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- ım. i ..... er, Hi..ayel Etfal ,,. 
Fırk... lft.mal muweaet tep l•b 
bu lııaJr••cla epeyce ld .. u zia yil
aii•ü ~dü:-•İlf, kalan tef,at e1le
,;n1 n•fmtff•· Ha lu'Wa:na ini ı •)'lr 
müesseııel.::rl e daha fazla a.ikad.ır 

•imaları bi ha.ua fU buhranı. :ıa• 
manda çok fizımdır. ( 600 ) bin fa. 
\an t.ll• bir •ilnlik f•Y par alannı 
J3111 bir llayr•• wiiai ... r tır .... 
bu miı:ueaelere yardım ebeler bir 
ıünde ( lO ) bin l.ra para top!anır. 
Bu para Re de latanta!un hütii11 
kl~mlerf, fakirleri ırevi11dirile
b lirdi. 

* 
1) 
~ Bey ( Reyuı.t llalk apaıtıauı 

- TopJraprde 29 n•ecfeırb?rf 
tevaa.Sa c l pa ., . ., hkarapuYtt 
Cemiyeti Y .ll' Bu cem yet her baJ• 
ramda b7rkaç yiiz fakır fakır çocu~u 
ye -llleJ· ttevia:tiriyor, bu,lara &•laı· 
st-, ça ua,ır daa tıyor. Her aeıııtte 

böyle b r teşekkül olsa iatanbul'tııa 
içt.mai muaYenet ıfİ k6künden bal-
ledilrni.f olur. Her aemtin :&easinleri 
böyle birel' aıilıtaaeH yap naha.arlar. 

* lrfan Boy ( Beykoz Yahköy 
ek nl(IJ,çi ha1ın 34 

- Kimıeı·z çocuklar, bu maaum 
yavrular hiz ıııcir. liirçoklarının ba
baları biza lluıün aerbest bır Yatan 

y rah •t lıı>ir hayat temin etmek ıçh 
aerhadlerde ölmiı1 erd r. On'ann bu 
yadigir!armı terf b etmek içi mai 
bir vazife~i•cfv. Zengiıılerim :ı l.al 
ve Hktl Jerinde ol•abr milli Ye 
dini bayr•mlarda keaelerin·D at z'a· 
ra n aç ... b •• baaluı aewiaoirmelı
d.,Jer. 

Otallo T arnsili 
Yunaaiata • 111,lk tnjecli 

artisti M. Gawilic&.le Ertuinl 
Sadettin taraf ada lauarlanaa 
(Ote!lo) temailinia 80ll pronsa 
din ıece JaP .......... Bw pnftda 
pzeleciler. phrimbde ~ 
iki Y unao kumpanyuanm ıejislr-
leri. artiatler nı daYCtliler 
bulunmaşbw. Yana akpm bir 
gala silvare olarak Opera sine· 
masrnda temsil edilecek olan 
Ole lo; yepyeni bir ,eln1de •lı
neye k•ıealrhr. 

YamıaC?lık 
Bu Yerli San'at Ôlüm 

Tehlikesi Geçiriyor 

lat.anbalun en eski 7rrli san'· 
atlerinden biri elaa yazmacalak 
aon zamanluda büyük bir tehli1<o 
ıeçirmektedir. Ene!ce yazmacıl k 
aayesi.ode memlekete her aone 
binlerce lira iirİycrdu. Fakat 
timdi yazma ibıacauaıı~ durmq. 
lnı para da ael&ez olmuştu. 
Çiiılkil 1stanbulda yap.Ian yazma 
Laıartolu. yazma yorgan yialeri. 
Jemeniler., bohçalar ve aaireoin 
ancak yüzde onu memleket dahiiin
de aarfedilmekte, mütebaki Jfiad• 
dokaanı S..biltan1 Bulgariatu. 
lraa •• Arabiataoa ilu aç. olun
makta idi. Fakat kontenjan lis
teleri ha rla..,.ken Tiiıi: )'Bzm• 
larmın ihraç edildiği memleket
lerle taku Yaiyeti kalmmnı!J, 
IMı ythden de evvelce ihracat 
yapt ğımız hükümetler Türk yaz
malarını ithal etmemiye başla
ID şlardar. 

btanbulda bu yüzdH yüılerce 
aile geçinmekte idi Şimdi ise 
ihracat durduğundau yazmacılar 
büyük bir s kıııbya düşmüılerdir. 
lk.uat Vekllelinin bu cilıeti 
naz.arı dikkate alacaiından emin 
bulunuyoruz. -----

Darülfünunda 
Asistanlar Tekrar Vazi

felerine Abodılar 

Acaba Kime 
Kısmet 
Olacak? 
Düyunu Umum~ye Binası 
Hakkındaki Şayia,ar 

Mevsim sizdir 
Dilyano Umumiye binammr 

maarife devredilttek hir lwk 
Ko!eji veyahut umumi bir ldi
tüp&aa .. ya?llanğt _,.w fta. 
Jetin bu binaya nakledi!eceği 
•akloacla han teYler yanlck 
S.....,et ul.ibi Wr au.. 
ağreadijimize ıiıre ....,_ ).ep-
m birer ta•mWI- ibarettir. 
M.&ye Vekaleti lıemk bt"I bir 
kaıw wermİ:I dcjiklir. em-. 
mubddorab .. ı:.Jerde tayia 
edilecektir. 

lstanbui' da 
lngiliz 
Casusları 

Yeni Tefrikamız 
Yakında "5- P-'a. tla lııeye

c- 1 bir telrilla ekt1pta•-. 
Yeai tefrib_.. i.aUia Lt~li
ee.a $e. ria tePi.A!mm r....w •• 
nefer yaptığını. tdmferi ıaacflrdı
tın• bütün euariI• öiftAecel&ainiz. 
Yeni tı:frikamız ai:ıl ıonu-. kadar 
heyecanla ıürükliyecelrtW .. 

Yakında Oarnlfl'MaJ faktiltelerile, bu& 
yftkaek mekteplrrdekl asistanlar 
çıkaralrwştı. Mesele Maarif Ve- "'.,_...,___,oi•• ..,., ................ ~------·-·"""'= .... "-~- s~all!l!!!iw1 
k.Aletine aksettiğinden Veklfet biidirmittir. Asıstalllardaa hemen 
fakiilte' ed• .. ·üksek mekteplere be• ai tekrar ~lerine alm11trflanl r. 

..., ı ~ u.
1 

U-1-'ia ra .. 01mn ..._üzcle-bir emir gaocfermİf ve pn resör 1• n~ 
Maltı.. ra-ora tatbilır ediliaciye ki ders aeııe9İ hptda t.t•ik 
kadar 9Jc ... nrnrş e~att uistaala,.. edifeceği hvmfe ıörfemwefr-
teknr y~ , rinde h:rak imalar• tedir. 

Yeni Park 
Su tanahmet Güzel Bir 

Parka Kavuşacak 
Be'ediye Ayaaip ile Saltan

ahmet aras ndaki meydanın park 
•aline pvirümesİlle lı:arar 'ftl'mİf 
Ye ite bqlallllfb. Ameie ba~ram 
elmasın rağmen parlo. taazi..ı 
Ye ,ollarıa ~ılmanle metgal ol
maştar. hkbaharda Sultaaalrmet 
gfirel bir çiçek parkına kavuşa• 
eaktır. SuTtanahmetteki bnı dük· 
iAo ve ev sahipleri bu par~ 
tlolayısi. e mülıderini d .. a fala 
lira getirececeğini ve kıymetleri
••n artt:ğ nı aöyliyerek ıevinmek· 
tedirler. Bu· meydana Baıvekil 
l.m~t Paşanın bir heykelinin 
.tilrilmesi için de Befıediye nez
tlinde teıebbiiste bulunulacakm. 

lnkılAp Kutuphanesi 
Beyazıt medresesinde açılma• 

a:m1 lrarar verilen fnlnllp klf0p
•anesilt:11 l>iitüo haz rhlrları ik:nal 
edileiftir. Kitlphaae lritap iti
ltarile çok ftllgİlldir. Hemen her 
liMB<lan kıymet i kitaplar temia 
edilmiştir. Ancak tahsisat bulun-
mad ğ için bütün hazırbldar ik
mal edilmiş elmas na rağmen 
açılamamışbr. Belediyenin (9J3) 

f &üfçesine tahsisat konmuştur. 
ICiitiiphane ltaziraacLt obyacu
lara açılacaktır. 

Trahom 
Şehrimizde Birkaç Musap 

Gör:Jdii 
Son zamenlarda ıehrimizde 

bazı kimsele.ria trahom .. ıtalıja• 
na tutllldulfsı ,lrOlmtlştk. Be 
hastalar d~rbar haıtaneye yabıJ. 
m şlardıt.. Fakat sahba• ..udOrfl.. 
jü bu vaziyet karpaında llemen 

ı tedbir alarak hastalıiın air•yet 
1 imk .. l•1B?• 1 1 • Pi \nw. 

ismet Pafının Teşe!dcOrD 
Aakara, 29 (A.A) - BaşYeldl 

l.met Pap Hırelleri aeyabatta 
•lcWdan tebriklere .,..., ayn 
cenp veremedilderiaclen te,ek
lürlerı.in iblAt u Anadc. la Aj_. 
aım taftit a.,u.,.ıfl•d r. 

Maarifte 
Islahat Tedbirleri Nasıl 

Tatbik Edilecek ? 
Ankaradaa tefarimize aksedea 

yeai laaberlere gire Maarif Vekili 
Reşit Galip Bey Marite eASla 
ııJahat yapmak azmindedir. Bu 
ıalaiaata e8U e:limıak lıaere tetkii 
edilea lcomİaJoa faaliyetine el. 
wam ettiği gibi maarif müfettit
lerine de ban la'ftiyelerde ı..
luoalmuıtur. u-ı müfettifler 
maarif mDdUrlenle. liae ve orta 
mektep mldilr •e moaı;imlerinin 
mesailerini 1m•"- la;dp ede
'9ıeklerdir. Vazifelerinde muvaffak 
alamıyu maarif miidürleri'.e. lise 
_... •• mulimlm hakkmda 
cezrt kararlar abnmaa muhakkak 
fÖriilmektedir. Y apalmaı~ zarurt 
pülea tayin " tebeddiiller 
haziranda tesbit edilmiye başla
mcakbr. Bu değifildilıı&tt ağus
tos aihayetlerine doiıu tamamen 
belli olacaktır. 

Bahkçalann Bir r.1rac1atı 
Bahkçılar belediyeye müracaat 

ederek bal1ktarda11 al nan oktru
ya •ergisinin indin1mesini iste
mişlerse de belediye buna imkAn 
olmadığım bifd"tımiştir. E ah'<ç lar 
ıimdi lld sat Vektletiae müraca
at edeceklerdil'. 

Üç Gazete 
Kapahldı 

ŞebrimWle fsm:ua ela1'ak "1sa• 
iç m aab a...tdl ma '-t ••
mucibine• kapat.lmıtbıt>. 

S...lu Pat. P. S. T. w Kankan 
•aiacleki ıuetelerc!i.. l1111lar•n 
l k lkiı·atn ıahiplerl evvelee tir daha 
pse~ecllik JllpamıyHak ~ekiWe 
m•hktıa ol ..... udr. K11nba .... 
teai de imtiy.azını Frana zc ı olarak 
a dıiı bil de Ulr kçe JHı: neı ett ·tin
tl:a .... ,. lutpabi•r ı••· 

ı---~n Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasarı Bag Digor Ki: J 

Ç.P•n W 



30 KlnuuMa~ 

H e.rgüo 
Dünyayı 
Meşgul Eden 
~Meseleler • 

Dünya hldiseleri, 914 aenc· 
ıindonheri, en bld, en merakla 
Ye en feci şeklini almlf bulunuyor. 

Herglln Avrupadan, Amerika· 
dan, Uzak Şarktan gelen haberler 
heyt-can verici vak'.a.larla doludur. 

BuıDnkD dDnyanın nereye git· 
tiğini anlamak için bu bAdiaelerin 
•heınmiyetini kavramak, · aeyrini 
takip edebilmek llzımdır. BUtnn 
dtloyayı saran bir buhrau var. 
Fakat bu buhran yalmz lkbsadl 
•• mall değildir. lktaaadl buhran 
bir takım ıiyaa1 meaelelerde 
ortaya çıkarmııtar. Biribirine, bir 
zincirin halkaları gibi bağlı bu· 
lunan bu meHleler buılln bDtDn 
devlel adamlannı endiıeye dü-
tllrecek bir ehemmmiyet alou9br. 
Her millet, kendine haa bil' buh
r-.ıı içindedir. Bugllnldl dünya 
Yaziyetini anlamak için buglin 
•illetlerin karıılaıtıldarı mesele• 
leri kuı bakııı bir nazarla tetkik 
•tmek faydalı olabilir. 

Dl\nyayı meıgul eden mese
leler nelerdir ? 

1 - lkbNdl Ye mali buhran: 
Bu buhrana çare bulmak tlzere 
yakanda Lflndrada beynelmilel bir 
iktlaat kongresi toplanacaktır. 

2 - Borçlar meseleai. Avru
p~nıa .Amerika ya •• A nupa 
milletlerınin biribirlerine karıı 
olau harp 'fe harp ıonu borçları, 
beynelmilel mllnatebetlerde ge,.. 
rinlik doğuran hat bir tekil al· 
••ıtır. Bu meaelenin tetkiki için 
de Amerika bazı Avrupa millet• 
lerini, bilhassa ln&iltere ile ltal-
tf Y• Amerikaya dayet etmlıtir. 

•rt İçinde V •ıinıtonda cereyan 
bdece'lc mnzakereler neticeıinde 

u IDeıelenin ne ıekil alacağı 
'8tlaıdacakbr. 

3 - Çin • Japon barbL Mll-

Jletıer Cemiyetinin zafı kal'fJıında 
•ponya Çini parçalamak kara-

~uıa tatbika deYam edi1or. Onun 
QU kareketi Amerikada ve Ru .. 
Jada endiıeler uyandmyor. Bu 
bevzii harbin, yaran uzak prkta 
it Uyuk bir harp doturmuından 

orkuluyor. 

1 ~ - Si:ihlar1n tahdidi meıe
beaı. Milletler Cemiyeti bu iti 
•ile mu•affak olamamıft Avru

P•ya ıilihlaranı azaltmayı teklıf 
•den Amerika bile bDtçuinin 
Yllzde kırli ını ıilAhlanmıya ha .. 
'1tnıfıtir. Milletlerin mütemadiyen 
~ı lblanmaları, dllnyada, her an 
~fil&k etmek lbere bulunan bir 
0nıba tesiri yapiyor. 

tc ~ - GUmrDk tarifeleri, kon-
hJan, takaa meseleleri. BOtUn 

:ıetıer, harice karıı kalın tarife 
it •arları çekmiı bulunuyor. Bu 
lktbuğun içine çekiliı beynelmilel 

•adi hayalı felce uğratıyor. 
"• 6 - Almanya' da aiyasl buh· 
.,,~· Komünistlerle Naayonal ıo.s
IG liıtıer arasındaki kavgalar, her 
lik n Almanyada yeni bir değiıik· 
,ı\t Yukubulacağı hissini Yeriyor. 
~nya yeni bil' ıiyasr ve 
l>oh dl istihaleye mi rebedir? 
li nı aanc ları mı geçiriyor? 

[Resimli Makale 

l - H•rk•• iyi bir ptyaniı·, iyi 
bir mu•Udtln.. olmak lıter. Fakat 
yalnıı bu fte umanana, gayretini '• 
&Emini •arfeden muradına .rer. 

SON POSTA. 

a Çalışan Kazanır a "'"' 
1 

2 - iyi bfr İf adamı, iyi bir tile· 
ear olmak berlre.ln İ•tedill bir teyd1r. 
Fakat muYaffak olanlar yaln•• kaun
madan ~YYel ou it için yermesini 
bitenlerdir. 

111 
ı~-

3 - Vermeden a 'ına ı"a'l, f'Jcme<lcn 
biç l•mu. Her!ı angi bir i tf• munf· 
fak olmak iç"u de evv.li bizim 
aarfct lıekll~imix lbımdır. Çalıtma• 
dan, yoru·maclan, ulfetmeden k ... 
zanmak müınkltn detl 'd r. 

====::c...:=-====-~~_: -
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Gazi HaZretleri Izmirde 
Reisicümhur Hz. Gece Gülcemalle 

• 
lzmire Hareket Ettiler 

Antalya, 29 ( A- A. ) - ReiaicUmhur Hı. ni 
retiren GIHcemal Yapuru aaat 17 bU\.'Ukta Antalya 
önlerinde den.irledL Uzaktan ıehrin baştan bı\şa 
elektriklerle ıOılendiği a8rlll0yordu. Halk sandallar 
ve kayıklarla vapurun etrafını çevirmiılerdi. 

1 

•alili, belediye ve C. H. F. Reiıi Ye azalan, An
talya ye Burdur meb'uılası, birçok yerli ailelerle 
vapura geldiler. Gazi Hz. Batvekil Pqa •• Aotal
JaJıJar ile uzun müddet konuştular. 

GlUcemal wapuru gece lzmire dotru yoluna 
devam etti. lımet Paıa Hazretleri Antalya kaza
larını gezeceklerdir. Baı•ekU l.met Paıa Hz. refakatlerinde Antalya 

Meclis Reisi 
Kazım Pş. Konya'ya Gitti 

Konya 29 (Huıuıl) - Millet 
Mecliıi Reiıl Klıım Pqa ıehrl
mize gelmiıtir. 

Vali Vehbi, H. Fırkata reiai 
ye belediye roiıl Şevki Beylerle 
meb'uılarımıı Kolordu Kumandam 
Cemil Cahit, Fırka Kumandanı 
Veyael Paıa ve ıair zevattan 
mOrekkep bir heyet Mecliı Rei
aini istikbal etmiştir. 

Klzım Pf. ıehrimizde birkaç 
gDn kalacaklardır. 

Karaya Düşen Vapur 
lzmir, 29 ( Hususi ) - 3 gDn 

evvel Çeıme civaranda karaya 
oturan Yunan vapuru TOrk ıcemi 
kurlarına tirketinin bir tahli,iyui 
tarafından kurtarılmııtar. 

Bitlis'te ihtifal 
Bitliı, 29 ( Hususi ) - 27 

Klnunuaanl tayyare ihtifali felı
rimizde heyecanla bir ıekilde 
icra edilmiştir. 
rn ---
itibarile en mllhlm ıenedir. 

Bütün bu meselelerin gldiılul 
takip edebilmek için her milletin 
933 ıeneıine ne gibi yllklerle, 
ihtimallerle ve Dmitlerle airdiğini 
tetkik etmek IAzımdır. 

Hu tetkildmizi kuş baklfl bir 
görlltle, bir ıeri halinde bu ıQ. 
tunda neşredeceğiz. 

Hitler 
Başvekil 
Oldu Mu? 

Pariı radye>ıunua rece ver
diği bir heber• nnaran Alman 
kabineıi Hitler tarafından teıkil 
edilmektedir. Hitler ba9vekil ol
muı, Fon Papen ınuaYinlijini 
kabul etmiıtir, mamafib bu ha
berin doğruluğu tenik edileme
miştir. 

Bir Hastalık 
Hükumet Derhal Teşeb

büslere Giriıti 
Berut, 29 ( Huaual ) - Suri

ye ve Lnbnanda bq g6ateren 
bir ıarl ba1talığıa Ttırklye'ye 
airayet etmemeai için TGrk h6-
k6meti tedbir almıftır. Ttırkiye 
konsolosu aıılanmıyanlara Türki
ye için vize .erilmiyeceiini bil-
dirmiıtir. 

Irak Hariciyesinde 
Eski Başvekiller Sefirlik

lere Tayin Edildi 
Bağdat, 29 ( H'!suut ) - Eski 

Başvekillerden Nuı:ı Paıa Roma, 
Y aıin Paşa da Par11 aefirliklerine 
tayin edilmişlerdir. Aynca hari
ciye vezaretinde teıkil edilen 
ıark aiyasl itleri fubeal mlldür
lUğDne Ankara • ıefa~eti .kAtibi 
HOseyin Bey tayın edılmiştır. 

JSTER iNAN, iSTER 

Sıhhiye Vekili 
lzmirde Tetkikat Yapacak 

lzmir, 30 (Huauıt) - MaalA 
ya Balikeairde tetkikatta bulunan 
Sıhhiye Vekili Refik Be1 ba 
aabab ıebrimize 1ı•lmittir. Mumai
ley burada birkaç rlla kalarak 
tetkikat yapacaktır. 

Zelzele 
Atin, 29 (Huauıt) - Halkl

dlki yarımadasında gene ılddetU 
•• ıDreldi bir ıelzelo olmuıtur. 
lnaan telefab yoku da blltlla 
o civar halki korkulanndan açık 
yerlere iltica etmitlerdir. 

lrak'ta intihabat 
Bağdat, 29 (Huauıl) - lrak'ta 

mllntehibisani intibabatına baılan
mııbr. Birçok mıntakalarda htı
kümet namzetleri kazanmıttır. 
Birkaç gOn aonra meb'uı intiha· 
batı yapılacaktır. 

Bir Cinayet 
OıkOdarda Doğancılarda otu

ran jandarma mDlizimliğinden 
miltek~it Zeki Ef. kayınpederi 
olan Üsküdar poatanesi memuru 
Zühtil EfenJiyi ailevi bir geçim• 
ıizlik yllzDnden tabanca ile 61-
dllrmOftllr. ----

Madrit Sefirliği 
Muhtelit Milbadele Komiıyoou 

Reisi Şevki Beyin Madrit Sefa
retine tayini tekarrUr etmiştir. 

İNANMA! 

e,
7 

tarafta bir endfte ve merak. 
-d d - Amerika' da !~sizlerin 
hu~ l 12, dDnyaC:a 30 milyonu 
'1t d u. Dünyada· çalışan işçilerin 
bıa~ua biri işsizdir. Bu işsizler 
"• n~n içtimai bir afeti halin
~ ınılletlerin hayatını tehdit 
11ıur.:'· b Şimdiye kadar hiçbir 
butarn u içtimllf derde çare 
llt6te:d1

: Ne olacak? Bu işsizler 
ttk •dıyen böyle arbp dura-

nıı? 
Adana ıaaetelerinde okudukı Gzere l'ilneıe konan bu renkti ye narla kumaılarıa 
"Grçenlerde Menin t"flmriitG11e çıkardan yedi •an· kuruduktaa aoara ae bale ıelebilecetinl keat.rm•lc 

---"----'~~~-----"-"----JJl--d1.k_Jw.ma,1.-Jl!.!!ik;.!!_kıahi•lik neticeai denize dOtürOlmOt fGç bir t•J' detildlr. 

Sayf 

Münderecatımızın 
gıından dercedile 
lir. 

Türk- Yun 
] icaret Müıakeres 

taa Uğradı 
HUkfıınetimizle Y 

arasında Cf'reyan eden 
mUzakerHi Yunaniatand 
edilecek en•a Uzeriod 
ihtillf yilzündon inkita 
m ıtır. Murahhaslarınuz 
gt\ne kadar fehrirnize av 
cektir. Maam.ıfih Yunan 
tnllzakerahn tekrar baıl 
l\mit etınektedir. 

Osmanlı Bor 
S. Şükr . B. iki 
Sonra P arise Gi 
Ankara' da bulunan 

ŞUlcrll B. bu ıabah 
gelmiştir. Mumaileyh 
ıonra t.aki Osmanla bor 
kındaki yeni mukaweley 
mak llzere Parise bare 
cektir. 

Bir KömUr Hırsı 
Mehmet iıminde b. 

Topanede arabacı Şe 
baaından kömllr çalar 
lanmııtır. 

Kazanç Veli 
Yeni Kanunda N 

Esaslar Var 
Şehrimizde bulunan 

Encümeni Reiıl Haaan 
Yukubulan beyanabnda 
ki : 

- .. EncOmende tetld 
ve Mecliain ilk içtimaıad 
edilecek olan Kazanç K 
yeni metni her noktad 

Verıfnlo niıbeti bir 
miıtir. Beyannameye ta 
leflerin lehine mllhinı 
Yardır. Karine uıulile 
tabi mllkellefler lehin 
ıabal karinelere meyda 
mamııbr. ltiraı Ye tem 
)erine hakkı kaza 
Yeni kanunun tatbik 
ilinden daha kolay v 
lefler için daha faideU 

40000 İste 
irak btikftmeti 

le} d Cenaplan Irak 
hissemize mukabil bize 
icap eden 40 bin lngi 
hllkOmetiruize teYdi et 

Şeker Fabr 
Eakiıehirde açılac 

fabrikası için bu ıen 
olarak 11500 d6n0m p 
lecektlr. 

Bir Sabık 
Bıçağını Çekerek 

cinin Üstüne 
Siirtli kar Kimil 

aabıkalı evvelki glln 
da Şak il' efendin in 
taarruz etmİft blltiln 
yere indirmiştir. KAml 
aonra bıçağını çekmiş 
efen dinin il zerine y 
F< k 1t sabıkalı ada 
hadiseye meydan kal 
kalanarak Adliyeye t 
mittir. 
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• 

Memleket M anzaralan 

Çankırı 
Tosyanın 
Pazar Yeridir 

j • 

Çankın, (Hususi) - Kasta• 
monunun T eısya ka1aıı öteden beri 
pırmç zeryiyaHle meşguldür. 
Pirinç~eri her tarafta büyük bir 
ıö:uet kazan:nıı olan bu çal r ıkan 
ıe':ıir, prioçlerini Kaatamonudan 
daha ı.iyde ıehrimize ihraç et· 
mektedir. Ziraat VekAleti ıon 
senelerde Tosyanın prioççiliğine 
liyık olduğu ehemmiyeti vermif 
Ye T osyaya .. çeltik mütehassıalarl,. 
heyeti göndermiştir; ayni zaman
da Toıyaya çeltik döfım• maki· 
neleri getirtilmiıtir. 

Tosya arazı sinin prinç zeriya• 
tına e)yeritli olması bütün bu 
civarın priaç ihtiyacını tatmin 
etmekte Ye T osyanın lktasadl 
hayat Ye refahını da daima 
ayakta tutmaktadır. 

Toıya i•tihsal ettiği prinçlerl 
Yillyeti olao Kaatamonudao zi
yade ıebrimi:ı.o ıevketmektedir. 
Esasen T osyamn bUtiln iktısadl 
ve ticari muameleleri Kastamo• 
nudan ziyade Cankıriledir. Bu 
vaziyetin i:nil vq sebepleri ara-
smda en mühimmi yol meselesi· 
dir. Çünkü Kastamonile Tosya 
arasındaki yol çok uzundur. 

Buna mükabil Çankırı· Tosya 
yolu daha kısad r. Ayoı zamanda 
şehrimizde tren bulunması r-irinç
lerio diğer vilayetlere ihracım 
kolay)aşt rmaktad1t. 

Tosya 93~ senesinde 5CO çu
val yani J00,000 kilo ı:irinci Kay• 
ıeri, Sivas, Ankara, Eskitebir gibi 
tren güzergabLırına ihraç etmiştir. 

Hu:Asa Tosya ile tehrimiz 
arasınd3 ti::arl ve iktisadi nok· 
tal nazardan bDyük bir yakınlık 
•e irtibat vardır. Çankrmın pazar 
ıilnlerini ve pazar yerlerini te
ma mile Tosyahlar doldurur. der• 
sem mübalAğa yapmıı olmam. 
Bi.hassa onJarao pazar yerlerinde 
lisanları 'fO şiveleri hemen bariz 
bir ıekilde anlaı:lır. Tosyahlar 
pirinçten başka . meyvelerini ve 
dokudukları kuş:ı!darını da ıehri
miz pazarlarında satarlar. Buna 
mukabil pazarlarımızdan tiftik 
al rlar. Eğer Çankırı • Tosya yclu 
muntazam olsa ve bir ıose 
halini almıı olsaydı Çankırı· Tosya 
licarf ve iktisadi faaliyeti bu-
gün:<iioün lıirkaç mislino çıkardı. 

Türkigenin 
En Verımli 
Toprağı Nerdedir 

Türkiyenin en verimli topra• 
i nın nerede bulunduğu hakkında 
yap lan tetkikat vo tahkikat bir 
aonedenberi devam ~tmekte idi. 
AlAkadar makamlarıo Yardığı ne
ticeye göre en verimli ve en f e-
yidi topraklar A1pullu civarında· 
dır. Bu arazideki k6yJOler de 
pancar ıiraati yapdıkları için top
rağın kıymetini arttırmışlardır. Bu 
haralide bire :l6 mahsul alınmak
tadır: Eskiıehir, Sıvaa gibi zirai 
mıııtakalarda da teker fabrikası 
kurulacak olursa bu havalide de 
pancar ıeriyab yapılacak zaten 
feyizli olan toprağın verimi artta
rıl .. caktır. 

Türkiye topraklannda vasati 
Yerim miktarı dört, dört buçuk 
nisbetindedir. 

Adt.nada Hırsızlar 
Adana (Hususi) - Ramazan 

mUnasebetile şehrimizde türeyen 
hırsızlar ayakkabı ve para çalmak· 

tadırlar. Bilh1Ss1 abdest almak llze
re ıoyunanldrm oaraları ve namaz 
kıJmak üzere ~a niye gi:enlerio 
eyakkabılan çahumaktadır. 
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Sıhhat Bahsi 
1 
Açık Hava 

Bandırma' da Kaçakçılık yok Ve Çocukların 
Uykusu 

Tütüri Zeriyatı Azaldı. Bir Senede Ne 
Kadar Rakı Ve Tuz Sarf edildi? 

Bandırma (Hu
ausl) - Kazamız 

mer bu ta tından 
mevki ve araziıi 

tütün yetiıtirmi
) e müsait olan 
Manyas mınta• 
kasından senevi 

( 100,000) ıJıo 
Kapıdai fibib· 
ceziresinden ı .. 
( 150,000 ) kilo 

tlltiln lıtibıal 

edilirdi. lstibıal 
edilen tiitOnlerin bir kısmı lnhiaar 
İdaresi tarafıodan, bir kısmı 

iso tUccar tarafından ~lverişli bir 
fiatle mübayaa ediJmeK suretile 
zürram elinde Uitün kcllmaz. 

hep11i s'lt hrdı. Dolayısile vaziyet• 
ten memnun olan zürrada gelecek 
sene için daha iyi tütün yetiş· 
tirmek hevesi uyanırdı. Fakat 

son zamanlarda zürraın elindeki 
mevcut tütünün mübayaa edilme· 
mesi veyahut satıfı bedellerinin 

Andifli'de 
Bir Kuduı Köpek 

Çocukları !sırdı 
Andifli ( Hususi ) - Merkezi 

kaıaya altt aaat mesafede bulu· 1 

nan Kasaba köyllnde bir köpek 
kudurarak iki çocuğu ııırmıtbr. 
Vak'a fil tekilde olmuıtur: Ka
ıaba köyünden on iki yaı nda 
Ahmet k ıı Şerife, evlerinin 
önünde oynarken ant olarak 
llzerine ağı ndan 1alyalar akan 
bir köpek hücum etmit ve vil• 
cudüniin muhtelif yerlerini ıı r· 
mıya başlamııtır. Şerifenin fer
yadı üzerine etraftan yetişenler 
çocuğu kurtarmışlar, fak at kudu1 
köpek kaçmıya muvaffak ol• 
muıtur. 

Biraz sonra ayni köpek, ayni 
köyden Halil ağanın on üç 
yaşmdaki oğlu Malik'in üze-
rine hücum etmiş, fakat ço· 
cuk can acısı ile derhal köpeğin 
boğaz na saralarak kendisini mü· 
dafaa ederken komşuları tara· 
f edan görülerek kurtarılmıı vo 
kuduz köpeğin başkalarmı ısır
mas na meydan verilmiyerek 
derhal öldürülmüştür. 

Yaralanan çocuklar, lstanbula 
f ön derilmek Uzere kaza merke
zine Ketirilmişlerdir. - F'. Ekrem 

Merzifonda 
Bjr Tarla Taksimi Yüzün

·5<1en Çıkan Cinayet 
Merzifon, (Hususi) - Gen· 

Yerg köyünde bir tarla taksimi 
yüzünden kanlı bir vak'a oldu. 
Serdar oğlu Adil ile bir tarlanın 
varisleri arasında, bir tarla tak• 
aimi yüzünden bOyUk bir kavga 
çıkb ve Yariıler Adili kama iJe 
ağ r suretle yaraladılar. Adil 
memleket hastanesine kaldırıl· 
mıştır. Adli tahkikata batlan
m şt r. 

Klramanda Yaymur 
Karaman (Hususi) - Aylar

dan beri devam eden kuraklık 
nihaye~ bulmuş, on saat müddetle 
fas.lasız yağmur yağmııtır. Çiftçi 
llCVİııÇ iç.indedir. 

· Bandırmanın umumi menzaraaı 
masrafı korumaması yhündea 
zUrraıo bu llmidi kırılmış, bu 
sene diğer senelere nisbetle 
% 80 noksan tütün zer'edilmiştir. 

K11çakçıhk Kalmadı 

Son günlerde kaçakçılık ta
mamile kalkm•ştır. ihtisas mab• 
kemelerinin teşekkiilü ayni zıı .. 
manda çal şkan zaıta memurları· 
mızın kaçakçılık hadiselerini 
ehemmiyetle takio eylemeleri ve 
bilhassa inhisar idaresinin köylO 

Çeşme' de 
Gençler Çok Güzel Bir 

Müsamere Verdiler 

C.:ı.ıavar piyealnd .. n Bir •ah '18 

Gani Ayhan, Mehmet Hilmi, 
Fuat OiuZ Beyler 

Çeıme ( l usuıl) - Sporcu
lar yurdu temsil şubesi geçen 
~ün Çeşmede çok güzel bir 
müsa111e~e yerdi Müsamerede 
srençlerimi& çok muvaffak ol· 
dular. Program çok aen• 
giodi. Htıkümet doktoru bir 
konferana verdikten •onn latik· 
lal marıı çalında. Scnra Faruk 
Naf zın Canavar isimli piyesi ıü-
ı ekli alkışlar araa ada temsil 
edi.di, bitbasa-ı milli tablolar çok 
alkışlandı Ye tekrar tekrar g~ .. 
terildi. Müsamerede rol alan 
Gani · Ayhan, Zeki, Fuat Oğuz, 
Mehmet Hilmi. Ma'ik kcrkut, 
İhsan we Ahmet Aeyler çok mu
vaffak oldular. 

Yurd temsil tuheıinin el bit· 
liğile çalışma!an çok iyi netice
ler Ye limitler vermektedir. 

Dicle Dondu 
Diyanbekir (Hususi) - ŞicJ. 

d<!tli souklar hüktlm aürıııektedir. 
Dicle nehri donmuştur. Halk Dic
lenio val.İyet.İDİ Myn sitmektedir. 

1 

dgaralarınım d6rt 
kuruıa tenzili 
Ye 6 kurup balk 
sigaraSJ ianali ka
pkçılığın men 'j. 
ne mühim bir 
Amil teşkil eyle
mektedir. 
Kaçakçıbk di-

ler senelere ui .. 
betle bu ıene 
% 99 tenezzill et-
miıtir. Gönen, 
Manyuve Kapı• 
dağı mıntakaların· 
dan inbiaar ida• 

resi tarafından mftbayaa edilen 
tütünler Bandırma tülün imalAt• 
hanelerinde iılenip lstanbul'a 
işlenmit tütün sevkedilmektedir. 

B:ı• Senallk Rakı S.rt:yall 
Şehrimizde bir sene zarfinda 

28993 kilo rakı, 5596 kilo mu .. 
g ayyer ispirto, 476 kilo kolonya 
ispirtosu, 583 kilo konyak, 58 
k.i.Jo likör 168 kilo ıarap ııarfe
dilmiştir. 3,830,0CO kilo da tuz 
sarfiyata vardır. - M •• M· 

T ekirdağında 
Şiddetli Kar Yağıyor Ve 

Bir Park Yapılıyor 
Tekirdağ, (Hususi)- Vilayeti· 

mizde iki gündenberi kar yağ· 
maktadır. BilhaHa Malkara köy
lerinde bir haftadanberi devam 
eden kar bir hayli kesafet peyda 
etmiştir. Karm şiddetli fırtınalarla 
karışık olarak yağması halkı 
üşülmektedir. Bu yUzden Tekir
dağ· Malkara arasındaki kamyon 
servisleri çok t Oç!e~miştir. 

1 eklrdalında t- ark 
Evvelce yapılan ıehir park 

ve bahçesi bıraı daha geniıleti
Jecektir. Eelediye 18 arsayı me• 
naf a umumiye namına istimlik 
edecektir. Bu arsalara kıymet 
takdir edilecektir. Bu suretle ı,ark 
ç:>k güzel ve cazip bir bal ala· 
caktır. 

T•klrdaOında Delf•"kllkler 
Sabık valimiz Fahri Beyin 

yerine Sinop Yalisi Azmi Beyin 
tayin edildiği söylenmektedir. 
Vilavetimiz mektupçusu Salim 8. 
Çorum vi!Ayetine, Baytar müdürü 
Zibni Bey Afyon viliyetine nak• 
len tayin edilmiıterdir. Malkara 
sıhhiye memuru Hayri Bey Mani• 
ıa •ilAyetino tayin edilmiştir. 

Uşakta 

Eir Kuduz iki Kişiyi Isırdı 
Uşak, ( Husml) - Bir kuduz 

k6pek postane cinranda iki 
kişiyi ıaırmııtır. Y arahlar lstao-
bulda tedavi edilmek tızere 
hareket edecektir. 
Gen$1er Blrllll S.nel Devrlyeel 

Gençler Birliği bu~ lln 8 inci 
yıldönUmünll bUyUk merasimle 
teı'it etti. - Ş. Kaya 

Berakel Yağınuru 
Eliziz ( Hususi l - Şehrimizde 

bir müddettenberi yağmur yağ• 
madığı için çiftçiler endişe içinde 
bolunuyordo. Fakat ıoo gönlerde 
bu havaliye bereket yağmurlan 

1ağmış, ortada kuraklık tehlikeai 
kahum•fbr· 

BugnnkU hıfzı11ıbbanın en 
ziyade ehemmiyet verdiği me-
selelerden birisi de açık haYa 
mescleıidir. Açık havanıa ne 
bilyük bir nimet olduğunu liyı
kile takdir etmiyenJer açık hav .. 
dan çok korkarlar. Her ıeyde 
olduğu gibi ılhhat İf'.erinde de 
verecekleri hOkümleri iıtatiıtik
lere iatinat ettiren medeni mem• 
Jeketleı açık havan1n faydah 
Yeya zararlı olduğunu anlamak 
için de birçok tetbirler yapmır 
lardrr. 

Ezctımle Amerika Sıhhiye 
NezaretinİJI çocuk bıf zıssıhhat1 
NeYyork ıubetl Nevyorlc mek
teplerinde kıt mevsiminde baa 
tetebbuatta bulunmu1lardır. 

Bir defasında 57 ıınıfı ye dl
ferlnde 72 11n.fı Ye ceman 5542 
talebeyi alAkadar eden bu tetkik 
neticesinde pencereleri tamame11 
açık tutulup ancak 18 • 20 dere• 
ceye teshin edilen dershaneler-
deki talebenin, pencereleri kap~ 
tılrp aun'I Usullerle havası tecdit 

• e ilen dershanelerdeki talebeye 
nazaran çok daha a:ı: hastalan• 
dıklan anlaşılmışt·r. Bu tetkikat• 
tan anlaşılıyor ki soğuk yüzün• 
den hastalanmak istemiyenler 
oturdukları odaları ifr~t der~cede 
ıs tmamalıdırlar. Ve hiç ... ir vakit 
odamız n hararetini 21 dereceden 
fazlaya çılcarmamalıy z. Cerek 
küçük çocuklano, gerek büyilk
lerin uyurken de yaz k ş açık 
pencereli odalarda yatmaları Ul• 
zumu sıhbisi bugün hemen bütün 
medeni milletler tarafından kabul 
edilmi,abir keyfiyettir. 

Çocuklarm neşviinemaıı •• 
ıinirlerin kuvvetlenmesi için uy• 
kunuo klfi derecede uzun olm ... 
ıı çok mtıhimdir. Maalesef bizde 
kü~ilk çocuklar, bilbass:a misafir 
f eldiği zaman, çok geç vakitlere 
kadar uyamk kalmaktadırlar. 811 
hiç doğru bir şey değildir. 4 .. 8 
yaş.ndaki çocuklar nihayet eaat 
7 de, 6- 10 yaş•ndaki:er saat 8 de, 
10- 12 yaıındakiler de 9 da ya• 
taklar na vatmıı bulun nalıdırlar. 

Çocuklardan çayı da kesmek 
lbımdır. Çay ve kahve ç< cukla• 
r n sinirleri için f'n fena zehirler
dendir. Medeni merr'e'(etlerio bir 
çoğunda 15 hatta 17 y ı~ına k .. 
dar çocuklara hemen biç. çay 
vermezler. 

Merzifon'da 
Kadın Yüzün~en Feci 

Bir Cinayet 

Merzifoı. (Huıusi} - Kasaba• 
mıı civanndaki Marincc köytln
de bir cinayet ol.nu~, Rasim 
isminde birisi ağır ıur .!lte yar .. 
lanmııtır. Cinayetin sebebi bir 
kadın meselesidir. R ısim bir 
1ene evvel fena yola aa an bir 
kadını nezdinde aaklıyorrnuş. Bir
kaç gün evtil bu kadım götd
rtırken Ahmet ve Kadir isminde 
iki kiti &nUne çıkmıf ve kad:lll 
kendilerine terketmesini istemir 
lerdir. Raıim kadını terketmek 
istemeyince kavga başlam•ş, ur 
ticede gençlerden birisı tüfekl• 
Rasimi bat adan yaralamıştır. 
Rasim tımitaiz bir bale e All1asY• 
hastahanesine nakledilmıştir. 1'dji 
dir ve Ahmet bakk nua A 
takibat yapılmaktadır. 

Kastamoni Söz Derie.n1 Heyel 
Kastamuni (Hususi ) - ?~ 

Derleme Heyti Vali Beyin rıf • 
setinde ilk içtiruaını y..tpnıtib:, 
çalıtm• komitelerini lııt 
etmiıtir. 
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Siyaset Alemi 

Suriye 
Mandadan 
Kurlu/urken ••• 

Cemiyeti Akvam Meclitıinde. Su
l'lyenin Fransız mand .. ndu kartul
maaı meselesine de aon rlnlerde 
ı5yle bir temas edildL fran11• man
da11nın Suriye iizerindea kalkmau 
epey samandanberl me•zua baha 
oldutu için bu müzakere. bekleami• 
ren bir bidiae olmadı fakat FraH .. 
nıa bu mandadan Yaz geçmek iç'n 
dütündütil tekildir ki bazı itirazla• 
l'ID yapı lmasına nbebiyet Yerdi. 
Çiinkü franH hükOmeti, ba manda• 
dan nz geçmek iç n Suriyeyi par• 
,alayı_, ikiye ııy ırmak istiyor. LObn:ın 
denilen ve idare teklinl,daba timdi den 
Suriyeain eaaa idaresbden ayudıtı 
d.afhk n bu dağ ıtı ı 5nüPdeld aabil 
kısım Ourindekl f ili idare hakkını 

mubafjlza e~mtrk ist yor. Ayrıca alHI 
auatakaaı için buna benıser b r tea
•IJ• fe~li dütü,nüyor. Şu hal• pre, 
Ozeri"de mewcut manct. hakkından 
•ureçmek iated ti lua• Sari,..U. 
diter parçalarıdır. 

Bittabi bu puplarla ayn •• 
e.uaual buı maabedaler ~.,..,. da 
k•dl•i için bir bak Ml:pr. Praaaa• 
... •• taaYYar .. Ce•l,.tl Akftmda 
ilk olarak ltalya •• •oıara Almu1a 
tarafından itiraza utramııbr. Bu 
4ewletlerin murahhaslara, umumi 
heyeti bir manda topratı olan Sari
,...._ bir k11mu:a idilcl&l Yerilip 
dlter bazı kmmlarının bu haktan 
mahrum edilemiyecaklerlnl beyaa 
•ltaitlerdir. Franaa murabbuı i•e, 
Sur:yede umumi •eyiyenia ayni riik· 
•eklikte olmadığına, •niye itibarile 
ı•rl mantakalarıa h.t•rı için ileri 
f iklrll mın taka arın lıtiklAI hakkın• 
dın mahrum edilemlyecetl •• bu 
parçalama tauvvuru:ıun bundan 
lleri geldiğini iddia elmifH de mu
arız murahhaslar l-a lubata kifi 
i»ulmannş1ar dır. Maam3f h bu meıe• 
lenl müzakere&, ileride daha mu
fH1al bir teHlde yapılacajl için 
hadise, ş"mdiHk b"r nevi kıH bir 
mOaademo mah yet:nı geçmemitlir. 
Gelecek müzakeren n çok tiddetli 
olacağj, bugünkü kııa temasın do
turd11tu hararetten aalaı;J ·yor. 

Stıreyya ----
Rusya Ve Mançuri 

Moıkowa, 29 - Sowyet Ruıyanıa 
Mançurl meselesi ha .kındald siya• 
•etiai detlşt"re~eti, ye l>a detitiklilı 
JO&llnden uzak ıark a baısı karsa• 
tahklar olacatı la.ıkkıacla bir Japoa 
ıueteainde çıkan haber, TH Ajanı• 
tarafından tekz p ed lmektedlr. 

' ~ON PO~T~ Sayfa s -

BABİC:I ·TILGBAFLAB 
/ ,.--.,.. --~., 

Gönül İşleri 

. Hayatı 

Almanya' da Kabine Buhranı Fena Gören 

Şlayşeı-, Tekliflerinin Hindenburg 
Tarafından Reddi Üzerine f stifa Etti 

Berlln, 29 - Kabine buhranı 
deyam etmelıtedir. Volf ajansına 

göre, Bs,wekil Foa $layter'ia istifaaı 
fU şekilde olmuıtur: 

Fon Ş ayıer lüzuma baUnde mec
lisi fesbiçin Reiı"cümbur Hinden• 
burg'tan nlabiyet i•temittir. Re"ıl
cümhur bu~ünkil •1aal ıutlu dahi
lin de bu tekl:fi kabal etmemittir. 
Bunun üzerine Fon Şlaner bir hQ
kümet teıkiH için 3 tekil tekl:f 
etmiştir ı 

1 - Bitlerin reia!ljl altuaia bir 
ekseriyet hüldimeti. 

2 - Yiue Hitleria reialitl altuada 
bir akaJli1et ~GkG:netL 

3 - Reiaeiimhura tlbl. tam •all• 
biyeli hala n ml letla lradeainl tem•ll 
edecek •ır kaWıae. Hlndenltul'I', ba 
teklifleri de redcletmlt ltaaan he
rine Fon Ş •n•r la lfaUDı Yermlf t ir • 

Sabık BatHldllerden Fon Papea 
en·ell H t!ere m6racaat edecek •• 
muhtelif nziyetler hakkında Hitlerin 
fikrini aoracalchr. Mılliptçl a091a
liatlerle mılli,otçl Almanlar araaında 
ki mOkilemeler ilerle mittir. fon 
Papen Merkeıs Fırkuı kit bde de 
&Örilştiildea ıonra .ReWcAmhur& 
bir rapor verecektir. 

Bulgaristan' da 
Siyasi 
Bir Katil 

Sofya 29 - KomOnlat meb·usu 
Traykof e'Yial r.kapııı 5nllnde tabanca 
ile katledılm",tir. Katilin Mihailof 
teıkilihna mensup oldutu tahmin 
edilmekted·r. Melluıan mec:lsi r ial 
cinayet baberiai alır almaz c!erhal 
Traykofun evıae ritınit Y• taz yetl• 
bulunmuştur. 

1 ran Petrolllrı Meselesi 
Cennre 29 - M111etler cemi1etl 

heyeti umum yealnde lıd meeele 1r5-
rlitiil1110flilr. Sanlardan Wrl Fransız 
manduı .... ıea, d ıferi de İran 
petrolleri meaeleaid·r. lran petrolleri 
yilzOrıden lranla lnr:ltf!re arasında 
çıkan ibtilifan ballcıdilmeal ~ubte• 
meldir. 

Alman lmperatorıuıunun 82 inci 8enel Dewrtı••I 
Almanya lrnperatorluğunun 62 inci ıenel devriyeıl mOııuebetile Alman

yan ııı hemen her tarafında bOyO.k nOmayitler yapılmıı, lt•ımünlıtler mOıteı
na, bUtf.l ı ~illet hu nOmayiflere fıtlrak eım:ttir. Berlla'de, asılzadeler klO
bllnıie, &ehııcllmbur Alarepl Fon llindenb11rg'11ıı bu1:ıır11nda reımi bir top· 
lantı yapılmıttır. 

~es mimi& •oldan itibaren, .Maret"'• Foa. Blndeob11rg, llarep.l llakenzen 
ha.ricıy~ ııazı~ı fon Nöyrat, eıkı batvekil Foa. Pareıı ve 1abılt veliaht Krom· 
prlııg 1- -:e rlerık · Giyr nı •11 ~ö8t<>rmektedir. 

Yeni Fransız Kabinesini 
Kim Teşkil Edecektir? 
Şet~n, Daladiye Ve Jannöne'nin 

isimleri İleri Sür iilmektedir 
Pariı, 29 - Hükumet buhranı de• 

vam etmek~ed i r. Re ıaicGmhur M. 
Söbrön, f r alar reialerile temaslarda 
bu lun -nakt dır. 

S(ll cenah Cümhurfy~tç ler in in re• 
iai M. Bereti i1e halkçı demokratların 
reİ•İ M. Simon, radikallardan mürek• 
kep ve M. Şotan'ıa riya.etinde bir 
kabine teıkil ed lecetf nl tahmin el• 
mektedirler. Radikallara veya sos• 
yıııl atlere 1akın olan gruplaran reia
leri, aol cenah farkalara ittihadına 
mensup •• M. Daladiye'nln riyueti 
altanda bir kabin• teılrilini İ•temelE
tedirler. Ayan asa• da, Ayan Mecllal 

I Reisi M. JannlSae'la iamiol ileri •lr
l mektedir?er. 

8azeteterln Moıe1 .. eı 
Parb, 29 - Gazeteler, bilktmet 

buhrana bakkıncla laararetli neşr irat 
yı.pmakta •e bOtçe meaelea"nin •Or at

l.e balledllme•inl istemektedirler. Ga. 
•te'er, meb'aun fl'ec'isi azaııra, 

ut cenah, ıoayaliıt ve radika'lardan 
mürekkep Gç kuvvetli balüte ayrıl-
d tanı vazmakta ve bu ıuretle kolay• 
tık la bir hal çaresi bu:unacağln1 UA-
ve etmektedirler. 

Sabık Ba,nkll Heriyot Ye Pol 
Bonkur zamanında olduğu gibi •011• 
yal ııtlerin yardımı"• dayanan radi· 
k 11I b ir kabine teıkili ihtimali •ardU'. 
Bununla beraber ıo•yaJistlerin yeni 
hükGınete lıtlrak edip etmiyecekleri 
hali belli detfldir. Sol cenah ittıha· 
dınıa datılmuı ve radikatlarla mer-

kez fırkalaranı birleştiren bir ekaeriyet 
TÜcude set rilmeai dilşünillmektedir. 

Radikal sosyalistler n sazetHI 
olan Ovr diyor ki : 

•Radikallarla aoıyallıtler aru1ada 
vücude l'elen birlik, bilkl-neli tuta• 
b:lecek bir ekseriyet teminine muwaf· 
fak o!maua, kendini gittikçe daha 
ziyade ra.t.rmiye tıaıhyan ba9ka bir 
e l •erivet aramak Jizımdır." 

Genç 
Bendeniı 22 fqında istikbali 

de bir dereceye kadar temin 
edilmif bir Ortamektep mezunu
yum. Buna rağmen mliddeti haya
tunda yapmanın zeYkıaa, dilnya
nın lezzetini, bayabn tadını gör
medim. Gnnbegtla bayatın bllyük 
bir gllnah gibi omuzlarım lherine 
çökmOı ağırlığı altında ezilmiı, 

yorulmaı olduğuna gflrUyorum. 
Net'eli birgün değil. neı'eli bir 
aaat geçirenlere gıpta ediyorum. 
Cebri olarak her ne kadar ken• 
dimi glllilp oynamaya aevkederek 
aldat•ak istiyor isem de gayri 
ihtiyari bir biizlla bunlar• galebe 
çalmaktac:lar. Bu neden ileri , .. 
liyor ? Latfen gazetenizin bir 
k3fesbade izah edilmek mretile 
tenYir buyurunamz botla me11-
cudi1etimle mlnnettanaı& olv 
bilwesile teyidi hlrmet eylerim 
Elendim. 

En,tla ......... 
Ba hal marul bir f8Ydir. 

K&çakten aldıfıms terbiyenin 
bunda bftytık bir tesiri Tardır. 
Hafif melankolik bir adamsınız. 

Bu hastalığınızın tedavisi yine 
kendi elinizdedir. Hayat hakkın
daki tellkkioizi değiıtiriniz. Her 
teYe ehemmiyet vermeyiniz. Ha
yatı olduğu gibi kabul ediniı ve 
kendinize bu mısraı bir rehber 
edininiz. 
Kederi ken41ae sen etmede alemcle bllaer 
GamU t••lll felek b51le ıefü, bay.e .-ıd, r 

* "Geçende kııımı kaybettim. 
Şimdi gayrimeşru bir çocuğa 
getirdiler. Ne kadar mOteeuir 
oldum tahmin edebilininiz. Ço
cuğıı bana bırakmak istiyorlar. 
Kabul edeyim mi? ....... 

Neye etmiyecekslniz. GllDab
kAr olan çocuk dejildir kil 

-tt 
Bttylkadada Mehmet Bere: 
Sisin İfİDİa için bir çarel bal 

bulamıyorum. Bunu bir avukata 
danııınams daha iyi olur. 

Hanırnt.gz. 

TEFRiKA NUMARASI: 66 liuna askerlikte Napoleon 
sistemi derlerdi. Koca harp da· 
hisl de eski tabur ve alay 
arkadaılarını Jlldmm ınratile 
terfi ettirmif, meydana yirmi 
beı yqıoda jeoeraller, batta 
mareıaller ç karmamıımıydı? Ve 
bunlar hakikaten birer kahraman 
olduklar m nasal ispat etmişlerdi. 
Genç erkAoıbarbin kafasandan 
şimıek ailratile ıeçen bu halara 
duyduğu haberle yüzüne hücum 
eden mahçubiyet dalgasını ha
fifletti. 

terekeo istifade etmek ıçın or- 1 
taklak teklif etmittitn. Kabul et· 
mediniz. Sonra anladım ki aiz 
baıkalarile anlaşmıpınız. 

bir sermafeye ihtiyacınız :oluna.. 
Meaell, aatacağ nıı kereste ve 
erzakı kendi heaabımza alıp de,.. 
retmek iıterseoiz size her suretle 
yardıma amadeyim. Bu &yle bir 
iş ki aiıi omuzlann ıa takacağımı 
en yftksek apuletlerden daha 
ziyade mllatefıt eder. Binbaşı 
Faruk zaten ayala kalkmııtı.Sert 
ve sinirli bir 8Csle cevap Yerdi: 

C:IPBI GERİSİ 
•MiLLi 

Muharriri: 
- Tebrik ederim aıizim, 

tebrik ederim, diyordu. Yirmi 
llndür bizi uğraıbran İfİ niha
Jet pafa kestirdi, atb, emrin 
laaıır, Şifre bu. latenea muba
lebeden birini çağırtayım. Tahsi
"bnı al, başka muamele kalma

'·· Ha, dur, bak, yana aqam 
bir Alman t:>rpidop Ka.teaceye 
rdiyor. istersen bahriyeye telev" •deyim. Sen de onunla git. 
•kıı biraz rahatsıı olursun 

••nıa 1 •• 
bk defa Berline giderken ona 

ertaldık teklif eden bu mndnr 
0 zanıan aralarında nlhoı bir 

:";tanıamazlık vak'aıı geçmeaine 
b~ rnea bugün teklifaiı, lınbali 
L ar eski dost gibi ona kar-11· 
••Yordu. 

s· b 
CU IQ aıı Faruk ıaıkın Ye mab-
b~ te~~kknr etmiye çahı rken o 
Ulvee:t~ri hahrına gelmiı gibi 

lelli; .:;•. müjde aziıim. PaJ& 
Yınakanılığım yazda. Buau 

ROMAN,, 
Bıırhan Calıit 

erkim harbiyeden sana haber 
verecekler. Maamafih şimdiden 
Uniformanı takabilirsin. Çünkn 
ancak bir heyetin, bir komisyo
nun yapacağı iti kaymakamdan 
aşağı riitbeli bir zabitin yap
ması muvafık değildir. Zaten 
terfi zamanın da geldi ya. 

Binbafl Faruk kıpkırmızı 
olmuştu. · 

Harbin bqladğı pdenbefi 
cephede değil ancak bir iki ka· 
rargihta vazife gördllğl halde 
Uç sene içinde iki defa terfi et
mek hiç le tabii bir ıey değil
di. Eski arkadaıları siperlere 
kadar girip dütmanla göğib 
g6ğse vuruıtuklara halde el'an 
soluk yüzbqı apoletlerini ta
şırlarken kendiainin kaymakam 
oluşu ne gr.ripti. Garip değil, 
gUlünçtil. Fakat omuzlarıoa bu 
teref ve f'mek ifaretiai takanlar 
da bakla veyahut haksız bu yolu 
ilk defa kendileri için açmamıı· 
tar mıydı? 

- TeıekkDr ederim Mod&r 
Bey, dedi. O halde •esikalarımı 
alayım. P8f8 hemen hareketimi 
epıretti. Şu balde yarın akıam 
için BabriyeJ• telefon etmenizi 
rica edeceğim. 

Sinbqı Faruk kendine ait 
klğıtlan alıp çıkmak istiyordu. 
Fakat mDdllr kllç&k bir İfaretle 
unu alakoydu: 

- Faruk Bey, dedi. İki sene 
evvel yine bu odada sizinle bir 
mesele hakkında konufmuştuk 
hatarladmız mı? 

Binbaşı Faruk kızardı. B ır şey 
söylemiyordu. Müdür devam etti: 

- Ben size hulasa edeyim. 
O zaman Berline gidiyordunuz. 
Size bu aeyahatlerinizden müş· 

Binbatı Faruk ıiddetle ayağa 
kalkb: 

- Rica ederim, dedi. Haka
ret etmeyiniz. Ben kimse ile bu 
yolda anlaşmak istemem. 

MOdür sakindi : 
- Olabilir dostum, 

0

dedL Bel
ki de kendi hesabın za it g6r
meyi tercih ettiniz. Bu aizi Şeker 
zade ile beraber çalıııyorsuouz 

zannediyordqm. 
- Hayır efendim, ne tununla, 

ne bununla. Ben vazifemden 
bqka bir ıeyle meıgnl olmam. 
Eier benim aaffetimden istifade 
edenler olmuşsa bunun mes'uli
yeti onlara aittir. Mesleğime ait 
işlerden ber zaman hesap vermiye 
hazırım. 

MüdOr ileri gittiğini anlamışb. 
Fakat y~ne onu yumıatmak isti
yordu: 

- Ona tll r be yok azizim, 
deıdi. Mal.sadıuı zaten o değil. 
yeni ve çok mühim bir vazife 
aldt0ız. Hiçhir mes'uliyet yüklen
meden, kimseyi incitmeden istık
balinizi temin edecek bir şey 
yapabilirsiniz. Eğer bun un için 

- Beni ani yamadığınızı zan
nediyorum aziıim, dedi. Ben va
zifemden başka itle alikadar 
olamam. lstikbalimi mealeğim 
bana temin ederse oe mutlu. 
Olmazsa hayatta temiı bir iman 
olarak kalmağı daima tercih ede
rim. Şimdilik Allaha ıamarladık. 

Ve cevap bile beklemeden 
mebmuzlanm pkırdatarak oda-
daa çaktı. 

Şimdi omuılar11u bira& daha 
gererek gidiyordu. 

Muhasebeye uğrayıp hesab1D1 
aldıktan aonra erkanı harbiyede
ki arkadaşlarına uğrada. 

O daha içeri kİrerken daire 
ıefi seslendi: 

- Seni Beyoğlu 387 4 ten 
aradılar. Bu bir. Sonra tebrik 
ederim, Terfi emrin geldi. Mua
melatı zatiyeye uğramaya hacet 
yok. Galiba yem bir wazife de 
aldın. 

( Arkaat ur ) 
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KAnuna1&ai IO 

•Son Poata,. Holl•utb bueuıi muhabiri 

haJ1ı11u yerin• TGrk ••ıetealdir. Ho

Unt ••1ııablrlm1a. ber hafta blae mektup 

rlawll •• ılnema &lemlat. lçJCbGDQ S İ NE M A· 
.. Soa Posta,. lıaftadll fkl defa ılnema 

tayf an rapar. B. .. yfalarda dGnyamn 

•• JeDI ılnema aberlerf, artistlerin 

b1ab n tfnema 1Jeminde1d aan'at 

aalatır. 

... 
••• 

Daha çevrilirken bile birçok dedikodulara ıebep olan Grand 
Hotel filmi §İmdi dünyanın dört köşesinde gösterilmektedir. Cu 

film etrafındaki alaka oldukça geniştir. Bilhassa Joan Kravfort bu 
bnynk filmde yeni ve çok cazip bir tip yaratmaktadır. Güzel Jo
anın ıize bu filme ait bir resmini takdim ediyoruz. 

Sinema Dünyasında Olup 
Biten Yeni Hadise er 

Janet Makdonalt Holivut'tan Kaçıp 
lngiltere'ye GeJmeğe Karar Verdi 
Sinema dOnyasmda yepyeni 

bldiııeler oluyor. Size bunları 
burada ııra ilo anlatacağız: 

Bugilne kadar Moriı Şövalye 
ile Anıerikada birçok filmler 
çeviren güzel ve sebhar y.ldıı 
Janet Makdonald arhk Holivut'• 
tan bıkmıştır. Janet Holivut'un 
dedikodulu muhitinde artık barı• 

naımyacağ m anlamış olacak ki 
buradan kaçmıya karar vermiıtir. 
Esasen mukavelesi bitmek liıero 
olduğu için ça•ışt•ğı kumpany~m.n 
bütün ıırarlarrna rağmen yenı bır 
mukavele imzalamaktan sarfınazar 
etmiştir. Jmet Makdonalt yakın
da Holivut'tan ayrılacak, lngil
tereyo ~ elecek, orada yeni 
filimler çevirecektir. Janet bu 
hususta bir İngiliz filim kunıpan
yaıilo anlaşın ş ve bir de muka
vele imzalamışt r. Güzel Janet 
yak nda lngillerede ilk fiJmini 
çevirmiye başlayacakt r. Bu filim
de kendisine me~hur erkek yıl· 

dızlardan Herbert Marşal rehkat 
edecektir. 

Jf- Meşhur Frans?z. romanc •• 
~iktor Hil onuen "Sefiller" is.miar 
deki büyUk romanı Pariste ıesli 
filme ahnmaktadır. Bu filimde 
haşlıca roller Flerel, Jinet Dit ve 
Harri Bor tarafı odan ifa edil
mektedir. 

>f. Holivutta ikt•ıadl buhra-
nın tesirleri tiddetle devam et• 
mekte ve btıtün masraflarda ye
ni baştan tasarruflar yapılmakta
dır. Büyük rejisörlerden birisi 
töyle demiıtir ki: "Eger masraf
larda tasarruf yapmıyacak olur-
ıak Holivut yakan bir istikbald• 
çatır çatır yıkılacaktır. 

)#.. Ramon Novarro Çin ha
yatına ait yenin bir filim çevirdi. 
Bu filimde rol icabı Novarro 

bütün ıaçlarına kestirm'iştir. Bu 
yüıden filim rağbetten düşmüştür. 

Çünl{ü Ramon'un en güzel 
taraflar.odan biri de ıaçlarıdır. 
Kadınlar aaçsız Novarro'nun kel 
oğlandan farksız olduğunu ıöy• 
lemişler ve filmi btyenwemir 
!erdir. 

Jf- Almanya'da Robel isminde 
bir filim çevrilmektedir. Robcl 
ıerkeı manaaına gelmektedir. Bu 
filim Fransa aleyhinde ağır it: 
hamları ihtiva etmektedir. 

Jf- Jina Maneı eski yıldızlar• 
dandır, bir mUddettenberi ismini 
işit mi yorduk. Fakat Öirendiği· 
mize göro bu güzel yıldız Al· 
manya'da .. kadmların istediği 

aşk " isminde bir filim çevirmiye 
baş1 yacakbr. 

Bu filmjn mevzuu bllyllk bir 
hususiyeti haiz olduğu için yük• 
ıek bir allka ile karşılanacağı 
ıimdiden tahmin edilmektedir. 

Bakkallıktan 
Sinemaya 

Holivudun meşhur erkek yıJ.. 
tlıılarından Jorj Raft buglln hem 
milyoner, hem de büyük bir ıöh
ret ıahibidir. Fakat Raft genç 
yaıında çok 11kıntı çekmif, batta 
uzun mlıddet bakkRI ç1raklağı 
bile yapmıştır. Gllnlln birinde 
uıtasile kavga eden Raft dükkAn
dan kaçmış ve doğru Holi•uta 
giderek garsonluk yapmaya baş• 
lamııbr. Fakat YÜcudilnUn düz• 
gün tcşckklilil itibarile nar.arı 
dikkati celbeden Jorj Raft bir 
tesadüf neticeıl olarak ıinemaya 
lntisap etmit Ye bu aaycde hem 
para Ye hem de töbret kuaa• 
auıtır. 

Greta Garbo 
Amerika'ga 
Dönecek Ali? 

.. Esrarengiz " likabmı alan 
lneçli yıldızın dokuz aydanberi 

Avrupada bulunduğunu biliyor 
ıunuz. Greta evveli lıveçe Eİtmit. 
ıonra rneşhur Avrupa oehirleriol 
ger.mitllr. Şimdi sakin bir bayat 
yaııyan Garbonun tekrar Ame

rikaya döm~ccği, yeni fili:nler çe
Yireceği hakkında zaman zaman bir 

takım şayialar ç.kmaktadır. Fakat 
bu ı,11yial.r1R hiçbiri doğru değil-_ 

dir. Fi:bmluı esrarengiz y.ldız he-
. nCz bu huıusta kat'ı bir karar 
vcrmemiıtir. Hatta bir rivayete 

göre Greta bundan sonra Avrupa 
ıtl1dyGlarında çalışacak, yeni filim• 

ferini Almanyada çevirecektir. 
Fakat bu şayianın da doiruluğu 
ıu götilrecek ıekildedir • 

Anita Paj Kızdı 
Bugtın en glizel yıldızlar ara• 

ıında parlayan Anita Paj geçen• 
lerde film çevirirken rejiıörün 

bir hareketinden müteessir ol· 
muşı, odasına kapanarak gizli 
gizli nilam ştır. 

Komi'< Şarlo 
Meşhur kahkaha kıralı komik 

Şarlo yeni bir film ıenaryoıu 
haz.rlamakta dır. 

Yıldızların Yeni 
Elbiseleri 

Sinema yaldızı demek elbiıe 
1arrafı demektir. Her ıioea..a 
yıldızı kaıanc na g8.ro moda ce
reyanlarını ehemmiyetlo takip 
etmiye mecburdur. Bu ıebeple
dir ki ıinema yıldızları . iık İık 
elbise yaptırırlar. Burada gllzel 
yıldız De Frans'ın yeni bir elbi
Hliıai ılrDyoraunuı. 

eere1aalarıadaa babHdllir. 

Dolgun g6ğüsl0, kırmızı saçlı çapkın Klara Bov'un Holivut'ta 
ilk sesli filmini çe\'İrdikten sonra tatil mevsimini geçirmek üzere 
Avrupaya geldiğini biliyorsunuz. Çapkın Klara Avrupayı çok ıeY.. 
miştir. Şimdi Avrur.anın gUzel Of'hirlcri arasında mekik cokumakla 
Yakit geçiriy<'r. Klara bir müddet daha Avrupada dolaşacak 
sonra Holivuda dönecektir. 

Kızıl Saçlı Klara Bov 
e Durmadı •• ozun 

Yakında Avrupa' dan Holivut' a Gidecek, 
Ve Yeni Bir Filim Daha Çevirecek 

Paris (Huaust) - Holivudun 
1 

kır.al aaçll gilzel yıldıza Klara Bov 
bir aydanbcri Avrupada etrafına 
töhret aaçıyor. Cici Klara, hak
kındaki bQtün çirkin dedikodu
lara rağmen hemen her uğrad ğı 
.., rezdiği ıehirde balk•n coşkun 
alkıılarile karşılanıyor. Kızıl saçlı 
gilzel yıldıE, Holivuttan buraya 
geldikten sonra kocasile N s'te 
yerleşeceği, Uç ıene kadar bura
da ıikio vo mUnzevi bir bayat 
Reçireceği ıayiası ot~aya ~ık~•: 
Fakat bu rivayetler1n hıçbm 
doğru değildir ve bunlan biuat 
ıüzel Klara tekzip etmiştir. 

Klara Bov HolivuUan Avru-
paya gelince evvelA Pariso uğ· 
radı ve burada bir müddet kaldı. 
Sonra ııeoç ~e yakıııklı kocasile 
lniçrede Serı Moriço ıider.ek 
orada kıt ıporile güzel gün:er 
ı,eçirdi. Cici yıldız S~n Mor.i~te 
çok beğenilmiı, berkeıı keodııile 
al&kadar ettirmiıtiı. 

Gtızel Klara timdi tekrar Pa
rite clanmnştnr. Fakat k111l saçla 
yıld ı Pariıte hllkOm ailren tld
detli soğuklardan ~ok mnteeuir
dir. Diyor ki: 

.. _ Buraaı Sen Moriçten da-
ha ıoğuk. Halbuki ben ıoğuktan 
hiç boılanmam. Sinirleniyorum, 
baıta olmaktan korkuyorum." 

Fakat bu ı5zlerine rağmen 
gOzel y.ldız Pariıin zevk •e eğ
lence dolu muhitinden çok mem• 
nundur ve buradan ayrılmak 
iatemiyor. . 

Klara BoY birkaç ann ıonra 
buradan Kot DazUre gidecek, 
orada birkaç hafta kadat .kala· 
cak. .onr• tekrar Paria• dan .. 

cektir. Bu kısa aeyahatten ıonra 
Klara lngiltereye geçecek, lngil
terenin meıhur f ebir!erini dol .. 
ıacak Ye müteakıben tekrar Ho
livuta dönecektir. Klara bir milde 
det evvel artık sineme bayatın
dan ebediyen çekileceğini, bir 
daha filim çevirmiyeceğini, öllln
ciye kadar kocasile başbaşa y .. 
şıyacağmı ıöylemişti. Fakat gD
zel yıldız, vuku bulan israrlar 
karşısında bu ıazUnden dönmllş, 
tekrar filim ç.ev.irmiye karar ver
miıtir. Çünkll yeni bir filim için 
kendisine Uç yllz bin dolar teklif 
edilmif, tabii Klara bu dolgua 
parayı reddetmek imkanını bula
madığı içindir ki yeni bir fili .. 
çevirmiye muvafakat etmiştir. Ba 
•~heple Klara ıubat ortalarında 
Holivuta dönecek 'e derhal yeni 
filmini ç~virmiye başlayacaktır. 

Hüsam 

Sinemalar 
Ve Müşteriler 

Avrupa ve Amerikada iktisadi 
buhranın ıiddeti yüzünden ıinema 
müfterileri geçen ıenelere naz .. 
ran oldukça aulmıştır. Bu azallf 
geçen ıcneye nazaran Uçte bir 
te e•velkl ıeneye nazaran da 
yarı derecededir. Fakat çok ı• 
riptir ki buna rağnı~n IOD 

ıllmanlarda Avrupa felıir!erinl• 
birçotunda tiyatro binAlara ıiıır 
maya tahvil edilmi~tir. Bund.•• 

. •ıJılr anlaııldığına g5re, uınşterııı 

ten yalnız ıinema.ar dc~i!, tiy_.., 
rolar da iatı.ra_p çekweıdeclir• 
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A ·L~ 
Hımhım Ali Vahşi Ormanlar f çinde: 4 

j l .ı uın Alı o korıı.u ıç 

kııplandan kurtu'ur kurtul
mn kendini bir ağacın 

altına dar attı Ye ne u 
alcı.. Fakat". Ama' ya• 
r lıbl L Karnında güril tO O 
b r guruldama başlamışta.. 

Z " l ı Ha"til.aı:n mUth'ş açtı 

Oraıan a ylycc"'"' ı ın· 

dlataa c:ovislnden baıka lif 
rY yo tu. Ali böyle köı 
köe dütUnllrkcn •Taktn diye 
kafa11aa bir 9ey uüııu.o 
Hımhım bu dGte11 9ııvin 
bir Hındlat l• cevizi oldu• 

Derhal •taç.ara tır· 

mıınmak l"'ed'... Fakat bu 
• dilmdOz Ye yilkaek ajiaç-

• lara nasal çıt.san? O aarad• 

Elr mıymun Hımhımla ala7 
için oııa bir Hindlıta• ee
vlıt dal, .. t••. 

Hımhım bunu ı..ırma" 
lçla okadar uğrat ı ki, 
n.bayet çara!& kaldı "' 
kaya ıın bari ( ıerlnd .. duran 
bir kaphımbatayı iUtdil Y• 
•nlndl, 

Derhal H udiatan cev • 
sini 7ere koydu Ye k:ıya 

Uzcrlnden kaplumbaiı,11 ba
t Ln lrunetıl• ltU, ... it 
7uu.rlach. 

Haıul<iiile.o kap.uıuo • 
i• ı:ırt üatn d'işer dllJma 
ceY z kınl.rmaşlı. M.ıymun 

d.ı buna çok anlndl d..-hal 
kOtUflulu. 

l'.ıtk11t kurııaz mav111un 
daha atik davranmıt1 kınlı 
cevld kaptıtı r bl tabanları 
yai anıııı.. Hımhım bu 
aı;tal.ıiına da yaııarak may• 
m11~u L oya.am.-va baş adı. 

~ ·- A'uuu anl:ıyanca sevindi. 

füllll(f f(f [llr 

J<.:ıra l\IŞ 
Afao:ın umacı· 

da.n, col nlilerden 

çok kor~ar •• gecen 
a'k9nm, o mULh't 

fırtınanın en aıgı:ı 

bir zaın:ınında bir-

den bire kart daki 
evin eoba btJruau 

btıyük blr gOrOltO 
il1t uçtu.. llasan 

Be;r boş bulunarak 
korktu: 

- Eyvah, kara 
kıt geldı •• 

•------------.ii~Mllllm•ıııiiii.ı..ıı.. Afacan bu söın 

, 
AFACAN 

Bütün Küçük Kari· 
terinin Bayramlarını 
Tebrik eder. 

ÜfUrGkçU 
Eve bir misafir gelmişti. Afa

can annesinin ağzmdan bu kadı· 
o·n bir üfürllkçü olduğunu işit· 
mişti.. Kadana yaklaştı ve sordu: 

Hanırn teyze, bugün ıoğao 
yedinmi ıeo?. 

'Vah Zavallı 
Hasan Bey 
Ciııgöz Afac:ınA 

tordu: 
- Bsyram4a 

ne yaptın?. 
- }Jiç •• 
- Na-sıl btg.. 
-Raham m's,d 1· 

!erin klrlettilti bu n 
şıkları yı L: ıy, rdu,bc 
do yardım ettim .. 

Vay 1 •.• 
Bnh~ıvan ara 

çok incir toplııyo • 
du •• Afacan yaklı 9tı 

- Efendi am
c:ı, isterseniı siıo 
yardım edeyim .• 

• lrıa l:adl ur • 

___ .._.,. 

.-..occa.a - L..""n•m u-.y._.. annenhn 
•akıntıdan bir gecuda beyazıa,ıı. 

Cingöz - Ya benim annem... Babam UIUr 
ölmez, bfr gDn berberde bembayaı: iken elm•I· 
yzıh oldu. 

duyar duymıııl 

- Annnneeel. 
Deyo avazı tıktığı 

k:\rlıır hnv'·n· h .. 

- Yo, hayır.. Neden ıoru
yoraun ?. 

- Şey, benim ytlzllme biraz 
lifnrsenc bakayım •• Sana üfütükçü 
diyorlar. Nasıl üfürllyorsun diye 
rı.-.ro:ık ettim?. 

- TetckkUr eı 
derim oğlum .• Top
lan ması bitti. 

- Yemeıln e 
yardım eoderim a· 
m1r1trı~m .. 

h1Aca.• - Hani ••n bana b•r ,a.ız~sı e. mektup 
vermlşlln de, "Sakın benim gönderdiğim belll 
olması ı 1 ., dtye lanblh etm f11n ya.. Ben san• 
c!örl kuru, kazandırdım anne ••• OötUrUp kendim 
ve,.dl-n. 

1 L -! Afacan Diyor Ki: ~ 

Bayram 
Şu bayramın nasıl geçtiğine 

ben de şaştım.. Daha bir hafta 
eYvel • 1Elbiıe de, elbiıe,, diye 

TAYYARE PİYANGOSU 
Ba ag babanı tla aldı, 
Tayyare piyangosu 
Hemen hulyaya daldı ı 
- " Hammın kürk mantoa I • 

Babam kurdukça kurda, 
• Kurmak ,, tan agugorda, 
- Yüz bin /i,.o I Jigord11 
Bir daha demiyordu, 

Sonra baba ne egler, 
Aklını kime peyler, 
~ Ha aldım, alacaktım I • 
Diye bi.ıs ne eyler. 

babamın başmın etini yediA"im • Sonra u/akla tefek, Haydi digelim ı Çıktı, /gi$i beklemektir, 
halde, bu üç gllo içinde bayram • Bana lazım şapka pek, Yüz bin lira kôğıtçık Sabırla ag başını 
olup clmadığanın farkında bile • Tam yirmi gün beklemek Beklemelcte11 pek bıktı, Çünlci mehele taşını, 
değilim. Babam anlatıyordu: Eski • Dişimi sıkmak lôzım ı,, Yü.ı hin Ura liracık ı Veren ma•ı demektir ı .. 

bayramlar, çocukların en kArlı bay• AFACAN 
ramları imiş... Daha ıafak atar- L---------------------~- ---------------~.;.;,;;;..;.;.;..--1 
ken .. El öpmiye,, ç kan çocuklar, Bu Buhranda Hepsı bır ttesap 
iğle llzeri cepleri para, ıeker ve 
oyuncakla dolu dı>nerlermiş... ' 

Şimdi ise böyle mi?.. Babam
dan dur<f uium bu tatlı havadisle 
ben de ilk gtln dayıda, balada, 
amcada, teyzede, komşu teyzede 
mola vererek akşama kadar gez• 
diğim halde, biri çıkarıp: 

- Al oğlam, salıncağa biner
ıln f ,. diye on kuruş bile vermedi. 

Daha kapıdan ayak basn 
·basmaz ı 

- Oooo bonjur mapöti, diye 
ztıppeleşen o çıt kmldım ablalar, 
çıtkırıldım favorili beyler, ıeker 
tabağ m önUme iterek : 

- Yesene, yesene... bu senin 
için en kuvvetli gıdadır J diye 
QkalAlaşmaya baıladılar •• 

Her yere uğrayıp ta her yerde 
b&yle kuru laflar, reniİ bozuk 
l•KerJerle karıdaştıkça: 

- Ay, ay ayyy 1 •• diye bllogilr 
laOn_ailr ağlıyaıım geldi ..• 

Hani o babamın bayramı, ne
rede bu bizim bayramımız 1 ... 

Kara Soğuk 
Afacan mektebe gidiyordu •• 

~tuk dört tarafı kavuruyor, etraf 
uz keaiyordu. Afacan ufacık 

Yumruklarını paltoauoun ceplerine 
•oktuju halde bir tUrlil ııınam .. 
tordu. Parmakları acı acı yan~yor, 
~~unun ucu iğneleniyormuı 

l•bı oluyordu •• 
Mektepten içeriye girdiği za· 

••arı ilk kartısma çıkan, bir 
e'Yrq d"w• b 1 y c: le e ıgı, eı anmadığı bir ço• 
"~ oldu .• Çocuk pis piı rülcrek 

•cana ıordu: 

•ar -d ~~o .Afacan? •• Çok sotuk 
egal mı?. 

.. 
"

Af •can &6zlerini yumarak elinl 
•da: 

itte -.:an ~ekil kartımdan, 
il il-. eojaja ojradım. 

Resim, Fotoğraf 
Afacana ıor-

dular: 
- Fotoğrafa mı 

ıeve.rsin, resmi mi? 
- Resmi. 
- Neden? 
- ÇUnkU ba• 

bamın reıımlııl beo 
yaparsam tıpkı· 

tıpkısına benzer, 
fotoğrafçı yap.usa, 
biç beuzeme'I de 
ondan .•• 

Afacanın 
Bütçesi 

Jta111an Beyin eauı 
sıkılm19tı.. O ak· 
t~m ilk defa bUyUk 
l.ir eOretle Hanım• 
teyz~ye çıl;ıı ı: 

- Bundun sonra 
idareli davranacak· 
ıın .• Jlor haft.:. sen• 
den bir bUtço iste
rim.. Gelecek bJf· 
tanın bOtÇ·esflnl ha• 
urla, yı.rıo bana 
l'er .. 

Ertrıt akt:ım A· 
facao da babasına 

90yle blr pusula 
verdi ı 

Bir haftalık. bUto 
çediİ': 

Sinema 20, 1.1pııp 
5, gazoı 2,5, fındık, 
fııttık 2,5, s:mit 2,~ 
leblebi unu 2,~, 

maballebl 6, boya
ca 6, bobttye yom 
2,6 anneme tdilDO 
'1,0 kuq. 

. .,j_-ı<-Q-
Rama%Gn fitti 
Heoooı fitti 
Balclawı l•p•W •... ., -""' 

1 

Baoram gel tf I 
Hooooı gttldi 
ISalclallfl tepsisi 
Booooı ,.ıdl I 

Dans 
Eve gen~ ve 

9en kıı.Jar geJd:tçe 

lıizrm teyze hanı• 

mm içi kabarıyor: 

c Ah goııçliğlw el· 
don gitti! • deye 

eactıonlyordu .• He

le genç kızlarrn 

ıık eık danı hak· 

kında komıımafan 

tl&ııeetmelerl, onu 

bUsbOtOn çileden 

çıkarıyordu. Bi:r

gOn glzl:ce yukan 

odalardan birine 

girdi. Yeni bir 

elbhıeslni giydi •. 

Eline iıkemleler

den birini aldı "8 

aynanın kar91nnda 

kıvır kıvır kınan• 

mağ:ı, ıırıtarak 

danıetmeRe hafi .. 
dı. 

Bu ıırada Af a

can kapıyı birden· 

lıire açmıı ve an· 

nesini bu aeayJp 

•a~lyetle görQnoe 

merdivenlerden hıı 

la ko9mağa, naz. 

av as batırmaya 

bat' aın19tı: 

- Babaaaaaal •• 

AnDtlD kaçırdın t, 

1 1 l Hikayecik ·· -,~-
ı ---r 
Deve Yaparmış! 

Muallim derse f ircr girme~ 
bOyük bir mevioçlo elJerini oğu~ 
turdu: 

- ÇocuWar, şimdi deraimil 
tllrkçe öyle mi?. Size tahrirden 

bir mevzu vereceğim.. Kalk ba• 

kalım Afacan Efendi, yaz tahta

ya: Size tayy;,re piyangoıunu11 
büyllk ikramiyesi .• _ MeıelA .•• 

iki ylla bin lira çarpacak olursa, 
ne yaparsanız? •• Hah, otur yerin• 
timdi... Anladınaz mı çocuklar? •• 
tıte ıiıe böyle bir 1- ara isabet 

ederse ne yaparıınız?. Daha doğ
rusu ne yapmayı dü~ünilraünllz?. 

Çocuklar derhal kaleme aanf. 
dılaı. Bir ınnddet kimi kalemi 
ağzma sokarak, kimi e1niyerek 
düıUodll ve nihayet vazifeler 

bitti. Herkcı rötürOp yazdıit 
ıeyi muallime 11erdi. Muallim, 
bunları aıra ile tetkik ederken 
klb hafifçe gülilyor, kih baımı 
nlbyordu.. Bu ı:rada muallim 
anilne çektiği bir kiğıda bakar 

bakmaz ıertçe bağırdıı 
- Necec?. Bu ne? •• Afacan 

ıd bakahm buraya .• 

Afacan kıa kıı ıi\lerek mual
lime yaklaıb: 

- Ne bu?. Ben sana tahrir 
vazifesi yerdim.. Rc&im mevzuu 
değil. 

- 1yl ya efendim.. Ben de 
tahrir vazifeıine cevap verdian •. 

- Peki amma, bu kAğıda 
yaptığın deve nedir? •• 

Afacan çok bilOJiıçesine ba· 

tını ıalladı: 

- İyi ya efendim.. Siı bana 

bu lki yüz bin lirayı ne yapar11-

1U1?. Demediniz mi?. itte heD de 

dew• J•J>UllD diyoruml .• 
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İTTi:BAT VE TIBAKEt 
Her hakkı mahfuzdur. - Naııl dof da ? .. 

............................... 
T t.frika No. 49 

Na•ıl Yaşadı? .. 
Nasıl ÔldiJ? •• 

Koca Rumeli Elden Gidiyor Da 
Kimse A dırmayor .. Ah .• Ah! 

ÜçUncn kampana da 
~almış, trenin hareketine iki 
dakika kalmışb. Koşa ko~a bir 
yllzbaşı gttldi. Elindeki mendille 
alnının terlerini ıildikten sonra 
dışarıdan trene bir göz gezdirdi. 
Trenin bütnn mevkileri dolmuştu. 
Her pencereden birkaç baı 
uzanıyordu. Bu esnada TalAt B. 
de posta vagonunun pencer~ine 
dayanmış, dışara bakıyordu ••• 
Trende yer bolamıyacağını aklı 
kesen yüzbaşının fena halde canı 
aıkıJmıştı. Olduğu yerde duruyor, 
son bir llmit ile Yagoblara g&z 
srezdiriyordu. Nazarlan, yayaı 

J•••t poata Yagonuoa kadar 
uzandı ; Ta11t Beyin gözlerile 
kartılaıtL Yüzbaşı, bir an içinde 
kalbinde doian bir bia Ye Umit 
ile posta yagonuna doğru bir iki 
adım attı. Niyazklr bir ıeıle: 

- Bey biracer •• Trende yer 
yok.. Acele Manastıra gitmek 
mecburiyetindeyim. Bir iki istas• 
yon sonra yer açılmak ihtimali 
Yar. Beni muvakkaten yanmıza 

misafir alabilir misiniz? 
Diye 'y&lvardı. 
Posta vagonuna memurlardan 

başkasının binmesi, yasaktı. Fa· 
kat buna rağmeu Talit Bey 
derhal vagonun kapıı nı açtı. 
Yüzbaş yı içeri aldı. Bu anda da 
tren kalkh... İki genç karşı kar· 
fıya oturdular. Tren Selinik ova• 
sının derinlikler:ne doğru allzü· 
lllrken, bunlar da konuşm.ya 

başladılar. Söz, tabiidir ki 
ıiklyetle açılmıştı. Yilzbaıı, 
kumpanyan n intizamıızhğmdan, 

hükumetin bu s;ibi işlere kar
t• daima gösterdiği kayıtsızlıktan 
bahsediyordu. 

Talitt Bey, aabredemedL Mu· 
kabele ettti: 

- Rica ederim, yilzbaşı Bey •. 
Hilkümet hangi işle alikadar? .• 
Koca Rumeli elden gidiyorda, 
kimse aldıramıyor... Ah... Ah .. 
O (Kayserili) yok mu?.. Bütün 
kabahat ondadır. Onun vücudu 
kalkmndıl<ça, bu hükumetten bize 
bayır pelmez. 

Dedi .. Yüzbaşı, merakla ı rdu: 
- Kayserili mi dediniz .•• Kim 

bu ad ıın ... 
-Kim olacak •.• Sultan f-lan•it. 
- Ay, Sultan Hamit, (Kay· 

ıerili) midir? 

l - Galiba.. Siz de, bizim gibi 
dertlisiniz? •• 

Bu sual, TalAt Beyi coştur
mıya kAfi geldt.. O; söyledi, 
söyledL Kalbindeki hicranın bü
tUn zehirlerini dökünciye kadar 
ıöyledi. 

Nihayet, (Manash1) a gelmi'9 
lerdi. Kırk yıllık iki ahbap gibi 
samimi bir veda ile ayrıldılar. 
Ve birkaç gUn ıonra, SelAnikte 
buh.ıtmayı kararlqbrdılar. 

* Talat Beyle Naki Bey, arhk 
doıt olmuşlardL •• Tallt Bey, Se
IAnikte kaldığı gtınler pe:k çok 
zamanını Naki Beyin yanında 
geçiriyor. Bu weıile ile onun di
ier arkadaşlarile de tanıııyordu. 

Bu gençler, bazan evlerde, 
hazan da kule kahvelerinde top
lanıyorlar. Arasıra şundan bun
dan; fakat daha çt1k, (vatan) dan 
bahsediyorlardı .•• TalAt Bey, Av· 
rupada üön Türk) ler tarafından 
çıkarılan gazeteleri kolaylıkla eline 
geçiriyor ve arkadaşlarına geti
riyordu. Tenha köşelere çekilerek 
bu gazeteleri okuyan genç zabit· 
ler, kal.,lerinde bergün yeni bir 
heyPcan duyuyor, vatanın slirük· 
lenmekte olduğu uçurumu daha 
vuzuh ile görüyorlardı. 

Bu hal, böylece bir müddet 
devam etti.. Nihayet ( 318 senei 
a1. us tosunda ] bir cuma günU Se
IAnikte ( Çavuşmanastırı ) denilen 
seyir yerinde şu arkadaşlar, bir· 
leşmişlerdi. 

= 

Suriye' de Gün 
Sayısı 

( Baştaraft 1 inci uyfada • 

yUk bir nümayif tertip ettiler, 
resmi makamlara baş vurdular, 
aç kal'1ıklarmı, ekmek istedikle
rini bildirdiler. Hükumet bu nü· 
mayişi zabıta kuvvetile clağdh. 
Berut muhitinde böyle Lir açl k 
nümayişinin vukuu, Suriye• d., aç 
ve sefil insanların çokluğunu is
Lnt edecek mahiyettedir. 

Diğer bir misal: Bayram mü· 
nasebetile elli kadar amele bu· 
radnld işler;ni bırakıp kamyoll'" 
larla şima i Suriye'c.'eki ni'e)erinin 

1 - Poda Seyyar memuru, 
TaJAt B. 

2 - Selinik Rnıtiyesi Fran
aızca Mual.limi, Yllzbaşı Naki B. 

3 - Selanik Redif Fırkasına 
mlllhak Ynzbaıı Nuri B. 

4 - Redif Livasına Mülhak 
Mllllzimevvel Kemal B. 

5 - SelAnik Redif Taburu 
Birinci Bölllk YUzbaşıaı Asım B. 

6 - Sellnik Mülkiye Mektebi 
Muallimlerinden Bayram F cbmi B. 

7 - SelAnik (DarülmuaUimin) 
MlldQrO lsmail Mahir Efendi. 

Çınarların ıerin gölgeleri altına 
hasırlar yayılmıştı. Bu yedi arka• 
daştan bazısı, hasırlara uzanmıf, 
bazısı da alçak sandalyelere otur
muılardı. içlerinde, rakı içenler 
de vardı. Dereden tepeden ko· 
nuşurken, TalAt B. durdu. Beş, 
on dakika, dilşünUr gibi oldu Ye 
sonra şu teklifte bulundu: 

- Arkadaşlar •• Ne zamandan 
beri, bir ıey düıünüyorum. Bunu 
da buglln ıize ıöyle.mek istiyorum. 
Parise bir mektup yazsak oradaki 
ittihat ve Terakki cemiyetine bia 
de dahil olsak nasıl olur? •• 

lsmail Mahir Efendi, hafifçe 
sakalını kaş.dı. Elile, başındaki 
sarığı yokladı : 

- Fena olmaz.. 

- Fena olmaz değil.. Hatta, 
çok iyi olur. Burada, böyle on• 
ların gazetelerini okuyup içimizi 
çekmekle vakit geçireceğimize. •• 

Gaçtikçe 
Artıyor 

( Arb~n ur ) 

Açların 

yanlarına hareket etmişlerdir. 
Kamyonlar yarı yolda eşldya 
taarruzuna uğramış, haydutlar 
elli ame!enin teker teker Üzerle
rini aramışlar, fakat ele geçen 
paran n aıhğı karşısında hayrete 
düşmilşlerdir. Çünkü bayram ta· 
tilini memleket.erinde geçirmek 
istiyen bu elli amelenin lizerinrle 
ancak altmı!J lira bulunmuştur. 
Hadisenin asıl feci tarafı ıu<lur 
ki btJ haydut kafilesini teşkil 
edenlerin hepsi kıtlık çeken köy
tiilercen ibarettir. 

Dünkü Fut bol Maçları 

· ıstanbulspor F enerbah
çeye O - 6 Yenildi 

Dnn ıebrlmlı· 
de iki taraflı fut• 
bol maçları yapıt. 
dı. Taksim atad
yomunda, Anka
radan ıehrimize 
gelen Çankaya 
takımı ile Rum
ların Pera takımı 
kar'fılaştı. Ka
dıköyllnde de 1.
tanb~lsporun üç 
takımiyle Fener-

bahçenin Uç takı
mı arasında Oç 
mUsabaka aeyre
dildi. 

Takıimdekl ma-
çın neticesi ıu
dur: Çankaya O, 
Pera 4. 

iki takım Tak· 
lim atadyomuaun 
çamur deryHı ha
lindeki aaha•u 

idealHıl,,....F_,.,_. 6iri•cl talcı•I• ~ 
bir erutanl•n• 

çıktığı vakit seyirciler zevkaia 
bir milsabaka sepetmek mabk6-
miyetine kurban olduklarını an
lamakta gecikmediler. Filhakika 
Taksim ıahaıı artık atadyomluk· 
tan çıkmııtır. Orada bir hafta 
evvel yağan yağmurun çamur 
artıklarını bulmak mümkündür. 
işte dünkO maç böyle bir sahada 
başladı ye bitti. Çankayalı genç
ler sabanın pisliğine rağmen 
enerjik bir oyun oynadılar. Fakat 
sahaya karşı acemi oluşları ken
dilerine muvaffakiyetli bir netice 
temin edemedi. Baylece maç 4·0 
Peranın galibiyeti1e ııeticelendi. 

Kadıköyüne gelin.ce; Kadıköy 
ıtadında dün evveli lstanbulapor 
ve Fenerbabçe üçUncU takımlan 
karşılaştı, küçük oyuncular hayli 
zevkli bir oyun gl>ıterdiler. Neli· 
cede Fener küçükleri 2 • O galip 
geldiler. 

1 

Bundan sonra iki ld&hh B 
talamlan karıılqb. F ea•babçell 

gençler daha oyunun baılangıanda 
blkimiyeti ele alarak lıtanbulspor 
kalesini ııkışbrdılar ye neticede 
4-0 gibi yllkıek bir farkla galip 
geldiler. 

Bundan ıora birinci takımlar 
karşılqtL Herkes lstanbulsporua 
genç oyuncularının F enerbahçe 
karşısında bariz bir mukavemet 
göstereceğini zannediyordu. Fa-
kat böyle olmadı ve F enerbahço 
ümit edilmiyen bir bikimiyet 
gösterdi. Oyunun daha başlangıç. 
dakikalarından itibaren başlayan 
bu hakim vaziyet, lstanbulsporuo 
fena bir ma{{lübiyele uğramasa 
gibi mühim bir tesir gösterdi. 
Fenerbahçenin dllnkU maçta al
aldığı netice 6·0 gibi ehemmiyetli 
bir farkla gahbiyettir. 

Mazhar Osman B. Ecza
cıları Müdafaa Ediyor 

( B ttara.fı 1 incT snyfa la ) 

şu ıon dört sene içerisinde uzun 
u~adıya tetkik etmiş ve bütün 
meslektaşları bu direktif dahilin
de harekete davet etmiştir. Bina
enaleyh bu yoldan ayrılan bir 
meslektaşımız olacağını tahmin 
etmiyorum. Hele lüzum olmadığı 
halde lüks ili~ yazan bekim hemen, 
hemen kalmamış gibidir. 11Açların 

ayni fiyatla yapılmazsa hemen 
ihtiklra hükmetmemeli, iliçların 

yapıldığt fabrikaların başka, bat
ka oluşu düşünülmelidir. 

- Değilmiva.. Cismen 
ıe do, ruban Kayseriliden 
ıerlidir. 

değil

Kay· 
Bu akşam saat 

21,30 da 

fst~r.bul Belediynl 

s~hir'll"yatrosu 
Pek yakında 

pahalılığı cihetine gelince; bunu 
ba~ka sebeplerde aramak lizım· 

il\ gelir. Bu busuata bir tetkikim 

Eczac !arın pek çoğunun ka· 
zancı en adi bir mahalle bakkalının 
ka7.ancına nisbetle pek azdır. 

Birahanelere, lokantalara, eğlen
celere, çiirük kumaşlara avuç 
dolusu para verilirken bir fen 
adamının üç. beş kuruı kazanma
ımı çok görmek doğru değildir. 
Hence ilaçlar pahalı değildir ve 
e.::zacılar ihtikir yapmamaktadır." 

Bu sözkri ıöylemek, o de\•re 
görb l emsalsiz bir cesaret)ti .. 
Yüzbaşı, bu sözleri söyleyen ada· 
mın yüzüne baktı. Onun siyah 
Y• sabit bakışlı g6zlerinde hu· 
dubuz bir cür' etin pervH zlağı 
•ardı. 

- isminiz nedir efendim? .. 
- Posta memuru Talat... Ya 

lizioki? .. 
-Se!Anik askcrt ril~tiycsi fran· 

11zca nıuallimilNdki) ••• Sirkaç da· 
kika, sn '<i'ıt ile ~ cçti... lkisi de 
vagonun penceresinden bak yor
lardı. Ağaçlar, telgraf direkleri, 
arada sırada bekçi kulübeleri, 
ıllratJe geçiycr, tren nıntemadi

yen düdük çı ar k ileriliyordu. 
Naki Bey yctvaş yavaş başını 
çevır .ı. TekriıU' biribirlerino ba
lu~t<lar: 

SAR 1 
ZEYBEK 

Opereti 

ııııııııııııııı 

111...111 

Asri sinemada 
Beyoğ'un'Ja b:ri ıc' defa olarak l Ü· 

yuk beynelıoilel varyete e~lenceleri 
Wortle;'lar - Uçaıa lr pez - Hokklbu 
ROLF HA'l:SEN •Top T•t•ran Adaın .. 

Kaplten ZOBEL yesalredlr. • 

UMUMA lllllllHllll ' Aynı zamandaı DON JOSE MOJlKA 
taraf nıbn terıı il edilmlt 

r ""' bAVR.uoas E. SAOETTtN 
Yaran ıece T. A. T. 
OPt:.RA • nemns nia 

OTHELLO 

SON AŞKIM 
~---• filmi. 41111---~ 

Bu ak,am Yalnız 2 gün 
Halk ı. ecesi 

Yarın akş;,-

EA '1 A KART f LLARI - VORTLAKLAR 
Dünva siklet muvazene şam~ iyonu K. ZUPEL 

FERAH sinemada 
Alelumum mevkilôr 30, localar 100 kuruştur. 

Ayraca muntahap filimler. 

yoktur.,, 
Doktor Mazhar Osman B. ise 

ıu fikirdedir: 
._ - Doktorlar hangi ilA~ 

pahah, hangisi değildir, bunu 
bilmezler. Hangisine itimadı faz
la ye han»iai ı.ihnine gelirse 
onu yazar. lliçların hemen hepsi 
bizim degil, Avrupanındır. llaç 
fiatlerinde ecıacılann vicdanına 
itimat elmek llzımdır. Çünkü 
iliç1arm fiyab fabrikaya göre 

Diğer taraftan ismini bildirmi
yen bir doi~tor, büıbütiln ayrı bir 
iddia urlaya atmaktadır. Bu &at 
diyor ki: 

.. - Ben ecıac larm fazla para 
a!dıklar na lc.auaat getirdim. Çün
kü ıçinde bir gram asit saliıilik 
bulunan bir gargara reçetesini 
euacıtar elli kuruşa yapıyor. 
Halbuki bunun eczaneye maliyet 
fiab, tisesile beraber bet kurut• 
tan fazla değildir. Buna pahalılık 
denmez de ne denir?" derrişir. Ayni reçete iki eczanede 

--------------------------------~ .ııııı1--~ ... GUSTAV FROEHLICH .. LIANE HAID .. 
Bu sevimli ve bUyük iki artisti 

Kim Olduğunu Bilmek istemiyorum 
Mükemmel operetinde il .. ti t•k sinemasında 

Pek yakında na- s 1 göreceksiniz. 

Rejisör: Geza von Belvary - Musiki: Robort Stoız. 
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me le eşguldü 

Ahmed·n Muvaffakiyeti Üzerine Azar 
İşiten Kihya, Ahınedi Tekrar Dövdü 

Dünkü Kısmın Hu
lasası 
Aınir.ıl Aodre Dnrya'n ın, amcır 

ıadest Marki Di K:uıtro'ya hllJ ük. 
bir m innot borcu vardı. ÇUııkü 
Aıı dre D rya'nırı yeğ ·ni Ciyn ı et· 
tino, bir mubarolıede B Lrl.l .noı 

donanması tarafr:ıdan ağır su· 
Hlte y ı rala ımışb. Jıfarki Dl 
lta•tro bu genci muhakkak bir 
lliJmden kurhrını9tı. Delikarılı· 
aıo kısa bir müddet. t~inde iyr 
letınesine llarki ı. J)j Kastro'nun 
ıoıel göı'eri dt ook mOeaslr 
clıouıt~. 
Aııdrt Dorya birg'ln akdeniıde 
bir dAnİ:& muharebeeiude bir 
, .Qrk geuıislnl eeir aldı, Gemj. 
deki e9ya ve mal taksim edi11.1I. 
Andro Dorya'ııın hissesine de 
m Ucovher, harp aleti vo gl'çlO 
ku vvotli 12 Tıırk den ' zc si d ş

m ü9tn. Bu ıı larJan biri de mulıa· 

rtı bode oohit d ş =m 'fOr · lrnlvon 
hpta, ıııın nıtl u Ah ın t'ti.Ah rnot, 
bo ıun B.ırbaros o .ıizci er gıhl 
lrıyarı, gflç U kuvvetli es mer ve 
g ll zel b ı r d ulikanlı idi.Esir p ıza· 
rıııda satıldığı ta dirJ o satı ıbıni 
ıc rıg' n edecek bir eBird l. 
A ı dre Dorya, Ahm edi M.ırkl Dl 
Kaatro'ya hediyu etti. Ahmet 
eli ııde kaıma lıahç,,do çal 19ıyor

da. Marki ba devlsa eııirı ııden 

aumnundu. Yuııi eeir en ağır 
lf'eri gık demeden yRpacak ı.ud• 
ıeue olduguııdan ihtiyar bah~ı· 
~an klhyuı da •aı.iyetten meın· 
aundu. D'ğer Mirlere fena ınlla.· 

mele yıı pılıııaamı bıristiyaııhk. 

mennediyordu. ra·ı:at b:r TUrke 
laer Iıl yaptırmakta •• dayak 
atmakta bir mahzur yokta. 

ihtiyar klhya, bu muhake
meyi yapar yapmaz Abmedi kar
.. na alarak •a:ıifeleri bakkmda 
kendisine uıun bir nutuk Yerdi 
Ye daha ıimdiden ileride s: öre
c~ği muameleye bazırJam f olmak 
için, mlikemmel bir dayak atlı. 
O akıam, kapı yoldaıı a~çıbaşıya 
da a<Sylediği gibi: 

- Bu Türk, ergeç, beni 
memnun etmiyeceğine göre, ken· 
disini bekliyen akibet~ şimdiden 
haz rlamıya başladım J Dedi. 

Ve ilAve elti: 
- lmperatorluklan idare et· 

mek için bundan iyi usul yoktur. 

Yumruk Ye tokat eağndğı al
hnda Ahmet hiç k•pırdamadı. 

Dayak bittikten sonra yuvarlan
dığı yerden kalkb ve yerlere ka· 
dar iyilerek kendisini döven adamı 
HIAmladı. Saf kAbya ise, kalben 
memnun Ye mağrur oldu. .. 

Ahmet yeni vazifesine başlı-
7alı heollz bir ay olmuştu ki 
bOttin CeneYeliler Di Kastrolarm 
TürkDnd~n bahsediyor, bu acıa· 
mm, bir taı parçasını bir Hpet 
meyva haline koyacak bir maha· 
rette olduğunu ıöylemekle bitire-
aıiyorlardı. Ahmedi, bu ıuretle 
aıetbedenlerin hakka vardı. Çün
kl1 o, halyanlar gibi tembel 
değildi ve önüne konan birkaç 
dönilmlOk çorak toprak parça· 
•ından bir şeyler ç.ıkarm ya az
llletmi~U. O güne kadar sebze 
bahçesi karmakarışıktı. Htidayi 
nabit bir surette yetişebilenler 
t6yle, böyle mevcucliyetlerini 
muhafın:a ctmi~ferdi. Fakat bir 
parça bakıma, çapalanıp .. 1ı, •ık 

Ahmet Reis 

ıulanmak ihtiyacında bulunanlar 
etrafı kaplayan ot y ğmları ara• 
ama gömtilUp kaybolmuılard1. 
Bahçenin toprağı çakıl ve mo
loı .a kaplanmişb. Halbuki bah
çıvanhk huıuıunda Ahmed'ın 
kendine mabsuı fikirleri Yardı. 

Bütün bu taıları, bir gün 
kazma ile birer birer kazm ya 
batladı. Bahçenin bir • köıesino 
götürüp yığdı, Bu iş, onun bir 
baftaa nı almıştı. Şimdi, as.I bah
çenin beyaz, çatlak ve kurak 
toprağı meydana çıkmıştı. Sonra, 
yine bir kö~ede, terlcedimiş bir 
halde duran eski Romalılardan 
kalma susuı kuyuya musallat 
oldu. 

Kenarmdaki taşlara bağladığı 
bir iple günde belki yirmi defa 
bu kuyunun içine girip ç•kıyor, 

her defas oda, btiyük bir kova 
ile bir ıUrU ıüprUntli çıkar yordu. 
ÇünkU bu kuyunun herhalde 
bir iıo yaramak için yapılmıf 
olduğundan emindi. Nitekim, 
birkaç giio ıonra, herkesin işo 
Jaramaı diye terkettikleri bu 
kuyudan taze vo ıerin b~r ıu 
f11kırmıya başladı. 

Ômrfinlln oo ıenesini, tembel 
tembel bu kuyunun keoarma 
oturarak gilneıte ısınmaktan 
batka birtey yapmamakla 
geçiren ihtiyar kihya, Ah-
medin bo muYaffakiyeti O:ıerino 
efendisinden acı bir azar işitti. 
Bu da, Abmedin, teıekkilr yerine 
tekrar ve birincisinden daha 
ıunturlu bir dayak yemesiai in
taç etti. ÇUnkll kAhyanın kanaa• 
tine göre, hiçbir esir, ona ku
manda eden kimsenin kusurunu 
meydana vurmak hakkına sahip 
değildi. Maamafih bu hadise de 
Ahmedin cesaretini kırmış g örlln
medi. Herhangi halis bir ltal· 
yan, blJyle bir muamele karşııında 
küreii, kazmayı bir tarafa atar 

ve ağrıyan kemiklerini dinlendir
mek için ıerince bir yerde 
uykuyc yatardı. Fakat Ahmet 
öyle yapmadı. Ertesi gfin, Şafakla 
beraber, tekrar kuyusunun içine 
dalmı~, dibindeki çamurları ayık~ 
Jamakla meıgul oluyordu. 

Zaman, blSylece geçti ye ya· 
vnş, yavaş, işe yaramaz görünen 
bahçe öyle bir değişiklik has 1 
etmişti ki, bir müddet evvel 
scyahata çıkarak Anlconaya 
kadar giden Marki, dönüşünde, 
bahçesini adeta tan yamaı oldu. 
Tar af, taraf ıebze tarhları çizil· 
mi ~. burada k rrnızı domates.er 
öbilr tarafta ıoğan ve sarımsak· 
lar bakan gözlere ferah verici 
bir manzara almıştı. Bütün bu 
mucizeyi meydana getiren Ah· 
met iıe, bahçenin diğer işçilerini 
etrafına toplayarak merkebinin 
hareketlerini takip ediyordu. 

ILıtiyar hayvan, agaçtan ya· 
pılmış büyük bir çıkrığın etrafın
da muntazam bir devir yapa
rak dolaııyor, iple tutturularak 
bu çıknğa bağlanmıı deri torbala· 
rı 

0
kuyuya dalarak •u ile doluyor, 

bu aular, bllyilk bir yalağa d6-
külilyor, oradan da, bahçenin 
muhtelif iıtikametlerine dağılr 
yord1L ihtiyar Marki, bu m•nza• 
raya eı5rünce, rayrı ihtiyari ı.
tavroz çıkardı. 

O akıam, k&bya ile beraber 
blltün nuavinleri, Marki'nin bu· 
zuruna çağınlarak hesaplan g6-
rüld0 ve daha elveriıli bir kapı 
bulmak Umidile aenolerdenberi 
alıştıkları yerlerinden uukJaşırlar 
ken, güya tembel denilen hıristı· 
yanlara çalışkan addedilen bir 
müalilmanı tercih ettiği için Mar
ki'ye Ye yedi göbek ecdadına 
lAnotler yağdarJyorlardı. 

( Arkalı nr) 

Fransızlar Zeplin Balon a· 
rını 1(örletiyorlarmış 

Son Yaptıkları Üç Motörlü Tayyareyi 
Methetmekle Bitiremiyorlar 

Alalml••m• ı. n• ·•al, luıingı nnclan ~ıllarlldılı .. rM• 

Fransız tayyarecilik llemi ıe- J Jonlarına rekabet edebileceii fikri 
vinç içindedir. Çünki Kuzine n:eydana ç.kb. Her ne kadu 
lıiınli Ye benUz yirmi aekiı ya• zeplinlerdeki rabaU.k Ye konfor 
tında bulunan bir mOhendisia tayyarelerde yoksa da, Alayiml-
yaptı ğı Oç mot6rlll bir tayyare aema iımi Yerilen bu sonuncunun 
saatte 220 kile metre bir sftratle büyüklüğli. birçok istirahat aebep-
F ransadan Cenubi Amerikaya lerini tophyabilecek bir mahiyet• 
uçup gitti. Bu tayyarenin içinde ledir. 
Mermoz ve Kartiye isimli iki pilot, Çünkü ağırlığı 14460 kilodur. 
ra at memuru sıfatile Yilzbaşı May· 8600 litre benzin almaktadır. 
yo,Manüel adlı bir telsizci, Moriyo Motorlar mn beheri 800 beygir 
ve Yus nam ndaki makinistlerle kuvvetindedir. Kanatlarile ber ... 
Liz:r:at tayyareyi yapan Kuzine ber gövdesinin uzunluğu 30, m<>4 
vardı. torlarmdan ku; ruğnna kadar olan 

Bir sabah ıaat onda Paristen mesafe 16,5 metredir. Benzin 
kalkan tayyare, saat 22,28 de almlldan tayyarenin ağ1rbğı taJD 
Afrikan n Ka? • Jübi isimli nok· 7 tondur. 

tas na varmıf bulunuyordu. Motör Bu tayyarenin birçok iyi •• 
gruplarında görülen ba~a 'rız ı· 81flan olmakla beraber zeplin 
lardan dolayı tayyare, Afrikada balonlan ile rakabet edip edemi-
yere indi, kısa bir tamir ve ye- yeceği düıiinlllecek bir meseledir. 
niden hen:ıin alınmasını mOteakip çfinki, havanın muhalefeti yliıO. 
atlantik Okyanoaunu ieçmiye den birkaç defa hareketini tehir 
başladı ve kAounusaninin en altt- etmesine mukabil zepelio balon-
sında, razartesi saat dördn 48 ları, fena havalarda gayet emnl-
gcçe başlıyan uçuı 19, 15 de Ok· yetle aefcr yapabildikleri gibi 
yanusun aı lmasile nihaye bulmuı havada kalma :ıoktasından bu 
oluyordu. tayyarelerle kıyas kabul etmiy .. 

Bu hadise, Franııılan sevinç- cek kadar tahammü'leri de var-
ten çıldırttı. Çünkü tek 1&tıhlı, d r. Bu itibarla Fransızların •• 
muhtelif motorlu ve birçok yolcu vinci, bu ilk seferde, biraz erken 
alabilece1< tayyarelerin zeplin ba- gi .... i görünüyor, 
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GOh PıLARTESI Kasım 
8.!_ 30-lkmc~ KANUN 933 ~ 

A.ı aut Ru mi 
4 • Şaval 1331 17 2nd 1'.lauıı · 1343 

SON POSTA 
Y nml. ~iyaai, HnaciA. H Halk 

ru:eted 

idare: lıtaııuuıa Eıltf Zapttyer 
Çatal(f'flllt ıokatı 25-
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t .COO Kr. ı Sene 
750 • 6 AJ 
4'00 • 3 " 
1ti0 " ' •• 

~ill.lı 
1400 • 
800 • 
aoo • 

(Selen evrak geri verllmez 
lllolardao ıuea•&.11J1et alıoıuaı 

cnap i~ın mektuııl ara ((i) kıım11l11& 
cıuı illvasi 1111 oı dır. 

Adretı de~ltt l rılm ;.ıu (20) ku:ruttur. 

G.s •tcmlad• "ı. ... ..... lıa •• r •aal.,... 
aııOlG. iMiaları ••htcaa •• ,.a.u. •ıalııe 

a lıdı. 

Maraş'ta 

Önüne Geçilmesi Lazım 
O.an Fena 8 .r itiyat 

Maraş, ( H ı :.ısi ) - Burada 
bir kısım haJJ arns n a çok fena 
ve muzır bir itiyat başlamııtar. 
Dişleri ve boğazı tahrş eden ve 
bir ne\<İ keyif vasJtaları addedilen 
bu itiyad n 6niine geçmek için 
kat'i telb i. er almmalıcl r. Bahse· 
dilen itiyat ıudur: Maraş bal• 
kının bir kıımı tütiınü eufiye 
h&iiodo lnce bir tez oluncaya 
kadar dövdı kten floııra bu tozu 
bir miktar kül ile kar ştırmakta 
ve ıu ile hamur haline getirerek 
hap yaptıktan ıonra ön dişlerinha 
dibine yapıfbrarak emmektedir-
ler Bu haplara ( diş otu ) denil
mektedir. lılima!i insana esrann 
verdiği keyfi Yerİyı rmu" balkın 
dörtte Dçll bu berbat içkinia 
müptelAsıdır. Kullana 1 ann klf. 
fesinin de dişleri çürüındcte ,., 
Boğazlan yara olmal\t .• ı Z'.. 

it A. T. ----
Gelibo u'da Kar Y Luıyor 
Gelibolıı (Hususi - Üç gUn

denbcıi kar olanca ş ı ldc:H:o de-
vam etmektedir. Y ;tr kapım• 
mıştlr, postalar f İ Lt- t:'fll t k tedir. 
Be ıulan t~lgraf htıt . n n tamiri 
ıçın çalışılmak t:1d ı Vapurlar 
y< ll :ırma mi!şkiıllla ı vcllll ede
bilmektcJ"rJu. 

: 
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Bin Jurnal Vermekle İftihar Eden Jurnalcı 
Jlalıorrlrl .. 

HerHakkı Mahfuzdur 
-262-

Diye batırdı... Medlıte, derin 
bir allkut vardı. Molla Bey, halkın 
tahkir edildiğinden bahaederkeo 
a11l kendiıi hUkumetl tahkl.r et• 
mi ti. O devirde balkan bir haka
rdo utram&11, hiçbir mllnakap 
monuu teşkil etmezdi. Çnnkn 
h Ikın hakkını mOdafaa etmek. 
kimıenin kimden geçmezdL Hal· 
bu1d, devletin en ehemmiyetsiz 
bir hataıınt ileri ıUrmek, en bli
yUk bir cinayetti. Buna binaen. 
heyeti teıkil eden zevat, biribirie 
nlo yUzllne bakıştılar. Mollw Be
yin bu tehevvUründekl manayı 

lüıumauz buldular. Yavaı yavq 
d ğılddar. 

lı bu kadarla alsa, ıaran 
yoktu. Fakat ye•l yeni tllreyen 
jum lcılar, derhal mabeyne kot
tu, Hatta, ( 25,000 jurnal Yer
m kle iftihar eden ) m hut jur
nalcı derhal p çaları ııvadı.. 

(ŞOrayı Devlet heyeti umumi• 
ye i gibi devletin en yUkaek bir 

kamı reırnisinde, kaffei iz.Ayı 
klr mın, kemali edep ve ıOlcG

netl kıraet olunan evrakı lıtima 
•t ıe 1 \e bir itirazı varsa, mD
ıakerenin hitamından ıonra bir 
liı nı mUnaıiplo makamı riyuete 
ı6ylemesi lftzimeden iken, Sahip 
Moll Bey kullan, gflya Pae 
rlı parla:nentosuou taklit etmek 
vo bu sureti• do mefıuh Mecliıl 
Meb'usaoı ihya eylemek fikri fa• 
ııd neaile, birdenbire feveran Ye 
hükumeti seniyelerinin icraatına 
karfı iayan eylemi9 ... ) 

Diye bir jurnal yazarak Yıl
dız ıarayma dayandı. 

Abdülhamit, meseleyi tahkik 
etti. Moll Beyin hangi noktaya 
itiraz ettiğini öğrendi. Meselenin 
eh mm"yetsiz bir 'ey olduğunu 
öğrenince de, b· bUyilltmelc 
i temedi. 

~ 
HUnkArın Sahip Molla Beye 

karşı beslediği menfi hisleri 
bilen jurnnlcılar, bu zatin peşını 

bırakın yorlnr, onun her hareke
tinden bir jurnnl mevzuu çıkar
mıya çalışıyorlardı. 

Sahip B. bir aralık (Paıabnhe 
çesi) ndeki çiftliğini Mısır Hıdivi 

b- -=--ı 

1 

Abb ı Hilmi paşaya satmıştı. ıittL Tabii, o a1&da da AbdOlha• 
Jurnalcılar, bu fırsatı da kaçır- mide jurnallar verildi. AbdUlbamit 
madılar. Derbalı o aralık büyUk bir buhran a-eçi· 

(Sahip Molla Bey, bu para il• riyor, Bilbass&& {ittihatçılık) tan 
bir .komite teıkil edecek ve %Ah maznun olanlarm temaa ettij'i 
ıahanelerinl bal'edecıktir.] kimıelori kat'iyen ihmal etmi· 

Diye ihbarda bulundular. Ab- yordu. 
dUlbamit, dtrhal tahkikııta giriıti. Manol Karaau Efendi gibi, 
Bu paranın nerelere aarfcdildiği- ~Upheli bir adamın Molla Beyi 
nl anladı. Bu mesele de böylece %İyarcte sıitme i, Abdülbamidl 
kapı.od&. fena halde kuşkulandırdı. Karuu 

Fakat.. (324st:nesl) haziran Efendinin derhal SelAnije avdet 
ayının ıongbnlerlne doğru cere· etmeaini irade etmekle bt.raber, 

yan eden bir Yaka, aı kalııo Molla Bey hakkınbaki t•kibat ve 
Molla Beyi derin bir fe16\cet tarat udata da artırdı. 
uçurumuna yu't'8rlıyacaktı. O eınada, Molla Bey Paıa-

0 ııralarda Rumelide lenen bahçesindeki yalııma nakletmiıti. 
faaliyet icrasına Laılıyan (Taral::kl Bu d manidar görUldll. 
Ye ittihat Cemiyeti) aıalnrı hak· (ittihat ve Terakki Ccmiyc• 
kında pek ıiddetll bir takibat tine meuıubiyeti muhakkak olan 
icra olunuyordu. Birçok kimaeler, Sahip Molla Bey kulJarı, f aaliye-
isticvap için lctanbula getirilmişti. tini 1&klamak ve Rumelide asiler 
Cemiyetin, (Mason) larıı lstınat ile daha emin bir urette muha· 
ettiği anlaşıldığı cihetle, Sellnik- beratta bulunmak Uıere Paşa· 
teki mason Jocaıı Uıtatlarmdan bahçedeki yalısına nakletmiıtir.) 
(Manol Koraıu Efendi) do İiitintak Diye Ahdülhamidiu evhamını 
edilmek lııere 1ıtanbula çağ nl- arttıracak bir jurnal Yerildi. Abe 
mıştı K r il! Efendi, yanmda dUlbanıit te, ( Çerkeı Mehnıet 
Talat Bey olduğu halde latan bula p•ıa ) ve ( Tatar Şakir paıa ) lar 
geldi. Birkaç giln Yıldızda l tic- tarafından Sahip Mollanın 1alı-
Yap edildL ıının taharri edllmeainl irade 

Fakat kendiılnl çok iyi mU• etti.. Abdillhaoıldin bu iki icra 

dafaa ettiii için tevkifine IOzum memuru, kalabalık bir maiyetlo 
görlllmcdi, ıerbeıt bırakıldL Hal- Paıababçeıine gilt~ler. Evvel& 
bukl. uzaktan uzata tara11ut Molla Beyin yahımı her taraftan 
altına alınmııtt. ihata ettiler ve eonra yalıya 

Manol Karasu Efendinin Sahip girerek ( evrakı muzırra ) ara• 
Molla Beyle oıkiden ahbaplığı mıya baıladılar.. Çerke.ı Meb-
vardı. O ~ünlerde Molla Beyin m"t paşa, dahna bu gibi 
( Yerebatan ) caddeıindekl kona· iflerdo kullanıldığı için alııkın 
ğıoda olduğunu haber alan Ka- nazarlarla yalıdakilerin haline 
raıu Efendi, yanına Tallt Beyi bakıyor. 
de alarak Molla Beyin ziyaretine ( Ar ası var) 

= • - J5iii!!i!!3i j 

Yılan Deris · nden Manto
lar Moda Oldu · 

:ô!!il 

Amerikan Zenginleri, Şimdi De Para
larını Bu Yolda Sarf ediyorlar 

" Kürk mod?"ındaıı aunr , bu .. 
sene için, m..t.ı•o!..rda yılan deri i 
kullnmlmıy bnşladı. Şimdiy6 ka· 
dar bu deriden kadın ayakk p
ları yapıldığını foknt pek paha• 
lıya maloldukları için herkeı için 
y naşıhr ıey olmadığ nı görilyor
duk. Şimdi, bu modanın manto• 

lnra intikal etmesi, bundan, dnne 
ya yOzünde, ancnk birkaç babti· 
ynrm istifade etmesini milmkUo 

kılabilecek. Eğer, yılan derisin
den manto giyebilenlere bahtiyar 
demek caiz ise. 

Resmini koyduğumuı kadın. ~ 
Amerikanın mnruf zenginlerinden 

Gib 'in kızı Mis Gibs'tir. Henllı 
diktirmeden bir ıal halinde ıırb• 

on koyduğu şey iıe ıeltlz metro 
uz oluğunda bir Boa yılanının 

derisidir. Bu milthiş hayvanın bir .. 
a4!lam, bir sıkışta çatır çatır çat-
latbğım dlitOn01 s k, bu deriyi MI• Glbe 

tüyleri llrpermcden aırtiarıoa ge- çiren inaıuılara braYo dlyebUirlı. 

Lr, ________ J _ Ftıgdalı Adr•sl•r _ 

DOKTORLAR 
Bev!ly• MUtehH• 

Dr. Re•ll Kadri 1111 Sirkeci. tram· 
vay durağı, No 8 horglln nlıahtan 
akıama kadar. 

D M h t 
.. 11 Bevliye mUtehas• 

r. e ma ~ 1111, Sirkecideki 
mu yenebanealnl Eminönü bnmna 
(sab1k Kara.kat) ııaklot•ııl,tfr. \ı:abuh 
hergUn ö~IC'den sonra. 

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

ali cadde indo Gayret kütUphanoal 
fttfıalfndo 9 dan (i ya kadar. 

D G il H a..k Dahili Ya ,çocuk r. • P •9'. 1 buta ıkları. Sabah 
aktım evinde ( Topkaps Tram. CacL ~ 
Cuma, pıuardan gayri 2- G muayene
hanosindo (Aksaray, Etem Pertev eo-
eczasi ark sokak 11 ) 

Operat8r U· 
Dr. Muamme .. Nurlroloıı tenHll· 

JI lıadahkları roütebıısıım. Harbiyede 
tn.mvay durağı kartısmda No 65. Sa· 
h ve Cumadan mu.da hergnn 14-20 1• 
kadar. 

O 
Mua 7•ne ha• 

r. Ahm.t Vicdani .... ~111 Vened 

ltırdo Letafet apartımanırıın 2 inci kat 
2 inci dairesine na\dotrof9tlr. Cuma
dan maada hergOn 8 ~ 12 ve U • 20 e 
kadar, Jlaıarto 1 g'lnlorl ınoce,ntdlr. 

Ctıt Ycı :r.iihrcvt 
Dr. Feyzi Ahmet butalıklar mı&• 

taba sm. llorgün tıababtaıı aktıı.ma 
kadar Ankara caddesi ~'oyzl Bey han 
No. 48. Tel. 28899. 

C 1 
idrar 7ollan hae-

Or. elll T•vt k talıkları birinci 

ıınıf mut luı sıeı. Sirkeci lluradlye 
caddesi Viyana oteli kar9ıs10da No. 86 

hcrgllo e:ıat 14' - 18. - berrtln butalanıu 
H. Stepenyan kabı.ıl ve tedavi eder. 

Koron ve Mire ehven bir surette 
y pılır. Beyoğlu Taksim Zıımba ıo

kak No. 41 

do -
Dr. Operatör Ahmet A•lm tı.ı• 

ve k dın baııtalıkları uı uteh&s ııı mu· 
ayeoe: 10 • 12 Ortaköy, Şifa yurdu. 
15 • 18 Beyoğlu lstiklA.l eaddeıl 
Noı 198 ( Opera ıhwma artısı ). Tol. 
196:>. 4,2221. 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnö.ıU, EmlnlSnl 

Cemal Ziya baa 2 inci kat N• 4 

Baatalannı cumadan maada horgOn 
9,5 dan f 8,5 a kadar kabul Te tedavi 

eder. 

Dit Tabibi Saffet Arif Muhaye-ne ano 
Bahçekapıda Ertuğrul mağazası k r
tıaında Kasapyan hanı ı inci kat. 'a· 
lıdan maada borgtln hastalarını k bul 
odor. 

Uleyman Faik Toklu OOıu 
Babçekapı, Sola.met Hen, linci kat 

No. 2 ye tıaklctmiıtir. Horgnn 9 <lan 
akş ma kadar hastalarını kabul eder. 

ff Hu U Beyo§'lu, 
Muza er sn imam ıok. No. 
2 Nuri B. apartman kat 1. horgilıı sant 
9 dan 20 yo kadar, ve fovkalAde ahval
de gecoleri dahi hastalarını kabul odo 

M. SAIT Yen'poıtaae caddeal 
Vlora Han No. 11 

Peroembo ve cuınartesindoo m da 
horgfin 10 dan 18 o kadar bıı.stnların 
kabul ve tedavi eder. 

1 (Sabık Catal• 
BUnyamln stepan otlu Şırk cc· 

uhaneıl sahibi) Godlkp&fa MU elltm 
sokak numara !!O. Kabul aaıı.tları 9-12, 
2 den 20 yo kadar. 

Ki·ıwıusani J0 

Sadettin Elektrik tedavlıl, kron 
pl1dn, altın damak ua· 

ire. Arzuya muvafık yapılır. ::Hrkoci 
Muradiye caddesi numara 26 b!riucl 
kat. 

[Sa.yanı Tavsig• Mü.essesoler 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Terzi Şekibe HaDJmlar terdha· 

a .. ı Dlva.,..a11 
beatektı.r ıokak No 1?. 
---·~~~~~~~~~~~~-

Ömer LUtfU Yavuz Tersi ha ae el. 
Son moda a-

r.tırlne tık ve zarif kadın ve erkek 
elblaelerl cıbven fiatla yapılıyor. Yenl 
poııtabaııe kartuıında Erzurum ban 
numara: 5 

MUHTELif. 
Mefhuro Sucuk~u Bııah Meh-.t 

"" Ali Rıııaasanı,. 
lilt en noff alaturka T8 alafranp 
ıucuklarımız nrdır. Bir defa teorübı 
ediniz. Balıkpazarında ıc111r Qarfllt 
kapısı karıısında ~ötede No. 18 

Muhaalp Ya DaldJlo H•nHn 
Ticaret mektebinden meıunum, fran• 
ınr.ca bilirim, on enedenborl yllkeok 
mtıcssoselerde re'seıı mubaelplik:te bg. 
lunduın, kuvvetli booaervlalerlm var
dır, herhangi bir vazifede çalııınm. 
Son Postada AdU Beye tabdren 
müracaat. 

-----------------------·------PIJ•ngo itimat Olf•l•rl Şimdi-,.. kr 
k r birçok klmıelori zengtn etmlıtir. 
Merkezi :Fatihte tramvay caddesi nu· 
mara: 14. Şub l Beynıtta Okçulat'
bstı numara: 89 

Unlkum Şapka tabrlk••• ~::= 
ıerlno ehven flatla yent foter, kadıo 
ıapkaları n bilumum ıapka tamiri 
için mUeıuıeaemtd 2.lyaretlotz tasar
rufun uzu temln ve iddiamızı lsbat 
eder. Bahçekapı tekerci Hacı Bekir 
karıısınd numara 84 

Tuna Şekerleme ı Haklkt Tartıı 
y tekerle .. 

lerl vo her nevi mutena ve mü tesn& 
lUkı mıı.uıuUltı. Eminönü numara: G6 
Tunalı Baydar 

Kerdefler M•:ar.azaeı Teminatla » reld&a 
bit r pinlerinden mut laka alınız. ID 
Divanyolu mubteril: sultan aarsy· ı-. 
lım itti alinde 63 - 8 • 

Satllık Hane. Sirkecide Karakl 
hfia"yinçelebl mahallesi Kargılı sokak 
15 rıumarah bet oda babço ve mutfak 
bir bap klıgir ev e:ıtıhkttr aynı hane
ye mUracnat. 

Bono - .!ubadil, deyin ııonedl 

muamel&tı. 
lstanbul B hkpıu.nr No 6 aarr f 

Ynsll 

r······-·---:-·---·· 
i Küçük llan Şartları 

İ 1 - <KtıçUk. ilAnl r haf da iki def 
j ııetredlllr. 
! 2 - Uir ilAo bot satırdan ibarettir. 1 Ka.lın yıı.-ıı iki attr sayılır. 
i 3 - ller tır eıı aıağt 4 kelimedir. 

4 - 11 n larııı be1 eat1rdan fazla 
lıor a. tırıud n ayrıca ıa ıdı.Lki 
fiatler alınır : 

5 ıatardan lba• 5 Htırdan faala 
ret l.lnıa bet aahr l;l.ı 
Aylııı JOJ Kr. 6il Kr, 

-~ " 
8().) 

lf J6ll lf 

6 " 
15JJ .. 30J .. 

12 • 280,,') . 560 • ·--·-····-·-···--... -···-·--------------... 

Tokatta Güzel 
Bir Müsaınere 
Verildi 

jUşabta 

Tokat (Huıusl) - Gazipaşa 
mektebi yavruları burada çok 

mllkemmel ve muvaffak bir mü· 

. 1amere vermişlerdir. Bu mOsa

mer., memleketimizde emsali g6-

rnlmemiı bir muvaffakiyet ka· 

zanm11tır. Çocuk nlilerl pek 

mlltehuslı olmutlardar. 

Şa.qant Dikkat 
B ·r Muhakeme 

Uşak (Hususi) - Burada P"' 

yana dikkat bir davanın rDyetino 

başlamlmııtır. Dııvanın sahibi 

Ergenekon idman kulnbQ aın.d
deialeyhler de diş doktoru All 
Rıza ve eczacı r:adt Turgut S.1· 
ferdir. Muhakeme buracia allka 
ile takip edllm•lctedir. 
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ROL NiZAM SAÇLARI 
Kuvvetlendirir. 
Muhafaza eder. 

Uzahr. 

Kepekleri, başın y~ğ a na ın 

ve kaşınmayı iz le eder. Ecz -

nelerle ecz.a depolarında sahi r. 

Geçen Bilmecemizi Doğru 
Hali edenler 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tahiatinizi Söyliyelim 

Birer muhtıra defteri elacak
lal": 

Kon ya a'tın çeıme njektobi t:ılcbs
ıındı-n 1 Havvn, 6 mcı kız uıektı•p 
talche lııdcn ~87 Harıdaıı l;-l•yı.I, l\Jrk· 
larelt Koc:ıb zır mektebi talelıesioden 
201 N('zihi, l lanbul kız orıamekiep 
t:ılobesindcıı 2:,8 Ycpr Kemal, Ankara 
llıunamönU lıılhil mektebi talebesinden 
177 Htlle ıt, D ıvutpaıa ortaınektep 1a
lebesiııden 173 Salih :.z:~, lstadbal 44 
tınco ;ıkınektop tal( be nelen 2:ts Hu
ıası T"'fil<, lzınlr kız rse i talcb<eiu· 
den J 78 Jff • t Hn:ıım ve Beyler. 

Birer kitap alacaklar. 
Aıtana nkok Jisrs ı t..ılebcslnden 

sq; Şukrfl, 1stan bul Ji esital~ besinden 
t57 Faruk, Konya kız ortnmektebi 1a· 
lebe inden 4rn Müııir", ı ntalyo orta· 
nıcktnp btrnoi Finıf falebcsiridoo N:ı:z.lı, 
l t.ı.nhul kız r rtaınektebi tnlebe111ndon 
222 ~ara., Rntevııiynl list'si t.'llfbesi'I· 
den 862 lbrıı.hiın, ){ yscd kız or amek
tabl tahıbecıindon :Fatıun 'Nuri, lstanbul 
44 OncU ilkmo tllp t.llel esinde s:;s 
SO!cyman, Jı-tıın hul kız ortam ek tehi 
talol osindon fG8 Nimet, Bovoğ u on 
he11lnci mektep tn obesindcn 193 Sevim 
llanıın ve Dı>ylor. 

Birer kart alacaklar r 
Gaıi Osman o:ı'"' ortamektebi ~lo· 

besinde oü4 Sahir, Snlihl' a.!tınordu 
mektebi talebe inden S~S Alı, lst:rnln.ıl 
44 Onca mokt p talohf!siıtden 2:.1 Ziya, 
Salihli altınr rdıı mektebi muallimlerin· 
don Se!~ınl Beyin kizı Yıldız, Adana 
lnl;:ıl~p mektebi t:ılebesindım 61 H:ım11 
llustafa, Ankarıı orta tic ıret mel tebl 
talebe inden 88 :Mehmet, Konya erkek 
lisesi talebesinden :.91 :Muvaffak, Eren· 
\fty ' tıııeU ilkmoktcp talebesinden 

12 Eınine, J14ta.nbul nkck lisesi 510 
\krot, Adana ortamektep talebesinden 

.,74 Envor, Y.a.lıepc llkmektep talclıe
ıfudoü 1!84 Orlıaıı, Salihli altmordıı t 

Hkmcktep talebeııinden 65 Kemal, Ak· 
saray Millet c:tddeti ıs Rauıi~ Jıtan· 

bul 81 Jncl ilkme:-~p t:ılebc•inden 241 
Nihal, :Kir'klanll TOrk llusevi mektebi 

muallimlerinden Ş'.lhü BeyJn "~lu 
'l\ırgut, lstnnbul kıı orUımektebi tale· 

l e~indon 2~0 Fethiye, lata:ıbul '' fincU 
ilkmekt•p :talebesinden 12' H imi, 

Sü:eymanlye 7 inci mektep talebesin• 
don 544 n·za, Dörtyol Hacı Sadık 

B<'y'n mahdumu AkAo Nihat, Beyoğfo 

merk~z Rum kız mekt •bi talebesinden 
21 EfrOkslni, Ey\lp ortamektep talebe· 

sinden 24 l\I Inbat, lstao bul 55 ine\ 

ilk mektı:ıp talcılıl&indon 15.J llehmet, 
Gez 1 aan 'atlar kaMmcsindcn F. Saf• 

vet, P rtovniynl lise i talebesinden 
SS :Muı:;tafa, Davutpıışs ortamektebl 

ta."eb sinden 2 Ş nnsl, Yedikulo'do Ku· 
yulu bakkal ok:ığ.nda 3!) numarada 

da. Mustafa, Vnli konnk caddesi Hacı 
M meur scıknk ~9 Necdet ll!ahmut, A· 
dana iııkılftp mektebi talebesiuden 146 

Ali 8aiın, İstanbul kız ortamektobi 
talebes;nden 45 ııuzaff r Arif, Ankara 

Gaz\ ilkmcktebl ta\ebosiııdon 58.J Gün· 

doz Rr ıat, Sa'fhll attın ordu ilkmcktı·bi 

417 Beınil, Davutp a ortamektep tale
brs"nden 376 Hayri Boy \'O lfonımlar. 

Resminizi kupon i'e gönderiniz. 
Kupon diğer aayf&mızdadır. ..__ ________________ ~ 

25 Suat H. (Fotoğrafının der· 

cini istemiyor.) Tavru hareketleri 

§Ub ve kıvraktır. Etrafının kendi· 

sile meşgul olmasını arzu eder 
ve nazarı dikkati celbedcr. Güzel

Jiği hakkında tenkide tahammül 

edemez. Methedilmek kendisinden 

balı etmek ister. Gömerttir. Ev 

işlerile yorulmak istemez, hi ve 

• bayaJine daha fazla yer vermiştir. 

heyecan mevzulnn arar. Macerayı 
ever. • 

37 Ham1yet H. (Fotoğrafının der-
cini istemiyor.) Kendi halinde ve 

içlidir. Çabuk kırılır ve alınır, 

kPndisine pek ehemmiyet vermez, 

daha ziyade neş'esizdir. Daima 

dertleşmek ihtiyacını duyar, her 

yere sokulmaz, herkesle ahbap ve 

laübali olmaz, intizam kuyudatın· 

da ihmalci olur. 

1 
Mübayaasına lüzum görülen 16,000 metre hortum kapah zarfıa 

mtınakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak lh:ere her 
gün Levazım Mildiiı'lüğllne m\lracaat etmeli mtlnakaıaya girmek 
için de 2000 liralık teminat makbuz veya mektubu ile tekJ:f mek
tubu 9 • 2 • 933 perşembe günU saat on beşe kadar Daimi Encil· 
me,e verilecektir. 

UHTA OLMA 

• 
IR KUMBARA 

ikba • • 
iZi Emniyetle 

GÜL 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simon Kremi :pudraıu 

ve ıabununu muntaEl>man 
lalimalile temin edebifini
niz ki bu suretle cildin le
mizlc.ameain · yumuşatm at 

ve bealenmeal gibi üç mak
ıad1:1 huıu.üııe yardım eder 

REME 
iM 

(KREM SfMON ) 

Her cinı .. ., nnl etiket, kılişo 

MATBAA ve FABRiKASI 
'felefon • 23969 

• -~ ~ : • ~ • _, ?& • ' 

En Kibar Hetliyedir 

w 

VAPUR IDARESi 
ADANA 

V puru 2 Şubat per,embc gU· 
nn saat IS de Sirkeci rıb.ımmdan 
hareketle dotru Çanakka e, İzmir 
Antalya, Mersin, Payaa ve fıken
deron irin yolcu ve efyayı ticarly 
alarak nz met ve avdet edec~ktlr, 

... 

Taf iJat için ; Galata, Gümrük . 
karşısında Site Fran ez Han No. 12 1 

ya:r.ı.ıanea ne rnOracaat. Te ; 41041 

Blleziğlnl Kaybeden l\lm ? 

lsta11Lrnl M tbuat Ctım"yetıııdeııı 
Evvolkt geeekl Matbuat oalosu 

davetlıforinden bir Hanıın b r ... Ji 
bi o~ t i ıi d li lr u 1 ı ~or; nb ·hin 
cemiyet ınerk.,,Jııdon nraıııasını ılilorlz 

• • 
1 

Hazırlarsınız! 



.. 
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2 

Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte taşımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti oı .. 
mayan başka mamulAt almaktan 
korur. 

ASPiRiN 20 vo 2 tabletlık ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur . 

. .. :.. . . . . 
. ti '~ . ,. ., ... ·. :- • \ ., • ··~. .. •. . . ~·· . · .. --~ 

Beyoğıu•nda 

HAYDE 
MAGAZALARIHDA 

15 Kanunusani ili 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 
müoasebetile 

B0V0K SATIŞ 
BÜTÜN DAlRELERDE FEVKALADE TENZ LA T 

EMSALSiZ FIA TLAR 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
~ ~~ı ~·;~~;:~.~:;,~ a;~ 

Beyoğlu: l tik~al caddesi Po t okn(;ı to. 1. Tel. 41429 

Hlmayel EUal Cem!yetJnln 
Tebrik Te•grafnamalerl 

Bııyraınlarda, doğumlarda, sevinç 
ve uadet haberler nizi, tebrikle
nn'd, do thrm·z ve büyükleriniz 
Himayei E t fol Cem yelinio "Lük&,. 
telıırnf kiığıtları uzerinde okusun· 
lar. Hem t ıgrafınızı çektiğ n z zat 
ve al eye kar.\ı fazla itina göster
miş hem de- kimusiz fakir çocuk-
ların bakımına } ardım etmiş 
oluraunu:r.. Bu kağıtlar en 
suıılü mek up kağıtları;ıdan daha 
z rif ve qnl.a ıev.mlıdir. Bu:ıun 

için telgraf müsveddenizin üzerine 
"'Lüka., kelimesini yazmanız kl
fidir. 

Dr. HORHORUNI 
E·ninönQ Valide kıraathanesi yanın
d ki d.1ır inde hastalarını sabahtan 

akşama kad r te tavı f'der. 

CT - Tel. 2.4131 ~--r1 

Bı y l name No. 
1197 

Zayi 
?ılnkbuz No. tarihi 

5:;ss ıa-s-oa.> 

5 t:l 1 5 o 1537 49 3-12-931 

Ba Ja tarih ve nuıı.araları muhar• 
nır llaydarpnı:ı. gllmrUğünQn irat 
mak buıları zayi eyledim. HUkmU 
olmadığ'a llAn ederim. 

Sirkeci yeni harı No ~ 
Ahmet Behoet 

SON POSTA 

Be .. kta, lcr• dairesinden: 
Be,ikta,ta Yılan; poata caddeainde 
27 numarada Hidaye t hanımırı Atiye 
hanıma olnn - 278 • lira borcundan 
dolayı mutaHrrıf olduğu Br.tiklatta 
Sioanpaşayı cedit Kl.çukali maha le
a.oin Y.ldız posta cad.de•inde atik 
il cedit 'l:T numara arla murakkam 
b rinci katta b.r sofa (izerindd b r 
oıla ve b'r hela ve bir mutf k ve 
ıkinci katta bir sofa ve bir oda ve 
b r bela ve zemin kat nda ktçük b'r 
sofa ve bir kömür;ük ve küçük bir 
bahçeyi havi ve muhtacı tamir ah· 
şap ve tamamı 400 ve nısfı 160 li
ra kıymeti muhammineli hanenin 
yarı hissesinin açık arttırma auretile 
ı;.atılması karar!nş ırıJd frından ihale 
pul ve ,dcl:aliye resimleri müşter si
ne ni t olmak üzere tal p olanların 

160 !ıranın yüzde ytd; buçu~u n '•1>e
tinde p ey akçelerile beraber 4-3-933 
tarihine tesadüf eden cumartesi gı.i
nil saat 14 ten 16 ya kadıu Beşik
taş icra da'.resln .n 932-2134 numara 'ı 
doayasına müracaat eylemeleri ve 
mezkQr günde muhammen lnylT'etin 
yüzde yetmiş beşini buımadığı tak· 
dirde en çok arttıranın taa! hüdü 
baki kalmak ihere ve tekrar IS giln 
mOddetle açık arttırmaya konu!acağı 
*e arttırma şartnamc•'nl 20-2.933 
tarihinden itibaren berkeain aöreLi
leceti YO mezkOr nıaıf h'Ho üzer:n
dc haklarını ve hu&usile mutaf ve 
faize dair o'an iddialarını evrakı 
milıblteleri1e beraber 20 rOn içinde 
bildirmelt.ri akıl halde •ahı bedali• 
nin paılatmaaından hariç kalacaklara 
ilan o"unur. 

EyUp icra Memurlujl:ından: 
c:nal, nev'ı, kıymetleri ft•lltı Jn ynzıh 
ma lar lılr borçt rn dofayı nçık artlır· 
ma ilo eatılac.ığındnn nrthrma Fatih 
Atp zarında G • 2 - 933 gUn(l nat 10 
da icra olunac ıktır. iştirak edC'cekle· 
rin gösterilen a ıtte mezknr mahalde 
bulunmnl.ırı illl.n olunur. 

1 ç ft gök rengınde hayvan maa 
lroıum yOk aral ası =>O ı:ra. 

Dr. A· KUTIEL 
Karak01 Bank;! fmıı 111uıınd:a 5.ı 

&on Post• Matb•••• 

Sahibi ı Ali Ekre• 
Nefrirat Mildbil ı Halli Utfl 

KAnunuasn 30 

TELEFUNKEN 343 
ŞAYAN 1 HAYRET BiR SEDA AHENCCilNE 
VE TEFRiK HASSASiYETiNE MALIKTIR. 

Zamanımızın en yUksek Ahlzesidlr. lhtizaut 

ve seda ahenkiAini en ince farklar1na kadar 

bukadar aedaketle iade eden ve yeniliklerle 

mOcehhez olan hiç bir Radyo ahizesi yoktur. 

ÇAP ARKA 
Müstahzar ah 

SAH LEP 

- Baba; •ana, çay ve tcahve yerine eıhhat ve ku•vel 
kaynaOı getlrdlm ı 

- Var ol aziz yavrum-. 

it ihaa z.ı.< ve kuvetsızfüc 

faıde Ya tesiri rörülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 


