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Türk - Bulgar Dostluğu •• 
~~~~~~~~~~---

f ş t e Bu. Nevi Adamlar Yüzünden. 
Meydana Gelmemiştir Ve Gelemez 

Ace6 b•u Bulgar hülc6rn.t heyeti, ba •Hl nartılaro 11• haıar•••r. ti 
Sof yada Kam bana isimli bir ilk cihetinden h_lçblr ehFemIUmb ıye 

t 1 B lıarııtanın • ve ltete çıkar. Bu gazeteye, yanıın o mayan u k dar olan 
lı111adakc111 demek dalaa doirudur. Kazanlık taraflarına a llh ka 
Şi•diye kadar Bulıar ıazetele· topraklarmın tarafımıza a nı 
tinden bazılarında Türkiye ve mttnaılb 16rmUt ve yazmııtır. 
l'lirkltılc aleyhinde bin bir yave Yani Trakya, Makedonya, yok 
Çıkmıştır. Bir Iatanbul gazetesi de bilmem daha ne lıimlerle mey• 
hunlara top yekün cevab · olmak dana ablarak türlü halt &a"Yuran 
t\ı•re ne ı•..&•--..a-• ne de-.ker- ( Devamı 8 lnol yllzde ) ..... ' ...... ~' 

Güzel Nono .. 
liunhar Sevgilisi T ;ahndan Öldürüldü 
1t Çorum (Hususi) _ Alaca kaza&ınm Karım köyünde, herkesi yasa 
~dtran ~ok acıklı bir cinayet olnıuıtur. Sevda ihtirası yilıUnden 

" bulan bu cinayet hakkında fU tafıilAt veriliyor: 
llci l(•trın k6yllnde Nono adında çok iÜHl bir ıenc kadan vardır. 
bİr Yd 6nce evlenen bu gllzel kadına Haaan oğlu Hüseyin. ~dmda 
" dtlikaıdı önUl vermİf, Nonoyu kocasından . ayırm~k ıçın çok 

ira11a19, faka: muvaffak olamamııtır. Bunun Uzerıne aefıl aavdazede 
:eçen •ktam, yanına Yuıuf oilu Ali adında bir h11ıman! alarak 
b:••ının •'tinden kendi evin• gltm~kte olan Nononun Ozerıne ta• 
~1 •caıını a,0taltmıı ve ~ıkan kurıunlar hem ınzel kadını hem de 
t~~ GldUr1111ttftr. Haydud kılıklı Hüseyin de yakalanarak adliyeye 
~ •dllmittlr. - lf-

F uzu}j Rıhbm Parasına Paydos 

Bulgar Kadınının 
Türle Kadınını 
Merakı 

8
•

1
.h. 

Sofya, 10 - Bulırar Kadı11 ar 1ı.ı 
azalarından bir grupun, Türk kadı
nının elde ettitl hukuk .,.. bu ıay•de 
temin eylediği kGltlrel terakkileri 

görlb yerinde bir fikir edinmek 
lzore yakında İıtanbula ıelecekleri 
v• Ankarayı ziyaret edecekleri babu 
nrilmektedir • 

Bir Kadının 
Kafasını Kestiler 

Ama•ya, 9 (Huıuai) - EvYelkJ 
glln burada tüyler Orperticl bir 
cinayet olmuş, frza isminde bir 
kadın canavarca öldUrUlmUttUr. 
Sivasın Yıldızeli kazaaından gele· 
rek buraya yerleşmiş olan göç· 
menlerden hamal M.tafaaın ka· 
rı•ı Irza, öğle üzeri GnlhU• tepe.1 
civarındaki evinde altı aylık yav· 
ruıile otururken katillerin taarru• 
zuna uğramıı ve zavallının başı 
vUcudtlnden bıçakla ayrılmak 
ıuretile öldUrUlmUştllr. Cinayetin 
ıebebl bir tllrlU anlaıılamamııtır. 
Esrarengiz katiller kaçmıtbr. 
Tahkikat devam etmektedir. - "-

Dünkü Yağmur 
Dün ıabah baıhyan yağmur 

akıama kadar az aralıklarla de· 
vam et mlı, 
araııra sağa· 

nak halini ala· 
rak ıehrln bir
çok yerlerin
de ıu 'birikfne 
tileri huni• 
.getlrmittlr. Bil· 
huaa Ortaköy 

,, ........ ·····~······•' 
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yolunda caddeyi kıımen IU kap• 
lamıştır. Dnn sabah aaat 7 den 
akşam 7 ye kadar yatan yaie 
mur mikdan 12 milimetreyi 
bulmuıtur. 

* 

İdare iılıri ttlıfonll: . 20205 Fiab 5 lnar111 

u 
Atina Hala Galeyan içinde 

l Dahili Muharebenin Pat
. lamasından Korkuluyor 

Darbei Hükumet, Suikasd Haberleri 
Biribirini Kov~' amaktadırlar 

Atina 1 O - Liberal fırkasının 
müzahereti ile bir askeri hllkfl. 
met darbesinin hazırlandığına 
dair ortaya çıkan ıayialar efkin 
umumiye ve iazetelerde harar~tll 
bir •urette mllnakaıa mevzuu 
olmaktadır. Tehlikeyi karfllamak 
için amlde bulunmaıı hakkında 
Atina garnizonuna emir veren 
cUr' etidir kimsenin hüviyeti de 
anlaşalmamııtır. Bu husuıta ga· ! 

\ zetecilerin suallerine muhatab 
olan Harbiye Nl\zırı Bay Kon· 
dillı ademimaliimat bt\yan etmlte 
tir. AlınabUecek ceza tedbiri 
olub olmadıjmı anlamak lçlo 
o da yapılan tahkikatın aonuau 
beklemektedir. Gfrid'de bulunan 
M. Venizeloıa gOya gönderilen 
mitralyozlar meselesi de bir bayii 
dedikodu menuudur. Neticede 
bu mitralyoılar çıka, çıka büyük 
çapta iki tabancaya inb:1ar etmiı 

ı , 
1 

Hüklimetln lıer pge lıasır olduzunıı 
•&gliı•• Kondilt. 

ve Bay ÇaldHrisin emrile B. Venlzel~ 
sun muhafızlarına teslim edilmiştir. 

( Devamı 9 uncu ylıde ) 

öz TÜRKCE 
Franııı.ların ıa- He••n glln l'•Ç• 

rabı, Almanların ı k• miyor ki aokak 
birası, f ngilizlerin ç 1 ye ortasında bir akıam· 
viıkiıi, Rusların Dü•künlüğüm üz.. cının ıolutu kHi-
votkuı oldutu 'I' lib kaldıtını, yl· 
gibi, bizim del""'-------------~ reti durdutunn itit• 
rakımız var. miyelim. Ağzında yanar cıgara ile iki 

Sertlikte; Rusların votkasından halıyı llstün~ örtüb uykuya dalan bir 
ıonra gelen rakıyı, bizde kaynak aıırhoıun, gece 7arı11, ortalıtı kapla· 
ıuyu fibi lıkır lakır yuvarlayanlar, yan dumandan ayılarak Clirl diri yan-
ekıilmek ı«Syle dur1Un, .. a. aünden makta• ailçlUkle kurtuldutuau, ... ee 
artıyor. "Yeıilay,, cılar gibi, katlar:- teler yazdı. Kendini bu kadar içkiye 
mı çatıb ötüdlere baılıyacak detilim. veren kimHlere, acımak bile in1anın 
içkinin kötGlllklerini, hekim rBzile elinden l'elmiyor. 
aayıb dBkmek bize dGımeı. Burada, Akıamları, yemeklerden önce alı· 
yalaız ıu. kad~rı~ı ıöylerne~ isterim: naa birkaç yudum içkiye aBılmGz yok. 
Rakı dHılen ııpırtoıu bol ıçki, biz- Satlık bakımından belki bu bile çok 
de içilditi ribi binlikte içilmez. 1'6rGIGr. Fakat Bte yanda, JHl'•Ç 

Eıki yaıarlarımızdan Ahmed Ra- ribi fU duvar ıtenia, bu dunr MDİ ... 
•İlll, baaa bir.-ın fÖJ)e demiıti: yıkıl, yıkıla ~•ine d&avk••, kaldıra-

- Otlum, rakı, bardata konur mın birinde kalıbı dindiren aarhoılar 
fakat bardakla içilmez. Yudum yu~ 0 kadar çotalıyor ki, ••iade, çoluk 
dum içiHr. Budat.n dCSrtte birini çocutu ile bir arada Gç bet kadeh 
rr.kı, dörtte UçOnQ ıu ile doldurub, rakııını alan akıamcı, bana Otekileria 
yudum yudum, her yudumda dinle- yanında Zemzem •U)'U u. rıkaomıı 
nerek, ajır ağır içilmelidir. Elli yıldır 
rakı içerim. Den buııdan tatmadım.,, . ıeliyor. 
Eıki uıtamızın bu sözlerini, akıam- İçkiye dütkünlGjiln bu kadarı; huy 
cılanmız kulaklarına kilpe ebeler düıkünlütllniln en kötüan aoyılıa yeri 

R&1adhaoenin verdiji malü· 1 
m~-n~~ba".~~e~ c __ H_e_r_k_e_s_e_G_a_r_e_R_a_k_i_k_a_t_B_a~ş_k_a_d_ı_r_ •• ___ _ 
ıudur: Hararet derecesı. en yu 

yeridir. detil midir? - «-lr 

L· 1•1•1tı etrafında 6ir lı••lı şeg Ji~ünülen llma11 
1 tınan •• rıLt h 1 f l k t J 'tllrllınesi qbıın işlerinin bir· Jeri ı i ına o ara amam ama· 
llrırnaa1 dol"' Ye • lr idareye baj· dıiı rıhtımlarm yapılması için 
ilanın lhtI .. yısıle, Iıtanbul Uma· tahsisat konulacaktır. Rıhtım 
L Yacı etr f d bulunnuyan yerlerden rıhbm tlc· 11ttırla a ın a bir proje 
ıı 0ınaıına b 1 reti alınmaması yoJu,da verilnıiı r•na •--dar 8, 1 anmııhr. Ha-

l ıq kat 1 ki bir karar olmamakla beraber 
o •n Prije . ıe ini alacak Hazirandan •onra bu u•ulUn tat-
l•reJc rıht te gerek liman ve bik edileceii kuvvetle umulmak· 
•dilecek e~·k. akımından teahit tadır. Dijer taraftan, projeye 
llaa11 Yollan •ı lıklerin tamamlan· bağla olarak bir del liman ve rıh· 

Projeye k •rarınlacaktır. hm ücretleri tirifeai hazırlanmak· 
.. eaeı ı d · onu •calr CJl •fıhiM tad.r. Yeni tar;fe ile bugüa tatbik ..._ • •r •o biriai d . 
-..81 ·..:..a· ~- . e, Y.•i rıbtıaı ed:lmekte olan tlrifeler .... ~ı 

~.,.. ı:.alci flftcetin t.aldatit· .. kilde ~lr. 

k 13 5 en aıa.ıı.. 9.5 dır. RUz• an • , •· E k 
1 lodostan eamiıtir. n yu arı 

~ll:'atl saniyede 4 metreye çık· 
nuşbr. 

Fransanın AnkAra 
Sefareti 

P . 10 ( Husuıi )- Fransa· arıı, ,. 
p ag aeffri Bay Noel ın Baı· 

~~ka:hk Umumi kitibliğine tayin 

d·ı si nzerine açılan boşluk e ı me . 
bir diplomat tebdili barekebne 
9 beb olacak gibidir. Bu arada 
F:anaanın Ankara sefareti için 

. radikal 101yaliıt fırkaıı erkinı": 
dan ve eıki Maliye Bakanı Jorı 
BenM'ala ismi zikrolmaktadır. 

an •U• timdi Eıkideo Ayaıofya avJuauna l O, işe yaramı.)' 
bu eıyayı ite yarama• dl,. at- birer ut.ika oldu. 
talar. 



[Halkın Sesi) 

İ"anlış Bir 
Rapora Haklı 
Bir Muamele 

Ölçı.ilerin değiım11i üzerine YA· 

ziyetl tedkik ıden bir komiı7on 
ortada ihtiklr olmadığı kararına 
nrmıı n bir rapor vermitdl. 
Bu rapor, timdi ylizgeri teYiil
miıtir. Tahkikata yeniden bat• 
lanaoektır. Hidite, efkan11m•· 
miyedı, H.akikaten iyi bir tetir 
yapmııtır. Bakınız halk ne dlyorı 

Bay Ali Rı~a (Nitantaı oaddeli) -
lhtikir koml•yonuaun usun çalıı••· 
lerdan sonra haaırladıtı rapor, Ôko
nonıi Bakanlıtınea •eri g8adırlldtti 
için yenidea tedldkat yapılacakmıf •• 
Dotruau, HYinilecek bir haber. Her
~n raatlaaa• lhtikh alaunelerial 
görmiyerek komiayonua uibtik&r yok
tur 1,, diye •ercliti karar l'lllaçtO. Bu 
itin yealdH tedklkiae Jl:a:um fÖSte• 
rea Bakanlık haldkatıD bl7lk iaabet 
1'8atermiftir. 

* 
Bay Me1ımed Raif (Gtlmrik komlı-

yonouıu) - Birçok maddeler •ı:eriade 
ihtik&r yapılciıfını herlıH •3rlyor Ye 
biliyor, Bu flltiklrı tHblt etmek bll
miyoru•, çok slç •lcllr. Dalla ıeçta 
,.&alerde, ıazeteler ylae 1asıb dur-
1dular. Buradaa l'~nderllea yaı ••1-
.alar, Berliade l.taabuldaa daha 
ucuaa Htıhyor•ufo 

Bu, bir ilatiku almun•aiadea bq
ka blrt•J •idlr ? Yeı ••)'H ihracatı 
lpn h0k6•etita pri• 'Hrmedljiae 
~re dlpedlz llatik&rdır: 

Bayan Nimet Emine ( Beyazıd 
Vezneoiler ) - Baaa kalırH ltu iti 
reaidea •• adamakıllı l'Özdea l'•çlr· 
••ildir. lı.tiklrıa menudi7etl muhak
kaktır. Koml•7oaua, lhtik&rdan dotaa 
fiat ylkHldikleriai ıyı .. teablt etmeai 
Ye oadaa aoara Hbeblerinl araıtır

•aları 19rektlr. .. 
Bay Mehmıd (Eyüb, lıkele cad-

Jtli } - Baaa kaltraa, lhtlklrın 
Wkbii bul•ak n varH neden ileri 
reldipİ tHbit et•ek Jizımdır. İhtİ• 
k&r. hakikatea eaaafın Ye mutaYaHıt· 
luın flat arlbrmalarıadaa ileri gell-
1oraa bvaua 6alae ~eçilebilir. Fakat. 
l»lrçok baıka Hbebler de fiat farkları 
duturabilir.. buau ihtiklrdaa ayırmak 
llıu•dır. 

Bigadı Sarhoşluk YUzUndın 
Bir HAdisı 

Biıa (Hu1U1i) - Şoför Alya
uk lbralllm, dftn rece 1arh0f 
olarak .ıa ... 7a gltmif, orada 
yine ıo16r Ba1 S.nete çabnaja 
le klflr etmete batlamıı ba 
Jladen çıkan kavıada Senetfn 
kulak zan patlamııbr. 

Kolajından çok kan akbjı •• 
kafataa dili ptladıtı içJa yarah 
dalaa o pce Çaaakkale memleket 
hutaneaine 16ttlrülmOJttlr. Alya
nak lbrahim te•Jdf ecllbnittir. 

SON POSTA 

Gözii Pek Bir Hırsız 
Et Nakliye Kamyonundan Koyunları 

Yere Ata Ata Geliyordu, Tutuldu 
Et Nakliyat iirketlae ald JI aumarab kamyon 

••nlld akı•• lzerl ıehlrdeld mlfterilero aid etleri 
Karaağaç •ezbaaHın•n 7lkleyerek hareket et
•fttlr. Kamyon Dartıllceze cı•arına geldiği bir 
aırada ıofl>rlln yanında oturaıakta olan tevzi memuru 
Bay Raaim kamyonda gayri tabii bir aarıınb aeı• 
•İf, ıoförl ikaz etmlı Ye otomobili durdurmu§lar· 
dar. Bay Raalm kamyondan lnlb arka tarafı•• ge
çince kamyon kapıaıDın •çık ye içinde bir ko
)'UllU kucaklıyarak dışarıya atlamak lllere bulu
aan bir adam görmüıttır. 

Bay Rallala lzeriae doğru hrlatarak yere dlfUı
•lt •e ken4lai ele kamyondu atlayarak kaçmıya 
baılamııtir. Bunun &zerine Okmeyduı llertılade 

bir hayli süren bir kovalamacadan ıonra Bay Ra· 
ıim bu meçhul at hıraızıaı 7akalamıya muyaf
fak olınuıtur. Bu adam Yuıuf ilimli lif 
dinlemez bir sabıkalıdır. Karaaj'açta kam-
yon hareket etmek tizere iken kamyona 
arkaıına takılmıı, bir ara mUıkDJAtla kamyonun ka
pııını açarak bir lıoyuı:ı ıG•detlal yola atımı, 
ildaciaial •tmak Dzere ikea hareketi lüuedil.U, 
Ye kendiıl de yakalanmlfbr. 

Bay RHim meçhul adamı yakalamak lıtemiı 
IH de meçhul adam kucakladığı koyun göYdealni 

Vilayet Liselerinde Nöbetci 
Eczaneler 

, · Fazlaca İçmiı 
Muhtelit Tedrisat Şartla 

Yapılacak 
Ayrı ayrı Kız ve Erkek lise

leri olmıyan Yillyetlerde, Erkek 
liselerine kız talcbeleria de kayd· 
edilmesi Bakanlıkca uypa bulun
muı Ye keyfiyet allkadar mek
teblere tamim edllmiıtir. Yalaız: 
Kız: li1eal bulunan vUiyetlerde de 
erkek talebeler kabul edilebil .. 
cektir. 

Grip Hafifledi 
Mektebler De Açılmıya 

Başladı 
Grip dolayı.ıle talil olan 

••ktebler deralere batlamakta
dırJar. llkmekteb1er bu sabah 
açılmııhr. Use ve Ortamektebler 
de yann derılere başlıyacaklardır. 

Feci Bir Kaza 
Şiılıanede bir araba ile bir 

tramvay arabaıı çarpıımıı, ara
banın iki beygirinin de ayakları 
kırılmııtır. 

MUfettişlikten Çıkarılanlarm 
f ikAyetleri 

lıtanbul lık Tedriaat MBfettfflitia
den çıkarJlarak Yaaifeleri köy mual

limlitine indirilen, iç Dk Tedrisat 

Müfettifi Ankara7a giderek, Kllltlr 

Bakaalıtı•• mlracaat etmitler .,.. 

eaki Yulfeleriae iade edllmelerial 

inemitlerdir. Bu Hki Mlfettiıler, 

7enl tayin edilciiklerl Taaifelere heniz 

batla•achldarındaa, kendileri latlfa 
ehllit addedilaeelderdlr. 

Prote•ör N•t'•t Ömer 
Ve ••rlavhlı 

lıtaabul AJla•htıaa aeçilea Profe-

.ar doktor N ... t Ömeria OniYw•l
tedekl 4eralerlae de a7al zamaada 
deYamı kararlafbrıl•lfbr. 

Bugece nöbetoi eczaneler ıunlardır: 
lıtanbul tarafı: Şehıadebaıında (İb

rahim Halil ), Aklarayda (Ziya Nuri), 
Edimekapıda ( Arif ), Şehremininde 
( A. Hamdi ), Samatyada ( Rıdna ), 
Küçtikpazarda ( Hüaeyin Hüsnü), Fe
nerde ( Emilyadi ), Eyübde (Hikmet), 
Lalelide (Sıdkı), Cağaloğlunda (Übeyd), 
Bnhçekapıda ( Hüınü Haydar), Bakır
köyünde ( Hilal ), Beyoğlu tarafı: Tü· 
nelde ( Matkuvi9 ), 1etiklll oaddeıinde 
( Kemal R-0bol ), Galatada ( Merkez ), 
Şişlide ( Şark merlcez ), Kaaımpll§ada 
( Merkez ), l:fohcıoğlunda ( Y tni Tür
kiye ), Kadıköy tarafı; Modada (Faik 

l 
lskender), Pazaryolunda (1 • amık Beh
cet ), Üsküdar tarafu Selimiıede (Se
llmlye ), Hüyilkadada ( HaJJr ) ecza
neleri. 

L ı 

Ankaraya Dönen 
Bakanlarımız 

Bat bakan ismet lnönU, genel 
kltlb Receb Peker, iç 'ıleri ba
kam bay Şnkrn Kaya ve Dııiıleri 

bakanı bay TeYflk RUıtü Aras, 
dnn akıamki trenle Ankaraya 
dönır.Oşler ve merasimle aelim
lanmıılardır. 

Şehir Meclisinde 
latanbul Umumi Mecliıl buatın 

toplanacaktır. Mecliıte beı azalık 

mlnhal bulunmaktadır. Y aloYadan 
lıtifa eden Bay Ke•al yerine 
cuma ılnü intihab yapılacakbr. 
istifa ed .. Beyotlu azasından Bay 
Kadrt, aayla• .. çUea Bayan 
Nakiye, Bay Mehmed Ali Ye B.y 
Sadeddin F eridin yerlae de yedek· 
ler geçecektir. 

Sonra Camları 
indirirken. .. 

Kllçtıkpazarda, Melımedpqa 
yokuıunda otura• RuıçukJu ma
rangoz Bay Hamdi eriade otur-
muı içiyormuı. Biraz fazla olmq 
ve pencere camlannı lonmya bar 
lamı,, bu mrada da bileji11de11 
ağır ıurette yaraJanmııtır. Hamdi 
ağırca bir halde Cerrahpaıa lıaa
taneaioe yahrılmııtır. 

Avrupa Ekspresi 
Bugün Aktarmasız ilk 

Olarak Gelecek 
F eyez:andan bozulan Şark De

•lryolu. elden- bir ka•iale tamir 
edilmiıtir. Dnn, yapılan bir tec
rllbe nferi, yolun lılemeğe açıla· 
bileceğini göıtermiftir. Bufla, • Avrupa ekspreal aktarmasız ola-
rak iıleyecektir. 

Kestaneci Yaralandı 
Şoför Mahmud bir para ka.

guı yl\zUnde T arlabaıında keRa
neci Derdiıi yaralamııtır. 

Daimi Ambalaj Sergisine 
Doğru 

Ald A"tmız malOmata ıare ıebrimls-
4e daimi bir amballj aeraiai aıılmHı 
için tedkikler 7apıl111aktadır, Geçea• 

lerde, Türkofi•te teıhir edllea birkaç 
ambal&j nllmuaeai, tadrler tarafında• 
çok allka ile karıılan•ıı Ye belde

Den aetictyi Ylrıaiıtir. 

Daimi aergi bulundurulmaaı teıeb

blal, blllaaHa J'af mey.e llaracatı•ı• 
yakından allkadal' dıaelıtedlr. Rakllt 
•emleketleriD takib ettildwi a•balAJ 

.ıatemlerlal •uka1Hell ıeldU•d• 
teeltlt etmek • • •• i)'ilel'lal ayıra
nk kabal etmek fa1dadaa uak 
ılriil•IJ'or• 

Giiniin 

Millet Mekteblerl 
imtihanlar 2 Martta 

Millet mekteblerl imtihan'arı 
martta yapılacaktır. Bu yıl 150 der.., 
nede halka okumak öğretiholtdt 
imtihanlar neticulnde (800) talebdll 
mezun olacağı tahmin edilmektedir• 

Umumi Meclls Seçımı•rl 
Mutia, 10 (A.A.) - Vilayet uıooıal 

••eli• aeçlmi yapılmıı, C. H. f. ll'4' 
Jeri lıaıaamııtır. Üye?er ara.ınd• lıl 
de kadın Yardır. .. 

Zonguldak,lO(A.A.)- Vilayet u; 
•İ meclis seçiminde kazanan ıyJll. 
araaında bir kadın, 6 kayla Y&rdal• 

Memlekette Kar 
Devrek, 10 (Huıuıi) - Şe~ 

mlzde Oç gllndenberi kar yrl 
maktadır. Zonguldak yolu kap_. 
mııhr. Posta at ile gelmektecll' 
Kar 9 santimetreyi bulmuıtur• 

lf. 
Muğla ( Huıuıl ) - Birkaç llfı 

nedenberl buraya biç kar yaifİ' 
yordu. Bir iki ,On eYYel h:ı 
birdenbire kararmıı ve de•• 
aurette kar yatmaya baıla~ 
~.. bir zaman içinde o,ulll 
bembeyaz olmuıtur. 

Muil•d• MU•amere 
Muğla < Huıuıı > - Mua 

General Mustafa pa•yonuaun io 
bu yardım olmak Oz:ere Halk 
tarafından bir mtıs8'Dere terdi: 
edllmif tir. 

Muğla da 
Dere içinde Baıı Yar• 

Bir Kadın Ceıedi Bulun 
Mutia (Huıuıl} - Şehir ci 

nndakl Han dereıinde 65. yaı 
bir lrlulm ceHdi bulunmuı 
Ceaedin baıı yaralıdır. Bu va~
dDayet ihtimalini ortaya koym 
cesede otopıi yapılmıı, öllllll 
bir cinayet Yeya kaza eaeri o 
olmadığı hakkında tahkikata b 
laaılmııtır. 

lavlçrede Ölen Onlver•-
ProfesörU 

Sömeıtr tatili dolayıalle lniçt• 
aideD Oninraite kimya ıubeai pro 
anrleriaden Hartaug, bir kaza neti 
•iade laviçrede ölmüıtGr. Onive 
rektlSrG bay Cemil n profuör ar 
daıları, aten prof eaöriln ali• 
tazi1et telgrafları çekmiılerdir. 

Moakova Tlearet Al•••j 
MoıkoYa Ticaret ataıenıla 

Mllmtaz, Moakonya gitmek 
din KGateaceye hueket etmiıti• 

Elmas 
Kaçakçıları 

El•u kaçak91lıfı •uçUe 
lllddelumumllill•• •erile• 14 
llaklnaclald inak ıekbhıei 1 
•ahke•e8ia• ıel•iftir. Kaçakç 
duut•aaıaa yakıada baflaaaeaktd'9 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola. Hasan Be Digor Ki : 

IL D. - liaoıo,Iar terzihanf"Sİ, Bo
ra, Cuoanr piyul!rinin oynatılmlll• 

m 0 nedilmii·· aen bu piye1leri rör
dün mü? 

- Ha) ır Basan B.L 

H. P. - Ya uen? 
- Ben de hayırL. 

H. 8. - Sen ıördOn mü bari 
- Hiç babrlamıyorum Ha

ıaa B.? 

H. B. - Sen dostum ? 
- Ben de 6yle Huan B. 

B. beO b• - Ha ••. Haaan , i 
Jayorum, çocukkeo bu P 'i 
Körmiiftllm ıaübal 
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Vazı Çok Oldalıı içi;,. 

Baran Konamatlı 

-s·~~~~~i···"lif ~kt·~······· 
. Konuşmalar 

Sır Simon Berline Mi 
. L Gidecek? 
dan ondra, ıo, (A.A.) - Ortada 
nlf bn k fayıalara ııöre, lngiliz 
el. a ~na Slr Con Simon yakın· 
ltt Bırhne gidecektir. Djğer 
Sir '~:t lngilterenin lierlin aefirl 
F,

111 
k Filpı'in raparları da, 

ttaf 1
111 Inıılliz teklifinin mllıaid 

~l~ •r uyandırdığını bildiriyor. 
111._ ~nlara göre Londra anlaımaıı 
h-.u' ~lerinin mtlzakereai için 
dı 11 bir konferanıan toplanması 
&.. llltvzuubahstir. Maamaflh Slr 8:, timdi Londradadır. 
1laıı Un, 10 (A. A.) - Alman· 
bı ; F ranaa ve lngiltereye ceva• 
••ril e~ıembe veya Cuma ıttnll 
16r lllıı olacakbr. Zannedildliine 
do• cevab~ metni mUıbet ye 

•taned' ır. 

Muşta 
Beş Kişilik Bir Hırıız 

Çetesi Yakalandı 
illa Muı (Husust) - Birkaç za
olnı ntr Muıta hırsızlık vak ası 
'•k a ta, halkı komıuluğa gide· 
fak boı kalan evler soyulmakta, 

111 kt failleri bir tUrlU bulunama• 
'le'. ta idi. En son olarak tuhafi· 

10 
cı Bitlisli Nusretin eYi 

Ilı )'ulurken bu hırıızlar · yakalan· 
~•ıtır. Hırsızlar evde işlerken 
-~•rıUn kardesl Restil eve ait
ha~ ve hırsızları cürmUmeıhut 

nde yakalamıştır. .. a., kiıiden ibaret olan ve 
ıı!~d Tayyar adlı birinin reis· 
,~n P- • toplanan bu hırsızlar 
liğ am ilatll semtlerde miaaffr· 
he e giden evleri göz!ediklerinl, 
t lhen eve glrlb ıoyduklanm 
aitt· ~!rıızhktan sonra herkeıin 
il dıgı kahveye gidip kAğıt oy· 
ıJ ıkları için kendilerinden 
•t~İnln fUpheJenmemesini temin 
itin •rini itiraf etmişler ve • 
l•dıkı kadar çaldıkları eşyayı sal.
liır,ıı~rı yeri göstermlşlerdiıt, 

p ar adliyeye verilmiolerdlr. 

.~•ta Ve Tefgraf 
p "lrlum Müdürü 

dQrtı oBta "• Telgraf Umum MU· 
tlldil.· ay Naıifin itten el çekti· 
t K•ne d . d teyYUd aır Un verilen haber 

Bu h •tıneınektedir. 
8ıy y aber posta lılerl mUdUrll 
rtl Ba uauf ve telgraf itleri mlldü 
•lınırı ~ Be.kirin vekalet emrine 

B a arından galattır. 
8 u ınu b ay Ali nase etle Nafıa Bakanı 
Çok bu Çetinkaya; Bay Nazlften 
blldirın ~U~ hizmetler beklendiğini B •ıtır. 

ay Titüleıko Balkan 
boıc Antantı Baıkanı 

lto "et, ı O (A A ) 8 . • Atin • · - • Tıtllle1-
d11nden .•tlb nıiıakı mucibince 
Ilı ı a ' f a .lc"n ant ren bir sene için 
1 e11ı_ni dtru1ı:nta baıkanhğı Yazi-
••110 • etmiıtir 8 Tit"~ 

lı •yal ' • v-

t •ıiranına k d latııanda J 935 
ın d b a ar k 

•ur tla •ıkanı ld nçnk antan-
l ' e iki ant 0 uğundan, bu 
l(•lldi · antın b .ı. sınde topla •.-anlağını 

y 111•ktadır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Cih';ı/et a 

Fennia bOtl• lıarlkaları hep İaHa kafuıa:n düıDaen, 
bulaa Ye yaratan lallviyetinden dotmuıtur. iri, kuwntll 

cej'ini aanr:r. Fakat hep yenilir ve hep e:ı lir. Binaenaleyh 
bltlin yealilderl kabul etmeye, terakki Herler;ne uymaya 

bir vOcud gserinde boı bir kafa taııyaa cahil adam, fe• 
harikalnrım in kir e ·ler, onları bazu kuvvetile yealb ez•· 

mecburuz. Buau 7apamıyanlar Hir olmaktan ku·tulamıya
caklardır. Cehalet, içtimai hutah kların en korkuncudur. 

o:r:=--

SON TELGRAF HABERLERİ 

Habeşistan -Italya Hlldudun
d~ Bir Çarpışma Daha Oldu -

-
Beş ltalyan Askeri Öldürüldü 

Roma, 11 ( Hususi ) - En son 
alınan haberlere göre Habeşiıtan· 
ltalyan milstemlekeai hududunda 
yeal bir hAdise· daha olmuştur. 

Varşovada 
Bir Hadise 

Ukraynanın Rusyadan 
Ayrılmasını İıtiyorlarmıı 

Varıova, 10 - Leh Diyetinde 
yapılan mUnakaıa sıraıın"da 
meb'uılardan biri s6z alarak 
elyevm Sovyet Rusya arazisi ara· 
sında bulunan Ukraynays. muh· 
tariyet istenmeainl ileri ollrmUı· 
tUr. Böyle muhtar bir Ukraynanıu 
merkezi Kiyef olmak lizımmıf. 
Bu iıteğl yapan meb'uı bu davayı 
yUrlltmeein bütün dUnya menfaati 
icabı olduğunu, çUnkU Sovyet 
Ruıyayı ..a:ayıflatacağını söylemlıtir. 

Pariste Komüniıt Ve Sos· 
yalistlerin Bir Nümayişi 

Pariı, IO (A.A.) - Sosyalist· 
(erle, komünistler akıam üıtU Cum· 
huri yet meydanında alay tef 1dl 
etmiılerdlr. Alayda ıol cenaha 
mensub parlamento azası da bu
lunmakta idi. 

Alayın geçiıl saat 18 de ni· 
bayet bülmuı ve hiçbir hadise 
olmamıştır. 

Darendede Zelzele 
Darende, 1 O - Burada beı 

aniye sllren bir zelzele olmuıtur. 

Afyon Kaçakcıhğı 
lzmlr 10 - Alman bandıralı 

Derince vapuruna yUldenJlen ba· 
dem sandıkları içinde 150 kilo 
Afyon yakalanmı!tır. Eun?arın 

tutan 6 bin liradır. Suçlu!ar Jozef 
Pardo, DaYi Ala!ufya ve Osman 
Nuridir. 

Hudud civarındaki Habeı ka· 
hileleri bir Italyan hudud kara• 
koluna hücum etnıiılerdir. Neticede 
5 ltalyan aakeri 6lmOı, 6 nefer 

Lindberge ikinci 
Bir Tehdid 
Mektubu 

Flemln&ton, l 1 (Huauai) -
Amerlka zabıtası, tayyareci (Lind
berg) • derhal (5000) dolar ver
mediği takdirde ikinci çocuğunun 
da kaçırılacağı hakkmda bir teh· 
did mektubufgönderen şahıın kim 
olduğunu henliz anlayamamııhr. 
Bu mektub bir makine yazısı ile 
yazıldığı cihetle elde hiçbir ipucu 
yoktur. 

Havptman Hakkındaki 
Hüküm Yarın Verilecek 

Flemington 1 O - Undbergln 
çocuğunu kaçırmaktan suçlu 
Havptmanm avukatı ortada delil 
olmadığı için muhakemenin men'i· 
nl iıtemlı, hlklm bunu kabul 
etmemlıtir. 

Jüri tarafından hUkmlln salı 
gilnU verilmesi muhtemeldir.· 

Korkunc Bjr 
Facia Oldu 

Bütün lıçiler Boğulmuı 
Ekı la Şapel, J 1 ( A. A. ) -

Evvelki ıece Loveg maden oca· 
ğında ıuların basmaaı yllzOnden 
bir felAket vukua gelmlıtir. Ame
lenin tamamen telef olmuı olma· 
ımdan korkulmaktadır. 
Adliye Müfettişleri Reisi 

Ankara 1 O - Adliye teftit 
heyeti reiıl Bay Reıid temyiz aza· 
lığına tayin edilmiştir. 

de yaralanmıştır. Hab-.ılstanın mer 
kezi olan Adiaababa ıehrindeki 
ltalya stfirl Habeı HDkümetini bir 
nota ile proteıto etmlıtir. 

iki Tren Carpıştı 
On Sekiz Ôlü Var 
Londra, 1 l · (A. A.) - Moı· 

kovedan Röyter ajansına bildiri· 
liyor: 

Riazan Ural hattında SarateY 
yakıninde bir yolcu trenile bir 
marıandiz treni çarpıımııtır. 

Dokuz yaralı ve 18 ala var· 
dır. iki lokomotif ve birçok 
vagonlar harab olmuıtur. iki 
vagon devrildikden aonra ateı 
bımııtır. istasyon ıefi dikkat.iz· 
Uğlnden dolayı Adliyeye veril· 
miftir. 

Gümrük Tarife Kanunu 
Projesi 

Ankara - Yeni aUmrük tarife 
kanunu projeaini tedkfk etmek 
llıere bir komisyon yapılmııttr. 
Başbakanlıkta toplanmakta ted· 
kiklerinl yapmaktadır. ' 

Liman Ksdröları 
Ankara, 1 O - Maliye Bakan. 

lığının lstanbul ve Izmlr li 
kadroları llzerinde mtlblm d ~n 
ılklikler yapacağı ıöylenmekt:dı • 
Türk- Yunan Mahkemeıt. 

Atina 1 O - Türk- y 
mahkemesi Martın 011 ikisin ukan 
dar buradaki itlerini bitlrec • k •
latan bula dönecektir. e ve 

Memurların Maaıları V 8 
Dereceleri 

Ankara, 10 - Maaıb ve llc
retli memurlann maaı ve d erec .. 
lerl hakkında tedldkat yapan 
~Usteıarlar komisyonu itlerini bi· 
tırmlıtir, Baıbakanlığa takdim 
olunacak rapor haıırlanmakt d a ır. 

Fındıklıd lln911, 
lıılayonu bi a Satın Alma Ko· 

,---------------------------------------------------------------------.....::::::: r 
!NAN /STER 1 NANMA! /STER l•ce nasının bi 

, 11 Y•nınıştır y r kısmı dun 
b •rden Meıt . angında itfaiye· 
•cağından an elinden, ŞUkrll 

~ııtardır. ve •linden yaralan-
~kh · ısarda I(·· .. 

Akhisar (li ornur Madeni 
llltrke%ine 3o . ususi) - Kaza 
~•rayaacı kö ;ılometre mesafede 
Gınur nıade.J nbde gayet zeo~in 

ulunmuıtur. 

~azeteler yaz yor : ehliyet ve kabiliyetleri tedkik edilecektir. Belediye 
"it için Belediyeye mÜr3caat edenlerle itçl v• imki.n buluna 935 büdcesiqdeq ayıracatı tahıiaat ile 

memura ihtiyacı ohmların bu ihtiyaclar:nı gidermek bu iti yapacaktır.,, 
Ilı.ere Belediye bir İf btiroııu açmak fikrindedir. Bu Bu taeavvur y~ni detildir. iki aeneliktep fazladır. 
hüro eneli. tehir içinde, sonra da Anııdoluda it sahib- Fakat o iki Hnelık taanvur bu müddet içinde bu
leri ve müeısı:aelerle teınaı tomin edecek ve it ar•· günkü şekline ıirmiıtir, bu ıidiıle daha nice kalıbları 
vanlara de~ilr.t eduelctir. fa iativaıı!erin vaıivet;eri, alaca~ na : 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 
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Toprağı 

Bol Olsun I 

-
Bizim fstanbul te)efonların•n eıki 

mOdllrD memleketinde ölmDf. Gaze
telerde görmüıaDnfizdfir. Beo, k~ndl 
hesabımı:, acıdım. ÇOnkD dOny2dan 
orijinal bir adam ekaildi. Bu "ski 
telefon mOdGrü l.~anbu 'dan 1rideli 
daha çok olnıadığı içia onun latan
bul~a. p~k methur olan, fakoçya Lk· 
keaını e!bette hatır!ara nız. 

O buraya, nktile biz fea 1rlyditi
miz zaman 1relmitti. O zaman İatan
bulda feaden baıka, acaib Ye tOraı 
tlr)Q aerpoflar da ıGrDJdftğDnden onun 
f'iyditi fakoçya takkesi pt k de röıD· 
mOııe bat•ndı. Yalnız bu acayib 
ı·erpuıun iskoçya takkesi oldutunu 
bilenler, takkenin altında ciört köt• 
rHimll, yOnden İıkoçya fııtanını ı°öz• 
lerile araıhrırlar ve ıraremtyince, o 
ha1iı lakoçyalının k~ndl memleketine 
mahıua kıyafeti neden ekaik bıraktı
tu a ıaıarlardı. 

Sonra, biz ıııpka giydik. lstanbulda 
türll tilrlG acayib takkeler, kGl&blar 
kalmadı. Buradaki Acemlerin bile 
çotu kalpaklarını çıkardılar. lakoçyala 
1:elefo11. ~OdOrOnfin de artık fapka 
gıyecej'ını s· nıyorduk. Halbuki o ser· 
putunu detittir•edi. 

Bir tehirde herkH ıapka rlyerken 
bir fakoçyalının takke giymeai pek 
uygun olamıyacatını tüblteıi:ı. kendi-

si de anlamıftı. ÇQnkü bir defa ona 
Ankara'da sokakta raatlamııtım. O 
A'l\n batında herkes gibi yumutak bit 
fOpka vardı. Soara, Jıtanbulda tekrar 
rastladım, yine kendi takkesini aiY· 
mitti. Anlatılan İstanbulda kendi kur
muı olduğu telefon teUerile ıebre 

hakim olduğundan, buraaını kendi 
malikineai saymıı Ye l.tanbulda da 
lakoçyadaki gibi tr.kke giymıkte bir 
mahzur görmemiıti. ,.. 

Zaten ba satın kurdutu telefonla· 
rın idaresi de, takkesi 1ribl acayib idi. 
1stanbu1 telefonları ilkin kurulduğu 
vakit dünyanın birçok yerlerinde oto. 
matik telefon tanınmıı 'H 1apılmıı 

oldutu halde o burada yine eaki 
usulde telefon kurdu. Telefona l&zım 
olan makineleri de, danyanıa en pahal 
memleketi olan kendi memleketinden 
getirerek burada bize telefonla ko
nutmayı çok pahalıya mal etti. An
karanın o gilzel otomatik telefonun· 
dan aonra, İatanbuldakini de oto~atik 
yapmıy11 mecbur tutulunca yeni mas· 
rafını yine bize ödetti n bil& ödetiyor. 

. lakoçyalı mUdürila acayib idaresi 
bılhassa abone bedelinden fazla mas
raflar da görüldQ. la1an odaaının 
içinde telefonun yerini detlıtirmek 
isteyince lıkoçyah mOdGr• en azdan 
yirmi lira borçlu çıkardı. Hele evden 
nakledilince! Bir defa böyle evden 
naldl mecburiyetinde benden ytlz elli 
lira iatemitti• Haldukl tnfindıtım evin 
tam da dunrs Ozeriade telefon ku
tusu yapııtırmıılardi. O kutudan bir 
tel alıb hemen yanındaki pencereden 
bir metrelik yere telefon kurmak için 
ylz eill lira masraf lizua olduj'uau 
iddia ediyordu. Dotruau l»u kadar 
inaafaızlıta iayaa ettim. Gitti•, lakoç• 
yalı mOdllrü ıBrdDm. Mabalitayı an .. 
lattım. LQtfen rl• elli lirayı, yetmit 
bet liraya indirdi. Halbuki hakikatte 
bir liralık maaraf yoktu. 

Yaptıtı bu lutftl de aoaradan çok 
ıörmGt olacak ki, birkaç .... ıonra 
telefon merkezinden bana telefon 
ettiler. Şirkete haber nrmeden 
fazla bir çınıırak ko7dutum için afır 
cezaya çarpılacatımı haber Yerdiler, 
yine telefon tirketinı kottum. ilk 
konturatı buldular, çınrıratın koa· 
turatta yazılı oldutunu, her yıl fazla 
paranın da 3de•mit oldutuau anla
dılar. Fakat tabii bir pardo• l blle 
demiye llzum glSrmediler. 

* Takkıli telefoa mldtlrUntıa bizi 
UlrlO tilrll eziyetlere ıokarken ken• 
diainin de rahat ettitini aaonetmiyo
rum.Çünkl takkHi bizi• karaıazlln· 
künQ pek ziyade hatırlattıfı 

halde kendisini lıtanbula aevdireme
mi9ti. 

Onun için inaan onun ısıdata ha• 
berini duyuaca : 

Ne kendi etti rahat, ne halka 
verdi huzur l 

Diyeceği ıeliyor ı:amma, aekadar 
olaa haylice zaman lıtubulda . ara• 
mıı:da buludu, yin• asr•k bızdea 
aayılır. ÖIOlere ba1ar dile•ek bor• 
cunıu~ur. Yine : 

T opratı boJ olaua 1 
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4 Sayfa 

i Tavşancılığa Dair ı 
1 
Tavşan 
Yetiştirmek 
Karlı Bir iştir 

Çabuk üreyen hayvanlardan 
biri de tavıandır. Bazı cinsleri 
postları, bazı cinsleri de etleri 
için yet.ıtirileu bu hayvanlar iç.in 
gösterilen ihtimam Avrupada çok 
ilerlemiştir. Bizde ta\ şancılığa 
lazımgelen ehemmiyet verilme
mektedir. Ta\•şan eti ve tavıan 
postu bizde bir :r.iraat maddesi 
olmaktan ziyade bir av geliri 
vaıiyetindedir. Halbuki memleke
timizin gerek zirai bünyesi, gerek 
iklimi· bu hayvanların yetiştirilmesi 
fçin çok muvafıktır. 

Bugün Avrupada postları için 
yetiıtirilen tavşan cinslerinin ba· 
ımda Ankara tavıanları gelmek· 
tedir. Bu ltayvanlınn postları 
oka~ar Jlh:oldir ki bu parlalc 
derileri oldo etmek için garb çift• 

çlleri uğraşmaktan çekinmiyorlar, 
masraf ediyorlar, çalışıyorlar ve 
mükafatını da görUyorlar. 

Ankara kediai, Ankan keçisi 
gibi Ankara tavıanı da dünyada 
eyi bir ş6hret kazanmıştır. Fakat 
ne yazık kl böyle bir tavıan postu 
partlılne iıtekli olan bir fabrika
t8r bunu bizden aramıyor da 
gidib Fransadan, lngiltereden 
Kanadadan tedarik ediyor. 

Bilhailila Fransa ve Kanadada 
poıt için hayvan yetiştirme bir 
sanat halisi almııtar. Hele 
Kan'adada yalnız tavşanlar değil, 
bizde vahti dediğimiz ve ay i!e 
postlarını elde ettiğimiz tilki gibi 
hayvanlar bile büyllk kUmeslerde 
yetiıtirilmekte ve iıtenilen evaafı 
haiz postlar elde edilmektedir. 

Dilnya pazarlarmda bnynk bir 
yer tutan glmllşt tilkiler bugün 
artık av mahıulUnden ziyade 
bir yeti§tirme parkı hayvanından 
elde edilmektedir. 

Bu hayvanlar için yapılan kU· 
metler, parklar aörftlecek ıeyler
dlr. Birbirinden ayrı kUçfik pav· 
yonlar halinde bulunao bu yerler
de hayvanlar rahat bir ıurette 
neıvDnema bulurlar. Bualara ve· 
rilecek olan iıdanın poıtlın O&e
rlnde btıyOk teıirl glSrlllOr. Onun 
için poıt hayvanları yetiıttren 
çiftliklerd'e hayvanlara verilecek 
gıdayı tanzim et•ek ayrı bir 
san' at hallnl almııtır. 

Kanada' da ktimeıler ıoğuğa 
maruz bırakılmııbr. Soluk poıt· 
)arın uıun ve ite yarar bir ıekilde 
yetlımHine yardım etmektedir. 

Poıt için tavıan yetlıtireo 
okurlarımıııa bir aoktaya daha 
dikkat etmeleri ll&ımdır. Bu 
hayYanların birkaçı bir araya 
konulursa blrblrltrlle kaYga 
ederek yıya ıUrUnerek ttlylerlnl 
bozarlar. Onun için bu hayvan• 
lan ayrı a1n lıOcreltrde bulun• 
durmall. Bol aıda ile beılea· 
melidir. 

Bu kadar itlaa lıteyea hay
vanların ra1gelı çlftleıtirllmlyo• 
cejl de tabiidir. Bu it• batlayan 
bir klmae biç olmaıaa bir da
mızlık halis Ankara tavşanı elde 
etmılldir. 

BlltUn bu ıartlar göıönUdo 
tutularak yetlıtirilıcok post tav· 
ıanları hem memleket ökonomlsl 
hem de yetiotirici için bir aenl 
kazanc kaynajı olacaktır. - * 

SON POSTA 

• 

MEML HA ERLER/ 

ivas Dokumacıları Çok Mü
kemmel Şayak Dokuyorlar 

Siva&, (Huıu• 
at ) - Buradaki 
el san'atları ara
sında dokuma• 
cdık mühim bir 
yer tutmaktadır. 
Ôkonomik ceb
heden bakılınca 
Sıvasta dokuma· 
cılığın ehemmi• 
yeti kolayca an· 
Jaşılır. El flı 
lıletilen dokuma 
t ez gAh la r ı n da 
111Ukemmel ıa
yaklar, elbiıolik 
kumaılar dokunmakta Ye bunlar 
gllıel ve pllrlb.sUz olmaktadır. 
Geçen ve daha ovyelld yıllarda 
dakunaa kumaılarla bugün doku· 
nan kumaılar araıında hayret 
edilecek bir fark göze çarpmak· 
tadır. Bu mUkemmellyetin iki 
sebebi vardır: 

1 - Sivaslıların dokumacılığa 
ehemmiyet vermeleri Ye çok gUıel 

Ticaret Talebesi 
Antalyayı 
Gezdiler 

Antalya, 10 (A.A.)-Adana • 
Menin yoluyla kentimize gelen 
yüksek ökonoml fakOlteii aon 
sınıf talebesinden 35 gene kenti· 
mizin tUrlU kurumlarını, portakal 
bahçelerini tetkik ederek geldik· 

leri vapurla izmJre harok t otmf • 
lerdir. 

Ticaret oda1ı tarafından gene• 
ler şerefine bir öğle yemetf, mu• 
allimler birliği tarafından da bir 
çay ziyafeti verilmiıtir. 

Kurultay Başkan11 
Uşak Ve lzmirde 

bmir, BUyDk Ulus kurultayı 
Baıkanı Kizım Özalp Afyon tre-
11ile Ankaradan ıehrimize gelmiı, 
Basmahane durağında parlak bir 
şekilde karıılanmııbr. Birkaç gUn 
lımirde kalacak olan General 
Kizım Özalp trenin geçtiği du· 
raklarda halk tarafmdaıa aaml
mlyetle karplanmıı Ye alkıılan· 
mıttır. 

U,ak - Mecli. reiıl ıeneral 
Klxım Özalp 1aylavlarla beraber 
İzmlre geçerken Uıak iıta1yonun· 
da iadilor •• karıılamıya gelen 
bir kıt'a aıkerin habnnı •ordular. 
Kaymakam, belediye relıl ve halk
la görUıerek lzmlre gittiler. 

lzmirde Spor işleri 
lımlr, 10 (A.A.) - lzmirde 

ayak topu lılerinl iyi bir ıekle 
aokmak ve kultıblerle heyetler 
araıındakl lhtlllfı halletmek için 
Beyazıd saylan ve Tllrklye idman 
cemiyetleri lttlf akı ikinci bqkanı 
Bay Halid Ankaradan ıehrlmize 

ıelmlıtir. 

El 11al ıda Elektrik 
Elmalı (Hpltuıt) - Beı, alb· 

ıenedenberl ikmali beklenilen 
elektrik tesisatı nihayet ikmal 
edilmif, kasabanın elektrikle ten· 
.&rlne bqlaıulmııtır. Bu hususta 
D•Y Sallhaddiale Belediye reiıl 
tiay Ali çok çalıımıılardır. 

Elektrik au ile mtıtelaarrlk 61 
beygir kuvvetinde bir motörle 220 
volt kudretlo iıtih11l edllmekttdlr. 

- o 

SiTaa lıtaıyonu 
dokuma yapmaya lb:enmelerL 

:l - Sivnı ve hıvalisl halkı· 
nın Sivas dokumalanna rağbotJ. 
Rağbet arthkça san'atklr daha 
güıel kumaı dokumaya öıen• 
mekte, dokuma gUzelleıtikçc de 
raabet artmaktadır. 

Stvss San'atler eyi tezgAh· 
)arından çıkan kumaılar adeta 
kapılırcasına 1atın alınmaktadır. -

Bu yıl Çocuk 
Eairgeme Kurv-
mu okuyan ço
cuklan SiYas do-

kumalan ile iiy
dlrmfttlr. Rağbe· 
tin artııı yalnız 
malın nefasetini 

temin \ etmekle 
kalmamakta, tez-
glh adedi de 
artmaktadır. 

Sl•alla doku
macılığın lnqafı 

1 
arzu ve emellerin ba11ndad1r. 
SiYa& dokumacılan biraz mliza
heret Ye f ardım g6raeler mUhak· 
kak ki Sivas 'evrelinin ihtiyacına 
cevab verecek kumaılar çıkara· 
ca1cludır. Bugllukn Yaziyette Si
Taslının odaıının bir köıealne 
kurduğu dokuma teıglhı aacak 
Sivaaa hariçten gelecek ~umatlara 
kapıları kapamış bulunmaktadır. 

Alanyada Sağlık Teşkilatı 

Alanya aıhhiyıoileri bir arada 
Alanya (Huıuıt) - Burada 1 makta, raıtladıklan her haıta11 

Sıhhat itleri ç.ok dllza-llndOr. Sıhhi tedavi ve muayene etmektedirler. 
teıklllt ktiçUk olmakla beraber Seyyar sıhhat memurlan Ay· 
kazanın ihtiyacına cevab Yerecek da 20 glln köyleri dolaımakta, 
vaziyettedir. buldukları haatalan ya kendi 

Beı yataklı bir diıpanıer, bir eYinde veyahud hutahanelere 
eczane vardır. Bir hUkümet tabibi aevkederek tedaYI ettirmektedlr-
tle bir serbest doktordan baıka ler. Ayrıca bir aabll sıhhiye me-
blr Ebe, bir sabit, iki ıeyyar Sıh- muru da bulunmakta, buda deniz 
hıye memuru durmadan çalıı- ııhbat itlerine bakmaktadır. 

Tokatta 
Atatürk' Heykeli Mera

simle Açıldı 
Tokad, (Husui} - Atatllrk 

heykelinin açılıı resmi yapılmıı· 
tır. Vali Gllrelinin özlU bir nut· 
kundan sonra .muhtelif halk mll
muilllerl gllı:el aısylovler ılSyl~ 
miftir. Cumurlyet meydanını dol· 
duran halk büyllk bir çoıkunlukla 
bUyUk öadıre olan bağlıhiını 
tekrar etmiıtlr. Söylevlerden ıonra 
geçid reımi baılamıt asker, mek· 
tebliler, halk teşekkülleri, kadın 
erkek bUtlln Tokadlılar Atatllrklln 
heykelinin 6nftnden geçmlı ve 
l!Yi• Ue ıelimlamışlardır. 

Tekirdağ Köylerinde Yeni inşaat 
Tekirdağ (Husuıi)- Köy blld· 

c:elerl hazırlanmıy11 başlamıtbr. 

Bu aeae Tekh·dağ köylerinin ba· 
zılarında yeni aıektebler yapıla• 
cak, yeniden çeımeler, kay oda
ları, ipıa edilecek, meydanlar 
açılacaktır. Bunların plAnları da 
hazırlanmaktadır. 

Çanakkalede 
Göçmenler Menfaatine 

Deve Güreıleri Y apbrıidı 
Çanakkale ( Huıuat )-Çimea

Hk kalesinde a-öçmenler menf aa• 
tine deve gtlreılerl tertib edil
mlttir. Gllreıleri ıeyretmek için 
uzak köylerden bile gelenler 
olmuıtur. Bu gllreı netice1inde 
iki y11z kllıftr lira ba11llt elde 
edilmiıtlr. 

Smdırgıda Doktor Yok 
Sandırgı ( Huıuıi ) - Burada 

doktorauıluktan çok aıkınb çe
kilmektedir. Cemal lıminde Yak· 
tlle eczacı çıraklıiı yapmıt olan 
hlr adam 6teklne berikine lllç 
Yermek ıuretlle mütetabbiblik 
yaptığından yakalanmıı Adliyeye 
Yerilmiştir. 

Malatyahlarm Marmara F ela
ketzedelerine Yardımı 

Malatya ( Husuıt ) - Marmara 
ye hnvalisl fellketzelerine gön
derilmek Uzere burada teberru 
kaydına başlanmıştır. Toplanan 
para Hililiahmer va11tasile feli
ketıedelere göndorilıcoktlr. 

Tarihi Fıkra 

Kadın 
Saylav/ar 

Pariıin Malen gazetesi, fraa4' 
saz kadınlarına saylav ıeça:ek ~ 
seçilmek hakkının verilme&1ni 
tlyen heyecanlı bir yazı bas~ı. 
Abidin Daver arkadaşımız da 

11 

yazıyı ele alarak Türk kadın1010 
erdi§'i büyük bahtiyarlık bakk•D" 
da nefis bir fıkra neırettl. Bencfr 
Franaalı kadınlara ınyasal b~ 
btiyen meb'uı bu yazıyı keıı 
diline çevirib arkndaşlarma 01'11' 
malıdır. ÇUnkU kaleme aldığı 1t' 
ylhaya bağlı 0 Esbabımucibe,, 11; 
hepsinden kuvvetlidir. Maten 
ayni ıeyi yapana okuyucularıO' 
aydınlatmış olur. . 

F'.akat ıu noktayı unutmıyab~· 
Türk kadınına bugllo verillllİf 
olan ytıksek haklar, ulusal bir k~ 
biliyetln Atatürk tarafından "'! 
z6nllnde tutulması yUıftnden~ 
Ula Önder, TUrklftğü yllkıeltecP 
hamlelerinde ÔztUrk ruhunun iJI' 
celiklerinl he1aba katmaktadıta 
O, Türk hayabnın yalnız çağd~ 
ıekllnl değil, tarihten evvelki çaf 
lara dayanan eşsiz öı:Unti de öl
çerek bUyllk değiıikliklerlni yr 
pı1or. 

Bbce Türkler kadar kadı' 
kıymeti bilen, kadına değer "' 
ren bir Garb mllleti yoktur. Kel" 
dlal bilmez bir hUkUmdarJarı• 
kadını allı t'e oyuncak ıaymalatl 
Jldaden vDcud bulan yakıııkll' 
Yulyetler bir tarafa bırakılı..., 
Tllırk tarihinde kadın dalma aa'/ .. 
g?Srmnıtt\r. MeıelA MilAddan e .. 
yeJkl aaırlarda kurulan T~~ 
deYletlerindekl Hakan seÇJllP 
merasimini okurken ıu '1&brlarf 
tesadtlf ederiz : 

•Tnreler, Tarhanlar, b~:ı.ı 
başları açık ve kuşaklan <·nıuıl .. 
nı ı<. atılı oldugu halde )'eol 
aeç.l .. n Hakanın öntinde Uç kerf 
ulcaıtılar. O da gUneıe doğru llf 
kez yögUndU, sonra ıofralar k1I" 
raldu. Seçime gelen kadıolal 
aatda, erkekler solda oturdular·•' 

TUrk kadınlannın siyasal iılerl• 
utraıtakları yakın tarihte de g&' 
rlllllr. Meseli Akkoyunlu bükü~ 
dUı Uzun Hasan, anasını el~ 
olarak komıu hUkümetlere g311" 
dermlıti ve bu kadın, omuzuol 
aldıiı vazifeyi pek iyi baprmıf~ 
Halbuki o sırada F ranıa Victotl' 
eux diye anılan yedinci Şarb' 
ldareai albnda idi ve kadınl,ı 
nihayet bir çocuk maldneıl sat" 
hyordu. 

Bay Abidin Daver pek do.i,
a61lllyor: Kadınlarımız bugO~ 
ytıkaeliılerile blltün dünyaya kaı1 
6tllnmek hakkını kazanmıılardlt• 

BUTUN ULKE.YI 
HERCrU~ 

--"' • ı 

DOLASAMAzsıNlt 
FAKAT I' 

~nPo~' 
DAKİ e>İ ~ 1 L ~1-

f>UTÜN ULKEYİ HER c;UN ooı.. __, 
............... , .... a, .. llllillli"" 
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t Alemi) BARICi TELGRAFLAR ( Gönül işler· J 
Okuyucularıma 
Cevablarım.~ 

Alm ngagı 
Avlamak 
için 

F raneız·lnglliz Bakanlarının Lond.ra 
IÖruımelerınden ve bu a(Srlımelcrin 
latt' . • 

ıcelerı rnilşterek bir misak tasavvuru 
tc 1t· 

ır hava anlaımuı hali.de tebellilr 
ettıkten sonra biltün göxler Berline 

~tvr.ldJ, Şimdi, berkea, oradan, 
~•nsız • lnıtlız tekliflerine verilecek 
,~ cevabı bekliyor. Fakat lngillı. 

rı lltııumiyesi, bu lauıusta aabır· 

~ aöstermiyor, cevab yermeden 
e:•~ı Almnnyanın sağı ıolu dötUne· 
b tinı hesaba kahyor ve ... daha biraz 

tltJernek liıımdır, diyor. Sabırıuılık 
•ıt • 21Y•de Paristo ve 011unla mOvazl 

i::ı'•k Romada g8ze çarpıyor. Bazı 
.\ı Yan gazeteJırinia, " icabında 
.. 'Ple.ra •tarak Berllai bombardıınaa 

-e.k bir kudrette olaa ft.lyan tay· 

~İÜti"adea bahHdifltri bundandır. 
l'aaaaaı ar iıe Almnaya:aın bu teklifi laüa-

~retıe kar4•lam1yacafıaı biliyorlar. 
~ lr. DıGaavatınıa nrilmeainden ev-Yel 

bir kombinezon ıirmiyeceklerial 
~it •liylemekteo çekinmiyorlar. Fa-

t hu bahiste gövendikleri bir unıur 
:•r iri oadan Omidnrdırlan Ölronoml 
.::_11ett. Malam olduta lı•~, ita· 
a1r ltG tartlar i9inde Almanyanın 
le 0110ntilc f aaliyetl iyi aa11la•aa. 

•r Fraaaa ve fa.aten ile bir 

~l•a J•paraa ba faaliyet dbel .. 
p ' Bu Hbebledir ld Londra il• 
,:•, Berü.'ia bura• uıaada iıte bu 
ti kamllftıraa ihtimali dolqtll'ıb 
~ tıruyorlar. Fakat bir mGddetten berl 
'İh •lt deyib peygamber dememi1e alıt-

11 olan Almanya, bu ateıll cazibe
den d~ kanadlarını kaYrul111aktan kur
taracata benziyor. - Süreyya 

Amerika 
Sovyet 

Ve 

Asya 
Kımıldanırken .• 
Cenubi Afrika Endişe 

içinde 
Kap, 10 ( A. A. ) - Baıbakan 

General Smutı radyo ile aöylemiı 
oldutu bir nutukta, Uıak Şark kımıl· 
dan:ılarının mlthlt bir tehlike oldu· 
tunu, Aayaaın yGrDmeye baıladığını 

ve bunun batında da Japonya bulun• 
duğunu anlatmııtır. 

Staviıki Rezaleti 
Bu iş 250 Milyon 

Dolandırıcılığa V arınış 
Parla, 10 (A.A.) - istintak hlkimi, 

Staviıki meHleaiae dair olan dosya
la.na blylk bir kıımıaı mahkemeye 
tevdi et•itti.r• Bu doıyalara göre, 
Stavlskinia dolandırdıfı paralar 200 
milyondan zi1adey• balij' olmaktadır. 

Cenubi Amerika 
Muharebesi 

Aaompaiyoa, 10 ( A.A ) - Bollı-ya 
hakkıada aillb ambarl"o•unan kaldı· 
nlma11nı lturadald ecaebder protesto 

etmlılerdir. P,arapnyblar blyük bir 
infial içindedir. Maamafih BoliYya ile 
Paraguvay arasındaki milcadele için 

PararuvaJ kun•tleriain iki aenelik 
mGhimmatı mevcuddur. • 

Macar Devlet Ad•mları 
Arasında 

Peıte, 10 (A.A)-Macar kıra! Naibi 
Horti, Bqbakan GBmbat Ye Kont 
Betlea, daYalı al1aaal meaeleler tize
riade uıua boylu slriltmlılerdir. Bu 
gBrDımi aeticeainde, ıahai ihtiliflarla 
aalaıamamazlıklar tamamen ortadan 

kalkmıtbr. 

Iran - Irak Hudud 
Anlaşamamazlığı 

Kadar Yapılan Temaslar Şimdiye 

Meseleyi H" 1lettiremedi 
Roma, 10 ( A.A.) - iraa murıh· ·· 

haslarile, hudad mGıakeratında bu• l 
luomak üzere, halen Roma'da ola• 
frak hariciye nezırı Nuri Said Pata 
ltalya ile bir dostluk andlaımaıı ak· 
dettlkten ıonra, bu akıam buradan 
Batdad'a hareket edecektir. 

Nuri Pata verdifi beyanatta lraa 
ve Irak mClnaaebetleriain doriaae 
bir tekilde batlandıtıaı ı3ylemlt ve 
demiıtir ki ; 

"- Irak aoktayınazarı Erzuru• 
muahedHill onu anüteakıbea olan 
muahedelere iıtinad etmektedir. lran 
i.000 kilometre uzunluğunda bir sabi· 
le malik bulunduğu halde, frak'ıa 
denize yegane mahreci Şetttllarab'clır. 

Irak, İranın Şettülarab lzerincle 
aeyrGHfer aerbeıüalne hiçbir ıuretl• 
mani almıyacakaa da, deaize olan 
yeglne mahreci üzerindeki, aadlaı· 

Beyanatta bulunan Nuri Said P&t& 
malarla mleyyet, hlklmraal haki• 
rından da aala vazweçemes. ,. 

Antika Mütehassısı 
Hırsızlar 

Gl&1kow1 10 (A.A.) - Borsa ajan• 
larından B. Con Holmesln, dün gece 

Viyana Üzerinde 
Alman Tayyareleri 

evine giren hıraızlar binlerce isterlin 
liraa•ndnn baıka, Van Dycke imaalı 
Uç tablo, Çin fağfurlarından ve fran 
hahlarındlln mllrekkeb birer de kıy-

metli koleksiyon çnlmıılardır. Hıraız
ların, çaldıkları eşyayı seçmek husu
sunda göster Jikleri it.nadan, nefis 
eserl•r mütehaııs.ıı oldukları anlaşıl· 
maktadır. 

Viyana, 10 ( A. A. ) - DDn, saat 
15 buçuğa doğru Viyananın ilzerinde, 
Gamalı • Nazi • baçlarıaı ırlJsterecek 
kadar alçaldan uçaD bU- Alman tay• 
yareal, uzun müddet Baıvektlet blnH• 
Ye San Stefan kiliseai etrafında dolat· 
mı ıtır. 

Geçen hafta, yine böyle bir Alman 
tayyaresi, hnn nizemlarına muhalif 
olarak 100 metreden aşatı bir irtifada 
uçmuştur. 

Bay M. N. un anlattığı hikaye 
bana bir masal gibi geldi, di· 
yor ki: 

- «Kadın evli değildi, fakat 
onu hiç tatmin etmiyecek bir 
adamın metresi idi. Günlin bi· 
rinde bu adam taşraya gitti ve 
gelinceye kadar bu kadının bizde 
misafir kalması muvafık iÖrüldlt. 
O akşam bizde otururken ilk 
defa olarak dizini getlrib dizimin 
ftzerine :koydu. Ben bu kadını 
çıldırasıya seviyordum. Fakat 
kendisine tamamen malik olur· 
sam sevgimin eksilmesi lbtima· 
llnden korkuyordum, dizimi çek· 
tim, ıncendl ve erte1l glln bizden 
ayrıldı. ,, 

Bu kadıa bir metreatir, 
sonra bana b• mektubu yazan 
erkeğin ailealnln evine kabul 
edilmektedir ye orada dizi
ni bu gencin dizine koyacak 
kadar HrbeaU bulmaktadır. Geli· 
niz de •Is bu laildyuln karıısında 
h&Jl'M cluymayıaıL Muhakkak biz· 
ele aile hayatı hazan lehimize, 
buaa aleyhimiıe çok dejişmiıtlr, 
fakat allaha ıtıklir metreı hayab 
yaıayan bir kadının bir aile mu
hitine lflrebllmeıi hentlt ldet 
olmamı ıtır. 

* Bay K. S. hakikaten kınlaca1t 

Rusya Napolwonun Atk Mektubl•n 
Moskon, 10 ( A. A., - Buradilrl Parla, 10 ( A. A. ) - Napolyonun, Mlllf Sosyallzm Ve Fuka· 

rabancı mahafil, Amerika rei•i cum• kanaı Marl Luiz.e yazmıt oldutu raya Yardım 
Avusturyada Oarbel HUkO· 

met Tahkikatları 

çir bidise karıısındadır: Se•diği 
kadın değrudan doğruya posta 
olmayan bir yere ıitmif, Bay 
K. S. dtt muatazam ııönderdiği 
mektublardao bir kısmının UçUn

cll bir ıahaın eline ıeç
tiğinl açılıb okunduğunu, bazı· 

la.rınm yırtılıb ba:ıılarınan tev
di edildiğini 6ğrenmif, soruyor: 
ne yapayım? 

-.,.. Runelt'ln Ruıyadakl diplomatik mektublar, milli klltilbhanede teıhir Berlin 10 (A. A.) - Milli ıoıyaliat 
~onso~osluk hizmetlerinin tahdi- edilecektir. Fnkalld• bir ehemmiyeti yardım cemiyeti, halkın y~rdımile 

Viyana, 10 (A.A..)-Yurda hiyıınetle 
lttiham edilen eski KOltür Bakanı ve 
Roma clçiıl Fon Rlntelen 2 martta 
divanıharb tarafından sorguya çekile
eektir. 

Hiç diyeceğim, ıevgillnlzln 

dönmesine intbaren muhaber ... 
yl basit bir kartpostala lnhl· 
aar etUrmek lazım. Fakat kanun 
muhaberenin masuniyetini klfldir. 
Fakat mektubunuzu açıb okuyan 
adamın bu hareketine tasdt etti
ğini nasıl iıbat edecekliniz?Sonra 

L.a • deaız Ye han ataıeliklerinin balı. olan bu mektublu 318 parçadır ılmdiye kadar 4000 fakir anneyi 
ıl Yılla dair verdiği kararıa, daha •• FraaH hlkilmiti tarafından, Lon- Hnatoryomlara yatırmıt, 393.522 ço-
hd• B M k 1 . flta ay olotofun aon 11utku ebada bir muattaa aatıa alınmııtır. cutu da tatil için öylere yer •ıtır· 

p nden oldutu kanaatındadır. mittir. 
Bir Deniz Faclaeı 

'~"•adan lnglltereye Rakoal Nasıl idamdan Almanyada l9slzllk 
l 0

1tomotlt Geliyor Kurtuldu ? Berlin, 10 (A.A.) _ Çok tiddetli 

Reykiavik, "İrlanda,, 10 (A. A.) -
lrlanda kıyılarında kayalıklara dltea 
Langanea adındaki inıriliz babkçı 
r•m iıinin 14 kiıilik mftrettebatı 
boğulmuıtur. "da 

011
dra, 10 ( A..A.) - Fran- Peıte, 10 ( A.A.) - Eıkl aotuklardan itsiz.lerin aayı11 396 bla 

lok Y•pılaııı dizel moUSrltl bir laalk ko111laerl Rakoıi'nfn mUeb- artmıt, yekin 2.953.900 il bulmuıtur. 
da anlatılıyor ki kadınla aranızdaki 
aık benll.z meıruıyet hallne ıir
memiıtir, o halde reımt bir te
ıehbnıt• bulunmak suretli• bu 
kadının bir metre1 oldujıınu na .. 
•I ilin edecebiniz. Bu, bir al· 
çakhk olur, elbette yapmazsınız. 

o11ouı b h'J!. f 9aa l k uraya ıetirllmiftir. bed ktırete ma Kumiyetlni te ıir ltalyada ı, Ve lfÇI 
"-

0 0
11loUfln tecrllbeleri yakıa- eden matbuat kendisinin dekuz Roma, ıo ( A. A. ) _ Haftalık it 

Parla Belediye 8a9kanı 
Yarah 

Pzria, 10 (A. A.) - Pariı belediye 
mecliıi reiai 8. Fonteno bir otomobil 
kaı.aıında bqından •e omuzundan 

... ~•Pılacakbr. Saatte 120 kilo- yıldanberldir hapiste yatmıf ol- aaatlerinin 40 a indirilmeai üzeriue 

olun.:.~llrat •ide edileceği limid mak 1ayesinde idamdan kurtul- kendilerine it bulunabilen iıçinin ... 
yaralaamııtır. ~tadır. dujunu yazmaktadır. ıay111 3 ıubatta 206.284 il bulmuıt:· ~ 

•ruk~ .. ~.~.~ı:::::::~~~-=-l!!IR!!~~!!llm!!~::::::::!:!.:::::;====::;~!!!!!!!11!!~~~~~::;~~=-:.:k~-b~,~~~~-a=b~~~~~--:S~e~lm::a~d~a~h:ız~la~g~en~·~ye~~d~ö~n-er~e~k~~b~u~cl~a~la==l~"=.an~d:a"!!!!""!'!'~d-U~ın~n~n=r,~b~u~l~ur. 
TEYZE 

it Hlk.ye arasında me tu tsşımıya " od kil . ..... 

GE 
madım. Unutuyor musun? ilk iÜn aıına çe mııti. Sesinin dııa· Kimden ne fikri beklemeli? Meae)e 

CEN ·z HA s k b d. idi de rıdan duyulmaması için de hemen meydanda: Kan ile oilu birlik 1 Y ROL UN J1 
Nejad bana me tu ver 1 

• • kapıya kapadı; çiinkll boğazına 
sana getirmedimdi. lbralumın hıçkırıklar dolmuıtu ve yalnı.z olinuflar, Selmayı açıkça tebdld 

..,, Yazan : Server Bedi 

..a liau_. 
~Oiru ı,. •uauyordu. Selma ona 

ır Uü adım tb• -H a. 
d.L- •yeli, açık alSyle o mea-uur otı ' 
llt-.nı Yok,.aı llatlme .aldırmaya 
P"'• nıı? )(Söyle! Zorun nedir? 
luhları aç Para? S6yle, mek· 
.. t l•tir 1 
vt ait ı ' • Paranı, cehennem 

lialüaıe yl 
ona iyice y ~~ •tıauyordu. Selma 
•n kısa Yold 

8 
'th. Bu 111eaeleyl 

rordu. Sea1.:0 halledeceğini umu• 
- liaydl tatlılaıtararak: 

lıll!lanı ' ıftyle ... Dedi ayıp-k ıenfn d . ' 
•rkesin bi •

11 
erdıa de para .•• 

•klını bil r 1 eti Yar .•• Parl için 
de~iJ Lı e 0 Ynabyoraun Ayıp • ... ı-ıaıt ık ... 
lira Verıe111 a ı . bu... Söyle ... Elll 

Lı 1. Yetıtir mi? 
ı-ıa ııne 

~lldifeye :evab ••rmedi. Selma 
Rakkaın[ tltrnağe başlamıştı. 
)acae: ana tesirini aörmek ihti-

- Alt •nı mı iatlyoraun? Dech. 

Halime yiae kunıldamıyor<!u. 

Selma bir kere baılamıt olduk· 
tan ıonra bu Ftlllnc mlıuıyedeye 
kendi kendiae bir mlddet de•am 
•ba•i• mecbur kaldı Ye ytb 
rakkamına kadar, derece derece, 
yllkMlclL Halimede lüç ... yoktu, 
hareket '"yoktu. Selma Jlz rakka· 
mını birkaç kere tekrarladı : 

- CeYab veraenel Yllz lira 
diyorum, utanıyormuain? Çekinme, 
ıetir mektublan timdi ylz lirayı 
vereyim, baydL •. 

Halimenln kolunu dnrtttl. 
Kadın batına kaynar au d&

kOlerek uykudan uyandırılmıı glbl.J 
sıçradı, ince kaşlarını yukan 
kaldırdı, gözlerini açarak : 

- lıtemem, diye bağırda, y&z 
değil, bin değil, milyon yeraeaı 
istemem. Ben oğlumu paradan 
daha çok aeverim. Yoksa ben 
meyaned dejllim. Kadınla erkek 

il t 1 w a razı oldum. k ı t w ediyorlar. Ya iıtedilderJ olacak, zor e pos acı ıg a ınca, ya aga yOzükoyun kapa· 
Meğer 0 aenden iltifat görmek narak, blingllr h&ngUr, katıla yahud da mektublan Tosun Beye, 
için bunu kurmuı. Sevdalı sana.. katıla atladL Selmamn kocaıına verecekler . 

_ Böyle alçaklıkla mı ? . 2 - '<erebilirler mi? O kambur yapar mı 
_ Ona alçaklığı eden elnaıt Nejad, ah, Nejad... Bntnn yapar, elinden herpy ıellr. O 

bir kere.. Tövbe rabbim.. OnWI bunlar hep onun için ve onun zaman kızılca kıyamet kopacak. 
bir kere •llcudllnll aakatlamlf ytlzDnden olmuştu. Fakat aidib Arbk ne olur, ne biter, Selma 
( amma tablati firbıdir dojruıu ); oaa bu felaketi haber vermek o kadannı dllşllnemiyor, bapna kan 
arbk 0 da n• yapaan? Hanım, lmklm var mı? aala, aıla.. Bunu çıkıyur, gözleri karanyor, ıakak· 
buna alçaklık demezler.. Se•iyor dlfllnmek bile Selmayı ç.ıldırb· lar1na kuvvetli bir ain yapıpyor ••• 
aenL. Bunun oere.11 alçaldık? Sen yordu. Halimen:n lirenc, alçakca Kaçmak, bu eyden, bu ıehir-
de gUl UatOn• gül koklayan ta• teklifini gidlb Nejada ı~ylemek den, bu diyardan uzaklaımak.., 

Ô ı ı k onun başının içinde velev mU: Nejadla beraber yüzlerce defa 
zelerdenıaln. Y e 0 maaa oca· kk ı 1-urduklan hulya... Fakat biraz 

k boylu va at, Ye •• silik ve yalancı • 
~·mnın WOa• 0 1ır1 f k b k d ' dddl dütllnünce bu da kabil de--·- ? a at u a ar aefll, adi bir 
Nejadı HYer mlalo hayalla doğmaaana, )'&famaıına ğiL Nereye ıidecekler, nalll ıe-

Halime Selmaya birdenbire meydan vermek .• Oh, aala, aala.. çinecekler? SelmanlD mllcevber-

·r'---mı d6nerek yalnız baıım F k N leri, pa.raaı yabancı bir memle-
JUY a at ejadı hemen, derhal, ede 

"e·ır· dl ı o and • k H li · "ğr ~•tte onlan bir sene ya idare .'' Y .. a ıurme , a menın ı en,. T b 
1 ita d dl ... ya etmez ••• Sonra hem 011111 eyıo _ lft• b6y • 1U nım, e • teklifini gizliyerek yalnız tehdidini ı · -M 

k k b " IÖ 1 k gittikleri yere kadar ge mıyec~· 
ya o zavallı argacı urgacıga Yeme ve Nejadın fikrini 6ğ.. ne mala? Selmayı ibtidat, seuiz, 
biraz acırım, yahud da bundan renmek latlyordu. Saatine bakb adeta barbar bir aşkla aeven, bu 

ki .. A .. n Hali tehidlikte bulqmalarına daha bır·. k d -'ere ,•..,.nra olaca arı gor"'"s ıı. • f Otello '--dar kıs anca ama• nw .., aaatten azla Yardı. .. k 
menin ıon ı6zll budur. Nejadan fikri... Nejadın fikri muktedir olduj'una tahmin etme 

Ve hızla ytlrliyerek merdiv•n· ae olabilir? Ba meselede en akılb kabil mı"? 
den indi. adamın dllflineceğl .. yleri aa 



Görünmiuen 
Adam 
Londraaa 

lniillerede .. Garnnmlyen 
Adam ,, lakablle anılan 111eıhur 
artiıt Klod Ren, altı ;;de' ı.r baıka 
memleketlerde ieı:ly~·du. Nihayet 
ge9CD hafta içinde tekrar Len· 
draya ielmlştfr. Y akıada bUyr.k 
bir filimde baflıca roll temsil 
edecektir. 

Klod Ren Wr In1ıiHz ılnema 
kumpanyaıile do!iıun ücretli bir 
mukavele lmzalamııtır. Bu IRU• 

kavele mucibiace maruf artiıtler• 
den Fay Vray ile birlikte Hk 
olarak 1'lyl g&en adam., fihniai 
çevirecektir. Bundan ıonra il~ 
filim daha çevirecek ve ylae se7a
bata çıkacaktır. 

Dolli Davls 
Eıki yıldızlardan Delll Davlı, 

geçenlerde bir arkadaşila hirllkte 
gezerken birdenbire ayajı kay· 
mıt, yere yuvarlaamıı ve dlıka· 
pağı fena halde incinmlıtlr. Bunu 
bir uğurauıluk olarak aayan ıtt· 
:ıel y!ldız, on tıç l(Ö• mtiddetla 
atudyoya uiramamaya karmr ver• 
miş, kumpanyanın bittin protaı• 
tolarma ratm•n bu kararını 
tatbik etmiştir. 

Polet duba 
Franı·z yıldızları arı>ıında 

fazla geveze ol<ırak tanınmıı olan 
Polet Dübo geçende Pariste ıe
zerken bir erkek kendisine lif 
atmıı, o ıırada bir polis memuru 
geç;yormut \•e Polet, kendiıine 

laf atan ııdamı pofüıe teslim 
etmittir. 

Altı Film 
ÖnümUıdeki lıkbaharda lnalllz 

kıralı Beşinci Jo.jun tahta çıkıtı· 
nın yirmi beıinci yılı kutlulana
cakhr. Bu mUnaaebetle muhtelif 
lngi.iz kumpanyaları tarafmdan 
Betincl Jorjun haynbna ve hü· 
kümdarlığına ald altı tane filim 
hazırlannıştır. Bu filimler kut
lu!ama gUnli bütün ln2iltere ıine
malarında göıterllecekmiı. 

SON POSTA 

Herkes lVJerak içinde 
Duilas Eski Karısile Barışmak İçin 

Teşebbüs Y apıyormuı 
Duilas F airbankı ile Marl 

Pikfordun boıandıklarını billyor
ıunuz. Eaasen birkaç yaldanberl 
biribirlerfnden ayrı yaıayan bu iki 
yıldız hakkında mahkemenin ge· 
çende vermit olduğu boıanma 
kararı klmıeyl hayrete dlişllrme· 
mittir. Hatti bu boıanma karan 
Holivutta dedikodu mevzuu bile 
olmamııtır. Ancak birkaç ıü• 

evvel Amerika ıazetelerlndea 
biri, heı·keai hayrete d81Uren bir 

haber naıretmlttlr. Bu haber 
ıudur ı 

11 Geçenlerde Loı Angelaa 

ma!akemeal Duılaa ile Marl Pik· 
ford llakkiıada boıanaa kararı 
Yermişti. Fakat bJz ıırar ile 
ıöylüyoruz ki bu boıanma kararı 
Duğlaa'ın fena lıalda caaını ıık· 
mıı, onu çok derin bir teeulire 
d81Ur111U1ttlr.Bu teuıttr neticuinde 
dlr ki Duj'laa etki karıaı Marl'y• 
bir mektult yazarak, ıayet kuıu· 
ru varaa affedilmesini rica etmlı 
ve tekrar evlenmeleri tekllflnne 
bulunmuıtur. ,. 

Hollvud'da bir bomba patla· 
ma11ı te1lri yapan bY ltaberden 
ıoıara ıazete ıuau da llAva ediyor: 

11 Fakat Marl Plkford bu mek· 
tuba cavab vermemlıtlr.,. 

Şimdi gelelim HoliY11dı, bu 
laaber Amerika ıazetHlnda çakın· 
oa batan yldızlar hayret lçlade 
kal•ıılır ve birblrlerile mliaaka· 
ııya baılamıılardır. Dljer taraf· 
tan Mart Pikford, keadiıine aabak 
kocası tarafından b6yle bir mek· 
tub göaderildltl haberini t•kzib 
etmiı, hiç mektult abnadıj'mr, al· 
ıa da kabul etmiyeceğlni ı«Sylee 
mittir. 

Bu tekzibe ratmen ıinema 
ilemiacle lld eıld yıldızın tekrak 
barıttb banımıyacakları dediko
duıu dallanmıı, budaklaa11111tır. 
HerkH bunu merak ediyor. 

Biz da topuna birden Allah 
akıllar veraia demekten kendimizi 
alamıyoruz. Merak edecek baıka 
t•Y yok mu 11 

Duılaaa aJd yeıal bir habere 
ielince: Duflaa Fairbankı, yıllar 
geçtikce biraz daha ihtiyarlıyor. 
Birkaç aeae ıonra adamakıllı ve 
akaaçla bir ihtiyar olaeatına 
hiç 1Uphe yoktur. Fakat buna 
ratmen durmadan filim çevirlybr. 
Son olarak, güzel yıldızlardan 
Gertrüd Lanenı ile birlikte 
" Çingene hayatı ,, adındaki filmi 
çevlrmiıtir. Hattrlıyacaksınız ki bu 
mevzu eskiden de birkaç defa 
fı)me ahnmıttır. Fakat bu aefer 
Duğlas tarafınJan çevrilmif olan 

~ubat 11 

,...lb4NNHı•OGıA&<Mte~H;G&oe••••••••e••••••••••v~•••u•••91 .. 

ıMarleli 
Ditrih 

~·nema yıldızlığmı hakiki bir 
.nkirhJa ulaıtıran Alman 

yHdızı MarJen Ditrih'i burada 
ıon çevirmit olduğu 11 lspanyol 
kaprjıi ,, filmindeki kıyafetile 
sıörUyoraunuz. Marlen bu yeni 
filiminde de, öteki fllimlerlnde 
olduğu gibi bütl\n san'at kabili
yetini göıtcrmiıtir. 

J 

··k~~-;j~·i;~·i~·;·····~~·ki·i;;1~~·····~i;ı;;;i;·· 
daha mükemmel olduğu söyl~ 
niyor. 

Beyaz PerdedtJ 
Gördüğümüz 
Yıldızlar 

ibe bualin de tanıdığıaıı 1" 
dıalardan baıılarH1111 hal tercOııır 
leriai aalatac:atıa. 

Arman Beraar - Franıız erkek 
yıldızlarılllll hayli tıa alnııı olar 
larıadandır. Pcriıde doğmuı, Uk 
tahıilial yaptıkdan ıonra kon .. r• 
vatuvara ıirmittir. Bnrada iyi çr 
hıarak iklncililııle çıkan Arma•• 
derlııal büyllk tiyatrolardan biri 
tarafıadaa lkiaci derecede rollet 
içia anııja edtlmiıtir. 1902 yılır 
da da tiyatrodaa ılnemaya ieçınil, 
ilk o&.rak 11Üç ailihıor,, fllmiad• 
bw rol almıtbr. Arma• Ber11ar selli 
film zamanında da muvaffak olaılll 
ilk olarak .. Parı.,, adındaki 1eıll 
filimde baıhea rolil te111ıll etmiıtlr. 
Ogftn buıftn 20 kadar aeıll 
filimde rol almıı olea Armaa 
ölecail atı•• kadar llnemadan 
vaııeımlyecejinl ıöylemektedir. 

Allı Tl110 - Gtlıel Franııı 
yıldızlan araıında ıan'atkirJı4 

j1yle de t&lıret bulmut olan Ali• 
Tl110 nun aıll lıml 11 Hermlnl ,, 
dlr. Bu gbel kız ilk olarak kO
tlk yqta tiyatroya lntiıab etmlft 
çabucak töhret kaıan1n11 ve •• 
meılıur muharrirlerin y&lnek eae,. 
lerlnde bat rolleri temıll etmiıtlt. 
Bu gUa Paramunt n•panyası• 
nıa Pariıtekl ılnemaaında çalııa• 
Aliı Ti110 ıon olarak 11 Kadın• 
lar kompartımanında oynamııtar. 

Aliı Ti110 diyor kiı 
11 

- Bence aan'atla ıin.emall 
1 

ve ya tiyatrosu yoktur. Bu ae•ı 

bebla ıerek tiyatro, gerek ahir 
ma olıua, nerede Upİme muvafı~ 
bir rol teklif ederlerse kabul 
ederim.,, 

KrlıUyaa Delln-11Dilber komtkt 
lakabım almıt olan bu ıttsel 
Franıız kızı, dlnya ılnem• 
aleminde keadiılne hayli ıahr.t 
temin etmiıtlr. ilk olarak Parı.t• 
Pale Ruvayyal tlyatroıuaa intiaab 
etmlt ola• flıel Krlıtlyan kıı• 
bir zamanda ylkaek kablllyetidt 
bir artfıt oldutunu iıbat etti. Et 
ılyade komik roller temıil eder•~ 
komiklltf kendiılae blr huıuıiy.I 
yaptı. Bu,Ua slaama rejisörleri b• 
ylikıek ıaa'atkir kadını el llıtlllt' 
de tutuyorlar. 

Kari Briıaon 
Hollvuddakl erkek yıldıı19' 

araaında çok liyakatli ve maba' 
retli bir ıtıvarl olarak töhrct b4a' 
lan Kari Brl11on, ıeçenlerde of 
1eklz erkek yıldız araaında bir al 
koıuıunda blrlcllf ği almııtır. 

Hanri Gara 
Franıız erkek yıldıılarının d 

meıhurlarından olan Hanri G•'' 
yakında Amfftriyon adında y.ı' 
bir filim çevirmeye baılayacaktı1 

Bu flllmde giyeceği elbi•:; 
aaçmek va beienmek için H• 
Gara tamam bir hafta uğraıJlll; 
bu mDddet zarfında 138 kat • 
biaeyl tecrllbe e\mittlr. 

Hayvanlar Filmi ~ 
Amerika filim kumpan1.,1 

larından biri, kahramanlar• ~ 
artistleri yalmz hayvan!•' et' 
mUrekkeb iç filim çevırlll ııtl 
karar vermlf, bu husuıta "!~f il• 
hayvanat bahçelerinden bır 011 
mukavele imzalamıştır. KuınP•yeoJ 
direktörüne nazaran bu aıiı-' 
filimler bUyUk bir rağbete J1l 

'llacakbr. 



SON POST l"t. 

Bayram gelmiıtl. Babaıı, Afacanın ne yaptığını 
Afacana babası kllçUk bir görmek için oda kapııına geldi, 

aandık içilıde birıeyler getirmişti. uıulca kanadı açh ve içeri bakar 
Afacanın yüreği hopluyordu : bakmaz çığlığı ba1tı: 

- Acaba içinde ne var ?.. - Neeee, aman yarabbi, ço-
diye yerinde duramıyordu. · 

Nihayet baba11 eline çakııını cuk çıldırmlf 1 
aldı, ya•af yanı ipleri kesti, ka- Avazı çıktığı kadar haykırıyordu. 
paj'ı ıçh ve 11ndıiı birdenbire Bayan teyze de koıtu, geldi. 
Afacaıun 6nllae boıa:ttı. O da laall görünu avazı bastı. 

Afacan seYincinden deli olacaktı: ÇUnkU Afacan bütUn oyuncakla· 
Bir ıürll oyuncak.. Yığın yığın rını paramparça kırmıf, dökmUı, 

oyuncak. Şimendiferler, arabalar, hurduhat etmiJtl. Bir tek aağ'lam 
otomobiller, tayyareler, Yiipurlar, bir ıey kal~amııh. ,.. 
tramvaylar, bebekler, aakerler, Babası bıddetle haiırdı: 

- Nedir bu hal ?. Demek 
t:... . 

poliıler, •eler de, neleri.. bntun oyuncaklarım kırdın ha?. 
eı. - Sen gal.ha kir deiilıin?. Bakıaaa gazote Oyuncakların İçinde bir de Afacan elindeki çekici ıö•te- Buırtın moktebten kaçnıııa benziyorsun 

b~<>rıun. , çakiç Yardı. Afacan bepıinl aldt, rerek cevab verdi: Afacaa, yllzllııdon olıuyorum. 
~ Okumu} erum ki, yalnız reumlerine bakıyo- oda11na kapandı, oynamtya bar - Hepıl deiil baba, bak - Y anht okuyorsun anne, o ylz, evvelki ılln-
~••••··~·~~•••••............,•••••••••~~~~~~!~~!!'!!~~:!!~~=~:'!!~~ •• !:~!~.~·!!=!" •• ~~r:!:!'.~ ............. "!'.,!.':~!'!~~.~~~.~:!.!~: ••••••••.••••••••.• ~ 

Aptal Atın Hikiyelerl Silihl•r 
ı. .\faeanın kliçlk kardeıl .... 

Yarak balaaaına ıeldl: 

~ - Baba, aj'abeyim benim 
t0p~~ ıilihları•ı, tabancamı 

•ru•ı, kılı•clarımı alciı • 

... Nacaa kapuıla11 bıtaaı çıkar
~fb: 

. ...-.-..-~~ 
d - Btı,11c 
h •1'• 11\cı le •nae, artık •utfata 

U lcOçQJc e . bir iıke•le alalım, 
Yatanııyor r 11k•11ale çlrDmDf, ite -......._.:_ ... ........... .......... .............. --..... -

kAz 
1) Bahası b' d 

0 ktor k ır enhire h11talındı. •tr az •uyu 1
• Bir k Çorba taniye 

Afacan kn az keıınek Jizımdı. 
de b rnese k 

ıçak b' 0ıtu, bir elin· 
l>arçıdarı, " ırd elinde de ekmek 

ar 1• 

- Çabuk · 
Rece kah gel kumrucuğum 
tel d "eaJtını k ' 

e \'ereyim! .• ço bekledin, 

Kuş Olmak istiyorum ! .. 
Kaaadım olaa uçaam, 

Bulutlara ulaıum, 

Durmadan uıaklaıaam, 
Kut olmak iıtiyorumf •. 

~~~~~----~~-~~""7" 

Kim bilir ne ıüzeldir, 

Gökler, hana özeldir, 
Kanadım tıpkı yeldir 

Kuı olmak iıtiyorum! .. 

Uçarken dat kllçllllr, 
Sular, çaylar büzll8r, 
Ah uçmak bir IUldldUr 
Kut olmak iıtiyorunıl.. ' 

Sun• 
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Kaz/ar Ve Balıklar 
Çooolc eıklden Anadoluda bir 

Kavakbdere yardı. Bu derenin 
ıuyu tatbydı. Yaz kıı durmadan 
akardı. lçl11de birçok renkli 
balaklar, böcekler, lmılar, kazlar, 
6rnelder ytlserdl. Sıcaklar bastı· 
nnca derenla balıkları hemen aya 
~ıkarlardı. Su IİneklerJ, kelebek· 
ler, bacekler a•larlarch. Yiae bir 
ıBn beı oa ltabk bir araya ıeldf. 
Kavaklıderenln aulan Uıttınde 
böcek araıtırmıya çıktı. Uz11a 
mlddet dolaıtılar. Fa~at bir tDrlü 
yenecek bir böcek, ıuya dltmlı 
bir et parçası bile bulamadılar. 
Açtılar, kannları zil çalıyordu, 
baıları dönl\yordu. Böyle aç 
durmak ta laani olur ıey: miydi? 

Nihayet bır 11zhk 6eft•de11 
ieçerlerkea balı ldardan biri : 

- lıtef. Dive baj'ırdı. Su Ilı· 
tünde beyaz bir peynir parçaıı 
yüzllyordu. Balıkların hepıi birden 
peynire doiru koıuıtular. Fakat 

0 urada peyniri l'Öre• iki baba 
kaz cia, 0 tarafa doj-ru ıeiirtmiı· 
lerdl. Şimdi balıklarla, kazlar 
araaıada: "Sın yiyecekıin, ben 
yiyeceğimi,, Kavga11 baılamııtı. 
Biribirlırine dit ıeçiriyorlar, kaz· 
lar bajırıyor, balıklar kıvranıyor
du. Bu ıırada uzaklarclaa bir 
çaylak ıısrnndll. O da sabahtan• 
beri açtı, karnına bir tek şey 
ıirmemitti· Balıklarla kazların 
kavsıaıını ıısrünce bir kurnazlık 
dDınadD ve kanatlarını ıUzerek, 

auyun Bıt yanındaki bir •i•ca 
kondu: 

- Heyyy, kardeıler, dedi. 
Neden ka•ıa ediyoraunuı? .• Mesele 
nedir, anlatın bakalım! Balıklarla 
kazlar çaylatı ıörthıce onu ara
lannda hakem yaptılar •• dert
lerini anlattılar . 

Kurnaz çaylak: 

- ~e~lli dedL Şimdi alze 
bir teklıfnn var. içinizden b. 
balık kendini karaya atacak b~r 
kaz da suyun dibine dalacakİ 
içlerinden hanalal karada vey • 
ıuyun dibinde kalırsa peyni: 
onun olacak? 

. Kazla~la, balıklar bunu kabul 
ettıler. Bır bahk kendini karaya 
ataı: atmaz, susuz dayanayım 
dedı, öldü. Bir kaz da su<ia 
ha•asız durayım dedi boğuldu, 
ölD suyun tııtllne çıktı. Çaylak, 
balığı da, kazı da peyniri de 
oturdu afiyetle yedi. 

V•dad N. 

Fareler 
iki fare, bir peynirin ba11aa 

oturmuı konu9uyorJardı. Biri 
dedi ki: 

- Ben bUyGyllace kedi olmak 
lıtiyoruml.. 

- Nedea?. 

Hayır anneciiim, bu oyun
cakları babam bana almadı, ben 
babama aldım 1 •• 

-··························-···················· .. ········• 
Araba 

Muallim Afacanı dene kal
dırdı: 

- Sana bir cüm!e ıül'yece• 
ğim, bunu tahlil edeceksin. 
" Ben:m bir atım var!. ,, Burada 
atm mütemmimi nedir?. Afacan 
birkaç dakika düşündO, ıonra 
cevab verdi: 

- Araba!-



8 Sayfa 10" POSTA Şahat 11 = 
-=~~~=====-=c-==-=-=-=-=----------------=-----===---=-==-==-=-=---=-,ıı-=----====-=====ıı:==-m::z:::=z::===========-

BU y U k reslmll roman•-----. 18 ~----• Ya.ra• ı Sermed Muhtar Alua 

Ye • Ze • 
1 I G .. NÜ L BiR OLUNCA .. 1 1 er 

iki 11 - 2 - 935 Samanhk Seyran Olur 1 ~---•"' Ba on 
v cuga iyi Bir isim •• 

Almanya, Çok Ku retli 
Daha Yaptırtmaktadır 

Biraz esmercene amma şlpşi· 
rin ... Kıvır kıvır siyah saçlar; kara 
boncuk g ibi gözler; tombul tom• 
b ul yanaklar... Kuzguna yavrusu 
g üzel gelir derler amma öylesi 
değil. Görenin, canına ıokacağı 
geliyor. 

Konacak isim keyfiyeti mübi• 
• min mühimi. Zira böylelerine her 

ad takılmaz. 

DlişUnmUşler, taıınmıılar. 
Acaba Yaşar mı koysalar? •• 

Diyecek yok fakat bUyllk ıöze 
tövbe, dünyada olmaz. Recai bey• 
lerin torununun adı; bunlar da 
kaç senedir dargın olan kimseler. 
Temel koysan hem erkek ismi, 
hem de kalaycıların, kayıkcıların 
adı. Çocuk oğlan olsa Hayati 
fena değil,~ fakat kıza yaraımaı; 
Hayatiye Hanım dersen ne blçim
ıiz şey. 

AtA Bey günlerce, (kamua) u, 
( Ahteri ) yf, ( Lehçel Oama• 
ni) yf, "fetva,, kelimesine! kadar 
(Lugatl Naci) yl, (Meıahlrltnniıa)y1 
karııtırmıı, koca eaericedld kA· 
lıdının dört tarafına belki yUz elli 
tane isim yazmıı, bir tOrltı birini 
beğenemiyor. 

O gOnlerde, yine aldı isim 
aramakla meşgulken aelAmlığa 
misafir geldiğinJ haber Termitler. 
Geceliğin llstnne knrkllnO a-iylb 
inmiş. 

Biraz laklaktan sonra tayJaya 
başlamışlar. Beyefendi, zarı atıb 
pulu silrUyor ısmma fikri hAIA 
kızına koyacağı isimde. 

Misafir ( hepyek! ) der demez 
Ata Bey Yar kuYvetlle bağırmıı: 

- Buldumf.. ekmel .-e elya· 
kına destere1 olduml bundan 
böyle Dürdanomin adı YektadJl'f. 

Dürdanenln de uğuruna ba· 
kın. Bu sefer de, annesinin yedi 
döşeği yine ortada iken, babası 
rUtbeisamiyei vezaretle bekam 
buyurulmamıı mı?... Konak, öte• 
kileri gölgede bırakan bir sevine 
ve ~enlik gulguleai içinde kal· 
mamış mı? 

Yektaya ne mUşkOIUlar, ne 
intizarlar neticesinde nail olun
duğu anlatıldı. O, radde bir 
dikkat ve ihtimamla bftyOtülmOı, 
6yle bir HYgl ve y8z veriıle boy· 
beraber edilmlıtl ki emsaline 
t111adfif olunamaz. Binaenaleyh, 
haabanın ne malın glSzll olacağını 
dOşllnlin. 

Nazlı mı nazlı, ıımank mı 
ıımarık. 

Şeklfnl tarif edelim: 
Anneıl gibi duru beyaz, ba· 

bası kadar da kara yağız değil; 
lkiıi ortası, buğdaysı bir ten. 

Boyu uzuna yakın; omuzları 
eeniıçe; beli ince; kalçaları taş
kınca... Hasılı mUtenaslb bir 
endama malik. 

Kaşları, gözleri babasınınki 
gibi kara . . Göz kapakJarımn alh 
16lgeli... Vakıli sürme var, o da 
dağılıb yapılabilir amma 8ylesi 
değil; bununki kendinden, hak 
yapısı. 

Burnu, ağ:r:ı, kulakları anne• 
ıfnin a) nı: KUçUk, biçimli. 

Esmer teninde pembe pembe 
duran yanakları, uf acık ağunda· 
ki inci dişleri, dolgun ve kırmızı 
dudakları ona pek yaraımada. 
Kıvrık kirpiklerinin arasındaki 

civelek gözleri cin gibJ bakmada. 
Muhakkak ki çok kanı sıcak, 

ıoku'gan, girgin, zeki ve kurnaz• 
dı; daha doğrusu afacandı. 

Şöyle bir bakışta • belki de 

-ı~. 

1 

Yektanın çocuklufu 
buğdayııhğından • ( huri mi bu, 
yokıa tasvir mi ? ) diye ağız açık 

katlacaklardan değilae de ayn ayrı 
gözden geçirirsen her tarafı gU
zel, mUtenaaib ve kusursuzdu. 
Tavn, muamelesi, ıöıO, yani he
yeti mecmuasile en dilberleri 
ıolda ııfır bırakırdL 

Okuma, yazmıya, tahsile mah
ılle gelince: 

Devrin biltUn paıa kızları gi
bi o da evvela aminle mektebe 
başlatılmış, mektebe gönderilme
yib hoca efendi konağa devam 
ettlrilmiı, clifbeyJ, (Amme) yi, 

- Bu Hicaz ağır aksak, Ata~ 
Paıanın şarkısıymış! 

- Deminki dUyek ferahnak! 
de Ata Paıa uydurmuıl .. 

- ŞimdJ çalınan katakofti 
hlluam da onunmuı ayoll. Gibi 
rivayetler aDrUb giderdi. 

Paşanın oldukca fransızcası da 
Yardı. Mürebbiye madamı görür 
görmez karşısına çekmiş, dlıkura 
gfrlımiıti: 

Evltidcığının darıdünyada bir 
taneliği; ailenin kalbgfthı, ciğer 
paresi olduğu; varın yoğun onun 
Ustüne durduğu; uf demesine bile 
kıyametlerin kopacağı. 

O zamanın bu makule madam· 
larına söylendiği gibi öyle (eti 
11enln, kemiği benimi) deylb eline 
teslim etme, karyolasına odasına 
yollama, yetimhane hademesine 
bırakılmıj gibi bir hale sokma 
kat'iyen olamaz. 

Fazla ıefkat, muhabbet ve 
itina ile hllyUtilldUğü için tabia· 
tile bir u naılı ve titiz olacağı 
tDbhesizdir. Bunu her an nazan 
dikkatta tutmak, bir dakika blle 
habrdan çıkarmamak. 

Elden geldiği kadar yüzüne 
gUlmek, mizacını kollamak, hep 
ukıamak ve ar:ıusunu yapmak .. 
Her dediA"ine: (Eveti) demek; 
istemediğine: (Peki, başllatDneQ 
ctevabını vermek. 

Fransızca öğrenecek diye tlzlll· 
mesinin, sıkılmasının Alemi yok .. 
Gramerdi, dikteydi, kaligrafiydf 
deye çocuğu bunaltmak, hasta 
etmekten elhaıer ... 

(.Arkaaı Yar) 

f ___ s_po_r __ ~ 
söktükten sonra o zamanki (Men· 
ıei muallimin) mezunlarından bir 
efendicik tedarik cdilib alt tara· 
fını 0 okutmuştu. GUneş • F lemenk Mekteb 

Kıraate kelimelerin başını Gemisi Maçı 
gözfinü yarmaz, imlida harfleri Şehrimize gelen Felemenk 
karıştırmaz, kara cümlede pek mekteb gemisi Hertog Hendrik 

takımı ile Glineş takımı arasında 
yanlış yapmazdı. dlin Taksim Alanında yapılan 

Zeplin Dalonu Amerıka utuklarlDda uomıya iıuırlanırie.n 

Berllnden yazıyorlar: ÔnUmUz· lorl 1aatte 130 kilometre olacar 
deki ıonbaharda Graf Zeplinin br. B&ylellkle Almanya ile Ri<>"de 
yerini tutacak bUyUk bir hava ge- Janeiro ara11nda tıleye• zepÜ' 
misinin yapılmasına baılanacakbr. poatasınan 1eyahat mUddeU yarılll 
Şimdilik Iıareti •L. Z. 130,, ola- sılln kısaltılacaktır. "L Z. ı29ı1 
cak ve vaaıflan, yapısı bitmekte de ~ yataklı 1olcu kablaa11 ., 

olan 111... Z. 129,, un eıl buluna• 42 mUrettebat bulunacaktır. fre-
caktır. L. Z. 129 yakında çalış- derikı hafenden Rio de Janeiroy• 
mağa başlıyacakbr. Şu hesabca kadar bilet parası 1500 ınark 
1

0

onbaharda yapılacak olan Zep- ~yani takriben 750 Ttırk liraıı) 
lınle beraber Uç buyuk hava ge- olarak tesbit edilecektir. 
misi elde bulunacaktır. Maamafih Bu iki zeplinin birine Adod 
7 ıenedenberi bir milyon ldlomet· Hitler Ye diğerine de Hind ııburg 
reden fazla yol yapmıı olan Graf adlannın verilmesi dUıUnUlmiif" 
Zeplinin bu yeni gemiler yapıhnca de Almanya hUkfımet relsiaill 
iıletmedeu çıkarılması dUşUnlll· k J .. 

İlminin nakil Yasıtalanna onu 
mektedir. Bu yeni zeplinler Graf ı I" 

masına taraftar olmadığı an aıı Zepline bakarak daha mlitekA· 
mtldlrler. mııhr. Buaun ftzerine hava por 

Graf • Zeplinin motörlerl 2200 taamın başlama ve bitıne noktalatl 
be}gir kuvvetinde olduğu halde g5z önünde tutularak birine frr 
bunların kuvvetleri tabit gidişlerde derikshafen, öbllrllne de Rio·de-;a-
3600 • ve &<>n sliralie de 5500 neiro ıehir adlarının verllmeıl k• .. 
beygiri bulmaktadır. Tabii sürat· rarlaşbrılmıştır. ~ 

ulgar Dostluğu •. 
Zamanın modasına riayet ıart mtııabaka 2-2 berabere netice-

ya. Eıi emsali gibi Fransızca öğ- lenmittir. Felemenkliler atletik ( Ba4tarafı 1 inci 1nzde ) 
renmesl, piyano çalmıııı da IAzım l f ı 

bu hücumları aUIUnc bulmakt•1 

bir akşam gazeteıi de bilakis pelı 
ciddi talAkki etmektedir. 

vlicutlu, koıma kabiliyet eri azla komite ve bunların gazete erine 
değil mi? ... Bir misafidiğe gidiş- uzun vuruşlu oldukları için bu lft.yık oldukları cevabı vermiştir. 
te veya misafirlerin konağa bu· neticeyi almıılardır. Sen miıin bunu yapan. Kambana· 
ruşunda, bt\yUk velime cemiyet- lnglltere • lrlanda • Ru§bl da GJeb Glebof isimli eski Türk 
lerinde, Beyoilu mağazalarında Maçı Bulgar cemiyeti azasındno bir zat 
biilbUI gibi Fransızca kooUfması Londra, 10 (A.A.) - Viken· almış kalemi eline başlamıf kU· 
elzem... Çetid çeıld elmaıları, hamda oynanılan uluslar arası flirlere, Filibe ve Kaznnhk taraf· 
Guguruğunun ıekli, saçlarının tuva· Rugbi maçında lngiliz takımı, larmı Bulgarlstandan istemiı olan 
leti, çarşafının ve elbisesinin şa· lrlanda takımını 3 e karşı 14 İstanbullu sabah gazetesinin 
tafah kadar bu sUslere do ihtiyaç ıayı ile yenmiştir. yaztcısı, ne şimdi, ne de evvelce 
Yar, hem de mUbrem bir ihtiyaç. Kapah Kortta Tenis bir Türk - Bulgar dostluk cemi· 

Yekta dokuz on yaşlarında Pariı, JO (A.A.) - Kapalı yetinde aza bulunmadığı lçio, 
iken, Asmahmesclt ıokağındakl kortta tenlı Fransa şampiyonluk onu şiddetle ittiham ettirici bir 
madam Filornenin müstahdemin müsabakasının çift erkekler ara- mahiyet alamaz. Nihayet ve eğer 
idarehanesinden bir mürebbiye ıında verdiği nellce şudur: varsa yanlıt görüıllne verilfr. 
tutulmuş, konağa getirilmiıtl. Ma· Finalde, Borotra il• Maı·sel A•ukat Gleb Glebof ki gfıya bir 
dam Katerin, kırk lorkbeıHkdf. Bemar, Marten Löjey ile L .. D6rll, TDrk dostudur, fstanbulda, BuJ.. 
Babası Malta, ana1ı da ~ya Fran• f/7, 416, 614, 614 yenmiılerdir. gariıtan aleyhinde bir yazı çıktı 
ııımlJ. "~-· - =-- ~· · ·- • - diye bu derece mi TUrk dllfman• 

Ata paşa 6yle pek alaydan r iM lığı yapmak lizımıelirdi? Şu bal 
yetiıme pataJardan değildi. KAtib, T A K V bu adamın, Tnrkiyeye yllklemek 

mlinşi, hatta ıairdi. (kefidtf allkl Gnn PAZARTRSI Kasım lıtediğl gizli Bulgar dnımanlığı 
nazm) eylediti birçok gaz.elleri, 28 11 

ŞUBAT 935 96 duygularının aynen kendJıinde 

"Ve Gleb Glebof TUi"' 
kUn, evvelce hınstlyanbt• 
yaptığı gibi yatağanı tekr~ 
kaparak eıki zulUmkir bidisel• 
ihya etmeyi dUşlindllgilnU, lçio~ 
yqadığı r jlmin Tnrk için Jıiçb t 
ehemmi yeti olmadı~nı, binaen al~ 
latanbulda çıkan o yazıların mlı• ~ 
addedilmemelerlnf, bütün ~u~! 
nn, 1912 harbini (Balkan muna .. 
beıi) Tllrkiln unutamamaıındl' 
ileri ıeldiğlni kaydetmekt~_ı.: 
daha bir hayli kaba saba ~ 
den 11onra şunlan ıöylemekte'1' 

"Tftrklerdeld bu basta psiko~ 
yaya karşi koyabllnıek ve BUJS~ 
vatanının akıbetiıü korumak il' 
iÖztıınUzU açmaliyıL., ı.-4 

Son Posta ı Böyle bir ·~ 
elbette ki hitab edilmeye Jj~ 
değildir. Böylesine ıadece b 
denir. .~ 

__ -rrtı.,..-.-... ~-· •• • ·- •• 1 1 ::::11 ............ 

kıt'alan, şarkıları vardı. Rubaile· ve TUrkiyeye müteveccih bir 
Arabi ~ Rumi b '------------- .,,, rin çoğu, kalem efendisi hanende 7 Zilkade uss ~ 29 2 el Klnun 195:5 Bulıar dUımanlığı şeklinde u• Zehlrll gazlardan korun,,...-' 

Konferanslar 

beyler canibinden gazel tarzında Esant ~ t lunduğunu kabul etmek lA.zım· Fen FnkQltesı·, On"ıveraı'te koPf-''..-Yalıılt Eunl Vaaall Vakit s=::=- aaa .. .,... 
okunur, şarkıları piya1anın maruf gelir. Bu Gleb Glebof denll•n aalonunda, zehirli gaslardau ııot .a1' 

aı... ı 25 7 02 Akı•• 11 - 17 36 b d1-dikten ,.. 11aı talamlan tarafından fevk ile Ötl• 6 48 12 28 Yatıu 1 s2 19 07 adam, lr s1ra ya•• lA mak için, bir aeri konferan• t;,.., 
çalınırdi. ikindi 9 41 ıs 18 fmHk ı ı 44 ı 24 sonra ezcümle eliyor ld : etmlttir. Konferanslar halka ın• 

Ağızdan ağızaı '===-======;;::;:;;;;=--=-=-,...1 u Bir Bulgar ıabnh aazeteai, olacakb.ı. ~ 
============================-==~r==============-=====~ 

Y I L D I Z BUtnn Lıtanbul balkınıiı Mtıjde 1... Mtijde 1... ~-·,-·.-.--------..,.1 
ş O P E N 'in A Ş K 1 ~ E K M. E. ~ Ç i K A D 1 N 

Senenin en güzel ve en hlısi 2 filmi birkao gün daha temdıd edıldı. 

~; ... ---------! H Nazara dikkate " Tek bir saz 1 bu fllmlerl görmlyenler g8renlere ddnı,sın 



iTTIBAD ve 

SON POSTA 

Nıuıl Dold• ? .• 
Na•ıl Yaıadı ?_ 

Nasıl Ôlda? 

Cihan hır~ini idare eden iç mlhim Iİmaı (Sağda) ceııeral Ludendorf, (ortada) 
imparator Vilhelm, (Solda) Mareıal Hindenburg 

Jeci bir akıbete terk edilmrmiftl. ı •ilkip te kalkacak•ıııız. Ne zaman 
Hu vaziyette, galib cHlımanlardan bu hibı pfletten uyacakıınız ? .. 
•ulb fıtiyebilmelc için, herıeyden Cennetmekln, Sultan Mebmed 
eYvel: Retad Han gibi Deryifnibad 

- Veyi mağh'.iblara !.. bir padiıahı esareti altına elan, 
D~ıturunu kabul etmek el- Ye merhum ve milıarOnileyh baz· 

zemdı. Buna binaen, Ttıkell hey- retlerini iğfal ederek malca 
· · kil d h mı etim teı e en zevahn emen celili haAfet namına 'h d 

hepıf de tereddUd lçindelercH. Ce- bayragvını cı a 
aç.an bu t•rzemel 

reyan eden mlzakere geç vakte btdJn otuz iki doveli ecne-
kadar devam ettiji halde belli biye ' Ye muazzama ile harb 
batlı birıeye karar verememiılerdf. 

edeceğiz diye, milletin malını Fakat bu kararaızhk, vaziyeti 
bir kat daha mUşkfilleştiriyordu. yağma ve evladını ifna ettiler. 

Dört sene zarfında bu zümrei Sanıfir dolayııile matbuabn bOyük 
bir ketumiyet gl5stermeılne rai· ıallmanenin keyfine kurban ola-
men, •azlyetia feeaatlal lıiameden rak haki helAke Mrilen ve zlm-
efkln umumiyede, gittfkce artan reJ ınhedaya iltihak eden ewlAdı 
bir 18bıraızlık ve asabiyet garo- mnslDminln adedi, tam beş mil-
nftyordu... Bulgarların mntareke yonu buldu. Asırlardanberi dos-
talebi ıDyu bulduğu gtındenberl, tumuz ve hayırhabımız olan lngil-
hemen her gece lstanbulun muhtelif tere devleti fahimeai ve FranH 
nmtlerfnde, köıebaşlarına ve cami hDkfımeU muazzamaıı ile bizleri 
kapdanna yaftalar yapııtınhyordu. adunO ekber ettiler. AYUsturya 
Hemen birbirinin aynı o!an bu yafta· hnkumeti gibi tar~hl bir dDıma-
Jar, vatan dOımanlığınm en ıllflt nımır, Almanlar gibi Anadolu ve 
ıeklinl gösteriyor; ıaraym, Beyoğ'- Bağdat YilAyetimlzi yutmak iıtiyen 
lunun malum olan gizli feaad ocak· bir hükumetin davayı batıllarana 
larımn ve bir de iğrenç muha· lftirak eylediler. Daha nezamana 
Iefetln birleıtiğini hiuettirlyordu... kadar bu farmasonların bu yahudi 
Memleketin ~11 aiJr bir itidal dönmelerinin ellerinde şerJerine 
•• ıliküna muhtaç olduğu bir alet o!aca§u. Bulgar miJ!etl akıli· 
zamanda, mahzl avamı harekete ne davranıb terki ıilih etti. Artık 
ıetirmek bea:enen müfıidane bu derin uykudan uyanal:m. Göz .. 
emelleri bir an Hvel tahakkuk Jerimizi dört açalım. Etrafımızdaki 
ettirmek makaadile yapııtınlan milletlerden derai ibret alalım. 
bu yaftalardan biri, şu ıabrları Vatanı kurtaralım. Zira ıoa p:f-
lhtiva ediyordu : maolık fayda Yermez. Hemea, 

(Y l MlbllmlaL basiret liıere bulunalım. Bizleri 
On aenedeaberl ltt:had •• ıelimele eriftirecek bayrak 

Terakki • Cemiyetinin tilerinize albnda toplanalım. J 
llU'ptifi ölll toprağım ne zaman ( ArkasıA ar ) 

inhisarlar u. Müdürlüğünrlen: 
200 adet 25 ml.imetrelik ili yaldızlı bobin .. Film ~old,, 

200 ,, 22 ,, mantarlı bobin 
20 kilo 40X60 eb'adında dllz alaminyon kj'ıd. 

idaremiz için bu Uç kalem malzeme 1&tın abaacaktu. &tekli· 
lerin örnek ve ıartnameyi g6rdUkten ıonra pazarlıia ittirak etmek 
için 7/3/935 Perıembe 1ıUnO ıaat 14 te %7,5 gftnnmelerlle bir
likte Cibalide Ahm, Satım Komiıyonuna ıelmelerl. ''653,, 
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Atina Hala Galeyan içinde 

Dahili Muharebenin Pat
lamasından Korkuluyor 

(Baıtarafı 1 lacı yGade ) dllia, General Plaatırasın hudud 

f~kaamaflb ertesi aBn, hlikümetln cfvannda bulunabileceğini tekzib 
ı irlerlnl aepeden Tip t • -
1 d p . t 

1 
°• gaze e- etmekte, bu cıhet doğru olıa bile 1

h 
0 

e arıa end 8 ınmıı kaydlle hUkümetin vaziyete kartı koya· 
eyecan uyan ıran bir haber 

çıkmııhr. Bu hab .. y bilecek bir halde oldujıma ıör 
ere gore una• !emektedir 

•latanın Pariı ıefirf, Hanya i'1n Ağırba~lı liberallerden Elef· 
Marıllyada 7 bin harb tüfenginin 
•apura bindirildiğini hükümete 
ihbar etmittir. 

Bunun üzerine, bazı Yunan 
tayyareleri, bu gemiyi araştırmı-
ya memur edilmişlerdir. Maamafih 
B. Çaldaris bu tlifek hikayesini 

tekzib etmit ve ıu izahati ver
mlıtir: Bundan iki ay ••vel Yu-

tron Vima, bu haberlerin, iki ta• 

rafın milfrid unsurları tarafından 
ortaya çıkarıldıklarını, neticede 
memleketin dahili bir harb yap• 

mıya mecbur kalacağım kaydet

mekte ve ıunları ilave eylemek· 
tedir. Mutedil ve namuskAr insan• 

aaniıtanın P~ri11 sefaretine böyle 
yanbı bir haber verilmiı Ye 48 
uat içinde yanlıılığı anlaşılmıı 
ve tekzib edilmişti. 

ların iki taraf arasında tavaasut
ta bulunarak şahlanan siyasal 

lbbrasları dindirmeleri lizımdır. 

Bu vazife, lıerşeyden e•vel, iki 
tarafın fırka liderlerine diifmek· 
tedir. Harbiye nazın General Kon· 

HER MESLEK iÇiN ASRI LiSANLAR ELZEMDiR. 
Yegane ve !:ıakikt B ER L • TZ Mektebi 
lisan mütehasııaları 1 muallimlerldlr. 

Mülki ve aıkeri memurlara n muallimler için hususi tarifeler vardır. 
Kayıtlar açılmı~tır. Meccani bir tecrübe dersi alınız. 

Ankara: Konya ca~desi, İııtanbul, 87;J, latiklfil caddeai 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinları 
1 - Emlnönünde V af de Hanı içinde 9 No. ı. odalar. 
2 - Beyoğlu, HU.eyin Ağa, Kapan •okağında 10 No. h Ev. 
3 - Galatada Mebmed All Pqa Ham milftemilitından 144 No.lı 

iki oda. 
4 - Sütlüce, Mahmud Ağa Hamam aokaianda Hazne mahalli. 

Yukarıda yazdı mahaller 936 senesi Mayıı bitimine denin ki· 
raya verilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak lıtiyenler 
13/2/935 Çarşamba gllnll 11aat on beıe denlll Evkaf Müdüriyetinde 
Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. u532,, .. ~ 

Konulan para 
Lira 
100 

.9~kUdarda Gerede mahalleainde Uncular sokağında Gerede 
camıırun mevcud taş ve tuğlalan Şubabn 18 inci PazartHi güoll 
ıaat 14 te pazarlık •uretile yerinde Hblacaktır. isteyenlerin "İ.5 
lira pey akçesi ile beraber orada bulunacak memura mftr~: 
caatları. "690,, 

EMIRGANDA~I 

Boi~!~~rgl~~ Mu· i 
vaklutbane caddesi 46 No.lı 
hane ıahlbi tarafından aab
hkbr. Jıkeleye pek yakın içi 
dıfl yağlı boya on iki oda 
iki b~lnk sokak kapı ve 
Qıutfaklan ayrıdır. Hamam 
elektrik ve terkoı ve 150() 
arıın bahçeıi vardır. Görmek 
isliyenler Em:rginda bakkal 
Bay ismete müracaatlan. 

Alikamı~ı Kestik 
lstanbui'da Ankara caddesinde 
gaz~te bayiliği yepmakta olan 
Artin ve arkadaşları ile 9/2/3S 
tarihinden itibaren gazete 11• 
lerinde hiçbir alikamız kalma
dıA'J görülen IDzum tızerine 
ilin olunur. 

Aııkara'da Akba MüeHeıeıi 
ıahibleri 81111, Adil 

BASAN 
GÜLYAÖI 

İıparta ailllerinden bü)ilk bir 
itina ile elde edilen Ha.an GDlyaj'l 
bir damla11 bir ırül babçe1idJr. 
"Bir gramlık ı'ıeıi 50,, ''ti l'ram• 
lık 200,, "10 gramlık 37S kuruıtur,, -. -
BASAN 
GÜL SUYU 

Dllnyanın en nefiı gtllıuyudur. 
Şiıe.i 40, yarım 50 1 kiloluk 60 
kuruıtur. -. -
BASAN 
ÇİÇEK SUYU 

Haliı turunç çiçeklerinden yapıl
mıt olup bir damlaaı bir cennet 
bahçe1idir. Bay~nhk, ılnir ve 
helecanı kalb zamanlarında bir 
kahve kaııtı Huan Çiçek Suyu 
hayat ve ruh verir. 
Şiıeıi 40, yarım 50, bir kiloluk 
60 kuruıtur. -. -Bütün dünya matbuatını, bütün dünyayı alakadar eden lıidısenin kahramanları herkeıiıı tanıdığ, kımeelerden ibaret olan 

NEROLi ÇOCUÖUMD ÇAL~ILAB 
. Baştan nihayete kadar heyecan •e merakla ,dolu buyuk film. . , 

Filmi yapan ıirkete 250 bın dolarhk bir dava) a .ebcb olduğundan Avrupa dan ve hatta Amerıka dan evvel pek yakında 

i p E K s i N E M A s 1 N D A gösterilecektir. 
Tadilat dolayısile birkaç gündenl>eri kapalı bulunan İPEK eincmnııı tezyinatı bitmek üzeredir. 

Sinema iki gDne kadar eskl.,11den daha gtlzel ve daha 'ık olarak tekrar açılacakbr. 

H ıan çiçek ıuyuaun eunııdır. 
"Bir gramlık titeıi 50,, "5 gram
lık 200,, "10 gramlık 3i5 ku· 
ruıtur. 

HASAN DEPOSU r Ankara, 
lstanbuJ, Beyoğlu. 
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Düşündüren Sözler .. 
Deli Ve1i, Başını Bir Kat Daha Öne Eğdi Ve Büyük 

Bir Mahcubiyet!e Bir Takım Sözler Mırıldandı .. 

- Ne yapdım, yapdım .. Evla· 
dımı, karnımda ıakladım. Artık 
doğurmak ıçın son günlerime 
yaklaşmııdım. Bir gece birdenbire 
uykumdan cyandırdılar. Sarayın 
bodrumlarına yakın bir odaya 
götürerek kapadılar. Biraz ıonra 
kapı açıldı. içeriye baş kadının 
ağaıı girdi : 

- Bak, kadın!.. Sarayda ço
cuk beşiğinden geçllmiyor. Ôntine 
gelen saraylı, De•letli efendimiz· 
den iltifat görür görmez, hemen 
glSzUnU kadın efendiliğe, Valde 
ıultanlığa dikiyor. Buraıı tavuk 
kümesi değil. Ya, çocuğunu feda 
edersin; yahud sen de bir çu•alın 
içine girer, denizin dibine gfreraln. 
Söyle bakalım, hangisini kabul 
edeceksin. 

DeBi ... Bir anda, çıldırayazdım. 
Hemen, bu mel'un arabın UstUne 
atıldım. Onu tırnaklarımla didib, 
diılerimle parçelıyacaktım. Fakat 
tekrar kapı ardına kadar dayandı. 
içeri iki haremağası daha daldı. 
Bunlardan birinin elinde uzun bir 
ip vardı. Bu hain arab hemen ipi 
boynuma doladı. O anda gözle· 
rf m karardı. Geri kusurunu bil· 
mi yorum. 

Deli Veli, Zehir Ali, Pençe 
Ahmed; bunların UçU biribirlerine 
baktılar. ÜçU de, anlatılmaz birer 
ılSz mırıldandılar. ÜçUnUn birden 
Yllcudu buz kesilmlı.. alınlarıada 
hafif bir ter tabakası belirmi9tl. 

Kadın, baş örtUsünün ucile, yU· 
zUndeki aoğuk terleri sildi. Genlı 
bir nefes aldıktan 11onra sözlerine 
devam etti: 

- Tam, on beş gUn ıonra, 
akh,!11 başıma gelmif... Gözlerimi 
açtığım zaman baı ucumda ihti
yar bir kadın buldum. 

- Ner,; • yim ? •• 

Diye sordum. Kadın, hana 
cevab vermeden evvel, ellerini 
kaldırarak Allaha şUkrelll. Ve 
ıonra: 

- Kızım!.. Balıkçı 
cebin evindesin. 

Dedi. 

Hacı R .. 

miş. Tabii, ıarayda bir adamın 
boğularak dcniztı atıldığını anla· 
mış. Oradan kaçacakmıı. Fakat 
allahtan sanki içine bir ıey doğ· 
muı. Hemen kendini denize at· 
mıı. Bir çuvalın içinde, dalıb 
çıkan cesedi yakalamıı. Güç hal 
ile kayığına almıı... Kayığını, 
Çatladıkapıdakl • kulObuinin önU· 
ne çekmiş. Çuvala açmıf. içinden 
çıka çıka kim çıksa beğenirsiniz? .. 

Üçtı birden cevab verdiler: 
- Sen .. 
- Evet .. Ben ... 
- Ağalar!.. Allahın öldürme-

diğini kimse öldüremiyor ... Meğer 
ne olmuş, bilir misiniz? .. 

Deli Veli katlarını çatmıı; 
nefeı almadan dinliyordu. Zehtr 
Ali,· parmağının ucile alnındaki 
terleri sıyırarak sordu: 

- Aman bacım, çabuk ıöyle .. 
Ne olmuş? .. 

- Arablann boynuma o ipi 
taktıkları iUn, ıırtımda yakası 
kapalı bir entari vardı. Biriktir· 
diğim paraları altın yaptırmış, 
bu entarinin yakasına dizdlrmiştim. 
Arab lar, ipi boynuma attıkları 
zaman, bu altınların üzerine sar
mışlar. Sonra da, ben l<0rkumdan 
dUıUb bayılınca, beni ölmtiş, 
sanmıılar. Çuvalın içine koyub 
götUrmUşler, denize atmışlar. 

Artık Deli Veli sabredemedi. 
iki elini biribirine vurub şaklat• 
taktan ıonra batını ıol omzuna 
oy erek: 

- Ulan, ıu dünyada neler 
olub bitiyor... Hele bak ıu işe ... 
Ya o balıkcı Hacı Receb oradım 
goçmeseydl.. seni de görmeseydi, 
ne olurdu, bu iıin sonu? .. 

Zehir Ali ile Pençe Ahmed, 
Deli Velinin ıözlerinl kestiler: 

- Aman bacım anlat, sonra 
ne oldu? 

Kadın, yorgun bir ıeale de
vam etti: 

- Anlatacak, çok bir t•Y 
kalmadı... Ben, kendime malik 
değildim. Meğerse o gece bir 
ölU çocuk dünyaya getirmişim. 
Tam on beı gUn de, ölUmle pcn· · 
çeletmişlm. 

SON POSTA 

Çöl 
Ateşi 
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.· 

Çölün suyu uzaklara 
nasıl götlirllWr? 

kadar 

• •:;....t 1 1 ..... ·~ . .. ............. . 

D•n•a lktuad Hahorlerl 1 
1 

Almanyada· Da 
Petrol 
Çıkarıyorlar 

Berlinden bildiriliyor: Alman• 
l"eşebbüs yada petrol çıka· 

l b. rılmıva baılanmıı· 
gen~ ır tır. ·Şimdilik az 

alaka olan bu istihsalA· 
ugandırdı tın günden gUne 

artmakta olduğu memnuniyetle 
görülmektedir. Bu memleketin 
petrol kuyuları Pürlisya'da bulun· 
maktadır. Daha ( 1933) yılında 
genel petrol çıkarılışı ( 232.689 ) 
ton iken, bu miktar, geçen (1934) 
yılında (321.852) tonu bulmuştur. 
Yani tiçte bire yakın bir nlsbette 
artmıştır. 

Aklımı baııma topladım. Dil· 
ıUnmiye başladım .•. Kendimi kay· •· 
betmeden evvel, en son daki· 
kamdn, o iki Arabın ipi boynu· 

( Arkuı v r) 

Almanyanın en bUyUk petrol· 
lu arazis!nl • Hanigsen • Nf en ha· 

• gen • Obershagen mıntakaları 

ma taktıldarını hatırladım. Şu 
halde ben, timdi ıai değil, ~lmUı 
bulunacaktım. Bu öltımden nasıl 
olup ta kurtulduğuma hayrette 
kaldım. 

- Nine 1.. Beni buraya kim 
ıetirdi. 

Diye ıordum. 

Zavallı ihtiyar kadan, parmak· 
larını dudaklarının Uıtüne da· 
yadı: 

Sus . Jnzım.. bunu, ne 11n 

aor .• Ne de ben slSyleyim. 
Diye mırıldandı. Fakat, ıus· 

maya da dayanamadı. Anlatmıyıı 
batladı. Meğer o gece Hacı Re
ceb ateş balağı tutmıya çıkmıı .. 
Ahırkapı önlerinde ateı yalap 
balık avlarken birdenbire ateıi 
ı6nfivermiş. Tekrnr ateı yakmıya 
ufcraşırken, farkında olmadan 
akıntı, kayığını sarayın surları 

dibine allrüklemiş. Bu sırada, 
JUkardan bir konuşma sesi iıit
mif. Bunları bostancılar zannede
rek kaçmak için küreklere asıhrken 
birde .bire denizin içi.;e bohça 
gibi bir pyhı atıldığını fark el· 

Son Posta 
l'Hllll. .. , .... Hewadle " Hılk ••aeteıi 

Eaki-Zabliye, ~.atal9e9me ıokata. aa 
l&TANBUL 

............... 
GaıetemiıJe oıkao )'&U 
ve resimlt:rio bUtUn hakları 
meh'1ıı ve gazetemize aittir. 

ABONE 
.. 
FIATLARI 

1 • 3 t 
Seae Ay Ay Ay 

"'- "'· "'· ICr 
TORKIYE ıa no 400 uo 
YUNANiSTAN 2540 U20 710 t70 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

... ........ 15011İi; ............. 

Abone bedeli ptJİodir. IAdree 
değlttirmık 18 1Mar6t&\aı. 

T .. 
c.ı... • ... , 6•"' """"'•e. 

Hlnlarda11 111ea'ullret ah11maa. ~ 
Cevap için mektuplara 10 kuru~hrk .; 

pul ilıivesı lazımdır. 
' ,. 
~ TPoeta kutuau ı 741 fttaııbut ., 
Teıa ... t ıSonpoıta 1 

· .. eleton ı 20203 • 
.... 

teşkil etmektedir. Yalnız bu cı• 
vardaki kuyular ( 1934) yılında 
( 240. 733 ) ton petrol çıkarmış· 
lardır. Alman petrol lıinde ku(. 
lanılan amele miktarı ( 1934) 
yılmda ( 2289) klı:dir. 

'f 
BUkreşlen yaııyorlar: Romanya 

Romanya lktısad Konseyi 
toplanmııtır. Bura· 

altınları da bUtUn nazırlar, 
Milli Banka MüdUrli ve Ticaret 
Müsteşarı da hazır bulunmuıtur. 
Ticaret Nazırı ve bu nezaretin 
müateşera memleketin ökonomik 
gidişlai anlatmışlardır. Bu arada 
Romanya altın madenleri de söz· 
geliıl edilmiştir. Ticaret MUıteıa• 
rıoın ıöylediğine gör• ıeçeo yıl 
yapılan yeni tesisat sayesinde bu 
madenlerden hin kilo ıarı maden 
çıkarılabilmiıtlr. ÖnUnıOzdekl yıl• 
larda bu miktar arttmlacaktır. 

Tokyodan 

Japon dış 

tlcar•tlnin 

* yazıyorlar: DUnya 
ökonomik toplu· 
lukları Japonya
nın "Damping,. l• 

mufJaz•n• ni 8öyliyedursuıı· 
açılı lar, bu memlek .. 

tin dıı ticaret blllncoıu bu yıl 

Şubat 11 

Bİil.İ.YB 
Ba Sltanda Bergin L__________ Çeviren: Selim Tıgnel --

DİLEKLER VE iSTEKLER .. ...... -.................................... .. 
Fltnet yılbaıı tebriklerini yazı· okumanın acısı yanında, yazanıD 

yor, kocaaı Fehim de yanı başında katlandığı ııkıntı hiç kalır, bi~? 
gazetelerini okuyordu. Gene ka· - Ne demek iıtiyorıun yanı 
dının dikkatten kaıları çatılmııtL - Ne demek fstiyeceğioı?. Bil 
Hızlı hızlı yazarken bir taraftan linet ıeylerl yazmanın ezıJ~ 
da kelimeleri mırıldanıyordu. tini bir tarafa at. A 

Fehim esnedi. Sıkıcı bir maka- felaket gelenleri alıb akıt" 
lenin ıonuna gelmişti. Bir başka· maktadır. Kusturacak kadet 
sına başlamadnn evvel durakladı. sinirlendiren cömerdliğio böylesin• 
Söylenerek yazan karısını dini~ inıanın "Hey 1 Yeter artık,, diyr 
meye batladı: ceği geliyor. 

SeYgili halacığım, Fıtnat sinirlenmiıtl. Kocaııol 
" Kocamla beraber yeni yılı· dik dik bakarak : 

nızı kutlulamıya geldik. Tanrıdan - Evet, yeter 1 Yeter artık. 
uzun ömZrIU oJmanızı iıter, saadet dedi. Yarım saattir durmad•0 

dileriz.,, işleyen çenen kafamı şiıirdi. Olı• 
Fehim ifadeyi bayağı bulmuştu. ıu g~ıetelerinl de bırak beolı:O 

•• Hep ayni ıey ,, diye ıöylendf. yakamı. Ne desen faydasız; bat 
Kadın koca11oı tuhaf bir baktila ladığım iti bitireceğim. 
ıüzdfi: Bu sözleri öyle bir eda il• 

- Niçin, diye &ordu. ıöylemişti kl, Fehim hemen slnl-
- Niçin mi? Ayol, Jıtemekle verdi. Gazetesine daldı. 

dilemek ayni manada değiJ mi? G k U ene adın daha bir baJ 
- Ne mllna11ebet, eğer ayol uğraşb. Nihayet 110hl,, diye , .. 

manada olsaydı bu iki kelimeden rinerek kalktı. işini bltirmlıti. 
biri meYcud olmazdı. Hem ıen _ lıtel Dedi. Gördlin · mO 1 
benim zihnimi karııbrma da işimi Bundan da kurtulduk. latanbul• 
göreyim. döndUğllmUz zaman rahat ed .. 

- Bu gördüğün de it mi ceğiz. 
sanki! Boynu altında kalsın bu _ Hanıl rahat, 8 kuzuoı1 
tebrikleri lcad edenin. Hayat bizi Harıl harıl yazdığın bu baı b .. 
birçok budalaca işler yapmaya lalarına gelecek ceYabları unutar 
mecbur ediyor. Fakat bunların yor muıun? 
en çok tahammül tüketeni yeni - Şaşıyorum sana doğruıu J 
seııe tebrikleridir. Anlıyor mısın? insanın nezaket işlerine bu k•~ 
Dünyada... kadar yabancı olmaıı için, dat" 

Sözü belki uzun sürecekti. dan inmiş olması lizım. 
Karısı birdenbire ıordu; F ohim ısrarın faydasız ve tela-

- Kadrilere de bir mektub ilkeli olduğunu görUnce sustu. 
IAzım mı? Bir hafta ıonra, yılbaıını ge-

Fehim bir az dOş ündn: çirmek Uzere gittikleri Bursad., 
- Geçen sene yazdığına ce• döndüler. T ebrlk ceYablarıaı• 

vab verdiler mi? acısına katlanma zamanı gelml,tl-
- Hayır. Apartımanlarına alrerken kapıcıt• 
- O halde ne soruyouun? sordular ı 

Hem sana, demindenberf, anla· - Poıtacı neler bırakb bil•? 
mıyoıum bu yılbaıı tebriklerinin Kapıcı, biraz arandıktan 1011r• 

lüzumunu diyUb durmıyor mıyım? 0 buyurun ,, diyerek Uç taıı• 
inan ki bUtün dtlnya bu k5tU huy• kartvizit uzattı. Bunlardan biti• 
dan yaka ıllkiyor. Bununla b.. terziden, biri bakkaldan, biri d• 
raber bu can sıkıcı lıin kUçUk ara sıra yardım ettikleri faklt 
bir tesellisi Yar; yazanı zehirle· bir kadındandı. Fehim tuhaflar 
diği kadar okuyanı da zehirler. mııtı. içini dökmek için dairelerin• 
Yazdığımız adama cevab vermek gelmeyJ bile bekllyemedi. Mer~ 
mecburiyetini de yllklemlı oluruz. venlere brmanırken, karııına yan• 
Yazan naııl lstemiye istemi ye yakıla ıızlanmıya baoladı: 
kaleme sarılmıısa, o da ayni ezl· - Yahu, biz ne kadar yabaol 
yeti çeker. Neresinde bunun gll· bir aile imişiz b5ylel Hiç, hl' 
zelllk? işin daha beter tarafı Yar: kimse bize, bir iki gönül alıcı 16' 

Zarfı açmadan, içindekini ez· göndermek külfetine katlanma11ut 
berlemiş gibi biliriz. Hiç bir ye· Bilekleri mi ktrılırdı sanki buo• 
nillk girmez onun lfadeai11e, yapsalardı. Üç ytız altmıı bef 
bir kelime11l bile candan d.,gildir. gtlnde bir atın bu fıraat. ln•ll' 
Sonra, bu iıi herke1 senin yap- yalnız bu gUn de kalb kazanır fi 
tığın gibi yapar. Dilekleri, iıtek· nezaket göaterir. Bak hele ••' 
leri, temennileri ıöyle bir sıraya ıu İfe, ne Kadriler, ne Cemili•'' 
dizer. Kılişe tamamlandı mı, alla· ne de Muammerler.. Dostlard-' 
hın verditf eş dost ve akrabanın bir tanesi bile babrlamamıf biıl-
ıayııına göre, L.opye oaer, eder Öyle olsun, aelecek sene ool•'' 
gönderir. Bayle baıtan aavma yeni ıene tebriklerini ben yazaC,-
hazırlanmıı bir beliyı insan olur ğım. Yazacağım da nezaketin ıı• 
da naaıl sinirlenmez ·? Bunu demek olduğunu gösterec~ği~ 

__ ...... =~--=-=cı=z ....... ====;;.,...-=~-=-==='-==-
da aleyhine kapanmııtar. 1934 
yılı on bir ayı için yapılan 

Japon iıtatlstiklerine göre Japon• 
yanın genel ticareti 3 milyar 992 

milyon ) endir. Bu kıymetin 2092 
milyonu idhalAt, ı 963 milyonu 

da ihracata alddir. Şu vaziyete 
göre japonyanın ldhalAb ihraca· 

tını 66 milyon aımııtır. Bu yıl 
içinde yapılan ihracat bir yıl 

evvelkine kıyasla yUzde on altı 
fazla olmuş fakat idhalAt ta yUz· 

de on yedi niıbetinde çoğalmıe· 
br. Yani Japon dıı ticareti dün· 

ya buhranına rağmen yüzde (16,S) 
nlıbetinde artmıısa da ticaret 
muyaıeneıindeki açık eksilmemiı 
blllklt çoaalmııtır. 

- 80D ~ .... -iLAN PIATLAAI . 

, _ a...,.,.,,. .... .... .ıı" 
6lr .. ,...... llrl .. ,,,., '" 
(Malim) 111palW. 
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Hoşunuza Bilmecemiz 
Gitmez Mi ? 11 

Pencere dillil 
lced . 
d •hniıtır. 

YaAmur ya• 
ı ğıyor, §emai· 

yenizl açtınız, 
1 iki ihtimll kar• 

fl llD d Hl Dl L 

Arkanıza doğ· 
• ru eA"aeniz yll· 
zünUı: ıılana· 

1 cak, önünüze 
doğru eğsenfz 
ylirll dliğüntlz 

yeri görmlye
cebfnlz. O hal· 
de ae yapm• 
ah? 
Amerikalı bir 

adam 6nllnde 
olan blr ıemsiye 
Resmfmizde ıısr-

11itıa&ı gibi. 

-..........._···-··· .. -···············-·---··-
Son Posta 

BORSASI 
9. 2- 1935 

ÇEKLER 

Png 
VJya'la 
Madrll 
Berllıı 

Var9on 
Peıte 

Baknı 
Belgrat 
Mvı,OYa 

kurut 
J9,0075 
4,2650 
5,d067 
J,9761 
4,I034 
4,4~75 

79,2710 
35,01511 

1090,75 

ESHAM ve T AHVlLA T 
ı Ll~ Llm 
1 Baalı.(Namaflo,- Boıuentl l2;Ws 
" IHlmlle) 10, IS IPJJ lılllaau 97,-

0" (MOe11 •) 97,- ı fıtl cran Dahllt 9',25 
._•Qlı bıoak., 23,50 I Dfi7unu Mu. 00,-

'

lellallc ,. 5 _ ı Hai .at tertip J 46,65 
lrketl Ha1,ı1• 16:_ : ,, • U %,f , 
~•Us 0,17 Reji 2,~0 

aadoJu "6GV. :16, 10 Traınn1 00-
• " 60 ... 28,- Rıhh• 10, -

Aaacıe·u K ıoov. 45,.., OakUdar n ıo:c,-t"' D. v. 00,- T•rllOI cooo 
O • TraaıYaJ 30,23 MııırKr.Fo.1886 I09,-

•lclldar ı.ı J ı,-
1 

• " • J9i)J 9'ı,50 
r. koı 19, • • • unı ~so 
"'•'•r•al 27,- Eıektrllc -,-'t.ı•fea 

13,90 

MESKUKAT (*] 
l\:uruş 1 
~ 1 (Hamil) 

IOSl (Rotat) 
.848 (Vahit) 

lıleeıc11: J085 lnH bqlblrllk a!ba 
8 •• ~-•:ı)( ., ~.oo 
~l" ı._ (O._ B. ı :l40 
\ t llltlrl,4 •ltııı 
(~:blill~~ 

(Cüıahurly• .) CSOJ 
(Ham t) armalı ~60<1 
(Rcıat) • 520J 
\Vahit) • S30J 

4625 \*) BorH harici 

BugUnkU Bilmece 

Boı d<Srt köıelerf apj'ıda ya· 
alı manalara gelen öz Türkçe 
keli111elerlo doldurunuz. Bu sa
J•d• hem vakit ıeçlrmiı, hem 
de az Türkçeı kelimeleri öğren· 
mit olursunuz! 

1 2J4~678 
1 
2 
a 
4 
s 
6 
7 
8 

&oldan aaıa: 
l - Nihayet - üstüne öteberi konu-

lan tahta 
2 - Merdiven • mahfaza 
3 - Cünha 
4 _ Erkek • aç olmıyan 
6 - Bir nota 
6 - fs•jfham nidneı • ümidim 
7 - 'l\uıeızüh 
8 _ Söyle • arasına bir N ıetiri-

linco valdo 

Yukar1dan aşağa: 
ı - Güzide 
2 _ O zııtc • Adıılar denizi 
3 - Niçin 
4 _ Sahra • müddet 
o - Onıid etme 
6 _ Boyaz - Söyle 
7 _ Bir noıa - ıu akan Loru 
8 - Vekil 

atı 
Karınca - Türk .kooperatifcilik kuru

mu tarafından ayda bir çıkarılır. 8 inci 
sn,ıııı çıkmıştır. 

On - lsparta Halkevi mecmuaBJ- <ı 
dır. Şubat 9 uncu sayısı intişar etmitdir. 

GUrbUz TUrk çocuau-:- Çocuk-
ları Esirgeme kurumu tarafından ayda 
bir çıkarılan bu mecmuanın 98 inci ııa-
y111 oıkmı~tır. 

Şimdiki Gripte ye nezled! en.?:.~ 
kullarnılan YENi KAŞE dır. vy 
KAŞE bn.ş ve diı ve biltün agnlak!l 
ilicıdır. YENJ KASE alırken ha 1-

bten yeni Kao" aldığınıza dikkat 
ediniı. Rııkiki YENi KAŞE'de pen
be glilliçlar üzerinde YE,.I ~AŞE 
yazıhdır. Çünkü yeni Kaıe'nın yap· 
tığı teıir pek büyüktür. 

Her eczanede bulunur. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iT ~LYA NA 

Sermayeıi Liret 700,ooo,ggg 
İhtiyat akçesi . 580,000, 

Merkezi idare • M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İoglltere, 1svıçre1 Avusturya, Maca
ristan, Çekosfovakya, Yugosl~vya, 
Lehistan Romanya, Bulgar!sta~, 
Mısır, A~erika Cemahiri Mütte~ıde.ıı, 
Brezilya, Şili, Uruguay, A:l'J&Dtin, 

Peru Ekvatör Ye Kolumbıyada 
' Afilyuyoolar 

ISTANBUL 'UBE MERKEZ.~ 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas ( 1'eJet 2641 12181415 ) 
f•hlr dahlllndekl acentelerı 

lstanbulda: Alalemciyan han~n~a 
Telef. 2821. Beyoğlunda : t.~kla~ 
caddeıi '.I.'elef.1046.Kampiyo daıreııı 
Borsada Telef. 1718. 

İZMfRDE ŞUBE 

Büyük bir hastalığın başlangıcı olabilir ... 

ÖksUrmeıa ba9lar batlamaz, hemen: 

PEKTORIN 
kullanarak tinUnU almahsınız. 

PEKTOR • 
1 N 

Menıel ne olurıa olsun, bUtnn ökaürUkleri keıer ve ökıUrUkle 
baıbyan nezle, bronıit gibi hastalıklann aeyrinl durdurur. 

Kutusu 35 kuru,tur. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT ECZANESi, S!rkeci 

Slmer Bank 
Umumi Müdürlüğünden : 

Moatajına baflanmıı olan Kayaerl Be:ı Fabrikasında bir mllddet 
ıtaj ıısrdükten ıonra ecnebi memleketlerde ihtisas edinmek 
Oıere "50,, ustabaıı muavin namzedi seçilecektir. 
Bu ıtaj •• Hçime lıtirak edebilmek için ıartlar ıunlardır r 
l - TOrk San'at mekteblerinden mezun olmak, 
2 - Aıkerlikle alikası bulunmamak 

Bu ıartları haiz olan lateklilerin lizım gelen evrakı, tedkik 
edilmek Uzere 20 Şubat 1935 tarihine kadar Keyıeri Sümer 
Bank Kayıeri Bez Fabrikaıına göndermeleri. "584,, 

Atalarımızın adlara - Yükıek 
lktıaad medııi aza1ından ve e.ııki Mer
ain aaylavı Bay Njyaıi tarafıodan b&B• 
dınlmış ve ~ocuk esirgeme kur11mu 
ıııenfautine aatışa çıkarılmııtır. Değeri 
15 kuruşdur. Sotış yeri çocuk eıirgeme 
kurumu meıkcridir. ------------- ı ............................................................. . 

Parıa Borsasnnda 

bo .. Parı,, 10 (A.A.) - 9/2 tarihli 
•• 'taziyeti şudur: 
.\Jaıv · 

h.tab erış artmamıı olmakla 
ltıttı111~· ~•ham borıaıı daha 
taııu görUnmUştür. Franaız 
lti0 ~ durgun ve mukaYimdir. 
tut" •ı diizelmiıtir. Sllveyıler 

~~~-
---------------

. •"\. :'ii'..!:'#. '.~ :;·.. .. ~-' -: -

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Güzel bir muhtara 

• 
T•nınmı' k•lemle rl11 
hçme ••zıa.n 

• Kültür aıhbat, H, ilim, ıpor, 
aan'at bahialeri, faydalı bilgiler 
n aradıiınız herıey ••• 

1935 

UMbA 

MJl TIUAT ALMANA İl .#AIİll--•Z•aft•y•••tl•u•m•u•mi---1••,•it~t~a~b•ıı~zl .. ık-.. e~k•u11Yv•e~tı~iz~U~k·h~a•l•At•ın•d~a~bü•y•-U~k•f•z.aıııid•e•v•e-te•.~iri~ •g~ör~u~ı.•n----._ 
1 H•rkitahcul• 6al•Hr. 1 FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASJ 

kullanınız. Her ecz•11etle satılır. 
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-ASiPfROL NECA Ti. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ili~ıdır. 8.~;:~:;:d. SALiH NECATİ"(;;;:; 
............ ~········································································································································· ........ 

A içiniz. Satlığmızın ııaizımıdır. HAZIMSIZLIÖI, MiDE YANMALARINI giderir. 

Sabahları MiDE ve BARSAKLARI bo,altmak auretile KABIZLICI, AGIZDAKI TAT· 
&IZLIGI H KOKUYU izale eder. Hiçbir uzn zarar vermez ve alııtırmaz. f AZLA 
YEMEKTEN ve iÇME.DEN aonra mide n yQcudunuzda biaHttitlnia atırhl' aç karnına 

bir kahve kaıığı MEYVA T Zu derhal hafifletir. MAZON lıml n markaaıaa çok dikkat edilmelidir. DEPOSlJ 
Maaon •e Botton ecza depoau. Bahçekapı, it Bankaat arka11ada No. 11 ,,.,. 

Zıd şeyler 

GRIPIN 
•ır tek k•t• 

.. GRiPIN 
B•z•n 

8af, dit, ıinir Ye 

adale atrılarını 
dindirerek ıDnllnlh:I 

kurtarır. 

Bazen da 

N.ale, brontit, grlpl 
s•çirerelı: bu olana 
iojuracatı b6yik 
1.utahklan önler .,.. 
hayatınızı kurtarır. 

G 

bir araya gelemezler, 

ile baı 

• 
1 

• 

ağrısı gibi ..• 

1 tecrübe 
ediniz l 

BUtUn eczanelerde bulunur. Fiyatı 7 15 kuru,tur. 

1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AcHteleri ı Karaköy Köpr6batı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mlhllrdnr:ıade 

Han Tel. 227 40 
...... ~ 4 ...... 

iskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 12 Şubat 

SALI günft saat 11 de lskende· 
riye'ye kadar. "679,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 12 

Şubat SALl gUnU saat 20 de 
Rlze'ye kadar. (896) 

Doktor 

CIRIPINı Radyolin Dio .Macunu fabrikasınıa miltehaeııı .kimyageri 
taraf1Ddaa imal edilmektedir. 

HORHORUNi 
Eminönü V alıdb kıraathaneai yanındL 

Sümer san , 
Fabrikaları J 

t ,.. --;;;.._-- ~ . .., ... 

' 

Tılıııfun 24131 

~~--........ - ...... m-.- _,,. •• 

Kuaatlan ea iyi Avrt1pa ku•aılarıadan, desen· 
lerlaln ıtzellltf H clokuauıları itibarile farkıız, 
oaJ.rclaa clalla dayanıklı ve daha ucuzdur. 

- . .. 

•• llallı ylD kama,ıar, 
lplllderbdll satıa•lık 
llerıceıı ea soa ılıtem 
aletlerle llçlllr de 6ylı 
yap dır • 

Bu güzel kumaşiarın satış yerleri: 

alla a a 1 
Ankara - lıtanbul - B•yotlu - lr:mir ~ Samsun 

Maliye V ekiletinden : 
Darp edilmekte olan Giiratiı paralardan Dört Milyon liralık 

kıımı azbir zaman zarfında tamamın tedavüle vaıedilmft olacajıa· 
Mn eski gUmUf paraların 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele •••ıtaeı olarak kullamlmıyacaJı bili· 

Cildiye ve ZUhrevlr• 
HaBtahkları mütehaHıaı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğhı, Aamalımesçit Burıa Pazaıı 

ittiHlinde Atlaa Han Tel. 43858 

······························································ 
So11 Poata Matb••• . -·--

Oi,Ierdeki 
kir, paı ve 

lekelerin 
En büyük, en 

biaman düımanıdır . 

YOLi 

Bir aUn ıu, bir gün bu dit macununu 
kullanarak diılerinlıi tecrtibe tahtası 
yapmaymıı. DişlHin tecrübeye ta· 
hammülll yoktur. .. RADYOLIN ,, in 
laboratuvarlarda yapılan binlere• 
tetkik ve tecrübenin mahıulU olduğu-

nu dUıUnmell v• daima"RADYOLIN,, 
kullanmabsınıı. 
Radyolin, bilklmya saf kalaylı tüblerdıdir. 

Maliye V ekiletinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para ka1lununa tevfikan Devlet 

alacaklarına mahsuben Otuz Sekiz kuruıtan ahamakta ola• 
beher mecidiye, gUmUt fiatımn yUk1elmeal baaebile Kırk Bet 
kuruıa çıkarılmıı ye bu fiat llzerinden kabul edllmHI içill 
Malsandıklarma tebligat yapılmııtır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankaaı da beher on gram aafl mHkiik 
ve gayri meıknk haliı anmnın 22 kuruı 50 aantimden .. tı. 
alacaktır. "557,, 

? ? ? -

P•k yakında Be11ollu'nun e11 güzel bir gerinde Baganlar 
l9in ipekli, giinllJ pamuklu kuşantilar satıı geri 11çılıgor. 

Ba sahş gerine gördiilıl iı• en agıan ad bulana 
6elendlll ipekliden günlüden, pamuklrıdtın d6rder metre 
verilecektir. 
Seçtlllnls adı vltrlrıd• ıör•c•lc•lnb. S•çilea•lı adda bir 
lc•ç kiıl hlrleılr b• armaganı kur' agı lcazanan lal•calctır. 
Kim oldulıinııza tanıtmolc btem•z beni~ ••zılmııa l>lr 
şifre ko,anuz. 
Vttril•cek karşılıkların 23121935 günlemeclne kadar 
istiklal cadd•si No. 282 E. Arsebük •dr•sln• ıönderllme•l. 

' 

fma hareket edenler hakkında kanuat takibat yapı1acajı 22-&7 No.b lablbh Ali 111 .... 
ka11unun sekizinei madd11i mucibiace ll&n olunur. "558,. Neırlrat Mı4ı;ıc T,~ ./ 
------~~--~~------~~~~~~--_:...-----~~-----~~----~~~-------~ 

an kullananlar: Yalnııım!!=zuK r E ~~~11 


