
Berlini Tehdid Ediyor 
Hava Kuvvetleri... 1 AtinaJa Um.umf Hayret 

Miistantiğin~ Evraklarını 
Çaldıran Adam •.• 

Bir lı•v• muharebe taıl•lııttl• a11cıl•rı• h•rcketi 
R.o- 9 (A A ) H 1 t h t Al ale h ı ····················· .. ·········· ............................ . b -•, • • - avas mu· n .. r ya ı, 1ara a en man y • 

abfrinden: darı bir bileti ruhlyoye tercfiman /zmirdB 
E'llende Vı&kan ve Nazi fırka• olmaktadır. Avrupayı teskine ma· 

:::_ın "•mı aaa•tui oıub ı.ava ıuf bnyak bir anı.,m•y• ba ... ı.. Korku Veren 
~ed Ue .,._..._.. .ıa.:w .,.._ ·9111'ııjl W.... ...,. .. ı.a,ı. 9iller $ok. 

~ " Na-roaal Ça,tlınc ,, ' at•r malaly~tteclir. ~·~uya, Fr~n- Sıcaklar Var 
Oaıeta tl&J Popolo ,, nua, Alp ııı:. ve ln~lız elfllennm tevdi ettık· 

... ilarıa . lerı tebllıe henllz cevab verme-
c1ı.. 1 

•tarak Berlinl ltemhar· mittir ve alAkadır deYletlerin, 
hll ~ edecek kudrette olan ltal· tehlikenin mUahaııran Almanya 
"-~Ya ku•vetlerinin teuvlıl tarafından ıeldiğinl ıöylemek ı.-
'-"'1.ı la.akkınd•ki ••kaleıiaden tiyen ltalyaaan iddialan hakkıa· 

..... e, diror ki: ·daki aoktalnazarlannı bUdirmelerl 
balyan ıaıeteleriwln ltltun temenniye ıayandır. 

1( Münakaşalarımızda 
iifürden Uzak Kalalım 

lt!lı-.t ........ --·-~·· ~~l.niet Paıa okul... mualllmleriaden ltayaa ltmet ıeçen
~ IMr aekt':'b 1ı11&1erdi. iki otul aahibi olduiuau, bualan 

9t~ ettirm•••kta tereddlklti olclajuu, kecaıını• ... aete 
~•P fa)mt keadt.inin bu it• bir tilrlö yanqama· 

!dtr~'!'.ı ltlr ara, KeaY,ada, ılanet edilmit h.a.n taleheye yap· 
l...ı ~;-..- alc:biı fua latibaı .naklediyor, hiliaatea diyordu, ki: 
1~ lteaee ıerl bir ameliyedir. Lilzumıuzdur. Evvelce temizlik 
~ r~ Simdi buna IOıum kalma1aııtır. Soara bu ameliyenlo, 

~o::.. ltırakbjı Yeıaire aibi bazı mahzurlaın da vardır bunun 
ld fenal ltilsi•I olan bir ada• çıkıın ve lteal lknl etıin, 

( Dnamı 3 üncll Jllzde ) 

liacı Adilin Ölümü 

lzmir 9 {Huauıi) - Şubat 
ayında lıalrde ıağlakları altn.t 
eden yakıca ııcaldar bllklha ıDr
mektedlr. Ômtlrlerlai lımirde 
ı•çlren ihtiyarlar bile fl•diye 
kadar &mirde kq mH·ıiminde 
bu kadar ııcak olmadıtıaı 16y
lemelrtedirler. 

T abUUkten çok uzak olan ltu 
11caklann neticealade lualrde 
haıtalan•ayan, pbe tutulmayan 
kalmamqbr. Her evde ildıer, 
Uçer haıta vardır. 

Kıt meY1iml ortaıında k&tl 
bir aftt gibi lzmlrl aaran has
talıklar, doktorlardan ziyade 
eczacılann ifleriu yaradı. Haa
Jalıf a . tutulanlar dektora mlracaat 
et•iyerek Aıpirin, Kinin, Men
tol Borike ıibl mevti• Ulçlarile 
tedavi olmak yolunu llultlular •• 

Bu kıstı havanın devamı ibU. 
mali korku uyaadırmaktatlır. 
lzmirliler k11 ıojuklanoı iateld• 
arıulayorlar. - .. 

· Niçin Düımilı? 
Bir yolcu Havada Tayya· 
renin Pilotunu Ôldürıniltf 

LondH, t ( AA ) - Deyli Heral• 
d'ın Sural.aya'.lalai •uha~irl ,ecealerde 
Suriyede clltlb esile• ' UtH otel '' 
taimli Hollanda ta11are1I ~a .. kıada 
nrdil1 •elOmatta demekteclır lıl: 

,, Pilotu l.iı yelcu rlvelnr ile vur• 
nıuıtur. 'acia bundaa ol~ıtur. ,, 

Sovyet Büdçeıi 
Moıkova, 1 ( A.A. ) - yeni 

seıileo merkez icra komitesi ' dev· 
Jetia 1935 bUdceıiol teabit .t'°it
tlr. V ariclat 65 milyar 90 mftyon 
ve maaraf 65 milyar 90 milyondur. 
Muraf •• varidatta h&kimetia 

' teklifinden 200 milyon ruble faz• 1 

la:ık Tnclar. 1 

~~~~--·~~~~ 

Meğlir Venizelosa Suikasd Y apbrmak. 
tan Suçlu Eski Po- JT - - - ----- - • -

lia Müdürü lmit · 1. 
Atlaa, 10 ( Huıuıi) - Eıkl 

lqltaku B.y V enheloau öld&r
mek i~eyenlere aid doıyaların 
sf•li eHer tarahndan tahrib edil
dijlnl ltlldir•lıtim. Bu buıuta 
yapılan tahkikat, efklnumumiyeyl 
hayrete dlltlren blr netice ver
miıtir. Tahkikat netice.inde, bu 
itin ıuika1d suçlularından eıki 

· poliı MtıdlirU Bay Polihronopu· 
loa'ua adamları tarafından yapıl· 
dağı aalatdmıı, bunuıl Gzerine 
Mnddelumuml, eıki Poli• Müdn. 
rlnU, reıml eYrakı tahrib ıuçile de 
lttlham ederek hakkında kanuat 
takibata baılamıttır. - A. V Poliltronopulo• 

z T0RKCE 
Geçen rta ltlr r 

1 
.. eç•ceğ yollar, i 

Franaıa saaeteeia• s • anla doludur.·Bu 
de ''Samajeate., Fae ama Jeste... lar Samaje.te ön-

aultaaıaıa beyaa -------------- lerlne gelince bir 
lrtllerl blrlnmaı rHminl fardGm. ajızdan ''lululululu,, diye baykırıtırlar. 

Ôa yurduada bir tek hurma •I•· Bu çalımına bakılırH, onu werçekten 
cıne bile "benimdir~, Diyemeyen bu hakan aaaaHınıa: 
f'lltaalu, •• slllae .. ydlr ki • bla Hakan. fakat klmia, kimlerin 
Taarı ... yır 71lzlatle •llpJeri7laJ,, hakanı?. 
tlerlır. Bu adamın l.lrtaln• (••:dr) Blylk TGrk dnrlmiaia yarabcı11na 
lırl nr• ltf katlıab erkekli, aklı ıatlamlık n usun 1•ıa111 dileyelim ki, 
karalı kllılerlı dolu tlfter tlfter ••· bizl d6 '' Fu ,,lalara, Tuauılulara; 
rafları yardır. Ellerini llır ıırpıfıada beautmıktea kurtardı. 
ea a .. tı oa kiti. kuıııında dia tllclb Anadolu da 1ep1eai ltir uluıun 
ltuJf• .. •u bekletir. Belki bir adı da temellerini lııurmamıt ol .. 1dılı, tlmdl 

d. d Efe dl ı dl biılm de bir Nmajeatemlı buluna-
"Seyyi ıaa,, " : • m a ••k.. ealdı .~ aamajelte elleri &incirlerle 
Efentli, fakat kimin, ldmleria ıfeadiai? batlı iken; yer )'lslntle Tanrının 

Har•uielae blrlaült dlrt katana ırölseai oldutuna bizi iaHdırmıya 
koıulu arabuına kuru1dutu vakit, çalııacakta. - «.lf-

Aydın Demiryolu Da Devlete Geçerken 
.,,, 

l•lltlr ....... ,,,.... .... ... 1 J 
{Y..- 8 IMl·ıu-.; .. f-..-~ 
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apas ektehl -
Bir • • 

rının 

Kararı eHalk 
Papaa ekteblerinden ba11lan 
faaliyetlerini dW'durmıy karar 
vermiılcrdir. Bu k rarıo halk 
arasında haeıl ettiği akai tesir 
ıudur: 

Bay Ruim ( Oığaloğlu, mekteb
eokak) - Papas mekteblerini faali• 
yotlerioi tatil etmiye karar vermeleri 
ehemmiyetli .ayıl cak bir badisedir. 
Yalnız, bu mlc11cıaelerin kapanmuı 

kanaatimce fazla bir kayıb olmıya
caktır. Çllı:ıkO, aadece llun 6jret
melıde temaytlz eden bu mekteblerin 
yerioi, reamt mekteblerimiz tutmak
tadır. Kültnr Bakaahjı, liae n orta 
mekteblerd.kl ecnebi lisanı tedri1&• 
tını bOyOk bir ehe mi yet Yermif, 
saatlerini çotaltmııtır. Liaeden mezun 
olan bir talebe_ CCDebl dili bakunından 
tam bir bila-ly• aabtb olacatına i6re 
muele 7oktur. 

* Bay Hidayet (Tilocar, Bahkpazan)
Bllmiyorum, papu 111ektebleriain 
faydası aedir? Dnletln a~btı mek
teb!er durllt'ken, çocuklarımızı bu 
mne1auelere glSndermekteki manayı 
da anlıyamıyorum. Yalnız, muhakkak 
otan bir ıey varu, bu mekteblcrio 
kapanmaaı ile klltnr sahasında fazla 
bir fCJ' ebilmiyecektir. 

"" Bay Hüsrn (Mabmudpaıa yokuşu)-
Papaa n •fırlerin mabed barlclnde 
ıtmdl taııdıkları layafetJ gf yem melerl 
dolayıaile, :mcleketimizi tarketmi1e •• 
mekteblerlnl kapamıya karnr Yerdik
lerini okudum. B1ı1 karar beni yakın
dan alllı:adar ediyor. ÇlnkG bunlardan 
blriaiade okuyaa küçOk bir kwm 
"f'U. LIHa 6treHia diye bu mektebe 
yaz.dırclno. Kızımı araaıra l•ltla .. a 
çekiyorum. Liun cebbeainden zarauız. 
Fakat diA-ar bilgilerini pek sayıf ve 
hafif g&Gyorum. Hele tarih bllıfai 
çok i:oı. Buradan alıb rumt kız 

mekteblerinclea blri•lne nrccetJm.,. 

24 Saatin 
Hadi$eleri 

lımail ve Hasan adlı iki 
kardeı Beylerbeyinde oturan 
dlşcl Bay Zekinin 1ıhıdilerini 
çalarak savuıurlarken yakalaa
mıılardır. 

* Çoban Ruıen Te arkadaıı 
AU, Paşababçede ıu ıirketine 
aid kurıuo boruları çalarak ka· 
çarlarken yakalanmıılardır. 

* AH adlı bir balıkcı Kum
kapıda Arif ve Zaveni adlı iki 
arkadqının elbise vesairelerini 
çaldıiındaa yakalanmııtır. 

* Makbule adlı bir kadın 
Balatta misafir glttiif Haclicenin 
evinden 18 lira para çaldığından 
tutulmuıtw. 

RL 

orçl rı 

o 

lığı 

• 
ı yon şin · Bitirdi, a ·ye Bakan

Borçu Yedi Yılda Ödiyecek - ----------
Eaki Seyrlsefaln ldareıinin henblanııı tasfiye 1 

eden komisyon, meaai&l hakkında bir rapor hazırla· 
mıttır. Dun alAkadar bakaııhklara gönderilen bu 
raporlarla, eski idareye aid borclaran ve alacaJdarıa 

Deniz yolları idareıine denetmiı Ye komiıyonda 
çalı,ao memurların vazifelerine nihayet verilmittlr. 

Seyri11efainden alacağı olanlara doğrudan doğruya 
Maliye Bakanlığı tediyat yapacak Ye bu borclar 

yedi sene zarfında ve alacaklılara Yerilecek yUzde bıı 
faizli hazine bonolarına karıılık olarak 6dcnecektir. 

bflAnçoıu tcsblt edil•lştir. Şubatın birinde ça1ııma
ıını bitiren taafiye heyeti, elindeki evrakı da dün 

Agasofganın 
Halıları Selimige 
Camiine Döşendi 

· Ayaıofya mUıe hail • sretirll· 
dikten sonra, buradaki kıymetli 
halılar kaldırılmıı ~• Edimedeki 
Sellmiyo camiine glSttirillmUftür. 

Mimar Slnan'ı• eıeri olan 
SeJfm1y camünln halıları muhtelif 
devirlerdeld dUıman ıiatlliilarmda 
alıomıı veya Jtarab odilmiıU. Bu 
ıuretle, ea kıymetli camilerimb:· 
den biri olan Sellmlyeyc tarihi 
k,ymeU hau halılar dö§enm.if 
olmaktadır. 

Afyon Ahmı 

Mazbatalar 
Yeni Saylavlara Bu Hafta 

Sonunda Verilecek 
Yeni seçilen Istanbul aayle•· 

lannın mazbataları dünden itiba
ren intihab tefti§ heyeti tarafındaa 
haW'lanmağa baılanmııbr. Bu 
hafta sonunda, yeni saylavlara 
mazbataları •erilecektir. 

Istanbul Şehir meclf&I azasın
dan birkaç zabn saylav aeçilmeal 
dolayıiile, mecli&te mlinhal kalaa 
azalıklnra yedekten bazı zevat 
geçecektir. Daimi encllmenden de 
a~ zat &aylav olmu§tur. Şehir 
meclisinde, daimi encümene Kfre
cek Uç zat Jç~ yeniden intihab 
yapılecakbr. 

Fazla Vapur 
Uğratılması 
isteniyor 

• 

Armudlu Ye civarındaki zeytin 
mllstah&illeri, alakadarlara mlira· 
caat ederek Ar•udluya fada 
vapur uğrablaıa11 laleiinde bu
lunmuılardır. Bugllnkn tarifelerle, 
Mudanyaya kalkan vapurlar yalnız 

f haftada bir KDn Armudluya uğı-a· 
maktadır. Bu yfi.ıden Armudlu 
yolculan, Gemlik yolile hareket 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Zeytin mUstahsllleri, dileklerinde 
bntnn bu cİYar balkının ayni 
arzuda bulunduğunu da bildirmiı· 
ler, sevkiyat mevıimlaln de yak-Afyon fubiaarı idaresi plyuadan 

afyon almıya baıl•ml.fbr. 

GaJata Yolcu Sa
lonu Genişletiliyor 

Nöbetci 
Eczaneler 

, laşmuı dolayıaile seferlerin bir u 
evvel arttınlmasını lıtemlılerdir. 

Galatadaki yolcu aalonuaun 
bugllnk ihtiyaca göre geniıleti• 
l ... ini mı Tamirata 
dinden itibaren ba9lanRUf, bir 
kısım duvarlar yıkılmııtır, Verile• 
cek yeni ıekille yolcu salonu ikJ 
miall geniıliyecek, girif ve çıkıt 
yollan tamamen aynlacakbr. 
Salon için hazırlanan yonf plln, 
elde meYcud tahıiaat1a kısmen 
tatbtk edilebilecektir. Ö.Jrcndij-i· 
mizc yeni salonda muayene iıle· 
rini kolaylaıhracak bazı ıool 
tertibat ta yapılacakbr. 

Helvacıyı 

Yaraladı 
Evvelki akşam Beyoflunda bir 

yaralama biditeıi olmuıtur. Top• 
hanede oturan Ali adında bir 
hamal, Tepebqında rastladığı 
Cemal adlı bir keten helvacıyı, 
benllz anlaıılamıyan bir aebebden 
kolundan ve bacağından yarala
mııtır. Cemal lıastBneye kaldml· 
mıf, Ali de yakalanarak tahkikata 
bqlanmııhr. 

Dugece nöbotoi eczaneler ıunJardır: 

latanbul tarafu Karagümrlkte 
(Suad), Şehz deba9ında (Hamdi), 
Aksarayda (Edhem Pertev" Topkıı· 
pıdn (Nazım), Samatyada (Teofiloe), 
Zeyrekte (Hasan HuJUııi), Fenerde 
{Emilyııd.), Eyfibde (Hikmet), Kum
kapıda (Befkıı), Dinnyolunda (Esad), 
Babçekapıda (Salih Necati), Bakır

lköyüııde (İıteian Ter.ziyan). Beyoğlu 
tar&fı: Galataearayda (Galatasaray), 
Ylibed:al<ıınmda (Vinikopulo), Fın
dıklıda (Hilfil), Şl9lide (Şiıli), Kaaım
pavada (Yenituran), H.alıcıo!lunda 
(Yenitürkiye). Kadıköy tarafı; Moda
da (Alaeddin), Puaryolunda (Rifat 
Muhtar). Üaktıdar tarafı: İmrahorda 
(İmrahor), Büyükadada (Şınasi lliz ) 
eczaneleri. 

Kömür Zahirinden Bir Zavalh 
Daha Oldu • 

Kasımpaşada Bay ŞiikrilnUn 
burgu fabrikasında çalışan bekçi 
Raıid, fabrikada ölil olarak bulun
muştur. Y nr alan muayene netice
sinde Raşid'in körmUrden zehirle· 
nerek öldüğti anlaşılmııhr. 

Karaköyde de Ahmed adında 
bir ıoför, henUz na11ıl olduğu an
la§ılamıyan bir ıekildc zehlrlenmff, 
hastaneye kald:rılmıştu. 

Bu Soğukta Denize 
Düıtü, Kurtarıldı 

Auadoluhlaarında Bay Malt
mcd Alinin yıılııında lıfzmetcilik 

yapan Makbule, yalının deniz ka· 
pısını açarken denize dUımlif, 
fa~at kurtanlmııbr. 
Holanda Gemlal Kaptaın· 

nın Zlyaretlerl 
Umanı•ıu gelen Holuadınn.11 

Hendrik mekteb gemi•inin IBvarisi 
bay Hiadirain dün 6tfeden aoara, 
Vnli muavinini ~e Lıtanbul ku•anda
nını ziyaret et•ittir. Geaeral HaUale, 
Bay RGkneddin de gemiye giderek 
bu ıiyartti iade etıaitferdir. 

Seyyah 
Geliyor 

ÖnürnOz.dekl Çarıam ba •nal 
limanımıza Konlkttıyn isminde bir 
Alman Trana Atlaatiti gelecektir. 
180 Amerikalı H17all getirecek olaa 
bu Ttanı AUantik 16 bin ton bQyBk
lütlladedir. 

iki Sarhoş 
Tarlabaıı caddesinden aarhoş 

olarak geçmekte olan Arab Sabri 
ve Arnavud Kemal ıarhoılukla 
düımUıler, Sabri bqıodan ve 
Kemal de yüzünden yaralanmı.-
lard~r. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan ------------

ka yerlerın <le il Yekta 

Kömür i tihsalatı 
rtıyor 1~ 

Zoı:ıguldnk havzasının kö~ürto .. 
tibaali bu yıl 1 milyon 650 bın ti 
çıkmııtır. Geçen aeneye naıaran 1 
de 25 nlabetinde bfr artma v rdır~ııll 

it Bankuının Zonguldakta 1 
dutu antruit fabrikasının lnf811t1,,ıt 
bitmek üzeredir. Fabrika, cyı 
du~ru iılemeye baılayacakbr. 

Konya Umumi Mecll•1 ~ 
Konya, 9 (A.A.) - Konya uı911 

. meclis seçimi bitti. 

Bay Receb Peker ~ 
Bir mOddettenberi şehrim"ıd• ,., 

luaan Fırka Genel kitibi R• , 
Peker, bu akıam Ankaraya dl!O 
cektir. 

Koylerde Muhtar lntih•lfl 
Ulupelid: Şilede (Husuai) - ~ 

ralarda muhtar intihabına IJllllt" 

lanmııbr. Intihablarda fırka •-' 
zed.leri kazanmaktadırlar. 

Slvaata Köpek MUcadel~ 
SIYas ( Hususi ) - BeleCJ11· 

ıemrde dolaşan bUtUn başı btf 
köpekleri öldllrmeye karar ,J 
mfttlr. 

Edirne de 
Türkofiı Tütüncülüğüın 

TedkikEttiriyor 
4 Edime, ( Hususi ) - lkb" J 

Bakanhbı TUrkofis tütun ıub,. 
tefi Bay Mümtaz Edirnede b" 
lunmakta vo tntlln mUatahsiJle~ 
demet ve denk yapma usullel'P" 
g6atermektedfr. Bay Mllmtsz bd' 
rada yeni tutUn kanununun tat"': 
katını da tetkik etmekte, Tlcat•' 
Oduile Ye Inhlurlar ldareıilt 
temaalarda bu1unmaktachr. 

Bay Mümtaz tedklkatı netlcl' 
ılnl bir raporla bakan1ıA"a arıed•' 
cektir. Rapor memleket tntünct 
IUğüntl ıslah etmek için abnaı•,f 
tcab eden tedbirleri ihtiva edf' 
cektlr. 

inhisarlar idaresi de Edlrned .. 
tfitnn mnbayaa1ına başlamı,tır· 

DlvrJgl Kaymakamı 
Dlvrlgi ( Hususi ) - Munw' 

bulunan kaymakamlığımıza ~~ 
yaman Kaymakamı Bay A 
tayin edilmlı,, gelmiş, yon! va'İ 
f Hine başlamııtır. 

Karaya Oturan 
Bir Vapur 

Yunan bandıralı 1200 to11~ 
iyonyon YBpuru Pireden Kasten~e # 
giderken, dUn, Boğuiçinde Yenılı ,f 
ciYannda akıntılardan kar ay.\ otur~ 
ve Tilrk ~emi kurtarma oirketı ) 

• • Bllylkderede iıtuyoner ( Lanıll ili 
vapurundan yardım iatemittir. Lall ~ 
vapuru bunun Gzerine kaza yer il' 
gelerek gemiyi aalimen yOadürmUft t' 

Yunan gemiai bugOn Köıtence 
dotru yo!una devam etmfıtir. ~ 

B. Digor Ki: 1 
~ 
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L l<adının ılya11l haklarına •••u• ~f vnıaıını lıteyenlerdenim. Mu-
, ... azakArlara sorarsanız, kadın 

•1nde ltl oturmalı ıoyıal ve ıiyaaal 
~r• karışmamalıdır. ÇUnkU ka-

ıFann.e olmak üzere yaratılmıştır. 
"· •kat erke"'ln ubaba olarak 
-"tıt 1 • " '-ı kı dığını çok iyi bilen muha· 
•tu' lrlar, babanın da evde 
llllt:~•ıı lbım geldlğ'lnl ıöyle• 

er. Derler ki: 
._; O. erkektir. Cemi yet f çlnde 

a' ... meıuliyet sahibidir. 
~ ll llıantıkdan ıu netice çıkar 

'Çocu'- 1 d 1 llıı " yanız annenin lr ve ya· 
k111 'lllıeye muhtaçtır. Bu, on do
~l Uncu aıır mu haf azaklrhğından 
~· 'bir düşünce aakathğıdır. 
lt)ttl n .c•mf yetin vazife ve meau
trk ktt okadar çoğalmııtır ki 
bye: artık bu vazife Ye meau• 
~eti YUklerinl yalnız omuzları 
~ nde taşıyamıyor. Soysal ha· 
~~-kadının da karıımaıını, onun 
\\ "4lk .ıahJbl, dolayııile vazife 
~ llıeauUyet aablbl olmasını is· 

&ON POSTA 

-Resimli Makale 

Yilksel ki yerin hu yer cletildir. 
Düoyaya geliı hüner detildir. 
insanlar daha ltlr aaır önce, iki konak arasındaki me

safeyi kervan aırhnda alıyorlardı. Buaii• kainat boşlutunu 
ltlr harnlede ııoan tayyarelerden, bulutların ilıtllne çıkan 
balenlarc!an istifade ~diyoruz. DOn yafmurdan bi!e kor· 

a Tabiat Kuvveti Ve ZePô. 

kuyor, rök ıtırOIUlıllnde!' ürküyorduk. B~g~n beıer 
ırekbı hrtınalara hUkmcdıyor, ruzgıir]arm ıııtıkametini 
detittirecek kadar buluı knl:lliyeti gösteriyor. Yarın 
ıneaafe ve zaman mefhumlarını da •fıra indirece~iz. Ve 
lt8ylece itiraa edilmez şekilde sabit olacak ki, tabiat kuv
vetleri arHıoda en mildhiş varlık insan zekasıdır. 

SON TELGRAF' HABERLERİ 

-" u 
enıze 1osun 

• 
ı r y 

•• • 
l
.:ır· Cemiyeti, daha doğruau 

ett bugüne kadar erkek lda· 
. ettı. Cemiyet ve devlet idare• 

t,1
1~ blltlln yUkterfni hep erkek 

~;i 1
: Kadın evinde yalnız çocuk 

tıy ğı salladı ve mutfaktan dııa· 
~o~ı çıkmadı. Artık erkekler yoz arı se e 
tah ınuıtur. Meauliyet çokluğuna 

u m Ol u 
~rt~kınmuı edemez olmuılardır. B d 
.h. kadının da ortaya atıl- Atina, 10 ( Huıuıl) - Girid ay Çal arlıin haıkanlığı altında ı Venlzeloı tarafdarı gazeteler, 
"""'sııu ı · adası umumi valisi Bay Aposkitls, H rbiye, Dahlllye ve Hariciye bu silahların mitralyoz olmadığım, 
kn.. ıtıyorlar. O da cemiyete b k ı i · k ı Inlçredc yapılmıı yenı· sı' "'lem •e 

"'§1 v if mUıtacel işaretli bir telirafla a an arının ştıra i e bir toplantı • " 
1 az e sahibi olsun. h k blld' l t' yapıldı ve mitralyozlarm Bay Ve· çok kurşun atan tabancalar oldu· 

.. , . nglltere ve Amerika demok· u umete ıunu ırm ş ır: tunu ve bunların Bay Venlzelosun 
•ısı siya 1 " Hanyada oturon Bay Veni· nizeloıun Avrupada bulunan oğlu kad ıa ve ıoyyal işlerde oğlu tarafından babasının muha· 

~frfnın 
1
• erkek farkı ıözctmfyor. zeloı namına gUmrUğe iki mitral· Bay Klryakoı tarafından gönde- fızlarına hediye olarak gönderli-

• yoz gelmiıtir.,. rlldiif anlaııJdı ve mllsaderesl için diğinl yazıyorlar. Netekim tahki-
çr.. k k d Bu telgraf Ozerlne Baıbakan Glrid valisine emir verildi. kat bu ih ti t yid t • t• ti un U a ının da, cemiyetin c e e e mış ır. - Jf 

.. ,~~·aı ve soysaı vazife sahaıa- Ecnebi Paraları ltalya - Irak Kadın Üyeler 
ttQ a iıhaşına geçmesini, cemlye· 
'"r refaha dojru 1ıtmeıl tçln Marttan itibaren Yeni Flat- Dostluk Dün Her Yerde Meclisi 

urı görUyor. lar üzerinden heıab edilecek M h d . Umumi Seçimi Yapıldı 
Bir 1 il' h A k 9 B dtdi"" ng ız ukuk profeıörllnlln Ankara 9 - Mart ayından UQ e 8Sl 0 ara, 0 - ayan Vedia 
gı gibi: itibaren ecnebi paraların vaaatl Aıaf Derviş, Şerefll Koçbisardan 

11 1( f 1 1 hl d Roma, 10 (A.A.) - ltalya ile Bayan Feriha, Pazar nahiyesinden 
e>lnı .. ı adın ılyasal haklara aahib iat arı şöy c tt1 t e ilmittir : Irak araımda bir dostluk muahe· çiftçi Bayan Refia, Keakinden 
k "tt 8 •1 Franıız franf;: l 2,037~, In'lliz d k b k d B lltah Uretı e cemiyet çok ıeyler esi yapılma için ir aç ay an· .çiftçi ayan Safiye, Haymanadan 

·•ınııt F llraaı: 618,50, olar: 0079, 1 95, b 1 d d U k l l B R h A k M il 1 h" k ır. nkat kadın hı· rbı'r L 9 I f 2 3 er evam e en m za ere er n ayan ey an n ara ec s ,, b • iret: ,2941, svlçre rangı: ,45 5, '- d b kl · ı ki 
))·ay etrnemiıtir.,, Filorin: l, 1753, Mnrk: 1,9790, Mnl· yaKın a neticeleneceği e enıyor. Umumi aza ı arına, Bayan Maide 
ıye bu· Muahedenin Şubat sonlarında Dirik lzmlr Meclisi Umumi aza• 

,, ırıiniz ki: ga: 3,40, drahmi: 83,9717, leva: imza edilmesi muhtemeldir. lığına seçilmişlerdir. 
S>eıirı~ ~adın siyasal vazifeler 67,4167 kron Çekoslovakya: 19,01 Adliye Tayinleri Bolu, GUmUıhane, Kayseri •fi, k d U"oşarsa çocuk aanealz tilin: 4,2525, Peçeta: 5,8112, Antalye, Maraı, Manisa ve Söke: 

a • Sevar: 4,2067, Macar parası Ankara 9 - Eski adliye mft.. d M l' · U Lı ınıız kalmaz mı? de e ec ısı mumi seçimi biti· 
--ıay " 4,2559, ley: 79,0735, dinar:35,0l10, fettişlerlkden Bay Tahsin birinci rllmittir. 

•nn, olır, kalmaz. Kadını yalnız yen: 2,7976 Rus paraıı: 1090,75, umumi mUfettişlik adliye mllşa· Bayan Ayıe fiUsnU ile Bayan 
dit. ı:-" arak görmek doğru deg"il· Isveç: 3,1413. vlrllğine, Bay Raşid de mUfettiıler p k. Haydar Adli d S 

'

... l:. et. " .. h i dil . a ıze e amsun 

.. ne ıaı · ,ocuga mutlaka bir P. T. Umum Müdürü eyetl relıtliğine tay n • mıı· Mec}isi umumi azalığına ıeçllmit· 
~•tife "•ındır. Kadın cemiyete ait Vekalet Emrine Ahndı lerdlr. lerdır. 
S>al'Jaııt k. rnes'uliyetlerl erkekle A k o p 1 f Kültür Tayyaresi Bulgaristanda Kaç 
11 v ı tan n ara - osta ve te gra A k 1 K. · y 
~siz k 1 sonra da çocuk an- Umum MUdürll Bay Nazifle Tel- Ankara, 9 - n ara mua - iŞi ar 

htiştiri~:kyt~cak, belki daha iyi irnf işleri MüdilrU Bekir Vefa limleri bUtün Türkiye kUltUr men· ~ Sofya, 9 (A.A.) - Yapılan 
~· ve Posta işleri mUdürU Yusuf ıubları namına bir tayyare alın· tahriri nUfusa göre Bulgaristanın 

1\1 VekAlet emrine alınmışlardır. ması için teıehbllılerde bulun· nufusu 6,081,049 dır. Bu mlkda 
Cr

0 
Üdhiı Fırtına Uydurma Haber YazQn muılardır. 1926 da 5.478,741 idi. r 

tlddetU 7ıand 10 (A.A.)- Çıkan Gazete - Sanayileşme Planı . Sofyanın nufuıu civara ile hl -

'" Vıkı1ın ırtınalarda otuz kadar Ankara 9 (A.A.) - Dahiliye Tatbikatı ~~~e b~~~6ç~km~~~r. bin iken şim~i 
40 ıencı ~· "• on zenci ölmllf ve vekAleti matbuat umum müdUrlU· Taymiı gazetesinin yazdığına fk• j\q •• dh. Ç 
Çok fllübı·rn•dy' aralanmıştır. Haıar ğUnden tebliğ olunmuştur: d .. b k 1 U lŞ iğ 

ır Ankara ve lıtanbul menıeiyle göre Almanya ma en sanayn ıa ı 1 Viyana, 9 (A.A.) - Her bl 1 
Çocuk Ça. I Türkiye kakkında bir takım ya- reislerinden Fon Parten ökonom iki kilometre geniıliğinde iki çik 

ı lionakong an Korsanlar lan haberler neıreden Internati- bakanlığı mUşavir)iğin• tayin edil- 12 ku!Ube ile bir kiliseyi ve boş 

S'tyİa 3 
::ı 

S .. zün Kısa ı 

Yazı Çok Olduğu için 

Bug'iln Konamadı 

.............................................................. 
l 1 Ünakaşaları
mızda Küfürden 
Uzak Kalalım 

(Battarafı 1 iacl yDzde ) 

hoş ikna edebileceğine de kani 
değilim yal 

• O zaman bu okuyucumuzun 
mektubunu bastık. Operatör bay 
M. Kemal ve doktor b1&y E1&d 
Muhlisin fikirlerini yazdık, bun· 
lnrdan bay M. Kemal ıUnnetin 
lehinde bulunuyor ve zararınzlı• 
ğına kani olduğunu ıöylUyordu. 
Bay Eıad Muhlis ise akıi ka
naatte idi. 

Bu cevablar onu l~ etmiı
ler midir, bunlardan lıangisinl 
tercih et mittir? Bunu hen Uz an· 
lıyamadan ayni Bayanın ikinci 
bir tikfiyet mektubunu aldık. Ba· 
yan ismet, sünnet hakkındaki 
tereddüdlerinden dolayı bir ta
kım tariz, tahkir ve tehdid 
mektubları almış, acı, acı şikA· 
yet ediyor. Hele bunlardan bir 
tanesini de mektubuna bağlı· 
yarak bize kadar gönder-
miş. Cidden feci bir yazı. 
F ennt bir mahiyette bir sor
gu ve ilmi mahiyette bir tereddü· 
dün böyle bir netice doğurmuı 

olması cidden esef edilmly• de· 
ğer. Bundan dolay:dırki Bayan 
limetin teessUrtınU yerindi bulu• 
yoruz. Bu okuyucumuz bu mUna· 
sebetle diyor ki: 

" - Ne yalan söyliyeyfm: Böy· 
le bir fikri ortaya attiğım bir st-
rada Konyada bulunuşuma bin 
kere ~Ukrettim ve anladımkl Kon· 
yalı yurddaılarım herhangi bir 
meae:e üzerinde serbeıt konuı· 
mıya daha mUsaldlermiş. ÇUnkU 
en kUçilk alaya bile utramadım. 
Vakıa birkaç tanıdık beni tenkid 
etti. Fakat bu da taaasublarından 
değil. " Muhammedin sUrUıll ,, 
tabirine kızdıklarındandır. insan 
kUtlesinin hiç bir zaman sUrU sı· 
fatına mevsuf olmaaını kabul et
memelerinden. Bugün Balıkeıirden 
almış olduğum ıu mektub ge
lenlerin en f enaaıdır. Size gönde· 
rlyorum. Burada gazetenize dU· 
ıen bir vazife vardır: Bu çeşid 
okurlarınıza, tariz ve tenkid usul· 
lerini öğretmek.,, 

Bayan ismetin mektubu bura• 
da bitiyor ve açık söylemek IA· 
zım; te~ssürllnde yerden göğe 
kadar haklıdır. O, doğru veya yan 
bş bir fikir ortaya atmıştır. Bu 
fikir red veya kabul edilir, amma 
kUfUr niçin? Ve bilhassa bir ka-
dına karşı. 

Sömikok Fabrikası 
1, Bankasının Zonguldakta 

yaptırmakta olduğu Sömikok fab· 
rikasının Haz.irana kadar tamam• 
)anacağı, istihsal ettiği kömUrlln 
Ey:ulde piyasaya çıkarılacağı 
umulmaktadır. Fabrika gllnde 200 
ton Sömikok çıkaracakbr. Bu 
kömtirler tamamen antrasit kabl· çl d 0 ( ona) news seniı'in TUrkiyede rH· miştir. Sanayile,m• pl8nınm tatbi· 231 ahırı yıkmıştır. Inııanca zayiat 

ı n e Yetrn· ' A. A. ) - k yoktur. o an T ıı Çocuk b mi bir muhabiri yoktur. kile meşgul olaca tır. liyctinde olacakbr. 
ile . ungş0.., d ulunmuı ~=======~=::::::;:::;::::;::;:::~~~~:=:=:;;::;::=::=:::====~=~=~===~==::=::~~ B k A 1 M ı· 
Cfı~ıai rnUretteb:t 1~dak1 korsan /' '"\ a. an n aşma ec JS 

.••••..• ~~ bugun ya~nl •n bir ikin· J s TER I NA N Is TER l NA N M A ! Reia~iği 
................ 

8 anrn.ıftır. Bilkreş, 9 (A. A.) - Romanya 
4Clklı & .......... ~:·.................... b'ır marifet ennmnktan, Dış Ba}c;;-.nı Bay Tı'tüleako '-ugOn 

1 Muharrir orkadn§lardıın biriııi, bir okuyucunun, _ • u 
Seıani'-1· r 01Um l T:ı k k kt · d l l 1 2 - Pekala türkçe bilen tıl'lısu frt-ukler·ı, fransızcn B:ılkan ar.l• .. şması mecl,'sı'nin riya-tllr. C "' ı bGyQk d hl a tır ·çe onuşmama 11 11rar e en erin ııası yo ıı 

11 
p 

1 
,. ~ k •••t enazeıi pa· ... tok~or Rifat ölmUı- getirilmesi lhımgeldiği hakkındaki sualine şu cevabı konuşmakla halis ınu 1 is ari i olduklarını zanoctmektcn, setine geçmiştir. Bay Titnles o 

10 30 -r eıı ·· · 3 A" · ta da12l ı · halen kürlik ı"tı'laAfın da reisidir. 'P•rt ı dil ŞitUd runı sabahı varıyor: - rnsevı va n v arıınızıu ıepsı ı;izm gibi dav- • J 
lcttd •nı•nında 3 

8 
Raif Paıa "Beyoğlunda herkes ne va{it Ulrkçe konuşacaktır, ramp ta umumi mnluı.llordc bağıra bağıra l.ıpanyolca Menendezin İdamı stenild' 

ırılarak O numaral b t f k k k ıı111a ~ •klldard . ı e.inden bilir miı;ıiniz?: ozun usu veya ransızca onu~arıı . ·ufaıuızı tişirmekıeu Oviedo, 9 (A. A.) - Asturya 
l'rı11 Ronıoıecektir Ka aıl• kabriııta. 1 - Züppe rl'ürkler, Beyoğlunda franmca koouırnayı Vazgeçirildikleri zıımuu: u d · 
•clerı <:enaıeıinde • b 

1 
•ndiıini •eYeo. JS TER /NAN A / isyanının elebaşısı Mene~ ~zı.n 

~ u unrn ı /STER /NA muhakeme~i ba~lamııtır. Mudc.cı· a arını rica v il 
umumi idnm ce:as nı ve ) Uı m • 

--------------------------.J yon frank znrar ziyan iatemlıtir. 



4 Sayfa 

Muştg._ _ Yeni 
Bir Kaza .... 
Merkezi 

Muı (Huıust) Geçen Hne 
Muı viliyetl içerilorinde Bingöl 
adlı yeni bir kaza kurulmuıtur. 
Keza merkcz.l (Kanirei) kasaba· 
eıdır. Kaymakam Bay Kemaldir. 
Kaza merkezi tahminen kırk kilo· 
metre murabbaındaki (Gonik) 
ovaıının başında ve çevrilen dağ· 
larmm dik yamaçlarının kıyısın· 
dadır. Bu zengin ovanın ıima• 
linde 2900 rakımlı Kartal tepeıi, 
cenubunda 2700 Şerafeddin dağ
ları ıarkında 3650 Bingöl dağlan 
ve garbinde h;e 2300 Kirir dağ· 
lan yardır. Ova deniz yllzlindeo 
1900 metre yUksekliğ:nde suyu 
havası çok gUıel bir yayladır. 
Her tllrlO :ıiraate elverişli olan bu 
ovadaki köylerin halkı ekimden 
alyade koyunculukla uğratırlar. 

Kaymakam Bay Kemal kaza 
lhtiyaclarının teminin• çalıştığı 
ıaman yağmurlar ve müteakiben 
karların glSz açtırmadığı gllnlerlo 
karıılaımış, bUtUn bu zorluklar 
ve mahrumiyetler içinde bUyllk 
bir azim ve imanla çahşmıı ve 
hllkOmet için bir iki daire, me· 
murinin ikameti için de birkaç 
ev vftcude getirerek jandarma ve 
memurini buralar da barmdırmış• 
tır. Kaza merkeı.1 hükumetin idari 
bakımından uzak kalan ba mın· 
takaya 1crlo1tiği gUndenberl kay· 
maka& tıe jandarma kumandanı 
çapulculuk yapan birçok kimseleri 
tutmuş ve bu ilk faaliyet llı:eri· 
nedir ki beş aydanberl kaza da· 
hUinde hiçbir hidiso olmamı tır. 

Vaktile ıoyguncularm ve hır· 
ıızlarm molcei vaziyetinde olnn 
bu yulerde bugün Cumhuriyetin 
bükülmiyen kolunun çelik bacaklı 
jandarmaları Hyesinde tek bir 
vak'a olmamakta, bUtun vatan· 
deşlar iş ve güçlerilo rahat rahat 
meşgul olmaktadırlar. 

Yalnız kazanın buglln için bir 
posta vo telgraf tesisine ve bir 
ıulh hAklmliiinin ihdasına ve ilk· 
baharda da bir hlikfımet kona• 
ğınm yapdmasına ihtiyacı çoktur. 

Vaziyeti coğraffyHI itibarile 
çok güzel 'H terakkiye e]verl~li 

olan bu yqil kaza merkezi Erao· 
rumun Çat kazaıı ftzerlnden 

gelen bir ıoaenhı de gilzergihın· 
dadır. Evvelce Ruslar tatafından 

yapılmıt olan bu bOyilk ıose ile· 
ride ikmal edilirse yeni kaza Er
zurum Çat, Blııg'GJ.. Çapakçur, 
EIA:ıfz ve Çapakçur, Lice Diyarı• 
bcldrle ticaret seçidi vaziyetiııe 
girecektir. 

Adıyamanda ' · 
Kar Yüziinden Bir Duvar 
Yıkıldı, Bir Çocuk Öldü 

Adıyaman (Huausi) - Bu sene 
burada, Beıni, Petürke Ye Kahta 
kazalarında ılddetlf bir kıı hDkllm 
ıUrmektedlr. AdıyamanJa kııtıo 
ılkletinc dayanamıyan bir duv.;r 
çökmüş, o esnada alhndan geç• 
mekte ol:ın ikl çocuğun Uıerine 
yıkılmış, çocukların ikiıi de ç6k0n· 
tUnlln altında kalmışhr. Bunlardan 
b:risi ağır yaralı olarak kurtarı
labilmiş, fakat diğeri ölmUştUr. 

Malatyada da devamlı kar 
yağışı vardır • . Malatya ile mülhıı· 
katı arasında mUnnkalit k &il· 
mi~tir. Şehir içinde karın irtifaı 
yar.m metroyu bulmuıtur. 

SON POSTA 

• 
LERI EMLEK HAR 

Nazilli Ege Mıntakasında Yeni 
· Oogan Bir Şehir Vaziyetine Geliyor 

Ege mıntaka· 

ımda yeni bfr t\ 
ıehlr doğuyorı ~ 

neleri ve 1Rire m6v 
cuddur. Bu mın· 
taka için Ame· 
rikan pamuğu· 
nun en verimli 
cins olduğu tec
rübe ile anlaşıl· 

Nazilli. Gelece- -
A';n en mühim 
ziraat ve sanayi 
merkeıf olan Na
zilli ayni zaman• 

da en bayındır 
ve kalabalık bir 

fthir olacaktır. 
Geçen gUnıe

Jen Amerikalı 
mUteha1Sıs Haı-

köy civanndaki 
k6m0r madenin· 

de tetldkatta 
bu1unmuıtur. 

Madenin ela itibarile çok iyi 
ve fabrika ltfo elverftli oldutu 
g6rUlmUştUr. Kalori yönünden 700 
derecedir. Zonıulak kömUrlorin· 
den farkı azdır. Hatta iı yapma• 
ması cihetinden lyidJr de... Ma· 

denin bir kısım hisaeıl Buldanlı 
Osman vereaeılniodir. Mütebaki· 

Mezbaha Rüsumu 
Konya Kaıablan Da Zeb
hiye Resminin indirilme 

&İni istediler 
Konya, ( Huıu.t) - Beleilye 

meclisi toplanmıf, mezbalıa re ... 
minin lndirHmesi için kasablar 
tarafından yapılan mllracaatl 
konuımu~tur. Müzakere hararetli 
olmuş, nihay t me elenin tedldki 
ı,in encümene ilaveten tf6rt i?lşi 
daha seçilerek husuıi bir komis· 
yon teıkil edilmiştir. 

Bu komiıyon meaai&inl nlıa· 
na kadar bitlrec k ve raporunu 
hazırlayarak nisanda , toplanacak 
ola mecJi1e verecektir. 

Kasablar cemiyeti relııl mez· 
heba UcretlerJ lndirildiii takdirde 
kaçakçılığın önü alınacağını aöy· 
le=sktedir. 

Bir Zorluk ' 
Ulupelid Köylüleri Orman 

Memurunu Köylerde 
A~yorlar 

Ulupelit (Huıusl) - Bura 
k6yllller1 kömür yapmak ıuretile 
geçinmekte,, fakat kömürlerini 
kasabaya g6tllrt1b satmakta mUt
kUJit çekmektedirler. Bunun ıe- 1 
bebl ruhaatname almak için Şileye 
~dilerek yatınlan rlaumun mak· 
bur.unu orman memuruna lrae 
etmektedir. KöylQ rllsum me· 
murunu kolayca bulub parayı 
vermekte, fak at makbuzu ibraz 
edib ruhsatname almak için or• 
man memurunu bulamamakta, 
hangi köyde olduğunu bilmemekte 
vo k6y köy doJaııb orman me· 
murunu aramaktadır. Orman me
muru için de muayyen bir yer 
t.hılı edJlirae köyJQ bu mlitkil· 
IAttaıi kurtulacaktır. 

Karapınerda Dizanteri 

Nazilli hükdınet konağı 
ıl Devlet Malıdır. 

Nazilli Ovaııodaki Pamuk ıa-
lah lıtaayonu asıl f aaliyetinl bu 
sone gösterecektir. lıtasyonda bir 

müdllr. muhasebe memuru, asis
tan, aaistao muayJnl, mUtebaaııs, 
rasad memuru vardır. Kafi çift 
hayvanları, pamuk ayırma maki· 

mışbr. lstaayon bu 
lene bin dönüm
ltık arazi dahilin-

do iyi cins pa· 
muk ekim tatbilCa· 

hna devam ede-
cek .. elde edeceği 

tohumu ileride 
çlftçilero teni 
.. ~ecektfr. Ayn· 
ca bqka tohum 

1 
tecrübeleri de yapılacakbr. Şimdi· 
lik arazinin hanrlığile uğraıılmak· 
tadır. Bu sene Nazilli ovasında bir 
karıı boı yer kalmıyor. Bfitnn 
tarla 1&hiblerl pamuk ekimine 

bUyUk ehemmiyet vermişlerdir. 
Sanayile ziraatin yanyana yürUyltşU 
yurdda genliği temin etmektedir. 

Antalyada Saylav Seçimi 

Memleketin her tarafında saylav seçimi bitmfıtir. Saylav seçimi 
dl iayıılle her yerde bOyük tezahürat yapılmış, Halk Fırkaıı namzedleri 
ittifakla seçilmiştir. Bu resimde Antalyada yapılan seçimden ad ın 
seçlcfler reylerini kullanırken görtllmektedir. 

Balıkesirde Yoksul Çocuklara Gıda 

Balılr:eairde 110 yoksul çocuk bir arada yemek yerken 
Balıkesir, ( Huıuıf ) - Çocuk Esirgeme Kurumu bu ay baımdan 

itibaren mekteblerde okuyan 110 klmıeslz fakir çocuğu hlmayelhıe 
almıı ve bunlara hergün sıcak yemek tevziine baılamıttır. Bu 
himaye mekteblerin tatiline kadar devam edecektir. Hariçten gelen 
liıe ve ortamekteb talebeleri için do 50 talebelik bir pansiyon açıl· 
mııbr. Kurum çok iyi çalıwmaktndır. 

Sıvasta Ziraat Dersleri 
Sıvaa ( Huıuıt ) - Merkez 

Ziraat MUdUrU Bay Bahtiyar tara· 

Konya, (Huıuıi) -Kerapınar
da 11Jgın halinde dizanteri vak'a• 
ları aörülmUş, derhal önleyici 
tedbirler alınmııtır. Emrazı aarlye 
doktorların dan Bay Nuri bir 
ıeyyar laboratuYarJa Karapınarda 
bulunmakta ve hastalıkla mUca• 
del etmektedir. 

fından haftada iki gUn olmalc 
üzere ~lraat dersler! verilmeye 

1 

SoğuklarEl<inlere Zarar Vermedi 
Sivas ( Husuıi ) - DeYam 

eden şiddetli soğuklann eklnlero 
zarar verdiği ve yaktığı ıöylen· 
111ekte idi. AlAkadar makam 
bUtUn tarlalarda tetkikat yaptır• 
mıı 'f& soiuklarm ekinlere zarar 
vermodl8lol tesblt etmiıtlr. 

baılanılmııtır, deralorden ~ok lıtl· 
fade edllmektodlr. 

Şubat ıo 

..... , ____ B_a __ lk-a-nla'r=d~a-=-=-----ı 
1 

Yunan is tanın 
Kömür 
ldhalatı 

k8' 1934 Yılı içinde Yunanistan• ok 
mür ldbal edenler arasında bDJ·tf
bir rekabet olmuıtur. Bunun bıff 
mi olarak da fiatlar dUııııllf ol
yalnız sonbahar oyları hariç 
mak üzere dalgalanma görOh11'" 

m!ıtlr. Kömür üzerine çok İf ' 
pılmlf lae de bu işlerin bir kit 
rakmıı olduğu umulmamaktadır· 

Bir istatistiğe göre 1 Sooki' 
nundan 15 ilk kdnun 934 e kad-' 
Pire limanına giren könıOrl' 
ıunlardm 
Menı•'i 

Ttırk 

lna-iliz 
Alman 
Leh 
SoyYet 

Antrasit 
Kok 

Yekün 

Ton 

107.322 
128.489 
27.366 
66.631 

234.589 ..-
564.397 
23.457 
37.703 

""""" Gelen girim 625.557 
Bulgarlstanda 

Reımt istatistiklere göre B~ 
gariıtan son teırin ayı içinde ı1 
milyon Leva değerinde ithalat fi 
300 milyon leva değerinde ibt" 
cat yapmıştır. ihraç edilen mal~ 
rıo başında tUtUn, yumurta, ce 
ve kuzu derisi gelmektedir. 

Alıcı memleketler AlmanY" 
ltalya, Mısır~ lsviçre, Danlmarlı' 
Avuaturya ve Çekoslovakyadır. 

§ Bulgar Milli Bankasını" 
idare meclisi Bulgariatanın mub' 
telif mallar için 1935 girim koır' 
tenjanlannı kat'ı olarak , kararla~ 
tırmıtbr. Girim genel değe 

petrol, demir, pamuk, ecıalat 
dahil olmak üzere 2.500.()()0.()(JO 
lerayı geçmemektedir. 

§ Bulgar Nazırlar Meclisi caıJa 
hayvan yc~tirllmesinl teşvik et
mek için tahsisat yaratmıya kar,t 
vermfttir. Bulgaristandan ihr•' 
olunacak bütnn canlı hayvanl11; 

ve yumurtalar üzerinden alınacs ~ 
husust bir resim ile elde edilec~t 
olan bu tahsisat yılda 18·20 ıP1 

yon levayı bulacaktır. 
Romanya da 

Romanya, ticaret anlaşmal•" 
bitmek üzere olan ülkelerle ye-ot 
den anlaşmalar yapacaktır. 8d 
anlaımalara göre evvelki ihraca~ 
%60ı kadar ithalAta mUsaıı 

edilecektir. ..J 

§ Romanya ham ilrün girtrniP' 
kontenjanlardan dolayı arttırJ111" 
dığmdan istihaalAtını daraltın•' 
karar Termlıtir. 

Göksu_K_öprüsa 
• • 

Adıyaman Ve BeınıyJ 
Biribirine Bağladı ~ 

Adıyaman, (Huauıi) - A' 
yamanla Besni arasında ıı•f,
Gökau Uzerine kurulmakta o;J' 
99 metre uzunlu~unda 3 g6 it' 
betonarme köprUnQn inşası ~ 
mlıtir. Köprll 66 bin lira ıs 
Yllcuda getlrilmi•"tır. ı' 

Bu köprU Be11nl ile AdıyarJJ~' 
birbirine bağlamakla kalmaPl• JI' 
bu iki kazayı ayni zamanda b" 
mlryoluna, Urfa ve Gazfante 
de baj'lamaktadır. 

Haflkte iyi Su 
1
, 

Hafik ( Hususi ) - KasabB .,-
yun 

akıdılacak iyi memba su 
1 

,t' 
demir borulardan akıdı ~1,_ 
kararlaştırılmış ve liizıın 

1 
oııııf' 

malzeme ile borular hazır 8 ııırı' 
br. Kış geçer geçmez botu S' 
döienmesine baflaomııtır. Jıt1 

b l maldB yoluda hazırlanmış u un 



SON POSTA 

Sigaaet Alemi 

!ta/yanın 
HARİCİ TELORAFL 

Anşlu 
Korkusu 

''A tıı nşluı,. dedikleri Alman-Avuı· 
)i 'Ya ltUhndı meseleıi, ıon gllnlerde 
)~e ortaya atıldı ve hayli bulantılara 
, 1 açtı. Almanya ile sınır komşusu 
)l 

11;r. bU. tUrln iıtemiyea, batti bu 

t 
1 

en harb açmayı bile gBze aJaca-
111 " l. ı h d •oy ıy,en, tnlya, Alman propa· 

ilin ~ Bakanı Bay Göbbela'in birkaç 
''~ 0 nce söylediği bir nutuk üzerine 
)'or'~~ : kuşkulandı. Bay GlSbbels dl· 

" htu - Bir kere Memel mHeleaial 
~I •delinı. Ondnh ıonra Avuıturyayı 
d,=~1Ya ile birleıtirmek itlen bile 

r. " la-.:". •öder, icabında ordusuna bir 
lfJ I ıçin " mart! ,, eınri•i •erecefini 
.:,,. •1~n. ltalyaya kartı Almanya••• 
~ bir meydan okuyuıu demektir. 
.e~Plnın. büyük deuilen devletleri, 
.. Pla~dar lnıvvetlf olurlaraa olsunlar, 
41cd inin ayrı ayrı bir korkuıu var. 
l.tıi entıdekl on iki adalardan atara 

1._ lrlle de aınır komıuıu ıayılan ltal• 
t '• lcorkuau da bir Almanya ·Avua• 
ı~ İttihadıdar. İtalya, blyle bir 
h.ı· .ıın önOae ıeçmek itin muhare-o 
tlll~ bHe aöze aldırmııtır. Fakat beri 
A" ' Ahnanyanın da biricik latetl 
tir. "vturyayı kendi•ine ilhak etmek
lttQ.. • h&diaat öyle gösteriyor ki bu 
l'tik ~i dUılnceaialıa fiil aabasuaa 
.\1 • içlo luaa bir .zamaa ıonra 
~nya harekete geçecektir. 

ra .. , caba o •aldt ltalya, ordulanna 
rJfiı •mri nrceek midir? 

,._9 °fıruıunu 116yl•••k llzımı•llrae 
IÖ fayed kuvvetli bir mllzaheret 
~i '~•zae; bunu, bea kendi laHabıma, 

ç e nıuhteme1 8'8rmDyorum. - 4 

Geçef!ki ispanya 
isyanı 

Suçlulardan Dokuzu 
Daha Mahkum 

)' r.!adrid, 9 ( A. A. ) - Geçenld .._ 
lc~llda bir pollıi öldOrmek ve birçok 
1c:;~•leri da yaralamaktan ıuçlu 47 a..•hkn çop dokuzbuçuk sene habH 
etırıif ~rn olmuı, ötekiler beraet 

Ro~anya Maliyesi 
Ne Vaziyette? 

't.ıe~kreı, 9 (A.A.) - Bakanlar 
htf h • devlet maliyeılnln vazi
l'•lc akkında tetkikatta buluaa
hahn Y•nl Maliye Bakanının iza-S:. dinlemittir. 
lrıilya kan 1935/36 bntçeılnde iki 
bildir r 

1 
ley taaarruf lilzumU!lu 

laıaar:fı f, Bakanlar Meclisi de 
k•rar arda yU:ıde on tasarrufa 
~•rmlıtir. 
..........; <::: nas 

ita/yanın Londra 
Anlaşmalarına 
itirazı 

Londra, 9 ( A. A. ) - ltalya, ta• 
mOtekabiliyet eıaıına mOstuid bir 
hava mukavelula• ittirak etmek 
imkinsızlığındadır. iyi haber alaa 
mahafilin ifadesine göre, bu kanaat, 
anieli ıe.beblere m8stealddir. Zira 
ftalya, ne balyadan lngiltereye, n• de 
İngllte.reden italyaya hava kunetlerl 
aevkedllebilecctiae lınkio ve ihtlmal 
görememektedir. 

Buna mukabil, Fransa • ftalya 
mütekabiliyeti, ltalyaa diplomaai8iace 
hiçbir ihtlrazi kayda tlbi tuhllma• 
maktadır. 

Yalnız, f talyaalarııa ı..m .. lerl kartı 
koydukları ihtirazi kaydın, tabiatile 
ln•ilizlerden de karıılak •öıecetl 
ıöylumektedir • 

Ditv taraftan, o•ta Ye pr1d 
Avrupa payitalatlanıadaa alınaa laa
berlere s&e, Almaayama alNk 
mfltteflkleriaia ele aakeri ahkiaın 
tatlillal iateyeceklvl aalatılmaktadar. 

laglliz malaafili, ~yle meYaiaab 
bir meaeltyi dltGamek bile iate•e
mekte Ye herıeyden aace, F•-aa • 
İnl'ili• beyanaameaiaia pr"t••eal 
dalailiadt, Almaayaaın ailAUa•la•••• 
mHelHiaia laalli pnktifiai aCSyle
mektedirJer. 

Almanya Ve 
Sovget Ru$ga 

Rerlin, 9 (A.A. Hana} - So.yet 
Ruayaaına kal'f• p•lıı tecaYtbkAr bir 
lina kullanan Alma• matbua.ta, Ame
rikaaın, Ruıyadakl diplomatik ml
meulllHi araaıada J•phlt detifik
likleri, iç Ye dıt aiyaaa aoldainaza· 
rından mllblm bir bldiae sayarak, 
bot karplaıaaldadır. 

'' Berliner Tagbelat ,, diyor ki: 
11 Sovyetlerle Amerika arasındaki 

8konomlk mlzakereler, Sovyetlcrin 
müfrit iddiaları ve Amerikan p•ilro
lojiaiain iakıl&bııu takdir edememe• 
lerl yüzlladea. inkitaa utramıftır. ,, 

Makalenin s bibi olan Bay Pol 
Şefer, Moıkova'daki ataıemiliteriai 
geriye çekmekle, Amerika htlkümeti
nin Japonyaya, Amerika ile SoYyet. 
lu araamda ralıterek hiçbir amkeri 
menfaat olmadıfıaı söstermek iate· 
mit olduğunu tahmin etmektedir. 
Almanıada Kı9 Yardımı 

Berlin, 9 ( A. A. ) - Pruıya 
baıbakanı General Görfnı bnytık 
tehirlerde kıt yardımı için bir 
seyahate çıkacaktır. 

iki lflla 
Londra, 9 - J. F. Adat. firma11 

ile Ceymia Şekıpir firması iflll 
etmiılerdir • 

=====-= 
~rllk,. 
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GECENiZ HAYROLSUN !as .. Yazaa : Server Bedi 

le c ... c ı_ 
ııta &adın, bemca dizini •• •1 x.., __ 

'•biınba 11, •&uu çekti, fakat lb· 
~ :telci bir )e~gec ıibi, Sel· 
._..,~ •yaataıo bileğini 

b Selnıanın 
lltUıı "" d tl\yleri Orperdi ve 

dıyanııy0::. • buz keıildi. KımıJ
l•P•klı bir • lbrabı• öluDrcll, 

B 
•es) .. . - ila .. . 

lllez · •n... dedi, Se b" 
L •ın. D•kad ima, ar 
lll&dar d&ıtınn ar .•• Ben... unl ne 

Seı· d Yoranı l 
da'-• ın e öyle bi 

ııu laenıen r titreme var-
•enyordu. 61ecekmt, hiuiDi 

Selına but 
)arak •Y•iını Un lcunethal topb-
~Urtardı •• h bir çekif çekti, 
a::t•k terlllcleı-ı:~~rı. k~ryoladaa 

ktı, l>eoce llYdi. Ayaja 
._. arka.an reye katarak Ibrahi

' Çevirdi. 
- Gtt, dedi. ~-.. a 

- aDDeal 

ıöndu 1 Şimdi onu ıarmek isti· 
yorum. 

- Peki... Gideyim... Peki... 
Sonra? 

-1 Haydl.. AnneDI glnder 
enelL. Haydi 1 

Ayak Mllerindea lbrahlmin 
çakbtını uladıldaa IOlll'a ukaauu 
d&aebilmlttL Tirtir ~trlJordL 
Birkaç defa kapıya baktı. Haliıae 
içeriye fine adeta Ostlbae abla
cakb. Kendine hlldm olmaya 
çalııtı. 

Fakat Halime gelmiyordu. Oa 
dakikaya yakın bir zamaa ıeç
tiil halde ihtiyar kan görbmedi. 
Selma odada alnlrll sinirli dola
ııyordu. Vakit geçirmek lçia 
iİyindL Sık sık kol saaUne ba
kıyor, Nejadın da atölyeden dö
necejl vakti heaablıyordu. 

Halime selmeyince Selma 

Avusturyad n Alma y 
ya· Bir ukabe e aha 
''Avusturya Ne Zaman isterse O Za
man Reyiama Miiracaat Edecektir 

" 

A 'Y1Utmya Bqbakanı aileıinin aruında 
Viyana, 9 - Almanyanı., A•uı

turya itlerine müdahale ebaeai ve 
AYuaturyanıa kendi mukadderatını 
tayin içia balkın reyine müracaat 
itmeai hakkıada teıebbtla yapacağı 
ıayiaları Ozerine deniliyor ki: 

Avuıturya. moayalist Ye Hillerci 
hareketleri kendi kuYYetJerll• bastv
mıı ve mukadderabni tayin etmiftir. 

Avuıturya hiçbir vakıt, herhanırl 

bir yabancı devletin kendisine reyiam 
teklif ve hcıtta t avsiye etmesini ltalııul 

ehalyecekUr. 
Bnıbakan Şuıoir eHHD demlıtir kl: 
'

1 
- AYuıhııya, ne zaman kendi 

laterH, •e ne zaman hllkQmet vakti 
gelditiae kaal oluraa o zamaa reylima 
mllracaat edecektir. Yokaa, yabaneı 
bir devletin bu buauatakl arzuauna 
tabi olamas.,, 

Diter taraftan, Almanya tarafın· 
dan Yerilecek bu yoldaki bir cnabıD 

Loadra, Paria ve Romada çok fena 
tcairler haııl edeceji muhakkaktır. 

Çin 
Bir 

· 'spanya Mec isinde 

Londra, 9 - Şanghaydan verilen 
haberler• göre, iki blıa ton hacmindeki 
Kammllri Mari Japon Yapuru Houi· 
koni cıvarında Çinli koraanlar tara· 
fından esir edilmiıtir. 

Şanghay 8nlerinde demirli lngiliı 
barb gemileri vapura yardım için 
hareket etmiflerdir. H&diae cıvanada 
dolaıan Jt!poD harb l'emileri de kor• 
sanları takib için emir almıılardır. 

GUn•tt• Yeni Bir Leke 
Berlin, 9 (A.A) - Berlin raaat• 

haneıi, ılnqia ~arb kıımınd-. gealt
liti 70 bin kilometre tahmin edile-n 
bir leke müıahede etmiştir. Bu leke, 
ıenelerden beri mfiıahede olunanların 
hepsinden bOyOktnr. 

c -
oda kapısından bir daha bağırdı: 

- Halim• ! Halime l Aşağıda 
değil midn? 

Bir az aonn merdivenlerde bir 
ayak aHİ duyuldu. Bu sefer ıe
len o idi. Odadan iç.eri sirince 
Selma bir ellle ihtiyar karının 
aaçlaruıa, lbUr ellle yakaıana ya· 
J>lfh, oau odanı• orta11aa doğru 
var kuvvetile çekerek dizllatü 
yue çökertti n haykırmaya 

bqlam: 
- Edebaiz köpek! Bayrakla· 

nnı açb mı? iki saattir •e ielmi
yonua da baaa o maymunu g6n
derfyor9UD? Hınzır cadaloz! M .. 
yaned bnl Utanmu 1 Haydi ne 
yapacabaa yap ta göreyim, hay
dL.. Haydi bakayım... K6pek 1 
Edebaiz k6pek 1 

I>Werile Halimenln s&ğıllnl 
itiyor, •açlarını çekiyor, bir ellle 
de kafaauu yumrukluyordu. 

ihtiyar kadın gık demedi. 
Etlerini yftıllne kapamış, baıım 
önUne eğmiy• çalıııyordu. Selma 
geri çekllmittl. Fakat haykırmıya 
devam ediyordu: 

- Rezil cadaloz! Seni ayağı· 
mın albna alır, gebutirim.. Fitn .. 

Bir Hadise 
Madrid, 9 - Liberal Demokrat 

partiden Bay Paıkal Lcon mecliste 
söy1editl bir nutuktan dolayı Hariciye 
nazırı Bay Roıaya hakaret etmittir. 
Bay Roıa da muarı.aı tokatJamııtır. 

••rburg Teraaneelnde 
Bir Yangın 

Barııı, 9 - $erbu,t teraaneainde 
birdenbire Yukua gelen yangının 

sebebi Fraoaız Bahriye Baka.btının 
bir teblij'i ile anlaıılmııtır. Yangın 

teraanenia barıthane k11mında, Hortuı 
ye fltek doldurulurken vukua gelmit· 
tir. Biri atu o1mak tlzerc Gç yaralı 
kaydoluamaktadır. Zarar faz'a değildir. 

e:::=== === 
fücur kani Edebaiz köpekl 

Halimede biç.bir hareket yoktu. 
Dirseklerini d;zlerine dayamı 
b il i 

. . . ,, 
&fiili e er run ıçıne almıı, Sel· 

maya ilk önce öfke ve ceaaret, 
fakat aitgide endi§ ve korku v .. 
ren bir sesaizlik içinde duruyordu. 
HenUz bu taarruza kartı hiçbir 
kuvvetini ziyan etmek istemiyor· 
muf gibi . hesablı, ölçlllü, ainai 
hazırlıklı bır hali vardı. 

Selma pencereye dog· ru "tt• 
H ·ı d gı ı, 

aı me e ayağa kalktı; odadan 
dııanya çıkıyordu, gene ladın 
bağırdı: 

- Nereye savuıuyoraun bura 
ııell , ya 

Halime, titrediği belli olan 
alt dudağının kepçesini uzatarak 
ve aık ıık nefes alarak: 

- Durub da ne yapacağım? 
dedi, gideyim de ne halim vana 
göreyim. Eşyamı toplıyayım. O 
vakte kadar beyefendi de gelir 
olanı biteni anlahr, giderim. ' 

Selma ilk alevi al>nmOı, yor
gun bir sesle: 

- Benim gözümU beyefendile 
mi korkutacaksın? dedi, senin 
alçaldıklannm hepsini anlabraam 

Sayfa :> 

Gönül t leri 

Bir Gene Kız 
Evinden Niç ·n 
Kaçmış Olabilir? 
Bay " F. A. E. E. ,, Diyor ki: 

" °[ecrllbeleriın çok glizel bir 
kızla evlenmektense orta güzel
likte, hattA ortadan da biraz 
aşaği bir kızla evlenmek daha 
müna&fb olacağım gösterdi, kom· 
ıularımızdan orta. gtızelllkte bir 
laz vardı, kendisini yakından ted· 
kik etttim. Ağır başlı, muhitinin 
muhabbet Y• takdirini kazanmış, 
eyi bir ev kadım olmıya nam• 
zeddl. Kendisini birçok tecrübe 
ve tahlillere tabi tuttum, çok 
dilrUst ve temiz olduğuna kani 
oldum ve.. Evlenmeye teşebblis 
edeceğim gftnlerde mnthiş bir 
bayii sukutuna uğradım. Bu pek 
dllrlst kız bir gUn babasının 
evini terketti ve bu gUn hali 
anlaıılmayan bir yere savuştu. 
hini araıbrdım, elim boıa çıkh, 
belki niçin bukador ehemmiyet 
verdijiml sorarsınız. Kendialni 
sevmediğim mabakkak. Fakat 
kum bu hareketi bntün ka· 
naat ve tecrtlbelerlml ifl&a et• 
tirdi, bu aebepten hAdiaeye 
fazla ehemmiyet, Yeriyorum, kızın 
kaçıııada tlç ihtimal vardır: 

Birincisi - sevmft ve kaç
m11hr. 

Taiıkikabm bu ihtimalin zayıf 
olduğunu iÖsterdL 

ikincisi - Evine kilımllıtür. 
Filhakika annesi OveydJr ve 

iyi bir terzidir. Hayatını serbest 
kazanmayı dUtUnmnı olabilir, 
zaten bırakbiı mektubda da bunu 
lhua etmektedir. 

Üçlhıctld - artiat olmak için 
kaçmıfbr. 

Bu, bir iddiadır ve ıon .za· 
manlarda yıldızlar gibi giyinen 
ve yıldızların adlarım dilinden 
dOşllrmeyen bir gene kızla ahbab 
oluıu bu iddiaya biraz kıymet 
Yermektedir. 

Her ne olursa olıun bu kız 
benim nazanmda maddeten 6lmft19 
tar. Fakat bu muammayı halle
dJb oıau maae• olawa yqatmak 
lıterdim. ,, 

>f. 
Bu okuyucum babaettiil gene 

kıza Atık, hatta dost ol1&ydı, 
kendisine onu bir uçuruma dftş
mekten alıkoymak için arqhrma· 
sını tanlye edecektim. Fakat 
ıimdiki halde madem ki alakası 
sadece bir meraka inhisar, 
etmektedir, neticeyi anlamak 
l'1Jı biraz beklemekten baıka 
yapılacak bir ı•y yoktur. 

TEYZE 
m 

evveli o seni öldUrUr, utanmaz 
cadı! 

- Eh, bakalım hangimizi öl· 
dürllr, görllrllz. 

Bu sözden ıonra Halimenln 
çıkıb gitmeli IAıımdı; fakat bir 
aulh arar gibi ıevşek bir ta'Ylrla 
dUJ"uyordu. Selma bunu hlsaettl 
Ye •aziyeti idareye çalııh: 

- Garnrnz, dedi, it bu hale 
geldikten aonr :benim hiç kimse
den korkum yok. Fakat aenin 
eline ne geçecek? Beyefendiden 
mtlklfat mı koparacaksın 1 Zırnık 
alamazsın. Bilikiı göderinl oyar 
senin... Bu evde fimdiye kadar 
kımden iyilik gördün? Kimden 
babıiş aldın?,. Paraya ihtiyacın 

vardı da niçin ıöylemezsin? NiçiD 
alçakca bileler diitUnürslln ? 

- Benim paraya ihtiyacı• 
yok. 

- Yalan! Senin gizin paraya 
doyar mı hiç? Yalaa! Bunu da 
para için yaptın. Açıkça söyJe
aene... Korkudan deiil, ana iyilik 
olaun diye biraz daha yardım 
ederdim. 

( Ark .. yal') 



Dünga Hadiseleri 

lngiliz 
'1'"eliahdı 
Bestekar Oldu 

lngilh: veliabdl kara Ye deniz 

Jngiliz alag- zabitlltine, tayya• 
larıncla lı- r~, yel\en, otomo-

ça bıl, l:aokey, ıport· 
nacttk marı meaUifu• ll&Yeten 

yeııi bir meılet• daha ,alaib 
olmuştur. Bu, beateklrlıkbr. Prens 
lskoçyahlar araıında milli ç.Jsı 
ileti olarak kullamlan kurulda 
zurnayı ötedenberi c;ok Hvermlı, 
geçenlerde ha ns ederek dert 
alıb öftrenmif, ıonra .la Haaen 
musiki bile-ini olduiu lıin bu 
aletlerle çahnacak bir ••rt 
bes~elcmİftİr. Bu marı blltua 
lngiliz alaylarıatla rtpertuvare 
girecektir. .. 

N cvyork'un büyük blaala· 
r,ndan blrlade kapıcılık ·------işsizlik derin etmekte olan Ja· 

.. .. lmı Daley yeni 
ıoruşü bir nn'at lcad 

olmıganın etmittir. Bu aan• 
hastalığıdır at "köpek ıe1dl· 

ricili ği,, dir. 

Jaimı Daley dilckat etmiı, 
ınbahları karııının köpeiinl 
ha,.a a!mıya çıkaran her e• er
keğinin yUzüode göze çarpan bir 
mcmnuniyetaizJik vardıt Ye bu iti 
zoraki yapmaktadır. Derhal ı•· 
zctelere bir ilin vererek "iti çok 
o:an efendilerin köpeklerial srez· 
dir:Jmek üzere kendiıine te•di 
edebileceklerini ,, bildirmit Ye 
büyilk bir muvaffakıyet kazan• 
mışhr. jaimı Daley'in eli•d• 
timdi 3000 abone ve hu abon .. 
lcri gezd;recek dUzfneJerJı .biz• 
metçi vardır. Beher köpekten 
•da 7,5 Türk liraaı almaktadır. 
Daley'ln kendiıinln köpeği yoktur, 
olaa bile bu köpeii gezdirmeye 
vakit bulamıyacatını ıöylemek· 
+cdir. 

* f Ik devlet iıtikrazi Fran111 
Kırall Blrlacl Franıuva tara-

DefJl•t fından 1522 tari· 
istikraz/arı- hinde aktedllmi,
nın birinci•/.. tir.Miktarı(200,000) 
_____ _. altındı. O zaman 

''faiz" in ne olduğu biJlnmiyor, 
adUnç verene ddece bir hediye 
takdim ediliyordu. ilk faiı ancak 
1548 tarihinde dllıllalllmlltveyUıde 
sekiz buçuğun gllnah olub olmı· 
yacaiı din adamlarından ıorul
muıtu. Hadise bizde uKanullt 
Slileyman,, ıamanına toaadüf eder. 

Jf. 
A merikab mUhendiı M. Dow· 

un iddi1tı1na iÖre bQtun ·------Denbln dOnyaanı dealıle-
dlbi11dekl rinde 48 mllyoa 

it l delarhk altın •ar· 
a ın •r dır. Eter bu mik· 

dar hotantolar da dahil olmak 
tb.ere dUnyanıa blU&n lasaalan· 
na takıini edilıe adam J,ııına 
24,000 dolAr dilıer. 

Yalnız bemea ıe•iameyi•iı, 
denizdeki altın tuz ballndedlr. 
Bunu el ile batulacak kUlçe hali· 
ne ıetJrmek için uzun bir aae
liyeye ihtiyaç vardır. Bu aaell• 
yenin maliyet fiatl lae elde edi· 
lecek altını• luy•etiadea 
10 defa daha fazladır. Maa
mafib Amerikalı mOlaendiı bu 
masrafı ekıiltmek itin] hlr 
çare bulablleceii kanaatindedir. 
Her ne oluna olıun, ıimdilik 
alacaldılarımııa vermek için bu 
altının elimize gelmesine pek l:tel 
baj'lamamak lbımdar. 

lllçlll Banal Ar~ ında 
Tasarrufun Ne Olduğunu Siz Gidin·z 
De Seyyar Satıcılardan . Öğreniniz 

içlerinde, Hem Kendiılni, Hem · De Memlekette Kalan 
Anasını, Çoluk Çocuğunu Geçindirenler Var 

l.taabuhnı 
cadde n ıo 

kaldarıaı kap 
hyan 11yyar 

leeoğl111, aalayor mHun ?. 'u fa· elindeki t~pıi nazlı bir mahluk 
nileain aermayeal 135 kuruı, -ter lmlı gibi' üzerine titreyerek, 
yalan slSyleyoraam ıuradan fU• bekler. 
raya gltmlyeyim. Bana kalacak Onu her gördükçe yllreıim 
oa beı kuruı, iki corab, bir sıılar. Bir gece de yanına yaklaı· 
fanUi da 1at1am, elli kurutla bm, beı kurut uzattım. TelAıla 
akıamı edeceiim. Ederaem •• beı tane kurabiye •ermeye kalkb. 
All, yorıunluk morgunluk kalını· - Olmaz, dedi. lıtemem. 
yor, bir de etaıe11em aen baa. Oaları eYde çocuklar yeıinl. 
ıor.. Birdenbire, yüzOme baktı, ne * bakıf, bili qnutamıyorum. Par-

EYde ıobaaıa çıra11 ekılldikçe, maklan araaında duran çeyreıf 

esnaf tan bir a. 
kao tip ~---""-

Bir kapı önüne oturmuı, altı 
delik eald ayakkabları tamire 
uğraııyordu. Parmakları tlt fİf, 
top top na1ırb idi, çekici aalla· 
dık9a buruıuk yanakları lop lop 
oynıyordu. Aizında aararmıı bir 
atızlık, •iı:a:hfıın ucunda da, tUUlnll 
tUkenmlı, bir ıf iara kUJB duru· 
yordu. 

Sordum: 
- Günde böyle kaç ayakkabı 

tamir edersin? 
YUzUme baktı, alamda top

lanan terleri ıildi: 

- GUnllne göre, yağmur ha· 
Yalarda it azalıyor, ıUneı açıb da, 
o"talık ıöy:e bir kuruyunca iiç 
dört ayakkabı tamir ettiğim 

oluyor iıte .. 
Sonra ılııara ağızlıiJm aj'ıın· 

dan çekti, UfJedi. 

- Amma. ban ıBn de sabah· 
lardan ıecolere kadar hiç it yap
tığım yok. Sen böyle ıüıılerin 
zehirlai tatmamıııındır. Eh, dünya 
ne yapının, kazandığımız günler 
de oluyor. Bak timdi, ıu yarım 
pencHlni yaptıiım ayakkabıdan 

elli kuruı alacajlm. Yirmisi maa• 
raf, kaldı otuz kuruı. On kuruıu 
öj"le yemeği kaldı yirmi.. Eh, 
bugün bununla kalırsak eve 6te 
beri ıötllrebiliriı. 

Öte beril .• Buna t•ıhiınu 16-
rlince gDldll: 

- Öteberi dedlaem, çok J,fr 
t•Y dej'il bayım, bir ıomua 
ekmek, biraz ıeytin, biraı yat, 
birazda ıotan falaa •• 

lf 
Mabmudpaıadaa ıeçlyordum. 

Göıllm• l.lr İfportada 1Do faal· 
lilar lllıtJ, ıöyle bir baktım, feaa 
değll, fakat pahalıca.. palaalı 
olduiuau ıöyledlflaı ıaman faal
llcı ılı, kızank ıözleriai yUılme 
cevirdi: 

- Bir defa olıun da, aabyor 
muaun daha biri çıkıb " aar oi· 
lum 1,, demedi. Sen •• dlyo11un 
ağabey, sabah karanlıiJnda bu• 
raya a•ldi., ayaıda ~manım aev
redi. Dalaa da geceye kaclar ayak 
UıtU, leylekler ıibi burada diki· 

Kastamonulu, elma yanaklı 
bir delikanlı ıellr Ye "çıra 
JAıam mı?,, diye her zaman 
kapıyı yoklar. Geçenlerde 
yine 2Jli çaJdı, kUfealnl eıi ' 
ie bıraktı. Yağlı çıra par· 
çalarını bir kenara y•i•· 
rak, ıordukJarıma teker 
teker ce•ab •erdi: 

- Ne kazanacatı2 ki, me•la 
ne •erirae onu.. ~uncağıılarln 
desteaini beı kuruıtan veriyorum, 
bana yttz parası kalıyor. Günde 
on beş, > lrml dut• 1atıyorum, 
mevlaya ıUkür ıırk kuruı kaza· 
nıyorum. Yirmi kuruıunu memle· 
kette anama gönderiyorum, 20 
kuruşile de kendim i•çlniyorum. 

- Nerede yabb kalkıyorıun? 
- Tahtakalede emmimin bir 

dükkam var, oracıkta bana boda· 
•adan bir yer veriyorlar lıtı ..• 

... 
Beyazıt tarafında oturanlar 

bilirler. Akıam aaat sekizden 
sonra, Bayazıtta, piyango giıe
lerininin yolunda zayıf bir adam 
durur.. Elinde çini bir tepsi, için· 
de kUçUk kurabiyeler. Hiç bağıra· 
maz, kimıeye aokulamaz, yılıtıklık 
yapamaz, öylece duvar dibinde, 

_ Sar'da yapılan plleblıit eaaa
ıında Fraaıa lehinde rey vermlı 
olan Alınanlar, azim ekaeriyet 
Almanya lehinde tecelli ettikten 

uzattu 
- Rica ederim, decll. Y ala11 

a6rdUnk, ben dllencıl del'ffm. 
Beni dlleacllit• abıtarmak mı 
iıti y orıunuz ? .. 

Sonra bana ıunJarı ulattu 
- Böyle kurabiye aatmıya 

niçin mecbur kaldığımı aDlatm1ya• 
cağım. Fakat [ılaln gibi baıalart 
kurabiye almıyorlar da, bana aa• 
daka Yeriyorlar. Btlaniyoraun111 
bayım, içim naııl parf&)anıyor, 
korkuyorum, dilenci olmaktan 
korkuyorum. 

- Bir' t•Y kuanabiliyor mu• 
aunuz? 

- Allha ıUkUr, aç kalmıyo
ruz. Karnımız doyuyor. Ben buna 
da bin tükUr ediyorum. Bea 
ancak akşam yediden sonra 
buraya çıkabiliyorum, tanmmaımı 
lıtemiyorum. Siz gene olmaaaydı· 
nız, ıiziale böyle konuımaıdım. 

*** 

ıonra korktular ve memleketle· 
rinde yaıayamayarak Fraaıaya 
ıeçtiler. Paru blkftmetl bunla,.. 
claa 1•1aclerlnl yeni teflill •ttltl 

, 

Kari Mektubları 

Tramvag 
Kazalarının Önü
ne Geçmek /çın .. 

Tramvay kazalarının önOn• 
geçmek için kapıların hepsi oto
matik olmalı, yani vatmanın öoÜll" 
deki butonlardan çabuk açılıb 
yavaı yavaı hepıi birden kap•'" 
tılabilmelldir. Bu açıhb kapaDlf 
bir düğme vaııta&Ue olmalı ve b\I 
dilime ancak arabanıo altınd• 
kapıları idare eden ve vatın•• 
tarafından tramvayın kaJkmasıP" 

dan bir az eYvel çalııtırılan :ıenolt 
harekete geldikten ıonra it gör•~ 
bilmelidir. Kapı yine vatman ta'" 
rafından araba durunca otomatik 
olarak açılmalı, kapandıj'ı zamall 
tutunma parmaklıklarını iç taraftı 
bırakaıa bu kapılarda puYany• 
dahi bulunmamalıdır. Bu ıeklld• 
lcimıenin tram•ay durmadın ID'" 

ıoeti kabil olamıyacaktır. 
. Bundan ıonra tramvayda ası• 

lacak •• tekerleklerin araama gi
rilecek bir takım yerler dab• 
kalıyor ki bualarda ıık bir ıekild• 
kapatılabilir. 

Arka arabaların rabıt çenge1' 
lerl dııarda kalmıyacak ıekild• 
lıl&b edilmeli hor iki arabanın 

orta11nı yere yakın tık bir lıtor 
kapamalı, yan taraflar. keıa yer• 
DH&raa fltenllen tekilde reg .. 
edtlebllea yayla siperlerle kapar 
malı Ye On arabaya yoldaki bUyllk 
tq parçalan1U ·alper harichı• 
ataeak tertibat konulmalıdır. 

Bta ıeralt dadinde ka:aalaf 
ııalmakla beraber vealerde old\I" 
lu gibi, halka Y• bllettf ye yakı• 
yerlerde dotrudan dojruya ·firen• 
merbut mlhaddld lmdad kolları 
bulunmalı, btlettf yl lltu ıonr• 
•atmana t.aber ondan ıonr• 
elektrikten reoa edWNo a:ırail çek 
yaldaflDI olaoellhr. 

BM6a bu 16ylectilderlmln ilk 
balatta tatbik ıaha1ıada bir ta
kı• m6ıfköllerl g6rillebUlr, bllfad 
kapı otomatik laapuırken ya'faf 
da olıa kalabalık aalarda yolcu" 
ların araaıae 11kı .. cais akla gelil
Halbuld kapıların hizaımda bal&" 
mak botluldarı bulunduttJndaO 
kapınıa atar atır kapandığııal 
ıören her ıahıı mecburen ine-
cektir. 

Ankara: Yeni Şar caddeaind• 
E. Duygun -.... -··---···-······-······-················..-: 

BUTUN ULKE.Yf 
HE RC.UN 

.,. l 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ôr..T 1 

~onPosd. 
il D~Ki e:,iR. fL~~ 
uUTUN ULKiYİ HER c;.UN DO~ 

-~ - - ~ ..... ·········--···- .... _........................ c1r 
( 6 Mı ecnebi alayı ) na kfa!"•t 
derek Atrlkaya yollacls. ,,ı.
tbtiyarları, hele kadhaları 0,~ bil' 
cak? Bu huıuıta beoD• kat 1 

0
..,. 

karar yerUmemiıtlr. fakat 
1 
bu ı.ıt 

raıı da Afrika ya dal!*• 111f-,,ıt 
dilfUnlUmektedlr. Reamhnız~e ducı-
111 aıkerlnln refakatiDde u..,. 
ıeçea Almaaları t6r1JotlUD 
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Bu, lııadlHaln 
~~ ıafhHıdır. lkiacl uafba11aa gelince 
ıon lımiade bir Fraaııs sılftç;.ı geH 

~•halle kahvHlade radyo YHıtuıı. 
•dlıeyi ijldlr H hatırlar ki, o gDn lult Jandarmaya haber verir. 

••vcuiJe blrJIJde htrlaya riderkea * 
)olda birkaç taae talata par9aıı g8r• Altıa Hadıklarını ıi.orta etmit 
-.ııttelr, erte1i .abah oraya gider olaD kumpanya bu fakir aUe1e (17.SOO} 
taht ' Tlrk lirHı mDkAfc; t veraittlr. Yuka· 
it a parçalarının bulundufu 1erl radald rHimde çlfttiyi kan11aa Jaa· 

._:2 ar •• kGlçe halhulekl altınları bu- darnaaların araıında r3r0yorıuauz. 

liaıtalı§ın· "GGnah,, tan Doiduğunu Söyliyen Papa• 
-----

Mucize Şeklinde 
Görülen Bir -iyileşme ! 
lngiliz Gazeteleri Bir Gönde (8'00) Mektub Alan 

Bir Din Adamından Bahıediyorlar 

lt.bib J h . 
t Q • n MaiUari bir hutaya iyile• 
.;•it kanaatini telkin ediyor 

lt l~dra Matbuatında 1özBm8-
B1r " bir hldi1e : 

dlr. S:daıa haıtalanır, Terem• 
ölıııeıt 1

11 dereceye ıelmlftlr, 
~.. bı,. k zeredir. Doktorlar aonun
"''tt•filc onııUtaıyona çatınhrlar, 
~lllrt lca~d ancak bir güalük 
l'ltıda haat~İl•ı a6y~erler. ~r~la
f(irıl11111 l~ te .. M etme11 ıçin 
r hll•llta1 , 0~r bde rahlb vardır. 

1 ib dok"t 
1 

itliği ıaman bu 
- Y 0

1r •ra döner • 
ı •nı ıy • Ylleıece1ctir 0~•unua, bu haata 
Ukte bir d • Şıftadi benimle bfr.. 

ua ed' . 
Doktorlar . •nız, der. 

~lnılz olına ıçlerinden Oçtıntla 
ili &ana w 

b.ranaılar ragınen bu ricayı 
ır dua ;._ Papazla birlikte kıaa 

lonra 6iren~ıbl giderler •• llç ay 
ine . ar •r k' b b n •yUe . . ' u asta tama· 
b•ticeıind:llılftır ve kan tahlili 
tobunuıa ka)~Ucu~Qnde kob mik· 

adıaı anlaıılmııtar. 
Jolıa * 

'- tabilt !'aillard •elma tqıyalıa 
ltlnd•n iUbarea t6't-

1 
ret kazanmııtır. Şimdi lnfiltere
de lylleımeal mlmkftn olmayacak 
ae kadar baata Yana oaa ko,. 
makta, duıı•ını iıtemektedlr. Ra .. 
hllıte bir JUn itinde ıelen meka 
tubların HJlll ( 8000 ) dir. 

* lnıillz razetecllerl 1Idib lt11 
zatı glSrmOıler ve onun ıöyle ı6y• 
ledlj'iai kaydetmiıltrdlr: 

- Haıtabk lauaıa •lcudlloe 
arla olur, fakat oadan evYel rubu-

1 nu aplar, manevidir, dotrudan 
dotruya ıllaalaıa bir aıtlcHldlr. 
Ve dua ile ıeçmHI mtlmktiadllr, 
vıremlllerin1 kanır.Werhıı, cözam· 
hların derdlerl de dalall olmak 
ıartile. 

laıillz dektorları bu papazın 
kazaadıtı muyaffaklyetl filen te1· 
bit etınlılerdir, fakat mlltaleala· 
rıaa ıöH bu muyaffaldyetla ıırrı 
duada detll, Allaha iaanan ha .. 
taaın maneYI kuYvetlnin yOkıel
meıl 1ayell11de derde karp koya· 
bllme1iodedir. 

Bir Kıraliçe lngiltereye 300 
Yaşındaki Kaplumbaj-asını 

Hediye Etti 
177• yılında Unlü İngiliz reıgiale· 

rlndın kaptan Kook rem1dekl erzakı· 
nın tükenmeainden dolayı Okyanuı ada
larındau Tonıaya uğramııdı. Burada 
okadu atetli bir kar9ıl1&nma sördü ki, 
adalara '' Doet adaları ,, manasına gtıl· 
mek tiz.ere Friendly lılH adını verdi 
ve bu adalar da haritaya o adla ıeçti. 

Kaptan Kokun gemide lnwiliz kıralı 
3 üncü Corcdu gelme bir hediye ola· 
rak bir tane lı:aplumbatuı nrdı, bu 
haynaı adanın kıraliçe1i olan Tubuya 
takdim etti. Bu Kaplumbaj'a o vakit• 
tenberi 1ağdır •• timdi kıraliçe Tubu
DUD 1elefi olan kırallçe Salotenln malı
dır. Kı~aliçe Salote oğlunu bir loıilia 
mektebıoe yerletdirmek ÜHre aafta ba• 
tında yola çıkmııtır. İhtiyar bplumba· 
fayı 9a yanında getirmektedir. Bir hltıra 
olarak Kıral ( Beşinci C.ro ) a ltecli•e 
M.o~ ~ 

SON POSTA -')' 

Din (82,000,000) eden bu nikel 
paraların ağırlığına gelince (300) 
tondur. 

Tarih Bir Tekerrürden 
ibarettir I --

Almanya Dün Ya-

* 
.. Yeni hidiıeye gelince, birkaç 

gun evvel tarihi bir hldisenin 
yıldönümU müna1ebetile Berlinde 
aıkerl bir ıenlik .,yapılmJf Ye 

Franıız gazetelerine ıöre buo
lann aay111 hakkında takribi bir 
rakkam ıöylemek bile mümkOa 
değildir, fakat buna mukabil 
Almanyada aıgarl (10,000) tec• 
rübe . rörmUt pilot bulunduja 
muhakkaktır. Bu pilotlann içi de 
uçmayı ihtlsaa haline getirmlt 
olanlara (mil} oner) denilmektedir. 
Bunun ıebebi bu pi:otlarıo a,gari 
bir milyon defa uçuş yapmıt ol• 
malarıd;r. 

KUçUk reamim'ıde Alman or
dusunun yeni kullandığı bayraj1, 
bUyüğllnde ise bir aaır ev•elld 
üniforma ile ittirak edilen aıkerl 
ıenllkte bulunanlardan bir kııma• 
16rUyoraun&JL 



8 Sayfa :SUN POSTA 

re imli 

• 
~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ 

Kimi tıyneten melek haslet, cana gibi. 1 Hergün bir iki parti olsun tavla 
ahlakı hamide ile muttasıf yine S6bU bir kafa; kocakarılar atmadan, konselit çevirmcdeu, 
gel gelelim yüzünü gör; mid n gibi bumburuşuk bir çehre; alnı bilardo sopası kakmarı edemez. 
dönaUn, Jşin tersine gits!n... kıl iç· de, çabk çatık kaşlar; lok· Bundan mahrum kalsın, o dakikn 

Kimi geçkin, beli bü'külmUş, ma gibi gözler... karni r bağlnm şa d"ner; e n~ 
kırmanço olub çıkmış. K'Ocamıı DlSşek .kalkacağı .giln pırrrl esne) e hal olur. 
gönüllü, canından bezgin bir dcyib puhu kuşu gibi uçuv\!rmiş... Çileden çıkın şl r , yani mfıta· 
ndam Y ektacığın ömrünü 'karart- ikincisi de kızmış. Üç ay mı dına g~re, Be oğill da, Çcrşı 
maz mı? Yavrucağın cürüm ve Ü,Ç buçuk ay mı e yaşamı . Bu Jçinde, Direkl r ası cl ; A ~sc ay 
gfinahı n 1 dn ısıska, cı:ız, solucandan fat· s z.. o' aklarında yosma pe od do--

Kimi gene olmas na gen~ ııa- !Pıırrr d yib o da uçmuş... Ömur- lapn uçun çapkınla ı, deft e 
bıtalıca halli, Beyoğullannda, se- cüğ'U okadarmış m a hekimler yeni bir isim .kaydına .dilfklin 
yir yerlerinde gezd1ği tozduğu ~ çiğ sl!d ~aı.kadı dJye bir 1rulb daniska zendostları .arııya kat· 
yok; yok amma bir de kulağım ıuydurmuşlar. ::mıyoruz. Onlarmkisi knrıları için 
arka)·a ver: iki, !Ü~ sene :zuhurat 'Yok... hnfozanallah felaketi uzma. 

Kaçıncı odalığını ~rak çı~ Derke , ammnine hami e ıkalmıı. Atii Bey bunlardnn his,b:ri 
mışlnr; fİ di e eY ndirmiy• Hferki, ıaıırtopu gibi bir oıu . değil. O, yalnız çocuk dUşkünü. 
kalknıı§lar. Konağın ıi~, ısürurdan, etar-etten O kadarki sokaktaki mahalle ço-

Paıa .ıade olmıyaalann da ğh ıevl. uklarını, kBprüde dilenci ıkuca· 
mahzurlarlBl sayıyordu. Haftası ıi-'imie ;pederi ey • ndaki -sı:byanları hile okşayan• 

Meseli, tahsiline diyecek yok. (AU Paşa o zaman'lar <la'ha 'bej), }ardan. (Şeker ali) diye av.uçla· 
Mekatibi aliyede okumnı; ali}lil- utl eweJliji ırlltbeıUe Ameail dl· rma kuruı, ikilik, çeyrek ıkış-
lla şehadetname Ue •eı•t ıetmı,. vam ilıUmayun muaYlni aanillğ.ine tıranlardan. 
inşa ve kitabeti temam; lt.IlSllD.• asbolunmuı. AtA Bey, kırkına ı.Vr.meden, 
hattı mükemmel. Kaleminde ta· UA-urlu evlid !ur.sa bu kadar :balilikla $uray1 Devlet Tanzimat 
hayyiiz etmeğe lbaşlamıı; ratill lur. ~airesl azalığına tayin edilmiı .• 
mUemmen Ye remakdar. ört eğil, on göz oğl~mm Şimdi bUtUn evce, daha ha· 

Bir de anasını babasını 80l'UI'" .88tlbıde. Alla n babanınki dört; rar:etll olarak eYlad kayguıuna 
duruver ve dahi duralar. teyzenin'1ii, eaer a1tı; o zaman dU§lllmUş .• 

Adam ya mahallede imam, baba anne ve nn• anne? Sağ, Tedbir tedbir Ustilne. Koca• 
Yeya Şehremanetinde kantarcı, etti ou. karı illlçlen, hoca n feslerj o:h.e-
veyahut Rejide kolcu. Kadın ise ElerJnden gelH pamuğa sarıb im tavsiyeleri fayda ..etmiyorda 
)'a ebe, veya bakıcı v yahud kutuda i>eıleyecekler, bllylisUn etmiyor. 

kurşuncu. iye ağz dan lif1ey.eoekler. Nihayet Merkezefendidekl ol• 
Böyle bir ana babanın otlu Sakınılan göze çöp batar. Faz• yet ı:kuyu.sundan 1-q ıalınmıı; tesa· 

damad diye nasıl konağa ıokulur? lası gayretullaha dokunur. ( Ya dUf, 1hatun hamile kalmış. Gelre-
Yekta gibi bir nevmhale noııl öyle mi?~ deyib 05Ullcuju elden liği anlntıhr anlaşılmaz kundak 
ll!yık .. nın ? alıverir mi alıverir. 
a gor r takımı kazırlanıb or~.a gönderil-

Paşa, Uç dört göbek Gtului Kıymetli mahdum, )'BVBJ yavaş mlş; bir hafta bırakıldıktan ionra 
g •çellm baba11 b" •ırala'" b ekme«e Jnapa, auy:a buva ~ • ının ır seyyar ',J· .. :r- getirUib Tafa komııut-
kavaf olduğunu, mestleri, çedik dlye dillenmeye ba lark 0 gUnUn Glln tamam anınca taze kur· 
papuçlan ırtlayıp pazar m yd n- birinde b mı 11 bkc ğma oyu· tulmu§. u seferki yin ika, 
larına koştuğunu, ana11nın da vermlv; .gÖ%1erinl kapayıb kendini fındık ·urdu gibi bir kız ..• 
tunun bunun aylığını almak f'1o, 'kaybetmiş. 

nı_ d 1 1 T (Arkası var) 
itişe kakışa Maliye gişelerine .ı;ıu e .ne görsiln er osun 
tırmandığı günleri unutuyor, bun· tepeden bmağa al a; &-1 
ları hiç hatırına getirmiyordu. ia§lara, değil i? 

Ati paşa, kızını ne dvece O devirde •Jl map y.ok. oÇi9e'k 
•ever, UatUnc nasıl titrerdi acaba IÇin Y pılanlllr lbile nvuluncey.a 
dille tarif edilebilir mi? kadar ıne he lg' eler kopuy.or.. 

( Yektacığıml) der, bir daha Evdeki muhalif lkadmn.ler.e, ağa-
demezdi. Incidirim diye kucakla· babalara meram ıaıilabncaya !ka-
maya bile çekinir, okp.rdı; öpm.. dar do'km BJ'ID pıpnibuı bir 
ie bile kıyamaz, koklardı. araya geJ_y-0r. 

lnaan hali bu. icabında JaJç Oğlancık ya'tQm a rfmrilılr lbi 
mi celallanmaz? ATIJrd zavurdlu yana dursun, old:or Zanl ako, 
bir deminde, kendini kaybedip Horaancı, Nafiz P.aıa, F.eyii a 
kwnıı da öfkelenmez ?... Haabel- oyuııa t&flmyor ar, eri .koltuk· 
b~ rlye peygamberlerden bUe anada akıyorlar. 
z ll sudur tmit; VeJiyullahlarm Haydi tosuncuk ta shlere ömllr. 
bile hazan tutarağı tutarmıı. Bundan ıaonra, ııalb ısene , 
AtA Pa,a melek mi? 'Jedl ıaene mi çocuklan dtmyaya 

Evet, kızına karf1 melekti. 2elmemi1- Bir tllr.1U o1muyor? OJJ. 
Hiddet ve pddeti geçelim, Yrek· muyor. Halbuki AtA Bey evllld 
tayı bu yaıa getir.inceye kadar delim, <ÇOcu:k çılgını. 
ona : (Gö.ıllnUn llstilııde kaıın Herkesin bir .clwdl, lbUllisı 
var l ) demem.işti. Yan .bakmak, va~dır. Bazı -lcimıe ıkarıaını canı 
kq çatmak ıöyle duraua, .içinden -gibi sever; •eneler ,2eçtiji ıhalde 
(lahavle) bile çekmemi,, (lnııalla- bal aylarındaym11 cibl, ıltllflnaa 
hemnassabirin J) bile okuma- iqır. HnrJyf kU"tısına ko,y1an 
mııtı. bqmı çevirmez. ıF.akat tab'.en 

Yekta, paşa babacığının bir ıbiraz gezgincidir. Sey:Ir, •eyran 
tanesiydi. ·Babas•nın tab1rince sever, mesireleri kaçamaz. Akf&JD 
(varlıaının hasıh, gOlistanı ömrU· ııolub ta ıevine ıeJince de hemen 
nUn biricik aoncuı) ydı. Yekta belilCJğınm boynuna ıaanJır. 

-·' ........... . 
,. '•lr' oc· -·· . .. . '6• •• ..,, ' • ..,.,il. • ..•. --,.·~ 

Son 
'7-la .._.,•ili• Y• Hatk l'M•teal 

Eelli ~ btiye, q.atalçeşme soı..AJ.:a& 
1&1' NIİUL - ·-
aı temisde çıkan )'azı 
e resimlerin bütün Jıakları 

aıahf.uı ve gaıetemize aittir. 
.. ı -

ABOME AATLARI 
1 6 3 1 

:Seııe 'Ay Ay Ay 
Kr. ~. ICr. 1Cr 

TORldYE llOO 150 400 no 
'YUNANiSTAN '23ıl0 1220 710 270 
'ECNEBl 7700 HOO 800 300 

Abone bedeli ~-eşindir. ACf rea 
delfjti'rmek •• wruc&ur. 

'Ge'ln -ww.t ,.wf wrlhnn. 

'111ftlare.. ••• Ulfte1 .. ''""'O. 
Cevap için mektuP,llTB 10 lcaru~ 

pul ilaveaı li&ım<Jır. 

~hala lsat.auı 14! fnulb.a 
:reıer-r ıSoıırosta 
Tel9fonı'20:Z03 

Şubat 10 

!Aydı emiryo u Da Devlete Geçerken 
{ Başt rafı 1 · cı yüzde) 

lzm1r (Husu i) - B ~ ındırlık 
b nlığı efıeri den bay Cemal 
Hidayetin baıka lığında bir mli

d r iıe} eti lzmire gel r k 
Aydın demiryclu kumpanyasına 
ait tesisatı gözden geçir.di. Heyet 

brmabrını Eğirdire· kadar 
devam edip giden hat üzerinde 
derinleştirerek Ankaraya avdet 
elmi...,Ur. Elde ettiğlm malüm ta 
göre: 

Aydın demiryollan kumpan
yasına t olan hattın bir&ok yer-

ri yılların yıpr tmasile harab 
olmuştur. Hatta esas ı bir inşa 
ve tamir ameliyes' yapmak lfinm 
gelmektedir. Kumpany.adn mev• 
cud vagonlar i e yaramakla be
raber lokomotif er eskidir. Si tem 
itibarile bu günün lhtiyaclarma 

evcb verecek vaziyette değildir. 

Bu itibarlaıhr ki kumpanyanın 
tesisatı için tehlif edilen 5000,000 
iıterlin fazla gorlllmektedir. Bu 
Jıaddio 11ç milyona .indirllecejl 
.ınuhakkak addolunabilir. 

Bu batbn _hUkfrmete yeçmesile 
kasaba • Aydın atlamıı nfak bir 
tadil ve Hiveyle birleıtir ek 
mllmklln olacakhr. O .zaman ta 
::Eğirdir:den hareket eden yolcu 
hiçbir aktarmaya lüzum görUlme
den Ankaraya kadar ıidebile

cektir. O zaman Memreris havza-

Devlet demizyollan bnımühendiıi 
Ilay :Yakub 

lanndakl mahsullerlnilzi He 'Devlet 
DemiryoYarı tarifelerine göııeı 
ucm: fiatlarla ihracat lakelemise 
indirmek lmkinJan bunhı .edllnıiŞ 
olacaktır. Bu iş her eyden evvel 
6konomi bakımı dan kıymetli 
görlllmektedir. 

Demiry.olu siya'Bilmız ~34 yilı 
Haziranında 700 kilometrelik Ka
~ba .İıatbm ıılusal hatlar aruına 
almıttı. 

935 yılı Haziranında da 650 
kilometrelik Aydın hatb ulusal 
hatlara kav.uıacaktu. 

A. Bllpt 

1 - Paşabahçe fabrikası için sa'ın alınacak '"I0.000,, Ura muham· 
men bedelli dizel gurubu : rttırma ve eksiltme 'Ve lhalAt 
kanununun 31 lncl maddesi e tevfikan kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Kırdırmn iartnamelerl bilabedel Clbalide Levazım ve miiba· 
yaat Şubesinden alınacaktır. 

1 - Kırdırma 14/3/935 tarihine mllıadif perıembe ıllnll sa~t 16 
Cla CibaUde Alım .Satım Komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - T klif metublnra kanundaki hUkUmlere göre yukanda 
tayin .olunan g1lln ve saatten !bir uat evnllne dar komis· 
yon r.eisine akbu:ı mukabilinde verilmelidir. 

5 ..-J Kır:dırma fennt ıartnamesinln birinci maddesi yazılı olduğu 

üzere ınaruf ve birinci ısımf mal v.eren Fabrikalar vumaa 
icra olunacakdır. 

6 - Ia1ip olanların %7,S uvakkt güvenme paruı olan '' 750" 
lira ile birlikte mllracaaUarı. " 406 ,, 

* * idaremiz ihtiyacı için yerli mala 10000 .kilo ntpsta kola prl'-
nameal mucibince salın alınacağınöan vermek .iatey.enlerln 21/21935 
Perıembe ıgUnU :aaat 15 .ele " %7,5 tuvenme paralarile birllkte 
Cibalide l;evuım ve mUbayaat ~u eaine mllr.acaafları. 0 .652,, 

Devlet Matbaası iidür.lüğiin en 
~atbaa 'Teclld atelyeal için a~ ebiltme ile 4,000 metn 

kanaviçe 'teli ''Sırt bezi,, 1&tın alınacakbr. 'Telinm :eni 'B5 :untimetre, 
örgUsu mevcut örneğinden biraz yrekçe v.e aerlijği nttmunenill 
aynı olacaktır. Ekılltme 2-1/2/935 :azal' g'Unll saat 13 .:de Matbaada 
yapılaoaktrr. Eksiltmeye :girmek mteyenler ıarmamuini :glirmek llzere 
her .gün !Matbaa Muhasebesine müracaat :edebllirler ihale waatlndea 
evvel eb7;5 teminat akç.ul :60(far lir.anın Matbaa veznulne yabrıJ.. 
ınası IAzrmBır. "664,. 

f ElERSBUR; 
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UNUTULAN 
A'Dl• 
6 Tf~l>lo 
Y'Ulln: 

Nazım Hlknt•1 
kadar ismi cismine uygun kimse - Senden bqkuında g6zUm 
bir daha bulunamaz. \'arsa ikiil -de 'Çlk&an i Senden =======-_==.c~==============~t:=-==-==~"=====:s:===:~ = 

Hazretin bu yaşa kadar baı· gayri ~ koklarsam burnum 
ka zürriyeti olmamışı mı? kurusun 1 Diye ıgönlilnil alır. 

Tariki dünya mı bu, papaz Bazı adam ıakfamalılctan, ıilç 
mı, yoksa yemezler içmezler beı tek çakııtırmadan %evk -du· 
makulesi mi? yar. Lindo tutub kAğıth:aneye 

Istanbul balkının ~bır11z.hkla beklediği bUyUk film yarından itibaren 

Şehzadebaşı H 1 L AL .. M 1 L ~ _i SmemalarmdB 
:Şehir Tiyatrosu san'.atkarlarının tirin yur8umuıun tabii :manzaralar ıçınele bllyllk bir kudretle rat•tb~ 

Evlendiğinin ilk senelerinde, g~tUr, dört çifteye bindirib Gök· 
on bir ay fasıla ile iki avlidı BU)'U boylat, Abdinln tiyatrosunda AYSEL ( IBAT~Kll DAMIN KIZI) 
dUnyaya gelmiı. en haı locaya oturt, keyiflenmez; 

ilki kızınız. Taze yedi dlSıe· ağzmı bıçak ~maz... Önline rakı Senenin bU_yUk muvaffakiyeti Türk~e aözlli ~e farkılı memleket filmi. 

ğinde iken, şeytan kulağına kur• fİşeıile bir domateıcik koy, dU.ı· 
şun, allar basmıf. Çocuk ta, Al· yalar onundur. 

'°' kimaeye vermesin, karışık· Bazıları oyundan hoşlanır. 

Yapan: Eff1'UGRUL UHSiN. Oynıyaolar: FERIHa, CAHIDE, NAFIA, 
ftHZaır, GALiP, HAZIM, .&AiT, TALAT., MAHMUT 

ka yerlerin Je sıra Yekta 
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Acı F eliket Haberleri Istanbulu 
Umu i Mateme Düşürmüştü •• 

Ne za111andanberi kalbler:nd• 
lnU1'aın atefleri yanan Arab ko
lbitecilcri, birdenbire ayakknmıı· 
1-rdı. Şam da bulunan, ve bö} le 
1'1lketH zamanlarda, lt'uharib bir 
l&lıer gibi vazifeleri bapnda bu· 
111tıaıalan liıım olan Yali ile di· 
hr allkadar memurlar, kaçmıt· 
l.rdı. Panik Yo aaarıi, korkunc 
bir hal alm:fb. Aakeri erzak ve 
toblıane depoları, yağmaya uğra· 
llhttı. Dalla bili dUımaıa karıı
"-da Hbat eden, peoçeleıe pon· 
~.. adıa adım aeri çekilen 
~t' •lara gönderHecek erzak kal• 
llaanıııtı. GUnlerdoberl atıılanaa 
~ lokma yiyecek koymıyan 
ICM'~lar da yardı. Bu ıerait altın• 
da dS,manla barbetmek değil, 
~. -~ d 
'"

1c at eylemolc bile lmkins z ı. 
Arab ef rad k&~ilen dağılmıştı, 
layaıı eden Arab kabileleri, bil· 
ttln ric'at lsatlarmı kapamıf, TOrk 
kıt'alaruıı iki atew araıında bi-
1•k11uıb. Cebhelerde bUyfik ge· 
dikler açılmıfb. Yalın kılıç lngiliz 
•ll•artleri, hu boı kalan gediklere 
dalııııılar; biri bir ile lrtibab kal· 
llılyan kıt'aları tlddetle takibe 
baflallllf lardı. Arbk (Şam) ın mü· 
dafaua da pek mtııktU bir Ya.zi· 
)~t almııb. Hiç olmana düşmanı 
biraz oyalamak için 4 üncü ordu 
tarafında. möhlm bir mUfreze ile 
(Samıa) cl•arına gönderilen (Şam· 
b, Rik&bı zade Rıza Paıa) , bir
dtnbfre mftfreze•inl bırakarak 
• lngfliz orduıile mnıtereken 
ilerlemekte olan· (Emtr Faysal) uı 
tarafına kaı;mıf.. Mnfreze ortada 
lcaJakalmııtı. Başıız kalan bu 
llltlfreze de tabiidir ki, etrafa 
dağıJar.ıııtı. Artık lngilfz iıtlll or• 
,.Uaile, (Emir Faysal) ın Aıi kuv• 
~ti eri, bir taraftan şimendifer 
(~ ltını keamiı, diğer taraftan da 
v•ııı) kapılanna dayanmııtı. 

>f 
ti l<arari'lhıumumtnin ve htıküme

n, fokaIAde kettim dananmala· 

~~ raiınen bu felAketlerJn acı 
; •rleri lstanbula akHtmlı •• 

deta, uıııumi bir matem huıule 
t~tirıniıti. Hayalperverlildo, ida· 
ttıiıl'k 1 le devlet ve milletin kuv-
;e:ı 111•ıııbalarını zayifleterek Yazi-
1>~ bu hale aetirenler, timdi acı 
~ nedamet ve husranla karıı 

'flya ıelmlılerdi 
F le • 

"lttt 8 
at f •cıa, bununla bitme• 

latr •• lıtanbul için dalıa bfiyllk 
lan ~;lllcet baı gGıtermittl. EylU· 
F Onen gftnO ( Gev ... ui) de ran11ı ' gu 
b~ıu orduıunun karıııında 
ateı Q~: Bu~i•r orduıu, birdenbire 
•tızıiıti • 11111 Ye mlltareke taleb 
F ranıız. h~ O aun ıaat beıte, 
ı_. İfitll 1tl•ra &nünde boru 111· 

beyaz b na fi Bulgar siperlerinden, 
ıonra d ay~•klar yllkaelmittl. V • 
elan aı.:r' kklrar zabit Ye efradın· 
den çık• •b bir ırup, 8İperlır
~otru il ~ak Fr•naız hatlarına 
Ilı ıip ~ •ınlıtL Bu pup, Fran• 
•bıaiı, ~ı: •rl 6nUnde tevakkuf 
tan Bulıınr miralayı grup-

•1rılaralc ı_ d .. 
GrdQ1u b ••n ıaınin ( Şark 
"-1 •diJ •ı kumandanı ) neıdine 

" llleai · • dalcı F nı rıca •tmiıti. Ora• 
lcararga~anııt zabiti, keyfiyeti 
8uıgar ı~nıunııye haber vermiş; 
•dllıniıUnıır~~yınan talebi kabul 

· özleri bağlanan bu 

miralay, derhal bir otomobile 
bindirilmiş, kararıahıumumiye 
aöndcrilmi1tl. Baıkumandan Ge· 
neral Franşe Despcre, nezdinde 
bUtUn erkılnı harbiye heyeti 
bulunduğu hale bu miralayı 

huzurune kabul etmiı. ricasını 
dinlemiıti. Bu rica da, Bulıar or· 

dosunun bllAkaydUşart miltareke 
teklifinden ibartti. Ceneral Des· 

pere, Bulgar ordusunun teklifini 
kabul ettiğine dair Bulgar baş 

kumandanma hitaben bir cevab· 
name 7azaııı, Bulgar mirala} ının 

eliae vermif.. Ayni zamanda 
YaılyeU, derhal Parlae bildirmişti. 

Bulgarlann bu hareketi tize· 
rine lıtanbul, her tftrlli taaavvue 

run fevkinde bir tehlike içine 
girmiıti. Makedonya cobhesindekl 

Osmanlı kıt'aları. muhtelif sobeb· 
lerle muhtelif cobhelore çekilerek 
Rumelideki Osmanlı hududianaın 
mukadderatı ml\ttefik Bulgar or-

duıuna tevdi edi:diği fçfn, timdi 
Bulgarlar&n birdenbire ndltareke 

istemeleri, bu azametiai ıöater· 

mJye kifi gelmekte idL 

Bu haber, gerek Babılll Ye 
gerek Karargahı umumi ftzerlndo 
bir yıldırım tesiri huıule getJr· 
mlıtl. Artık (Zaferi nihai) lera· 

neleri, birdenbire sönUvermiştl. 

Hatta ufer iU tarafa dunun •. 
Harb, tamamile kaybedilmifti. 
Hiç tllbhesb ki ltillf orduları 

her tl\rlll mfidafaadan mahrum 
olan Edirne vilayetini çiğoeyib 

geçecekler ve lıtanbula kolayca 
ıiriYereceklerdL 

Artık meı'um haYadiıler biri· 
birini takib ediyor, bu felAketteD 
istifade etmiye hazırlanan aıenfa· 
atpereatlerin yalanları, lıtanbulda 
bllyllk bir korku ye heyecan hu· 
ıule getiriyordu. Bulıar orduıunda 
kıımcn bir isyan baı göstermittl• 
Bulgaristan hilkUmeti de llİ aa-

kerlerio taleblcrini tervic ederek 
ltillf devletlerine mOracaat et-

miı, reamen mütareke lıtemlttl. 
Fakat mlltarake talebi, bu lıyanı 

teakin edememfı, billlda hudu
dunu geniıletmişti. Aıker kafile-
leri Sofyaya dojru ylr~meye 
baılamıılar, itilaf orduıunun ceb
helerini klmilen bet bırakaı,. 
Iardı. 

Bu korkunc Taziyet, Berlia Ye 
Vlyanada da büyük b:r teeuUr 

Ye • heyecan huıule getlrmlıti. 
Berlind• bulunan Sadrazam Talat 
Paıa, derhal lataobula avdet 
etmişti. Sirkeci garında tirenden 
luen Tallt Paıauın çehreıi, tene 
af1r ve ıabrabuıdan ilim.siyah k .. 
silmişti. O ~ce aaat yedldeD 
ıonra Babıili de •llke'.I mediıi 

içtima etmiş, geç vakite kadar 
müzakere cereyan eylemiıtJ,. Bu 
müzakerenin ba'1tca esasım; Yıl· 
dmm ordusunun hezimeti He, 
B.ılgar.arın mlltareke aktetmesi 
teıkll ediyordu. 

( Atkan var ) 

KASADA 
SAt<LAOfGINl2 

DAllA 
KURU 
BiD 

(~ŞM[ 
VAZiY[TİNDEDİQ 

ONU rAİZ~E: 
OAN ll~YA-V[.QtNlz 

J..lUSUSl S'ARTLAl21MIZJ 
~O~UNUZ 

BÜYÜK 

TA JY_Aq~ PJYA~~!!~l! 
18. incı tertıp 4. uncu ~ekıı 11. Şu 

BU.yük ikramiye 25.000llradır. 
Aynca ı 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ye 20.000 liralık .mliklfat yardır. 
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Şehir Tiyatrosunda: 

Unutulan Adam 
• Unutulan Adam " ı Naıım 1 

Hikmet, Ertuğrul Muhıin oynasın 
diye yazdı. Belki de Muhsin Uııu• 
tulan Adam» l Nazım yaıdı diye J 
oynadı. Şu Yar iri her ikisi de 
çok emek Yerdiler. Biri iyi yazdı, 
öteki sahneye iyi koydu, iyi oy• 
nadı. 

gOzeJ olurdu? Pek bilmiyorum. 
Unutulan Adamın yazıhıında dik
kat edilmiı, işlenilmiş birçok 
sahneler vardır. 

Diyaloğlarda belki ekalk söz 
bulunur. Fakat lif olsun diye 
söylenilmiş bir tek aöz yok. Kil· 
çük konuşmaların hemen hepsin· 
den birer fikir çıkarmak kabildir? 

... 
4'Unutulan Adam" bir doktor

dur. Bu doktor bOyUk bir töbre
te Hhibdir. Beynehnilel bb 
mükafatının nam.zedidir. Şöhreti 
herıeyia lbtllnde tutar. Bu ıöh· 
reli kızı da benlmıemiıtir. Ak· 
ıamlırı gazetelerden habaıı için 
yuılan yanları ayırır, ru:mleri 
keser. Yalmz ~hrete yabancı bir 
kiti vardır: Doktorun birkaç ,.,. 
•• evvel aldığı kanıı ! Bu kadın 
doktorun kızile hemea hemen 
aynı yqtadır. Kadın doktorun 
asistanını aover. Doktordan uzak 
o•a yakındır. 

Asistanla kadının baloya git• 
tikleri bir gece evde kalan dok
torla kızı birilerine dertlerini 
açarlar. Doktor karısının kendi
aini aldattıfını bildiğini kızına 
söyler, ayrılamadığının sebebini 
de aalahr. Mahkemeye müracaat 
edib kar•m beni asistanımla al• 
datıyor derse isminin etrafında 
bir rezalet kopacağından korku
yordur. 

Kızın da derdi başkaı EYii hlr 
adamdan gebe kalmış, bir rezalet 
çıkmaması için çocuğun a~mması 

lazım. Çocuğu alacak, ve bu 
ıırrı aaklayabilecek bir tek adam 
Yar: BabaSll 

Doktor, çocuğu almaya razı! 
Evde de kimseler yok; tam vakti! 
Baba kız ameliyat oduana girer
ler. Fakat ameHyat muvaffakiyct• 
aWllde neticelenir, kız ölUr, dok· 
tor kendini mUddelumumllije 
tes;im eder. 

Bet &ene hapiste yattıktan 
10nra tekrar e•ine döaer; evinde 
karim var; onu iatemlyor. Mah 
var, istemiyor; yalnız kendinden 
bahseden gazeteleri alacak ve 
gidecektir. Gazetelrin de çoğu 
atılınıı, pek azı kalmış onlara 
koltuğunun altına alır ve çıkar. 

Doktor artık "Unutulan adam,, 
ohnuıtur. Garetelerinl her gece 
bir ıabahçı kahvesinde tekrar 
tekrar okuyordur. Sabalaçı kahve
ıinin öteki müşterileri de unutul-

. muş adamlar: Bacağını kaybetmlt 
bir eski kctucu, afk yüzünden 
ayyaş olmuş meıhur bir berber. 
Maıisinden bahsetmeyen yuı 
deli bir ihtiyar. 

Doktorun arıuıu yalnız ağ· 
lamaktır. EUtUn bu inaanlar için 
ağ:amak ister. Fakat gözlerinde 
yaf yok ağbyamaz, bağırır: 

- Ağlayamıyorum, gözlerim 
iki tııı parçuı gibi... Ailayamı· 
yoruml 

* 
Mevzu budur. Mevzudan çı-

kan netice bir lnaanın ı&hretl 
için her ıeyi feda edebileceğidir: 
Namusunu. kızınıu hayatını, her 
teyi, her teyi.. fakat w6hret o 
kadar çabuk, o kadar ani mah· 
volur ki onun için fedakarlığa 
katlanmak değersiz bir ittir. Bu 
fikri mlldafaa için yazılmıı bir 
eserin mevzuu Unutulan Adamın 
mevıuundan daha baıka türlü de 
olabilirdil Fakat o zaman daha mı 

* Temsilde: Doktor rolUnU yapan 
Muhılnden ıonra Neyyire Neyyl
rin de muvaffakiyetlni söylemek 
gereklf dir. Aldığı kadın rolllnU, o 
kadının bDtUn duygulannı aeyir· 
cilere belirten bir tarzda yaptı. 

Kıı rolünll Cabido iyi benim· 
ıeyememifti. 

Yeni aahneye çıkan bir 110-

atklrdan beklenilen t•Y her tem• 
ıilde biraz daha llerJemit olabil
mesidir. Hiç değftmeue, hep o 
kahraa, yazık olur. 

TalAt sslıtanı yaşatamadı 
değil; fakat T alAttan iıtenilen 
daha iyi yaıatmamdır. 

Necla küçllk rolfinll mt\kemmel 
yaptı. Avni, Sami, Emin Belig, 
Mahmud, bilbaua Galib iyi idiler. 

l9Met HulQsl _______ ................ _.._.. ............... -

Kelemenk Denlzcllerlle Ma~ 
GUneı kulftbti futbol takımı 

ile eTTelki gtln ıehrimize gelen 
Hertoğ Hendrik Felemenk mekteb 
geminn:n fotbol takımı bugün 
öğleden sonra saat 2,30 da, Tak-
mu stadj omunda bir maç yap!• 
caklardır. 

Felemenk mekteb gemisinin 
kuvYeti hakkında bir fikir Yermif 
olmak için kaydedelim kl bu ta· 
lam Yunanlstanın OJimplyakos lru
ltıbft futbolcularile yapbğı map 
1 - 3 kaybetmiJtir. Mondrotıtald 
mahalli takımı iae O - 5 yenmiftir 

S11or Aleminde Irk Meselesl 
LOIHIH, 9 ( A.A. ) - Maaa teni• 

( Piogpoag > pmpiyoaa11na iştirak 
için buraya selea Hindli Oaiveraite 
tali!belerini, diQ'u milletlerin takım· 
larını mlaafir eden otel idaresi kabul 
etmemif, Hindralerde bu ıuretle mil· 
u,..t farkı gözetilmlı oldutuau ileri 
.Orenk maçtaa YHgeçeca)derlni bil. 
dirmiflcr, bunun üzerine maç tertlb 
heyeti otel idaresini yola . ıetire.rek 
ihtilin halletmiıtir. Etu ıdare yola 
geJmeaeydi bntno diter ekibler otel· 
den çekileceklerdi. 

1'ı•I KetrlJat ı 
Dağları Bekliyen Kız 

Muharrir ve ga.z&teci Mahmud Elad 
Karakurd yeııi bir roman yazdı. ''Dağ
ları Dekliyen Kız,, adım verdiği bu 
romanda Eıad Mahmud milli bir ma• 
cerayı, kahramanlannı kafalarda en 
olgun hüTiyetlerle canlRndırarak doku
naklı bir ifade ile anlatıyor. 

Bir Zaferin Yaaı .. 
Balıkesirde Savaş }{jtab . Evınııı 

t d ğımız bır gene çıkard ığı bu e1er, auı 1 

t R G .. k 1 tarafından yazılmı.,tır. o an • o ap .. t 
!Iadeııindeki eıcaklık . Te &amırnıye 
çok hoşunuza gidectktir. 

B .. çıkaa BU Uk Gazete - ugun 
'I k alaka u:> an· 

16 ncı numaraıı da ço J resımlerle 
dımcak yazılar ve bo 
.Ullüdiir. 
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ESMER ÖL 
Muharri rı : A. R. 'l'efrıka No.: 24 

Meçhul Kadının Macerası •• 
O, l(en C:ini Güç!ükle Tanıtabi:miı, Bunu Mütealnb 
De Sarayda Baş~na Gelenleri Anlatmıya Koyulmuıtu -Kndın1 bu menfi hareket 
Ozerine7 söıllne devam etmişti: 

- Tanıyamadıo değil mi? .. 
Hakkın var. Tanıyamazc!ın. Çlln· 
kü, benim yüztimclen bir ıllrll 
kalyoncunun yalap yalap yanan, 
biçakları karşısında kalmııtın .•. 
Fakat. üç ay kadar evvel, yat
murlu ve fırtınalı bir ıecede .. 
Çemberlitaıın dibinde etrafı bir 
alay serhoıla çevrilen bir kadını4 
can kurtaran yok mu; deye ha· 
fırdığmJ.. o kadını kurtarmak 
için, o sarhoşların Uzerlne atıldı· 
ğını hatırlarsın değil mi? 

Deli Veli, elini alnında ıeı· 
dirdi. Dalgın dalgın cevab verdi: 

- Kalyoncular.. azablar. 
- Evet .. sen, hemen bunların 

karoısına getirildin.. kadına da; 
bacım, kaç.. kurtul dedin... O 
zavallı kadını büyük bir felaket· 
ten halas eltin. 

- Hatırlıyorum. 

- itte o kadın bendim .• 
Odada derin bir sükut huıule 

geldi. Herkesin göz.ünün ucu, ka· 
dına çevrildi. Kadın, devam etli: 

- Ve, gece, hakikaten çok 
bUyük bir felAket geçirmiştim. 
Aklınıza şimdi kimbilir ne gel· 
mlştir. Hiç §übbem yok kl içiniı· 
den; yabanın kabbcs• •. g ce ya• 
111ı sokaklarda ne gc1iyordu; 
demişsinizdir. F'akot acele etme
yin,.. boşuna, gHnahıma glrmGyln. 

Kadın, tekrar durmuıtu. Sanki, 
k-0rkunc bit Juıtırı.nın altında 

eziliyormuş gıbi, sık ıuk nıfes 
1 alıyordu. B;rkaç •~nJye sonra, 

titreyen seai tekrar du~ uldu: 
- Hepiniz, dünya ve ahtette 

kardeşim olun. Baıımdan gı&çe:ı.i 
alı;e nakledeceğim Eğt:r elinh:den 
gelirse, ben de ıiıden bir hlımet 
bekleyeceğim. Benim aslım ltal· 
yandır. Venedik ıehrinde doğ• 
muştum. Babam, bir çuha tllccarı 
idi. GUnUn birinde elinden bir 
kaza çıhmış, Kıskançlık yUzUnden 
birini öldUrlivermiş. Oradan kaç• 

) mış, lstanbula gelmiı. Burada 
yerleşmiş. Soııra, bir kolayını 
bularak bizi de getirtmiı.. Bu 
lıler olub bittiği zaman bu. pek 
kOçlik olduğum için bunları ha· 
tırlayamıyorum. Kendimi bildi· 
ğim zaman, gözlerim Türkler ve 
mUslümanlar arasında açıldı. Ba· 
bam anam da hak dinini kabul 
ettikleri için beni tam bir MUs· 
lilman kızı gibi bliyHtliyorlardı. 
tam on dört yaşıma bastığ'ım 
zaman, başıma dUrıyamn en bil· 
yük felaketi geldi. Veba hasta· 
lığı lGtnnbulu kasıb kavururken 
anamla babam, birb;rinin arka~ 
smda ölüvermitlerdi. Bu koca 
dUnyada, yapayalnız kalmııtım. 
Fakat sahibır.z nasıl ya;ıayacak-
tam. Evimizde, ben i büyüten ih
tiyar bir kadın vardı. Bir gUo 

beni önUne oturtarak, familya
~uzm eski hayatına dair annem· 
den öğrend.ği fey:eri birer birer 
anl ... t' ı. Ben bun:nn dinledikten 
aonra dlişüL<lilm. Anamdan, ha· 
bamdan kainn şeyleri satarak 
It:ılyadaki. akrabalıırı mı:ı yanına 
gıtmek ıstedim. Fakat dad ım, 
buna riza göstermccl:. 

- Ornya gld b, sefa!et için• 
dcUyaşayacaksın. Halbuki senffev· 
ka!ade gllzclsin. Eğer saraya gi· 

rersen, az zaman zarfında büyük 
hİr mıwkıe geçersin: Günün bi· 

rinde, sultan olman ihtimali bile 
var. GeJ, bu fıraah kaçırmıyahm. 

Dedi. Beni ıtıolerce uğraıarak 
bu iıe razı etti. 

Deli Veli, elindeki tlltlln ke
ıeıinden çubuiuna tütlln basarak: 

- Saray.. 1aray.. aaray ... 
Hangi taıı kaldırsan, altından 
aaray çıkıyor. 

Diye ıöylendf. 
Kadın, derin derin içini çeke

rek, devam etti: 
- Saraya aaaıl aittim? •. Ora· 

da, senelerce nattl 6ml\r ı•çir
dim ?.. KıskancJık yUıUnden neler 
çektim?. Bunlan ıiıe anlatsam, 
kalbiniz hun olur. Bunları geçeJim 
de, asıl meaeleye gelelim... Nlha· 
}'et hir gün, ıebe olduiumu 
anladım. 

Zehir Ali, boı bulundu, ıordu: 
- Kimden? .. 
- Kimden olacak .• padiıabdan. 

. . . . 
- Eneli, ıorla çocuğumu 

dUşUrtmek istediler. Birçok illlclar 
verdiler. Bunları içmedim. Ma· 
demki burada bukadar çile çek· 
dim.. Hiç olmazu bir cvlAd ka
zanayım da, ben de saltanat sefası 
süreyim; dedim... Ah keşke, de
meseydim. 

~adın, yine durmuı, birkaç 
aamye su11mufdu. Şimdi seal daha 
btiyUk bir korku ile titriyordu: 

( Arka1ı nr) 
.. . .. ... . ' • ...::ı • ' . ............ · - .... · - • 1 .. -..e>s9 .............................................................. 

ata 

latanbul BORSASI 
9. 2· 1935 
:Szr.eC:~ 

ÇEKLER 
kuruı kurut 

Londra "7,7S Praı J9,0075 
Nn • J•rk 0,7910 Vlya'la .. ~ 
Parla J2,03 MadrU ~.d067 
l111lııo 9,3358 Berlln J,9761 
BrUkaol :;,4018 Varıo•a C,1034 
Allu 64,1344 Pette 4,4~75 
Cenone 2,4518 Bllkr•t 711,2710 
:Sofya 68,0856 Belırat 85,015 
Amıterdana l,1748 MoıkoH 1090,7S 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

lı Banlr,(Nama) 10,
" ıHlmtlo) 10,U 
n (MUcı11 a) 97,-

0ımanlı bçn:ı, 23,50 
lelln\!,c ,, !J,
llrkeU Hayriye 16,
HLllı 0,17 
Ana4olu ff OOV. :16, 10 

• " 60 P, 28,
Anııdo"u,. ıoov. 45,6' 
$ rk D. Y. 00,
lı '. Tnmn1 30,23 
OakUflar 811 J 1,-
Terkoı 19, 
Hauıasl 'JJ,-
Telefoa 14-

Lira 
BomonU ~5 
1933 laUkraıı 97,-
lıtı~rau Dahil? 94,25 
DOyunu Mu. 00,
Batdat tertip 1 47,75 

" • lJ 47,7!l 
Reji 2,20 
Tramva1 00-
Rıhbıa 10,-
Üaklldar H ıoı,-
Terkoı COOD 
M.ıaırKr.f' o.1886 I09,-

• • • 19JJ 9~,'i!I 
.. • • ıvu sıc,so 

Eıaktrlc -.-
MESKUKA T (*) 
Kuruş Kuruş ----fark allııu 944 (Hamit) 490 O 

fnıı. • 1050 <R•t•t) 5200 
fr. e 848 (Vahit) (6j0 
Hıa • J085 lnca bııtlblrllk a 'bn 
Mecidiye 44,00 
llR:ıknot (Oı. B. ı 240 (COmhurlyet) 480J 

\H ıım t) armalı ! (iOJ 
1>.al ıı_l.ı_•ı_ıb_ır_ı._"_•_ltı_rı_1 (R·,at) • 520J 

\Vahit) • 530J \ (;Uwhı.1J11clJ 465i) 
(Aaıa) 462S ,., Boua harici 

Parls Boraas1nda 
Puis, 9 (A.A.) - 812 tarihli borH 

vaı.iye.tidir: Hususi maks,tla ç karıl
mıf bır takım ş ayiaları istismar eden 
snt .cı lnrın te•irl ve Londra iLtid ni 
m addeler p:yauı:ındalti milokülit 
do~ay si.le, esh m l.orııas .nda şiddetli 
bir .ı ks ııl ımel hasıl o:muotur. Bilu
mu m e c lısm ve e~cümle Fnns z 
r .rnt, banlrn ve .ııanayl sehimleri ol-
dulcçn dilşmilıtar. . . 

Y nbancı uhA m ıçerıslnde rio'lar 
epey gcrilcm : ıtir. Süvtıyİf ve Sırp 
lıt krıu ar& tutunmn ktadır. 

SON POSTA 

Yaya Kaldın 
Tatarağası ! 

o 
D 

Heyyy, bir ip atan da, , 
tizi limana çekeyim! .. 

························································•···•· I 

ita/ya, 
Ticaret Filosunu 

# 

Düzeltiyor 
Romadan yazılıyor: ltalya hU

Es/el vapur
lar ıavaı 

gaflaı çıka
rılacak 

kümeti deniz tica• 
ret filosunu dil· 
zeltmek üzere ha· 
zırlanmıt olan bir 
planı kabul et• 

miştir. Bu proje ltalya limanları ile 
Filistin, Mııır, Karadeniz ve Ak· 
deniz limanları arasında çalııan 
ticaret gemilerimn yavsı yavaı 
değiştirilmesini meydana koy• 
maktadır. Projoye ıöre yeni ya· 
pılacak gemiler Uç grup olacak 
ve tonları 3500 ile 18000 arasın• 
da bulunacaktır. Bu vapurların 
mil ıUr'att ise 17 lla 25 mil ara• 
amda değiıecekUr. 

En sari vapurlar Akdeniz ll· 
manları ile Çine giden postalar 
için kullanılacaktır. Italya bu yol· 
da kendisine raklb olanları ıerl 
bırakmak için baıka çare göre
memektedir. 

* Berlinden yazıyorlar: Almanya 
Almanya ihracatçılarını dtl

tllndüren buyuk 
şark fiti şl• bir derd vardır. 

mal d•n Sovyet ve Baltık 
şllc8g•tçl I pazarları fÖZ ka· 

rartıcı bir sür'atle elden gitmek· 
tedlr. Daha 1928 yılının ilk 9 
ayında Almanyanın Şark Ye fİ· 
mal memleketlerine yaptığı lhra" 
cat iki milyar Marka varmııken, 
( takriben bir milyar Türk llraıı); 
bu ihracat 1934 yılı aynı ayları 
içinde ancak 400 milyon markı 
bulnbllmiıtir. 

Bizim paramızla aıağı yukarı 
200 milyon TUrk llratı tutan bu 
ihracat 1928 yılındakine kıyasla 
beş misil azdır. Ve iıte bu mUthit 
gerileme Alman ihracatçıları için 
yeni bir mesele ortaya koymuştur. 
Şimdi bu pnz!lrların tekra.r . elde 
edilmesi için teşebbüıe girııılmesl 
ve yahud da bunları aratmıyacak 
yeni alıcıların bulunmaıı iıten· 
mektedir. 

* 
Ulualnr Birliğinin Bulgaristan• 

8 1 b .. d da bulunan komi· 
u wgar. ~ çe ıeri bu memleket 

açıgı gıttıkçe hakkında otuz 
azalıyor ikinci raporunu 

yazmıştır. Birçok ökonomlk nok· 
talar1 meydana koyan bu rapor· 
da Bulgar bOdcesine ayrılan sa· 
tırlar dikkate değer bir haldedir: 

Bulgar bUdcesl açığı gittikce 
kapanmaktadır. Ökonomik buh
ranla beraber 1930-3 J büdceainde 
meydana gelen 1366 milyon Leva 
kıymctlndo biidcekt açığı ondan 
sonra gelen yıllarda yavaş yavaı 
ek,ilmive başlnmış ve 1931-32 de 
970 miİyon; 1932-33 de 752 mil· 
yon olduktan 11onra geçen 1933 .. 
34 mali yılında 233 milyona dilş• 
mUttür. Bu rakkamlar Bulgariı· 

Şubat 10 

,.-,-------------------------------------"'t 
HİKAYE 

8a lltanda Bergin .J 
Nakleden: Hadice Hatib 

KAPICININ KIZI .. -... ....................................... . 
DUnkU Kısmın HulAsası: 

[ Husuei bir kız liseıinde ... Bu
raya geno ve gUzel bir kız mu
baıeır tayin edilmiş. Talebeler 
bir kapıoı kızı olan bu yeni 
mubasıımn gururundan şikayet 
ediyorlar. İçlerinde Muhıine 
adında zengin bir tacirin şıma• 
rık kızı da nr. Arkadailarına 
diyor iri: 
" - Göreceksiniz. Ben bu yeni 
mubasınra öyle bir oyun oyniya· 
cağım ki bir haftaya varmaz, 
mektebden çıkmiya mecbur 
olur . ., 
F'akat Muhıine bu yeni muhas
ım görilnoe güzelliğine n yti• 
zündeki asalete karıı bir ioclzab 
hieseder. Ancak arkadnşlarını& 
nrdiği sözü tutmak için de inad 
gösterir. Buna mukabil yeni 
mubaııır kendine yapılaonk oyu
nu anlayarak vaziyeti idare et
miye çalışır. Mubauır Zehra 
bir gön fazla yaramazlık eden 
Muheinenin yamna gider, çagı
rır, fakat cevab alamaı. ] 

- Ay sizin lıminiz Muhıine 

değll mi? 
- Annem, babam .• Ve benim 

1evJyemde olan arkadaılarım için 
••et l 

Yanakları kıpkırmızı olmuştu. 
Gene mubasamn da yanakları bu 
sözle kızardı. 

- Fakat, diye ıordu. 
- Fakat kapıcı aileleri lçia 

ben Muhsine. 
Zehra şimdi bembeyaz kesildi. 
- Çok mlltee11ifim ki, dedi, 

ılzl yalnız paraya ehemmiyet 
veren bir tıynette ve yabancı bir 
ahJAkta gördDm ... 

Onu iyi yerinden •urmuıtu • 
Buna mukabele etmek için : 

- Siz bu hanımefendi ta\'ır
larınııla bana saygı telkin ede
mezalnlz, dedi. Benlın naı;arımda 
ıl• biı kapıcı kızından bawka 
blrıey dej'ilsinlz. 

- Çabuk dııarıya çıkınıL. 
Sizi görmiyeyim. 

- Ç1kmıyacağım. 
- Çıkınız, diyorum. 
- Ben sizin sözUnüzll dinle· 

mem. 

Ufak bir koridora açılan bir 
kapının önünde duruyorlardı. 
Zehra kapıyı açtı ve çelik gibi 
ellerle gene kızın kollarından tu· 
tarak onu dııarıya atb. Muh· 
ıine bu kUçUcllk gene kızda 
buyuk bir kuvvet olduğunu tahmln 
edememişti. Bu mağlöblyet onun 
bUsbütnn sinirini bozdu. Gt rlye 
döndO ne yaptığım bilmez bir 
baldo gene mubasstrı blltUn Yll• 
cudile itti... Ve fena bir teaadDf 
olarak tam bodruma inen mer· 

Romanya Maliye bakanı ile 

Romanyada büyük petrol ıir
ketleri mümessil· 

inhi•arlar leri arasında 11on 
çolalacak glinlerde birçok 

konuımalar olmuıtur. Bu konu~· 
malarda Romanyada petrol lıtih· 

ıalinln inhisar altına alınması iti 
ıörüıUlmtıştür. Konuşmalarda pet· 

rol kumpanyaları bu itin aleyhin· 
de bulunmuşlardır. 

HUkümetin, bu aleyhtarhğa 
rağmen, inhisar projesini tatbik 
edeceği ıöylenmektedir. 

Dl~er tarafdan Romanyanın 
yalnıı petrol islibıalini ve ıatııını 
inhisar altına almakla kalmıya• 
cağı ve kahve, tuz gibi maddele
re de bu usulU teşmil edeceği 
haber verilmektedir. 

·-························································ ... tanın ökonomlk dUzene yaklaş· 
makta olduğuna en gUıel birer 
şahld olarak ileri ıUrillmektedir. 

divenin başmda buluaan Zebra
nın ayağı kayarak merdivendeD 
aşağı yuvarlandı. 

Muhıine koşarak mUtaleaba· 
neye girdi. Rengi sapsarı idi: 

- Hastayım eve gideceğllD• 
Bana mfiıaade veriniz dlyere1' 
izin aldı, eve gitti. 

* O gittikten pek az zamall 
sonra Zehrayı bodrum merdive
ninde baygın buldular. Gene ku 
ağır hastalandı. Bel kemiğind• 
bir tutukluk olduğundan korku
luyordu. Baıının üzerine dUıtUğl 
için günlerce konuıamıyordu. 
Muhsine de evde hasta idi. o~ 
ları, mllatleahane pencerelerind• 
ıon defa olarak biribirlerile ko
nuştuklarını ııörenler olmuıtu. 
Mubslnenln haatalığı ile bu hl• 
dise araıında bir mllna1ebet ol· 
duğunu herkes zannediyordu 
Halt& doktorlar Zebranın ko
ouımaaını menettiği için mtıd• 
delumumillk Muhslnenlo lıticYa• 

hını lıtemiıtl. Fakat muhaint 
bunu iıitfnco öyle bUyUk bir si· 
nlr buhranı geçlrmiıtl ki, babası 
Zehra biç konuşamıyacak olura• 
o zaman kızının dinlenmesini rlcı 
etmiıtl ve bu rica kabul edllmft• 
ti. Nihayet Zebra konuıacak hah 
gelmişti. O gUn gene kııın ağa• 
beyi de o ıorguda hazır bulunu• 
yordu. Zehra gayet yavsı konuıu· 
yordu. H1tdiseyi 96yle anlatmııtı 

" - Muhsine ile görUıtnkteı 
ıonra benden ayrıldı, koridorda 
uzaklaştı, tam o esnada batım fenı 
döndtı. Bir iki adım attım. · Mut• 
bağa kadar gideyim de yardım 
isteyeyim diye. Halbuki baı d6D" 
mom daha arttı. Beabelll merdi· 
ven başına gelmlı olacağım. Orı 
da kendimden geçmlıim. 

Ona iırarla sordular : 
- Muhılne ile bir mUnakaı• 

etmlı olmayasınız. Muhılne alıl 
ltmlı olmasın ? 

Kapıcı kııı: 
- Hayır dedi ... Ne münasebet., 

Ben kendim dUıtum. 
V • itte böylelikle kapıcı kızı 

Zehra deri tüccarı Muzaffer Beyla 
kızını adaletin pençHladen kur• 

tarmıı oldu. 

"" lstanbulun en zengin kızı olaa 
Muhsine ömrllnlln aonuna kadar 
kendisini kapıcı Ömer atanuı 
kızından kUçDk, çok daha kUçOk 
hissederek yaıadı. 

Bu, zannederim kl intikamların 
en güzelidir. 

Londra 9 (A.A.) - Romanya'" 
Rumen_ ln- nın ticari borçla• 

.11 1• t rının ödenmesin• 
gc z ıcar• dair olub dlln lor 
anlaıması zalanan mukavr 

leye göre, Romanya hUltCımetl 111"' 
glltere bankasına 400 bin lngill~ 

lirası yatıracak, Hazirandan itibar• 
de ayda600 bin aterlin ödeyecektlt 

* Berlinden yazılıyor: Hamburg"' 
7 akaşla taki vapur yapall 

tezgahlara dışat• 
TJapur d 11 t memleketi er e 

gap ırıyorlar siparişler gelmeY' 

başlamııbr. Bu sipnriılerin heın~11 

hepsi takas ile ödenecektir. Bıl
hnsaa Norveç ve lngiltered!11 

gelen slparitler bu çeşiddend•~; 
Norveçliler ısmarladıkları sarnı~ 
vapurlar için Morina balıkY11 le 
lngilizler iıe 8000 ve 6400 ton~u e 
olan bu sipariıler için Margarın 
yağı v~recektir. . teri 

Norveç ve lngiltere aiparıt l• 
olan vapurlar bugllnlerde yap• 
mıya baılanacakbr. 
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cı 

( Ba~tııraf ı 1 inci yftzde ) 

Hacı Adilin ölilmile memle
ket, herıeyden önce değerli, bH· 
iili ve bütün manasfle kfiltürlU 
~r Çocuğunu kaybetmiş oldu. 
L acı Adil idare Amirliklerinde 
S~lundu ve yararla iiler gördü. 
I 

1Yaıi işlere karıştı, fakat şahsını 
ekelemedi. Bntnn bunların dı-
~ııda olarak ta Prof eaör Ye ilim 
t acı Adil, kültlirllniln kuvveti 
llünde, binleri, onhinleri hilrmete 

&etirınf~f r. 

h liacı Adil kudretJI ltir mecelle 
0C:tııı idi. Ancak Türk kanunu 

111
•denfsinin ilk dolgun ve olgun 

ferhfni de o yazdı. 
Uk Mecellenin ilgasından ıonr~ 
liıı hulcuku medeniye profesörle
flı den biri de Hacı Adildir. Bea, 

1 •atırları yazan, onu yalmı 
dıtanıın karıııındakl kürınde 

11 'fil, "tAdili kavaain,, komisyo· 
11

1l<ia da dinledim, ondaki dolgun 

-· 1 O)d 
0 iUn modern killtllre meftun 

UllJ. On altı senelik tahsil ha· 
!~~llda bildiğini çok gitse), çok 
• 

11 anlatan bir tek hoca bili· 
:Oturıı: Hacı Adil. Onu dün göz 
.~'!:_n ve gönül luçkınlılan ara

,... aömduk. 

"" lr& Cenaze merhumun Arnıvud· 
cL Ytlııdeld evinden meraaimle kal· 
he~lllıt, Arnavudköy iıkeloslnde 
~ Yen Şirketi Hay.!yenin} 74 
~ lu vapurile B9§iktata çıkarıla· 

~lı Sinanağa camllode namazı 
........._ llllllf, yine •koftu Oatftnde 

•• •• u u 
Maçkaya götllrlll rck aile kabriı· 
tanma defncdilmittir. Cenazede 
Vali Bay Muhiddin, belediye, ıe• 
bir, vilAyet erkim, Üniver1ite Ye 
yUkıek mekteb talebeleri bulun
muş, merhumun mezarına birçok 
çelenkler konmuıtur. 

Öl Um 
Kadıköy aokizincl ille mekteb 

baımualliml Bayan Zahidenin 
annesi •e yazı ıırkadaılarımızdan 
Bay M. 'furhanın kayınvaldesl 
Bayan Hatice dön kın bir haa· 
talıktan sonra Yefat etmlıtir. 
Cenazesi ayni gün kaldırılarak 
aile makberesino gömUhnUıtUr. 
Arkadaıımııa ve ailesine samimi 
tadyetlerimiz.I bildiririz. 

..... ·~········ ...... ·~······ 

Qoplantılar, Davetle;-) 
Koro Kursu 

S5meatr tatili mOaasebetile kapa• 
nan HalkeYi Koro kurau burDn açı· 
lacaktır. Talebenin denlere devamı 
rica edilmektedir. 

iki Temall 
HalkeYİ temail kolu tarafıadan 

yarın Hat 20 dt GUlhane parkı 
Alay klStkünde iki temıil n bir 
konferans verilecektir. 

· Her akşam 

NOVOTNl'da 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASJ KONSE~ 

~ 
• 

SON POSTA 

jöz Türkçe 
Bilmecemiz 

Sı 1 

BugUnkU Bll111ec• 
801 dört köıelerl ... fıda ,.. 

.tı maaalara gelen ISz Tlrkte 
kelimelerle doldurunUL Bu aa
J•de hem vakit geçlrmlf, il•• 
de öz Türkçe kollmeleri 6if••· 
mit olurauauz f 

' ~ 4 s 6 7 8 

Soldan ••O•: 
1 - Millet 
2 - Aydınlık 
3 - Akıl· dem 
.f - Siyaal 
S - Kamer - hatırlama 
6 - Bir nota-uymak ma1darnulın 

e.narlbazır - yemek ydaemlı 
7 - H<ırmet 
8 - Ceriha - erkek 
Yukarıdan aşaın 
1 - MI li 
~ - Siyaset 
J - Temiz 
4 - Htu - yımenilerln keaarıaa 

dikilen aua 

f
s - Sonuna biri l'Otirllince hBrmet 

- Uaaaan 
- Sebat etme 

8 - Anahtar 
s 

•• 

--/.DARA. 
~ ~BiRiKTiQENQ, 

D.Aı-IAT-b O(; 
ı 

1 

lstanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Mercan Maliye Şubesi çevresinde olup ısaıllarının oturduğu yer 
belli olmayan binalarm yerlerlle Genel bina yazımında konulan 
iradları aıağıda göiterilmiıtir. Bu iradlara yanndan itibaren on bet 
glin içinde "Resmi talil günleri hariç 11 itiraz olunabileceği, Bina 
v.erglıi nizamnameılnin 29 uncu maddesi delilctile Hukuk uıulll 
muhakemeleri kanununun 141 ve 142 incl maddeleri mucibince 
ilin olunur. ..670,, 

Mahalleai Sokağı Kapı 
No. 

D. Hatun 
D. Hatun 

Mercan Han 27 
B. Yeni Han Kat 31 

1 

" 2 24 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : KaraklJy Köprübatı 
tel. 4!362 • Sirkeci MOhlrdanade 

Han Tel. 22740 ......... ... ... -. 
Trabzon Yolu 
KARADENİZ Yapuru 10 

Şubat PAZAR 20 de Gala· 
ta Rıhtımından kalkacak gi· 
dlıte Zonguldak, lnebolu, 
Ayanclk, Samsun, Ünye, Ordu, 
Glreıon, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. D81161te bunlara illve-
ten Of'a uğrayacaktır. "647,, 

lskenderiye Yolu 
ANKARA Yapuru 12 Şubat 

SALI a-Untl aaat 11 de laken de-
riye 'ye kadar. 11679,, 

Adana Asliye Hukuk Hakim· 
Htlnllanı Adana lnbiaarlar TGtOn 
fabrikası Hvk nıe•ur• Melıı•ed otlu 
Hacı Tal&t'ın 111lddeiale7lııa Menemen 
aakeri baıtaaeelade bek9i OakGdarJı 
Halim karı•ı Ye Ômer ~aYUf kııı 
Hacer ale1hiae a•liye hukuk •ılı.ke
meeiH atbtı daYaaın neticei ıaah
ke•e1iade mlddeaaleyha Hacnla 
dancı TallttH 534 Haeıiade mutal· 
laka olduj.una kabili temyiz olmak 
aaere 17/11955 tarilalade davacıaın 
7ı:ılae karmı 'H mtldtleaaleybanıa 
ikamet.Ahı meçhal oldutundaa l'•Y•· 
bında karar nrilmlı oldutu ve on 
bet fla zarfında turuku kaaunly•ye 
tnuı&I edilmediti takdirde itbu 
lalkmla kubl katiyat edeeetl ilin 
olunur. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Se~mayeai . Liret 700,000,080 
lhtıyat akteıı ,, 580,000 000 

Merkezi idare : M 1 L A N o 
İtalyanın başlıca ıehirlerinde · 

f UBELER 
logllter~. İsviçre, AYUtturya, Maca
riı~, Çekoalovakya, Yugoala"Ya, 
Lehlıtan, Romanya, Bulgaristan 
Mıııır! Ameri~~ Cemahiri Müttehidesi: 
Brezılya, Şılı, .. Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ehator n Kolumbiyada 
Afilyaayonlar 

ISTANBUL fUBE MERKUı 
Galata Voyvoda caddeıi Karaköy 

Palas ( Telef. 2fU1 /213/~5 ) 
f•hlr dahlllndekl acentelerı 

İııtanhulda: Alalemciyan hamnda 
Telef. 2821. BeyoğJunda : İstiklal 
caddeai Tclef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

······························································ 
&o• Poata Matb•aaa 

labi~h Ali Ekre• 
Neırl7at MQdQrla T.W. 

Cinii Gayri Vergiıi 
ıafi Iradı 

lssııı 

Ura 
Ki. Oda 36 

,, DUklrln 31 

,, Oda 24 

% 12 Ama Ali 
,, Sofya Ye 

Marika .. " 

ROMATiZMA 
SiYATiK 

ADALE AGRILARI 

Sebebi her ne oluraa olıun 

BOTON AnRILARA KARŞI 

HARiCEN 
sUrUlmek suretile kullaoıhr. 

LiNiMANTOL KANZUK 
aerl ve kat'ı tesirli bir pomathr. 

LiNiMANTOL KANZUK 
Her eczanede bulunur. 

lstanbul 4 Uncu icra memu"' 
ıuıundan: l\Illflis :Mıhmed Fikrfni)J 
uhdel tasarrufunda bulunan Beşiktav<lf 
Şınlikdede mahallesinde Dılamur cad• 
deainde eıki 71, yeni 125, 117 No. h 
iki kıt'a arsa 30 gtin müddetle birinot 

"ihaleye konmuştur. 115 No. lı ananı' 
meaahuı JI& altmıf metre murabbaı 
olup metre murabbaı dörder liradaa 
altıytlz altmıt dört liradır. 117 No. b 
arsanın mesahaıl 172 metre murabbaı 
olub metre murabbaı dörder liradan 
altıyüz ıekaen 11kis liradır. Ltekli olan· 
larıo yüzde on pey akçeıi 7abrmalari 
llıımdır. Birinci llWelİ 11-S-915 tari• 
hiııı rutlıyan Peqembe -8nü s~t 
14-16 ya kadar yapılacaktır. Daha fazlt. 
bilgi edinmek lıtfyenlerin 934/64 doıya 
N o. m ile dairemiH müracaat etmeleri 
illn olunu. (7918) 

latanbul asli~• mahkemelere 
2 11cl . yenlleme blroaunda•ı 
Dancı Banker Yuı~f Neıet ile Su1'aa.l 
hamamında Meaadet hııunda Fred Har, 
dalcır •d Kirkor Mahbiryan kollekijf 
oirktti uaııoda möteuddiı iflb dava. 
11oın yenileme muamelesi ııraeında 
müddeialeyhlerio ikametgiblanıun meo• 
hul ltulunduğu mübqiıln •erdifi met'" 
rubattan anlaşılmakla ilanın teblipt 
ifuına karar nrilmiı olduğundan tet
kikatın yapılacafı 14-4-936 Çarıamba 
günü ıaat on beıd~ büroda hazır bul.un• 
maları lüzumu tebliğ makamına kaım 
olmak üzere illn olunur. (79~2) 

latanbul aallye m•hkemesl 
2 11cl Yenileme bUroau11unı 
Davacı Yusuf Neıet ile Sultuıh.,.• 
mında Meaadet hanında Hardaker Muh· 
biryan şirketi araaında mütebaddY 
konkordato davasıoan yenileme muame
lesi ııra11nda müddeiale7hlerin ikamet. 
gilhlarının meçhul bulunduğu mübll!iria 
verd ği meıruhattan anlatılmakla ilanen 
tebliıat ifaaına .karar verilıoİf olduğun• 
dan tetkikatın yapılacığıb14d4-9~. ~~~ 
pmba günü aaa& on •t • ur 
hasır bwuomalan lüsama &eb.IJf mab
mına kaim olmak üzere iliaı oJunUl'.(7911} 

·--
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Verdiğiniz para mukaı ili e 
iyi •tık isterseniz s -ıtıcller2nızdan 

ampulları talep ediniz. 

o 

1 
Diğer korkunç hastalıklara yol açar ' 
u Şurubu 

sıb tinizi 
-----------------------·------------------'"' 

·yeci l' acı 
alınacak ır. 

P sr<eri Fabrikalar U. Müdürlüğünda : 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı alınacnkdır. 

fsı ckliJerin imtihan iç.in iatlda ile Ankera 'da Fişenk Fabrikasına 
Ltanbul'da Bakırköy Barut fabrixaama, İzmirdekiler Halkpnar 
Silah Tamirhanesine miraeaetıları. "526., 

SON POSTA 

lVIÜJDE 
Zabıta memurlarına 
mahıua 200 metrelik 
meı feyi ıösterir 

kuvvette 

DAiMON 
Ceb Fenerleri 

ıelmitlir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
r.rayınıı ve bk itle
r inden sakının · z. 

Um1.1mi deposu : 
latanbul, Tahtakale No. 10 

~~vcim buna itiraf ett .... 
ıevcimln atkı; cildimin beyu .• 

lığından ve bir gill yaprağı 
gii.ıi tı:ı10 ve yumu~ak tenımin 

giizr.lligiııdcn tevlid ettiğini öğ
rendığiıu vakit hisıetllğim ssvioc 
titremelerini hiçbir vııkit unuta• 
mıyncağım. l\fanruafilı, hç ay 
evvel yüzü 'lıtin cildi 8ert ve 
eiynlı benler ve miinbeısit mesa• 
matla dolu idı. 8ourn, beynz 
renkteki (yagsı1) 'l.'oknlorı krem i
nin mıııı tııwmao istimali aaye
sindo yüziiındc irıauılmaz bi.isbü
Lün yeni Lir Riizcllik boli rdi. Bu 
krem, beyuzlutına ve kuvvetlen
dirme haıısnlurına mnlik oldugu 
gibi ~ilde kat'iyyeu zararı do
ku nmaz. Eıııiuim kı beyaz renk
teki bu yeni Tokaloo kreminin 
giızellc., 'irH teeıri , her kadına 
e kokleri ıı kalbini cezb vo teshir 
için yc: rd ı rı edecrktir. 

·~~ ~~~~~-----

... Dr. ibra11im Zati 

l
Cağa'ofu : Mahm ad iye caddes i 

Çııtalçeım• sok ıı gı No 5 :J 
Hergün öğ eden 1:onta haı .a ' arı u 
kabul eder. 

Şubat ıo~ 

GRiPTEN KORK 

Grip, nezle, bronşit, romatizma mevsimintlegi.s. 
Kendinizi üşiitmemeğe dikkat etmekle beraber 

Sabah akşam birer kaşe 
liil ~ 

1 1 
ALINIZ. 

• Eo şiddetli baş ve diş ağrı larını, dUiOnmedın mUtevellid 
• sinir, bal ve adale ağrılarını teıkio oder. 

: ~ideyi bozmaz, kalbl yor.,.a:ıı. 

• Hndyolio Di~ Macunu fabrikasının mtite:haeıı kimyageri 
n taraf ıudnn imal edilmektedir. 

~ ..... llilll*C'~d~?llEERZDm* .................................... .... 

V ekiletinden: 
40 lira maaşla Ankara, 35 lira maaılı Gaziantep, 30 lira maa~ı 

Manisa, 25 Lira maaılı Yozgat, 25 lira maaşla Ordu, :llO Hra maaılı 
Uıak, 20 lira maaşlı Ödemi9 Hapiıhane Mildürlnkleri münltaldi~ 

Hakim ve Müddeiumumilikten kendiliklerinden ayrılanlarla 2556 

sayılı Hakimler kanunu roucibince yaıından dolayı HIWmliie tayio 

edilmeyen Hukuk Fakültesi mezunları veya ZabltHktea mütekait 

bulunanlardan kanuııl vasıf ve şartları halı olanlar ara11nda intihap 
ve tayin edileceğinden talipluin usulü dairHinde mlraeaattan. "641,, 

36 sayfadır 

0 0PHANEM1ZiN 
ZGEÇiL.MEZ DEGERi 

sırasını Hanua, yukiii 

Bu bir büyük mecmua
dır ki, her sayısında size 
en güzel yazıları, en te
miz basılmış resimleri 
ve en meraklı haberleri 

Kapağı üç hcyalı 
l~I .bcıtlan bafa renltlidlr. 

vermeği üstüne almıştır. llill&li 
Bu mecmuayı bir 6ğre· 
tici, bir eglendirici ola
rak sabırsızlıkla ve se
vinçle bekliyeceğiniz,e 

t • 
emınız. 

Mecınuasıdıt! 
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