulunmqtur, kartel, bu 
projenin "bir luaım yataadqlar 
içiD iatimal bir reji• tetkil 
ettiifni" 96Jlemektedir. 

Peru-Kelumbiya ihtilafı 
Ri10 da Janeyro, 14 - Kolo .. 

Wya Ue Peru arM1ncla çakaa llatilaf 
bbylmlf •• harp maazaraa laahi 
almııtır. Oç kolombi1a rambotu 
mitraly'5alerle Jtlldll olarak ı...ticlra 
ırelmlttir. o. sremller •rnl ..... da 
2400 a1kerl de beraber wetirmek· 
tedir. 

• Peru, 15 - Bir Kolo•biya 
deniz tayyaresi buraya .-Jmiftlr. 

Cene•,e, 15 - Mil'etler Cemiyeti 
Reiai Kolomb ya'ya ve Petu'ya birer 
tell'raf sclndermittir. Ce111ıyet Re al, 
her iki taraf.n Milletlar c ... ı,.u 
mhakana riilytt edecejinden Clmitnr 
oldutunu bi 'dlrmektediı. 

Fransız Askeri 881çesinde 
Tasarruf 

Paria 15 - HOkGmet, ukeri bat
çede 800 mi lyon taaanuf yapalmaAaı 
kabal etmittir. 

Hindistan'ıı Albılan 
Bornbay, 15 - 1t·1rilain4 .. ,.., .. 

Lendraya fltlrmek ı..,. 250,425 
l.rtH• Hraft luymethta afini ylkl.
mlftW. Mealrlr Yapar. ayal u•an.t. 
585,915 lira lı.,...tiacle albaı Ametl
kmya rlttn.ektedlr. 

Preaidan Moarl •apun1, din 
680,008 lira kıymetinde altıaı INamll 
olduta NeYyorlra banket etmlttir. 

TEFRiKA NUMARASI: 54 

CIPBI GiBİSİ 
"llLLI ROMAN,, 

.... ~ Muharriri: Barluı11 C,aAit 
....._ t Jo hazar mı ? olmuf. Faruk Beyin ı•l•editi 

~ \'' ~ haıaımefeadL alqamlar miaarar bile kabul et.ı-
.. , kadıa milafirinl ya· yor, erkeadea yab7ormut-

~"cll CS.. banyo dairesine NariA ba havadialeri ifittikçe 
kocuınıu Dilruba Hanıma olan 
w.uiyıtinl •.ak ediyordu. ilk 
defa genç zabilill DilrOba Ha· 
nımla bir ıöıdl~ batı olmad:itm 
iıaıittiii icia 1aer uberi •klaetle 
kU'fılayorda. Ba nk'a oaa 
adeta koeaaama bir it-tal-ta 
tatal=a111 olma• laiaiDi YWiyorda. 

Geaı lradıa bf ... cloldaran 
karma ... k datlnceleri topar
lamak içia .P&111orda. 

Meral Wnl•bln laaykırdc 
- Dur, Narin. balr daha mlt

hha bir haber •ar da uaattam. 
Faruk B. Almanyadaki vazife.in
den abmp cepheye g&nderilme-
llİDİ istemiş. fakat Dilrüba Hanım 
paıaya saylemiı, müracaatım ka· 
bal ettirmemİf. 

Dilrüba Hanım bir dostuna: 
- O cephe1• 2itmek İtltiyor, 

ayam Knll Metpullyet lıan Ediyor 
Geoen Hne Haziran ayında, Syamın hQkQmet merkezi olan Bonkok ıehriu· 

de bir }htllll çıtmıttı. Halt matlak idare aleyhinde nUmayitl• yapmaı ve 
meırutıyet lıteıniıtl. Bıı nılJddot zarfında, S7am Kralı Prajadlpolr. nasırlan 
tarafından baıırlanan tefkil&tı eeaalıe kanununu tetkik etti ve goeçen ıo Kl
•••annfde metratlyet na:ı edildi. 
Reımimts Bontok'ta metratlyetin hüldlmet wktouıa n millete Kral tara

fından ili.'l edildiğini göateriyor. 

Yunan Kabinesini M. Ka
f andaris Teşkil Ediyor 

Atina, 15 - Reisiciimbur M. 
Zaimiı tarafından kabineyi ter 
kile memur edilen M. Çaldaria, 
kabineyi teıkil İÇİQ ancak iıtedi
ii azu•lardaa eeçeceiiai •• .er
bat hareket edecefinl aiyle
llİftir. Baaaa berine kabi-

lraf Taraftan lspanyollar 
lladrit, 15 - lapanya'cla imal 

taraltarlıja laarak•tiae iftirak 
eclea " ..alaklım olan 29 kiti 
Brara lllllYaffak elmutianlL F ..... 
rllerİll S.upl •hilleriae çıktık· 
lanaa ........... haberi. teey,et 
etme.ittir. 

Portem'clea ı.a.. haberlere 
... firariler Portekiz' de afak 
bir U-au çabr&tl•rmr. Se1ahat
leri 14 glln devam etmif tir. 

fakat ıöndermiyorum. demİJ . 
Narin, kocaaın• bu kadar ta

.. md ede• kadıma nnfuzuna 
hayret ediyonha. 

- Ne cesareti Dedi. 
- Cuaret değil kuvvet. Dil-

rllba Hanım iıtediji adamı bit 
telefaala ceplaer• yollar, istedi
jini ileri battan alır, baıa aeçirir. 

- ..... bchnl 
- Tabii. Ktraliçe kifir. Şif" 

lide -- •••ldine imreaealer 
çok, fakat oa• cazibeai, onun 
k•neti oalarda JA 

- ~ kadiala slrt't••k iater-
dhli. , 

~ KabH r faıcat ben r&ZI 

def ilim. 
- Niçial 
_ Bia bu bayatta pifmiı 

kadaalarla aalapmayıL Onların 
lbtİAll bllbDtün bqka 1 Soara.. 

- Sonra? •. 
_ Sinirlenir, bir pot kıraraıo. 

Halbuki böyle meselenin iki yolu 
vardır. y 8 her feyi kocaaınua 
liıilne vurup ayralmak, yahut 

rfİD çürllmesini bek. emek. Ma· 
d&m ki Faruk Beyin kalben bu 
kadına ciddi bir meyfi yok. O 
halde işi ı.amana bırakmak daba 
• • Şimdi ıen Dilriiba Hanımla 
l)'L , d • d LaL• 

11 örllşsen belkı e ıra ene ua&ım 

neyi teşkile Terakkipener Fır
kası Reiai M. Kafandariı memur 
edilmqtir. M. Kafandariı istifa• 
relerine bqlamııtır. 

Londr-, 15 - Kadm tayya
r..:i Bayley, Oran'• l'İfm9lr he
re hwgnn hanlanmqhr. 

Zaleski Bankı MUdUrU 
Va .. on J5 - Sabık Hariciye na• 

••• iL Za&e.W, Lehietan'ınn en ml
bı. ltankuı olaa VarıoH Ticant 
Baaka• Mldlr&liilne taJI• edi&.ittir. 

Alman Kabi11si 
Berlia 15 - Batnkil Foa şa., .. r 

ile HG.eaber• araauada 1aP'1an IUUA 
mlllkat üzerine kabinede bir tebed· 
cNll olacafl hakkında ban 9ayıalar 
~ııbr. Hlk6met '"8 fayiaları tek· 
:ıı:ip etmektedir. 

olanuyacak. sinirleneceksin. Sen 
eiairlerinde1d kaneti uu ra 
yftdol ~lrdltOn kocua ukla I 
F •nak Beye bir py bilcliğial 
bi..ettirm• yeter. 

- On• Wç flplaeai 1old 
- l.abet. Ça.lra bayle b• 

raala zat anlarda • nazile imaa
lar demir ıibi katı yürekli olur
lar. F...uk Be1 Moi " e9ini 
aever. 

- Peki lhl allka .. ? 
- Tubafma Narin, e•ll •kek· 

lerin papa atbi gDnabsıı olduk· 
larım mı aanneder8ia. On1-aa 
bUl'llllDda ber saman yabancı 
kadaa koka.a tiler. Yeterki bu 
koku anları kovanlarından kaçsraa 
ojul otu giltl tehlikeli olma11n. 
EvU erkeğin haftndan bayle bir 
macera ıeçebilir. Fakat kendini 
iyi bilen erkekJer bunları her 
gllakll bayatlarao:n ıarnitilrl ııibi 
telakki edu H eYlwioin 11eak 

k6feeW Miutmada11 bu seçici 
zevkleri tatarlar. Bea 6yle iddia 
ederimki F uuk B. bu macerayı aa
na duyurmadan değil kendi bile 
biuetmeden ~eçiriyor. Bırak onu 
!\.endi &leminel.. Y araa öhürgüa 
ıulh olurn ne Faruk.Bey Dilruba 
Hanımı, ne Dilrüba Hanım Faruk 
Beyi ararlar.. Farz.et ki kocan 

YÜlanm blaklanmla itittim. 
a..ıan o dakikada derhal llDmle 
cualaacLrmak iatedijim uman 
babamın •••mhl ve heab .m.. 
nlrllft• balmama1aa kardeflerimla 
yarınki YUİyetleri o anda &izi
min &n&nden bir thnıek fibl 
ıeldi ıeçtL BanlaJ.m tuirile 
bana da yapamadım. Uma bir 
mllddetten IODn kendime pJdJ. 
tim uman karpmda yabam ati .. 
ya ağbya, ılzleri kaa ipade 
kalımı olan kanmıa benden al 
dileditini, glb:yaılarile yalYarda
ğma ıördllm. O dakikadanberl 
bir aaniye ol1Ua ba acıyı unut
mak lmklmnı bulamıyorum. 

Hutahk nedir bilmiyea Yllen
dlm bin ltlr tarla 11tırap içinde 
çırpımyor. Aynlmall için bir de
IAil ghteremi)'ee.;im hahnma 
geldikçe çddmyorum. Karım her 
u ipa • Aklına dOftlm iğfal 
edildimse de bıraktığın gibi te
mizim. S6zGaae inan beni affet 
ben Muiz ya11yamam. ,. ı&zlerile 
bUtlln kunetile yalvarıyor. 

Bir meeele daha Yar: Henm 
a1&r1n1 gllteren karaınclakl ya.
ruyu hatırladıkça mutlaka bayıl .. 
cağım. Şu dakikdcla buDlan an
lata bilmek için neler ~ekiyorum. 

Hiç kimseye açamadı;am ba 
kalbi feryadımı lize yazıyorum. 
Bana aiz bir yol a&terin. 

Bet baht 

Oğlum, fazla heyecan Ye te
lqa dqmtıısnn. Kadın bir kab .. 
hat' elmifie, bun11 derhal &lllmle 
ldemek ilzam gelme&. Kadıa 
ceblinia kW"baaa kal.... fakat 

aoora nedamet 2etirmiftir. BWHJnla 
beraber bu kadınla yqamak ilteml 
yor maıan, malalremeye alder, 
a,nbna llaWremede bana ,... 
daldanm upat ~ecjiadem 
korkuyoruu, kadma a1ftlma11 
teklif et. Glnab•nı bildiji içiD 
ret ceYabı veremez. Fakat bence 
ikinizde halA l>iribirinizl 1eYiror
llllHIL Bir mttddet abredinis. 
11eyecao11 snnt.m ıeÇID89fni bek-
••Jİll· Bundan MBra karannıza 
YerİraİDİL 

HANJ.MTEYZ.B 

cepheye gitti, yahut Berline gitti. 
Ha İJİ alduaa pldL Farak S., 
S.Jine, Viya.aa1a riclror. Aylar
ca kalıyor, oralarda ne ,.pbğım 
biliyor m--? 

lıleralia nld bulutlarla .., ... 
dili ba malaal .alder •t• ainlr
-- Wldm olmaja U,.n Na
rW }'Ulllllf&byenla. 

Zat. ..., .. laakallÇlı- laldl
.... İllill iki cepllMi Yardw. Ald .. 
t.&aa kad• ük budede her .. ,. 
alta.t eder. P,..er. seçer. Y .. 
butta ba. 7apamu ft J•YAf 
ya... içlenir " bira da ahşır •• 
Bu bir brakter me..ı..idir. 
Majiibiyeti ka"91 etmiyea kadı• 
mlcadele eder. Ve Narla de 
k.diai partiyi kaybetmemif te
llkki etti;i ipn kocaımıa her 
har.Utiai, balatuaa, otaru p kaJ.. 
lutaaa ince iuce takip etmekle 
beraber ou biçbil'tey bi...ttir
memiye çabşıyordu. 

Faruk Bey iki ıece ••e gel
memifti. ÜçüncD akfam gcldiji 
zaman da patanın her vakitki 
davetlerinden fikiyet etmiıti. 

Narin ilk zamanki buhranlara 
geçiştirtiği için kocasının bu ma· 
zeretlerine karşı asabiyet göıt.,.. 
mi yordu. 

( Arkuı V1Lr ) 
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-------====--=------....... -------..--------------------------.. 1-----------------=---------------~.,.,_...,'"'===================----Klara Bov Yeni Filminde L. JJarrimor 
Çok Yemekten 
Hastalandı 

Tarihi filimlerde çok muvaf.. 
fak olan meıhur Con Barrimorun 
kardeıi Liyonel Barrimor ıesli 
Raaputin filminde en mühim rol· 
lerden birini ifa etmektedir. 
Fakat bu filim çevrilirken rol 
icabı birkaç defa y~mek yemesi 
icap eden Liyonel Barrimor fena 
halde bastalanmıt Ye yatağa dllş
müıtür. Hastalığın asıl ıebebl 
yemek yenen bir aabnenin birkaç 
defa tekrar edilmeaidir. Bu ıu
retle Liyonel Barrimor Oç defa 
yemek yemek mecburiyetinde 
"aJmıt. mideai tifmİf " neticede 
yatağa dllfmiiftlr. Bereket Yenin 
tedavisine ehemmiyet ••reD artist 
çabuk iyilqmiıtir. 

HoliYUt'un kızıl ... çlı, balık etli yıldın Klara Bo•'a banda yenf 
ıesli filminde görllyoraunuz. GOzel yıldız timdi istirahat devreıino 
girdiği için vakitlerini genç kocasilo eeyabat yaparak ge,. irmekte
dir. Cici Klara başka film çe~rmek iıete111ediğini geçenlerde 
.aylemişti. Fak at fazla para kazanacak oluraa yeni bir filmde rol 
alacafı tahmiu ediliyor. Lüpe Ve/ez 

-=====G=r=et=a=G=iı=. s=ta=v=. s=o=n=: =G=r e=t=a=G=a=rb=o== Ne Yapıgor? 

f sveçli Yıldız Bütün Şöhre· 
tini Bir Tesadüfe Borçlu 

Holivut, ( Husuıl ) - Filim 
lrumpanyalan için gUzel kız veya 
rnzel kadın anyan milteabhiUeri 
dilnyanın her tarafında görınek 
mDmkOndDr. Kumpanyalara gft. 
ıel kıı bulmak lıuıuıunda bftyük 
muvaff akiyet göıteren mOtcab
bitltrden biri de me,bur Ştiller
dir. Bu yıldız beı.irgAnın:n en 
bUytlk muyaffakiyetlerindon blrl 
de Greta Garboyu bulup mey· 
dana çıkarmaııdar. lsveçin esra
reniİZ yıldızı Greta Garbo beyaz 
perdeye Ştiller tarafandaa çıka· 
nlmııtır. Garbonun aaıl ismi 
Greta Gtıatavıondur. 1ıveçte 
fakir bir aileye menıup-
tur. ilk gençliğinde gflzel olan, 
fakat hırçın olduğu için çirkin 
hiasi •eren Garbo bir gOn Stok• 
holm ıokaklarında gezerken bir 
mOcevherat mağazasının &nllnde 
durmUf, Titrindeki milcevberleri 
ıeyre dalmııtı. Fakir kız bu pa
nltıb taılar karşıımda içini çekti. 
ÇilnkO onlardan bir tanesini bile 
almıya kafi gelecek parası yoktu. 
O 11rada oradan geçen meıhur 
mllteabbit Ştilk r'in ıeytan gözleri 
Greta 'nın aibirli çehresine ilişti. 
Ştiller kıaa, fak at ince bir tetkikten 
ıonra bu genç kızın meşhur bir 
ıinema yıldw olabilmek huıusun
da derin bir kabiliyet tqıdığını 
kttfetti. Mesleğinde çok açıkg&ı 
olan Ştiller Gretaya, hiçbir mu
kaddemeye IDıum görmeden yıl· 
dıı olmuam teklif etti. Greta 
kendiaiae hi~ beklemediği bir 
teklif yapan adamın çapkın bir 
aokak ıilppeıi olduğunu zanne
derek tera bir cevap Yerdi ve 
yilrtlmeye baıladı. ŞtiUer kararını 
Yerdiği için genç kızın bu tenli
tine biç aldırmadı ve onu ısrar 
Ue takip etti. Greta bu sırnaşık 
•dama iyice lnzmışta. Biraz daha 
Ueriledikten ıonra ilk tesadüf 
ettiği polise arka11ndan gelen 
adamı ıikiyet etti : 

" - Bu çapkın herif beni 
rahatız ediyor. Onu yakalay.aız.,, 

Polis mermıru bu ıi~Ayet kar
t smda harekete geldi ve Ştilleri 
karakola çağırdı. Ayni zamanda 
ifade vermek Uzere Greta da 

karakola daYet edildi. Ştiller bu 
davete t11bi1 icabet etti, fakat 
yolda cebinden pasaportu ile b6-
viyet vesikasını çıkararak polise 
mealeğini izah etti. Bunun Ozerino 
poliı memuru Ştillerin bir çapkın 
değil, bi14kia anzel kızlara milyon 
kazandıran bir it adamı olduğunu 
anlatb. Fakat hırçın Greta, poliıin 
bu adamdan rüşvet aldığı 
zababına dliferek karakola gitti. 
Greta karakolda kıyametler ko
pardı, fakat bnton bunlara rağ
men Ştiller ciddi bir iı adamı 
olduğunu karakolda da iıpat 
edince aerbe•t barakılda. Bu va
ziyet karııaıoda Greta bO.bOtlln 
hiddetlendi ve aöylene .CSylene 
evine gitti. Fakat Ştiller hiddetli 
kızan pefini bırakmadı. Onun 
adreaini öğrendi, evine gitti ve 
kendisini kandmncıya kadar uğ
raıta. Nihayet Greta Ştiller'in 
ca:ıip teklifleri karşıı:nda Hclivu
da gitmiye, orada filim çevirip 
milyoner olmaya muvafakat etti. 
İşte buglln dünyanın her tara
fında ismi anılan, milyonlara ıa
bip olan lneçli yıldız böyle garip 
bir tesadüf neticesinde ketfedil· 
miftir. - Turan 

Arası Açılmış! 
Con Cilbert Yeni Karısile 

Geçinemiyormuş 
Bir zamanlar ıeuiz filim dev• 

rinde Holiwt'un en rnzel erkeji 
olarak tanınan Con Cilbert ge
çenlerde d6rdlincll defa olarak 
güzel yıldızlardardan Virjinya 
drQs ile evlenmişti. Yeni evliler 
nikihtan ıonra derhal Avrupaya 
geçmiıler, bal &ylannı Avrupanın 
en pllzel tehirlerinde yaşamıılar
dı. Fakat yeni haberlere göre 
biribirlerilo seviıerek evlenen bu 
iki yıldız arasana kara kedi gir .. 
mişlir. Hatta kısa bir müddet 
evvel yeni evliler ehemmiyetsiz 
bir meseleden Qç gün dargın 
durmuşlardır. 

Con Cilbertin huylarım pek 
iyi bil~n ıinema muhrrirlerinin 
ifadelerine bakılırsa iki yıld z 
arasındaki geçinısizlik bir talak 
kararına kadar fidobilecektir. 

Mekalka'da yetİfİp Holivut'da 
?arlayan çapkın bakıtla LOpe 
Velez bir mOddet uzunca bir isti
rahat devresi geçirdL Herkes 
güzel Velez'in ıinemadaa çekil
diğini, bir daha beyaz perdede 
~örOnmiyeceğini unnettL Fakat 
Meksikalı yıldıs artık iatirabat 
etmiyecek, tekrar film çevirecek· 
tir. Lnpe bu filmlerde ıeyircilerine 
en yeni danalannı g6sterecektir. 

Kimi Alacak? 
Meşhur Komik Malek 
Tekrar Evlenecekmiı 
Glllmiyen yüzlO komik Malek 

ıeçenlerde kanıından b0tanmıf, 
bir daha evlenmiyeceğiai ı6yle
mişti. MalGmdur ki Malekin bo
pdığı kadın meıbur yıldızlardan 
Norma Talmaçın kardeıi Natall 
Talmaçtı.Fakat ıon zamanlarda 
Malekin Holivuttaki güzel yıldız· 
!ardan birini almıya karar Yerdiği 
teklinde bir ıayia çıkmııtır. An· 
cak gülmiyen yüzlll komiğin bu 
ıef er kim o gönlil verdiği hcnllz 
belli değildir. Her kaide ıinema 
Aleminde yeni bir izdivaca phit 
olacağız. 

Moris Şövalye 
Moris Şövalye uıun müddet 

Avrupada kaldıktan ıonra tekrar 
Holiyvut'a dönmUştnr. Moris yeni 
filmine başlayıncaya kadar Ncv• 
york tiyatrolarmda bİ.ı' mllddet 
farkı aöyliyecektir. 

Yeni Doğan Güzel Yıldız 

Burada dDtOnceli •e kederli bir pozunu g8rdDğOnb aihlr& 
laz, yeni yıldızlardan Katerin HepbDrn'dur. Çehresinin "bumli1eti 
Ye f ıcia rollerindeki muvaffakiyeti ıayeainde Amerika tiyatroJarm. 
da btıyOk bir t&bret kazanan gllzel Katcrina aon zamanlarda 
ıinema kumpanyalannın cazip tekliflerine dayanamamıt Ye be1u 
perdeye geçmittir. Katerin ilk filmini çevirmiştir. 

Tom Miks Ve Beygiri 

Sinemar.ınMeşhur Kovbo· 
yu Filim Çevirmeyecek 

Amerikan filimlerinde KoYboy 
rollerini bütiln heyecaniJe can
landıran yegane erkek artiıt hiç 
ınpheıiz hepimizin pek iyi tanı
dıiımız meıhur Tom Mikı'tir. 
Tom Mikı bugilne kadar aeıll 
ve aeuiz :yllzlerce filim çevirmiı 
hepsinde maharetli beylfİrl Toni 
ile birlikte Kovboy rulleri oyna
mıı Ye ıeyircilerin her zaman 
alkıılannı toplam·ıtır. Fakat ıon 
gelen sinema haberlerine nazaran 
Tom Mika bir müddet ıonra 
ıinemadan büsblltüo çekilecek, 
hayabnın aonuoa kadar istirahat 
ederek kendi Aleminde yaııya• 
cakbr. Meşhur Kovboy'ua ·muka
Yele.ıi yakında bit~cek Ye Tom 
Mikı kendiaioe yapılacak olan 

yeni mukavele tekliflerini reddede
rek ılnemadao ebediyen uzaklap-

caktar. T om Miksin bu kararı Holi• 
wtta bir bomba gibi patlayınca 
muhtelif dedikodular çakmııbr. 
Bu dedikodulara bakılacak olur
.._ oldukça yaflı olan T om iki 
tenedenberi meıhur gOzel y1J. 
dıılarda11 birini yana yakıla ıev• 
mektedir. Fakat yaı:nın mllaaa• 
desizliği bu ıevgiyi bir izdivaca 
kadar g6Ulrmekten pek uzaktır. 
Bu ıebeple ihtiyar artiıt kendi 
kederlerile baıbaıa kalmak ilı
tiyacını ıiddetle hiuetmektedir. 
lfte Tom Miksi beyaı perdeden 
uıaklqtıran ıebep budur. Fakat 
bu ıayianın doğruluk tarafı ne 
.. kildedlr? lıln bu ciheti heniz 
urib bir ıekilde anlaıalamamı.-

tar. Şimdilik herkesin kat'! o1 .. 
rak bildiği fcy T om Mik.ıa 11-
nema hayatına elveda edecepclir. 

T om Mikı ıinem .. dan plüli.
ken meşhur beygiri Toaiyl de 
beraber götürecektir. Tonl HOU. 
wltaki ainema hayvani n11111 ea 
mefhurudur. 

Bu hayvanın taş dığı kaıhnl19911~ 
ve gösterdiği maharet er burfhl• 
kadar herkese ı:.armak ııurtmıpr. 
Tom Mikı bugüokll tlbret ft 
aenetini kendisine medyua oldu
ğu Toniyi 191ı aeneaiode 12 do
lara aahn alm.ıtır. İhtiyar uti8I 
diyor ki: 

" - Toni ile beraber beya 
perdede tam yirmi ıeae uka
daflık ettik. Ben bu AJecltt 
milyonlar kazandım. Fakat he
nim gibi ihtiyarlayan ba alalb 
hayvanı arbk takaüde Mwetml
ye karar verdim. Teni b•cla 
ıonra hiç bir iş görmiyecek Ye 
benim yatak odamdan farkm 
olan ahırında eon nefeaiDe bclM 
iatirabat edecektir." 

Tom Mikıin T onisi be:ru P• 
dede çok meharetli roller o,...
mıştır. Meseli bu akılla l»enlr 
rol icabı Eyfel kulesine Pi•• 
merdivenlere tırmanmı,, caabU
lık yapmıı ve daha birçok ffBm
lerdo rol ıahibi olmuıhar. Filba 
kumpanyalarından biri T oal iP• m 
bin dolar teklif etmiı, fakat Tom
Mikı ıevgili 1ahne arbd• .. 
Atmaya ma göıtermemlftlr. 

Ayna Karşısında 

Kamilla Hom'u eskiden ae11iı filmlerde çok rörrnn,tfllr. Saa 
zamanlarda sesli filmler de çevirmeye başlayan şöhretli Kamlllaıt 
burada da ayna karşıaanda allaelli;inJ Hyrederken iÖtüyor..-.. 



Zencllu Hımhım All'1• •uın· 
ca belinden yakııladtklan ırbl, 
.. mua «Matfndeo dıt..rı1• at• 
taıu. 

Hımhım Ali'nin Devri alem Seyahati: 2 

Hımhım •eaO• mefea a!mıya 
••kit bıllamadaa •Cumml. cll7• 
baıat•i• denlu indi. 

Suyun ı~ukluflle kendine re
len Hımhım Ali, ıUz.l~lnl açar 
açmu koca bh Morina balıiil• 
kafabfayı c•rpıftı. 

Bu ikinci korku Hımhım lçlıı 
dn ma1ala kadar mDthl~tL. He
nOı atınm açıp acı bir çıtlık lıo
parmıyı Hklt kalmadan Morina 
toıJ.dı Y• HnDhım All7t dealsde.. 

OatDnden ~ınp unırdu.. Sa• 
hlldekl yabani dlkenlerla Clae• 
rlııe attı.. 

Falcat Hımhım uatua dDfmDı· 
tU.. Koca dikenlerden bir ft':1 
o.maaıııta. Şu talihine bakın ki, 
düıcr dU,mez, J•nında iki P•ll• 
kanın boyun arından yakaladı ve 
kamıma açlıiııu azaman blu. 
dtıblldı. 

• Mabadl •elecek nGaha dı • 

t-1 __ _______,_, 

Afacan Diyor Ki : 
Yaş Dinler 
MuaJJJm Hasan 

Bt>yl eeverdl. Bif9 

Bütçe J~•:-------..r.'-
Ataean baba11· 1 HikAyecik ( -

11a ıordu: _ ~ 

Telefon İşi 
Bir gtın babam telefonu açtı 

beı •lb yedi ıaekiz ~iye bir ra-

kam buldu, o yuvarlak delikli 
halkayı çevirdi sordu: 

- Neresi orası? 

- Ne .. 9999? ••• Belediye çlSp-
,nıer dairesi mi?.. Tühhhh AUah 
mustabakını vermesin!.. Yine on 
beı kurut yediler •• 

Megerae, Telef on ılrketl b8y
lo yaolıı ıeyleri boş aayarmış, 
derhal masraf yazarmış, ayba1m· 

da paralan toplarken katmerli 
paralar çekermişl .. 

Bundan ıonra benim de akla

ma birıey geldL. Madem ki Te
lefon ıirketi atekine berikine mu
dblik yapıyordu, ben de ba9ka
luını kand.rdım ... 

giln r.iyaretlne gl~ 
ti, oturdular, ko-
nuonyorlaırdı. Bıı 

eırada Afacan içeri 

girdi, ıeUl.m vere
rek bfr köşeye o· 
turdu: 

llua11im Baean 
Beyin kartısında 
Afacanı i ıntibao 
etmek Jetodl: 

- Söyle baka· 
yım Afacan, dedi. 

Yan dtıler ne
ye yarar? .. 

Afacan ağzm· 

dan kaçır!\ ermiıti: 

-Annemin ba· 
bamı korkutması· 

na,. ÇOokQ anrem 
babama kızınca: 

cYan di9lerfo çık· 

1110 Jnıallab!• de
ye ba~r r .. 

- Bak Afacan, tıpkı hayal JUkU glblL 
- Evet amca, babam onu ,..,.aun t•flr •• 

- Babaeıtı m .•• 
Bntçe, kUçf1k but 
m&nuına mı ge· 
Ur? •• Dlln bakkal 
anneme dedi ki: 
BUtçeniıl iyi kul· 
lanınız J ••• 

Niçinmis? 
ClngOı Afacana 

tordu: 
- Nlçfn mekte

be eabuo getiri· 
7onun? 

- Elledm kirli· 
de ondan ••• 

iftar 
Afaaan 'Ja, CJngGı 

konu9uyorl&rd1: 
- Baban orucu 

ne u., bozar Oiu• 
101 ••• 

- Annemin ı-· 
par&Alle ••• 

-.-,---------------r.,-
Yangın Ve Su 
Afacan bir glin evde yalnıı 

kalmııtı. Annesi bir komşuya git
miş, yarım aaatçi1c kalacağıml 
derken kendini orada unubnuı, 
kalmııta.. Afacanın cam ııluldı, 
aklına ilk gelen şeyi yapb.. BO• 
tlln terk<ıa muıluklarını açtı, tar 
lık, mutfak ya•a• yavaı dolmaya 
baıladı.. Af acanıa kaf aamı JOr&D 

şey ıu idi: 
Birkaç gOn evvel, evo bir 

itfaiyeci gelm·ı. Hasan Beye 
ıunlan ı6ylemiıti: 

- Soo günlerdeki yaaımlar 
hep tedbirsiz. ıusuı kalmaktan 
çıkıyor!. Evinde bol ıuyu olanlar 
yangından korkmamalıdır!. 

Bir kapı vuruldu. Pencereden 
bakbm, eski bir komıu.. Kapı• 

)'a koştum... SllrgllyO çekmeden 1 
IOrdum: Kıt 1reldi aman bab., 

Sakın paralarından, 
KCSmOrcO, yaman baba, 
Deter 1aralanadaaL. 

Kış Ve Kömür 
Sence kasa•~ otuzaa, 
Annemce ,Ua ellid' , 
Eve •elen tua buua. 
lıtanto yilal tellidir L 1 

Baua 11 Efendi 1 • diye 
Bakkal welir kapıya 

Çocukluk buya, Afacan Jdbe 
riti aldı, bir bez parçasını tutur 
turdu, Yerdi ateşL.. Beı JaY&f 
1a•aı yandı, kilimler tutuıuverdl, 
d6ıemelere ıirayet etti •• etrafı 
bir dumandır kaplada.. 

Afacan bekliyorduki, ıular 
ateıin tlzerine hücum etain 'H 

yangın ı6osllat .• - Kim o?. 
- A~ benimi.. DedL. 
- Annem evde yok .... Dedim. 
- Nereye gitti! DedL 
- Bilmem? Dedim. 

Kadın tam on on bet adım 

* Bu kıt k8mClr lntıdar, 
K8oıiircllnlln itidir, 
Bot keaenin dıııdır, 
Bu kaı~tan aak D babaL. 

* Nene Jbım • baba. 
Vaa ıeç odua k6mOrdea, 
Bu kıt Otilmek caba, 
wtt•i• bira• 81D\lrden L 

e .... borçlu • ,. ı .... ,. 
Santır akıl bu 1• L 

* K3mGr0a 7GzO •lyab, 
Kıpnld bembcyazd1r. 
Panız olanın ah, 
ftı a7az, ayaıdırL. 

AFACAN 
aıaklqbktan sonra akasından L------------------::=::-----------------...J 

Ne gezer.. atef bOıbDtiln az· 
dı, Afacan bu korkunç yaziyett• 
••az "vaz bagırmıya baıladı, et• 
raftan koşuştular, yangını a<sndllr
dlller.. fakat o ay Hasan Be1 
tam alta lira su parası Terdi. •• 

Cennetten Çıkmadır 
Muallim Afacanı derae kaJ. 

dırdı: 

koıtum: 
- Annem evde hanımtey.ıe, 

ben Telefon Şirketi ıibl aeol 
kandırdım, dedim.. Evden bir 
•UrQ dayak yemem caba oldu .• 

Fakat bunu birkaç kişiye yap
bnı.. Hatta bir borçlu ıorup 
tittilcten ıonra arkaaından koş· 
tum.. Babamın evde olduğunu 
•oyledim: 

Yo - Geçti Bor'un pazarı! dedi ••• 
k :da aıittl.. lıte Telefon Şi,.. 

• itte benim yapbklarım. 
At.can 

Operet== Op 
v~ Ort 

Afacan babası 
'Yt aunealte DarOI· 
bedayio gittı... O 
gece de bir operet 
oyıııyordu., 

Afaca•ı babası· 

na sordu: 
- Baba, ope

ret ne demf'ktir?. 
Hasan Bey gal· 

dQ: 
-cBy eeylrc!,Da.· 

rUlbodayiin kusnr
lıınııı öp n ört!, 
demektir. 

Bir ,On Boboı AU 
rolda yGrllrken bir
denbire yerde bfr 

1 ·fara rGrdil- Bo
bo• AH mllthit tir-
1aki idi. 

Siıaranın fenalıtını 
b·lme.zdi.. B.ıldutu 
ılrara onu z yadedle 
aıemnuD ett. it.idi, 
ıl1ara7a aldı. Çakma• 
fını çıkararak yak
mak ııtedi ... 

Fa lıa t... Meter" 
bu ıiıara defil, bir 
kurtun lmlf.o. Bobat 
Ali bir daha laJc 
ılrara lcmedL 

Sarsıyormuş? Bilmecede 
Hanımteyze ile 

Afacan otomobile 
binmiılerdi .• Yolda 
Hanımteyze toföre 
ıordu: 

- A, ayol fena 
ıtnirlon lyornm .• bu 
otomol>il çok ıar· 

ııyor .. nebiçlm ıey 
bu bOylo?. 
Ş ,(ör 110kQnotlo 

cevap verdi: 

- Jş'emeden ııar
ıulmaz banımefon• 

diciğim, hep yurD· 
düğil zaman bu a· 
d U tut&r •• 

Kazanan 
Yılbaıı Afac:an Sayfeslnde 

tertip ettiğimiz bulmacaya birçok 
küçUçk karilerimis iştirak estmiş-

lerdir. 

Neticede blrinciUğl çapa ilk 

mektep ikinci aınıf talcbftlinden 
432 Erol Bey kaıanmııtır. 

Mükafatı olan "Afacanın renkli 

ramini n matbaamızdao almaa• 
liıımdır. 

Sulu 
ETe btr tomıu 

gelmioU. Te)ze ha
nımla koııuıuyor

Jardı ... Komıu bıı 

ııradı ıırat.l?ak 

ıorJu: 

- Siıtn eviniz 
eulıı galiba hanım· 
cığım ... 

Hanımteyze ce
vap vcrmeğe va· 
kit kalmadan Afa· 
can atıldı: 

- Affetmfısin 

een on n te> :z.e •• Su· 
)g baık.aı. 

kaynana 
Komıulardan hl· 

ıt gOlerelı: Afacana 
•ordu: 

- Söyle bata· 
yım Afacan, kar 

Dana ne d11mektlr?. 
.Afacan gUldü: 
- Onu annem 

fyl bilir banımtey· 
&e... BUynk an· 
nemden bahsedin· 
ee: • Cadaloı, ba· 
kı9ında. b le ba9lar 
ıu var ... Saokl bana: 

• Kay.par kay· 
nar da 1eni yaka· 
rım I• diyor .. 

- Bak Afacan ıana iki mey• 
ya ıöyliyecejim.. Bana bunlann 
farkın. anlatacaksın? 

- Peki efendim • 
- Söyle bakayım kirazla kı· 

ıılcık araa:nda ne fark vardır. 
- Efendim buolardao biri 

cennetten çıkmadır!. 
- Nasıl? Anlamadım 
- Bizim evde de onun bir 

IOp&ll Yıtr, duvarda aaıJıdır. e. 
bam her zaman gösterin .. Cennet
ten çıkmad1r!" der. 

Afacan - Anne, şeker ha :11iığı n ı ••Ydlr? 
- Çok fena bir haat ilk oğ um ••• 
- Fakat l•ml latll ya. •un&~•Jilm-



8 Sayh 

Her hakkı mahfuzdur. - Na11l ılofda ? .. 

demeyi çağvcLz 
- Efeiacl, 

etain. 
iatirabat 

Dedi. Sabri Beyi. 7İl'IDİ diri 
taat mabpu11 kaldai'ı odaya ı•ıa
derdi. 

Zavallı Sabri Efendi, ba m
retle net icelenen T• biç bir hl
küm ve karara iktiTan etmiyen 
bu •m•I" cevaptan •onra, tekrar 
bu odaya iade edilince, arbk 
kurtulUftan ümidini keıti. Bqını 
avuçların ın içine alarak hınçkua 
hıçlura .ağlamıya bqladı ... Fakat, 
yarım aaat aonra kapı açıkl1. 
Sabri Ef. tekrar Ral'•P Papaıa 
cdaıma çainkla. Ragıp Pqa, 
arakta dW'Uyor, gkllk cuJa
rımn arkasmda parhyaa nafiz 
nuarlariJe oaa bakryOl'du.. Sab..i 
Ef. girer ıirmes elile İfal'et 
etti : 

- Buraya geliail. 
Dedi ... IOlll'll, muamn a.

tttade duran ajvea kırmım atlas 
bir keseyi öpOp b .. tna koyarak 
Sabri Efendiye Yerdi: 

- Bunu alımz., ŞeTketmeap 
Efendimize dua ediniz. Fakat .bir 
daha da böyle işlerle meıgul 
olmaymız. Sayei ıahlnede rliau
mattan .. Idığınıa maaş, nenize 
yetiımiyor ..• 

Dedi ... 
Sabri ~fendi, btıy6k bir kahır 

beklerken, Nail olduğu bu lutfe 
ıeviodi : 

- Tövbeler t6vbeai Efendi&. 
Bir daha böyle ıeyler• kanımam. 

Diye teminat verdi ve bDylik 
bir memnuniyetle eYİne aYdet 
etti. 

Bu h Adiseye sebep bir j urnol 
olmuştu... Sabri Efendinin kitabı 

................................ 
T~ frika No. 37 

Herkes ( Sara Zeybek ) operetini 
muf aka ıörmelidir. 

ER1uaRUL 8ADET1111 
T. A. T. Franaıs Tlyatroıunda 

OTHELLO 

ETU AL Sinemas ı nda 
Şen şuh yaramaz utist 

ANNY ONDRA'nın 
En g Dzel Te yeııi filmt~rinden 

CENNETTE 
BİR GECE 

Şarkıh ve feYkallde eğlenceli 
komed~si pek büyük 

muvaffakıyetler kazaauyor. 

• • 

Nasıl Yaşadı? .• 

Nasıl Ôldii ? .. 

FEBAB Sinemada 

HOKKABAZLAR KRAll 
ROLF HANSEN 

ve diğer numerolar 
büyük muvaffaki -
yetle devam ediyor. 
Fiatiar gaçan ramazanlar gıbi 

Har zamandan guzel LILIAN HARVEV 
HENRİ GAR AT •• Her zamudan aaş'eli 
Şa btı,.Ok zevkli Fransızca · ı&zlft UFA operetinde buluştular. 

bSARISIN RÜYA 
Onumuzdaki ELHAMRA . Çarşamba Sinemasutda 
~-~MÜLAKATA sız DE OAVETIJs;Ntzu 

B1ZIM GiBi S!Z OE IFilHAR EDECEKS1NIZ ! 1 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Türk sinemacı1ığınuı bir harikasıdır. 

Cihanda hiç bir millet iKiNCi eserinde bu derece 

~------•muvaffak olmamıştır • ._ ______ ~ 

Büyük Doktorlarımız Fi
kir İhtilifına Düştüler 

- ----

lspanya'da Kargaşallklar 
Devam Eliyor 

Madrit, 15 - l'abrlkltçdar Jcu
ıratalıkJara deıram etmektedirler. 
MutanuatJar bir deYri7eyi tuzağa 

ctllt0rm6,ı ... , bir ılril muhafız!" 

7oldaa •eçen bil' adamı .aldlr•ilt
lerdir. De•lryollan umumi trreY.I lba 
aabala batlamııtır. Hunun iÇia bOylk 

tedbirler ahnııuthl'• Dajiara kaçu 
100 tabrlkitçı butQ1ı hükümete teı• 

Hm olmutlardar. 

Haşeratm İtlafı 
Ankara, 14 (A. A.) - 15 .t

IAyette tarla farelerinin ısldnrBI· 
mesi için tedblr aJı41m11br. 13 
villyetteki çekirgeli sabalarm 
ıirl\lmal n kndmlması itlerine 
bqlanmfbr. 

Buğday ve arpalara •D\im 
aar.-lar yapaa .türme we rulak 
haatalaklwwn teclav.isi iç.in eJW.. 
cek tohumların illpi•n•a1111a 
devam edilmektedir. 

Yaban dommlarmın 6ldlrlt
meal için ıilAb n cephane dap 
tılmııbr. 



JrJ"fJttre IJIUınetl arhfında• O• 
1?1. ne bedlye ecUlen eıerln tereflmet 

CA.NAKKALE 

SON POSTA 

Fen Aleminde Bü
yük Bir Keşif Da

ha YPpıldı 
-204 _ Yazan: Ceneral Oıland~r 

İngiliz Tayyareleri Fotoğ-
( Bqtarafı 1 inci uyfada ) 

ve hormon fazlalığa uyesindtt 
meseli Arabiatan'da yetifaaİf 
meralan mutedil ber memleket
te yetiştire bilmek. 

raf Alıyorlardı 
Taarrm gtlnD, aabahı fır mnttefiklerio bombardmauı bq

ladıiı zaman bu kıtaatım hiç bi
riai henüz cenup mmtakasına Ya• 

kanın ilk hDcum kuvveti 208 
sabit ve 7540 neferden ibaret 
olacaktr. Fransızların hllcum için 
tefrik ettikleri kuvvetlerde her 
•Dlf dahil olmak Oıre 5000 ki
fiden ibaretti. 

Son uyiatlara yüzünden TUrk 
efradının manevlyatmıa iyi ol
madığı ıayleniyordu. Karaglhı 
amuml Türklerin o 11rada mO
himmat noktal nazarından rek 
fena bir •Diyette bulan duklarını 
blldirmifti. Tlrk fırkalarının o 
tarihte gayri ••taum bir halde 
balmaclaiu Ye m&himmat yokau
htfaa• Leyrnan Fon Sanden 
papyı çok endiıeye dliflrdlitl 
laap bir hakikat olarak tespit 
edil ...... Fmt Ttli'k ukerinin 
muharebe kudretini kaybetmekte 
olduju baklanda o zaman birçok 
lnıWz kumandanlan tarafından 
Deri drlllea &kirler kat'iyen varit 
değildi ve b6yle bir ıer ıaral
•ecli. Tirk askerinin dillere 
deıtan olan kahramanlığı 1915 te 
tekrar parlak bir auı·ette sabit 
eldu. 

Her zaman olduiu ıibl bu 
tlefa da Türk kuvvetlerinin mik
tanm tahmin elmek çok mllf
lalclL 10 temmuza kafiar cenup 
..... k•mnda Af•İ' yukan 30 
alaya menıup Ttirk llterua alın• 
...... Maamafilı bup teabi& 
edlldiğine aawan 12 tam...+ 
Ahibabanaa cen.ubandald Ttlrk 
bnetleri takriben 35,000 ıllAh
Wan mllrekkep bet zayıf fırka 
L 94 toptan ibaretti. Birinci, 
'1 inci, 7 fnel " 4 lnetl ,.,.katar 
•tet hattmda ve 6 ına fırkada 
Uati,atta balumakt idi. 

Franmzlann lalcum edeceil 
-taka7• 4 lacl Tlrk fır"-' it
... etmekte, 7 ind Tlrk fwkaa. 
- IOI cenabınım kar1ı11acla ln
llülerin iM inci Hvall balan-
.Uta idi. 

Filhakika Tarkteria ikind or-
41.a cenup mmtalcaıına Hvke
•;ı ve kamaodaa· Vehip ,... 
41a 9 temma glnl Weber pap
daa kumandaya te.&im aba tb. 
hcl ordu l.ıanbuldaa ıelen 
l laci kolordu ile Edirneden ır 
... 14 tlnctl kolordudan mtınk-
11.ptL Fakat 12 temmus ıabahı 

SON 

----1400 Kr. t •ne a1cc• .. 
780 • e AJ MGO • 
400 .. a .. aoo. 
ıao • t ~.. aoo • 

...... v..- geri ........... 
11&aıu4aa m•'aliyeı aluuau 

..... Sfla mektuplara (6) taRflak 
G1ll lll•lli l&amdlr. 

4- ttiittirllmdi (20) t.,..aar. 
~pkaa,..._ .. ,..-. 
......................... ı ..... ....... 

ııl olmamıtb. 
10 Temmuz günft lngiliz tar 

yarelerinin havadan aldıkları 
fotoğraftan, 157 inci livanın 
karşısında bulunan ye o uma
kadar Türklerin ihtiyat hatb 
zannedilen ye muharbe planında 
da bu auretle g&terilmit olan 
E: 12 ipretli Tllrk tiı>er hatbmD 
hakikatte biribirile lrtibah olmı
yan gayet aatbl v barmma• 
kolay olmıyaa milteferrik Iİ~ 
lerden m&rekkep olduju anla
tıldı. Bunun &zerine derhal yeni 
bir kroki yapılarak ferdaıı ,eae, 
yani muharebeden bir gtln enel 
52 nci fırkaya. yetiftirildt. Aynca 
Jeneral Egerton'a daha b~ 
mektup ~6oderilerek I?" acı 
livanın hedefinin E : 11 ıpretli 
Türk siper hath olacağı bildi
rildi. Maamafih liva, E: 1 1 lp
retJi siperi tahkim ederken bu 
ameliyeyi ıetretmek için E: 12 
lpretli siper hattında da postalar 
teıia edecektL 
· Bu muaddel talimat fırka ka• 
rarglbına ancak alqam uat 
ıekizde v'911 oldu, fakat pek 
pyaaı .. el bir anlaşılamamazlık 
yDzladen alAkadar taburlara hiç 
teblif edilmedi. 157 inci linruo 
laftcum edecek kıtaab için verilen 
ttffmatume deiiftirilemedi ft 

Peride s&illecefi Teçhile ffia'bJand 
Lafif piyade k•taatımn ilk iki lut
demeai buı yerde hiç barımlmaz 
bir derecede olan ye bazı yerler
de de. mevcudiyeti olmıyan Iİper· 
ferle kartılaıtıhlr. 

Harita Yeya krokilerin dlfman 
ellM ıeçme•uini te.lllİll etmek 
için, bittin krokilerin, hatta Ttırk 
llperlen.. ait olaa pillnların bile 
...ı..rebe INtılamazdan evYel ya 
imha edilmem Ye yahut ta arkaya 
xladerilmeai llkı ııkı emredildi. 
batimal ki bu emir yllzlnden yu
.. anda babıedilen muaddel tali
mat 1 l temmuz alqamı ileri hatta 
teblit edilemedi. Her ne ....... 
nbitan evvelki tallmaba halın
laruacla lralu laaımlarile mueleyi 

idare etmiye çalıtblar, fakat Jiae mu
h•ebeıün kızrınl ğiyle kanııldık· 
lara mani olamaclilar ve krokileri 
olmadığından hangi noktalara 
•lıd olduldannı kararflha bil
dir .. ediler. 

A'"uh•NH 

11• 12 t ..... z receal ılkG-
aetl• geçti. !ler aebdar mehtap 
Joba da aemaclald mllyOlllarca 
yılclıllD ıpfl siperleri hafif lant
te aydınlatıyordu. Fakat Tllrlderde 
lalt bir baraket yoktu ve ln.wz 
tabıidabmo naurlarındm ~biı 
anlqıJıyvrdu. 

12 temmuz ubabı hava ıayet 
durpnclu. Tala 3,45 te idL Ga
neı daha Anadolu uhiliadeld 
tepelerill uk ... dan yllkselme
de~ bile efraclm o etin Jiae 
cehennemi birgtba ıeçirecelderl 
tabmin ediliyorda. Temmuz bida
yetiadenberi ucaldar gittikçe art-
mıt ve efradı ıoq derece la'a~ 
etmiye baılamıfb. Bilhassa 52 lnd 

. fırkanin kalın hakt oniformalan 
biç de Akdenizin ya1 menimin• 

UJiJUD dejildi. 
( Arkuı nr) 

3 - Toprağın bereketini art
tırmak ve mEısell biç bir zirai 
kıymeti olmıyan bir toprağı ıene
de iki defa m~bsul verir hale 
koymak. 

~ 
Alman doktorlan, bu ketfin an

cak birinci kıımını tatbik etmiycı 
bqlamıılardır. Fakat hormon ia
tibıali pek ziyade pahalıya mal 
olduğu için henllz bu ketfflerini 
diğer ıahalara nakledememifler-
dir. Bu istihaal teklini ucmlata· 
bildikleri g 0o, batla cltmya, ,en1 
bir inkdlba pbit olacaktır. 

Zekat Ve Fitre 
MGafer it J&rdımlar latecllfimla 

netfeeJI Yerınu. BaJP• ...... .,._ 
tffe YeHCefİmfa mtt ft fftreJerf-
mfsl ıa ••J• •• fakir• MnMk 
dafınık .,. faydana •ır pr ... dar. 
fakat bunu Hilt.lafamer, Hlmayei
•tfal •• Tanare Cemiyeti ıibl iç 
hafll'h mileHeNDla dne t..Hm 
edersek auml Jarclı• •ap••t Ye 
en bü1ilk •evaba kasallmat olarua. 
Bu tene zelc&t .. filrenld Ta11are 
Cemiyeti tarafuıclaa toplayan teıld
llta Yeriniz. 

=RADYO== 
16 KAnunusani Pazartesi 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 Ve
dia Rıza H., 18,46 Orkntra, t9,35 
Franıııca derı ( mUptedl olanlara). 
20 Yesari At11m Be1, I0,30 Safl7e H. 
ye arkadatlan, ıu,so Orkeııtra, ajanı 
ve boreıı. haberi, ıaat ayan, 22,3'> 
Darüt~im. --

TAKvlM -- --Gtln PAZARTESi Kuım 
81 ıe-lldn'li KANUN 933 70 - -Aıabl Ruınt 

19 ·Ram .... 1351 3 . ı.c1 x.._ .... 

=f ~ ~:~V~auklt• il~ r:: 
Oil• 7. .. .,, 2S Yal• 1 n il ti' 
...... t 41 ... il '-• Dil ı• 

.. , klaf icra a ............ 
Betlk&afta ş.allkWe maballeıdafl• 
mezarlık tobiJada 12/14. No. l• ... 
nede mukim Ahmet S .• it Beyle ŞOkri
ye ve 14 llo. la bnecle oturan All7e 
Hikmet hanımların taylan matuamf 
oldutlan Betilltafta Şeıılikded• 
mahallesinde aesarhk diler aamı 
Şehit .Mehmet ıokatJnda kilo 11 lio. 
ile murakkam bGlmenin avrupa çiri· 
ılle döten&lt Ye 1 tatlık 'H 1 oda 
,.. ı beli Te dolap Te tlet ka$Ulda ea· 
meklnla ayrılmıt t ıofa ve 2 oda ve 
1 bel& w ı kiler ve bahçe 1' Jo. lu 
bölmenla de ata#ı katında 1 oda ve 
1 mutfak n ı · bell ve orta tatand& 
kaçak bir 10fa •e 2 oda n ıı•atan· 
'• 8 oda -.e ı e<;fa ... t bel& ile ıa 
No. la bOJmqe ıeoilmek lfla bpe " ur iki bOlilllfld• elektrik ... terkoi 
auy11 tuf1a1I menut olup tabUtyetl 
takılmi7elerl elllllClıtındu ..ıalllÜ 
nretile 1111.ıannıa ia&Jeıri•• kar• 
Terilmeai•• laiDaea bir •1 •lddtıll• 
açık aıttırmaJ• konalmu,ıardlr. 
Dell&liye •e !bale p•l• reehaleırl •tir 

• teri•ine al& olmak Glere talip olaalano 
meak6r bGlmeleıln muaaaeD klyme.tl 
elan 8000- lir•• "t,80 •llMtlnde 

• akfalarle btrabtiı ı••tsS tarflal=• 'tetaftf ..... paur raaı ... ı ı' 
dell 16 1,. kadar Betlkt&t lora claireJ 
llnln 992-.2640 No. I• dosyanrıa •tlnr 
eaaı eylemeleri " meütr ,anele 
auhamm•o Ju7•e&la. Y. Y 6 tini atul
aadığı takdirde n ~ok utııranıa 
fllahttdtl bati kal••k aıere 'Ye tekrar 
16 gtln aUddetl• aoık arı tırmıya YU· 
edilip en lula talJpliılne ıhale tdilec·li 
n arttırma prtnameatr.ln ıt-HtJI 
tuibind•n ltlbarea ltarkeala ılrebile-

eetf •• meaklr ı•:rrl •eakallel' ts. 
rlad• •aldannı haaullle muraf n faiu 
d•lr olan iddialarını ••rala ml•bite
wile beraber 20 si• içinde blldlr
meleri ak.i laal Je balduı tapa aicilıo 
lerile 1ablt olmadıkp 1ab1 bedelinin 
payla ... a11ndaa laulf Ula ... Jan 
dh oluaur. 

Almanya'da İngiliz Casuslan 

Vilbelmsbaf en'in Kanali
zasyon Plinı Nasıl Aşırıldı 

- Hulasa -
MaU ya:dyetleri fena bu tekle 
ıiren Gla'I'• .... Jenike bhnll iki 
A.man pofi• memuru, gec1tlerl 
•• •oymav dereceaine kadar iti 
azıtmıflarchr. Bunlar, ltir sece, 
b r ••• wird lderi saman yakayı 
••• •ermitlerdi. E•de oturan bir 
lngiliı caıuaudur. Zahiri ad• 
Peteraendir. f ıgiliz, bunlara teh
dit ederek kendi hlsmetlne almıı 
'l'e makuda utruncla kul an1n1ya 
bat'.amııler. l:k İf olarak V I• 
helm.bafen Hkerl limanının ka• 
nalizaSJOD p!Anlart111 apr•mak 
olmuttur. S.ra timdi, fon der 
Tan 11rbl111nın pllnıaa gelmif'" 
tir. Bu münaeebetJe ınrhbnın 

f>atdtımencW EhAer• etrafsncla 
bir tuuls kurulmaktacbr. 
Btıttln bu hafta sarfında, 

Villtelmahafea'ia tenha ye kenar 
bir maballeaiade IWa olma köşk 
etrafadakl faaliJet. lıer abah 
rayet erken polia memura Glan 
Ue Jenikenin buraya ıelip .,ı 
girmeleri ve bir mlddet IODl1I 

çıkmalarına inhlar etti. 
Onlar, ftİ ..,.. .._. iken 

yakalea•aW. luriae alclddan 
a6k6t Yadine ve avuç avuç para
lara mukabil kendilerine verilen 
talimah nolıta11 noktama yerine 
getiriyorlardı. Glaftln Yazİfeli, 
Vilhelmıbafenia kwlizasyon n 
m ı-...b etrafmcla mal6mat al
maktt, Jenlke iae, mahirane bir 
manevra ile fon eler Tan kruva
ziir&alba bq dlmenciaini battan 
pkarmıya phfıyorda. 

Glawı, ba kanalbuyon meM
luinde iti bir laa1ll ileriletmit. 
bu mhuMeJe menmp memur
lardan birile temua ıelmif 
ve birkaç defa tlrlfmDttL 
Hatta maksadım da ha memara 
açıkca 16ylemekten çekinme
mişti. Çilnkll ba itle al&kadar 
oim.k llzre mlibeaclia Peteraen
dea........., lnr........., 
k.......,_ sulanm daha acu 
"kolay btr-ett• ltullrmak için 
mlllim bir btift• hahmduiana 
..ı11t•f• ~ J1iım plbJar,m 
tetkik •ek Ye lcabmda bu 
k~ Vdhel..Wu•ı iatifade 
ettirmek Wectiiial llyluôtti. Fa
kat bu tekli1e muhatap olu 
memur d•t.I red cenbı wermı,. 
ti. ÇDnkl .. inin .......,.. 
,.....,. ........ " ukerl mabi
Jeti .. heli. Zira, ............ 
81a.t.WC•m bir '"nndt. Ba iti
._.. pUnlana blrbancf!t!:" ya
bua ... ı•P*İ ola
muc:IL Glava. derhal f'l cevabı 
.erdi: 

•- Çok mllteellif eldum, 
dostum. Halbuki bu mllıeadis, 
eter pllnlar kenclWae pate
rilecek oluna bana 2000 mark 
verecektL Ben de ıau bana 
7anaım verirdim. Halbuki fimcB, 
- ele, .,.. de, ba p111'8JI kay· 
betmit bulunuyoruz.• 

Glan, bu alzll malrAda malı-
... ıa a6Jlemitti. Ctınktl kDçllk 
........ a çalışaa bir ... Ul'Ull 
b&Jle bir para cazibeli 6n6ade 
keadiai tutamayacatma baidL 
Nitekim talamiai doira ~·kb. Me
mar, tekllfl bira dllflbldlktea 
..,. kabul etti. Eı11m plaalarıa 
pp.betl ,.,.. ...ıt:• fala 
alrmiyecekti. Glava, ad.tmı ıo
bkta Wdecll. Orada Wrlq-
liler, ·--· Glaftl wn• bir 
1erd• bekledi, o da plblan ala-
rak doğnı mtlbendia Petenenin 
kafk6ae ılttl. Yirmi dakika ıonra 
blf elinde pllalar, lbDr elinde 
de bin muldık l»nkaot oldniu 
halde tekrar d&lmlftll, dedi l<i: 

- Maaluef m61aendlı kendi 
ketfini bqka hın.ine aatmıt- Fa
kat dtırtlat bir adam olcluğu için 
yapbiı vadi tutmam•zhk yapma
dı. A! klğıtlan ve parayL •• 

Halbuki mllhendlı Petersen 
için bu pllnlann fotoğrafilerini 
almak iften bile değildi. Ondan 
AODra iae, banlarm kendiaiae lll
mmu kal .. •lfb. 

1 

Bundu birkaç aGn aonra po
lia memuru GlaVS1n aenelik tatili 
geldi, çattı. Arlradaflaarile •eda 
etti. 

lzm mftddetini Hamburgta 
oturan kız kardeşinin yanında 
geçireceğini a6yledi ve Hambur· 
ıa hareket etti. Glan her ne 
kadar evli idi ise ele bir m6d-
det evvel bnaile aralarında ge
çimsizlik çıkmlf, aynlmıya karar 
vermişlerdi. Ba itibar ile tarzı 
hareketinde laerbaDgi bir aykın• 
lak yoktu. Hamburga giderken 
de, ıırtmda, her zaman görftle
gelen sivil etbieui •• lralın pal• 
toau vardı. Falrat fimal memle
ketlerinin bat dlacllrBdl bir fa
aliyetine ..a.e ola Hambwpa 
kalababp IPade pek çabuk ert< 
yip kayboldu. Ertui g&o, mtmda 
yepyeni Ye 11k bir elbise, yanın
da yine elbİ9ul ıibi yeni iki ba· 
vul De Vagoa U flrketlnin sf.ıe
liaden Parla ipn .. let -alıyordu. 

Part.e ıil eld. ..tıwh, 
Vilhelmıhaf-. de ka···tlljl para
larla mlkemmel Wr .... ette el• 
lenmekti. A& ...,. Glana, Moa
martınn lradmh ff çalııla bar· 
larında gBr8yora. Etrafına awo 
avuç bahşiş claiıbJor, o kadar 
dmert dariWjor ld bir defa 
ıittiti yerde Mnd bir defa 
glrlbadljl ...... bitla ....... 
lar, onu, yerlere kadar elilip 
ıelAmlıyorlar. Ba arada IYOll 
laimli bir de Manıily ah kadm 
vardı ki Giava'm buaual hir all
kutnı ll:ıeriae çekmifti. O, her• 
P yiyor, leİ)'GI" Ye honla be
raber para Al'fedip ejleaiyorchaı. 

Glav•, ruml ida mlddetbli 
Pariıte, hl,le hir Hfalaet lıa7ab 
içinde geçirfrko arkaclatı Jenikı 
Vilhemıhafın' ele fdL O da blo 
ııra11nın plmeainl Mldiyor ve 
aa._.....,.... 

Fakat •• 'ıet a._adan ew--
•el. k ..... tefriW ......... 
tiii ........... edem, Foa Der 
Tu laaxalı:lak batcllma
citi me...ı.llıll Wlet.ai8i latiyor 
•• ıuar edi,_ .... Jenilı• tekrar 
paplan ..... F.lller-. bitin 
bor~ IMcll. BittaW bu pa
ralara bep • ........ um 
mabwben .... pmnlarla Yercli
tüü dal .. tHrar ecliJor, ba pa• 
ralan ela, •• ....... allkaclar 
olduiuau .a,lediil adamdan ab
yordu. Buu .UahU, Elalene ol
dukça u:am ,..ı.n idin eden bir 
makbuz hua ettirdi. Fakllt Eblerı 
imzayı ko,.._ ell bir Pal1& 
titremifll, çlakl ...-laofbl, baa
daa 10nra it takır bluı ,anMIL 
Eblera'ia .-...ı ild •J sonra 
ıapdmak az.. brar Yerildi. 
Zaten o, Jeal tatt1lfg aparts!Jl•Da 
tapnmıfb Wle. Bir gtl~, kapı 
çahndı •• lcai ta•aadlj'ı bir 
adam p-.11 we •wtWne iç bin 
marki le ~ .... di azatb. 

Ehi ............. Ad•aaa bua 
ıuaDer aorda " ljrendi ki bu 
ıenet, Jenfkema keadisine hua 
ettirdiği Yuilıadsr. Eier paraları 
vnmlyeeelr ••, o alin, 
malakeae --... ef1al•n• 
hacız konacak " aablacakt • S.. 
nedi a•tir• ...... Eblenin wut
yeti ile allkad. .a...ı.: ister ra
rllndO "" IOl'clu. 

- P.W, .. horca ahrken 
bir ı&a celp .... 1 eyeceğini· 
lf dltilnmelDİflniydiniz? 

Ehl4'rl bllyttk bir safiyetle c .. 
Yap •erdi: 

- Hayır, cl"'6ntDemittim. 
Buoun Oseriııe senet aubibl 

bir parça duınndft, k .. şlıumı çattı, 
bapnı salladı, dedıki: 

- O takdirde haliniz çok fen•, 
madam kf kal'fllıkm borç yap
lb•fSln z, bapıe airmek de serde 
vardır. 

Ehlers, k ndiaine SÖ} !enen 
hukuki sözlerden birşey anle1ma
makla beraber hapis kelin esini 
iıitir iıitmes titredi 

' Ar ... 1111 ur) 



Meseleyi Olduğu Gibi Abdülhami'te Anlattı 
Muharriri Jf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-250- . 

(Ali Suavi ) isminin telaffuz 
edildiiini duyduğu daklkaden iti
baren helecanlar geçiren bu adam 
timdi yatakta yatan ve bortlanHf 
bir ölllyU andıran ( Ali Suavi 
Efendi ) yi bizzat g8rllnce dlılerl
nirı baiı bDsbUtOn çözUlmUıtll. 

Haıan Paıa, 'boğaımdakl dll· 
j'ömlenen kelimelerle ıordu: 

- Adın ne aenin ? .. 
Yataktaki adam, derinden 

ıeten bir ıealo ye tam bir Arap 
ıiveaile cevap •erdi : 

Ali ... Suavi .•. 
- Ali Suavi mi? .. 
- Naam ya ıeydl.. Ali Suaırl. 

V allahulAztm.. Ve BillAhiJkerim 
Ali Suavi ... 

Haaan Paıa, kendiıloi h•yret· 
ten alamıyordu. 

- Nerelisin ıen? .. 
- Ben .• Mekke .. Evlldi Resul 

Ne1ebi aahih.. Bizde, ıoook fer
man var ••• 

- Ne ararım burada ? .. 
- Biı.. Delil ... 
Hacı ŞUkrU Efendi, bira& 

kendine gelir gibi olmuıtu. Arbk 
müdahale zaman. geldiğine hük
mederek bu korkunç ve kuanhk 
iti biraz tenYir etmek. iıtedi: · 

- Efendim mll1aade edin de 
ben ılze iıi anlatayım.. Bu 1ör
dUjilnD1: zat, Hicaı ( delil ) lerla. 
dendir. Malümya.. Hacca giden
lerin orada birer delili olur. Poder 
merhum Hacce gittlti zaman 
bu adamı tutmuı. Dört aene 
evvel, ben de bizim bacı Üe git· 
mittim. Tahil bize de delilet 
etti. Seneden seneye bize ze~ 
ıem, kına, ıllrme, birkaç tane 
Mekke halkaaı gönderir. Bizde 
ona beı on para yollarız .. Adam
caiıı: orada bir barsak haıtalı

tına tutulmuı. TedaYi için bura
ya göndermişler. Bir haftadır, 

bizde misafirdi. Dünyadan elini 
eteiini çekmiş bir adam ... 

Karanlık meıele, yavaı yavaı 
aydınlanıyordu. Mutaaarrıfın yü
reğine de biraz su ıerpilmişti. 
Uıullacık Hasan paşanın kulağı
na eğildi: 

Dedi. Ha11an paıa 
ettL 

müsaade 

Yarım ıaat ıllren isticYaptan 
ve ortaya çıkan bazı evrakın 
okunmasından sonra, bu Ali Su

avi Ef. nin (maktul Ali Suavi Ef.) 
olmayıp, ( Mekke delillerinden, 
Eıseyt Ali Suavi) olduğuna ka
naat getirildi. 

LAkin, meseleyi bu tekilde 

bırakıp avdet etmek mUmktın 
dejlldi. 

Hasan Paşa: 

- Sen burada otur, beklo 
Mutaaarrıf Bey. Ben, pa,akapııına 
gideyim, poliı komiseri ile iki 
memur göndereyim. Onlar gelin

ce bu efendiyi onların nezaretine 
bırakır, aen geri dönenin. Ben de 

r = 

Vefat 
İıtanbul Maarif Müfettişlerin

den Dr. Ahmet Ragıp Beyin 
arkadatı ( Hatçe Nesimenur H. ) 
Allabın rahmetine kavuımuf ve 
doıtları tarafından Bakırköy aile 
mezarlığına gUtürlllmütttir. Ahmet 
Raaıp Heye beyam taziyet eyleriz. 

Toro• Gençler Kongreal 
Toroe gençler b rliğı riyuotlııderı

·'•rnelik kongre ek11orı~ et olıııadığtıı• 

daıı toplanamadı. 2H·9:1S cııma. güııU 
nat 14 de Şoh7.adQlıaşı ıda'ki 'l'ııroı 

t.ılebe yurd:.ıııd:ı. f p 1 .ınaıa: fır. 

Acele Satılık k~;:~ 
la Doç otomobili 932 model 10,000 
kflometre itlemlt gayet ehven fiatle 
azami d6rt l'On sarfında aatılacaktar. 
Karakaye Gebseli ltıtlkçi Ali Rua 
Beye mGracaat. 

mabeyne gider, maruzatta bulu
nurum. 

Dedi. 

* 
Hasan Paıa, ancak sabaha 

karı ı mabeyne avdet edebildi. 
Me1eleyi olduğu gibi Abdülba-
mide bildirdi. Fakat bu gibi 
itleri eaaalı bir ıurette halletmeyi 
adet edinmiı olan Abdlilhamit, 
Ali Suavi Efendiyi şiddetli bir 
nezaret albna aldırdı. Hicaz Va
lisi vaaıtaaile Aarada pek 11&1lı 

bir tahkikat yaptırdı. Bu adamtn 
hakikaten doğma, bUyllme Mek-
kell olduğuna kana•t getirdikten 
ıonra yllı lira ihsan verdi. 

lıtanbulda hiç kimao ile ihtf· 
labna meydan vermeden tekrar 
Mekkeye gönderdi. 

, 
( ı\rka11 \'11.f ) 

ı t c 7) r 

Aranıyor 
Kayseri vilayetinin .Muncuoun 
karyeısinden Ner es A~a ve Sima 
Hanım oğhı Y eremya'yı arıyor. 
Yeremya ı;;{'ft'rberliğin ikinci ee· 
nesinde Kayoeri'nin Rüyiik Hah
çehaşı'ndaki yetim ıııektelıin<len 
İtitnnhul'a gelıniı;-, ~onra ıııiislü
man ve İ:;mi l\lıı.,tafa olmuştur. 

Kendisini bilenlerin lstanbul'da 
Çemberlitaş"tn Vt-zir Hanıııda 
anneısi Sima: kard~~i Kara· 
lıt'le hnber verirlPrse memnun 

"dilecek IN<lir. ' 

Yeni çıktl 

Blklmdar 
Makgavel'in meşhur eseri 

Tercüme Haydar Rif•t Beyin 
!liı, k urıı,a lıer kitapçula 

Poata ile k&talotumuzu ve 

ıipariı varakamızı iateyiniıE. 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: f ... tıkl1.l c.uhl .... i l'o~ı.a "Okağı No. 1. Tel. 41429 

GRIPE TUTULr.1A YINIZ 
Her aabah bir kaşı k 1 

NEOKALMINA 
Aldıiınızda 

VOcudunuza gripe kutı en kuvYetll sillhı vormİf olursunuL.. ıvlıueyi 

H Latbi 1.at'iyyen yormaz. 6 ve 12 kaşeHk kutulara isteyiniz. 

• Küçük Ilinlir 
........................................... Iİllll ...... 

[ J Süleyman Faik Toklu O§lu 
Fagdalı .Adresler Bahçekapı, Sem.met Ban, 1iııol kat 

No. 2 ye nakletmiştir. Herglln 9 dau • 
---·---------- akşama kadar hastalarını kabul eder. 

DOKTORLAR 
Bevl!Je MlltehH• 

Dr. Rafit Kadri ıı•ı Sirkeci. tram• 

vay durağı, Ko 8 hergiln ubahtan 
akşama kadar. 

Bevliye mUtehaıı• 
Dr. Mehmet All 8191, Sirkecideki 

ınuayenehaııeelnl Eminönll hanına 
(sabık Karakuş) nakletnıittlr. kalml& 
horgOn öğledon sonra. 

Zührevi ha ... 
Dr. Muhip Nurettin talıldar. Babı· 

ali caddesinde Gayret kütüphanesi 
ltliaallnde 9 dan 6 ya kadar. 

Dahllf va çocuk 
Dr. Galip Hakkı haatalık1an. Sabah 
akıam Hinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pıı.zardan gayri 2 • 6 muayenft" 
hanesinde ( Aksaray, Etem Pertev eo
ocıasi arka sokak l 1 ) 

Opuat3r U. 
Dr. Muamm ... Nurl,01or t•aaatl· 

it baatalıkları mUteha.111111. Harbiyede 
tramvay duratı karıısında No M. Sa
h ve Cumadan mada her~Un 14·20 Y• 
kadar. 

Mua 7•11• ha• 
Dr. Ahmet Vicdani ... :.ı Vem•d· 

lerıle Letafet ıı.partımanının 2 inci kat 
2 inoi d:.iresine ııa.kletmittir. Cıım .. 
elan maada hergUn 8 - 12 ve 1' · 20 e 
kl\dıı.r, pa7.artosi g1ınluri ıneccantdir. 

Cilt n zllhrevl 
Dr. Feyzi Ahmet haatalıklar mu• 

tabasaııu. Horgün sabahtan ak9ama 
kadar Ankara caddeııi 1',eysi Bey han 
No. 43. Tel. 23899. 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnönll, Emiol.hıl 

Cemal Ziya haa 2 inci kat No 4 

H uıt:da.rını cumadan maada hergüıı 
!•,:; daıı ı 8,ö a kadar kabul ve tedavi 
eder. 

Dlf Tabibi Saffet Arif ~d:!:; 
Hahçakapula Ertuğrul mağazası kar· 
tısında Kaaapyan hanı l inci kat. Sa
lıdan maada hergiın haetalımm kabııl 
od er. 

M 
'' 

Hu U Beyoğlu, 
uza er an imam aok. No. 

2 Nuri B. apartman kat ı. hergün saat 
9 dan 20 yo kadar, ve IovkalMe ahval
clo gecelori dahi haıtalarını kabul eder 

M. SAIT Yenlpoıtaae caddeat 
Vlora Han No. 11 

Per~emlıe ve r.umartesindon maada 
hergUn 10 dan 18 e kadar hastal&rın 
kabul vo tedavi eder. 

r==================:::;:~ 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Terzi c.akllle Haanalar tamlır 

V ... ı Dlwaa,.&11 
besteklr ıokak No 2. 

---~~-------------------
MUHTELi F 

Btıala Mehmet 
M••hur &ucukçuAll ·Rama...ı,. 

lik en nefis alatlll'u ,.. alafrang 
auculdarımıı nrclır. Bir defa teerllbea 
ediniz. Bahkpaza.nnda Kııır 9arttıı 
kapısı karııl!lınd& kötede No. 18 

Muh••IP Ye Daldlla Hanım 
Ticaret mektebinden meıanam, fran• 
ırıca btllrlm, 011 aenedeııbtrl ytlk11k 
müosaeselerde re'aen muh&1fplikte bu• 
luodum, kuTvetll boneervillerlm var
dır, herhangi bit vazifede çalıtınm. 
Son Postada Adil Beye tahriren 
milracaa.t. 

~······----·· 
Küt;ülc itin Şutları 

1 - lKüçllk. illnlar) haftada ild defa 
neıredillr. 

2 - Bir ilAn beı 1&tırdan lbarettfr. 
İ Kalın yazı iki satır aayılır. 
• i 3 - Her ıatır eıı qağı 4 keli medfr. 

1 4 - llA.nlarııı beı satırdan fazla 

1 
her satırından ayrıca &fağ'ıdald 
fiatler alınır: . . • 5 utırdu lba• 

ret ua ••• 
Ayhi• 300 Kr. 

l 
6 

12 

.. .. 
• 

-.. 1508 " .... 
~ Htırda11 f&1la 

lııM' aam lçlıı 
80 Kr, 

llO " 
300 ,, 

"°· . .................. -~ ..... ·------.. -._ 1iiı iı ;"7'T l ;;ı YP1ii 

OtiNIŞ tş 
Paramzı yüzde 20 varidatla kapatır. 

Antika, ınlicevberat, hor türlO bono 

emlak allm satımı : 
Her it ve dUtUncenia için mutlaka 

G 0 NE Ş İ Ş'e Geliniz. 
Fabrika ve ticarethaııelerin iş ve adre!lerioi bel,loriz. 

tsıanbul, Ballkpazar Makaudlye H•n No. t8 
Tel. 20670 .. Telgraf GÜNEŞIŞ 

itllhuızlık Ye kuvetaizllk 
falde •e teairl r5rilleıaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

- Mllsaade buyurursanıı, be• 
deoi& fU ıab bir gUaelce iıtic-..ap 
edeyim. 

=~ === ======:;-:-:-::===---,===~=(,_. anruımem•• flraatı 

1. b I z· B k d. Çeki•i 230 kuru, stan u ıraat an asın .an: Me$itöôÜNu 
Sıra 
No. 
101 
102 
103 

Semti Mahalleel Sokaiı Cinai Emlak Hi&aeai Hi11eye g6re mubam- depoda tealim 

104 
105 
1()6 
107 
108 

Beyoğlu Kamerhatu11 Kalyoncukulluk 
,, .. Enliyo~ı 

" " Karna vula 
Fener Caf euubatı Kireçhane 
Kumkapı Çadıra Ahmet Çelebi Kadırga limani 
Beyoğlu HDaeyinağa Aoanlk 
Kumkapı Çadjrcı Ahmet Çelebl Bllipaıa 
Fener Caferaubqı Mektep 

N~ mu ~m~ 
Kigir iki han• 166-168 3-4 6000 T. L 

,, 4 3-4 3750 " 
.. 21 30-120 500 " 

KAıir baa• 40 Tamama 2500 ,. 
.. 101 45-120 2250 .. 

Araa 61 zira 27 Tamamı • 200 .. 
KAğir hao• 128 9-16 780 .. 

" 12 Tamamı 1000 " 
Bedeli ihale vo pey akçası nakden Yeya ıayrimübf'dil bonoau ile 

r.hıı ıartnameaine tevfikan kapah ıarfla •• diğerleri açık artt.rma 
•ll&ayideye çıkarılmııhr. Şartname bankama& kapıaıaua aıılmıttır. 

ödenmek özere yukarda yasıb gayri menkuHerdea "101 .. •·r• aum,.. 
aur.tite 16.1.933 p~rt .. i ıllaO aaat oa b.,te U.aSe edilm•k Gnr• 

H•liç Feneri Fener · caddesi 
No. 318- 320, Telefon: 23908 

tstanbul a ncı icra Memur
tutundan: Bir borçtan dolayı mahoua 
v" bu keruı paraya çevrllmeıd mallar· 
r(jr 15 yevmiye defteri bfr pre1 mı.ki· 
nesi bir dıvar 1&atı 19-1-93H tarihin• 
mfludlf pertembı günü taat ıs,ı~ ca. 
Galata'da Xahmudiye oaddesind• t 
No. lu dükk&nıl\- öntintl• ilk açık art· 
tırana euretile ııatılacağılldaD matıatUocl• 
buhınM".U. ıoeeı&rıua• uıik•oa&tlM'l il .. 
el4'41lt. 



16 Kanunusani SON POSTA 

ÇAPA MARKA 
S kın bunu y~pma! 

Müstahzar atı 

AHLEP 

~ , 
114AıP' 
HV&.V#I I 

~ 

Sık sık pudt"alanmdk 
Cilt için fenadır. 

Bir çok kadııılar; lJrıru ıh.nııı ı JI r• 
laklı~ı Hıya y07.lcrin'n kırıın;ı'ığmı 
b::ılu nıak adile Bık ınk pudra! ıımak 
JJ\zıın geldig-1111 zannı>derlı ·.Fal.at bunu, 
cilt Uıerinde n& dn ı•o icrayı tc8ir 
edobilec<'ğiıı i ı:ıç bir T.ıı.ft dtıfUıı ııuıı.ler. 

Yeni 'o daluyane bir fıkır sayciindo 
hali hazırda her kadına blltOn gün için 
valnız bir defa pudrahuııı ıt ı kifa) t 
etmektedir. Kullanılan pudra.ya tıit k.uh· 
n ka91ğı mih.tarmda krom köpOğll ilfi.· 
vesi halinde o derece kt1\Ntli ve ya· 
pııkan kılar ki gtırıeşto, l u••murd VCJ'a 
rll~g:ı.rd 'o batı. c.ı l!IC l~ balo ııa on
lnrı ııda hile kat' JAn snlıit kalır. 

- Baba; •an12, çay ve kahve yar ne sıhhat ve kuvvet 
~n jı geUrdfm 1 

Tokalon pudra l'ıdn; krem k/Jpıl· 
ğıJ, bavulıu.d rılmıv on ıııı.kommel pud· 
T.l ile feııııf bir aurt1 tto knrıttırılrı ı~tır. 
Buuun içindir ki Tokalon pudr ıı 
hakiki krem köpUkln yel-!fino pudra.dır. 
Cilde ıayanı hayret bir mukavvi gibi 
icrayı t efr rıeıçi ikaz eder. Sık sık 
pııdrahuıdıJ,e:a olduğu gibi meaaıııatı 
kati'~ ytm kapatmaı.. Yarın ııalıah 
yOzilrıUzO Tokafon pudriiıılle pud
ralayııııı. \ e ııetice iııl gfüOnOz,. 

- Var ol aziz yavrum ••• 

r 
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m aşıyor! 
Galata'da Karaköı''de kiin 

B ELSiO 
Büyük Elbise Fabrikası 

Muhterem müşterilerinin fevkalade rağbet 
1
:e 

1 
tev~c

cühlerini nazarı itibara alarak kendi tabr 
1 

a 1arın 8 

k 8 ına o an 150 ifçi çahşt1rmak suretlle pe ucuz 

KADIN ERKEK VE COCUKLARA MAHSUS 
' PALTOLAR 

KOSTÜMLER 
MANTOLARI 

f ti ı aatmakt• olduğundaa 
Pe-k cUz'i bir kArla Ye görUfmemİf ehven 18 i' a ETMEDEN 

BAYRAMLIKLARINI TEDAR ~ · muhterem balkıa 
her halde me:ıkfir müesseseyi ıiyaret e~me ·~• 

menfaatleri namını tayııye o unur. 

HANıMLAR;tMAHSf:jJ/MANToLARI 
Hammefendilerden rica olunur. 

Dr. A· 

'4-lirinkill ahi 
jibnesindetı 
UojonHeş~ 

caıısmalc hususundakl gayret Ve!' 1nhimakiniz> 
kesnıpmetı aıtenızıe berabeı geçırdı~ını2 kısa 
ıanıanıaro& onların da neş esının kaçmasına 

sebebıye1 vermemelıdıı A O A l ı N tabtetlert 
kutlanarak sınirlerıniz• teskin edıni2' Bu surette 
ışıedniıf daheı eyı bakabııecek aaha neş'eh 
bıJlunaca~ ve- daha çoj( caı şabilecehsm12 • 
Siıınlf- tema~ eaenleı sizden daha ta2ıa 

mt!mnun kalacaklar herke~ sızı aaha 21yade 
sPveceı. vE- teşebbüslerınızde daha 2lyad41 
muvaftatı olacaksınız J 

FC 1ANEı l!RllF ,_ RECE'U h f AllPU&lLIA 

Her ne 

istersen·z 

bulursunuz 

lıtanbul: Bahçelrapı 
Beyojlu : lıtikltl caddeal 
Ankıtra ı Çocuk Sarayı caddul 
Samıun : Bankalar caddeai 

Sa deposu tamiri Din 
Karaağaç Müessesatından: 

Keıif bedeli 2061 lira olan mezbaha u deposunun tamiri 
yirıni gtın müddetle ve kapah zarf uınlile miluakaaaya konulmuştur. 
ihale 25 kAnunusani 933 çarşamba gUnU saat 14 tc mUeasesede 
yRpılacakhr. MUnakasaya iıtirak edecekler teklif edecekleri fiatin 
yilzde yedi buçuğu oi betinde teminat akçaaıoı makbuz ,·eya 
mektup suretinde teklif mektuplar na leffedecekler ve bu işin ehli 
olduklarına dair Belediye Heyeti Fenniycsi b~tonarmo ıube inden 
alacakları vesikayı mektuba koyacaklarqır. Kc if e rakım görnıelı 
•• şartnameyi almak istiyenlerin MUdiri} ol~ mtlraca tleri 1 zıındır • 

• 



SON OP STA Klnuauaaei il 

PETROL NiZAM SAÇLARI 
Kuvvetlendirir. Kepekleri, baı1n yağlanma11 

Muhafaza eder. Ye kaımmayı iıale eder. Ecz 

Uzatır. nelerle ecza depolarında sahl.r. 

Beyoğlu'nda 

HAYDEN S A N İ N 

MAG AZALARINDA 

15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 SAN i N 
MEVSİM SONU 

S A N İ N münascbcti!e 

BÜYÜK SATIŞ 
BÜTÜN DArRELERDE FEVKALADE TENZıLAT 

EP.1SALSIZ FIATLAR aon Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 

N~triJ•t MüdürQ ı Halil Ul.fi 

i P E K i Ş... Bütün Dünyayı Sardı ! 

Bu işte 
• 
/pekiş' 

indir! 

Bayram geliyor, ne yapalım, 
ne alalım diye düşünmenize. 

sebep kalmadı ••• 

Krep Dl1ln 95 
Krep Blrmaa 195 
Krep Saten . 32& 

Kara, 

•• .. 
lpekiş'in emsa ,siz kumaşları göz önüne getirilince bu 

fiat,ar akıllara durgunluk vermektedir. · 

İstanbul Sultanhamamında ve İzmirde yeni mağazalar açıldı 

iş BA.NKASI 
Bayram geliyor 

Çocuklarınıza iyi bir 
istikbal yapmak için 

güzel bir vesile 

• 
Bir iş kumbarası 

hediye ediniz 


