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Parti, verdiği hayırlı k~rarı !1'tbik ederek dünya 
şampiyonumuza guzel bır ev sahn aldı 

' 
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<;ARŞAMBA 14 - BIRINCITEŞRIN 1936 

Asiler Madride 
çok yaklaşlllar 1 

Merhmİı K!zniı Paşa 
Sadraza~ Esad paşanın kardeşi 

Müşir Kazım paşa, dün 97 yaşında ol
duğu halde vefat etmiştir. 

~vaını 4 üncü sayfada) 

Alsasda 27 kişi 
/dama ınahkum ! 

Paris, ı:~ (A.A.) - Alsas'da aske
ri trene ateş etmiş olan 27 kisi idama 
mahkum edilmişlerdir. ' 

Yarın 
- "Son Posta,, nın 

ilavesini 
istemeyi unutmayın.ız! 
«Son Posta» dün ı sayfalık 1 .. ·ı· . )it 

ı ave ne,şretmıştL Yarın gene a , 
k·ıd d·- . ı·· )nl ~e ı_ e ıger. )Lr ilaveyi okuyucula-

rına takdım edecektir. «Son Posta• 
olarak, viran bir Y1 alanların gerek hıüvezzilerden 

n. kurtarılması di- ı g~rek bayilerden bu. ilaveyi isteme~ ' V «Son Posta» değerli pehlivanırnız k 
..ı·aşarın Berlin olimpiyatlarında, ken
'lll ·kı · · l ... unu sı etmde dünya şampıyon ug 

cı sayfada) yı unutmamalarını r.ıca ederiz. 

lllımekteplerde ev idaresi Je,.ini e:rlı.elı çocuklar Ja olruyacalr 
- Gazeteler -

Muallim - Niçin ev idaresi dersine çalışmadın oğlum ? • 
Talebe - Ben büyüdüğüm zaman evlenmiyeceğim! 
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D Hayatın lıedefleri: a r-

Sö z ün Kıs.ı:iı 
Büyük devletlerin büyük 
Mücadeleleri arasında 
Küçük devletler 
Ne yapmalıdırlar? 

ı---Yazan: luhtatin Birgen-

\ 

İç ve dış 

'- I!'. Talu 

e ünya hakim ~:e~.ini b.r türli.ı p:-ıy
laşamıyan buyuk devletler ara

sında mevcut mücadele son :t..amanlar
d artık en keskin şekillerini aınııştır. 
B~na komüniz.m - fa~izim mücadele -
sini de ilave edince vaziyetin ne kadar 
gergin bir hale gelmiş olduğunu da gö-

ı üyoı uz. . . 
Büyük devletlerin bı.iyük hakıınıyet 

da,·aları arasında bir de küçük de\ let
lerın küçi.ık davaları, yani rahatça ya
şayıp çalışabilmek. nefislerini rmid~ -
faa edebilmek ihtiyaçları. vardır. Şım
cliye kadar daima gördüğümüz Ş?Y şu· 
dur: Küçük devletler, bü) ük dev~et -
]erin büyük politikalarının kuyruguna 
takılıp giderler ve daima başları be -
laya uğrar. Cihan harbi, cih.an h_?rb_in
den sonra büyük bir devletın Turkıye 
üzerine attığı Yunanistanın istila ve 
fütuhat tecrübesi bu hakikati bütün 
fecaalile göstermcğe kafidir. Hattfı ci
han harbine küçük hır devlet olarak gi
rip te, Romanya ve Sırbistan gibi, 
harpten büyümüş olarak çıkanların ka
zançları dah şüphelidir. Çünkü, Gnla -
rın hep böyle büyük devletlerin, büyük 
politikalarının peşjnden gitmek yolun
da devam ettiklerim farzedecek olur
sak, ikinci bir badiı eden de bu defa 
büsbütün küçülmüş olarak çıkmalar:. 
imkansız değildir. 

~apraksız bir ağaç mut
Jakcı ha~tadır. Bir müddet 
toprağa kakılmış bir kazık 
gibı durur. İç sıkar ve ni
hayet kökü olmadığı için 

bir gün devrilip gider. 

Ağaçsız bir ova insan elı 
değmemiş, tabiatten cie fa
kir yaratılmış bir c;ahadır, 

içinde oturandan ba;?k:ı or
tasında gelip geçeni de sı

kar, hüzün doludur. 

Üzerinde küçük bir san
dal bir beyaz yelken, baca
sından duman saçan bır va
pur dahi göriilmiyen bir de
niz cansız bir denizdir. İn
sanı kısa bir zaman eğlen· 
dirirse de sonra sıkıntı ve-

Yapraksız ağaç, ağaçsız 

ova, cansız bir deniz ney
se çocuksuz evde odur. Ev 
lenenin ilk hedefi çocuk 
sahibi olmak olmalıdır. 

Geçenlerde, Sahaflardan geçiyor • 

ken, bir dükkanın camekanın • 
da gözüme, çok musanna bir cilt kitaP 
ilişti. 

Benim nazarı dikkatimi çeken, kitıt· 
bın kabı olmuştu. Kim bilir hangı unu· 
tulmuş bir Türk san'atkarının elindeJ1. 
çıkma, çok zarif, çok cazip öir kap .. 

İçine bakmadan, kitabı pazarlık et· 
tim ve ikrarından hicap duyacağırllı 

adeta bedava denecek bir fiata satın 
aldım. 

rfr. 

( S ()~-~Z.;....___A __ R_A_S~l_N_D_A_) Akşam, evde, ele geçirdiğim kele • 
piri bir daha, uzun uzun, doya doya 
seyretmek, onu gözlerimle ve ellerimle 
okşamak istedlm; paketi açtım. cilt, 
hakikaten nefistı ve ıyi muhafaza edil· 
n şti. Koyu pelesenk renginde meşinin 
üzerinde. altın yaldızla işlenmiş ara • 
besk motifler vardı. Cildin kenarıııdall 
ince bir zırh geçirilmiş ve bu d& yal· 
dızlanmıştı. İç tarafında, lacivert zemin 
üzerine ebriılü bir kağıt yapışıktı .. 

60 evladı olan 
130 yaşındaki baba ,._HfRGüN BiR FIKRA •\ 60 sene evli 

Kaldıktan sonra 
Boşanıyorlar Doksanından sonra 1 

Cesur ve sözünii esirgemez oldu
ğu için «Delin lakabile anılan ve 
bundan "bir iki yıl e"·vel yüz kiısur 
yaşında ölen, 93 muharebesi kah -
ramanla.rmdan miişi.r Fuat Paşa 
hayatının son zamanlarında biraz 
ateh getirmişti. 

-

* Şu halde küçük devletler ne yap -
malıdırlar? Kendi kendimize bu suali 
sorarken gözümüzün önüne aleliid.? na
zari bir meseleyi getirmiyoruz. Dernek 
istiyoruz ki Türkiye gibi. Balkan dev
letleri gibi ötedenberi büyük devletle
rin sivasetleri a~kasından yürürneği a
det edinmiş olan küçükler, orta çap -
taki devletler, bir kelime ile, Balkan 
devletleri, bugünkü dünya ke~rnekeşi 
arasında nasıl bir yol takip etmelidir
ler ki bu, onlar için azami derecede 
favdalı bir yol olsun? 

Asrımızın evladı en fazla olan in
sanı Mısırda yaşayan 1 :lO yaşındaki 
Salimülhündavi ismindeki adamdır. 

Salim şimdiye kadar bir çok kere
ler evlenmiş ve müteaddit kanlarınt
dan 80 tane evladı olmuştur. Salimin 
bütün çocukları sağdır. Bütün aile bir 
köyde oturmaktadır. Ve bu köyün de 
:lOO nüfusu vardır. Bu iki yüz kişi ço
cukların ailelerile onların evlatlarından 
ibarettir. S:ılim hayatından fvekalade 
memnundur, meyva ve sebze yiyerek 
uzun yaşadığını iddia etmektedir. Sa~ 
lim şimdiye kadar ağzına ne bir siga
ra ne de bir kadeh içki koymuştur. 

Kendi kendisini hapse 
mahkum eden hakim 

İşte, Bulgaristan ve Yugoslavya hü
kfunet adamlarının Belgradda her ta
rafta ciddi hır alaka uyandırmı:ı olan 
konuşmalarda bulunduğu ve bu konuş- Piçburg şehrinin ceza hakimliğine 
malara Tül'kiye Haricıye Vekılinin de tayin edilen Musmano isminde bir a
isminin karıştırıldığı bir sınıda Balkan ciam ilk kararı kendi aleyhine vererek 
devletlerinin kendi kendılerine bö) le kenCJisini üç gün hapse mahkum et
bir sual ir.at _ etmeleri çok lazımdır. miştir. 

Dünyanın her dakika patlamıya mü - Hakim kendisinden bu garabeti so-

ranlara: 
- Hakim cezaya hükmedeceği za

man, mahkumları hangi şartlar altın
da yaşamağa mahkum edeceğini bil
melidir. Aksi takdirde isabetli karar 

heyya bir barut fıçısı, bir zehirli gaz 
deposu haline geldiği, büyi.ık devlet
lerden yalnız bir tanesinin bir senelik 
milli müdafaa bütçesi bir küçük dev -
letin bir kaç senelik umumi bütçesini 
yutacak derecede şiştiği bir zamand:ı 
böyle bir sualin büyük bir ehemmiyeti olamaz. demiştir. 
ve lüzumu vardır. Hapis'haneye kendi ayağile gelen * bu garip ziyaretçi bütün ısrarına rağ-

Bazan muhakemesini tophyarak, 
yanındakilere sorardı: 

- Çocuklar! Ben sa~alıyoı· mu
yum? 

Onlar da cevap vuirlerdi: 
- Asla, paşam! Çok makul sözler 

söylüyorsunuz. 

Bu suali böylece bir kaç defa tek
rar edip, her seferinde ayni cevabı 
aldığını göriince, kızdı "'e: 

- Yahu! dedi. ben doksan yaşına 
kadar Deli Fuathm da, doksanın -
dan sonra akıllı mı oldum?! 

•~-----------------------* 
Golf oynamak insanı 
Kendine aşık 
Eder mi? 

Ben bu suale kendimce şöyle cevap men geceleri evine gönderilmiştir. 
\'eriyorum: Hepsi bir araya geldikleri -- · · · · ·-- · " · ·k ··t--· · ~;~· ·k·-di:-

rak sahibi olamama an m~.e 1 ~ • Mis Oiyana Plamtiyon Jıimli lngı'-zaman büyük bir memleket ve büyük ler; ne onlarda istila ihtiyacı vardır ve 
bir kuvvet vüctı<ie getirebilen bu dev- ne de onların dünyada hakim kılmak is- liz k~ dehşetli bir golf _meraklısı ve 
Jetler, aralarında ihtilafa sebep olabi- te.dikleri bir doktrin veya içtimai bir ~mpıyonudur. B~ka ~ır yerde olan 
lecek sebepleri tamamen ortadan kal - mezhep iddiaları bulunur. Onlar l.ıir şe- nışanlısı ile evlenmek uzere eeyahate 
dırmıya ehemmiyet verirler ve sıkı bir ye muhtaçtırlar: Sulh ve çalışm~k: İş- çıkarken kendisin~en ~~sed~.n ga.~e
anlaşma tesis ederlerse hepsi birden te biri ötekinden ayrılmıyan bu ikı şe- telerde basılan resımlerını gore gore 
müşterek \'e dünya cereyanlarına nis- yi' elde etmek içindir ki böyle geniş bır kendisine aşık olmuş ve nişanlısından 
betle Balkan bakımından müstakil bir rd 

anlaşmıya zaruret va ır. ayrılmıştır. 
siyaset takibine imkan bulabilirler. * (Benim gibi güzel bir kız ona layık 
Bu anlaşmanın bugünkü di.in) a hareke- k' h ~:; b ı 

Gönül istiyor . ı: atı.c& u an aşma; değildir) demektedir. 
ti içinde çok mühim ve sağ13m bir e- bir gümrillder ıttıhadıııa kadar dahı -· ... ·-~·-.. ·------
sası vardır: Avrupada ne olursa olsun, gitsin. Çünkü bu beş devletin beşi de sanlar da dünyanın en müreffeh insan
eğer korkunç bir hercümerç yeniden sanayileşıneğe muhtaçtır ve beşi de ları olurlar. Neden gayretleri bu ga -
dünyayı ~erinden oynatır, ölüm ve se- sanayileşmek için halen mütemadi bir yeye doğru tevcih etmemeli? 
falet makineleri yeniden dünyayı tara- gayret sarfediyor. Halbuki sanayileşme Bilirim ki böy1e bir siyaseti tama -
mıya başlarsa Balkan de\•letleri. bir - faaliyetlerinin iyi neticeler vermesi men meydana getirmek kolay bir iş de
b'rlerine sımsıkı dayanarak dün ·aya için bu beş mem1eketin beşinin de te- ğildir ve biraz zamana muhtaçtır. Fa· 
karşı charp ejderhası bizim hudutıa - sis edılccek sanayi faaliyeti için mev- kat, hiç olmaz.5a, dünyanın şu tehlikeli 
rımızdan içeri giremez!• diyebi'me - cut olan istihlak piyasası hudutları dar günlerinde, Balkanları büyük devlet • 
lidirler. ·· t .. ··kl 

dır. Eğer bu sanayileşme hareketini !erin peşlerinde serguz~ e suru en -
Bu, öyle bir anlaşma olmalıdır ki sa- kendi aralarında tanzim ederek istih - mekten kurtaracak müşterek bir bal -

de askeri sahada kalmamalı, icab.nda lak piyasası hudutlarını genişletebi _ kan sulhü için şimdikinden daha kuv
mali ve iktisadi sahalara kadar da gıt- lirlense bundan hesapsız iyilikler çıkar. vetli ve daha şümullü bir anlaşma im
meği ec:as olarak kabul etmelidir. Be~ Bu mem'lcketier dünyanın en ucuz kanı bulunamaz mı? 
Bal.kan dev'lcti, beş ayrı ku\·vet, gün memleketleri ve buralarda ya.şıyan in- l\luhittin Birgen 
gelince, bfr kuvvet haline gelmel~ ve ""-= 

İSTER İNAN İSTER 

1 
Bu kapağın kuşattığı esere de: a::Bır 

bakayım!~ dedim. Şöyle böyle bir talik 
yazı ... Yer yer lekelenmiş parşömen sa· 
hifeler .. Heyeti mecmuası bir rüya ta· 
birnamesi! 

Amma, ne saçma! Tasavvur edemez· 
siniz!. Tamamile indi, hiç bir ilnıi ve 
fenni esasa istinat etmiyen bir takını 
bunak kocakarı veya üfürükçü yave -
leri. 

Belgrad hukuk mahkemelerinden Cilde emek veren san'atkara acıdım. 
birisi bütün matbuata dedikodu mev- Ben böyle bir kabın içerisinde hiç de
zuu o1an bir karar vermiştir. Mese1e ğilse Hayyamın Rübailerini, Hafızın 
şudur: Divanını, Fuzulinin Leyla ile Mecnu-

Elyevm 102 yaşında bulunan bir nunu umuyordum. 
ihtiyarla 7;:, yaşında olan karısı 60 se- Çıka çıka, 1dm bilir hangi ma'tuh yo
nedir evlidirler. Fakat son zamanlarda bazın hem kendini, hem de başkalarmı 
ayrılmağa karar verm~lerdir. Mahke- kandırmağa, muhakemeleri zehirleme
me her iki tarafı dinledikten sonra, ka- ğe vasıta olarak kullandığı bir nıaska
n kocanın da ayrılmak istemelerine ralık çıkmıştı. 

İlk duygum derin bir teessüf oldu. 
rağmen taleblerini reddetmiştir.. Şu kitap sayesinde ömrümde bir defa 

Kocanın şikayeti şudur: Ben haya- daha sukutu hayale uğramıştım. 
tımı yürümekle uzatıyorum. 1--lalbuki Fakat sonra düşündüm: Bu nefis 
karun beni artık takip edemiyecek ka- cilt ile bunun ihtiva ettiği hezeyan a -
dar ihtiyarladı. Yollarda tek başıma rasındaki aykırılık yeni bir şey değil
kafıyorum, kendisi beni yalnız bıraktı~ di. Böyle, içi dışına uyrnıyan, harici 
ğı için boşanmağa karar verdik. fazlı kemal manzarasına rağmen 

Mahkeme böyle bir talebi ciddi dünyanın en leim mahlfıku olan in -
bulmamış karının kocayı her yerde ta- sanlara hayatta sanki hiç mi rastlamı -
kibe mecbur olmadığını ileri sürerek yoruz? 
60 senelik bir yuvayı yıkamıyacağını 
söylemiştir. 

}aponyada mağazalarda 

satılan karı ve kocalar 

Japonyada büyült mağazalarda bi -
rer de nikah şubesi vardn. Evet o ma
ğaza1ardan insan ayakkabı, çorab, 
gömlek aldığı gibi karı, ıkoca da alabi
lir. 

Memurun önünde durursunuz ... 
Ben bir karı istiyorum dersiniz, · s.ize 
hemen kataloğlar sıkarıJ', kızların ren
gini, boyunu, kilosunu gösterir, ve ad
resini verir. Siz de gider kızla evlenir
sınız. 

Japonlar, bu dükkanlardaki tavaaeut 
isinden fevkalade memnunmuşlar. Zi
r~ bu bürolar senede 42 bin çiftin ev -
lenmesini temin ediyormuş. 

Mirasını güvercinlere 
terkeden adam 

Macaristanda yaşıyan zengin bir a
dam güvercinleri çok severmiş. Her 
gün güvercinlerin bulunduğu belediye 
meydanına ıgider, yanında götürdüğü 

darılan güvercinlere serpermiş. 
Zengin adam epey yaşlı imiş, niha

yet ölmüş. O öldükten sonra vasiyet
namesi açılmıış, bu vasiyetnamede zen-

ginin bütün servetini ıgüvercinlere ter
kettiği okunm~ur. , 

İNANMA! 

Biliyor musunuz ? 
ı - Napolyon Elbe adasına kaç yıl evvel 

nefyedilmiştir 

2 - Gramofon icadcdildiğl zaman Fran
sız mm akademisinde nasıl bir tesir yap -

mıştır?. 

3 - Ruhun, oldukten sonra bil:Ustlsnn her 
mahlüka intikal edeceğini iddia edenler kim

lerdir?. 
4 - (Berberll denilen .Arnblar hangi toı>• 

raklarda yaşarlar?. 
(Cevabları yarın) 

* 
(Dünkü Suallerin Cevabları) 

ı - Meşhur Fransız ihtillı.lclsi Robespierre 

siyasi hayata atılmadan evvel avukatlık ya· 
pardı. Mut.eaklben lhUllı.lden sonra kurulan 
ilk meclise aza olmuş, Danton'u mevkllnden 
atarak bütün iktidarı ellne almıştır. 

2 - Avusturyaya karşı isyan ederek harb 
açan ve Türklyeye kaçan Macar Kralı Ra .. 
Jı:oçl'dlr. Kendisi Osmanlılara sığındıktan 

sonra hürmet görmüş, Teklrdağda senelerce 
ikamesine müsaade edllmişUr. 

3 - Suveyş kanalını 67 yıl evvel Fransız 
mühendislerinden Ferdlnand de Lesseps nç• 

mıştır. • 
_,_,,__, . ···--·-

Sudan başka bir şey 
içmiyenlerin kabinesi 
Fransız gazeteleri İsveç kabinesi 

hakkında bu tabiri kullanmaktadırlar: 

biri diğerinin sulhunu müdafaa etmek 
için beşi birden harbi göze almalıdır 
Ci.mkü bütün Balkan devletlcrj, şım -
diye kadar geride kalmış milletlerden 
mürekkep olmak itibarile sulha en ziya
de muhtaç olan mem'eketleıdir. Ne 
onların ha) atları diinya yollarını el
lerinde tutmayı zaruri kılmıştır; ne rn
lar, nüfu~larını besliyecek kfıii top -

Komşu memleketlerden limanımıza münhasıran balık nn kaptanları öğrendiler ki İstanbul balıkçıları balık tu
alı ~ götüımek mak>adile 9 vapur geldi, fakat istanbulda tabiimek için havaların soğumasını ve soğuyunctı balık.la
ahnıp götürülecek kadar balık yoktu. O zaman vapurla • nn sürü halinde boğaza girmelerini beklemektedirler. 

Filhakika 1sveç kabinesinde bulunan, 
hariciye, maliye, ticaret ve nak1iye na• 
zırları şimdiye kadar ağızlarına alkol 
koymamı{'lardır. Bunlardan başka iki 

lSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

L-------------------------------------------------------..J 
nazır da Yeşil Salib'iıı yani içki ~liiş

manları cemiyetinin fa'al azalaudır. 1 
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SON P O ST A 

Para 
Kıymetlerinin 
• 

İhtilalcilere mensup kuvvetler ~:~~;:~~;;.;~~~; l••h-

3 

E 
• Barış havası yine 

bulandı 
• Avusturya 

vukuatınııı manası M d •d k yaklaşmışlar ~ü~=~~~~,)ç::;sl~:~f:;:m;~y~sa:ı:~~~:~ a rı e ço !':~:y~~~7:ş ~~~;~l~~:;:~~~r~~:~ · J • yapılan alışların ~ kurununun eski G ayri mes'ul unsurların i~e karış-
lsp c h r Reisinin refikası bir Arjantin gemisine i tıca kuru üzerinden ödenmesini k~bul et - ması, Almanya ile Fransanm a-anya um u M d .dd k 1 k b .. d. mişlerdir. Fransada da iki ihracat fir- rasını telifi kolay olamıyacak gibi göriı-

ettı·, 1•damlar tekrar çog~ aldı. a rJ e J.f . I aş goster 1 ~:ıs~t~inş~e~:;~de sureti tesviyeyi ka - nen bir şekilde açmaktadır. Bu unsllr-
lar, Fransa tarafından ~imdilik Htılk 

·ıd·~·ne göre Madridden ge· etmıştır. Şehrimizde vaziyet Cephesini teşkil eyleyen fırkal.ırdır 
Paris, ı 3 {Hususi} - İspanyada haber verıl ıgıl yada emtianın git- Barcelona, 13 - Havas Ajansının Yabancı dövizlerin sukutundan sonra ki bir kısım Radikal Sosyalistlerle Sos-

h .. k"' ·ı 1 n yolcu ar, 9pan uh b' · bildi · 1 .... d ı· K u umet kuvvetlerile ihtilalcı er ara- e . ld • u söylemekte- m a ırı rıyor: hasıl olan kararsız ık hala evam et - ya ıst ve omünistleri içine almakta-
sında müsademelerin sıklaşmış olma~ gide eksılmekte 0 ugun Huesca hükfunetçilerin muhas.arası mekte ve diğer bazı devletlerin de pa- dır. Hadiseyi doğuran, bilhass:ı. 
aına ra ~ 'k' f d mühim bir dirler. f d altında bulunmaktadır. Nasyonalıstler ra sukutu kararına iştirak edecekleri Fransız Komünist Partisinin Umumt 
...... gmen 1 ı tara ın a . l . l Madrit etra m a . muhasara hattını yarmagy a teşebbüs et- · 1 k d t dd .. t b' d K" t'b' H T a· B 'l ·••Uvaffak.iyet elde edemedık erı an a· 

13 
(AA ) _ Nasyonalıst . d ff k 

1 1 
şayıa arı arşısın a ere u ıraz a- a ı ı « anry orez» ır. u zat. ı~ -

şılm k Burgos, · · .. . d'-' Mad mışlerse e muva a o amamış ar v~ ha artmaktadır. man hududunun bir karış öte;:ıinde ve 
M tadır. b' b- kuvvetler, Talanera yolu. uze;ı~ - \ 6 kilometre gerilemek mecburiyetinde Fransa, İsviçre ve İtalyadan sonra Al yirmi sene evvel Alman topr::ı.klan ec-

l' adridde nesredilen resmi ır te r'din 50 kilometre yakinıne a ar 
1 ~~- kalmıslardır. manyanın da parasını düşüreceği şayi- zasından olan Strasburg'ta, Hitlere a. 

ığe göre, Hueska mıntakasında hüku- ıe1miQlerdir. Şimali Şarkide bulu~an ık- ~ İdam edilenler l 'h t 1 b' k k · çıkça hakaret etmekten çekinmemis.tir, 
l'netç'l C h d S l Pi Kasa fa· "'. d h" kfımet merkezıne ço .. . a arı ı raca çı ara ıraz or u vermış-
L • • 1 er ran a e a a e ğer bır kol a u akt d Hü- Seville, 13 (A.A.) - Mufrıtler San ti. Tacirlere bütün satışlarının Türk Fransız hükumeti ise, gayri mes'ul o-
oıo y · ı b' k b'I taarruzu b' oktada bulunm a ır. · · 'd 300 k' · · l b d h d u ışga ve ır mu a ı yakın ır n . . . ukaveıne- Martin de Val ve Iglesıas a ışıyı parası esasına göre yapmaları dün ye- an u a amı, ürriyeti kelfön namı-
efetmişlerdir. kumr;- kuvvetler~nın ç~tın .me yürüyüş idam ettikleri gibi, kendileri de 500 te- niden tavsiye olunmuştur. Tacirler za- na susturmak istememiştir. Beynelmi-

Hueska yakınındaki Aragon tama~ tine {ağmen Ov.ıed~ uzerı: cephe~in- lefat vermişlerdir. Siguenza'da, gene rar ihtimallerinin azalmakta olduğunu lel siyasi teamüllere, şimdiye ka
rnen hükumetçilerin elinde bulunmak· devam etmektedır. a~ago~ k" t" lmüş Marksistler biri piskopos olmak üzere görerek ihracata başlamışlardır. Karşı dar kaçınıldığı söylenen politik3 
tadır. de hükfunet kuvvetlen .pust ur ~atıl- 500 kişiyi kuıçtan geçirmislerdir. Mad- memleketler ithalatçılarının Türk pa - ihtilatları ihtimalleri dahi kule 

Pa . 13 (AA) La Poutera \'e ı 04 ölü vererek hezıme. e u .. '·a t b .. b 1 ·~caktır Elti- rası esasına göre yapılacak satışlara ra- alınmıyarak, tamamen aykırı gö-
tady r~s ' · · -h b verdiğine mıştır. Nasyonalistler 23 mı.tralyd~z ve rı ~l ~ar~ u1~u~ a~ a~e Mar~istler zı olmıyacakları ko. rkusu da kalmamış rünen bu hareket, öyle görünüyor 
gö 0 ıst~syonunun . a e.; C hur bir ok malzeme iğtinam etmışler ır. em 0. ~u~ Ujga ın en. on_ . . , gibidir. Çünkü bilhassa paralarını dü- ki yaratılmasına çalışılan barı~ ha-
R ~e'. ~skı başbakan Gıral 1 e um a- ç is 13 (A.A.) _ Alman Ajansı 160 kışıyı kurşuna dizmışleı d~. Nas) o- şürmemiş olan memleketler Türk para- ''asını büsbütün bozacaktır. ÇünkC. ha-
eısının karısı Madam Azana, Del~ . P~r. , . M drit halk mahkemesi, ge- nalistler Navas del Marques de ~orlu sına göre mal almayı kabul etmiş bu- karetin hakareti. küfrün küfrü da\·et 

Yo adlı Arjantin gemisine iltica etmış~ bıldırıyor. a asından kaymakam Kar- bir savaşa tutuşmuşlar \'e Marksıstle- lunuyorlar. Paralan sukut eden mem- etmesi kadar tabii birşey yoktur. Dev-
lerdir. nel kurınl ay az ölüm cezasına mahkum re 400 telefat verdirmişlerdir. leketlcre gelince· bunlar paraları düş- letlcrin başında bulunan adamlar dahi 

P . d n los Mor uayı ' ' 
aris, 13 (A.A.) - Perpıgnan a müş olan memleketlerden alacağı malı gayri mes'ul e!ihasın tecavüzlerinden 
~ J ı ı A [man parası sukut etmemiş olan memleket- kurtulamazlarsa, hukuku düvel deni-

A 1 Ota S 1 a P o n a r a lere nazaran daha ucuza n:aı edecekle- len mefhumun ne kıymeti kalır ? m a n n Hududunda rini ileri sürmektedirler. Ihracatçı, it- * 

1 1 d kta n Sonra Ver.ılın'ış Nümayişler ~:ı~;;~~~ ~~,~ü~~~::iü::~~~:~·.~;: bi~:~~i~;·y.!~t~•k!~,;~&~~~:;~~ uz aş 1 1 ?1ak kararında .ıs~ar :.tmektedir. Türk bir hayret uyandırmaktan hali kalın::ı.-
. Fransızlar bu pazarda ıhraç maddelermın dunya pazarların- mıştır. Çünkü Başvekilin A \'Usturyl 

J 1 S ti eri u zak ki daki hususiyeti gözönünde tutularak Faşist teşkilatını birdenbire Iağved_-
aponya ve A manya, ovy. e . nümayişler yapaca ar hareket edilmektedir. Münhasıran biz- rek mürettebatını milis kadrolarına il-

k t rlar Berlin, 13 (Hususi) - Fransız komü- den tedariki mümkün olan bazı mallar hak etmesinin sebebi kolay kolav an-
Şarkta serbest bırakma IS emtyO nistlerinin geçen pazar günü Alzac; - Lo \·ardır. Bunun için paralarını düşüren laşılamamı.ştır. Halbuki meselem~ :ı.,Iı 

b rende yapukları nümayişlerden sonra, memleketler dahi bazı emteayı Türk şudur: Bu teşkilatın reisi Prens Ştar-
·ıA e eylemektcdirler. Gene u F T d . . tl . h b 

Lo H 
AJ·ansın- rını ı av şimdi de ransız ra e - unıonıs erın parası esasına göre almakta tereddüt et en erg ile eski nazırlardan Fcy ara-

ndra, 13 (A.A.) - avas •. . . . 1 So et Rusyanm Alınan pro· 
d.an: Londradakı· Sovyet mahalllı·'· Ingı- mahafi ' vy • bir nümayiş yapacağı haber alınmıştır. memektedirler. sındaki ihtilaf. belki de bu teskilatı bir 
ı Aı testosunu ırazan itibara alınayacag~n~ Nu"mayı"şler pazar günü Alman hudu - hüku"'met da b · , ı d 1 
lı;_ Sotruet denı·z 1·tı·ıa·fına karşı dun .- d · h de·ını Şimdı'lik bütün naz.arlar Marka çe,·- r esı yapmaya sev~e e H-. ., ve İngiliz - Sovyet enız m~a e s dunda Trade - unionistlerin şefi Jurho lecekt' B · k'l Ş · · ltı.anvanın ı· ngı'ltere Hariciye Nezar.et.ı- t' d olmadıgını beyan rilmiş bulunmaktadır. Para buhranının .. ı. aş~ e 1 uşn~ng ışte buna ta-

J tadil etmek niye ın e nutuk söyliyecektir. Fransız komünist kaddum ettı ,.e P 18 B tıe bir protesto notası tevdi etnıesının bütün dünyaya hakim olduğu şu sıra- . . rcnsın, irincite1-
.11, d cut ediyorlar. ve içşilerinin bütün bu hareketleri Al- da .'"lrnan p·arasının :.ı.ıbetı· merak·ıa ta- rınde 200 bın Avusturya Faşistim top-
•ı..ı. ınanya ı'le Japonya arasın a, mev · * d b.. "k b' t d .. ,. dl\. 1 f 1 _ b manya a uyu asa ıye , uyan ırmış- ki dT Al h"kA t . linin amava matu o an teşebbüsünü önledi 
gız}i bir itilafın neticesi oldugun.u e- Londra, t 3 - İngiliz - SovyB. e1~ .~eknıa·z tfr. Mukabil taşkınlıkların başgöster - p ke 1 ıkyor. t'~an uh ufme rıcda y. Mesele bundan ibarettir. 
Yan t A · mahafıl Al- 1 ıgı - mar ın ·ıyme ını mu a aza e ecegl S . 

e mek:tedirler. ynı ' .. relerinde Sovyet er ır mesinden endişe edilmektedir. l R l'.tıanya ile Japonyanın Sovyet ~u~~ayı muzake • . .. ?. hükfunetlerin Al- hakkında kat'i beyanatlarına rağmeu e un agıp 
lizak Şarkta serbest bırakan Ingılız - bul edecegı butund kabul edilmesi lü- JI lareşa/ Çakmak Alman parasının akıbetinden endişe e- \ KISA HABERLER ' 
S0 te~ manya tarafından a . LVI 4 dilmesine mana veremiyenler de var- · -

vyet muahedenamesine karşı pro .,,- zumunda ısrar etmektedır. L d M ı· d toa ld kla ~rjada dır. Uınumi fikirler intizarı makul gös- on ra, - ancester ımamn a a bulunmağa karar vermiş o u -
• • • • • tererek markın ne düşeceği ve ne de 1:190 amele grev yapmış ve bir çok: 

Th ,. nutku F ransada mıtıng Urfa, 13 (Hususi} - Genel Kur- şimdiki kıymeti muhafaza edeceği hak- gemiler hareketsiz kalmıştlr . orez ın kında kat'i hüküm verememekten mü- * . d nu··mayı·ş yarıŞI may Başkam Mare~l Fevzi, birinci tıevellit bir tereddüt etrafında toplan - R J'> (AA) B Ş . 

t 1 v k t r 1 ve umumi müfettiş ve kumandanlar bu- oma, ,) . . - . uşnıg. Or a Jgl aflŞ 1 - mış bulunmaktadır. Stefani ajansının Viyanadaki muhabi-•t• gün şehrimizet geldiler, coşkun tezahü- k 1 - " Komu .. nı·stıer mı ıng Son günlerde, daha ziyade, yü se. - rine beyanatta bulunarak, Avusturya-

ln d P • te ratla karşılandılar. 1 lt ·t· d f l l k giliz sefiri e arıs yaptıkça biz d~ nüma- -~ mekte ~ an.~ .. ına ı ım~ ın az a aşma daki bütün vatani teşekküllerin bir· 
le bb .. l d b lunacak - uaricı·ye . Vekilinin ta oldugu gorulmektedır. Bazı emtea ~.a leştirilmesi hususunun B. Musolini ta· 
Şe US er e U yi~ yapacagız ,, Ilı tışlarının dış pazarlara altın esasına go- f d kl'f d'I . D .. 

L A ·ansı Y F an •r·yanada temasları d.. .. 1 . d b .. ra ın an te ı e ı mış ve uçe nın . ~ndra, 13 (AA.) - Alman .. l i- Paris, 13 (AA.) - Dün akşam. rk.- t' l a re yapılması uşunce erı e aşgoster- .. . . . 
hıldıriyor: Deyli Telgraf gazetesının s sız Nasyonal fırkasının dört ~eş ~~ ~- Viyana, 13 (A.A.) - Avusturya A- miştir. Ancak henüz tatbikata geçilme- son gunlerde alınan tedbırlerı tasvıp 
l'asa1 muhabiri İngiliz bakanlarının ko . :n huzuru ile yapmış oldugu ı.o ııı~- jansı bildiri1-0r: Cenevreden dönmekte mistil'. etmi~ olduğunu söylemi~tir . 
.._.. · ' · 'd k' utku- şını ·· .. V 1 cı D B kanı D T f k • * •ttUnıst Torez'in Istrasburg a ı n . d De la Rok, pazar gunu a en - olan Türkiye ış a r. ev i Fra nk ve liret üzerine muamele olmadı 
!l. or tınge . · d'l · ] ım· P ·]'>(AA) P · ı_,_,I 

~u. endişe ile karşıladıkları.n~ y.a.zıy u"-· 'd kendisıne ısnat e ı mış o an Rüştü Aras dün buraya ~e ıştir. Gay- Kambiyo borsasında Fransız ve İtal- arıs, '' . . - arıs oo ge· 
- ı 1 z b ennes e · ı· Al tt Vıva d k · d k' ·ı · d d' h"I , ~ gazeteye göre, Paristekı n~ı ı . . sözleri şiddetle protesto etmı~ ır. t - ri resmi bir sure e J na a alan yan paraları üzerine dün muamele ol - sın e ı grevcı erın a e ı a en 

l'Uk elçisi İngiliz efkarı umumıye~ın:ın b u suretle bağırmış oldugunu as- Rüştü Aras, Avusturya ?ış .Bakanı Dr. mamıştır. Merkez Bankası Sterlinge 37 ,7:>8 e baliğ olmaktadır. Fabrika i, -
~ll(ii~elerini Fransız hükumetine bıldır- r:~'eimiştir: . . Şmitle Genel siyasa ~a~ıyetı hakkında- 617 - 620 olmak üzere fiyat vermiştir. gal edenlerin adedi 11,910 dur. 
~eğe ve hadisenin fena neticel~r. ~o- cBiz, Fransayı kurtarz:rıa~ ıçın ka;ı- ki görüşme pek samımı olmuştur. Merkez Bankası tahvilleri 50 ku- * 
fll.trnasının önüne geçilecği ürnidını ız- mızı dökmeğe hazırız. Bdız, dr~~l~ız a- . Mısırda bir otobüs kazasmda ruş daha yükselerek 96 liraya çık - Bern, 13 (A.A.) - Altdorf silah 
ara davet edilmiştir. .. A nını akıtmak isteyenler e~ egkı ız.~t . mıştır. Diğer milli tahvillerimiz de nor- fabrikasında patl.wan bir bomba yü· 
Lo"'dra, 13 (A.A.) _ İngiliz hüku ~ F ız sosyal fırkası ıcra omı esı 22 kİŞİ öldü ı f' tl .. · d ı ·· 1 f 1 ·~ d rans ma ıya ar uzerın en muame e gor· zünden üç işçi te e o muştur. 

ttl.et mahafilinin Torez'in Strazburg a erkanının Charles Vallin'de şu beyanat Londra, 13 (A.A.) - Kahıreden ha- müştür. * 
Çtltar-dıgvı hadise ile meşgul oldukları ta bulunmuştur: . . ber verildiğine göre, içi..yolcu dolu bir f h k r dan mıt ng P.aris, 1:~ (A.A.) - B. Litvino uo 
a kında I)aily Telegraph tara ın cKomünist partisi ne zaman v ı otobüs, Mıstrda Benha mahallinde bir J 

ll. t an · pacadız "" •ı • Pariae gelecegwi haber verilmektedir. 
d eşredilen haber burada hayre uy - yaparsa, biz de nürnayış ya 0 ... . su yolunun içine düşmüştür. Mısırlı 22 Spanya aSJ erlDC * 
~.l'rrııştır. Resmen temin olunduguna -- A t l yolcu ölmiiitür. K ) k 

gote İngiliz hükümeti bu işe müdaha- Balkan n '!'-n ı . . im er, nasıl Bükreş 1 :l - Küçük anlaşma e O• 

le ~miyecektir. Konseyi Atınada lngllterede faşızm meselesi nomi konseyi dün sekizinci toplanma· 

l Tı lanacak Londra, 13 (A_:A.) - .. Havas muhabi- Yardım edı·yorlar? sını açmıstır. ra ·" hl hl on - ___ • Vı'yan.a, J:l (A.A.) - Aşağı A· B "7e nşa .~ 13 (Hususi) _ Balkan Antan- rinin ha~er ald.~gına gore ~aldvin Lon 
1( erime le .. ini Atınse' ı'nin önümüzdeki içtimaın.ın draya d.oner dorunez, Faştst faaliyeti R d • ""d h 1 vusturyada Zellendorf' da bir mamut 
A .,. ı tı ko y l 1 mec::gul olm t B usya a emı mu a a e f'l' . d .. b lun""ustur Yirmi metre 

.1. v.9 - · . a ·a ılmasına karar verilmiştır. mese esıy e " . uş ur. u me- 1 ının ışı u ·~· . · 
ışanladı . Atın.ad. } f' konsey riyasetinde müd- selenin gelecek kabıne toplantısında da komitesine yeni bir derinliğinde bulunan diş :l.20 .. m~trc 

Tahran 12 (Husus!) - fran Şehın· Bu. ıç:una ~11lan TUrkiye Hariciye Ve- mevzuu bahsedilmesi ve bazı fikic ih- muhhra verdi uzunluğunda olup ağırlığı y~~ kıl?· 
\'ahı kerı' 1 . Ş hd ht ans ile Şah- detı ~ıtarn Yugoslavya Basve!dl ve tilafları uyandırması muhtemeldir. d Bu müstehasenin yaşı, dort hın 
d L me erı a o Ş kili rıyaset ·. . . • - - Londra, 13 (Hususi) - Sovyet mas- ur. 

()nt A f' . l 1 d r . . Vekı'li Stovadınovıç e devre - p Si h b • 1· ' İ d'r sre ı nışan anmış ar ı · .. fJarıcıye . . • 1937 d _ renS ar em erg gız IC8 lahatgtizarı Kagan bugün spanya işle- seı1e 1 
• 

B.. . f B svezırı , t' Içtıınaın 5 Şubat e ya ' "d h 1 k * ~. uyuk kerimeleri, ran a. dece,..: ır. .. 1 . t· Romaya gitmis rine ademi mu a a e omitesine yeni k 
:v•a.hrnut Cem'in 0~ulları Feridun Cern pılınasına karar verı mış ır. • • _ bir muhtıra daha vermiştir. Bu muhtı- Madrid, 13 (A.A.) - Ameri a-
de S h g J t ' bü- d t h.. ti Belgrad 13 (Hususı) - Dagıtılan rada Sovyetler Alman, İtalyan ve Por- nın kesfinin yıldönümü münasebetile 
l'i.i~f a. ~ht A~ref ise Fars ~~:~ılk'ün Nahas Paşa Mısı,r ad eza ura a Heimwehrn teşkilatının başkanı Prens tekizlerin İspanya ihtilalcilerine ne su- tes'id edilen «Irk bayramııı oda Bilbac> 
~'"I erın en Şırazlı Kudamu d karşı an 1 Ştarhem'berg'in Viyanadan gizlice Ro- retle yardım ettiklerini birçok vesaik hükumet memurları, Kristof Kofom· 

g u Ali Kudam ile nişanla.nmış.lar ~~ İ ·kcnderiye, ı 3 (A.A.) - Nahas Pa- maya gitmiş olduğu haber verilmekte- \"e delillerle izah etmektedirler. bun son hafidi olan l~panyol Rom"'n 
ı. Merasim mutantan olmuş, ntşan ~alkın co:ıkun tezahürlerı arasında dir. Bu haber teyit olunmadığı gibı tek Bu muhtıranın tetkikine henüz baş- CarbaJ"ol Colon·u serbest bırakn11~lar-
~ab: ı · zevat l sa · · · d'l · t' 1 t b\ll ·ne erkanile yüksek derece ı bura.ya gelınıştır. zıp de e ı memUj ır. anmamış ır. 

Unm uşlardır 
dır. 



4 Sayfa. SON POSTA 

,--------------------·----·-------------~-----, 
ŞEHİR HABERLERİ Harbiyenin hayatta kalaJl 

....................... m:l ............ i .. ıiılmlmm ......... IBZl!::B._._ ..... ~I en eski mezunu 
Şark şimendiferi Elektrik 

şirketinde tetkikat 
İstikliil lisesinde 97 yaşında bulunan Müşir Kazım Paşa dün vefat etlİ 

Nafia mümessilleri Jokomo- müessif bir hadise .. (Baştarafı 1 inci sayfada) zifeseverlikten dolayı, Rus erkanıh 
"fi • k 1 · · "t Olümünü, derin bir teessürle biyesinin büyük takdir ve hürnıet G Ü m r Ü k başmüdürü b erın ı~met erını. te~pl Talebeler teneffüse çıkmak haber verdiğimiz Müşir Kazım paşa, kazanmıştır. 

Mustafa Nuri " Kaçakçılık etmek uzere tetkıkat ıçın hocalarından dersi Harbiyenin ~yatta bulunan en. es~i Gazi Osman paşaya da, o sıra 
yapıyorlar k . . . . f mezunu, yanı ordunun en kıdemlı mu- binbaşı olan Kazım paşaya da, şere vardır ,, diyor · esmesını ıstedıler.. Ş tekait Mareşalıydı. kılıçları iade edilmişti. 

Elektrik şirketinde vukubulduğu 
beyan olunan gümrük kaçakçılığı tah
kikatını idare eden komisyonda güm
rük idaresinden de müfettişlerden Ab
dullah bulunmaktadır. Bildirildiğine 
göre, Elektrik Şirketi lstanbuldaki e
lektrik tesisatının kurulması müsaa
desini aldığı sırada kendisine gümrük
ten hiç bir muafiyet gösterilmemiştir. 
Buna mukabil Anadolu yakasının te
sisatına ait müsaadeyi aldığı sırada 
sırf buraya sarfedilmek Üzere gümrük
ten çıkaracağı ef}'adan 750 bin liralık 
kadar kıymetteki malzeme için güm
rük vergisinden muafiyet verilmiştir. 
Gene beyan olunduğuna göre, bugü
ne kadar şirket bu miktarın 550 bin 
Jiralığını gümrükten çekmiştir. Şirket 
bu malzemenin bir çoğunu şehirdeki 
muhavvele merkezlerinde ve fabrika
ya bağlı santrallarda kullanmıştır. Hü
kumet tarafından teftiş yapılacağını 
anlayınca bunları bir gece bir çok a
mele ile yerlerinden söktürürken ya
kalanmıştır. Bu mesele etrafında ls.
tanbul gümrükleri Başmüdürü Mus
tafa Nuri şunları söylemiştir: 

ŞaTk demiryollannın işletme imti - zabıtaya aksetti 8 Temmuz 1287 tarihinde, Harbi- Ve bu iki k,haman Türk asker' 
azının hUkfunete geçmesi etrafındaki yeden mezun olanlar arasında bulu- layık oldukları silahlarını, esir bul\Jll 

«Hükumetin muayyen bir mın
takada kuTianılması için müsaade et

tiği malzemeyi başka bir mıntakacla. 
kullanmak ve bunu da giz1i tutmak 
mahiyet itibarile tam bir kaçakçılık-
tır.» 

Şirketin yaptığı bu gümrük kaçak
çılığı tahkikatı sona erdikten sonra, 
ağlebi :ihtimal, auçlular dokuzuncu ih
tisas mahkemcainc verilecektir. T ah
kikatı idare eden komisyonun mesaisi 
devam etmektedir. 

Fatih noteri Şükrünün 
muhakemesi 

Fatih noteri Şükrü, başkatibi F ev
zi ve daktilosu Münevver aleyhine a
çılan ihtilas davasına dün ağır cezada 
devam olunmuftur. Dinlenen şahitler
den mimar Muhittin bir müşterisile 
Noter Şükrüye 0000 liralık iki muka
vele yaptırdıklarını ve 27 lira harç ve 
masraf verdilderini, buna dair noter
den bir makbuz aldıklannı, fakat bir 
müddet ıSonra rnukavelenamelerde 8 
liralık pul noksan olduğundan dolayı 
maliyeden bir ödeme emri geldiğini, 
bunun üzerine müfettişliğe müracaat 
ettiklerini söylemiştir. 

Muhakeme diğer şahitlerin · cetbi 
için başka güne kalmıştır. 

Mısırh üfürükçü mahkum oldu 
Geçenlerde üfürükçülük ederken 

yakalanan Mısır tebaasından Bekir 
4 üncü asliye ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmiş, suçu sabit olduğu i
çin 2 ay hapse, 40 lira para cezasına 
mahkum olmuştur. Bekire ya~ı 71 ol
duğu için az ceza verilmiştir. 

Bir arada yakalanan esrarkeşler 

hazırlıklara ve tetkiklere devam edil- Dün istiklal lisesinde bir hadise ol- nan Kazım paşa, yüzbaşı rütbesile bö- dukları hatde tasımak müsaadesine 
mektedir. Devlet Demiryolları cer mü- muştur; Iük kumandanWdarında, Vali, Seras- rişmişler, sonsu; bir hüsnükabul # 
fettiŞierin<ien Şadan ile Sedat Ankara- !) uncu sınıfta öğleden evvel son ker yaverliklerinde bu\unduktan eon- müşlerdir. 
dan şehrimire gelmiştir. Bu iki müfet- ders coğrafya dersi olduğu halde der- ra livakatine layık bir hızla tabur, a- Hulasa, Müşir Kazım paşa, ,atf 
tiş Ankamdan aldıkları emir üzerine sin muallimi gelmediği için tarih mu- lay kumandanlıklarına yükselmiş.tir. nına, karşı deruhte ettiği vazifelerİJ 
Şark şimendifeeleri lokomotiflerinin allimi Ali Ekrem derse çıkmış ve tale- Değerli asker, J:-J temmuz 1308 ta- daima hakkile tamamlamış, ve uııJ halihazır kıymetleri takdire memur e- ? ,.r 

dılmiştir. Müfettişler bugünden itiba- 1 -beye Laplas nazarı'yesı·n· ı'zaha başla rı'l1inde yani mezun olus,undan -1 sene hayatının bütün inkılaplarından ar 
mışhr. Ders zili çalınca da elersin en sonra ferik rütbesine, ve fırka kuman- çık bir alınla çıkmıştır. . ren tetkiklerine başlayacaklardır. -

hararetli yerinde olan muallim bahsi danlığma ula~mıştır. Hiç bir zaman, hiç bir vesile 1 Doktor Asaf 
Tahliyesini istedi 

Dirileri ölü göstermek suretile si
gorta kumpanyasını dolandırmaktan 
suçlu olanlar meyanında bulunan dok
tor Asaf müddeiumumiliğe bir istida 
vererek tahliyesini taleb etmiştir. Dok
tor Asafm bu talebi tetkik edilmiş, fa
kat reddolunmuştur. 

Bir ebe mahkOm oldu 
Sürpik'in çocuğunu düşürmek ıçın 

müdahale eden ebe Nigar'ın muhake
mesi bitmiştir. Çocuk düşürmek fi'iii 
sabit olamamış, fakat kanı dindirmek 
için usulsüz ve gayri fenni bir surette 
müdahale edildiğinden dolayı ölüm 
vukua gelmiş bulunduğundan kabile 
Nigarın 1 sene hapsine, 30 lira ağır 
para cezasına mabkumiyetine ve l se
ne müddetle ebelik yapmak.tan men'i
ne karar verilmiş.tir. ......................................................... _ 
[K°OÇOK HABERLER 1 
Alman pamukçularının 

tetkikleri 
Almanya pamuk idhalltı dairesi umumi 

reJsi Pabst lle Bremen febri konsolosumuz 
M. Okhandel İzmlrde bulunmaktadır. Ege 
mıntaltasındaki pamuk tetklklerini bitirdik
ten sonra An.karaya ıtdeceklerdir. Seyahat
leri yarı remıldir. Ankarada Almanyaya pa
muk sevki etrafında muhtelit temaslarda bu
lunacaklardır . 

ET Ve Elişle.ri Serıisi Müdürlütü 

Ankarada 29 Teşrinlevvel Cumhuriyet 
bayramı günü açılacak ey Te elişleri sergisi
ne müdür tayin edilen Türkofü sergi komi
seri Akil lle sergide T1caret Odasını temsil 
edecek olan Nihad bugün Ankaraya gidecek-
lerdlr. 

Sanayicilerin Toplantısı 

Dun öğleden sonra Sanayi Birliğinde de
mir sanayll tabrlkatörleri bir toplantı yap
mışlardır. 

kesmek istememiştir.. Ve nihayet bu tarihin üstünden 4 tenkitlere hedef tutulmayışı da, şet" 
Diğer taraftan saat 12 yi geçmekte yıl bile geçmeden, Müşirliğe terfi o- fini, vazifesini, vicdanını her şeyin iİ" 

olduğundan karnı acıkan talebe kay- lunmuştur. tünde tutarak yaşadığının en bariz ot' 
naşmaya ve sabırsızlıkla hocanın der- Muhtelif ordu Müşirliklerinde, İş- !ilidir. 
si bitirmesini beklemeğe başlamışlar- kodra Vali ve kumandanlığında, Hi- Bu itibarfadır ki, bütün şerefli ~ 
dır. caz Demiryollan inşaat nezaretinde, namuskar yaşamış insanlar gibi, fllj)

Böylece on dakika kadar geçtiği Hicaz Valiliğinde, lzmir Valiliğinde, !etinin sevgi-sine, ve Allahın rahrnetr 
halde der.sin hala bitmemesi üzerine ve garbi Rumeli müfett~liklcrinde hu- ne hak kazanmış demektir. 
taldbeden Mehmej: Ali, Ahmet, Şera- !unmuş olan bu kıymetli askerin mem- Onun acı ölüm haberini verirkefl• 
fettin muallime zilin çaldığını hatır- lekete yaptığı hizmetler kolay sayılabi- en yakın sevdiklerini bir yıl içinde ard
latmak istemişlerdir. Talebenin bu ha- lecek kadar az değildir. arda kaybeden kerimesi Bayan Nazi~ 
reketine öfkelenen hoca biraz asabiyet Mesela, 1313 yılında hiç bir vali- Tokgöz'e, ve diğer akrabalarına sofi' 

göstermiş, çocuklardan biri muallimin nin dikis tutturamadığı lşkodra vila- suz sabırlar dilemeyi borç biliyoruz· 
hareketini hakaret telakki ederek hak- yetinde, 'tam yedi sene kalabilmiş, üs- lf 
kında polise şikayette bulunmuşıtur. telik de ora halkının sonsuz teveccü- Merhumun cenazesi yarınki per 
Keyfiyet müddeiumumilikce tetkik e- hünü, sevgisini kazanmıştır. temhe günü saat 11 de, Şişlide Kazıf11 
dilmiş, şahitlerin ifadelerine nazaran Hicaz inşaatının itmam ve ikmali paşa apartımanından kaldmlacak, ,e 
takibi icap edecek bir hal görülmedi- şerefi de hakkın rahmetine kavufan T eşvikiye cami inde namazının kıhfll' 

ı F · k ·· ~ l ~ def· ğinden takibat yapılmaması kararı ve- Kazım paşaya nasip o muştur. şından sonra erı oy mezanıgına 
rilmiştir . 12!)2 senesindeki Rus harbında, nedilecektir. 

Topkapı ve 
Edirnekapıda 
Sinek istilası 

Salmatomruk, Şehremini. T opka
pı ve Y enibahçe, Edirne kapı civarın
da oturan halk son günlerde maruz 
kaldıkları einek istilasından bizar bir 
hale gelmiş1erdir. 

Bu havalide sinekler bir kara bu
lut halindedir. Hergün her evde, her 
dükkanda kürekler dolusu sinek imha 
edilmekte, fakat akşama kadar öldü
rülenden daha kesif bir sinek sürüsü 
peyda olmaktadır. 

Keyfiyet lstanbul Sıhhat Direktör
lüğüne bildirilmiştir. Sıhhat Müdür
liiğü halkın bu şikayeti üzerine Şehre
mini hükumet doktoruna emir vere
rek bu civarda sineklerin neden çoğal
dığını tetkik ettirmeğe başlamıştır. 
Yakında bu sinek istilasının sebebi 
raporla müdürlüğe bildirilecek ve icap 
eden tedbirler alınacaktır. 

binbaşı rüt'besilc ve taburile Adliye, --······••••••••••••• .. •••··-···· .. ······-········.....,. 
Niş, Şehirköyü kavgalarına iştirak e- Nişan merasimi 
den Kazım pa~. 1293 yılının temmu- Eski İzm'ir borsa komiseri Bay Fe • 
zuna kadar Vidin fırkasında bulun- rit Gürsoylarm kızı Bayan Ferihıtı'I 

Gürsoylarla İzmir ve havallsi gazeteler 
bayii Bay Hamdi Bekirin nişan mer8' 
simi geçen pazar gecesi İzmirpalas sıı· 
tonlarında ve iki tarafın dost ve akrtı• 
ba1arının huzurlarile yapılmıştır. T~· 
raflara ebedi saadet temenni ederiz. 

muştu. 

Onu müteabp, tarihi Pilevne har
bına da taburile i~tirak eden Kazım pa
şa, Gazi Osman paşayla birlikte esir 
düşmüştür. 

O zaman, gösterdiği şecaat ve va-

Yarm akşam SÜMER sineması 
Uzun zamandanberi beklenen esrarengiz ve dramatik 

Gizli Vesika 
( 2 eme BUR E U A ) 

Fllmlnl takdim edlyora Bu ilimde S. R. (Service de• 
Renselgnement•) ••rarı gözlerlnlz önUnde canlana• 
cak, bir F Jananı YUzba,ıaı ile bir Alman casusu ara• 

Bu toplantıda muamele vergisine alt ha

zırlanan rapor üzerinde kendilerine taalluk 
eden meseleler etrafında görUşülmüştür. Sa
nayi Birliğinin muamele yerglsl hakkındaki 
tetkikleri tamamlanmıştır. Hazırlanan ra-ı 
por iki güne kadar Ankaraya gönderllc'cek
tlr. 

r . 
Nöbetçı 

aındakl mUcadele ve kahramanhk aahnelerlnl 
tasvir edecektir. 

Oynıyanlar : 

Adliye Encümeni Toplandı 

Dlin Adliye Encümeni toplanarak bazı ad
liye memurlarının tayin ve tahvlllerlie meş-1 
gul olmuştur. Bu meyanda dördüncü hukuk 
mahkemesi katiplerinden Bürhan Şile mah
kemesi kiitipliğlne, Şlle zabıt katibi Refik 
dördiıncü asliye zabıt katipliğine tayin olun
muşlardır. 

Kadıköy Halkerinde Resim Dersi 
Kadıköy Halkevinden: 

ı İkinciteşrln - 936 tarihinden itibaren 
açılacak olan resim derslerine kaydolmak Is-
teyenleı1n idareye müracaauarı. 

Sahnede Çah!imak isteyenlere 
Beşikta!j Halkevinden: 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda : (Etem Pertev). Alemdarda: 
<Eşref Neşet). Bakırköyünde: ÜstepanL 
Beyazıtta : (Belkıs). Eminönünde : <Be
şir Kemal, Cevad} . Fenerde: (Emllyadi) . 
Karagi.ımrükte : (Suad). Küçükpazar -
da : (Hasan Hulusi). Samatyada : (E

rofllos) . Şehremininde : CA. Hamdi). 
Şehzadebaşında : (Asaf). 

Beyoflu cihetindekiler : 
Gala tada : (Hidayet}. Haskoyde : <Bar
but). KB.SJmpaşada : (Vasıf). Merkez n::ı.-

hiyede : (Galatasaray, Garih). Şişlide : 
(Maçka>. Taksimde : (Kemal Rebul, 
Kurtuluş). 

Jean Murat - Vera Korene - Jean Galland - Jean Max 
FOX JURNAL ve TAKSiMDEKi iTFAiYE TÖRENi 

Çok yaşamak için ... 
gülmek, daima gülmek lazımdır. 

ve gülmek için de bugün 
matinelerden itibaren 

YILDIZ ve ALKAZAR 
sinemalımnda birden gôsterilmeğe 

başlanan 

'AB L O 'nun 
en şen ve en gülUnçlQ temsili olan 

ESKi ZAMANLAR 

Kurnkapıda odun iskelesi civarında 
oturan Mehmet Alinin esrar kulland!
ğı haber alınmıştır. Muhafaza teşkilfı

tı memurlarile polisler ev,·elki gece 
Mehmet Alinin bulunduğu yeri basa
rak 13 arkadaşile birlikte kabaklarla 
esrar çekerlerken yakalamışlardır. Suç
lular ihtisas mahkemesine verilmiştir. ---· ....... , __ .... . . . ... ----

Şehir Tıyttlrosu 
Tepeha~ı dram kısmı 

Besikta.ş Halkevl Gösterit grubunda çalı
şan arkatınşlara ilaveten daha bir kaç ba
yan nrkadaş:.. liUum görülmilşti:r. Arzu eden
lerin hergün Beşlltta~ Halkevi Sekreterliğine 
müracaaUan. 

Üsküdar - Kadıköy n Adalardakiler: 

Büyükadada : (Şinasi). Heybelide : (Ta

na.ş>. Kadıköy Pazaryolunda : (Rifat 
Muhtar). Modada : (Al1eddln). Üskü -

dar İmrahorda : (İmrahor). 
Yarın 

2 saatlik kahkaha filmini gôrmelirJd. 
• 10 kısım tekmlll bir defada ------MATBUAT MONTESiBıNiNE AÇIK DAVETiYE 

akşamdan itib>ır.:ın sinemalarımızd~ ,. göstenneğe , başlıyacaAımız 
bOyOk rejisör WlLLY FORS! un ŞAHESERİ 

l4/10/H~6 da 
akş mı saat 20 de 

M AK BET 
fr.ınsız tiv.ıtrosu 

Opuret kı ·n11 
gflnı1ıiz ~ ıal 14 de 

Çocuk tiyaı ro u 
FATMACIK 

akşam snnt 20,30 da L UDAl\LARIN 

Halk Opereti 
Pek yakında kış 

oı>eretlerine başlıyor 

SE 
YEK 

htivtlk operet 

8 perde 

GUlhane dolum ve Kadın 
Hastahklar1 ProfesörU 

DOKTOR 

ALI ESAT 
'l'ürbe : lstanbul Belediyesi karşı
sında A vberk .Apartıman Birinci 

kata taşınmıştır. li48) 

MA Z U B K A 
filmi YARIN SABAH SAAT 10.30 ~a . M E . L E K. sin.eması~da şe~ri: 
mlz matbuatı mllntesibinine hususı bır ınatınede göste~ılec.eğ~nden sırıe 
malarımızın serbest davetiyelerini haiz zevatın teşrıfierı rıca olunur. 

MELEK ve SAKARYA 
sinemaları müdüriyeti 
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MEMLEKET HABERLER/ 

Anavatana kavuşanlar 
Romanyadan" gelen göçmenler Gemerek us&iiyeüııde 

davul zurna ile ve tilr aamimi1etl• 
karplımdıları cledaal ,erJeltirildiler 
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İdeal Çift Aranıyor ! Tarilıten SöJJf alaı· : 

Saltanat devrinde sakal 
Don Manuel Azana BiRBiRLERiNi ÖLÜNCEYE KADAR 

SEVEN KARI KOCA OLABiliR Mi? İlk tahsil1ni bir papaz mektebinde 
yapmıştır. Fakat memleketinin içinde 
bulunduğu hayat şartları Azananın ir

Ailed e de ebedi saadet şartları nelerdir? Bunları ticaa bağlı kalmasına mani olmuştur. 
okuyunuz ve kendi aile hayatınızı gözden geçiriniz! Papaz mektebinde geçen hayatının ye-

Sarhoş Şehzade yeniçeri ağasının doğru sözlerine 
kızdı. Adamlarına dönerek bağırdı: " Utanmadan 
sakal taşar. Bu herifin sakalını kılıçla tıraş ediniz!,, 

Evlıler bekarlara nisbctle büyük bir ( gane yadigarı: Rahiplerin bahçesi a-
ekseriyet teşkil ederler. Fakat bu evli- dmdaki bu hayatı tenkit eden edebi e-
Jer aı asında mes'ut olanlar da olınıyan- seridir. 
lara nazaran ayni nisbette çok mudur- Sonra politika kavgalarrna girmiş, 
lar'! Hayır, değil mi'? müteaddit defalar hapse mahkum edil-

Bunu düşünen fransızca Pari Soir ga rniş, 1spanya diktatörü Primo dö Riva 
zetc>si ideal çifti bulanlara ve ideal çif- ile mücadeleye gjTişmiş, 19:m şubatın-
te btivük mükafatlar vadetmektedir. da ispanya halk cephesinin intihabı 
Müsabakasına başladığı ilk nüshada ekseriyetle kazanması üzerine lspan-
da kıymetli muharrir Andre Moruvaya 
ıdeal ev1ilik hayatının ne olduğunu ta- ya Reisicumhurluğuna getirilmi~tir. 
rif ettirmiştir. Azana kalın bağa gözlükleri, saf yü 
Mauroi~ diyor ki: zü ile · basit bir lise profesörü hissini 
•Mes'ut ve ideal çift miışterek yaşa- verir. iyi bir hatiptir. Fak at hitabetin-

dıkları hayat müddetince saadet hisset- de de bir profesör edasından :kurtula-
miş olan kimselerdir. Acaba böyle bir maz. 
çift var mıdır, ve varsa hangi şerait al- En bariz vasfı çok samimi ve güler 
tında biribirine bu derece bağlanmış ve yüzlü ve ayni zamanda çok kuvvetli 
biribirlerile sevişmişlerdir? bir edip olmasıdır. 

Fransızların bedbin filosoflarınclan Halk cephesi hükumetinin başında 
Ln Rachefon Could ebedi bir saad~tin ispanyanın yoksul kitlelerini sefalet- , Yüzünden kanlar ak"1ln bir atlı, or • - Hey bunak, se11 delirmesen böylt 
mevcut olabileceği kanaatinde değildir. dugfilun içinde sağa sola gidiyor: cBu- hayallerle zevkimi bozmazsın. Bu Mu• 

ten kurtarmak için çalıı:ımaktadır. · d .. d kimd' ki b b. k 1t Fakat tarih La Rachefon Could'un ya- Y gün benim başıma gelen, yarın da sı- sa edigin e ır aşına ır as-
ld .. . b . Fa!.ist isyanı karııısında ilk anlarda ba bo h ·f· t l l · b ·-nı ıgmı ıs at etmıştir. Cinsi cazibe bu şartların birincisidir. T zin başınızdadır» diyordu. şı ş erı ı op ayıp ge sın ve enı, .. 
Eşlerden birinin ölümile diğerinin de Cinsi cazibe evlilik . hayatını yapan ilk Ylldırım Beyazıdin oğlu Süleyman tahtımı elimden alsın? 

öldüğü vakidir. Fransı~ tarihine şöyle eserdir. Son zamanlarda aşksız nikah .. - Çelebi Edirnede saltanat süriiyoroa. - Fakat, sultanım .•. Bu bir hay.ıl 
bir göz a~ılacak olursa ... ~~hur alim )ar gittikçe azalmaktadır. Ve ailenin Hemen hemen bütün tarihçilerin onu değildir. 
Berthelat nın karısının olumune daya- beka ve saadeti namına da bu vaziyet- padişah olarak saymamış olmalarımı - Hayaldir, kuruntudur. Yık1i kar .. 
11arnıyarak arkasından öldüğü malum - :ten memnun olmak gerektir. rağmen tam bir padişah gibi yaşadı. §ımdan ... 
dur. Sosyalist nazırlardan Marsel Som- , Erkeğin vücut kuvvetinin kadının Bosnayı altüst etti, Karniyolaya akın- Evrenos Bey Yeniçeri ağası Hasaıı 
lıat'nın da karısı kocasının ölümüne da· ,i:iıerinde çok tesiri vardır. Bugü~ bu te lar yaptrrdı, Venedik cumhW'iyetini ağaya koştu: . 
yananuyarak hayata gözlerini yummuş ,sirlere erkeğin başka meziyetleri de il· vergiye bağladı. - Artık bu adamdan hayır yoktur. 
tu.. ,tihak etmiştir. İyi, sür'atli karar ve • Fakat zevk ve sefahatte daha ileri Diyerek olup biteni anlattı. 

IngHterede ideal çift Kral sarayının ren, verdiği söıü tutan erkekten kadln gitti. O ka~r ki kaynatası olan Bizans Bu sefer Hasan ağa saraya g~tti: 
tesnıi havası içine kadar sokulmuştu. hoslanır, kadın erkeği daima yardımcı imparatorunun ona nasihat etmesine - Sultanım, kardeşiniz knle "kapısı-
:Kraliçe Mari, müteveffa Kral Jorjıı fev :ve ıı: bir ilticagah telakki etmelidir. Ka- sebep oklu. Buna da aldırmadı ve ge- na dayanmıştır. Hücum için hazırla -
Jcalade severdi. Biribirlerini şim~iye ka dının hakim olduğu ailelerde ekseriyet- celeri sabaha kadar eğlenerek gündüz· rur. Halbuki siz burada zevk ile uğra· 
dar hiç incitmemişlerdi. Gene Ingilte- le rahat ve huzur yoktur. Güzel olma· leri de akşama kadaı· uyumayı adet e- şırsız. Asker ve bizler sizi~ uğrunuz -
rede Gladstone ile Dizraeli'nin evlilik yanlar bu sözlerden kuşkulanmasın • dindi. da canımızı fedaya hazırız. Ancak ba-
hayatları saadet bakımından pek meş- )ar. Zira cinsi cazibe ile güzelliğin biç Har~ gittiği zaman bile ordug:lhta şımızda bulunmal:ısııuz. Hele d~~manı 
burdur. Dizraelinin karısı son günler- ,bir alakası yoktur. Bu öyle bir seydir her türlü eğlence vasıtaları, en güzel kovalım, ondan sonra gene zevk:.ı sllfa· 
de kocasına yazdığı bir mektupta cSa· ,ki insanın içinden doğan ve her. insa- ufak bir tereddüt geçirmişse de lapan- kadınlar ve kızlar, her çeşit şarap bu- ya dalarsınız. Allah ömrünüzü arttır· 
yende bütün hayatım saadet içinde geç- ,nın gönlünde muhakkak bir aslan ya· yanm me~ru hük~etini asilere karşı lunuyordu. sın! 
ti» diyordu. Dizraeli ise karısı için: tar. Şu muhakkaktır ki en çirkin kızı müdafaadan vazgeçmemiştir. * Süleyman Çelebi bu sözleri iince 

•Otuz senedir evliyiz, en büyük zevk bile sevecek erkek vardır. Kadın ko - Azana 55 ya\Jlarında ıevimli bir ih- Eflak üzerine sefere çıktığı sırad:ı kahkaha ile karşıladı: 
ve saadeti onun yanında bulurdum. İşi· :casınm islerine fazla müdahale etme - tiyar, kuvvetli bir muharrir, müşfik bir ormanda ordugah kurmuştu. Bir - - Yalnız Evrenos değil, bwtların 
min başında olduğum zamanlar, her ,melidir. Ettiği zaman dahi ettiğini ih· bir devlet reisidir. denbire ortalık karıştı. hepsi bunamı.~!.. 
in karımın yokluğunu hissederdim,. di- ;ms etmemek daha doğrudur. Kocası • - ·•· · · Baskına uğrandığı sanılarak askerler Diye mırıldandı. 
yor. · ,nm dertlerini sezmek onu söyletmekt~n ,Yatro piyesini okumak veya seyretmek telcişa dUştüler. Frakat biraz sonra Hasan ağanuı ke~-

Nitekim ikisi de ikisi de bir mezarda daha faydalıdır. Zevce kadınhğımn bü- J,stemetler ve son zamanlarda da ayni Yarı sarhoş olan Süleyman Çelebi disine saygısızlık yaptığını düşünerek 
ayni Jahdiiı içinde yatmaktadırlar. :ıün şefakatini erkeğine hasretmeğe mec ,siyasi fikirleri taşımıyabilirler. Eğer yattığı yerden nedimine sordu: fena halde kızdı. Adamlarına emır ver-
Şu misaller gösteriyor ki mes'ut ve burdur. Bir ailenin bekasında funil o- ,bu anlaşamamazlıklar kavga ile değil - Nedir bu gürüliü... di: • 

ideal çi~ler bayatta vardır. Bu ideal lan mühim bir mesele de neş'edir. İki ,de alay ve neşe ile halledilir, iki taruf o sırada çavı.ı~Jard~m biri içeri gir- - Utanmadan S;akal taşır. Bu herifin 
hayat daıma aşkla başlamış, arkadaşlık insan biribirile ne kadar iyi anlaşabi- ,biribirlerinin kanaatlerini latife ve hür· di: sakalını kılıçla tıraş ediniz. Hemen 
ve samimiyete dönmüştür. İtimat \'e ,lirse anlaşsın, arada sırada iki tarafın ,metle karşılarlarsa, yalnız kavga etme- - Bir geyik yolunu şaşınp ordugAha şimdi, şurada ... 
fe~akarlık saadetin birinci unsurudur. ,üzerinde ittifak edemiyecekleri mes('I •. melde kalmazlar, ayni zamanda her g1rmiş, ondandır. Zavallı Hasan ağanın sakalı tıraş e-

Jdeal çift nasıl olur? Bu ruhi mesele- Jeler çok olur. 
1
gün konuşmanın ve bir arada olmanın DcdL dilirken yer yer derileri de yüzülüyor, 

~e .kolay cevap verm:~ hayli zordur. Biribirlerinin dostlarından, ahbapla- verdiği yeknesak muhaverelerden de Süleyman Çelebi doğruldu: yüzü kan içinde kalıyordu. 
Istısnalar bertaraf edılırse mes'ut karı rından hoşlanmıyabilirler, ayni kıyafet ,kurtulurlar. _ Geyiğin boynuzunda şarap şişesi Hasan ağa saraydan çıkar çıkmaı a-
koca hayatı için şu şartlar lazımdır: }erden 7...evk almazlar, ayni kitabı ayni ti Tebessüm etmesini bilmek, hattfı ken var mı? tına bindi. Ordugaha vardı. Askerin or-
====================~==~~====~ ilik~~~~~n~~etm~im~ D~oo~~ ~~aka~yüili~~~H~~~ 

zımlı işlerden biridir Bu tuhaf sorgu kar~ısında herkes bitenleri, Sfüeymanın yaptıklarını an-

Bir aileye 
Mii teassıp danıgası 
Neden vurulur? 
Sivastan postaya atılmış, Mavi -

boncuk imzalı bir mektup diyor ki: 
Memurum, henüz evlenmedim. E-

6asen bu mem1ekette de yabancıyım. 
Kinıseyi tanınuyorum, diğer taraf
tan da kız babalarının erkekten baş
lık adı altında bir nevi masraf parası 
istediklerini işitiyorum, ve korku -
:yorum. 

Bununla beı aber evlenmeyi dii -
şünmek sırası da geldi. Bir aile ile 
tanıştım ki üç tane kızı vardır. Bun· 
Jardnn en küçiiğiine aklım yatlı. On
da da bana karşı bir meyil hisseder 
gibiyim. Faknt bir mania var: Kızın 
akrabasından bir zat onu kendi kar
deşine almak niyetindedir, k:zın ai· 
lesi de bu izdivacn taraftardır. Ai· 
le miiteassıp, kızla sık sık konuşma· 
ma müsaade etmiyor, binaenaleyh a
ramızda bir söz birliği edemiyoruz. 
Söz birliği etmeden de kızı istemek
ten korkuyorum. vermezler diye. Ne 
y.ıpayım? 

* Bu okuyucumun ihtiyatka\ lığıt 
namusluluğu ve ciddiyeti taassup 

saydığını görüyorum. Aile, kızları • 
nın yabancı bir erkek ile sık .>ı?{ ko-

nuşmasına müsaade etmiyor. Kendı
sine derhal müteassıp damgasını mı 
vuracağız? Bu noktayı geçtikten son. 
ra meselede halledilemiyecek bir ci
het görmüyorum, ret cevabı ile kar· 
şıkışmak istemiyen bir erkeğin yapa
cağı şey basittir: Müşterek bir dost 
bulur. Onun vasıtasile zemini yok -
lar, müsait görünce teşebbüse gc • 

çer. Aksi halde de kızı unutmıya ça
lışır. Esasen ortada aşk yoktuı; me
sele bir kaç gün içinde örtülüp gi -
der. 

• * lf: 

Erzurum'da Bayan «K.ıı ya: . 
Bu noktada gönül işJeri idari bir 

mesele ile birleşmektedir. Admızı 

mahfuz tutmasını rica ederek hadi
seyi erkeğin amirine anlatınız. Mah: 
zur yoktur. 

'fuzluca1da Bay (1•.,. U. Z,) ye: 
Size kısaca: 
- Mademki vaziyet böy!edir, ne

den tereddüt ediyorsunuz? 
Dıyc soracağım. Ceva b vermek sı

rası sizindlı-. 

t'EYZE 

Aile devletin-de koca, Başvekil, Har- şaştı. lattı. 
biye ve Hariciye Nazırıdır. Kadın ise Süleyman Çelebi kahkahalarla güi- -.- Uğruna canlar bağışladığımız a -
Dahiliye ve Maarif ve Maliye Nazırlığı dü: dam bize böyle yapsın ha! .. Bugün be
işlerini görür. Çocuklar ilk terbiyeleri- - Ne şaşarsınız? Eğer varsa kalkıp nim başıma gelen, yarın da sizin ba~ı • 
ni analarmdan alırlar. Kadının ev ha - alacağım. Çünkü ondan başka hiç bir nı7.dadır. Ne durursunuz? Yiğit vr cc: 
yatını neşeli yapması vazifesidir. şey yerimden kaikmağa değmeı... sur bir şehzade olan Musa Çe1ebiyı 
, Kadın yalnız dosı kalmakla iktifa et- * karşıhyalım. 
miyerek terbiye ve zamana göre a~kı içki ve sefahat, bu cesur, iyi kalbi ve Di)ordu. 
da kamçılanı~ıdır. Bu itibarla kendisi- zeki adamı, korkak, insafsız ve hak • Karaca, l\Iukbil ve Oruç Beylerden 
nin şık ve temiz giyinmesini, kocası· sızbk eden bir adam yapmıştı. başka bütün beyler bunu kabul ett:lcr. 
nı başka kadınlardan uzaklaştırmasını Halbuki Musa Çelebi boş durmu - Biraz sonra kale kapıları açılarak Mu· 
bilmelidir. :i\.faamafih bazı insanlar jz. yordu. Süleyman Çelebinin hayatını sa Çelebi şehre giriyor ve Süleyman 
divaçtan yalnız rahat ve huzur bekler- öğrendiği için Edirneye bir baskın yap· Çelebi kendisine sadık kalan üç beyle 
,ler, başlarını dinlemek isterler. Bunla· mnğa karar verdi. Bir gi.in ansızın E - birlikte İstanbula doğru kaçıyorlardı. 
ra karşı kıyafetçe biraz lfıkayt kalma- dirnenin kale duvarları dibinde görün· Düğüncü köyü Türkmenleri onu süs· 

1nın da zararı pek yoktur. dü. Jü ntmdan tanıdılar. Türkmeıılcı den 
. Kadın kocasının huylarını bilerek o· Süleyman Çelebi gene sarhoştu ve iyi binici vesilahşor olan beş kard~ 
nu icabında sükfınete ve icabında da iğrenç zevklerle meşguldü. atlarilc. onu yakından görmek için, kar
,giirültülü •bir hayata sevkctmclidir. Mihaloğlu hemen saraya koştu. Sü- şı çıktılar. Süleyman kendisine hiicuın 

Aile kendi kabuğuna mı çekilmelidir, leyman Çelebiye Musa Çelebinin gel - e.clileceğini snndı. Birer ok atarak iki 
,e~ ve dost arasında mı yaşamalıdır? diğini haber verdi. tanesini öldürdi.i. Diğer üçü de Süley ,. 

Bu mesele hakkında kat'i bir kaide Süleyman Çelebi aldıımadı ve: man Çelebiyi \'Uraı nk attan düşurdil • 
kaymağa imkan yoktur. Biraz taraflt.ı- - Şarap geldiyse ver!.. ler, başını kestiler. 
rın. adet \'e _ahlakları~ bağlı~ıı·, yeni Manasile biten acemce bir beyit söy- , Bardağın dolınu~ olduğuna şüphe 
evlıler ekscrıya tenhalıgı tercıh eder - liyerek savdı. yoktu; fakat onun devrilip dökülme -
ler. Balayı seyahatlerinin manası da Bu sefer ihtiyar Evrenos Bey saraya Bine bir snknlın tıras edilmec;i sebep ol· 
,budur. Fakat ~onraları kalabalık bir koştu. Süleyman ona çıkıştı: muştu. Turun Can 
hayatın içine girmek fena değildir. Zi· --:: 
ra biribirine alışmış olan karı koca ev- güveyliği de şayanı arzu birşey değil·ı,Çocuklar bUyüyünce bu sefer de onla~ 
veıa can sıkıntısının tesirile kavgaya ,dir. Müstakil evlerinin sahipleri olan .ra iyi bir terbiye \•erebilmek ıçin an:ı 
başlarlar, sonra da biribirlerini beğen· ,karı koca daima daha mcs'uttur. ve baba. çocuklarm yanında biı er nü· 
memek temayülünü gösterirler. Çocuklar ela aile saadetinde çok mü- .mune insan olmak için çalışırlar 'e ge
, On, on beş senelik evliler arasıra bi· hinl bir unsurdurlar. Küçükken, karı ne bu sebepten biribirlcrini incitmez
ribirlerinden uzaklaşmalarının faydası ve kocanın biribirlerinc karşı olan mu- ler. 
,vardır. · pabbetini arttırırlar, taraflar çocuklari- Bahtiyur aıle şu ~artları kabıl oldu· 

Tarafların aileleri saad~t için her za- )e meşgul olmnktan, biribirlcrile kavga ğu kac.lnı• çatısı nHıncl::ı cemedebilcn bit 
1Jlan muzır olmuştur. Bu bakımdan iç .ve münakaşa etmek yoluna sapmazlar. ailedir. 
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Saç tuvaletleri: 

Tıbbın tedavi ede e g 
hastaları iyi eden adam ~UZEL BiR KOST~ 1 KSkül gene moda oldu ~ar~s~ Sympathicotherapie dediği yeni bir tedavi usulü• 
eş e. en do.k~o~ ÇJiUet felçleri nefes darlıklarını, kal 

k 'Yünlü kumaştan mevsime uygwı bir 
.~ilin. Eteklilrteki cepler ceketin ke· 

~lğ'ine nıüvazi olarak yapılmıştır. Ce· 

}{akül gene son senenin m~~sı ol • ı 
du. Saç modelleri aras~nda kakule çok 

sık tesadüf edilmektedır. l 
İste kaküllü son kuvaförlerd~n biri. 

Heı: cepheden görüniişü güzeldır. 
'Alında, çok yukarıdan başlı~a~ kalın 

bir kakül. Tepedeki saçlar ikı yana 

d
.. düz taranmıştır. Ortadan ayrılmış· 
um 'k' · b' def 

t En:;enin sağında ı ·mcı ır a saç· 
ır. d • t 

Jaı· ikiye ayrılır. Yanlara ogru aranan 
• ,ftr kulakların arkasında bukle. ya· 

saçw k .. 1 b' ılmıştır. Bu suretle cınse ço • guze ır 
~c.h-ikle· meydana çikarılmış oluyor. 

• Yap1lrnası kolay ve uzu~ zam~n .b?· 
zulnuyacak bir saç tuvaletı o1clugu Jçın 
sık sık kuvafüre gitmek zahmetinden 

. ıll~tlerını, ılaç kullanmadan iyi ediyormuş p 
Parıs - Soır ~azctesi yazıyor : l leri vardır B .. 
cPariste son haftalar zarfında halkın . . d' . ugun ben onları tflm c 

ıyı e ıyarum. 
fevkalade beğendiği 
bir film oynatılnmk 
tadır. Bu filmde 

mikrobu keşieden 
Pastör görülmekte 

ve mikropları n:ı 

keşfettiği anlat -
maktadır. Pastör ·o 
zaman keşf ile başba 
şa kalmış, kime mü
racaat ettiyse redde
dilmiş, c Yahu şu ke-
~iflerimi ortaya ko
~acak bir fırsat ve· 
rin, beğenmezseniz 

istediğinizi yapın.J> 

demiş ve sözünü din Dr. Gillet 
letememiş. Ben filmi gördükten sonra' Doktor bü "k b' 1 tl b akl sh D G'll tı..· .. k 1 yu ıı· ıarare c an,ı mu 

una meı. ur r. ı e .,ı gorme ge vaffakıyetler· · ı t rk . 
d' 'd' k d' ·ı b" ··ıak mı an a ı en mu. ne 

t 
1 ve Dogı kıp ebn ısı e 1ır mu at yap- saati geldi ... Bekleme odasında kal, brı-
ım. tor ana şun arı anlattı: Iık toplamnışt • 

Sympathico.therapie sırf bana mah- ı. 1 
sus bir tedavi usulüdür. Ben bu usul ile - Azizim, dedi. Buradan ayrılmayı-
hastalarımı tedaviye başladığun zaman nız, ve hastalarımın bana ne kadar mcr 
doktorlar dünyayi ayağa kaldırdılar. but olduğunu göriiniiz ... Bütün tıp fıic
A1eyhime davalar açtılar, uzun uzun minin düşman oldu~u bir insanı yakın
makaleler yazdılar, iftiralar ettiler. dan tanımak istiyorum, talebini h5.hi~J ... 

Ben de tabii Pasför gibi müsaade fa- kabul eltim. · ... 
tiyorum, ne olur, izin \'erseler de göz· İçeriye kafatası pırıl pırıl parla) .ın ~ h1r pensle kemerin altından ilişti '" 

:-Unı~iir. Kollar modelde yarını kısa 
ıse de uzun ve başka bir şekilde kol da 

kurl~rır. zel tutar ve yüze tatlı bir mana verir. lcri önünde tecrübelerimi ynp<ıbilsem, ihti~ ar bir adam dcğneklerile girdi. 
diyordum .. Onlar da yaptığım işlerı kon -- Nasılsınız. 

~:~bilir. Kemer kostümün kumaşın· 
Sfö·are elbiselerile takılabilecek taş· Fakat bu taşlı çemberleri her hangi 

1ı çember de alındaki bukleleri çok gü-. bir. elbise ile kullanmak doğru olamaz. trol etsinl~r. - Sayenizde çok daha iyiyim. 
--ndır 
~ 

1 , Legendre sokağında bir klinik açtım. -- Koltuk değneklerini bmıkt ığınıl 
O'"" 

.Ellerde ·gü.z·ellik 
Güzellik ellerde değil, ellerin hareketlerindedir. 

Ellerinizin hoşa gitmesi için her scy· 
den evvel onların tavırlarını güze~leş • 
ti;riniz. Bunun için sade göriinen §U 
mühim noktalara çok dikkat etmek Ja· 
zımdır. 

Umuİniyetle el damarlarını gererek 

1 
meydana çıka~-an ~~~ün h~rckctler el: 
lerin çok çirkın gorunmesıne seb.e~ ? 
ı Buna mani olmak için ellennızın 
ur. "'ek ve 
duruş ve kımıldanışlarının . ~e~::.ı 
hafif olmasına dtkkat etmelısınız. 

Hiç bir ş-eyi avuçlıyaınk tutmayı -

H fif seı.rleri parmak uçlaunızla 
nız. a . " 
tutup kaldırınız. 

Kollarııuzı çaprastlıyarak ellerı kol
tuk arnarına doğru gerip. uzat~1ayı • 

Konuşuı·ken fazla el ışaretı yap -
nız. 

maıkton çok çekinini1-
Boş durduğunuz zaman ellerinizi sı

kıştırarak - mesela yumr~k yapar'1k. -
. . durmayınız. Gevşekçe ve Jakaydnnc bır 

h . Elleriniz doğuşta güı.el olmıyabı~r. tarafa koyuveriniz. 
~atta · ·ıd· düzeltıl .. ' 
eli·· . krem ve ma~Jla cı ı. bT ler Birini dinlerken veya konuşurken el-
ti gı halde gene gw.elleşmıye ı ır t . l . en güzel duruşu bir avuc öteki -
la~~lmeyiniz. Hoşa giden her el rol due : ı1eu.r1ını'izerind~ olnrak e'!lerinizi kucağı -

J\-0. bi · · · 'ld' -ze.ı olan e . . ği}d· çımı ve cı r gu i"fiizellikte nıza bırakıvermektir. Bu duruşu bıı· 
ll'ı"h1:· D~r~ ve Iwruldam5 b itiyat haiinc getirmeye çalışınız. 
" u ıın hır rol oynar. .. ... ··--•••••-••••..-•••••• 

B;~;;;·;;~~-··· .. ····· BiR TRUVAKAR MODEffl 
Nasıl temizlenir ~I 

Düğmeli rob Hastalarıma burada meccanen bakıya- zaman yüri.i) ebilir misiniz? 
rum. Şimdiye kadar iki tane tafobe ye- - Hayır ... 
ti~lirebildim. Haricin propagandası yü· 
zünelcn yanıma kimse gelmek istemi -

re kafidir. 

Yu· 
- Yürü, eceksiniz ... Atın değn klt -

ri! 
yor. İ 

Beni dünyaya acaip bir insan olarak hliyar, doktoruna karşı büyi.ik hır · · 
tanıttılar. HasWarımı tedavi etmekten timat. gösterdi. Değnekleri fırlnıtı at. 
başka kusurum yok. Ben nazariyclerlc tı .. Evet yürüyordu. 
iş güren bir insah değilim. Onl:ir uzun Sevinçle : 
uzun nazari~ elerden sonra hiç bir ne- - Doktor, yürüyorum. dedi. 
ticeye vnraınnzken ben hastalarımı iyi Gillct sakin bir guııırla : 
cdebiJiyorum. - Elbet yüı'iiyece.ksiniz. Dahn 0 ,1 ıvi 

Bir e~:ırp goru - Kanaatimce Sympathi cotherapic olacaksınız cevabını verdi. ~ ' 
niir. Düğmeler de hakim olan şe~ tecrübedir. Tıbbın Genç bir delikanlı : 
kırmızıdır. Diiğ - tek bir gayesi vardır. Hastayı iyi et - - Doktor, diyor. Yedi yaşımdan lıcri 
mf'li ı'Oplar bu mek ... Ben de iyi ediyorum. Şu halde ncf es darlığı çekiyorum. Uğramadığım 
mevsimde pek ne istiyorlar ve niçin bana hücum edi· gitmediğim doktor kalmadı. Hiç bıri be 
fazladır. Beldeki yorlar? Ben onlardan çok daha iyi ne- ni ·ı.yi edemedi, size geldim. Onbes g{i
kuşak kırmızı 0 _ ticeler alıyorum. Bir kere iyi olmıyn· de telkinlerinizin çok fnydasım gördüm 
hı.bileceği gibi cak zannedilen ve fennin iyi eclemi:_.·e- Allah sizd~n rnzı olsun. 
doğrudan doğru _ ceğin insanların yüzde ellisini tedavi e- Doktor Gillet gururla yüziim" lakı-
ya robun kuma • diyorum ... Me. elfı Anginc de Poitrine yor. 
şındnn da yapıla _ hastalığı için diplomalı doktorlar gayri Ben Gillet'yi hast, laıile b:lsba ... ı bı
bilir. 1,40 eninde kabili tedavidir del'ler. Bence onların raktım ve Etibba Muhadenct Cenıij e
kumaştan 3 met- bu sözleri hezeyandır. Zira ben ban:ı ge titıih katibi nmumisile görüştüm. O ba

len hastalarm yü7 .. de yetmişini iyı et - na : 
---- - -- mişimdir. Gillet'j i tnbabettcn mcnetmeg\; hıç 

E k kl 
• . Men ei a abi olan nefes darlıkları e- niyetimiz ~ok dedi. AmeJiyat nla\;ak r e er ıçın limden hiç kurtulmaz. Onların da tak- hastalora el sürmÜjOl'. İlaç ta veımi -

rıbcn yüzde ) etpıiş beşını ıyi etmışiın- yor. Binaenaleyh ırırarsız bit • dnnı. Bi-

V.u··n k t d 1. j ce e m o el; d.ir: Eliı~e gelen \'OCUk ve bttyiik .felçlq- Jakis iimitsi?. haslnlarm mancv'ıy, tını 
rının yuzde doksanının, Nevralgıe'sı o- takviye ederek bize hizmet ed yo . no1

.: 

lan b!r hastanın benim kfinığimden iyı torlar omm mcvcudiyetınden h.ı 1at. -
oln1adan çıkması vfıki değildir. rın ruhi) atım takviy etme i ltıb ırıJ~ 

Gayri kabılı tc<lnvi olan baş dönme- çok memnundurlar.» 

ı:===============~======= 

Tokatta tahsiline devanı 
İmkfınuulan ınalırunz 
Kalan bir talebe 
Tokatta. mektep tahsilini yarıda 

bırnkmıya mecbur krılmış es n hır 

talebeden bir mektup aldık. Bu ço· 
cu~run adım ) azmıya liizum qornıti
yoruz. Fakat ıddiası üzerinde d•ırn
biliı ız. llülfısat..1n di~ or ki: 

Bu genç talebenin ilerı) c . üı dugil 
ıdclia bir gaı .ıza kurban oldn 0 ll ıd -
din ıdıı. 

Kısaca sijyliyt.>lım: Bız talcbC'·,'nc 
kin tutacak hoca, sevmedığt tal<.'be
~ j . ınıft.ı bırakacak öğrctmC"n ı n -
. nvvur ctmiyoıuz. )Oktuı. Ve nw. e -
lc>d tnkbcnin muvn(fakıyd~11liö n
ıl n hocm.ııu mes'ul tutmrısı 1 11u-. 
n ,h ra ~urncla bu ada go ukn b -
!ık biı hn talı rın t<•ınhuı nd('n ·bn -
ı et• ir 

Buırnııl.l beraber bu nr k neli 

Yiin ceket modası bu sonbaharda er
kekler arasında çok taammüm etmiş -
tir. Şık, ayni zamanda ucuz ohm bu 

cıcke11er yal.ruz bir l>"PQr kıyafeti değil, 

•Bi.ıtün imtih.ınlal'tmı ınuvnffa -
kiyetlc gcçiı ıni~tım. Fakat fran:;ız -
cada takı:ıp kaldım. l•~vveJfı ıkınak 

bıraktılaı, sonra dcı clöndürclüll!r. Bır 
sene sabı ettim. Fakat ikind sene rl'e 
ayni hal tekerrür etti. Bu defa da ı
!1ıftn kalınca mektepten çıknrıld m. 
dalbukı fra'l1sızcadan sorulan ı-;ılallc -
re vasat derecede re\ nplar vc.ımş -
tim. Bunu bitarnf bir mümeyyiz h ~
\'C.ti huzurunda isbat edebilir ım,1il 

kcndı~iııc karşı ela samımı oh ı k rin 
ı:ıh;ı~) ul ettiği he kkı aramak olu • 
na da ~ıı Pbilir. Bunun ıç n cif' mi.ı • 
ı nc.ıat ed ccği ' r gaz " . hi t ·i 
d gı ı. ınc1nı i r idı11 si olmnk liiz• 11 1 r. 
Kl•ndismc, alacngı net.ic \ ı mıit ,. 
kıp bir mı'at m ktcbıne g.ırm 

yni zamanda bir şehir. kıyafetidir. t :n H' c-deriz 



8 Sayfa 

t ol Ajanile mıntaka 
e · s · arasındaki ihtilaf 
. asıl hallolunacak? 

Küıne dedikodusu devam ediyor 
Merkezce mıntaka reisinin fikri kabul edilirse ajanın, 
ajanın fikri kabul edilirse reisin istif ası icap ediyor 

SON POSTA 

lzmirdeki Tütün inhisarında bir saat 
Manevralar fk • • 1 y ~ 

(Baştarafılinci sayfada) ram ye 1 O uşu enıce 
gid ip geldiklerini görüyoruz. Hareket · 1 k d 
her dakika biraz daha inkişaf ediyor. sa. tış arını ço arbr l 
Ana yoHaraan biri üzerinde manevrar 

lar başhakemi General Keramettin İdare ikramiye usulü konduktan sonra Yenice kalit 
Kocaman' a rastlıyoruz. General mai-
yetler indekiler le görüşüyorlar. Bir a- nin düşürüldüğü iddialarının doğru olmadığını 5Öylü 
ralık şöyle bir vaziyet hadis oluyor: Oda oldukça genişti. Önünde o- yorsunuz da bütün propaganda 

Mavi kuvvetler Torbalı istikame- turduğumuz masanın üzerinde bir sü- yetini Yenice nev'i üzerine topl 
tinden lzmire doğru uzanıyor. Buna rü mecmua ve gazete var. Her dakika sunuz) 
mukabil kırmızı tarafın tayyare kuv- içeri giren odacılar (zimmet defterle- - Mesele basit ve aşikar : Y 
vetleri mavilerin hareketini büyük bhı ri) ile şefe bir yığın mecmua ve: gazete sigaralarımız fiyatı itibarile 
dikkatle tarassut ve takip ediyorlar. daha getiriyor. Kenardaki dolabın üze- sınıf halkın satın almak kabiliy 
Mavi kuvvetler ağır ağır fakat emni- rinde çok şık likör, bol, sofra takımları, tekabül ediyor. Filhakika Yenice 
yet?e ilerlemekte devam ediyorlar. Yol- inhisarın son derece şık dolu likör şi- manının kıymeti sigaranın fiye 
)ar öyle sessiz ki yalnız üzerlerimizde şeleri duruyor. Bir başka etajerin üze· nazaran müstesna denilecek der 
dolaşan tayyarelerimizin göğüslerimi- rinde bir matbu levha var : «Yenice yük.sektir. Vakıa Yeniceden daha 
zi gururla coşturan seslerini işitiyo· ikramiyesi». fis harmanlarımız yok değildir. F 
ruz. Sanki etrafımızda bizden başka İnhisar idaresinin salahiyettar me- bunların fiyatı maalesef orta sınıf 
canlı mahluk yok. Fakat yanılıyoruz. mur1arından biri olan muhatabım ctra- kın satın almak kudretini aşın 
Çünkü aessizliğine bakarak hüküm fıma bakındığımı görünce izah etti: dır. Yüksek evsafı hiiz harmanlı 
verdiğimiz ovalar üzerinde ve yüz - Yenice ikramiyeleri, dedi, şu ralar içinde harcıilem denitehil 
metre ilerimizde bütün mevcudile meşhur, dedikodulu Yenice ikramiye- bir fiyata satılabilen yegane aigara 
mevzi almı' bir ordu gizlenmiş duru- leri. Teşhir edildikleri camekanda o nicedir. Bu nev'iye verilen bUIUal 
yor. Bunu farkedince bu hatamızdan kadar çok taliple karşılaşıyormuş ki hemmiyeti izah için befka bir aebel' 
büyük ordunun üstünlüğü bakımın- nihnyet bu levhaları bastırmak mecbu- ramağa lüzum var mı) 
dan gurur duyduk. riyetinde kaldık. Benden evvel yenice tiryakilİ 

Yolumuz üzerinde faaliyet göste- Kenarda oturup bize kulak misafiri tıldı: · 
ren tam teşkilatlı seyyar hastaneler olan eski bir Yenice dostu söze karış- _ Haklısınız. 
var tı: 

· - Binaenaleyh Yenicenin her 
Bir aralık tayyare faaliyetleri o ka- - Nedir bu bizim sigaranın talihi 

seye denilmese bile pek çok kete dar hızlandı ki hareketi gözlerimizle yahu) Gazetel~r yazar, halk arasında 
A. z k" k a iti d o h k k bul tın t k k' cd b'lm . bil .. . . l d l elverifli bir nevi olduğuna 'iiphe ı11n e ı, arar raz e en r an ve ararı a e eyen mın a a tamamen ta ıp e ı emrz e guç- zaman zaman garıp rıvayet er o aşır. E kll '----

reisi Fethi Başaran leşti. Kırmızı ordunun tayyare kuv- Muhatabımız: tur. ~sen r~ I mde.aıbuny ha nkmya 
İ t b 1 F tboı AJ·anlıg·ı tarafından i . ..ıı.·· d kilm k til bu·· l . . d h k . h kkı E d' "zah • y . . alınan ılk netıce er Ü il s an u u sı mevAıın en çe e sure e • vet erı rnavı or unun are etı a n- - vet ıye 1 ettı, ~nıce sıga- ' k ed. 

yapılan yeni lik taksimatı, ortaya yep- tün ajanların sukutunu temin edecek da tesbit ettikleri malumatı muntazam ralarınrn harmanı ve tarzı imali ara etme t ır. 
yeni b ir iş çıkardı. ve bunu en kestirme bir çare olarak 9urette raporlarla bildiriyorlar. Mavi sıra sütunlarda ' mevzubahsoluyor. Yenice tiryakai memnun. Tı 

Birkaç gün sonra başlaması karara ku~ana1cakftırbo. 1 
. k . ordu karargahını tefti, eden Orgene- Bundan da anlıyoruz ki Yenice husu· (hay h~y) ı battırakd~· . . ~ 1- .......,,. ___ .... 

alınmış olan İstanbul 936 - 937 lik maç- .m.ese e ut aJanının no taı naza- J I . b' k I' b. b b i"t da ih' l . k ld w b k Benı de bu t ıre )ıftır~ e 
ları bu "·enı· hto.dı'se dolayısı'le bı"r mu .. d- gu lın b" k 'd t• ra zzettın ıze ıymet ı ır a er u - sun z ın erın ta ı ıgı azı no ta- . . .kr . k d'LL_.ı.... 

., a nna uy n o ayan ır şe ı e ne ı- fedi K f k l y . . I . . b' .. d ıçın 1 amıye uponunu ıııuuKw 
det için duraklamıştır. Kim b ilir beliti celenirse futbo ajanı ayni yolu takip e- ly~rd: .~< ırmızı tara ı~ tayy~re uv- dar varbe. .enıce Jsıgarka arı ıçlaın ır ~~ • danına yerleştirerek bir Yenice u 
de bu vaziyet İstanbul mıntakasında derek iş başından çekilecek midir? vet erı un gece yarıMn an sonra ma- etten rı yapı ma ta o n re am 
yeni ve karışık birtakım işlerin meyda- İki taraf için de çok nazik bir vazi- vi ordunun b~zı. ordugahlarını bom· kampanyası ~uhtelif tef..irl:re yol a- Almanya Avrupayı yeni 

• na çıkmasına sebebiyet verecektir. yet kesbeden bu meselenin tahmin e- bardırnan etmıştır.n çıyor. Bazı kımseler bu reklamın ekle . • h l or ? 
Türk Spor Kurumunun uzun seneler dildiği kadar kolay halledileceğini san- Akşama doğru mavi ve kırmızı kalan külli miktarda Yenice stokunu SUrprız mı . azır IJ 

sliren bir tetkik ve tecrübeden sonra mak biıze bir parça güç geliyor. orduların ileri kolları birbirine çok ya- eritmek. için yap1ldığmı söylüyorlar. (Baştarafı 1 mel sayfada) • 
yeni bir şekilde iş başına geldiği Ajanlar doğrudan doğruya mıntaka kınlaşmı~ bulunuyorlar. Kırmızı ordu Diğer bazı zevat ta «Yenice reklamı i- ya~ yeni bir talept~ bulunacagı 
Şu sırala rda, daha ilk adımda sppr iş- reisi tarafından seçildiğinden .burada- komutanı İzmire hakim bir tepedeyiz çin bu kadar para harcanıyor. Bu para naati hemen umuıntdir: , 
!erimizin en kesif bulunduğu bir şe - ki vaziyet ne şekil alırsa alsın Istanbul diyor. İlk günün kuvvetli inhbaları elbette bir yerden çıkacak onun için İyi hab:r alan mahafilden s~ .. ıı: 
birde !birtakım dedikodularla sarsıntı futbol ajanının mıntaka reisile anla~ - cidden yüksektir. Harekat devam et- yenicenin kalitesi düşürüldü.» diyor- berlere gore ~u .. toplantıılar~. goruş 
geçirmesi dikkatle takip edilecek bir ha mak mruretinde olduğunu kabul et • k d' 

1 
len meselelerın on ~m~ ınus . 

rekettl·r. k lA d me te ır. ar. meselesi gelmektedir. t...:8--lere itti me azım ır. B k k • · 1 .. · · .&aı.&fCU" 
Yeni şekle göre her mıntakada spor iş Ortada henüz atılmı.ş bir adım yok- una arşı at ıyet 0 verecegımız rak eden bazı müfrit unsurlar 

lerini resen idare edecek ajanların dile ken İstanbul futbolü için en hayırlı o- Be/graf cevap ·~du~:. .. yanın müstemleke m~lesinl d~~ 
dikleri şekilde har ekete geçmeleri bel- lan yolu bulup bir an evvel faaliyete V 7 Y enıce ıçın reklam yapılmağa bat- halletmesini talep etm.i§lerse de, ıt 
ki ileride daha büyük müşküller meyda başlamak en doğru ve en kestirme bir nOnUŞmQıQrl landığındanberi bu nev'in harmanında taraftarları İngiltereyi gücendirmek~ 
na getirecektir. Futbol A3·anı ile Mm- çare olacaktır. hiç bir değişiklik yapılmamıftır. Esa- dişesile, bu noktai nazan tasvip euı' 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
taka Reisi arasında vuku bulacak bir 1 . ı· v hap F ansada . sen böyle bir deği,ildik yapmağa lü- mişlerdir. wJ 

~ k 'ld h 11 d l v h zm1r 1 e r Yugoslavya ve Bulgar gazctelerı, k Ç" k"" ı d M t d 'll . Ltai· nazarL-ihtilafın ne şe ı e a e i ecegini e- ff k I k . I . . .. zum yo tur. un u eon zaman ar a u e ı erın no~ ...-ı 
nüz kimse kat'i olarak kestiremiyor. muva a ıye azam yor Köseıv~no:~n ~lle gradt Zldyakr~tı • mu· bu nev'in satışında hasıl olan artma edildikten sonra ıelecek hafta topla' 
Spor i;;lerinin tanziminde mıntaka rei İzınirin ve Milli takımın kıymetli o- nascbetıle ıkı mı et arasın a ı an ane- ki~ fı k t k k k l teL-rrur·· eden m·· . _.., 

°$ re am masra nı a at oruyaca maaı evve ce ~ U8leDP" 
sinin şahsen oynıyacağı rol büyüktür. ~c.usu Vehap Milli takını Beı:_lin o - vi d~tluktan bb~r~ektlef dbahl sctbmkekl te, kadar fazladır. ke kongresi de bil& müddet prlye lıt 

Ajanların faali~t programı mınta - limpıyadı hazırlıklarına başladıgı sıra- bu zıyaretten uyu ay a ar e en- k l t 
ka başkanlığınca kabul edilıncdiği tak- larda memleketten ayrılarak Fransaya diğini tebarüz ettirmektedirler. Evvelce yapılıp satılnuyarak elde ra b~!' ır; ft Amerikan ~ 
dirde bu programın tatbikına im.kan da gitmişti. Köseivanof da, Bdgrad ve Sofya kalan Yeniceleri sürmek için reklam . ı~r ara•w ~ .. bu ıaJ 
görülmemektedir. Evvelce de Pariste Rasing klüpte bir gazetecilerine verdiği beyanatlarda bu yapıldığı iddiasına gelince: l?arenin lı~~c soylendıgın~ ı~r~ top ada ...tJt 

AJ'anla Mıntaka Reıs· i arasında çıka- müddet futbol oynam1c: olan Vehap ge- · b'ıL N · p p l · elinde hiç bir zaman fazla Yenıce ıto- mustemleke mesc esın n ma .ı.. 
~ . .. .. .--:' . zıyaretten, ıınaasa a.ıp renı o ı· .. T Al d · la nm ,, 

cak ihtilaf tetkik olunursa alakadar ol- ne eskı klubune muracaat etmış ve l St dinoviçle mülakatlarından ku bulunmamıştır. Hatta eon zaman- gı ız. • man enız an flDUI ı' 
duğu federasyona idari olursa umumi memnuniyetle bu müracaatı kabul edil- e kv_e oya ld .., .. l . 'k' !arda satış 0 kadar artml{'tır ki talebi feıiliı mevzuu bahaolnnıftur. Buna _. 
merkeze gidecektir. mişti. ço ml ekmt~un Bao lukagunlnaurı 801!!,: edmış,dı l karıtılamak adeta güçleıtmiftir. hep, bugünlerde Londrada cereyan ,,. 

G h fta Lo dr b .. ·· k kı ·· mem e e ı ve a C:J.Ka ar e en T k 1 S 1 ·k- d · al1 Bugün içinde bulunduğumuz ihtilaf eçen a n anın uyu up- .. .. I l h kk d 1 d Bu vaziyet Jcar~ısında _ insaf e· me te o an ovyet - ngıuz: enız 
teknik bir mesele olmaktan ziyade ida- !erinden Çelsi ile maç yapan Rasingin butun. m~~ e ~r •w~ b ı~ ~ a;a arı~·~ din_ İdareye dütcn en müsbet iş Ye- laşma.sı müzakerelerinin Almanlan 
ri bir iştir. son golünü Vehap atmış, bu suretle klü tam hır fıkır bırlıgı u un ugunu 1 - • • ı· h zamankinden fazla i- diseye sevketmit bulunmasıdır • 

b.. b" ·· k b" f ka d t d' · t' nıce ırna ıne er . .,..ı1 En nihayet umumi merkeze gidece- une uyu ırza er zan ırmış ır. ırmış ır. . w• .d. .. ........................ , ... • ._ .... , • 111111. 

•. . ~ .. .. K a· v b k t kl • b' B--L~ -- c1a ? tına etmek degıl mı ır~ , 1 

le futbol ajanının dilediği §ekilde hal- da muvaffakıyet gösterir ve takdir edi- Be l'n 13 {Husuai) _ D. N. B. a- Ben h~me~ aoYd~~· . Yurttaş! Bankada b~ hesabın~ 
gını sandıgımız bugunku kanşık mese- en ı çocugumuz aş a opra ar - Bulıan.tanda Ka ıne wınm mı . ' 1 
!edilecek olursa mıntaka reisinin huku- lirken biz elimizdekini kaçırmağa ade- . r ı B 1 ar Bı:uı k'l' K"" - İnhıaar ıdaresının Yenıceden da· mı? Yoksa hesabını bil, tasarruf e 

ıansına nazaran u g .,.ve ı ı o- h h ı ·· -.ı .ı· 'id · B k t ku çiğnenmiş olacağından mıntaka re· ta yardım ediyoruz. . , ' d .. .. .. a pa a ı muteaoaıt nev en ııgara- ve an aya ya ır. r- ' Fransız gazeteleri Vehaptan ve oyu- eeıvanof un Sofyaya onuşunden son- ları var. Niçin bunlara reklam yapmı- l----------------.-
nundan sitayişle bah~etnıektedirler. ra bir kabine buhranının baş göstere- • 

Bir Doktorun L"k 1 h ft ceği söylenmektedir. Talebe yurdunda hır hasbıhal 
Günlük çarşamba 1 maç arı a aya intihabat kanununda tadilat yapıl- ~_._... 
Notlarından (*) başhyamıyacak masını istiyen Çankof taraftarları Ma-

istanbul Futbol Ajanlığı tarafından arif ve Münakalat Nazırlannın istifa 
Gözde çıkan arpacık tesbit edilen yeni senelik maçları fiks- etmeleri çok muhtemeldir. 

türü bütün klüpere bildirilmişti. Ajan· S fy · , .. mahafili böyle bir ihti-
Bir çok kimselerin gözlerinde arpacık M ka R . . d k ,. b" o a sıya ı 

la ınta eısı arasın a atı ır an- 1. 'd ld w k b ı tmekte-
çıkar ve oldukça istırap verir. l 1 .ı - d .. .. .. d k " ma ın varı o ugunu a u e 

aşma o ınauıgın an onumuz e ı cu - . 
Sık sık arpacık c;ıkaranların göz ke- martesi günü başlayacağı ilan edilen lik dır. ---------- 

narları kırnuzı durur. Kirpikler kunet- maçları ihtilaf halledilmedikçe ~şla -
siz knlır ve düşer. Böyle hastalar kirpik- mıyacaktır. 

siz çipil olurla r. Çok çirkindir. Ayni za- İstanbul mıntakası reisi tarafından (Baştarafı ı inci sayfada) 
manda gözleri korumak için yaradılmış futbol ajanına yazılan mek tuba henüz leğini or.taya atmıştı . Bütün sporcu 
oları k irpiklerin hastalıfı n bozukluğu cevap gelmediğinden lik maçları bir gençlerimizi teşvik edecek olan bu ha-

Pehlivan Vaşarm evi 

bir çok gôz rahatsız]ıklnrını intaç eder. müddet daha geri alınmış demekt ır. yırlı işi Parti üzerine almış ve bu su-
Çok ftrp:ıcık çıkaran çocuklar ve genç- --

ler ekseriyetle kansız ve zayıfdarlar. Bir 

tıtrnftan ilaçlar ve m erhemlerle arpacık

l:ırı tedavi etmeli ve diğer taraftan da 

vücudu kuvvctlcndlrmelidir. 

lngiliz gemisi gitti 
ı Briay harakol gemisile limanımıza 
1 gelen ingilterenin Akdeniz filosu ku
l ınandanının mümessili, deniz erkanı 

( *) Bu not lan kesip aaldayınız, ,.. _ 1 harp miralayı Scott, dün de donanma
hut bir albüme yapıfbnp kolleJcıİyon mız erkanı ile hususi temas1arda bulun
yapınız. SıJnnb zamaııuuzda bu notlar muşıt.ur. İngiliz karakol gemisi, Miralay 
bir doktor gibi imdadu:uza ret.itebilir. Scottu hamil olduğu halde, bu sabah 
--------------!.limanımızdan ayrılmıştır. 

retle verilecek mjikafatın manevi kıY.-
mcti bir kat daha yükselmişti. 

Aldığımız malumata göre, bugün, 
bu hayırlı karar, kuvveden fi'le çıka
rılmış, ve kıymetli pehlivanımıza yu
karıda resmini gördüğünüz ev satın 
alınmıştır. 

Gazetemiz, pehlivanımıza, yeni e

vinde mes•ut bir ömür diler. 

Evvelki gün saat 15,30 da Kadirga yurt gezilmif, Yurt Direktörü tarafıır' 
talebe yurdunda hasbihal yapmak dan izahat verilmif'tir. Bundan sooı' 
ve yurdun ihtiyaçlarını görüşmek ve- yurdun ihtiyaç}an teabit edilmif, bd 
sile.sik bir çay ziyafeti verilmiftir. ihtiyaçların karşılanmam için bazı ~ 

Toplantıda davetliler tarafından raJ1lar verilmiftir, 
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,,--------------,_-_-_-_-_-_-_-_-Ji 
f Hikage Kanlı Hançer ... 
L~------~-------~ 

~===:==::::::::~::-:-;-:~;a-u~u-.l[Oı:-
0 S ANLI SARAYINDA KADIN EllERi 

Afife adın 1J - Yazan : Ragıp Şevki 

D .. d.. .. Mehınedin hassas ve şair cariyesi padişaha: 
or uncu ı· h .. k'" hemen deryaya ben" B . heybet ı un arım 

. enıın zersin ! " gibi şiirler y~ardı . 
·~::=_:_!.!.,~~-:-=-:d;; .. ~d-;ü~ğ~ü-:g:e:c:ehh~arem endışelı idi. Elinde burulmuş hır be -

.. .. .. . av pe~inde J Padişah avdan on ' yaz kağıt vardı . Bir kaç adıı:ı atarak 
Dorduncu Mehmedın .. rde s::ı - sofalarında: . - zaman padişahın karşısında durdu. Iğilip ye-

duı madan at koşturdu~ gu~dı: Kurc:u- - Halvet! .. Seslen lçınlaAdfıügı kadın- rı opeceğme elmdeki kağıdı uzattı: 
ray de · b' ·· ku· n içınde ı 1• " d ınuteessır o an e • rın ır su .. .. .. ror "n zi'-•a e _ Buvurun' ~ · · ı otusu) ' " J J ... 

nı kubbelerde guvercın er • daı - dı. nda el a- Padışah, kızlar ağasının terbiyesiz -
kocamış çınarlı bahçeler, h~re;: un- Loş duvarlar \ e odalar arası k b k lığme sinirlcnmışti: 
releri, köşkler, kasırlar, padışa adın vak çekıldıkten sorrra sofaların ka. aılı - - Nedir?. diye bağırdı. 
ta .. d' uyukluyor u. J .. • d padışahın aya ses e d zır, gece ve gun uz - çıkan halıları uzerın e . . l . bulun- Arabın kalın dudakları arasın an 
~azı geceler yatsıyı ok~ma1:rinden ri duyulur, hünka~ carıye erın yalnız ikı kelime çıktı. 

rnuezzinler, Ayasofya mınare en _ duğu odaya gırerdı. k odada el ~ Hatlı hümayun ... 
saraya baktıkları zaman, harem Pd. ıı Yedi yüz carıye, bu oca d ' .. . Padişahın yanıbaşında oturan Afife 

ınütenıa ıye . d" ü Mehme ın gozu k 
cerelerinde bol ışıklar, pençe divan, dor unc . 

1 
·d · kadının yüzü birdenbire bembeyaz e-

Yazan: Kadircan Kaflı 
Arde kalesi bir türlü ele geçmiyor

du. Roma ordusu kal~den çıkan olur -
sa hücum ediyor, eğer olmazsa baskın 
vermek için fırsat bekliyordu. Hele ge
celeri hiç bir şey yapılamıyordu. Ka -
lenin açlık ve susuz1uktan teslim ol -
masını bekliyor gibiydiler. 

Roma kralı büyük Tarkinin oglu 
Sekstüs, genç ve güzel, fakat kötü bir 
adamdı. Ev'h olmasına rağmen güzel 
kadınlara düşkünlüğü vardL Zaten ba
bası Romada bir Tirandan farksızdı ve 
dılediğini ) apıyor, kimseye aldınnı -
yordu. Oğlu da babasından örnek ala -
rak ke) finc göre yaşıyordu. 
Akşama doğru çadırının önünde otu

rurken amcasının ikı genç oğlu da ora
ya geldiler. Şuradan buradan konuşur
ken Sckstüs onlardnn birisme: 

- Ko11atin, acaba şimdi karın ne ya
pıyor? 

Dedi. geUp giden gölgeler görürler: d . . e bakarlar, Htüat bekleşır eı . ı. •ld 
d .. ·· Saray a ıçın . h l' deki ınendılı en sı ı. •• d 

- Hünkar avdan onmuş.. . Nihayet padışa e ın .. .. t Padisahın elleri titriyordu. Kagı ı - Onunla evleneli çok olmadı ve ça-
cu·· b'· · d .. u"rlerdı •· b ' rı·yenn ustune a ar, ~ l .. b k ld k k k d , · · n u~ var! .. dı) e uşun · çok beğendigı ır ca . k ö-_ açtı tıtı ek nazm larla satır ara goz gez- u a) ı ı ı . Fa at o a ar ço.< ıyı 

· 'nde tıtrer en, mab ' d Al' • k lb1 d ' ki " l b b k l k b * . .. .. vdan genç kız se\'inç ~çı . k dı dirdi. Sonra başım kal ırıp ı aganın a ıı ır ) uz yı era er a sa e.ıı-
Dördı.incü Mehmedın gozu a d"n ı·ur \'e ınütebessım dışaıı çı ar · vu··zun" e baktı den usanmaz ve ben yokken uslu uslu b s aya o - ·ye o gece J • • 

~şka bir şey görmi.ı) ordu. ~r aları ile İltifata mazhar. ola.? ~ar~kularla 0 _ Ali ağa boynunu biikerek: oturur. 
dtığü geceler bile, hep 3 '' ruyl b' 11,,_ vıkanır, vücudu hın turnklu _k odasına _ Muradullah bu imış. Buyurun ha- - Acaba? .. 
Uy · h t ve tat ı ır '" "' ·· 1 . ve hü arın d d B k 1 ' ' d.led' •. .b. d" ur, ertesı saba aze ra ba- ğulur, sus anır pishaneye! .. diye mırıl an ı. - aş a arı ıçın ı ıgın gı ı u -
Yecan ile yeniden ovalara, kırla ' götürülürdü. • . 

1 
. lı r * şünebilirsin, fakat benim karımdan 

YırJara atılırdı h" a Afife kadın, bütün bu hadıse ~rı ı Ertesi gün dördüncü Mehmet, kar - şüphe edemezsin! .. 
Sarayda padişahın yedi yüz « usn ı kaç dakika içinde haber alır, 0 asına d1><:lerini hapsettiği odada meyus ve Öteki delikanlı söze karıştı: 

v nda anas -1 "rler vaıardı ~ 1 d b. B e ınilstesna cariye• arası. . r. .. 1 r kapanarak ag ar, şu J • • gamlı yatarken saray kapı arın an ır - enimkinden de kimse şüphe ede-
'I'urhan Sultan başhasekısı ~u ntat * ,..,

1 
araba çıktı Ve ag·ır ağır Babıhiima - mez. Şimdi evinde iplik eğirmekle va-S ' . ·r k dın o t - s lt ··ımfü;tü lV em- ' · 

Ultan ve başcariyesı Afı e . ~ k d n Valide Turhan u an .0 . •• · 1 .)'Undan Ayasofya ve Divanyoluna u - kit geçiriyor. 
turlardı. Deli İbrahim dev~~nın ü a'1i~i le ket büyük bir badire :?ınd~ yuva~:~ zandı. Ar~banın içinde yan yana Gül- - Acaba? 
~~trikaları artık taınaınen ,soıım ş b nıyor, serhadlerde ?.e~ gun bır kale _ nar Sultanla Afife kadın oturmuşlar - - Kolayı var. Bu gece atlara biner, 
ıdı. 1 · Jıa düşman eline duşuyordu. Osman ° dı Gülnar Sultan mütemadiyen hıçkı- Romaya gideriz ve gözlerimizle görü-

Sabah sarayın kurşuni kubbe er!~~ gu· llarının Viyana kapılarına kadar u- rı~·or bası Afife kadının omuzunda rüz. 
d ' - ·1 kseder. ar. · d' parça parça- .J ' ~ 

e temiz bir gun·· es ışıgı ı e a k _ ların zattığı kılıç, şım ı, parça b d' durmadan ag"lıyordu. Arde kale :;'nin karşısında miskin 
~ · ·1 a:.ır k d r · kay e ı- .. §aın, erguvani renklerı ~ e . Gün _ ]anarak kuvvet ve u re mı Afüe kadının yiizü sapsarı ve .goz - miskin beklemektense böyle bir işe gi-

r:.ngarenk camlarında sonerd\ odala- yordu. . .. .. leri kupkuru idi. Bütün yol hiç bır ha- rişmek her halde daha eğlenceliydı. 
duıleri haremin küçuk, loş, za~ı . . ka Padişah avdan başka hır şey duşun- reket vapmadan taş gibi durgun ve Hatta şimdi tiçü de karılarının o sıra-
r d .. de ıninımını - ı k yeni bir J ' ın a, ipek halılar Ustun . ak _ müyor, Edimede av anır en . hissiz durdu. da ne yaptıklarını, ayrılık zamanmda 
dın ayakları gezinir, demır ~armh · _ I mağlUbiyet haberine karşı ancak mu- Araba mahlii ve ölü padışahların ha- yas çekip çekmediklerini merak edi -
lıklı pencerelerden, sık kafesl~ şa 1~

1 
_ I teessir olmasını biliyordu. .. seki ve 

1

cariyelerine mahpes olan eski yorlardı. 
Şinlerden cariyelerin gölgelerı sa a Devletin en nafiz uzu:ları ?lan ~~~- saray kapılarında durunca. Afife kadın - Olur mu? 
nırdı. .•. k d nlar ma bile, artık isyan etmışlerdı .. A_v d 

1
.: birdenbire boşandı ve hıçkıra h1çkıra - Olur ... 

. ~adişahın en çok sevdıgı a ~ül _ saray eğ'lencelerinden. Bogazıçın e ~~ kapıdan içeriye girerek merdivenlerde Atlarına bmdiler ve Romaya doğru 
Gutnar Sultanla, Afife ~at.~ndu. ac;k ve kiraz safalarından baş kaldır~ıya.n pas kayboldu. yollandılar. 

lü ayı ılamı) ordu. 
Parlak ve kumral saçları, iri kıı pıkll 

iri gozleri, bır sedef kadar be) «z ve 
duzgun vücudu, ince elleri vardı. 

Kollatın onun kolunu tuttu: 
- Haydi, giclelım artık... Ne çoU 

baktın? 

Sekstüs istcmiyerek çekildi ve ke • 
kclcdı: 

- Gözlerime inanamıyorum. 
Geldıkleri gibi Ardc önüne döndü -

ler. 
Artık konuşmuyorlardı. 

* Üç giindi.ir Sekstüs çadırından çık .. ı 
mı) ordu Hasta olduğunu söylüyo du.1 

O akşam uşağını çagırdı: \ 
- Atımı al ve karşıki yamacın gu·i

sinde bekle! 
Dedi. 
Gece oldu. 
Çadırdan çıktı. A~kerlerin araların· 

dan geçti. Nobctçiler onu tanıdılar vt 
selamladılar. 

Seksti..t5 uşağının beklediği yere gel~ 
di ve atına binerek Romaya doğru dörtı 
nal uzaklaştı. 

Roma uyuyordu. 
Lükresin evi de karanlıktı. Bir hırsız 

gibi bahçeye atladı. Genç kadının oda.' 
sının nerede olduğunu biliyordu. Ora· 
ya gitti. Pencereye tırmanarak açtı vı 
içeri atladı. 

Dışarıda hafif bir ay ışığı vardı. 
Genç kadın odasında bir erkek gö • 

rünce sevinçle seslendi: 
- Kollatin, sen misin? 
Fakat hayır, o değildi. 
Güzel vücudunu örtmeğe çalışaral\ 

geriledi: 
- Sekstüs! .. Sen ha? .. Burada ne a· 

rıyorsun? 

Kralın oğlu genç kadının ağzını a ~ 
vuç1adı: 

- Sus! .. Senin için geldim. Seni sevi
yorum. Senin için çıldırıyorum. 

- Fakat... 
- Sus! ... 
Genç kadın ağzını açmak ve bağır • 

nar Sultan, padişahın gonlun~e " dişaha karşı her kafadan dık bır se .............................................................. İşte bundan ikı 
Zevk kadını olarak yer almış. ı. b:ıs· çıkmağa başlamıştı. T A "< V 1 M bin dikt yü7. kırk 

Buna k b'l Afife kadın ınce, , . Hele Vivana bozgunundan sonra en 
Yarmki nushamızda : 

mak için çırpın 
dı. 

Romalı prcn! 
mu a ı d" .. Meh- J d' h 'taat et 1 ci TEŞRiN yıl önce, A1 d ıle 

&as zekası, şair ruhu ile dör uncu • küçük vaizler. bile ~a ışa a ı Roma arasındaki 
lnedi rnestederdi Af: miyorlar camılerde. Rurnt sene Arabi sene yollarda ve ka -

lien.. · · .: üne basmış olan .- Üı~meti Muhammet!. Devlet sa - 1u52 14 133> ranlıkta dagi-lara 

onu bir kolılc 

Musikişinasın aşkı sımsıkı kucaklı 
yarak: 

uz yırmı uç · kumral - " - Nakili: Faik Bercınen - Sus diyo • fe kadının beyaz, penbe te~ı, da hipsiz kaldı!. .. üle _ Hılıt vuran nal sesleri 
GaçJarı ve bal rengi gözleri ıle saray - Sesleri duyuluyor, en nufuzlu l el reşrin Res~~~cne lli2 bu üç atlınn nal - --------------
lnümtaz bir mevkii vardı. ~m~zları ı ma padişaha karşı ulu orta:. arenize !arından çıkııordu. 

rum. Bana teslin4 
ol, yoksa seni de, 

nın g··. .. .. kalçalarının ınhınalar ' Nred'r bu hay buy, nefsı em * 
• ogsunun, yl - ı ı kusunda ÇARŞAMBA 

Padişahı kendisine daha çok bag a~, uymalar?. Nice bir gaflet uy Roma kapısından parola vererek gir-
. · t arak !'>aı -

gel,leri bir arada dızdıze 0 ur . ·, yaşarsınız? SABAll l~iSAK diler. Atları orada bıraktılar ve hiç gü-
kılar okurlar, ~irler söyflefrl~d~.ını ba- Dıye çıkışıyorlardı. 'tmesini bir tür- ~ u. Recep ;:;. u. rültü etmeden, sessizce saraya gittiler. 

Dördüncii Mehmet, A i e ~ 1 _ Jialk padişahın a~a gı ·kayetler 12 36 27 10 67 Sekstiisün karısı saraydaki daire -
Zan bir kadın gıbi, bazan da hır ~~.c:p Iü çekemiyor~~· .. Et:a~nhm!ıt niha _ 6 O<J 4 31 sinde vur patlasın, çal oynasın eğleni-
~aş gibi severdi. Avdan yorgun. uı_3_ fazlalaşınca dordu~~~ . ~ . e sa _ 

1 

(' lkinılı Akş""' Yatsı yordu. Etrafını Yunanlı cariyeler, Af-
saraya geldiği geceler başını .Afıf~·k·r yet avdan vaz geçtıgını .soy~~d~ .. v u • rikalı kızlar sarm1şlardı. 
dının yumuşak dizlerinde dınle.n ır~' raya çekildi. Fakat bır uru ~~ - ~7 ~· ~ ~~ D. ~· U. Sekstüsün canı sıkıldı. Bununla be -
R
1 

Üzel cariuesinin okuduğu şiirlerı zev - ı.:amıyor, mükedder v: ?,1eyrudsu mu e - · <"" 30 raber kendisini avutmak için: 
J J 1 goruyo 1\1 1f> 07 17 34 19 l14 

e dinlerdi. al- madiyen av rüya ~rı.. · . tirak _Ne yapsın başka türlü vakit ge-
.1\fife kadın yalnız şiir ok.um~~~ll~kl<.> Padişahın teessur~ne en~~~ ~~ste _ ~ çer mi? Sizinkiler sanki başka türlü 

tnaz, kendisine mahsus hır gu edsn ,.e en bol tesellı ve şe ·kid.., b' de mü vaşıyorlar? 
s:·. Af'f k d n oldu I e ır J ~ıırıer de yazardı. ren gene ı e a 1 

· • - Onları da görürüz. * .. dişahın yarubaşına sokuluyor. Gittiler. 
Bir .. d" d··ncu" Mehmet. guzel ca- pa N'çin gamkinsiniz? .. Yoksa ser -

gun or u k ndi - - 1 · eldi? diye jkinci arkadasın karısını da eğlence-
tiyesi için enfes bir kıt'a yazıp e hadden bir bed haber mı g k 

1 
· · "v- sinde buldular. • 

sin . . iirler okuyarak, şar ı ar so. 
e verdı· . k soruyoı, Ş • 1 ordu Sıra şimdi Kollatin'in karıs1 Li.ik -8 · . ı·· · ce bir dünit ye · · d' ·ahı avutmaga ça ışıy · 
eyazlar gıy• ıgın ·n Jiyerck pa. ış 

1 
k kıtlık ve yan _ res'e gelmişti. 

taya benzer~ı ' Ş'ddeth kışlar, açı ' " 
L 1 ... a 1 h ed' saltanatını Onun evi daha kenarda ve sessiz bir s· · r·· hemen ey a.. d" dün~ü Me m ın 

ıyehler gıy< ıgmre benzersin. gınl~r, ~ kunç birer afet haline gel - yerde idi. 
ben· kemıren or gelen bu felfı· Sekstüsle arkadaşının kulakları ki -\' esiller gi'-·diğince tutii gfıyaya . . r Birbiri ardı sıra .... 

• ,J :ıcrsın. ınış ı. di ah dilhundu. Butun dşteydi. Çalgı seslerini duymak isti -
··ı" rana· ketlerden pa ş · şamakta zevk yorlardı, fakat duymuyorlardı. 

henirn ho .. bu Afifeın !'en gu 11 • kudretini kaybetmış, ya 
• a benzcrsın. h r si kalmamıştı. . . 

~ nfes ilti- ve e\e k tl k hastalık haberlerını 
( Afife hatun padişahın .~ ~e muka- Bozgun. 1 b~~ndan eksik olmıyan 
ı..atına karşı yalnız tebessum bu aldıkça, yanı 'f k d nın karsı · 
:ıe etmedi. Kendisi de padişahın vefakar cariyesi Afı e a ı ~ 
§IJtine f b' azı're vazdı: da· ·· · k en es ır n .; . set sın · - 1 ·dim bugunlerı eş-

.Beyazlar giydiğince padı~abıın ·in. ı - Ne .olay~ı, ~ ~ gü~leri görmekten 
aya benzers k. görmıyeydım.. u • 

• . "Iyava ı . , d·'-·e aglıyordu. Ha•an Tırat Bıçağı Siyehler giydiğince Kabeı u ; ölmek yektır.. ıJ ~ 
benıersın, * Bir dakikada tıraş eder. Ne sa-

l{ızıJiar giydii:ince cevheri sal1ra~a B"tün enerjisini kayb~en padişaha bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
- beıızersın, u •u"zera hükmedıyordu. Sa - Katiyen paslanmaz. Alameti fa -

"l ma ve ' l 

Kollatin'in yüzünde karısına karşı 
beslediği o sonsuz inanç bir an bile ek
silmemişti. 

Pencereden baktılar. 
Lükres iki cariyesile birlikte çıkrığı 

kurmuş iplik sarıyor ve büküyordu . 
Yüzünde kocasından ayrı kalmanın a -
cıları açıkça okunuyordu. 

Bu, ne kadar güzel bir kadındı. 
Sekstüs pencerenin önünden bir tür-

kocanı da öldürüıiim. 
Diye homurdandı. 
Kendisinin ölmesini duşünmüyordu. 
Fakat kocasının ne kabahati vardı? 
Se:v üs'iin de babası gibi her iste • 

diğinı yaptığına şüphe yoktu. 
Genç kadın ) alvarmak için uğra~ı -

yordu. 
Fakat söz dinletemiyordu. 
- Kocamı öldürme! 
Diye inledi \ e kendısini yatağın içı· 

ne bıraktı . 

* Prens gider gitmez genç kadın u.ağı" 
nı uyandırdı. 

- Arde önüne git. Babama ve koca· 
ma haber ver. Buraya gelsinler. Ben Ö· 

lüyorum. 
Dedi. 
Ba basile kocası geldiler. 
Onlarla beraber Brütüs te vardı. 
Genç kadın gece olup bitenleri göı 

yaşları arasında anlattı. Sonra elbise 
sinin altında sakladığı hançeri çektı: 

- Öciimii alınız! -Dı\•erek bir anda kalbıne sapladı. 
K;nlar içinde 'e cansız olarak 'eı • 

serildi. 
Babasile koc<ısı bu yiğit kadının tis · 

tüne kapanarak ağladılar. _ 
Brütüs kanlı hançeri çekerek sokag& 

fırladı. Halkı top1adı. Kralın fenalık · 
)arından usanmış olan Romalılar ayak 
landılar. 

Romada cumhuriyet kuruldu. 

Benirn heybetli hünkarıın hem~n u edan beş ytiz cariye dı~~~~ çıkarı mış. rıka ile ihtira beratı vardır. Ne 

d .8 benzersın. ray . . Mehmedin butun tazıları. İngilizler, ne ı;'ransızlar, ne de 
erya~ da dörduncu · k ·ım · tazı · d 

Böylece padişahla cariyesi arasın . tıarı alınmış, ıayınatı esı ış, Amerikalılar, ne e bütün dünya 
Posta T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 

gud·· n geçtikçe büyük bir samimiyet pe~ - ~aneleri yıkılmı~tı. b h da dördüncü aynını yapamaz. Hasan tıraş ma- 22 bin kilo O maktah lmil olunacak 5500 adet ikili takaza muktazi 
demir alınacaktır. a oldu. .· 1683 yılının ~ır sa ~ ın . . kinasile Hasan tıraş sabunu ve 

l\ff . b"tün basekı- vefakar musahabesı Afıfe tıraş kremi, tıraş kolonyası, tıraş Bu demirin beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruf mecmuunun 
lerde~ e kadJ?, .. padışa~ı le~den kıska - Mehnıl:t, birlikte kasırlardan birinin pudrası birer şaheserdir. Mutlaka bedeli 2090 liradır. isteklilerin tartnameyi görmek için her gün eksiltmeye 
.., . ve. bu tun carıye ·· .. vir· kadın . go .. zlerini bog· azın k · 
·~ırdı Inc h k lbi ile henu ... ~ eresıne oturmuş. Hasan mar asını arayınız; ısrar iııtirik için de 2/1 l /936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat on betde 
tni d .. d .. e •.. assads a ~ hiinkara pe.?c adiven akan sularına dikmiş, dü- ediniz. Hasan deposu Ankara, T 

ka or .. u.~u dol ur~n gen, kat ru- mu:~m J İstanbul, Beyoğlu. 167 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak ıuretile ko· 

~u:ş~:~~:zl~~i s:;,~1.~{:~:~· :.~i:::: şü~;~~~~~;~ k~:ıg:~\~~~~ .i::~·y~~: ~ı•n•••••••••••-tl misyona müracaattan. u2107,. 
t n, gamazlık ve hile yollarına 5 ' • ıar agası Ali ae 

....._ __ aıı~ınenederdi. ~--------------------------------------------------------------------------------........................ .. 



10 Sayfa 

Gavur 
Mflhm•din 
Y•ni 
Mact1ralan 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romam: 99 ---

Mihaloviç, elindeki fenerle ilerle • 
mişti. O da, yere doğru eğilmişti ... Ve 
o zaman, şu korkunç ses işitilmişti: 

- Evet.. Gavur Mehmet.. ta, kendi
si . .. Fani gibi, o da ölmüş ... Lakin, ben 
bu işlerden bir şey anlamıyorum. A -
caha .... .. 
• Hüsnü bey, Eşekci Salihi omuzun· 
dan tutarak geri çekilmiş.. helecanlı 
bir sesle: 

- İşittin mi? .. Gavur Mehmet, öl
mü\' ... Artık, beklemek için hiç bir se
beb yok. 

Demişti. Teessüründen çeneleri kı
sılan Salih de derhal cevab vermişti: 

- Evet. .. Şu kerataların üstüne a
tılalım. Bastıralım. Yakalıyalım. 

- Hadi .. ileri . . . 
Üçü birden, dehlize atılmışlardı. E-

• şekci Salih; o korkunç ve heybetli sesi
le bağırmıştı: 

- Davranmayın, domuz herifler. 
Vallahi, yakarız. 

Kaptan Mihaloviç: 
- Eyvah!. Basıldık. 
Diye bağırmış .. elindeki feneri sön

dürmek için şiddetle duvara çarpmış
tı. Ve sonra o zifiri karanlık içinde 
r bir kat d aha deh et kesbeden - silah 
~esler i aksetmeye başlamıştı. 

- Al kerata .. al b ir daha ... 
- Dikkat edin. Kurşunları , hep bir 

noktaya atmayın .. sağa sola dağıtın ... 
- Aman .. ne olur, ne olmaz .. yük

seğe atın .. G avur Mehmedin cesedine 
isabet etmesin. 

Korkunç bi r ses, boğuk bir iniltiye 
karışmıştı ... H üsnü Bey: 

- Vuruldular. Ateş kesildi. 
Diye homurdanmıştı . 

Hakkı Çavuş, ileri atılmıştı . Fakat 
Salih, onun kolundan yakalamıştı . 

- Çocukluk etme.. O düzenbaz 
mel' unları sen bilmezsin. Yere yat .. 
sürüne sürüne gideceğiz. 

Diye fısıldamıştı . 

Simdi, üçü de yere yatmışlar.. e • 
mekliye emekliye oraya yaklaşmışlar
dı . Kaptan Mihaloviçin derin derin 
iniltisini işitiyorlardı. 

* Ertesi gün, ortalık birbirine girmiş
ti. Bu mühim ve esrarengiz hadise, 
lstanbulun dört köşesinde aksetmi11; 
türlü türlü dedikodular husule getir -
mişti . 

Fakat, meseieyi en büyük hayret ve 
taaccüple takip eden; bizzat (zap -
tiye müşiri) Mehmet Paşa idi. 

Sabahleyin, mutat olan saatte; zap
tiye dairesinin kapısında (müşir bo -
rusu) çalmış: 

- Müşir Paşa geliyor. 
Diye, herkes sofalarda, koridorlar -

da koşuşmıya başlamıştı. 

Odasında, acele acele bir şeyler yaz
maJc.fa meşgul olan serteftiş Hüsnü 
Bey de, hemen yerinden kalkmış; yaz
dığı yazıların üzerine rıh serperek ku
rutıt uktan sonra, kağıdı katlamış; o • 
dasından fırlıyarak, müşir paşayı kar
şılamıya hazırlananların arasına ka -
rışmıştı. 

Kapıda, bir manga {zaptiye efradı) 
tarafından selamlanan müşir paşa, a • 
ğır ağır merdivenleri çıkmış; od&sı -
nın kapısı önüne dizilerek yerle bera
ber t~menna edenleri, sağ elinin par
maklarının ucu ile selamlamış .. sol e
findeki inci püsküllü mercan tes.bihi 
sallıya sallıya odasına .girerek, Bo -
ğaziçine ve limana nazır olan pen -
ceresinin önüne haşmet ve azametle 
ıcunılduktan sonra, kapının dibine sı
ralanan yaverlere , hademelere, uşak -
la ra, odacı başı : 

- Çubuk istemem. Az şekerli bir 

kahve. 

Dive mırıldanmıştı. 
o ;ada duranlar, yerle beraber bi -

rer temenna d~ha etmişler ; derhal o· 
davı terkedert-k kapının ağır ve al çu
ha. perdesini i~dirmişlerdi. 
Y~verler, hademeler, odacılar, u -

,aldar; perde çavuşları; yerli yerleri-

ne geçmişlerdi. Adet olduğu vechile, 
Müşir Paşanın odasının bulunduğu so
fanın kapısına, iki silahlı nöbetci zap
tiye dikilmişti. 

İşte tam o sırada Hüsnü bey elin • 
deki kağıtla gelerek Müjir paşanın o· 
dasına girmek istemişti. F alcat karşı
sına, nöbetci yaver dikilmişti : 

- Efendim 1.. Müşir paşa hazretleri, 
henüz kahvelerini içmediler. Malum 
ya .. 

- Biliyorum, amma .. iş müstacel. 
- Malum ya .. kahvelerini içmeden 

işe başlamazlar. 

- Canım, bugün de böyle olsun. 
Mes'uliyet, bana raci'. 

Hüsnü bey, fena halde öfkelenmiş-
ti. 

- Biz, sabahlara kadar uyumıya
lım, aç, susuz, uykusuz, bıçaklar, ta • 
bancalar karşısmda ölümlerle çarpışa-
lım .. sonra da . . ... . 

Diye söylenerek yaverin önünden 
geçmiş .. perde çavuşunun gösterdiği 
hayrete rağmen, Müşir paşanın odası
na gir"lişti . 

Müşir paşa; ayak sesini işitince, ba
~ını kapıya çeV'irmi~ti. Serhademenin 
kahve getirdiği.ni zannetmişti. Fakat 
kapının dibinde, yerle beraber temen
na eden serteftiş Hüsnü beyi görün
ce kaşlarını çatarak: 

- Ne haber, molla? .. Böyle, sabah, 
sabah ... Galiba gene, kuyruklu bir vu
kuat haberi getirdin. 
Müşir paşa, vakti daha hala sabah 

zannediyordu. Halbuki vakit artık ze
vale yaklaşıyordu . 

Asıl vazife ve makam sahibi olan za
tın gösterdiği bu kayıtsıZilık , Hüsnü 
beyi bir kat daha öfkelendirmi~i. A • 
de ta, sertce bir sesle cevab vermişti : 

- Affınızı istirham ederim, paşa 
hazretleri... Vakıa, rahatsız etmekte 
biraz acele ettim. Fakat .. bu da sebeb
siz değil. 

Ne ise.. Müşir paşanın, bugün iyi
liği üzerinde idi. Yüzünü büsbütün 
Hüsnü beye çevirmiş: 

- Hayrola.. atlat bakalım. 
Diye mukabele etmişti . 

Hüsnü bey, elindeki kağıtları gös -
tererek söze girişmişti: 

- Paşa hazretleri!.. Efendimizi, u
zun boylu rahatsız etmiyeyim. Tak -
dim edeceğim şu raporların mütalea -
sından da anlaşılacağı üzere .. sayei şa. 
hanede.. sayei devletlerinde.. dün ge
ce çok mühim bir muvaffakıyet elde e

dildi. 
- Yaaaa) .. 
- Evet, efendimiz ••• 
- Canını, sabah lreyfilc raporları 

kim okuyacak) .. Hele, sen anlat baka
lım, biz de şöylece tatlı tatlı dinliye • 
lim. 

Hüsnü hey, önüne hakmış; hafifce 
gülümsemişti. Ve sonra, sözlerine de
vam etmi~ti: 

- Efendimizi .. Şimdiye kadar bir 
çok cinayetler yapan.. ve şu mahud 
Hırvat prensesi meselesinde alakadar 
olanlar, hemen kamilen ele geçirildi. 

. - Y aaaa?.. Demek ki, o prenses 
meselesinin aslı varmış, ha ... Allah bi
liyor ya? . Ben o meseleye daha hala 
hayal nazarile bakıyorum. Demek ki 

aslı varmış . 

- Aslı olmaz olur mu, eftndimiz?.. 
Bu husu5ta Gavur Mehmet kulunu -
zun sarfettiği mesaiyi.. ve elde ettiği 
bazı netice ve muvaffakiyetleri, müte
addid defa efendimize arzetmiştim. 

(Arkası var) 
.... -· ..... ·- .,... 
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SON POSTA Birincitetrin 14~ 

İftilıatçılar Devrinde 

~ MUHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Son Potta nın ıiyut tefrikUl : - 83 - Yazan: Ziya ~ 

~radakiler, birdenbire arabanın üstüne ablmışlar, derhal kayışları sökerek hayvan-
ları arabadan uzaklaştırmışlar ve bastonla vurarak arabanın camlarını kırmışlardır. 

- Efendiler!.. lntihab, feshedile • 
mez. Ve .. yapılan bu nümayişler de, 
hoş görülemez ..• Söyleyin. Toplanan
lar, derhal dağılsınlar. Eğer dağılmaz
larsa, hükumet vazifesini ifa edecek • 
tir. 

- Efendim! .. Biz, söylemeye cesa
ret edemeyiz. Buyurun. Siz söyleyin. 
Biz de, halka tercüme (? 1) edelim. 

Sadrazam Kamil paşa, !cısa bir dü
şünce geçirmişti. Bir fenalığa meydan 
vermemek için, bu teklifi de kabul et
mişti. 

Yanına, Mavro Kordato beyi ala • 
rak binek taşına çıkmış; muhatabları• 
nın Türkcelerinin pek kıt olduğunu 
bildiği için - aynen - şu kı~a ve açık 
sözleri söylemişti: · 

- Hükumetce, istediğin iz şeylere 
bakılacak. Kanun ve nizama muvafık
sa, yapılacak. Siz, şimdi dağılın . İşini
ze gücünüze bakın. İnt ihaba devam et
mekten de geri kalmayın. 

Sadrazamın bu sözleri üzerine her 
taraftan: 

-Ti, leyi? .. 
- Ti telis:> .. 

Sesleri yükselmişti. 
Sadrazamın işaret i üzerine, Mavro 

Kordato bey, onun sözlerin i tercüme 
etmişti. 

Fakat birdenbire: 
- Ohi .. ohi . .. 

F eryadları, karalara çarpan bi r de
niz dalgası gibi gürlemişti. 

Ön saflardan l;>iri, çetrefil bır Türk
ce ile sadrazam Kamil p ~aya şöyle 

hitab etmişt i : 

- Bu söylediklerin izi.. ya ni .. fes -
hettik, diye bir kağıda yazın .. yoksa .. 
şifahi ifadeyi biz kabul etmeyiz. 

Sadrazam Kamil paşa; artık orada 
bir saniye bile durmıya lüzum gör -
memiş.. derhal arkasını dönerek içe
ri girmişti. . . Mavro Kordato bey ile 
Beyoğlu despotu da vazifelerini bitir -
dikleri için, arabalarına binib gitmek 
istemişlerdi. 

Fakat, halk arasından biri : 

- Sadrazam, onları kandırdı. Onlar 
da, patriği kandırmıya gidiyorlar. Bı
rakmıyalım. 

Diye bağırmıştı. 

Oradakiler birdenbire arabanın üstü 
ne atlamışlardı. Derhal kayışları söke
rek hayvanları arabadan ayırmışlardı. 
Sonra da baston saplarile vurarak ara
banın camlarını kırmışlardı. 

Bu hücum karşısında, Mavro Kor
dato efendi ile Beyoğlu despotu, kor
kudan az kalsın, bayılacaldardı ... Fa
kat o anda gür !esle verilen bir ku -
manda; nümayişcilerin velvelesi üze
rinde top gibi patlamıştı : 

Babıalinin cephesine $lrtını veren, 
ve şu ana kadar işe müdahale ctmiyen 
asker lut' aları, heybetli bir şakırtı ile 
aüngü takmışlardı. Hariciye nezareti 
tarafında bekleyen süvariler de derhal 
kılıç çekerek atlarını mahmuı:lamıf lar

dı. 

Borrak bir, teşrinisani güneşının al
tında parıldıyan süngüler ve kılıçlar; 
sadrazam Kamil paşanın nasihatından 
daha müessir gelmişti. Nümayişciler, 
çil yavrusu gibi, dağılıvermişlerdi. 

Bütün bu yorgunluklar, boşa gitmiş
ti. Fazla olarak, nümayişciler tarafın
dan dükkanları cebren kapatılan bazı 
ecnebiler de, bu çirkin taşkınlıkları hoş 
görmemişlerdi . . . Hele, halkı heyecana 
getirmek için bir gece evvel, T a~avla 
kilisesinde hususi bir ayin icra edılme
si, ve bu ayinde de, Be.şiktaş karako -
!unda parçalanan (aşk şehidi, Todo -
ri) nin istirahati ruhu içın bir duadan 
sonra, bir de beyanname ne~redilerek 
halkın büsbütün galeyana getirilmesi. 
Beyoğlunun ağır başlı Rum ve ecne· 

bi muhfellerinde şiddetle takbih edil -
mişti. 

lstanbulda bu arbede cereyan eder
ken, İzmirden de buna benzer bir takım 
haberler gelmişti ..• Aydındaki Rum
lar, (Aristidi paşa) ile Atina darülfü
nünu muallimlerinden Karolidi efen -
diyi meb'us intibah etmek istemişler • 
di. Halbuki Karolidi efendi, yabancı 
bir hükumet teb'asından olduğu için 
bir çokları bu zata rey vermemişlerdi. 
Rumlar, bunu' cemiyetin ve hükumetin 
tertibi telakki ederek (Aya Fotini) ki
lısesine ıtoplanmışlar, bir hayli gürül
tü etmişlerdi. 

Hükumet tarafından, askerle bera
ber bir de nasihat heyeti gönderilmiş
ti. Şikayetçiler, bunu da dinlememiş
lerdi. Nihayet, bizzat hükumet hileye 
müracaat etmiş; (Bergama) dan on 
rey alınarak Aydına verilmiş.. bu 
(resmi - ve yahut, şer'i - bile) ile Ka
rolidi Efendi meb'us çıkarılarak, va • 
tandaşlar memnun edilmişti. 

Hiç kimse, hiç bir işin farkında de
ğildi. Onun için; Karolidi Efendinin, 
mükemmelen Yunan tebaasından ol
duğu meselesi, gürültüye gidivermiş
ti. Nitekim, İstanbulda Ermeniler ta -
rafından meb'us çıkarılan (avukat, 
K irkor Zehrap Efendi )de, Rusya hü
kumetinin himayesinde idi. Hatta, 
böyle işlerin pek o kadar ince elenip 
sık dokunulmadığı (devri sabık) ta 
bile, bu zat (protoje) olduğu için (ad
liye nezaretinde, ifayi vekaletten 
m en) edilmişti .. . Fakat bu intihap 
meselesinde mümkün olduğu kadar 
velvelesiz ve ağır başlı çalışan Erme • 
nile; ecnebi bir devlet himayesinde 
bulunan Zehrap Efendinin meb'uslu· 

BADTO ' Bugünkü Program 
İSTASBUL 

Öğ'le neşriyatı : 

12,30 : Plakla Türk muslldsl, 12,50: Hava
dis, 13,05: Plakla hafif müzik, 13,25-14: 

Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Çay saati, dans muslklsl. 19.30: Piş

kin teyze tarafından monolo~. 20: Müzey -
yen ve arkadaşlan tarafından Tiirk muslklsl 
ve halk şarkıları. 20.30: Münir Nureddin ve 
arkadaşları tarafından Türk muslk.lsl ve halk 
şarkıları. 21 : Plakla sololar. 21.30: Orkestra. 
22.30: Ajans haberleri. 

BUKREIJ 

16: Halk musikisi. 17: Yeril haberler. 
18,20: Plak neşrlyatl. 19,25: Muhtelit hava
lar. 20,10: Şarkılar. 20,45: Salon orkestrası. 

BUDA.PEŞTE 

18: Gazmo havalan. 19,10: Salon orkes
trası. 20,30 : Macar ~arkılan (Çigan orkes-

) 21 50 . Muhtelif havalar. 22,30: Plaktrası . , . 
lar. 

PRAG 

17,10: Almanyadalı nakil. 18,55: Plaklar. 
19,20: Askeri bando. 20,05: Flarmonik. or
kestra. 22,15: Plaklar. ~2.~: Tlyatro. 22,40: 

Plaklar. 
VİYANA 

Dallı.al 22,20: 19.25: Opera (Samsun - · 
Plaklar. 23,45 : Şarkılar: 

VARŞOVA 

17,15: şar~ular. 17,50: Mösababe, haber
ler. 19,20: Plftk.lar. 21: Chopl~'den parçalar. 
21,30 : orkestra. 22,30 : Konser. ZS: D:ıns plak-

ları. 

Yaranki Proıra• 
İSTASBUL 

Öğle Neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk muslklal. 12,50: Ha

vadis, 13,05 : Plakla hafit müzik, 13,25: Muh
tellt pl~k neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 

ğunu, ak.ide şekeri gibi yutturuverrnİŞ' 
lerdi . .. Nitekim (Mateos 1zmirliyaıı 
efendi de, (313) senesinde - Osmanlı 
Bankasının basılması yüzünden çıkaJJ 
ihtilal neticesinde, yüzlerce masuıt 
Türk ve Ermeninin kanlar i~odc catl 

vermesine sebep olanların en başLDdt 
olduğu halde, bu zatı da, patriklik ına· 
kamına geçirmişlerdi. 

Bütün bu hareketler, ibret alınacak 
birer (ders) ti. Aşikar olan bir haki • 
kat varsa; beş on gün sonra açılacak 
olan meclisi meb'usanda zUhur ede • 
cek olan (muhalefet unsurları) bu ve· 
sile ile büSbütün baş göstennifler.• 
(İttihat ve Terakki cemiyeti) ne karşı 
hu.sumetkarane bir siyaset twp ede 
cek olanlar, daha bugünlerde tehellüı 
etmişlerdi. 

* Bu gürültülü fırtınanın buLuuk au· 
farında balık avlamak fırsatını kay • 
betmek istemiyen (Türk muhalifler) 
de, derhal cemiyete hücuma geçmiş · 
lerdi. (İkdam) gazetesile (Tanin) ga· 
zetesi arasında, dehşetli bir kalem mü· 
cadelesi baş göstermi~ti... Bu müca · 
dele; İkdamın, (müntehibi .sani) let 
hakkındaki bazı mütalealarile başla • 
mıştı. Ve sonra, iğrenç bir dedikodo 
mahiyetini almış; ne kadar kirli ça · 
maşır varsa, ortaya saçılmıştı. 

Efkarı umumiyenin münevver züm· 
resi; (ikdam) gazetesini fena halde 
takbih ediyordu. Çünkü İkdam gaze· 
tesi, düpedüz Yunan siyasetine taraf· 
tar görünüyordu. Mesela; (Proodos) 
gazetesile olan maddi atakaııımdan 
sarfı nazar; ıbu gazetenin Türkler a -
leyhindeki yazılarını aynen eütunları· 
na geçırıyor . . (Arkası 'ftl') 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • idare merkezi 

latan bul ( Galata) 
Türklg•d•kl ıu6el•rl: 
lstanbul. (Galata, Yenicami ); 
İzmir. Mersin. 
Adana bUrosu 
Yıınani•tondalcl ııı6•l•rl: 

SelB.nik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111ua111elltl 
lstanbul ve galata şubelerinde 

kiralık kasalar 
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Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Balk psetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkaa )'aJCI ve 
resimlerin bütün laaklan 
mahfuz ve cazetemizo aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
AJ 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TORKlYE t 400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1040 800 300 

Aboı:ıe bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

Gelen euralt weri ocrW.ca. 
llinlardan meı'uliyet el • 

Cevap için mektuplara 1 O lamaıluk 
pul ilavesi lazımdır. 18.30 : çay saati, dans muslkt.sl. 19.30 : Dr. 

İnkaya tarafından konferans. 20: Rifat ve 1 Poıta kutuıu: 741 lıtanW 
arkadaşlan tarafından Turk musikisi ve halkı l Telgraf : Sonpoıta 
şarkıları. 20.30: Tiırk musiki beyetl tarafın- Telefon : 20203 
dan klasik eserler. 21 : Plakla sololar. 21.30: ~~-_..:---:--------;-
Orkestra. 22.30 : Ajans hat>erlerl. C::~--------------
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10 Şişli - Tünel 
Tunel - Şlsli 

11 Şlşli - Bcynzıt. 
Beyazıt - Şişli 

12 Harbiye - Fatih 

Fatih - Harbiye 

A Harbiye - Aksaray 
l 2 Aksaray - Harbiye 

15 Taksim - Sirkeci 
,_ Sirkeci - Taksim -16 Maçka - Beyazıt 
_ Beyazıt - Maçka 

A Şişli ıdepol Eminönli 

16 Eıninönu - Macka 
,_ Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 

·- Sirkeci - Şlşll 

A Mecidlyekoy - Emtnonü 

(17 Eminömi - Mecidiyeköy 

19 Rurtuluş - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

A Şişli (depo) Eminönu 

19 Eıninomi - Kurtuluş 

Kurtuluş - Eminönü ;r 
!ı:J Bebek - Eminönü 

~ 2 Eminönü - Bebek 

ffi Bebek - Beşiktaş 
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7,55 23,45 

7,00 --24,15 

6.15 23,30 --7,20 23,55 

6,35 23,10 -7,30 19,05 
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7,20 19 30 

7,00 19, 30 

7,30 20, 05 -6,45 ıs. 30 

7,20 00 19, -6,15 10 23, 

7,00 23,55 -6,05 7,05 

6,35 19,35 

7,05 2(),05 

6,30 23,20 

6,40 24,00 

24,40 -6,30 20.23 

7,15 21,15 -7,00 20,20 

fi> 3 Ortakoy - Aksaray 
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~ 4 Beşiktaş - Fatih 
~ Fatih - Beşiktaş 

7,40 21.05 

6,20 23,20 

2 Topkapı - Sirkeci 
6
,
50 23,50 

ı_-;Sl;:r:_:k:,:e:ci~-~T~o~p:;ka::!p:ı~---;;;;r-2-ı - - 6,15 23,15 
3 Yedlkule - Sirkeci 

~ Sirkeci - Yedlkule 
6

•
45 23

'
45 

:::> 1-.,;;.:::_:~::,:::;::..-~-i6i"1,1"öo223.iö 
~ 37 Edirnekapı - Sirkeci 
..... Sirkeci - Edirnekapı 6

•
40 23

'
40 

h 
~ 

• Son Posta • 
--------~~~----~~_____. 

Jıtnnbul Gelir ve Para 

BORSASI 
18-10-1936 .......... --~===-==~=-~-==~s===-==--ı 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Ura 

% 7,11 T. B . I 23,85 1 o/o 11 Haz!ne B. 46,52 
% 7,5 T. B . n :n.92 ı \ Dahili ı.stı1tra:ı 95,75 

~.~22~.2=s~I:!.-----:::---::----~ 
Devlet D~miryo!iar.ı Borçlan 

Llra 
trııanı '8.00 \ Anac!nlu ıvell43.80 
~e Erzurum 99,751 .ıuıadolu M 46.45 

Soıyetelcr t.baını 
Ura 

4. B. Mn. sı .oo ıı lal 1'rınıta1 
' • HA. 10,00 BumorıU 
' a Name 10,00 1 1·crk.Oı1 
~kez B . D. 95,00 A. Çtnıento 

Llr• 
22,so 

9,20 
14,75 

ıs.ss 1 
1 

, --"ÇEKLER 

Kr•· 
617.00 \ Liret 

17.25 ı Dolar 

L T. L. lçlı 
tS.09'15 
0,7922 

20 :r. Franıı 
1 Dolar 
1 İaterlln 

20 Liret 

NAKJT 
Krf. 

118,00 ı 1 Mark 
126,00 20 Draıun.l 
620,00 20 Len 
ıso~oo :ıo LeJ 

Kl'f. 
()Cl,OJ 
23,()(l 
23,?J 
16,W 

6UinLi&ini TEnirt Eniniz/) 
Bu çok kolay bir şe~dirl TURAN, 
sabunlarile her gün yapılacak 
banyo hakiki bir güzellik ban' 
' yosudur 

"VERDA., 
- laflı ve ho~ tayihalı büyük lüb 

l_!1.bunu 

"ROSEMARY,, 
Nazik cıldler ıçin gııyef litıf bir 

~arıda gül ile rayıhalandınlm~ sabun. 

"BA TH SOAP,, 
Kolonya S\JYU ile ihzar edilmi) bot) 

(ve yağlı kôpuklü 54bun. 

"FATMA,, 
ldarclı tuvalet .abunlarının en fazlaı 

~·b"•..!'!"ha' o!a"'d":. 
TURAN . 
.;:._---MAMULAT 1 

MUbalaftah sözler ve 
rakamlar hof görU· 

lebllfr, ancak 

:\f ııkııyese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 
i~·jn bunıı ıozuın yoktur. 
o şöhrctıne daima sadık 
kulmış ve iyi bir kremden 
beklenen tevaide daima 
nıtısbet ccvllp \'ermi~tir. 

AHENK 
H 

. t ve znrnfct ile takdirnnmelcr a~aıı 
uııusıyc s· . 1 d hal gon· 

Ahenk 8-10.14 l iradır. ıpnrış e~ .. er S Sı ad 
dcrilir. Eskişehir: Ahenk mucıdı. . u 

Sezgin. 

,. BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

s ermayesi Liret 700,000,000 

ihtlynt akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare : Miı.ANO • 
İtalyanın b:ışhca şehirlerinde 

ŞUBEJ,ERİ 
İngUtcre, İsviçre. Avusturya, Mac:ı
rıstan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
gnrıstan, Mısır, Amcrlka Cemahlrl 

Mı.ittehldesf, Brezilya, Şilt, Uruguay, 
ArJnntln, penı, ElcVatör ve 

Kolumb1yada 
Afilyasyonlar 

tSTA1'"'BUL ŞUBE ~IERKEZİ 
a nlata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 / 2/ 3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbuldn : Allilemciyan hanında 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -
ıunda: İstiklal cadde.Si Telef. 410,16 

İZl\IİRDE ŞUBE 

_,,,____.----

Müdürlüğünden : 
. . ıia.cak olan beheri «591.25» lira • 

-.;;:::::::: 

Kar;- Nafıa 
d 1 - lğdırda Muhacir iskanı ~çı~ ~~ 'n inşası için 21/8/936 tarihinde 

an .ul39530.28» lira bedeli keşıflı 2 .ı ... evdı bu inı;aat aynı ,eraitle yeni-
h ı 1. kma~ ıgın an .,. 

d 
Pı an pazarlıkta kimse ta ıp çı 'h' den itibaren 20 gün müddetle 

e k /t0/936 tarı ın n apalı zarf usulile 10 
ltıi.inakasaya konulmuştur. .. d'f Pazartesi günü saat 15 de 

2 ihine musa ı 
)( - Eksiltme 2/ 11 /9?-6 tar k ınisyonca yapılacaktır. 

ars Nafi M''d .. ı··w .. de toplanan o . d a u ur ugun 4 77» Iıra ır. . .. .. 
3 - Muvakkat teminab «1046 . r ukabilinde Kars Nafia Mudur-

1 
..... 4 - Şartname plan ve keşif 6.97 . 1 ;r•a1~-'' isteyenler, lstanbul, Ankara 
\.ln" d ' tafsı at 1IlAA ddak -'- .. ~un en alınabilir. Bu hususta .. 1 • de ınevcut musa evrıuu go-
Ve 1 . . 1lA .. dürluk erın 

zınır Vilayetleri Nafıa ll'Ju 

tebilirler. . sa<Idak ehliyetnamelerini ve mu· 
5 - isteklilerin Nafia Vekaletındekn nıu na uygun şekilde teklif mektub-

lak•~ l rak anu • R . ı•w• _._,_ 
) 

Kat teminatlaranı yatınnıt 0 a 1• kadar Komısyon e11 ıgıne IJUIA• 
arı . t et/ve me . .. de ~• . 1::. ........ ~ tu muayyen saatten bır sa& ta ile gon rmcıerı a.1.uu • 

U:1; rn k b'l' d . '-alatı veya pos clır u a l ın e .vermı• ou•ı · <<2097» . 

SON ıPOSTA Sayfa l1 

• 1 l ___ ıs_ıa_nb_u_ı _va_k_ıfl_ar_D_ir_eıc~rlUğU IUlnları 1 -------· l 'sıHHI KANZUK 
Değeri 

L. K. 
358 55 

259 60 

143 74 

55 24 

45 47 

Pey parası 
L. K. 

27 00 Çka~berlita da Mollaf enari mahallesinde Peykhane ıo-
gında tur~ucu dükkanının yanında eski 7 · 5 

N 1 d"kk~ yem o. ı u anın yarım hissesi . "5865» 

19 37 Ayvanıarayda e ki korucu Mehmed ~elebi yeni Ah _ 
dül V ~ud ma~alleıinde Ayvanaaray vapur iskelesi 
caddeamde eskı 1, 3, 58 No.lı dükkan 5 No.lu ahır 

ve 7 No.lı tamamı 101 metre terbiinde bulunan arsa-
nın 4 de 1 hiuesi. u3613)) 

10 80 Fatih Ahmediye, Molla Aliyyülfenari mahallesinde 

eski Ahmediye yeni Vatanperver caddesinde eski ı 
111 /137 yeni 52 No.lı yağhanenin 315/2880 hiuesi-

1~ yağhaneye maklup biti.şiğindeki arsanın 1 /6 hiase-
sL cc5952» 

12 

4 

48 Çapa, Macuncu, Seyidhalife mahallesinde eski Fenai 
ç~me yeni Hamdullah Suphi sokağında eski 25 yeni 

73, 73/1 No.h içinde barakası bulunan bostanın 633 

metreden ibaret İbrahim ağa vakfından olan muay-
yen mahallinin nısıf hissesi. «1746» 

15 Aksarayda İğnebey mahallesinde eski Mirahor hama

mı yeni Küçüklanga caddesinde eski 95 No.h 117, 88 
metre arsanın 15/ 120 hissesi. (12000» 

3 00 Eyüpte eski 1slambey yeni Üç tehidler mahallesinde 

eski yeni Kuşbaz sokağında 62/22 No.lı arsanuı 3 de 
2 hissesi. ((5926» 

Yukarda 'yazılı hisseli mallar aablmak üzere 31 gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. İhalesi 13/11 /936 Cuma günü saat 15 de komisyon-
da yapılacaktır. isteklilerin mahlulat kalemine gelmeleri. 1<2110)) 

1 Istanbul Belediyesi İlanları 1 
Belediye ve müessesatı için (Karaağaç müessesesi de dahildir) lazım o

lan 101267 kilo mangal kömürü ile 10000 kilo kesilmif mete odunu ayrı 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo kömüre 3 kuruş 50 santim, o-

dun için de 1 kuruş 30 5alltim fiyat tahmin olunmuştur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika 

ile kömür için 266 lira odun için de 97 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatınl-
ması daha muvafık olacağı) 15/10/936 pertembe günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (1768) 

·~- ,,_,_. ---
İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve sı
rada İpotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile (8142) Sekiz bin 
yüz kırk iki lira kıymet takdir edilmit olan Galatada Kara oğlan sokağın-
da altında dükkan olan yeni 19 ve 23 numaralı bir çatı altında kargir iki 
evin 19 numaralı: zemin kat: demir kapıdan girilerek zemini karosimen 
bir koridor, küçük bir aydınhk zemini çimento bir mutfak, bahçeye bir ka
pı, koridorla içi dolu bir sarnıç vardır. Asma kat: ahşap bir koridor üze • 
rinde bir hal bir oda, birincikat: bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda biri
sinde sabit dolap vardır. Sofadan diğer kısma geçilen bir kapı, ikinci kat: 

birinci kabn aynidir. Üçüncü kat: birinci katın aynidir. Çatı: basık tavan
lı bir oda bir 'IOfa bir sandık odası olmak üzer-e iç içe iki oda vardır. Elek
trik tesisatı mevcut olub bhfap tavanları yağlı boyadır. 19 numara ile 23 
numara arasında ve üzerinde kapı numaruı 21 olan önü istor kepenkli 

zemini kısmen malta ve kısmen çimento döfelİ arka bahçeye camlı bir im • 
pısı olan dükkan borçlu tarafından İfgal edilmektedir. 23 numaralı evin 
ayni evsafı umumiye önü cephede kapıların üzeri demir parmaklıklı ve bi
rinci kattan itibaren her iki ~vin ikinci kabna kadar bir amıç olub zemin 
kat cephe duvarı birinci kata kadar yağlı boyalı tapu kaydı 
hududun aynidir. Mesalıas1 27.4 metre murabbaı olub bun

dan 17 metre murabbaı bina ve geri kalan bahçedir. Tam~ 
açık artırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren tarlnamesi herkea ta
rafından görülebilec~k ve 19/11 /936 tarihine rastlayan peTfembe gunu 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile satılacaktır. Satıt 
Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğun
dan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapıl -
maksızın gayrıme:nkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bı· 
rakılacaktır. Artırmaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edil • 
mek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve 

vakıf icaresi aallf bedelinden ödenir. Yirmi genelik evkaf taviz bedeli 
mütteriye aittir. Satış bedeli pefin ödenmek lazımdır. lua 
ve lfliı k~nununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gaynmenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafları dair olan iddialannı evrakı müsbitelcrile birlikte 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkca salıf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alikadarlann işbu 
kanun maddesine uygun .urette hareket etmeleri ve daha fazla malUmat al
mak i teyenlerin 935/1134 dosya No. sile dairemize müracaatları ilan 
olunur. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 417 

... ._ -----·. ---.r:•----
Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğü il nlara 

Üsküdar Nuhkuyusu Seyit Ahmet deresinde 20 bin m2 tarla. 
Beylerbeyi Abdullah ağa M. Resim Ağa S. Tarla. 

Anadolukavağı umur yerinde 1000 m2 tarla. 
Yukanda mevki ve cinıi yaztlı vakıf yerler üç sene müddetle kir ya ve

rilmek ' üzere artırmaya ~ıtbr• isteklilerin ihale günü olan 22/10/ 
936 Per,embe günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaat-

ları. (2081 )_ 

SAMiN 

\ 

E ıner, sıuışm , kumral, her tene 
tevufuk eden gllzeliik kremler idi r. 
Sıhhi usull erle hıtzırlm ıdığından eildi 
beslPr ve bozmaz . \'il, leke, sivilce 
ve hurıı şuk luklnrı kt\milcm giderir. 

4 Şekllde takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamın yağlı gcoe 
\çin pembe renkli. 

2 - Krem Balsamın yağsız gnn
dOz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsnmin acıbndeın 
gece için 

4 - l\rem Bnlsnmin acıbndcm 
gt\ndl\z için 

Kibar mıılıfellerin takdir ile kullan
dıklım )'Cgi\ne sıhht kremlerdir. 

lNGlLlZ l\ANZUK ECZANESl 
Beyoğlu - ls tanbul 

İstanbul Birinci İflas memurluğun ~ 
,dan: 

Müflis Karnik Arslanyan hakkında
ki iflas icra ve iflas kanununun 254 un
cü maddesinin üçünciı fıkrası hükmün
ce kapanmış olduğu ilan olunur.( 26426). 

Denizyolları 
İŞLETMESi 

Acente Jeti: Karaköy Köprü bat• 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarude 

Han Tel. 22740 ----· KARADENiZ 
POSTALARI 

15 birinciteşrinden itibaren 
Karadeniz postalarının program
lan değişecektir. 

Bu tarihten itibaren Karadeniz 
postaları lstanbuldan Pazar, Çar
şamba ve Cuma günleri kalka • 
caklardır. 

Pazar günü saat 16 da kalka • 
cak vapur gidişte Zonguldak, 1-
nebolu, Ayancık, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir ve Trahzona uğraya -
rak Rizeye kadar gidecek ve dö
nüşte l>u iskelelere ilaveten Of ve 
Akçaabada uğrayacak, Sinoba uğ
ramıyacaktır. 

Çarşamba günü saat 12 de kal
kacak vapur gjdişte lnebolu, Ger
ze, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Tirebolu, Görele ve 
Trabzona uğrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve dönüşte bu iske
lelere ilaveten Sürmene ve Sinoba 
uğrayacaktır. 

Cuma günü saat 12 de kalka -
cak vapur gidişte lnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon ve Ri
zeye uğrayarak Hopaya kadar gi
decek ve dönüşte bu iskelelere ila· 
veten Pazar'a uğrayacaktır. 

Ayrıca keza 15 birinciteşrin • 
den itibaren mevsimlik dördüncü 
bir posla kalkacaktır. 

Salı günleri saat 12' de kalka • 
cak olan bu ilave posta gidişte f .. 
nebolu Samsun ve Orduya uğ • ' . 
rayarak T rabzona kadar gidecelt 
ve dönüşte hu iskelelere ilaveten 
Giresona uğrayacaktır. 

e<2085n 
, __ mmll ____ EL1' 

Operatör • Urolog < 

Dr.Mehmet.Ali 
idrar yollar1 

hns ı aiıklıuı ııı n lt'IU\SSI SI . J(öprl\hn-:;ı 
hnıinöııU han Tel: 21 ij lo 
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• 

maki 
Her zaman radyo tekniğinin 9aheserlerlnl 

yaratan R. C. A. bu sene herkesi hayrette 
bırakacak bir mükemmellyettekl makinele
rini size arzediyor. 

5 lambadan 22 lambaya kadar her boyda 
ve her keseye uygun R. C. A. radg.olarını 

behemehal dinlemelisiniz. 
• 

~~~-------·---------~~-

E L E K T R İ K G Ö Z, 
ELEKTRİK DİMAG, 
SAHHAR BİR SES! 

İşte 1937 modeli R. C.A. nın 
hayret verici mucizeleri. 

cık • 

R. C. A. nın odanızı kaphyan, sizi gaşyeden musikisini onun 
emsalsiz oparlörü ve yeni çelik katodik lambaları temin ediyor ... 

Gelip mutlaka yeni R. C. A. 
Radyolarını dinleyiniz. 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklal caddesi, Tokatlıyan karşısında 

R. C. A. 
Radyosu 
her evin 

ve her 
yuvanın 

en kıymetli 
eşyasıdir. 

KUPONLU · VADEli • MEV_DUAT 
IS~_ET!LEN PARA 

~ 

SIHHI 
AGIZLIKLARILE 

SİGARA iÇENLER 
Nikotinin tahribatından kurtulurlar. 

Yürek, ciğer, aslız daime temiz kalır. 

Swranhamam 
kebapcı karşısında 

Anadolunun her şehrinde bayilerimiz vnrdır. Olmıyan yerlerde arzu edenler 
posta kutusu ıso adresine yazdıklarında derhal posta ile tediyeli gönderilir. 

Taklitlerinden •akınınız 1 Taklltlerlnden •ak1111nızl 

# Bayanlar 
Kış mevsimi yaklaştı, yakında kork 
manto giyinmeğe başlıyacaksınız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI salmaktadır. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme'1okak, ıs. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yaz11ile bir ıü• 

s 

tunun iki satırı bir (untiın) g 

·· ADAPAZARt . . . 

TURK · TiCARE;T ·BANKASI Anadoludan ayni şeraitle kabul edilir. 

·B B Y K O 
Mahmutpqa Kürkçü laaa içeriainde 

~._.:· Telefon : 21685 .__, 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim iJiı:ı 

fiatı şunlardır: 

1 
Sahife : 1 - 489 kurut 

• : 2 - %51 • 
il : s - 2M il 

• : 4 - lot • 
Diğer yerler : - 6t ı 

Son sahife : - 30 • 

' 3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla• 
rı yere göre santimle ölçü!ür. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMeQ 

& PLERI ( 
A. Ekrem UŞAKLlOP., 

AHI ı S. Ra&ıp EMEÇ 


