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Müşahitler Sancağa hareket ettiler 
Antaky~da ?izi~ bir _komisyon F;::~:;:a%;:;d1:eu;;ktı 
uydurma vesıka ımalıne başladı teklif etmi.ş, yapamayınca 
Tahkik heyetinin gelme tarihi gak/aş- Sancak işini ileri sürmüşüz 
t k Tı•• k d •• l b • f • Sersem Fransız muharriri ilave ediyor: " Fransa, 

l ÇQ UT UŞmQR QTının QSQ zge l Türkiyeye büyük iyilikler yapmış, Anadolu sahillerini 

de arfzyor, tazllikl -lazlalaşfırıgorlar rg;;~ne kestiren ltalyayı Habeşistana yollamışbrl,, 
'::I J t u Franıadan yaTdım palı-

Türk köylüsünün hayvanından sonra zahiresine musallat oldular, kış ortasında tı değil, kmdeılerimi~in 
haklaTının tanınmaıını ve imza· 

aç kalan Tiirk köylüsü, Türk çocuğu pek çoktur. ya riayet iıtiyoruz. ôtelıi mıuala 
gelince ltalyanın büyümelı i'"' 
düıüneceği ıahalm aTaıında Tür
kiye en ıonra gelir. Çünkü Tür· 
kiye Habeıiıtan değildir. Buna 
ltalya da, bütün dünya da çok iyi 

Cenevre 26 (A.A.) -Türk• Fran• 
sız anlaşmazlığının haJline intizaren 
lskenderun ve Antakya Sa1ıcağına iİ" 
decek olan lsviçreli, Holandalı ve Nor· 
veçli üç bitaraf müşa'hid, bugün Ce· 
nevrede toplanmışlar ve Milletler Ce
miyeti Genel Sekreterliğinden kendi· 
lerine refakat edecek olan Norveçli M. 
Anker ve lsviçreli M. Motticr ile te• 
mas etmişlerdir. Hey'et yarın hareket 
edecek ve 31 kanunuevvc'ldc Sancakta 

Almanyaya eski 
müstemlekeleri 

iade mi ediliyor? 
Fransa ve lngiltere, bir habere göre ispanya işlerine 
müdahaleden, diğer öir ha bere göre de taarruz hazır-
lıklarında bulunmaktan vazgeçmesi şartile Afrikadaki 

müstemlekelerini iade edeceklerini bildirmişler 

----------------------·-----------------------------' 

Bulgar - İtalyan 
dostluğu 

Bulgaristan, ltalyanın 
Habeşistanı ilhakını tanıdı 

Sofya 26 (A.A.) - Resmen bildiri!~ 
diğine göre hükCımet Adis Ababada 
bir başkonsolosluk ihdasına karar ver
miştir. Bu karar, Habeşistarun İtalya 
~rafından ilhakı keyfiyetinin Bulga
rıstanca tasdikı gibi telakki olunmak
tadır. 

Komünistlik 
Tahrikatı 
Şair Nazım Hikmette 
nezaret altına alındı 

Dünkü nüshamı.zda zabıtanın ko -
münistlik tahrikatı yapan bazı eşhası 
yakaladığını ve bunlar hakkında tah
kikat yaptığını yazmıştık. 

Za'bıta, taihkika'tına devam etmekte
dir. Dün de gene Ayvansarayda bJr 
kalem fabribsında çalışan Ahmed is· 
minde birisi yakalanmıŞtır. 

Şair Nazım Hilkmet te Emniyet mü
dürfüğüne celbedilmiş ve nezaret altı-
na alınmıŞtır. ı 

Yapılan teklifleri tetkik ettiği bildirilen Alman kabinesi inhisarlar VekAletinin yeni binas 
Londra 26 (Ünited Pres muhabirin· Bu pükUınetler tarafun.dan Moskova Ankara, 26 (Hususi) - Gümrük. 

Cien) - İngiltere ve Fransa, İspanya ve Roma hüJkUınetleri nezdinde yapı • ve İnhisarlar Veklleti Yenifdıirde U• 

harbinde ademi müdahale prensibinin lan teşebbüsler müsbet netice wrmif- mum müdürlük :İçin yapılmıt olan bi
tamamen tatbi.kını temin etrr~k icin, ti Yalınız Almanya, şimdiye kadar bu naya taf1nacaktır. Umum müdürlüie 
yeni kararlar alm~lardır. (Devamı 11 inci sayfada). mahsus bafka bir bina yapılacaktır. 

bilir. 

Paris müzakereleri daha henüz baş
laııken Jurnal gazetesinde Sen-Bris'in 
bir maka1e neşretmış olduğunu görü
yoruz. Makalenin hulasası, şimdiye 
kadar Fransa Hariciyesi tarafından 
yazılmış olan notalardaki sözlerin tek
rarından ibaret olduğu için içinde, e • 
sas meseleye dair yeni hiçbir şey yok
tur. Yalnız, Tünkiyenin Türk hakkını 
müdafaa hususunda gösterdiği ısrara 
karşı Sen-Bris fena halde hiddetlidir. 
Makale bu nıddetre yazılmış, fakat, bu 
hiddet doğrudan doğruya ifade edile- sı~t 1"-PQ'onun Clly~ 1emedlk bene bll'ak 
rnemiştir. (Devamı 2 inci sayfanın mıyan n bu suretle Fransanm baıına bell 

Hergün sütunundadır.) olan Sen Bru 

Çindeki isyan garip bir 
şekilde sona erdi 

Şang-Kay-Şeki esir eden Mareşal, tayyare ile Nankine 
geldi "Tahsil görmemiş bir adamım, caniyane bir 
hareket yapbm, buratla cezamı bekleyeceğim ,, dedi 

Mareşal Şang·Kay-Şek Mareşal Şang-Su-Liang 

Nanlkin 26 - Bundan iki hafta ev • hükUıneti aleyhine olan hareketin h1-
vel Çinde bir isyan başgöstermiş, gene şına geçerek Mareşal Şang-Kay-Şekl 
ÇiD Mar•lı Şang.Su-Liang, Nankin esir etmi~ti. (Devanu 3 üncü 1&yfacla) 
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Hergun ' ----------------------------------------------------------------------1 Resimli Makale: a Kolay kolay söz vermeyiniz a 
--t-

Bir Fransız 
Gazetesinin 
Hezeyanları 

·---Yazan: Muhittin Birgen 

(Başi.arafı 1 inci sayfada) -1',ransada c'lek ola bana gele, çift o· 
la bana gele!> siyasetinin mümessille
rinden biri olan bu gazetenin bu işde 
hi<ldetlenmesi bizce hiç te hayreti mu
cib olmaz. Bunun için eğer yazdrklan 
bundan ibaret kalsaydı güler ve ge -
çerdik. Fakat, yazısının içine, umumi 
sivaset bakımından bazı hezeyanlar da 
k~rıştırmış ki bunları cevabsız bırak~ 
mamıza ve ha:7Jnletmemize imkan yok
tur. 

* Sen-Bris'e göre Sancak meselesi bir 
bahane imiş. Hakikatte Türkiye, Fran
saya kızıyormuş. Kızmasının sebebi de 
Fransanın kendisile bir yardım mua -
hedesi akdetmemiş olması imiş. Bun
dan do1ayı Türkiye, kendi emniyeti 
bakımından endişeye düşüyomıuş. 
Halblki endişeye de hiç sebeb yok -
muş: Bir taraftan Balkan pakt~, bir ta
raftan da Rusya ile paktı ve Ingiltere 
He dostluğu ve nihayet Milletler Ce -
miyetinin K.ovönan'ı ite Türkiye em -
niyet altında bulunuyormuş. Şimdiye 
kadar kendisine karşı hiçbir fenaıık 
yapmış olrnıyan Fransa, Mı.tta ona 
bi-r iyi'likte de bulunmuş: İtalya, büyü
mek ihtiyacını tatmin için Türkiye Ü· 
zerine gnmeği gözüne kestirirken 
Fransa .onu bundan vazgeçirip Habe· 
şistana gitmeğe teşvik etmiş! 

* Acaba Sen-Bris nerede yaşıyor? Bu 
arzın sa~inleri arasında mıdır, yoksa 
aya veya Merihe yaptığı bir seyahat
ten mi geliyor? Türkiyenin ne oldu -
ğunu, ıne istediğini, hakiki maksach 
neden ibaret bulunduğunu anlamıya
cak kadar sersem bir kafayı biz gaze· 
tecfiler arasında görmeğe razı olamı -
yacağımız için bu meşhur Fransız ha
riciye muharririnin şu esnada dünya· 
dan uzak bir alemden geldiğini farzet· 
meğe ihtiyac vardır. TürJdyenin, Fran
sadan ne yardım paktı, ne de ba~ka 
birşey istediği yoktur. Biz birşey isti
yoruz: Fransanın imzasını tanımasını 

V{' hududumuzun yanıbaşındaki kar · 
deş1erirnizin haklarını vermesini. Eğer 
bunu şimdiye kadar Sen-Bris anlama· 
mışsa Ya anlamak istediği yoktur, ya
hud da anlaması mümkün değildir. 

Eğer bu telakki, Fransada, Jurnal'ın 

yazış tarzından anlaşılacağı veçhile, 
yalnız Sen-Bris'in kafasında değn <le 
böyJ.e düşünen ve böy1e zanneden baş
ka kafalar da varsa bunların hep:.inın 
kulaklarına bağıra bağıra söyliyelim 
ki: 

- Türkiye Fransadan 
kardeşlerinin haklannın 
\•e imzaya riayet istiyor. 

* 

pakt değil, 

tanınmasını 

Pakt meselesine gelince, Türkiye bi
lir ki bir millet herşeyden ve herk:?s· 
ten evvel kendi kuvvetine güvenme -
lidir. O bunu çok iyi bi'lir ve bildiğini 
de ispat etmiştir. Türkiye Cihan Har· 
binden mağlüb olmıyaraı'k çıkan ye -
gfıne devlettir. 918 mağlüblarının hep 
birden Diktat diye feryad ettikleri 
muahedeleri Türtkeyenin imza etme • 
miş ve nihayet kendi istediği muahe -
deyi herkese kabul ettirmiş bir mem
leket olduğunu Sen-Bris'in hatırlama· 

Bazı !kimseler, küçük büyük her • 
hangi bir meselede bir rica talebile 
karşılaştıkları zaman hiç düşünmedf:'n 
söz verirler, sonra bu sözü ya unutur
lar, yahud da yapmayı güç bulurlar, 
bir kenara atarlar. 

(söz 
lngiliz mekteplerinde 
~rkeklere yemek 
Pisirmesi öğretiliuor 

\ \ 1 ~1l/ 
' ~ 
~ • 

Mançester erkek k~ ejınin son üç 
sınıfına ev idaresi dersi konmuştur. 
Çocuklar, çocuk bakmasını, yemek iJİ· 
şirmcsini, aölE:ük dikmesini öğreniyor· 
larmış... lngiliz gazetesinin yazdığına 
göre talebeler bundan fevkalade mem
nunmuşlar. 

Buhran ancak Üç sene 
sonra zail olacakmış 

Londrada toplanan Astronomi a· 
limleri dünyanın işleıini tetkik etmiş· 
lerdir. Bu konferansta, bugünkü buhra 

nın sebepleri de ilmi bir surette izah 
edilmiş ve buhranın gün~in üzerinde
ki lekelerden ileri geldiği tesbit edil· 

Küçük bir iş için olsa dahi sözünü 
tutmıyan yahud tuta.mıyan adam, bil
miyer~ istemiyerEk bizzat kendisi 
aleyhin.de fena bir fikir yaratmış olur, 
yavaş yavaş etrafında dost kalmaz, 
boşluğa düşer .• 

İtimad, asrımızda nakidden de kuv
vetli ibir semıayedir. İtimad uyandı • 
ran adam istediği müzahereti bu:labi • 
lir, istediği para her zaman emrine a -
madedir. Bu kuvvetli silahtan istifade 
eıtınek istiyorsanız gelişigüzel söz ver
meyinrz, ısöz verdiğiniz zaman ne pa -
hasına olursa ol5un mutlaka tutunuz. 

ARASINDA J 
ı·llERCUN BiR FIKRA-ı 

-imkan olsaydı 
Şehir Operetinin oynadığı Leyla 

ve Mecnun operetinde ıülünç bir 
beste.kir vardır: Bu bestekar «Ley· 
ıa Mecnun• diye alaturka ile alaf· 
ranga karışık bir opera yapmıştır. 
Bu operayı sahnede söyler. 

Perde arasında Leyli ve Mec • 
nunun bestekin l\fesud Cemile 
sordular: 

- Sanki alaturka ile alafranga 
karıştınlıp bir opera yapılamaz mı? 

Mesud Cemil güldü: 
- Böyle bir opera yapmıya im· 

kin olsaydı, dedi, onu sahnedeki 
gülünç bestekara yaptıracaiuna 

1 
kendim yapar, ve opera yaptım di· 
ye ben ortaya çıkardım. 

• * 
lngilterede 
Cam ve den.ir 
Yiyen kadınlar 

İngil'terede yeni bir haatalık baş 

Bir Sudan 
Prensesi 
Filim yıldızı oldu 

göstermiştir. Bu hastalık bir kaç ka- Resmini gördülünüz aenç kız Sudan 
dında görülmüştür. prenseslerindendir. Oeh.tetli ainoma 

Bunlardan .biri olan Exen Provence 1 meraklısı.dır. Memlekette eeyrettiji .i
sakinlerinden Madam Liberman. sıh- nemalardan o kadar çok hotlanmıf ki, 
hati, iştihası yerinde olmakla beraber sarayında, hususl davetlilerin Wfııın
muhakkak surette her öğle yemeğinde da bu sinemalarda ıördüklerini taklit 
bir kaşık yutmakta, akşam yemekle- etmiş. Misafirler uaıında bulunan bir 
rinde de, kendisini kollama.salar kaş film direktörü yeni bir istidat karft· 
göz arasında bir çatalı midesine indir· ıında kaldığını keffetmekte gecikmemiştir. 

c·· . .. l . l mckte imiş. miş. Ve bu Sudanlı prenses dört bin 
. un.eşınl ody ed.~ozıs:onk~rı vakrmış Geçenlerde de ıbir dükkana girmiş, millik ibir mesafeden kalkarak Londrar-

kı o vazıyet er e unya ım anı yo ra .. b. d ·- · · - h. l · · C 'k · · ı· b. f'lmd . . . . ır este ıgne ıstemış ve rnagaza sa 1- ya ge mıştır. en o ıaım ı ır ı e 
hat edemezmış. Şımdı 0 pozısyonlarm binin lhayret dolu nazarları karşısında rol alacaktır. Filmde anlayarak. k.onu
birinde bulunuyormuşuz. Ve bu vazi· iğneleri yutmuştur. Kadın bundan son- şabilmesi için de lnıili:zce öğrenmek
yetten ancak 3 sene sonra kurtulahile- ra bir sancıya q,ğramış, bir cam aatın tedir. 
cekmi". almış, yumruğunu indirdiği gibi bu ca· D.. . d ı 
_ .................................. ·---············..... mı kırmış ve parçalarını sanki akide unyanzn en zengzn a am 
yerler bulunduğu muhald<aktır. Fran- şekeri yer ii\>i ağzında kıkırtada kıtır· Japonyalı imiş 
sayı g.afiletten g3flete sevkedip onun 

data yemi9tir. 
başına ya1:nız bela ve siyasetine yalnız ............... __.. ........................................ .. 
muvaffakıyetsizlik davet etlen Bris 
giıbi sersem ve şöven muharrirler bel
ki bunu an'lamatlar, fakat, biz çok iyi 
biliriz. 

Ve ... İtalya da bilir! 
Fakat, ısiz şu sersem Fransız muhar

ririnın müzevir kafasına bakınız ki or
taya bu 18.fı atmakla siyaset yaptığına, 
İtalya ile bizi korirutacağına ve bunun 
için Sancak meseles"ınde mülayim ola· 
cağımıza kanidir. Onun fikrince, İtal-

ya ile bizim aramız nekadar bozulurna 
Fransanın müstemlekecilik fırıldağı 

o kadar kolay döner! 
AIJ.danıyor. Türkiye kimseden kork

maz. Türtkiye hak istiyor, davası mu· 
ahede ve imzaya riayet, Türkün hak
kının Türke verilmesini istemek. 

Biz bunu istedi.k, istiyoruz ve istiye· 
ceğiz. 

Ve mutlaka da -alacağız! 
Muhittin Birgen 

Japonların iddiasına nazaran dün· 
yanın en zengin adamı Rokfeller de
ğil, bir Japonyalıdır. Şimdiye kadar 
sessizce servet toplayan bu adam Mici 
ismini taşımaktadır. 

Mici üç evladı ile birlikte çalışmak
ta ve bunlar mÜftereken, banka, fab
rika, vapur, maden ocakları ı,Ieri gibi 
yüzden fazla iş idare etmektedir. Ser
vetleri bir milyar İngiliz lirMını af
maktadır. 

Birincikanun 27 

Sözün Kısası 

Ôğrenilemigeceğini 
Öğrenmiş oldular 
~----ismet HulQal 

M emUTlar bir tamim aldılar: 

.... gazetesi şu tarihten itibaren 
lisan derslerine ~lıyacaktır. Üç aY, 
bu gazeteyi alıp gazetedeki lisa.n de~~· 
leri bahsini okuduğunuz takd17de .• ~9 
ay sonra almanca, fransızca ve ıngııız• 
ceyi öğrenmiş olursunuz. Memurların 
lisan bilmeleri 1üzumlu birşey oldu • 
ğundan .... gazetesini alıp, lisan ders ... 
lerini taxib etmeniz tavsiye olunur. 

Müdilr 

* Memur, lisan öğrenmek mecburiye ~ 
tini h'issetmemişti amma amirin em • 
rini yerine getirmek mecburiyetinde 
idi ..... gazetesini muntazaman .. aldı .. 
Muntazaman dersleri okudu. Ve uç aı 
böylec'e geçti. 

* Üçüncü ayın sonunda idi daireye bir 
Alman, bir İngiliz ve bir Fransız gel· 
diler. 
Fransız fransızca1 Alman almancaJ 

ve İngiliz in.gilizce söyledi. 
Memurlar birbirlerine bakıştılar .. 
- Ne diyor? 
- Bilmem! 
- Nece söyılüyorlar 
- Bilmem! 
- Fransızca mı? 
- Hayır! 
- Almanca mı? 
- Hayır! 

- İngilizce mi? 
- Hayır .. 
- Ya nece? 
- Anlamadını. 
- Bari tercümana götürelim! 
Memurlardan tiri gazeteden öğren • 

diği fransızca ile; almanca ile, ingiliz. .. 
oe ile !her üç lisanda üç kere: 

- Tercümana gidelim! 
Dedi .. 
Üç yabancı da baktı'lar, söylenen1e:-J 

anlıyaanamışlardı .. 
Nihayet memur elile işaret etti. Ve 

meramını işaretle anlattı. 

* Onlar ç!k.tıktan sonra kalanlar ha • 
kışt.tlar: 

- Acaba biz bu lisanları öğreneme
dik mi? 

Biri öğrendiği fransızca ile bir cü.n· 
le söyledi. Ötekiler şaşırdılar: 

- Bu nece? 
- Fransızca! 
- Hayır! 
- Hayırsa sen söyle .. 
Sen söy'le dedikleri de söyledi: 
- Bu nece? 
- Fransızca! 
- Anlamadım.. Bu fransızca değil. 
Ayni tarzda ingilizce, almanca cüm· 

lef• de tekrarlandı .. 
Netice gene ayni... Birinin söyledi • 

ğir.ıi öteki anlamıyordu .. 

* Memurlar hiddetlenmişlerdi. Doğru· 
ca gaa:ete idarehanesine gittiler: 

- Hani bize ders verip ingilizce, 
fransızca, almanca öğretecektiniz .. 

- Öğrettik ya! 
- Amma biz birşey öğrenememi 

ş'iz. 

- Dernelk oluyor ki öğrendiniz. .. 
- Ne öğrendik canım .. öğrendiği • 

miz birşey yok! 
- Var .... Bu sayede gazete ile lisan 

ögrenilemiyeceğini öğrenmiş oldunuZs 
fena mı? 

İsmet Hulusi 

----------,--------~-------Biliyor musunuz ? 

sı Jftzımdır. Türkiyenin bugün bütün 
Avrupada sahi:b olduğu dostluklar, o
nun için kafidir. Türkiye, bu dostluk
larile iftihar eder ve onlar da umumi 
siyaseti bakımından kendisi için en 
kuvvetli emniyet vasıtaları görür. Fa
kat, gün gelince, asıl kuvvetin kendi· r 
sinde olacağını bilecek kadar tecrübe· İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

, ı - Avusturalyadaki Tasmanlya adasını 
Ut defa hangi tarihte, kim ke4fetml§t.ir? 

li ve realisttir. 

* Bris'in el kesesinden bahşiş verme 
kabilinden olarak icad ettiği masala, 
yani Fransanın Türkiyeye iyilik yap
tığı meselesine gelince bu, sadece gü -
lünc olan bir fesad ve tezvirden başka 
birşey değildir. 

Aşağıdaki haberi Anadolu ajansının büJlteninden alıyo· mektir? 
ruz: İkinci cümleye geçelim: 

Brüksel 26 (AA.) - La Soir gazetesinin bildirdiğine Yüklenmek üzere bulunan mühim miktarda silah ele 
göre tütün kaçakçılığı nezdinde yapılan bir araştırmacb geçirilmiş .. 
yüklenmek iızere bulunan mühim miktarda sillh ta ele Cüm!enın manası anlaşılıyor amma, manası anlaşılan 
geçiranuştir. ~ümleden mana çıkmıyor. 

İki kişi tevkü olunmuştur. Nereye yUklenlyormuş; kim yüklüyormuş; niçin yükli· 
Okudunuz mu? Ne anladınız? yormuş; ne vakit yü'kliyo.rmuş; neresı için yüklüyormuş? 
- Hiç? Bütün bunJar meçhul! !ki kişi de tevkif olunmuş ... 
Değil mi? Niçin; Nerede; Ne milletten? 
La Soir gazetesi buyurmuş ki: Bunlar da yok: Olmadığına göre buna da haber denile-
c Tüti.in kaçakçılığı nezdinde araştırma yapı~.• bileceğine ve Türk gazetelerinin bw:ıdb .istifade edebile-
Tütan kaçakçılığı nezdinde araştırma yapmak ne· de• ceklerine art..& ey kari 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

İtalyanın büyümelk için düşüneceği 
sahalar arasında Türkiye en sonra ge
lir. Çün:kü Türkiyenin Hnheşistan ol
madığını İtalya çcık güzel bilir. Eğer 
İtalya bir gün gelir de daha birkaç 
misli kuvvetlenirse belki büyümek 
için yeniden gözlerini etrafa gezdira.r; 
fakat bu gözler Türkiye üzerinde dur· 

mazdan evvel duracak daha b~5kaJL.------------~----------------~------------------·-----------------------------------------' 

2 - cAksl riyin SIQ'a salmq •Jel sülfÜJI 
toprataıı, 

cAnher etmq topratın iambı suyun 
adm ıtillipıı. 

mma1an hangi plrlnı1zlndlr?. 

ı - Omaha tehrl nerededir? 

(CeT&lalan ,.nn) 

* (Dünkü suallerin cevablan) 

1 - Budapeşte Bud yahud Ofen tehrl lle 
Pelte tehrinln birlefDleslnden hbıl olmUf bir 
tehlı'dlr. 

2 - Bsther trajedial mqhur Franm pJrl 
Raclne'nlndir. Üç perdedir. 

3 - Eski Eplr yaylllannı iflal eden hallOll. 
l.sm1 Molosseıardır. Moloe köpekleri bu10De 

kadar töhretlni muhafaza etmqttr. J 

/ 



27 Birincikinun SON POSTA 

Yugoslavya ile Romanya!Ankara~? .~ta~ürk 
1 gunu 

arasında konuşma ar Ankaralılar kullulama 
Yugoslav Başvekili, şerefine tertip edilen av partisinde 

bulunmak üzere dün Romanyaya gitti 
Belgrad 26 (Hususi) - Başveki'l Stoyadinoviç Rumen hükumeti tara

fından şerefine tertip edilen av partisinde hazır bulunmak üzere, bugün 
Romanyaya hareket etmiştir. 

Hariciye Nezareti erkanından birkaç kiti Başvekile refakat etmekte
dirler. Ava, Rumen Başvekili Tatareskodan başka Hariciye Nazırı Antones· 
ko ve diğer hükumet ricali de iştirak edeceklerdir. 

Bu münasebetle, Par isten yeni dönmüş olan Antonesko Fransız ricalile 
yapmış olduğu temaslar hakkında M. Stoyadinoviç'e malumat verecektir. 

Almanya, İspanya 
hükiimetini protesto etti 
Berlin, lspanyol don~nması tarafından zaptedilen 
Alınan gemisinin derhal serbest bırakılmasını istiyor 
Londra 26 (Ünited Pres muhabirin· dördünde Monte Aragon yakınında 

aen) - iki gün evvel İspanyol hüku- hepsi de silah ve malzeme yüklü 23 
rnet gemileri tarafından zaptedilen ve vagondan mürekkep bir katarı berha~ 
l:fübaoya gönderilen Palos Alman ge- va etmişlerdir. 
rnisi henüz serbest bırakı~~am~ştır. Dinamitciler, Tage'yi geçerek düş-

. B~rlin ~ hü'k~meti, ~~gun, . Ispan~a man arazisinde bir buçuk kilometre iler 
hukum<rtıne bır nota gondermış ve ha- 1 . 

1 
d' 

diseyi şiddefile protesto ederek, gemı- emış er ır. . . . 
rıin derhal serbest bırnkılmasını iste· Vagonların ekserı~ı tamamılı-ı ha-
m. t' rap olduğu gibi, demıryolu da bozul-ış ır. 

töreni için büyük 
hazırlıklar yaphlar 

Ankara 26 (Hususi) - Yarın A 
tatürk'ün Ankaraya iak defa olarak 
geldiği günün yıldönümüdür. Ankara
lı1ar bu büyük ve uğurlu günü büyük 
merasimle kutlulamaya karar verdiler. 
Bu münasebetle de büyük hazırlıklar 
yaptılar. 

Bir defa şehir baştanbaşa donana
cak, elektrik ile de tenvir edilecektir. 
Ondan sonra Halkevinde Halkevi ile 
Parti tarafından konferanslar, konser· 
ler verilecek, sabaha kadar sürecek 
eğlentiler yapılacaktır. Bütün bunların 
haricinde fevkalade hoş bir yarış ter
tip edilmiştir. Bu yarış Dikmen ile şe
hir arasında bir koşudur. Müsabakaya 
girenler, Atatürk'ün ilk defa şehre gir
diği Dikmenden hareket edeceklerdir. 
Kazanana hem para mükafatı, hem de 
ondan daha kıy.metli olarak «Müjdeci» 
ünvanı verilecektıir . 

ve 
İngiltere 

Balkanlar 
Br1in 26 (A.A.) - Resmen bi!dirı - muştur: ') . Ticari münasebah takviye 

Hyor: Son gelen haberlere göre, Ispan- Parıs -Ô (A.A.) - ispanyada bır • • • • ,. 
~a KıZl!l kuvvetlere mensub gemiler, tavassutta bulunulması hakkınduki ıçın yenı hır teşekkul 
Bilbao açıklarında ve İspanyol karasu- Fransız - lngiliz teşebbüsüne yardım vücude getirildi 
!arı haricinde Oldenburg - Portekiz etmek üzere burada bir komite teşelt
~eyrisefer kumpanyasına aid Palos kül etmiş ve bu komiteye şimdiclen, 
Alınan gemisini zaptetm~1er ve B;l - muhtelif gruplara ve muhtelif mahafi·· 
bao limanına götürmüşlerdir. Ham - le mensup bir çok zevat siı nıi~tir. 
burgdan kalkmış olan vnpur, Rotter - T '>G (A A ) D · 
d w .. dd'd 1· 1 anca - . . - emocracıa ama ugramış ve .mutca ı spar.yo . . . 1 . . 
Hmanlarına gitmekte bu1unmuştu. Ge· ısmındekı. ~panyol gazetesınm. bazı 
ınide harb levazımı mevrud deöildi. makalelerını ltalyaya karşı talıkır ma· 
Geminin bırakılması hususunda ı§zım hiyetinde addeden 150 ltalyan bahri
gelen tedbirler alınmıştır. yelisi, bu gazetenin basılmakta olduğu 

Maamafih bu tedbirlerin tatbik mev- matbaaya girmişler, basılmış nüshala· 
kiine konulmasından evvel Kız!l rna· rını ve kolleksiyonlarını sokağa atmış
kamların, hiçbir ma'kul seheb mevcud lar, ve «Yaşasın Duçe, yaşasın İtalya» 
değHken araştırdıkları ve bütün yükü diye haykırmışlardır. Bu yüzden her· 
Ve iiç yolcusile tevkif et'tikleri bu ge- hangi vahim bir hadise çıkmamıştır. 
rniyi bırakacakları ü~id edi!ir. Almanlar Bilbaoya Harp Gemisi 

Batırılan bır gcnu c·· d :.ı.:ı on eruı er 
Bayonne 26 (AA.)- Asiler mena - L d 96 (H A) D ı d 

Londra 26 (Hususi) - lngiliz im
paratorluğu ile Almanya, Türkiye, Ro
manya, Yugoslavya ve Bulgaristan a
rasındaki ticari münasebatı takviye et
mek üzere büyük bir mali grup teşek
kül etmiştir. 

«Kompensay~in Bord Limited» l'ir
ması altında çalışacak olan bu grup, 
lngiliz hükumetinin, bütün Domin
yonların ve bazı ecnebi devletlerin de 
tasvibini kazanmıştır. 

Roman yadaki 
bloke paralar 

Çindeki isyan garip 
Bir şekilde sona erdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Asi kuvvetlerin başına geçmiş 0!3 n 

Mareşal Japonya aleyıhine bir ~a~? .a
çılmasını ve komünizmin kabulunu ıs· 
ti yordu. 

İsyan başlar başlamaz Nan.kin hü -
kWrıeti sür'atle tenkil hareketine baş
lamış, diğer taraftan esir edilen Ma -
reşal Şang-Kay-Ş~in serbest bırakıl
ması için Donald isimli bir ecnebi va· 
sıtasi'le asi kuvvetler nezdinde teşeb -
bilsata girişmişti. Mareşal Şang-Kay
Şe'kin karısı da kocasile görüşebilmek 
için asi kuvvetlerin karargahına git -
miş, kocasının salıverilmesi için asi 
Mareşal nezdinde bizzat teşebbüslerde 
bulunmuŞtu. Bu teşebbüsler neticesın
de Başvekil Mareşal Şang-Kay-Şek 
seı'1Jest bırakılmış ve Nankine dönmüş· 
tür. 
Mareşal Şang-Kay-Şek tayyare He 

ve refakatinde karısı ve Donald oldu
ğu halde buraya geldiği zaman tayya
re meydanında kendisini iki yüz bin 
kişiden fa2ila bir kalabalık karşılamış 
ve şiddeıtle a!kı.şlamıştır. 
Mareşal Şang·Kay-Şek serbestisini 

büyük bir mikyasta kansının cesaret 
ve zekasına medyun bulunduğunu söy
lemiştir. 

İki saat sonra Mareşal Şang-Su-Li· 
ang da yanında Tvsoongun olduğu hal· 
de gene tayyare ile Nanik.ine gelerek 
Tvsoongun evine inmiştir. Mareşal 
Şang-Su-Liang buraya gelir gelnıez 
Mareşal Şang-Kay-Şeke aşağıdaki 
mektubu göndermiştir: 

«Ben bir köylüyüm, sert tabiatlı
yım ve tahsil görmemiş bir adamım. 
Bu selbeplerden dolayı ,bu caniyane 
hareketi yaptım. Pişman bir halde bu
gün sizin arkanızdan Nankine gel
dim. Bu ~diş.imin sebebi, burada işle
diğim cinayete yakışan cezayı bekle
mektir. Eğer memleketim için hayırlı 
ise, ölümü dabi kabul ediyorum. Dost
luk hisleriniz, ıbana layık olan mua
melenin yapılmasında aizin için bir 

• 
mani teşkil etmemelidir.» 

Sanıldığına göre Şang - Kay - Şc
kin, yakında bir beyanname neşrede
rek Şçıng - Su - Llang iie Şensi komi
seri Yang - Hu - Şengin sadakatlerini 
bildirecek ve hareketlerinin bir isyan 
gibi telakki olunmaması lazım geldiği
ni tebarüz ettirecektir. Bu beyannar 
me, aynı zamanda, meselenin mali bir 
esas üzerine halledildiğini de kat'i su· 
rette yalanlayacaktır. 

Şang - Kay - Şek ile aynı zamanda 
esir edilmiş olan Dahiliye Bakanı Ge-b" d h be 1 d ~ .. C on ra - > ususı - oyç an 

ıın en a r a ın ıgına gore, erve- A . I Ş .1 b k 'k' Al 
ta kruvarorü, Santanderin 80 mil a - ve mıra .. er ı e aş. a A ı ı . ~~n 
Çığında Bilbaodan ge1en ve İngiltere· h~r~ ~~~s.ı.' P~los t.ıcarı gemısının 
Ye doğru gitmekte olan bir gemiyi tev- goturuldugu Bılbao. ~ımanına hareket 
kif etmiştir. Milliyeti gizli tutulan bu etmişlerdir. 

Sab n alınacak kerestelere neral Şang. Tso - An da serbest bıra
kılmıştır. 

karşılık tutulacak Nankinde ve diğer Çin fehirlerinde 

gemi, mürettebatı kruvazöre :ılındık - Bir Alman salahiyettar memur, 
tan sonra, Cervera tarafından batırıl · Palos serbest bırakıldığı takdirde ha-

-- l !lan edilmiş olan örfi ipare yarın kal-
Ankara 26 (Hususi) - skan U- dırılacaktır. 

tnıştır. disenin kapan.mış sayılacağını ve aksi 
Berhava Edilen Katar halde gemi herhangi bir surette hasa-

Madrid 26 (A.A.) - 12 dinamit- ra uğrarsa neticesinin çok vahim ola· 
ciden l\l'lÜrekkep bir grup, ayn yirmi cağını söylemiştir. 

Yunanistan da 
tevkif at 

·-· 
Avrupada 

yılbaşı tatili 

mum Müdürlüğü göçmen evleri için Çin gazeteleri, meselenin hallini, 
~?m~~yadan. g~tir~ilecek kere~tenin iyi düşünen efkarı umumiyenin Mili
gumruk .re~mını alakadar eden bır. ka- tarizme karşı bir zaferi gibi telakki ct
n~n p~~ıesı hazırl~~ı~tır. .B~ pro1eye mektedir. Şang • Su _ Liang'ın Nan
gore geçmen evlen ıçın getırtılecek ke- kinde bulunması, ekseriyetle Şang -
reste gümrük vesaire ~esimleri.nden Kay _ Şek ile tam surette barışmış ol
muaf olacaktır. Kerestenın bedelı Ro- du ~una bir delil gibi gösterilmektedir. 
manyadaki bloke paralarla ödenecek- g 
tir. Bu suretle Türk ihracatçılarının 
orada kalmış olan paraları da kurtarıl-
mış olacaktır. Gizli komünist teşkilatı l Fransada yalnız bir şehirde 

kuranlar yakalandılar 9 saatta 52 tren hareket etti 
Be1grad 26 (Hususi) - Atinadan Paris 2G _ Son dört gün zarfında Üçüncü Umumf Müfettişlik 

.Vreme gazetesine bildirildiğine göre, «Kan trenleri» Paristen büyük bir hay- müşavirliği 
•on günlerde, Yunanistanda, Komü- huy içinde hareket etmiş ve bunların Ankara, 26 (Hususi) -: Çanakka-
llist1ik tahrikatı yapan bir çok kimse- miktarı iki misli artmıştır. Bütün re- le Valisi Bay Nizamcttin Üçüncü U
lcr tevkif edilmişlerdir. korlar kırılmıştır. Bilhassa Lyon istas- mumi Müfettişlik Ba? Müşavirliğine 

Bu tevkifat hakkında Vreme gaze- yonunda fevkalade bir hareket görül- tayin edilmi11tir. 
tesinin Atina muhaıbirinc beyanatta müştür. Mesela ayın 23 ünde saat Umumi Müfetti~ Tahsin U~er ra
bulunan Başvekil Metaksas demiştir 1 !l,30 ile sabahın üçü arasında 52 tren hatsızlığı münasebctile mezunıyet a· 
ki: ağız ağıza dolu olduğu ha'lde bu istas- lacağı için Nizamettin hemen memu-

«- Zalbıta, gizli Komünist teşkilatı yonlardan hareket etmiştir. Bunlardan riyet yerine hareket etmiştir. 
kuran bazı kimseleri tevkif etmistir. 18 zi Dijon 'a gitmiştir. 
Sunların faaliyeti memleket için

1 

za· Seyahate çıkanların miktarı :-m.ooo Yunanistanm Ankara elçiliği 
tarlı olduğundan, tevkifleri gayet ta· tuhmin edilmektedir. Bunlardan 1 O başkAlibi 
bildir. binden fazlası kış sporları yap.mağa Atina 26 (Hususi) _ Yunanistanın 

Komünist'lerin bu teşkilatı yeni ol- gitmişlerdir. Ankara elçiliği başkatibliğine Rodos 

t"tıayıp, daha geçen Haziranda tama- Lond ada noel k.onsolosu Argi.r~~.ulos .tayin -~i~miş -
t"tıen dağıtılan ve ezilen partinin dö- r tır. Ankara elçılıgı eSkı başkatıbı Va • 
it Londra, 2() - Kral ailesi, Noel yor-. tikiodis Bükrcş elçiliği ba~katibliğine 

Üntülerinden ibarettir. Hükumet, tusunu Sandringham'da sade ve sami- naklo1unmuştur. 
bunların faaliyetine kat'iyen meydan mi bir hava içinde geçirmişlerdir. -------
Vermıyecektir.>ı Evvelki akşam, gece yarısından bi- Paris sergisi 

Yunan Dahiliye Nazırı da ayni me- raz evvel. Dük de \Vindsor, telefonla Ankara, 2G (Hususi) - l n:H Par 
a.lde beyanatta bulunmuş ve ~izli Ko- Valde Kraliçe Mary ile Kral hanedanı- ris sergisine iştirak etmemiz işini ko
t"tıl.inist teşkilatına ait bütün evrak ve nın diğer erkanına tebrikat ve temen- nuşmak üzere pazartesi günü Maliye. 
dosyaların ele geçirildiğini söylemiştir. niyatta bulunmuştur de bir komiıyon toplanacakhr. 

iki ltalyan tayyaresi 
Yunanistana indi 

Atina 26 (Hususi} - İki İtalyan as
keri tayyaresi havanın muhalefetinden 
dolayJ dün Olimpiyada Zaharo köyü -
ne inmeğe mecbur kalmışlardır. 

Tayyareler tamir edildikten sonra 
İtalyaya hareket edeceklerdir. 

Bir vapurda 26 kişi öldü, 
yüz kişi yaralandı 

Massouah, 2ô (A. A.) - Cesarc 
Battisti vapurunda vukua gelen bir in
filak neticesinde 2() kişi ölmüştür. l 00 
den fazla yaralı vardır. 

Ankara Parti kongresi 
Ankara, 2ô (Hususi) - Ankara 

Vilayet Parti kongresi dün de devam 
etmiştir. Ankara Valisi bu münasebet· 
le gece bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Parti Genel Sekreteri ve iç işleri Ba
kanı Bay Şükrü Kaya da hazır bulun
muştur. ----------
Malatya posta ve telgraf müdürü 

Edirne (Hususi) - Posta ve tel • 
graf müdürü Şükrü Malatya posta ve 
telgraf müdürlüğüne tayin edildiğinden 
yeni vazifesine hareket etmiştir. 

Sayfa 3 

E 
• 1-f abeşistan artık bir 

tarih oluyor 
e İskandinav memleketleri 

ve saltanat meselesi 
• ngiltere ile Fransa hükfunetlcri 

1 Habeşistandaki elçiliklerini konso -
losluk derecesine indirmeye karar ver
miş ve bu kararlarını İtalya hükume· 
tine bildirmişlerdir. Habeş macerasın· 

dan doğan azim zorlukların hal ve tas
fiyesi bakımından, bu hareketin bü • 
yük ehemmiyeti vardır. _Maamafih A
disababadaki Fransız ve Ingiliz elçilik· 
lerinin konsolosluk derecesine indiril · 
meleri demek, Habeş emri vakiinin 
hukuken tanınması demek değildir. 
Birleşik Amerika hükfunetinin de. bu• 
na benzer bir karar almış olnıası1 Ital
ya He rnevcud muallak işlerin tesviye· 
sine doğru atılmış bir adım manasına 
alınmak gerektir ki ilhakın tanınması 
ile mevcud anlaşmazlığın giderilme -
si teşebbüsü arasındaki farkı bariz 
bir surette gösterir. Maamafih hakikat 
şudur ki, bugün, Habeşistanda bir Ha
beş hükfuneti mevcud değildir. Buna 
rağımen Milletler Cemiyeti tara!ından 
böyle bir hükumet mevcud imi~ gibi 
Habcşistanın, bu cemiyetin azası adde· 
dilımekte berdevamdır. Şimdiye kadar 
dış siyasetlerini kollektif esaslara isti· 
naden idare eden Fransa ile İngiltere, 
bu vaziyette, Milletler Cemiyetinin 
telakkisine hürmetkar bulunuyorlar. 
İngiltere için bu hal pek tabii ise de 
mevcud halin temadisi Fransanın işi -
ne gelmiyor. Çünkü bu durum İtalyr 
yı Almanya ile beraber hareket ettin 
yor. Halbuki Fransanın emeli, İtalya -
yı, A1manyadan bir an evvel ayırmak· 
tır. Bundan ötürüdür ki İngiltereyi, 
kendi görüşüne meylettirmek için e r 

linden geleni yopıyor. Bu hususta iki 
hükumet arasında mütabakat hasıl ol
duğunu hissettirecek deliller dt! yok 
değildir. Nitekim, Habeşistanın yerine 
Mısın ikame eyliyerek vaziyeti tab.i -
leşiirmek için Milletler Cemiyeti 
Asamblesinin ikincikanun içinde umu· 
mi bir toplantıya çağırı1acağı ve böy1e
ce İtalyanın, Avrupa ~!erinde garp 
devletrerile teşriki mesaisinin temm 
olunacağı, mevcu<ı rivayetler cümle .. 
sindenclir. Bu suretle tarihte daima 
müstakil olara'k tanınmış olan Habeş, 
artık bir tarih olmıya mahkum bulunu-
yor. 

* _İngiliz krallıık ve imparatorluk tah • 
tında vuku bulan değişikliğe aid saf -

haları İngiltere 
lakandlnav kadar büyük bir 

Memleketleri alaka ile takib e
ve saltanat den memleket 

varsa, o da İskan· 
dinavya memleketleri olmuştur. Ma • 
lum olduğu üzere İskandinavyayı teş • 
kil eden ülkeler İsveç, Norveç ve Da
nimarkadır. Hepsi de krallıktır. Bu 
kral aileleri arasında da, uzak, yakın 
akrabalık varciır. İngiliz krallık talı -
tında istikrar demek1 bin bir bağla bu 
tahta bağlı bu1unan diğerleri için de 
istikrar demektir. Bu sebebledir ki, bu 
memleketler, saltanat esasına aykırı fi. 
kirlerin kendi topraklarında yapılma.
sına mani olacak bütün tedbirleri al -
rnak kararındadırlar. - Selim Ragıh 

Bulgar Erkam Harbiye Reisi 
Sofya 26 (A.A.) - Resmen bilöiril

diğine göre Bulgar Erkanıharbiye re
isi General Georgief, 1 kanunusanide 
tekaüd edilecektir. 

Papaanastasyu için Ayin 
Atina 26 (Hususi) - Bugün müte -

veffa Papaanastasyunun istirahati ru -
hu için bir dini ayin yapılmıştır. Btı a
yinde birçok diplomatlar hazır bulun
muşlardır. 

Edirne belediyesi istikraz 
yapıyor 

Edirne (Hususi} - Edirne beledi· 
si borçların tevhidi için belediye ban
kasından istikraz aktine karar verdi -
ğinden bu işin takip ve intacı için bele
diye reisi vekili eczacı Ferit Çardaklı 
Ankaraya hareket etmiştir. 



4 Sayfa SON POST~ 
,~K23m!l::Emlmmlmm:IEDIE:a __ ..a __________________________ __ 

i ABEBL 
Mühim bir 
sahtekarl1k 

\Elektrik Yersiz, yurtsuz 
Şirketinde tahkikat adamlar toplanıyor 

Bir şebeke beşinci ve 
yedinci icra memurluk
larının mühürlerini 

taklid etmiş 

Evrak yarın ihtisas müddei- Bunlardan alil olanlar darül-
umumiliğine verilecek acezeye, taşralılar da 

Elektrik şirketi hakkındaki tahki
kat ikmal edilmiş, suçlular tesbit edi
lerek, evrak dokuzuncu ihtisas mah
kemesi müddeiumumiliğine tevdi e-E.mniyet ikinci şube Direktörlüğü 

b. h k" eb k · hakk d tahk' dilmek üzere Gümrükler Baş.müdür1ü-
ır sa te ar ş e esı ın a ı- . . . 

y • • • • d rılmıştır kata başlamış bulunmaktadır. gune gon e · .. .. .. y •• 

S .. l d"Y' ·· b b k 1 ta Gümrükler Başmudurlugu yarın 
oy en ıgme gore u şe e e s n- . . ahk · '"dd · · · · · · ı dosyayı ihtısas m emesı mu eıu-bul beşıncı ve yedıncı ıcra memur arı- . 

"h .. ) · · kl't t · 1 d" B mumtliğine verecektır. Suçluların ade-
nın mu ur erını ta ı e rnıs er ır. u · k 

··h ·· ı l t d L 'h· 1 ·t di 32 kadardır. Bunların başında şır e-mu ur ere apu an vazı şa ıs ara aı . .. .. b 
h · ı l · · f kk tt" k b"" tin umum dırektoru M. Hanses u-
acız muame e erını e e ırere u- . d 
ük b. h k" ı w t bb"" t · 1 bulunmakta, tesisat, malzeme ve ı are y ır sa te ar ıga ese us e mıs er- d"' l b 

d" ' ' müdürlerile diğer bazı mü ur er ve u 
ır. Fak . . d f k dairelerdeki ecnebi memurlarından ço-

lm 
at ışıbn taik~. zamanın a ar ı~ha 1 gyu ve Türk memurlarından bazıları da 

varı ış ve u ı ıcra memurunun ı - aktadı 

b 1 ·ı .. _L'L· 1 l · ·ı · suçlular meyanında bulunın r. ar arı e mut~oooıs er e e geçırı mış-

lerdir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Tozkoparanda bir tecavüz 
Dün gec• saat 24 kararlarında T ev

fik ve Veysel isminde iki genç yanla
rında hüviyeti meçhul iki kadınla bir
likte Tozkoparandan geçerlerken yor
gancı AU tarafından taarruza uğramış
lar. Ali Veyseli ve T evfiği kunduracı 
bıçağile yaralamıştır. Yaralılar hasta
neye kaldınlmtf, bir müddet sonra ela 
Ali yakalanm~tır. 

Edirne hath 
Yılbaşında ilk tren mera

simle hareket edecek 

Baro kongresi 
Dün hararetii münakaşalar 
yapıldı ve yeni yıl bütçesi 

kabul edildi 
İstanbul Barosunun senelik kongre· 

si dün Ağırceza salonunda yapılmıştır. 
Riyaset divanına Baro reisi Kocaeli 
meb'usu Hüseyin Hayri geçtikten son
ra idare heyetinin bir senelik raporu 
okunmuştur. Bu rapora göre bir sene 
zarfında Baroya avukatlar aleyhine 99 
şikayet yapılın.ıştır. Bir sene içinde 1 t 
avukat vefat etmiş, 8 i memuriyet al• 
mak üzere Barodan ayrılmış, 6 sı is -
tifa etmiş, 2 sıi diğer mahaller Baro -
suna nakil için vesika /alm.ı.ştır. 

köylerine gönderiliyor -
Polis dün Hüsamettin ve Bürhan 

isminde iki hırsız yakalamıştır. Bu hır
sızların yakalanmasına Bitpua.rında 

satılmakta olan bir manto sebep ol
muş, Fatih merkezine rnenaup zabıta 
memurları bir ıhırsıı:hğın taıkilbi esna
sında satılan bu mantonun hırsız
lık ol.duğunu anlamışlar, kim ta
rafından satıldığı araştmlınca Hüsa
mettin isminde birisinin sattığını öğ
renmixler, bunun meşhur sabıkalılar
dan olduğu görülmüş ve Hüsamettin 
yakalanmıştır .. Bundan sonra da Bür
han yakalanmış ve hu ikjsinin eleJe ve
rerek Fatih civarında bir hayli hırsız
lık yaptıkları tesıbit edilmiş. çaldıkları 
eşyalar müsadere edilmiş. tahkikata 
ve takibata başlaııılnııştır. 

* Son zamanlaTda tavuk. papuç hır-
sızlığı gibi alıp kaçma hıraızhıklarm 
fazlalaştığını gözönüne alan Emniyet 
Müdürlüğü bun?a.rın yersiz yurdsuz ve 
işsiz güçsüz adamlar tarafından yapıl
dığını tesbit etmiş, bu gi'bi şahısları 
toplatmaya başlamıştır. Bunlardan taş
ralı olanlar meml~et1erine ve köyle
rine gönderilmekte, kimsesiz ve çalı
şamıyacak. halde bulunanlar da Darül
acezeye teslim edilmektedir. 

İlltısat fakültesi 
Bu yıldan itibaTen açılıyor 

ve talebe alınıyor 
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Bugün İ P E K Sinemasında 
Kahkaha kralı HAROLD LLOYD 

taratından Fransızca sözlü olarak yaratılan 

Boksör Sütçü 
ve bütün çocukları kahkahalarla suran nefıs 

ÇOCUK TİYATROSU 
3 kısımlık emsalsiz bir şaheser. Bu programda çocuklara dOhuliye :20, 

busust 25 Kr. BugO.n saat 11 de tenzil~ Uı nı atme 

İki hal 
Daha yapılacak 

ffMrij s+ga 

Vehbi Sait 
Mahkum oldu 

-
lstanbul Sebze ve Meyva Hali ibti- Beşiktaş caddesinde otomobili yü~ 

yaca kafi gelmediğinden yeni bir Hal kilometre ile sürerken asker Bekire 
yapılması için bir proje hazırlanmıştır. çarparak ölümüne sebebiyet veren Sa .. 
Mösyö Prost Hali gezerek tetkik.atta it paşa zade Yehbin in duruşması üçün .. 
bulunmuştur. Mevcut Hıilde yalnız cü asliye ceza mahkemesinde sona er .. 
sebze ve meyvalar üzerinde muamele tni~ir. Vehbi bu suçundan dolayı bir, 
yapılabilmektedir. Yağlar, peynirler, sene hapse ve 1500 lira tazminat ver.ı 
zeytin, patates ve soğan üze1ine mua- meğe maıhkum edilmiştir. 
mele yapabilmek için yeni iki bina da
ha yapılacaktır. Bu suretle İstanbul 
Hali üç parçadan mürekkep olacaktır. 
Projeler üzerinde tetkikatta bulunul
maktadır. 

EbUssuut caddesinde terkos 
borusu patladı 

Dün sabah matbaamız civarmdaki 
binaların terkoa musluklarında su bu
lunamamtştır. Bunun üzerine ıular i
daresi müdürlüğünden bunun sebebi 
sorulmuş. Ebüssuud caddesinde bir 
boru patladığı ve bunun tamiri için bu 
havalide suların iki saat kadar kesil
mesi zarureti hasıl olduğu bildirilmiı;ı• 

Bir çocuk yandı, bir çocuk 
çiğnendi 

Taksimde oturan Adilenin~ ya
~ındaki oğlu Erol mangala düşerek 
yanmış, Etfa1 hastanesine kaldınlmU1-
tir. 

Kızllay vakfı 
T ahra.n büyük elçisi merhum Re.o 

cebin Kızılay Cemiyetine vakfettiğf 
100 bin liranın faizile Kızılay bu send 
Rumeli ve Anadolukavağı ilk mektep-' 
lerindeki çocuklardan 94 talebeye el"' 
biae. ayakkabı, çorap, kasket ve be"' 
tevzi etmiştir. 

Bundan başka ge~ ayni talebelerd 
birindkanundan itibaren her gün mun"' 
tazaman sıcak yemek verilmeğe bar, 
lanmıştır. 

Kızılay mecmuası 
Her ay neşredilmek-te otan Kızıla" 

mecmuasına yılbaşından itibaren zeııt 
hirli gazlardan ve hava tehlikesinded 
korunma kısmı ilave edilecektir. 

Şark. Demiryolla:rı tirketinin An
'kartu!a bulunan muraUıaaları dün 1s
tanbu1a gelerek. aabş mukavele.i etra
fında umum müdürlüğe izahat ver
rni,lcrdir. 

Ayni devrede, Baroya girenlerin a -
dedi 3 3, diğer Barolaroan naklen ge • 
lenlerin sayısı da 6 dır. Rapor okun -
duldan sonra ölenler namına bir da " 
kika sükut edilımiştir. 

Bundan sonra neşriyat işine geçil -
miş ve bu arada birçok münakaşalar 
olmuştur. Avukatlardan Ali Haydar 
Baro mecmuasında bir yazı ya:zımş ve 
bu yazıda avukatlaıdan bazılarının 
münasebet almıyacak hallerde bul'un
duklarını anlatmış, bu hareketlerden 
çekinmek lazım geldiğini ihtar et~

Memleketimizde başlayan yeni ik- * Kadirgada oturan Şakey oturdu
tıaadl inkipf dolayIBile devletin sınai ğu evin üçüncü katında •u borusu ta· 

Dahiliye Vekaleti her daireye biı 
tamim göndererek her memurun bd 
mecmuaya abone olması ve zehir1' 
gazlardan korunma kısmını muntaza• 
man takip etmelerini bi1dirmiftİr. 

Ortaköy Fıkaraperver Kurumuna 

Devlet Dcmi:ryollan umum müdü
rü Ali Rıza yarın lsta.nbulda buluna· 
cak., ayın birinden itibaren 9 uncu İf· 
letme müdürlüğü adını alacak olan E
dime hattının işletme hazırlıklannı 
gözden geçirecektir. 

Kanunusaninin birinci günü husu
ıi bir tren hazırlanacak ve bu tren Sir· 
keci istasyonundan ayrılmadan önce 
merasim yapılacaktır. Bu tren Edime
ye gidecek ve orada da merasimle kar
'ılanacaktır. Bu merasimde Nafia Ve
kili Ali Çetinle.ayanın da bulunması 
muhtemeldir. 

l,Ietme müdürlğüne tayin edilen 
Nafia baş müfettişi Salahaddin devir 
muamelesine başlamı~trr. 

Yeni değirmenler için 
Vekaletten izin 
Almacalı 

Buğdayı koruma vergisi kanunu
nun ahkamı tatbikiyesinden olmak ü
zere yeniden un değirmen ve fabrika-
11 açmak için vilayetlerin salahiyetle
ri tahdit edilmiştir. Daimi encümenle
rin verdikleri ruhsatnamelerle bade
ma bu kaıbil müesseseleri işletmek 
mümkün olmıyacak ve hey' eti vekile
den izin almak icap edecektir. Keyfi
yet Dahiliye Vekaletince bütün vila
yetlere bildirilmiştir. 

tir. 
Söz alan birkaç avukat Ali Haydara 

şiddetle hücum etmiş, mesle'lrt~lann 
yapmış oldukları gayriahlaki haller • 
den dolayı kendilerinin böyle mecmu
alar ve gazeteler yolile aleme tanıt "' 
mamalarını fi!lylemişlerdir. 

Neticede Hasan Hayrinin müdaha -
lesile münakaşaya oon verilmiş, Baro 
mecmuasının sahife1erinin her avuka
ta açılk olduğu ve burada şahıslara ce
vab verileceğinden kongrede mevzuu 
bahsedi1rnesine lUzum. görülmediği 
noktai nazarı kabul edilmiştir. 

En sonra 1937 yılı bütçesine geçil • 
miş, burada 351}0 lira maaşat, 360 li. .. 
ra mütekaid hakkı tahsisatı, 750 lira 
cüppe muhafızl:arı tahsisatı, 2500 lira 
mecmua masrafı, 500 lira telefon ve 
el~ktrik masrafı, 1000 lira harici mu -
avenet fash, 3000 lira kütübhane, ki
tab ve kırtasiye masrafı, 1 000 lira 
gayrimelhuz masrafilar, 3000 lira tef
riş vesaire masrafı olmak üzere umu
mi masraf 15,610 lira, umumi varidat 
ise 15,480 lira aidat, 100 lira kaydiye, 
30 lira mecmua varidatı olmak üzere 
15 ,61 O lira olarak g&terilmiştir. 

1937 bütçesi ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Bu arada aVU!katlar kanunu projesi 
Galata idhalat müdürlüğü etrafında Ankarada yapılacak toplan

tıda bulunmak üzere gönderilecek rou-
kal kıyor rahhaslar da seçilmiştir. Bunlar avu -

ve ticari bir çok yeni iflemeler kurdu
ğu gözönüne alınarak bu ~lemeler i
çin tam hazırlıklı unsurlar yetiştirmek 
ve iktısadi bünyemizde esaslı ilmi a
raştırmalar yapılmak üzere İstanbul 
üniversitesinde bir iktısat fakültesi a
çılması kararlaşmıştır. Ve emri üniver
siteye gelmiştir. Bu seı:ıe iktuıat fakül
tesinin birinci sınıfı açılacak ve şimdi
den talebe alınacaktır. Tahsil müddeti 
hukuk fakültesinde olduğu gibi dört 
senedir. Fakülte dekanhğına profesör 
Ömer Celal tayin edilmiştir. 

85 yaşını geçenler 
Maaşlı memur 
Olamıgacahlar 

Memurin komisyonunca maaşlı va.
zifelere alınacak eşhasın :ın yaşını te
cavüz etmemiş olmaları karara bağ
lanmıştır. Komisyonu böyle bir kara
ra sevkedcn amil, devlet işlerinde ça
lışacak memurların tekaütlük müddet
lerini do'l.duruncaya kadar zindegileri
ni muhafaza edebilmelerini temindir. 

Badema, 35 yaşını geçenler ancak 
ücretli vazifelerde ku1lanılacaklardır. 

karken yere d~üş, ağır surette yata- teşekkür 
lanmıştır. Ald1ğuniz varakadır: Ortaköy Fıkarapel'• * Çatakah Ramazanın idaresinde- ver Kurumu bölgenin fakir haltına yapIXllt 
ki yük arabası Saraçhane başından ge- olduJu yardımları geni§leterek okullardad 
çerken 14 yaşında Fazilet isminde bir yoksul çocuklara intizamla elbise vermektd 
kız çocuğunu çiğnemiş, ağır surette ya- kırtaslyelerlnl temin etmekte ve 80 çocuğd 
ralamıştır. sıcak yemekle doyurmaktadır. Kurumun ida-t 

re heyeti mesaisini takdirle karşüar loymetıJ 
Pedagoji enstitüsü yardımlarda bulunan tıyeıere :tarşı ~ekkür"' 

Üniversitede yeni fıdaa edilen Pe· lertme tavassutunuzu saygllanmla dllerıın. 

d " t't"' ·· d t)'Y · Sadr tt' Ortaköyde Beşiktaş 23 üncii okul 
agoJı ens ı usu · oçen ıgıne e ın 

C l") · d'~-! · Ba.şötretmenl e a tayın c ıuıııştır. 

Üniversite fen ve edebiyat fakülte· 
lerinden mezun olduktan sonra kendi
ne meslek olarak muallimliği seçenler 
muhakkak surette bu enstitüden me
zun olaca.k1ardır. Bu enstitüden sertifi
ka alamıyanlara muallimli-k hakkı ve-

~.~!r,e.c:~~i!.·_ -----
Taksimde- Maksim _ _.,,_""T:"'r:r.1~ 

varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 20.30 da 

Matine 16 da 
ZOZO DALMA& 
ve TOMAKOSLA 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 

h1.111DUI llfltdll!Hf 

Şehir 1i'gatroso 

111111111111111 

111...111 

Şehir l'iyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
2'1- 12 -936 

gündüz saat 15.30dS, 
akşam saat 20.30 dıl 

BABA -Fransız tiys~ro~U 
Operet kı.; ıı ıııda 

111111111 gündüz saat 15.30dt1, 
akşam sa11t 20,30 da 

LEYLA we MECNUN· 
-...-11,.1 , ,.. • • ••• 11 • ' ""' ' .. ' '""•• r -•1111 ~'""''' •l ı ı .,.. ... , , ı • ,,,,,..,. 

Cildiye ve zühreviye mntahassısı 

Dr. ÇIPRUT 
Beyoğlu. Rus sefarethanesi aıruıudA Pos!:• 
sokağı Meymenet apartımanı. Telefon: 433~ 

Bugün TÜRK sinemasmda • 
1 s R K 

Muazzam ve emsalslz Rus tilml 
ORLOVA - VOLODIN 

Sovyet film sıınayiinin en gOzel es ·ri olan Rusyanın en büyük canbazbahesl, heyecanlı 
ve Moskovn Operet ve Balet tiyatrolarının sahneler, zeııgm revUler, Rus dtmslan ve 
en güzel artistleri işlırak etmiştir. şarkıları, meraklı aşk macerası 

___ _. Jıa"eten : fü{LER JURNAL. Bugün saat 11 de tenzılcUlı matine •----"" Gümrük dairelerinin Çinili rıhtım kat Ali Haydar, avukat Rıfkı Ahmed 
hanına nakli işine devam edilmekte- ve avukat Saiın Hüseyinden ibarettir. 
dir. Anbarlama ve icra daireleri yarm- Kongre kapanırken Baro reisi Ko -

dan itibaren yeni handa çalışmağa baş- caeli meb'usu Hasan Hayri hazırlanan ~· .. -~ Bugün s A K A R y A (Eski Eihamra) sinemasında 
lıyacaktır. kanun projesinin avukatların selameti 

Nakil işi tamamlandıktan sonra C a- namına esaslı maddeleri ihtiva ettiği- 3 gündenberi bütün İstanbul halkını koştı ran 
ıata idhaıat gümrüğü müdürlüğü 1ağ- ~.rı:~~~e::~!~·.~~~.~aru;n:~~..::.... · ·-~ FR E D As TA t RE ve ot N GER 
vedilecek burada yerleştirilecek iki O S M A N L 1 B A N K A S 1 

büyü'< yıldızlar 

ROGERS'i 
gürnrüğiin müdürlüğünü Memduh ya- 1 L A. N F ı· ı o y u T a k ı· p 
pacaktır · Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami ve 

Dört muhasebeden üçü kaldınla- Beyoğlu Daireleri, Yılbaşı münasebetlle 31 
Edelim 

cak biri kalacak, y~niden dört müdür llkk:'ı.nun (öğleden sonra) ve ı UtlncikA- ( F ollcw the fileet) 
muavinliğ i ihdas ed ilecektir. ı~n~un~l:'.93~7~ta~ri~h~ıe::rı~n~de~ka~p~a~lı~b~ul~un::a~c~a~kt~ır::_. _r~!!!!!!!!!!!!!!~~fil~' ~mı~·~n~d~e_m~u~tl~a~k~a~g~o~· r~ü~n~ü~z:.. ~B~u~g~ü~n~s~a~a:t _:l~l~d~te~te~n~z~i:Ia~tl~ı~m:a~t~in~e~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:_-
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Kırklareli kısa zamanda büyük 
bir. inkişaf arzediyor 

Adapazan (Hususi) - Muharrem 
adında birini vuran ve izi üzerinde 
yürünen Çakır Emin yakalanarak ad· 
liyeye teslim ediJmiŞtir. 

- Ne garib vak'a Ha· 
un Bey .•• 

... Amerikanın bir şeh
rinde bir Ukmektebde 
yangın çıkmış. 

... İtfaiye su bulamadı
. ğı için civardaki süt de -

polanndan süt alarak 
yangını söndürmüş ..• 

Hasan Bey - Orada da 
su tükendiğine bakılırsa, 
bizim sütçüler gidip de • 
po ~ olacaklar! 

Sayfa 5 

lzmit balıkçılığı himayeye 
muhtaç bir halde 

Kocaeli mıntakasına yerleştirilen göçmenler, bilgiç 
ziraat usulleri ile köylerimıze rehberlik edecekler 

Gönen belediyesinin yerinde 
bir yasağı 

Gönen (Hususi) - Belediye ev -
lerden sokaklara çamaşır ve bulaşık 
suları dükülmesini, tavukların sokak
lara salıverilmesini yasak etmiştir. 

Trakyada ruam mücadelesi 
Edime (Hususi) - Trakyanın bü

tün bölgesinde ruam mücadeleai devam 
etmektedir. Bu if üzerindeki heyetler 
çalıfmalarına genni vermiflerdir. 



6 Sayfa 

Pigarga zenginleri ne oldular : 3 

20.000 ira kazanan genç 
hala peynire~ çırağı! .. 

,. Hazır para}'l yiyecek değilim'ya ... Ekmek istemiyor, 
su istemiyor, duruyor bankada ... Varsın dursun!,, 

-Piyango çekilirken 

• Zindanka~ısı~da, 6 ~umaralı dük - j Bu sefer Maıdro, atılldı: 
kanda peynırcı çıraklıgı eden Mark.o, - Hazır parayı yiyecek değilim yal. 
peynir tenekelerine gire çıka muşam· - U~an ne alıyorsun? .. 
ba halini alan ki'rli önlüğile, ortada - Günde yüz kuruş ... 
dolaşıyordu. Maııkoyu tanımadımz mı - Bu para, sana yetiyor mu? 
canım .. Hani Tayyare piyangosundan - Fazla bile ge1iyor. Günde yüz ku-
( 2 O) bin lira kazanan talihli çocuk!.. ruş masrafım yok ki benim ... 

Para ile imanın kimde olduğu belli - Yirmi bin lirayı; ne vakit kullan-
olmamnış. Gerçekten öyle... Üstübaşı mağa başlıyacaksın? .. 
salamura kdkan şu peynirci çırağının - Zamanı gelince ... 
yirmi bin lrralık bir adam oföuğuna - Dernek, şimdiki halde e1 sürmi-
kolay kolay inanılır mı? Fakat sen is- yecelk.sin parana ... 
ter inan ister inanma ... Markonun da Marko bilgiç bir tavırla omuzlarım 
bunu başkalarına inandırmağa hiç ih· sillkti: 
tiyacı yok. Daha ilk bakışta halinden - Ekmek istemiyor, su istemiYQr, 

·memnun olduğunu seziymıım: varsın bankada dursun!-
Vara yoğa gülüyor. Beni de öy'le gü- - İlerisi için ne düqünüyorsun? ... 

• 

Qızımıe girdim 
- Zaval1ı Necati öldü ha) .• 

..ı. 

- Evet! ,.. 
- Bir otobüs altında kalını') 

- Yok canım izam etmişler .• 
- ) ) ) ) 

- Ben gözümle gördüm, ufak bir 
otomobildi. 

* Akıllı damat 
- Evlendikten sonra ne yapacak

sın) .. 
- Kayın pederimin i~lerine yardım 

edeceğim. 
- Kayın pederin ne iş yapar) 
- Serveti vardır, onunla yaşar. 

- Bu apartınıanın her -katında su 

· var mıdır? 
- Vardır, altıncı katın kira • 
coo çıkarken ınus1uk1an açık 

bırakmıştı... Şimdi der kat 
akıyor. 

' - Hani beni bir sır söylemek için 
çağırmıştın •. 

- Dur biraz bekle gelsin de Öy· 

le söyliyeyim! 

Tilkinin naılbaU 
Günün tilkisi çocuklarına nasihat 

verdi: 
- Eğer canınız tavuk isterse sakın 

köylere gidip kümeslere girmeyin, yol· 
lardaki otomobillerin peşi sıra gider -
seniz bir çok ezilmiş tavuklara . rast • 
lar, onları toplarsınız. 

* 
Beğendim 

Konuşuyorlardı, biri: 

- İlk defa dedi, söylediğiniz aözü 
beğendim .. ben de aynı fikirdeyim. 

- Beğendiniz mi ) Aynı fikirde mi

siniz~ 

- Eveti 

- Halbuki hen budalaca bir söz 

söylemiştim. 
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l.__z_a_m_an_e_ç_o_ca_ğa __ I 
Baha söyledi: 

- Eğer yaramazlık edersen Noel 

baba gelirken sana oyuncak getirmez. 

Çocuk güldü: 

- Sanki ben bilmiyorum? Noel ha· 

ba oyuncakları çoktan getirdi, gardro .. 

bun altında duruyorlar .. 

* Hangisi? 
Yeni evlenmişlerdi, kadın kocasına 

ıordu: 
- Çay mı içmek istersin, kahve mi): 
- Eğer dün sabah yapıp getifdiğin 

çay idiyse, kahve isterim. Eğer o kah• 
ve idiyse çay isterim! 

- Ben böyle bir adamla evlen • 
mem, cennete, cehenneme inan• 
mıyor. 

- Evlen, evlendiğinin ertesi gUnü 
cennete değilse bile cehenneme 
inanır. 

lerek karşıladı. Fakat ıkendisüıi niçin - Baka1ım art:ılk ... Bellki de ustamla-=-------:---...,.,-----_,=""'"""--=--=-=-====--· .... ---:'!-----------------
aradığımı anlayınca biraz keyfi kaçtı. ortak1aşa bir düldcln açarım. 
Ona ilkönce «usul en nasılsın, iyi mi- - Peynirci dükkfuıı mı? · 
sin?> diye sordum: - E .. . Biz, gözümüzü bu zanaatta 

- Eh ... çatışıyoruz işte ... dedi. aÇtık. Anlamadığımız işe burnumuzu 
- Artılk zengin okiun. Daha az ça • sokarsak altından çıkamayız sonra ... 

1~! diyecak oldıun. Başını salladı: Peynirciliğe başladın, sonuna kadar 
- ZenginJ.er çalışmaz mı?... Hem peynirci kal... Ben babamdan bu na • 

ben, çalışmasam yapamam. Hasta olu- siha.ti aklım. 
rum. - Baban da peynirci miydi? 

- Aferin Markı>!. .. Şimdi söyle ba· - Yok.. Değildi. Amma, bir adam, 
kalım, yfrrni bin lira i'le ne işler göre- hangi iŞte ise, o işten ayrılmasın der-
ceksin? .. eli. 

Peynirci Qirağı, ustasına bir göz işa
~eti _çaktı. Sonra, ikisi de birbirlerine 
bakıştılar. 
Çırağın yerine ustası cevab verdi: 
- Henüz birşey dü.şünmedik. Mar , 

konun parası, bankada duruyor. On 
parasına bile el sürmedi. 

- Hala, senin yanında aylıkla çalı
şıyor, demek ... 

- Evlemneğe niyetin var mı? 
Görücüye çıkmış bir eski zaman kı • 

zı gibi, yüzü kıpkırmızı oldu: 
- Daıha evlenmenin sırası değil! .. 
- Kaç yaşındasın. · 
- 26 - 27 ... 
- İyi ya, tam evlenecek çağa gel -

mişsin! 

(Devamı 8 inci sayfada) 
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Yazan: Peride CelAI 

Dünkü kısmm hDIAsası )için beliren asabi manayı karşısında 
Gece saat 1k1 de Bayan aeza,' Şl§lln1n perişan bir vaziyette duran kadına duy
büyük a.partı.manıannda.n b1rlnln kapı- duğu şefkat bastırmış, genç kadın ai -
smı çalıyor, ve doktor Sım Nihad ile nir içinde titreyerek gene k:oltuklıar .. 
konuşmak ıstıyor. Doktor Sım Nihad dan birine çökmü~, ağlamıya başla • 
rob dö ıambn Ue oıkıyor. Doktor 35-36 mıştı. Doktor yaklaşarak, ellerini onun 
yaşlarında saçlarına kır düım\ll b1r a • ı d saç arına götür ü. Y.av~ yavaş okfıya-
damdlr, konuşmağa başlıyorlar. rak munis bir sesle: 

~eR~çm:~.ru 1.. 
nereye saklıyor .1 J ... 
tun da karının eli -
ne ıeçmiyor ~. 

- Karımın dikiş 
kutusuna koyuyo • 
tum. 

* Bekliyelim 
- Bir termo -

metre alsak) 
- Biraz daha '---==-=--= ......... .,,.,,,..------..; 

bekliyelim. Ha.va -
lar soğuyunca çok 
düşük oluyormuş .. 
o zaman alırız. 

- Yırtık çorapla mı sokağa çıka· 
caksm? 
- Ne zarar var, ' otomobille gide
ceğim, kimse görmez. 

Dalgm 
Uşak gird'i : ' 
- Bay telefon • 

· da birisi \>ekliyor. · 

Salona al~ 
şimdi giyinip g~li • . '\ . 
riml 

* 
Soğukkanllhk 
- Bay, bay, ÇO• 

cuk mürekkeb şi • 
şesini başına dik • 

~~.ı.....:...cıııı..---..ı~~--..:ıı....-L..._,;:;1. miş, bütün mürek· 

- Bütün ömrümüzce birbirimizi 
seveceğiz. 

- Bu kadar az yaşıyacağımızı mı 
tahmin ediyorsunuz? 

kebi içmişl 
- Bir kurşuq' 

kalem verirsjn, o • 
nurıFa yaz.ar. 

istemediğiniz ıbir yerdel. Ah hu içim- ruştu: fBfırltı doktor. Fakat bu benim ilk <f.. 
de yanan alev bir gün beni kül ede - - Bana hakaret ediyorsunuz Seza nüne geçemediğim bir arzudur. Ya ·,. 
cek L hanım, dedi. Sözlerin.ize dikkat ediniz. hancı, bekar bir adamın gece yarı1ad 

ince uzun parmaklarını kalbine gö- Ben dediğiniz giıbi iki yüzlü bir adam evine gelmenin ne kadar manalara çev:• · 
tünn~. solgun dudaklarında acı bir değilim. Sizi hiç bir zaman aldatma - ri1eceğini ıbilmiyecek kadar saf deği . , 
tebessüm kıvrılarak göğsü~ü i~:ret edi- dım. Fakat sizi bu manasız yürek ltteı- Hm. Sonra çocukluğumdan beri babam .. 
yordu: tinden kurtarmak belki akl~mdan geç- dan aldığım geniş terbiyeye rağmen 

- Beni dinleyecek.siniz bu gece dok- ti. Çünkü benim en iyi dostum Ah • annemin muhafazakar huyu gene d~ 
tor.. med Suadm kızısınız. hürmet ettiğim ilik.1.erime kadar geçmiş. Fakat siz kar: .. 

içini boşal'tmak ister gibi derin bir bir aileye mensubsunuz.. ~ııma çıktıktan aonta öyle değişik bft, 
nefes aldı. Doktor çaresiz kalınıf in .. Seza aıözlerinde müstehzi bfr ıtık ina.an olmıya baf1adım k.il. Evvela ~f;,. : 
sanların aczi ile oturduğu koltuğun yanaırak doktoru dinliyor, o, kon uf • ze kendimden bahsetmek isterfm4 • 
dirseklerini asabiyetle ııkarak di~rinin tukca ince vücuclü koltukta bir yay gi- Annem biraz muhafazakar, kadının tıı- ' 
arasından yavaşca cevaıb verdi: bi geriliyordu. Doktorun derin bir ıo- vinde, kocasının himayesinde barın wl 

- Gece vakti beni böyle sokaklara 
fırlatan derd ne müt!hit yarabbim!. de

- Bu gece çok asabis.iniz, Seza ha- luk alarak ıustuğunu görünce yüziin- muma tarafclar, kadınlarla erkekleıfı 
- Çok asabisiniz Seza ha~m, de- mm. Fakat mademki israr cdiyorau ı. deki müstehzi tebessüm iki derin çizgi birbirine karıştıran ıosyetenin aley •.' 

di. Hatta hastasınız. Sizi evinize gö .. nui, aizi dinleyeceğim. halinde dudaklarına doğru derinletti: hinde kendi halinde bir kadınmış. Hal-1 

di. türmek l8zım, istirahat etmelisiniz. Seza acı, mütevekkil bir tebeasüm1e - Şimdi boş sitemleri bırakınız buki babam Ahmet Suat -aençtijinin bit~ 
Sonra birdenbire yerin~en kalktı. Seza avııçlarile 'kapadığı yüzünü a- gülümsemi,ti: doktor, dedi. Ortada bir takım haki • kısmını Avrupada ceçirmit çok serbesti 

Büyük yangınlarm aksini içine almış çıp, doktora kirpiklerinde parlıyan yaş- _ Zaten siz her zaman için bana katler var, ve ben eizinle onları konUf· kafalı bir adam. Fakat annemle ayrı "' 
aihi alevli iri siyah gözleri gittikce da· larla h~yretle baktı: karşı böyle bir kaya gbi sert bu1un .. mak istiyorum. Fakat tözüm biraz u .. lan kanaatlerine rağmen baham evin• 
ha asabi, daha çılgın bir mana alarak, _Siz beni hep böyle anlamak iste- dunuz. Buına rağmen gözleri .. zun sürer, ve bahsimizi ay>ın keli • de bulduğu tefkat ve aevsinin yükse'k• 
kelimeler dudaklarından boğuk boğuk miyecek misiniz). nizle gözlerime bakarak sarsıl • melerle anlatacaklarım uzarsa bunu lifinden hila içi titreyerek bahsedeı. 
fırladı: Doktor cevab vermemişti. o devam dığınız günleri inkar ed•mez • heyecanıma verip, beni mazur görü • Annem öldüğü zaman galiba onun 

- Ben hep bu çılgınlıkları kimin i- etti: · . siniz yal. Bu ümid1er değil midir ki ı,; nüz. büyük yasının tesirile babam benim il .. 
çin yapıyorum doktor} - Bilseniz bu gece nasıl önüne ge- ni ayağınıza kadar sürüklüyor. Fakat Vücudünü asabi bir hareketle tek - zerime daha fazla dü,tü. O benimle bir 

Doktoo ayağa kalkmıştı. Cevab çilmez hislerin tesirinde, gece yarıları siz bir bukalemun g~bi değişiyorsunuz; rar koltuğa bıraktı. Doktorun kaflarını balbada~ ~iy@.de samimi bir. clost, b~ ?1'". 
vermek ister gibi ona baktı. Sonra si - sokağa fırlıyacak 'kadar her şeyi göze o zaman .gözlerinizden akan ışı'kla ısı- çatarak sigarasını taze]eyip, kendisini le.adaş gıbı meşgul oldu. Bıraz serpı]ıpt 
nrrli bir hareketle dudağını ısırarak alarak buraya koştum. Yarın nikahla· nan yüreğimde, bütün ümitlerim bir dinlemiye hazırlandığını görünce ken· etrafımı anlamıya başlayınca bir ka~; 
sustu ve genç kadın kendi sorduğu su- nıyorum doktor ve bu nikah olmadan buz yığını gibi eriyip, çözülüyor. Fa- elini toplamak ister gibi biraz durdu. sene de onunla beraber Avrupa seyaha•· 
ale gene kendi cevah verdi: evvel size söylemek istediğim şeyler kat artık ne olur.sa olsun karşımda gün- Sonra gözlerfoi onun yüzünden ayır • leri yaptık. Gördüğü şeyleri bana da, 

- Hep sizin için değil mi} var. Ne olur bir kere için üzerinizden lerdir aldığınız sahte rolün sebeblerini madan devam etti: gösterip, kendisi gibi hissettiğimi, :zevk 
Odada <lerin bir süklıt oldu. İkisi de bu hastasına öğüd veren hekim tavrını anlıyacağım. - Biliyorum 'ki gece yarılan böyle aldığımı görmek babamın en büyük 

şimdi karşı karşıya bakışarak sessiz du· bırakınız. Benim derdim çok başka Onu, saıbırsız bir tavırla ,durmadan apartımanınıza kadar gelişim, hiç ben- zevki idi. ı 
ruyorlardı. Doktorun gözlerinde bir an doktor, .benim derdim &izin hiç görmek dinliyen doktorun yüzü asahivetle bu- den ummadığınız bu garib cesaret sizi (Arkası var>. 

1 



27" Birincikinun 

ve İstanbulda başlayan 
Ödemişte biten güreş 

* •• 
Mülayim, Taksim gürqlerinde Yarım Dünya Süleymana danlfıklı gürq 
teklif etmİ.f, fakat kabul ettirememi9ti. Orada aralan açılan iki pehlivan 
Ödemi9te kozlarını paylatmağa kalkıttılar, fakat neticede Mülayim 

ortadan kayboldu. 

Yazan: M. Sami Karayel 

• 
Mülayim ve Yanmdünya Süleyman Taksim güreşlerinde karşı karşıya 

Son günlerde Ödemişte yapılan bü- Ödemişte yapılan büyük yağ güreş-
Yük pehTivan güre.şle~e Mülayim !erine birçok pehlivanlar iştirak et -
ile Afyonlu Yarımdünya Süleymanın rniş, bu meyanda Mülayimle Afyonlu 
karşılaştığı ve çetin bir rnüsaraadan Yarımdünya da girmişlerdir. Kara Ali 
Bonra, Müliyim:in meydan yerini hıra.- kolu daha hala iyıi olmadığından bu gü 
karak kaçtığı telgraflar}a bildirilmiş - reşlere Şlra·k edememiş, Tekirdağlı 
ti. Hüseyiın de son Taksim güreşlerinden 
Ödemişte yapılan bu meraklı gür~ • sonra, istirahate çekildiğinden Ödemi

şin tafsilatını almalk merakına düştük. Şe gitmemiştir. 
:Elde ettiğimiz tafsilatı telgrafların Ödemiş güreşlerinde baş, Mülayim 
\'erdiği mahmıattan daha heyecanlı ile Afyon?u Yarımdünya Süleymana 
\re meraklı bulduğumuıxlan okuyucu- kalmıştır. 
lanmıza aynen bildirmeği lüzumlu Okuyucularımız hatırlarlar kı; Mülfı 
gördüik.. (Devamı 8 inci sayfada) 

Bugünkü lik maçları 
-------------------* .. lf. ------------------

Galatasaray - Topkapı, Fenerbahçe - lstanbulspor, 
Anadolu - Güneş, Beykoz - Hilal, Süleymaniye -

Vefa, Beşiktaş - Eyüp müsabakaları var 
---~--.....::,.._,;__ __ ...:.., ________ ~_..,;----------------------------
Tam formunu ve şeklini bulmuş o - Fenerbahçeyi likteki yerinden oynat -

lan Galatasarayla, mevsim sonunda rnıyacaktır. 

Oldukça m~ül vaziyette olan Top - Süleymaniye - Vefa 
kapı arasındaiki müsabakanın geçen se- K tl . h h .. · 

1 
- .. 'd . uvve erı emen emen musavı, 

tı~ki gibi korku u olacagını unıı et ~ ,oyun tarzları birbirine ~ uygun bu 
tnıyoruz. b' ,iki takımın oyunu haftanın en güzel 
L~kte en ~k gol atan ır oyun~uya bir maçı olarak göze çarpmaktadır. 

tnalik ~llan Topkapı en ~k gol yıycn Lik maçlarında daha ziyade galibi-
>a'kımlar arasında bulunmaktadır. yet elde etmiş olan Vefanın güçlükle 

Norma,, bı'r ovun bu maçı Ga1atasa· · . 
r .; bıle olsa sahadan galrb olarak ayrıl -

~ay lehine çevirecektir. ması tabii bir netice sayılmalıdır. 

Anadolu • Güneş Beşiktaş • Eyüp 
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8 - .TUCCAR 
()nları rnemle -

kette, Kazoğulları 
diye tanırlardı. 

Kaz oğullarının 
arasından bir tane • 
si, açıkgöz çıktı. İ • 
neklerini, tavuJda -
rını sattı, bir koç 
para edindi. Edindi· 
ği para ile lstanbu
la geldi. Evvela iki 
sandık portakal a! -
dı, sattı. Sonra dört 
sandık aldı. Daha 
sonra tüccar oldu. 

Teklifi yapan ka
rısıd1r. 

- Çal, hani o biı 
parça var. 

- Hangi parça? 
- Hani denk sı -

kıştıran mak'nele -
rin yaptığı gibi ara
da tıkır tıkır yap3n 
parça! 
Karısı çalaı, tuc -

car dinler.. P.:.ırça 

biter: 
- Hani, der, ğu -

zel çalıyorsun . lıani 
iyi dümbelek çalan-cTüccar Keza za~ 

de Hüsameddinı. 
Tüccar Keza za • lar vardır. Onla-:-ın 

de Hüsameddın i . en iyi çalanı da bu 
şini bilir adamdı. kadar çalar. 
Ne yaptı, ne yaptı Kübik koltuğa o -
bir kaç sene içinde . . . _. . . turur amma, odada 
birkaç bin derken bırkaç on bin lıra kendısı degıldır. Yanındakı adamlar - kimse yokken ayakkabılarını çıkarır 
sermaye edindi. Bır.kaç on bin liras.ile dır... . . . . .. .. . ve ayaklarını altına alır. 
yüz binlerce liralı!k işe girdi. Yüz hın- . Tüccar evl~dır .. Ka~ısı.' ~yı ~":1~1Ş, ~- Çocuğu yoktur. Çünkü çocuk iste • 
ler onun oldu, ve yüz binlerini banka· ,yı yaşamış bır aılenın ı~ı y:tıştırı.mış mez .. hesaplamıştır. Ç<>cuğa yapılacak 
'ya yatırdı. .kızı~ır. Bu :kızın Keza zade ıle evlen • masraf, bilahara çocuktan edilecek is-

Dahası var mı? Daha da var ya, da- .mesı Mustafa ?t:Y armudunun ahlata ,tifadeden daha az çıkmıştır. 
hası olacak ya: aşılanması kabılınden bir şey olmuş - Evinde hizmetcisi vardır. Aylığı on 

Kew zade Hüsameddin, Hüsame.d • tur... . . . . ,liradır. Fakat hiç bir ay on lirayı ala· 
din Keza oldu. Hüsameddin Keza şım- Husameddin :ı<:ezanın hır ot~mobı!ı ,rnaz .. Çünkü kırılan tabak, dökülen ytJ 
di meşhur milyoner tüccardır. vardır. Otomobılıne kurulur. Elıne bır ,meği ödemiye mecburdur. Gerçi bu 

* 
gazete alır .. Otomobilde gazete okunur kadar ince hesaplara kendi klı ermez• 

.. ? d' ks' . Ok a Tüccaranı mute'berandandır. Tücca- mu. ıyece ınız.. unmaz, esasen se de bunların ~sabını tutmayı da· 
randan olduğu kart vizitinde, mutebe· Hüsam~din Keza da okumaz çünkü o-

0

yazıhanedeki katiıbin üzerine yüklet 
randan olduğu da yeleğinde yazılıdır. kumak bı~ez. . . miştir. 
S k elegı-·nın' o"nu"nde cmuteberan• Nazarı dıkkatı celbeimemek ister gı- 0 d h b .. a ın Y ı... · •• .. .. • • lbe k sa ece a er verır. 
k 1. . yazılı sanmayın böylebir ya- .uı gorunup, nazarı dıkkatı ce tme • H . nd k ld z1 k"' e ımesı . . bö 1 - anı geçe e enarı ya ı ı a 
zı yoktur. Fakat bu yazıyı hatulatacak ıçıOnt Y be.

1
yaptar.dukl k • . d 

1

seler al ..... ·~tık. onlardan biri kırıldı. İ· 
- • • w •• t omo ı o ur arı so aga gır ı - · .uu~ • bir işaret vardır .. Yelegının sag us ce· •. . . . çinde yarım kilo yoğurt vardı. 

b
. d 1 .. t cebı'ne kadar uzanan al· gı zaman gazetesuıı katlar. Başını bıraz KA 'b d h 1 k ,,,,:ıed 
ın en, so us d - t - atı er a ar.. er. 

tın kordon onun tüccaranı muteberan ogru :tur. Saga . bakar, sola bakar. 
v'inden oldu· nun en belli başlı de- ;Bana baksınlar dıye ~kar, bana bakı· Radyosu vardır: . Ve komşusunu? 

~e. . gu yorlar mı diye bakar. !ster ki şu ote> _ ,radyosu avaz avaz bılmem nereden bır 
lılıdır. . - ld - - mobilin dört yanı açık olsun ve dört ,konseri alırken onun radyosu da teker 
Yaz~anesı, en çok b~.g~ o ~gu yer - yandan bakanlar bakmıya~lar çift .teker zahire borsası haberlerini veri • 

dir. Pıyasayı oradan gorur,, pıyasa o • .. ..' .. . ' . . . rdur 
- gelir Kendisile iş gozluler, tek gozluler hep kendıs.nı yo · raya onun ayagına · .. .. 1 s t .. 

görmek isteyen bütün tüccarları yazı · gor~~n er. . . . . ayın uccar, 
hanede kabul eder. Bazısına çay ıs . Tüccar kıbardır. Kendısını kar_şılı : - Ben bu muyum? 

1 B a ısmarlamaz :e~ kat yan karısının alafrangacı uzattıgı elı Diye kal"'C:ıma geldin .. mar ar. azısm , c.1 .. , ·-:.-

hepsine sigara vermek adetidir. Ye bu oper, sonra başına koyar v~ -· ~ekler; Bu musun, dur şu paltonun önünü 
. · ustahkl yapar. Çekmecesinde ü - .fakat karısı onun ne bekledıgını anlı- aç .. Hiç .. Kordona bakacaktım yerinda 
ışı a yamaz. Tü bekl d · • · d El çüncü nevinden en lüks sigaraya kadar .. .. .. ccarın e ıgı şu ur: mi? Kapıda otomobilin bekliyor mu? 
her çeşidden bir paket vardır. Adamı- o~m~~tur. . Ona karşı kar~smın z:azik Elimdeki kalemi kaça aldığımı rot 
na göre kah iyisinden, kah kötüsünden ,hır cum1e ~.le cevab vermesı mesela: sordun, unuttum, hatırlıyamıyoruın.. 
'k ed - Berhudar ol! Sen kordonu ka"a aldıgı· nı mı söyliye-) ram er. y . . ~ . . _ 
Kafası bir tek taraflı işler, ticaret! ayud .. da. . ceksın, zahmet etme, bıliyururn. Ham 

Her şeyin fiatını öğrenmek merakın • - El ~pe~Ierın ~k olsun! yazmıştım.!~ ... D.~ek busun a~a y~l~ 
dadır. Saatinizi çıkardınız değil m\: so- Demesı, lazımdır. Fakat demez.. mz sen .. Butun tuccarlar da senın gıbı 

* olacak değiller ya!! rar: 
- Ayıp değil ya merak ettım; bu sa· - Hüsam sana piyano çalayım mı? ismet Hulusi 

.ati kaça aldınız? 
- Hatırlamıyorum. 

Lik şampiyonasının başında giden . Bu mevsim, hayli karışık maçlar - İnsan nasıl ha't111lamaz? 
takımlardan biri olan Güneşin bu ma- ,ya~ Beşiktaşın, Eyüb takımı karşı - - Epey zaman geçti. 
~ üzerinde uzunboylu duracak deği - sında kat'i bir netice alması akla en - Hayret.. Bakın şu kordona .. 
liz.. uygun gelen bir şekil1dir. Hemen her Göğsündeki meşhur kordonunu gös-

Standaro bir oyunu olmıyan Ana - hafta lik maçlarına başka başka ta - ,terir: 
dolunun bu mevsim büyük bir fevka- !kımlarla çıkan Beşiktaş muayyen bir - Ben bunu alalı tam sekiz sene 9 
la.delik göstermediği hesab edilirse ,oyun sisteminden uzaklaştığı içih es - ,ay üç gün oldu. Bugün almış gibi ha -
küçük bir farkla da olsa neticeyi Gü· ,kisi kadar düzgün oyunlar yapama - tırlarım. Dört yüz altmış lira istemiş -
~ lehine kaytletmek lazımdır. maktadır. ,ti. Pazarlık, pazarlık dört yüz otuz iki 

Beykoz • Hill l Az gol yiyen takımlar arasında bu - liraya indirebildim. Dört yüz otuz iki 

Hemayar takımlar karşısında büyük 
lnuvaffakiyetler gösteren Hilalin Bey
Coz maçını kazanmak için sarf edeceği 
~uvvet bo.ş bir gayret sayılmamalıdır. 

Hilfilin son maçlarda göstereceği 
lnuvaffakiyet hem kendi vaziyetini i
Yi bir şekle sokmuş olacak, hem de di
ter talkımların yek.diğerlerine yakın o
lan dereceleri üzerinde büyük deği • 
tiklikler yapmış olacaktır. 

F enerbahçe - lstanbulspor 
İstanbul lik maçlarında liderlik e -

c!en Fenerbahçenin bugüne kadar mu
hafaza ettiği rnevOti hiçbir suretle sar
&ıbnaması için her maça büyük ehem
ltıiyet vermesi lazımdır. 

Büyük sıkıntılardan sonra takımın 

ltuvvetini eski vaziyete kadar getire • 
bilmiş olan İstanbulsporun durup du
turken Fenwbahçenin başına iş a -
~ıvermesi Iik maç1annda her zaman 
~klenen sürprizlerdendir. 

Güzel ve açık bir oyun güç te olsa 

Junan Eyübün daha ziyade müdafaa- lira verdim ama bana gene dört yüz 
ya ehemmiyet vermesi Beşiktaşı hayli ,yirmi dokuza mal oldu. Üç tane geç -
sıkıntıya sokacak bir oyuna mecbur e- ,miyen tek liralık varoı. Onları da dört 
decektir. yüz otuz iki liranın arasına koymuş -

B. takı mları arasındaki tum. Herif farkına varmadı, ald1
• 

d .. k .. I Gazete Gkuyorsunuzdur, sorar: 
Un U maç ar _ Buhrandan bahis var mı? 

İstanbul lik şampiyonası B takımla- - Ne buhranı! 
rı müsabakalarından bir kısmı takım· _ Ne buhranı olursa, olsun! Ayıb 
Jar gelmediği için yapılamamıştır. değil ya merak ettim. 

Galatasaray, Topkapıya, Güneş te Çünkü buhran demek, onun için ka-
Anadoluya seremoni yaparak galib .zanç demektir. 
gelmişlerdir. Kazanç yolu açık mı? Kapalı mı? 0-
Kadıköytle yapılan Fenerbahçe - İs- ,nu meraık etmiştir. 

tanbulspor B takımları maçı 4 - O Fe- - Ticarette doğruluk esastır. 
nerbahçenin lehine bitmiştir. Der .. Bu formülü öyle ezberlemiştir 

Hilal - Beyıkoz B taıkınılan maçı <la ki, söylerken mapasını bi1e düşünmez.. 
4 - 2 Hilalin ga1ibiyetile neticelenmi'ş- Manasını düşünmediği için de söz ağ
tir. zında iken doğruluktan ayrıldığı va . 

Şeref stadında Vefa ile Süleymani- kidir. 
ye karşı11a.şmışlar, Vefalılar ikiye kar- - Tüccar hile yapmaz! 
şı üç golle galib gelmişlerdir. Bu stad- Der.. Bizzat kendisi kat'iyyen hile 
da oynanacak Beşiktaş - Eyüb maçı yapmaz. Çünkü balyeleri istif eden, 
Eyübün gelmemesi üzerine yapılama- ,sandıklan dolduran, ve bunları yapar
JIU4tır. a.ken arada sırada hile tarafına kaçan 

Biz niçin zevcesiz, 
Onlar niçin 
Kocasız kalıyorlar? 
Bir müddet önce (N~in evlene • 

miyorlar?) mevzuu etrafında bir 
anket yaprnıştık. Bu münasebetle 
Ankaradan bir mektup aldık, bir o
kuyucwnuz Bay (Iİ. Özan) anketi • 
mizle yakından alakadar olmuş: 

- Suali kızlara değil, erkeklere 
sormalı idi, diyor. Sözü kendisine 
bırakalım. 

ı - Hayata atılıruf bir kızla eTlenmet, 
mes'ut olmalı: mühim bir me3elt tqkll tt
mektedlr. Çünkü bunlar aldıtlan maaııa
ra dayanarak kocasının ufak bir hareketi 
lı:eİıdlslni sinirlendiriyor ve nihayet adam 
sende bir lokma elemek değU ml nlye tah· 
rını çekeyim? diyerek tendi havasında 

gidiyor ve böyiellkle günün blrinde mah
kemeli oluyoruz ve aynlıyoruz.. 

2 - Blr kızı lstedlnlz ml alacağınız llk 
cevap: <Ne memuriyette, maa,oı kaç)tır? 
Acaba evll mi, huylu mu, huysuz mu sorup 
aramıyorlar. Maaşı dolgun oldu mu 
mesele tamamlanıyor. Atalar sözüdür: 
(Boyu soydan almab, k~peği mandıradan> 

derler. Biz beklrlar evlenmek ı.stuek alc· 

aoma tadar evlenebUlrlz? Fakat bizim ara 
dığınuz kız b11.e her zaman için sadık ka• 

lacak bir 1aradılıfta olmalıdır. 
Beklrlık bayatından memnun olan hl9 

bir kim.le 7oktur d.lyebnırtm. Ağzımızdan 
ber nelcadar (beklrlık ault.anlılt, gez yü .. 
rü tanp.nım 70k) pbl sözler çıkarsa da 
bunlar emin olunuz t1 kalben söylenen 

16zler dellldlr. 
Burün ber beklr saadet ~e ne§'e verlcl 

bir yuva kurmak emelindedir ve bunun 

lçln çalıfır. 

Beklrlara nrgl konulmasını, fuhulla 
allkadar olan kadınlann ıssız adalara SÜ• 

rülmeslnl arzu eden tızlanmız bunu böy• . 
le söyleyeceklerlne akıllannı baflanna a .. 
larak Ulı: kısmeUertnl geri çevlrmeseler 
bepsl mes'ut ve bahtiyar olurlar. Bugün 
evlerinde bekA.r olarak oturan ltızlanmı• 
zın yüzde yetınış belini yirmi, yirmi bet 
yaşında kızlar teıkll etmektedir. Bunların 
bidayette kendllerlnl dirhem dirhem sat· 
malan, §imdi blzlnı de gram gram alma• 
mız onlann kocasız, blzlm de tarı.sız kal
mamıza sebep olmaktadır. 

3 - Hayata atılmamış, anneslnin dlzi· 
nln dibinde bir kızla evlenmek en iyisi ... 

Ne yazık t1 böyle kızlar da az bulun· 
maktadır. Ne J&palım h\z de buhıncavr 

tadar çallf&calıa 
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istanbulda · başlayan ve Odemişte biten giireş 
............ 1:1 -. 

Piyango zenginleri neoldu 
( Baştanlfı 7 lnoi sayfada) ğum zaman dura ka1mıştım. Ve Afyon hem de Süleyman reddetmişler ... Tak- (JlaP.anfı 8 mcı ..,,.._) nşırsum. Çırağmnn 20 biıı lirası vaı-

yim ile .Afy{)nlu Yarımdünya Süley • lunun bu teklifi kabul etmediğine §8§- sim güreşinden kalma asabiyetle biri-ı - Param okluktan 90nra, ne zaman nuşl.. Yüz bin lirası olsa ne lazım 1" 
man arasında son Tmiıp serbest gü- makla beraber vazifan icabı güreşin birlle kapışmışlar. o1sa evleniriin. Şimdılik acelem yok. lir ... 
ı:eşlerinden beri hasmane bir wziyet ne olursa olsun ciddi olmasına taraf- Güreşin ilk daldka1arında MülAyi • - AlacaPı kmn ,..,;Jn olmasını Bahtmı, söz uzayacak. Peynirci 
hasıl olmuştur. tar olduğum için bt'i)'yen müdahale min çekingen gilreftiği görillJnüş .. Hat ister misin? rağile biraz daha konuşacak olsam, 

Taksim serbest gür~erinde Müla • etmemiştim. Yalnız; Suyolcu Mehmet ti, Süleymanm dalmaD'arına mini. ol- Kıs kıs güld6: tasile boğaz boğaza geıeceğiz. DiikkW 
yim. Kar& Aii ·ve Tekirdağlı Hüseyine pehlivanla, Gümrüklü Cemal pehliva mak için dalına korunuyormuş ... Sü • - Dı.. 'Bak•bm... dan çıktım. Adamcağız, arkamdan bJ\ 
karşı hazırlanmıştL Yüzde yüz bu peh na meseleyi anıiatuufbm. Doksanlık el leyman, bilMds güreşe giriyor, hasmı- Çırak Maıtm, belki tle ıtmdiden lA mırıl mırıl söyleniyordu: 
livanları yeneceğini 7.8llnediyordu. kıi kurt Suyolcu Mehmet Pehlivan ile, na mütemadiyen çift paça dalıyormuş. kendine ızygun bir hayat aıbdaşı - Yirmi biiı lira kazandı diye ço • 

Kara Ali, kolu salkat olduğundan gü albmşhık Cemal de fU cevapları ver- Bir aralık, Süleyman MülAyime tek peyleu>işti Fakat bunu açığa wrmak cuığu, ~zı. yiyecekler yahu!.. 
reşe iştiralk edemiyeceğini ilan edince, mişlerdi: rar çi!t paça dalmış, Müllyim de bo- istemiyordlL O da. blfjka zenginı.r gi· Ali Akıncı 
Tekirdağlı Hüse,Yinle karşı karşıya kal - Bırak! Karışma..· Süleyman bu gl1 yundurukla mukabele etmit ve Süley bi sır saklamasını öğremnlşti. 
mıştı. Bu güreşlerde başa güreşecek reşi bilmediği halde, Mülityim onu ye manı boğmağa başlamıştır. Halle, Sü- Ustası bir aralık, her ruw1aa dile Kumkapı Çocuk Esirgeml 
Afyonlu Yarımdünya Süleymanla, A- nemez!.. leyınan taran olarak bağırmağa başla geldi, ilk ve son söz olarak: 
rüi hiçe sayıyordu. Bütün gözü Tekir- Benim kanaatim~ te böyle değil- mıştır. Bilahara; boyundun*taıı kunu - Bizim Marko alDtlı çocuktur! de- Kurumu Kongresi 
dağlı Hüseyıinde idi. Hüseyin de, ser- di. Hiç olma1Ba biriDd devre içinde lan Süleyman, olanca kuvvetile hasmı di. Qocut Esirgeme Kurumu Kumkapı-·"·--
best güreşi az bilmesinden dolayı, Mü hasmını bir tarafn>daı1 tutup yenebile na tekrar çift paça d~lmı§ ve bu sefer - Ne cieilı* istiyomm? diye 1Dr - 11 ne - t37 senem tonıremıı eneat 
}ayim Türkiye serbest güreş baş peh- cel«i Müllyimin ild paçasını da eline gec;ir dum. ,apmıftır. Toplantıda yeni ldare beJ"•• 
livanlığını kolaylıkla elde edebileceği Bir aralık peb?ivanlarm soyunma o- meğe muvaffak olmuŞtur. Müllyim; Milfiıem bir cevaıb 'ftldl: Şevki sast>lr, Mediha Mmaffer B&Jlll. sır 
ne zahiptı. dasına gitmiştim. Müllyim soyunmuş bu mrlu oyunun "V'el'eCeği Aklbeti an· - Hesabsız it yapmaz o... ntı Koııguç, Yani Şeker, JC&drlye Jlrler, ti". 
Güreşler başladığı .-man, görüldü bir köşede söylenip duruyordu. Afyon lar anlamaz dönüp yüz üstü kendini Ma.rtro da ustasmı tudik etti: n balıla_ Nurl Arın, Mlbal. BaJAhaddJD 

ki; Mülayimin d~noeleri hep bpştur. lu da soyunmuş bir kQşeıde sessizce o- yere 8tmııf, ve bu suretle Sille~ - Ben, havaya para harcamamı curıar, BilseJln Tutlut. Dottor ıoııısarc.,,,,,':) 
Atılan lkur'ada Afyonlu Yarımdün • turuyordlL Rengi asabiyetten sapsan Miftiyimi altına albııştır. - Kendine bir ev almağı da düşün- Jedet &uııırıara ... kuaJa gidecek m"-ıl~ 

ya· Süleyman, Mülayime Adapazarh olmuştu. Müllyüıı, ~ıta bir parça kaldıktan medin mi? 
Aııif ıte Tekirdağlı Hüseyine düşmüş· Milliyim bana se.ımdi: sonra, ten donenık, tek paça ayağa - Bekir adam, evi ne yapam... AaD oıarat. 1111h11D Resl!d. JlaUl Omte& 
lerdi. - O, giHeşe mi çağınyonlUD be kallqnap muvaffak olmuştur. Nilmyet ustası, camh dolabm arka- Jedek mtlm8111l oıu.ıı: IDUbap oıımmlllll'ıı, 

Mülayim, dünyada bir kere olsun mori... Ayakta bir iti boğuştuktan sonra, smdan, uzayıp p!en bu koımpnamı - cllr. Biti .,-.u idarenin m .. 111 ~ 
serbest güreş yapmıyan Yarımdünya· - Hayır, dedim. Diba bet ondaki- Süleyman bu sefer hasmını çapraza a- m, bir nihayet wım• arzusunu; duy· dDmlt w bir ...ak t .. ptıuı anw.,,. 
yı üç dört dakikanın içinde yenebilece kanız var. Bu aralık lılüllyim lAfı ben !arak tekrar bastırmış cŞak• kündesi· du: • rar 'f'811lmlttlr. 
ğine kani idi. den alıp Afyonluya çevirerek: le açık d~ürüp yenerek temennayı - Gueteye J'BZ'l•cak başka Bmllll· Konlrede. ııemmıte DruUJacU 1ı1r Jır 

Mülayim, güreş minderine ç*ma - - Düşünme be mori Süleyman! .... basmıştır. İşte; kızılca kıyamet te bu· ye blrnactı gallba!.. Marmıun 20 bin DDJa muhWn fakir oaeaJdU'm& ,... ~ 
dan evve'I sevincinden ağzı kulakları- Olacaık ne ise olacak!.. diye bağırmı~ radan kopmuştur. Yendi idi. Yenmedi lira parasından me ne ... ~ - rBmall meıw JMlwnlm ... ba mllftM ~ 
na vanyordlL Çünkü; ~ he- tı. idi. Oldu idi, olmadı idi gürültüsün - nım ki.. rlllllll w a.. lıDDgreslu anedJJmMI _., 
men yenecek, ve Hüseıyinle ~ ye Süleyman kema!1 dldllıetle muka - den aoııra; Süle,aıan kızmıt. ahaliye Bu miidabıleye benJm 1erimde bq-~. 
rinde olarak karşılaşacaıktL Yat gdre- bele etti: meydan yerinden çekibnelerini, hasuıi kası oIA. belki de kızanlı. Fabt ben • --.....--
ti olmadığından Tekirdağlı Hüseyin, - GöriirsOn meydan yerinde mezar le 'tekrar tutuşacağım bağırmış... gübneğe başladım: Metresi yaralamanın cazuı 
Arifi kolay, kolay yenemiyeceğinden taşı oyununu!.. Halle, Süleymanın bu merdane söz - İftihar etaene .• dedim. 20 bin Ji. . . . . . 
ltarşısına nefesi düşük olarak gelecek· Ben şaşıı:mıştmı, otuz iki senedir gü len karşısında meydan yerini terltet- ra!ık 9D'8k lmnamyol'IUDI.. Piyasada Metresı. Diôıitrtyayı yaralama!'*"' 
ti. reş içinde yaşadmı ve güreştiğim hal· mişler ... Güreş tekrar bqlamJf ... Saat· aenden başka. bu şerefa ermif kJmse suçlu marancoz T &D&f oihı Yanı 1"' 
MiilAyimhı bütün dilşüncelerinm Ak de Silleymanm MülAyime söylediji o- lerce 8ilimüş ve Mpm karanlıjı bas· var mı? pdan mulıakeme.i nelıiceeinde bir '*' 

sine· Tekirdağlı Hüseyin A1'ifi tam ser yunu bilmiyordum. Mezartaşı oyunu DUi, bilmecıburiye pehlivanlan berabe Kaşlaruıı çatıll: • ne, 9 ay, 10 etin hapee mabk6m,; 
• best' güreı ıtelmiğine uyawı bir suret- da ne oluyordu? re ayırmak med>uriyeti bisıl olmuş, - Siz, berkeldn işine gücüne ne ka- muftur. 

te saltOdm aşırdL Mükemmel töprii MülAyim, dayanamadı sordu: fakat; Süleyman W'iyyen muvafakat 
kurarak hasmını mtilnde taşıdıktan - Mori memr taşı oyunu da ne o- etmemiş. .. 
sonra a.tiine dönüp flııl daHrada tıs· luyor? Afyon oyunu mudur bu be! Nihayet; ertesi ıiinü tekrar tutuşma 
kıvrak yendi Süleyman cevap verdi: lan ve güreşi ayırt etmeleri prtıyle 

.. . . . . - Görürsi1n moriyi de, Afyonu da, ahalinin ve .ileri gelenlerin zorile ilti 
Mül!yım; Hilseymın bu muvaffakı .. me-zar taşını da minderde!.. peb'livanı biribirinden ayll'D'll§lardır. 

yeti karşısında irkilmiftl Sıra, kendir Ben, doğrusu Süleymana acıyarak o Herba, evlerine çekilmiş, Milliyim 
de Afyonlu Yanmdü.nyaya getµıce; radan aynldmı. Ve meydana geldim. ile Sül.eymamn bu kırasıya olan güreş 
elaltından Afyonluya haber yol'famış· Biraz sonra; Müllyiml'e, Süleynµın da lerinin neticesini münakaşaya başla -

llili~:~!P'f.. ~ .~ · ı.... ,:: ._ ~ere ~ıltar. ımt ve •babı olacak ,aüreşi merakla 
- EAer, ısterse ketiaısını çabuk yen . . lH!')'l'etmek için edıenden döşeklerine 

mem! .. Yaran saat sonra, mağl4p ede ..._Afyonlu ilt elde~ yattı. Elleri~ girmiş ... 
rim. ,.. .. L ... lr.~. Arü gibi' iki dakikada "e- ayaklarını toplayıp bır mezartaşı gibı .n ... 11 babl . .. d 

'l''·•nAu, ., mind n'lıandı Vi .. . niha ~ sa eym gureş mey anını 
Dilmesi kendisi için iyi olmaz. Danışık . ere mı 7.~: e ~ ye- doldumıuş.. Cazgır, Mülayimle pehli
h oynaşalım. il&h... t~ kadar M~y~ -~tı, kmter i- vam çağırmağa, davullar zurnalar öt· 

Afyonlu Süleyman, Mülayim tara • ç~ ~~, .. bır ~lu Sül~ bu meğe başlamış.. Meydana çıka, çıka 
tından kendisine haber getiren zata fU ~~nı. ÇÖ1Jemedi. Ve yenem~ •. Ne Afyonlu Yarımdünya çıkmıf. .. Müli _ 
yolda cevap venpişti: tice ıtibanle puvan besabile galip ilin yün, yok!.. 

- Ben, serbest aıi- nedir bilmiyo olundu. Nfha.-+ ... ,fil. .. · · Öd 0 --. Ben de M:na..;- ...... vaki ~ ..... a.ı ayımın gece yarısı e 
nmı. MüllYJm ustasıdır. Böyle olduju .. '. ~,,MM~ 0 t ~dık mişten ~ğı anlaşılınca Süleyman 
halde, kendısile ciddi gl1reşecellm, ıek :ün ~n111 bılmediji Afyonlu Tür • Galip ilAn edilmiş .. 
lifini nddedeırim. Ben, yenilmemek i- Afyonun mezutaşı oyunu var· Okuyuc:Uılarmı, ne denıiniz bu ife' 
9n acemice tutacağım, bakalım yen • mJt!.. M. Sami Karayel · 
liıı de görelim! · Ödemiş gilreşleri miüıasebetile, hiç _v ______ _ 

Afyonlunun bu mubbeleaiııi ıato .. kimsenin bilmediği bu geçmiş vak'ayı Kırkagaç hususi muhasebe 
ren vasıtanın Müllyimden aklılı ce - yazmağı işin bir mubddemest bulunr dairesi 
vap ŞU olm.ıştu: duğunu anla4mak tben: yazdım. • 

- P~; ben ~endisinin şerefini mu· Şimdi, bakınız, Ödemiş güreşi na • · Kırka~ C!"f us~sı) :- ~usus~ mu-
haf87.B içm teklif yapnıştun. Öyle ise sıI olmuş: Yarımdünya ile başa kalan hu~ idareaı muıtakil bır bınaya 
meydan yerinde görüşüriiz. MülAyimin arasına girenler olmuş, ve nakledilmiştir. Memur Amir Doğan 
Doğrusunu sö,demek 2lzmıgelirse; başı, şlke bir güreş}e payl~lannı idare İflerinin mükemmelen yürümesi 

ben bile, bu mükllemeye agAh oldu - söylemiş, bu teklifi hem Mülayim ve için çok çahtmaktadır. 

" so.. Posta " nm edellf tefrikası: 71 bitirdikten aonra maaaaının çekmesin- maktan batka bir İfim blmadı. flP az kazanacağım. fakat ..adeti ~ 
den bir mektup çıkardı. Ve kelimeyi Bir sigara yakarak dumanını derin lacaiun. 
zihnine yerlettirerek dikkatte ve tek- derin içine çekti... B8f1Jlın içfoe ser • Kapı lıa&f bir aıcırtile açıfdı. ~ 
rar tekrar okmnıya batJac:lı. aemletici bir buiu yayıhmtb. Bir daki- elinde bir zarfla yakl~ • 

«Sayın beyan, ka gözleri kapandı.. düfllle!Dek için - Nediri' Ne istiyorsun Oamaıı) 
« Bundan evvelki mektubumuzda masaya dayandı: ıonra büyük bir a • - Efendim, birisi bu mektubu f" • 

«yazıh .,ardarla firketimizde çahfJ118yı zimle kalemi etine alarak yazmağa tirdi, Bay Taylanın eline veriniz cı. ' 
Yu•nı Muazzez Tabaln Berlulnd üabut ettiğinizi bildiren..... tarihli bafladı. eli. 

«mektubunuzu aldık. * - Peki, fm&Ja luakl 
- Bir defa daha elini bapma koy, aöieü bınçkınJdarla bbanmfb: « Yol mura& için aize pmta ile elli Ekrem MuaDAnı.n bot biroauna .... Odacı 91mktan 90Dra tembel w iJ' 

)'a'Vaf yav9:'. aaçlanmı oqal -:-- Onum daha mc.. hiç sönniye- ulira aönderiyoruz. karak aü)ümaüyordu: tebiz bir elle zarfa uaadı. 
- ~lı~ ban.a «eYet» O. ve artık cejim. I . « Bir an evvel oradaki .if1eriniz! bi- - Saat dokuz buçuk; içim .içime -Gen bir • mektubu ~ 

bu azap dinım, bir daha aynlmıyalım. Açık aazlerinin iki yanından ıımn «tirip yola çıkmanızı rica ederiz. Ha- sıimadığı için ben erken seklim; fakat Kimci e ba:""ıye 0 

- Bir defa daha ıözlerime bak Ek· ya9lan silmeden f8fkm pfkın etrafm.r «reket aününüzü eYVelceden telsrafla o, 10n dakikaya kadar .oluk kanlıhjı- F.:: acaM ___ n.a___ __. 
'rem L..L- d L~'di- _L L-b'l lam • . • .. - --L Ma t WUllUUll 7'ı11llDJ tanı,.~.:. . . ......,.or u. <<ou r™ 1U1 ı o. am...... ıatu- nı ve metanetini ptanıa:&... irur bi . içinde be • ~ 

- Y ar~n tam saat onda aeleceksin. - lssız evimde bir aece met'ut ol· «yonµnda indiğiniz vakit bia telefon· Muelll muayyen aatten IXr aniye evı- d! ~y~ trafı ~etekler ~ 
aalun aecıkme Mualll. •• Bu ~ sa- dum; fakat bu gecenin üstüne günq <da haber verirseniz derhal bir otomo- vel kapıdan içeriye tıbmiYecek, bili .. uru' k e ·S:ı ..!~hk Oıf1J 
baha ~ d~~ olmamak için hep ya- dojmıyac:ak... Yarın uzakiarda, çok ubil aönderip aizi aldınnz.» yorum. ~~ emWı_ oya zı 
nnı d~gım. uzaklarda olacaiım. Kağıdı tekrar çantasına koyarken Bunu bildiiim halde gene helecan • gr kap . .. . . . . oiJf.. 

Keaık bır çocuk aeai hıçlanldar ar.. Bunu diifünmek birdenbire iradesi· kendi kendisine aöyleyordu: dan bOğularak bekliyorum. Ekremın ~etı zarfa ~lmif, 
11nda: · ni k~mıfb. Hemen yatak odasına - Sabah çektiğim telgraf firkete iki yanbsıne aruındaki kapıyı kapı- açacak ~u~ti ':e ceeareti bile ~ 

- Yann sana cevap vereceğim Ek- kOfhı. iki üç varız yanyaııa dizilmit varmıt olacak; artık geri dönmek .im- yarak odaaına girdi ve dütünmemek madan ustunc:leki yazıyı tekrar 
rem ~ orada duruyordu, alel&cele ve hemen kınsız.. kendimi rüzgara bırakıp Iİ .. için ifierile uir&fmak mtiyormut aibi okuyordu; 

Dıye mırıidandı. timdi kaçıp Piecekmit gibi muaııın deceğim. muuı batına oturdu; fakat önünde «Bay Taylan * üzerindeki öteberitini de bir küçük Etrafında bir teY arıyormUf gibi bot yığın yığın birikmit kağıtlara göz ~ • • • • • • Şirketi Genel Direktöril. • •• 
Cenç kız Eluemin mermer mer .. çantaya yer)qtirdi. ve ümil'siz gözlerle odanın dört huca- dirmek ceaaretini bile bulamıyarak Gülmeye benziyea bir luçlunk ~ 

divenleri indikten sonra bahçenin Sonra yemek oc:luına dönerek or • ğını arattınyOl'du. bunları tü eJi1e kenara çekti. muzlarını sanb : 

kumlaruu çiğniyerek alır aiar uak\a- talıjı topladı. - e.,ka yapacak bir teY var mı) -ÖmrümGa en cüze1 aıenelerini bu - Bay Taylan ••• Onun için 
flUI adımlarını bir dalcilr• dinledi. Göz- - J3edia d&nd6iü vakit buramnı Hayır .. bütün hazırlıklarım :bitti, iıti- '91ıtlann üttlne eii)erek YJPrattım. Taylan» hqb bir fCY olmak • 
leri alnından. ~rla~ çıılrae-lmut P>i brmabn,.k cörüne ne cler1 famı yardım, 8ediqa mektubumu ç;ok çahfbm, çok kazandım ve m•'ud sGIGns bir baplmif ~ ...... 

.. ılmı" ellen ileri,. doira an•""ft 88tGa banlmı linhli bir phaklMJ. slndenlim. ~ ~ EhMM ,..- ......... Aibk IMmclen wara u:,.. ~ 
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- Yedinci kısım No. 6 _ _ _ 

Al PASA VE SUR.İYE Yazan: Pierre Mille Çeviren: Nurullah Ataç 

ı C E 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Baron Moule'iln asatet wıvanı da, di. 
serveti gi'bi, sırf kendi dirııyet.inin e
seridir. Annesinin ismi Adele Baron'= 

Alacaklılar bekler. Sizin büyüH 
·r mirasa konacağınızı biliyorlar yal 
- Baıbam iJmıi mirasından mahrum 

edeceğine y€min etti O ~ j'2P~ 

Tevfik Paşa Londradan şaşırtıcı 
• 

haberlerle Istanbula gelmişti 

du. Oğlu, zamanımız insanlannın ya
rattığı bir modaya uyarak bu ismi de 
lbabasıınınkine ilave etti ve kendini 
Baron- Moule diye tanıtıtL Sonra ilk 
ismi küçük harfle yazıp aradaki hat
tı da kaldırdı. Böylece herkesin naza
nnda Monsieur le Baron oldu çıktı. 
Bir gün bana: 

O zamanlar memlekette otoriter bir hava, harp zamanlarına mahsus örfi bir - Akıilı bir adam bayatta her iste-

zihniyet hükün1 sürüyordu. Bizim gibi nazariyeci sivillerin sözlerinin büyük bir diğini yapabilir! Dem~. 
ı k.k b d.I d• - Evet, dedim, kanun dahilinde her 

kıymeti olmazdı. Bunun için Cemal paşaya söylediğim fikir er tet ı ile e ı me ı şeyi.. 
Bir vakitler Hürriyet ve itilaf- l Suriye ve Arab naayonaliaderini tid • - Hayır, dedi, kanunun yardımı ile, 

çılarla !hareket etmiş, ayni za ~ detle tc'dib etti ve onlarla Türklerin Meseli ben, ev'latlanmı mirasımdan 
manda Fransızlarla da gizli temaslar aralarında yeni uçurumlar açılmasına tamamile mahrum ebnek niyetinde -
yapmış olan bu Zehraviyi, Aliye di • ıebeb oldu. Suriyenin müdafaasına yim. Tamamile! Bir metelik bile bı • 
vanı harbine a,mak için Cemal Paşa Suriyeliler hiç iştirlk etmediler ve her raJonıyacağım. Hiç biri de kendisine 

.. k Tu .. rkün aı t -kt.. S · 1. alaka ~erilıneğe layık insan değil. bir kaç defa Talat Paşaya müracaat e- yu r ına ÇO u. urJye ı ve 
derek istemi", fakat, o da bir ayan a- Arab bir takım caize dütkünü dalka- Büyük oğlum Roland, aptalın biridir. 

T k : l C af O kadar aptaı ki bir edebiyat müki-
zasını, hal ve tasfiye edilnüş bir me • vu ınsan ar ~mal pa~ın etr ına fatı kazandı: Dolandıncılıkla şöhret 
ıele için divanı harbt, teslim etmeğe t?lanı~ ona kasıdeler yazdılar ve o da bulsa bu kadar haysiy~ime dokun • 
taraftar olmamıştı. Günün birinde gun gelıp de artık. oradan uıulca. aıyn- mazdı. Kızlarundan biri, J acqueline, 
Zehravinin çalyaka Aliyeye gönderil- hp çıkmaktan bafk.a yapacak bır teY biliyorsunuz, fena yola saptı. Öbürü 
diğini duyduk. O zaman kuvvetle ri • kalmamıf olduğunu anlayıncaya kadar de rahibe oldu. İkisi biribirinden fark 
vayet edildiğine göre Zehravi, Talat &endisini bu müral kaaidecilerin yarat· sız .. 
P~aya rağmen Enver Paşa tarafından tıklan tatlı havanm içine terk ve aynı - Ama kanun 

- Canım, nasıl yapar? Kanun var ..• 
- Siz babamın ıne adam olduğunu 

bilmezsiniz! 

* Baron Moule mahun ağacı, pelesenk 
ağacı, daha bilmem neler almak için 
geçenlerde kalktı, Güiyan'a gitti. Bu 
çdk karlı bir işmiş... Gerçi o a -açlar 
Güiyan'da da pek ucuz değildir ama 
orada ağaçlar, kürek mahkfunlarına 

'kestirilir ve mahkfunlara istihkaklan 
nın ancak yarısı verilir ... Fakat Ba • 
ron Moule, oralarda beri-beri hastalı~ 
ğına tutulup hiç beklenilmedik bir za 
manda, henüz genç denebilecek bUı 
yaşta ölüverdi. 

Noterde vasiyetnamenin okunacağı 
gün Raoul, !kendisine refakat etmemi 
rica etti. Kendisinin hiç ümidi yoktu;, 

- Göreceksiniz, göreceksiniz, diyo!' 
du, babam bana, kız kardeşlerime de 
hiç bir şey bırakmamıştır. 

- İmkanı yok, dostum. Böyle şeye 
kanun müsaade 

jandarma vaaıtasile yakalanıp sevke- yolda devam etti. Fakat, bir müddet var. Kanunen ev-
dilmişti. işin hakikatini bilmiyorum. tonra ordu, ordu gnıpu gibi büyük lef- litlannızı mira • 

Yarmki nushamızda : 
Yalnız bildiğim tey, Zehravtyi Ce- kilit iaimleri altındaki askeri kuvvetle- aınızdan mahrum 
~ Pa"anın çoktanberi istediği, fakat Timiz, yalnız bir kadro gürültüsünden edemezsiniz ki ! T ahraz prensesi 

T iba k 1 d il h " - Ancak dörtte Talat Pauı•nın vermedig"' i idi. Neticede · ret a ınca, taarruz eğı , atta mu-
,,_ k l birinden mah • 

Enver Pa~nın ısrar ve onun da mu- dafaa uvvet eri.miz de eriyip en kuv-
Yazan : Kadircan Kaf lı 

r- rum edebilirsi-
vafakat etmiş olmuı ihtimali de var• vetli ordunun tüfek aayııı bir kaç bine niz. _ ------------
dır. Fakat, hare.ket haklı ve aiyaseten inince, bu büyü\ isimli ordularımız sa- - Tamamından manrwn etmek isti 

etmez. -Oçünüz de 
onun meşru ev .. 
latlansınız . O 
vasiyetnamesin • 
de ne istemiş o • 
lursa olsun, ka ,, 
nun size hakkı .. 
nızı verir. 

elzem d-L1• olsa, onu takiben Suriye, de İngilizlerin deii], yerlilerin de ta • tedi- -aıı yorum, is · gimi de yapacagım. 
Filistin ve Hicaz idareeini başka bir arruzuna uğradılar ve zannedersem bi- * 
tarza sokmak, siyaaeten de, askerlik zimkilere yerliler, yabancılardan ziya- Fena yola sa?IUŞ olan Jacqueline"i 
balnmından da çok bayırlı ve faydaL ... ~evlik..... . . de zarar verdiler. de, rahibe olan kız kardeşini de tanı· 
olabilirdi. mıyacqına dair teımnat Venll1fti. Tev- Hullaa, çok batana ve yarabcı ka- mam ama Raoul'e mu'habbetim, hat-

NİÇİR ıumuuk bir siyaset fik pa~nın l~anbula ıetiJdiii bu ha- biliyetleri olan Cemal pafA, Suriyeyi- tl biraz da hürmetim vardır. Bir fiir 
-:-r-etmer ber, fn11herenın korktuiuna 'Ye zaafına büsbütün ~ka bir aurette idare ede- mü.kifatı kazandığı doğrudur: Beş yüz 

takıp 1 bir allmet olarak telilli edlmifti. bilirken ıeni• bir ıörüf yoksulluğu, frank; yani babasının evindeki aşçı ka 
Günle.den ~r sün. Kudüate Ce~al Zannedenem bu telakki, Kanal taar- büyüklük hülyuı ve prur yüzünden, dının her ay, ufaklık üzerinden ~'aldı· 

P8f8Dın karargalu oZan Avgusta Wık- ruzu planla.nnın ıür•atle yapılmasın • otoriter ve ııünü aün eden, yarını dü • ğı paranıın yarısından bite az. Babas1· 
toriya müeaeacainin bU köteainde Ce- da amil olmuşı bulunduğu P>i itlerin tünmiyen ıafil bir iman P,i hareket nın dedlği gi.bi tamamife aptal olma
mal pap ile yalnız kalmıt bulunduğu- dar bir bakıf zaviyesinden aörülmeai- etti ve Suriyede Y-urkün en siizel Y• sı kabildir. Ben fiinien anlamam; an· 
mm bir ıırada kendiaine bu fikirlerimi ne de çok tesir etmiftir. canlı ltuvvctlerini para, vasıta ve insan cak geliri olan adamlara yakışır b!r 
tefrih Ye onu bu yola ıitmeğe tefVik Her ne olduysa oklu, Cemal paşa halinde mütemadiyen eritmİf olan ta - meslek olduğunu bilirim, işte 0 kadar. 
etmiftiın. ccBunun en büyük bir faydası Suriyede otoriter bir aiyaaet: takih etti. lihaiz bir kumandan oldu. Arkan var Geliri olan şairleri, zengin hanımlar 
ela tudur ki, diyordum, eğer bir gün evlerine yemeğe davet ederler ama 
aelir, mailab olursak hiç olmaZIMl Su- G k. b l d k l bunun için de bekar olmaları llzun-
riyediler, muhtariyetlerini bizden al- eçe R l U macamız Q QZQRQR QT dır. Halbuki bizim Raourun kansı da 
fDlf olurlar ve ha muhtariyeti bizimle (Dünkü nüshadan kalan kısım) 1 OS Mehmet, Afyon Cumhuriyet ilk • vardır: babası tarafından aptal adde-
beraber harb esnasında bizzat müdafaa MÜREKKEPJ.J KALEM mek. 126 Oriıan, Tokat P. T. T. mer .. dilmesinin sebeplerinden biri de bu-
etm~ bulunurlar. Bu sayede, ilerde Beyoğlu birinci mektep 3/ A dan 61 kez memuru LUtfü oğlu Fevzi, Lüle- dur. Sevimli, güzel, fakat meteliksiz 
onlarla bizim aramızda dostluğa mani Münir, Karagümrük Karabaf ma - burgaz ilkmek. 448 Hüseyin İlhan, Ga· bir kızcağızla tanışmış, onun gebe kal 
,eyler tahaddüa etmez ve Franaızlarla hallesi Hoca caddesi .f3 de Feh- ziosman.paşa ortamek. 3/D den S. A- dığını öğrenince hemen nikahını kıy· 
lngilizler bu memleketin kurtarıcıları mi, Fatih tramvay durak yeri sıldaş, Samsun Muradiye sokak 21 de dırm.ı.ş.. .. Ev1endikten sorıra bir çocuğu 

Mahmut Nedim apar. 3 de Biri - Melahat, Tokat ortamek. 3/B den 3~0 daha oldu; babasının nefreti de bunun 
olmak mevkiine gelmezler.l> Cemal c'ik, Beşiktaş Şenlikdede Çukurçeşme Cihad, Topkapı Fazlı paşa cad. 5/ 1 de üzerir; bir lkat daha arttı. 
P8f8 benim bu sözlerimi nezaket mak- Salkımsöğüt 80kak 6 da Hikmet, İs - Ali Türkay, Ankara Gazi Lis. 1 /G den Babası ona beş para koklatmaz. Ra
aadile dinledi ve bu fikre hiç yanaşma- tanbul erkek lisesi 7 den 802 Haluk 772 Zeki Demtrtaş, İst. 1 inci mek. oul, ailesini geçindirebibnek için ken· 
dı. Bunun için, ben bu fikirlerimi, bir Karaca. 4, 'B den Vildan, Ankara D. D. dine bir iş aradı ve cam, porselen top-
kere de erkanıharbiye reisi olan ve ken- PARA ÇANTASI Y. muhasebe müdekkiki Ulvi k1zı tane.ısı M. Marcassin'in mağazasında 
disini çok cskidenberi tanıdığım ve Eyüp 33 üncü mektep Cemil, İstan- Nadire, Ankara Şeref!i Koçhisar NAdir bir katiplik buldu. Aldığı Ü.C beş ku 
muhtelif meziyetlerini çok takdir etti- bul ticaret lisesi 1166 Nureddin Ah ,. oğ. Pınarbaşılı Şadi Ünal, Merzifon P. ruş bir şeydir. Açlıktan ağzı kokar, i· 
ğim AJ; Fuad heye de söyledim. me-t, Beyoğlu musevi lisesi 4 deh 208 T. T. müdürü kızı Behire 'Oren, Anka- şinden de sıkılır. Onun söylediğine ba 

O zamanlar memlekette otoriter bir Rebeka Papo, 36 inci mektep l/A dan ra Cebeci cad. 29 da Şeref Özdemir, lolırsa şair kısmının boş vakti olma -
lava, had> zamanlarına mahsus örfi 13 Tarık, Tophane Örtmealtı No. 1 de Fatih Tezgfilıcılar sokak 45 de Zehra malı imiş; parası, vakti olsa imiş, ca-

Memduha. Özadası, Kilis Kemaliye ilkmek. 1 den bir zihniyet hüküm sürüyordu. Bizim nı istediği zaman gidip gezebilse, çıl-

ib 11 . 1 . . bü KİTAB Berrin Arıkan, İzmit Ulu Gazi ilkmek. dırası'-'a sevdiği karısına gu·· zel gu·· zel 
ı· i nazariyeci sivi erın aöz erının ··- Kum.kapı ortamek. 715 Kemal Pulat, 4/A dan 672 Ziya, Konva Purçuklu ma J 

.. ,_ b" k · 1 _..ı B · · J elbiseler giydirebilse, Apollon mu de-
Y\IK ır ıymetı oıama.uJı. unıuı ıçın, Beyoğlu Musevi Lis. 3( 4 Jan Pepo, hallesi 7 de Semahat, Ankara Birinci 
bir .kaç defa lstanbulda, İttihat ve T e- Küçilıkayasofya cad. Güngörmez sokak ortamclc. 1 105 İbrahim Ağırbaş, İst. 
rakk.i muhitinde de yaymıya çalışmıf S te Sevim Arusoy, 52 nci mek. 1-Adan Kız Muallim mek. 3/A dan 312 tffet, 
olduğum bu fikir, Cemal paşa nezdin- 80 Hidayet, Ankara i1kmek. 4/C den An'kara Yenişehir Mimar Kemal ilk • 
de de hatta tetl<ike değer bir fikir ola- 671 Salahaddin, Beyoğlu 12 nci mek. mek. 5/A dan 466 Gülseren, Sivas Em-
rak dahi telakki ~dilmedi. 4/ A dan 366 Şahab Ballık, Beyoğlu niyet müdürlüğü 2 nci komiseri Bekir 

Tevfik Pa~amn lstanbula Sen Püşer: k1z lisesi 202s Şe!ika A • Çöbün yeğ;eni Ahmet, Cağaloğlu Şeref 
Y teşoğlu, Eskişehir şimendifer hastane- sokak 4 de Şükran, Lüleburgaz uncu 

di? Orfeus mu dedi? iyice hatırlıya
mıyorum, herhalde kadim Yunan ilah 
larından biri, gelip onun kulağına fev
kal8de şeyler söylermiş. 

Ben kendisine borç etmesini tavsi
ye ettim. 

- Babam borçlarımı ödemez ki! de-

Noter vasiyetnameyi okudu. Baron 
Moule diye maruf M. Theooore-Char· 
lemagne-Auguste-Napoleon-Cesar Mo 
ule bu vasiyetnamede mallarını birer 
birer sayıyordu: hepsi de Amerika 
BiTleşik Curnhuriyetlerlnden DacotaJi 
Cumhuriyetinde imiş. Hepsi de ev ve

ya arsa... Baron Moule, malları hak ,. 
kındaki son karannı, Amerikada bir 
solicitor'a tebliğ ettiğini de bildiriyor· 
du. Vasiyetnamede şu satırlar da var-: 
dı: 

cMaamafih evlitlanmuı bot ümitle 
re kapılmalarını da istemem, sukutu 
hayale uğrayınca üzülürler. Yirmi ala 
milyuı franga baliğ olan bütün serve
timi, Pullman vagonlarında istirahat 
esbabını ikmale çalışanların emrine 
tahsis ediyorum; karşılık olarak da on 
lardan sadece o vagonlara benim re. 
mimi asmalarını istiyorum. Böy 1 e bir 
karar vermem.in iki sebebi vardır. Bi· 
rincisi, öteden beri :kendilerine söyl• 
diğim gi'bi, evlatlarımı mirasımdan 
mahrum etmek arzusudur. İkinci sebe 
be gelince: Fransız kanunları beni, pa• 
ramı evlatlarıma bırakınağa mecbur e 
debileceği iddiasındadır, halbuki ben 
bütün hayatımda, kanunların bir insa 
ru hiç bir şeye mecbur edemiyeceğini 
isbata çalıştım; öldükten sonra da .ka• 
nuna boyun eğmeğe razı olamazdım. 

Herkes de bilir ki gayri menkul maS 
ılar, hangi memlekette iseler, o memle 
ketin kanunlarına tabidir. Amerikada 
her insanın, vasiyetnamesini istediği 
gibi yapmasına kanunoo müsaadesi 
varciır. Benim mallarım da Ameıika • 
da. O halde Amerikan kanunlaruıa ıi 
re muamele görecekler.• 

• Ama Raoul mirastan büsbütün mah 
rum oldu sayılmaz, çünkü babasından 
ona Baronluk ünvanı ıkaldı. Ger<'· bu
na hiç bir hakkı yoktu ama herkPc: Ba
ron Moule derneğe ahsmıştı, baha ö
lünce oğlu Baron saydılar ... 

getirdiği haber sinde Çankırı makascısı İsmail oğ.u Mehmet oğlu Sabri Alkan, Beşiktaş 
O zamanlar, henüz, bizim, harbde Mustafa, Tire birinci mek. 336 M. Meb Mokruciyan i:kmek. 39 Jan Türkcüoğ

mutl~a muzaffer olacağımız kanaati rure, Konya Dilberler mah. Şems so • lu, Sultanahmet Kabasakal Torun so
h 1 kaık çıkmazı 12 de Mehmet kızı Ser - ka.k 1 de Sabahaddin, Eyüp ortamek. 

Çanakkale Vilayeti 
ak.imdi. ngilterenin biz.den korktuğu- med. 2/C den 06 Sabahaddin. 

na kani idik. Bunun başlıca bir sebebi 
de harbe girmezden evvel Londrada se
fir bulunan Tevfik paşanın Londradan 
getirdiği bir havadis idi. Karadeniz cm
ti vakii harbi zaruri kılıp Tevfik paşa 
l>aaaportlarını alınca, o zamanki lngi
liz hariciye nazırı Edvar Crey Tevfik 
ı>a,ayı selametlemek üzere istasyona 
tadar gelmiş ve lngilterenin bu hadi
aeden oolayi çok müteessif bulundu -
iunu söyliyerek eğer biz.im tarafımız -
dan Kanala ve Mısıra taarruz edilmiye-
cck olursa onlar tarafından da bize kar
tı bir taarruz teJ,,bbüsünde bulunul • 

KART 
Ankara Ulus ilkmek. S den 381 Ce

mal, İst. Gelen bevi ortamek. 1 /B den 
9 Mustafa, 6 ncı mek. 4/ A dan 273 İh
san Sener, İst. Erkek Lis. 1163 Muzaf
fer, İst. Erkek Lis. 386 Ekrem, Tokat 
İbni Kemaı iUcmek. 1 den 90 l Türkan , 
Çankırı ortamek. 1 31 Hamid, Erenköy 
Koz yatağında İhsan, Kumkapı orta • 
mek. 2/3 den 504 İrfan, İzmir Mene -
men alay 43 tabur 1 kamutanı Rı -
fat oğ. Sacid, Mahmutpaşa Küçük Yıl
mız han sokak 12 de Sabri kızı Sıdıka . ' 
lst. Enkek Lis. 3/A dan 1193 Osman, 
Hayriye Lis. 2 den 1 7 l).li, 11 incj rnek. 

Adliyeye kAtip ahmyor 
İ. C. Müdcleiumumllllinden: İstanbul ad

liyesinde açılan biner kuruş maaşlı Jı:AUp -
llklere memurin Jı:anununun dördüncü mad
desinde y~ tartıan haiz olan Ye daktUo 
Ue yazı yazabilen talipler arasında münasip
leri alınmalı: üzere 31/ 12/936 perşembe günü 
saat dokuzda müsabaka lmtiharu yapılacak
tır. İstlyenlerin soyadını gösterir nüfus kl
ğıdı, ortamektep şahadetnamesl, askeri ter
hta •eslkuı, sıhhat raporu, hüsnühal Jı:Ağıdı 

ve lk1 fototrattan ibaret evrakı mfüıbltebıtıe 
birlikte imtihan gününe kadar İstanbul ad-
117e encümenine müracaat etmeleri. 

Orman Müdürlüğünden: 
Çanakkale viliyetinin Bayran;riç kazuma baih Mekere l>eTlet Orma • 

nından evrakı kqfiyeainde yazdı hudutlar dahilinde mevcut 4095 kental 

çıra bir aene müddetle aatılıja çıkanllDlfbr• Arttırma apk aurette 8/ 1 /37 
günlemecine rut1ayan Cuma sünü ... t 15 de hükUmet binaamdaki or. 
man müdüriyeti odaundıa toplanacak komiayon huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 614 lira 25 kurllf olup teminab muvakkate akçeel 

47 liradır. Talipler f&rtn&meai mucibince teminatlannı MalaancLjına yabr

mak ve yahut devletçe muteber banka mektubunu ibt-az etmek auretile 
ihale gününde komisyonda hazır bulunmaları şartnamesini görmek ve da. 
ha fazla tafıilit almak için de Ankarada Orman Umum Müdürlüjüne, 1 .. 
tanbul ve Çanakkale Orman Müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. 

u3662» 
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CAl<LIK OLKf f/NDE 
IJitı TDtıK ZARiTi 

tl.il~ım Cemll'in akıbeti 

iKiNCI KISIM - A. ·R, Yazan: Celal Cengiz 
!\1elikofun nutku meçhul bir matbaa tarafından yüz 
binlerce nusha basılmış, halka, köylülere amelelere, Elamlar 

ilerliyen 
uzaktan şehre doğru 

hatta cephedeki askerlere gizlice dağıtılmışh ... 

bir kara bulut gördüler - Peki . . hükumet, ne yapmışL 
- Onlar da iyi bilmiyorlar ama .. ga-

liba hükumet; bu sözleri, Çarlığa karşı 
bir ihanet telakki etmiş .. Melikofla ar· 
kadaşları tevkif edileceklermiş . 

- Sonra? .. 
-Sonra.. Duma azalarından bir 

çokları itiraz etmişler .. şayet onlar tev· 
kif edilecek olurlarsa, kendilerinin de 
meclisi terk edeceklerini söylemişler. 

- Eh, Maşa .. belalar, mübareği ... 
Pekala, acaba, halkın fikri ne merkez

de imiş. 
- İşte, asıl burasi mfrhim ... Meli -

kofun bu nu~ku meçhul bir matbaa ta
rafından y üz binlerce nüsha basılmış .. 
halka köylere, amelelere, hatta cep -
hedeki askerlere gizlice dağıtılmış .. çok 
kötü havadis değil mi? .. 

Cemil; gözlerini, daldığı köşeden 
güçlükle çevirebildi: 

- Çak kötü havadis mi, dedin} .. 
Kim bilir. Belki de, ço'k iy'i h avadistir. 
Sana bunları kim söyledi. 

- Şato müdürünün karısı ... Ku • 
lağı çok delik bir kadındır. 

- E .. o, bu meseleyi nasıl telakki e
diyor? .. 

- Onun sözlerine bakılırsa; bütün 
bu gürültülere şimdiki kabine sebebi
yet vermiş .. Şturmer'in kabinesi, ta -
mamile Alman siya seti takib ediyor • 
muş. Cephelerdeki. a ske rler beyhude 
yere bekliyor, ve kırılıyor1armış. Hü
kumet ; bugi.\'\, yarın Almanlarla mü
tareke yapacakmış . H albuki Melikofla 
arkadaşları, bunu istemiyorlar; «Har
be g irmek, bir cinnetti. Fakat mademki 
girdik; sonu na kadar dayanmalı , mu

hakkak muzaffe r olmalıyız. Bugünkü 
şartlar altında Almanlarla mütareke 
ve su lh yaparsak ; bütün Rusya Al -
manların esiri olacak.» diyorlarmış. 
Ve . .. 

mış. 

- E .. şato müdürünün, o kulağı de· 
lik hanımı ne fikir beyan ediyor? .. 

- O mu? .. O, «hunlar, inkılab fer· 
yadlarıdır. Mühim hadiselerin zuhu -
rundan korkulabilir.» diyor. 

Bir kaç dakika, sükut ile geçti. Ce

Nabo inatçı, azimkar ve zeki bir hükümdardı, hasımlarile dövüşmesini de bilirdi. 
Nabonun kumandanları Sumerliler kadar meşhur değillerdi. Fakat cesaret ve 
korkaklık nasıl sari ise, Nabonun cesareti de öylece maiyetine sirayet etmiş ve 

uyuşuk insanları bile kalede dövüşmeğe sevkelmişti. 
mil, hafifce gülümsedi. 

- E .. söyle bakalım Maşa? •• Sen, Altay dağlarının pek çok yerlerin-J fer olarak dönmemişti! /ne sirayet etmiş, en uyufuk inaanlari 
ne dersin bu işlere?.. de da.ıha önceden keşfo1unan maden o- Naraş Nipur şehrinden getirdiği bile kalede dövüşe sevketmiftl 

- Ben mi?.. cakları ve demir eritme fırınları, Türk-ı kahram~n dövüşcülerle ordunun önün- Naraş, Suz kalesine bir türlii 10ku .. 
- Evet. lerin madenlerini kendileri çıkarıp, de ilerleyordu. lamıyordu. Gudea: 

Maşa, omuzlarını kaldırdı. Önüne kendileri işlediklerine canlı birer örnek· . Suz kalesine yak1aşmışlardı. - Ne duruyorsun, Karaka.rtalım) 
baktı. tir. Elamlar uz.aktan şehre doğru ilerli- Kimden korkuyorsun? 

- Ben, ne diyeyim, bilmem ki... Sirtella civarında işlenmi~ bakır ve yen bir kara bulut gördüler. Diye bağırdıkca, Naraş: 
Korkuyorum .. hafiyeler büyük bir fa- demir madenleri bulunmuştur. Bu ha- - Sumerliler geliyorlar... - Ben korkmuyorum. Kaleyi ele 
a liyete geçecekler .. gene bir çok insan• valide göze çarpan hu madenlerin Su- Diye bağrışarak oklarına sarıldılar .. geçirmek için fırsat bekliyorum. 
ların kanlarına girecekler. merliler devr.inde iş1eti1miş olduğu mu· kalenin dört çevresini birden sardılar. Diye cevab veriyordu. 

Diye mırıldandı. hakkaktır. Elde edilen demir baltalar, Sumer orduları Suz kalesine yalda· Gudea aceleci, içi tez ve uabt bir 
Cemil, bir kahkaha bastı. Ayağa miğferler, kargılar, kılıç sapları, kal - şamıyordu. Suzlular ok yağmuru yağ- hükümdardı. Düşman kalesine bir gün 

kalktı. Maşanın yanına giderek onun kanlar, demir zincirler, büyük başlı çi- dırmağa başlamışlardı. önce girmek, ve Suz kralının tacını da 
ipek gi'bi yumuşak ve ılık yanaklarım viler ve hala şekillerini kaybetmemiş (Zafer Mabudunun Oğlu) ndan Hamat kralınm tacı gibi kolayca ele 
avuçları içine aldı: maden kuyu1arı ve insan elile oyul - Suzlular da korkarlardı. Fakat, kral geçirme'k istiyordu. 

- Bu cihetten, hiç korkma, Ma • muş kayalıklar buralarda Türklerin ne Nabo da Naraş'dan aşağı kalır bir cen- Nabo, Sumer kralına: 
şa ... Hafiyeler, böyle fevkalade hadi- büyük emekler earfettiğini gösteri - gaver değildi. - Ben adama kolay kolay tacımı 
selerde, derhal faaliyetlerini tatil eder- yor. Na'ho inadcı, azimkar ve zeki bir hü- vermem! 
ler. Bilakis, birer köşeye sinerler. Yalnız Dicle-Fıratta değil, hatta son kümdardı. Hasımlarile dövüşmesini de Diye haber göndermi~ti. 

- Niçin L yıllar içinde Nilde bulunan demir, bilirıdi. Nabo'nun kumandanları Su - işte Sumer kralı bu haberi aldıktan 
- Çünkü böyle mühim anlar, dai- bronz ve bakır eşyanın Türkler tarafın- merliler kadar meşhur değillerdi. Fa • sonra bü~ütün sabırsu!anmağa ve 

ma büyük hadiselerin birer dönüm nok· dan yapıldığını bizden ziyade Avru - kat, cesaret ve korkaklık nasıl sari i~, Naraş'ı sıkıştırmağa başladı. 
tasıdır ... Onun için bütün inkılab baş· palılar iddia etmektedir. Nabo'nun cesare ti de öylece maiyeti- (Arkam var) 
langıçlarında hafiyeler, neticeyi bekler- Büyük göçlerden sonra, orta Asya- •••d ' ' • ••• •· "" d ... .,,,, ·• .. ~.. · - -~~~.~ ................. ".--. • ··~ 

ler. Eğer inkılabcılar kazanırlarsa, der- nın kapıları gaııbe açıldığı asırlardan -
hal onlara ilti!hak ederler .. hatta, onlar- beri, Türkler nasıl Çine, ön Alyaya, 
dan bir adım ileri bile geçerler . .. E • şimali Afriıkaya, ve Avrupaya dalga • 
ğer bunu yapamazlarsa, bir köşeye çe· larmı taşıran büyük bir insan denizi 
kilerek isimlerinin unutulmasını bek- halinde akıp gittilerse, girdikleri ve 
lerler. yerleştikleri yerlerde de büyük v e yeni 

IRAlDY0 1 _._._O_D __ P_o_ı_t_a_~ 
İstanbul Gelir ve Para 

Maşanın duru !beyaz çehresi, büsbü- medeniyetler yaratmışlar ve bugüne 

tün donuklaştı. Cemilin harare tli avuç- kada r yaşıyan b üyük ve değerli eserler 

!arı içinde, solgun bir gül halini aldı. bırakmışlardır. 

Bugünkü Program 
27 Birincikanun 936 

İSTANBUL 

ötıe neşriyatı : 

12.30 : Plakla Türk musllds1. 12.50: Han· 
dls. 13.05: Pl~kla hafi! müzik. 13.25: Muhte-

Uzun ve kıvırcık kirpikleri, yumulan Bundan dokuz bin yıl önce başlı -
1 k 

lit plak neşriyatı. 
göz kapaklarının üstünde b irbirine sa- yan göçle r e - ya ın asırlara kadar - Akşam neşriyatı : 

BORSASI 
26-12 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Lira 

% 7,5 T. B. 1 22,60 

% 7,5T.B. n 21,25 

% 7,5 T. B. m 00,0J 

% 5 Hazl.neB. oo,oo 
Dahlll lstıt:ru99,0S 

rıldı. Küçük ve etlı' dudakları kıpırda- kah önünde durulmaz yakıcı ve yutu- 18.30 : Ambasadörden naklen varyete mü-
- Eve t.. ve ... dı: cu seller, kah kumlar altında gizli su- ziği. 19.30 : Konferans: Suat Derviş tarafın- Devlet Demiryollan BoJllan 
- Ye .. «Bügün Rusya, seller gibi - Acaba, benim adım da unutula- la r gibi yürüyen büyük Türk akınları, dan. 20 : Müzeyyen ve arkadaşları tarafından 

kan ve göz yaşı döküyor. Ortada, ne cak mı?.. Türkü, her girdiği ve yaşadığı ülkede Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.30: Belma 
Çar ; ve ne de Rus yaya sadık bir hüku- Diye mırıldandı. temdin faaliyetinden geri bırakmamış-
met görünüyor. Bütün idare; Çariçe- Bu saf itiraf karşısında; Cemil bir tır. 

ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve 
halk şarkıları. 21: (Saat A.yarı) . Orkestra. 
22: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlA.kla n in, Şturmer' in, Rasputin'in kırbaçları an titremiye mecbur kaldı. Bu sözleri Şu kısa izahatı vermekten maksadı-

altındn millet derin ıbir uçuruma sevke- söylemekle, Maşanın hassas kalbinde· mız şudur: Romanımız kahramanları, sololar. 
d 'J' d k d" b• } •• D• l I:" k l Y & r 1 D k 1 p r O I r & m 

1 

ı ıyor. » em e ten bile çekinmiyorlar- ki derin bir yaraya dokunduğundan ye ı ın yı once ıc e·r ırat ıyı arın -

r-~ .:..:...:, · "" · · · · · ··· · ·' ... · · · ~ · ·-= dolayi utandı. da yaşıyan Sumerliler devrine aiddir. 
28 B~~=:n 931 

- Maşa!.. Niçin kendini de 0 züm- Okuyucularımıza· bir sinema sür'atile ötıe 11.--ı-atı: 
Bir Doktorun d l b d · d · l "-1 • ..., reye katı yorsun?.. Sen bu i~e, hadi - e o sa - u evır e yaşı yan ınsan arın 12,30: PIA.kla Türk mu.sild.s1, 12,50: HaTa. 

Lira Ura 

Ergani 97.25 ıı Anadolu IveD40.SO 
Sivas Erzurum 95,()(l Anadolu il 44,0S 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

ta. B. Mü. sı.oo tst. TramftJ' l'l,50 

• • HA.. 10,00 

. • • Name 10,00 
Merkez B. D. 90,25 

BomonU 
Terkoa 
A. Çiment.o 

t,SO 
H,75 

ÇEKLER 
Kq. L. T. L. lobı Gu··nıu··k T mI k 1 d ıı l h Pazar satın zorile sürüklenmiş.sin. Bunun en başka me e et er eki mi et er gi i dis, 13,05: Plakla hafif müzllt. lS.25: Muh-

Notlarından (*) büyük şahidi de benim ... Hem artlkJ. iptidai olmadıklarını, bilakis büyük ve telif pla.ıt neşriyatı. 1sterl1n 618,sO ll::O~t 
sen o zümreden ayrıldın. Hakikati an· parlak bir medeniyet içinde binlerce Akşam neşriyatı: l". Frangı 17,10 ...... v 

ladın. Tabiidir ki, anladıklarını da ya- yıl yaşadıklarını anla.tırnaktır. 18.30: Plö.k:la dans musllds1. 19.30: Çocuk- ______ _ ...;.__ _ _____ _. 

0,7941 

1S,086S 

Evlenme işlerinde 
Sıhhat 
Şüphesiz izdivaçta sıhhat noktat naza -
rından aranacak şey erkekte ve kadın
da sari hastalık olmamasıdır. Frengi, bel-

soğukluğu , açık verem ve bu gibi hasta
lıklar başta gelir. Zaten sağlık raporu a
lınmadan evlenmek kanunen yasaktır. 

Ancak asabi ve akU hastalıklar meselesi 
bir dereceye kadar nazarı dikkate alın -
mak icab eder. Seyri gayet ağır, zahiren 
büyiik tezahürat göstermiyen ruhi ve a-

sabi hastalıklar vardır. Bu gibi vazi -
yetlerde ancak çok yakından temas et
mectikce, farkedilmesl kabil değildir. Ma-

alesef kızlarının veya oğullarının behe-
ıneha l evlenmelerini isteyen ana ve ba -
b::ı.lar da bu asabi hastalıkları, gençlik-

ten ileri gelmiş addederler ve bir an ev -
Yel izdivacın vukuunu isterler. Halbuki 
bu, kat·iyyen doğru değildir. Sari hasta -
!ıklar kadar bu gibi hastalıklar da evli 
çiftleri felükete sürükleyeblllr. Evlenme 

Merlnde yalnız zahiri vaziyetlere aldan-
mamalı. Her iki tarafın aile tabibleri bu 

en mühim hayat işinde birbirlerile temas 
ederek hakiki vaziyeti tayin ve tesbit et
melidirler. 

<"" > Bu ııo l'.ır ı kesip sa!~ayınıı, yahut 
bir albüme yaıuştırıp koJle!rtıiyon yapınız. 

Sı!cntı zamanınızda bu notlar bir doktor 

g-l 'Ji imdadınıza yeti!iebilir. 

vaş yavaş başkalarına anlatacak; sen Tefrikamızın sonunda Sumerlilerin lara masal: İ. Galib tarafından. 20: Rıfat 
d l k k 

..ıh } ldı.kl d ·· y • ve arkadaşları tarafından Türk muslldal ve 
~ on ;w urtaraca sın.. öyle değil gaı a nası yayı arını a gorecegız. 

Ş . d. lb k d · lt d 1 · halk şarkıları. 20.30: Safiye ve arkadaşları mi?.. ım ı, a ır, emır, a ın ma en erı, 
- Ne zaman}.. büyük sarayları ve mabedleri ile Dic - trafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

l F k 1 d k 1 b . 21 : (Saat Ayarı). - Şehir Tiyatrosu Dram 
- Ne zaman istersen. e- ırat ıyı arın a uru muş ır me· 

d lak 1 · d K l kısmı tarafından bir temsil. 22: Ajans ve 
- Bana kalırsa, geç kalıyorum. eniyetin en par gün erın e.. ra borsa haberleri. 22.30: Plılk:la sololar. 
- Şu halde, derhal işe başla. Cudea devrindeyiz. 
- Pekala .. artık bana izin veriniz. Cudea, hasta kızını sihi:ıibazlara ve r 

Buradan gideyim. Halk arasına gire _ cariyelerine bırakarak, ordusile bera .. 1 Nöbelcl 
yım_. Bir şartla. ~:~0~]am kralı Nabo'nun üzerine yü-ı !C!~!~~~an........,. ••olar_ 

- Nasıl bir şart. . . Suz şehri yüksek surlarla çevrilmiş-! dır: 
- Evet . . teşebbüslerinde muvaffak tir. Cudeanın bir tek endişesi var: Bu 1 İstanbul cihetindekiler: 

1 k l 1 y d '. ·· ·· ı Aksarayda : (Şeref> . Alemdarda : (Sım oma iç in halk arasına gireceksin.. sur arı nası aşacagını uşunuyor .. 

* 
Rasim) . Bakırköyünde : (Merkez). Be -

ha tta, bir fabrikaya amele sıfatile gire- yazıdda : (Asador Vahram). Fenerde : 

1 

ceksin. Fakat; her ay, buradaki maaşı- ( Zafer mAbudunun oğlu ] 
nın mukabilinde sana göndereceğim Suz kalesi önünde 
parayı da kabul edeceksin. 

Daha hala, Cemilin ateşli avuçları 
içinde bulunan Maşanın bembeyaz 
çehresine hafif bir kırmızılık yayıldı. 

Nipurdan gelen kahramanların ha -
şında Sumerlilerin (Karakartal) cledik. 1 

1 
leri Naraş vardı. Kral Cudea yola çıkan 

(Hüsameddin) . Karagümrükte : ( Ke
mal). Küçükpazarda : (Necati). Samat- 1 

ya Kocamustafapaşada : (Rıdvan) . Şeh

remininde : (A. Hamdi). Şehzadebaşın -
da : (İsmail Hakkı) . 

- Buna ne lüzum var?. 

- Buna, çok lüzum var, Maşa ..• 
Mühim işlere atılan insanlar, bir de ev
lerinin derdile uğraşmıya mecbur kal
mamalıdır . Baban, annen, kardeşlerin; 
bunlar, senin zihnini karıştırmamalı -
dır .. . Göndereceğim parayı, onlara tah
sis edersin. 

(Arkaa1 var) 

ordunun merkezinde bulunuyordu. 

Nara" daha iki yıl önce Hamatlıları 
mağlub ederek, Hamat kralının tacını 
alıp Sirtellaya getirmişti. 

Gudea Hamat kralının tacını getiren 
Naraş' a çok bağlanmıştı. Naraş hasta 
iken sefere çıkrnazdl. Naraş'a Sumerli· 
ler (Zafer mabudunun Oğlu) derler -

di. 
Naraş hangi harbe gitmiş de muzaf-

Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada : CSporidis). Hasköyde : CNi

siın Aseo). Kasımpaşada (Müeyyed) . 
Merkez nahiyede : CKanzult, Güneş). 

Şişlide : (Halk) . Taksimde : (Taksim, 
İtimadı . 

Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: (Ta
naş). Kadı!töY Muvakkithanede : (Saa
det) . Kadıköy Söğütlüçeşmede : (Hulftsl 
Osman) . Üsküdar İskelebaşında : (Mer-
kez). 

-----------------------------' 

20 F. Frangı 
ı Dolar 
ı İsterlln 

20 Liret 

NAKİT 
Kq. 

117,00 1 Mart 
116,0J 20 Drahmi 

619,00 20 Leva 

125,00 20 Le7 

Borsa Dışında 
L. K. 

26/JJ 
25,00 
29,0S 
14,IJJ 

Kredi Fonsiye Mübadil BoD. oo,oo 
1880 sen.ıt Q0,00 Gayri • a O,OOJ 

1903 • 103,00 Altın ıoıı 
1911 • 97 ,on Mecidiye oiJO ~ 
_ .., __ , ____ .... _______ _ 

TAKViM 

Rumi sene 
1862 -ı ci Kanun 
14 

SABAH 
:::,, 1J. 

2 38 
7 24 1 

ö J.0 
" 

..;, LJ. 
ı:. . 7 28 
7: 12 14 

ı inci KANUN 

27 
Resuti sene 
• l\ldd 

PAZAR 

Şevval 
12 

tkiııd ı Akşam 

s . ıJ, .J. u. 
9 48 l - -
14 34 16 46 

Arabi aene 
1866 -K881m 
50 

İMSAK 
ı:;. 

12 
6 

Yats! 

.:i. o. 
l 89 
18 26 

l>. 
61 
87 



27 Birincikanun 

.. it er ancağa 
areket ettiler 

(Başiarafı 1 inci sayfada) 
habiri bazı kasabalarımızda küçük bir 
dolaşma yaptıktan sonra Antakyaya 
gitti ve orada belediye reiei ile uzun 
bir mülakatta bulundu. Bu karşılaşma 
evvelden tasarlanmış, karşılaşmada 
söylenecek sözler de evvelden düşü
nülmüştü. Mahiyetini tasavvur ede
bilirsiniz: 

Ermeni ve Araplardan müteşekkil bir 
çete tarafından durdurulmuşlardır. 
Türk şoförlerinin otomobilleri tahrip 
edilmiş, paraları gaspolunmuştur. Bu 
çeteyi tahrik eden (Sinanyan} kardeş
lerdir. Esasen bu kardeşler gizli de ça
lışmamakta, Sancakta Türk otomobili 
bırakmıyacaklarını rastgelene söyle
mektedirler. 

Belediye reisi Türkıiye ile Türkler 
aleyhinde bir sürü hezeyan savurmuş, 
bir sürü ihiralarda bulunmuş, ve söz
lerini teyit için de ortaya bir sürü uy· 
dunna vesika dökmüştür. 

Size haber vereyim ki bu adamın 
faa1iyeti bu hezeyana münhasır değil-
dir: Meşhur Doriot'nun emri ve teş
vikile bir de gizli komisyon kurmuş

dır. Bu komisyonun vazifesi Ulus
lar Kurumundan gelecek olan hey'ete 

'rnahsus uydurma vesikalar imali ola 
caktır. 

Sinanyan çetesi Türkleri 
imha edecekmiş 

İskenderun, 26 (Hususi) - Tah
sildarlar Türk köylüsünün hayvanları 

ile iktifa etmiyerek bu defa da kışlık 
Zahirelerine musallat oldular. Kış orta

sında aç kalan Türk köylüsü, Türk ço
cuğu çoktur. Maamafih daha fenası 

"lar, bugün can tehlikesi de başlamış 
sayılabilir. işte size bir vakıa: 

6 Türk şoförü iki gün evvel lsken-
derundan Haleıbe yük götürürlerken 

50 Türk aramyor 
Lazkiye, 26 (Hu$usi) - Sancağın 

asayişini ihlal ettik1eri iddiasile ırkdaş
lanm~dan 90 kişi adliyece zannaltına 
alınmışlardı. Polis bunlardan ( 40) nı 
tutmuş, ger~ye kalan (50) s.;ni şiddet
le aram ağa başlamıştır. 

Seçime iştirak etmiyenler 
cezalan dırı hyorlar 

Haleıb, 26 (Hususi) - Sancakta 
yapılmış olan seçim oyununa iştirak et
medikleri için ırk.daşlanmızdan 6 genç 
adliyece mahkemeye verilmişlerdi. Bu 
gençler mahkemede yapılan seçimin 
hem kanuni olmadığını, hem de ken
di'lerıini alakadar etmediğini söyledi
ler. Mahkeme bunları birer Suriye li
rası para cezasına mahkum etti. lrk
daşlarımız hükmü dinlerken: ı 

- Seçime kendi isteğimizle girme
dik, bu şerait altında kesilen para ce· 
zasını da memnunıiyetle veririz, diye 
bağırdılar. 

Mahkum edilenlerin isimleri, Faik 
Mehmet. Kara oğlan Me!hmet çavuş, 
Bebek Musa, ve Bostan'dır. 

Almanyaya eski müstemlekeleri 
iade mi ediliyor? 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
teşebbüse cevab vermemişti. İspanya 
·işlerine geniş mikyasta müdahalede 
bulunan Berlin hükumetini bu hare -
ket tarzından vazgeçinmek için, Al -
lnanyaya eski müstemlekelerinden ba
zılarının iadesi vadedil':ınişiir. 

İade edilecek müstem1ekeler, Afri • 
kada, Togoland Ye Kamerun müsteın
lôkelerıdir. Bunlar elyevm Fransanın 
elinde bulunrna'ktadır. 

Maamafih Fransız hariciyesine mc:n
sub salfıhiyet1tar bir zat, Almanyaya 
eski müstemlekelerinin iade edileceği
ni tekzip etmiştir. Buna rağmen veri
len haberde ısrar edilmektedir. 

Paris 26 (A.A.) - Echo de P:ıris 
gazetesinde Pertinax, İngiltere ile 
li'ransanın Berline karşı kabul etmeğe 
'karar vermiş oldukları hattı hareket 
htriekında izahat vermiştir. 

binden vazgeçersenız size hediye ola
rak müstemlekeler veririz» demek 
mevzuubahs değildir. 

Paris, 26 (A.A.) - B~tün Avru
panın diplomasi mahafilinin nazarı 
dikkati Berchtesgaden'e müteveccih 
bulunmaktadır. Hitler, şimdi orada 
Fransız hükumetine vereceği cevabı 
tetkik ile meşgul olmaktadır. Fransa 
hükumeti,Almanyadan ispanyaya gö
nüllü ve mühimmat göndermekten 
vazgeçmesini istemekte ve Almanyaya 
bazı siyasi şartlar dahilinde iktısadi bir 
yardım teklifinde bulunmaktadır. 

Madam T a'bouis, Oeuvre gazete
sinde: Hitlerin henüz hiç bir karar it
tihaz etmemiş olduğunu ve Muso1ini
den sormuş olduğu sualin cevabını 
beklemekte bulunduğunu yazmakta
dır. Bu sual, ltalyanın ispanyadan kat'i 
surette çekilip çekilmemekte olduğu 
şeklindedir. 

Uyuşturucu 

SON P8STA 

DOYÇE' LEV ANT LiNYE 
G. l\f. B. H. BAMBURG 

Doyçe Levaııt Llnye Hamburg A. 
G. Hwnburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen 

Haınburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bab.rfslyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 

İstanbulda beklenen vapurlar. 
Angora vapuru limanımızda. 
Andros vapuru 6 K. saruye doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, için li-
manımızdan hareket edecek 

vapurlar 

HerakJea vapuru 28 K. evvele doğru 
Andros vapuru 21 K. saniye doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Helga L. ·u. Russ vapuru 28 - 29 
K. evvele doğru 
8pezia vapuru 34 K. saniye doğru 
Kythera vapuru 6-7 K. saniye doğru 

Fazla tafsilat için Galata 'da Ova
kimyan hanında Doyçe Levant 
Linye vapur acentalığlna mllracaat. 
Telefon: 44760-44769 

• 
BiR AY E. VVEL 

BENİ 

l<URBAGA 
DERİLİ 
l(Af)IN DİYE 
ÇAGIRIYORLARO• 

Şimdi l•e, 
cildim tayanı hayret bir 
derecede •çık ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir saye
sinde on beş gün zarfında açık, taze ve 
yumuşak bir clld sahibi olmağa muvaf
fak olmuşlardır. ctld mütehassısları, re
nelerdenberl, cildi ta.snye etmek ve yu- · 
muşatmak için en tabU tedbir olarak su
reti hususiyede istihzar edilmiş taze kre
ma ve musaffa zeytinyağı tavsiye et -
mektedlrler. Bu unsurlar, bugün (yağsız) 
beyaz rengindeki Tokalon kremlnin ter
kibinde mevcuttur. Bu krem mesaınata 
nüfuz ederek sabunun tem1zl1yemed1ğ1 

bütün gayri saf maddeleri eritir, slyah 
benler zail olur. Beyaz rengtndetl Toka
lon kreminin, mesameler1 kapatan, clldl 
ıençleştirerek beyaz .yumuşak ve nermln 
kılan mukavvi ve besleyici unsurlan da 
vardır. 

Paris ve Londra, Alman zimamdar· 
lanna şöyle diyeceklerdir: cOtarsi de
liliğini bırakınız, dört .ı:;enelik pl~ndan 
Vazgeçiniz, beraberce memleketinizi 
beynelmil'el sermaye ve emtia muhiti 
içine tekrar ithal edelim, ihtiyat altın 
Paranız yok, döviz mevcudunuz yok: 
ltz sizin menfaatınize olarak makir.e
Yi tahrıke çalışacağız. Müstahsilleriniz, 
nıüSt.emJ:ekelerin iptidai maddelerini 
bizim müstahsillerimizin tabi olduk -
ları şartların ayni şartlar dahilinde el· 
de -edeceklerdir. 

maddeler aleyhinde .--.---------
propaganda Son Posta 

ihtimal, size Avrupa haricinde ara-
2'.İ vermek derecesinde ileri gideceğiz. 
Buna mukabi1 siyasetin:zin istikame
~inde esas1ı bir tebeddül yapılmasını 
istiyoruz. Almanya artık açıktan açığa 
taanuz nazırlıklarında bulunmamalı ve 
beynelmilel kanuna rıİayet etmek ar
~Usunda olduğu hakkında miisbet te
fllinat vermelidir. 

Dahiliye Vekaletince, uyuşturucu 
maddelerin tahribatını gösterir cedvel
ler tanzim olunmuş ve ayrıca bu mad
delerin men'i isti malini ccmin mdksadi
le propaganda yazıları hazırlanarak 
bütün vilayet parti başkanlıklarına 
gönderilmiştir. 

Parti teşkilatı, bunları halk arasın
da neşr ve tamim ederek uyuşturucu 
maddelerin cemiyette yaptığı tahribat 
hakkında efkarı umumiyenin hassasi
yetini celbedecektir. 

Fakat Partinax, böyle .bir proje hak 
kında mütalea serdederken bugün AI- Müessif ölüm 
l'rıanyada Otarşinin, Hitler re1ımı za- Ordumuzun değerli şahsiyetlerinden 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

ilan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kuruş 

• 1 - Z51 • 
' 1 - ıot • 
• 4 - 101 • 

Diğer yerler : .. , 
Son sahıfe : - 31 • 

Yıflamadan ve yahut büsbütün silinip birinci sınıf ihtiyat a,bay Ahaıed 
'~prülmeden, ortadan kalkması proje- Hamdi A1kçur evvelki gece ansıZ1n ge-

1 
3 - Bir santimde vasati (8) keli-

•ınin tahakkuku mü~küi olacağını yaz- len bir kalb sektesin<lcn ölmtiş ve ce· me vaıciır. 
fllaktadır. nazesi Maçkadaki evınden dün dost - '4 - İnce ve kalın yazılar tutacak-

Humanite gazetes.i, Almanyanın larmm. silah arkadaşlarının hmurile 1 lan yP.re göre santimle ölçülür. 
fllüstemlekcler elde edip edemiyeceği kal'dırılmı.ş. Edirnekap1daki Şehidliğc '--------------..: 
ııualini irad ettikten . 1 d defnedilmiştir. 
l'tıektedir: sonra fÔY e e- İyi bir asker olduğu kfldar mLitefek-

F . . I kir bir sah<iiyctin de sahibi olan Ah • 
a~ıstlcrın spanya işlerine müda- ed H · ...ı · 'Ak "l'· ·· d ...J h 1 • • ın arn~ıı ·curun o umun en ııo -

Ji a eaı, bır t~ampa neticesi olmamak ı· layı ailesinin du~~uğu sızı ve eıenıe 
ı.ırndır. Hıtlcre: <ıEğcr ispanya har- iştirak eder, taziyetleıiımizi sunarız. 

Doktor Hafız Cem ·• 

Pı.zaı·J·ııı :ı.anıl .ı ı., r.,,n ı .... .. . 
lıı\ aıı) o.•ı< .ıı ı:ı :\ ı. ·, l.t' , ı: 

'l t!l. Kı.ııll .u.ı &'> • bcy.cr.ı.: .. 
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Türk Anonim Elektrik Şirketi 

(MÜHİM İLAN) 
Elektrik Şirketi, memunnın 1936 ser.eşine ait «Yetil» renkte ve mus • 

tatil tekilde hüviyet brtlannın 1 lkincikinun 1937 ek~ itibaren İptal edile

rek 1937 senesi için muteber olmak üzere upembe» renkte .ve ,Ciiiüii;;:!!)> 
tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem mütterilerine bildirir. 

MezkUr kartlann bat tuafmda tirketin unvanı yani nTÜRK ANONiM 

ELEKTRİK ŞİRKETln ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu ev.ah muhtevi olmayan kartlar usulüne gayri.muvafık addedilerek 

himilleri hemen polise ihbar olunmahdır. Şirket, müfterilerin ifbu ihbar
nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler iç.in her 
mesuliyeti timdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
---.----------·------------ - --- -
1 Em16k ve Eytam Bankası Hini arı J ----------:-----

Taksitle Scitılık Ev 
Esas No. Mevkii ve Nevi Dep.:>nto • 

Lira 

C. 21 Bakırköyünde Cevizlikte Hamam sokağında eski 56 3:)0 

yeni 66 No.lı bahçeli ev (üzerindeki numarası 52) 

Tafallilı yukaıjıda ~lı ev bedelinin birinci taksiti peşin ve geri kalan 

üç tabiti % 9.! faize tibi olmak üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve 

fU suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek üzere açık artırmaya ko · 

nulmuftur. ihale 8 İkinci Kinun 1937 tarihine müsadif Cuma günü saat 

onda Şubemizde yapılacaktır. isteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şube-

mize gelmeleri. ( 433) 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüsah 
Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHİM İLAN) 
İstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve Tetebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi memurinin 1936 senesine ait ukül» renkte ve «must:atiil.n ;şekilde 

hüviyet kartlarının 1 İkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 se

nesi için muteber olmak üzere ((turunçn renkte ve «mustatiln fdrilde kart

larla tebdil edileceğini muhterem mü,terilerine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında ,irketin unvanı yani «isT ANBUL HA· 
VA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK ANO • 

NiM ŞiRKETi» ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. 
Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilere1ı 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterilerin ifbu ihbı~ 

nameye riayet etmemderinden tevellüt edebilecek olan neticeler için ter 

mesuliyeti timdiden reddeyler. 
DiREKTÖRLÜK 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
. Cumhuriyet ve Son Posta gazetelerile evvelce münakasası ilin erlilmit 
olan Urfa Memleket Hastanesi iç.in alınacak ilaçların eksiltme müddeti 
1/1 /937 tarihine kadar uzatıldığı ilan olunur. u3791» 

Tesisah Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

(MÜHiM İLAN) 
Tesisatı Elektrikiye Türle Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait 

«pemben renkte ve «müıtatiln tekilde hüviyet kartlarının 1 hrinci~d~nun 
1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «ma· 

vi» renkte ve «mustatil» tekilde kartlarla tebdil edileceğini muht"rem 

mütterilerine arzeder. 

Mezkiır kartların bat tarafında fİrketin unvanı yani «TESiSATI ELEK
TRIKIYE TÜRK ANONiM ŞIRKET1n ve eğri olarak 1937 ibaresi vazılı
dır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek 

hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mü~terilerin İfbu P·bar

nameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler içh her 

mesuliyeti simdiden reddeyler. . ' 

KAYIPLAR 
1337 yılında Konya muallim mektebinden 

aldığım şnhndetnnmeyl kaybettim. Yenisini 
alacnC;ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

İstanbul Ziraat Banknsında 
Abdülkadir Can 

* 1029 sr.ne inde askeri s:m'atlar l'lektebl'l
ctc-cı nlmı .. olduğum 227 numnrnlı diplomamı 

A:, ! eUi.n. Yenisini alnc:ığımdnn esklslnl•1 

.ıükıni.i ;,·okllır. 

Darıca ağır :ıl:ıy yazıcı 

Naci 

DİREKTÖRLÜK --
MUbaliGah sözler ve 
rekomlsr ho' görU· 

lebilir, ancak 

Mukn~e e tnıı1. s ıi elden 

hırakıııRınfüı lır. 

K PEM PERTEV 

i~·irı hunıt lnzunı yoktur. 
o .,ü.ırt'lıııe dttııııa saı., < 
kıılınış \'e ıyi lm kremclcıı 
buk.eııeıı J'evttıdc daıuıa 

nı0l)uet l:evap vermi~tu·. 
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Müthiş 
kadar 

ıstıraplardan 
derin sükun 

Ancak 

sonra bu 
ve rahat 

Kullanarak kazanılabilir! 

GRiPiN 
Diş, baş, mafsal, 
romatizma, si· 

-nir ve adale 
ağrıları da da
hil olmak üze
re bütün ısbrab
ları derhal ge• 
çirmekle, hara• 
reti • düşürüp 
nezle, grip ve 
bronşiti izale 
etmekle haklı 
bir şöhret ka
zanmıştır. 12 sa 
ette 3 tane ala
~ilirsiniz. 1 

Gripinı tercih ediniz ! 
- .. . . . . . . ~ .... 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

lsrarla POKER PLA Y 
Tıraş bıçaklarrnı isteyiniz. 

• 

DA • 
1 MON 

Pi:Ieri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

OAiMON 
Ampullarında 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

1le , yerde Dal mon ımırkusını ısrarla isteyiniz. 
Umumi deposu: 

Tahtakale 51 No. lu Poker hraı bıçaklan depoaudur. ..__.~ 

, 

SON POSTA 

... ..... ~!!: - . . . . . - . . . - -. - . . - . . - -- - -- . : ~ = - - -. -

MÜJDE 
Mağnzamız yılbaşı nı Unasebetile 

en son model elektrik abajurlarını 
%40 tenzila.Ua satışa başlamıştır. 

Fırsattan istifade ediniz. 

DÖKÜM iŞ 
Merkezi : Mahmutpaşa Çuhacı han 

sokak No. 10 
Şubesi : Çarşıkapı Nurosmaniye 

caddesi No. BS Jstunbul 

• 

" , Bir muhasip aranıyor 
Manlfaturacılıkta tecrübeli usulü nıuzaa

faya ft.şina erkek blr muhasibe ihtiyaç var -
dır. Her gün saat 17 den sonra Mahmudiye 
han N-... 3 4 müracaat: 

Sultanhamam Mahmudiye hnn No. 3-4 
Nuri Tobbaş. 

Doktor " *R*M 

lbrahim Zati Oget 1 
Belediye karşısında, Piyerloti 

1 caddesinde 21 numarada hergnn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~----. eder· ~ dl ·························--···-····· .. ····· .. ······· .. ·--
~on Posta Matbaa•• 

~e~riyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

~•HiPLERI ( A. Ekrem UŞAKLlGU. 
... 1 \ti. lla&ıp EMEÇ 

, 
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[~hisarlar U. Müdürlüğünden: I 
Adet Cinsi 

699 ispanya mamulab 
590 

" " 83 D. W. M. markalı 

1 7. 65 Dreyze marka 
2 6.35 Valter 

1372 
= 

7.65 
6.35 
7.65 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Brovning sistemi 4350. -
,, 

" 
2581. 25 

726.. 2S 
8. 25 

15. 2S 

7679. -

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı «1372l> adet taban
ca tartname ve nümuneleri mucibince 11/1/937 tarihine raatlıyan pazarte
si günü .aat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu aili.hları alıp ıatmağa mezun 
bulunan isteklilerin nümuneleri görm ek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte o/o7,5 güvenme parası olan u576» lira ile birlik
te Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Satış komisyonuna müracaatları • «3705» 

125 kuruş mukabilinde hem bir uçağa 
sahip olmak hem de Uçakçılık öğ· 

renmek isterseniz 
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istanbul Altıncı lcra r, 1emurluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankasına ipotekli 8/l /937 tarihinde paraya çe"Vrile

ceği Açık Söz gazetesinin 6/12/936 tarihli nüshasının yedinci sayfuınd11 

ilan edilmit olan Marti vapuru liman dairesince görülen lüzuın üzerine Ha
lice çekilerek halen Fener önünde demirli olduğu ve fazln rnalfımat almak 
iıtiyenlerin 36/346 No.lı doıyasile dairemize müracaat;arı 'lJ rıca ilal1 
olunur. (434) 


