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- Çocuklar nasıldır ? 
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Halkın Sesi 

Kadıiı 
Say lavlardan 
Beklenilenler 

Saylav seçimi dün bitirildi. Ka
dınlarımız da sayln oldular. Ya
rın nıeclis açılınca oradaki yer
lerini alacaklar, millet namına ve 
milletin yükıek menfaatleri heaa
bına ıöz söyleyecekler, rey vere
ceklor. Biz de ıurada kadm 
sayJavlarımızdan halkın i•tek Ye 
dileklerini y ıızıyoruı: 

Bayan Mürvet {Davutpaı•) - Artık 
biz kadınlar da siyaai hayda atılmıı 
bulunuyoruz. Dün ıeç"len kadın aay
)a vlardan ben çok ıeyler bekliyorum. 
Cumhuriyet kauunları kadınlara birçok 
haklar vermittir. Fakat biz: kadınlar 
hoaabına daha çok yapılacak itler 
Yardır. Ben en Bnde çocuk mueltıini 
görOyorum: Kadın aaylavlırın bu iti 
ele almaları, bir çocuk ıiyaaaaına 
\'Ücud yermelidirler. 

~ 
Bay Rahmi Köroelı: (Hukuk fakül· 

teıi talebeı;ioden) - Kadın•n siyasal 
h yata atılması yurdun yOkaek men-
faatleri hHabına çok deterli bir ha
rekettir. İti ciddi dOıünerek ıöylDyo
rum ki bugün fngilterede kadın aay
lavlarm, gerek menıub oldukları 
fırkalar, gerekse Avam kamaraaı 

üz rinde bilylık tuirleri vardır. fngil· 
terede aon birkaç yıl içinde, kadın 
rylaYların ön ayak olmaaı netice.inde 
fngiliz milleti için çok faydalı itler 
görülmüıtür. Unutmamalıyız ki cemi
yet yalnız erkeklerden ibaret detildir. 
Kadın bugGnka cemi1ette bir temel 
nrlıtıdır. 

* Bay Kenan HüınU ( Ayaap19a Gti· 
müıııuyu ) - Ben kadınların da aiya
aal hayata atılmalarına mea'uliyet 
noktaaından çok tarafdar idim. Bu 
huıuıta bir çok münakaıalar yaptım. 
BugDn Ayrupada en mlifrit muhafa
zakirlar bile kadıalarıa da ıiyaaal 

laayata airmelerl lGzumuaa kanaat 
ırctirmiılerdlr. Cemiyet hayatının bla 
bir mea'uliyetial yalaıs erkekleri~ 

aırtına yOklemek dopu de§'ildir. Ka· 
dıoan da ılyaaal hayatta vazife ve 
mu'uliyet sahibi olmaıı zaruridir. Bu 
saruret bugln bbde de kabul edilmfı 
oluyor. lıte ben bu suretle dGıGnerek 
kadın aaylavlarımızın birçok faydalı 

itler yapacakları kanaatindeyim n 
bekliyorum. 

Aydın Hattı 
Aldığımız malumata göre, 

Nafia Bakanlıkı ile Aydın timen
dlf~r kumpanyası murahhasları 
araaındakl hattın satın almması 
müzakereleri, yazıldıiı gibi aksa• 
mıı değildir. Yalnız, kumpanya 
satın alma itinde baıı teklifler 
öne ıUrmllı ve bu isteklerinin 
göz 5nUnde tutulmuını istemiştir. 
Nnfia Bakanlıjı, timdi ıirketin 
bu dileklerini tedkik etmektedir. 
Alakadarlardan aldığımız malii
mat, milzakorelerin çok yakında 
iyi bir ıona bağlanacaj1nı aöı
termektedir. Aydın demiryolunun 
en çok altı aya kadar Nafiaya 
geçeceği ve Eyliılden itibaren de 
Devlet demlryolları idaresi tara
fından itletlleceğl umuluyor. 
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Hırsız • 
1 e 

Halı Dengini Yüklenmiş, Fakat Kaçar
~en Ayağı T akılıb Yere Yuvarlanmış 

lstanbul Polisi garib bir hırsızlık hadisesi teıblt 
etmiftJr. Öğrendiğimize göre hidise ıöyle geçmiştir: 

Menahem adında birisi evvelki ı&kşam Galatada
kl Arabcamiine girmlı, kendfıinl kimseye göster· 

Bay Saim yetişerek Menahemi kıskıvrak yakalamıı 
Ye polise teal!m etmiıtir. Menahem suçunu inkAr 
etmek istemiş. kimsesi olmadığı için camiye uyu• 
mak için girdiğini, halı çalmak aklından bile geç
mediğini ıöylemiıtir. Menahem, balının kimin tara· 
fından katlandığı ıualino de ıu komik cevabı 
vermiıtlr: 

meden bir köşeye saklanmıttır. Menahem burada 
bir mllddet beklemiş, lçerde ve diıarda el ayak 
çekildiğine iyice kanaat getlrdikn ıonra caminin 
bUyUk halılarından birini katlamış ve sırtına yUkle
)'ip yine kimaeye görünmeden gizlice sıwuşmak iste
miıtlr. Fakat bu sırada ayağı baıka bir balının 
kenarına takılan Manahcm paldır kUJdUr yere yu
varlanmıvtır. Bu gilrllltü Uzerine camlin müezzini 

" - Her baldo benden evvel camiye baıka bl· 
rJsi girib o katlamı§ olacak. Ben girdiğim zaman 
halıyı böyle katlanmıt olarak buldum.,,-

Avrupa Treni 
Bugünden ftjbaren Doğ· 
rudan Doğruya lşliyecek 

Feyezan yüzünden, aktarma 
suretile yapılan Avrupa &cferleri, 
Bugünden itibaren doğrudan 
doğruya işleyecektir. Ana hattın 
Yunan erazisinde bozulan kısmı, 
yeni bir ka\'lı eklenmesi suretile 
birleşdirilmiıdir. Trenler bir müd
det bu muvakkat hattan iıleye· 
cektir. Hasara uğrayan raylar 
yerine konduktan ıonra muvakkat 
hat da kaldırılacaktır. Şark de
mlryolJarı kumpanyası, ıon defa 
ilAve ettiği A Ye e. ıerrislerini 
buıllnden itibaren tarifeden çıkar• 
mııbr. Konvanıiyonel vs ekspres 
eakiıl gibi iılemeğe baılıyacak· 
lardır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Mustafa, Aynnsaray
da ajçı Hamdinln dllkkanının 

Ustllndeki odadan yorgan, yatak 
çalarak kaçarken yalu~lanmıştır. 

lf Sabıkalı Ekrem Kantarcı· 
larda camekan üzerinde yüzük 
oynamak suretile Receb adlı biri· 

nin 7 llraıını dolandırdığından 
yakalanmııbr. 

lf. Binblrdirekte Hocaferhad 
ıokağında Hakkının evinde yan-

gın çıkmıı IH de ıirayete mey
dan verumeden ılSndürlilmUştilr. 

Bu Yıl Daha Çok Seyyah 
Gelecekmiş 

Alınan haberlere ve yapılan 

tedkiklere göre bu yıl lstanbula 
gelecek aeyyahların ıayısı geçen 
yıla ni&betle daha fazla olacaktır. 
Diğer taraftan Iatanbul belediyesi 
de Hyyah f aılalığını temin için 
yenJ tedbirler almııtır. 

Tahkikat neticesinde Menahemin camiin bUtnn 
halılarını soymak istediği anlaşılmıştır. --

Ruhani Kıy~/ et 
Ve Papas 
Mektebleri 

Ruhani kıyafet ve aHimetler 
hakkındaki kanunun tatbikatına 
da:r ofon niu.mname Bakanlar 
heyetinden çıkmak llzered:r. Ka
nun } akınd.ı tatbik edilmeye baş· 
lanacaktır. N;zamnarr:ede ruhani 
ıahsın, ruhani kıyafetin ve ruhant 
mabedin ne demek olduğu tasrih 
edl,mektedir. 

Bu kanunun en yakın ve mn
him alAkadularından bir kısmı 
da ıehrimizdeki ecnebi mekteb
lerindekl papas muallimlerdir. 
Istanbulda mevcud ecnebi mek
teblerden kız, erkek, mühim bir 
kısmı papas mektebiciir. Ekıeri· 

yeti Fransız papazı ve sör mek· 
lehleri teşkil etmektedir. 

Aldığımız malumata göre, 
yeni kıyafet kanunu bunlara da 
ıamildir. Binaenaleyh papaslar ve 
sUrler, mabetler haricinde ı;mdi 
ta~ıdıkları kıyafeti giyemeyecek
lerdir. Diğer taraftan, bu papns
lar ve sörler daha kUçUk yaıta, 
papa& olurken, bu kıyafetlerini 
hiçbir vakit çıkarmıyacaklarma 

yemin etmişlerdir. 
Aldığımız maHimata göre, 

lıtanbuldaki pnpas mekteblcrin
den bir kı&mı, mllesseselerinl 
kapatmıya ve memleketimizden 
çekilib gitmeye karar vermişler
dir. Bazı mekteblcr, laboratuvar 
veaaire gibi tea"aatlarını ae.tmıya 
bile başlamışlardır. Yaz tatilinde 
papas mektebler:nin vaı.lyeti da
ha eyi tebe11Ur e.decektir. 

Gumuş Fiatı 
Beynelmilel piyasada gllmUş 

fiatları yükseldiği iç.in Maliye 
Bakanlığı eski ııümüt metidiye
lerin bakanlık heıabına alım ve 
mahıub fiatını 38 kuruıtan 45 
kuruşa çıkarmıştır. 

Eski Paralar 
Gümüşler Bir Yıl Sonra 

Tedavülden Kaldırılacak 
Maliye bakanlığı eski gümüı 

paralar hakkında ittihaz ettiği bir 
kararı alakadarlara bfldfrmiıtfr. 

Bu karara göre yeni gOmUı pa• 
ralardan dört milyon liralık kıı-

mı kııa bir müddet sonra piyasa 
ya tamamen çıkarılmış olacaktır. 
Bunun neticesi olarak eski mecl· 

diye ve çeyrek gibi gUmliş para• 
lar teda vUI mevkiinden kaldırıla-

cakbr. Kaldırma tarihi, gelecek 
yıl Şubatının birinci illnil olarak 
tesbit edilmiştir. 

O tarihten ıonra eski gUmUı 
paraları kullananlar hakkında ka· 
nuni tekibat yapılacaktır 

Beş Kuruş 

Yüzünden 
Kigork adlı biri Nuruosma

niyede beş kuruı alacak yfiziln
den Kerim adlı bir dökmecl 
çırağını fena halde dövmUııtnr. 

Dikkatsizlik Edenler 
Emniyet Umum MUdUrlUğU, 

baı:ı polis memurlarının, tabanca• 
larım temizlerlerken kaza neticesi 
silahın atef aldığını ve yaralan• 
dıklarını tesbit etmiştir. Umum 
MUdürlUk bu hareketi, çok açık 
bir ihmal ve dikkatsizlik neticesi 
olarak telAkkl etmekte olduğunu 
bir tamim Ue bildirmektedir. 
Tamimde, silAh temizlemek itinde 
dikkatsizliği g5rUlen polis memur 
ve Amirlerinin tecziye edilecekleri 
de bildirilmektedir. 

Saldırma Taşıyormuş 
Y enicamide ıUbheli bir vazl· 

yette dolaşmakta olan Ali isminde 
birinin Uıerinde bUyilk bir aal
dırma bulunarak mOsadere edil· 
miştir. 
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Giniin Tarihi 

Havalar Umumi
yetle İyi Gidiyor 
Ankı,ra, 7 - Zirant VekAletı rni• 

teoroloji enstitüsünden alınan ınalO. 
mata göre, ıon 24 ıaat içinde hafi 
Karadeniz kıyılarında tamamile bU• 
lutlu, diğer yerlerde umumiyetle bu• 
lutlu geçmiıtit. Yer yer yağmur f'• 
kar ya~şı olmuftur. Yağıf en çok 
18 milimetre olarak Siirdde ölçOf.-

müıtnr. Hava ıuhuneti Trakya, E .. 
Ye orta Anadoluda 5 - 8 derece etrl4 

fında yllkıelmiştir. Kıble ve Mfd 
Anadoluıu Karadeniz kıyıforınd' 
dOne nazaran bilyOk bir değişiklil 
yoktur. Bu gece en düşOk ıuhunetlel 
ııfırın altında Karsta 25, ErzuruDJda 
18, SiYaıta 13, Kaetamonuda ve ço
rumda 12, Kırıehlrdo 8, Anknradl 
5 derecedir. 

En yOksok ıuhunet te 17 der•'' 
olarak Adanada kaydedllmittir. Bu• 
gOn Ankarada öğleyin suhunet sıfırı• 
OstOade 6 dereceye kadar yilkıof• 
mittir. 

Yeniden 21 Kaçakçı Yak•fl 
Ele Verdiler 

Ankara, 7 - Son yedi gün içindi 
muhafaza tetkiliib tarafından biri aı• 
biri yaralı 21 kaçakçı ile, 21 kaçokçl 
hayvanı yakalanmıı ve 826 kilo gfJJJlj 
rllk ve 251 kilo inhi11ar kaçağı blf 
tüfek, 2 tabanca, 69 mermi ele gctl• 
rllmlıtir. 

KUltUr bakanhğında 
Orta tedrisat Umum MGdOrfi B•1 

Hasan Alinin saylavlığa seçihne•I 
&zerine KOltGr Bakanlıtı erk1') 
arasında bazı değiımeler olacaf• 
malQmdur. Ancak Ankeradan gel•• 
haberlere gare, bu huauata hen .. 
kat'i bir karar verllmiı değlldlt/ 
Bununla beraber dün bllditinıit 
ilimlerden bazıları üzerinde ıırd 
edilmektedir. 

NUfus Umum MUdUrlUğU 
Tokaddan saylav çıkaca[l olad 

alfua umum mGdOrQ BRy Ali Galibli 
yerine, nGfuı umum müdQrlDtilne rJJtl 
kiye mlfettiılerinden Bay Ali Servırı. 
tayla edilmeıi veyahud mülkiye nı .. 
zunlarından ve timdiki halde nOf&ti 

umum mOdOr muavini bulunan Bat 
Hilminln tayini muhtemeldir. Buniarıf 
haricinde eski Muı valisi Bay Mithatııa 
da ayni Yazifeye tayin edilmesi mu ... 
temel garnlmektedir. 

Evkaf 
işleri 

Yeni aayln namz:edlerl liıtuln~ 
adı bulunan Evkaf Umum Mndll 
Bay RGıdOnOn yerine yapılacak ta~ 
nin biraz gecikecefi ıöylenUmekted~ 
Şimdilik bu İf muavinlik tarafınd•• 
çurilecektir. Evkafın Kanunu Med~~ 
hükümlerine kare idare ve ten•~ 
hakkındaki liyiha bundan 8ace h•~ 
zırlanarak BOyQk Millet Mecliıi~ 
Yerllmlıti. Mecliı Adliye Encünıe 
tatilden nvel bu l&yiha flıı:erind• 
meısrul olmuı Ye llylha muhtelit •'* 
encOm•H verilmİfti. Bu l&yihaalt 
yeui Mecli.ten bu yıl içeriainde ~ 
hazirandan önce çıkarılmaaı ve ha• ..... 
ran 1935 den itibaren tatbik mevk•• 
konmaaı muhtemeldir. 

~ 

Ki: 1 __.. B. Digor 

U:::============:=!...!~!!!1!~=!~~~..==~============::!...!:=======:!:~====~::=:::=:::=::::::::::::~b~ 
.•• Fakat buıün acele lla ken- · Hasan B. - Zanneder•elll - Şimdi gördiln mü baııma 1 ··· Ben her aabah ••den çı• •.• EYe, kendin• ne lizımsa 

ben de ona aöre para bırakır 
çıkarım • ., 

relcn:eri Hasan B. 1. karken karım bana bir maaraf 
ouaulaaı Yerir •• 

diıin• ondüle parasını veremeden tın maşalanacakl .• 
çıkmışım, timdi akıama ne ya• 
oacafıım ? .. 
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Harb Şarkıları 
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D Zenginlik a 
Yazı Çok Oldalu için 

Bugiln Konamadı 
jj· -ır !tıaly .. uı yuıcısı, ,T ıpor . yrıcla 
~aptıgı le kıkl1triıı cJ.kkuta ~~ok 
1."'t •r net.o~lerini, eyiue okuoruKıH 
.. ~•rng 'lt>u lnr ınıık tlu şek l iu ıi e 
lbı Jpoıo Dttulya,, guz ıa tesiue yaz-
lbultır,. 1:4u Yuzıyı fayd11h bu lduğıı
ıu 2 ıçın fU sütunda ı-ı ztt de 
•• nuyoruz: 

a,· Garb devletleri Japonyayı 
111:~ tanırnıyorlar. Bazı Avrupa 
&Qı~ arı, Japonyanın Turandot •e 
Prd~~ly mt!o drammalarmda 
..... 1 ~crj &ibi, çiçek açmıı 
ile d 1•ıacı ve Gbeıcie danıözleri 
._11 ° U bir memleket olduğunu 
.la lleflllektedirJer. Bazıları da 
bf>"~•yı ticari ve içtimai bir 
'•kPıng uluıu aaymaktadırlar. 
ı.A, llanna iÖre Japonya Cengiz 
~ •e Timürlengln hareketle'rini 
lettt •r etmekte bulunan bir mil.. ta' Hakikat ıudur ki, Japonya 

il lau dlltü11celerJn yeridir. 
~1Ponyanın ılyaaaJ, içtimai, 
~ rf. dini, feanf, ıınal ticari •• 
' •111UJerinl tetkik etmeden 
"-b·' bu uluıun aaıl unıurlannı 

•t etmek fcabeder. 
~J~nyanın bliytlk • bir uluı 
J, U•uııu klm1e lnkAr edemez. 
..... ~ ul•ıunu• yUk1ek kaliteleri 
lttiQ ır. Bunlara karııhk bu mil· 
t!ıd birçok nokıanları da mey
"-• drlur. Japonyayı teıkll eden e1aı 

Q ır ıunlarchr: 
t..., 1 

- Japonya aa•qçı bir ulua
Jt.İ. Japoaun tı•I baılttir Ye bir 
Nira beuemektedir. Japon er• 
.. ,lk ltbfren zarif ve nazik ue de 

•tta urt Ye kabadır. ••r JkPon kadını kocaıının sertlik 
Cot • •titrini HYmektedir. Japon 
•• tıkları Samurallerin luhçlarına 
•• lcaraklrUerin hançerJeri•I ta· 
~ '1111 •diyorlardı. Buglln Japon 
t:culdarının, kafalarını tayyare, 
...: Ye denizaltı ıemlaf doldur
.. ;ıadır. Japonun 11daıı mutfak· 
Ot~ ır ve harekette bulunun bir 
J, uaua aıclaema laensemektedlr. 
d Pon uluıal ıarkalan, qktaa 
•dill, barb bldlseleriaden baba
"- •r. Japonyanın edebiyata 11kah
tlıı~'8lıia tanlr eden,, manzumel .. 

ta ibarettir. 

~ - Japon uluıu fazla Yatan
•• lrdlr. Japonyada komOniıtler 
it. ~Oebbet bapH mah"dm olan-

3 •hı vatanperverdirJır. 
~ hGk Japonyada imparator yal· 
~ llmdar değildir. Japonya 
aı1tt':;•toru ilAblandırılmıı bir ıah· 

"r. 
~ - Japon uluıu, gayet diıip
ldtt 'i,. Disiplin, Japonyada bir 

s' ır bıbiattfr. 
S " Japonlar mltecanls bir 
~'-· Bu tecanDı yahuz ırki 
~~ fakat dftılnce, duyp, 'det, 
~ teyk, 11da, metod ve ha· 
C••t:"teaaı noktainazarindan da 
L' 1\ ddur. F ormozahlar 4 milyon 
~ °"••lılar 24 milyondur. Bun
~ ı~•banc:ı unsurdur. Japonya 
~,,..._lcunıu,u mlıtecaniı bir ıekle 
"-•lct l~ln, bitin ıa1retial aar
' 6 •dır. S ...... Japonya kuYvetli bir deY
~~o/.'Po•yada her t•Y devletin 

, '- albndachr. 
l4tL. h Japonyah Yatana taallük 
~- •r l•J bakkmda ldealiattlr. 
""d.- ,.erde japonyah pozitif 

1 I ı • b .. abcıchr. 
ı. 9:: J•ponyah ablAkhdır. 

Evet. zcngiul igioiıe Jıyecek yok. Dolgun bir ka.anız, 
ıitkio bir keseniz var. O koca koca apartımınlardan bir
kaçı rla ıizindir. Bol bol gezib efleniyouuouı. Ilwıust oto
mobilleriniz herkeıin rözünü kamattırıyor. Balolardaa hf9 
ebik 0Jmuyor1unuı. Y ano da bilmem kaçıncı A •rupı ıe· 
yahntine çıkaC' nkııınız. Fı&kılt r zizi•n, ıize bir ıio •t ııöıü ıöy-as._--__,..,---...,,---------

... . .. 1 1.-ı ••• • ·-··. '---"' • •• •• 

Atatürk 
Ulusa Hitab 

Ediyorlar 
lstanbul, 8 (A.A.) - Relıi· 

cUmhur A tatürkün uluıa beyan
namesi: 

Sevglll Yurdda91arım, 
Bana ve partime lnanınızı 

•e gUvenfnfzl yine gGsterdlnlzı 
1 saylav namzedi olarak size 
· aunduıum 11rkada,ıan yUce ••· 

çlmlnlze delerll buldunuz. 
Ulusca gösterilen blrllk, Dike· 

Jemek iıterimı Hazır para, ıaklaomuı eo güç olan birşeydir. re balhhk batan gGzlerl reni• 
Korkarım ki bu azgın ieraf, ıizi yann dosta, düşmana müh- den yurdumuza çekmı,ur. 

L h k ,. a•U" •"•cıkaıoız Eg~ leniniı keyfini• 1935 ••çiminin bltUll, bu, tac edece .. , er • y y - • • a ş 
• · h aktan nekiomeyiniı Ancak tutumlu olmak ubat ak .. mı TUrk~e; iç ve 
•ÇlD para arcam y • d 1 1 d b d 
•e h 11abh davranmak 9artlımnı dı unutmayınız. ış a an ar a un an sonra 

e _ __ ~ ,_ _ -= da kar,llatebllecellmlz tUrlU 
l meseleler ananda nasll bir 

• 1 1azlrn ve kuvvet manzaraaı göa• 

SON TELGRAF HABERLERi ! :=.:•!:".:..'.'"d•h••cuubll-
• Öz dllellrnlz yurdun yUcellll 

Yeni Saylavlarımız 
- - --------- -·---- - -----

ac:llannı · yazayoruz: 
Fırka Namzedleri ittifakla Seçildiler 

( Baıtarafı 1 iuci ylsde ) 
H. Farka11 aaylaY namzedlerfndea 
Bayan Nakiye verdlil ıly• 
)eyde bilbaua demiıtlr ki: 

« - Yüzlerce yıl acun ftlk .. 
lerine kanad açan, yer ylldl 
uluılarına önderlik yapan bltyUk 
•ramaa altın tulhi S.m•uada 
dofaa •• blttla Terk eline lflltoı 
aalan hlr ıUnetln altında yeniden 
parlamıt ıenc, diFdiri bir Tllrk 
dnleti olarak canlanmıı •• yeni· 
den bızlanmııtır. 

Bu hız acuna yalmz bir iler
leme aa•aıcııı deJU, aoiuda ve 
bat:da bir banı kurucu Ye kuru
cuıu kazandırmıı~ar.» 

Rey ıancJığı ısiona getirildik· 
ten •onra tdtit hfy~tinir. ve 
salonda bulunan ikinci müntebib
lerin ıözlerinln 6nllnde açılıb 
mua)·ene edildikten ıon.r4 iekrar 
kapamb mllbOrlenmlt •• bundan 
ıoara da tam nat onda reyte,.ln 
atılmasına baılanmı,tar. ilk olarak 
IıtanbuJ ikinci mllntehiblerindn 
C. H. Fırka11 umumi kltibi Bay 
Receb Peker rey atmıftır. Ondan 
monra da refikaıi Bayan Peker 
rey vermlf, bunu m8tealab dlt•r 
ikinci m8ntehlbler semt sıraıile 
reylerini kullanmıılardır. 

Re, lerin kullanılması ~anaaında 
da ulu"..l tezahlrat yapdmıt Ye 
akpm feÇ Yakıt, fdanbu)un 1625 
ikinci mOnteLibl reylerini ••r•ek 
auretile seçim bltmlıtir. Pualalar 
geç Yakit taınif edllmlt ve C. H. 
Fırkl\11 namzedlerinin 1625 reyle 
ve mllttefikan aaylaY aeçlldilderi 
anlaıılmııt• r. 

MtııtakU namzedlerden de yalnız 
mlHekaid General Refet 290 rey 
almak 1Uretile lıtanbul aayJaYJ 
olmuıtur. Diğer m&staldl aamzed· 
ler laiç rey almamııJardır. Din 
Hçilen yeni lıtanbul uylavlanaın 

Bay Abdülhak H&mld, Doktor 
Neı"t Ömer, Ali Barlas, Ahmed 
Hamdi Denizmen, Ali Rina 
Tarhan, Doktor Refik Saydam, 
Halil Edhem Eldem, Sadettin 
Riu Uru. Salih Clmı:oz, Ziya 
KaramlrHI, H•mdi Mutafa 
GD.rıoy, Y •ıar, Hayrullah Erıha. 
Doktor General Halda Şinaal, 
General Şnkrtl Nam, Bayan 
F•kihe Ô}nen •• mftıtaldl uyla• 
mlltekaJd General Refet. 
Seçimin Yurda Ald Umumi 

netlceal 
Ankara, 8 (A.A.) - DabWy• 

Veklletibden teblit olunmuıtur: 
8 Şubat 935 Cuma gtınll mem

leketin her tarafında yapılan ıay• 
lay 1eçlml aynı Ftnde bitmfttir. 
Seçilmeal lcab eden 399 ıayla•· 
dan 17 al kadın olmak llzere 
386 ıı Cllmhurlyet Halk Fvkaaı 
namzecllerinden ittifakla Ye 13 O 
de mOıtakWerden ekaeriyetle ... 
çilmiılerdir. 
MUatakll Saylavlar1n 8eçll· 

dlklerl Yerler 
Ankara, 8 (A. A.) - BuaOnka 

uylaY aeçlminde kaıuan mUıtaldl 
uylaYlana adlan •• kazaadıldan 
"1 uyıaı ıudu: 

Ankara: Dr. Taptu 1273, 
Afyon: Kereatedyan 666, Antalya: 
Tayfur S&kme• 588, Can'!m: 
Mustafa Enıoy 412, l>enizlf: 
Mlltekald ıeaeral Şefik 707, 
Eaklfebir: fıtemat Zihni 422, 

' ıatanbul: MOtekald ıeneral Refet 
290 lzmir: Halli 1157, Kon1a: 
mltekald General AH Fuad1352, 
Kutamonuı ille mlldOri Nuri 3~, 

Mujlar Hlanll Kitapça 453, Nfj
de: Dr. Abravaya 503, Sivaa: 
Mitat Şükrtl 868. 
Fırka namzedlerl Hep 

ittifakla Seçlldller 
Iıtanbul, 8 ( A. A. ) - C. H. 

Farkaaı a•nel kltibliğinden tebJit 
olanmuftur ı 

8 tubat ubahı bathyan uyJay 
Hçİml yurdun her tarafında alqama 

kadar bltmfttir. Her yerde ittifakla 
C. H. Farkaaı namzedleri Hçll
mltJerdlr. 

Fırkaca namzed ıaıterilmiye-
. rek mDıtakil Nylavhk için boı 
bırakılmıı olan 13 YllAyett• fırka 
ikinci mOntebibleri Umumi Rei .. 
lik Divanının beyanname.iade 
yazıh makıada hizmet için rey· 
lerfni muhtelif mDitakll namzed
Jere vermiılerdir. Müıtakıl nam
zeclJer• verilen reyler niıbeti her 
yerde baıkadar. 

Bir Tebllg 
lttanbul, 8 ( A. A. ) - Ctlm

huriyet Halk Fırkaıı Umumi 
KAtlbliiind.n teblit olunmuttur· 
Comhuriyet Halk Fırkaıı Umumİ 
Reblık dfvaunca namzed g6ıt .. 
riJın aaylavlarıa, lntihablan ta
hakkuk ettikten ıonra, mabaUe
rinde teftiı heyetlerince mazba
talan hazırlanm.ak lbere herbiri
nin ald oldujıa ıntlhab dairelerine 
nBfuı kayıdlannı Ye toyadlanna 
bildirmeleri iyi olur. 

lngiliz lpizlerl 
Londra, 8 (A.A ) - lı Bakanı 

Stanley, A•am kamaraaına, içinde 
ltaizlere yardım için muvakkat 
maddeler bulunan bir kaaua 
IAyihaıı Yermlttir. 

yurdda,ın genlllldlr. 
K•mdl Atatilrlc 

Atatürkün Gezinti 
Ve T edkikleri 

R•l•ic4mAar Atatürk dll11 K.GN• "'• •• s.,.,,rııu1.,. ı•çerelc şı,11,. 
lcotlar elo•o6lll• 6lr ,.z1.tı 11•P· 
rnııl•r •• llıllll.,. Hbrl••tl•IH
tll•• l•p••I •ol• ile •••• ol•r•lı 
Darila c•z••• •lraınıı v. or•••11 
vuigetl halckında lzalıat alnu1-
lardır. 

Atatüri ŞlıliJe n•laİ•• oeaia 
ı•nçl•rlıd• o•rmlı eltl•la rn••· 
••r•ti• ,, •• ,, w .. t1ıı1ct.. • .. ,. 
••c•tl• fırlc•••• P•r•pala.ta ••rtlllf 
IHıloga teıri/ etrni,,erlitr. 

27 Kadın Toprak 
Altında Öldü 
Fortmal, 8 (A. A.) - Çömlek 

yapmak &zere kuyudan kil çıka
ran 27 kadın blr toprak ç&kOn· 
tllıü albnda kalmıılarchr. Bunlar
dan hiçbiri kurtarılamam11hr. 

ltalya Londra Anlaımaıına 
Giremiycekmiı 

Londra, 8 (A. A.) - 3 ıubat 
tarihli Franıız • lngfJlz anlaımaaa 
hakkında ltalya benllz lngiltereye 
cevabını Yermemiı ise de ltalyan 
hududlarını temin etmlyen karıı· 
lıkh bava yarchmı mukavelesine 
İitİrak etmek fikrinde olmadıtı 
.aylenebl!ir. 

G. Kondilis 
Yunan Harbiye Bakanı 

ftalyaya Gidiyor 
Atina, 9 ( Huıuıl ) - HUku· 

metin fikirlerini netreden Vradinl 
gazeteıinin yazdığına g6re, Har
biye Bakanı General Kondllia, 

t.L.10 ~•ponJar fakir bir millettir. 
.&~ .... JJ••pıoalann ı•rplılaıma11 
-~.,., - •pon uluıu Aa,ala •• 
"'w~ _ ..... tıaıub bir alultur. 
~~.u?.~Ponya btıttın Avrupa 
(~. 1

• •n ileri teairahna 
~. tJ~Ponyuın ıenel itleri 
~af, telefon ) BirJefik 
... ~dar 8- daha iyi idare olun· 

r 
/STER iNAN /,STER l 'NANMA! 

6nümllzdeki Niaan ayı içinde 
ltalyaya gidecektir. General Kon
di:ls, ltalya'da, kendisinin de 
aza bulundup Ardltl teıkillhmn 
tertib etliği bir mlaamerede 
bulunacek ve aynı zamanda )tal· 
yan resmi mabafili Ue de temaa 
edecektir. 

... .;.. •• lcarp Japon uluıu 
teh' "~D11etillİD ruhi kıımının ,,,,.._ aa:•nl, bUmemektetlir. Ja· 
~ d~dir lalaJ&b yapmak mim· 
~ •d.,_, balcı~nc:ak imparator 

• Ja,_ .. b tahakkuk ede-
dilc. i.anan umumi Yaziyetinl 

~pa .. ı....:aldkat lcarııamda 
~. te .. nam •lt•yakluz 

aal ederiz. 

Gnetelerde çıkan •ıatıdalr.i havadlı, bbe yeni birıey 
,,11 miyoru da, uyu1 11a ilmic!imisl b;raz olıua uyandırıyor: 

"Belediye, aöt itini halletmek lç'in hıfz H .hha mllte• 
huaıaı doktor Zekiye bir r ·. por yapbrmıtt r. Raporda 
fa ~anbulun ıüt itini h r lletmek llzere !Jilbuaa latanl ulun 
ıö:ıaal.ik ~I•: iılihu':nin mi~d1. rı hakkında ma:Omat 

I A 

ıedinmHi Jizım ~ılditi ileri ıürühnütlOr. 
Süt ıatihıa: mikdarı be:li olduktan •onra ona ılSre 

bir ıüt meı"eaine naial bıtlanannk lizım gelditi tc yin 
edilecektir. ,, 

Ve allt itine h1lanı1ıca ya kadar aradın daha birkaç 
yıl !!CC . ce.tinr.: 

Amerikada Bir 
Kaza Faciası 

For Vi.yam ( Amerikada) 8- Bir 
tren bir cre,.id Gzerind• içinde it~lltt 

' • ... 9 . l olan b:r Kamyona ç•~pmııbr. lfÇ 
6!mU1r S ini 1aralaaauıtar. 
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Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, ( Hllj'JIİ) - Şehre bir 
saat mesafede buiunan ve 30 ha· 
neden ibaret olan Akpınar köyU, 
kasabanın adeta bir mahal.esi 
glb:dir, köyde, hangi devirden 
kaldığı belli olmıyan çok sağlam 
ye tarihi bir havuz vardır. 

ı3u hıwuzun içinden • içimi 
biraz kabaca olmasına rağmen • 
çok gilr ve turna gözll gibi parlak 
bir su kaynamakta ve üç büyük 
kumasından bofB akmaktadır. 

Eni boyu dörder metre olan 
ve her zaman dolu bulunan bu 
haYUıda türlü balıklar bulunur. 
EtTafında da çok _gtızel utllam 
ıöğüd ağaçları olduğu için bu 
havuzun başı, yaz günleri tehir 
balkının ve civar köyllllerlıı me
ıire•i olmaktadır, 

Hele hıdırellez giinU, bu ha• 
yuzun bafı pek kıymetlidir. Sa· 
bahleyin çok erken gidilmezae yer 
kapmak mUmkUn değildir. Havu
zun suyundan köylüler çok istifade 
ederler. Çok güzel sebze bahçe
leri vardır. Artan su llo bir de 
değirmen dönmektedir. 

Köyün olduğu yer çok yük
sektir. Oradan her ıaman Kara
biga deoizJ görUJOr. Havaaı da 
çok gUzel olduğu için bu köyUn 
aballıi gl\çift kuvvetli, iri yari 
adamlardır. Toprakları verimsizdir. 
Fakat, kendileri becerikli oldu· 
ğundan oehir tarlalanoı yarıcılıkla 
iılerler ve KadıoYaıı denilen yer
den çok mahsul alırlar. 

Soğanlan kabakları, aUp'1rge· 
lerl, mısırları meıhurdur. Kendi
lerini idare edecek kadar bağları 
ve boataolan Yardır. Şehre berglln 
taze taze ıllt getlrlb satarlar. 
Fıkara kısmı da oehrc aellb odun 
><ararlar. 

Otomobil ile gldileblldlil için 
havalar mlaald olurea Cumaları 

havuı batı boı kalmaz. Bigayı 
ıiyareto gelen mlıafirler, Akpına• 
rın bavuıbaıını ıörmeden dön· 
mezler. 

Bu köyün ahaliıt, 
muhacırlar Fillbeden 
önce gelmişler, oraya 
)erdir. 

yerli Ye 
kırk yıl 

yerleımi§· 

Pomakça bildikleri gibi tUrk· 
çeyi de gDzel konu~urlar. 

EYieri ve tapıngılan taıtandır. 
Vaktile Emrullah Patanın bayanı 
tarafından yapbrılan mfnareal, 
zaten gtızel olan bu k6yUn kartı
dan glSrOnUtUntl bir kat daha 
gUzelleştirmektedf r. ' 

Kendi yağlarllo anca kavrula• 
bildikleri f çln dllğllnlerindo aıım 
takım arama:dar. Bir kat gelinlik 
elbise ile evlenmeleri olur biter. 

Kadınları çok gtızel aba do~ 
kurlar ve sağlam yUn çorab 
örerler. Odunları kıt iıe de ya
kacak kadar pırnal dalı ve kU· 
tUğü bulu'nur.. KöyUn içi bayır 
ve kumsal olduğu için ayakları· 
na çamur bulaımaz. 

HAiılı, hem köylü hem oehirll 
demek olan bu insanlar, mes'ud 
yuvalarında çok hoı yaşamakta· 
dırlar. 

idye Çocuklarının Fe1Aket
zedelere Yardımı 

Midye (Hususi) - llkm•kt•b 
talebeleri IJe muaJlimleri arala'rmda 
bir fone listesi açmışlar, 15 lira 
20 kuruş toplamıjlar ve Erdek 
mıntakasındald zelzele felaketze
de!eıin• ~önd rmJşJerdlr. 

SON POSTA 

E gan_ide Büyük Bir Çalışma 
Ve imar Faaliyeti Var 

&gani (Hu-
8usi) - Ergani 
bakır hntbnın 
bitirilmesi ifl 
pek yaklaşmıı· 
tır. TOneller blt
miı gibidir. Bir 
taraftan da kaaa• 
banın güzelleı· 
mesine çalıııl

maktadır. Yeni 
kaymakam Bay 
Hamdi Klper 
bu huıusta ,ok 

çalı9ma k ta d ı r. 
HUkiimet kona• 

ğınm kariı&ıoda· 
ki eıkt bapisba• 

Merzi/onda Su 
işi Hallediliyor 

Merzifon ( Husuıl ) - Beledi
yenin şehre getireceği su yapılan 
tahlil neticesinde muvafık görlll
mllı, ualeal hazırlıklarına başla· 
nılmııtır. Bu su Marlnca klSyOn
dedlr. Evvelce Merzifonlu Kara 
Mustafa pqa tarafından kasabaya 
akıtılmıı, fakat zama•la • yollan 
boıulduğundan bugünkü haline 
gelmiıtir. Şimdi birçok yeni men
balar da bn ıuya katılacak ve 
daha bol bir ıu elde edilecektir. 

Adapazarında 
Vurulan Domuzlar Para 

Ediyor 
Adıpa.ıan (Huıust) - Burada 

domuz mncadelesl eyi neticeler 
Yermektedir. Üç domuz alıcısı 
yardır. Vurulan domuzlar bunlara 
ıablmaktadlr. Domuzun kilosu 
dört kuruı tur. Geçen ay 300 ka· 
dar domuz ~ldnrnlmnı ve sabi· 
mışbr. 

Kadınlar Ve Halk Fırkası 
Teklrdal' (Huıuıt) - C. H. F. 

ıma yazılan kadınlanD say111 bu 
hafta iki bini geçmlıtir. 

Tekirdağında Balo 
Tekirdat ( Hu111uıl ) - HUAll· 

ahmer cemlyeU 14 Şubatta Vali 
konağında bllyllk bir balo Yere

cektir. 
Akf&hirde Bir Tayin 

Akwebir (Hususi) - Ortamok• 
teb edebiyat muallimi Rıfkı Melfıl 
Adanaya tayin edilmif tir. Bay 
Rıfkı Melfıl burada bir asarlatika 
müzesi açılmn111ına ön ayak ol· 
muştu. Buradan aynlııı teessUr 
uyandırmıştır. 

Antalyada Pamuk Ekimi 
Antalya ( HusuaI ) - Burada 

pamuk ekimi günden gU11e art• 
maktadır. Ziraat BakanlıA"ı bu 
vaziyetten memnun olmuı, vllAyete 
pamuk ekenlere iyi cinı tohum 
tevzi edllmeaini emretml§tlr. 

Tekirdağ Emanetçiler Birliftl 
Tekirdağ (Hususi) - Buradaki 

bUtUn emanetcller Yo nakliyeciler 
blrleşmİiler, bir (Emanetciler Bi ... 
liğl) kurmuşlardır. 

·_J 

Kızılcahamam Nasıl Kuruldu? 

Kızılcahamam htıkumet konalı 
Kızılcahamam ( Huıusl ) - 20 Ankara vallll Hıqld Paıanıa 

sene enel kaza merkezi timdi zamanında kaıa merkeıl Kııılca· 
nahiye olan paurköyliıade idi. hamama nakledilmiı, bir de bela· 
Q %aman Kız.ılcahamamda )'alntz diye tetkillta yapılmıf, Ye yaY&f 
3-4 hamam \'ardı. Ehller Ye Zam- yayaı kaıaba teeuU. etmlye bqla• 
miler köyleri halla banyo mev• m11tır.O zaman belediye dairesi ola-
ılmlerinde buraya inerek barili· rak yaptırılan bina timdi hükumet 
Iar kurmakta, 3-4 ay oturub ha- konağı olarak kullanılmaktadu. 
marn mevıini geçirdikten, bir Şimdiye kadar btlkfımet bu bina• 
bayll de para kazandıktan ıonra nın kira bedeli olarak belediyeye 
kaylerlne daomekte idiler. 20 bin liraya yakın para Yermiıtir. 

Somada 
Kimsesiz Çocuklara Gıda 

Veriliyor 
Soma, ( Husu111i ) - Mnddeiu· 

mumt Hami Kural, Dr. Sadık 
ÜnlUyol, Maarif memuru Bali, 
Kulabaı, aYukat Vehbi tarafın· 
dan teşkil edilen yoksol çocukları 
himaye kurumu, kurum Oyelerinin 
ve hayır aevenlerin yardımı ile 
65 talebeye hergUn sıcak yemok 
vermektedirler. Kurumun bu ftl 
halkı sevindirmektedir. 

Somada Yeni Sene Tütün 
Mahsulü 

Soma, ( HUiuaJ) - Y eııf •ene 
ttUUn mahıulüaUn çok iyi olacağı 
anlaşılmaktadır. Fidelikler ~k 
güzeldir. Tarlalarda geçen sene 
mahsulftnden eser bırakılmamııbr. 

Merzifon Talebesinin Yardımları 
Merzifon, (Huausi)- Mektebler· 

deki kırmızı Ay genelik dernekleri 
tarafından Marmara fellketzede· 
!erine yardım olmak ilzere 2346,5 
kuruı toplanmıı •• Kırmızı Aya 
teslim edllmlıtir. 

Balık esirde 
Güzel Bir Kitab Sergisi 

Açılıyor 
Balıkesir, (Hususi) - HalkeYI 

yıldönUmU kutlulanmaaı için bllytık 
hanrlıklar yapılmaktadır. Ydd&
nOmUnde Yerilecek mOıamerede 

bir " Zaferin yası " isimli eaer 
temıil edilecek, noıriyat kolu 
tarafından bir kitab aergf si açı· 
lacaktır. Bu aerglde Balıkeairdo 
basılan ve ~ıkarılan blltUo ldtab 
ve gazeteler teıhir edilecektir. 
Sergi 15 gün açık kalacaktır. 
Serilde bUUln eserler biuat mu· 
marrirlerl tarafmdan aatın alana 
kendi el yazıları ile ithaf edile· 
cektlr. 

Balıkesir idman Yurdd Kongresi 
Balıkesir, ( Huıuıi ) - idman 

yurdu senelik kongreainl yapını§ 
Ye yeni idare heyetini seçmiıtlr. 
Eıki idare heyeU aynen lbka 
edilmiıtir. Yeni teıkil edilen 
ıehir kulUbll do glizel bir balo 
tertib etmfı, baloda Balıkesirln 

yüktok t~b•k•ıı haıır buhanmqıtur, 

1 
Kritik 

Edebiyat 
Ve 
Sıgasa 

Nurul lalı Ataç 

Bugün bir Fran11z kadar bb' 
Senegalll'a.in de anlıyacağı, tçiod• 
kendim bulup aeveceğt bir acff' 
ktUtUrll niçin yoktur ? Burh" 
Belge, «Sıya111a ve edebiyat» ,el) 
yazısında ( Ulus, 25-1·35 ) bunot 
nzerinde dUşünUyor ve ıu son?~ 
Yanyor: ~ Acun knltürU yapaoııı
memlz f çln Senegalli « insan .. al 
Franıa'lı « inıan » kadar ta• 
haklı Ye tam knltllrlll olıP-' 
IAıımdır. Bu iıe bir edebiyat W 
deiiJ, bir politika davaııdır. » 

Benim dlltftndllğtlme g5re 11' 
iki cllm1oden birincl&indeki hü~ 
ne kadar doğru, no kadar ha..,. 
11110 iklnciıindeld okadar yanl! 
hattA insanlığın geleceği iP" 
tehlikelidir.. Elbette ld Burb~ 
Belge : « bir edebiyat ip deg"' 
bir po1itlka daYasıdır » derk,. 
«edebiyat » ıözlinU en gllclll aO' 
lamında kullanıyor; yani buradl 
o söz filosofia, kültllr, kısacl 
bütün kafa itleri demektir. Böyl• 
olunca da bir Senegal'linin blf 
Franııı kadar tam haklı ve ta9' 
kültnrltl olması, yani acun külttt' 
rllnlln kurulabllmeıi içln a-erek~ 
temel önce bir politika lıl, be~L 
hiç bir yaldt bir politika iti deı"' 
bir edebiyat, filoaofia davasıdıı'· 

Polltika, reel zaruretlerlll 
birlblrl Jle uzlqtıralması, onJarıf 
bir lıteğ'e yarayacak hale g~tl
rUmeai demektir. Fakat o isteil' 
kafalarda, hele sıyaıa adamlatt' 
nın kafasında yer etmeıi oznn; 
filoıofun lıl değil midir? . 
yua adamı ile filosofun bit' 
leımosi olmıyacek şeJ deği.l~ 
fakat böyle bir adam çıkınca 
yhıe •ıyasa adamı, filosofun ya; 
smdan ba9ka bir ıey deği' 
dlyebllfriz, çUnkn dn,üncenin ~ 
ten, (( actlon ,. dan önce aelo> 
pek tabiidir. 

Bugün ııyasa adamları, 6°~ 
ban Belge'nln zikrettiği «su katı 
mamıt fikir adamının » san~•~ 
gibi ierçekten filosofiaya, kU.t il 
adamlarını dinlemiyor mu? sa;_, 
ıey olur mu? Her eıyasa 8 ~ 
mının, reel zaruret!er ks 'f' 
aında elbette bir dOtündO ~ 
vardır; hiç olmazsa onları yeJ 
mek kabil olmıyacağma, deıO ti' 
ki onlara boyun eğmek gerek o)' 
ğine inamr. Bugün bir acun lı 11' 
ttlrU kurulabilmesine engel 0

1 
tı 

da işte bu inandır. Filos~f ~ 
ld\lttir adamları çoktan 'beri ııı0.,, 
nın berıeyden önce özUnU dlif gl' 
meıi, beğenmesi gerektiğini, " 
cüıı haktan Ustlln ol~~~~nu.. JI' 
kişiye her hakkı verdigını •0;.~ 
diler. Genel inıandan çok g1 

insanı aradılar. Şimdi •1Y'1~ ıer adamları da onlann dOşQnce 1, 
tatbik ediyor. BugUnkll Alınaııot' 
Goethe•ye, Kant'a danışın•~~,, 
mu§... Olabilir; Goblııes;,of 
Cbamberlain'a. Spengler'e .,,ıf 
ııyor; Georgea Sorel ile pff 0o
madıldarmı biliyorum aınlll• &i'" 
da ltalya'dan, Ru&ya'dan 
nlyorlar. , 

1
,,, 

ıkıntı . 
Hayır, buglinkU 

8 de~ild~ 
kavgalar sıyasanın suçu nıol< ,... 
Her iyilik gibi her k~tdebi1't. 
kafadan doğar. Önce onl~ 
felsefe, düıUnce; sonra oliti1'•• 
&irettiğlnin tatbiki olan p 
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Lehi an 
Pişma 
Oldu? 

ARICİ TELGRAFLA 

Leh stan dünı kadar Fransanın 
f°tuuı z bir müttefiki idi. Hatta yıl
l;rca vvel i m:ı lanan Fransa-Lehistan 
bitifak mu h d ıılnln mllddeti d ha 
~ hnenıiştir. Fnkat Lehiata , bu ittifak 
il ua~edeaine aykın olarıı.k Almanya 
ı:ı b r adeıni tecavilz anlaom ıı im· 
lı.t adı, Bu hareket ia Fransayı fena 
Ç de gücendirdi ve ku~kulandırdı. 
b Unlıü bu EOuretle Lehistan, Fransayı 
ırakıb Almanyaya yanaşmış oluyurdu. 

hl ~~kat son Roma ve Londra anlaı
t, 11 arı Ur.erine, Lehlıtanda Alman 
ı;1~fta_rı siyasete kartı hoınudıuzluk 

lraııye baıladı. 
lth~ tta bazı gar.eteler, Franııanıh 
ıı. 'itr.nı kaybetmesine karşılık İtalya 

1118 
ngiltereyi kazanmak sureti!• 

l.1ı~hn bir siyasi zafer temin ettifinl, 
il .••tanın ise Almanya ile anlaımak 
~ıi lııiçbir ıey karaaınadıtını, 
~ ·, Fran.a gibi IJI bir mOttefiki 

bettiğiai yudılar. 
b Diter taraftan Fransanın Sovyet 
11\11117 ·ı .. lit ,,a ı e yaptığı anlatma da Lehlstanı 
tı 6ııdQrmektedir. Bu yaziyet kar• 
d~llıda Lehistaaın tekru Fra .. aya 
~ lbek mec~urlyetiade kalacajıaı 
~ • •CS71iyenlcr vardır. Bu takdirde 
ol -~ya yine yapyalnız kalmıı 
'taktır. 

le l'ransaya ıelince; Leblstanı tekrar 
~btnak istediğini muhakkak ıör
•l) llı:ımdır. Çünkll Fransız harici 
t..:.,:~.aı, " Frenaanın emniyeti u d01-
ı, Uteriaa kurulmuıhu. Bu •maiyet 
~' Fransız diplomat! nna •öre, 
d ~•nyaya karıı çok milttefikli bir 
''° et olmaktan ibarettir.-• 

Çocuğu Kim Ve 
Nasıl Kaçırdı? 

lindLergin Çocu~u işi 
Yine Çatallandı 

Fle · ı1ı._1. mıngton_, 8 ( A.A. ) - Hudson 
heı ,1• parmak ıai mutaı.a .. ıaı, Li11d
lt l •n çocutvnun kaçırılma91nda 

1 
\lllanıldı~ iddia edilen merdivende 
°"radan bulu nn çiYilerden bir ka-

!'111~, hadiıeden bir ay ıonra merdi
~':~ nıuayene eltili ıaman merdi-

e olmadığını söylemittir. 
tıı::dun mutahaas111, Li dberg'in ço
IJlct· kaçırıldığı zaman ku1laoıldıiı 
lia~' edilen merdlveade ki odun ile 
~l Plnıan'ın cvlnin tavan arasında 
"tıı~ııa~ tahtanın odununun ay•• '° 0 nıadıtını alSylemiftir. 

"Yet Rusyanın Ticaret 
it Gemllerl 

~-.~~barı, 8 (A. A.) - SoyYct bG· 
•~ıı.u ••in 1atın aldıtı Alman ticaret 
L,tı '11. Clzerlerinde Sovyd mGrette-
'~itİldd~A'u halde buradan hareket 

er ır, 

'-li 

!manganın 

ov yet/ere 
Bir Cevabı 

Berlin,• 8 ( A.A )- Korrespondnnı 
Politik gazete•i yedinci Soyyet kon· 
gresini mevzuubahs ederek diyor ki: 

" Molotof, Alman • Sovyet müna
• betleri hakkında mnlGm olen for• 
millft tekrarlamıohr. Bu da gliıteri
yor ki Moskon hükumeti, içeri ıiya• 
set ıebcblerile lnzumlu 16rdUğG 

kntb hareketini değiıtirmek fikrinde 
değildir. Ruıyanm mlldhiı bir ıurette 
ıilahlnnması bQyGk bir ehemmiyeti 
hiHdir. n 

Harb Ortadan 
Kalkacakmış! 

Bay Makdonald Son Söy
levinde Böyle Dedi 

Londra, 8 (A. A.) - Baıbakaa 8 
Makdonald, Lutonda yapbfı bir ı8y· 
levde demlıtir iri: 

'' - Fraaıız • lna'iliz •nlaımaaıada 
taarru:ıa kartı uluılar diplomaalainin 
buglln• kac!ar yaratamadıj't çok mG
eulr ve koruyucu tedbirler vttrdar. 
Eter, dGnyanın herhnnıri bir aekta· 
aında harb yapma11 taaulayla muta
arrız bir deYlet f!kana, ba de'tiet, 
dDımanına taarruz iti• tayyare
lerioi gönderir göndermez, kar,ı• 
nada kendisini zaferi imkin11z. 
bırakocnk bir kombinezon bulu••iu
tunu bilir. Bu sulha dotru atılaııı 
bGyük bir adım, harbı taaavYUr edil
miyocek n imk&naız kılacak bOyllk 
bir adımdır. Bundan baıka, eter 
muharebeler oluna bis yalaız kalmı
yacatıa. Almanya ile Frannnm hu 
biri, ıeref hlslerile uyfUD olarak ka
bul edemiyecekleri teklifler yapmış
lardır. MHelenin srGç tarafı, evvela 
ldnıin1e ite baılıımakta idi. Bi:ıı aynı 
zamanda her ikisi ile başladık ve 
Fransaya, oimdiye kadar Alman rntl
leti tarafindan tedklk edilmekte olan 
blr beyanatta bulunduk. Bunun neticeal 
olarak Ahnanyanın batında mfttemadJ
yen iatediği oeref tncı olarak Uluslar 
Kurumuna döneceğini umuyorum. 
Fransa ile Almanya orada emniyetleri 
meaelclerini münnkaıa edec lı:lerdir. 
Bu mOımkerelerin neticesinde ~]ahları 
bırakmıya dair d lııa büyllk bir uluslar 
nraııı anlaşmasına göHlren ve hara b 
edilmit bulunan yolun tamir edile
ceğini vi böylece ulu•ların ıulh hnUne 
doğru bir baıka özlü merhale aşa
cnkiıırıiıı Gmld ediyorum.,, 

Çin Korsanları 
Hongkong, 8 ( A. A.) - Kunıı ov 

konan gemiıl tayfalarından birisi 
Bioabay clurmda Çin askerleri tara· 
fından yakalanmııtır. Diter koraan
laran da yakalanması yakındır. 

~ 

GECEN iZ HA YROLSUN! 
.... Yazan : Server Bedi 
~:~~eı~~--........................................ ... 

1 kısımların HUIAsalarn Ne yapsın? Ana eline bakıyor. 
~~lnia geno bir kadındır. İhtiyar Allahın mahrum ettifi herıeyi 
b ıırnetciıi Halime kadının kam- ona ben buluyorum : Yiyecek. 

ttr ve kel oğlu Salmaya gönül k h 
~erınJotir. Kooaıından gizli Ne- Jçece ' erıey .•• 
ltd Selma ellerinin brnakJannı 
S &duıda bir genele Hvi,en 
.,,. a.lfllaya eevgilleinden ıelen bir avuçlarına ıeçirerek yumrukla-
._~tubu Halime kadın almıı, rını sıkıyordu. Nerede iae ba-
tı 1ILllılf. Şimdi Selmayı •ıktş- yılacaktı : 
ı{1Yor, tehdid ediyor. Eğer - 11Suı 1 Kadın, ıuı !,, diye 
•e"rııbur ve kel oğlu lbrabimin haykırmak iıtedi. Fakat Boğazı 
-~aıına mukabele etmezse bu kuruyor. Bir au, ah, bir damla 
ııöy}'tlıbu kocaaına Yercoeğini 
lcor~~0~· Selma kocaaından 9ok ıu 1 
bu te~g~ için Helime kadının Halime iki a vncunu da dizi .. 
dıırtı didi karoıaında bocalayıb rliıln Ustftae kapayarak : 

8· Yor. - Sen ana olmadıa da bil· 
• ırfcilc 
d .•. Sakat . Çocuğum benim mezsin ! Dedi. 
d 0iurduı.ı: Çırkin amma onu ben Selma ellerini yüzllıt• kapaya• 
ı ~r &cırırn kıııın. Bilaen ne ka· rak inleyordu : 
~·~ ona ı 1 ! ~- ··· Allah ... ç ın parçalanır, - Of .. 
~:ltı•rniı: p:~vallıya hiçbir ıey - Bilmeıain kısım, evlld 

'-d Yok • yok, pul yok muhabbeti ltaşkadır, başka. Ben 
' çalıırnıya takati yok.: l>u otlan doğduğu zaman 6yie 

Sovyet Rusya 
------

Kabinesi 

Molotofun 
a Kuruldu 

Tekrar Bay 
Başkanlığın 

Moakova, 8 ( A. A.) - Yedinci ' 
Sov.yct kongreai tarafından ıeçllen 
yenı merkez icra komitHi toplanarak 
27 kiıHik dlYanını intibah etmlıtir. 
Bunlaaın arasıada Stalin Kalenin, 
Voroıilof, Kaganoviç, Utriaof, Molo
tof vardır. 

Merkez icra komlt11l reialij'ine 
Kaleain ve kltiblit• de Enukidze 
seçilmiıtir. 

Halk komi11rlerl heyeti (kabine) 
f1I suretle teıekklll etmiıtir: 

Reiı Molotof, dııarı itleri Lityiaof, 
mGdafaa Voroıilof, içeri itleri laıod., 
dııan ticareti Rozengoltz, aj'ır sanayi 
orjenfkidze, ormaa Lobof, hafif 1aaayi 
Liubimof, laıe Milr.oyaa, içeri ticaret 
Vaytzer, ziraat Çernof, zahire ye hay
van y•tlıt:U.• KahnanoYiç, ınlaakal• 
Ye yollar A.dreef, nakl17at Y• 1111 

rolları Pakomof, poıta ve telınf 
Rikof, •aJiye srinko. 

Mejlauk dnlet plaalan komiıyoau 

relalijini Ye Çut.kaef d• ltltee ko
misyonu re~.Jltine aiçilınlflerdir. 

Staliain riyaHtlnde 81 lıifillk de 
hir teıktıih eaasiye komiteai tayin 
edilmlttir. 

Moakova, 8 ( A. • A. ) - Sovyet 
merkez icra komiteainln topJantıııında 
Maliye Halk Komiseri Grinko Sovyot 
Rusyanın 1985 büdcesini anlntnrak 
1930 da 12 milyıır ruble olan bftdcenio 
1934 de 63,7 mll1ııra çıkbğını söyle
mit ve 1935 eeneai için de yarfdatın 
6S,7 milyar Ye muraflann da 65 2 
milyar ruble olarak tHblt edildifi~f 
bildirmlttir. 

Bag Molotof 

Ökonomiya 7,2 milyar, memleket 
mDdafaaaına 6,5 milyar, ktlltür ve 
ıoysol itlerine 1S milyar, huauat bld

celere yardım için 4 milyar ve devlet 
bankasının laedi membalanru kuv
Yetlendirmek için de 2 mllyar ruble 
tahsis olunmuıtur. 

Sey an A asında a aryadan Ölenlerin 
Sayısı Otuz Bini Buldu 

Kolombo, 8 (A.A.) - Seylan eda• 
sındaki malarya s lgıoından ölenlerin 

sayı11 en az SO bin tahmin edilmekte

dir. Muhtelif nnhiyelerde hastaneler 
ağıılarıno. kadar doludur. Kegalla 

= 
Amerika işsizlerine 
Yardım Meselest 

Vaıington, 8 (A.A.) - Bayındırlık 
itlerine ve ifıiılere yardım içiıa 
4.880.000.000 doların tahsisi için hllkfı
met projesi etrafında mücadele devam 
etmektedJr. 

Hllkumetln istetin• karıı olarak 
Ayan kredi komisyonu iıçileria çalıı· 

bir ağlamlJ.lm, &yle bir ağlamıtım 
kL., Katılaaıya kadar... "iste
mem 1,, diye bağırıyormuşum f 

- Ofl •• Sus! 
- Fakat analık bu... Sonra 

lnıan il}le bir llteyOI' ki, toz kon
durmayor. 

- Aman!.. Ay! .• Halime! •• Su• 
bayılacaiual 

- Birıeycik olma.um... Hem 
de lbrahim gtızel delildir am•• 
ıeYlmslz midir ya?.. O lakırdı 
a&ylerken ben apmm içine baka-

rım! 
- Kadmf Sua, P, allaheılnDa, 

........ ı.:ı •tt 
\'-• 11 ~-· . Halime aYuçlanaı ma.aerıne 

bubra baatır• ayala kalktı, aju 
ap odadan çıkb. 

Selma yahm kahnca yerinden 
kalkb, pencereye koıtu. Havai 
haya!.. Bopluyordu. Pijamaunııı 
öntınl açb ye çıplak göğsllnll 
ruzglra verdL Boğazının lçul 
tarafında, kllçllk dilinin arkasında 
bir brnak yar albiydL Yutkuau-
yor, deri• aefealer almaya çalıp
yordu. Atlamak istedi, muYaffak 
olamada. iki elini de uçlannm 

ınezarJıtı o kad r dolmuıtur ki yeni 
mezar açmak imkiııı kalmamııbr. 

Kurunegala salgının en tlddetll 
olduku yerdir. Bütlla hastane müstah
demini malaryaya tutulmuştur. 

-·--
Amerikada Harb Tayyare· 

lerlnln Manevrası 
Sendominik, 8 (A. A.) - Amerika 

bahdyeııine ald 24 depiz tayyaresi 
buraya gelmlıtir. ....................................................... 
bklan mıntakalarda bulunan ·i·;;i· 
~!ndellklerinı miiaav1 bi.r icret alma
lanna dair o an tadil teklifini kabul 
etıaiıtir. 

ara1ma daldırmıı, titreyen par
maklarUe kdları tutam tutam 
çekiyordu. Vay alçak, rezil karı 
wa}I .• Tehdidin en bayağı, en fena 
.. kllol bulmq. Utanmaz cadaloz! .. 
Ne dedi de bu karıya güvendi? .. 
Onun bu alçaklığı yapacağı akla 
gelir miydı'? Selma onun hilekar 
bir kadın olduğunu bilmeyor de
jildi, fak•t fimdiye kadar hiçbir 
•adakatsizliğini g{Sımemiıti. Bu 
para can'ısa karmm bütftn kötü .. 
lllklulne bolca bahfitlerle ka 
k bil wo .... 

oya ecegıne emindL Para! •• 
helld maksadı yine para kop...., 
maki.. Selma bunu birdenbire 
niçin dllfDnememitti? Heme 
Uaide dilttU ve canlandı. E"e: 
Belki para ile o musibetin elinda 
mektubu alabilirdi. 

Oda kapUlllla kotlu ve aeslendb 
- Halime! .• Yukarı geU •• 
Sonra t•krar divana uıandı. 
Kalbi okadar çarpıyordu ki 

ıol kolunda ağn!ar duymıya baı· 
lamışh. 

Kapı vuruluyordu. 
- Giriniı 1 dedL 
Kapı tarafına doğru bakınca 

Sayfa 5 

[ 
µ 

f:t r' J Gönül 

Bir Soyadı 
Meselesi 
Etrafında 

Okuyucularımdan Bay (A.H) ı 
dlifUndUren mesele gönül işi de· 
ğil, ıoyadL 

Bu okuyucum nişanlıdır ve 
nişanlısının babası tarafından seçJ
len ıoyadına benzer, fakat 
önüne ardına bir edat ilavesi 
ıuretile değiıik bir soyadı seç-
mek arzusundadır. 

ismin ifade etmesini istediği 
mana ise "Y almaz, temiz bir kalb
le ailçlllkle karşı koyar, emniyet 
verir bir adam,, olmakbr. Ba
na bildirdiği (ad) da bu ma
na bullınablllr, fakat genişce 
tefsir etmek suretile, yalnız bu 
münasebetle fUDU sl5yleyeylm: 

1 - Fransızlann ve Alman
lana bazı aoyadlan birer mana 
ifade eder, fakat ifade ettiği 
mana hiçbir :zaman hatıra gelmez, 
araıtırılmaı. 

2 - lnglllz Ye Amerikalılarda 
ise, azim ekaerlyetia aoyadlarinda 
hiçbir mana yoktur Ye bana öyle 
geliyor ki olmama• muraccabdır. 
MeHll bakınız, farıedelim ki siz 
uzun boylu bir adamsınız, bu 
manaya gelecek bir ad aeçtlniz, 
fakat yıllarca aonra neslinizden 
gelecek bir çocuğun mutlaka 
uzun boylu olacağını garanti 
edemezıtiniz. 

Kıaa boylu bir adamın uzun 
manasına gelen bir ad taıımaaı· 
nıo gülünclftğtınU dütttnlnUz. 

2 - Benzeyen isimleri de 
ayni suretle bot g&nnem. Müm
kün olduğu kadar ayrı olmalıdır. 
Bunu temin edecek ıeylerden 
biri de adların manasız oluşudur. 
Tavsiyemin tatbikini güç bulma· 
yınız, biraz dllşllnmek m sel ıidlr, 

* Bayan (M. Ô) mUıklil bir va• 
ziyet karşısında kalmıı, beni de 
düıUndUrdU. iki talibi vardır, 
hangisini tercih etmeli? Bana 
anlattığı husu•iyetlerine bakarak 
iki•inl de yekdi ğerine mUsaYi 
görüyorum, bu takdirde tercih 
Hbebi olarak başka ı•yleri 
aramalı. 

Meaela servetlerinin dereceai, 
gelir teklinde olub olmadıkları, 
kalabalıkları bulunub bulunmadığı 
nihayet olgunluklarının derecesi 
ve gencliğin fırtınalarından kur
tulub kurtulmadıkları gibi birçok 
ıeyler .•. 

TEYZE 

birdenbire doiruldu. İçen gl· 
ren Halime değil, lbrahlmdf. 
Odanın ertaaına kadar ürkek 
adımlar atmııb. Karyoladan Uç 
adım geride, içi hırdavat dolu 
bir ~u•al gibi yamrı yumru du
ruyordu. Selma ona daha fazla 
bakamadı. Merdiveni hızla mı 
çıkmııtı, nedir, lbrahim burnun• 
dan keıkin aealer çıkararak solu
yordu. Karyolaya doğru bir adım 
daha attı. Bu ıefer vücudünden 
sert bir kolouya kokuaile kar11ık 
•ktl bir hav çıkıyor, Selmanın 
burnuna kadar ylirüyordu, 

Gene kadın Defes almıya ça· 
hfarak boğuk bir •esle : 

- Bea ann•ni çağırdım, ıen 
niçin ulamet ettin '/ 

G5zlerini de sımsıkı yummuş• 

tu. Birdenbire o ekşi havanın 

koyulaştığını hlsiietti. lbrahim 
daha yakına ielmiş olacaktı. 
Selma 1ıözle.rini açınca kaoburu 
göremedi, başını ileri uzatınca 
bir de baktı ld, o, karyolanın ayak 
ucunda bir ev hayvam gibi yere 
çömelib oturmuştu. Bir elini de 
Selmanın ayatıoa doğru u.ıah-
yordu. (Arkası var) 
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Dünya Hadiseleri 

Sokaklara 
Demirden Levha 
Kap/anamaz Mı? 

Bizde asfaltın mı betona, 

F7ansada 
yeni bir 
kaldırım 
tecrübesi •• 

betonun mu asfal
ta, yokaa parke 
taıının mı bepıine 
faik olduğu me
ıeleıi henüz kea· 

tiriJib atılamamıf iken, Fransızlar 
bütnn bunlardan baıka sokaklara 
tahta kaplamayı da tecrlib• ettik· 
ten ıonra ıimdi pUrüzlü madeni 
satıhların tecrübeıine giritmişler
dir. iddia edildiğin• göre bir 
portakalın Uz:eri gibi pUrUzlü ma· 
denden yapılacak kaldırımlar 
daha ucuza mal olacak, sonra da 
kııın otomobillerin kaymaaı tehll· 
kesi bu ıayede ortadan kalkmıı 

bulunacaktır. 

Habeşliler muhaKem• uıul• 
terinin· lüzumundau fa:ıla

-M-a-sr_a_/_s_ız-• baaftliğl ile meı· 
_ M hurdurlar ve bu 
olum ıöhrctlerlnin ye• 

rinde olduğunu ıon kargaıılıklar 

esnaaında da göıtermlılerdir. 
Fiihaklka bu kargaıalıklara ıe

beb olanlardan ele geçirilenler 
birer birer ıorguya çekllmiıler 

ve içlerinden kabahatli olanlar 
hemen idam cezasına çarptırıl· 

mışlardır. Bu ceza ise sokaklara 
sehpa kurmak suretile değil, 
mahkümlarm birer aiaç dalına 
asılmaları ıeklinde lofa:ı edil· 
miştir. 

. '"" 

Japonya ile Fransa ara· 
ıında yapılan bir tecrUbe-

Düngamn den anlaşıldığına 
en sür'atli göre Tokyoda 

postaneye tevdi 
, __ v_a_s_ıt_a_s_ı -· edilen bir el yazı· 
1tmın yarım saat sonra Pariıte 

mUrseHinileyhine teslim edilmeıl 
mUmkUndür. Hakikatte radyo ile 
gönderilen bu tel ynzısı japonya
dan Franseya bir saniyenin sekizde 
biri kadar kı1a bir zaman içinde 
gelmiştir, yarım saatlik müddet• 
ten geriye kalan 29 dakika ve 
küsuru tel yazısının Tokyo poı· 
tanesinden telsiz merkezine tele· 
fon edilmesine ve nihayet Parise 
varan telgrafın mlirselünil .. yhine 
gönderilmeRine sarfcdilmiıtir. 

Son Posta 
'Vnınl, alyHl, H"adie Y• Halk raaıtetl 

1!:8ki Zabtiye, Çatalçeşme ıokaia, 11 
l&TANBUL 

....... 
Gaıetemiıde çıkan yau 
ve reaimlt:rin bütün haklan 
mahfuz ve geıetemiıo aiUir. 

ABONE FIATLAAI 
• 3 t 

St1t Ay Ay Ay 
Kr. "'· ..... 

TORKl\'E İii 750 400 uo 
YUNAHlsTAN 2340 U20 711 21t 
ECNEBt 2700 1400 800 JOO 

---~ıııiııC;i----... 
Abone. ~edeli petiodir. Ad'" 

dejıtürmek 28 lwr<ııtv. 
•• 

G•l•11 .w•lı .. ,, ••,.llrnea. 
Rlnlerdan "'"'ullret al11unea. 
Cevap için mektuplara 10 kuru§hlk 

pul U4vesı IAzımdır. 

Poeta kuluauı 741 ı.t&nbu! 
Telgraf ı Soopoıta 
Telefon ı 20203 

Dlnyada Olup Bitenler - --
lngiliz Halkı Endişede 

Oturduğumuz Yerden Komşumuzun Evinde 
Ne Yaptığını Görebilecek Migiz ? 

lıtanbullular Televizyondan Yakında istifade Edeceklerini 

Kari Mektubları 

Garsonlar Cemi
yeti Başkanının 
'Bir Temennisi 

-
... 

Birkaç ,On 
evvel Avam Ka· 
marasında lngil· 
terenin Poata ve 
Telgraf Bakanı 
Sir Kingıley 
Vood: 

Düıünüyorlarıa Yanılıyorlar 
KüçUk aan'atlar kanunuouD 

ganonlara ald kısmındaki ınUd-
BugUn piya• det bittiği halde el'an ecnebi 

1&da bulunan alet- garaonlar iılerinde çalıımaktadır

Pek yakın
da halka mahsua 
bir televison, tel· 
ı 'z istasyonu te· 
ais ediJeceK-inl 
söylemişti. 

Bakanın bu 
sözleri söylediğin· 
den az ıonra 
huauıt bir ko
mlıyon toplandı. 
Ve yeni telaiz lı
taayonunun nere• 
de ve naaıl ku· 
rulmHı İcab ede
ceğini tedkik 
etmiye başladı, 
Verilen ilk ka· 

lerln verdikleri 
seı radyonunkinln 
aynıdır. Göıtere
cekleri resim ise 
20 X 15 santim 
bUyUklUğünde o
lacakhr. Yani 
kUçUktür ve bu 
küçilldUkte ak: 
aettirilen bir tl· 
yatro sahnesinde 
ae olub bittiğini 

1eçmek lae 'tabii 
mUmklln dctll
dir, yalnız ikinci 
bir projeksiyon 
Yaııtaaile bu reı· 
mi bUyUterek biç 
olmazsa ainema 

perde1i derecesine 
getirmek mftmkl\n 
olacaktır. 

J'Brlara göre: J1. 
- Yeni Iataa• Bu mUaaHbet· 

yon Londra ıeh- Teltia ıören makinelerinden biı tecrübe modeli le Londra gaH-
riain hemen kenannda teala edf· gelince, daha birçak yılların telerinln kaydettikleri bir hldlae-
lecektlr. Dalialarının uzunluAu geçmealne yani· uzaktan g6rme yl de anlatalım: . 
14 metreden çok olacaktır, buna fennin, hiç olmana uzaktan Ingilterenln poata ve telgraf 
rağmen mevcudiyetini biaaettlre· ltitmefenni dereceainde tekimUI et· bakanı, televizyon istaıyonu tealı 
bileceği azami mesafe ( 40 ) meslne bağlıdır. Kimbilir belki beı, edileceğini aöyledlği günün fer-
kilometredir. Binaenaleyh Londra belki do on yılıa işidir. dasında birçok mektublar almııtır. 
ıehrfne n ha•aliılne inhisar * Bu mektublarda: 
edecek demektir. Uzaktan g6r0cU iıt&1}'onda 

Bununla beraber bu istaayo- verilecek temıillere gelince k - Uzaktan gören Aletlerle 
nun yapılmasını mUteakıb lngil- tlmdiden tesbit edilen programı omıumuzun ne yapmakta oldu-
terenin muhtelif mıntakalarında gayet zengindir. Bir defa munta· ğunun da görülilb görlilemlyeceğl 
3 istasyon daha yapılacağı için uman konferanslar verilecek ve ıorulmuı ve buadan endiıe edil· 
yakında bütün memleketin, uzaktan bu konferanıJar radyo teklinde mittir. Taofl IngilJz bakanı bu 
g örme lmkAnmdan istifade etme· işitildiği gibi, verenin resmi de aletlerin verici iıtaıyondan verHen 
si kabil ol0caktır. Bu iıtasyonla- görUJecektlr. Bundan sonra her müsamereyi alabileceklerini, kom· 
rın kuvvetlerinin artırlmaaı ve gOn bir piyea veya operet temsil ıunun evini göremiyeceklerinl 
dalgalarının meaell lıtanbula edilecek, orkestraya da bUyUk ıöylemek suretile fazla meraklı-
kadar götUrUlmeıl meaeleıine mevki verilecektir. ları tatmin etmiştir. 

Jar. Kanunda otel, han, hamsın, 

kahvehane, gazino, dansing "' 
barlarda erkek ve kadın hizm•t• 
çillk yapanlar kaydı vardır. Lo
kantalarda ve birahanelerde v• 
bir çok eğlence mahallerinde yi
ne ecnebi garsonlar çalıımaktr 
dır. Yüzlere baliğ olan bu ecnr 
bi garsonlara karıı yalnız Br 
yoğlunuo bir iki barında ancak 
4 • 5 kiıiye işten el çektirilmiıtir. 
Kanunda yalnız bar ve danıinf 
gibi yerlerde çalııan ecnebil•' 
kaydı olup lokanta Ye birahanr 
lerin kanunda mevcı.ıd olmamall 
tereddüt husule getirmiştir. 

Halbuki kanunun gayeai ser
maye koymadan yapılabilen bD
ttln ktıçtık aan'atların Türk ., ... 
tandaılarına haaretmekten lbartl
tlr. Garsonlar için iatlınal hiç bft 
hllkUm mevcud deilldlr. El•' 
memleketimlıde blltUn mlle11eır 
leri idare edecek Türk ıanoD11 
yoktur denillrıe bu bir hakikat 
değildir. KtıçDk aan'atlar kanun• 
meYkil tatbika konulduju taribt• 
garsonlar cemiyeti tamamlle ••• 
zlfesinl yapmııtır. Blltun mUeııl" 
aeler için teıkilAbnı yapmış v• 
lAzımgelen ml\esseaeler için bl\tDO 
garsonlarını hazırlamııtır. Tftrk 
ıaraonları ·ecnebi garaonlarınıll 
çok fevkindedir. ÇOnkll memlr 
ketimizde çalışan ecnebi garson• 
lar kendi memleketlerinde gar 
sonluk öğrenib buraya gel111if 
kim,eler değildir. Ve garsonbr 
ğu memleketimizde Tlrk garsoll" 
!arından lSğrenmişlerdir. 

Şimdi halihazırda en yUk••" 

A . k ı ı d s· ç ' mllesaeaelerde ecnebi garsonl•tl merl a 1 ar an Jr ete . çalıştırılmaktadır. Türk garaonlatt Parisin ------------K K iae kahve klStelerJnde kanunu• 

ırmızı onak tatbikını dlSrt gözle beklemekt~ 
dirler. latanbul garsonlar cemiy~•~ 

Kazandı ganonların ehli)'etnameye tab 
tutulmaıı hakkında lıtanbul beli" 

Parfı gaze- aralık gözllnU diyesine mtıracaat etmiıtir. Şı~ 
telt:rinin bu haf- açınca kendiıine Mecliıinin bu seferki toplantısı ~ 
ta ehemmiyetle aid çantaların da bu cihet de karara bağlenac~ 
takib ettikleri banger tarafın· tır. Cemiyet garsonların ehliy• 
yeni mesele baı· dan karışdırılmak nameye tlbl tutulma&ı takdirinÔ' 
Jangıcının tekli t ld ~ ö daha esaılı tedbirler alacaktır~ 8 0 uaunu i r· lıtanbul Gar11onlar C'emiY611 
itibarile haklka· l? H meı: m emen Haıkanı : Receb ~ 
ten garibdir. Ba· lmdad k ""' . çanını çe - ·- . '""""' . . ·~ . ·- . . ....... ~ .. · A 
kınız. naaıl: mıı, tiren dur- ~ 

Bir lnglllz, Ital· muı, fakat bu - --

yan limanlann• arada Sitir: 6 LJ T U N U L K E. Y 1 
dan birinde bat- - Canım IA· 
h duran bir in- tife yapıyordum! H E RC. U N 
ııilfz Yapuruna d~diji için kap· 
kap tan ta yln dan koıub gelen 
edllmif. Fran1&• memurlara haki· 
ya ıe~erek ora· Kormey köyiinde çete efradının bilirdo oynadıkları meyhane kati ıöylememlf, 
dan trenle gitmek üzere •a· çanın çeldlmoaine sarhotluğun 
pura binmlı, ve Yapurda kendi· aebeb oldutunu anlatmıı. 
ıinin banker olduğunu ıiSyliyen lf-
Sitir isminde diğer bir lnailiz• 
le tanıtmış, Fran1aya çıktıktan 
ıonra kendilerini Parite glStll· 
ren (treo)de de ayni 'HfODa dGt· 
tükleri için ahbab olmuı. 

Faket dlSrt buçuk saatlik tren 
yolculuiu aadece konuımakla 
aeçmez, kaptan bir aralık uyuli
lamıya, banker de viıki ılteıini 
çekmeye baılamıı. Artık tren 
meıafonin yanaını geçmiıtlr ve 
Pariıe yalclaımaktadır. 

lıte tam bu arada kaptan bir 

run buruna, Jij181w 1 4 

Yalnız tiren Pariı iıtaıyonuna 
ıelince memurlar bu izahatla 
lktif a etmiyerek Jklıinl birden 
karakola götUrmUıler. Orada (Si· 
tir )in çantaaı araamıı, içinde bir 
çok sahte çekten baıka bir de 
adres bulunmuı, memurlar bir ta
raf dan ( Sitir )i tutmakla beraber 
diğer tarafdan da buldukları ad· 
reae ııitıniıler ve görmUıler ki 
buraaı kırmııı bir konaktır, bir 
Amerikalının lıticarı altındadır. 
Adamı tutmuılar adJuıD Stanley 

,. 
ôOtASAMAzsıNlt 
F~KATI 

·~n'~'~ OAKI e,ı l_P 
BüTÜN ÜLKEYİ HER c;.UM pO ~ 

~ ............. ~-~~~~~.::;; ... 
•••••••••••••••• -•I! •••••••••••••••••••••••••••••••••••• staP' 

olduğunu öğrenmiş:erdir. B~aç'""' 
Amerikanın en nıeşhur lı•d" 

d b. 'd' tı"mdiye •. t, 
ların an ırı '1• d 111ıfP" 
miyloalarca lira dolan ır 
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1'1lnU Betittaı • Vela maçında tekımlar aahaya çıkarken n Vefa kaleoiıi 1abılandığı aıuia alınmıı iki reıim 

Dünkü Şampiyona Maçları 
. 

Fenerbahçe 
Beşiktaş 

lıtaoltul ıampfyonaaı f.dbol ı 
~•danna dun de devam edildi. 

11Dan ıama• yaj'an yatmura r ~ 

~'*•en. pek ıotuk olmıyall la:.va, 
111dbol lçia oldukça ml!ıır.ic! bir 
-•nıara arıediyordu. 

••r•f Alanın~• 
F Dün Şeref Alc:ımd ı Uk maçı 
ı.~erbahçe ve lf:la ·.bulşpor ı•nc 

ııuınları oynad1lar. Maç 2 • O 
~UçUlc F enerlflerin lehiae blttL 

•nerbahçe B takımı da llaaaıla· 
tını ıetlrmediklerl için hükmen 
lbaikib sayılan lıtanbulıporun B. 
takımını bilahare oynadıkları ek· 
ıeralz maçında 3 • O mağlQb 
etti. 

ÔçllocU maç Altıaordu ve 
~ylerbeyl takımlara arasıada 
oyoan<H. ikinci kümenin bu iki 
takımı arasındaki bu maç ıon 
laaıanJarda çok iyi neticeler 
•'-o Altmordulularm hakimiyeti 
~tında geçti. Ve Kırmıııliclverd· 
1•1er candan bfr oyunla maçı 

" O kaıaodılar. Umumiyetle 
f 1~1 oynıyan Altınordu takımı 
..,Ç•nde bllhaata Orhan, Barbaroa 
~' Faruk nazarıdikkati celb•dl· 
ıorlardı. 

ı Sonuncu maçı, Fenerbahça ve 

1•tanbulıpor A takımları oynadı· 
o'r. Fenerbah\~ sahaya fU kadro 
~ çıkmıttır : 

it liiaameddin, Yaıar, Fazıl, 
N 'tad, Ali Rıza, Esad, Niyazi, 
•nıık, Muzaffer, Şabaa, Fikret. 

.-.ı_ latanbuS.porlular da ıöyle 
l4t(tıı.., . 
S liiko"ıet, Sabia, Ali, F ahrl, 

o::•· Enver, Cihad, Nenad, 
•o, lımall, Roıad. 

li,~~enı Ka11mpa1adan Bay 
"'<t lhrahim. 

tu 01uua Fenerliler aıkı hir hll
'ttt~la baıladılar. Iıtanbulıporun 
'ttttit •f autncla keıUen bu akın, 
t:'t ~•bil bir hieuıa tekllade 

ller mua.in battt•a kadar 

• 
Is tan bulıporu 5 - 1, 
Vefayı 3 - 1 Yendi 

Beıiktaı n Vefa kaptanları maçtan nTtl hakemin önUııde konllfu7orlaı 

ııldi. Fakat dalla birinci dakika 
bitmeden, ıaidan bir Fener akı· 
aının lataabuTıpor kaleslae kadar 
indiğini, topun aerl blr havale ile 
Fikret• kadar geldiğini 'H yeni· 
den ortalanarak Muzafferin in· 
betalz bir vuruıu ile avuta gitti· 
tini görllyoruz. · 

Bu ıeri baılanııç ıeyircllere 
heyecanla bir oyun vadediyordu. 
Bu lmf tle hazırlananlar, her ıe
çen dakika Ue cazlbe1ini bir 
parça daha kaybeden tat11x bir 
oyun takibi.ıe baıladılar. Birinci 
devre kontrolsuz vo zevkalz bir 
oyunla, O • l Fen erin lehine 
bitti. Bu devredeki umumi Yazi• 
yeti 16yle 'hulba etmek kabildir : 

lıtaobulspor daha ziyade bir 
müdafaa oyunu oynuyordu. Bazı 
kıymetli elemanlarının takımda 
yer almaması ytızUnden, huvvetll 
rakibinin karıııında panlğ-e uğra· 
mam•k ~dl~esile bu tabiyeyJ 
tercih ettifıi iUrlUUyordu. Bu 
haldı dfttUnc• aıaaleecf oyunua 
ze•kiai kaçırdı. Birçok zamanlar 
aahaaıa orta çlxıiıi ttzerinde O)• 

nıyan Fenerbah~e müdafauı, 
yirmi bir kitinin dar bir aaha 
içinde bulunmaaıaı lotac edoa 
kat'ı bir tazyiki ıöıterlyorlarda.. 

Bu devre içinde Namıjın _plt· 
·~ bir aol ıntll Fen erlilerin lıbln• 
devrenin Y•ilnı &ayııını kar· 
detti. 

ikinci devrede Fenerliler dt· 
ha canla, daha mOeaair ve vul· 
yete dana lıiklmdiler. OyQllU 
açmıya muvaffak oldular. Ve her 
iki açıktan hakldle fıtff ade ede
rek güzel dört iOl daha çıkardı• 
lar. Bu golleri 11raıile Muı:effer, 
Şaban, Fikret vo Namık yaptılar. 
Bilhassa dördllncU •• beılacl 
goller çok aUıel oldu. lıtaabuJ. 
ıporlular bu beı ıole, pen,ıt._daa 
attıkları bir tek ıol ile mukabele 
ettiler. Maç bu ıuretle 1·5 Iıtaa• 
bulıporun matlubiyetile bitti. 

Takalm Alanında 
ilk maçı SUleymaniy• • Bey

koz B takımları yapacaklardı. 
Beykozlular ielıaedltf için, 51-
leymanlyellier hDkmen gıalib 
say aldı. 

A takımları ar&1ında yapıla• 
maç, çok itlzel oynıyan Beykoz· 
Julann bAkı•lyetl altında geçti 
vo O • 7 SUleymaniyelilerin aley· 
hine bitti. 

Penerbahç• Alanında 
Feaerbahç• alanındaki Botik· 

tef ~ Vefa maçı da beklenilıalye 
bir neti€• verdiği takdirde, B ,.. 
fiktaıın ıampiyona üzerindeki 
lhnidlerfni çok dDtOrccek ehem· 
miyett• idi. 

ilk 11\RÇl Vefa • Beıiktaı kil· 
çtık takımları yaphlar. Beıiktaı 
maçı O • 3 kazandı. B talumlan 
maçında Betiktat aabaya çıkma· 
dığı için Vefa lıtıkmen kazandı. 

A takımları maçında Beıiktaı 
ıu kadro il• aahaya çıkmıf h : 

lıeıikta 1 ••rkea muhaciıni Naı.1111 Vefa kaleai önünde dudurulurkeıı 

Mehmed Ali, Nuri, · Faruk, 
~yket, Saim, Hasan.Fuad, Şeref, 

.. 

Galatasarayın Kongresinde 

Güneş Kulübiyle Birleş· 
mek işi Sözgel:şi Edildi 

Avrupada Kı.ı Sporlarına En Elverişli 
Yer İsviçredir Deniliyor 

1936 da BerUade yapılacak 
ollmplyadda kıt aporları mUaaba· 
kaları ~la Almanların teslı ettik· 
lerf Jıtaıyoa dolayıall• muharrir· 
ter araeında Anupanın kıı ıpor
larına en mDHid yerlerinin mllna· 
kaıa11 tekrar baıladı. 

A nupa merkezlerine yakmlıiı. 
1'avauntn durııunlutu •• daAlan· 

• l rlııj(lr&11 ve kayaia çok 

mUsaid olmaaı noktalarından lı· 
•lçrenin en elveritll memleket 
olduğu kanaati bu mllnakaıılar
dan çıkan belli batlı neticedir. 

Bazı muharrirler, Isviçrenln bu 
milsaid •azlyetinden iıtifade ede
rek kıı sporları olimpiyadlarının 

dalma orada yapılmasını iler1 
ınrmektedlrler. 

ınıçrenın muıaid daflannda kaymty& sıaea 110 :ıusa.119' ·• 

fazım, Hakkı, Hayati. ce•ab vermifti. 
Buna mukabil Vefa takımı da ikinci de.rede de oyıın bu 

ıöyle teıekkUl et1111ftl : temlı ıekll ile de•am ederken 
Haluk, Saim, Süleyman, LAtif bazı aeyircllırin çirkin baj'rlıma• 

Lfıtfl, Vahid, Muıtaf a, En Yer: lan oyuna sert bir ceroyan ver-
Gazl, Mubteıem, Adnan. mek iıtidadını göatordl. Fakat 

Hakem Galatasaraydan Bay hakem •aıiyete hlkim oldu. Haluk 
Suphi. 

Oyunun birinci deYreal cidden yediii bir tekme ile sakatlandığı 
2llzel oynandı. Her iki takım için oyuna gllçlUkle devam ede• 
temiz ve canlı oynadılar. Birinci biliyordu. Bunun neticesi olarak 
devre bittiği zaman iki takım Hakkı ikinci, Nazım UçüncD Be-
birer ıayı ile beraber• vaziyette ılktaı golünü kaydettiler. Ve t~· 
idiler. ilk gol il Vef ah Muhteıem kımlarını aabadao 1 • 3 galıb 
yapmıı, buna Bqiktaılı Hakka çıkardılar. 
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şanın 
Pa,a devamda idf: 
- Ecanible u:fetln marazi 

ıahnneye muhalif olduğuna vakı· 
fız, fakat ne yapalım? Sinyor 
karşıma gelmiş, laf anlatırken 
kovulur mu? •• Haydi Ati, evhamı 
batılayı bırak, hayırlı tarafı teem· 
mili et diye kendime bir gayret 
\'erdim. « sesini yavqlatarak: » 
Sadrazamın Suriye valiliğine tayia 
edileceği aözU var a, acaba mUhrtl 
hümayun mu Ihsan buyurulacak, 
vezareti u:ıma mı teklif kılınacak 
diye de tatlı bir helecandayım •.• 

Ortanca hanım artık kendini 
tutamadı: 

- Helecandan timdi ban tıka· 
nacağım Paşa enifteclğim. Bir 
yere mi allrUyorlar yokıa sadra• 
zam mı oldun, onu a6yleL. 

Ati Paıa, parmağındaki alp 
rayı yere abb Uıtnaa butı. F .. 
sini öbllr katının liıtUne yıktı. 
(Korkma, arkası hayır çıkacak!) 
dedikten sonra deyam etti: 

- Uzatmıyalım, bir ta.ıaftan 
llçbuçuk atarak, bir taraftan da 
kekA diyerek huzura çıktık. •• 
Odadan girince fevketmeab ba· 
na doğru yaklqlı. Ben anı ubti
diyet ederken elimi tuttu... Na 
tutuş, sımslkı; birttırlll lbırak· 
mıyor .•• 

- Ab iki aözUml.., Ah dav· 
Iatliml .• 

Ati Paıa, heyecanından ıl· 
garamn yanan tarafını ağzına 

sokmuı, hem etrafa pllakürüyor, 
hem aöylllyordu: 

- İlk aöz olarak ne deae 
beğenirsiniz? .• Kerimen maıaallab 
levend gibi bir kız olmuş, niçin 
evlendirmlyor&un de eı mJ? .•• 
(Cenabı rabbı mennan ömrü afi
yeU ıehlnşahlanaı mllzdad bg. 
yurıunl) dan glrİf erek lizım 
gelen ecvlbel lizımeyl verdim •.• 
Dedi ki: (Muayeda" gtlnQ gördilm. 
Ne dersin Uk ~nce taaıyamadım. 
iki liç sene evvel ufak, zayıf 
dal gibi bir çocuktu. Maşallah 
ne kadar bllyiimlf, ne kadar. 
geniılemft, gel"nlik kı.ı ol· 
muıt.) Vakur vakur sıtılUmsedi; 
bir hikmet beyan etti. Bir gözilntl 
kırparak ne dedi biliyor musu
nu""? (Mevsimi gelince hayvanat 
blle bir •ı arar Atlana, lııckle
rln, koyunlann bile zamaalan var. 
Mart girince köyler bile miyavla
yor... Biz de hayvanız, hayvanı 
nabk değil mfyJz?.. Çağı gelen 
kız kocaya Terllmezse Yebali azim· 
dir. Bu emri mühimmi yerfoe 
i•tirib gllnahtan kurtulmak ise 
ebeYeyne racldlrl..) Bu 'kelimnJ. 
mlllü mQlükülkelaal) a ve iqadab 
hilmayuna kartı ben yine am 
teıekb.11rab bintimayanda lkea 
hatimel m&kal olarak buyurdu
lar ki: ( Senin kızın benim kızım 
demektir. Onu bea ••lendirece
iim, kocaıını intihab ettim blle!) •.• 
Berayı şükran hakiplyine vara
catım esnada ... 

.Malüm a, gavezenln ıigarası 
yanmaz derler. Paıanınki de çok
tan sönmUıtü. Neı'e ve sDrur şaı· 
kınlığı içindııs, kibriti çakarken, 
(anı n) diye havaya aıçradı. Sa· 
kalın n ucunu al••• kaptırmlf, 
bereket versin tetik davranıb 
ıöndörmliştU. 

Kabak tadı vermeyelim, Atl 
Pa~ şu neticeye vardı: 

Şevketlô., milşiranı izamdan, 
yeveri ekrem Affan Paşanın oğ
lunu muvafık bulmuı. Bu bulut. 

Samanhk S yr n Olur 1 

Kızına Talib Çıkmıştı 

Yaşar p .. a zade Affan 
karihaf ilham lil8bfha11aa sBnuh 
etmlf. 

lfi Affan Paşayada açıb mu· 
vafa'katini almıımıı. Yavaraoı 
hazreti şehrlyartden binbaıı Y •tar 
Beyle Yekta Hanımın emri mea
nunl akidlerinin blr an evvel icra• 
ıına iradai Hnlyyo ıcref taalluk 
atmit (!) •.• 

Yekta'y• Dair ••• 
Eeey, ıimdi sırası ... Kolları sıva· 

yıb romanın baş kahramanı olan 
Ata PClfa kerimesi Yektanın ne 
biçimde, ne ayarda bir kız oldu· 
ğunu anlatalım: 

Y ckta için, annesi ve teyzesi: 
( Allah cemi cllmleninkinl bağış· 
lasın, kızımız önümüzdeki Kur
banda on yedisini bitirib on seki· 
zine gireceld ) derlerae de bu söz 
fazla mUballğa değildir. Tazenin 
yalnız iki seneciğini yutuyorlar ki 
bukadarı da kocaya varacak bir 
kız için helaldir. 

Y ektanım, on dokuzunu bitirlb 
yirmisine girmek llzerel di. 

Bu yaşa kadar neden köşeye 
oturmamış?... Yirm·11inf bulana 
evde kalmıı denilen bir devirde, 
neden yanı kılıclı veya eıi bas-

1 

tonlu bir delikanlı başglSz edlJ.. 
memlı? Bilhassa Ata Paıa gibi 
hahrlı, nlifuzlu bir zatin, bir ve
ziriilljanın biricik kızı... Kime 
btese vermez, kim etek lSpe öpe 
almaz. 

Buna sebab paıa babacığıdı. 
O, evvelA kızının gelinlik ~ağına 
gef diğini bir türlü görmiyordu. 
HllA dünkft mini mini, çıhpıb 
Y ektacığı sanıyordu. Diyordu ki: 

- Parmak kadar kız kocaya 
verilir mi? .•. Siz onun iÖrllnUşüne 
bakmayın. Hilkaten nazik, zayıf 
Ye çelimsizdir... Damad gelecek 
kArata kimbllir ne ınoatralık çı· 
kacak L. lıter misin hemencecik 
de doğursun; daha kendi yavru 
iken başına bir de çocuk derdi 
çıksın!.. 

Saniyen, Ata Paıa kimıeyl in· 
zına IAyık göremiyordu. Herkese 
bir kulb buluyor, hepsini tukaka 
ediyordu. 

Bekir, erzen Paıa zadelerln 
her birine bir mahzur bulmak· 
taydı. 

Kimi vechen lıakklle gtızel 
yakıııkh, ldeta Yuınftı zaman. 
Gel i•lelim çepa'ldnl llmmetin 
baıı. Gece gilndllz Beyoğlunda; 
kaç tane kapatmaıı olduiuna 
dair binbir rivayet mevcud. 

(Arkası nr) -
iRTiHAL 

Eski Meclisi Mebusan Reiıi Mülga 
Darülünun Miıderrisler:nden Bay (Hncı) 
Adil Arda müptela bulunduğu kaJb 
hastahi;11ndan kurtulamıyarak dünkll 
Cuma günü saat on albyı otuz beş 
dakika geçe rahmeti rahmana lkavuı
m tur. Cenaı. i bu ·n .. Comar f 
gOniı saat on bir buçukt Bebeğe 
doğru Boğaziçi ( Feyziati ) lİI sini 

j geçtikten sonra ille tramvay duraği 
I karşıeındaki yalıdan kaldırılarak 

Arnavudköyünden Şirketi Hayri~ o 
vapuru ile .Beşiktaşa nakledilecek ve 
Sınanpa§n camiinde nnmıızı kılınıb 
aile11inin medfun bulunduğu Maçka 
kabristanına detoolunacaktır. 

Allah Rahmet Eylesin 1 

İstanbul Mili Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen kıymeU 

Lira 
KftçUkpazar ı Tahtakale Uzonçarp Eıkl 101 yani 300 

aay'ıb diikklnın 10760/29 J 840 payı. 
Emin6nl1 : Şeyh Mehmed GeylAnl Lonca sokak eski 

11 )eni 13 sayıla dilkkinın 20/120 payı. 
Bakırk8y : Zeytinlik Reyhan •okak yeni 7 sayılı 

evin 6156 payı. 
Kamerhatun: Kurtuluı fırın sokak eski yeni 20 aayıb 

120,SO 

720 

79 

•v. 864 
Fener ı Abdlsubap Şerbethane sokak eski 10 

yeni 12 evin 1/2 payı. 400 
Heyballada ı Cak ıokak eıkl 3 yeni 44 uyıJı evin 

11.o& payı. 315 
Beıiktaı ı Kaptan lbrahim Azlziy• ıekak eski yeni 

2,4,6 aayılı dtıkkin v. odaların 93/384 
~~ 3~ 

Ak1ara1 ı Katib Kasım Yenikapı harici ve hisar 
dibi 13-6/ I ev Ye dükkinın l/2 payı. 70~ 

Fatih ı Hoca Hayrettin Ktlçilk Karaman cad· 
detl Hki 25 yani 33 sayılı dllkkan ve 
UstUnde odalar. 2214 

BliyUkdere ı BüyUkdere caddeıl eski 198-200 yeııi 
209 aayılı dükkan • 972 

Yukarda yazılı mallar 12/2/935 Sah gtınU uat on dörtte dai
remizde miıteıekkll Satıı Komisyonu marlf etile ayrı ayrı peıln para 
ve aç.ık artbrma ile 8atılacakdır. Isteldilerfn yüzde yedi buçuk pey 
akçeltrile mftracaatları. (F) (408) 

latanbul Mfai Emlak Müdürlüğünden ; 
lslanbul Merkez Maliye dalreıinde saklanan 2129840 moUSr •e 

238 plôka No. lu Buik markalı kullanılmıı binek otomobili parası 
def aten verilmek Uz ere bin lira muhammen bedel üzerinden açık 
arttırma usuliyle satılacaktır. lsteklilerin ve glSrmak lateyenlerin 
2012/934 ÇarJ&mba a-Untl saat on dörtte 75 liralık aemiaat akçe
leriyle müracaatları. " M . ., " 379 ., 

. .. 

Bir Ad Öz Çoc 
• • 

azma 1 e Old .. r 
( Baştarafı 1 inci yOzde ) 

çağım çekerek zavallı köylilyU 
arkasından vurub öldUrUr, on iki 
llrasmı cebine atar. 

Fakat bu cinayetin gUnahsız 
ıahidi olan on iki yaşındaki ço
cuk babasının vurulduğunu gö
rünce korkudan kendisini yere 
atarak kaçmaya hatlar ve en ya• 
km bir köye gelib bir köy evine 
iltica eder. Çocukcağız kendisini 
karıılıyan ev sahibi kadına, göz 
yaıları arasında babasının öldü· 
rülme macerasını anlatır ve vakit 
çok geciktiği için kendisinin bu 
gecelık misafir edilmesini rica 
eder. 

Cinayeti işliyen adam ise sa· 
baha karşı arabasile bu köye 
gelib çocuğun iltica ettiği evin 
önUnda durur. Bu ev, arabacının 
evidir T• çocukcağız acı bir te-
&adüf neticesi babasını öldür~n 
adamın evine iltica etmiıtlr. 

Katil arabacı eve girdifi za
man kansı, yan yolda baba&ı 
öldUrUlen bir çocuğu miHfir et
miş olduğunu söyleyince iı daği· 
ıir ve arabacı : 

ı 

" - Eyvah, dar, onu da öldü· 
relim, yoba beni ele verir. ,, 

Fakat korkudan hiç uyuya• 
mıyan zavallı çocuk. kan kocanın 
bu konuımalarını duyar duymaz 
yavaıca pençereyi açarak dışan 
fırlar ve bu sefer da baoka bir . 
eve iltica ederek, bir jandar
ma ile konuşmakta olan ey 

sahibine, başından geçen acıklı 
macerayı anlabr. 

Katil arabacıya gelince; dııa· 

r1da verdiği korkunc kararı tatbik 
için kazmasını kaparak çocugun 
yattığı odaya girer ve yorgan 
altında bt.izUlmUş yalan kendi oz 
çocuğunu, öldürdüğü adaoun 
çocuğu sanarak, kazma ile indir
diği birkaç dıırbede öldürfir. 
Fakat tam fJu sırada yetişeII 
jandarma ile köy muhtarı, bu 
sefil adamı cürmümeıhud halind• 
yakalarlar. Bu eıs·z facia, muhitte 
çok derin bir acı uyandırmışhr. 

iki Kavak Deh YüzUnd ,, 
Bir Cinayet 

Kızılcahamam (Husu&i) - Ka
zamıza bağh Demirciören köyUn· 
den Salahaddin isminde birinin 
köy haricinde ormana yakın bir 
yerde birkaç kavak ağacı 

Yarmış. Geçen gtln odun kesmi· 
ye dağa glderk•n yolda ( Ben· 
koz ) köyllnden Seyld oğlu Alinin 
merkebine kesilmiş kavak dalları 
yükleterek geldiğini görm0fı 
Alinin kavak ağacı olmadığlnt 
bildiği için dallan görünce ıUb· 
helenmiı, bunları nereden kesti
ğini sormuı. Ali de kestiA'f ka· 
Yaklan uzaktan göstermiı. Bu 
kesilen kavak dallarının kendi 
kavaklannda kealldiğini anlaymcll 
aralarmdan ağız dalaşmaıı başla· 
mıf, nihayet SeUihadd;n hiddetle· 
nerek elindeki tlifengl Alinin 
göğsüne karşı ateı etmiı. Çıkan 
saçmalar tamamen Alinin kalbine 
babet elmfı ve zavallı köylU orada 
cansız yere yuvarlanmııbr. Katil 
Selahaddin biraz aonra yakalaw
mıfbr. 

Devlet Demiryollarının 
Varidatı Çoğalıyor 

( Baotarafı 'I inci yüzde) 

Yeni deuıiryolu lnfaahna ge
lince; verilen haberlere göre 
inşaat umumiyetle çok iyi gidiyor. 
506 kilometreden ibaret olan 
F evzipaşa • Diyanbekir hattında 
408 'kilometrenin inşaatı tamamen 
bitmiştir. Geriye kalan 98 kilo
metrenin lnşaab da bu yıl içinde 
mutlaka bitirilecektir. Mevsim kıı 
olduğu için bu hatta şimditlk 
2600 amele çalıımaktadır. Fakat 
yaz gelince amele mikdarı iki 
miıline çıkacakbr. 

Irmak· Filyoa haftanda ise lnıa· 
ab henüz bitmemlt 42 kilometrelik 
btr yer kalmııtır. Bu kısımda da 
t:hemmiyotH bir iş kalmamıştır. 
Bu hatta ferşiyab yapılmıyan 93 
kilometrelik kısmın pozu bu sene 
tamamen ikmal edllmlı olacaktır. 

Bu hat nzerinde gUnda vaıatt 
olarak 600 amele çahımaktaclır. 
ihalesi yapılmış olan Filyos•Çatal· 
ağzı kısmında ile gUnde 300 
amele mevcudu kaydedilmektedir. 
Bu kısmın~inıaatı 936 ıeneslnda 
ikmal edilecek ve mUteakib olan 

Çatalağzı • Zonguldak kısmının 
ihalesi de Niaandan evvel yapıl· 
mış olacakhr. 

Afyon • Karakuyu hattl ı 
Bu hattın Afyondan itibareD 

Karakuyuya kadar olan tulll 112 
kilometre olup inşaat itibarile altı 
kısma tefrik edllmtı ve bu kısuıı· 
larm hepsi de ihale edilmiıtit· 
işbu 112 kilometrelik tul Uzerind• 
kıı dolayısile faaliyet azdır, v• 
gtinde vasati 1400 amele ile çalr" 
ıılmaktadır. Bununla beraber fıbu 
kısımların inıaab 935 takvhll 
senesi zarfında tamamen ikmal 
edilecek ve ferıiyatın 935 Taıriııi-
avvali gayeıine kadar bitirilmesi 
için Afyon ve Karakuyu hıtikB" 
metlerinden olmak llzere iki ta" 
raftan poza devam edilecektir. 

Karakuyudan Afyona dolfll 
yapılacak ferşlyata mukta.zi De" 
mlryol malzemesi iz.mir limamndall 
sevkedilecektlr. 

Baladls • Burdur kısmı 24 "' 
l•parta ıubesi 14 kilometre kadst 
olup bunların lnıaab da yakıod• 
mftnakaaaya çıkarılacaktır. 

Bütün lstanbul halkı, sinemalarımızın muh
terem müdavimleri hazırlanınız. 

Onumozdeki Pazartesi gunu matinelerinden itibaren 
••hzadeb•t• MiLLİ - HİLAL alnemalarınd'I 

AYSEL 
( Bataklı Damın Km ) 

TUrkçe aözlU ve .. rkıh memleket fllml. 
• 

Ş 1 K Sineması Bugün Pangaltl 

Bu senenin en iDzel filmi TAN Sinemasında . 
EKMEKÇİ KADIN 1 berkesin :öreceği ..... ~·;· 

BüyUk muvaffakıyet- Daktıf o EvlenlY '! 
le devam ediyor. MAR1E GLORY • JEAN 14uB.c\ 

-~ Bu filmi kaçırmayınız. Armaııd Bınıard t Tel. 433
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O Şubat SON POSTA 

İTTİBAD ve ER AK Kİ 
Natıl Doğdu . 

Nasıl Yaıculı ~. 

Nasıl Öldü? 

K mandan Falke.nhaynınFahiş Hata-
arı 

I 

1 g·lizlere Fırsat Veriyordu .• 
Viyana ve Beriinde de Taldt 

Paşa nutuklar veriyor, zaaf gös· 
\ermekten ictinab ediyordu. Bu 
ıtıUnasebetle Berlinde verdiği nu• 
lukiardan birinde, s8ylediği ıu 
•6zter, bilhassa nazarıdikkati cel· 
betml,di: 

[ Henllz herkesce malum ol
lblyan daha bir takım kuvvetleri
bıiı var. Biz, buları düşman kaf" 
"•ına çıkarmak için, vakit ve 
lanıan bekliyoruz. Bizi, mevcudi
)ttlmizi ve servetimizi müdafaa 
için harbe devam etmiye icbar 
eyledikleri takdirde, kemali ıeca· 
tt!e lıarbe devam edeceğiz. TA ki 
dtııman, bld mağlub edemiyece· 
iinl anlasın. ] 

Bu sözler, hiç 1Uphe1iz ki TOrk 
llıilletinin azminden ve imanından 
alınan bllyllk bir ilhamın eseri 
idi. Ve bunun en bariz eseı"i de 
Suriye çöllerinde görünmekte idi 
Sulh sözlerinin sıkca deveran 
ettiği bir zamanda mUmkUıı oldu· 
ğu kadar galib mevkide bu!un
hlak istlyen Fransızlar ve lngiliz
ltr, Almanya ve Avusturya cebhe· 
lerinde gUnde binlerce ton mermi 
•arfederek harbin tali ve mkad
deratını kendi lehlerine çevirmiye 
çal şırlarken, Ingilizler do Suryede 
•on oiddet ve kuvvetlerini göstcr
nıiye karar vermişlerdi. 

Bu tiddet karımnda en son 
takat ve tabammUIUnU ııösleren 
't'ı!dırım orduları gurupu, artık en 
nıUıkUI bir devreye girmişti ••• 

Sabık kumandan Jeneral Fal
kenhayn'in hata111nı, IAhik kuman· 
dan MUşir Fon Sandrcs Paşa, 
telifi edebilmek kudret ve kabi
liy ti . 
1 

.e nı gösterememişti. Bunun 
Çindir ki; - her neye mal o!uraa 
klaun • burada mühim bir zafer 
aıanmak iıteyen lngilizler, 

( 18 el lnlde ) bUyUk bir taarruza 
lcçmiı}lerdi. 

l 1giliz baıkumandanı, 18-19 
'Y~I gecesi, 8 inci ordu cebhesinin 
~a ile dayanan sağ cenahile mer
lle:z· • t ını, emsali görUlmemiı bir 
l 
0

Pçu ateşi altına almış, ıiddetle 
)'lltylka baılamııtı. Göz açtırmı
k. 8~ bu ateıin himayesinde hücuma 
il~ dırılan lngillz pi} ade alayları, 
ın hamlede oldukça mühim bir 
\teu;af!ak.'yet kazanmışlar, 7 inci 
ille ~11ncı fırkaların işgal ettikleri 

Vıı,cri 1 1 d V . t bird a mış ar ı... azıye , 
inan c~bire kumandan, Müıir ~ey· 
tnd· on Sandres Paşayı telaş ve 
ta'b~teyc sevketmlı; bu telaı ile 
Su :e hataları baş iÖ&termiıti. 
litlar ata.lardan iıtifade eden lngi
Yartı:ı: ~ırdenbire cebheyi ıiddetle 
~etler: •r; o mUdhiı süvari kuv
doğ.,. nl, ıahil boyuaca ıimale 
lniili1:} slirmeye başlamıılardı .•• 
tane ~\rln yaptığı bu cUr'etka· 
L l'-'~ll • 
'"İte l rı manevrası, birden.. 
halde eylll•n Paıayı fena 
b· •aram 
ır ha k ıı, ıaıırtmış.. Ant 

ba 8 •nla ( N.ıı ) k sı in iliz . u11ra as< • 
ltnıa11 2 b lıgali altma girdiği 
~ar•rgihileu . Alman mll~irl de, 

Urfyeu k f.nıale çekilmek mec-
Artık •rı.ııında kalmı9tı. 

tnUsaid bt Ingi.iılcrin 6n. nde 
k r sah ' 
h urnand<ln F a nçılnıııtı.. Sabık 
1talnrı, nff l alkenhaynın fal.iş 

Yuıundeıı n; unnıa:ı: idorcsiılikieri 
, eşe maruz kalan b~r l 

kütlesi gibi eriy~n ve bütün 
maddi varhklnrını kaybeden 
Yıldırım orduları grupu, artık 
dağılmıf.. Bütün himmet ve gay• 
ret; grupu teıkil eden ordu, 
kolordu, f .rka, alay v~ battl 
tabur kumandanlarının ıahsi 
imanlarına münhasır kalmıştı ... 
8 nci ordu, fena halde hırpalan

mışh. Fakat buna reğmen, periıan 
kıt'alarile son vatani vazife:>inl 
ifaya çnlıfmıştı. Ne çare ki niha· 
yet, kısmen esaretin ve daha 
ziyade de çöllerdeki acı mahru
miyetlerin ıztırab ateşlerile eriye· 
rek tememen binim ve btnişan 
kalmııtL ' 

8 inci ordunun lnhilili, ıol 
cenahında bulunan 7 inci ordu
nun vaziyetini de fena halde 
ıarsmı9tı. Fak at bu sarsıntı, bu 
koca ordunun ruh ve manevi} atın· 
dan, bir zerre bile koparamamıştı. 
Suriyede, ıon Osmanlı v~rlığını 
rnlldaf aa etmek için tarihin en 
çetin bir vazifesini deruhde etmiş 
olan bu ordu, düşmnna ağır zayiat 
verdire verdire muntazam bir 
ricatle şimale doğru çekilmeye 
başlamıfb ... Falkenhayn'in kuman
da mevkiinden çekilmesi üzerine, 

lstanbuldan tekrar Suriyeye gele
rek bu ordunun başına geçen 
( Mu11tafa Kemal Paşa ) , harb 
tarlhler~nin ender kaydettikleri 
en acı iartlar a:tında, bu ağır 
tarihi vazifeyi, kudretli omuzları 
üzerine almıştı. 

Mustafa Kemal Pa~a, (Riyak) a 
gelir gelmez, etrafındaki perişan 
kuvvetleri toplamış. kendi ordu· 
suna ve kendi kumandllı altına 
almıştı. ( Şam ) a çekilen 4 üncü 
ordu iıe, - kara ·gahıumumiden al
dığı emir üzerine - o ciqarı tahkim 
edecek, Suriı enin ve arabiıtanın 
bu btbedel (cennet) ini müdafaa
da bulunacaktı. Fakat, artık har• 
bin tali ve mukadderatını altüst 
eden, en acıklı hadiseler başgös· 
termeye başlamıştı. 
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Nazım Hikmet 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
lstanbulda 

lstanbul müddeiumumilik ka
lemi yazganlarından bay Muıtafa 
Remzi ve e§İ bayan Hanife içer 
deniz makine kaymakamı Eml~ 
Çoker, Davudpaşa Ortamekteb
den 575 bay Muammer Türkaslan, 
ıoyadlarını almışlardır. 

Yozgadda 
Y ozgad, ( Hususi ) - KültOr 

baıyazganı bay Yusuf, oğullan 
bay Enver, bay Kemal, ve kızlan 
bayan MelAhat, bayan Torkan 
Yalmaz, Meclisi umumt azasından 
bay Sadeddin, oğlu bay Şemaed-
dio Uyar, belediye batyazganı 
bey mazhar ve alleal Kıhcaalan 
Akdağ madeni kaymakamı Tabi; 
oğlu bay Ertuğrul Ye eşi iç.öz, 
orman fen memuru bay Rif at ve 
ailesi Taıkın, uüfus mUdürU bay 

Tevfik Özel, batyazgan bay AIJ. 
dullah Koçak, fen memuru bay 
Fuad Rayman, orman memuru 
ba!' Ömer Şlmıek, Hacı Abidin 
oğulları bay Ziya, bay Tevfik 
Bilgin, Sekili Tuzla baıyazganı 

bay Ahmed Ünlll, Çatak mahal• 
lesinden Hasan oğlu bay Bahri ve 
kardeşi Sa def, Yerköy muhtarı 
bay Halil Karaca soyadlarını 
almıılardır. 

Ahmedll'de 
Amcdli (Huıust) - C. H. F. 

reiıi Bay Sıdkı, elbiseci Bay 
RüıtU Turgutluda şoför bay 
HUsnU, Somada buğdayı koruma 
memuru ve gazete muhabiri bay 
Bekir, Eskifoçada kahvcıci bay 
Hilmi Eraydın ıoyadını almış• 
lardır. 

Üniversite Arttırma, Eksiltme 
Pazarl1k Komisyonundan:· 

ve 

1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hay•anat ve nebatat 
ens it ı i binası inşaab 24/21935 Pazar gUnU saat 1 S de Üniver
sitede ihale edilmek üzere kapalı ~arf uauliylc cksiltmiye konul· 
muştur. · 

2 - T aliplcr bu lıe ait dosyaları almak için Oniveraite mi· 
marlığından alacakları vesika ile Üniversite veznesine 14 lira yatır
maları lazımdır. 

3 - Tali pi er bedeli keıfin % 7 ,5 niıbetinde teminatlariyle bir· 
likte kapalı zarflannı ihale gUnU saat ı 4 de Umumi Katibliğe Yer• 
miş olmaları IAzımdır. " 660., 

= 

Eğer Hasan Trihofil 
saç suyu ile saçları
nızı tararsanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız şaçlarınızı yı

karsanız 

Eğer haftada iki defa 
Hasan şampuan ile 
beslerseniz 

KA T'iYVEN SAÇLARINIZI 
DÖKMEKTEN ve KEPEKTEN 
KURTARIRSINIZ. 

Çocuklara flfl hastalıktan 
g~ni kalkanlara mahsus 

çok nefi• 

BASAN 
BREKFAST BiSKOiLERi 

kutusu 30 eafi bir kiloluk 250 
kuruıtur. 

Hasan deposu : 

Ankara, İitanbul, Beyoğlu 

! 

~--- -,, 
SELANIK BANKASI 

•re ıs tarıııı 1~88 

• İdare merkezi 
tstanbul ( Galata) 

Türkiyedeki şubeltrri: 
1 t nbu~l, -( Galata, Y enicami } ; 
lıınir, Mersin. 
Yunanistondaki şubele':!..: 

Sclauık, Atinn, Pıre. 

• Her nevi banka muameltib 

2 21!' 
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Es·rarengiz Kadın .• 
Pençe Ahnıed, Deli Ve.iye Bir Kadının Aradığını 

Haber Ver ... :i, " Seni Görmek istiyor!.,, Dedi 

- E bu if.. Pek kabadayıca 
blrıey olmadı. 

- Oğlum, daha ne olsun?. 
- Haçan, ev taşlamak günah· 

br; der;er. 
lıpiri Zade, derhal aöıe atıldı: 
- Derler amma, ağa oğlum .• 

Bu işte, kazın ayağı öyle değil. 
Sizler .. Mecm:ıı fezail iahlak olma11 
IAıımgelirkea bir darı fıskufOcur 
halini alan aarayı hafiye seilken· 
daz olmuşsunuz. Bu, bir lazimel 
hamiyettir. Ha!kın eli, Hakkın 
elidir. Hak ise, hiçbir zaman isim 
•• günahkar olamaz. imdi .• 

- Vallahi, hoca efendi.. Söz· 
ler::ı den birşey anlamadım amma, 
demek ki bu işin günahı yok, haa. 

- Günahı, vebali var.sa .• Be· 
nimle Kadı efendi hazretlerinin 
boynuna olıun. 

Bu iki iğrenç mutaassıb ruh, 
karşılarındaki saf ve cahil ruhu, 
derhal tes'. rleri altına alıvermifler. 
Onun kin ve gayzini, keakin bir 
bıçak gibi bilemiş!erdi. Bir aaat
tan fazla süren baıbaşa mU!akat
tan sonra, Patrona Halil kapıdan 
çıkarken yumruklarını ııkıyor; 

diılerini gıcırdata, gıcırdata: 
- Ult:ma efendiler böyle söy-

ledikten ıonra.. Artık bu iıde 
ölmek var, dönmek yok. 

Diye aöyleniyordu. 

1f. 
Meçhul Kadın 

Deli Veli, Pençe Ahmedin 
••inde oturuyor; SabıraızlıkJa, meç· 
bul kadından gelecek haberi bek
llyordu. Bu kadının kim olduğu
nu, pençe A hmedle Zehir Ali de 
merak ediyordu. Ahmedln karıaı, 
kadınla görllşmiye ritmişti. Bu 
kadının kim olduğunu ve Deli 
Veliye ne maksadla o büyük iyi· 
ilkte bulunduğunu öğrenecek: .. 
ayni zamanda kadının niıan ola· 
rak Deli Velinin beline soktuğu 
oyalı yemeniyi de iade edecekti. 

Kapı çalındığı zaman, bu Uç 
arkadaşın hep birden yarelc:Jerl 
oynamıştı. Ahmed gitmiı, kapıyı 
açmıştı. Fakat o ıaman, merakı 
büsbütün artmıştı. Çünkli karısı· 
nın yıınında sımsıkı ijr!Uye bU· 
rUnmüş bir kadın daha vardı. 

Ahmedin karısı, yanındaki ka
dını göstermiş: 

- Hatun, Deli Veli · ile yfiz 
beyllz konuımak için kendi geldi. 

Demiıti. 
Ahmed, bundan bUyUk bir 

memnuniyet duyarak: 
- Hoı geldi. Safa reldi ... Bu

yur hemŞlre. 
Diye cevab vermişti. 
Kadın, içeri girer girmu, bü

ytık bir serbstlikle yüzünü açm19, 
bu fakir evin aafalet ~e perjşan· 
htma acıyarak bakmıştı. O %aman 
bu gene ve güzel kadının karoı· 
aında Ahmed, haı retler içinde 
kalmıı.. Ve liöyleyeceğini şaşır· 
mıftı. • 

Kadını, Ahmedin izbe gibi 
dar vo karanlık olan yegine 
odasına almışlardı. Kadın odadan 
girdiği zaman, Zehir A i i~e Deli 
Veli de §aşırm şlardı. O asr.n 
yaşayış adet'.eri kadınla erkeği 
biribirinden tamamile ayırdığı 
için ~ene ve güzel bir k~dm n 
yUıünü açarak penasızca Uç 
erkeğin arasına k~r:şm?sı ıda, hiç 
~Ubhes;z ki bir fevkaladelik vardı. 

Bekir çamaşın yıkayan en 
adi kadınlardan, ve en aUfll 
yerlerde zil dö•en iarenç fahit_. 
lcrden, ve bir de ıevglli ( Eımer 
GnJ ) Unden başka hayatında 
L:adın yi:ı.U görmemiş olan Deli 
Veli, bulunduğu yerde adeta 
doıı muş, kalmıştı. 

·Pençe Ahmedin ı 
- Kendiıl gelmiı.. Seninle 

yüzbeyüz aöyleıecekmiı. 
Demesi üzerine bUıbUtUn ıa· 

~ırmıştı.. Şimdi karıııında tatlı 
bir tebessümle yUzüne bakan bu 
kadrnla ne konuıacaktı. 

Fakat kadın, Deli Velinin 
sormaıına hacet bırakmadan ılSze 
baılamıştı : 

- Baka, Deli Veli.. Hele ıu 
yüzüme bir dikkatlice bak. Beni 
tanımaz mıııo ? 

Demi9U. Bu ıözler, Deli Veliye 
büsbütün hayret vermİftİ. Bir· 
denblre bu hayretin altrnda o 
kadar ezilmişti ki, bir slSzle bile 
cevab veremeyerek 1adece batını 
iki tarafa sallamakla iktifa etmiıtf. 

t Arkası var) 

Hindistanda Ayrı
lık Hareketleri! 

Gizli Bir Teşekkül El A 1-
tından Çalıııyi>rmuı 
Londra, 8 (AA. ) - Mornfng 

Poıt gaz.etHl iyi haber alan bir 
muhabirine atfen yazdığı bir ma· 
kalede dfyor ki : 

« Hindistanda, mUbim ayrılık· 
lar olacaktır ». 

Bu gazeteye ıöre eğer lnıll· 
tere Hlndiatanın idaresini Hind· 
lilere b1rakıraa, HindJıtanın t ima· 
linde bUlün MUslümanlar Pokiıtan 
sislmli muhtar bir de•let kura· 
cak1ardır. Bu planın kuYvetll ve 
birçok gizli taraflan vardır. 

· BuıUn Poldstan kelimHI, vl· 
layet hükumetleri olan Pencab, 
Sind, Bltıcüatan, Ke9mir, Afga· 

Qnistan ile fİmali garbi hududu 
villyet1erinin harflerinden yapıl· 
mı~hr Ye MUslUman ahali 
arasmda ajızdan ağıza bir 
parola gibi ıezmektedir. Bu su
retle teıekkül edecek blok, deni· 
ze geniı ve mühim bir mahreci 
olan kuvvetli bir devlet olabilir. 
Bu fikrin tahakkukuna aıılmaı 
hiçbir mania yoktur. ÇnnkU Af· 
ganistan da dahil olduğu halde 
bütün bu vilayetler ırlc ve din 
bakımından biribirine sıkı aurette 
bağlıdırlar. 

İspanyada 
Bir Meb'us, Dıı Bakanına 

Tokat Vurdu 
Mac!rid, 8 ( A.A ) - Meclis kori

dor arında liberal demokrat 1ayJay 
Paakual, D f Bakanı B. Rotaya aöyle
diQ'i bir nutukdan dolayı tokat 
atmııtır. 

Amerikada Parmak 
izi Cereyanı 

Nevl ork, 8 (A.A.) - Meıhur 
milyarder, Rokfe;lerin oğlu kendi 
arzusae parmak izini aldırmııtır. 

Amerika Adli) e tahkikat dai· 
reıi eefi B. Huver, bUtUn iyi 
vatandaşlan da parmaklarının iz
lerini almağa davet etmiştir 
Şimdiye kadar bir~ok tanınmış 
k:mıeler parmaklarının izlerini 
aldırmış'ardır. 

SON POSTA 

Sovyet 
, Petrol/arı l 

Moskovadan yazıyorlar: SoYyet ' 
stilual ar- Rusya petrolll§lerJ 

mildUrU M. Bari· 
tıgor, fakat now bir rapor 

ihracat azal- nefret:niıtir. 1934 
maktadır yılındaki Sovyet 

Ruıya petrollarının durumunu an
latan bu ya11 her yanda btıyUk 
bir alaka uyandırmıştır. Bu rapora 
göre 1934 yılında Sovyet Ruıya· 
dakl petrol ist ; hsalltı 24 milyon 
ton olarak tahmin edilebilir. 

Bu mikdar 1933 yılındaki Is· 
tihaalattan yüzde 13 fazladır, Ge
çen yılda (kazma) iıleri de eyi 
gitmiıtir. Yapılan kazışlar bir yıl 
öncekiden yilzde elJi daha çok 
olarak 1.252.000 metreye var• 
mıştır. Taafiye itlerine gelince bu 
kııımda da bir artıı vardır. 1934 
yılında tasf.ye edilen ağır yağ· 
ların mlkdarı bir yıl öncekinden 
yllıde 12 fazla olmak Uzer• 
20. 760.000 tondur. 

Bu çoğalmaya rağmen SoTyet 
petrol plam tamamlanamamııtır. 

1934 ) ılında iılihıalat ancak 
yüzde doksan nisbetinde tabak· 
kuk edebilmiı kazıılar ise yUzde 
78 nhbetinde tahmin edilen se•i· 
yeye yaklaşabilmiştir. 

1935 yılı petrol planına gelince, 
bu plln, içinde bulunduğumuz yıl 
için Sovyet Rusya petrol istihsa· 
latını 28 buçuk milyon ton olarak 
tesblt etmektedir. Bu miktarın 22 
milyonu Asndt ökonomlk top'uluğu 
tarafından elde edilecektir. Bu ku
rum Bakudakl kuyuları işletmekte 
dir. 1934 yılındaki iatihsalitı 
19,200,000 tondur. 

* 
istihsalin artmasına rağmen 

Sovyet petrollerinin ihracatı 1934 
yılında azalmıştır. Bu yılın ilk d~ 
kuz ayı içinde yapılan iatatistik· 
ler bu durumu meydana koymak· 
tadır. 

Bu milddet zarfında yapılan 
ihracat yekunu 3.049.878 Tona 
varmıttır. Halbuki 1933 yılındaki 
ihracat bunun yllzde 16. 7 fazla· 
sile 3.662.924 tondu. Sovyet Rus· 
ya petrollerine karşı bazı Akde· 
niz memleketlerinin kapılarını 
kapamaları meıelelerl bu vaziyeti 
ortaya koymuştur. 

~ 

Londra, 8 ( A. A.) _. 1933 
senesi Blrlnciteı· l11gilter11'd• b 
rininde ziraat a· 

tavuk culuk f d kanı tara ın an 
odaları yapılan teıkilit 

komiıyonunun dün neşredilen 
raporundaki teklifler arasında, 
yumurta ve tavuk cinsinden hay· 
vanlar aatıınuo kontrolu ıçın 
muhtelit bir oda yapılmaaı da 
vardır. ıoo mıntakada birer am· 
balaj istaayonu yapılacaktır. Her 
mmtaka 12 nahiyeye ayrılacak 
•e her nahiyede birer memur 
bulunacaktır. 

* Şanghaydan yazılıyor: Öko· 

Ç . d d . nomi bağlarında 
ın • •nız 1 . . Avrupalı arın ve 

tıcar•tı için Japonların tahak-
bl r filo kUmüne her H• 

hada bir son vermek isteyen Çin, 
deniz ticareti itini de halletmlye 
alışıyor. Bugün için Çin hayra· 
ğını taııyan vapurlar azdır. Bun· 
ların adedini ihtiyaca uygun dU
şecek bir tarzda çoğaltmak lA· 
nmdır. Bunu gözönUnde tutan 
Çin Deniz Ticareti Birliği "Chi· 
na Merchaut Navigatlon,, lnıil· 
tereden dört vapur satan almııtır. 
Diğer taraftan memleketin ileri 
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BİBiYB 
I• lltanda Bergin 

Nakleden: Hadice Hatib -
KAPICININ KIZI 

__... ....................................... _ 
Muhaine bir sedirde uıanmıt yoktu. Yalnız biiyük ıınıfda g&-

yahyordu. Sınıf arkaöaılarmın hep- rUnUyordu, 
ıl onun hatırını aormıya gelmiş· GörUrsUnUz dedi yarından t•ıi 
lerdi. Odanın içi tıbkı bir kuı yok ben o Zebraya gtınUoD 
kafesi gibi gene kız cıvıltılarile gösteririm. 
do!muıtu. Jıf 

Kısa bir hastalığın nekahatlni Ertesi gUn mektebe gelib Zeh• 
ıreçirmekte olan gene kızın arka· rayı gördüğü zaman bU) Uk bir 
daılarının hepsi de mektebe yeni sukutu hayale uğradı. Gene mu-
ıelmiı olan bir mubaasırdan bah· basi1r biç te tasavvur eltili gibi, 
aediyorlardı. Mehlika: adi, bayağı bir kız değildi. An· 

- Görme ne azamet, 1ankl cak yirmi iki yaılarında var yok· 
kllçUk dağları ben yarattım dl· tu, hafif ince yUzlU, yeşil gözlU 
yor ... Kend"aini bir prensea zan· koyu renk saçlı idi. YUıUne bir 
nederain. YüzU gUlmez... Gayet asalet veren kalkık ince kaşları 
ciddi, gayet kurumlu, gayet.. incecik bir burnu vardı. Ve bütfiD 
ıayet.. Yarlığıodan aaygı telkm eder 

- Cakalı ... Hem bilsen Muh· öy)e bir bava yayılıyordu ki onu 
ıine bu kadar caka da neılne? ıörUb de saymamak hiç bir tal_. 
Duyduğuma göre babaaı bir ka· be için mümkUn delildi. 
pıcı imiş... 01'umuş, Kız Muallim Fakat Muhıine onu 1aymama· 
Mektebinden çıkmıi... Muallim ta and etmiıti. V • bunun için 
bile değil, bir mubauır olmuı ta bUtün gayretle gene milbaasırıD 
kendini bir ıey oldum zannedl· ona telkin ettiği hiıle mücadele 
yor. etti. 

- Bize d. h · t Bir hafta geçmlıtl. Herhalde e emmıye ver-
miyor, sanki kölelerinin kızı mUbessır Zebraya da ldareteD 
imişiz gibi. Muhsine hakkında bazı ıeyler 

Muhsine: söylemiıltrdi. Aralarında bir da,. 

b b gın!ık çıkmasın diye ona bu tı• - Ka a at sizde ... .J3ura11 
bedava bir mekteb değil a.. Hu· martk ve hırçın kızla iyi geçin· 
auıi bir lise .. bir kapıcı kızını da mesi lizımgeldiğini anlatmıılardı. 
baıımıza çıkaramayız. Fakat Hasen• arkadaılarına 

- Vallahi bilmem amma mil· ben ona gösteririm dediği halde 
dire hanım onu pek aeviyor ... Üs· mektebe avdetindenberi henUı 

bir hadise çıkaramamıı olma· tUne toz kondurmuyor... Ona k 
gelince: sının yeııı içerisinde ıvrım 

kıvrım kıvranıyordn. 
- O... Ne bahuına olursa Nihayet bir gtln mUtalea 

olıun kend."aini saJ dırmağı l<ur· saatinde aklına şeytan gibi .bir 
muf... Hani mektebden talebe muziblik ııeldL Onların çahtıb 
kovulur.. o çıkarılmaz ... GörUrsU· çalıımadıklarmı teftlıe glrmff 
nllz ya, o birimizden birimizin olan Zebraya: 
batını yiyecek.. - Mü1aade eder mlsinz eskt 

Muh~ne sinirli, ıinirli: mütaleabaneye kadar gideceğim, 
- Sayma) ınız karıyı... Her orada maaanm ılSzllode ball 

ıöyledlğinin aksini yapınız. kitablarım kalmıı. 
Dedi. Küçük Atıfet: Dedi. Zehra, bir yerde bef 
- MUmkUn mil? Diye ccYeb dakika rahat durmayan bu kızan 

verdi ıen kaç gUndür mektcbde yerinden kımıldanmak için bu 
yokaun da İfİn farkında değih;in... bahaneyi bulduğunu biliyordu. 
Ayol hepimizi kovarlar onu çı· Buna rağmen: 
karmazlar. - Hay hay çocuğum. 

Dedi, genç kız odadan fırladı. 
- Ayol sen aklını şe;ırmıısın . Sof ayı ıeçtl, mekteb idaresi timdi 

bir kapıcı kızı için hangi eski mutaleabaneden kapalı bir 
husuıi mekteb paralı talebelerini tıneffüı yeri yapmak istiyordu. 
elden kaçırır. Hele ben bir gele· 

eıyalar kenarlara yığılmı9h. 
yim; namussuzum o karıyı bir Genç kız timdi oraya gltmlı 
haftada kaçırmazaam. 

ve bir masanın g6zllnft kaldırmıf, 
- Birıey yapamauınf kitablar aramakla meıguldU. 
- Ben ıizin gibi korkak de· Zehra düıUndU. Muhsine gel-

ğilim. diğinden beri sınıfta gitıide bir 
Muhsine zengin bir ttlccarın isyan belirdiğini ıörUyordu. 

geç dlinyaya gelmiş bir kızı idi. Milhıineyl azarlayarak detil-
Bunun için çok tımarık •• adeta onun kalbini kazanarak bak• 
ktiıtahdı. kındaki bu isyanı 6ld0rmek 

Eıaaen bUtUn sınıf kendi yaı- liıımgeldiğioi anlamııta ve o da 
larında bir gene kız olan yeni teneffllabaneye alrmfttl. OnuD 
mubaa11r Zebraya tahammül ede- ıirdiğinl glSren Muhsine hiç tetl-
lllemekte idiler. Hele Zebranın tini bozmadı. V • ona aelAm ver 
bir kapıcı kızı olutunu öirenme· medi. Zehra seslendi: 
lerl, hepsi de zengin ailelere men· - Mubıine.. Mubıfne kızı•··· 
aub olan bu k.zlarm sinirlerine Cevab vermedi. Duymamar 
dokunuyor. lıta ıelmiıtL Gene mubauır tek-

Parab ve kibirli çocuklar.. rarladı: 
BlSyle bir kapıcı kııının tahakkn- - Muhıine gelıenize yanını•• 
mUnde kalmiya coaaret edemiyor• Size bir t•Y alSyleyeceilm. 

Onunla doıtça konuımak iıtr lardı. 
KUçlik ıınıflarda bir lıyan yordu. Fakat gene kız duylll ... 

...................................................... ·--··· mazlığa geldi. 

- Yaramaz çocuk ıen benlıll 
yanıma gelmeuen ben ıenin Y ... 

nına geleyim bari. ıdt. 

gelen tüccarı Amerikada bu itle 
meıgul olmaktadJI'.. Bunlar Ame· 
rlka Vapurculuk Teıkilitı yAni 
.. American Shipping Eoord,, ile 
temasdadırlar. Bu suretle Ame· 
rikadan da 15 vapur satın alına• 
caktır. Bu yirmi yeni vapurla Çin 
deniz ticareti filosu zengin bir 
tekil alacaktır. 

Diyordu. Onun yanına ae. , 
Onu ta yanında görünce Muhıll• 
büytık bir hayret ıöıterdl: ı 

- Beni mi çagırıyorduau 
Hiç zannetmedia1. r ) 

(Arkası ya 
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lj ______ B_o_rs_ad_a ____ , Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

10 Şubat Pazar 
lstanbul - 17,30 inlulAb dersleri, 

Üniveraiteden nakil Manlaa Hylavı 
li,Junet, 19 Baylar için jlmnaıtlk, Ba· 
Y•n Azade, 19,30 haberler, 19.40 Ze
keriyıı ve arkadatlar Hnayan kitar, 
20,ıo Zıraat bankası namına konfe
rans, Şefik (hayvancılık ve baytar
tı1 k) 
le •1 

, 20,30 Mayıatro Goldenberg 
b oro heyeti, 21.10 Şiir, 21.20 son ha
k erler, 21,30 radyo caz ve tango or· 
eıtraaı. Reıid Şan. 

Moakova 714 m. - 17,30 Fırka 
tıeer;Y•lı, 18 30 Kızılordu için prog• 
re. ' trı, 19,30 karışık kon er, 22 Almanca 
~Şrlyat, 23,05 lngiliıce neıriyat, 24,05 

acarca neşriyat. 
Belgrad 437 m. - 18 orkestra ve 

Po ii1 >,,, P er §arkılar, 19.25 sözler, 19,SO 

1 
1 ınanca ders, 20 reklamlar ve plAk

ar, 20,15 haberler, 2.0.80 Ulusal neşri· 
~atı, 21 Zagrcb operaeından nakil. 
d Peşte 650 m. - 18,40 plak, 19,05 
~re, 19,80 'fargota musikisi, 20,30 

0
l>eradan naklen Bizctnin Garmon 

~Pe~aıu, 22.30 haberler~ 23.25 hava ha· 
b 8' 1• 24, 15 Ç'iogene orkestrası, 1.05 
aberlor. 

11 Şubat Pazartesi 
lıtanbul r 

IS 18 fraımzca der1. 18,SO opera pllk ile, 
t .30 haberler, ıt9,40 keman ıolo. 20 konfe• 
ş'ııa, Selim Sırrı Tarcan, ~,30 Bayan Jale 
21

1
" 1 Piyano fle. 20,55 Millik B•jer, pllk Ue. 

•6•
13 •on ha1>erler. 21,SO Bayan Bedriye TU• 
ıı, Şaa. radyo cu n tan~o orke1tralıın. 
Aıoskova 1714 m. - 11.16 ıenfonik 

~0nıer, 15 ıö:ıler, 17.30 Parti neirlyatı 
di9,~o kanşık konser, şarkılar, 21 Ver
nın operalarından parçalar, 22 Alman· 

ca neşriyat, 23.06 lngilizce, 24,05 Al· 
inanca neiriyat. 

Belgrad 437 m. - 18 danıı, 19,25 
••~t ayan, 19,30 kuartet konseri, 20 
refdılın, plak, 20,15 sözler, 20,30 ulusal 
11~ıriyat, 21 StUdyo opereti, 23,30 
l> ik, 24 kahvehane konseri. 

Peıte ( ima dalga ) 19,25 m. - 15 
•on haberler, 15,16 erkek korosu T. 
tlrhlar. 

Peıte 550 m.' - 18 piyano birliğile 
Örkılıır, 18,SO kar19ık suvare, 20,10 
•rlı Gaudrio caz orke&traın, 21.15 

;özler, 21,45 plAk konseri, 22,85 spor, 
3 •alon ve caz. orkeatrası, 24 Çingene 

Olueikisf, 1,05 1100 haberlet, 

12 Şubat Sah 
latanbul - 17,30 lnkıllb derılerl, Onl· 

~erııtedea nakil Manlıa eaylnı Hikmet, 19 
'1•nlar için jhnnutlk, Bayan Aude, lg,20 

:::ı haberi.,., 19,30 ŞıhlF Tlyatroıu artlıtlc• 
il I eQ Ba7an Semiha, Şan piyano ile. 20 
I> 

11
1• Bakanlığı namına konferanı. 20,20 

01111r 2 t, c:ıı:ıı, 1 Ko111eryatu'1aF tarafında• 
,1~~11• Tıyatroıundan nrUeçek kon .. rla 

'il, 

~ Moakova 1714 m. - 18,30 şarkılı 
~~ser, 20,30 İranlı şairlerin güf tele
t2 ~n bestelenen eserlerden konser 
h• ınanca neıriyat, 28,0.S Fr. neşri-

.. 24,05 Folemcnkce neıriyat. 
•ertllelgrad 437 m. - 18 piyano kon· 
2() i

5 
l9,25 eözler, 20 plak reklBm, 

ı1' 1c haberler, 20.30 Uluaal neıri:yat, 
21 :~ eıtra ile popUler n ıarkılar, 
22' 45 Şuber~ aid eözler ve musiki, 

'l> haberler danı. 
ttae1 eıtı. 550 m. - 18.30 ealon orkes· 
21 .~. 

1
9·45 ders, 20.15 keman konseri, 

ıı, ;; er, 21,30 Peıtı konaer orktetra
~ııiııteıs haberler, 23,05 Bacmann 
24.ıo r:: 23,50 konfeıans, {İngilizce). 

-..uıgene orkestrası. 

lıı!~ Şubat Çarşamba 
Jl"""••tu," B uı - 18 Fna .. ıca dera. 18.30 
;Qfo,1 8 •Jaı:ıfar içla Bayan A.aade. 18.50 

lı•berı •tho•en, ıuuaara ( 2 ) pllk ile 191 
•~ıa, saı,a •r. lQ,40 Bayaa Sabahat Hilınll 
~ 11"11 8a •o 61•. 20 l•tanbul Kııı: LIHıl mu• 
et'ı:l•tı ._!::; Ce1111le tarafınd .. Maarif Ba· 
Ot\ e1bı11• 2~a konferanı. 20,90 Balalayka 
ı.,, llletr-... 22•

20 ••n haberler. 21,30 rad10 
ı radyo cu ve tango orkHtra· 

lS Mo•ko"a 
,3() l\ 1714 m. - 17.30 sözler, 

trlQı, :ıc~:ılordu için neıriyat, 19.30 
giJiıce ••r, 22 Qekçş neıriuat 28 05 

tı llerı • J ' • 
'tri:vat. -wrıyat, 24,0~ Almanca 
• Beı""' d •ö. C'>•& 417 

lll ııer, 20 Pl~k 1b - 18 Konfranı 
lla~a~ı neşriyal' 

2
20·16 haberler. 20.30 

lı. 1 JUbliyanadan opera 

•ertevte 5üO 
... •. 19 •nıeıın. - 18 orkeatra kon-
"'"•ılc' · e •a ti dı . ııı. 20.ıo k a · 19.SO Çingene 
'.kıfa ••:vaıaıı. 22.2~nf:ran11. 2~ plak, 22 
Be • r. 22.lSS haL 

1 
Pıyano bırlığile şar-

tı. 24 Caz. l o~r er. 23.IO piyano kon 
14 · " haberler. 

• ••tanb11~llbat Per,embe 
t •lted - 17,~o hak llb 
Uuık en na\ııı l•ını ı deralerl Onı-

llrd, 19 dıa... r •ay)ayı Prof Eaad 
•ıaalkJeı. 19,30 h~berl•r, 

19,40 Gavln\kadeılul, Şan piyano ile. 20 
Sıhhat n lçt mat Vekllet Bakanhiı namına 
konferanı, ( Veremden korunma, Doktor 
Fasıl Şerafettln Heybellada verem Sanayor• 
mUteha1111larfndan ), 20,50 radyo f.lran or
kestratı Şan Bayan Rozl. 21,15 son haberler. 
21,SO radyo orkeılraıı. 22 radyo caıı; Y• tan• 
eo orkeıtraları ye Şan. 

Moskova 1714 m. - 17,SO ıözler 
18.30 Kızılorduya güzel sanatlar 
dair sözler. 1,80 roman paroaları. 21 
operalardan sahneler, 22 Almanca 
DCirİyat, 23.05 Frnnaızca Dt?§riyat. 24. 
05 İspanyolca netriyat. 

Belgrad 437 m. - 19.45 reklAmlar. 
19.55 sözler. 20.15 haberler. 20.30 ulu· 
sal neşriyat. 21 keman konseri. 21.45 
plak. 21.60 operalardan düo konser. 
23 haberler. 

Peite MO m. - 18.15 Macar var· 
kılan. 19.05 ders. 19.85 konur. 20.10 
radyo piyesi. 22 caz orkestraeı. ( Çarlı 
Gauio ), 22,10 haberler, 23.20 opera 
orkeatraıı tarafından konser. 

15 Şubat Cuma 
fılanbul - J:.l,30 kanşık muılkl pllk. 

18 Otel 1okatllyandan nakli çay aaall, 'fel· 
alz caıı orke1traıı. 19,20 çocuk uatl, hlkl· 
yeler, 19,30 haberler. 2() Tıb f'akUlteal deri 

n frenf 1 haa talıkları Hrl. lyatı Profullrü 
Doktor HulQıl Behcet tarafından honferanı. 

( 1-"ı•ngl neden a1ıb göriilDr. Frcaglaln l'lzli 
tatulmuı neden Adet olmuıtur. Tablatte 
ayıb denUen hutalık var mıdar. ) 20,!0 ha• 
yayan kltar orkeatra11, Siret ve arkadaıları. 
ıı keman aolo Nejad. 21,20 ıon hı herler. 
21,10 radyo orkcatruL 22 radyo s:aıı Ye 

ta11go orke1traları. 
l\foskova 1714 m. - 17.30 ıözlcr 

18,80 Kızılorduya maheuıı program 19. 
39 Beyaz Rus şarkılarından. 21 karışık 
konser, 22 Çeko nejrİyat. 23,05 lııgi· 
lizce neşriyat. 24.05 Almanca neıriyat. 

Belgrad 4;,}7 m. - 18,SO dana. 20 
ıeder. 20,05 reklam plak. 20.30 uluaal 
neşriyat, 21 Zağrebden nakil, 23 eo~ 
habe.ter. - kahvehanden konser naklı. 

Peıte 050 m. - 18.80 Palan orkcı· 
traıı. 19 Stenografi dersi. 20.0~. ıöz.lı.r 
20.30 operadan verilecek temailı ~aklı. 
j8.30 Çingene orke.traaı. 24.10 F ran· 
eızca e.ylık hab•r icmali, 1,05 son ha· 
btırler. 

16 Şubat Cumartesi 

Boı dlSrt köıelerl aıağıda ra
ıılı manalara gelen öz Tllrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmlf, hem 
de «Sz Türkçe kellmeleri 6ir•0 • 

mit olurııunu:ı l 
BugUnkU Bilmece 
1 2345678 

Soldan sağa: 
ı - Akıılliyet • bir nota 
2 - Bir nota • çar1,11 
3 - Çehennem 
4 - Akıl11ız 
O - Bir nota 
6 - Akan su 
7 - Hükümdar• mOddet 
8 - KOıad 

Yukf!rdan aşa§u 
l - bmet 
2 - Alfabenin aon harfı • 

aleti 
terama 

i - Sonun:ı bir K getirilince aakil 
maadar lihikuı 

4 - Sahib - valde 
5 - Sondan bir buf kaldırılıaca 

defa 
6 - Lezzet • emla et 
7 - Ş;ryan 

8 - Mekteb • dikkat et 

H_afta içinde 
Neler Duyduk ? 

AJyon piye.eaF: inhisarın alııla· 
rlnı heyecanla bekliyor. Diğer 
piyaıEtlarda e\ikilnet Ye gevıek
lik vardır. 

Afyon - Serbest piyaaada 
it yoktur. Bir iki sandıklık ufak 
partilerin epeklUAtörlerce 5 - 5,5 
lira arasında satın ahndığı da 
duyulmuıtur. Fakat bu işler bir 
piyasa meydana koyabilecek 
ehemmiyetten uzaktırlar. 

Günün meselesi uyuşturucu 
maddeler inhisar idareainJn An
kara konuımaları tızerine, mal 
almaıı itidir. Uzun ıUren bir bek
lemeden sonra nihayet Perıembe 
günü inhisar idaresi mal almıya 
idare heyetince karar Yermiştir. 
Hattl elinde afyonu olan tficcar
larm hususi vaziyetleri göz önün· 
de tutularak her birinden ilk 
atızda satın alınacak mikdar da 
tesbit ve kendilerine bildirilmiştir. 

dan ehemmiyet •erllemlyecek ka• 
dar ldıçllktür. Piyaaanın gidip 
durgun, gevıek ve bekleyicidir. 

Yapalı - Yapağı piyasa11 
hakkında aöylttnecek sözler tiftik 
lçlu dediklerimizin etidir. Fakat 
bu piyaaada lıtokun bir evvelkin• 
den daha az olma11 ve iç sar. 
flyab bulunmaıı ytlıllnden vaziyeU 
nisbeten daha eyidir. 

Av Darlal - Av derisi pi"' 
yasaıında bir değişiklik yoktur. 
Son gllnlerde yeni tilkilerin ııel• 
mesl artmıştır. Bunlar 4 ile 6,6 
lira gibi aıağı fiatle Satı• 
byorlar. Sanaar clnılne glSre 
19 - 26, por&uklar 3 liradır. Bu 
sonuncuların plyaıası çok kunel• 
lidlr. Tavıan postları plyaaa11 
henüz kat'ı bir vaziyet alµıadiıe 
de 16-18 kuruı arasındadır. 

Bu§day - Buğday piyasası 
geçen haftaya bakarak daha 
gevşek geçtJ. Ekatra beyazlar 
( 2 - 3 çavdarlı ) d6rt kuruş otu• 
iyi otuz beş para arasında alıcı 
buldu. 30 • 40 çavdarlıların di 
fiati 4, 125 ile 4,375 kurui ara• 
ıındadır. 

Arpa - Arpa plyaıaaı Sam• 
sundan mal gelmesi Uzerine biraı 
gevıemittir. Flatler dökme Hay• 
darpaıaya teallm olmak Uzere Uç 
kuruı yirmi beı para ile Uç kuruı 
otuz para arasındadır. Çuvallı 
Samıun mallan dört kuruıa 
bırakılıyor. Moskova 1714 m. - 17.80 ıözler. 

18.30 Kızılorduya neıriyatı, 19,39 söz· 
Jer 21 konservatuvardan nakil. i2 Al· r 
m;nca neşriyat. 23,05 Fransızca neş· 

Nöbetci 
Eczaneler 

, 

Fakat, uyuıturucu maddeler inhisar 
idareıl bu defakl alıılarında ma· 
lın kıymetini tayinde esas olan 
morfine dayalı hesab tarzı ile 
fiat cedvelinl değiştirmiştir. Yeni 
yapılan ve tatbik edilmek isteni
len cedvel yübuset dereceı:i de 
göz önllnde "tutularak elde edilen 
bir formUl neticesidir. Yani mal 
hJç susuz olarak antalis edildiği 
vakit kaç morfindir ve kaç kilo
dur 1 lfte bu euılara göre yeni 
cedveldekl kurut heıabile fiatlan
dınlacaktır. Bu vaziyetin fiatlan 
kiloda bir buçuk lira kadar dB
ıllreceği ileri sUrtllmnş, fakat 
inhisar idaresi buna meydan ve
rilmiyeceğini blldirmlttir. 

Fındık - Piyasasında bfı 
değiıiklik yoktur. Son gUnlerde 
meydana gelen flat gerilemesinin 
sebebini Tlirkofls Berlln ıub .. t 
IU aabrlarda toplamaktadır. 

riya~spor haberlE!ri, 24.5 lneç net· 
rlyatı. 

Belgrad 437 m. - 19.30 orkestra, 
birliğile popüler şarkılar. 20 rekldm, 
plaklar 20,15 haberler, 20.30 uluıal ne~· 
riyat. sn radyo orkestrası, 21.80 plak. 
il,40 Sırb şarkıları, 23.10 haberler, 
24 plak. 

Pevte ~50 tn, - 18,30 opera or
keatrası, 60 sözler, 20,30 plak. 21,80 
karışık neşriyat, t2.30 haberler, 22,SO 
Çingene musikisi, 23,05 enlon orkestra
sı i4 Qaz orkestrası, 14,35 Çıngene 
musikiıi, 1.05 son haberler. . ·=- • . ' 1 •• ·~ ~'.1 • • • ........ ... .. 

Yeni •eırırat ı 

TUrk Tıb Cemiyeti mecmuaau 
Doktor Sükrll Hazım Tiner, . Profuör 
Niuen, l>r. Oıman Şerafeddın Çelik, 
Dr. Etem Bakar,Profeaör Burhaneddin 
Toker, Dr. Fethi Erdenin teblij'lerini 
havi olarak çıkmııtır. 

Yeni Adam - Son 58 inci aayııı 
çıkmıtbr. içinde birçok yazıcılarıa 
edebiyata, fenne ve umumi kültGr 
bahlılerine ald yazıları vardır. TaY1iye 
ederiz. 

~--------------, Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karakay K<sprObaıı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mtihllrdarzade 

Haa Tel. 22740 ........ ... ..... 
Trabzon Yolu 

KARADENiZ vapuru 10 
Şubat CUMARTESi 20 de Ga· 
lata Rıhhmından kalkacak Kİ· 
dlıte Zonıuldak, lnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ünye, Ordu, 
Glreıon, Vakfıkebir, Trabzo•, 
Rize•ye. D&nüıte bunlara lllve
ten Of'a uğrayacaktır. '1147,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 10 Şu· 

bat PAZAR ııllnU saat 10 da 
Merılne kadar. "645,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 9 Şubat 

CUMARTESi gUnn aaat i 9 da 
lzmir' e kadar. "646., ı ., 

Bugece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
İstanbul tarafı: Şchzadebaşında 

( Onivırsite ), Yenikapıda ( Sanın ), 
Hafızpqada ( Fuad ), Şehremininde 
( A. Hamdi ), Samatyada ( Teofilos), 
Balatta (Halk), Unkapanında (Yorgi), 
Eyübde (Hikmet), Beyazıdda ~Ce~I), 
Sirkecide ( Eıref Neıet ), )' emışde 
( Benııuon ), Bakırköyünde (Merkez), 
Beyoğlu tarafı: Taksimde T&blm 
Boııtanbqında (ltimad), Tepebawında 
(Kinyoli), Tarlabaşında (Tarlabaş1), 
Galatada ( Kapıiçi ) , Maçkada 
( Maçka ) Kaıımpaşada ( Merkez ), 
Halıoıoğl~nda ( Halk ), Kadıköy 
tarafı: lskeleoaddesinde ( Sotirya
diı ) , Yeldeğirmeninde ( Oçıer ), 
Üsktidar tarafı: Abmediyede ( Ahme
diye ), Büyükadada ( Şinui Rııa ), 
eczaneleri. 

Tiftik - Tiftik piyasası iki 
aydaoberi tekrar ettiğimiz du .. 
rumdadır. Dııardan btıyllk t.
tek yoktur. Almanya için ol
duğu s6yleoen iki ufak alııverlş 
işidilmi,tir. 58 ile 6 ı kurup ara
ııoda olan bu • alı9veriılerln mik-

Fiatlann dtıfmeainde en mUhim 
ıebeblerden blrhıi, fındık lıleyea 
fabrlkalann ihtiyaçlarım ıimdillll 
kapatmıı olmalan, bir de Ruıla• 
rın daha ucuza teklif 1apmaları• 
dır. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilinlan 1 .__ ______ _ 
Esas No. 

82 

Kiralık Emlik 
Mevkii ve nev'i 

KadıkCSyftnde Kuıdilinde 12 numaralı alnema 
binam 

Depozito 
Lira 
66 

101,107,114 Btıyllkadada kaminoda k~k ve bat 53 
258 BUyükadada kamino Yoliai 63 
327 /1 BllyUkadada dil mesiresi 23 

EM İ RG ANDA 165/17 Beyoğlunda Avrupa paaajında 17 numaralı dUkkln 90 

Satılık Ev 16sııs .. ,, ıs ,, 9o 
165/19 .. " 19 .. 80 

Bog" aziçinde Emirglnda Mu.. 165/20 80 
d 6 N h .. ,, o 2 .. Yakkıtbane cad esi 

4 
o. 202/1 Galatada Kuledibinde 1 No. bıne 36 

hane aahlbi tarafından Htı- 342 Kınalıadada Jarden önll diğer adı İncir volim 24 
lıktır. lıkeleye pek yakın içi 345 Burgazadaaında Köy önll diğer adı Borno voliıl 23 
dı'I Yag" lı boya on iki oda 346 K l d d l 24 

ına ıa a a ıkele voliıl 
iki bölilk sokak kapı ve 356 Göztepede tarla 45 
mutfakları ayrıdır. Hamam 143 Bn Uk d d M 50 

500 uy a a a eyandroı voliıl 1 
elektrik ve terkoı ve 

1 
Mevkileri yukarıda yaııh yerler bir yahut Dç sene müddetle 

arım bahçesi vardır. Görmek kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Iıteklilerin ihaleye 
iıtiyenler EmirııAnda bakkal mlludlf 14 Şubat 1935 Perşenbe ıllnli saat onda ıubemlze 

!.ll~B~a~y•ls-mllle~te~m~ü~ra~c~a~a~tl~ar~ı~~~~ ıelmelerL (2 J) 

~ --~~~------------~~~~-----
S(;FALI; 

• C~KM(;.K • 
iST~M [;:CSE;N 

BiR 

~UM BARA 
. AL 

•AOAPAZAQ.ı·TfRK T(CAllET• t>ANK..001 • 



12 Sayfa SON POSTA Şubat 9 
~ ,. 

atıyy 
. 

Zl 
..km n ta e v 

aıer Hasan Trlhofll ••ç suyile ••çlannuıı tanlrsıuuz · 
1.ler Hasan Sabunlle yalnız -çlarınızı rıkarAnız 
&l•r haftada iki defa Hasan şampuanHe b•sleraenlz , _ _,.. ... 

_.. ........................................................................................................................................................................................ . 
~~._ ________ l __________ m&m ________ ., ... 

8 ' aş _grıs 

tecrübe ediniz. 

Soğuk algınlığı· 
n1n bu ilk ala

metlerini 

GRIPiN 
ile bertaraf 

ediniz 

GRiPI 

Her eczane .. • bulun11r. Pa.ta 7 1/2 kuruttur. 

· ıı· . ;. 
:·U'MBA 1 

···~ . . . ' 

Ostunde ince bir tabaka 
(Krem Pertev) taşey11n bir 
cllde ne Goftuk ve ne de 
sıcak hiçbir şey yapamaz. 

K R E M P E R T E V'ı 
kullananlaı·a sorarsanız 
size bunu söyllyecektir. 

1),. A. 

Bu sakallı reıim 
bir a'iıneti fari
kadır. Bunu ta
tıyaa dört köte 
•ade11i kutular
da en tesirli at• 
rı ve ııın i)lcı 

•ardır. 
Ltltfen l•mlae 

dikkat. 

Karaköy Topçular caddtti No. 33 

Zafiyeti umumiye, ittahsızhk ve kuvvetaizllk halitmda bUytk faldt Vf tesiri ıörlllen 

FOSFATLI K MALT HULASAS 
kullenınız. Mer •a••11•d• ••lllır. 

İnsan vUcudil diolere 
muhtac:dır. Diılerimi• 
zin de RADYOLIN• 
ihtiyaoı olduğunu u-

nutmayınız. 

Dişler niçin çürür? 
Salya dedijimis atız guddelerinin uaareal yalnıs 

yem•kleri bazme hazırlamakla kalmaz, aynı ıamanda 
yemek ıaatlerl araaında ditleri tımizlemete de yarar. 
Fakat bu temizlik klfl deiildlr. Diılerlaizi çllrOmekten 
kurtarmak latlyor1anız nbah ve akıam RADYOLIN 
kullaaarak tabiat• yardım etmellılnlı. RADYOUN 
ditl•rl temiılemekle beraber atıı: pddelerialn daha 
iyi çah1111alarıaı da temin eder. RADYOUN, bllldm~ 

ya aaf kalayla tUblerdedlr. 

İnebolu Köy Telefonları 
Satınalma Komisyonundan: 

Cina ve mikdarları tartnamede yazılı telefon ve malzemileri 644 Ur• 
muhammin bedeli 14-2-935Perıembe illnQ lnebolu bilkOmet konatında saat 
15 de pazarl ık suretile yapılacaktır. Talihler şartnameyi lnebolu kaymakam• 
lıftı İnebolu köy telefonlım aatın alma komiıyonundan almaları ve ihal• 
alnünde teminat akçalarile haur bulunmaları il&n olunur. 

~m:2m!ml111ıl'1:3~~aml ... ________________ __ 

KARAGÖZ'ün 1 
Bütün ıazetelerde «Karagöı» 

gazeteılnln bOyUk ve zenıtn yr 
nlllklerle 14 ıubat perıembe ıU· 
nl1 çıkacağını okuyorsunuz. 

lete Karagöz ıazetHI bu yesl· 
le ile bllttln okuyucularına birer 
kıymetli hediye verm•i• karar 
Yermlı Ye bu ıallsabakayı açmıt• 
tır. GördUIUnlla parçalan bit
l•ıtirlb toplayınaz Ye adreabJlıl• 
beraber Ankara eaddulade KA· 
RAGÔZ ldanhaaHIDe ı&ndr 
rlnlz. Neticeyi lf ıubat pır,.ar 
bı 1lhıll Kl\RAuÔZ 1azet11lnd• 
okuyacak11111ll. 

lıtanbul Orman Çevtrgenllğbıden • 
IWtt Ormu ldar ... dı •Mbllt 1 adeti Kllımer ""'- 1 .... 

karaaiav llerHtul •• O acSed kabar ıönder M adecl ıW.•ul 
ataıı t 6J kilo 9lrl1, l 11 ldlo yapraluıa ılalamur tltell 1000 adeti 
luııle&k 9~bup, 10 kental mıhJud 112,1 ktDtal .... oduaa ,.,, 

kilo m•ı• klmtlrl 9tM kilo it mahleb ile Y .. ıkapıda mq.l»ut t.f 
keatal •lfe odunu ve illi kelemdı -450 ktlo •• k6mlrt 40/'l/91' 
Çar,.mba sl•ll Hat lfd• llaale ıdllmık lııre Hbhla 91kanlllllf' 
dır. iti ıtrenmek ı.t.,•n alacılıran Orman Mldllrlyetl Kaleml11• 
ı•lmelerl ilin olunur. u~ 

iJliı ı Ali Ekrem 

Cildialzia ıarafet H tara.etini ebedi~ 
'uhafaaa eder. Terkibindeki ••' .; 
uıu•i m•ddeJer aayHinde kullana• 

V enüı kadar 1Clzelle1tlrir. ıf' 
Beyaı, Hmer, kumral Ye ••r ,,, 

her tene uyıun Pariı mod•l•':,. 
ıöre renkleri mncuttur. Ruh0.~116 
ve lltif rayıhaaile en kibar fa~• "'"' 
ların memnuniyet ve ratbetln• il• 
z:ındıjından TUrkiyede gıpta 
kartılanan emsalsiz bir pudradır· İl 

tfıııO 
Umumi deposu: BahçekapılE'-'tıt' 

diye Türbesinde No 28 ( .ııt 
Zade ) Nureddin Eren Ecza 

ve ltrıyat depo•udur. -" 
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