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Ecza Fiatlerindeki Paha
lılığın Sebebi Nedir ? -

Bunun Kabahatini 
Aramak Lazımdır 

Eczacılara Göre, 
Doktorl~rda 

lstanbul eczahane/erinden birinin camekanı 

Şehrimizde 6tedenberi halkın kir tetkik komisyonu bununla 
umumi şekilde tikAyetine sebebi- mefgul otmıya baılamııtır. Halk 
yet veren bir me ele var: Ecza ec:zabanelerde reçetelerin pahalı 
flatlarında pahalılık. yapıldığını ileri sürmektedir. 

Halkın bu şikAyetinfn doğru- F ekat biz, bu işte asıl allka• 
luğu üzerinde, eczacılar da dahil dar olanların fikirlerini öğrenmek 
olmak şartile, hemen berkeı itti· ıuretile daha faydah bir it _yap-
fak etmektedir. Hatta bu pahalı· mış olacağımıza . kanaat getırdık L . ve bu düştınce de maruf eczacı• 

k meselesi alAkadar resmi ma- fara mUracaat ettik. Bunların 
kamların da nazan dikkatini celp pahalıllk me•elesinde bize ı6yle-
ettiği içindir ki vilAyettekl lhti- ( Dnamı 8 inci eayfada t 

Cihar F abri asında Bir 
• 

filik Faciası O Jdu 
Yaralandı 

Fabrikanın hariçten aöriinü,;ı 

Bey vucudunun muhtelif yeı 
)erinden çok aju •o tehlikeli yı.• 
ralar almııtır. Mehmet Efendinin 
yaraları daha aı tehlikelidir. Hl-

( O..amı 1 Uncu aa1fada ) 

Gürültülü Bir Kongre 

Dan Gayri Clb d il Y•pald R • • 1 •r Cemiyetinin konarHI ruDaak•t• fırbnaları aruanda 
a...ıaca':_ ••imde konrr.1• r•lenlerl 18rl11oreunuz. Yazuını lklncl Hyfanusda 

""•••· 

- 23 Kiaaaa.ual 1933 idare itleri telefo11111 l.ıaab111 _ 2020.J Fiatl 5 lrurut 

• • 
Maden ihracatı için 
Kat'i Kararlar Verildi 
İngilizler De Bir Teklif Yaptılar 

An;~kra, 23 (Huıuıt). 7' A!man . haberlere Diğer taraftan öğrenildiğine göre, memle-
göre, u funet, memleketamızdekı zengın maden• k ti · d kl b' k d ı · i ı k 
1 d d 

e mız e ır 1S1m ma en erı ş etme Ozere 
er en esaslı tekilde istifa e etmek hususunda t ·ı· d 1 d · kat'i karar} . b 1 maktad B ,_ nrı ız sermaye ar arın an mUrekkep bır grup 

ar vermıf u un ır. u .-arar- h kA 
ların tatbikat 'h t' b rice külliyetli 'kt d Ü umetc şayanı dikkat bir teklif aapmıştır. Bu 

cı e ı, a mı ar a d 1 • · d · 
maden ihraç etmek ıuretile tecelli edecektir. grup, ma en ermuı o asri tesısat yapmak ve 
Yapılan en yeni tetkiklere göre memleket dahi- her sene harice milhim mikdarda maden ihraç 
lindeki maden damarlarmdan bir kısmı çok zen- etmek teklifinde bulunmuştur. Grup namına 
gindir. Bunl11rdan ihraç maddesi olabileceklerin buraya gelen Mister Kinati iıminde bir milmesail 
işletilmesi için faaliyete geçilecek ve azami istih· alAkadar daire ile temasa geçmiş ve bazı tet-

ıalAt yap.ılac~k surette tesisat vDcude getirilecektir. kikat yaptıktan sonra Londra'ya hareket etmiştir. 
Bu ~aahy~tın neticesi o!arak ... memlekete hariçten Mnmesail yakında tekrar buraya gelecek ve 
milbım mıktarda para gırecegı anlatılmaktadır. grup namına hükümete kat'ı teklifini yapacaktır. 

Eski Prensin 
Yaptığı 
Marifetler 

Sakıt ,eMlıd• Şer•/etlJin 

Berut ( Huıuıl ) - AbaOlha
midin torunu •e aakıt ıehzade 
Abdnlkadirin ıebrimizC.e oturan 
oğlu aakıt ıebıade Şerefeddinin 
bntun mallarına bir otomobil 
ıirketl tarafından haciz koydurul
muıtur. Şerefeddin bu firketten 
takıitlo (Sdemek Dzere bir otomo
bil almıf, fakat birkaç gUn sonra 
eski prena otomobille birlikte 
buradan ıavuşmuştur. Bunun üze
rine ıirket Şcrefeddinl dolandan· 
cılık cllrmile mahkemeye vermiı 
ve etya1ını dı haczettl,.miıtir. Şe
refeddin bOtün tabarriyata rağ· 
men bulunarnarnıştır. 

Elbise Çalmış 
Seyfettin isminde biri, Kum· 

kapıda H6ın0 Beyin yapısında 
çabıan amel• Arılan ile Klıı· 
mın bir tarafa aııb olan elbisele
rini çalarak .. Yufurken yakalan· 
mııtır. 

Ahmet Reis -
Yazan: Piger Melon 

"Tan,, Razetesinin açlığı büyük 
müsabakada birinciliği kazanmış, 
muharririne de mükôf at verilmiş 
bir şaheserdir. Bu eserde Türk 
denizcilerinin emsalsiz kahra
manlıklarını okuyacaksınız, Bar
bara• ve arkada,ları bu kuuvetli 
esere can veren başlıca kahra
manlardır. 

Yakında Son Posta'da 

l'----------------~ 

İstanbul'u Ruslara Kim Vadetmişti? 

~üyük Harbin Esrar Ve 
Intrika Dolu Bir Safhası 

-1-
Sabık Franıız CUmhurreisl M. 

PuYankare 'niıı hatıralarına göz 
gezdirdiğimiz, zaman bu zatın, 
26 agoatoa 1915 tarihinde ıu 
•abrlan yazdığıDI glSrürlla: 

Elize Sarayında, Japon aefirl 
Kont İfi'nin ıerefine bir 6ğle 
&lyafetl vermiıtim. Davetlilerden 
lngiliz aetırı Lor:ı De,.oe -ınmnu--. 
girerek beni bir k6ıeye çekti 'fo 
adeta damdan dllfer gibi ıu 161• 

lerl 16ylediı 
N Eğer Rusya lıtanbul' dan 

yas geçecek olursa akıllıca 
bir barakette bulunmuş olacaktır. 
Vaktile bllkumetim, Petrograt 
kabinesinin israrma mukaYemet 
edemiyerek buna muvafakat etti 
iıe, bu, F ransanın da, bu tea
viyo tarzını müsait bir g5zle 
göreceği kanaatindan ileri gel· 
miıtL Fakat anlaşıhyor ki, bu 
tarzı hareket, bir bata olmuıtur. 
Şimdi, ıarkı felce uğratan, Bulga• 
ristan ve Romanyayı bize karşı 
mllkavemeto aevkedon amil hep 
budur • ., 

* Ayni sen~nin 18 e-yJOIU. İn-

Yazan : Pol Allar 

Meselede parmalı bıılananlardan:Esld 
lngiliz Hariciye Nazırı Sir Greg 

gilterenin Pariı ıefiri Lort Bertie 
Fransız Cumhur relai M. Puvan-
kare'yi tekrar ziyaret ediyor. Pu
Tankare, yine hatıralarında, bu 
muhavereyi töyle anlatmaktadır ı 

"' lngiliz ıefiri, beni buaull 
mesai odamda ziyaret etmekle. 
benden, l•tanbulun Ruıyaya ye
rileceği vadıaın geri ahnma .. 

( Devamı 8 inci 11ayfada ) 

1 
Bugünün Derdi 1 ___ _.,,;;;_ ____ ___. 

- --, 

- Blr otomobil ı•"i or rY •• 
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Sesi J 
Tütünlerimizi Nasıl 

Satalım? 
Son gUnltrdo tUtUn uıutalıaualım 
ve tOccarla.rı enditeli bir vıızlyol
tedirler. Bu husuıta. balkı mız 

diyor ki: 

Şerif B. (Çakmakçılar yok uıu 4.0) 
Tiltün piyuam1• da durrunlulr 

•ard11. Tatan tüccarlarının ellerl, 
ayakları batlanmıı bir vaıi1ettedir. 
BugOn mOıteri cılua bile kendi 
mallarını Htamıyacak bir vazl7ette-
dlrler. ÇünkU Çek rejlıl münakaaa 
aeticuini ilin etmeınlttir. Bunun için 
takaa mukavolenametinln imıazını 

bekllyorlarmıı. Bu haber doğru iae 
bu mukav-eltınin bir an evnl lmı:a· 
Janma.ı tütt"?cillerimlıt rnOtkUI vaz:
l7etten kurtaracaktır. 

lf... 
Fazıl B. (Aksaray J.,!i.nga cad. 79) 
- TütOnlerimiz:den ( 15 ) milyon 

kilosu Çek rej ıine ( ofeto ) edlldlAl 
için piyuadn alış verit muattal bir 
haldedir. Tiltilncü'erlmiı bugün bir 
müşteri çıkan bile tütünlerini aata• 
mıyacak bir vaziyettedirler. ÇünkO 
hepsi de müna\:a1aya ve binaenaleyh 
taahhnt altına glrmiı n neticeyi de 
henüz 6grenememitlerdlr. Bu tered
düt devresinin uzamuı tütnncüleri
mlzin aleyhindedir. fcap eden tedbir· 
ler alınmalıdır. 

* Fal ri lloy ~ııltanabuı.t Akbıyık 

Ar.ıbacı nr 1 :>) 
- Tütün memleketimiz.in IMılll 

baş'ı ihraç maddelerindendir. Son 
rlinlerde piyasada müthlt bir dur
runluk var. Sebebi de Çekoalonk 
rej.ıinin açtı~ı m6nakasaya memle
ketimizden (24) mOe11ea .. ın ittJrak 
etıneai n Çekoılovak rejialnln bun
lardan hnnaiıini kabul etliQ'i hakkın· 
deki aoD a6ıil a6ylememealdlr. Çüa
kG Çek rej ai (l) n.ilyon kilo tltftn 
alacak, fakat m6na ... Haya ~re•ler 
(14) mil1on kil o tGtlae aahiptir. Ne
tice an!atıJmadıtı içia timdi hiçblrial 
titBnllnO aalamıyor. Bu tereJdllt 
balledllmelidir. 

Dn)' ı-il..llI Nnınazı 
\ Ve 

Sadakai Fitır 
Müftülüğfin tebliğine naıaran 

bayram cuma gfinüdilr. Bayram 
namazı vakitleri : 

s. D. 
Ezani saatle 2 37 
Vasati " 7 52 

Sadak i f t r Aıı Orta Atağı 
Buğday 13 10 9 
Arpa 76 14 13 
O:ürn 130 92 65 

Almanya ite Ticaretimiz 
Almanya'ya ihracatımız evvcll<i 

aene)' e naz.aran 932 ıcnesinde 
>üzde oluz beı, Almanya'dan 
ıthnlat•m z da yüzde 28-JO dere
cesinde 11z.almıştır. lbracatımı&ıo 
•rttmlması için baıı tefebbliılcrde 
bulunulması bekienmektcdir. 

Hastabakıcılar Bürosu 
Hilaliahmer merkezi umumisi 

mtktepten mezun hasta bakıcılar 
arasında meıleki taavün ve men-

SON POSTA 

. -

Kaçakçılık Maznunu 
Mahkemede Tevkif 

Bir H. 
Edildi 

OakUdar' da T evaıi Haaaa Ağa mahallelinde 63 f 
numarala eYde oturan Servet Hanım dun me•cu• 
den adliyeye ihtisas mahkemeıine Yerllmiıtir. Ser• 
vet Hanım 11gara kiğıdı kaçakçılıtından ıuçludur. 
Evinde (J 2106) yaprak kaçak ııgara klğıdı bulun• 
muıtur. Dlln mahkemede duruşma başlar baıla
maı hlkim zabıt varakasını okudu Ye dedi ki: 

Bu cevaptan aonra Hlkim bey Senet Hanı•• 
pollateki lfadeainl okudw 

Maznun kadın bu if adeılnde klfıtları bir u
kerden aldığını, maaıile geçJnemediji için bualan 
ıattıtını ıöylUyordu. Senet Hanım ikinci ıuale de 
ıu cevapları verdı: 

.. Bak evinde kaçak k•ğıt bulunmuı ne dlye
cekıin Servet Hanım ? ,, 

"Ogl\n aklım baıımdaa ıitmiı, böyle Nçma 
ıapan sözler ıöylemipm. Hatta poliılere ifade •e
rirken baygın dtıştOm. Doktorlar zor ayıltblar. 
lsterıeniı doktorları ıahlt aetiririm. " Maznun kadın ıu cevabı verdi ı 

•• Efendim, benim evim aerbesttlr. Anahtarım 
kapının yanındaki pencere içerisinde durur. Ah· 
haplarım içeriye girer çıkarlar, dUımanhk yapmak 
lıtiyenlerden birisi bu kAğıtları getirmiş, benim 
doJabıma yerleıtirmiş.,, 

Bundan sonra iddia Makamı hanımın tevkifini 
istedi. Hakim 8. do hanımın teYkilino Ye phitlerln 
çağırılmaama karar Yererek hanımı te•kifhaneye 
gönderdi. Gelecek celaede muhakemeye de•am 
edecektir. 

Dilsizler 
Sıhhat Vekaleti Aleyhine 

Dava Açıyorlar 
r ilsiıler Cemiyeti Reisi Süley-

man Sırr1 Bey dlln Adliye 
koridorunda bir muharririmi-
ıe ıunları ıöylemiıtir: '' Maarif 
Vekildi lıtanbulda bir dilıiz. 
mektebi açılmaıına mUsaade etti. 
Bi:ı de bina tuttuk, a-azetelero 
ilAn •ererek talabe kaydine baş
ladık. Fakat btlahara Sıhhat Ve
klletindcn aldığımıı bir tezkere
de mektep mUdürllnUn mutlaka 
aaabiye mUtahaaaııı bir doktor 
olması lazım ıeldiği için mekte
bin açılmaa.ına müsaade ediJemi· 
•• AA ... a:. "a~:..:u; f-1.--1.-ıJ.. ooo 
dilsiz vardır. Bunlar cahil kalı
yorlar. Bi.ı Maarif Vekaletinin 
mfüıaadesi lizerine iıe baıladığı
mız için birçok masraf ettik. 
Sonra da bu emri alınca zarara ı 
girclik. Buglln Adliyeye bu zara
rımız dava etmiy~ geldik.,, 

Tercümanların 
Bir Şikayeti 

Dört Esrar 
Kaçakçısı 
Yakalandı 

Gümrük muhafn.a bat mödll
riyeti memurlarından Abdülkadir 
ve CelAI Efendiler dtın Beşiktatta 
sandal iskelesinde lbrabim, Ab
dullah ve Mehmet lımiode Uç 
kitinin Ozerlerinde -48 paket Hl'U 

yakalamıflardır. 
Kaçakçılar derhal tevkif ~dj. 

lerek •llddei umumiliğe teslim 
edilmifleNIİt'. Dan poliı memur
ları da Unkapanmda lnebolu'lu 
Ahmet İsminde birinin Ozerinde 
75 dirhem earar bulmuılar Ye 
Abmeti yakalaD111lardır. 

Halk Evi 
Bir Spor Ve Konferans 

Salonu Yaphrıyor 

Halk Evi idare he}eti, Halk 
Evinin yaptıracağı ipor ve konfe
rans salonları meselesile ehemoıi
yetli surette meşgul olmaktadır. 
Halk Evi, binanın yan•nda bulu
nan arsayı satın alacal< ve buraya 
bUyl\k bir bina yapt racaktır. 
Binada muazzam bir konferans ve 
spor salonu bulunacaktır, intaat 
martta baılıyacal<t r. 

Dun Gelen Buğdaylar 
Dün Anadolu ve Trnkyadan 

1stanbula 22 vagon ve 3592 çu
val buğday gelmif ve iyi mallar 
5,75 den satılmıştır. 

T ercUmanlar. Belediyeye mU
racaat ederek, seyyah vapurla
rından limana seyyah taşıyan 
sandalcılardan ıikayet etmişlerdir. 
iddiaya göre vapurlardan şehre 
çıkmak istiyen tayfalardan ve 
yolculardan sandalcılar bir dolar 
istemektedirler. Bu vaziyet karşı· 
smda tayfalar şehre çıkmamakta 

\'e 1 yüzden seyyah tercüman
lar <.ıJ nıtitnzarr r olrtıaktadırlar. 

'r 
Vatandaş! 

c:::::~.=._..:=====...:.::======-========~ 

faatlerin ınuhafaı.ısı için bir 
bUro tesisine karar vermiştir. 
Bftro hükmi şahsiyeti haiz ola· 
caktır. 

Bayramlıkların Yerli mal/arrmız
darı ikramların Yerli mahsulle

rimizden o/$un 
Milli 1ktısat n Taurruf Cemiyctı I 

• ...J 
1 

Kimsesizler 
Ayasofyadaki Yurt 

Tamamen Doldu 

Belediyenin Ayaaofya meclre
.eıindeki Kimaesiz Yurdunun 80 
karyolası vardı. Bu karyolalar 
tamamen dolduiu gibi IOD zaman
larda ltaizlikten Ye yatacak yeri 
bulunmamasından dolayı mtlraeaat 
edenlerin adedi çok fazlalqmıfbr. 
Şimdi Yurtta 140 kiti yatmakta• 
dır. Boı duran beı oda daha 
tamir edilerek iııizlerin yatmasına 
açılmııtır. Bu ıuretJe medruenin 
yirmi odası tamamen dolmuştur. 
Bu odalardan beıi kimseaiı mek· 
tep talebelerine tahıia edilmiıtir. 
Eıycvm burada ~ mektep tale-
besi vardır. Yurttn yatan kimH· 
sizlerden birçoğu işsizdir. 

CUrmUmeşhut HAiinde 
Sabıkalı lbrahim, Üsküdar' da 

Paşalimanında Fuat Beyin evine 
girerek paltosunu çalmak Uzere 
iken yakalanmışbr. 

Gümrükteki 
Kahveler 

GOmrükte on iki hin çuval 
kahve olduğu aolaşılm11hr. Bu 
kahYeler yakında kahve limiteti 
tarafından takas mukabilinde 
piyasaya çıkarılacakhr. Bundan 
sonra Brezilyadan gelecek mallan, 
Amar grupu çıkaracak ve lcalave 
şirketi Yuıtaıile aatacakbr. 

Piyasada toptan kahve 118-
124 kuruı arasında ıatılmak· 
tadır. 

Bir Tayin 
ihracat ofiıi dosya memurlu· 

ğuna Selimi Bey isminde bir genç 
tayin cdil·niştir. 

Kinunusani 23 

Günün Tarihi 

Münakaşa Fırtına
ları Arasında .. 

Gayrimübadiller Kongre
sinde Gürültüler Oldu 

Geçea pazar ırünU ek1erlyetıl:dlk 
JtlsG•dea toplanaaıayan 1•1rimüba
dlller dan Halk EYi konferanı 1alo
nunda fÜrDltOIO ve hararetli bir 
koawr• aktetmlılerdlr. Dlba kongreJ• 
60 dan faıla i'ayrimnbadil lttlralr 
etmı., miiııakap ve konuımalar a, 
•uçuk Hat ıUrmlltttlr. 

DGnkQ konıreyl Hilınl B. ldaH 
etmlıtlr. MGzakere ıayrim6badillerhı 
aekia nnellk vuiyetlerinin teırlhlle 
bqlamıf ve müteakiben bono teY• 
alab meaelealne aeçllmittir. Azadan 
birçofu, bonolarm f";alf olmasını, 
bir lu•mı da tefeciJerln elinden kur• 
tulmak için emlik 1atı11n1n çotal• 
ma .. nı llerl aürmilşlerdir. Bu iki fl• 
kir azun n •iddetli milnakaıalara 
ıebep olmuı, idare Heyetine hücum• 
lar :rapılmıı, bir kıaım Ha da 1ı .. 
yete teıekkOr etmltlerdlr. 

Bu meyanda birkaç aza ıayriml• 
badillerln, AbdOlbamlt YHHHI elin• 
ele oruncak edildlıinl de dkrederelr 
mDfit kararlar Yerilmeal lüıuır.uau 

bildlrmlıterdfr. Nihayet emllk me1 .. 
lealnde 16yle bir karar nrilmiıtir: 

GayrimObadiller Cemlvetl Heyeti 
fdarHI, Maliye Vek&letl nezdinde 
t ... bhlHtta bulunarak İatanbulda 
e..Mk teyzlatının durdurulmasını, 

Anadolda ise tev.ıiatan devam etme· 
alal iatJyecektir. Buadan baıka İdare 
Heretl, fataabuldakl firari Runı em
llldal te1pit etmek llıel'e faal'.yete 
ı•çecektir. 

Dilnka kongre ıeç vakit nihayet 
buhnuı. Ankaraya l'İdeeek olan ilı 
klfllk heyet te H~ilmittir. Bu heyeti 
HalU Paıa, Ali n HUaaB B•yler 
tefkU etmektedirler. 

Haliçi Temizlemek istiyorlar 
Birkaç gün ev•el ıebrimiH 

.Sen kanal temizleyici bir Alman 

grupu, Belediyeye mUracaat ede· 
rek Haliçin temizlenmesini teklif 
etmişlerdir, gn1p mümessilleri bu· 
Kllnlerde Belediye ile temasa 
gireceklerdir. 

Adliye Tayinleri 
Adliye müfettişlerinden irfan 

Bey latanbul dördUncU hukuk 
reiıliğino, Ankara Ağır Ceza 
mahkemeıi azasından Milbat 
Bey de Üaıklldar Ceza hikimliğina 
tayin edilmişlerdir. 

Tayyare 
• 

ihtifali 
Bu ayın 27 ainde Fatihteki Tay• 

yare Parkında yapılacak olan t-hlt 
tayyareciler ihtifal( için bir prof• 
ram h:zırlanmıttır. Proğram muci
bince ihtifale bntün askeri mektep
ler, rHml ve huıud Ji.eler talebeleri 
de lıtlrak .,deceklerdir. Merasimi 
Merkez Kumandanı açacak, ordu, 
tayyare kuyvcti Ye Şehir Meclial 
namına nutuklar s8ylenecek, ibideye 
Halk Fırka11, Kolordu, Bı lediye ve 
Tayyare Cem"yeti buıfotdan çelenk
ler konacaktır. 

l __ , __ ::ı_o_n_l_'o_s_ta __ n_ın_R_es~mli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

Ha an Bey - Komşu, yetin 
altı, iistünden daha iyi olmalı .• 

- Neden Haaan Bey? 

Has.ın Bey - Bak~"lna, Azi
z.im, Belediye mezarlık itlerine 
dalmış, iİdiyor. 

- Belediye azas., 
yakmıya. •• 

---·" 

ölüleri 1 Doktorlar, ölülere can ver- l ı·yı· - Yerin alb, Oıtunden u..d 
mi) e uğraşuken... olmaz a iki ııözüml •• 
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A1iindericatınıızın çoklu
tundan dercedilememı'ş
tir. 

......______,,, . ~ .. ~ ... -
Meclis Reisi 

Adan ada T etki katta Bu
lundu Mersine Gitti 
Adana, 23 ( Hususi) - Meclia 

reisi KAzı rn paşa dün öğleden 
ıoııra :ziraat mektebini, Gaıi paşa 
ille nıektebin i, 1 ız ve erkek lise-
1 r ini, munllim mekteplerini gez· 
nıitler ve akşam üzeri halk far
k. s ı tarafından şereflerine verilen 
tıvafettc hazır bulunmuşlardır. 
Kazım pn§a bugUn Mersine hare
k•t edecektir. 

Suriç Yoldaş 
Rus Sefiri Geldi 

Bir mnddetenberi meıunen 
llleınleketinde bulunan Ruı sefiri 
~urlç yoldaı dün Çiçerin vapu· 
rıle tehrlmiıe gelmiştir. Surlç 
toldaı birkaç gllne kadar An· 

•raya gidecektir. 
k Ruıyadan relecek makineleri• 
f urulııcak olan fabrikaların plAn· 
arı bazırlanmıya baılanmııtır. 
Fabrikaları kuracak olan mUte· 
hıısıılar şubat içinde memleketi· 
rnize geleceklerdir. 

Gaip Tayyareci Bulunamadı 
.Lö llurje 22 - Bir haftadan

~erı kaybolan tayyareci Hinker 
ıqlll bulunamamıştır. Hinkerl 
;.ran:ııya çıkan tayyareci Hope 
• Henley dUn buraya iumtılerdir. 

Ermeniler 
Arasında 
Bir Türk kızı 

Milanodan verilen bir habere 
IÖro mUtarekedo Amerikaya g&
~rUlen Ermeni kızları arasında 
l"lUriye iımlnde bir Türk kızı bu
lu~duğu öğrenilmiş ve bu kızcağız 
MılAno) konıoloıumuı tarafından 
t•hrimize gönderilmiştir. 

Liselerde 
lahsil Müddeti 12 Sene

ye Çıkarılmıyacak 
"1 Şehrimizde bulunan Maarif 
h Uıteıan Salih Zeki Bey vuku 

ulan beyanatında maarifte ya· 
Pılacağl ileri sUrlllen tabeddUlAb 
•urcıu kal'iyedo tekzip etmiı: 
ı,· - Maarif makinesi normal 

1 \r şekilde işlemektedir. Maarif 
' erinde ıslahat yapacak komis· 
.,on · · d k t d' ıçtımalarına evam etme -
e ır. 

tldt hk mektep hocalarmını taka
b Yelcri kanunu haıirandan iti· 
p:ten tatbik edilecektir. Liıe 
t.:Rraınlarında ıılahat yapılmak
Uci ır, liselerde tahsil müddeti on 

8tneye çıkarılmıyacaktır.,, 

Al01an Hükumetinin Vaziyeti 
l,n:;ran 22 Siyasi mahafHde ıöy
tlıt ' , ne göre Alman hükümeti, Ra· 
-.,~fı~n içtimamı tehir etmek lıte• 
lcllde" t, dir. Hükümet asude bir şe• 
•tıh b Çahşabilmek için vaziyette vu
lacıtcrı "•ıl olmasını, parlamentonun 
r•nrn~~le kartı alacağı vaziyeti ö~
run n.:'~l istemektedir. Relslcilmbu

a Putperestler 

Bugünün nu~betleri buyük bankalar ve mali müeaaeıcler, bugünun nıalrndu a ltındır. Haueti Mus.inı ı mualck"p eri 
nnaıl ondan ayrıldıkları zaman altından öküzlere tapmı,laraa, bugunün milletleri de • !tından öirnzlere tapıyorlar. 

Altin öklize tapanların batında Amerika, ıonra Franıa, ıonra fnlliltere vardır. 
insanlar yine putpereık olmaia baılam 14lar, yani doğru yoldan çıknıı,lardır. 

r- - ==--

• 
SON TELGRAF llABE LE7l/ 

Gazi Hz. nin Tetkikleri 
Reis~ cümhur Hz. Gece Balıkesirden 

Kütahya' ya Hareket Ettiler 
Balıkesir, 2J (Hususi) - Büyük Reis Gazi Hı. 

ile maiyetindeki zevat bu gece Kiltahyaya hareket 
ettiler. Vaktin geceyarısı olmasına rağmen istasi
yonda kalabalık bir halk kütlesi tarafından teşyi 

dersleri dinlediler, talebeye dera sordular. Erkek 
orta mektebinde müdUrlUk odasında muallimleri 
kabul buyurarak bilhassa tarih, yurt bilglıi tedr~
aatım ve müfredat programları üzerinde muallim
lerİe bir mUddet konuımuılardır. edildiler. 

Gazi Hı. bu ıeyyahatlcri eım sında Tursunbcy, 
Tav nnb. Değirınisu gihi hl\yl\lc i h'tİynnlarda 
te•akk ıf edecekler, tetkikatta bulunacaklardır. 

Bahkesir, 22 (A.A.) - ReisicUmbur Hı. bu 
ak.tam ıaat 20de C.H. Fırkası 11lonunda ıereflerine 
•erilen mOıamereae ıııu.u ~ .. , .... ..ı-ı..... D•,.ut. D-:-

localarandan tertip edilen mlbamereyl Hyrettiler. Balıkesir 22 (A. A.) - ReisicUmhur Hı. buglin 
öğleden eo~r6. kız ve erkek orta mekteplerini zi· 
yaret ettiler. Şehrin etrafmda bir otomobil gezin· 
tiıl yaptıktan sonra misafir kaldıkları eve döndnler. 

Gazi Hazretleri mekteplerde smıflara girerek 

Gaıl H:z. leri buradan dotruca trenlerine ıittl· 
ler YO gece yarııında ktıtahyaya hareket ettiler. 
Kalabalak bir halli kiitleai aıiı mlaafirl candan 
gelen alkıılarla uturladı. 

Kahve Meselesi 
Ankara, 23 - Brezilya ile 

vaki olan anlaşmn üzerine lstan· 

bulda menfaatleri heleldar o-
an bazı ecnebi ticarethanelerin Bre• 

zilyaya hakikate muhalif habe: 
}er gönderdikleri tebeyyün etmıı 

ve haklarmda tahkikata tevessül 

olunmuştur. 

Bu meyanda kahve mUnaka
saıına hiyleli aalAlıiyetname ilo 

iıtirak cUretinde bulunas bir 
ticarethanenin sahibi hakkında 
da lıtanbul noterlerinden birinin 

· tahkikat yapıl· lı'arı liıerme 

maktadır. 

Tünel Faciası 
Tünelde vukua gelen kaıa 

tahkikatına devaın edilmektedir. 
Tünel kapıcılarından Emin ve 
Sami Efendiler görülen llizum 

üzerine nezaret altına alınmışlar, 
TUnel kumpanyası memurlarından 
iki kiti de Adliyeye tevdi edil· 

mişlerdir. 

Yunanistanda 
Meb'usan Meclisi 
Feshedilecek 

Atina 22 (Huıuıt) - Batve
kil M. Veniıeloı'un ~iyaıetinde 
toplanan kabine, ~eb usan Mec• 
Hainin feıhedilmHIDO karar ver-

. miı ve bu karar ReiıicUmhurı 
bildirilmiıtir. 

Reisicllmhur, fırka reiılerinin 
f k ·ini alarak bu hususta kabul 
veya ret kararı verecektir. 

• 
iki Ölüm 

Es bak Mabeyn e aşkatibi 
Ve Trabzon Meb'usu 

Vefat Ettiler 
Es bak Mabeyn BaşkAtibi T ah

sin Pş. dUn vefat ~tmiıtl~ •. Tahsin 
Pı. Abdlilbamit . devranı!' . e? 
nufuzlu tahıiyet!erınden bırl ıdı. 
Cenazeal bualln EyUbe defne-
dilecektir. 

Ankara 23 ( Huıust } - Trab-
zonun işçi meb'uslarrn~an Haklu 
Safi Bey lıtanbulda ırtihal et· 
mittir. 

Benzin Ve İspirto 
Ankara 23, (Huauıl) - Ben

zine iıpirto karııtırılma11 hakkın
daki llylhaya göre şimdilik ben
zine yUde on niıbetinde iıpirto 
karııtarılacaktır. Zira iıpirtoları
mı:r. ancak bu niıbette iıtlhtlke 
klfi gelmektedir. Liyihadakl 
mecburiyet memleketin her tara· 
fına fimil olac1tkhr. Aksi hare· 
ket edenler hakkında kaçakçılık 

kanunu tatbik olunacakbr. 

Borçlar İtilafı 
Ankara 23 (Huıuıl) - Sa

raç oğlu ŞUlcrU Bey birkaç güne 
kadar Parlıo gidecek ve borç
lar itilMının ıon ıeklile meşgul 

olacaktır. 

Temsil Akademisi 
Ankara, 23 ( Huıuıl ) -

Maarif Veklleti Ankarada tiyatro 
operet ve opera ıubelerini ihtiYa 
edecek bir temsil akademiıl 
kurulma11 mevzuu etrafında tel· 
kikat yapmaktadır. Çok nt••t•~ı içtlmaa davet etmesi 

llıtıhtelifh~•rneldir. Di~er taraftan 
'-'Gıak 1rkalar reisleri arasın ia 
Por" trelere ba,tanacağı ve mllllyet
hGkt:ıer Soayalistlerln ittirctklle bfr f 
ltı•kt nd~t tcşkf, edecelderl bildiril-

e ır. lSTER iNAN, /STER iNANMA/ 
Bu ınn 1 

'-ttic l la cerelerin mu,.affaklyetlo 
h11 ~nrn ai ınetkuktür. Hatveldl 
•trn· rn lakerelero şahsen iştirak 

ılecekt ,r. 
l>tr" rl ın, 22 - Başvekil, milllyet
takı er soayul ıtlerin Veseı'de yapa· 
ihr .ırı nümay ,ıer için birtakım 

ıylt t ti . • . 1 
llıı tı ~ c ır erı a ıcaktır. Hül,üme• 
.._ ı.ı 1 •}'İ ıı meıHtlıııcai de muhte

e dir. 

İ.tıınbulda vapur Ucr tlerinin yi.iksekliginden her-
k ikAyet etmektedir. Fakat en yeni rivayetlere glSre · 
es"~lman Şirketi ile Seyrisefain, Haliç Şirketi ve Şlr· 

k t·ı · idnrui tnrnfındfto Tar ife konıisyonuna 
c ı ıayrıye •. 1 

ııönderılen rapor ve hesapların tetkikine 1 ıcaret l\ n-
dürlüğünc• devam edilmektedir. 

Tetkikat birkaç güne kadar nihayet bulacaktır. 
Tuih komisyonu, bayramertesi toplanarak vapur tir
ketlerloe alt yeni tarifeleri tubite baılıyacaktır. 
Koın11yona merbut diter bir heyet tarafından da 
amele ve kömür ücretleri üzer:nde ayrıca tetkikat 

yapılmaktadır. " 

iSTER 1NAN, 1STER 1NANM , 

,----------·-----------~ 

Anasına 
Babasına 

Pay Verenler 
N. F. 

Sporda bir siklet ve ölçü 
kaide1i vardır. A sri sporun her 
kı5mındn dikkat ve tanssupla 
tatbik edil~n bu usule " dengi 
dengine ,, de diyebiliriz. Dövüşe

celc iki boksör arasında kilo mU· 
a ·ıviliği şarttır. GUreşecek iki 
güreşçin in de ağ ırlıkları arasmdıı 

mUsa vilik arandığını biliyor ve 
h er za man görUyoruz. Futbolda lı; 
küme usulUniln tatbik edilmesi, 
ölçü kaidesinin tabii ve zaruri bir 
neticesidir. 

Viicut ve btinye terbiyesinde 
ehemmiyet veriltn bu kaide, kcfa 
idmanı demek olan fikir ve kalem 
çarpışmalarında hak getire ... 

Gün Un birinde F enorbabçe 
birinci takımının karıısma Moll ı· 
gUrani delikanlılarını çıkaraca kol-
11'lar, hayret ederiz ve " bu ue 
rezalet yahu 1 ,, diye feryadı bas· 
tır rıı. Hatta arada bir mUkayeıc 
yapmak IUxumunu bile duymayıL 
Fakat, daha ortamektep 11ralarm
dan yeni kurtulmuı mektep ka
çaklarının, anaaına babaaına pay 
verenler gibi, tahıil yolunda ken
dilerinden ıekıen ıekiı fersah 
ileride ve uı.akta olanlara kafa 
tutmalarını llUbaliyane bir mD1&· 
maha ile soyrediyoru&. YUkıek 
mektep kUrıUlerinde ilim yapan, 
binlerce talebe ordusuna kuman
danhk eden, öğrenmek ve öğret
mek uğrunda ciltler deviren liı· 
tatlar karııımda bir aı hUrmetklr 
olmak mecburiyetini niçin duy
mıyoruı? 

GnnUn birinde ağır ııklet iki 
ilim idmancııı arasında bir maç 
ba~lıyor. Çatışıyorlar, çarpışıyor-
•-··• •--•-- ..... ;.u.nıvA• •avFA1ıw: 
doluyor ve ... hafifli!• bakını• ki 

henUz alfabeden kıraata yeni 
geçen çocuklar, bu yolda cıhılık· 
larını ıörmeden tımartk bir eda 
ile araya katıımak ctlr' etine 
yelteniyorlar. Ne yaııkl 

NeYhevHlere taulye ediyo
rum: ilim ldmancılarının kalem 
kavgalarından alınacak çok dera· 
ler vardır. Üstatlık davaıı gU. 
decoğini:ıe kafa olrunluğunun 
ıartlaranı 6ğreninlı. Yoksa hayat 
yolunda yaya kahraınıı. 

Cibali Fabrikasın
da Bir İnfilak 
Faciası Oldu 

( Ba9tarah 1 inci sayfamızda ) 

diaeyi mUteakip etraftan yetişen
ler iki yaralıyı derhal Cerrah
paıa haatahaneaine göndermişler
dir. Enfiye dairesinde vukua ge
len hasarat okadar mühim de
ğildir. 

Y alnaı infilllu mllteakıp en
fiye dairesinde bir yanım bat· 
langıcı görlllmUı, fakat fabrika 
ltfaiyeıl derhal yetiıerek bu 
yangını, bUyümeaine meydan 
kalmadan ıöndUrmUıtür. Bu es
nade Beyoğlu itfaiyesi de gelmiı, 
ancak yangını ıönmllı bulduğu 
için geri dönmUıtUr. 

lnfilikın aebebine gelince; eı -
fi ye dairesinde bUyOkçe bir kazan 
vardır. Bu kazanın içinde eter 
bulunmaktadır. 

Yapılan ilk tahkikata göre, 
kazanın içindeki eter fazla tazyik 
yapmıf ve bunun neticesi 
o'arak da kazan birdenbire or
tasından patlamııtar. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

VekAlet Emrine Ahndı 
Ankara 23 (Hususi) - H ri· 

ciye VekAleti ikinci daire memur-
larından Ömer Rıfkı Bey vekllet 
emrine almmııtır. 
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Memleket A-f anzaraları 

' 

Fenike 
Elektriğs 
Kavuştu 

1 

Fenike, (Hususi) - lki ıene 
enci yap lan Çeltik fabrikas.na 
kaı;anm tenvirine kAfi gelecek 
kvvette bir dinamo ilAve edilmif 
ve tfüratle ana hatlar çekilmiftir. 
Belediyenin bllyUk bir himmet 
v6 fedakArlıgile kasaba baştanba· 
ta nurlara gr.rkolmuştur. Beledi
yenin g~sterdiği bu isabetli ve 
yerindeki kararı şayanı takdirdir. 

Binalar dahilindeki tesisat için 
de büyllk bir gayretle çahşılmak
tadır. Hu tesisat ta ikmal edildik
ten sonra şirin kasabamız daha 
parlak ve daha glizelleımiş ola
caktır. Antalya VilAyotine tAbl 
e>tan ve F enikeden daha b"ylik 
olan diğer kazalardan evvel F ~ 
nikenln elektrikle t•n•İri bir 
•11bariyettlr. -F.ı r. 

Bandırma' da 
Bir Otobüs Devrildi Bir

kaç Yaralı Var 

Bandırma, ( Husust ) - Dlln 
ıece Balıkeaire mnteveccihen ha-. 
re.ket eden ve ı of ör Zeki Ef. nio 
idaresinde bulunan otobllı Balı
kesire bir aaat meaafede Değir

men boğazında firenlerin tutma· 
maaından dolayı devrilmiştir. 

Bahkesirden gelen haberlere 
nazaran birkaç yaralıdan baıka 
~ yiat yoktur. Yarala bulunan 
ıof ör ile diğer yaralılar Balıkesir 
Memleket hastanesine nakledil· 
miılerdir. -M. M. 

Rsanıhrm!l l='lallt.·io; 

Bandırma (Hususi) - Bele· 
diye tarafından idare edilen Elek· 
trik itleri (t5) aono mUddetle ve 
1eneYI (2000) lira icarla lntaat 
mUteahhidi Galip Bey ıirketine 
dewedilmiştir. M. 1\1 

Muğla' da __ , __ _ 
Kuraklık Bitti, Feyizli 
Yağmurlar Yağıyor 

Muğla, ( Huıusi ) - iki tlç 
aydanberi devam eden müthiş 
lrnraklak iki gtın evnl baflıyan 
feyizli yağmurlarla nihayet bul
muştur. 

)f Eskidenberi metruk bir 
halde duran koca hamam bele
dife tarafından tamir \'e asri 
bir tekilde ihzar edilmiştir. Ha
mam yakında halka açılacaktır. 

lf Muğla spor kulübU ile 
Mcrmeriı ıpor kulftbO arasanda 
bir maç yapılmıf, neticede Muğla 
2 • O galip gelmiştir. 

lf, Muğla spor kulUbO kapta· 
nı Ferit Bey istifa etmiıtir. 

f ı: 
Diyarbekir'da Kimsesiz Çocuklar 

Mektebi 
Diyarıbekir (Hu1U81) - Halk 

Evi bir kimsesiz çocuklar mektebi 
açmıştır. Şurada burada dolaşan 
kimsesiz çocuklar toplanarak bu 
mektebe yerleştirilmiş, kendilerine 
elbise, çamaıır vesaire verilmiştir. 
Mektep bir aanayi mektebi hA· 
!indedir. Mektebin idaresi evvelce 
Cevat Paş~ tarafından açılan 
eytnmhane ain mlidürlüğünü yapan 
mütekait binbaşı Süleyman Beye 
t e di edilmiş, bu eytamhanedeki 
çor , çakar, kumnı makineleri 
de yeni mektebe yerleıtirilmfştir. 

1 
• Memlekette Ziraat 

Ağaç • 
Aydın 'ın Su işi Halledilmelidir Si~=:~~k:. mevsimi hayli 

- - ilerlemiye batladı. Her tarafta 

Aydınlıların bir Suya Kavuşmaktan lba- ~:.::1~!;~~:: b;·;:~ ai::ı:~ 
A 1 T Ed 1 M

• ? fidanlıklar, bahçeler yapılıyor. 

t t • • Memleketimiıde ağncın ehemm~ re rzu arı a mın 1 em ez 1 • yet ve kıymeti arhk tamamen 

Aydm (Hu
ıusl ) - incir- ' 
leri ve zeytinleri 
ile bütlln dlln· 
yaya f(Shret ıa· 
lan ve ç.ok işlek 
bir ticaret mer
kezi olan Aydın 
ıon günlerde 
biraz daha ehem· 
miyet almıştır. 

Kata bamız trenle 

iz.mire bağlıdır. 
Şimdi de güzel 
bir ıoıe ile Ti· 
reye baj'lanmk-
tadır. 

Aydınlıların yaJnıı bir noktada 
şikAyeti vardır; ıular temiı değil· 
dir. MaalHef Belediye de )Ayık 

Gönen'de 
Bir Kız Yüzünden Bir 

Cinayet f ılendi 
Gönen, (Huıuai) - DUn gece 

Bostancı köyünde bir cerh Yak'a• 

aı olmuştur. Bostancı köyllnde 
kahvecilik ve berberlik yapan sağır 

Ahmet oğlu Ahm~t ayni köyden 
Emin Bey oğlu Ahmedin yoluna 

pusu kurmuf ve Ahmet evine 
.,!..ı_ı _ ..._. , . . ... .. ~.1ııuah uıçaKıa 

karntndan ve vUcudOnOn muhtelif 
yerlerinden aA'ır ıurette yarala· 

mııtır. Carih aaA"ır oğlu Ahmet 
tevkif edilmiş, mecruh ta tedavi 

için Memleket haatanesine gZSa· 
derilmitlir. Vak'anın aebebl bir 

kız meselesidir. Carih aağlr oğlu 
Abmedin aeYdiji bir kızın baba· 

ıile diğer mecruh Ahmet iyi ko
nuftuklanndan carih kızı almak 

için Ahmedin tavaHutunu lıtemiı 
Ahmet bunu kabul etmediğinden 
muğber olarak bu cinayeti itle
mtıtir. 

Tokat'ta 
Bir Hiç Yüzünden Bir 

Facıa Oldu 
Tokat ( Hususi ) - Kep.Ut 

köyUnde Mehmet oğlu Hacı Os· 
man efendi ile Fer hat oğlu Rıza 
efendi arasında tabancalı bir do· 
ello olmuıtur. Rıza efendinin 
koyunları çobanın dikkatsizliği 
yllzllndcn Hacı Osman efendinin 
tarlaama ııırmit, Hacı Osman 
efendi de bunun ftzerine Rıza 
efendi ile kavga etmit. kavga 
neticuinde her iki taraf taban
calanna aarılarak biribirlerinl 
yaralamışlardır. Rıza efendinin 
gözleri Hacı Osmanın attığı 
bir taıla kör olmuştur. Hu iki 
mecruh la haatahaneye kaldırıl· 
mış, adlt tahkikata baılanıl
mııtır. 

Burdurda Fırka Kongresi 
Burdur ( Hususi ) - Halk 

fırkası kongresi toplanmış, yeni 
idare heyetine Silzek Zade 
Hamdi, Kazancı Zade Hacı 
Süleyman, AbduUah, bakırcı M. 
Ali, Molla Ahmet zade Mustafa, 
Kozulcah Mestan, Bedirzade 
Abdullah, göncü zade ŞükrU 
Beyler ıeçilmişlerdir. 

Aydından bir manzara 
oldutu ıekllde ıu me&eleainln 
halli için bir hareket ve teşebbOı 
ıöetermemiıtir. 

Belediye reiıl ile nç belediye 

Yeşil Tire' de 
Ramazan 

Tirenin Kurtulu• mahalle•I ve 
Yeni camii 

Tire ( Huıusl ) - Şehrimizde 
ramazan ötedenberi bilyDk bir 
huıuıiyet gösterir; halk rama· 
zam neı'e ve ıurur içinde 
geçirmektedir. BOyllk camileri· 
mizden 1005 hicrl senesinde Mı
ıır yeniçeri kethUdalarmdan Beh· 
ram kethüda Beyin yapbrdığı 
yeni camide gUndUzleri halka 
vaazlar verilmekte ve diğer va· 
kitlerde de güzel ıetli h ~fızJar 
tarafından mukabeleler okunmak
tadır. Geceleri ıehrin 32 ye baliğ 
olan minareleri ve GUne dağına 
yaslanmıı olan evleri aolrakları 
baştan baıa elekriklo donanmıt 
bir halde bulunmaktadır. Bu 
manzarayı glSrenler kendiıinl 
latanbulda zanneder. Camilerde 
tUrkçe ezan okunmaktadır. Hal· 
kımız. tUrkçe ezan ve kametten 
pek mUteha11iı olmuşlardır. T ~ 
ravihten aonra eğlence mahalle· 
rlne ve ainemalara, okuma oda· 
larına ıpor klnplerine koıan halk 
1ahur vaktine kadar vakitlerini 
neı' e içinde geçirmektedirler. 
Tire NahSyelerlnda Tebeddül 

Kazamıım Bogaziçi nabiyeıl 
MüdUrU Tevfik Bey Çeşme ka
zası Barbaros nahiyesi mUdUrlU
ğUne, Barbaroı nahiyesi MUdUrU 

aı.ası iıtifa etmlt anlaıılmııtır. 

bulunmaktadırlar. Beldiyelerin Huıust idarelerin, 
Yeni intihap ya- reımt mUcsseıelerin yer yer teval 
pıldıktan ıonra eylediği ve leni den vilcude ge-
belediyenin ıu tirdiği fidanlıklar bu ehemmiyetin 
meseleai ile alA· 

gUn geçtikçe arttığına delAlet 
kadar olacağın- etmektedir. 
mit edilmektedir. 
Bu iş her halde 
yakın bir zaman
da halledilmeli
dir. 

Aydanda hal
kın yerine eğ
lence yerini bir 
tek afnema binuı 

tqkll etmektedir. Halk Fırka11 
tarafından iki 1ene evYel lnşaıına 
baılanılan ıinemanın da pek 1a
kında açılacağı umulmaktadır. 

Kemaliye' de 
Eğin'in Kuru Meyva Ve 

Kilimleri Meşhurdur 

Kemaliye (Huıuıl) - Eskiden 
Eğin denilen kasabamız ıon za· 
manlarda sanayi noktai nazarın• 
dan ıayanı dikkat bir tekAmül 
göstermiye baılamışlar. Kasabada 
dokuma, tabağat, ayakkabı, ha•b, 
iç çamaşırlığı , pamuklu menıucat, 
IJuıı ve kmm tezgahlan asrr vesait 
ile teçhiz edilmektedir. 

Kemaliyenin dutkuruıu, kaymak, 
penir ve badem ihracah ıayanı 
kayıttır. Ôtcdenberf bu kasaba 
kuru nıeyva lhracab ile töhret 
bulmuı bir memlekettir. 

Şehrimizin hah ve kilimleri de 
huıual bir töbreti haizd1r ve ba 
.an'at bergün biraz daha ilerle
mektedir. Menıucat aanayiinia 
memlekette yer etmeıi için Rum
yadan celbedilecek fabrikalardan 
birinin Kemaliyede kurulma11 için 
teıebbOsatta bulunulmuı ve bu 
hususta yapılan teşebbo ... tm mn .. 
bet bir mecrada JJerledlji habet 
alınmııhr. 

Uşak'ta 

Kupa Yüzünden Bir 
ihtilaf Çıkb 

Uıak, (Hususi)- Belediye ku· 
pası Gençlerbirliğine verilmiştir, 

fakat mıntaka bunu kabul etme· 
mekto ve Gençlerbirliği oyun· 

cularından Ömer Beyin Snleyma· 
niye kulübüne kayıila olduğunu 

ileri ailrerelr kupanm futbol 
heyetince galip addedilen Turan 
idman Yurduna verilmeıina fıte
mektedir. 

u .. 11 Fırka Kongreel 

Ctımhuriyet Halk Fırkası kon· 

gresi yapılmıı, yeni idare heyetine 

ıeker fabrikaaı umum mOdOrO 
Remzi, Cemal, Orhan KAmil, Yalan· 
cı zade Hakkı, Hazır ıade HllıoO 
Beyler, maarif ltlerloe AYcılar· 
birliği reisi Hakkı Dolan, ıpor 

işlerine de belediye reisi AJAet• 

tin Beyler &eçilmiılerdir. 

Mustafa Celil Bey de Boğaziçi 
nahiyesi mUdUrlnğline tayin edil
miılerdir. 

Hükumetin takibe koyulduğu 
ağaç siyasetini halkımızın da daha 

geniı bir ehemmiyetle takip et• 
meai icap eder. Ağaç yakım ve 
ydumanın kanunen şiddetle men .. 
dilmit olmasına rapın yioe ba11 

yerlerde a•nç ağaçların keaillp 
dallannın koparıldaiı a8rillmekte

dir.Buaun da önllno sıeçmek için 
halkm ağaç Hvgiılni artbrmak 
ve mekteplerden baılıyarak her 
toplantı yerlerinde bu ae'f iyi 
aııkyabilecek propagandalar yap
mak lizımdır. Ağaç ıevgisinl 

lçUmal terbiye deralerine bile 
Jlhe etaek yeri nrdır. 

Ağaç aiyaseUoin nazariye 
halinden tamamen çıkarılarak 

lı ve başarma aahaıına intikali 
için yapılacak çok ıeyler vardır. 

Ağaç yetiştirilmesini öğretmekla 
beraber yetiştirilecek ağaçların 

bakalmaaına ve muhaf uasını ko
taylqbrma belli ba~Iı bir l r. 

Ağaçların tedariki de çok ehem
miyetle tetkike yaraşan bir me'fW 
zudur. Reaml Ye huauıt fidanlık
lardan tedarik olunacak ağaçlar 

•e fidanlıklar için tetkikata ihti
yaç yoktur. LAkin bu yerlerden 

gayri paıarlardaıı, geıdiricilerden 
veya •ok•ldarda satılanlardan 

tedarik edilecek fidanların dl· 
kilmeai ile makıat hasıl olamaz. 

Bu gibi yerlerden alanmış fidan
lar günlerce açıkta ve hava· 

nın ber tOrlU ıararlı tuirlerine 
mum k•lmıı, kökleri donmuı 
yeya kınlmıı veya ezilmiı kliçftk 
kökleri tamamen zedel&nerelı 

bnztılmu,, bazılarının da kökten 
tamamen mahrum kalmıı olduiu 

cihetle bu gibi fidanlar en mll
&ait ıartlarlarla Ye fazla itinalar
la hazırlanmış bir yere dikildik
leri halde bile tutmamakta •• 

yapılan masraf, verilen para 
heba olup gitmektedir. Bu yOı• 
den l\i tUrlU zarar tekerrUr 
edip duruyor. Eger pazarlara 
getirilen agaçlar yerlerinden çı

karılmamıt olıalardı olduğu yer· 
de bftyftyUp gideceklerdi. Pazara 
ıetirilip ve gOnlerce açıkta kala• 

rak bo'lulmuı bir ağacın yeniden 
dikilmiyenlere bir fayda olma· 

dığı gibi bir odun parçall 
haline giren fidanın yüksek bir 

bedel ile alınması dahi ikinci bir 
zarar değil midir ? Medenl dlln
yanın hiçbir tarafında ağaçlar 
pazarda satılmaz. Fidanlı klaf 

herkeıin ihtiyacını temin eder. 
Dikilmiı olanı güzel bakarak 

muhafaza etmek ve menfaat ut' 
runda gelişi güzel ağaç sökdüt" 

memek ve &attırmamak için kanuol 
bir ıekil koyma!« IA2ımdır. 

LOtfi Arif 
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( iyaset Alemi 

On Dokuzlar 
Komedisinin Sonu 
Geliyor Mu? 

ABİCI TILOBA L Gönül t !eri 

Harp orç arı ese 
üze[ Bir 

Kızın 
Derdi 

Çin nddinln boyunca ve ı_il• 
kilometrelik bir ceph üzerinde \:hı 
Ye Japon kuvvetleri hilmmah bir 
nıuharebe hnırh~ı yaparken Coınl· 
Yeti Akvamın on doku&lar komlt ıl 
de bu ihtilafı hal çarelerini arıyor, 
Şimdiye kadar. uzak. yakin vo hatta 
çok yakin bir mazide temaa ottiA'i• 
rniz bu mevzu hakkanda f,krimls 
lnrihtir: Bilyük devletler ve başta 

Yeni üzakere li Fransız) 1 
" Ben 18 yaşlarında güzel bir 

• kızım. Şimdiy kad r birkaç kişi ile 
t nıştım, hep inin de arkadnşhkla
rıoa amiml bulmadığım için 
yrıldım. 

lngiltero olmak Oz:or Japonyaya 
•Dun domulerH yapıl cak herfeY 
boştur. Nit kim, on dokudar komi" 
lesinin ıon lçtlmatnda. Jngllia murah• 
lıaaının tok bir mOdabale1I, vaıiyotl 
11~r parçacık olsun aydınlatmıtbr. 
uıalum olduQ'u llıı:ere bu lptlmada, 
Japonya, komitenin ıon tekliflerin• 
iııv•p verecekti. Fakat Japon mu• 
hhbaaı, icap dun · talimatı almadı• 
İ'ını ı81le1lnco, berk••• blrlbfrinfn 
)Dıüns bakb. Lttlf , f.tihıa hudu• 
dunu çoktan aımııtı, Japonra h k· 
ltında ötedenberl aecr1 karar alınma• 
•ını iatly•n vo bu devletto kaatlne 
ka ••ınimlyetslzliğlne kani bulunan 

çOk dovletler murabhaalan alaya 
bıı.ıladılar. lnglH• murahhaaı çar ıl:a 
hlOdahalo etti vo yapılım barııma 
tekUflerlnin muvaffak olmamıı adde
dilmui fıltrinin haul olmıya baıla
dığını ı6yledi. Tabire dikkat dini• 
••aıır14ma tekliflerinin muvaffak ol· 
ınaana addedllınui fikrinin hial 
olınıya baıladığı ... ,, Bu kadarcık bir 
•Bz btlo Japonlara tell1a dUtürdil vo 
onları, o akıam, henüz mahiyeti ma• 
~rn olnııyan bazı mukabil tokıif ferde 
ulunınay aevketti. 

1 Gl:irQlilyor ki Cemiyeti Aknmıo 
ki i'Örebilmcıi. bfiyilk devletlerin 
rneyif v arzularına bağlı dır. 8 r 
eıefede, bu devletlerin menfaati 

~'"2uubalıı olursa, o iş müsbet tara• 
' 0 dan çabuk görOUJyor; değ.lscı, 

lnonfl tarafından u:ı.ayor. 
l C11ıniyetl Akvama ıevenler, evve-
F' • bu esaretten onu kurtarmahdır. 

alt at nuıl dlı ecekıiniz? Bu 11ua1i• 
niı do dogrudur. - Sııreyya 

Sulh için Demokratların ittihadı 
LAznndır 

Parlı, 22 - Sabık Baıvekll M. 
~eriyo F'ran111. HilkQmetinla vazi'yctl 
akkında beyanatta bulunarak de

bılttir ki: 

lı :- Şimdiki vaziyette kunetJi bir 
Ukumetin bulunnıaaı laıımdır. Ayni 

••nıanda bu hükumetin mali aabada 
çp•l~unasını kol ylaştarabilmek için 

l arnento rıkıer .yeti bulunmalıdır. 
r.t Herlyo, Sulhun emniyet va 

;91lrnct dairesinde i.cminl için Franıa, 
bnrıııt~ro ve Amerika demokratlarının 

lrl ın lcrl huıusunda iarar etmiştir. 

nun tti. Çe 
Vatlniton, 22 - Amerika :iarl· 

clye Encümeni Reisi vo Ayandan M. 
Borah, borçlar meııeleal hakkında 
demlttfr ki: 

- lktas di meselelerin tetkiki 
aahumda ciddi t rakkiler elde etmek 
fçln diA'or mili tlerln de bu mUzalrcı
relerda hazır bulunmalarını lıtcmcli· 
yiz. Bu sayede mühim bir it gCSrDI· 
mDı olaeaktır. Hariciye erkı\nından 
iki zatla M. Runeltin iki mnıavlri 
İnglltor nin harp borçları meaol ıi
nln tetkikine baılnmışlardır. 

lngilt r ile Amerika ar 11nda 
doğrudan doğruya mDıak reler 4 
marttan vve\ baılamıyacakhr. Şim• 
diki glirOomeler ihzari mahiyettedir. 
M. Huvor ile M. Ruzvolt'ln diter 
borçlu devletlerin taleplerini do na• 
ıarı rtibar almıık imklnanı tetkik 
etm k hususunda mutabık l<almıı 
oldukları ıımnedilmektcdir. 

İngiltereye yapılmış olan davet 
Londraya henüz resmen vasıl olma• 
mıfhr. Bu hususta bQyilk b'r kctu· 
miyet muhafaza edilmektedir. 

Siyasi mahafll, Vaııingtona gön· 
derilecek İngiliz heyetınin kimlerden 
mütet.-kk' l olalJilcceki hakkında bir 
takım tahminlerde balunmaktadırlar. 

M. Makdonald ile M. Ncvfl Çem
berlaynan uz:un müddet Londradan 
ayrılmaları mümkün olamıyacaA"ı ve 

M. Run• man'm heyete dahil olacağı 

söylenmektedir. 
Fran ız Gaz telerinln MUt 1 a ı 

Pnris, 22 - Gazetele, Huver • 
Runelt mülak tandan oldukça iyi 
bir l'annla bahsetmektedirler. Müla
kat nedcuindo nefrcdilen tebliğle 
ynlnn: fng.ltarenio harp borçlarından 
balısedi mekle beraber, Franaamn da 
açıktan açıktan açığa bir kenara 
atılmamış olduğunu }'az.maktadırlar. 

BiltUn gazeteler, Fransaya karşı 
alınan iht.ru.i vaziyeti memnuniyet
le karıılamaktadırJar. 

Vaş;11i'tO'l, 22 - Çekoılovakya 

harp borçlarımn 15 klnunuevnl tak• 
sltini ödenıi,tir. 

Mali bir Rezalet 
Anvers 22 - Bir sahte itha

ltt ruhsatiyesi rezaleti meydana 
çıkarılmıştır. ihtilas olunan para· 
nın miktarı bir milyon franktır. 
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Muharriri-: 

Q .~eral ondan ald.ğı dümam 
•tundo havadisleri bir çırpıda 

fltkttdaıına anlatt: 

k - Dilruba H. kat'ı surette 
lltar vcrmiı. Binbaıı Fuuk'u 

~theyo ıöodertmiyormuş. Eğer 
tt lll uyadaki vazifeıiul kabul 
lll llıeıso dizinin dibinden ayırt· 

•rnak için nazırdan söz alrnıı. 
d•r '.Nl\rlo kocası üzerinde bu ka· 
ldd· lllsarruf gösteren kadının 
ri ibıa~ına hayret ediyordu. Gay· 

tıyart: 

han; Tuhaf ıey, dedi. Kadm 
Mae beni de fazla görecek. 

eral gllldn: 

•aıı- Onu bekleme, dedi. Bu 
ğ-lt Yclte kadanlar pek ilerisine 
"• rtıekler. Eğer kocan yaşla, çirkin 

0 t Ço &engin bir adam ofsaydı 
•ınan korkardm 1 
- Niçin? 

k~kl ÇU~kU onlar sevilecek er
~ t· baglauacak erkeği bir tut· 
ttıil l ar. Sevilecek erkek her za· 

n bulunur. Fakat bağlanacak 

• • 
Ol ısı 

ROMA 
" Burhan Calıit 

yağlı kuyruk her zaman ele geç
meL 

Narin bUtlin tecssll .. lln rağ· 

men katıla katıla gülüyordu. 
Mer l devam etti : 
- Şimdi muharebo zamanı 

maliimya, asker modas•, atıklar 
da askerden. bilhassa erkanıharp
lerden seçiliyor. Sen öp te başına 
koy. Kocana kalaa cepheye gide· 
cek. Hem sen göremiyccekıin, 
hem de ldmbilir, Allah göıter· 

mesln cephe bu.. Taksim meyda· 

oında piyasa etmiye benzcmeL. 
Dilrüba Hanım bel kayışma ya· 
pıımıf koyvermiyor. Hıınıme· 

fc.ıdinio hevesi geçinciye kadar 
bırak yakasını.. Merak etme 
F arak Bey çok gençtir, Dilrüba 
H. gibisini çllrüğc çıkardıktan 

sonra una da yetişir. 

Buraya yeni haber almak için 
tırnaklarına kadar sinir kesilerek, 
bin tnrlll kıskançlık hislerile bo· 
ğuşa boğuşa gelen Narh! genç 

y Bo erdi 

Bulgar Kıralı Ve Kırallçeal 
Bulgar Kıraliçosi Yuvanna birkaç giln evvel bir kız çocuk doğurdu. 

Bulgar Kıralı Borla Ortodoke"tur. ltalya Kırahaın kızı olan Kıraliçe ise 
Katolik'tir. Bir seııo evvel )apıbn izdivaç, Papa'ınn mll aade otmomosl yfi· 
ıUnden uzun müddet teehbur etmi~ti. Bulgar Kıralı, Papa'ya. tahriri bir taah· 
hiitııamo verC1rek d ğac k ç ıcukların Kntolık olaca •ını tn.abhOt etmittl. Buna 
rağmen, Kırallçeııiıı bırkaç gOn ev\·ol doğurduğu küçuk kıza. Ortodoks vaf· 
tizi yapılıuıitır. B 1 va7..ivet her taraf biiyük dodikod~lrıra ebebiyet verdi. 
Aynı ıaıııaııda l'apa'ı,ıı; H ıına'dakl mUmesslll, Kıra! Borie'o bir protesto 
çok ti. lJöneıı do likodulıırıı ltn~ılırsa, kUçiH Prensesin vaftizi, aıınoslnın haberi 
olnıad n yapıl nış ır. R ıimhde Bulgar Kmı.lıç i ve I<ı~ılı ~ör lnı•ı r.todir. 

yanın Arasını 
Cenevre, 22 19 lar Komi· 

tesi, japonya'nıo mukabil teklifleri 
ile Çinlilerin yeni taleplerini, k4· 
nuouevvelde lkabul_ edilen karar 
ıurctilo telif edemıyeceği netice· 
sine varmışlar. Telifibeyn usulünUn 

Tandidi Teslihat Konferansı 
Herlin, 22 - Tahdidi teılihat 

konferan4!ına iştirak decek olan 
Alman heyeti bu alcşam hareket 

etmiştir. 

kızın bu pervasız, yarı şaka, yarı 

ciddi nasihatlerine kendini ~ula· 
mıyor, gülüyordu. Meral bir 
elimle ile hulasa etti: 

- U:ı:un lafın k sası kızım. 
Dişini s k bekle 1 Mad,.rıı ki Faruk 
Beyde hiçbir değişildik gör

müyor unl 
Hislerini ı:aptetmeyi ve her 

vaziyeti muh ıkeme etmesini 
bilen genç kad.n içini çelcti: 

_ Evli değilsin, kim eye 
bağlı değilsin <le gO!erek &öylO
yorsur. Meral, yeni evli sayılan 
bir kadm yalnız geçirdiği gecede 
kocasmm Laşka bir kadınla ya

~adığrnı bilirse buna pek. lcolay 

tahammül edemez. 
Meral tasdik cttil 
_ Ona şUphe yok Narin, fa· 

kat hayatta muvaffak olm,:ık için 
~inirlerino hnldm olmak lchım. 
Hislerine nıağ!u;> dup lıerşeyi 
ayak altına aldığın gün düşn an· 
!arın sana tebessüm ettiklerini 
ı orürsün. Çl'ıııkü zafer mukcıve· 
met edenin, son kozu O) naya· 

n ndır. 
- Bir roman muharriri gibi 

gibi söylüyorsun Mera 1 
Genç k z kıvrak bir kahkaha 

attı: 

- Romancılar pek yalancı 

••• 

akamete uğradığını bildirmiye Mil
letler Cemiyetinin FevkalAde Mec
lisi salahiyettardır. Komite Mil· 
letler Cemiyeti F evkaliide Mecli
ıine verilmek üzere ihzari bir ra· 
por tanzim edecektir. 

lspanya'da Kargaşalıklar 
SevH. 22 - Birtakım Ko:nünistlcr, 

cendlkaU.tlerin çahıtıA"t bir teıgAha 
girerek iş istemitlordır. Arbedede 

4 ki'i ağır ıur~tte yaı·alanmtıtar. 

adamlar değildir Narin. Hayatta 
belki onların hayallerine doğmı· 
yacak vak'alar vardır. 

- Ben bir roman kahramanı 
olmak istemezdim. 

- O senin elinde değil lcif 
}"Rşıyrıruz, hAdiselere karışıyoruz. 
Biz istemesek bile bizimletemas 
eden insanlar bizi irademizin ve 
arz:umuzun aksine sUrUkler. Bun· 
fara lcnrşı cephe almak lazım. 

- Güç .. 
- Belki, fakat biliyor mu· 

ıun Narin. Durndib. bir bayatın 
da pek heyecanı kılınıyor. Teh· 
!ikoH olmamak şnrtilo ben haya· 
hından biraz macera beklerim. 

- Tehlikeyi göremezsin ki 1 
Hf'le gönUI işleri.. Adamı öyle 
s1Jrükler, ~ötUrlir ki 1 •• 

- Olabilir, fnkat aksini 
tasavvur edince insan lSyle boş 
öyle isteksiı olduğunu anlar ki 1 

- Sf'n galiba birşeyler yap· 
mak istiyor un. 

Genç kız.an yliı.U pembeleşti, 

omuzlarını silkti: 
- Ne ml\naBehet? 
N.ırin onun gözlerini ar yarak 

sordu; 
- Saki ma Meral.. Sen hiç 

böyle dü 1\nme:ıdin. Y oks ben· 
den saki ın..tcak kadar ilhim 

" Şimdi hanı:nteyzeciğlm ; Bir
kaç aydanberi bir çocukla tanı• 
şıyorum. Aradığım meziy ti rln 
hem n hepsini onda buluyorum. 
O beni çıldırasıy ı Ydiği gibi 
b o d onu. 

"Birkaç d f tecrübe ettim, 
çok mimi buldum. B n ılmdl 
evlenmek lıtemlyorum, fakat bir 
gençle bu k dar • mimi olmak 
hatta onu ı vmck, onunl b ra• 
b r olmak, ayrılm k i t memek t 
vl nm yi mecburi kıl r sanned rim 

"Halbuki ond evlenmek flk· 
rJne hiç te adllf tmedim. Snr
pris yapm yı çok viyor, bana 
öyle geliyor ki bir gUn evlenme· 
miıi de bir aUrprlz ıeklinde h • 
b r v recek, fak t b iki y nn 
belki eneler ıonra. H lbuki in
ıan birkaç aene hl ç ıes çıkarm • 
d n ı viıebilir mi? Haklkt ev
gller daima birleımeyi ister. o~ 
tll mi? 

"Yine beni evenler b nimle 
e lenmek istiyenler var, y ni bu 
alln istesem vlenebllirim. Fakat 
onu ıeviyorum. 

''Şimdi hanımteyzeciğlm, onun 
b nimle evlenip evlenmiyeceğinl 
nasıl orayJm. Bir gen~ kız bunu 
nasıl yapar. 

c... 
Kızım, benim anladıtıma gör 

bu genç eni ıeviyor, fakat ev· 
lenm k niyetinde değildir. Her 
ıevda bir erkek için, mutlaka 
izdivaca giden yol değildir. Se
vebildiği güne k dar sever, sonra 
bırakır gider. Onun için ndişe
lcrinde hakhaın. 

Ben olsam, rnadamki dediko
dular başlamıştır, ona derim ki: 

" Ben böyle herke in suiteliik· 
kisi 6nllnde kendimi lekelemek 
istemem. Artık mllna ebetimiz 
ailelerimiz ıçın aklanamıyacak 
hale geldi, bu mUna ebeti resmi 
şekle dökerek açıkça aeviımek· 
ten baıka çare yok. Beni nmimi 
ıurette seviyorsan nişan veya 
nlkih yapalım. ,, 

Bu teklifi, herhangi bir baha· 
n ile redded rse, sevmiyor de· 
mektir. o vakit baıının çaresine 
bakarsın. 

HANIMTEYZE 

bir ey mi var. 
Meral birdenbire arkadaşının 

boynuna atıldı. 

- Dayanamayacağım Narin, 
dedi, Ben bir zabit seviyo.rum. 

Al. .. 
Niçin taşırdın? 
Bilmem enmi? 
Ta bit? 
Ne zamandanberi? 

Genç kadın içini dolduran 
heyecanlan boşalt cak bir dost 
şefkatini bulmuş gibi bir hamlede 
her oyi anlattı: 

- Erenköyünde halama gidi· 
yorum ya, orad ihtiyat zabitleri 
tnlimgAhı var. 

- E .. I 
- Halamın köşkUnlln yanında 

bir piyade bölUğli kar r2Ah 
kurmuş. 

- Ee? 
- lştc o bölUğliıı kum ndanı 

genç bir mtilA.ıim. 

- Çapkml 
Noden. Fena mı? 

- Bilmem? 
- Bir ay evveldi. Halama 

gitmiştiı:ı. Bahçede gördüm. O 
akşam nsl:cr yollnnıış. bizden 
çay talnr.u 1 Ltttl. Arkadaşları

na çay açir•<.e.lun.lf. 
l Arl.uı ur ) 
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Tesadüfleri ihmal Etmeyiniz l 

Günün Birinde Siz De 
Şöhret Kazanabil:rsiniz ! 

c.,,.. O.. • S.111 A.ı.,.. 

Holiwt. (Haaul) - latikballa ı biri ba lu~lanlducla lltlfade 
•• ıa.tereceiial pmclldea k... etmek Wecll w - ,.m Wr fil.. 
tirmelc ıllpbuiz ki kolaJ kolay min ea m6bim rollnll vercH. itte 
mOmkllD detilclir. Fakat teudllf.. ~wiya bapkl flhnt n oerve-
lerdea iltifade etmuial bilenler tini ba hı~~ldara borçludur. 
ı ... · _ı_ •• • de .aL-et Doroti Jordan ıa parlama11 daha 
~·• uuema .. emıa ..,..... . 
k k il --L:bı ol Ak ranp olmllflur. Dorotl Holl9Uta 
azuma Ye m JOD ..... m ıelcliil uman beı parUI 7okta. 

laer uman i~ m&mkGadlr. Kara kuru bir kaıd1. 
ÇDakl ~la en ıO.I " Yeıla• mezi1etl IJI .ıauet-

f6hretll ,.tdadanndaa SllYiya mekten ibaretti. ltte Dorotl ba-
Sidney, Dorotl Jordu. Norma günkO mevkünl daallarıaa mecl-
Şerer ribi yaldızlar laep teHdllf.. 7undar. ÇOnldl onan kavak 
leria mes'ut ettiii 11ldıslard1r. daoalan rejiı6rleri harekete re-
Baalana baki\! terclmel hallerial tinli Ye bir gGa hi~ Omit etm .. 
etreaecels o1 ... ma bayret ed.- diği .bir • zamanda iki filim ~ 
. i ıeogın bar mukayeJe imıa etmek 

1111 s. ıuretile meıbar yalclalar arauna 
SUvlya SidneJ Uk gençlik katıldı. Fakat bu muka•eleyl 

pğlannda bizmetçilllr bile yap- imza edinciyo kadar aradan tam 
•lfbr. Zavalb Silvl,. bir tla dlrt aene li~ ve ıllel Dorotl 
par .. ı kalmı1t uzak akrabaı a- bu d~ mene içiade tam !H" ... 
dan birinin yanına •i nb kabi- falet ıçınde yllzmftştl. l.UlcbaUa 

ı · b ı ne ıöıtereceğini fimdicle11 Uatir-
linden JOr qmaye mee ur 0 m~ mek mümklln değildir, demiftim. 
•1 atca ık 1• cllklp lnlemar Bu MSıOme ioam111.1. Buı Ba H• 
tir. Fa~at Holivudua teudlflerle wt'ta giinde bir dolan bile ........ 
clohı muhiti güala birlade aea da külltla kazanabi en yllılerce ıenç 
IİnelİDe çekmif, bugünldl flhret kıa vardır. lıtikbahn mqbur 
tabtıu oturtmuttur. GOzel SilviJa ' ldızlan bu in bunlana arauada 
•enlls oa dort yaıında lclL Arbk tef alet çekmektedir. Fakat t .... 
laiametçilikten bıkmlfb. d&fla uprJa .U ıGaln birinde 

Oaa arkadqlan dalma ,.. bunlardan bir YeJ• birkac·na 
ıeUii111dea balıaederler, et• flbret merdlnal'ala en ht b.... 
akıllı dawaaacak ohana mea'ut •ata•• çıkaran,.caflm ki• tcldia 
•1r idi • uit olaaltaı "1- edebilir? 
lerlerdL "ba7et bir t ... cllf ıt- Salli A1len'ia ı&zelllii kar
atın birinde SilYiyaJI .ta Holmıta t111nda bup herku .,.,.... 

• • llU'lll&ktad r. Fakat bu ıBsel ima 
cl&tGrdl. Sılvıya eneli .ıltyolaı- L d bi k ı •ı 
.... _ ._.._.,i ddıılara oda hbmet· uua aa. r aç ıeae eY'ft -•• 
:. ........ ' • • ebemm yet venneadl. Bir ... 
p~ raptı. F a~at ıevamllUii ... at açhldar aramada kendi keacllae 
,.. nele kıaa bar mOddet aonra .&,lediti bir farkı onaa fibretial 
reji.arterin DBl&n mlckatinl cef. Ye milyonlarını temİD elmİftİr. 
betti. Kenditiae çok elaemmiyet• Son 161 olarak diyebilinm ki 
m roller Yerilmiye bqlaadı. Fa• ıinema yalclııı olabUmek için ,.ı-
kat busılloOn en bByBk y ld ılan mz gllzellik klfl deiilclir. Ba 
arasında ismi ehemmiyetle aaalaa itte teaadllff erin de bttYlllr 1tir 
Silviya ıtızelliii uyetinde keadl- role •ardır. - T Oran 

Frans De ae daha fazla ehemmiyet ye,. 
dinli. Sil.iJa bir ,on Pola Nepi 
dea aur ifitmifti. Zaftlb im GDael ,.ıcha Frau De • CiDa
köıeı ·ne çekileli ye lpıi teke ,.t • iemiadeld JeiÜ Wr filiiDcle 
'e e ağla ya 'l>atlach. O katler rol almak ... bir Makaftlle 
ıüz-J •ı tyoM. ka, reji......._ •••lr••tbr· 

~-·Si~ 

Koca Afrikayı Rekabet Nasıl Yapılır? 
Görmek Kabildir A y Jd ) A • 

Hem de aud? •• Bitin o..... vrupa 1 iZ an men 
._ ............... ., blltaaoYallfl 

cauftl'larile. •• Geçenlerde tiaema k t Ak Ed• 
......... ,... .. 1ı ki ... .ımc11 a ya ın ıyor 
Afrika flliaaleriae blytlk bir alaka 
ıe.terlyor. Bu HDe teluimiıde 
tWerUea llÇ Afrika filmiııdea 
IOllN fUilCli de Opera alaemaanm 
,....,. lımrlaachtı ( Afrika 
liae .,_ iri. .. ) lıllllindeld ua-
•etb filimle brpl8f110l'UZ. 

( Opera ) da .. tbuat heyetiae 
dlterilea bU filim çok muauam
'd.r,· Mena, ıayet buittir. bd 
..,,.& Afrikaaa• Konıo 1Blıiller1a-. P11or, birçok çetin Ye 
mıplrkatli 1olcalaldardaa IOlll"at 
Nil ..wu.mlclen çılaJor. 

.... ,..da birçok ...... at
aanrlar w. kabHeler ılrilllyoq 
buaa bedii, buan da korkunç 
mıauaralar glrlnllyor, Hrbest 
pzea fil lllrWeri, Jlzlerce ga• 
sallar •• drafeler, m"l1onlarca 
turaalar blltlbı launaiyetlerile ae,. 
ndUiJor. Fakat, ar.ı.. •• kap
lu fudlan. imanın tD1lerinl lr
pertiyor. Luea ba filmin ehem• 
miyeti de ba noktadan batfıyor. 
ÇnakU bu faJim ricuda getirilir
ken Jdlilerdea 1ekiı kiti ar1-
lanlann pençesinde ve elifleri 
uuıada parçalanmı,tar. 

Sönmeyecek 
Yıldızlar 

Bancla .. At1çr • ...
har yıldwarıaclaa Pola WerinlD 
iki pozuna takdim ecliyoru. Gl-
ıel Pola IMyu perdede ıa.t..
diti kudret "kabUi,.t ., ... 
ba .... .,..,. maliktir. Bua ml
aalddtluia Gnta Garboclıa mı. 
11t8a tatta.lan cici Pola ~ 

ea pdcletU ,..ı.mı J~. 
Fakat ..... llyH,.U.kl h 
rlzel ,.... .... Olclap -··t 
kabiUyeti _,..mde kolaJ ... ., 
l&ımeyecektir. Elaı• keadili de 
lbtiyarlaJlllCIJ• kadar ....... 
cejiai al1lemektedir. 

1940 
Yakında Pariste Bu isimde 

Bir Filim Çevrilecek 
Birkaç filim çeYirmek .. 

bir mlddet enel HoUnda ıldea 
Jak Feyder Hollvadan Yuiyet 
.. praitinl beieamlJ••k t elav 
Parile a•det etmlye karar ...
mittir· Fe1cler ParlM aYdet 
ettikt• ............... -. ..... ~ ~ ....... . 

Franaı• Ye Almu lbaema 
lmmpaayalanmn Amerika ... 
•aalatıDa k.,.. ~ ........ 
b.t yeni yeni cereyadlar ....... 
maktadır. Amerika llaemaahla 
içinde ltulaadutu telallked ... br
tulmllc içiD blylk bir ıaJNtl• 
ağnpaaktachr. Amerika kamp•a
,......_ blJl• nbbetler brp 
••da mllracaat ettilclerl ,.,1ae 
lillb fiisel ,.ıc1a1an a.c11 1ahi
....,. albaa almaktu ibarettir. 
Nitekim Avrapamn • fllıntll 
J!ldızlanndan hlrl olu Ul,aa 
Hanesy'ia çevliditl filmleria 
Aınerika fllimlerlndea daha fule 
raibet kazanclıtım alrea Ame
rika kumpanyalan nihayet ba 
,OZel 7ıldm da HaHwd'a ka
ç·rchlar. Gtızel Ulyan timdi Am.,. 
rika topraklarındadır. Şimdi 
Amerika ıinemaalan el lalrlilile 
Awupanın bBtllD mqbar Jildıa
lanm Holivuda çekmep karar 
veraôtlerdir. 

Yalanda F .... ma " Alman 
Jlldızlarının Amerikaya bicret ... 
tiklerini duyarak ldt haJNt 
etmemeUylL Soa ıelea IİDema 
ubulerine ı&r• Amerika kam
panyalan bir Amapa ,.ıdmaı 
claba kaadınmtlardar. Alman kam
~alanma ea ...... ,......._. 
claa ltlri olaa Dorotea Veyk Ame-

rikala!arla Oç aenellk &ir muka•ele 
Lpıala•lfbr• 

Ba cid im 7alaada Holmta 
sldecek " orada dlrt taae 6lim 
çevirecektir. AIHrikamD .... 
be.UWIDlan timdi tle Awapa 
,.ımzlarmdaa Brlalt Helm'ia pe
fiade dola1ı1orlar. Fakat •a pp
kaa kas kolay kola1 alclaaacak 

aibl ı&rnamlJOr, daha ctı ........ 
keaclilial pahala,a utmak liti1 

Elre•• r ...... c1a filim P 
melde olu Auabella ela A 
rika,. uWflllak laeredir. ~ ..... 
IOD •manlarda Ambella' 
, ....... ~ bir Amerika 
mae111 .._ allel Amapa Jll 
da lru.... 11 ,U.ldir. Epr 
ı•JNl tilyle deYam edene 
•1 ...,. Ama,_.. ,.IclWaa 

lacata tala•ia eclil•ekteclir. I"'. 
İni ........ lwfaaıada Fnmll 
" Alman filim kampanralan ela 
rUI tedbirler .............. 

Bmıaala heraber A...lka 
paruıma bneti karflllD ela ba 
tedbirlerin ae dereceye kaclar 
fayda ftnceiinl kestlrma 
flmclideD ... klll defildir. Fakat 
Awapadu Adaerlkaya yddıı ab 
aı de•am ettikçe Amerika ,.ıdm
lan udite1• dlt••kte Ye bun• 
lallae ıecilmeal içia Amerika 
laakameti nezdinde teıebbilsler 
1apdmaktadır. Hullaa Amerika 

.memacılığı buglln içten Ye dıftaa 
çok tehlikeli lallcamlar kaqı11D
cladar. 

Anna Karenina 
Be gaz 
Perdede 

Bir mlcldet eYYel Berllacl. 
pwilmuia• .......... " bapoll 
Bri.ıt Hel• tarafıadaa ifa .a. 
melde olan • Anu Kareala. fil. 
mi .... ol•maftur. Ufak tefek 
aokualar ikmal olunduktan ..
n aiaemalarcla ıasterilmiye INip 
laucakbr. 

iki Kardeş Gibi 
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Hımhım Ali Vahşi Ormanlar içinde: 3 

Hımhım karaya dO
tllpte iki pelikana ıa
rıhnca bunlardan birini 
yakaladı ve ıoymıya 

baıladı. Fakat pelikanı 
pifirmek için ateı ı.. 
ıı:ndı. 

Hım hun 
Ali derhal 
b11t rJadı l<i 
Kuta ğını n 
içinde bir 
kibrit aak
bytlr •. 

Ateıi yaktıktan 

ıonra pelikana bir 
fİfe koydu ve çevır
miye başladı. Oh, 
gel keyfim reL. 
Yağlar cızrr c.zır 
&Uiyordu. 

Fak at ormanın içinde bir
denbire keskin bir •Uyaaaaa!,. 
sesi iıitildi.. Hımhımın ada 
kopmuştu.. Kulak kabartarak 
dinlemiye bqladı. 

Herhalde bu bir 
•ahti hayvan olmalidi .. 
Hımhım dalıınlakla pe
likaD1 6bllr tarafına ta
rafına geçirmifti. Bir
denbire dönünce elinde 
koskocaman lliylll bir 
kuyruk buldu. 

ı 1 
VARAMAZ B O B 1 

Afacan Digor Ki: 

Bakın Haylazıara ! ! 
Biıim gazetede okumuııu

nuzdur: 
Kasımpaşada oturan Mcbmetle 

Orhan isimli iki arkadaş, gaz 
tulumbasilo oynarken, Orhan 
fistünü gaze bulamıt Ye cayır 
cayır yanmış. Fakat küçük yara· 
ınaz, Allahıo bir Jütfile ölilmdeo 
1'urtulmuş. 

Şimdi gelin de ıu benim 
babama, anneme kızmayın, nere• 
Y• gitaek, nerede benim llfım 
edilse derhal yaka ailkerler: 
"Ah 0 haylaz, haıarı, bir yerde 
durmaz çocuk yok mu?" Derler. 

Acaba ben hangi gün Oslilmll 
aaze buladım da, ateı verip 
cayır cayır yandım, hangi gtln 
tunun bunun canmı yakhm. 

Öyle ya, can yakmak, mutla
ka canın OıUlne gaz dakop 
ateşlemek değildir ya... Her ne 
lae, if te bu iki yarama:ılar da, 
bu işi yapmıılar.. ikisi de epey
c:e akılsızmıt- Gaz döküldlik· 
ten ıonra biri, birine demiı ki: 

- Aman, annen görmeıin, 
ıeni 6ldlirilr. Git, biraz ıu ile 
GıtünO yıka da gaz kuruıun 1 .. 
Sonra zavallı çocuk, Oıtllntl daha 
iyi kurulayım diye arsada yaktağl 
•teıin karıt1ına geçmif, tututmuf, 
çayır çayır yanmaşl. • 

Hiç anneden kurtulmak içın 
Gylemi yapılar?. Ben ol1&ydım, 
derhal eve gizlice girer, çamaı.r 
ıaadığındaa gömlek, mintan, don 
fiJ&q alır, eskileri kirli çamaşır• 
laran içine ıokar, kurtulurd.ım •• 
'abut boylu boyunca çamura 
Jatar, ağlaya ğlıya eve relirdim •• 
batta kapı 6n0nde annemi ayaz 
••az çağırır tam o ~ktığt ıarada 
llıahıuatao .. Şırakkk " diye dO
terdim. O bizim haylu lıiçte 
kurnaa dejilmiıl. .., Afacan 

Bobl hiç rahat durmaz, ef.,.dfelae 

çalııkaa ıranlnmek için her it• bununu 

eokar Ye her lf 1 de berbat eder. Yine bir 

ıtlin bahçedeki topr•fıa btlanm temizle• 
mel& fatedl, eline bir dltU kUrek alda-

Günah 
Afaean hoca.la· 

rı, hacıları çok 
sever, aınuıa niçıo 
ıtıver'/ dcyeceı..si-

niz bakıo anlata· 
yım: 

Afacan .blrgOn 
hocanın biriıtfot 
gıuı: 

- Boca efendi, 
gUnah ne deıotık· 
tır ?. 

Hoca katlarını 
kaldırarak fil oe
•abı verdi: 

Çalı~ınıya başladı 1 Obhh ı.. Gel keyfim 
rel .. Klnıb Jlr efendlel pcacetedea ODU ,a. 
rUrae, ne •evecek, ne ... ecektL Belki de 
akıama, hobi etli kemik er• kawfacaktı.. 
Fakat_ Bobl böyle huly•Ja dalmışken 
çıçeklerln camekdnı parça parça olmuıtu.. 

Bobl bu kababatlal anlayınca ne yapa• 
cafın• ıaıırdı.. Eyvahlar ola.u- Şimdi 
bunu görUrleree. okka ile dayak yiyecekti. 
Bobl bu mlithit kabahati rörGnce kuyru· 
tunu lnv rarak kullibealne rlrdl Ye k6a lı.le 
dOtünmlye baı'adı. 

Futboicu 
Yetiştirmek 1 
Komıunun «en9 

mekteplisi, Afaca-
nı evvelki cumalıı.· 
nn birisinde etad-
yoma gOtnrdO •• 
Yaf m ur yağıyor
dn.. Saha çamur 
Jçiadeydl.. Bu ıı-
rada komıu çocuk 
Afacana sordu: 

- Bak ıen bôy· 
le çam urda futbol 
oynıyabllirmfıln A• 
facan ? .. 

- A, buraernı 
bOyle maheuı yap
mıı ağabey 

- .Neden? 
- Sulu top• 

rak ta eyi aotan 
yetiıirmiı deye 
lıitmlı te, fyl 0-

- <.iilnab ye
memek, içnıemek
tlr.. Yemeyen iç· 
moyen çok gUnab 
;9.er .•• , Bal[ IJaııa •• 
~en hep yerim, 
amma nOJI o. ur.ia 
olıuııl. lşto Afacan 
da bu giluahıızl ğı 
kaı.anmak için hep 
hocaları metheder, 
ve onların söyle· 
diklerini bqkllla· 
rına aıılatır. 

Afacan - Haydi c•nım bu Kaval 25 kur1ıtf eder mi 7 Baka.ana 
JUDCU yetiıtirmi 
deye merak ıtmit· 
ler, çoc ıkları ça· 
mura gömmüı1 er 1 dellk dcflk f •Y bu ı ..... 

Araplar 
Cinp&z Afacana aordu: 

Nedenmiş? 
Cing8ı Afacana •ordu: 

Taze - Bayat 
Muallim Afacana •ordu: 

- Afacan Araplar niçin 
ıimsiyahtrr? 

_ Seo en çok baort yemeli - Söyle bakalım Afacan. taze 
ne demektir, bayat neye derler?. - Sen bilmiyor muıua? 

1everıin? 
_ fasulyeyL 

Afacan 6nllDe bakarak cevap 
•erdi: 

- Hayır .. - Neden? 
- Bak ben ıana •6yliyeyim .• 

Araplar doğduiı.lan zaman bizim 
aibi beyazdular amma, doğar doğ
maı yaramaılak ettikleri için anne-

_ Ertesi gUn hasta kalkanm, 
mektebe gitmem de onun içini.. - Efendim, taze annemin 

Jeri onlan kömilre bula,, bırakır ... 
kendiaine göre J•fı, bayat baba
mın g6zünde annemin yaııdır. 

FIKRACIK O 0 OD 
o \] o o 
G 

Romezalldı.. Gecel•rl _.hlclar Aı11ealaınç kalabalıktı •• Ht1rh• 
gibi Ha1tımtegze de A/11eanl lcol•ndan tııttala ıibi Şelız11d11611· 
şını boglamıştı •• A/11ea11 6u "".."' lual•hlılı• 6ögl• galcar!da11 
alıga aıaJıdan galtan!Jll nlçı11 dola,tılını ,,.1c m11ralc •dıgor

~~- H:le aallı •ollıı kalıflele!in, n~ıoıacılann, malıalle6icilerin 
/11ncalıınç doldalanuna gördulcÇ(I l~ınden: • .__av-.c.__.. 

- HerAalde bir pg var/ di.. diifiinilgordu.. Daganamadı, 
•nneslne •ordu ı 

- A11ne 611 lıerifl•,. niçin toplarrrnıı 6ögl• ?., 
Hanımt:gzt1, •alına soluna baktıktan sonra ilildl, A/oct:nın 

lcıılatına mırıldandı ı .. 
_ S.n Jciiçülcsün, anlamazsın amma, lçlmd• tlt1rl olur soqlt1-

nNZHm- Bu ı.damlar niçın buraga lcoşugorlar IJiligor musıı~ ~ .. 
Dru- .sana sorogım .. Baban lıer ıec. i/tard1111 aonra flflden nıçın 
kaçar?., 

Afacan lcıs lcı• •i1ldiJ: 

Bu kuyruğun ne olclujımu 
anlayamayan hı.mhım luzla 
cekti •• ı•ıırcb kalda. 
Aman yarabbi, Ba, b11 
Yahşi. korkunç lalr lrap
ludL 

-"""""' ..,. -OM 

' 
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I 
Muallimin Hediyesi 

Afacan mektebe yazdmadan 
enel ha.talanmış, ancak Oç ay 
ıonra mektebe girebilmişti.. birinci 
ikinci günler geçtikten ıonra 
muallim ertesi gün sınıfa geldi.. 
ylizll asıktı.. daha doğrusu biraz 
milteessir gibi idL. elindeki bDynk 
paketi kOrallnDn üzerine koyarak 
6k.a6rdü: 

- Çocuklar, dedi.. Tekru 
6kı0rdil: 

- Buglln ıiıinle YedaJqmıya 
ıeldim •• 

Sanıfta bir gtırUltOdllr koptw 
- Aaaa... Niçin, niçin efen

dim. Muallimin gözleri yaılan
mııh. 

ÇnnkD beni bqka bir 
mektebe tayin ettiler-

Çocuklardan bir kaçı ağlar 
gibi, aesleri titreyerek mınJdan
dılar: 

- Ah, bu fena oldu efendim. 
lıteraeniı biz mOc!Or beye yaJy .. 
rabm da, aizi bizim ıınıfta bırakıın. 

Muallim gnJdn: 
- Afacan, siz •nıft• kalma

)'111 da, 6teai kolay •• Şimdi bana 
balan çocuklar, size, aynhf'ken 
birer hediye vermeyi dlltllndllm. 

Muallim 6nündeki paketi 
~zerken bir çıj'!ıktır koptu: 

- Aman ne iyi efendim, n• 
iyL. Hep ıizi hatarlıyacajls bk.. 
Hiç unutmayacağız aizi.: 

Muallim hediyeleri aJra Ue 
dağıtmaya batladı. S ra Afacana 
gelmiıtL •• Muallim paketin i~indea 
bOyllk bir tramvay ç.kararılc 
Afacana verdi .• 

Çocuklar itiraz ettiler: 
- A, naad olur el eadimf O 

daha yeni geldi. 
Muallim gllldO: 
- lyiya bana en az yara

mazlık yapan o ••• Onun için ona 
en iyi hediyf!yi Yerdim. 

• 

_ .................... ,. 
Clttgtlz - lneanl• • .,zhil glltl uçma,• 

-.l•dılar Alac•n 1 
· Atac.,. - Yalnqr 111r ..,.... ell•lk. •1141ra 

- Şeg... ~g ipn anne.. Hani •etttlen... 
- Hala lıte .. IJa ümm•ti Mihlimi11 de ndeld lıatanlordan 

4111ri 6• ••lltVtl dlifınliıler.. Haldtuı ,.1c delil laanl ? .. 

A .. can - Bana bir deve ••- llalla... 
- Ne Jap•call•11 7 .. 

·-~--. - &lalın •wln ,._...,...., ... cellm. 
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İTTiBAT VE Ti Kİ 
- Her hakkı mahfuzdur. - Naııl tlolıl• ? .. 

Nasıl Yaıa_dı ? •• 

Nasıl Ôldü? •. 

LutfulJah Beyi Tarassut.Etmek Üzere 
Köstence'ye Bir Adam Gönderildi 

Lutfullab Bey, bu senedi yaz
clıktan sonra, defaatle okudu. Ve 
ıonra tekrar kalemi eline ala
rak dördüncil ıahrdaki ( hidi
vi ekremlden iki bin beş yllz 
frank ) kelimelerinin arasana 
bir de ( karzen ) kelimesini 
lllve etti. Bu kelimeyi illve et
mekle, gBnnn birinde kendi hay
aiyet ve ıerefini kurtarabileceğini 
aannediyurdu. ( Prnea Lütfullah 
Beyin kendi el yazısı olan bu 
aenedin kıliıeai, vesaik meyanında 
dercedilmiıtir. Dikkat buyrulursa, 
( karıen ) kelimeainln aonradan 
Ulwe edildiii vazıhan 16rtıltır. ) 

Prena Lfttfullab Boy bu aenedi 
-werdi. Hıdivdu de ( iki itin beı 
yüz frank) ı ald1. Fakat 16ılnde 
durmadı. Hatta bir mftddet, mey• 
dana bile çıkmadı. Aradan bir 
hayli zaman veçtikten aonra, artık 
Mfalete dayanamadı. O tarihte 
C Paria't-. FurKrua sokaiında 
19 numaracbl •kia M. Andre 
da LD1&k ) iıminde bir adamın 
tevanut " kefal.tile (M. Omber 
Natal ) dan ( dart bin iki yüz 
frank ) alda. Parla'ten latanbul'a 
kaçta. 

( Kaçta.. ) di1oru1. ÇDnki 
L6tfullah Bey, bu parayı bqka 
bir makıada aarfolunmak ben 
almııtı. Halbuki ual .. u.dmin 
( lıtanbul seyahati) oldup bira• 
ıonra anlapldL. Fakat çok ı•· 
riptir ki bu uyahat te, tabii bir 
1olculuk olmamıpı. Çtıald bu 
yolculuktu birka~ ti• evvel, 
Paria'ten Altclllbamide bir mek· 
tup 16nderilmiı : 

(Elyevm, Pariate makim mer• 
bam damat Mahmut Pqa ude 
Prens LtUfullali Bey birkaç rftne 
kadar buradan slzlice lıarek et 
edecek ve Klttence tarikile ıi&· 
llce lstanbula pecektU. Bu es
nada Ltıtfullalı e., keadiaini ta
nıtmamak için bir takma sakal 
kullanacaiı ıihl K&ateacede de 
( Grand otel) de miaafir kalacak
tır. Makıadı her nekadar meçhul 
be de, buradaki komiteden lstao
buldaki kolDİteye bazı tifahl ta• 
limat ıetireceti •• baza zevat ile 
de (İ"Zlice görllıeceii unaolun-
maktadır ... ) 

Diye bir jurnıl verilmittl. Hal· 
buki bu jurnal& aanderen, bizzat 
keadiai idi. •• 

Lütfullah Bey, bu jurnal& ya· 
sap lıtanbula ghderdiktea aon
n, bir kaç atmn daha Pariate 
ıeçirdi. Ve sonra K6ıtenceye 
azimet etti... Abdlllllamit, janaah 
alır almaz, UltfullB Beyi tara,. 
9Ut etmek llıere Ka.tenceye 
adam ı&adermiı; ve l11taabulda da 
tertibat aldarmıftL.. Llthllab B. 
IC6steaceye tlbil bir aarette 
ıeldi. 

G6nderdiii jurnal lzerine bu
radan itibaren takip edilecejİH 

•indi. Netekim otele per p .. :ı, 
aalonda iki ada ... k .. cliaiai tua
dıldarını hiaHtti. Fakat, bwalara 
kartt llkayt clavrandL Otel dl-

• relctlrtl v .. tuil• lataabala vapur 
bileti aldırdı. 

Erteli 1fln (Romanya) vapu
runa atladı. Kendisini takip 
edenleri biç g6rmemlf ıibi ha
reket ediyor, mllmktha oldutu 

kadar IAlcayt glirOnmlye çalışı· 
yordu. Vapur Boğazdan girer 
girmez, i uya tamomamak ıçın 
kamarasına kapandı. Galata rıh
tımına yaaa,ıhnca da, çenesine 
bir aakal takta. Yolcuların ara· 
ıına karııtı. Sureti mahıusada 

talimat almıı olan pasaport ve 
polis memurlarının 6nllnden bili 
mania reçerek rıhtımda bir araba 
aramaya baılada. O esnada da 
yakalandı. 

Prens Lütfullah Beyin pllnı, 

buraya kadar tamamen dUşOndO
ğtl ıibl z6hur etmiıti. Fakat 
bundan aonraaı, tasavvurlarına 

uymada. O, yakalanır yakalanmaz, 
Yıldıza f6ttırnleceğiai orada Hr

pya çeldleceğlni kuvvetle Omlt 
ediyor ve itte bu etnadadAbdUl
hamitten birçok te1ler koparabi
lecejini tabmla eyliyordu. Çtin• 
kD, b6yle dOıtınmeseydi, bu 
tekilde latanbula air~ceiioi biuat 

Bualqam aut 

2t,30da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 
Herkes ( Sarı Zeybek ) operetini 

muf aka ı&rmelidir. 

ISTAN8UL llADYO .. U 
HANIMLAR HEYETi 

KONSERi 

CENNET 
BELMA 

iNCi Hanımlar 
ve ARKADAtLARI 
ikinci KUun 933Çarpmlta aqamı 
MAJIK 81NEMASINDA 

Yf'r erı n • •••elden tedarik f'd "niL 

VAHŞ 

AFRiKANIN iCYUZü 
f 

S ·q,;uzet in l eh l ik~.i, ab at ı n mu· 
hımetaiı Ye yırtıcı bayYanlanıı hG
klıaran oldutu ••h i bir memleket. 
Bu Çırf&ml a ak, 1 :ı 1 tilıaren 

OPERA 'da 
iraHlne batla-eak müh"ç fraaıızca 

r 

~--• 1aı11 bir film. 41-•r 

Abdlilhamide haber vermezdi. 
Fakat, btıtlln bu ümit ve tahmin· 
leri bota gitti. Kendisini tevkif 
edenler evvela kö,.rll başındaki 

(Aziziye) karakoluna aötürdüler. 
Orada bir müddet beklettiler. 
Ve ıonra r htımda bekliyen 
bir istimbota bindirdiler. 
doğruca valdeıinin k6fküne 
sevkettiler... Seniha ıultan, oğ
lunu bekliyordu. Ana ile oilun 
ka11fl8fmHı, bir hayli firaklı 
oldu. 

( Arkası Yar ) 
Mulıabere: 

Oaldldardu (Mehmet Ennr, im• 
zala •ekt•p ıahibine • muhterem 
beyefeadil Mektubunuzda 'zah buyur
dutunaa aokta1a tamamen riayet 
etmek bu.u1anda biz de ılıin kadar 
mltaaa11bız. Fakat itaret buyurulan 
nokta71 teYlit eden hldiH o kadar 
feci olmuıtur ki, o keHmel er bile 
çok lıafifttr. Allkanıza te .. kkGr ler 
eder is. 

• Muharrir· 

-- TAKViM = 
GUıa "AZAllTEal Kasım 
Sl aa.llcl. ... KANUN 933 ~'l - Arabi Rumt 

25 • 1t .. aıaa 1351 ıo · 2ncl K&aıaa • 13'8 

Vakit EHat YUat1 Vakit 1Eaaa1 Yaaat1 .__..,_-=- - -
Oln.. 2 fY1 ?. it Akp-. 12 - 17 fS 
Öjle 7. 12 13. 25 Yat• l 36 18 -'8 

lldMI t 45 "" 58 lm•ak 12 23 5 J6 

=RADYO _ 
23 Kanunusani Pazartesi 

S.taabul -( 1200 metre ) ts Ve
dia Rısa Hanım, 18,45 Orkestra, 19,35 
Fran11~c:ı den ( müptedflere mabauı ), 
ZO Yaearl Aıım Bey, 20,90 afiye Ha· 
aım Ye arkadqları, !1,30 Orkeatra, 
ajana n boraa haberi, ıaat ayarı, 
12,SO DarOttalim. ----Hlm•J•I Eu.& Kon ... eal 

Hiıoayel ~~tfal Kadıköy ~ııbes nden: 
Ş ıbenusln tenelilt kongreal ~ l 9SS 
akı:ımı uat sekizde C. il. F. kaza. 
mıtrkezınde icra kılınacaktır. 

UHll Deralerl 
btanbul llalkevi Reiı ğ nden: Li

tan kurslarıınıu yaı lanlard m Lir 
k ·sııinıı devan etııtıdikerı t t iKat 
ı et ceııi an .aı 1 ağırı dan 1 Ş ı at tı:l3 
tılrıhın len it hare ı bu suretle, geınıı· 
yenlerin kayıtlı&rı eıliııeeek "e 7er· 
lerine venldeıı müracaat edenler 
a' ınırnaktır. 

Matbaat C~auyeti tarAfı•41an 
tertip edilea 

1933 

ALMAN Alil 
çaktı. Her kitapçıda bulunur. 

fiatı 1 llrıı.dır 

__ ............ ·--···----·····-··---............... _ ......................................................... . 
25 Kanunusani bu Çarpmba aktamı -

MELEK ve ELHAMRA 
sinemaları; lpekfilm studyolannda ve 
Moda, Suadiye plajlarında Büyükada'da 
çevrilmiş ikinci Türkçe sözlü ve tarkıll 

B.A 111 =~·h~~~ıe:iaedl• ·Ferih• 
· • Tevfik • Halld• • Veafı 

BiNi Rtu·Hazım -Gallp-E. 
Behzat • R. Kemal 

Vesaire •. Rejiıtör: 

Ertulrul Muhain ALDATIBSA Musiki: 
Muhit• Sabahattin 

Btiyük operetini takdim edeceklerdir. 
LQtfen yerlerin evvelden teml11 edilme .. rla olunur. 

Knuau..W 2a 

Istanbu 'u Rus'lara Kim Vadetmişti? 

Büyük Harbin Esrar Ve 
lntrika Dolu Bir Safhası 

( Ba,tarafı 1 ınci 1ayfada ) 

kararını koparmak istemek mak· 
sadım takip ediyordu. Kendisine 
fU cevabı Yerdim. 

Çok mütees ifim ki, hilkiime-
tiniı, g&riinüt . gare bir ~z da 
fazla acele ederek boyle bir vaitt• 
bulunmuttur. 

Fakat bugün, Ruı Orduıunun 
cephe boyunda bir ric'at hare
keti yapmaıı, Rus milliyetperver
lik ceryanmı fazla kuvvetlendir-
mi,tir. Bütün Rusyamn gözU la
tan buldadır. Sözümüzden dönmek 
için böyle bir zaman çok fena 
intihap edilmiı olur. 

* 6 Teşrinievvel... Rus bUkfımeti 
Türkiye ve ıark memleketlerile 
iltiıak peyda etmek için ilerliyen 
Alnaanlara karıı tek bir Rus neferi 
bile göndermek iıtememektedir. 
Franıız kabineaı içtima halinde
dir ve Ruıyanın bu tarzı hareke
tinden ıon derece mUteeuir ol· 
muıtur. Nazırlar heyecan içinde
dirler. Bu mUnaıel>etle Ruıyaya 
mtlracaat edorek kendiıini vazi
feye davet etmesi teklif olunan 
Hariciye Nazırı Delkasae her ne
denıe bunu yapmak iıtememif, 
kabinenin ittifakı ile bu İf, M. 
Puvankare'y• havale olunmuttur. 

M. PaYaDkare, mektubunu. 
Fr .... 'ma Rua1a Sellrl il. 
Paleolot• sladm-ecek, o da 
bunu, Ruı hftktmetlne verecektir. 
Bu mektupta ıu satırlar yardı: 

"Ruıyanaa T rakyaya uker 
çıkararak Balkanlann lıerfne 
yl\rUyen Almanlara kartı harek .. 
te ı•çmek iıte111em•i tahakkuk 
.-... bu, a-y .... iladu ettili 
fena bir Taziyet olur. Rusyanın 
latanbul hakkında elde ettiği Yalt 
birkaç a1danberi, Balkaalar •e
aeleai herinde çok atu' bir teair 
yapıyor. Bunua neticeli ıudur ki 
Romanya t•eddlt lçhadedir, 
Bulıar KaraL F erdlnand itilaf 
de91etlerine kartı bumla• bir 
waziyet almlfbr; Alm•nlar .... 
Yanu Karah Koatantial herfln 
bir parsa daha fa.ta teairlerl 
altına ala1orlar. 

lnailtere tarafından Çanakka
leye bir Mfer tertip eclilditi ... 
aaa, Franu hDkfımeti. mllttefikl 
Rusya hesabına lttaabuhı fethet• 
mek için bu 19fer• iftirak etmlt. 
Ruıyamn da, Karadeniz yolile 
aık.r göndereceti va'dına inan
mıı bulunuyordu. Halbuki Ru .. 
yanın Bulgarutana •erdltl Dlti
matomua ferdaaında, ıırbistana 
yaptlacak yardımın blltlln yllkl 

lnglltere ile Fransanın lberlne 
kala yor.,. 

* Bu mektubu, Fran11a Hariciye 
Nazın Delkaue'nin yaımua 11-
zımaelirken, Ruı Çarına bir nevi 
Dltiınatom edası tqıyan bu 
mea'aliyetl atar mektubun tanzi
mini niçin ReialcOmbur M. Pu
vankare'ye barakmııh? 

Çtınkft, muhtevasının ıeklini 
ağır bulmuı ve Ruıya'ya kartı, 
mntemadiyen latanbul va'dinden 
bahsedilmesini samimi duygulan· 
na muhalif tellkki etmiftir. .. 

Şimdi teırinisaninin altaıında
yıı. Gllnlerden bir cumachr. Fran• 
sanın Londra Sefiri Pol Kambon, 
alellcele lngiltereden PariM ıel-
mit ve Puvankare'yi bularak 
kendillae ıu ı&zleri s6ylemiıtir ı 

"Vallahi latanbulan Raaya'ya 
nuıl vadedllclitini ~ir tlrlll ani.-
yamadım. Filvaki bir ılln. lngitia 
Kıralı Betlnci Jorj' Vindıor Ar .. 
yanda davetllıl bulunan Ruı Sefiri 
Kont Benkendrofa : 

- lıtanbul mu? Er ıeç Ru .. 
ya'nın .U..e ıeçecek olan bir 
.. hir 1 Dediiinl kat'ı ıurette 11-
rendim. 

Fakat bol Wr iğle yemetln-
clea ••• bir lnral apndaa 
~kan bayle bir alıln bir taab-
hllt mana11 olamıyacatı flbi la
giliz kıralının, tahaea. blyle bir 
valtte bulunmt1a ıalablyetl de 
yoktu. 

Bunun Oıerine M. Puvankare 
lnpiz hariciye naıın Slr Edvu 
Greye mllracaat etti ve ıu ceva· 
ba alda: 

"lıtan bul bak kında, biı, siz· 
den ıonra taahhlt altına tfrdllr. 
Siz 5 martta, biz de aJID on iki
ainde bağlandık. • 

Bunun lzeriae Pavukare 
.....,.,or. " fU il.teri 91yllyon 

·Bu •• ..rar••sla iti Hal
buki - bea. ne • ele kablae 
reisi Vi91ui biri• bir aalatma 
yapmacWs. Ba takdirde, • bana. 
.. ele hlk6 .. te baber wermeclea 
bu iti Delkawıai• 1a,_. ollllUI 
llzımgellyor. 

Ortada bir •ait bulunmUIU 
rat•• latanbahm Rualan kim 
tarafından pefk.. çeldldiiial •• 
F,..... • LitDt•e Wlml1orlar. 

Halltaki ı•• maurebıaia 
hedefleri ve ıerelc llllh ko.fe. 
nnınm m .. aiai lserlnde H 9111t, 
tapnma11 maıklil bir aplık ,n.a 
mltemadlyen çlkmekten hal 
lcalmam11br. 

( Arkatt nrl 

Ecza Fiatlarındaki Pahalılığın 
Sebebi l\ledir? 

( Baıtarafı l inci ıayfada ) 
dikleri s&&leri qafud •tarlarda 
toplu bir ıekilde okwnalc mlhn-
khdlr. Ec:sacılar tliyoıHr ki : 

.. - Ecu fiad..,nda.aha ık 
oldup .. kliacleld iddiAra y 
hı clenil .. ez. Fakat pahalılıtı 
bitin eczalar• totmil etmek doiru 
deiilclir. Çllnkn ecza denildiii 
umu iki flY dlltllomek lbundır. 
Biri Avrupadan gelen tıbbi mDa-
tahzarat. yani hazır illçlar, diieri 
de alellde illçlardar. 

Hariçten ael• hazar Ulçlar 
lçia ylzde 25 d• ytlıde 40 • 
kadar sGmrlik r-1 yerilmekt .. 
dir. Aynca bazı ecnebi firmalan 
eıaHD pahalıdır. Fakat eczah .. 
nelerde reçete l&erla• yapslaa 
Ulçlana ftatlerinde pahalahk 701&
tur. Y abıaı bu tibl lllçlann ftatl 
... rln• ıemtla uaklık Yeya ya-
ka~ P.• ufak bir muraf 
Ulwe eclilmektedlr. ~· da .a,. 

1 lemek llzımdar ki Avrupaclaa 
ıelen ha&ır illçları ucadat .. k 
mDmklla u çok kolaydır. a. da 
ancak yer& mllltabıarat blaa
mak ıuretile olur. 

ÇllakO doktorlar reçetelere 
hazar illç 1uacakları yerde bnla
na t•rldplerilli yazacak olarlana 
eaa ftatlerl laayret edilecek de
ncede ucuılayacakbr. Demek ld 
ita lauıuıta ea mlbim vazife dok• 
torlara yl1deamekteclir. Etibba 
Odaaa dddl aurett• harekete ıeç
.. u, reçetelere 1erli mlltabaa
rat ya•d-• temia etmelidir. 
Ba auretle .... halk reçeteainl 
ucuz yapbnr, laem de h• MH 

bu y&zdM barice fldea para 
naemlekette kabr.,. 

Dltw tarafta werllea malt-
mata ılre eczacalar yvU mlıtala
urat kullamlmaıı için e•llı ,.. 
rette t9febbll •• faaH1ete ,.. 
,ecelderdlr. 
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İstanbul Havagazı v~ Elektrik ve 
Teşebbüsah Sınaiye Türk Anonim 

Şi1keti ( S A T G A Z E L ) 
·t LAN 

lıtal>ul Havapzı ve El'ektıi&k ve teıeblıtlsatl Sınaiye TDrk 
Aaonim tirketi. {SAT GAZEL) kıttn ıoğuk zamanlarında alleleriD 
mafmıkaf tedarikini kolaylaotlrmak amı111 ile Kinttnuaani v• Şubat 
ayları için Ye aile reiıleri h6viyet cClzdanJarınm ibrazı üzerine 
azami bir toıı teslim edilmek fartile Yedikule ve Kurbağalı dere 
(Kadık~y) gaz.hanelerinde kok kömUnmU istiınaen tonunu 20 liraya 
••tmağ'a karar vermittir. 

Şirket: mezkür hüviyet ctııdaolarına yerilen kömür miktarını 
itaret edecektir. Alıc mn arzusu üzerine meıkür bir ton kok ayda 

SON POSTA 
&fil 

3GÜNDE 
Yeni Beyaz Cilt 

Mikroskobu 
keıff budur 

Hdi haz1rda ilmi feu bilir ki; cilt 
meaaınatının taharrtlfU mesamenin irı· 
bisatına ve lıllAlıare 'eiyab benlerin 
zuhuruna ve buruıuklukların budueuna 
ve kalın ve sol u.k bir cJld• sebep olur. 
Beyaz ronglndeld (yağsıı)yeni Tokalon 
kremi, mldüı nıesamatıodaki gayrladiliği 
hal, tabarrUtU teskin, eJyab beoleıi 
izale ettiği gibi münbeslt meıamatı da 
teksif eder ve kalın ve esmer bir cıilt 
yumu,amıı ve btyazlaıımıı olur. 
Beyaz rengindeki ı.u 1eni Tokalen 
kreminde beyazlatan n kuvvetlendiren 
kabıı mevat He karııtırmıt taze krem 
ve ıaf zeytin yağı vardır. Eu kurıı bir 
cildi nazik bir nem ve tazelik tutar, 
yağlı bir cildin parlaklıtıaı cldtrir. Cildi 
o derece yeni ve gayri kabili tarif bir 
gilzellik ve tazelikle eUııler ki bunun 
ba9ka sur19tle terıılat gayri mQmkUndtır. 

Faydalı bir ilan 

BAYRAM 
milnuebetile 

Beyojlu'nda 

BAKER 
Eski mağazaların en asrisi ve bütün 

TUrkiyenin en mükemmel çeşitli 

MAÖAZALARI DIR 

15 Kanunusani ila 15 Şubat 933 
MEVSiM SONU 

münasebetile 

Birik Satış 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzııat 
EMSALSiZ FIATLAR 

BAKEB 
Yalmz iyi mal ve halihazırda 

her yerden ucuz satan 

Müdüriyet 8 T AKS iTTE 

,.ııııı1_.•---.-.-,.-.-;;-L_l_s_a_n_M_U_te_h_a_a_a_ı_s_ı -m-u-.-,-.,--,..-,.-N-J_E_L_;;;;;;;;;;;,llııııı. K Ü R K 

500 kilodan iki defada teslim edilebilecektir. MAÖAZALARDIR 

Ba lırsattan istifade ediniz 
FBANSIZCA 

f drloaneol: EmlnUnU me~ctanı, EmlnönU Han 

Znbit 
•anra 

• doktor, avukat vesaire lisanm esasatım elde ettikten 
mesleklerine ait Aıarı muallimin yardımile tetebbu eder. 

Hammlara mahsus ders .ıamam ayrılmı~tır. # 

l•tanbul Beşinci icra Memur· 
lujlnntlanı Mahcuı ve furuhtu mu· 
kuru konıol, Ayna, Karyola Yt Hlt 
etya 26-1-933 T. ne mBudif perfem
bo rünil eaat 12 den itibaren Gala
tada Topçular caddeılndo 158'-160 
numafalı apartamanıa OçOnc:U kahnda 
bUmii:ıayodo aablacağtndan taliplerin 
DJa!:allinde hazır bulunmaları llAn 
olunur. 

Zayi; Tek yük arabnaınm 2238 
numaralı pl1akaaını 2ayi ettim. Yeni
ıfnt alacağımdan eskisinin hUkmil 
yoktur. Scıyyar su arabacıaı 

ıemnfyeı 8andıijt MUdUrlUjon. 

den; Takıirn'de Emniyet 2'•rajmda 

Adil Bey l I K. aani 933 tarihinde 

ıandıtımıı.a bıraktıtı para fçln Yeri

len 78986 numaralı cüz.danı kaybettl

tlnl ıöylemlıtlr. Y eniıl verilecej'İnden 

caklıinln hOlcmil olmıyacaj'ı ilin 
olunur. 

ZayJ; Dumlupınar şehir yatı mek
tebinden aldı~ım şahadetnamemi 
kayb•ttim. Suretini alacağımdan ıhük

nıü yoktur. Dumlupınar şehır yalı mek· 

mantolar 
eskisi gibi 

Mağazamızda 
satılmal<tadır. 

J.BEYKO 
l»tanbul Kürkçü 
Han Tel. 2 1685 
Ankara'daki •ubemizde 
fiatlarda büyük tenzilat 

Biçki Dersleri 
Be9iktaı dikit J urdu uıUdtırll ŞUkrfı 
Beyin eıeridlr. Biçklyl kolaylıkla 
ı ı di kendine öğretir, fiatı 2 liradır. 
T •• ,rnyıı. 2:.ö kuru9tur. Yalnız. dikit 
yurdunda aa.tılır. 
H çki, dikit, .t•Pkacılılt ve reıfm 
dersleri al msk ısteyPnlore bu yurtta 
hu ust ve uınuınt ders Torilir ,.e 
luır ''ltandat kabul olunur. 

Akaretler 64 No. 

HUKUKU iDARE 
Yazan 

Louis Rolland 
Pariı Hukuk FakUlteıi 

Hukuku Amme hocası 
Terceme eden 

/brahim Ali 
MOlkiye mektebi •e Harp akade
miıi Hukuku idare bocaıı, Da
hiliye VekAloti Villyetler, idaresi 

sabık umum mlldürU 
Hflr kitapçıda bulunur. 
Fiatı "3,, liradır. 

lstanbul 4 Uncu icra Mamur
ıuıundan: Tamamına 2351 lira kıy-

HanJm 
Pek yalnnd 

SENTüR 
gazinosund 

Hafız BURHAN Beyin ıu heyetin 
lıtlrak edecoktır. 

• 

DIKKATIH 
Çocuğunuzu ve kendinizi UCUZ 

Mehmet oğlu fbrahiın 
İ tehi 930 mezunlarıııdan 

No. 159 Hab.p "------------' met takdir edilen Bo~aziçindo Kuruç ımedo m1.1z:ırhk caddesi sokagıııda 
ve gayet ŞIK giyindlrmek 

isterseniı. 

Tiirkiye 
Güzellik Kraliçesi 
Bayramda seçilecek. fakat 

Diş macunlarının Kraliçesi 
Çoktan seçilmiştir, o da 

Radyolin 'dir 
Nur gibi beyaz dişler 

temiz bir ağı~, ancak bir 
sabah, bir akşam gün
de }ki defa dişlerinizi 

fırçalamakla kabil olur. 

rakkamı ouvap eski 10/12 yeni 10/12 
numaralarla ın urakka ın kRyderı yalnız 
bir bap lıaııtı huleıı mua 1 :ıhçe bir 
b:ıp haııeı iıı tanMmı 1tçık art ırma) a 
va:ıtıdilınlş olup 25 1 !):l3 tarihinde 
şartııam< i dİ\ an bıu tı~ e ı nlik ed ler k 
ı0/2/9:33 tarilıino mflı:;adif perteuıbe 
gllnlt u:ıt 14 tAn 17 yo kadar Jst ın
bul 4 Oııcii ıcra ıfa resinde açık artıır· 
m a Jltı s:ıt ı laı· lk tı r. 

Arttırma ikiıı<'iılir. B rlııci arttır
rnıısıoda 1000 lira) a fal ip ı;ık ınıt olup 
bu kere en çok arttıraııın tJ tinde 

bırakıl .ı.cıok tı r. 
Arttırrıı:n-a iştirak ic;n ylJzdtı yt•di 

tom· rıat alı ııır ııılıtern kim H•rgl ıı:ır i1ı.ı 
belcd) e ro11imleri ':ıkıf icarosi mıış· 
teri) e aittir. 1 l~·l 11uınarnlı iı•ra 'ı 

iflas k~ııunııııun l rn uncu tııaddes:ııa 
tevfillan baldan tapu sicillerilo salıit 
olııııyaıı ipotekli alacaklılarla dig-l'r 
alAkadaranın 'e irtifak hakkı ı:;abiplo· 

rinin lııı haklarını 'liS huıueile faiz ve 
meaarifo dair olan tildiala·ıııı ilan ta
rihinden itibaren !:O giln i~·inılo .. u-
kı mflı•l itelcrile bild rrnf eri la 
ıımdır. 

!\.kııi Jııı.lfle hakları tapu ı:dcıllcrilo 

sabit ol mı\ anlar satı~ lıC1ıfoli ııin p.ı~. 

latma ı J· ıı b rir ka ırlar. 
A a ad:ula m işl ı ııı·ıd h karı 

n İ) o alık .l'll nıı g-oro İl\' J.. lıarc k ı 
etınc ri 'o ıl ha fa la ııı fı•ı. t .ı. 
r ak iııti) oulı r ı 93:! ,,fj~ de \ ı 

Bahçekapı 52 numarah 
yeni ~çılan 

ZEBAFET 
ELBiSE FABRiKASINI 

ziyaret etmeniı menfeatiniz 
icabıd r. 

Sadıkzaoe Bıraderıer 
Vapurları 

KARADENiZ POSTALARI 

i N ÖN Ü 
•apuru p t • 

23Kanunusani azar est 
günü akşRmı saat J 8 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongıı -
dak, lnebo u, Ayancı:<, Samr.u , 
Ordu, Gıresun, Trabzon, Sur· 
mene, Rıze ve 1-lope' ye azim(>t 
ve avdet edece-ktir. 

f azln tafsilat için Sir1 e i 
Me menet ~ anı nlttflda n e -

nıara~iıc ı e ıı trl} e i ıııLe ın ra a ı 

i an oluı ır. 
,. 1 ~t·a-ğı•n•a-n.1i.ir•a•c•a•rıt•._T_d_. •2•2:, 



( 
DOKTORLAR 

a..11,. ....... 
Dr. R••ll Kadri ... sır11.-. --.. 

•ay durağı, No 8 berg in aabahtu 
akpma kadar. 

a.vu,. m8telau-
Dr. Mehmel AH •• .., Sirkecideki 

.... Elektrik .......... llrea 
•llln ......... damak ..... 

lre. Arzuya muvahlt rapılır. Sirkeci 
lıluradlye caddtei numara 26 birinci 
kat 

[ Şapm T....ıge ,,,. .... ,.,.] 

TERZi ve Tüc. TERZiLER 

Sebep İştiyakb Davetinize Yegane 
maayenebaneıinl Eminönll banana 
(eabık Karakat nak1etmittir. abııl: 
herg(Jn öğl den sonra. 

Terzi .. ldlle ::a• •:,..= 
beste l.r ıokak No 2. 
-------~~~~~~~---

Ömer Llltftl Yavuz ~ı..=::,: "•'"•"''' . 
HerHalckı Mahfuzdur 

-257-

Mabmut CelAlettin Pap bu 
... ptan fena halde boaalmar 
a.. Arbk fula bir 1•1 koaap
.._,acajuu anladı. Sizi ...._. 
•akb. AYdet etti. Tabii, Sahip 
MoUamn bu 11.Ierlai de A•
lwmde yetifdrmekt• pclkm..U. 

Aradan çok ._.. ı~medea 
Saltan Muat bal'edilclL AIKlll
llamlt te 0.maah tahbaa ıectL 
Yalma (bey'atlaerall•a4e ba
ı.malda iktifa eclea Sahip Molla. 
.... addet_.,. ayale beırada. 

Abdllhamıt endite içinde idL 
Herkeı yeni padiıaba tekarrlp 
etmek lçia tirli Hbep Y9 bah .. 
aelerle aua1 bpalanm qmddv
kee, Sahip Mollanın b&Jle bn
dlalne ıokulmama• •• ..,.,.. 
aaktan bakmua ona b.tkalaa
Gl1orda. Çlaldl bu ut bet • 
lhle blltlln llemayı ba1111a top
lapbllecek Ye onlara da bltla 
armlmaa bbal ettirecek ..... 
rett• lclL. Sahip MoUaaıa Y eal
bpi MeYleYlhaıa..ıade llJl•cllil 
tek ....,, AWllua' il• ._. 
.... ,., •tmifti. 8tlttbi ba8Jan 
..... yor. bu adamm k•cllllaclea 
Mflnmadıjuu lal...,_, Wmt 
•• •babam bir tirli tahlll 
ed..ı,orcla. 

Nilaayet AINllU..&t ._ it
....... karar ftr4I. Da.at Mala
.- CelAl.uia r.,.,. catırta• 

- Mollaya haber llDd•• • 
ra,a dant et te flJle bir •tama 
JOldaJI"'· Cellledclla P..., 
telllckl •ttlil (lraclel .... ,.) ... 
r1ae ....... Molla Be,ı urap 
daftt etti. Hatta, • ,.U..kea 
k•.u.I de mercli"ND ..._a kadar 
tdda. Molla S.Jl orada lcoltalc
W.. Mabal lltlfatlarla ...._ 
alchı 

- Canı• elenelim. b11 kadar
da ftfamhk olar ma ya? •. Hadi, 
tiiderl ihmal ba,..,onmau.. 
1üt oı..aı .. , (Padiplu Nndla) 
efeacl'-iH ara 11ra ldamet La
,__. Efkln IByenbclea keacll
lerial mlllteflt •din. 

DIJ• Mnealfterde balucl1a. •• 
llolla bey, btlttla ba Btifatlan 

1 

1 
1'kayt bir halde, oraya niçin 
çajınld jını merak ediyor, 16zlln 
buraya ıehnelini bekliyordu. 

Aradaa bir nat ıeçtiii halde 
C.Wettio Papmn daha bili 
aflld ,.,ıerd• bahaetmeıi, Molla 
Beyia caaam 11ktı. Belindeki IA
bm plın arumdao çıkardıta 
kubbe camh Piryol uatine ba· 
karalr, •btehıi bir taYll' aldı: 

- P... ef•dimls. ili ma• 
ka.ıan fada iııal etmiye ıe&
..... Sebebi da•atiml beyaa 
b11J11n1nuı da, rah•at talep ede,. .. 

DeclL 
Damet C.Wettba pa... esile 

b•Dle eewap •erdi: 
- Eatajflrallah ef•dlm •. 

Makamımısa billlda ıenfbabe 
olayonaau. DaYetiniıe 1•1ln• 
Hbep ana iftlyakbr. lapllah, 
bundu IODra bmerl bu ıereften 
mahrum bırak•aym11. 

Sahip Molla, ba llzlerİD ma
DUUU ••rlaal intikal etti. Yama
daki yalcLıb Hbpamn Dltlblde 
..... albla ..e,. kutumau, 
ceblae yer19fllrlrbm 

- A. baim papm.. Bilmem 
batarlar ·-11?. y ~pi .,, ... 
··~uta ete........ """ 
IAI) ta ...... lnıJwkea, dliniı 
• ., .... ftnliftlm. ..... ...,. o 
........ pllp plmapr. Efklr 
Ye ............ ,. mlclabale ... 
mek ld•ı•• laaclcll we balda 
...... Aaalk.. .... .,.,. 
btmaım iltU .-. ••t ı. 
w.ı.. .,..,.. ........ 8is (aa.. 
ni ala .. ) ra ... ..- (Dem 

Adzl) de wllllt ···-· .a..1r. ltitirorm ld, -... (brba IUlıa. 
nl) ~ balanaalar ( tabiri liua ) 
taraftan lmitl•· ....... ., ... 
bislere artak duadu bqb bll'fey 
kalmalDlfbr .. aDalaa emanet olu
nu... O.mit Yet ylrlJll •ermlftl. 

AhdDllaamit, ba mlltkaba ... 
tlce.W .. barmhkla bekliyordu. 
Baaa b1aaea Molla be, tld.r 
sltm•ı C.lllettla pap (buan 
.. bine) 1• kotlu. Molla beyle 
aralanada cereyan eden ilkleri 
aalatb. Soara da: 

- Ba adamın lıt&ae Yarm .. 
mak.. keadl llallne bırakmak d .. 
ba mba.tp olacak. •• Diye bir de 
mlttalea beyaa ederek Abdtdh .. 

tedarikini 

midi bOıbütlln endlte içinde bi
rakb. 

O tarihlerde Abdtllh•mit he
ni• meYkiindea emin dejilcli. Bir
birini mOte•kip laal'ec:lilea iki pa• 
diph n taraftarlarından çekini
nlyor •• er, ı•ç bunlann intikam 
alm~ hevelİD• dfttec•ld•rini ua
dedlyordu. E .... n mulıitiacle b .... 
lwaaalu da hblclra bu blllerl v .. 
rİJ•, onu ••ham içiade ,..U. 
makta keadU.ri için bir meafaat 
flrlyorlarda .•. 

( Arkuı Yar) 

Zlhrewl haa
Dr. Muhip Nurettin tabldar. Baba-

a11 caddetmde Gayret tatflphanesi 
ittiıaltnde 9 dan 6 ya kadar. 

Dabl11 va çocıak 
Dr. Clallp Hakkı haata akları. Saltah 
ÜfUa eYlade (Tepkapl Tnm. C.. • 
Cama, pazardan gayri 2 • 6 rıuaayene
hanesl nde (Aksaray, Etem Pertev ec
eczul ar a ıokak 11 

Operatlk U-
Dr. Mumnmer.......,........,. 

it h .. taııtları müteh&M1111. Barblred• 
tramvay durafl kaqısan4a No M. s .. 
h n Cumadan mada ber,aa 14-!0 Y• 
tadar. 

-~----Dr. AIHnet Vlctl•nl..r.ı V.....ıl 
lerde Letafel apartımananın B" lnol kat 
9 laot datreala• nakhtmlftlr. Cam .. 
daa_maada herıfln 8 • ıs Ye 1' • 801 
kadar, puarteıl gınlerl meec ntdlr. 

zeri e ıık n ıarif tadın ve erkek 
elbiaeleı:i ehnn fiatla yapılıyor. Yeni 
poıtah•ne kartıatnda Enurum ban 
numara: 5 

IUHTELi F 
......... aucuq..J:sr .. :::;: 

lik en nefis alatuk& n alafrang 
ıacuklarımıı •ardır. lir Ula tıaorlbı 
ecUnis. Balıkpuarıncla Jlnır oartllI 
kapı11 Urflll~ t ....... 18 

........... v ........... 
Ticaret mektebinden m•u•m, fraa. 
ıııca btlirlm, oa ••..t•btri J1kHk 
mUe8fflelerde ,. .... -~iplJLte ba-
lundum, kuvntlf bo ~- Tar
dır, berbaarl bir •ulle4e ..... il& 
Soa Poıtada Adil 8-r• talarlna 

CUt" albrewf mOraoaat. 
Dr. Fe,al Alunet la•*"'• •• ----------~~~~ 

tahuıııı. Herrfln aabahtaa ak.tama .. ,... =--== 
tadar Ankara caddeli F.,U Be1 laaa tar bfrooll tlmHlerl .sn,ıa ...... 
No. 48. Tel. 28899. ------ Jılerkeıi Fatihte tram••J ..U.ut aa-

ı._ ~ ..... mara: 14. Şabetl .Beraatta Otoalv-
Dr. Celal Tevllll tahldara blrlael bap a,mara: 80 

ııaıf mutahatıııı. Strkeol lluradir• 
wtd•l Vl1ana o&ell kaqınacla No • Unlkum .... 118 ......._ :':t 
lalrlfla •at ı.t - ıa. zerine eh••• flatla r•al foter, kadın 

DIŞ TABIBLERI 

Açı b Wr-.~ .. Tellllll ...... Arif a.U.. 

ita bllrlaen, • Atet batta '" bir- Babçekapıda Ertutrul mafuuı kaı
eoJdUamaıa, seplif Yak'alana fllllld• Kuappn laaaı ı laol taı. s.. 
aca, tatlı, fakat lıer halde fabar hdaa maada herıtın hutalanm kMlll 
" ..,., dolu ıafhalaruu caalı ecler. 
bir ..... u. ....... ... ktar. .... -----------
laanlrini tebrik. .. rr1a1 falrellm .. .,.. •• Tellhl Ollll 

Baboebpa, Selamet ifan, ıtnel ta& 
Nlrorm. Ylrlli '-1 kwufla No. ı r• nakletmtıttr. Bergtaa e daa 
kltlplaaa..U.. yalapll alar bir akpma kadar bilW&nnı kabal t4•· 
kitap tedarik et..ı. olaak Ye 

s-ç bir kalemi tepik eclecek
llab. 

1 

........ Hl ........ ~ 
ı N-' 8. apartman kat 1. beflGa ıaat 
9 claaı 201• kadar, ve fevkalade ahnl· 
d• ı.oelerl dahi lıutalanaı kabul ecl• 

il. SAIT y== ~i' 
Peqembe n cumarteelnclea maada 
laeqfln 10 daa ı,s e kadar lıuta1ana 
kabul ve tedaTI eder. 

llllny•mln ı....._ 1\i:-'i.r~'! 
sabaa .. ı uhibi) Gecllkpaf& llOMllla 
IOkak numara IO. Kabul patları 9-18, 
2 den 10 ye kadar. 

1$15 00 
,.. 25 
., .. 05 
2716 • 
800 

ıapkaları .,., bllumua ppb tamiri 
içi a mil11Heemfıl dyaretf nf ı tuar-
raf11D a111 temla ve lddlalBlSI llbat 
eder. Balaoekapa t•kerol Raea Bekir 
k&l'fııınd& aamara 84 

ler n hır nevi mutena ve müatea11.& 
lUkı mamulMa. .Elala6ail namaras 18 
Taub Ba1dar 

..... 'Ilı o •• "8nl•.....-· ...•. 
llkarplal•riaüa •daka ablUlıt Cll 
Dlvaa1ol• autmk ........ ,... 
IUl..Unde 81 ·8 

t - -· tl&alar) ....... lld .. 
ntiri4111r. 

2 - Bir illa bet ....._ IUN&tlr. 
Kalın yaıı iki satar 1afdir. 

3 - Her 1&tır •• af81a 4 kellmecllr. 
4 - llf.nlana bet utardaa fada 

her utarından amca .,,.,dald 
ftader al& u. 

5MtarUafk· ......... 5 ....... .... .. .... .... 
1 Aflaja • Kr. eo Kr. 
s it . " 
il • 

-.. ·- " -. 
••• -,, •• 

• 
• 

• 
• 

1ap.11, buhran ve lla1rınn dOtUll9rlk ıizt 
en ucuz "'81 verecek yıglne tiearetllanıdir 

Balcdar ••t-. 1akmcla tamamile terki ticaret 
...,.nna 11181 ..,mvcar. 



23 Kanunusani 

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratı 

BAHARAT 

\ 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNI 

vo 

LEZZETiNi 
Yalnız ç A p A MARKA 

kullanmakla temin edebi irs:niz. 

Baharatını 

ha i • • z sti 

SON POSTA Sayfa 11 
~ 

Kenefc'eri 
1 ' 

SAÇLARI 
Kuvvetlendir:r. 
Muhafaza eder. 

Uzatır. 

bn~ın yağlanmasın 

ve kaş nnıayı izale eder. Ecza· 

nelerle ecza depolarında !atılır. 

AN iN 
AN i N 
AN iN 
A i 
AN i 

,MÜHiM FIRSAT 
Türk Terzihanesi 

iBRAHiM HAKKI 
Bayram mllnaıebetile tenı.ilfit 

Kadın mantoları 
Erkek \re çocuk 

elbiseleı·i 
Bahçekapı TramvaJ 

caddesi No. "50,, 

OLM 

= 
90derece Şark 'e garpta nnirfna tesadüf •dll ez., 

BütUn gliı.ldcler ve ıtriyat mütehasaulan 
bu ncfi• kolonyanuı P•THtqkilrıdırlar 
T:ıklltlerinden .ulunınız.. Haaan Ecxa depo•' 

bir harikai 
&an'attır. 

BİLAL.İARMEB 
Gazete, i 

Bayramda yalnız HİLALİAHMER gazetesi çıkar. 

flAnlarınm 
Hilaliahmer 

gazetesine v rm kle 

ı hem müoısescnizl 
tanıtmış, hem de 

Hilaliahmere 

-----
Bayramda bfttnn gaıeteler yerine yalnız 

Hilaliahmer gazel si çıkar. Bayramda en 
kuvvetli neşir asıtaıı olnn Hilaliahmer 
gazetesi, HAn için en mühim ve kuvv tli bir 
fırsattır. 

Hilaliahmer gnz.etesi yalnız fstanbulda 
değil Türkiyenin her tarafında sablır. 

İlanlarınız için: 

fstanbulda Yeni Postahane karşısında 
Hilaliahmer anhş deposuna. Telefon: 22653 

Son Posta gazetesi idarehanesine: Tele· 
fon: 20203 

yardım etmi' Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 
olursunuz. IUinat Acentasına: Telefon:· 20095 

Fiatlar: Son sayfada santimi 30, sondan 
evvelki iki sayfada 40 kuruştur. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaa Komis
yonundan: 

15 milyon fit tabettirileceğinden tah'a talip olacakların 23-1· 
933 pazarteai gtınO 1aat 15 te Ml\bayaat komiıyonuna mllracaatları • 

• • 
MAK 1 iN 

~ ,' - . . . . . ~ ~ ·-.' - . -- --.!" -< • 1 • - ' . -- . ---..-..-.. . . ~ .. 
·~· ,,;; ~ .... . . .-. . . 

' 

ALiNiZ., 

iyet e az r a z. 



12 Savfa ~ON or ST A 
~ 

Beyoğu'nda 

EOYOK MA~AZASI 

.... _ ...................... .._ 

Bayram münasebetile zevki seliminize 
muvafık pek elverişli fiatla tedarik 
edebileceğiniz gayet zengin bir ınanto 
ve elbise koleksiyonu hazırladığımızı 

arz ile kesbi şer f eyleriz. 
Yaka v koı "'apa'tlen 

b yaz plkndor'cıan aly h 
A~GALEN ROPLARI 

. ~ 

-

RA.MLI 

o 

C!T1 

. 
'""'• \&. 

drd{}(} 
rJ(CJ dO!dU/1 

1 
Bayram Hediyelerinizi 

= veri -
Pazarından ahn z 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, haztr elbise, 
kadın çantası, k dın ve erke çorapları, 

eldiven, ş pka, kundura, ıtrıy t ilA.. il ... -=-:. 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif 1 tanbul: Babçekapı Sa w am 
Bevoğlu: İstiklAl caddesi 

•• 
G L 

Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıc 

rengini 
Simon Kremi pudraaı 
vo • bununu muntaı:ııım n 
f•timalile temin edcbilltal
niz ki bu sureti cildin te
mizlenmesini yumuşatmaaı 
.,.. bealenme•l gibi üç mak
sadın huıulüne yardım ed r 

' 

1 
,, ( KREM SIMON ) 

B yoğ 'n a 

Son Posta M tb ası 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netriyat MüdOrO r HaJll LOtff 

HARİ~A~A~ . HAAIKASIOIA 
CUNKU 1 NHISAAIN KONTROL.U ve AE.~Mi MÜHAÜ ALTINOA 
• F't 1 LAROA DİNLENDIRİLME.KTEDIR. 
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Dinlemek istediği~n~iz~i~,~~ 
ona gösteriniz -
lşıkh Otomatik ıskala üzerin· 
de göstereceğiniz her istas. 
yonu mükemmel olarak işi· 

tebiUrsiniı. Tek bir duğmey\ 

çevirmekle bütün vrupa İs· 

tasyonlaramn temiz bir seda 
ile ve bir birlerıne kanşma· 

dan önünüzde resmigeçit yap
tıklarına şahit olacaksınız. 

oc kları ızı 
Bayramlık e bises·ni 
ne e yaptıracaks n z? 

İpekiş çamaşır dairesi 
çocuk elbiseleri de 
yapmıya başladı 

Fiatlar hayret 

edilecek kadar 
ucuzdur. 

lpeldt yllnlll ve 

ipeklilerinden 
~-.. ,, 

her tllrlU " 

Çocuk elbiseleri 

Her nevi çocuk ma to
ları, çocuk şapkaları, 
çocuk iç çamaşırları, 
çocuk eşarpları ve saire 

•• 

İpekiş'teki model eri görmeden 
son kararınızı vermeyiniz. 

1 
Poıta ile k~taloğumuzu vcı 

ıipari5 varakamızı isteyiniz. 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: İstiklal cadde i Po ta sokağı No. 1. Tel. 4t429 
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