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.Habeşin Uluslar Kuru_m~na· 
Başvurniası ihtimalli Var 

İdare itleri telefonu: · 20213 Fiab S karuı 

·Kesilll'iiyor 
Sınır T anıma_qan Sevgi 

iz.mirde iki Kişinin 
Kanına · Girdi 

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

Ev Sahibi Mi, Yoksa Eve Gelen 
.Nişanlı Mı Suçlu ? 

lımlr, (Hususi) - Tllkillkdı, ı 
Oımanzade yokuıunda, Albnordu 
kulUbUnı ilden yolda kaçtık •• 
mlHevazı bir •• var. Bu evde 
Bayan ·Seher adında gene bir 
niıanb kıı oturuyor. Gene kıı 
ınelki akıam, haYanın kararmaya 
yüz tuttuğu bir 11rada kapını• 
vurulm&11 tlzerine kapıya kotuyor, 
kapıyı aralamasile geriye dönm11l 
bir oluyor. Bayan Seherin: 

- Ağabey, ağabeyciğim! 
6oın•lltl• lt•l••• p•rH ••lc•rl•rl11i• 61r lt•r• ,.,.,,.,. . 

.... ,. ile H•b••••ıan bir taraftan •• ,.... .aarıtm•l•re ,--·E·--·-ı ;:-k s ....... n ___ Hn•n-

dev•m ederken öliUr taraftan l•lr•n v•purlar1, birçok l•lran m 8 &bfl 
fırk• ve •l•ylannı Afrlk•r• nakledlyor. Buna mukabll 

Diye feryadına Bay Sabri 
adında bir dellkanla koıuyor. 
Kapıda hımfirul Bayan S.herba 
nlpnb• Bay Ahmedle karp 

K•tll S•6rl 
onu kanlar içinde yere dıvirml.
dlr. ikinci kurıun, tesadQfen ora· 
dan aaçmekte olan lranlı Haaanm 
gözbebciini parçalayarak beynini 
dağıtmışdır .• 

ltabe9lstenın · hazırhklann• dair bir ••• çıkarmıyor.. ~.:: Gayrimübadil Şikiyetleri-
0nun da 110, durmadıGını tahmin edeblllrlz. Hldlaeler ve · i Ô •• G "li 
'-rat.n haz1rhk ve mUnasebetlerlne dair olan telgraflar D D nune ~Çl yor 
•taGHlathr. Bunlar, vaziyeti, bUtUn afıkhlı ile gösteriyorlar ı 
. Napoll, 25 ( A. A. ) - Kont mek ftzere Meainada vapura bin• 

'lliankamano vapuru, ahalinin al- dirilecektir. Birinci kısım, General 
•'Mrlpo1111.- GnllıUud n eal 5 ta w,.1ı11e 

llaya mntevecdlaen hareket et- birlikte C•martul ..... hareket 
~~~ ~m~~ 

Peloritanı fırkaıının ikinci Conte Biankamaao Yapuru, 
!!•mı, bugün Şarki Afrlkaya iit- ( Devamı 11 iDcl yüıde ) 

-Kokain VC 
Mübteliları 

1t..J~rtlnlerdı ke1.lf veri~ madde . 
"W., ~lllak ıuçllı · ıabıta tarafına 
.... •lıtiaaı mahkemealne 11Yk9'!' 
~'ili . bt .;rın a~edl bir hayli · artmı .. 
._ ·

1 
•l611ulur ki Dıtlıu mahir .. 

~.•rl •roin vı kokain ae•'lndea 
lııat tr kullanan auçlulan (AdU Tıb) 
·~ " 1•1taiae . ıeYketmekte •• 
~ oratla birkaç · atın mllfa· 
'"~ •luımaktathr. Suçluaua 

Eroin 
Artıyor 

ai .. o•d••tl ••l•t•• h•ıi•• 
llfıg F•llt N••la.t 

Y ınl Gayrimllbadiller Komiı· 
yonu ımlik ıabtı itlerine bat• 
lamıtbr. Eakidın bıri flklyetlcre 
yol açan mllzayede meselesi, bu 
dıfa daha yıni ıeklllerde yapal· 
maktadır. Komlıyon, mOzayed .. 
lue dalma fazla vı ihtiyacı karıı
layacak aiıbette emllk koymayı 
kararlaıt ırmııtır. 
· GayrlmDbadill•r Komiıyonu 
Baıknı Bay F•ilr NOzbet ken-

e Den•• 11 iacl ylıde ) 

laııyor. 

Burada rivayet çatallanıyor. 

Bazılarına g6re Sabrinin elinde 
tabanca vardır. Ahmed tabancayı 
g6rllncı ıerlıin ıerlye dönerek 

;::ı·~1-•11t ......, ................ 
ele Alaeclcle tabaaca Yarda. SaW; 
Ahmedla eliadıa tabancuam ah
yor. Vı iki ıl atq ediyor. 

ilk kurıun Abmede rastlıyarak 

iki kişinin 5\nmile neticelenen 
hldiıenin kanlı bilinçoıu, bir 
~adan ıusıcı.rtne kendi 
~endim aOr&klemeailı aona eri) or. 

lf. 
Katil Sabri Salihli civarındaki 

( DeYamı 11 inci ylb:de ) 

ÖZ TÜRKCE 
Bay Hikmet, • ~ bı.tlada. BunuD 

ıeçea a-lakl dev- Bızl Paylaştıkları 1 Dzeri11• lzmiri de 
rhn deninde, o.. 1 

Günler·ın Acısı talyRya nr.:i. mania llkeleriDI 
paylatmak lçiD içimizdedir 1 ler.Yakın taribia 

kodamanları• ara- ""7::";:7""9-:-~--------..J . :1. bu acı iç yüzOnl 
larıada naaıl çeklttiklerini ıöylcı ag. d 
!atıyordu: eıerkcın, yGret;mizdea bir da11Jarıa 

~ E tul 1916 d l koRlutunu duyaalr yeric!ir. 
"1-. Y . . a, talyaya, o.. bmlraiz, Mersinaiz, Adaaaaız, Trab-

manlı O keaınıD parçalanacatıDı bil· zonauz, lat11nbul ve Trakyaaız. Erzu-
dirdiler. ltalya; .. İzmir ve M · 
1 d k b k d eraan rum ve SlvaHız bir Ttlrki•eL. Ve !' ma ı ça •D en 1 payama dGteni <I 

ıatemem. Baara n Batdadı fgaiJiz blrletik uluılar, bayi• hlr TGrklJ•Dla 
alda, Şamı, ~alebi Fraaaıılar :ıcb. yaıayabilecetial dGtlatiJOrlardı. 
Buralan senaın Jerlerdir 

8 d Biz, elden ayaktaa d ...... a koea 
Antalya ile birlikte lzmi Men 

1 
e blr Glkenla bapg bit ..,.. r0Ydeli 

Konya, Aydını iat~rlm r, d" er~ n, aibi ıuna buna bor lrHedea ltatlfla .. 
~uayada çarlık kalkınca~· 'ital ~r:;ı: dıtı kara ,.Unlere yetiımlt lıd•Ha.rls. 
tık dnletler yanında det 

1
1 PaJlıtıldıtamıı rlnlerbt ... .., Jln-

blldlti ı iD ke er arttıfmı tfmllden biç, amma Mı ç·kmamabchr. 
ç ndial atır aatmıya . •« 

~ lcuD•amakta ibtilA dırec .. 
'tclt oltluju anlaflhr1a alb 
~ 11 bir. 1enıye kadar Y eıU· 
...... flfabaneıine 11Ykedilmekt .. . . 

"' '-t •lltltlet zarfında tif a bulan-
Venizelosa Suikasd DaVası Etrafında 

li. :.::t · bırakılar, ıtıbbeliler 
~-..._~ pollı aezaretl alboda 

C:""'lur. , • 
~)et ıaribdir ld eroin niDb-

· Erol11 lcallarulıjı i9I• ••lc•I•••• 
t•tl•ol •ltın• •lı•a• ertl•t ,.,.,u r.,,,,,. . 

baılamaktadarlar. Eaaın ibtill d .. 
receai dı bu ıuretle anlatılıyor. 

Son zamanlarda bu mOdhit 
zehlrln bazı 1rtiatler ara11nda da 
revac bulduiu ıarnlOyor. Sinema 
artlatl F ırdl Tayfur • da ba erola 
mDbtelhı artiıtlerden biri olarak 
ibtiaH mabkemcıine verilmif, mi-

( Devamı 11 1noi yüzde ) 

~·· (Atin Tıb) mlle11e1eılndekl 
~ ;:• nıUddeJi içinde kendi· 
a_.; laaı •kallcle ' tutmıya çahıtık· ._,,.._ t• aün~nltiriade dayana· 
'-tıraı. •zeyanlaı ıöıtermekte, 
~iy, ç•iırmıy~, •ilamıya, tel; ' •trafını kmb ııeçirmeye 

~~bul, K~ndiye Ve Kahirede Zelzele 
t... •••ul 25 .~iti 'b- (A.A.) - Bugün ıabah aa~t 4.53'n 12 aanlyı ı•ç• 
~lcıti ıar 1 lıtikametinllea gelen oldukça tiddetll Ye ılrekll Wr 

• t•b:· kay~~mlttir. Meıafeai latanbul'dan 750 ili 800 kllo
aa •ualaitlir. 

~.,. • Girit .. ee.e. ...._: 25 (A.M ~ Bu•bala. 
tWdtillyw ~ .... i. ,. .............. , .... 

t•n•u-...ı,....t 



H lkın S • 
ı 

ulgar Başbaka
nının Söylevi 
atünasebetile 

Bulgar Bao Bakanı General Zila· 
tef'ın ıöylevini dün Son Poıtadıa 
okumuş olııcabınıı. Biz, bu ıöy· 
lev hakkında bir ıey yazmıyo
ruz. Sözü, 1adeoı okwlımmıza 
bırakıyoruzı 

Bay Sa.mi Ozdımlr ( Sultanıahmed 
Mehmedpaoa yokuşu) - Bulgar Bat· 
bakanı General Zllatef TGrkiye ile 
aramız.da ebedi bir dollluk muahedesi 
urdır, dJyor. Bence her kitab, her 
muahede ve mukavele hatta her din 
iyidir. Hiçbir din lntanlara hırıuı.lık 
ve 8Iüm tav.iye etmedlfi gibi mua
hedeler de milletlere ııuaımak ve 
botazlaımak taYıiy ıini yapmaz. Mu
e.hedelerln kıymetini arttıran onu 
imza edenlerin temi:ı kalbli ve Hml· 
mi olmafandır. Bu'ııır Baıbakanı 
ebedi doıtluktan bahHderken öbGr 
tarafta bizi lğn•liyen ve z.ehirliyen 
neıriyat yapılıyor. Bilmem Trakyadcki 
klliıelerden dem vuruluyor. Dini dün· 
yadaa ayırmıt bir mUJet olmak ltiba· 
rile bizi klliH meseleleri filln allkı. 
dar etmeı. BlSyle ıerl fikirler yirminci 
uır lnaanlırınıa kafalarında 7•r tut· 
mam•ldır. 

Bb Bulı., Baıbakuının ılı.dini 
ıened ittihaz edl7oruL Yakında o 
ıarhoı n aahoı nlrelerla de ırkuı 
alıaacafıoa inanıyoruz. 

... 
Bay Ha,im (Osmanlı Bankası me

murlarından Sultenahmed park kartı· 
11ında)- Bulıar Baıbakanının beyana
tı botuma ılttl. E•kl Baıbakanları da 
blSyle tatlı ılS&ler ıöylerler fakat bir 
taraftan da komiteciler n ıayrımuul 

a~ıı.lar biıt• hileuml•r yağdırırlardı. 
Biz yeni Bat bakanın ılS.zfioiln de onlar 
gibi olacıeğıaa inanmak iıteml7oruL 

Doıtluk lafla detil, karııhklı lıılbntl· 
niyetle olur. Bundan ıonra Bulaar 
matbuatı da arlık manuız lafJarına 

nihayet Yerlrlerae o ı.aman Bıııbakaa
lariJe beraber olduklarıaı aalarız. 

Bay Hakkı ( Hırkalıerif Akeelcl 
mahall11i ) - Bulıar Baıbakını bi:ı 
TOrklerle ebedi do.tuz. Bu, bot bir 
dlmle degildir, bir hakikattır diyor. 
Bu ıöıQn aamimiyetiae lnanıyoruL 

Bi:ı dOnya ile barııık olmak fıteriz.. 
Bulgar komıularımııla da dostuz. 
Fakat ıon :ıamanlarda bazı bu'ıar 

raz.etelerl ale7himl:1d• çok ıeyler 
7azdılar. Baıbakan•n bu nutkundan 
ıonra o fena kalemlerin kırılacatını 

n o klStQ dillerin ıuıaca~ını mubak. 
kak 1ayıyoruL Sayalım mı dtrainiz? 

Daniıe DUftU 
EvYelki akıam aaat 5 de 

k5prllden Boğaziçlne hareket 
eden Şirketi Hayriyınln Yapuruna 
binen Nober adlı bir gene, Kl· 
reçbumu ISnllnde ayağı kayarak 
denize dUtmUı 111 de kurtarıl· 
mışbr. 

Saylavlara Ziyafet 
Vali Ye Belediye re· ıi bay Muhid

din Oatilndaf, dQn akıam, yeni aeçl
len lıtanbul aaylavları ıerefine bir 
ır.iyafet wermiıt"r. 

vukHı ızının Marifetleri 
Yüz Tavuk Çalan Suçlu, BursadaDa 

İrçok Hırsızlıklar Yapmış 
Son zamanlarda Rami taraflarında bazı hırını• 

!ıklar olmuı... Y alnıı' bet altı eYden ytiz kadar 
hindi laYuk çalıomııtı. Her tUrlO takayyUde rağ• 

men kurnaz lur1ızlar bir tUrlU yakayı ele nrml· 
yorlardı. Birkaç gUn evvel de yazdıtımız 
gibi F atlh Jandarma Kumandanı Bay Özdemir 
Yaziyetl nazarı itibara almış ve merkezden buı 
neferler göndererek gece Ramideki kulUbe!er etra• 
fında puııı kurdurmuı ve Buraanın Pınarbaıı mahal· 
lesinden Mu tafa oğlu Behçeti cürmllmeıhud halin• 
de yakalatmııtır. Bundan ıonra da o haYalide hır
ıızlık kalmamı§br. Y alnıı Behçetin arkadaıı Mah· 

mud kaçmıya muvaffak olmuıtur. Bebcet jandar• 

maya •• Mtıddeiumumtllğe adım AH olarak Yer• 
mittir. Fatih Jandarma Kumandanlığı Bursa Villye• 

tinden malümat iıtemiıtir. Gelen ce•abda, bu 

adamın adının Becet olduğu vı Mahmud, Knr 

Klmil, Tatar Mehmed adlı ftç arkadaıile beraber 
Bursada birçok soygunlar yapbklan, KDkUrtlO ote

linden mUhlm miktarda para ve kasab Mahmudun 

birçok koyunlarını çaldıkları bildirllmiıUr. Behcetln 

burada muh kemesi bittikt n ıonra Buraaya 

Aylıklarını 
Kırdıranlar 

Bunların Niıbeti Yüzde 
Altm11ı Buluyor 

Mal mlldllrllHderlndtın maaı 
almakta olan dul, yetim ve mtl• 
tekaidlerden isteyenler Oç ay:ık· 
)arını Emlak bankasından iskonto 
ettirmektedirler. Öğrend:ğimlze 
ı~re, fıkonto ettirenlerin mikdan 
8 bini bulmuıtur ki, bu rakkam 
lstanbuldald maaı aahiblerinin 
% 60 ı demektir. Eml6k Eytam 
banka11, Uç a1lık maq lakonto• 
ları için aeneYI Ud buçuk mllyo11 
lira ödemektedir. Üç aylık maaı 
tevziatı lıinln Mal m6dllr1Uklerln

den a!m rak bU&bUtDn bankay 
devrolunacağı haberleri tıkrib 
edilmektedir. 

Rekabete Geçtiler 
Yazlık lbtik ayakkabılarla 

rekabet yapmak için, Istanbul 
Ayakkabıcılar cemi) etinin hazır
lamakta olduğu yerli ayakkabılar 
bir aya kadar piyasaya çıkacaktır. 
Bunun için, Emlnönfinde bu ayak· 
kabıJarı teşhir edecek bir mağaza 
tutdmak üzeredir. Burada aynı 
ıamanda aatıı yapılacakbr. 

Dua Ederken 
Kalbi 'Durdu 

Samatyada tramvay cadde· 
ılnde Aya Mina kilisesinde ibadet 
etmekte olan Hacı Dimltri isminde 
biri aot olarak kalb ıektea:nden 
ölmnıtnr. 

Çukura Duştu 
Fındıklıda Dereiçl yağhane 

sokağında oturan Tahainin 4 ya
ııodald oğlu kanallzııayon çuku· 
runa dDıerek alnından ve bur· 
nundan yaralanmııtır. 

gönderilecektir. 

24 
Saatin 
Hô.di~eleri 

ÜıkUdarda ıofiSr Mltatın 
ldareıindeltl kamJ on ile Yatman 

Ragıbın idareaindekt tram•ay 
arabası çarpıfıDlf, ikisi de haaara 
uğramııtır. 

.ı,.. Bobonti caddesinde et ka· 
çakcııı Sudlnin evinde yapılan 
arama netfceıinde 35 kilo kaçak 
et bulunarak mftaadere edilmiıtir. 

lf. Meddiyeköyllnde oturan 
Mehmed Ali adlı biri bir alacak 
yüı.tlnden çıkan kavga netlce.Inde 
Enveı- adlı bir marangoıu keserle 

kulağından ve yilıünd n yarala· 
mııtır. 

lf Fenerde KUrkçllhaıında 
Çeıme ıokağında oturnn Rahe) 
Kamhl adlı bir kadın ruhıa tsız 

gizil mekteb açarak çocukları 
okuturken yakalanmııtır. 

Nöbet el 
Eczaneler 

Bugece nöbetci eczaneler tlınlardırı 
latanbul tarafıı Şehzndebaşında 

(lbruhim Halil), Aksarayda (~hem 
PerteY), Topkapıda (Nıizım), Kara· 
gümrUkte (Suad), Zeyrekte (Haıan 
Huh1ıi), Samatyada (Rıdvan), Balatta 
(rolidı), Kumka.pıda (Belkıı), Eyübde 
(llıkmet), Divanyolund• (Esad), Bah
çekapıda (Beşir KemaJ), Dakırkö_yfin. 
de (HilAI). Beyoğlu tarafı: Tak81mde 
(Kanzuk), Pangaltıda (Güneı), Tak· 
ıimde (Karakin Kürkçiy&n), Kurlu· 
luşta (.Ner.det Ekrem), Galatada (Lli· 
dayet), Kaaımpatada (Yenitur~), 
llasköyde (Yenitilrklye). Kad:koy 
tarafı: Modada (Alieddw), Pazaryo· 
lunda (Rıfat Muhtar),. BDyükadada 
(Şinaıi :kıza) eczanelf:rı. 

Ticaret 
İşleri 

Franıız Mallarından Ne 
Kadar Gümrük Reıml 

Alınacak? 
Türk-Franau: ticaret aalaıma• 

sının, feshedildiğini yazmııtık. 
Bu karar, yarın akıamdan itibaren 
tatbik edilecektir. Gllmrnk Ye 
lnhiearJar Bakanlığı, bu huıuıta 
dün glimrllklere tebligat yapmııhr. 

yeni tasfiyeye sr6re, yana 
akşama kadar gümrDkten ~ıkarı• 
l~cak Franıız menıeU ldhalat 
malları eıki muafiyetlerden iıtl• 
fade edecektir. Bu lıükmUn ha· 
ricinde kalan Franıız omtiaaından 

normal gümrük reaml alınacaktır. 
Ancek, en fazla mDeaadeye 
mazhar memleket muamelesi ka· 
bul edilen diğer memleketlerden 
gelecek ldhallt eşyaaı için ayrı 
bazı fart ve kayidler Yardır. 

Diğer taraftan, temm11%a kadar 
gtimrUğe gelen Japon emtfasındaa 
148 numaralı kararnamenin A 
listeıinde g~aterllen eıyanın kon
tenjan harici geçirUmeıl alAka• 
darlara bildirllmiı Ye karar dlln• 
den itibaren tatbik ıdilmiyı 
baılanmııbr. 

Lakırdı 
Atmışla~ 

Ltltfi Ye Ahmed adlı iki arka
daıın Topkapıda oturan bayan 
Nebahate: "Sen im değilsin, 
metresain,, diyerek lif atdıklan 
iddia edildiği için pollı bunları 
yakalayarak dün mllddeiumumtliie 
göndermi§tir. Sultanahmed ıulh 
birinci ceza hlkiml bunların 
gayrimevkuf olarak muhakeme• 
lerin• karar vermiftir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: ------- Pazar Ola Hasan 

- " ilkbahar f6netl lnıaalarıD J0ZÜDll fÜldilrür ,, IÖZÜDe buo!an &6rdUkleD 'tODra inanacaiım a-elmi,>or. 

Giinan Tarihi 

Dokumacı Ve Yaz· 
macıların Bir isteği 

Yazmacı ve dokumacılar koope• 
ratifl idare heyeti, Çakmakcılar Y~ 
kutunda, BQyük yeni handaki merk•• 
ılnde toplanarak kooperatifin vııziyetJ 
H iki :yıllık faaliyeti hakkında 
mt:ıakeredc bulunmuotur. 

Aldıtımız malumata gör~, koop,. 
ratlfe hOkumet yardım etmif ve kırk 
bin kilo t11lbendin kontenjan harlcJ 
memleketimize ıokulmaııına milsaad• 
edlhaittir. 

Kooperatif Sarıyer, Y enlk8y, Ot• 
tak~y, ÜıkGdar, Samatya ve YenlkS.
pıda olmak Gz.cre altı imalAthaPf 
•çmııtır. Bu imnlithanelerdo yüı'erct 
fakir kimıealz kadın Ye kız çal ·ıtt• 
nlmaktadır. 

Yurd içinde Bir GUnlUk 
Hav Durumu 

Ankara, 25 ( A. A. ) - 25·!?-935 t• 
Ttırldyede hava vaziyeti ı 

Ekim Bakanlığı meteoroloji enıti' 
tGIGaden alınan malumata ~öre, aot 
24 aaat içinde Trakya ve Ege mınt&' 
kalarlle Orta Anadolunun AfyotJı 

Uıak, lıparta çeneleri ve Akdenl• 
mıntakaaı yatmur halinde yat1ell 
ıecmittlr. En fazla yatıt Edlrnede !ı:. 
mlllmetre ve diAer yerlordo iki, il .. 
18 milimetre arasındadır. DotuAnadol~ 
ıuadaa maada yurdun diğer yerlerind•~ 
dtltllk rece ıuhun•t dereceleri 11fır1• 
latlnde kaydedilmittir. En dOıOI 
ıabunet, 11fırın albnda Karat& 26 
Erz.urumda 15 derecedir. Ea yOklefıt 
Maaiıa ve lımlrde 19 Edirne, Çanakl 
kale, Buna ve Adanada 18 derocf 
ka7dedilmittir. 

Bu,Un Ankarada uat 14 de ha1f 
ııoaklıtı 8 derecedir. 

Atatürkün Yeni 
Bir Heykeli 

KayıerJJ 25 (A.A.) - BG7l1k öndel 
Atat&rlıı.ln belediye tarafından yaptı' 
rılan heykeli Kayaeriye getlrilmit ~, 
kaldbine konulmuıtur. Heykel bt 
Marta kadar örtalD bulunacak ve bll 
Martta açılma reami yapılacaktır. 

Açılma ruml için bir koınitl 
çalıtmı7a baılamııtır. O gün iç .. 
ıeafin bir program hnı:ırlamaktadıt• 

Dlyarıbeklrde Elektrik 
Dlyarıbeldr (Hususi) - Şebrld 

ılektriklo tenviri için ihale ediled 
elektrik teslsab ikmal edllıneJ 
!zeredir. Elektrik su kuvvetild 
iatihaal edilecektir. Su kuvve 
600 beyııirliktir. Fabrikanın ya' 

.. pılmaaı bu haftalarda ihale edil! 
cektir. Ağuatosta şehre elcktl'P" 
cereyanı verilmit olacaktır. 

Faydalı YaGmurlar 
11 Şarki Karahiear, 25 - KöylO .•~ 

ııra 7atan faydalı yağmurlardaD ı• it' 
fade ederek tohumlarını okmekt•d 

Iran Murahhas/afi 
Şerefine ., 

lranlı Afyon murahhasları ıer•Ei' I' 
TGrk. Yugoılav Afyon bGroıu t~,, 
fından bu ak~am bir ziyafet ve d,t 
cektlr. Murabhuler bir haftaya kil 
Tahrana d<Sne~elclerdir. 



H 
ra%1 Çolc Oldala ~in 
Baran Konamatlı 

...... 

Balkan Haberleri 

Bu lgaristanda 
ICoınünist Faaliyeti 

Sofya 24 - Bulgar polisi ta· 
~fından meydana çıkarılan, Pi· 
Ilı vne sancağı kom Uniıt teşkil Atı 

2 
enıublarının muhakemHine ayan 

1~ inde ba1lanmı9tır, maznunlar 
dır. 220 kiıl ıabid olarak ça· 

tll11111tır. Maznunlar araaında 
1dıar i'azetelerlnin (Türk) diye 
~111bakta oldukları Adil Derviıof 
f) ~inde birisi de vardır. Adil 
L~r\'İfof terzilik etmekte olan 

kıbtidir. 

Sofyadan Sürülen 
kitBulgar Sosyalisti 
~ 1 Sofya 25 - Bulgar ıiyasl fır· 
~1•rı. kapatıldıktan ıonra fırka 
fi-. erıne karşıda, hUk(imet tara• 
b datı bını tedbirler alınmıı ve 
.:nlara kartı daima, nıtiteyekkl· 
'2 ne hareket edilmittir. 19 Mayıita 
" ll .. nof hükumeti iakat edilerek 
•tr' 
iltl!ne eakl Baıbakan Georiiyef 
fi ınce, eski ve yeni pek çok 
-.ı aıırları göı hapsi altına aldır· 
d 'fh. Liberal fırka liderlerin
•d~d Bayan Iımailof da sllril\n 
le 1 1. Fakat birkaç vakit sonra 
1) r~~t bırakıldı. Çiftçiler lideri 
d · ıçef de nezaret Hndalyeain· 
h •a indirilerek bir mana1hra 

11 
•Psedildl. Böylelikle belll, batlı 

lba:ıır, kumandan Ye gazeteciler 
d llteaddlt defalar sllrğUne gön· 
b erflnıiıler, iıler gevşeyince ser• 
t ekıt bırakılmışlar, kah ettikçe 

0
• rar )akalanarak allrılla edil· 

lbıılerdtr. Geçen alin de Bulgar 
l~vahiliye Bakanlıfının resmen tebe 

11ı etmekte olduğu Bulgar ıoıya· 
l>•tleri lideri Goıpodln Krlsto 
aıtuhof Burgaza aürUlmUttllr. 

it Paıtuhof 1919 da Dablllye Ba· 
it~ iken komUniıt grevini ıojuk 
h,r~•kla bastırmıı, kuvYetll bir 
t,ı' ~L Bu zatın kabahati, Gene· 
"1tı •tef idareaine karıı yaz· 
lll•ktu~çı\( bir mektubdur. Bu 
aı11bıtt btıtan Bulgarlıtan dağı· 
••ji11ıtıa't: Emeli, parlamanter 

ıadeıldir. 

Yunan 

8 Makedonyası 
\d~arlara Göre Muhta
~et İstiyormuş 

:tet,~Yı, - burada çıkan Bulıu 
lihi ·İri Atinadaa 21 ıubat 

'dtr,k • aldıkları kaydini illve 
~kt, Pya, geçen hafta Seli· 
~tltai) (~nıum Makedonyalılar 

tilik llın yapmıı olduiu 500 
:•r1t,11~!r \oplantıda, hDkumet 
la.il y61~11 ehemmiyet Yermemez• 
,;•rı b nden Makedonya hal· 
\L1•11at kgUn dtışmUı olduğu 
ıt. ""ı" a haline ve Makedonya· 

'-ılek, 16rnıekte olduğu (Mllı· 
:th•Yet ••~alisi) muamelelerine 
L 11ı:ııı1 erılnıek tızere kararlar 
qlll' "• b t.t 1rad, At u kararlar bir liyiha 
d •kıer inaya bildlrilmlı imiı 
Otı" •raı d y · )' ıaa1118 ın a, unan Mail .. 

~U~lrne,i, M (MUlkt muhtariyet) 
~•l Grı ınu,ı~~donyaya müteallık 
'1 k lrıfa21 meaelelerln der
e~ edony~Jıi de\Jet makfne~ine 
~ 

1 
ti.erek arın dahi lşhrik 

..... ' i, "' dora •halisinden nazır 

... ,dd ev Jet ' ' 
•leri nıenıurları tayini 

la Q •ar imiı. 
""lk '1laar 
''doıy• \~:~t~leri, (Umum 
' l>Gttın y i•) idare heye· 
,,~ her ta ufnadn Makedonya· 
L_-.... Lll ra ın an i l 
~ .._ arın l ti k ça m acak 

Resimli Makale a Emniyet Veremigenler 11 

Aramızda 8yle lnunlar vard r k i kıyafetleri, yurÜ) ı, eri, 
ltakıtları, huli.a umuNi hilviye ~lerile bla esrarengiz ıö

rlnlrler. Bunların her h~reketleri a>ii.ikten uzaktır. Bu 
aibllere lcarıı içim:zde em ,ıyet hiHi uyanamaz. Onlr ra 
endlıeli gözlerle ba 1 ar \.'C bir· z c'a korlrub çeklnir·s. 

E 1•1 aörDnen a ciaın ar · K rş enditeli ve emıı :yetala arareng o . . 
dayranmamıı dotrudur. ÇunkG bu gıbı adamlar, hareket-

leriade aamiml detildirler n muhitlerine daima emniyet 
telkin edemeı'er. Emniyet vermeyen klmHye kartı iae 

çekingen durma!<da hakk·m z Yar 'ır_. -""::==-----~-=== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Tiirk - Buıgar Andlaşması 
Gazetesi "Bu Andlaşma Boş Slovo 

Bir Şey Değildir,, Diyor 
Sofya 26 (Hususi) - Slovo 

gazetesi, Baıbakan General Zlatefin 
evvelki gün söylediği nutku 
ehemmiyetle tahlil etmekte ve 
•utkun lıarlcl alyaaete temaı eden 
kıamı hakkında mOtalca yUrOtOrken 
Tllrk gazetelerinin Bulgaristan 

hakkındaki yazılarını da aöz geliıl 

etmektedir. Bu gaıete, Türk ga· 
zetelerlnde Bulgari11tan hakkın· 
da çıkan yazıların Türk hllkü· 
metinin dllşllncesine aykm oldu• 
tunu a5yllyerek diyor ki: 

"Ebedi bir dostluk miaakı 
Türkiyeyi Bulgarlstana batlıyor, 
ki bu misak boı bir şey değildir. 

Biz Türkler ile dostluk ve iyl 
komşuluk mUnasebetlerinl devam 
ettirmeğl samimi ıurette lıtl• 
yoruz.,, 

Gaut• bu aabrlardan ıonra, 
TDrklye ile Bulgaristan arasında 
çlzllmlt aiyaai yolu karartmamalan 
için Türk matbuabna hltab ediyor. 

Muğlada Bir Ölüm 
Cezası 

"' Marsilya Faciasının 
Atatürk Dün 

Aktam lstanbulu 
Şereflendirdiler 
lıtanbul, 25 (A. A.) - Ri)a• 

ıeticllmhur kalemimabıuı müdür· 
lüğUnden: 

Muj'la 26 (A. A.) - Geçen 
Atuıtoı ayında, üzerinde bulunan 
çok miktarda bhailAt paraaını 
almak için tahılldarı yaralayıb 
yanında korucu HOaeyinl öldüren 
Muıa ojlu Ali ve Ramazan oğlu 
Alinin yapılan duruımalarmda 
ildıl de ölüm ceıaama mahkum 
o'muıtur. Fakat Bunlar~an Muaa 
oğlu AI;nin yaıı kUçUk olduğundan 
ceza11 Hkiz ıene dört ay alır 
hapH lndlrilmlttir. 

Bir Facia 
Attan Düıen Bir Adam 

Biraz Sonra Ôldü 
Mecidiye köytlnde Muıadayı 

ıokağmda oturan Kadir adlı biri 
Şiıli meydanından at ile ıeçer· 
ken düşerek ağır aurette yara· 
lanmıı ve tedaYi için kaldırıldığı 
hastahanede biraz. ıonra ö!mUftOr. 

Metr Salem Davası 
Ankara 25 - Mctr Salem 

hakkındaki rllı•et davaaına devam 
edilmif, munun vekilleri mllda· 
faalarını yapmıılar, beraet l.te
mitlerdir. Muhakeme, karar tef· 
hlm edilmek Uıere 4 marta bıra· 
kılmııtar. 

Sıhhat Şurası 
Ankara, 25 - Yüksek sıhhat 

16raaı toplantılarına baılamııdar. 

Dtın ıabah Marmaris' den ha· 
reket buyuran Reisictimhurumuz 
Atatürk bui6n Hat 21.5 de Eıe 
•apuru ile btanbulu ıereflendir-
diler. 

Vail, kumandanlar, deYlet, 
vlliyet ve belediye erklnı vapura 
ıiderek AtatnrkU karııladılar. 

Yasak Edilen 
Eserler 

Matbuat Umum MOdOrlOjil 
Roçild Ye DOnya Derliyor fillmlerl 
ile Halid Fahrinin ilk Şair, Klod 
F arerin Katil Kim, lpıenin f:!a~k 
Du Mahmud Y e1arı nın 

ımanı, F. , . 
Tatili E,aal, Oktav öyye ~ın 
Kör General, Namık Kemal ın 
Vatan ve Karabeli, Cenab Şaha• 
beddioin Körebe, Ada~ar ıarku.ı 
eaerleri ve Simon Mali, Atalar, 
Bora DeYlet Kuıu, Üçüzler, 
Rahibin Atkı, Laruj davaaı, Reji 
Kızı Karnavl Kokozları, Muhte· 
rem' Katil Bir Millet Uyanıyor, 
Değlrmend Kızı, Ekmekçi Kadın 
plye1lerinln oynanm&1ını ve okun
ma1ını muYafık bulmamıştır. -

(STER iNAN /STER 

Muhakemesi 
Manilya 25 (A.A.) - Hırvat 

tedhitcilerl davaaıada Yuıoılav
ya Kraliçe.inin vekili olan bay 
Pol Bookurun talebi üzerine yu· 
ıoılaYya emniyet müdUrll bay 
Slmonovlç dinlenmiıtir. 

Maı:nunların müdafaa ••kllle
rinln talebi llzerlne bunlar bugün 
6ğleden sonra Bay Simonovlç ile 
muvacehe edileceklerdir. 

935 Büdceıi 
Ankar~, 25 :- 195 milyon 

Ura olacagı tahmın edilen blld· 
cenin tedkikına de•anı edilmek· 
tedir. Baıı vergi kanunlarında 
tadlllt yapılması ihtimalinden 
bahıolunmaktadır. 

İran Şahının Ziyareti Filmi 
Ankara, 25 - Iran Ş h 

Tok. 1 . a ımn 
r ıyey . ~ıyaretl eınasanda hu· 

duddan ıtıbar~n alın f .. . an umın 
provası yapılmıt, muvaffak ol-
muııtur. Provada Fırk kl 
1 El . . E a er nı, 
ran çııı, . içilik erkAnı bulun• 
muılardır. Fıllm Iran • d . 
lecektir. 8 ıvn erı• 

lnhfıarlar Umum Müdürü 
işbaşında 

.lnhiaarlar umum müdUrlUğlln• 
tayıı~ .olunan Bay Midhat bugün· 
den ıhbaren vazifeılne b 1 t 

aş amıı ır. 

iNANMA! 
Son zamanlarda lıtanbul adliyesine yurddaşlar tara- vermediği g!bi da~ak. atan ııoli~lerin ... de tecziyeaini emret· 

fından '' dayak ye<lilderi ,, iddiaaile 11k ıık müracaatlar mektedir. Bız bu ıddıalano (logrulugunu ileri sürmiyoruz. 
. . d Doiruluk veya ıanh~lık tRl!k ıkııt neticesinde belli olabile-

ve oıkiyetler yapılıyor. y Banl~r . hep polıa k_arak~lların 8 cek bir meseledır. Fak~ şıkuyeılerin çoklutu karı.ııııında da 
kendilerine dayak atıldııını ıoyhyor, kanunı takıbat ya· ateş olmıyan yerden duman çıkmaz, demekden kendimizi 

.a_ ite •lcd" 1 ra ile umumi bir 
lt.Ydet ı~e .karar Yerdiğini ~ 

•e•tedirler. Eluhdeuı... t 

pılmuını i1Jtiyorlar. Kauuo, J.ii. ~ at7 j, a l . m'lr.a- IK .. (IZil.-lf'A.J 

·~~~~~~~~~~~~~~~-

insana Ferahlık 

Veren Haberler 

.. .. -
Gazetelerin yıızdıkları 8konoml 

ha berleri çok defa insanın yüretin e 
ferr hl ı k JlCtİriyor. Meae.A, bugü:ı bir 
gazete yaz yor: Son r manl11rda Fı ia
tine ehemmıyetıi m' kdarda elma, 
Avuatury. ya da, y ne ehemmiyetli 
mlkdarda Hile taıı g8nderiliyormuf. 

Bunların karııl t nda nlkeye dışa 
rıdan para gelecek. Herkea e!ma 
ağacı yetittirmeae de, yabud lüle taıı 
çık .. rmaaa da, para elden ele dolatu• 
catı için ondan herkeı fayda bul rıcak. 

Filiatinde timdi ukiainden ziyade 
elma yeniliyor• , Lu hal, tObheaiz, 
Almanyac.'an ç . karılan Muaevi erden 
birçoğunun oraya ritmi' olmııaından .:ır. 
Bilirainiz ki, biz we cennet taamı Sakız 
kabaj"ı olduğu ııibi, Muaeviler için 
cennet taamı elmadır. 

Bizim için cennet taamının ukıı 
kabağı olma aına sebeb, Medinede 
bundan bntka Hhı.e yetiımemceidir. 
Vak tile, oraya r iden haeılar kal ak 
yemekten bıkmaaınlar diye oran:n 
akıllı adamlarından biri bu Hbı.enin 
cennet taamı olduğunu biklyeaini 
çıkarmıı. 

Fakat, MuHviler indinde elmanın 
cennet taamı aayılmaaı Tenatı terifte 
~ıtzılı olmı:aandan a-elir. Vakıa elma 
R.dem babamızla, HaYYa anamızın 
cennetten kovulmr.larına aebeb o~· 
muıal da, bu vaka elmanın cennette 
mevcud oldutunu göıterir. 

* Avusturyalıları.. Lizden mühim 
mikdarda lüle taıı almalara da, onların 
Almanyadaki Almanlarla aralarının 
açılmasından ileri geJH ferektir. 

Eakltehir taı :ndan yapıhnıt pipolar 
Avrupada pahalı olduj'undan, timdiye 
kadar Avusturyalılar da, batan Alman· 
lar gibi, Saksonya kayaaından yapıl-

mıı pipolarla içerlerdi. Şimdi Alman· 
yanın yeni rejimi on1 arın ülkelerine 
1röz koyduğundan, ıırt k Hksonya 
plpolarına bile bakamıyorlar, onların 
1erlne bizim Eakiıehlr ille taıını 
tercih ediyorlar demektiı. 

* Ancak ökonomi iılerinde her 
bolluğua bir de kıtlıtını düşönmeh 
lbımdır. Ya, birgGn olur da Filiatİn• 
deki Muaeviler kendileriaia porhkal• 
larile ve mandarinalarile kanaat ııe· 
tirirler, Avuıturyalılar da Almanyada· 
ki Almanlarla barıtırlaraa? O vakit 
timdi bol bol 1atmata alııan elmacı~ 
larla lüle taıcılarımızın elleri b6jllr· 
lerinde kalacak. 

Haydi, elmalarımııı kendimiz yiye
lim, bitiremezaek ıuuımulayla karıt-
tmb tlkenmez yapalım! Fakct Ulle 
taıı ne olacak? Şimdi 7apbkları ııibi, 
yalnıı ıiıara atı.dıfı yahud te1bih 
yapmakla bltlb tllkenmeı kil OnuD 
için lületaıına da Glkemiıin lçincle 
Hrfedilecek bir yer bulaahyıa. 

Bu da, A•rupalılarıa yaptıkları 
iibl, UUe taııadaa keadımiı içi• 
pipo yapmaktır. Bir nkitler, Franaa· 
da Napolyonua, Almaayada Blamar• 
kın kafalarının rHminde oyulmut. 
ltlenmit llle tafındaa pipolar, adeta 
Venuı heykelleri iibi rtınl bir Ha'at 
Heri •ayılır, palaHı da pek ylkHk 
tutulurdu. 

Zatea, latanbulda pipo Htaalar 
Anupadaa pipo ıel•eaia~ yaaak 
edllditlnl ı3y1Gyorlar. 

uu.,aşı kolay ltleaecek kadar 
yuaıuıak oldutuadaa, e1kldea A•ru• 
palıların yaptıkları ff bi, blı de pip~ 
la rı öyle laaan kafHı teklinde 
yaptırıraak ne kadar lyı olu~. Napol· 
yon gil:I, Biamark ıibl tuıbt adam• 
ların kafalarını yapmak moda11 artık 
Avrupada da reçti. Fakat onların 
yerin• ıenc ve glh:el kafalar pek&la 
yap ılabilir. 

Pipo içmek moduı ilerlene, timdi 
•irara Jç•n rene bayanlar da tabii 
pipo içmeye baılayacaklardır. O halde 
meaeli iki 1ıene niıaalaarrken, niıaa 
hediye~l olarak birilılrlae, kendi 
yOılerini ,.aateren birer pipo verir:er. 
lhtiyarlam ıt olan pipo meraklıları da 
aevdikleri herhanıi bir kimaenin 
kafı.ı ıını pipoıuna hakkettirirler. 

P ipo modsaı bir kere yayılınca, 

baı.ı kimHler pipo yapmak için en 
iyi tahta ıayılan aüpllrıe otu k8kün
den pipo arayacaklardır. Vaktile 
latanbul Belediyeai bize yıllarca 
aUpOrıe otu köktlnden ekmek yedir
mitti. O nkitten iatok mal kalmıfH 
onu aatar, kalmamıtaa da •lpOrıe 
otu kökuııün en buylk tlccarhtaaı 
yapm ·ı oldutundu, nerede bu"~o•• 
catını herkesten iyi bilir. Yenıdea 
ııetirt1', y:ne •atar. fju •retle pipo 
modaaanın Beledi7• bldcHhae de 
J•rdt1aı olur. 
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Başkırdistanlı 
Bir Kızın 
Hatıraları 

ElAziz, (Huausi)- EIAzlze her 
taraftan birçok göçmenler ge· 
liyor, bunların içinde her mt:s· 
lekten yurddaşlar ve ırkdaıiar 
var, bu arada bir de Türk kızı 
göze çarpıyor. Bu Tilrk kızı 
Başkırdistandan gelmiştir. Adı 
Aflfedlr. Çok mllnevver ve mil· 
tefekkir bir Türk kızıdır. Rusya
da lise tahsilini bitirdikten sonra 
iki sene de tıb tahsili görmüştUr. 
Her türkün alakaıına l!yık bu 
kız diyor ki: 

- Ben Rusya da Ufa vilAye· 
tinde Miüzele nahiyesinde Akdani 
civarında yeni Alim çiftliği sahibi 
Mansurof Lfılfullabın kızıyım. BU· 
Jlln haya hm orada geç dl, 1915 • 
ı9W !fa gencliğimin milli tarafla· 
rmı idrak ettim. Çfiokü o tarih· 
Jerde Rusların ~ir ettikleri 
iki Türk zabiti ç1ffüğimize 
verilmişti. -

Bunlardan biri Cemli, diğeri 
KAmll idi. Çahşlırmak tizere bize 
verilen bu zabitleri çalıştırmak 
ha bam gibi bir Türkçllnün elin· 
den gelmiyordu. Halbuki Ruslar 
ikide bir çalıwtarılıb çalıştırılma• 
dığını kontrol ediyorlardı, kon• 
trol başlayınca iki zabit göste
rilen iş başında bulunuyor, mu· 
rakabe bitince giyinerek ailem 
efradına katılıyorlardı. Kardeş1e
rim Lutfl Rahman, F eyzf Rahman, 
kllçllk Hanefi ye Hakkı bu lkl 
TOrk zabitine okadar ısınmış1ardı 
ki, bir gUn haatalandım, çok 
Alicenab Cemil 75 kilometreyi 
çiftliğin güzel bir atı ile ve en 
kııa zamanda keıerek haıtaneye 
geldi. Sağlığımı ~ğrendi. Babama 
müjdeledi. 

Çar Rusyası bu ubftlere ç.ok 
gtlçltılr çıkardı. Fakat babam 
uğrafta, ondan baıka iki de at 
verdi ve Ruılar iade etmek için 
alıb gitti!er, Ruı kadınlarının 
Emil diye hitab ettikleri Cemil 
ve K6milin bırakbğı derin ve 
asil intibalar Ruslarda ol· 
duğu kadar bizde de tablatile 
bakidir. ilk milli hududu aıdığım 
ıaman bu kardeılerimi dU ündüm. 
b:çbir yerde kariılaimadım.,. 

Bayan Afife kalbinde hatıra
larm bırakdığı unudulmaz izleri 
belirten glSıyaflarmı aakhyamadı. 
Bu kültürlll Türk Kııa Ela· 
zizde yerleşm;şdir. Göçmenlerde.o 
Bay lsmailin karısıdır ve mu~ı· 
tinde bir Glizel aan'atler mahfılf 
kurmuştur. Eliiıizliler, medeni 
inaanlar olan bu ırkdatlarmı çok 
takdir etmektedirler. Bunun için 
bütün köylülerin ittirakl ile yer 
yer yağ, bulgur ve un toplanılarak 
yardım edilmektedir. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSINI Z 
FAKAT: 

SON POSTA 

.. 
L KET ABERLERI 

İtalyanlar Bizden Konser
velik Balık Almak istiyorlar 

lzmlr (Huıuıt) 
- ltalyan balık 
konserve fabri· 
katorlarının tllr
kiye d.f ticaret 
itleri ofisleri 
dairesine mllı· 
terek bir mUra· 
caatları Yar. Bu· 
nun üzerinde 

meaeleti ablmıı·~ 
br. l:ımlr balıkçı· 
far cemiyeti, ltal· 
yan fabrikatör· 
)erinin lzmlrdekl 
bankalardan bi· 
rine ilk ılparişlere 
karıılık olarak 
50,000 lira kredi 
açılmasını lıte
miıtir. uıun uıadıya 

tevakkuf etmek "°' 
faydalı olacakbr. Yunanhların 
Müracaabn esa· da çok benimse• 
sı ıudur: dikleri bu teklif 

ita ly a ol ar llzerlno Yunan 
memleketimiz· gazeteleri uzun 

den s~enio uzadıya neıriyat 
muayyen mevslôi• yapmaktadırlar. 
lerinde konaene Sulanmızda ko0terve bılıklannın en iyileri bulunur Atlnada ç_ıkan 
vapılmak üzere ml\lılm mikdarda Bu yüzden lzmire giren para yılda ( Mesajer Daten ) gazetesi, Türk· 
balık (llmak taıavvurundadırlar. 400,000 altına .vanyordu. Yunan balıkçılarının mnıterek 
lıtenilen balak cinalerİ ton, traıı• Tanınmıı halık mutoha111sları· bir sermaye ile bir konaerve 
çe, kaplumbağa ve köpek balık· nın Akdenfzde yaptıkları araıtır• fabrikası açmaya teıebbüı ettik· 
l rıdır. Italyanların bu l te ko§- malar, bu cıTarda klilliyetll mlk· lerini, Yunanlı alakadarların bu· 
tukları başlıca ıart, bu balıldaran tarda balık bulunduğunu meydana günlerde TUrklyeye gelerek bu 
soğuk hava depolu ltalyan va• ç.ıkarmışbr. BugtınkU halde lzmir· lıle uA-raşacaklarını yazmaktadır. 
purlariyle naklidir. de 500 don fazla balıkçı ali si Yunanlıların bu yolda başka 

ltalyanlar ve konserve itile mevcuddur. Bunlar tam ye fenni bir tekliflerini eTvelco ( Son 
uğraıan diğer memleketler ıon techizatla lıledikleri takdirde Posta) yazmı9b. Yunanlılar, 
senelerde balıklhtiyaçlarını bil· bütün Avrupanın ihtiyacına cevab müşterek ıermaye ile bir kon· 
haasa lsveç, Norveç ve Por• verecek kadar fada balık avlıya· aerve fabrika11 kurulmasını ve 
tekizden temin etm kto idi· cak vaziyettedirler.. konservelerin Yunan tileplerile 
ler. Halbuki umumi harpten Türkoflı, Italyanların balık Avrupaya glSnderilmeıinl istemek· 
evvel ve umumt lıarb ıenelerfn• ihtiyaçlarını lzmir balakçılar cen I· te idiler.. Yunanlılarla anla§mak 
de cıvar memleketlerin balık yetine bildirmiş; cemiyet eaa• mllmknn olduğu takdirde bile 
ihtiyaçları tamamen Ege balık itibarile bu lıi kabul etmtıtir. ltalyanların iateklerine ayrıca ce-
bavz.aaından temi.o edilmekte ldl.. Şimdiki halde ortaya kredi temini vab Terilecektir. .A. Bilg•I 

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

Mersinde 
Rıhtım lhtigacı 

Mersin (Husuıi) - Onarma 
lılerindo ıür'atle llerllyen Mer• 
ıinde hergUn bir yenilik göze 
çarpmaktadır. Genlt ve muuta• 
zam caddeler, muntazam yaya 
kaldırımlar ıehrin ve ıokaklan• 
nm gUzelliiini 1'rttırmaktadır. 
Plaj mevsiminde Mersin etraftan 
gelenlerle çok kalabalık olmıya 

başlamıştır. 
Mersinin yegAne ihtiyacı rıh• 

tamdır. Sayılı ihracat iskeleleri• 
mizden biri olan Meraiade rıhtıma 
çok ihtiyaç vardır. Rıhtımıızlık 
yüzlinden vapurlar açıkta dur· 
maktadır, bu da yolcu girft ve 
çıkışını, eıya tahmil ve tahllye
ıinl gtlçleıtlrmektedlr. 

Vamık Ofu 

Elazizde 
Yeniden Belediye intihabı 

Yapılacak 
Elim (Huıust} - Tokad ıay· 

lavlığıua aeçilen Bay Hurremden 
münhal kalan Belediye başkanlığı 
Ue Devlet demiryoUannda çalııh· 
tı için ml1ıtaf a addedilen Bele~· 

yo Uy esi doktor Faik Fikre tin yerı· 
nln boş kalmaaı yeni lntihab ya· 
pılmaaı zaruretini d~iurmuştur. 
Yakında yeni belediye intihabı 
yapı!acaktır. 

Ellzizda Elektrik işi L 

Ellziz (Huıuıl) - Burada 
e ektrik ıantralı odun kömUrlle 
çlJıttırılmaktadır. ~antralda elek• 
u:k istihsal eden makine bir ta• 
nedi!'. Yedek mele.ine olmadıfl 
için \!uku bulan ktıçOk arızalarda 
Şehir karanlıkta kalmaktadır. 
Yeni ııelediye mecllalnln elektrik 
santralını ıslah edeceği ve Eliıb:o 
daha fazla kudreti olan makin~ 
ler aotlrteceği s6yleomoktodlr. 

Çorumda Sürek Avı 

Çorum avcılan n avladıkları yaban domualan 
Çorum, (Hususi) - Halkevlnin hlmayealnde teıkil ed:lek aYCılar 

birliği Oç gün süren bOyUk bir stırek avı tertib ebniş, 1 c;o kitinin 
iıtirak ettiği bu avda 4 domuz ile birçok tavıan ve keklik a lmuıtur. 

Domuz avı pek çetin olmuş, bir ıürn domuzdan dördiı ".dürUlmtış, 
sağ kalanlar avcılara hUcum etmlı ve bir avcıyı ayağındrn ve kolun
dan yaralamı~lardır. Domuzlar bir köpeğin de karnını deımfılerdir. 

Germencikte 
Eğin Ovası Kooperatiti 

Senelik Toplan tııını Yaptı 
Germencik, (Huıusi) - Geçen 

aeno kurulan Eğinovaıı incir sabş 
kooperatifinin yıllık toplanbsı 
biçok aaylavlaıın lştirakile yapıl· 
mışbr. Toplantıda kooperatifin, 
ekicilere piyasanın fevkinde ver-
diği fiatlere mukabil temin ettiği 
kir iyi görUlerek onaylanmıştır. 
Eğinovaıı kooperatifi önUmUzdokl 
incir mevsiminde yeni iltihak 
eden ortaklarla daha yOkaek 
lfler baıarmıya çalııacaktır. 

Bigada Ekmek Narhı 
Biga ( Huıuıt ) - Belediye 

mecliai 'birinci ekmeğe 9, ikinci 
ekmete 6 kurut narh koymuştur. 
Fakat henl\z blrlncll nevi ekmek 
yapılmıya baılanılmamııtır. 

Kayseride 
Kurban Bayramında Bütün 

Kadınlar Çar~af Ve 
Peçeyi Atacaklar· 

Kayıeri (Huıusi) - Şehrimiz· 
de ruhaniler kılık yasasının 
tatbikini beklemeden ruhani elbi
selerini çıkarmıılar ve medeni 
kıyafeti kullanmıya baılamıılardır. 
Belediye de kadınlann çarşaf ve 
peçelerini çıkarmalanna karar 
vermiıtir. 

Bayrama kadar kadınlar me· 
deni kılığa airmit olacaklardır. 
Terziler harıl harıl manto ve 
ve pardesll dikmektedirler. 

Çorumda Dilencilerle Mücadele 
Çorum, (Hususi) - Belediye 

meclisi dilencilerle mücadeleye 
karar 'ermiıtlr. 

Şubat 26 =-

Ev Doktoru 

Ciğer 
Şişmesi 

-• 

' 

'' Emphgseme ,, 
·• Emphyseme ,, baş~ı be şı:: 

bir tedkik mevzuu olabılecek 
haatalıktır. Fakat sOtuncınuı 
umumi fikirler vermeye mah•°' 
olduğu lçln,bilmUnnsebe bugiln.~ 
bu mevzua dokunmaktan kendı 
alamadım: 

Emphyseme, ciğer yuvaların•• 
marazi bir aurette genişleme •~ 
titmeai demektir. Bu da, bu } u' il' 
lara meaned vazifesi gören el. sd' 
kiyeti haiz elyafın bozulmasıı:d•11 

ileri gelir. Kabarık ve yuvarlakl 
Jaımış göğüsler, bu hastalığld 
bariz timsalleridir. Bir P• r~ 
nbmet çekince muvakk• 
nefeı darlığı duymak, zauıaııl1 
bu darlığın artması, ci~ et' 
Jerln el8stiklyetlerinf değ' 
ayrıca teneffüs kabiliyetlerini d• 
kaybetmeye başladıklarının tal 
maz arlzıdır. 

lnaan bu haıtalığa nasıl td' 
tulur? Çok defa nefes darlığı d" 
oilen Azma hastalığı vnsıtasilff 
Amfizem, ekseriyetle müzminleİ 
miı bir Azmadan bavkn bir ı•1 
değildir. Maamaflh teneffüs cihl' 
zile alflkadar pek çok Kronik rfl 
hatsızlıklar ayni neticeyi verebl' 
llrlor ki bunları da ıöyle 11r la~•· 
biliriz: 

MUzmln Lifi tUberkül vak'ala~ 
gırtlak iltihabı ve saire. Böyle ~ 
marazi saha mikroblar için P • 
elveriılidlr. Çiğerlerin karıf 
dehlizlerinde üreyllp dururlar. Si' 
tnn bunlar kanın ıerbeıt c~elt' 
nıoa bin tllrlU mOık<ilAt yaratıl 
lar. Kalbin ıağ taraf boılu~ 
mlitemadfyen çalııabllecek ka~ 
liyetde aıınmaz bir motör değ:Id~ 

Bu arızalar onun vazife_.. 
ağırlabr. Onda da tagayytırat b~ 

lar, Nihayet ti§er. Bir pa~ 
daha vazifesini akıabr ve 

1 1 "' o ıtın, Amfizem kalb haıta ığı 
dayanır. 

* ,, 
Bu haatahğın tedavisi geUş 

1 
gtııel olamaz ve her hasl~iı 
ayol llAç verilemez. Sözg e a• 
bazı kimselere arsenik ,,_,J 

alyodUr elveriıli gelirse d·i;, 
klmıelerde ciğer ihtikanı > 
pabllirl~r. o~ 

Bazı öksürUklUlerde Ö~i~t ııtl' 
dindirirken göğils nezlesını İ 
rutmak iyi değildir. Bilakis be• 
gam çıkması göğ&tı temiılefl1' 
noktasından faydalı olur. 15ııo t'. 
haricinde, Amfizc:me yeni ıJ 
tulmuş kimseler için aıub ~,t 
banyolar kabllitavsiyedir. f• J~ 
bunların cinsini doktor ı;or 
eder. Maamafih umumiyetle ,of 
ıek yerler yarama:ı. Cenub _,., 
ghlanna açık olan adalar, 1,~ 
dolu sahilleri bu gibi battı' Jı( 
ikametlerine son derece e ' 
'd 11et lı lr. ki e~ 

Şurası muhakkakdır fiıerl': 
bug"Unkn tıb olmasa Aıfl bll>'' t 
tutulmuş bir hastanın aete~j, 
cehenneme dönerdi. bıJ ' , 
versin ki asrıhe.zır tıbbı, çevİ'e 
beti, hiç olmazsa ariıfa 
bilmektedir. - * 

Kayseride Yaz Havala 
11Jı-' 

}-itl \' ' 
Kayseri (Hususi) - bir b<J~~ 

çok iyi gitmekte,_ taınktedir'· 13 t/ 
havası hUküm sürıne dur. 1 I'' 
har sebzeleri çok ucu~ ki!O ıs dl' 

sovauı c ı1' " nak ve tnze daha "' ı;v 
kuruıtur. Yumurtadl\şınüştiıt· tıl' 
den 50 paraya şa '' 
kilo koyun eli 20 kuru 

maktadır. 



SON POSTA 

BARiCİ 
Japonya Çine 
ittifak Teklif 
'E.digor 
•I Uzak Şark, tarihin nadir kaydettiği 
.: .. ~•al ınanevralardan birine daha 

d oluyor: J aponya • Çin lttifnkı. 
~ Ba~ıe bir ltt'fakı Çin devletinin 

1111 Jebııeceğin l elbette ld kabul ede
~ı. Fakat Uzak Şarlda vaziyetin 
h kça lnkiıaf ettiğ.ni &Ören Japon· 
~onu, bu yola getirmek için elin
._ıt relen her ıeyi yapıyor. Her ne 
~ Ç~ Japonyanın bu teklifi karıı•m· 
~ le 111l ricaline aorulan auallere bun
~lt açnrnakh ccvablar vermiıler ve 
•"bıtlç Çin aakeri fırknı ının erkinı
lotı1 tt kadrolarını Japon zabitlerile 
~"'.inak teklifini reddetmiılerse de, 
6'.,._ 1Çin ne yapacakları kestirilemez. 
lifi ll hntn Çine Löyle bir ittifak tek-
~ teınin etmek latediA'i ıudur : 

,..._ Uler Japon maJlanaa karıı 
'tıa-..•lcta devam ettikleri boykotajıa 

Şı 11 almak ; t' illlali Çinde iki ıimendlfer imti• 

''• 
8

"-lllura neticesi olarak Çinin ya vaı 
~' tahıalu kurumundan çekilmeai. 
t., alll baıka Japonlar, Çinin hariç· 
~lt lhtirttiti malı, askeri va teknik 
~·••ıaları da kendileri vermek 

a dedirler. 
•ç.c.~ •uretle Japonya Çiae luredi 
ij.._ . •• bu kıradi ile de Çin hl-

8~tı or:d.uaunu~ .•iilhJarını ~lı:ecek. 
"•aıaaJle bır teklıfın, iter lkı millet 
\ııt11ı da ıeçmiı vukuat l'ÖZ önOnde 
teıdı'~•k na.ti telikki edilmek llzım· 
••tııtll• hllkmetmek zor bir ıey 
t•tı r: Fakat bir red cnabı Jipon• 
ta, .nerelere ve nerelere kadar gö. 
••ı~11~caktir ? Onua içindir ki za• 
ti}'o Çın için yine nazik günler sreçJ. 
ltltJ;f diyebiliriz. ÇaakG b8yle bir 
ttdd ~e kabul ve ne de ceffelkalem 
)ı 1 edaJebllir. Onun için Uzak Şarkta 
'-~i~•n bazı llldiaelerin fU n7a bu 

e vukuuau bekllyebiliriz. 
Süreyya 

Siyamda 
liarblye Bakanı Bir Mil· 
~cavizi Yere Devirdi 

~il,~111konr, 26 - Siyam Harbiye 
•tı,.~ ı, lcendiılna ıuikaad yapmak 
·~-il lth •da111dan daha önce davrana· 
iıt '"':~ca11aı çekmlı ve mOteeavizl 

• ta )'aralamııtır. Kendi yaraaı 

8lr l.o,d 
81

' Co11 Slmon 
._,. Co11 's~ ıs <AA. ) - Dıı Bakanı 
-..~~ıllltla ~on bu aabah Bukinsrham 
-,q,• ~raJ tarafından kabul edil· 

Londrada 
Müfrit/erin 
Bir Nümayişi 

Londra, 25 (A.A.)- Avuıturya Baı· 
bakanı ile Hariciye Bakanı dün akıam 
buraya geldiler. 

Londra, 25 (A.A.) - DOn ileri aol 
fırkaları tarafından, i.f11izler, lehine 
tertib edilen nümayi4te, Avuaturya 
Başbakanı B. Şuıolgnin logiltireden 
tardınt taleb eden bir takrir ka· 
bul ve Avusturya Faıi11t diktat8rD· 
nün fngUtereye ayak baaman protesto 
edilıni9tir. 

Binlerce nOmayiıci Hayd Parkdan 
çıkarak Viktorya istasyonuna doğru 
gitmek lstemiıae de, zabıta, Enternas• 
yonal martını terennDm eden nfJma
yiıçileri idareye munaffak olmuıtur. 
Bu sayede nDmayiıçiler Avuaturya 
B ı:ıbakanı Viktorya istaayonuau terk 
ettikten on beı dakika aonra iataa• 
yona l'e)ebllmlılerdir. 

Askerlik 
fsviçrede Müddetin lJza· 
tılmasına Karar Verildi 

Cenevre, 25 (A. A.) - Askeri hiz
met mOddetini uzatacak olan kanun 
hakkında dan halktan toplanan reyin 
neticeai matbuat tarafından tefair 
edilmektedir. 

" Jurnal d8 Jeney • yabancıların 
ilham ettikleri feaada, bozgunculuta 
ve kayıdsızlıta Ye nihayet ul1Hal ko
runmanın icablarını anlamamazlıta 
kartı kazanılan bu uluaal zaferi kat• 
lulaıaaktadır. 

Bern, 25 (A. A.)- Reyine müracaat 
edilen iaviçre uluau, aalı:erlik hiıme· 
tinin uzatılmHı hakkında federal 
meclialer tarafından kabul edilen 
kanunu 481,902 reye karıı 509,8!5 
reyle kabul atmlttir• 

Bay Hitlerin Bir 
Yıldönümü 

Dün Almanyada Büyük 
Meraıimle Kutl ulandı 
Mllnib, 25 (A.A.) - 8. Hitleria 115 

ıeae evvel bllylk bir toplaatıda pro
paarandanın 25 tezini iıah ettitl all· 
alln yıl dönGmU dlln meraaimle tea'id 
edilmiıtir. Meraalmda ulusal soıyaliıt 
CSndar muninl B. HH ile himaye 
mlfrezelari Baıkanı B. Hlmler, Bav• 
yara Baıbakanı B. Zı bert ve diter 
bazı zevat hazır bulunmuılardır. 

Bavyera bakanlarından B. Va1roer 
bir elyln a8yliyerek tsdmle demit·· 

\t !-o.. 11111Nz "Vellahdı 15 .... nvel illa edilen iS umde 
h~·ı.~ i~ ( A.A. ) _ f.ailtere de o zamandan beri hiçbir detlıildik 

tir kiı 

~ &~el arıa'e l'it•ek üzere dGn olmamıf n bh kallmaai bile çıkarıl-
'-..:'lt. --•P•ıte'den mafarakat et· mamıttır. Bu tezler iatikbalde de araı 
... ~ kalacaklardır. 

~-----------
c, .. Ba•ta•an 

' ~bi-1111 Yazan: Romancı 

llb,l'tiı kıan"n hull-•11 } 
llııa ~lb Yaz ııoağında bit lokanta· 
'-\i Jie. CJt•bıde yemeğini yerk~n, 
"-tttli arkadaılarından SüJeymana 
~or. Sllleymanın ylzü gözü 
~~ ı.~ ~•nlıdır, burnu üurinde 
~ Uı;-'lıYan bir yara da kapan
::.~~h re .. Muharrir, bunun eebebini 
.~ ı:raaıı Süleyman eaki ma· 
l&1cır eınıeye hatlıyor. 

~ '- O dınıı keıti: 
~ di.._e,lllhr llıeıleğe ald ıeyler. 

Ctr,ı'1ı ~!•tıroa, ••ime aid 
'":' 8ır 1.:•Yor aıuıun. 

'fti..._ fa)c kere evlenditlni 

' ' ~ at .. 11o"•u1a lçJnznnı, tafıilatmı 
'- 1-1 ejil ıni? 
, Ô 'Yır. 

..... 8GJbYle 1•• dinlet .. 
~~._ .rlllanın 
.._ 111: ... 1 suratındaki yara 
:.. ... r •rlle b L! • 
\ı .. , llltl u eıııu macera-

' 'ldı •aıebeti olacapna bir 
Ilı ermedi. Acaba bir 

mUıademeğe ıuurunu mu hırpa• 
lamışb, ne olmuıhı. Fakat halin· 
de &özlerinde pek te gayritabii
llk &örllnmüyordu. Enditemi an• 
lamıı 2ibi gllldll: 

- Saçmaladıjıma ihtimal ve· 
rlyorıuD dej'il mi? hayır kazın· 
ayağa 6yle deiiL Buıllae kadar 
kaza, beli ıeçirmemiı bir ada· 
mım. Fakat bir hafta evvel ut· 
radıtım i.u hal baaa 6mrllmUa 
belki Uk aaadetl oldu. 

StUeymaa muhakkak aaçmah-
1ordu. 

Demirel diye mektebde hepi
mizin sıözilnll yıldıran bu mudhiı 
ıporcu nasıl olub da bu alabeUn
den memnun oluyordu. 

SOleymaa bunu da keşfetmlı 
sibl hemen ili•• ettiı 

- Buaa hayret edeceksin. 
Fakat timdi ••na ıu maceralanmı 

anlatavım de bak bana hak ve
rir aıi~in, vermez miainl 

Kahvelerinılzl biraz ilerideki 
tenha ağaç altında içecekdik. 
Süleyman& bir ıigara uzathm. 
iskemlelere oturduk. O arkasına 
ağaca dayadı •e anlatmıya başladı. ,,. 

Uaeden çıkanca Bahriye mek
tebine gittiğimi biliyorsun. Kllçük· 
denberl ıpora merakım vardı. 
Glllle atardım. Kürek çekerdim. 
Fudbol oynardım. Hatta gUreı 
bile tuttuğum oldu. Fakat ben 
aporlano içinde ea temizini deniz 
ıporu olarak tamrım. Denizci 
olmama bir Hbeb de budur. 
Bahriye mektebind~n güverte za· 
biti çıkdığım aene ıdl. 

Heybelide oturuyordum. Be· 
kardım. Bir yarıı ıandahın, bir 
kotram vardı. Çi•i gibi zabittim. 
Arkadaılarla herglln Marmaranın 
bu kıyılanada martilere duman 
atbrıyorduk. 

Bir ann mDlizlm llıaanla bir 
kotra 1leml yapmak için açılmıt· 
dık. Ha Ya da tam kotra ha vuı. 

Adalarıa aralannda rOzglr ba1-

tardıkca yelkenler auyla beraber 
yatıyor. Arkamızda köpUkden 
uzun bir yol bırakarak •olta 
ediyoruz. 

Tam Dil açıklarından Bii Uk· 
ada iskelesine doğru dümen y k • 
mııdık ki Nizam kıyılarında ~~ 
çığlık işittik. Kayalıklar önllod: 
bir aaodal devrilmi9di. 

Dlimende idim. Heınen kırdım. 
Rllzgi.r da sıkı baıtı. Yıldırım gibi 
yetlşdık. Devrilen sandal kayalara 
otuimuıdu. Su üzerinde birkaç 
baı batıb çıkıyor H .. r k d 

. · "' çı ıı a 
bır f eryad kopuyordu. 

Kotra ile oraya ıokulmıya 
lmklo yokdu. ihsana: 

- Dilmene bak! 
Emrini verir vernıez 8 t d • arım an 

caketı fırlattım, denize abldım. 
Sıkı birkaç kulacdan sonra bana 
en yakın birini kavradım. Bu bir 
kadındı. Ve okadar ıu yutmuıdu 
ki bandise kUlçe gibi deniıln dl· 
bine inecekti, 

Bir kadın daha vardı onu da 
ıaodalcı yakalaaııı, kaylara doğ
ru çekiyordu. 

Bu an içinde karar Yerdim. 

Sayfa S 

p 

I Gönül 

Kayalardan karaya çıkmak çok 
gfiçtO. Her halde bunlan kotraya 
alıb göUlrmek daha muvafıkdı. 

Kadını sırtıma aldım. Tek elle 
yUze yllze tekneye kadar geldim. 
lhsanm yardımı ile onu kDpeıteye 
atabildik. 

Sandalcı öteki kadını bir tq 
llıtllne oturtmllfdu. 

Yanlarına döndün. Rum 1an
dalcıda bet beniz kili olmuıdu. 

Sandal omurgasından delin· 
mişdi. 

Bu •aıiyette sandaldan utifa· 
deye imkin yoktu. Kayalara sıla 
11kı yapıf8n kadın perişan bir 
halde ağlıyarak ıoruyordu: 

- Aman Leyli nerde, kur
tardınız mı onu? 

Ve çeneleri biribirine vuru· 
yordu. 

- Merak etmeyin, dedim. Onu 
kotraya aldık. Şimdi ıizi de gö
türeyim. 

Tekrar suya girmek iste
miyordu. lsrar ettim. Rum 
ıandalcıya iskeleden bir yard ma 
göndereceğimi ıöyll1erek 6tekfne 
niabetle daha 1ath olan bu kada
na da •ırbma aldım. Ihsan su ke
timine kadar kotra11 yaldqbrmıpı. 

( Arkuı var) 
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·Dünya Hadiseleri 

Bu Da 
Bir lngiliz 
Düşüncesi .. 

lngtlizlerin Unlü mubarrlrle

Osktır Vilde rinden Oskar Vi!· 
denin "ehemmı· 

Parbte yetılz b ir kadan.,, 

ba9bğı altında yazmıı olduğu bir 
piyes geçenlerde franıızcaya ter· 
cDme edildi ve Parlıte oynoıodı. 

Fransız aaıetelerinin anlatlık· 
larına göre Franıız kadııdarı bu 
eserin baılığıodan pek hoşlan· 
mamıılar iee de içinde geçen bir 
muhavare şudur, anae Ue kız 
arasında geçer; 

- Kimdi, az evvel salonda 

olan? 
_ Ehemmiyetsiz bir erkekf 

ha bani 
Yine franıı:ı gazetelerinin an~ 

)attıklarına göre bu dafa umu· 
miyetle bota 1tiden bir cümle de 
şudur: 

- Bir centilmen daima eplce 
t•Y bilir. Centilmen olmayanın 
bildiği ıeylere gelince, bunlar 
muhakkak kendilerine sarar ge
tiren feylerdir. 

lf-

Franııılaran (il • d& • Fraaı) 
adını tafıyan munzam bir 

81,. d•nlz Tranı Atlantik 
va vurları vardı 

devi tekaiitl geçen hafta bo· 
•dildi zulub hurde demir 

haline getirilmeıi için bir tezgaha 
çekildi. Bunun 11bebl geminin 
(20)incl yaıını bitirmlt olmuıdır. 
insan FranHda 20 yaıını bitiren 
bir geminin tekaUde çıkanldığını 
okuyunca baıka yerlerde 40 ya• 
tım geçiren gemilerin el' an kul· 
Jaoalmakta olduklarını nasıl dtl· 
tllnmeı? Bu, hlr az da .•• Zenıln· 
lik meHIHldlr. • 

>#-

Franıada ltir ey içinde her
ıUn kullanılan ufak tefek 

Hatıra eıyada bir sen• 
zarfında ne aibl 

ıelmig•n yenilikler yapıld .. 
bir meHI•·· ğını gösterme için 

bu hafta bir 1erai açıldı, bu 
Hril, ite yarar, fakat mutad 
tizere dlkklnlarda göze çarpmaz 
bin tOrlQ uf ak tefek cıya ile 
doludur, anlattıklarına ıöre hu 
eıyadan bir hıneal de yekdittr:ne 
yapııık çifte bir kepcodir. Yek
dij'erinden ayrı lkl kızartmayı 

ayni .zamanda yapabilmek için 
dUtünUlmüştür. Ve muvaffakiyet 
kazanmııtır. Fakat anlattıklarına 
gore mUıteriterden biri de bu 
icadın ıahibiae ıunu ıormuflur; 

- Çok ıUzel yalnız ben ke~ 
cenin birlodeki kızartmayı çevir
melde meıgul iken ötekiodı ki 
)uzartmayı Jdm idare edecek 1 
Bu kepçeyi yaparken inıanlara 

lkifer tane daha el illvHinl 
düşünmeli. ldinh? .......................................................... , .. .. 

ı-a.. ............. .,.,. 
.,, ..... _ ,., ...... 6iP (..,,.,, .. , .... , .... 
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Taribi Mls.ababe Kari Mektubları 

Tercüme Böyle Olur! 
G~çmiş Zaniaıi içinde, Isfahanda 

Bir Müşa are 

Bigaga Vapurla 
Yolculuk 

kad•' Istanbuldan Karabliaya ok 
vapurla yolculuk yapmak, bO~tiı'· 
zahmetlere katlanmak deın• 

1 
r 

Vapur haddindan fada yolcu 8d
1

' 
.. li rte e, bakan olmaı. Degll g ve r 

ikinci kamarada bile ışık yok~; 
Abdesthane kapı eşiğin• ka d 

1 
t 

piı'iklo doludur. Yolcu o k• ~ .. 
fazladır ki, o pis kokulu abdedıı .. r· 
hanenin önU bile yolcu yatagı d• 
Bu vaıiyetin ıılahı çok yerin 
bir hareket olacaktır. 

Biga ı Ş. AydııJ 

HakAride Mekteb ihtiyacı Of 
Burada bir mualllmli -v• k• 

ıınıflı bir itkmektebten bat (f 
mekteb yoktur. Bunun için J,,. 
cuklarımız tahsilatı kalmakt• 

1 
' 

Eıklden bir vilayet merkezi 0 ~ 
Hakiride beş sınıfla bir mekt• 

tlddetle lbtiyac vardır. · diO 
Haklri: A. Nured r 

Arhavililer TUrkce Konu'u~!. 
Her ıece e•no kamının önünae bağ<l11~ kurardı, oaaaallar ıöylerdi. Fıkralar anlatır, ~iirleı okurdu. Arha•illlerln TUrkceden b•';tı 

Stımblllzade Vehbi, on aekl· çok kısa olmak ıarti'. e, Türkçeye Her ıece tatlı hlklyeler dinliyor- olan Arhavi dilini kullaodıkltır• 
ılnci aaırda adını dlllerde dola,. çevireyim. Yapamazaam ve yap- ıun, hayatın acıhklarını •o tatı.. hakkındaki maHimat yaolıf ~ 
tıran kudretti bir ıairdl. Bir tığımı beiendiremezaem iıtediğl· lıklarını öireniyoraun. Allah et• Arhaviler Tllrktilr vo her tar• 
aralık elçilikle lrana gitti. Şöhreti aiz ıekilde ıize bir ılyafet çe• mesin. Ya bir aence dUıeydio, TrOkce konuımaktadırlar. att' 
kendinden evyel 0 tiir diyarına kerim. halin nice olurdu?.. Geneler, ko- Samsunı Said bey mahalleıl ftl 
ulaıtıiı için İran payıtıhtında Şairler, uzun bir mUıavereden lebek ruhludurlar. Gtizel kıymeti ıokağ• nrl ı.t Şevket Bay~•lc 
hiçbir elçiye aftıterllmeyen saygı ıonra Sadlnin GU!iıtanmdan bir bilmezler, çiçekden çiçeğe konar· tevebler __,/ 
ve ıevsıl ile karıılandı. Onu bir hikaye ıeçliler. Sümbel oilunuo lar. Sen, bir kelebek lineıile in· [-----------~ 
ılyaat memur, bir politika adamı zaten bildiii ve hafızaeında taıı· cinmedin, gönül hallol bilen bir ~ııı' 

k k d G n dn Kütahyadao O. M. iıaretile JPe 
de1wil, Firdevsileri, Sadilerl, Ha· dıiı bu hl lye §Öyle bir vlkıa er eğe var ın. ece 1 D ı • r 1azan okuyucuya: ,, 
fızlan iyi anlamıı bir adam tasvir ediyordu: Yetmişini çoktan tUkret . Reımt muamelelerde ef•ll J,I 
olarak telakki ediyorlardı. Tarihin aımıı bir adam, henUz on sekiı Gene kız, kendine kadınlık bey, paıa, hanım unvanları,J 
ıahidlliine bakılırsa Vıhbl de yaıında bir kızla evlendi. Onun zevklerinden hiç birini ~erme~lf, kullanılmaz, bay vo bayan bu ti 
elçili.::.1 unutmuı, kendini ıalrliAo hayatlyyetl, lnaanlık kudreti, bU· v-:rememlt olan bu kendıni begen• konuımalar ve yaımalarda _o•d·'• 

•• · 1 d' · · 1 · d k 1 mıt ihtiyarın yllzUne ııamb aamlı " kaptırmııtı. Gece gUndüz ranın tB11n bırıhi ç•neaın • a ~ıttı. bakdı Hrt bir ah çekdl: ket eaerl olarak kullanılmalitad-' 
ı&z erlerll• ba~dan bata dolatı· u ae f'ble her 1ıece gene arı· , K' U D d 1 1 d Mektubu1luı:un diler kııaıaO 

Yordu keyif çatıb duruyordu. ıını o önünde bağdat kurardı , b :-ö 1
1•d .... e ı, ıonll n ayhalkr ,an .. 

' . erı ı y e ı i(ın masa ar, ye- birıey anlıyamadık. 
fran HUkümdarı Kerim Han da masallar ıöylerdı, fıkralar anla· 1 Eb . b' ö ü k d k f d · . . .. er, emın ır ı z a ar a am a lf- ,ı 
kendiıine bol iltıfat ediyordu, tırdı, ııırler okurdu. yer ttıtmadı. Senin ıözlerin bir Lülebugaıda Muharrem On•~ 
boyuna hediyeler •eriyordu. Zevk Eir ay, iki ay böyle geçti. kulaiımdan girlb öbUrl\nden çıkdı. Vücutca ve aıhhatce bir j 1 
dUşkUnü pir, atiler yllz ve ı~zel kızcatız, evlilik hayatında maaal· Ebemin o biricik ~özn be elmaa nız olmadıkca acı bUber yeoı;, 
ıöz bolluiu araaında ne yaptırım dan biklyeden baıka bir şey bir küpe gibi kulaıımdal.. hiç bir zararı yokdur. Ancak " 
bilmez bir hale ıelmlıtl. O zaman gör:nodi, göremedi. Bir ,tin çe· Şaı~nveren ihdtiyar, klekndlinkl ,eyde itidal llzımd11. itidal 
Bağdad Valiıl olub Sümbül za• nesi kuYvetll ihtiyar, uzun bir toplamıya çalıııyor u ve a ı a ı .. ıtiyatı elden bırakmamalııllıı• 
denin kendi aleyhinde lıtanbula masal daha anlaltıktan ıonra, ıoruyordu: . >f. ~I 

1 Ö d dl .. . ı l •t ô r 1 . - Eben saoa ne demııdl ki?.. · ·ı• ... rapor ar i n •r gın 11 en me aecnllk hulyalan kefen eomıı olan • . k Büyiikdereden B. Ş. imuıı 
P b · t' i d ft... • , • . - Artık ıöylıyeblllrım, çnn tl k .1 
aşa, onun u vazıye ın e g ıüıel karııına not eli net eh ıordu: b tnk dl 0 x.ı .. tuh yasan o uyucuya: "· 

rendiiinden Babıiliye blr mektub _ Bahtiyaraın değil mi?... aaldr:m Eben ;, h· r•a m a~ıma Mahallenizin aakerlik 111~~.J 
11 d "V hbl Efendi ayyaşlık ge · em, ır sıenc ızın sili ile blrlikde menıub oldo~.ıJ 

yo a 
1
' • b' b' l . - · • · • • · • · iÖğıllne aaraak bir ihtiyarın ak •' 

ve zendoıtluk gl ı ır • çıye _ Evet, babtiyar1ın •e bahtl· aakalı değeceğine gene elden çık· 11kerl ıubeye ıider, ıube r )I~ 
yakışmıyacak işler yaparak laf~· yar olmaklığın da pek tabiidir. mış bir ok değse daha iyidir ,, görür, bize yaadıklamııı •

0 tıV 
handa kendini rDıvay etti" dedı. ÇllnkU benim ıibl ununu elem:ş, demiıdl. Bu ıöztl hiç unutmam ıınız belki 11lzi bir devre ı~ıa 'I. 
Babılll de ıairl idama mahkum eleğini asmış bir kocaya dUşdün. ve aeni diolorken de hep onu ederler ve yahud da hatk~ 
etti. Bere kot vera:n dostları .............................................................. hatırlıyorum! kolaylık bulurlar, aıkerlik ttJ

11
iJ 

kendine haber yolladılar. O da _. Sonra arabca bir beyit ırladı. mukelloflere her ttlrlü k0 

kılığını değiıtirerek yola d&bDldil, Kızın atımda atlıyan bir IH olan 161termektedirler. 
poıtacı tatar koattlmUe ÜıkUdara bu beyitte ıöyle deniliyordu: Sıcak, .>f.. ~ 
gelib aaklandı, HUnklra ıU:ıel çok 11cak bir gUade oruc tutan Risede Uıunk•1• köyüıJd• /, 
bir kaside ıunmak yolunu bulub bir adamın buruıuk dudağında oğlu Bay ltmaile; ef :J 
kafasını cellld kılıcından kurtardı. ne zevk v~rdır? Onu andıran Mektubunuzdan hiçbir' ıfl' 

d ı " ! d Çn layamadık. Kısa ve açık/ 
t b n lil · ı f h d uyau ara uyan " enmeı. n· 
ıt• u 0 şa.ır 1 a an a kU uyanmak, uyuyanlar içindir. yazınız. • 

~~~~:ur~;b v:il:u~;~:: '~!:ı•;!~: 0-et:i,;. eıkan ~u Öleınlferh içiın de·ğılll .•. ,,b ._ b"t• . ... ..... Yeai .... iiaf;irii!~ "1. 
~ b f .. reıiml~rio bOtUn haldan s a an ı ıaır er, u pe11 ı .- _ fs'.1 

cüme bahıı acı!dı. Ara ve ara -'" ..... ı - -·-• .. miıe ... ıu:... n hlkl . k b b"ti dlkt ld 1 B-ı. l ğı ı:; . . - . b I .. 1 -m.u ....... --- ......,. en yeyı o uyu ı r e~ are - o aaao ı • '/P,ejl' 
dıllerıni pek ili bılen SUm 1 Ofu, • - ıonra Snmbül oj'luna 7tlıleriai ayda bir çıkarılan bu reıJP~ o'J 
Türkce ile en ince dfik:rlerln b~ısa ABONE FIA TLAAI çevirdiler: nın Şu~at 83 üoctl ıayııı bıt~ 'of,I 
ve toplu surette ifa o oluna ile- B d dil T•rkçeye )'Uılarla intiıar etmiıtir. b" .. ~'I. 

T k b. k . 3 1 - uyurun, e er, u y 1 y . koııY• ,o" 
ceiini, fakat ilr ce ır nll tenın e ç 1 . . 1 b ki" Uce - 9111 o• • ı tJJ 
bUtUn zarafetile ve bele kıaaca Sdt Ay ~~ ~! O\IVrı~h, bıl ızb. edUıyUoruz.di f ıı. • bu kültür, edebiya\ ve ıan ~ıi ~~; 

• Kt. • - - e , ıç ı nm• , u ıuz ıının ilk aayıs~ Ragıb Bv_,rt' '"" 
başka dillere ı•çlrllmeııne imkln 'IOIUtlYI ı• 750 400 150 !eri ıöy ledi: Cemal, · ~iltuhl_ıa . Ete, tınlttir· 'fi : _ııf 
olmadığını • haklı olarak • iddia YUNMllTAN 2MO U20 711 no _ Türkler bu mevzuu çoktan ~zıl_an ~ ıntııar • ,,ti!"1. 
•?i.yordu. Kendiıilo mUo~~aıaya iCICBI 2100 1400 800 lüsaltmış~ar ve kendi dillerine . e~~ranca _ Tilr~ J{~~==rd•~ ./ 
aırııenler iH • haldı derılse de d l[eç irmiılerdir. Ben sadece hlkl· Cemiyetinin •yaa bır asıoıı> J 
tab:ı olarak • bu flkr~n akıiııi A~~~ ~-i~;!.c~ yenin Türkçedeki ıeklini ıöyliye· ıiraat n köylil . ın.ecaıu Jl 'ıf' 
iltizam edlb çeae yoruyorlardı. ~-::,, ., ceğim: Su yanında eklıı aeJ için· aaym mtivar etmııtır. ınııR•ıoıı> ; 

k 1 · Gol - Bu spor ı:ııec · 
StımbUl oilu Vehbi, ne ı6y· ~ai.da ferman yel için'· ~ca arın sayııı çıkmıştır. f ör ıJildl:~~~ 

leae karıııındakileri Uzam ede· (ıhtıyarların demek) aldıgı 1ıenc TercUm• - :ı:~ı;,1 deriİ•~~ /. 
miyecetinl anlayınca bir tecrübe el için!... Sadi do zannedersem ya'n ın ~r.un e:;naklardan • ~ı>'''V 
t~kllf etti: bunu ı6ylemek lıtlyor!... terle, bır?ok . • forınahk ,o>~~ı 

- Uzun ı&ze ne hacet, dedi, 
sınayalım. Siz bana en kıaa ya· 
zılmıt ıairaoo bir hikaye Y91'la, 
onu bütUıı nDktelerile •• aıluadan 

Şairler yutkundular, dUtllndtl· kardığı rırmı be~orınatar• ıtı d•1 
/ 

bir eııerdır. Sou u-eJer" "i.-11 ler, bakındılar ve mırıldandılar: . ı n tere u.o e ıllj,-· 
- Aa ıözlU, fakat özltı ter• timızd• yab~a "k itioaJar•. 

11 
r 

Baıııı da yut T•"ııt• 
cUme bu kadar olur!... tere mal ohDUI ur. 

M. T. Ta• 100 kurut• 



Tele•kOll Pmllallblt 
l.ılddea ............ ,.... .... 

'-etik. ıae iJi ......, da Dniftr. 
lite .... c11au.-~ bir w..kop 
~•f; alHalinf, alınaamq, 
"•11 e.tüme vuife ck8ft; ,.ınıa 
-.. ... lıleralter Wr teı.helaua 
~ ..,. cıhhaiuna ba aayu• 
l..Q .le ljrndim; az kaldı ij
l'e:ılr a;ı-..mu laayntimd. ku. 
Mk dilimi yutac.-kt-. M•• ltlr 
lele hıieekep iki milyoa pa
h llblwf 

·~ 

'i1 f a 1 

,J fı.U....r 

GörmUt 
HHan 8. kızmı evlendlreceın1, 

karııı: 

- Btr kere de m6.takbel 
ti.mat ıelib beni ıöratinl 

Dedi, Haıan 8. cevab verdi: 
- Ha, biliyorum. Sokakta bir 

ı... aeai ı&mDfl buna raimen 
Jiae llııımızı almıya razı oluyor. 

Benziyor Mu? 
HMan 8. ltalyadan ıelen 

blriDe aorduf ı 
- Siz ltalyatl•n mı geliyor• 8a Ud mily•u duyuDCa arı• 

.._,, kıslan111111 lııymetiai lfir 
Jc.t Ma anbMlım. llejer ltenim 
'~ llittı mtl,..tdk lıU ıervet 

• 

1 

IUDUZ 1 

~.... .. ... ....... .rolq ild ..a. 
..... ~ ...... - •• ı. 
~.:ır- lle..wle Judanm_ 

...... da Lir tele ...... D t1r-.n iti ....,...._. Nene 
k.Jllletleri teh•Uptaa apjı el• .... 
ııLı..... M.Mla ••kaktan biri ıeçiyer 
-P mi? Sırtında fly!e b&yle 
,...... Hk1en Hrabk bir ldlrk 
:::o •ar. Benim teleıkoplar bir 
L lar mı bemea bajn~mıya 
.... layorlar: 

Hana 8. - Dikkat et, ahenıi boıuyoraunl 

(

1 

___ , __________________ G_u_n_u_n __ o_ı_._n_a __ ıt_e_n_ı ___________________ f 

- Ea •talı bin Hraltk bir 
.... tol 

Bir aktam evimlıe bir misafir 
leliror. Parmağındaki iri taıh b:r 
~- Jldi• teleakoplar takılıb 
-- r-a.r; .....,. aitti _. .aa 
açthyor. 

- Tek '-t pırlanta on bin lir _ ... __ . ..,,.. 
- Yok az &ayledin yirmi 

\i11 lira! 

Bir ay ••••I bir haata inilti· 
ılne benziyordu. Duyulur duyul· 
maz çıkıy•, rllzılrın •aımda 
kayboluveriyordu. Çağıran azdı. 
Hem çajumıyaııilar, çajua...,._ 
daa bahtiyar iuanlardı: 

- Yoturtcul 
Sesine: 

- Y oğurtcu kapıya gell 
D;ye ceyab verua ki•aeain 

eYinde muhakkak biri la&1ta ya· 
~ID birinde bir çara davet byorclu; yo,?urdu ona yedirecekti. 
~ u. Ev aahilti ne bulcit)'H ..., - -
\t.i.. ~kmı ~D A1'1Hİ9BI bir .--.-...-_,...-
Jc. ~ llir iki ,.ıta Werioe ll::lEajj 
1atr''tor: lir lonk ıramofoa Nki 
lliıi. t....eyu bllflr IDlll&lr çalıyor. 
) tel .. koplar buau da 16rll
~eve ıelclikleri zamaa yiae 

açılıyor: 

•• ~ Ne muhtetem z!yafet; aa• 
) ela itile ıörllmemiftir. 

Jf. 
'-~ldum yek mu; komt.adakl 
"--~ lr.az giren t.J .. koplanm 

-.er milyOQ etmaler mi? 
P.zarole 

Y oğurtcunun Sesi 
Kıt yoiurtcuıu bu; ıe•kıiz ftyl 

* 
E~velkl aktım kapının 6nön· 

de bağırdı: 
- Haydi yofurt, k~ .... 

dile kuru kaymakh yoğurt! çayır• 
peyniri fibi yeniyor.... 1 

Bir pencere YUruldu; ıenc bir 
ağızdan körpe bir aeı çıktı: 

- Yoğurtçu gel! 
• Bir kapı açıldı, ... ımli bir 
gene kız g&rllndU: 

U ll l jlll ı.;. ın y~zı ... 11. l.ikiye_ı 

- Yarım kilo Yeri 
Tabaiın daraaıaı almak için 

çakıl tatları teraıiain kıfeaiae 
konuldu, btıytlk kaııtın ayırdığı 
yoj'urt tabaja pcU; kapı kapa a
dı; yejurtcu yine bajırch: 

- Çayır payniri sfhi yeniyor 
yojurt, Silini yoturdu: 

Kendi kendime dedim: 
- ilkbahar yoturtçuıu bu; 

1taini duymak bile zevkli bir ıeyl 

* lf lf 

- EYet 1 
Ôyle iM dotruyu alı bllininiL 

ıte&,a hakikaten bir çiımeye 
lteftiJor mu? 

Kedi Yerine 
Haıaa Bey ot.mobil kullam• 

yordu; dar bir aokaktaa ıeçer
lrea bir kediyi •ıaı; bir kadın 
batuclt: , 

- Kedimi eHin\> 
Haaan Bey otomolaiU durdur

duc 
- Affedin, dedi, kediaiaio 

1olduj'uau aiıe biaıett......, 
Kadın aordu: 
- Fare de tutabilir mlıinlz? 

Ne Olacak 
Haaım B. bahçesinin etraboa 

liaeler dikiyordu; ıordular: 
- Bu dikilen ipeler ne 

olacak? 
Cevab verdi: 
- Btiyllyecek, demir parmak· 

lık o:acak;ar. 

Geçmiyor 
Hasan 8. gripe tut•uttu; 

tlkiyet etti: 
- Batkalartaa ıok•luyorum 

amma nafile. 
- Neden? 
- Grip benden onlara ppin 

diye amma; aeçtitl yok, hep ayni 
vaziyetteyim 1 

Kerrat Cedvell 
Oğlu Haaan 8. ye aordu: 
- Baba, ı• kwrat cedvelinl 

ne kadar :ıamaatla .-r1ew\tin? 
-. iki~ ........... 
- Demek, Ha . çoc..&* .. 

•I • ı a: cedYelleri thntlldlenl .. 
çok küç&ktü. 

-----------~ ---------~-----~-,_-,_..~---~~-,----·------~----................... ~--- ~..,...._ .... ...,."""'1:•"w"~.-. -..- • ..-..-..utıctu..-.--..ıı:-... • :uzu •• tw:ı "'n· '"'..-...~"'~ _. •• ._ .,. w· uu 

~--------------~ ~Po.-.-.-.....-~--~--------. 

L-..... f.ekicJe 
, ._tte n ~tanbuldan lılutlaa,aya vapurla 
~. fİ ~4iil1rt11, •ec&e.i1et tlemek •r'at d .. ...... o ........ 

ç -..ı Jvae sekiz aatte sitlilirw clo.-.ı 

r ~ 

Bay Hasan Ve Telefon --<__ 
Birılln yalnız kalmqta l»ay Haaan bir odada. 
Canı •ıkılı~ orciu ne yapacak burada. 

Mua Yardı, telefon haıka hiçbir t•Y yoktu; 
Aklından geçiyordu, aklından ıeçen çoktu. 

Telefoaa bilirdi, konuımamıth Fakat; 
Nacenae bu it için uymamıt vakit Aat; 

ltl• bu aıralarda telefon çahHrdi, 
Bay Haaan kulaklıp elfoe alıverdi 

Kulapna • :- ı ıeldl diyerdu alo alo; 
Duyarduymaz bay Haaan yanı!dın dedi yok yol 

Benim adım bafkadır değildir alo alo 
Paz.ar ola Haıanım; Haaanam: H&10 Haaol 

OskUur: Nureddin 



8 Sayfa SON POSTA Şubat 26~ 

~---• Bu ıene en çok rağbet gören hangi filmdir. .e•••• 
• 

e 

•• 
84 •----~ Yaza•: Sermed Muhtar Alua ----

•• 1 
m nhk s yr n Olur ı Beyaz dünyada buzlar ve tehlikeler diyarında gece ve gilndüzOn 

26 • 2 • 9S6 • alh ay devam ettiği Eskimolar memleketindeki bUtUn idet v• 

Şah·n Bey, _Y_~_~_n __ H_o_v~rdalardandı garibelerd n bahaeden büyük film. 

Öyle erkek, öyle evcim nd bir 
adammış ki!. diye ağzına parmak 
parmak bal çalmalar. 

GUrcil Şahin beyle karısı 
Zioan hamm, 5, 6 aenedir daıra
da bulunduklarından konaktan 
eksikdiler. 

Hanımefendiler AtA papya mu· 
sallat olmuılardı: 

- Paıa sen de olur mllaeyyep 
değilsin ... Adamı o kadar ıever
sin, kaç senedir gurbetlerde do· 
lntı}or, bir defa akıl edib latan· 
bula getirt lin demiyorsun. •. Ken• 
disl ne kadar 11na dosba kanii 
da bizlere o kadar candan; tırınk 
tırık liralar saydığımız cariyeler 
kadar haklpay.. ihmalin lnzumu 
\'ar mı? istersen şunları lıtanbul· 
da bir memuriyete tayin ettiremez 
misin? 

Yektanın da ayrı ayrı ricaları, 
boynuna atılıb yanakları, sakalı 
öpmesi üzerine paşa harekete 
gelmiş, GtırcU Şahin beyi, Poata 
nezaretinin ( Tetkiki ahval ve 
intihabı memurin komlıyonu) aza· 
lıtına tayin ettirerek Dersaadete 
cel bettirmiıti. 

Karı koca artık gece gtındtb: 
konakta, köşkte f diler. Şahin bey 
selamlıkta paıanın kal'flsında. 
Çiling:r sofrasına yanaııyorJar, 
karşılıklı f11leri yıkıyorJar, sakal
ları ııvazlıya 11vazhya çakışhn• 
yorlar. 

Aşka geldiler mi, Paıa DllA· 
Yere veya Mercana mecidiyeyi 
toka edib tenblhi geçiyor. Arab
lar: (Mabeylnden Hnnklr çavuıu 
geldi; slzi lstiyorlarmı J) diye ko
şuşuyorlar. 

iki eıki kafadar derhal evden 
fırlıyor, Beyoğlunu boyhyor. 

Dedik a, Paıanın Konkordiya 
tiyatrosu aktrislerinden kapatması 
var.. Ne yapıb etmiş, itini yoluna 
koymuş. Minareyi ~alan kılıfını 
hazırlamaz mı? .. Kimeaeye aezdlr
meden, 1Uya sabuna dokunmadan 
kidib keyfini ediyor. Arkadaıı da 
avuç yalayacak değil a, onun 
göfııünti avutacak bir haıba da 
bulub getirtiliyor. 

Eve gece yarılan döaDyorlır; 
hattA hazan hiç. gelmiyorlar. 

Akşam ftstO, konakta rakıdan 
baş:ayıb metreıinin evinde kırmızı, 
beyaz şarablan çekmif, 8atllne de 
ıiıe şişe f&mpanya patlatmıı olan 
Paşa, uteıi aabah gelince man· 
tarı atıyor: 

- Sarayda, Sadn eıbakın 
riyasetinde hususi mediı vardı. 
Makedonya meseleaini (veya KU· 
veyt iıini Teyahud Midilli bidiıe
ıinl) mUzakere Ilı sabahı sabah
ladık. • • Bakaanıza ıu halime; 
uykuauzluktan, yorgunluktan Uf
lısen yıkılacağım. Gelirken ma
beyinci • • • Beyin odasında iki 
kadeh konyak çektim de biraz 
kendime ieldlm ! 

Zişan Hanım da haremde en 
ziyade Yektanın burnunun dibin· 
da. O, Küçük haafendi, matma· 
zel adeta sacayak._ 

Kapıları, ıofaları kollayarak, 
bir ayak sesi duyunca Taıradan, 
Beyruttan tutturarak fiakoa, fııkoı, 
fiıkos... Kahkaha, kahkaha, kah
kaha ..• 

Zişan hanım, Yekta gibi ala· 
franga z:ümbUI bebeğini, matma
zel kadar ukaJA bir levantini bu 
kadar alakadar edecek neler mi 
s6ylliyor, neler mi anlatıyor ? 

Neler ıöylemiyor; neler an· 
' 'tmı) ordu ? 

Şehzadebaşı İ L A L Sinemasında 
K rime hanım da, matmazeli tutkunmut·•• Mirasyedi amma Bu film 2 gUn daha devam edecektir. Son günlerden lıtifadoyı 

de Ustnne abana abana: (Anlat ötıkller gibi hempalanna güve• koşunuz. Ayrıca Amerikan sergüzeşt filmleri 
d vam et 1) diye zorluyorlar, ku- nerek kabadayılık eden, höt de· Kahraman BOOCH JONS tarafından oynanan 

laklarını, gözlerini ağzından ayır- ylnce lSdll Yeren mahallebicf bey· M A C E R A L A R K 1 R A L 1 
mıyorlardı. }erinden değil. Bileği bilek, yUr ğl bUyUk Amerikan romanı. 

Okadar içil dıılı olmuşlardı yOrek, sapına kadar babayiğit.... Perşembe gUntind n itibaren bUyllk Fran11z opereti 
ki Zişan gördl1A'Untı, geçirdiğini Blrglln içeride Zaptlye nazırı ,'111111._ ______ _... D E D E ._ ______ ...,. 
olduğu iibJ naklediyor, Macun· mı yoksa Serhafiye mi ne varmış. 
cudaki, şekerci aokağındakl Ka· Pamuk da bittabi meclisde... Bir 

ragttmrilktekl evleri, yaıanan de baksınlar ki mlraayedi bey ~----l:'fll .. -!~ Yarından itibaren 41••-------. 
Alemleri, bura1ardald yosmaları, kapıya damlamamıı mı? .• Sen mi· .. AL KAZAR 
zanparaları • hiçbir noktasını 6rt· ıin Pamuk çıkamaz diyen? •• Bos-
bas etmiyerek • olduğu gibi anla- tan tarafından tahtaboıa brman-
tıyor, karşısındakileri de : mıı içeri girib peııçereden kızı 

- Ti•ns, c' •st lnimaglna6- çardağa atlatıb kaçı_rmıı da kim
le/... Parbleu, comm• c' esi in· ıecikler elinden alamamış,. 
tereuant /.. Mai• c'est lnoul, Iıto dec:IJğl Samur Osman, 
•' est ineragabl• /.. yakıııklıkta, gözll pekliktı bbkı 

Diye baykırbyordu. bu gene; fazlası var, eksiği yok. 
Bilinmedik, işitilmedik, akıl ve Keıa Yekta, Matmazel, Ziıan 

hayale gelmedik neler anlatma- Beyoğluna çıkmıılar; uf ak tefek 
mıı, neler öğretmemitti. Bu çok alacaklar; biraz da Oç •talı bıı 
entereaan mevıu boyuna deYam yukan dolaıacaklar. 

SiNEMASI 
Cinayetlerin esrarengiz adamı ••• 
Habaset timsali ... BORIS KARLOff 
insan olan şeytan... ( Frankensteln) 

ORKUNÇ EVi .. 
filminde görUnecektir. Sahne arkadafl 
(NERON ve ( ROMA ATEŞLER 

IÇlNDE) filmlerinin kahramana 
CHARLES LAUGHTON 

Esrar.. korku.. heyecan.. dehtet.. Muamma ••• 

. ediyor, yakası açılmamıt binbir TUnele doğru yürürlerken 
menkıbe bir tllrltl bltib tllken• karııdan 180i 1r ıungur bir konak ~-----~ 
mlyordu. arabası ı6klln ediyor... içinde 

FANTOMAS 
Emsalsiz bir film 1 

Son zamanlarda, Zlıan bın\mın • • • nazınnın damadı; bUtln la-
dilinde yeni bir peroaellk peyda tabul hanımlarının deli cllYane 

olduklan bey. 
olmuıtu: Zfıanda lif hazırı 

Birim Samur Osman. - Teninin beyazlığını, ebrll 
Hangi bahisten tutturulsa, ne ebru yanaklarını gördünüz ya; 

ilı.eriılı g6rliflllse, birlikte nereye omuzlarının ıenlılitlne, belinin 
gitseler, nerede gezaeler mutlaka fncelfğine dikkat ettiniz ya.. işte 
( bizim Samur Oıman ) pereaengl bWİİı Samur Oamam görmedik 
hazırdı. demeyin ••. Fakat bunda Y ahudiye 

Meseli bir tarihlerde, kayma· benzer bir hal var. Saçları, kat· 
ğın evine çok ınzeJ, fevkalade lan kirli akçıl; göz kapakları 
lıovarda bir mirasyedi bey gelir- kırışık; gözleri dersen bit kadar .• 
mif. Meşhur Nlpncalı Pamuta 

enizelosa ı 
uikasd Davası 

Etrafında 
( Baıtarah 1 inci yOıde ) 

Atlna, 24 ( Husuıl ) - Eski 
Bnıbakan Bay Venl:z:eloıa karıı 
yapılan ıulkaatJo suçlularının mu
bakemeıine evvelki gön de dev"m 
edildi ve sabah erkenden ba~la· 
1ıb liğleden sonra ikiye kadar 
ıUrdll. Bu mllddat zarfında ceza 
ve lıtinaf heyctlerinhı, 340 1ayfa 
tutan kararı okundu. 

Don de ıabidler dlnlenll:ll ve 
llk olarak Madam V enlxelosun 
ifadesi alındı. Bay Venizeloaun 
mahkemeye gelmlyıceği tahakkuk 
etti. Bu iki muhakeme celsesi sil· 
künet içinde geçti, fakat bazı 
hndlseleriıı çıkması hakkındaki 
ihtimaller henüz zail olmadı. 
Umum' efkar muhakemenin de-
vam edeceğine inanamıyor. Anla· 
ııldığına iÖre, suçluların adamları 
birtakım manevralar tertib edi
yorlar. Bunlar tarafından korku 
verici birtakım oayialar da çıka· 
rılıyor. - A.V. -----

Paraguay .• 
Ulus· ar Kurumundan 

Çekiliyor 
Pariı, 25~- Para2uvay hftkumetl 

Uluılar Kurumundan çekilmlye karar 
nrdiQ'ini hlr aota ile bildirmlttir. 
Buna aebeb olarak, aillh aat fi 7aaa· 
t aın Bolivya lehinde kaldırılmıt 
ohnaaıRı ileri ıOrmöşhir. Ayrıca, bu 
hllldimct kendisinin bir daha tecavüze 
utram mP.s nın teminini islemlf1 fakat 
bu temiaıı.tı alaW1amı9tır. 

Çin Amerlkaya T•zmlnat 
Verdi 

Ş nglH1y1 2S ( A.A. ) - Mal"ye 
Bakanı 1927 de ç ıka n Nankin hi1i
ıeainden c o'ayı Amerikan mlieııuaeai 
olan ''Nanking Univeuity,, ye 200.000 
dolar tuminatı tHlim etmittir. 

(Arkası TH) 

izmird 
Bir Aşk 
Hikayesi .• 

( Baıtaraf 5 inci ytı:ıde ) 

ııfatllı olaa bile, yine memurla· 
rının arasıodakl aık biklyelerlne 
kanşmasıdır. Bunu iki cihetten 
mahzurlu glSrllrüm, başkan yok 
yere başına bir manevi mes'uliyet 
hissesi almııtır, sonra memurla
rlle yllzlll g&zlll olmak tehllkuile 
karflaşmııtır. Vakti bu iki leh· 
Ukenln ortasında kalmak, iyi bir 

rol oynamak ta milmkUndUr am· 
ma çok gUç bulurum. 

Mektubda dikkati çeken ikinci 
nokta ise : Bir tan• de çalııan 
kadın ve erkek memurlar arasın
daki kalb oyunlarıdır. Bu, içtinabı 
imkansız bir 9eydir. Fakat maal
esef yll.zde doksan fena netice 
verir. 

Okuyucum mektubunun batın· 
da ideal aşk peşinde koıtuğunu 
ıöylUyor, gölge arkasından git· 
meye benzer. Erifilmeai gftçtür. 

TBYZE 
.............. ·-·····-··-······ ................... -.... ·-
~ ' VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atan bul AcentalıA'• 
Llmaa Hu, T elefonı 22921 

l'rabzon Yolu 
vapuru 26 

Şubat TARİ 
SAL 1 

ıOnO saat 20 de Ga\ata nhbmı•d•R 
kalkacak. Gldltt•ı Zonııuldak, lae
bo1u, Sinop, Samaun, FatSP, Ordu, 
Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rb.aye uğrayarak aTdette ayni is
ke!elcr!e Sürmeneye uA"rayacaktır. ' , 

Cezbeden ve heyecanlandıran bir film l 
Bu cins filmlerde mut~ hassıs ·a bUyUk yaldız 

TANIA FEDOR JEAN GALE.\ND BOURDELLE WARMS 
ANIELKA EL TER GAS ON GASTON MODOT 

tarafındaıı tHuil edilmiş" :. Bu Perıembe akıamı 

S A R A Y Sinemasında 

ISTAN•UL IELEDIYr.SI 

ŞEHiR TiYATROSU 

ZEHiRLI 
KUC+K 

Biletler HalkeY• 
lerile Mühendis 
mektebinden n· 
rilmektedir. 

Bu nkşam 20 <le 

OPERET 
Kıamı ........ 

'l~•lreMlftde 

Bu akıam 
oyun yoktur. 

Kendir ve Keten 
SAN AYii T. A. Şlrk•tind•11: 
Kendir n Keten Sanayii T. A. Ş. 

Ticaret kanununun 361 inci ma<f. 
desine ve dahili nizamnamenin 49 
uncu maddesine tevfikan il Mart 
1935 tarihli Perşembe günü aaat 14 
de Galatada Kürekçilerde Manhaym 
han Uçtlncii katta virket merkezinde 
adi eur~U• aoıığıdaki ruzname)'i mü• 
zakere etmek üzere toplanacağından 
en az beı hiaseyı malik hissedarla
ruı içtima gününden bir hafta evve
line kadar şirket merkezine Yeya 
milli bankalardan birine hiıeelerini 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
varakaıı almaları ilin olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare ve miirakib H• 

porlarının okunarak bilançonun tet
kik ve taedikiyle Meclisi İdarenin ib
raıı. 

2 - Sermayenin 400 ( Dört yiis 
bin liraya ) iblağL (yeniden 100 bin 
liralık lıhse çıkanlması). 

3 - Heyeti idare azalarının şir· 
ketle İIJ yapmaları için ealiibiyet ve
rilmesi. 

4 - Kô.rın surıti takıimi. 
5 - Mürakib intUıabı ile verile

cek tloretin tayini. 
lDARE MECLİSİ 

EyUb icra dairesinden: Ah-
:ıedln Fatma Zekiye ile şayian nıutlo .. 

d8mf olduklan Cibali eski OskübU ye~ 
Haraççımuhiddiıı mahnlleel Bostaob• .. 

mamı ıokak eakl n yeni 5 No. ka~~ 
dan glrlldikte zemini malta ve çt . 
döıeli aralık birinci kata çıkarken .bıt 
uma oda birinci katta bir sofa bir 
oda bir yük ve ikinci katta bir sofa btt 
odayı hni ahşap hanenin fuyuunu• 
izalesi için açık arttırmaya çıkarıl~ 
olup ıartııamesl 9·8·98'5 gününden itl" 

haren divanhaneye asılarak 19-3·9'5 
tarihine raelıyan 1alı günü 14- den 16Yll 
kadar aatılacaktır. Arttırmaya girııı.~ 
için gayri menkule konulan 450 dot 
yUz elli lira kıymeti muhammiDeniO 
1fbde yedi buçuğu teminat aJııırt" 
Birikmiı vergi nlnf lcaresl hi11sed"' 
lara, rüsumu telliliye müıteriye aiddit· 
Birinci arttırmada kıym.tin yüzde 1e+ 
miı betini bulursa mU~teriııia ttswod' 
bıralolır. Aksi halde en son ar~ 
taahlıüdtl yerinde kalmak Uaere arb"' 
on beı gün daha uzatılarak 9-4- ttl 
tarihine raslayan salı günü aynı sa• .ı . ,,. 
ikinof artırma yapılarak ihalei katiY 
icra edileceğinden ipotek 11bibi ala~ 
lılarla diğer aldkadarların Te lrtif 
hakkı eahiplerinin gayri menkul ii•e' 
rindeki haklanm busualle faiz \f8 -:. 

sarife dair olan iddialarını mfıspei 'd• 
raldarile birlikte ve yirmi gUo i~1 
dairemize bildirmeleri aksi tak,.w' 
haklan tapu sicillerile ıabii ola:ıao"""·11 
paylaımadan hariç kıılacakları •• f~ jjJ 
maluma• isteyenlerin daire::ı .. 
935/59 numaralı doııyaaına mür9 

ları illn olunur. ~ 
- ·1·~ Kayıbı Aukara imalatı barb~,.e~ 
den aldığım askerlik teıhiı teı biiJıds' 
kaybettim. Yenisini alacağıaıda~ ~ 
yokdur. Kumkapıda TülbeotcibU:ıığııJd' 
din mahalleıinde Kaııkoı -?d (-'IJ 
818 doğumlu Muatafa oğlu Sal 

Tesviyeci ve Tornacı 

alınacaktı~. .. v ~ d4111: 
Askeri Fabrikalar U. Müdurlugun akd•'· 

T abnac • 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ,.. orna~ fabrikast0 

isteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da fit•0
• Halkpill,ı 

lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmtrdekiler .;sJ&• 
Silah Tamirhanesine müracaatları. 
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-
iTTIBAD ve TERAKKi 

A'aıl Doldıı ? .. 
8 inci kısım No. 210 

Her ••kkı mahfuzdur. Nalll Y llflldı ? •• 
2ti - 2. 93;; Nasıl Ôldi1? 

~=======~Ziya fakir~=======================:# 

Cemal (Paşa), Talat (Paşa) ya Dikka-
te Şayan Bir Mektup Göndermişti. 

Ceınaı Paf8d•n, la"'all 
C.nbulat Beye Mektub 
Caıabulat Eey, 

1.L Bana gayet mevsuk olarak 
~ verdiler ki sen, bazı maha· 
~ b•nim ipek a:ıı verişinden 
~~Yen aldığımdan bahsediyo~ 
~•un. 

~~eJA, bu komisyon almak 
'leai, klilliyen yalandır. Ve 
~. ıaıınedenler •e aöy:iyenler, 
~le alçak:ar olabilirler. 

.._ Stıaiyen ben; kabahatleri yal-
1._ llcLklara emri ifa etmeye 
'-ta ... Giden ibaret olan:ann, daiil 
~ "' ve ferefime alçakca teca• 
~ edenJer.n kafalarını patlatmak 
bt&.n labancuıoı iıtimal etm•yl 

lerdenim. 

~Seninle aramıKdaki revabit •e 
et... "'••batı muhadeneti, bugltn· 
h itibaren kAmilen kırmıt oldu· 

lllu beyan ederim. 

it 

0 ~ok dUz~Un alSı: ı3y)iyen •• 
~bette de kuvvetli yazı yazan 
lf d l Paıanın bu mektubuadakl 

1 
• •ıl dikkatle tedldk edilirae, 
~diii ainir buhranının denceal 
~ hal anlaıılır... Gelelim, Ta1't 
-~Ja yazıl•n mektuba. Bu 

••bab, yalnız ( •efhur lpelr 

;:••led ) ~la Cemal Pata tara• 
( :_~n _nakil •e hlklyeıi değil; 
•«ıW 'Ye Twaidd .,._., ... ..,.. 

'-ını ) aı11 da l.lrlblrleriae brp 
t...leciilJeri biasiyatın en caalı, 
'- kudretli bir veaikaııdır. 

t. ... , P•t•d•n, Tallt Pa,aya 
Mektub 

1' allt Paıa, 
"'14"'-ber Yeriyorlar ki ah, ma• 
~ ls>.k meselcılnl, yine bana 
Ltffu \\. •uıtai mUdafaa •• ta• 
•e tu: 01111ak Uıere ortaya atmıı 
ttftk 'Ylilerinb: Yaııtasile ebvan Ye 
tlıtı h' ı:•cliılerinde alenen mH• 

dtt u: ~ttı:me~ ctır' etine ka· 
rl gıtmıtı:nız. 

8.a . t,k ıııe furaıını a~ık ola-
)al>dı:: liyeyim ki, artık ılzln 
"ltd rınız haddi marufunu 
ltdiblaa &§dı. Ve ıize karıı ılllei 
'tta. llıatnıaya beni mecbur 

-lunmuı olan Cemal beyi kat'lyea 

affetmemeye kal'ar •erm:ıdl. 

lıte evveia, Said Halim Paıa 
ile nafia nazırı vekili Cemal Pa· 
şanın arasını açmakdan başlıyan 

teşebbüs, Cemal Paşanın Harbiye 

Neı:eretini deruhde edememeıi t .. 

tebbfisife takYiye bufmuf·• Ve 
Almanlarla yapılacak lttif akm 
Cemal Paşadan gizlenmesi lbım 
geleceğini tanlyeye kadar Uerl 
gitmiı.. Ye mliteakıben, Cemal 

Pqanm lstanbuldan maklqcbrı• 
)arak Suryeye gGndorilmeai •e 
kanala ıevkolu:ımasa eıbabının 
tehiyyoaile teteyvllc etmlftir. 

Talat Pa~a; diğer birçok f_. 
dakar arkadaılar hakkında kul
landığı lisanı, muhakkak Cemal 
Paıa hakkında da kuUaomıt 
"canım, hiç olmana Mıaır ıef eri 

tahakkuk etnıezıe, Cemal ya ,_. 
hid olur, veyahut "Yeaaitin noksanı, 
ordusunu berbad ve peripn e.der. 

( Arkaa yar) 

Difteri Aşısına Başlanıldı 

Xiitik INı ,.mv• a..i .,.. Wbik ed.ilİ)>• 
llelchbJ_. cllft.I .... .... , cWa ...... alete, blrlaat ... 

bllaa• batl•••lfbr. 12 J•rde tula ıoara da DçlacD Ye aoa ap takib 
edilen qı lıtaıyonJanada, 15 etmektedir. Atı• tut.uyu çocuk• 
doktor •• 15 aahlıiye memana lar, tekrar qılanacaldardır. 
~alıımaktadır. llkmekteblerdeS.12 Dipr taraftan, kualar •• 
yq araımdaki çocuklara 8fl tat• Belediye tubeleri doktorlanaa 
blk edilmektedir. Çocuklar ~ emir verilerek, hu mDracaat edr 
defa •tılumaktadır. Oıtllate ild nln qalanmua bildlrilmiftlr. 

Türkiye Hi181iahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

TUrklye Hillllabmer Cemiyeti Almanyaya kadar ıldib pim• 
ve oradaki laıe •esair masraftan cemiyet tarafından deruhd~ 
edilmek lizere Berlin'deld Auer Fabrikasında biı' mDddet ataı 
gördtlkten ıonra, Ankara'da teaiı edeceği ıaz mukesl fabrika• 
unda kullanmak için vuıflan aıağıda yazdı bir kadın •• lkl 
erkek uıtabaşı aramaktadır. Bunlardan: 

111 
.l•ıat BiR KADIN iŞÇi: 

i:_'IEI Patanın beni baaım te- Maıke dikim itleri •e dikiflerin volkaaiza1yonu ltlertnd&. 

""• , ... rıı..;, •e bu 11ebeble • BiR ERKEK iŞÇi : 
"- ı.~•f. veçhlle • beni ma· Preı •• ••deni kııımlarm lıleomelinde •• madeni aluamı• ~...... •dar etmek &zere bua 
L~ı., montajıada, 
"''-d • kıyam eylemeal, ac.. BiR ERKEK iŞÇi: 
~ "'1Gerad neı'et ediyor; diye u- t ·· da ta 
~ "beı,d•t dftşlindüm. Mahaza, Filtre kutulanaın doldurulmıaı •• bunların mon aıın ı J 
~ hlca.a 1 bulmakda biç mOıktı- görmek l:ıere ılnderilecektir. 

la •clJnı. l.te)dilerio 25 • 35 JBf araıında, 11htal ballerl fyl Ye Ui&şr: d-ta 
'h tta'baaıud Ş tabılllai bltirmiı biraz Al•aaca'ya vakıf b~lu~maıı, m ıy• 

laJaad ••ket Paıanın ••k· kadar kadının clildtçlllk •• erk•lderlD demırcl.lk, ••ya buna 
~ele •tiQJ aıUtealdb, teıekkDI benzer fabrika lılerinde çalıtmıı olmalan, Almanya du avdetle 
'l'~ ..ı~1•n kabinede dahallye Cemiyete aııarl iç ıene hizmet etmeil taahblld •tmel•? •• 
'ilt j."4111Ya karu ••rmit olan cemiyetin ıöıterecetl yerde ikamet etmel~rl . ıarttır. Fabnkada 

... d b çal1ttıklan mtıddetce kendilerine memleketımız ıanayl hayabaada 
• u arzuıuna mu- k · ·ı · k likl -._.ı~ rlfek mutad aylık Yerllecekdir. Buadan baıka erke ııçı erın aı er • 

t;"'--. t • içinde bir zllmrel alakalan olmaıiıak lizımdsr. 
'ib 0 '•ı•':tk"aı •taif, •• bu ıllm- lttekll olaalann bir latid'a ile Aakara • Y onlıehlrde Emniyet 

IG'-•kd • Cemal beyi mthıa• meydanında Hillllahmer ••rkezl uaumiılne müracaat etmeleri 
C • bulunmut idi. •• bu lıtlde7a f ot91ra(h bir tercim el hal yaraka11 Ye tahıll •• 

~-~· bu al ~alıımalanai ald Yeılka ıaretlerial raptederek tfmdiye kadar 
t-..; • "•••" k •reuin tahakku phıbklan yerleri, ikametılhlan •• eYll bulunub bulunmad~kla· 
~ ' C.111 1 al•ıı olan arıu· ıaı göıtereceklerl ~bl lalr •hhat raporu da 11Sndermelldırler. 

~,)), a beytn merdane Wr lızum glSrlllllrı• ııhlıt muayeneleri Cemiyet tarafından da 
'tı._,~~ddt karıııaında tatlllla yapduılacaktar. 
._,,,.. lae d•; Tal&t Pqa, loa •llracaat ılall 5 Mart 19M dlr. Ondan ıonraki mOraca· 
~bu:••mı Uamtnm ltlmaduu atlar kabul edilmez. 

ek cllretklrlıtuıct. b.. '--------------...--------" 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbulda 

Vefa Useai muallimlerinden 
bay Rahmi, valdesi bayan Tev• 
fika ve kız kardeıi bayan Aniye 
Kolçak, lıtihklm yUzbaıılarından 
bay Cavid Ye alleıi efradı Sner, 
Hariciyeden mlltekald bay Fuad 
eti bayan Behice, çocuğu bay 
Şahab Aktalay, Yedikule Hacivad 
caddesi No 55 bakkal bay Muı· 
tafa Sabri, Kazhçeımede No 82 de 
bakkal bay Hllıeyin ve kardetl 
bay M. Şerif, Petnrge'de zOrra· 
dan bay M. Hasan Ye bayan 
Fatma Mustafa, bayan Saadet Ye 
bayan Ratide Akın, Balatta Halk 
eczanesi sahibi B. Htiaameddin, bira
deri SamıunLiman Reiai bay Şera-
feddin "Ye valdeleri bayan Fatma 
Gökengin ıoyadlannı almıılardır. 

Tokatta 
Tokat, (Huıuıl) - VUI. K. O. 

Generah Htlaeyln Abdullah Alp
doian, Tokat mektubcuıu bay 
Salim lıter, Tokat belediye bat· 
kanı bay Mustafa Atasoy, orta· 
mekteb ç .. vfrgenl bay Kemal 
Gögey, C. H. F. başkanı bay 
HUsuneddin Aybek, Tokat orta 

~..:;::::::-'._....._., __ _. ..... .,,_....,_ -Kandıyoti Kendi 
Rekorunu Kırdı 
Buınoı· Ayres, 25 ( A.A ) 

Arjantin ytlzUc\\ı\1 pedro Kandioti, 
~antaf • Buenoı - Ayreı araıını 
tn uat 19 dakika ylzdlktea 
aoııra lnramq ye bu •uretJe 1933 
denberf 7 l aaat 76zme ile yiae 
kendlalnde olan dlinya rekorunu 
kırmııbr. 

Bir Otomobll Yarıtı 
Po ( ltalyada) 25 - Kıt mev• 

ılmloe aid bllyllk otomobil mllkl· 
fatı ltalyan Nnvolarf tarafından 

ka:ıanılmıttır. 

Amerika Atletlerlnln Yeni 
Rekorları 

Neryork, i:S (A. A.) - Kapalı piıt 
üserind• Amerikan amatör atletizm 
birlikleri uluıal pnıpiyonalannda bet 
dünya rekoru .kırılmııtır. 

Jeıae Oven•, hız alarak uzun atla
yııta 8 metre 10 aantimetre yapmııtır. 

Aynı atlet, 60 metre koşuaunda bu 
meaafeyl 6 11aniye 6/10 da katetmiıtir 

Glen, Kunniogham, 1500 met~ 
reyi 3 dakika 50 aaniye S/IO da 
katetmittir. 

Henrl Sieman, 1500 metre 
yllrDyilfte ayni meaafeyi 6 dakl· 
ka 7 aaniye 3/10 da katetmiıUr. 

Hemi Dreyer, 35 librelik 
likleti 17 metre 4 ı santimetreye 
atmııbr. 

-···························································· 
Beyollu dördUnco •ulh hu· 

kuk mahkemeslndenı Terekeıinı 
mahk~meoe el konulan (Hatel binti Ro-ber)•. aıt olarak: 1) Pangaltıda eıki bekçi 
yenı Zafer ıokağıuda (37) No. lu hane· 
dı me•cut etya açık arttırma ıuretile 
28-2-935 perşembe saat 15 de ıatıla• 
caldır. lıtekli olanların go" t · ı n 

ı en en ıun 
·~ aaatte mahallinde hazır buluomalan 
ilan olunur. (8549) 

mektebi çevirgen muavini bay l. 
Hakkı Boyhan, ortamekteb oku .. 
laıı bay Fa:k Solar, Gazi Oıman 
Paıa mektebi baı okulaıı bay 
Fahri Alpay. Gazi Osman pata 
okulası bay HOseyin Gnler, Gazi 
Osman M. okulası bay Selim 
Yıldız, Gazi Oıman paşa M. oku· 
laaı hay Cemil Tlirker, Gazi Oı· 
man paşa M. okulası bayan Refia 
Sarısözen, ve bayan Sadriye Di· 
re:ı, ortamektcb hesab memuru 
bay Mehmed Koç, tarih, coğrafya 
okulası bay Fevzi Taman, lıtika· 
met eczanesi bay J. Hakkı Altay, 
ortamekteb tlirkce okulası bay 
Safyaddin Tonay,eski bank çevir• 
sreai bay Ömer Po~at, nüfuı ikinci 
yazganı bay Ziya Par, Vilayet 
daimi encümeni azasmdao bay 
lbrahim inan, VilAyet encllmenl 
az&11 bay Ali lçerli, Vliiyet en• 
cUmenl a%asından bay Sıdkı Eken, 
bay Nuri Kipaoy, eczacı bay 
Cemal SUlüktekin, ismet Paşa 
mektebi okulaaı bayan Fatma ve 
Horuç M. de bayan hacer, bira• 
deri Bay Sabri Akgtin ıoyadlarına 
almışlardır. 

(_!oplantılar, Davetle!::) 

Verem Mücadele 
Cemiyetinin Kongresi 

latı nl ul Verem Müuc el Cemiyeti, 
Hnelik lcongrHinl 1 mart 19315 cuma 
ail•I •aat 10 da Catalotluada Halk· 
evi H onuDda yapacaktır. Bitin aza. 
nın her halde gelmeleri rica olunuyor. 

Kadın Hekimlerinin Ayhk 
Toplantısı 

Tuk Jinekoloji Kurumu bu ayıa 
topl-t.aaı Prof. AH Eaad Birolua 
Baıkaal •tı altında 7apmı1t birçok 
meaele Ch:erinde muhtelif kadıa 
dolrtorlar1 tarafından al&ka uyandıraa 
konferanılar verilmiıtir. 

TUtUncUler Toplanıyor 
TCltOncü:er, perıembe gOnü Ticaret 

Odaaında bir toplantı yapacalrlardır. 
Bu toplantıda, tütün devir beyanna• 
meleri uıulünUn kaldırıimaaı etr~ fında 
bazı görGımeler olacaktır. 

Halkevlnde Konferans 
ÔnDmüzdeki Perşembe günü ınat 

17,5 da Halkni salonlarında Ü 1iver
•İte Tıb fakültHi Doçetleriaden bay 
Şnket Salih taraf.ndan "Satlam aüd 
çocutu bealeameai" İ•imli bir konf e• 
ra;• Yerilecektir. 

Kimsesiz Çocuklara 
Yardım Ediniz 

Himayei Etfal cemiyeti bütO• 
yurddaılanndan, din bayramların• 
da yapılacak tebrik Ye ziyaret 
maaraflarmı yokıul Ye kimseıiı: 
çocuklara terketmelerinl dilemek• 
tedir. Bu ıuretle teberrUdo bulu• 
nacak olan1ann isimleri ıazete• 

lerde neıredilecektir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

.. 

Ac:eateleri ı KaraldSy KaprObaıı 
T eL 42362 - Sirkeci MDhlrdaraade 

.. __ _.Haıı Tel. 22740·---· 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 28 Şubat 

PERŞEMBE saat 11 de Payas'a 
kadar. 0 1015,, 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 27 Şu· 

bat ÇARŞAMBA aaat 19 da 
Ayvalığa kadar. "1016,. 

BeyoCUu dördUncU sulh hu· 
kuk mahkemesinden: P . .mraltı 
da Hki Bekci yeni z fer aok ntında 
( 37 ) No lı hanede oturmakta iken 

1/1/935 de ~Slen Rober kızı Raıelin 
teHk .. :ne mahkemece el konmuı- Trabzon Yolu 
tur. lıan rününden baıılamak ızere ?8 

" CUMhUR.YET vapuru ~ alacaklı Ye n!receklilerin bir ay ve O d 
miraıc.larm üç ay içiaıde Bıeyoj'!u Şubat PERŞEMBE saat 2 e 
dördüncü ıulh hukuk mahkemeaine Hopa}& kadar. "'1014,, 
bat vuruıa~arı lüzumu irin olun>Jr.(8.H8) i '9 -ıııj 
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ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. Tefrika No. : 40 

Sevda Yolculuğu 
Ortalık Tamamen Kararmııtı, Ferahibid Sarayında 

Küçük Bir Kapı Sessizce Açıldı 

Çobanlar, gündilzleri koyun 
aUrülerini bu köşke yaklaıtarmaz• 
lardı. Evhamlı olanlar da bu 
ljöıkün civarında dolaımazlardı. 
kapısının açıhb kapandığını hiç 
kimıe görmemişti. Ve yine hiç 
kimse, merak ederek ye batıl 
it ikatlarını yenerek bu köık• 
gidb ııezmemitti. 

Şu hale nazarım köşkl1 çepe· 
çevre kuşatan l Uksek duvarın 
ortasındaki bUyi.ik demir kapının, 
örümcek ağlarile muhat olmaaı 
lazımgelirdi. Halbuki, kapının 
açılıb kapanan yerlerinde, bir tek 
örümcek ağı bile görUnmemekte 
idi. Şu halde? ... 

lf 
Gece, ortalık tamamen karar· 

m ıştı. Ferabibad aerayım koru• 
dan ayıran küçtik bir kapı Hl" 

s izce açıldı. iki siyah gölge, bir 
h ayal gibi kaydı. Kapı tekrar 
k~ıpandı. Bu iki gölge, ağaclann 
aı asında uzayıb giden dar bir 
yola daldı. 

Bir müddet sessiz ıadasız yU
riiyen bu iki gölgeden, öade gi· 
d en durdu: 

- Yoruldun mu, Esmer gUIUm. 
D iye sordu. 
Esmer GUl, cevab verdi: 
- Hayır, Anber Ağa. 
- Korkuyor musun? •• 
- Ben mi?.. Korku denilen 

ıoyi bilsem, her gece hovardala· 
rın bıçak1arı arasında zil d5ver-
nıiyim. 

- Aferin be, Esmer GUI.. aen 
yaman şeysin, ynhu ... 

- Yaman olmayıb da ne iı· 
lcr in ağam? .. Boğaz dediğin şu 

kör çukur, insanda korku komu
yor ki ... 

Tekrar yola dtizUlmUtlerdl. 
Bu ıefer de, Esmır GUI ıordu: 

Anber Ağa! .. 
- Buyur. 
- Osmanı ne zaman ıöre-

bileceğim? .. 
- Merak etme.. çok uzun 

ıl\rmez. 

- Gideceğimiz yer, daha 
ırak mı? .. 

. 
- Hayır .. itte, geldik. 
Birkaç saniye ıonra, hakika· 

ten demir kapının ön ne ıel· 
mişlerdi. 

Amber Ağa, kapıya arkaıım 
dayadı. Karanlıklara doğru ba· 
şını uzattı. Hafif rüzglrla biri· 
birine sUrUnen ağac dallarının tatla 
hışırtısından ba,ka hiçbir ses 
alamadı... O zaman, belindeki 
tal kuşağın aruı.ıdan bir anah· 
tar çıkardı. Kapıdaki asma kilide 

· eokarak açtı. Esmer GUlU içeri 
alarak kapının arkasındaki kalın 
kol demirini yuvasının içine baıtı. 

Birdenbire korkunc bir feryad, 
gecenin sUkiıncti içinde uzadı. 

Anla,ılmaz ve kanıık climleler:e 
bir ıeyler sö}lcnerek köşkün 
duvarlarına çarptı. Bu feryad, 
0 kadar acı ve tn} ler tlrpertici 
idi ki, Esmer GUl bile korku
sundan dona ka'.dı. Fakat Amber 
A t a, bir kahkaha altı: 

- Ne o.. hani korkmazdan, 

Eamer Gül. 
Diye bağırdı. Ve ıonra : 
- Korkma.. o, bu köşkün 

tıhı.ınıdır. O varken buraya in 
cin gelemez... Haydi yürU. 

o;ye mırıldandı. 
Her tarafı bU:üyen otlar mra· 

11ndaki ine• bir yoldan ıeçtller. 
Binanın önUne geldlJer. Üç tat 
baaamak çıktılar. Bir de.mir kapı 
ile karşılaıdılar. Amber Ağa, elln· 
deki anahtarla ve muayyen fa· 
aılalarla, kapıya dokuz kere 
vurdu. O ıaman ağır bir hırıltı 
duyuldu. Dırinden gelen bir 
•tığın sarımtırak zıyası, Amber 
Ağanın simsiyah çelıreslne vurdu. 

·Ve ıonra, kadın 1eılnf andıran 
cılız bir aeı duyuldu : 

- Geldin mi, Ağa hazretleri? 
- Geldim, Bllll. 
- Hoı ıeldin, 1afa geldin. 

Galiba, yalnız değilsin?. 

- Hayır. 
- Yanındaki, buraya ayaia 

alıtık olanlardan mı? 

- Hayır. 

- Öyle IH durun da ışık 
göstereyim. 

Birkaç saniye, alikiit ve karan• 
lık devam etti. Sonra, taı kemer 
den öriilmUt uıunca bir dehliz 
içinden bir mum ııığı belirdi. 

Esmer Gül, hayretler içinde 
idi. Burası, ne idi?. Onu, Osman· 

la birleıtirmek iıteyen Bat Kap
lan Aiası, ·niçin böyle korkunc 
bir yer intihab etmişti. KUçlikln· 

ğUndenberi maceralı bir boyat 
yaıamıı olduğu için, birçok 
korkunc ve tehlikeli yerler ve 
hadiaeler görmllı ıeçlrmiı.. Biraz 
evvel A nber ağay aöylediği gibi, 
artık korku denilen ıeyl kalbin· 
den ıilmJşti. Böyle olmakla bera• 
ber vücudunda garib bir ilrperme, 
sanki ıırhnın ortaıında hafif bir 
üşüme hisaetmi~ti. 

ltık ııelir gelmez, kapının 
önü aydınlanmııh. Eamer Gül, 
Utlimeai artarak etrafına bakmııtı. 
Bu eYin, çok garib bir yapıht 
tarzı Yardı. Kapının önünden 
ileri doğru, dar bir dehliz uzanıb 
gidiyordu. Fakat bu dehlizine ze· 
mininde, b:ribirine yakın ve uzak 
fa11lalarla bir takım derin çukur· 
lar görünüyordu. 

Anber ağa, Eımer Güllln 
koluna girdi: 

- Korkma.. Adımlarını bana 

uydur.. Y avaı yavaı, atlıya atlıya 
yUrü. 

Dedi. 

Esmer GUI, gittikce artan 
heyecanına rağmen umulmaz bir 
cUret göstermiş.. Anber ağa) a 
ayak uydorarak bütün o mania· 
ları geçmişti. Önde, mum tutan 
ihtiyar harem ağası Bilal olduğu 
halde, dehlizin soo noktaıına 

gelmitlerdi. Burada dehJlz, sağa 
sola ayrılıyor.. Artık mania ıız 

bir halde devam ediyordu. 

Bilil, 1ağa 1apmıtb. Onlar 
da takibe başlamışlardı. Bir az 
aonra Bilil bir kapı açarak aerl 
çekmiş: 

- Buyurun. 

Demişti. 

Eımer Gülle, Amber Ağa 
içeri girmişlerdi. Pencereleri ta• 
vana yakın ve demir kapaklarla 
r.ims\kı kapalı olan bu oda, ol· 
dukca güıel döşenmiıti. iki tara• 
fında gen:ş ıedlrler bulunuyor, 
ortada da büyük bir ocak göze 
çarpıyordu. 

( Arkuı var , 

SON POSTA 

Ateşçiler 
Arasında 

Birinci ntetçi - [ço l ~nn ateşçiye] 

HAIA ateşin var mı Ahmed? .. 

1 

1 1 
Meg'va Ziraat/ 
için Bir 
Kongre 

Roma (Hususi) - ÔnUmilzdekl 

Eglüld11 eylUl ayında bu· 

R d rada memleketi· 
oma a mizi de alakadar 

toplanacak edecek bir kon· 

gre toplanacaktır. Uluılararaıı 
meyva ziraatini her bakımdan 
teikil eden bu kongre dokuzuncu 
toplantıdır. Şimdiye kadar yepı· 
lan sekiz toplantıdan eyi neticeler 
alındığından · eylül ayındaki ko
nutmalarda Avrupa ve Amerika· 
nın birçok memleketleri bulu
nacaktır. 

Buraya gelen haberlere göre 

Bulgaristan bu kongreye bUyUk 
bir ehemmiyet vermelCtedir. Kon· 
greyi hazırlayan komiteye Bulga· 
riıtanın reamen iştirak edeceği 
ve kongrede faal bir rol oynaya
cağı blldirilmiıtir. Bulgar Iktısad 
Nezareti kongrede ıözgelişi edi· 
lecek raporları on Uç iıten an• 
layan kimseye yaptırmaktadır. 

Kongrenin eylüllln on altıımda 
açılacağı aöylenmektedir. 

le 
Romanya Ulusa1 Bankaıı Mn

Romanga. ıavirl Bay Roger 
Auboio son ıenc· 

maliyesinin lik raporunu ver• 
zorlukları mittir. Bu rapor 

mucibince Romanya maliyesi, 
parası ve ökonomiıtl meşklil bir 
vaziyettedir. 

Bay Auboin bu vaziyetin blrl· 
birini takib eden bütçe açıkların
dan, kAğıt ve ufak para tedavU· 
lünUn artmasından Ye ticaret 
muvazenesinin bozulmasından ileri 
geldiğini izah etmekted;r. 

Bay Auboin'in kanaatine göre 
hükümet para}ı müdafaa etmeğe 
azmettikçe korkulacak bir ıey 
yoktur. Kendisi, elzem adettiği 
ıu çarelere baş vurulmaaını tek· 
lif etmekteciir. 

1 - 1932 • t 933 malt yılında 
olduğu gibi idari oıa~rafları 18 
milyar leyden aşağı tutmak. Bu 
rakkam son Uç yılın her birinin 
varidatına muadildir. 

2 - Bi:hasaa, Romanyada . 
çok a~ağı olan muamele vergisini 
arttırmak ıuretile varidatı 2 mil· 
yar leyden 3 milyar leye çıkar· 
mak ve randımanı çok zayıf olan 
ispirto vergiıinde tadilat yapmak. 

Katalonyahlar1nBirTezahUrU 
Trrragon (İıpırnya) 25 - Katalon

ynlı meb'uı Triyu, binlere• nümsyiıci 
önllade bir nutuk ıö1liyerek " Kata· 
lony•,,nın rulau aıll ortadan kaldırt• 

lamaa deralttlr. 

Şubat 26 

BİBAYI 
Ba lltanda Bergin 

.._,-----·----Ya'l.an:Firdev• /&mail Şelı•Üflarof l• .-

RESSAM f N AŞKI 
------ -.r.:ı cs ._._....__ 

Reasam Emin o gUn Jale ve 
kocaaile aergide buluıacaktı. Geç 
geldiği için ne Jaleyi ne de ko
casını bulabildi. Belki onlar bek· 
)emekten yorularak ııitmişler, 
belki de hiç beklemeden çabucak 
geri dönmUılerdi. ÇUnkU doğru· 
•unu ıöylemck IAıım gelirse res· 
1amın kübik tabloları onların 

hoıuna gitmiyora benzeyordu. 
Bu da ressam için ba;:ıi ehem· 
miyet bir ıey değildi. O, Jaleyi 
aeviyordu. Kırk ıenelik hayatında 
daha ilk defa böyle bir namuslu 
kadına iitık olmuştu. Ona kur 
yapmak, yaptığı kıymetlt tablo· 
!ardan hediye etmek, bir portre· 
sini ypapmıya çalışmak beyhude 
idi. "istediğiniz aaatte evinize 
geleyim,, dediği zaman kadın: 

"- Hayır bu olamaz,, diye 
çıkışmıyordu. Fakat biraz sonra 
baıka bir tekilde ve nezaketle 
bu gibi hareketlerin imkAnsı:ı 
olduğunu anlatıyordu. O sakin 
kibar, her türlü maceradan çok 
uzak duran bir kadındı. Bu ka· 
dına elde etmek için bir pusu 
kurmak lazım değil, elzemdi. 
Amma ne zaman ? Naaıl ? Onu 
kendi de bilııJiycrdu. Bu Umld11iz 
pşkın tesirile hazan kendinde her 
arzt•sunu yerine getirecek bir 
kuvvet, bir kudrtıt hissediyordu. 

· işte şimdi de, sergide onları arar
ken bu· kuvveti hissediyordu. 
Düşünerek dalgın dalgın dola· 
şırken tam kendi tablolarının 
asılı olduğu salonda onlan buldu. 
Jalenin kocaıı Faruk arkadaı

lnrilı konuşurkın kadın bir k~ 
narda ayakta durmıya takati 
yok gt~ duvara dayanmıı duru· 
yordu. Ressamın sevincine payan 
yoktu. Önce Faruğa aelAm Yerdi 
ıonra Jalenln yanına gitti r 

- Sizi ne kadar aradım bil· 
aeniz. Geliniz, geliniz ılze tablo
larımı göıtereyim. Gene kadın 

durduğu yerden kımıldamadı. 

- Biraz yorgunum, dedi. MU· 
tenıadiyen kar11ına bakan Faru• 
ğun ytızUnUn karısından daha 
•olgun oldutunu ıören ressam, 

kavga ettiklerioe hUkmettf. Aca• 
ba Jale kocasını Hvmiyor miydi? 
Eğer Hvmlyorsa bu fırsattan fs ... 
tifade ederek, ona aıkını anlat• 
malı idi. 

Glttikc• sararan kadın re11a· 
mı telişa düşürdü. 

- Rahatsızsınız galiba? Otur· 
malısınız. Durunuz size bir iıkem· 
le getireyim. 

- Hayır, ne iılcemle, ne de 
oturmak istiyorum. Yanımda kal, 
beni ) alnız bırakma. Bu aon cUm· 
le resaamı bUsbütlin şaşırttı, Hat· 
ta bir cavct, b r nevı ziş ııibi ge
len bu cümle kalabalık arasmda 
affedilmez bir hata itliyecek ka· 
dar kendini kaybettirdi. Gene 
kadına yaklattı: 

- Jale gitmiyorum, yanında 
kalıyorum, her fıtediğlni yapını· 
ya amadeyim! Beui <ılgına dön• 
dürdün. Çılgın ne demek? Anlı· 
yor mııın? Bana o cümleyi tek· 
rar et. Söyle, söyle " beni yalnız 
bırakma, yanımda kal ,, de. 

Kadının soğuk, nefret dolu 
bakışları ressamı susdurdu. 

- Ne oldu Jale? Nedir bu? 
Duvara dayanmıı harakebiz du· 
ran Jale kapalı 1ıözlerfni açh. So· 
luk dudaklaımı gerdi. Zoraki bir 
gülüt! 

Tam kartıımda duran tabloyu 

göıtererek ince bir sesle konut· 
mıya başladı. 

- Şu resimdeki elinde çiçek 
tutan kadın hiç de howuma git· 
medl. Siz ressamlar ne tuhaf 
adamlarsınız. Neden çıplak ~I~ 
kadının elinde çiçekle resnıllll 
yaptınız? 

Hiçbir çıplak kadın ... 
Sanki ant bir acı aesinl ker 

mit gibiydi. Ne 11öyliyeceğlni, D.' 
yapacağını ı•ııran Emin o dakı
kada Faruğun arkadaşlarile kD"' 
nuıarak uzakiaıtığını görcltl. 
Bundan ceaaret alan kadın cid
di, mütehakkim bir ıeale tekrar 
başladı. 

- Emin, fimdi durduğum yer
den hareket edeceğim. Yer• bals 
kUçUk bir kağıt göreceksin. Şioadi 
göremezsin. ÇUnkU o kAğıd ı•I 
ayağımın albnda. lğileceksiıı 1 

kaiıdı alıb cebine koyacakaın •• 
hiçbir zaman anladın mı? Hiçbir 
zaman Faruk o kiğıdı okumay•·. 
cak. Söylediklerimi yapacak ını.ıo 

Reuam aert blr sesle, te~ 
kelime ile cevab verdi: "Evet,. 

- Faruk tUbhe ediyor... Ao• 
Jıyor mmıın? KA~ıd dUıerken gö~ 
dU, lğilib almağa ceaaret edeıPr 
yorum ... 

Ressam herşeyi bir anda kaf" 
radı. Kadını bu tehlikeli vaziyet
ten kurtaracak yalnız kendi id~ 
Demek namuıu miiceaaem olı~ 
]alenin de kocasından giıiedijt 
kağıd parçası vardı. Zaten hant 
kadına inanmak caizdir. Hef rı• 
lıe jaleye karıı yapacağı bu iıı
ıanlık vazifesi herhalde mükif~ 
&ız kalmıyacaktı. Iıte aylardanb dl 
dUtUndüğU tuzağa kadın keP 
arzusile dUşUyordu. 

- PakiUi, fakat o kAi1dl 
yarın ııelib evimden alırsın •111•

1 

tıldı mı? 

Kardın reaaamıo mak.,dr' 
nı anladı. Batı biraz daha ıs11' 
eğildi, gözleri kapandı, sol~ 
dudakları araıından yalnız hafif 1 
bir " peki ,, çıktı. Biraz ıo,,r 
Emio Jalenin batı yukanda b~ 
kocasına yaklaıtı~nı ve tama:f. 
değitmiı, metin bir 11eale kon , 
şunu hayretle ıeyretti. Bu ' 
deiitlldik resaamı bUıbGtOD ~ 
ıırttı. Cebinden kAğıdı çık~ 
okudu; imzaıız, kurıun kal• -,, 
randevu aaatinl bildireD 

kiğıddı. ~ 
Ertesi gUnll reasam onu lı'I 

ledi, gelmHl muhakkaktı, I~ 
hangi aaatte? Vazolara çiç•d..,r 
onun sevdiği çiçeklerden kof 1~ 
du. Birdenbire her ıeyl ,Otlf. 
buldu, vazolardaki çiçekleri iP'~ 
ladı tömineye attı ve fÔ~~ 
yaktırdı. Jaleyi fÖmfneniP 1)$0'1 

sına oturtacak ıolguo ~I• ıf' 
vuran alevlerin kızıl ıtıkl•11 e)r' 
dınlanan yUzfinü doya doy• 

6 
tt'

decektl. Herıeye rağıue~d il 171' 
aeviyordu. Kendi gibi uıo• ',,-11 
Aşık kadına bu kiğıdı ~,.,ı.
olabilirdi. Bunda kadınıD 
yoktu. 1,ılı 

Tam öğle vakti Jal• t~' 
· ıneı • ""' Kapıdan girer ıır (;Ol" 

uzak ilk koltuğa oturd:· ıeıo•~'' 
k J' ıuY d . semeden, bir • un• k ıarıll ,. 

Emine bakıyordu. Ba ıf eıdiı" 
" - l•te benim. Ben g? rV 

T d&D IJll '' "'~ Ne o benim tanıma Eınill ( 
naıı vardı. Hakikatr . ti 1•''. 
tanımakta gllçllik çe uııı_:Jı•"" 

dnt · kar
mamıf, on u .. ız . ·· ıd• ~ 

( De•••• 11 lncı J" 
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Sınır Tanımayan Sevgi 

iki lzmirde 
Kanına 

Kişinin 
Girdi 

-··· .. ·-···--· .. -·······-·············-
L._ ( Ba§tarafı l inoi ylıde ) 

t"'nlu ılıcalarının 111tlıteciridir. 
tıadlıfnl dftrtlat ahliklle seYdir-
~ bir gencdir. HadiHyi onun 
•-uadan dinllyeblliriz. 

1...i - 11 
Ahmed, uzun zamandan• 

def laemşiremi aeviyordu. Birkaç 
• hemfirem Seherle Nııanlan· 

~· talib olmuşa• da biz ailece 
l razı olmlyorduk. Onun ıs· 
~ devam edlb duran istekleri 

'flıında, P.emş:remin muvafakat 

''••bını almadan buna razı 
"-0tduk. 

cla~:hıned, hemıiremle nııanlan· 
lı~ •11 ıonra evimize ıık, 
~ airib çıkıyordu. Onun 
~hareketleri hiç de hoıumuıa 
~Yordu. Kardeşim Seheri bed
~ ttnıekten tlrküyordum. Ni
t'i~! bir aabah Seher yamnıa 

'-tel"""' Ağabey, dedi. Ben Ah
ttt1 den ayrılacat•m. Nişanımı 

IGnder! 

~ \' tzlyet bu ıekle dökfUUnce 
~ •öz dtlfmiyordu. Derhal 
~•din niıanını aeriye ıönder-
.. ıJ Bundan deliren bir hiddete 
l>ı p •n Ahmed atk, ıık ev ka· 

di::a •ııadırarak kadınları teh
!-a.... • ı•ri kılmıyordu. Kadtn
~ila ldeta rahatı bozulmuştu. 
~L_•Yet bAdlseden bir &iln önce 

llllQedden kötU aözlerle 'H ölllm 

tehdfdlerile dolu bir mektub aJ.. 
dım. 

Bu mektub Adliyededir. Kar
tımda çok fena bahıe yeltenen 
Ahmed nlıanının iadesini benden 
blllyordu. Bu mektub aklıma ba• 
şımdan aldı. 

Buna rağmen itidalimi muha· 
faza ettim. Hidiae gilnO, ,nndllz 
vakti Ahmed eve tekrar l'elerek 
Seheri tehdid etmiı.. akıam eve 
gelince henüz oturmıya vakit 
bulmadan bu çılgın aıık tekrar 
kapımıza geldi. Artık ok 
yayından eynlmıştı. Kapıya çık· 
tım. Ahmedin elinden tabancaamı 
aldtm. Onda baıka bir tabanca 
bulunduğunu biliyordum. Delice 
bir hiddete kapılarak ateş etlim. 
Bir kurşun Ahmede isabet etmiıtl. 
Ne kadar elim bir teıadUf ki hiç 
tammadıj'ım bir adam yoldan 
geçerken ikinci kurıunuma hedef 
oldu.,, 

~ 

Katil Sabrinin ıözlerile hadi
ıenin cereyanı araıında hentlz 
aydınlanmıyan bir aykırılık göze 
çarpmaktadır. Katil, maktulllo 
tabancaaile ve aırf nefsini mllda· 
faa için bu iti yaptığını aöyle
oıektedir. Halbuki, katilin elinde 
tabanca olduğu halde kapıya 
çıkarak atcı ettii'i söylenmekte
dir. Hadis~nin içerilik taraflan 
adliye tahkikatından ıonra aydın-
lanacaktır. A. Bllı•t 

ffabeşin Uluslar Kurumuna 
Vurması ihtimali Var 

Baş-

(Baotaarfı 1 inci ~de , 

~ ton mühimmat, 100 zabit ye 
~ nefer nakletmektedir. 

~ * ~U, 25 ( A. A. ) - Kont 
"-de.a ınaoo vapurunun hareke- · 
.._.. •onrı, bugUn LombBTdiya-

~ Nasarn Sauro vapuru, 
'-•r•1'tt t, erzak Ye amele ile 
da Vi, 

1 
•decej'I gibi, Leonardo 

~.~ •apuru da amele nakJ .. 
8-a • 

)ttı.,r11den itibaren muhtelif 
"ıb 'lctıı, ınuhtelif &ınıf!ara men
'lcııt.1aran Mealna'ya akın 
I..._~ ~rt haber verilmektedir. 
~:~ btı Utolini'nin meıina'ya g .. 
~ b lllaruı hareketi esnaatnda 
tL .. lo.ac •aillnma11 muhtemeldir. 
~dra, 25 (A.A.) - Daily 
~ Dluhabiri~ habu Yer• 
~1)._ IÖre, Adisababa'daki 
't-.._ ••~iri, Afdub ile Ado 

~' ~ ~ kilometrelik bir ıa
.~ lllıl edilmek istenilen 
~:llltakayı geçmek Dzere 
· -~L .e •erilen müaaadevi 

Q lt"b ,. 
~~ 1 arfJe kabul etmlıtfr. 
Ş ~I» 'btUaimdl, bu huauıtaki 
itti 8.ı .•I etıniı ve müzakere
ti.. d, i ~lcala ve lneç:i zabit
~ d, !tırık ettirmek teklifin-

• •zgertı'üı'ni 1 ~ • ima ey emiı· 

~~~"-clUd'"• 
~-ttl lf •ııne g6re, ltalya 
'a -.. h' •b~ı·atan'ın, meıeleyi 

'--. l\·aıe 
--~ ~:'"~•rın etmek hakkında-
11. cli,.de ~ • cevab vermediği 
~.... ' nabeı'ıt 1 
llllt'k ""il hallini ·, •n mperatoru, 

•t•ltt u.uılar kurumuııa 
ır. 

......... J it G6 Yet Y•zlfeaı 
~ °'-• recekıer11119 I 
~ b:ı~2? (A. A.) - lıtefani 
'i.J,_""rıyor : Eski ınuharibler 
;~ ... t.act "._.aaJ k""leal ... 

topLuaba&ada, ..... 

deniyet Yazlfeal •örmek tlzere,, 
doğu Afrikaıına hareket eden 
kıtaata muhabbetli bir ıelam 
göndermiş Ye siyah gömleklilerin 
gönUllU hareketlerini methedeı:ek 
bütün eski muhariblerin kendile
rini ıeferber bir halde tuttukla
rını bildirmiştir. 

* Catane ( Slcilyada) 25 (A.A)-
Harblye Mllsteşart General Baia
trocchi, burada toplanmıı olan 
kıt'aları tefti~ etmiıtir. Bu kıt'a
lar Afrjkaya gitmek üzere hemen 
vapurlara bineceklerdir. 

* Brükıel, 25 ( A.A )- Belçika 
zabitleri, ltalya ile Habeıi•tan 
arasındaki münazaah mıntaka 
hududunu tahdid edecek mubteUt 
komiıyonun meaaıline Jıt:rak 
etmiycceklerdir. 

Belçika hükQmeti, bu karan, 
ltalyanın ltelyan-Habeı ihtilifınm 
halline bitaraf unı::r;ar n mUda· 
halesine karşı yükseltmiı olduju 
itirazlar Uıcrine almıı' ır. 

Emlak Satışı 
( Baıtarafı l inci yüzde ) 

d:sile i'Örilıen bir mubarririmlıe 
tunları ıöylemiıtir: 

.. - Müzayedelere devam 
ediyoruz. Henliı fazla bir alAka 
ve pkiyete yol açacak bir ••ai
yet 1'6rmedik. Muhtelit Mllba
dele Komiıyonundan denedlle
cek para meaelui, fU veya bu 
tekilde hiçbir elualdıia uğramq 
değildir. Maliye Bakanlığı, emir 
verir vermez tevzlata geçeceiiz.,, 

Hindlstanda Bir Fac!a 
MaC:na, 25 (A.A.) - İki otomobil 

.araa adaki çarpıtmada 4 kiti lSlmlt
tilr. ÔleDlerdea bai, Amerika kouo-9 

··~ 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

ı ._,.~-~ ... 
2 
3 
41-P~-·· 

5 
6 
7 l'""P'-1~+-ı! .... 

8 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört köıeleri aıağıda ya· 

ıılı manalara gelen ez Tlrkçe 
kellmelerle doldurunuz. Bu u• 
yede hem vakit geçirmlı, hım 
de öz Türkçe kelimeleri öj'rea• 
mit olurıunuzl 

234:S678 

Sold•n Nl•ı 
1 - Kealr - bir çalrı 
2 - Mevt& • Yefat etme 
3 - Aıık 
4 - Bir nota - ortHına 

1r•tirilioce mOaferid 
5 - Şeref 
6 - Pia 
7 - Bizzat 
8 - C.mi edah 

Yukardan A .. ıı: 
1 - Tiyatro 

ltlr E 

2 - Br tına bir Y 1retlrlliace .... 
- ladirihait nalyette 

3 - ineğin nrditl - bir aota 

4 - Cebheai 

S - Diter taraf 
6 - Baıına bir l getirilince lbtida 

• memleket 
, - o.ıd • 1ıq... Wr Y .. t1rı-

llace kaaua 
8 - MOtenı:"a - pfılik 

Almanyada Otomobllclllk 
Berlia, 25 ( A. A. ) - Pazar gOaO • 

akıamına kadar, 1935 ıenul uluılar• 

ara11 otomobil ıergiaini ziyaret eden• 
ferin aay111 600,000 • çıkmııtır. 

DünkO P r zar gOnG, aera"fyi 100,000 
kiti ziyaret etmittir. --------

BORSASI 
25. 2· 1935 

Te.keı 

Ha••ıaal 
lelef•• 

MESKUKAT [*] 
Kurllf -

Ti .. •it•• i4a 
ı.,. • JOSI 
... B4' 

• JWfl) 
ku • 
kecldl,. 45,00 
Waakuet (0 .. 8. ' :.!40 
~-• a. .. ııı.1r1 ... aıtu 
'c;aala.J•ı-'J 4153 
(Aa.~ 4UO 

2 ve 20 lcomprimellk ambalajlarda 
bulunur. 

Ambala] ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

Sayfa 11 

• 

Kokain Ve Eroin 
Mübteliları Artıyor 
( Baıtaraf ı 1 inci yüzde ) 

ıahede altma aLnmq, erlOD .iatejl
nin kendiainde ibtUA derecealade 
oldufu enlatılaralc tımarhaneye 
ıönderilmeaine karar YeriJmlıdlr. 

Halbuki Ferdi Tayfur ttlrkce 
f .imlerde büytık bir muvaffakıyet 
kazanmış, en mUkemmel ıinema 
( jon prömlye )mizdir. Birdenbire 
biriaci .. naf roller alarak çok 
kunetU bir iatJdad ..Jaibi oldu
ğunu 1"6atermifti. 

Ferdi. akli mu•azeauial Ye 
ıuurunu haybetmiı değildir. Son 
zama: larda bnynk bir aaablyet 
ıöıtermekte idi. Bu aebeble 

Ressamın 

ılfahanede tedayiaine IOzum l'a. 
dllmlftlr. Bay Ferdi Tayfur, 
eroincilerle mücadele eden .... 
marlar tarafıadao bu ayın 12 
mnde yakalanllllf, hakkında poU. 
tarafından hazırblc tahldkab yap .. 
lırak ayan 14 inde Adliyeye v• 
rllmlftir. Polisin hazırlık tahkikatı. 
Bay Ferdi Tayfurun eroin kullaae 
tl.ja •• .,.bdatlanna .. ttığı tek
llacle aeticelenmiftlr. 

Bay Ferdi Tayfurua lbti ... 
mahkeme1i tarafından Tıbba 
Adliye ıevkedilmlf Ye buraıı da 
1Uçlunun tedaYi altına abnmaaına 
)Uzum glSıtermiıtir. 

jlstanbul, Kandige 
Ve Kahirede 
Zelzele 

( Baıtarafı 1 iuci ylzde ) 

ptUttUerl ve karanlak takib •t
miftlr. Birçok ev yıkılmış •eya 
uçok tahribata uğramııtır. Kan
dJye'de ölen yoktur. Fakat 
d•arda iki ölli ve beı yaralı 
Yardır. Haıar mllhimdfr. 

* Atiaa, 25 (A.A.) - Girit 
adasındaki zelzelede llç kiti, öl
mtıı, iki kiti yaralenmıı Ye 
mühim haıarlar vukua gelmiıtir. 

Zelzele, Siklat adalarında, 

Mora'da, Kahire ve Mıaır'da ela 
hi1&edilmlştir. 

* 
Kahire 25 - Saat 4.55 de 

ıtddetli yeraarsanhlan iıitilmittir. 

Samsun Eayan Saylavı 
Samsun, 25 ( A.A) - Bayan 

aaylavımıza birçok Bayan arka• 
daşlara Amasyaya kadar yol ar
kadaflığı etmişlerdir. 

TAKVİM 
GOn 

28 
~ 

26 
Arabi 

SALI 
ŞUBAT 935 

22 Zilkade 13S3 

1 \'akit l::un. V utl 

01a., 12"' '41 

~·· ... I' 21 
lıdodl il M ll JI 

Kaaım 

111 
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16 Mfthim yenilik getiren 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz l 
BQyUk, kllçUk birçok baıtr1 laklar ıoğuk aliJnbğı l • 
b2şlar. Mikroplar Uotıyen v& 
cude hücum ederler. Nezle ff 
kırıklık baı göıterir. Hararet 
yUkıelir. Artık en korku)acalı 
hastalıklar için bile zeoılO 
hazırlanmış demektir. 

Kendinizi u,uuugunuzu his
seder etmez derhal bir kat8 

1935 FORD va GRiPiN 
Oörllmek ve tecrtlbe edilmek lzere r O R D bayilerinde emrinize amadedir. ahnız. 

FORD MOTOR COMP ANY EXPORTS İNC. ISTANBUL 
............................ ı .............................................................. r GRİPİN ıl:ıi gripe kartı korur• 

GRIPIN en tiddetli bat ye dit 
ağrılarını geçirir. 

RADiO SALTS 
ile çabucak geçecektir. He
men bugünden bir kutu alınız, 
we akpmları derununa klfi 
miktarda koyacağınız Radio 
Saltı ile bir ayak banyoıu 

yapınız. Kat I bir teda vi bu· 
lunacak, ayaklarınız hafifli· 
yecek, tancı ve ıltkinHkler 
zail olacaktır. Bütün eczane
lerde satılır. 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. il'cİ tertip 5. ınc. çekiş 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 30 .. 000ııradır. 
Ayrııa ı 10.000, 4.00D, 3.000 Jirahk ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

GRIPIN QşOtmekten mOtevel• 
lid bel ve ıinir atrılarını, bd
l(jn sızı ve 1&ncı ları dindirir· 

~ 

GRiPiN 
Kaşelerini tecruba ediniı. 

Fiatı 7,5 kuruştur. 
~ Her eczanede bulun"'" 

................................. > ..... ••····················································•3••···························· "9 .......... ~~~11!1!11!'!!~-

M A Z O N içio iı HAZIMSIZLlcll, MiDE YANMALARINI g ideri r. MiDE ve BARSAl<i>~ 
HAZIMSIZLIQA bo,altmak sureti!• KABIZLICil, ACilZDAKi TATSIZLICil n KOKUYU f1' 

M0 DE YANMALARIH eder. Hiçbir uzve zarar vermez n alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve iÇ~~ JI 
I A u ıonra mide ve vücudunuzda hi11etti Q' i ni:ı atırlıAJ derhal hafifletir. H&111ıl~.I 

KABIZLIQA karşı M EYVA Tuz kusmalar.na pek faidelidir. MAZON iıml n markuına çok dikkat edillll,Y~ 
DEPOSU Maxon ve Bot' on ecza deposu. Bahçekapı, it Bankası arkuında ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~.-.Muhterem İstanbul halkına ~-.., Gazoz mevsimine 

DiKKAT ! DiKKAT 1. 
NEZLEDEN, GRİPDEN kurtulmak iıtır••ısi' 

M U•• J O E l.tanbulda aeneden aeneye aebebıiz artan 
mahrukat fiatlarını nuarı dikk11te alan 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF SiRKETi 
idare Meclisi hllkiimetla mfisaadHI ve Ziraat Bankasının yardımilı 

. Almanyadao kUlllyetll miktarda kok gctirmeie . ve Anlıar.ada 
olduiu iibl latanbulda da mahrukat fiatları Uzermde nlıımlık 
Taıifeılni yapmağa karar vırmiıtir. 
Kuruçeımede ALT 1 N ÇAPA DA tesiı edilın 2 numaralı 

Kooperatif Mahrukat Deposunda 
Pek yakında aıaiıda gGıterilın fiatlarla kok .atışına ba~lanacaktır. 

To~tan dıpada teslim ( 21,5) Lira 
Perakında ikamıtglhlara teslim ( 23,5' 

Cinsi : Kolay yanar, ıobaları bozmaz, çok ıııtır, kırılmak 
l.tcmeı, küçük parçalı, tozsuz en iyi cioı A lman teshin 
koku. "ASGARi 7,200 KALORİ, AZAMI 7-9 KÜL,, 

Tesellüm şekli: Koklar ayar!anmıı b11küllerle müşterile- ı 
r :n nya adamlarının a-ö:ıleri önünde tartılı r. 

Aaızları dlkllmı, kurtun mUhUrlU. çuvallar içinde 
kaayonlarla ikametgahlara kadıt r gönılerili r. 

TARTl:TAM!HiLE YOK! 
MÜRACAAT YERi : Sirkeci Mllhurdarzade hanı No. 32 

ANK ftA MEMURLAR KOOPERATi F ŞiRKETi 
lstanllul lrtl~at bUrosu Telefon: 23074 
Mahrukat tle11osu 'felefon: 40456 

Kayıb - 934 derı HDeıfnde 
Kabatat Jiseıinclen. aidatım . • ıaha
detnameyi kaybettım. Yıaiıuu ala· 
caQ'ımdan hClkmQ yoktur. (M) 

S7 Reıad Hakkı 

8011 Poat• M•tb•••• 

la!albJı Ali licre• 

Nıtrl1at Mltllrlı Talalr 

Basmaktayız ! 

e. 

Yeni gazoz 
fabrikaıı lrn· 
raca k olanlara 

ve 
gazozculuğu 

öğrenmek İı · 
teyenlere ıı eta 

da gönderilir. 1..::;;;::;;;....----,lli"--

Gezoz makine ve lev•zımı 1 
için derhal fl•t isteyiniz. ...J 

A. Faik Limited Şirketi 
Sirkeci Llm•n lıan 

Tel. adrıııi : Kapsol - lstanbul 

~ BUR&ADA 
Muradly• istuyonunda ( Şadır
nnlı) df'nilen kahnhaal 4 oda, 
3 dlSnOm meyvalı babçHile ki· 
ralıktır. latiyenlerin malaalllae 
mClracaatları. 

Uç dörd damla SANOL INHALAN mendi~ 
damlatıp bütlin gün koklayanlz. SAC>LI fJI' 
SEVEN bu mühioi PREVANTIF SA .. il' 
INHALAN dan bir fİşe cebinde bulunduraı~~;. 
l)ı>po"u: lsL Kiiçiik )\ınacıyan Han 26 Her~ 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
'--~--------------~·--~-~~~~M~I•~ idaremiz ihtiyacı için ıartnameıi mucibince 6000 kilo /~ 
yaiı pazarlıkla aatm almacaktır. Vermek lıteyenlırfn 7

1 
ııiı" 

Perıembe rüoll aaat 15 de % 7,5 ıüvenme paralarlylı b t 
Cibalide Levazım ve mnbayaat Şubesine gelmeleri. u ıot3,, 

Yukarıda rHml ıörlUen kit d 
INçafa maki.aeel çok ucuz fiatla 
eatılHaktU'. lati7nlvla Slrkuide 

Bitliı ambanaa ıı•lmeleri 

ADEMi iKTiDAP~ 
t HoRM'Osı~ 

T ABLE TLEld ,,,~ ' _.,., 
Erkeklerde ten••UI 1111 

ve bel gevteklll 
tedavi •"•r· 

d bulunur• 
Eczaneler • 

k ufttır. ı 
Fiyatı 150 ur t_,,P 

ukuuada 
Doktorlara; talep " anderilit• 

ve nOmu•• ıı 

Adre• : 
0 

.. ıt6' 
Galata Poıta kutlll 


