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t:ransa Sancak ihtilifının 
görüşülmesini Cemiyetinde 

Milletler 
teklif etti 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
Partide izahat verdiler 

HUkQmet, Meclisin 
toplantısında Fransanın 
hakkında beyanatta bulunacak 

Cuma gOnkU 
teki lifi 

Suriye de Antakyadan sürülenler 
Mağdurdurı serbest bırakıldılar 
Dava, Fransa ile Yanlış propagandaya alet olarak reye iştirak eden 

b
• . ekelliyetlerde nedamet hisler_i belirmeğe başlamıştır 
lZlm aramızdadır Ankara, 24 - Ulus gazetesi ya.,yetine gidilmektir. Cenevrede bütün 

r- ' rınki DÜl~mda aşaiıdaki haberi net• d~VJl?m ~eni b~ tetkik ol~arak 
s p . • a~~ . s . ı· retmektedir: ııyaıı ve iktısadı ıcaplara ve abdı hak· 

on arı• ıt c.uname•ı urı)'e ı· · H A •---•- u" di'"'" • ·• ı b' k --'--'- L __ 
lerı' d il'~ · t' I' l 'l « uau•ı OIAll!K ugren gımıze go- ara uygun ır arara Van.ullW( ıınatı· n e m u ızze ı ne ıs erı e oy· .. A • cak • . A ah ed 
?<zmış, Suriye delegeleri ihtimal ki re Fnm~ hükUmeti .. ~ • ~t~h: n~. b... f . ~~ olan bu ~~ hakkında 
••tiklale kavuıma •erJincinin ver· nın halli hakkında hülrumetimize, ıki hükfunetimizin cuma gunü Kamutay. 
eliği pek tabii sarhoılukla ihtirazi teklifte bulunmuttur. Bu tekliflet:den da beyanatta bulunacağını za.nnediyo-
4.cıyda lô.zımgelen ehemmiyeti ve· biri meselenin halli için Milletler Cemi· ruz.>> (Devamı 12 inci sayfada) 
tememiflerdir. 

Yazan : ltrcUment Ekrem Talu 

1-j Bizi ~ukadar heyecanla alakadar eden 
atay ın mukadderatile hergün meşgul 

()lurken, bu meseleyi böyle birdenbire 
\ıyandıran, bu haklı davamıza vesile 
te~kil eden Fransa - Suriye arasındaki 
•on itilafname üzerinde durup ta, ona 
~İr olan düşüncelerimizi serdetmeyi 
ltaz ihmal eyledik gibi geliyor. 
~ Bizim davamız ayrı. Onu sonuna 
Q~dar, istediğimiz neticeyi istihsal e-
1nceye kadar, herkese ve her şeye 
tqğtn ··d f ... v E en mu a aaya ugraşacagız. sa-
;et\ bu dava, Fransa ile bizim aramız· 
i\dır. Vaktile Ankarada imzalanmıf 
~ (Devamı 15 inci sayfade) llkenderondan bir görtiıılif 

· Bakkalköy ·Cinayeti 

Zabıta 3 kuvvetli iz 
üzerinde yürümektedir 

~srar perdesi dün de yırtılamamışhr.ŞimdilikSeyfeddin 
Üzerindeki şüpheler zail olmuştur. 

~iil~~ç~k B~al ~öyün_de ö~dürül~--~ ı ~ası Seyf~ttinin üzerinde top]a~a.n de
t . sumun katılı, cınayetın ışlendıgı lıller sabıt olmamıştır. Seyfettının ci· 
~~~ıhten dört gün geçtiği halde, bu da- nayet esnasında ~lada olduğu müd
D· aya kadar henüz anlaşılamamıştır. deiumumi Orhan tarafından yapılan 
~de yazdığımız gibi Gülsümün ko- (Devamı 4 üncü sayfada) 

İspanyol sularına 
Bir İngiliz filosu 
Daha gönderildi 

Asi donanma kömür 
'Yüklü bir Yunan 
'Genzisini çevirdi 
(T~• fia~ 3 üncü sayfamızdadır.) 

., .... 

Kış başladı 
Bugün de kar yağacak ve 
havalar bir müddet böyle 

devam edeeek 
Evvelki gecedenberi şehre fasılalı 

surette kar yağmaktadır. Hava birden· 
bire soğumuştur. Yıllardanheri bu 
mevsimlerde soğuğa ve bilhassa kara 
rastlamamış olanlar dünkü havadan 
birdenbire 'aşırmış1ardu. Odun ve kö-ı 

~iımp.---------.J (Devamı 15 inci sayfada). 

Siyasi 
Müsteşarlıklar 
ihdas ediliyor 

Parti toplanhsında yeni 
kanun projesinin hazır
lanmasına karar verildi 

Ankara, 24 (Husus'i muhabiri
mizclen) - Hükumet faaliyetine 
Meclisin daha yakından vukufunu 
arttırmak ve hükumetten vaki olan 
suallere karşı vaktinde cevap vere-
bilmek için Meclis azası arasından 
vekaletlerde siyasi müşteşarlıklar 
jhdası meselesi bugünkü parti gru
bu içtirnaında görüşül'müş ve tas
vip edilmiştir. 

Bu bususta lazımgelen kanun 
. f:>rojesini, Hasan Saka'mn riyase

tinde toplanacak bir komisyonun 
hazırlaması da karar altına alınmış· 
tır. Bu yeni vaziyet tCfkilatı esasi
ye kanunile alakadar olduğundan 
kanunda buna da.ir tadilat yapıla
caktır . 

...... ~----------------~ 

c::===mı================================================-

Kontenjanın kalkması 
bütün memlekette 

uyandırdı • 
sevınç 

Almanya, Amerika, Sovyet Rusgadan 
idhalatımızın artması, birçok memlehetlerin 
bizimle olan ticaret muahedelerini mevzuata 

göre değiştirmeleri bekleniyor 

Yeni kararnameye merbut listelere göre serbest girecek, 
kayıtlara tabi tutulacak eşya ile idhali memnu olanlar 

Gümrilklerde it halat faaliyeti 
Memle!ketim.i2in yeni ithalat rejimi telere göre hangi eşyanın serbest gire

dolayısile neşredilen kararnameye mer ceğini, hangilerinin kayıtlara tAbi vt 
but 1.isteler'i dün neşretmiştik. Bu lis- (Devamı 15 inci sayfada) 

Anadolu Demiryollarında 
eşya vagonu kıtlığı 

Anadolu içinde eşya nakletmek isliyenler günlerce 
sıra beklemeğe mecbur kalmaktadırlar 

Son haftalarda Anadolu içinde ticari mikdarda vagon verememesinden ileri 
münakalelerden dolayı hayli zorluk çe .geliyor. Mühtaç oldukları vagonları is
kilmktedir. Bunun sebebi de demiryol. teyenlerin günlerce beklemeğe mecbur 
larının, ihtiyaç sahipler~ne istedikieri. (Devamı 7 inci sayfada) 

Yurdda 35 bin köy 
mektebine ihtiyaç var ... 

Davayı halletmek üzere açılan çavuş kurslarında 
yetiştirilen ilk muallim namzetlerinden istifade ediliyor 

ÇavUf kursunda Tunceli if'Upu okuma dersinde (Yazısı 7 inci sayfamızda) 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale: g G6rmiyen gözler, işitmigen lıulalılar •• il 
. --

Almanya, Japonya, 
ltalga anlaşması 

•--··Yazan: Muhittin Birsen--" 

A knanya ile Japonya arasında bir 

Bazı kimseler, daiına kendi kendi
lerinin hayatını yaşarlar, cemiyette, 
mecliste, rnüsahabede muhataplannı 
dinler görünürler, fakat düşünceleri 
hep kendi işlerindedir. 

Bu gibi kimseler hayat sahnesinde 
daiına yabancı, daima seyirci olarak 
geçerler, etraflarında olup bitenler
den haberleri yoktur, sağır ve kör gi
bidirler. 

Hayatı t:iaşarmak isteyen adam, 
görrniye ve işitmey• mühtaçtır. İnsa
nın işinJ aüŞümnesi lizırndır. rakat 
bu düşünce dalına yalnız kalınan za
mana bırakılmalıdır. 

ttilif veya ittifak imzalandı. Bu
nu her iki taraf ta ilan etmedi ve ga -
liba her iki taraf ta mahrem tutmak is
tedi. Fakat, sapn, soldan sorulunca 
gi7Jiyemediler. Her iki taraf ta itiraf 
etti. Alman - Japon anlaşması bir fa -
raziye, bir tahmin, bir dedikodu değil, 
bir vikıadır. Ancak, meselenin göste -
rilişl her iki memleket.in de araların -
daki it ilafı, komünizm tehlikesine 
karşı bir nevi mütekabil yardım şek -
)indedir. Fakat, bu yardım, ne mavc -
vi bir müzaheret mahiyetindedir, ne 
de ilti ta rafın polis teş'kilfıtı arasında 

bir elbi rliği suretinde izah edilebilir. 
Her iki taraf ta birbirlerine karşı si -
yasi ve askeri yardım taahhüdü alı

yorlar. cKomünizm» tehlikesi rle
mek, Rusya tehlikesi demektir; şu hal
de Japonya ile Almanya, Rusyaya kar
şı birbir ler ine el veriyorlar. 

(sOz ARASINDA) 
Düngadalıi 
En kiiçülı radyo * HERGUN BiR FIKRA • ı Üç lıere bilardo 

Şampiyonu olan lıadın 
Siyasetin ve dünyanın tuhaf dönüş

leri vardır! 
Para koparmak için 

Orta yaşlı, çirkin ve kıy af etsiz iki 
bayan tramvayda konuşuyorlardı. 

- Senin efendin son derece cim
ri imiş, öyle mi Bamdune Hammcı
imı? 

- Hem de ne türlü! 
- O halde, kendisinden para ko-

parmak için ne yapıyorsun ? 
- Aa! Kolayını buldum, kardeş!. 

Her ne zaman para lizmı olsa, önce 
yalandan bir ağız kavgasına girişi -
yorum, arkasından da: cBen artık 
seninle oturamıyacağım .. Beni ana
ma ıönder!• diyorum.. Hemen, çı • 
kanp, 701 parası diye bana OD lira 
uzatıyor. 

Bundan otuz beş sene evvel, Alman
ya Rusya tarafında idi. J aponyaya Rus
ya ya 'karşı Mançuride harbederken Al
manya ona yardım ecHyor ve Rus) a -
nın Baltık donanması Uzak Şark de -
nizlerine giderken Almanya, donan -
mayı adım adım takip ederek tngilte
renin J apon donanmasına ckolaylık 

gÖs'terrnemesi için elinden gelen dik -
kati sarfediyordu. O zaman İngiltere 
J aponya ile Rusya aleyhinde idi. Şim
di Almanya - Japonya ile bir likte Rus
ya karşısındadır. O zaman İngiltere 
Rusyanın aleyhinde idi, bu defa da İn
giltere Rusyaya karşı dost mevkiinde 
bulunuyor! 

·---------------------------· * Gazetelerde görülen haberlere na -
zaran Japonya ile Almanya arasında 
aktedilen itilif, askeri şartlan ihtıva 
etmiyor, fakat, ticari şart1ar iki mem -
leketin askerlik ve harp teknikJerile a
lakadar olan bazı anlaşmalar viicuda Dünyanın en küçük radyo ma1dı e· 
getirmişler. Mesela, Mançukoda kö _ si.. bu makine bir Fransız mühendjsi 
mürden benzin ve petrol çıkarmak ü- tarafından yapılmıftır. Üç claJga üze
zere Almanların yapacakları büyük te. rinedir. Hoparlörü gayet az ses çıkaı
sisattan, Japon ordusuna askeri malze- rırsa da kulaklıkla bir çok istasyonu 
me vermek mukabilinde Japonyadan dinlemek imkanı vardır. 
ihraç edilecek iptidai maddelerden bah- Mühendisin iddiasına göre, bu rad
sediyor. Bunun için, İngiliz gazeteleri, yo tekamül ettirillr1e büyük radyo de
bu Alman - Japon anlaşmasını, hatta recesinde ses elde edilirmiş. 
komünizme karşı tedafüi bir anlaş-
madan daha başka, daha mühim hır Antika sütan satın alart 

Amerikada kadınlar 
Yanlarında klJpek 
Yerine hindi 
Gezdiriyorlar 

şey olmak üzere telfıkki ediyorlar. Ve Amerikalı 
bundan dolayı da bilhassa J aponya a - Romacla seyyah sıftaile dolatan bir ,,.. • ., 
leyhinde şidd~li neşriyat yapıyorlar. Amerikalı kibar tavırlı güzel ve nazik 

Fakat, gene Ingiliz gazeteleri tara - bir Fran.aız ile karşıİafıyor. Fransız o-
fından neşredilen haberlere göre, iş yal . 

J ·ı Alrn na. nız aponya ı e anya arasında bir R ad b' L 

lt·1·tt 'b t d - · ıd· Lo d b om a meydanların ır ~ısmının 
ı a an ı are egı ır. n ra, u . . . .. 

itilafa İtalyanın da iştirakini bekle _ ortasın.d~ d~ıli bulunan TroJan ı~tu- • 
mekiteıdir. Rivayete nazaran, Japonya n.~n~ ikı nulyon dolara satın aldııırıı 
İtalyanın Habeşistandaki fütuhatını soyluyor. 
kabul ve tasdika da hazırlanmakta Amerikalı böyle bir antikayı elden 
imiş. Bunıı mukabil, İtalya Japonyaya kaçırmak istemediği için: ((Aman di- , 
ne verecek? Bunun için söylenen bir yor, sana iki milyon dolar ben vereyim 
şey yoktıtt; fakat, tahmin edebiliriı: ki de fU sütunu bana devretıı Fransız ra-
1talyanın Japonyaya verebileceği en zı oluyor. Parayı alıyor. 

Üç kere bilardo f8mpiyonluğu ka
z!pmış olan Mis Ka.rpen, son maçın
d.m şonra kazandığı kupaya şampanya 
d<.1ldurmuş ve .içmiftir. Bu haberi ve
reı ı F ranaızca bir gazete Alfred Dö 
M1.2se'nin iki mısramı da ilave ediyor: 

{<Bardağım büyük değil amma,» 
«Ben gene bardağımdan içerim.» 

Yeni bir f otograf makinesi 
keşfedildi 

Nevyorkda Karneci enstitüsünde 
.ku,Iara dair ver.ı1en bir konferansda 
bir dakikanin binde biri kadar müd • 
dette reatm alan yeni bir fotoğraf ma-
kineai ketfedildiğini bildirmi,tir. Bu 

makinenin yıldınm gibi sür'ati aaye • 
sinde ku,lann kanadlannın en ufak ha
reketleri bile fotoiraf adesesine akset-
meldedir. • 

Uçuş halinde bulunan bir kutun sa
niyede vasati olarak 75 hareket yap -
makta olduğu nazan dikkate alı • 
nırsa yeni makinenin fotuğrafcılıkta 
kaydettiği terakkinin derecesi pek aü
zel anlaşılır. 

83 yaşındaki kadın 90 /ık 
kocasını katletti 

lkincitetrin 25 d:tıl' 

r 
Sözün Kısası 

Deccalın çulu. 

1. T•l ·.1 

R esmi devairin birinde mü~ 
mevki işgal eden eski bir arkr 

daşımı ziyarete gittim. Uzun ayr~ 
yallarının gönlümde üstüste yığmış<* 
duğu tahassürü biraz olsun hafiflet• 
mek, bunun için de o arkadaşla yarıJO 
saat olsun ba~aşa kalıp hasbıhal et • 
mek istiyordum. 

Ne mümkün? Üç, dört dakikada bit• 
sağında ve solundaki telefonlar mil " 
temadiyen çalıyor, . iş ta'k.ibine, evr,
takdim'ine, ve yahut ta hulus çakn1ai' 
gelip gidenlerin ardı, arası kesilmiyor'" 
du. 

Gözlediğim o yarım saatlik fırsatı 
bulabilmek ümidile, akşamın saat yr 
disine kadar kımıldamadan bek.ediıl>t 
NihayErt, şişkin kafasını asabi a' uçla• 
rının içinde sıkmak suret11e, çekt iği ~; 
ubı ve duyduğu yorgunluğu pek belıt 
ifade eden arkadaşım: 

- Haydi, kalk! dedi; çıkıp birnz b•• 
va alalım da .. Yolda konuşuruz. 

Anafartalar caddesinden yukarıyı 
doğru çıkaı•ken: 

- Her gün böyle mi? diye sordutıl-

- Evet, her gün böyledir! ce\ abıoS 
verdi. Bizim işimiz deccalın çuıuıı• 
bNızer. · 

- I\~calın çulu mu? O da ned; r? 

- Bizim Erzurumlular arnsındl 
nak!edilen biı efsane vardır: GlıY8 

de<X'al, oturmakta olduğu Kaf d ~ınıl 
aroından, yer yüzüne çıkıp ta kıyame-
ti tebşire her gün hazırlanırmış. LfıkiJlı 
insanların ka rşısına çırçıplak ç:kmak· 
tan haya ettiği için, kalubelad ~beri 
dokumakta olduğu çulun bit 11esini 
beklermL~ Çul da her gün, geç \ :lkit 
biter; deccal: cEh, artık yarın :ıbab 
çıkıyorum!» der, hazırlanır; bir rle sa· 
balı olup ta uyandığı zaman ba '{ fl1llf 

ki çul ba~.an aşağı sökülmüş. Haydi 
gene zayallı de<-cal tezgah başına! .. işt• 
azizim bizim çalışmamız da aynen bö)"• 

ledir. Akşam olur, is.lermiz bitt i, er " 
tesi gün hafifliyece'k sanırız; bir de sa-
bahleyin daireye ~ider, masamızın bJ• 
şına geçeriz ki. önümüze gene dağlat 
gibi kağıtlar yığılmış, bekleme odasJ 
dolmuş, telefon muhtırasının üzerin• 
bir sürü numaralar kaydedilmiş oldU'" 
ğunu görürüz. Bu da bizim alnımıztıı 
yazısı zahir, ne yapalım? 

Bu. aralık arkadaşımın kan oturmuf 
yorgun gözleri gözlerime ilişti. B en d• 
lif olsun diye: 

- Evet, dedim. Doğru söylüyorsurı
Fakat hayat, esasen deccalın çuli!e bjt 
d 1'11 ., e6 .... mı. 

güzel siyssi taviz, Akdenizdeki mevcut Ertesi aün Amerikalı tedarik ettiği 
fena havay_ı ~ev~ ~.ttimı.ek v: ~tı - amelelerle sütunun yanına gidiyor ve Bir zamalnar köpek modası vardı. Los Ancelos'da 83 ya,ındaki bir Biliyor musunuz ? 
pn . her ~~.~eyı mute.akıp, vakıa!arı ıütunu devirmek ve Amerikaya gö- Hemen herkes evinde köpek beslerdi kadın doksan Y8flndaki mefluç koca-
yenıden buyutecek yenı yeni mesele - .. k · · h ı-L'lar ha ı p L" k k k- ... · d t ·1 ~-nı kesmek sureti ı _ 2000 plyea _.,. ... halde beyneı~ 
ler çaannak olacaktıT. t~rme ıçın azır a&. a f ıyor. o- ve 10ıuıp çı ar en opegını e ya- ı1m~~s1 ura. ı ~ uugKaa&.&d b ak w b' • ,,_ .. . * lıaler sütun tamir ediliyor zannederek nına alırdı. e ~t etmıf.tır. . ın . ır. ~gı ır töbreUer arasında ıtrmıyen ispanyol .,.JJI 

GörüHiyor ki İngiltere be rhude e _ evve!a seslerini çıkarmıyorlar, fakat Şimdi bu merak azalm·lf·br. Sokak- mektupta .cı~ayetın aebebını 'oyle an- kimdir ? 

re sililhlamnıyor ve şurada ~urada :en- sonra ifin deiiftiğini ıörerek Ameri- larda köpekle gezenler eılusı kadar çok latmakta ımı,: . . . 2 _ Kazbln ye yahut Kanln lsmlle anıl.O 
disine dos'tluklar tedarikile meşgul ol- kalıyı yakalıyorlar. değildir. «Kocamı sevıyor~um. O ıse .evdekı felı1r nerededir? .. 

mu~r. Beynelmilel siyaset hayatında Amerikalı bafından ıeçen bütün Fakat Ameribda bunun yerine bir biz.Jiletçi ile bana hıyanet edıyordu, 
her hareketin kendisine göre bir ma _ vak'aları anlatıyor, dolandırıldıjını ya- batka moda gelmittir. ger,i hiyanet edecek ya'ı çoktan •f· 1 - Fakreddin kimdlr ? 

nası vardır. İngiliz devlet adamları • na yakıla söylüyor, fakat Fransız pa- Hindi beslemek modası. Kadınlar mı,ıı amma onun nazarlarında benden (Cenltları yarın) 

* 
nın son zamanlarda İngilterenin mü - raları aldıktan ıonra ıırra kadem bas- fimdi evlerde hindiler beıliyor ve so- esİriediği şefkati hizmetçiden sakla
temarliyen silahlanması lüzumundan tığı için antika meraklısı Amerikalı kağa çıkarken hindileri köpek gibi bir aıadığını görüyordum. 50 senelik ko
bahFe~eleri ~tü·n· bu na~.isel:rle _ko - önüne gelene derdini yanmaktan bat- tasmaya bağlayıp yanlarında gezdiri- camm bu haline dayanamadım. Onu Dinki suallerin cevabları : 
layca ıuh edılebılıyor. Çunku, dun - kabir feY yapamıyor. yorlannlf. kestim ve kıskançlıktan kurtuldum.» 
ya, artık siyasi k.ornbine:zonlarla bü _ ı - 9 rakamını Timürlenk Te halkı :mu -

r:ünülü bir ilern olmaktan çıkmıştır, -----------------------------------------------------------------, tadd• addederlerdi. Bir hütilmdara ve yf>" 

Ci'len kuvvet ~tiyor, fi'len kuvvet ol_ ı STER ı NAN ı STER ı NAN M A ! bud her hangi bir kimseye hediye ıonder • 
mazsa hiç bir şeyin kıymeti yoktur. • dikleri zaman hediyeler dalma 9 çeşld oluf* 

Meseli, İngiltere istiyor ki dünya du. Buna mukabil Tlmtırlence bedlye gönd,.. 
sulhu Milletler Cemiyeti içinde te • Gazt-telerin anlattıklarına bak&lırsa çimento ihtiklrının haftalar zarfında hakikt fiyatından en aşağı yüzde yinni ren diler hükümdar ve beyler de 9 çeşld bf"' 
min edilsin ve mahalli itiliflar veya it- önüne geçmek için yapılan incelemeler ilerlemiştir. Alı- beş fazlasına çimento alarak başladıkJan inşaatı bitir-
Ufaklar yaplhnasın. Bunu istemenin nacak tedbirler yakında tatbik edilecek ve bu suretle ih- mek ururetinde kalmış olanları ftviııdireceği.n@ biz inan-
~i~eti şuradadır: İngil'terenin dünya tik.Ar kökünden kaldınlmış olacaktır. Haberi ehemmiyet-
ışlerı ortasında serbest kalması ve icn- siz görmek mümkün değil. Fakat ihtikarın devam ettiği 
bmda yapacağı manevralarla herkesi 
kendi istediği istikamete sevkedebil - 1~ 1 E.R iNAN 

mıyoruz. 

Fakat ey okuyucu sen: 

iSTER INAN.~A 1 
(Des 12 llld _,...) L..------------------------------------------------------------__., 

diye tertlb ederlerdi. 

2 - Lüksemburg krallıtının nUfusu 221.eoo 

dilr. 

s - Şlmdlki Portekizin elk1 Jam1 Lüal_., 

p'dır. 



1 
Türk parasının 
Kıymeti 

• • Düşürülmigecek 

Ispanyoı Sularına bı·r lngiliz m~~ri~~rüı:.:::~:ın:.t~: 
E 

nebi matbuatında mevzuu bahsolan 
haberlerin rtarnamen asılsız olduğunu 

filosu daha gönderildi ~~~inneye Anadolu Ajansımezun· 
~ Amiral Horti 

• D eniz ejderhası 
hikayesini 
Hatırlatan hadise. 

• Fransız Fasında 

K arte~ena limanında toplanmıı 0 4 

lan Ispanyol donanmasının Mad-~si donanma kömür yüklü bir Yunan vapurunu çevirdi İtalyaya vardı 
lngiltere ve Fransa ticaret gemilerini himaye edecek ler 

rı l hukumeti emrinde bulunan kısmı
na, esrarengiz bazı denizaltılar tarafın
dan taarruz edild iğine dair dün çok he
yecanlı bir haber yayıldı. Madrit hüku
meti, bir kruvazörünün yaralanmasın:ı 
ve binnetice batmasına sebep olan bu 
hücumun İtalyan ve Alman donanma
ları tarafından tertip edildiğini iddia 
edecek kadar ileri vardı. Ve bunun ü
zerine, Gaııbi Akdeniı.de yeni yeni ih
tilatların vukuu beklenmeye başladı. 
Kartajena limanında, yalnız İspanya 
donanması değıl, ayni zamanda yaban
cı ve mesela İngiliz harp gemileri de 
vardı. Bu hadise üzerine, bu gemiler, 
böyle bir taarruz vuku bulmadtğını, 
bulamıyacağını, vuku bulacak olsa göz
den kaç.mıyacağını bildirdiler. Derken, 
hakikat meydana çıktı. Meğer, İspan
yol kruvazörünün yaralanmasına ve 
bu yara neticesinde batmasına sebep 
olan hadisenin, limana dökülmüş olan 
torpillere çarpma neticesi husule gel
diği anlaşıldı. Bu suretle de, hakiknUe
rin yerine ve adamına gbre şekil ve ma 
hiyet aldığı bir defa daha sabit olmuş 
bulundu. 

Londra, 24 (Hususi}- General Fr:ın 
ko, İsanyol limanlarında bitaraf mm
takaların tesisi için İngiliz hükumeti 
tarafından yapılan müracaata cevabmı 
bildirmiştir. Bu cevapta, İngiliz teba· 
alarmın Barselondan tahliyesi için la
zungelen mühletin verileceği söylen
tnişsc de, limanda bitaraf mıntakalar 
aynıasağına dair hiç bir kayıt yoktur. 
Barsclondaki İngiliz ~onsolosu bu hu
susta Franko hükUnıetine yeni bir pro
testo çekmU$ ve İngiliz buhar gemileri
nin rruhasebe ve müdafaa edileceğini 
bildirmiştir. Fransız hükfuneti İngilte
re gibi, her iki tarafı da muharip ola
l'ak tamıruyacağını bugün ilan etmiş 
Ve Bahriye Nezareti de Fransız ticari 
geımilcıinin müdafaası için donanmaya 
enıir vermiştir. 

Bir Yunan gemisi çevrildi 
Cebe1üttank sularında bulunan asi 

harp gemileri, kömür yüklü bir Yunan 
Jgemisini çevirerek Seyutaya götürmüş 
i(!rdir. 

İngilizler bir filo daha gönderdiler 
Londra, 24 (Ünited Pres muhabirin

Cien) - Barselon limanında bitarnf 
llııntakalar ilan edilmesi için İngiliz hü 
kCuncti tarafından General Frankoya 
~apılan müracaat aldın kalmıştır. Bu
nun üzerine 8 İngiliz denizaltı gemisı
ie, iki zırhlı İspanyol sularına hareket 
emri al~ardır. Zırhlılardan biri Mal
ladan hareket etmiştir. 

Donannıamız 
Cumartesi 
Faler' e varacak 

1'ürk donanmasını istikbal 
için büyük hazırlıklar 

yapılıyor 

Faris, 24 (A.A.) - Radio Ajansınm 
Salamankadan haber verdiğine göre, 
General Franko, Mola, Verala, Sabquet 
di{n Beganes umumi karargahında bir 
konferans akdetmişlıerdir. Madrit cep
hesin<leki Karlist gönüllüleri şefi Al
bay Radada bu konferansa iştiraıt et
miştir. Mola ve Saliquet Leganes'den 
Mavalcarueroya hareket etmişlerdir. 

Kadmlar da asker 
Barselon, 24 (A.A.) - Kadınların da 

ertkek'lerin yaptığı mesaiye alıştırılması 
hak.kındr kanun ahkamı mucibince, 
Katalonyanm bütün kadınları lüzumu 
takdirinde silfıhal't.ma alınacaklardır. 
Aragoon cephesinden gelen haberlere 
göre, hükılrnet kuvvetleri Vinel Del 
Rio mıntakasında birkaç kilometrelik 
bir ilerleme yapmıı]lardır. 

Göğüs göğüse muharebeler 
Lizbon, 24 (A.A.) - Madridin ce

nup mahallelerinde hükılrnetçileriıı ta· 
arruza geçmeleri üzerine geçe gündüz 
muharebe cereyan etmekte olduğu bil
dirilmektedir. Karabanşelbaho sokak
larında göğüs göğüse süngü muharebe
leri olmakta ve hükılrnet bataryaları 
asi safilarını şiddetle bombardımana tut 
maktadır. 

Bombardımanlar 

Madriıt, 24 (A.A.) - cBeynelmHel 
Müfreze» dün asilerin Üniversite ma· 
hallesinde ve Carabanchel mıntakasın
da el hwnbereleriyle yapmış oldul:tarı 

Türk - /ngiliz 
Dostluğu l 
İngiltere Türkiye aleyhine 

hiçbir anlaşmaya 
girmiyecek 

Lon<lra, 23 (A.A.) -Röyter Ajan
sı tebliğ ediyor: Avam kamarısmda 

Atina 24 (Hususi) - Maltada bu- sorulan bir sııal ile bunun cevabı, İn
funan Türk donanmasının Cumartesi gi1'tere hükfunetinin hiç bir vesıle ıle 
•abahı Fnler'de bulunacağını gazete- İngiliz ve Türk dostluğuna halel geti
lcr haber vermektedirler. Türk filosu rilmesine imkan bile tasavvur cde
Perşembe gününe kadar Faler'de kala· mediğini göstermektedir. Müzakere 
ıtaktır. esnasında bir mebus şu suali sormuş-

lik defa olarak Yunanistanı ziyaret tur : 
1edecek olan Türk donama:iının istik- - Aıkdenizde İtalyan ve İngiliz me-
hali için büyük hazırlıklar yapılmak- ı ~af~ne ~i~. 01.a~~ i~za edilebilecek 
tadır Bu m··na"ebl ... l'kl v ka er angı ır ıl munasebetile, Tür-

. u .. e 'i'en 1 er e - k 0 ye e k" 1 k k' d tl'uy t . . ı y · .. rşı o an pe es ı os gu-
µu} resımlen yapılacaktır. muza veya Türk menfaatlerine zarar 

Şehinşalı doktoı 
Şahtı lıabul etti 
Tahran, 24 (A.A.) - Şehinşah ve 

Veliaht, Dr. Şaht ile maiyetini kabul 
etmi5lerdir. Rayşbank BaŞkanı, Şehin -
§aha ~uhrerin selfiımlarını ve imzalı 
bir futoğrafmı takdim etmiştir. Şehin
fah samimi teşokkürl'erini bildirmiş ve 
llıisafirleriyle uzun müdd t görüşrnüş-
ür. 

iras edebilecek mahiyette herhangi 
bir kaydı İngiliz hükfunetinin kabul 
etmemesine M. Eden itina gösterecek 
midir? 

:&len ~u cevabı vermiştir: 
- Bu muhakkaktır. Şurasını söyle· 

m~le bahtiyaı un ki, İngiliz - Türk 
dostluğuna halel verebilecek mahiyet 
tc bir hattı hareket takibini düşün
dürebilecek hiç bir vaziyeti akla ge
tirmek bile kabil değıldif'. 

Napolide büyük bir bahri 
iki mukabil taarruzu püskürtmüştür. nümayiş yapılacak 
Bu son mıntakada Faslılar, büyük te- Floransa 24 (A.A.) _Macar Nn-
lefat vermişlerdir. Asilerin tayyareleri, ibi hükumeti Amiral Horthy He mai
yenidcn şehri bombardıman etmiştir. 
Topçu düellosu batileşmiştir. yet indekiler, saat 10.!)0 de buraya gel-

İngiliz heyeti mişlerdir. Bir müfreze asker selam res-
Paris, 24 (A.A.) _ Valence'den bildi mini ifa etmiştir. Amiral, mahalli me· 

rildiğine göre, İngiliz parlamentosu a- murlar ile Kral tarafından kendisini se· 
?..asından müteşeklkil komsiyon, dahili lamlamağa memur edilmiş olan ve fı
harp akislerini mahallinde tetkik et- miral Minaglia"nın riyaseti altında bu-
mek için buraya gelmiştir. lunan hey'et tarafından kar ılanmıştır. 
. Lo~dra, 24 (A.A.) - Siyasi malı=ı- Bahri Nümayİf 

fıl, Mıgel Cervantes kruvazöründe vu- Roma 24 _ Macar Naib hükumeti 
kua .gelen infilaki ~uhit ~lan ahval v_e Amiral Hortihy Napolide yapılacak o· 
şeraıte kırın fevkalade alakadarlık gos 1 b h .. .. · t b l nacak-ve bu 
tcrmektedirler. Cebelütrtanktan gelen an a rı numayış e .. u ~. ... ... . . 
haberler, Londradak.i İspanyol sefirı _ nümayişe h.alyanın yuz cuz utamı ıştı-
nin verdiği haberlere tevafuk etmekte rak edecektır. 
ve infilakin 'tabiiyeti meçhul bir deniz- Zağrepten Geçerken . 
altı veya bir muhrip tarafından atılan Budapeşte 24 (A.A.) - Macarıs-
bir torpil yüzünden vukua gelmiş 01- tan Naibinin bulunduğu tren saat 
duğunu iddiaya müsait bulunmaktadır. 20 20 de Yugoslavyanın hudut istas
Asileri~ bir denizaltına malik oldukla· yo~u olan Kotoriba'ya varmıştır. Zağ
:m~ d.~ı:. Bu~gos hükfuneti tarannda.vı. ı·ep Valisi, B. Ruczie şehirdeki Macat' 
ıl.~rı su~len ıddialarm doğruluğundan Genel Konsolosu istasyonda buiun-
şuphe edılmektedir k d ı v ı· b' · N B r 24 (AA). ma tay ı ar. a ı trene ınmış ve a-
h ~e~İdigıw ·ne · .. · -C Londtradkan ha- ib, Başbakan Daranyi ile Dış işleri Ba-

er gQre, ervan es ruva- k D K f d k b 1 
zörünün Cartagene açıklarında bir ec- anı e any~ tara ın an .. a ... u o: 
nebi denizaltı gemisi tarafından torpil- lunrnuştur. Vah Y~go~lav ~~ku~etı 
lendiğıni söyleyen İspanyol hükum~ti- namına ve Hırvat lısanıle Naıbı ,elam· 
nin iddiasını reddeden Röyter Ajansı, lamış ve Naib Horthy de gene Hırvat
bu kruva7.Örde bir infilMtin vuku bul- ça mukabele etmiştir. 
muş o1rnasını pek muhtemel görmekte
dir. 

A k deniz 
Vaziyeti 
Fransa Hariciye Nazırı 
Türk ve Sovyet Sefirlerile 

görüştü 

Romanya 
Hariciye Nazırı 
Varşovada 
Bükreş, 24 (A.A.) - R mt bir 

ziyaret yapmak üzere bugün r ova
ya hareket edecek olan Pictor An· 
tencsco, Rador ajansına be:yan t t bu
lu.narak Cenevredeki görüşme rı sır • 
sında Becit tarafından yap lan n· 

Paris, 24 (A.A.) - Delbos dün Sov vete icabetinden duyduğu me-mnuni
yetler Birliği ve Türkiye büyiik ~lçile- yeti kaydetmiştir. Dış işleri Ba!:anı ez
~i ile görüşmüştür. Akdeniz vazi) etile , cümle demiştıir ki: 
Jspanya dahili harbi muhtemel tesirle-' «Polonya. Rumen ittifakının kuv-
rinin bu görüşmede mevzuu bahsoldu- t hayatiyetini teyı·d etmeye mü-
w .. w '1m' t' ve ve 
gu ogrenı ış ır. sait o1an her .tırsattan istifade etmeli-

. yiz. Ben yalnız hükumetin değil, fa-
KOmUnızm aleyhtarları kat ayni zamanda bütün Rumen mil· 

Viyana, 24 (A.A.) - Avusturyanm Jetinin de tercumanı olacağım. 
lromünimı ale}1ıtarları birliği, dün Da- ccSulh içinde yaşamak hususundaki 
hili)'(! Nezaretinde bir celse akdetmiş- müşterek arzuları da her iki milletimi
tir. Bu celsede Macaristan, Yugosl v- zi bi~birine yaklaştm;naktadır. Millet
ya ve Almanya murahhaslan hazır bu- ler Cemiyeti paktı esasına dayanan 
lunınuşlardır. Polonya _ Rumen ittifak muahedesi, 

* Bir müddettenberi Fransız Fasında 
.şiddetli bir istiklfil rüzgarı esiyor. Bu 

Fransız 

Fasında 

esinti, İspanya hu 
disatı münasebe· 
tile son haddine 

·---- ----' varmış görünmek 
tedir. Faslılar istiklal istiyorlar. Bugün, 
milliyetperver İspanyolların Marksist 
İspanyollara karşı yaptıkları mucadc· 
le, buyük mikyasta Faslı müslümanla
rın müzaheretile ilerliyebiliyor. Bilmu
kabil, bu adamlar işler tavsayıp ta 
Fran'ko galebe çalacak olursa mcm1

" 

ketlerine bir parça huzur ve sükun bah
.şedilmesini istıyorlar. Bunun da muh· 
tar bir idare veya müstakil bir rejim 
ihdası sayesinde miımkün olabileceği 
ne kanidirler. Ayni hal, Fransız Fasın
da da müşahede edilmektedir. Şu veya 
bu hizmetin mukabelesi olarak değil, 
sadece b ir hak olarak buraya da ıstik
lfil verilmesi isteniyor. Hiç olmazsa ge
niş bir muhtariyet. Hal lisanile anlatı
lamıyan budur, perde perde yükselen 
şikayetle alakadarlara isma olunmak 
istenmiş, fakat vurdum duymaziıktan 
gelinince, iş sokak tezahürlerine, gürül 
tülere, aııbedelere kadar dayanmışttr. 
Bugün, Fas ta, Filistin gibi, için için 
kaynayan bir kazan halindedir. 

Selim Ragıp 

Fransız Mecl.sinde 
bir hadise 

Sağ cenah meb'uslan 
salonu terkettiler 

Avrupanm bu kıt'asında toprak bü
tünlüğlinün idamesine miistenid bir 
sulhun idamesi hususundaki arzumu
zun sadık bir ak.sidir.» 

Atina, 21 (Hususi) - Yunanlı 1 • d .. -ı ··k Londra, 24 (Hususi) - Fransız Me-

t :ımır e paraşutcu u busan meclisinin buaı~ınkü toplantısın-
zürraın ve işçilerin randa grup halin- b• l b~ 

Bir Yunan h eyeti 
Tahrana gidiyor 

Mekte ı açı ıyor dn, Meclis reisi Heriot muntehir Da. 
de yerleştirilmesi hususunun kolayı~~- h -. İzmir, 24 (Hususi muhabirimiz - iliye Nazırı S:ılengronun hatırasını 
tırılması jnin müzakerelerde bulun- · k r den) -Türkiye Hava Kurumu, fam'r- anma· için söz söylerken, sağ cenah 
mak ve iki hükumet arasında bir ti- b ı lan bo k de bir paraşütçülük mektebi açılması- ~ us an top tıyı y ot etml.Ş' ve 

Necaşi Milletler 
Cemiyetine bir 
Protesto gönderdi 

caret muahedesi akdi esaslarını hazır- na karar vermiş ve derhal ha7.ırhklara salondan çı'kmışlardır. 
f unanistan Balkan lamak üzere !bir Yunan hey' eti tayya- ba.c:lannuştır. Pek yakında mektebin Burulan sonra B~vekil Blum kıs!l biı 

re ile Tahrana gitmiştir. talcbelleri ve muallimleri şehrimize ge nutuk söylemiş ve celse tatil cchlmiş· 
Menıleketlerinden y üz lccektir. Paraşütçülük mektebine, Tüık tir. 
B in ton buğday alıııor Romanyanın dış siyaseti: ~~ış~i~id;~i.~i~~:anmızın hepsı da- ··cr--·~-···-·K_ ... _l·S-·A_···-·"f-·ı··-·A_ .. B_ .. _[R_ ... _.L_·-E_-·_R_ ... _ .. _T 

Cenevre 2 4- Necaşi , Avenol'a 
aşağıdaki proteEtoyu göndermiştir: Atina 24 (Hususi) - Yunanistan, 

Milletler Cemiyeti mukavelenamesine Ekonomi Vekaleti Balkan memleket
\re bu cemiyetin vermiş olduğu karar- }erinden döviz ile yüz bin ton buğday 
lara rağmen Avusturya ite Macaristan, satın almağa karar vermiştir. Bu buğ
Habesistanın ltalya tarafından işgalini dayların satın alınması bu mcmleket-
tanımışlardır. Bu iki devlet, mütecaviz l .1 y . 
d l t' · · . H b . l er t e unanıstan arasında mevcut 

ev e ın reısını a eş ımparatoru o a· 
rak t nımışlardır. klering usulüne tabi olmıyacaktır. 

Milletler Cemiyetinin bütün aza- Ciridin ihtiyacı için de Ziraat ban-
ııına bu cemiyet mukavelenamesinin kası tarafından 1,:300 ton buğday ile 

l O uncu madd,.sinin kendilerine tah- :-300 ton arpanın mecburi mübadele ve 
ınil etmekte olduğu taahhüdü hatırla- klering usullerine tfı:bi olmadan satın 
tırım. alınmasına müsaade verilmiştir. 

lttif aklara sadakat T K d t kt b" apu ve a as ro me e ı iki Gemi Çarplfb 
derslere başladı Parls, 24 (A.A.} - Maslno. adlı Norveç ge. 

Ankara 24 (Hususi) - Geçen se- mlsllc Colmltg Jorcc adlı İngiliz knputaj ge

~~ana~ta .~ulunan muhafazakar pa~- ne fstanbuldan Ankaraya nakledilen mlsl, çarpışmışlardır. İnglllü gemlsl muhln. 
tısı şefı Fılıpesco, Romanyanın dış sı- T K d str kt L· d 1 surette hasn.ra uğramış ve milrcttebat gemi 

Bükrcş, 24 (A.A.) - Ayan meclısin 
de Romaııyanm dış siyasası hakkında 

apu ve a a o me eoı ers ere • 
yasasının şimdiye kadar takip ettiği b l t y . k d l t l b yl tahliye ederek :Maslnaya iltica etnıek 

aş amış ır. enı ay o unan a e e-
yoldan inhiraf edemiyeceğini söyle- d b' k K d t k"l" d mecburi~eUnde kalmıştır. 

.d. B 1 . .1 ... ük' en ır ısmı a as ro teş ı atın a . "' Ş'leb. Ba m•'l~ır. u yo ıse, :t\.UÇ antantı ye ... . Bır ı unan ı ı th 
Balkan antantının kuvvetlendirilmesi, ~l~şan Tapu Baş~at~ı veya memuru Atin 2,ı <H usı) - Kostantıno nnmın 
öte'ki ittifakların ve bilhassa Fransa ile gıbı esasen meslege yabancı olmıyan- dakl Yunan şilebi b:ıtmıştır. Tayfası kurtn· 

olan ittifakın i<lamesi, Sovyetler Birli- lardır · rılm~l:ırdır. 
ği ve Bulgaristanla iyi komşuluklar P.iğer talebeler mesleğe yeni başlı- Almanyanın Londra Sefiri 
münasebetlerinin tesisi ve Macaristan- yan orta mektep mezunia,.ıdır. Mekte- Londra 24 CA.A) - Alınanynnm Londr~ 
la olan iyi münasebetlerine devam edil bin mevcudu 78 clir. Bunlardan ya1nız büyuk elçis\ von Rlbber.trop bu sabah tay· 

mesidir. -- - üçü bayandır. 1are llc Berllne hareket etmıştlr. 
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Bakkalköy Cinayeti 

Zabıta 3 kuvvetli iz 
üzerinde yürümektedir 
Esrar perdesi dün de yırtılamamıştır. Şimdilik 

Seyfeddin üzerindeki şüpheler zail olmuştur 

(&, tarafı 1 inci sayfada) da ilk uyanan şüpheler ortadan kalk-
tahkikatla mey,dana çıkmı~tır. mıştır. İlk tevkifi icap ettiren sebepler 

En son vaziyete göre müddeiumu- şu{llardır: 

mi muavini Orhanın riyasetinde bu- 1 - Seyfettin tahkikat için çağrıl-
lunan tahkik hey'eti üç kuvvetli iz Ü· dığı zaman düşüp bayılmıştır. 

35 yaşını geçenler 
Memur 
Olamıgacaklar 

35 yaşından yukarı olan kimsele
rin yeniden maaşlı memuriyetlere ka
bul edilmemesi hakkındaki karar be
lediyeye de tebliğ edilmiftir. 

Surpağop 
Belediye ifraz muamele
sini bitirdi, burada yeni 

bir mahalle kurulacak 
zerinde yürümektedir: '.l _ Köyden bir şahit 3 ay evvel 

1 - Tabibi adlinin verdiği rapora cinayette kullanılan sıvrı ka- Belediyeye geçen Sürp Agop Er-
. t h kt. · 1 · meni mezarlığı sahasının ifrazına mü-

Yarın akş:ım 

SARAY Sinamasmda 
SBIBLEY TEMPL'DID 

En sevimli eda ve vaziyeti ile 
en mükemmel temsili olan 

SBiBLE'Y 
BAPTAN 

Fransızca sözlü filminde 
Küçnklere zevk ve nqe saçacak ve 

btiyiikleri hayrette bırakacakbr. 
Hamit : Shirley Temple'nin resmini' 
havi ağraflı madalyonlar ve biju 
fotolan çocuklara meccanen dağıb• 

lacakbr. 

Çocuklara mahsus fiyatlar: 
Hususi ve balkon 25, Umumi 

dUhullye 20 kuruttur. 

O A N 1 E L L E O A R R 1 E U X 'nUn en güzel eseri 

YEŞiL DOMiNO 
nazaran emaye sa ur va ı ış enmış- maya benzer bir kamanın Seyfettinde 
tir. b l d _ .. l . S taallik muamele belediye fen işleri mü- J 

2 - Davulcunun ifadesi dikkate mf e~cu~ ub un ~guk~u so.y ~mış, ey- dürlüğünce ikmal edilmiştir. Ehli vu-
ettın ıse unu ın ar etmıştır. k f r d b 

fayandır. Köylerde adet olduğu üzere u tara .·n an u mezarlık sahasında 
davulcu ışık yanıncaya kadar her evin 3 - Seyfettin Erenköy polisine gö- bulunan emlak sahiplerine terkedil- 1 
önünde davulunu vurur, ışığı gördük- türülürken polisin elinden kaçmıştır. mek istenen yerlerin de haritaları ya
ten sonra !-1zaklaşır. Bu vaziyet üzerine yapılan sıkı tah- pılmıştır. K~yfiy~t hukuki noktai na· T o R K SiNEMASINDA 

Davulcu verdiği ifadede, Seyfetti- kilfattan sonra Seyfettinin cinayetle a- zardan tetkık edılmektedir. 
nin evinin önünden ışığı gördükten lakadar olmadığı neticesine varılmış- Bu husustaki tetkikat ikmal olun· 
sonra uzaklaştığını söylemiştir. Kadı- tır. duktan sonra, Sürp A.gop Ermeni me-
nın üzerindeki yaralar bağırmadan öl- M .. dd . .. .. Orh b zarlığı asri bir mahalle yapılmak üze-

u .eıumum.ı .muavını an .u re satılacaktır. Burada teessu··s edecek me$ne imkan olamıyacağı kanaatini h k k d 25 f 1 k b ususta ı anaatını e • say a ı ır l h 11 d k · · 
hasıl ettiğinden davulcunun ifadesi bu . . . . . . o an ma a e e ı ınşaat tamamen ye-

raporla, şahıtlerın ıfadelerıne ıstınat ni yapı ve yollar kanunu ahkaAmına noktadan dikkate şayan görülmüştür. d k 
3 - Cinayet olmadan evvel, ikin· e ere , tesbit etmiştir. tevfikan yapılacaktır. 

di vakti, Gülsümün bir erkek akrabası 
taı:afından ziyaret edildiği tesbit edil
miştir. Şüpheler bu adam üzerinde de 
toplanmaktadır. 

Failin meydana çıkarılması için dün 
gece de geç vakte kadar Bakkal kö
yünde tahkikata devam edilmiştir. Ka
tilin meydana çıkarılması için köyde 
icap eden tedbirler alınmıştır. 

Elektrik Şirketinin gDmrüksUz 
getirdiği malzeme 

Elektrik ~irketinin gümrükten ka
çak olarak çıkardığı malzemenin kıy-Seyfettin Niçin Y akalaıumttı? 

,Şerbest bırakılan Seyfettin hakkın- Esrar perdesi ergeç çözülecektir. meti tesbit edilmiştir. Transformatör, --------9-+4 .. 4________ kablo, porslen, izolatör, seksiyenerden 

Şehir Meclisi işini bitirdi ;~~~9 °~::ı~~ malzemenin kıymeti 
Dünkü toplanhda şehrin iman etrafında bazı 
kararlar verildi ve ekmeklerden nftmune alınması 

. meselesi münakaşa edili 

Elektrik tirketi gümrükler Ba,mü
dürlüğüne yazdığı bir tezkerede bu pa
raya bili.hara almak üzere depozito su
retile gümrüğe yatırmağa amade ol
dui!J. gibi bunların gümrük vergisile 
diğ.er vergilerini de beraber yatıracağı-

Şebir Meclisi dün son içtimaını yap- Bundan sonra ruzname harici ola- nı bildirmittir. 
mıftı#r. Meclisin dünkü toplantısında rak ekmek ve francala nümunelerin- -------
P'lilbahçede perşembe günleri pazar de unların da tahlil edilmesi iti görü- Bir hamal yaralandı 
kurulmasına, Betiktafta Barbaros tülmeğe başlanmıt Ye bu mesele Şe- Bal t · k 1 · h allar d · M . . ... .. a vapur ıı e esı am ın an 
Ha;wedclin türbesi etrafının tanzimi- hir eclısı azaları arasında büyük mü- M h t .. b' ··k ••t•· kt 'k 

ak 
. e me agır ır yu go unne e ı en 

ne, Kalamıf i.kelesi ile Fenerbahçe a- n apları mucıp olmuttur. .. ka d"' .. ba nd .. . . ayagı yıp UfMUf, fi an agır su· 
rasındakı çıkmaz yolun. çı~~ hır hale Neticede bu itin mülkiye kavanin rette yaralanmıftır. 
konulmasına karar verılmıftır. encümenleri tarafından miiftereken Mehmet Musevi hastanesine kaldı· 

Boğaziçi sahillerinde petrol sanayii tetkik olunması kabul edilerek Mecli- rılmıttır. 
fabrikaları yapılmaması hakkında te- ıin bu devre toplant18ına nihayet ve- e· t b"ll bi araba b 
hirçiJik mütehassısı Prost'un teklifi de rilmittir. ır O OmO 1 8 r çarpıf 
muvafık görülmüttür. Yörük plajının Meclia Şubat iptidasında tekrar Fatihte 90för Raaimin idaresindeki 
da iılihına karar verilmiftir. toplantılarına baflayacakbr. 2097 numaralı taksi ile arabacı Fethul-

Jahın arabası çarplfDllftu'. Bu Ç811Hfma 
Belediye 40 bin lira Avrupaga neticeainde otomobil de, araba c:1a ha· 

Faiz alacalı GIJnderilecelı talebe sara uiramıftır. 
Atatürk köprüsünün infUl için ey.. Avrupaya aönderilecek lise mezu- --------------

velce nakliye ücretlerinden tahsil e- nu talebelerin dün maarifte muayene- OSMANU BANKASI 
mlmit olan iki milyon lira bankaya ]eri yapalmıttır. 

~vdi edilmitti. Bu paranın timdiye ka- Bugün de Vefa lisesinde imtihan· 
dar 40 bih lira faizi birikmi,tir. Bu pa- ı )---'- B 1 bel 200 d . arı yapı ~tır. u ta e er en 
~n tefırin imarına aar& tekarrür et· f lad M _ r.f- '- 1 l da 13 ·· az ır. uvaı- ~ o an ar n çu 
mit bulunmaktadır. Fakat henüz ne- A uh lif _..._ . 1 · d .. _L . vrupanın m te .,.. .. ır erın e ~ 
reye sarf edileceği taayyün etmemit- aile gönderileceklerdir. 
tir. 

Bir kadın tramvaydan duştu 
Samatyada tramvay durmadan in

mek isteyen 70 yqında Agavni tram
,.aydan yuvarlanıp baflndan, vücudü
nün muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıttır. 

Ticaret Odalarının vaziyeti 
Ticaret odalarının lağvedildikten 

sonr• vücuda gelecek yeni ,ekil etra· 
fanda Ticaret Odaları umumi katiple· 

rinin fikirleri almmaia baflanmıttır. 

Bu münasebetle lzmir Ticaret Oduı 
lıaatanesine Umumi Katibi" Ankaraya çağrılmıt-Agavni Cerrahpaf8 

bldırılmıttır. .. tır. 

TORK ANONiM ŞİRKETİ 

TESİS TABbd: 1863 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

Görenleri hayran etmiştir. CHARLES VANEL • MAURICE E&CANDE 
~---~ Fransızca sözln,tıaveten: Ekler Jurnal (Frar.sızca) .._ ___ .,. 
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bu tıbbi balk p.zeteelDID 2 lncl •Jm ln
Bauclhk ft Spor - ilk tadın ban tebl-

dl Eribe için Baptan t.met inöntı'Dtln yu- etmlftlr. 
dıklan blr ,..ıdan bUBU8l blr kıymet alan Yeni Adam - 151 lncl •Jm çıtt.a. tçınclf 

lmıan Hattının, Fahri Dall&nn. Dr. ~ 
(1'19) numaralı Havacılık ve Spor çıkmıftır. din Şad•nın B. C&mlUn'un JUl1arDe .
Bu a71da Sener ZIJa, Behçet Kemal Çal- ' • 

Da 
.......... _ Tal _ .. ,..... tetldtler, iç, dıf, 1&11'at, ldtab, etonoml ba 

ıar· Ab1dln ver· ~- unun ı-· ' ' birleri vardır. 
vardır. KbnJaprler DerPd _ Ttırtçeden .,.._ 

Giıulüs - Bu aan'at ve tWr mecmuumm aımanca, tramızca, tnsw.ce yazılan ne w• 
8 lncl ayıaı blr çot kıymetli yazıcılann ,a- nelmllel blr Wm llemlne bitap eden bu der
zılarlle dolu olarak çıkmıftır. g1n1n lldncl clld1nln lldncl aayıaı zengin 111' 

ı Satlam - Ayda blr çıtarııınala baf]anan mtındertcatıa çılanıftır. 

KDçDk Haberler - •••• ... ıı ... ı.rd•n M . L L I ve A z A K ••••m•••nnd• ..__.. 
itibar•• 1 birde• 

Pne=.:::n::E:..~-=::;: .x-.-::.·- POMPEININ son günleri 
:Rüttil İatanbula gelmif, Veki.let lle bazı me- Dk tedrisat müfettlflerlnden İstanbulda 
an batkuıda temaaıarda bulunmak ilzere bulunan 29 mürettlf tıdem zammı ıörmüt- Aynca: M I L L 1 sinemada Aynca: AZA K sinemasında 
dtın Ankara a gitmiştir. tür. EyUllden ltlbaren ma&§laruu zamlarlle 

o:venıwe Yeni Kini birlikte alacaklardır. Ehll Salip Muharebeleri B i R A $ K G E C E Si 
Yeni ihdas edilen felaefe tarlb1 profesör- von A.ster diinden itibaren Unlversltedetı '••••T•D•r•klİç•e•all•z•l•U•b•UIİri.U•k••fl•lm•••••••••G•RA•C•l••ll•O•O•R•E•'•u•n••b•U•y•D•k•t•e•m•a•l•ll••~ 

IDIC1ne tayin ICl1ln ordlnarJ&I pıotllOr IJr. dehlerlDe llqlamıfUr. "il 



• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Bünyanda tuz buhranı 
~alas memlehası doktor raporile kapatıldığı için halk tuzsuz 
kaldı, civar istasyonlarda bir tuz deposu açmak icap ediyor 

(_.;ataıca mekteplerinde okuyan yavrularımızdan bir grup 

Çatalcada ticaret 
işleri inkişaf ediyor 

q:~ .. vandan bir görüniiır. 

Belediyenin varidatı az olduğu için kasabanın bazı 
mühim noksanları ikmal edilemiyor, dispanser 

faydalı netice:er veriyor 
l3 ..,. -----------..... ·----la llıı.yan (Hususi) -Bünyan eski biri ~ın aşagıJa. kurulmasın~ ~ir ol: ) Çatalca (Hususi)_ Vaktile uzun za-
~ merkezidir. Kayseriye kırk kilo- dugu halde e.9.k.ıden kalan hukumet da1- Safranbolunun temiz manlar mutasarrıflıkla idare edilen 

d ~ıre mesafededir. Sarmısaklı şimen - resinin yukarık'i kısımda bulunması bu 339 yılında da vilayet olarak bir kaç 
~er istasyonuna güzel bir ~o~la bağ- i°§lere en-?.el ~ıma.ktadı,r.. . Su ihligacı sene de vilayet merkezliği yaptıktan 
~ l.t. Kayseri elektri.lk şirketının mer- Çok mümbıt hır arazıye mal1k bu - sarranboludakl okuyucularımız- sonra kaza haline ifrağ edilen Çatalca 
~santralı buradadır. Merkez kasa - lunan bu top~a~larda n:1~hlın ~!~tar : dan Ömer Yücel bu hususta İstanbula 62 kilometre me~afededir. 
~ bin evde 6000 nüfus vardır. 96 da hububat istihsal edılır. Kullıyetlı bize yazdığı mektupta diyor ki: Umumi nüfusu 40 bindir. Yalmz ka -
t l'ça köyü vardır. Kazanın umum nü- miktarda koyun ihracatı yapılır. Bura- Bu M bin nütusıu kasabaya temiz su sabada 45 00 kişi yaşamaktadır. Kara-
ti~u 48,000 dir. Burada mühim ve ol- nın en müh~:11 derdi tuz meselesidir. getirmek pek güç değildir. caköy _ Boyalık _ Büyükçekmece ~~ .: 
fa~a büyük iş gören bir mer.sucat Kasabaya dort s~~t .. mesafede P~la~ Kasabanın 4.00 u~ 500 metre yüksek- minde üç nahiyesi ve 75 tane koyu 
h htikası vardır. Kasabanın bir kısım memlehasından !koylu tuz alır. Çiftçı lltindek1 Mağara ve Hisar mevkilerinden vardır. Halkı evvelce daha ziy.lde zi -
~lkı mezarlık civarında vaktile ku - olan 48,000 nüfus köylü büı;ün hay - çıkan ve kasaba bağlarına 5-10 kilometre raatle uğraşlTken seneden seneye çift-
~ lrnuş bir kaç binanın etrafım, diğer vanatına bu memlehanın tuzunu ya - mesafeden ııelen iki su vardır. Mağara su- çilik azalmıya başlamış, ticaret işle:i 
~~kısmı da aşağıtlaki düz sahanın ima- Ia'tır idare ederlerdi. Her nedense dok- yu fse kasabanın sayfiyesi olan bağlara artmıştır. Kasabada üç tane un fabrı-
~tıı istemektedirler. Esasen fabrika - tı>rlarm verdiği bir rapor neticec;inde .:etiril.ntl.ş ve bir hayll lstlfade temin edil- kası vardır. 
aı: ~a bu alt kısımda bulunduğu için b~ meml~a .~panmı.ştı:r. :~ara~, El- miştir. Başlıca ihracatı tereyağı, yumurta, 
b l ıtnarı icap eden bu kısımr:l.ır. Bu büstan, Göksun, Kayserı vılayetı ve Bu su kasaba için fazlaslle kafidir. Çün- çayırotu, saman, kömür vesairedir. Ka~ 
~ta Heyeti Vekilenin bir kararı da havalisi bu tuz.dan istifade ediyorlar - kü senenin en sıcak zamanlarında bü - sabanın kenarında siyah boya madem 

·~ ............. "' ................. - ......... _ dı. Hükı1met te bu yüzden büyük bir tün sular ktı.rWnuş olsa bile, bu memba- vardır. Fakat şinıdilik faal değildir. 

Jzmİrde çiçek gelir temin edi~o:du. Şimdi büti.i~ halk dan saniyede (160) litre su çıkar. Bele- Podima köyünde cam ve şişe imaline 
b tw...c;uzluktan şıkayet etrnektedır. A - diyemiz bu suyun kasabaya getirilmesi yarayışlı ince kum mad~ni vardtr. ~u 
Oayraml yapılacak ş~~ !ukarı hayvanlar tuzsuz kalmış için bir hayli para sarfedecektir. Fakat maden işletilmekte ve Istanbul şışe 

gıbıdir. Bu memlehamn tekrar açıl _ buna mukabil temin edilecek varidatla bu fabrikasına gönderilmektedir. Şahsi te-
ij masına imkan bulunmadığı takdırde, para üç dört senede ödeneblllr. şebbüslerle bazı ufak tefek yeniıtkler 
l er yıl bu Bayrama bütün Sannısaklı, Tuıılıisar veya Sarıoğlan Bay Ömer Yücel bu meseleyi Dahiliye göze çarpmakta ise de belediye varida-
llalk VC mektepler İştirak istasyonlarından birisinde bir tuz de- Vekaletine de arzetmiş bulunmaktadır. tının azlığı yüzünden kasabanın bir 

edecekler posu açmak ve halka tuz yetiştirmek 1 Bu mütaleaya göre Safranboluya kolay- ~k noksanları ikmal edilememektedir. 
icap etmektedir. ,_ı_ıkl_a_te_mız __ su_v_er_u_eb_n_e_ce_k_tır_. ___ ___. Maarif idaresi iyi çalışmaktadır. Ka -

~ Jzmir, 24 (Hususi muhabirimiz • ==-=====-======-~===::o:=11.....,.-=========::ıı:==================-====::a::::::o::==-
~~) ~ ızrnirde çiçek sevenler ve çi- ~· Ç k E · ·n v.urumu 
ti. Yetıştiren mÜe9Seseler direktörle- IJlVQS ocu sır 6 eme n~ 
~ ~ıtı iştirakile mühim bir toplantı ya-

dı tt.lıştır. Belediyenin himayesi altın- Şehirdeki bütün yoksul mektep yavrularını himayesine aldı, ayrıca mekteplerde 
b: h~r yıl 23 mayıs tarihinde lzmirde ihtiyacı karşılıyor, yavrulara kitap, defter, kalem dağıtıyor 
l tıçek bayramı yapılması, ilkmek -
i>lerden başlıyarak çocuklar arasında 
t ~ek sevgisinin yerleşmesi karar al • 
'tıa alınmıştır. 

lij Çiçek bayramı günü küçük mekteb
~et kültür Park'ta bir resmi geçid ya
~ !:.Aklar ve halka çiçek ikram edecek -
t.tdir. Her çocuğun göğsünde renkli 
l:ıtt . 
~ Çıçek bulunacaktır. Anase veya ba-
t'· 1 hayatta bulunmıyan çocuklar gö-
lıalerine beyaz çiçek takacaklardır. 

) l~tnir halkı arasında asırlardanheri 
~tde!rniş bulunan çiçek sevgisi zayıf
~aga yüz tuttuğu için belediyenin 
~ ~rladığı vesile, çiçek sevenleri çok Sivas mekteplerinde ok uyan yavrulardan bir grup 

sabada iki ilk, bir de orta okul vardır. 
Burada okuyan talebeler Halk F trka
sının vücuda getirdiği yurt binasında 
yatmakta, civar köylerin çocukları da 
bu yurttan istifade etmektedirler. Sıh
hi işler çok yolundadır. İdarei husu -
siyenin beş yalaklı bir dispanseri var
dır. Senede beş bini mütecaviz hasta 
bu dispanser.de ayak tedavisi görmek
tedir. 
Kasabanın senede bir de panayırı 

kurulur ve 5 teşrinievvelden ayın do
kuzuna kadar dört gün devam eder. 
Her hafta perşembe günleri kurulan 
haftalık pazar halkın ve köylünün çok 
işine yarar. Kasabanın üst tarafında 
çok güzel bir çamlık vardır. -·---· ·- ---· ......... ·-----
Bolu valisi 
Göynük hemşerisi 
Göynük (Hususi) - Göynük-Mu

durnu, Göynük-Gevye yollarında in~
at faaliyeti devam etmektedir. Vali Sa
lim Gündoğan sık sık kazamıza gele -
rek yol faaliyetini teftiş etmektedir. 

K~za beleıd.iyesi vali ile refikasına 
fahri hemşerilik vermiş ve kendilerin
ce kabul olunmuştur. 

Muşta üç 
Katil yakalandı 
Muş (Hususi) - Katilden, ahzu 

gasptan suçlu olup iki senedenberl 
aranmakta olan Orgunoslu Selim oğlu 
Emin ile kardeşi Cemil ve altı sene 
denberi aranmakta olan Alvaruçlı Se. 
lim oğlu Yasin jandarma komutanları 
binbaşı Cevatla Ön yüzbaşı T urgudun 
aldıkları esaslı tedbirler sayesinde diri 
olarak yakalanmışlar, adliyeye teslim 
edilmişlerdir. _, ......... 
Hadiseler ... tY.tı~ ... 
Rar$ısand -

"1tıdirmiştir. 
Sivas (Hususi) - Sivas Çocuk E,. kabı, çorab verilmiştir. Kurum ayrıca defter ve kalem dağıtılmıştır. Kuru -

Ucuzluk ist-emiyorum 
Dün akşam eve döndüğüm zaman 

karım karşıladı: 

~· sirgeme Kurumu muhit için çok fay- mekteplere de yardım etmekte, mek- mun bu yardımları halkın da kuruma 
oı~asta yenı· lnhı"sarlar bı"nası dalı bir programla çalışmaktadır. Ku- tep ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 

E 1 ak 150 d bağlılık ve müzaheret göstermesini 
. Siva (H ") _ 1 h. 1 ld _ rum başkanı emekli Tuğbay Etem Tan- n son o ar • yavru tepe en tır-

'1"' 
8 ususı n ısar ar are - k d · d ' ·ı · ti mu"c• .. L olmaktadır. Kurum gelecek ay 

~·~ıtı yeni yaptırdığı bina ikmal edil - rıverdidir. Sivas okullarında okuyan naga a ar gıy ırı mış r. 10 

L 'ttir. Yakında teslim edilecek ve açı- 600 yoksul yavru kurum tarafından Şimdi de 60 yavru giydirilecektir. şehrimizde ilk defa olarak bir kos -
~ktır. himaye edilmiş, bunlara elbise, ayak- Mekteb çocuklarına 150 liralık kitab, tümlü balo tertib edecektir. 
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"':': Geçenlerde gazetelerin birinde 
~ume bir havadis il~ti Hasan Bey .. 

. . . Bazı semtlerin, yani mahallele
rin halkı. .• 

. . . Sahur davulunun gürültüsün -
den belediyeye şikayet etm~ler ..• 

Hasan Bey - Acaip şey! .. Acaba o 
mahallede radyo, gramofon çalınmı
yor mu? 

- Haberin var mı? 
- Neden? 
- Her.şey ucuzlıyacakmış .. 
- Evet haberim var. 
- Bilsen ne sevindim ... Bak şim-

di hiç birşey diyemezsin ... Hani sen-
den bir manto, bir çift iskarpin, bir 
rop, bir de tuvalet istedimdi ya .. Ön
ları yapacaksın. 

Oğlum koştu. 

- Baba! 
- Ne olU)'Qr? 
- Herşey ucuzladı. Bisiklet iste-

rim. Yok yok motosiklet isterim. 
Kızım da geldi : 
- Baba benim piyanomu artık a

lırsın değil mi, gazeteler yazıyor, 

herşey ucuzluyormuş ... 
An.nem olduğu yerden bağırdı: 
- Hani oğlum bana da bir ev al

san da şu ihtiyar yaşımda rahnt et
sem. Mademki herşey ucuzlıyacak-

lllli··· 
Ne karıma, ne oğluma, ne kızıma, 

ne de anneme cevap verdim? 
Ne cevap verebilirdim ki? 
Ucuzluk beni pahalılıktan daha 

korkunç bir şekilde tehdit ediyordu. 
DJsET 



d Sayfa 

Bir tavuk hırsızlığı 
Çekos ovakyada birçok 

şehirleri altüst etti 
Tavukları çalınan profesör bunların zehirli olduklarını 
iJiin etti, halk tavukçulara karşı boykot yaph, derken 
tavukçular profesörü dava ettiler ve iş bütün memleketi 

işgal eden hukuki bir mesele oldu, çıktı 
Çekoslovakyanın Brno kasabasın

da çok şayanı dikkat bir hadise olmuş, 
yalnız Brno'un değil Avrupanın bile 
tanıdıi'ı tıb üstadlarmm biri aleyhinde 

1 
bir aırkat hadiseaini müteakıp tavukçu 
ve çiftçiler büyük bir dava açmışlar
dır. 

Polis bir tıırllftan doktorun evine 
giren hırsızluı ararken müddeiumu· 
milik de doktor aleyhinde müheyyiç 1 
nefrİyat yapmıf olmaktan dolayı ta
kibpta batlam19tır. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Brno'da bir gece doktor (Przek) in 

- Bu ismi iltediiiniz ~kilde telaf
fuz edebilirıiniz 1 - bahçesine gece 
bir kaç kişi ıircrek kümesteki tavuk
ları, horozlan, hindileri, kaz, ördek 
ve tavşanları çalmışlar. Dr. Przek 

Ertesi günü kümese giden profe- vuk kaz tavşan gibi feyler yememe· 
sör Przek .vaziyeti görü~~e. hi~ ~~r şe; lcri~i ric~ etmiştir. 
söylcmemış fa~at kendm~ı buyuk ~ır işin vahametinden korkan halk, ta
telAş almış. Saga sol.a b~ş ;urarak, .>O bii olarak, tavuk ve tavşan yememeğe 
tane tavuk kaz vesaıre ıle .30 tane tav ve hatta yumurta bile almamağa başla
şanın iade edilmesini istemiş, gazete- mışlar. Tavukçuların ifleri birdenbire 
lcre ilan göndererek hırsızları da ele bozulmuş, onlar itiraz etmişler ve de
vermiyeceğini ve hatta iade ettikleri mişlerdir ki: 
takdirde mesruk hayvanların bedelle· _ Çalınan tavukların miktarı topu 
rini nakden dahi ödeyeceğini söylemiş. topu 50 tanedir. Günde dünyalar ka
llana rağmen kimse çıkıp ge1memiş. dar sarfiyatınıaız varken satışımız bir-

Bunun üzerine profesör Przek ka- denhire durmuştur. Sattığımız tavuk
rakola giderek şu ifadede bulunmuş- ların menşelerini bildirdiğimiz ve her 

tur: . tavuğun üzerjne hangi çiftlikten aldı-
=-:-. Çalınan hayvanları~ ~ıym~tınde ğımızı yazdığımız halde kimse gelip 

d~gılım, alan ada~a. he~s~~ı h~dıye ~- bizden alış veriş etmiyor. Profesör ti
dıyorum. Yalnız sızı buyuk hır tehlı- caretimizi mahvetti, kendisinden dava 
keden haberdar etmeğe geldim. Tıb a· edeceğız. 
leminde mühim bir fırtına koparacak Bu vaziyetten kasaplar büyük kar
olan bir keşfe. hazırlanıyord.um. Bu lar temin ettikleri için, onlar da bir ta-
hayvanlar benım tecrübelerıme yarı· f f .... h' y dı'gWer ta ra tan pro esoru nna e ve • 
yordu. Hepsine zehirli bir madde ft d k d ki f atlerı' el ra an a azan ı arı men a • 
zerketmiştim. Şimdi bu hayvanlar sa- d k k · · h k t ~ 1-.~ en açırmama ıçın are e e g_:sm y• 

tılacak, herkes bunlardan yiyecek ve l d kt 1 "l .. k ti ak hay er, o ora mu a a ar yapar , • 
bir çok kimseler zehirlenecek. Şunu da l k--1'} h' l · kuvv--van ara zer cuı en ze ır erın -.-
söyliyeyim ki, hayvanlara zerkettiğim . d b h cd l zdı ııı1lar 

• . . tın en a s en yazı ar ya rm Y -
ma.clde gayet kuvvetli hır zehırdır.» d 

Bu ifade tabii karakolu altüst et- ır. . 
· 1' 1 d" f d 1 k Nıhayet, tavukçular doktoru mah-

mı~ pok ıs er kort tara a atam ar .. ~!- kemeye vermişler, ve müddeiumumi-
turara tavu ve tavşan sa ışının onu- . . ,. 

•• 1 ak · · l d' w t ft lık de doktorun aleyhıne efkarı umu· nu a m ıstemış er, ıger ara an . . . 
d k P k k "d bb' h' d mıyeyı tehyıç davası açmıştır. o tor rze ço mu e ır ır a am •w· • • 

ld w· • • b "hb 1 d 'kt'f t · Müddeiumumi verdıgı ıddıaname-o ugu ıçın, u ı ar a a ı ı a e mı- de .. l .. 
1 

. . 
yerek gazetelere büyük ilanlar vermiş, şoy e soy emıştır: 

balkı ikaz etmiş ve bir müddet için ta- (Devamı 12 inci sayfada) 

CÖNÜL İSLERİ . 
Kadının veharı 

Ve gururu 
Sevişerek evlenmek güzel şeydir. 

Fakat maalesef bu şekil izdivaçlar 
pek çabuk tavsayıp ayrılıkla netice
leniyor. Hele ~i taraftan birinin se\•
gisine 'kapris, iradesizlik ve acullük 
te karışırsa, büsbütün fena bir ne -
tice veriyor. 

Adapazannda oturan bir okuyu -
cum da bana ümitsrzliğinden ve 
bedha tlığından bahsediyor: 

- 26 yaşımdayım, diyor. Tahsi -
liın orta .. Üç döl't senedir evliyim. 
Fakat bu evlilik hayatımın ancak 
iki üç ayını bahtiyar olarak geçir -
dim. Şimdi derin bir yeis içinde • 
yum. Karım lise mef:Ullu çalışıyor. 
ATamYlila her gün bir gürültü ve 
geçimsizlik çıkıyor, geçinemiyoruz. 
Hele son günlerde artık kar~ koca -
lıktan tamamen çıktık, iki diişman 
olduk. 

Fakat sizin tuhaf görecE:ğiniz nok
ta şu ki, sevişerek evlendik. Bu se
vişınen in ben, bize uzun yıllar bah
tiyarlık ve saadet vereceğini sam -
yordum, meğerse aldanmışım. Ne 
yapayım, bilmiyorum. Bu vaziyet 

karşısında bana nasıl bir hattı hare
ket tavsiye edersiniz?• 

M. B. 

* Kadınla erkek yaradılışı arasın -
daki bariz farklardan biri de kadının 
vakarı gurur haline getirmesı ve 
kendisinden aşağı gördüğü erkeğe 
karşı tahakküm etmek istemesidir. 

İşte sizin karınız da ayni haleti ru
hiyeyi taşıyan kadınlardan biridir. 
Severek değil, kendi kaprisine kn -
pılaralk sizinle evlenmiş olduğunu 

sanıyorum. Bunun en bariz isbat: da 
bir iki ay i9inde aranızda geçimsiz -
liğin başlamış olmasıdır. 

Bir çocuğunuz olsaydı, belki ka -
rmız üzerinde bir değişiklik husule 
getirirdi. Amma, bu geçimsizliğin 
önüne geçmek için yapacağınız en 
iyi hareket karınızı bir gün bir ke -
nara çekmek, müiayiın bir dille bu 
geçimsizliğin feci akibetini anlat -
maktır. Ayrılık, hüsran, ümitsizlık, 
ve yalruz muhakkalk ki, her ikinizi 
de perişan edebilir. Hüsnü niyetle 
anlaşmağa imkan göremezseniz, ay
rılınız. Bu, belki şimdiki halde ya -
şamanızdan daha hayırlı bir netice 
verebilir. TEYZE 

SON POSTA 

Göz kapaklarının boyanması Kırk yaşındaki 
Güzel kadın Makyajın en 

mühim bir kısmı 
da göz kapakla -
rmın boyanma -
sıdır. Her göz, 
her yüz gib', ken
dine göre bir bo -

yanış ister. Gö -
zün neresine ve 
nasıl blr boya sü
rüleceğini tesbit 
etmeden rastgelt 
boyanmak ekse _ 

l'''' 

.-;;ı:::> -
riya gözün ve yüzün manasını değiş -
tirir ve çirkinleştirir. Her şeydP.n evvel 

gö:ı kapaklarına sürülecek boyanın 

rengi gözün rengine uygun olmalıdır. 
Ve her gözün şekline göre icap eden 
yerlere sürülmelidir. 

Umumiyetle kirpiklerden itibaren 
kaşlara kadar bütün göz .kapağı bo -
yanır. Fakat bazı gözlerin hususi şe -
killerde boyanması lazımdır. 

1 - Yuvarlak gözleri hafifçe uzun gös 
termek için boyayı yukarıdaki resimde 
gördüğünüz şekilde alt ve üst kirpik-

lerin istikametinde harice doğru ta -
şmnalı, sonra parmakla bu boyayı ya
yarak hafif bir gölge haline getirme -

li.dir. Kaşlar kısa ise ayn) renk kalemle 
uzatılmalıdır. Bu gözlere kısa kaş ya
kışmaz. 

2 - Çukur gözleri boyamak için, bo
yayı üst göz kapağının tam ortasına 
koymalı, sonra şa'kağa doğru parmakla 
yaymalıdır. Boyanın şekli ortadaki re
simde çok güzel görünüyor. 

3 - Küçük gözleri büyü1mek için 
alt kirpiklerin etrafına ince bir çizgi 
çekmeliıdir. Ve rim€1i yalnız üst kir -
pi-klere sürmelidir. 

Rimeli sürdükten sonra derhal ku-
ru bir fırça ile kirpikleri tek tek a -
yırmalıdır. Hiç bir şey birbirine ya • 
pışmış kirpik kadar gözü çirkinleş -
tirnlez. Soldaki resme dikkat ediniz. 

ı 

Güzellik yaşla solup azalmakla bl' , 
raber b?sbütün u~up g~tmez. Kırk ~ . 
şında bır kadın hala guzel sayıJ,.b , 
Ancak yılların yüzüne çiroiği ~e t iııf 
vırlarına verdiği yorgunluk ı~e~ , 
silm~ni hiç değilse gizlemesini bıl 
melidir. 0ı 

Yeni bir şapka modeli 

Her şeyden evvel yüzünü ayI18 , 

iyke tetkik ederek dudaklarının ı-e., 
narlarını ve bütün yüzünü aşağı dO~ 
ru çeken yorgun duruşu düze!tıne), 
çalışmalıdır. Bunun için ağzın adaleell 
lerini mümkün olduğu kadar gc'i f· 
bırakmamaya itina etmek lfiz·rrı~, 
Sonra saçları arkaya doğru taram~·ll 
dır. Arkaya doğru taranan saç b~t., 
yüz çizgilerinin biraz yukarıya kılı,~ 
masını temin eder. 

Bu yaşta bi-r kadın göz kapak'arııı, 
asla boya sürmemelidir. Fazla ~ i:ı'Jl
kullanmamalıdır. Gözlere ancak pE. 
genç yaşlarda fazla tuvaılet yaııılab t 
lir. Yaş ilerleyince göze sürülen }l~e 
boya yüroeki çizgilerin daha zıya 
meydana çıkmasına sebep olur. , 

Dudak boyasını dudaklarında"I dı, 
şanya taşırarak sürmemelidir. >:ı~ t 
kınnızı ve büyük bir ağız yü~ dıg t 
kısımlarındaki yorgunlukla fena b 
tezat yapar ve yaşlı gösterir. , 

Y ukarıdaki şapka yepyeni bir işlemeler ya.pılınıştır. Tepe de, arkada 
modadır. Önde viziyer vardır. toparlaktır. Önden gelen kısım geriye 

Arka düz.dür. Viziyerin üzerine kabarıit doğru katlanmıştır. 

Umumiyetle küçük gözler yüzü, ?1iJ1 
duğundan fazla genç gösterdiği ıÇ 

1 
lmrk yaşında bir bayan - eğer gözl.~1• 
tabii olarak büyük değilse • asla b~ , 
yük göstermiye çalışmamalıdır. Bil~1 , 

kis bundan memnun ol.malıdır. VıJ., 
cudunun genç görünmesi için fazlıt şıŞt 

l ·dı. manlamamaya çok dikkat etm~ 

Garnitür elbisenin şıklığında mu -

1 

hinl bir rol oynar. Düz, sa~~ bir elbi~e 
güzel bir garnitürle en guzel ve goz 
alıcı bir elbise halini alır. 

Resmini koyduğumuz fiyonga alelfı
de bir elbiseyi baştan başa değiştirip 
güzelleştirecek kadar ş!ktı~. Maron ü: 
zerine gümüş rengi (grı arJan) beneklı 
ince bir yünlüden yapılmıştır. Orta ye
rinden gümü~ rengi bir kordonla sı -
kılmış, püsküller göğüs üzerinde. uz~n
ca sar:kıtılmıştır. Maron veya grı arJt-.n 
bir elbLc;eyi ne kadar şıklaştırabilir. 
Tabii elbisenizin rengine göre siı bu 
renkleri değiştirirsiniz. 

Bu şekilde garnitürlerden yeni elbi
seleriniz için olduğu kadar modası geç
miş bir robunuzun biçinlini değiştirir -
ken ço'k istifade edebilir ve onu kolay
lıkla son moda ve şık bir hale koyabi
lirsiniz. Diğer modeldeki koyu renk 
bandlar maron renginde jerseden ince 
parçalar kesilerek yapılmıştır. Elbise 
açık mavidir. 

1 Paravan nasıl olmahd1r 1 
Bir paravan se -

çe~en her şeyden 
evvel, paravanın ne 
maksatla alındığını 

düşünmek !Azını -
d~r. Oda içinde bir 
hava cereyanına -
kurander - mani ol
sun diye mi, görün-
mesini istemediği -
niz çirkin bir köşe
yi kapamak için mi, 
yoksa yalnız süs di
ye mi? 

Kuranderi menet
mek için alınan pa -
ravan ağır, kalın ve 
- penc~re önüne ko
nulacağına göre • 
1şığa mfıni olırru.yacak şekHde olmalıdır. Bu işe 
en iyi yarıyan cam paravanlardır. Bilhassa üs 
tüne nakıslar haıkkedilmiş bir cam paravan ayni 
wmanda çok şık ta görünür. 

Çirkin bir köşeyi kapıyacak bir paravan her 
şeyden evvel geni'? olmalıdır. Süs olarak kulla
nılacak paTavanlann en güzeli el ile yapılmış 
resimlerle süslü olanlardır. 

Paravan seçerken düşünülecek ikinci n~kta 
da, konulacağı odaya uymasıdır. En güzel bir 
paravan konulduğu odanın mobilyesine uygun 
olmaızsa çirkin görünür. 

' 

Ceviz mobilyeye hiç bir paravan, tatlı renkte 
düz "bir deri paravan kadar yaraşmaz. Üstii 
resimli deri paravanlar daha süslü ve kJymetli mobilyclerle kullanılm" ıd11 • 
Modern ve sade döşemelere muşamba kaplı yahut cilalı, fakat boyan '11111 

tahtadan paravanlar gider. Bu odrılara parşömen paravanlar da uyar. ..
1 

Emprime basma veya ipekli b:r paravan, en ziyade bayanların c rı 

yaraşır. Çocuk odac;ma kumaşı yıkanır cinsten ve tahtası boyalı bil' p .... J' ' 

koymak doğru olur. Sık sık temizlenip, boyatılabilir. 

/ 
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Biz· NASIL GÜLDÜRÜYORLAR ? içtimai bahisler : 

Korporatif devlet nedir? 
Dümbüllü Anlatıyor 

Yazan : JMSET 

* lf lf '----------. 
İtalyada yeni devlet şekli için son hazırlıklar yapı-
lıyor. Onu Almanya takip edecek. Avusturya ile 

Yunanistan da ayni y olda yürüyorlar Niçin? 

Dümbilllü orta oyununda 

Ne bahıyan gozüıne 
Dümbülliı derler özüme 
Bir dahi yar sivemem, 
Töbeler olsun sosüme. 

Dümbüllü İsmail 
- Size sokakta da gülerler mi? 
- Gülerler ya .. 
- Kızar mısınız? 
- Hayır, fakat bazan da kızdtğım o-

Dümbüllü, Komik Şevkiyle birlikte 
- Ben oyun oynarken kızlara so -

kuluyor muyum, sokulmuyor muyum, 
oruı kontrola .. 

- Demek sen de kılıbıksın? .. 

italyada ali faşist meclisi, son içtı-ı parlamento devletinin doğurduğu bir 
maında, yeni İtalyan tarihi için olduğu cemiyet hastalığıdır. Cemiyette sınıf -
kadar bütün dünya devlet tarihi b:ı- lar arasında tezat ve ihtilfıf değil, bel
kıınından da mühim bir karar verdi: ki de bir ahenk ve tesanüt vardır. Par· 
İtalya kanunu esasisi değişecek ve dev- lamento devleti bu ahengi bozmasaydı 
let tamamen korporasyon esası üzeri- bolşeviklik çıkmazdı. Ahengi iade et : 
ne oturtulacaktır. mclt için parlamentoyu kaldırıp yerı• 
Bu kararın tatbiki için lazım gelen ka- ne bu meslek teşkilatlan devletim ge
nuni hazırlıklar önümüırleki aylarda tirmek lazımdır. 
ilanal edilecek ve mart ayının Ha beşis
tanın fethi tarihine tesadüf eden gü -
nünde İtalya devleti yeni bir şekil a -
lacaıktır. 

* Arada sırada gazetelerde ismi geçen 
bu Irorporatif devlet nedir? . 

* Bu fıkirler, harpten sonra, bütüıı 
A vrupada yer yer hareketler vücuda 
getirdiler. İÇtimaiyat filimleri her ta
rafta bunlarla meşgul oldular. Türk! -
yede de ilk defa 920 senesinde Anka -
rada cHfıkirniyeti Millıye> sütunlann
da bu fikirlerden ilk defa ben ba""
tim. O zaman Avrupa& yeni zuhur et: 
m~ olan hareketten haberdar değil -
dik A vrupadaki hareketlerden 192 S 
ten sonra haberdar ol<ium ve gördüm 
ki bilhassa Almanyada bu nazariyenin 
etrafında büyük bir kütüphane vücu 
da gelmiştir. 

Matbaada çalıştığım odanın kapısı 
tçıııyor. Dümbüllü İsmail giriyor: 

- Hoş geldin azizim, fakat sana zah
ltıet oldu.. 

- Beni aramışsınız, ben de geldim. 
leendisine yer gösteriyorum. Ve bir 

~anı evvel Dümbüllü için arkadaş -
ra söylediğim sözü düşünüyorum: 

lur, Hilfil sinemasının sahibi ölmüştü. 
Biz de Naşitle beraber cenazeye git -
nilijtik. Biz cenazenin peşinde gider -
ken bizim de peşimize çocuklar takıl
mazlar mı.. Başladılar: 

- Rol icabı olur. 
- Ya hayatta .. 
- Rol icabı dedik işte.. Hem başka 

şeyler kon~ak! 
- Peki. .. 

Cihan harbinin altını üstüne getır -
diği hayat, cemiyet ve siyaset fikirleri 
arasında her memlekette, ayrı ayf1, ve 
hatta ekseriyetle birbirlerinden ha -
berlerl obnalksızm zuhur etmiş bazı fi
kirlere göre, hayatı boZan, cemiyette 
haksızlıklara, intizamsızlıklara ve bun
larla birlikte bir takım mücadelelere 
yol açıan politikacılık ve parlfımenta -
rizm dünyadan kalkmadıkça insanların 
rahat edecekleri yoktur. Politikacılık 
ve meb'usluk maişet vasıtası, yani pro
fesyonel bir iş olmamalıdır. Harpten 
evvelki içtimai fenalıkların sebebi, po
liti!kacılığın bir meslek olması ve po -
lilı"kacılann da bu mesleği maişet va -
sıtası yapmalarıdır. Bunlara göre br -
kacılık, poli:tikacılılk, sınıf mücadele -
Ieri hayatta tabii bir ahenk müessese
leri değildir. Bilakis bunlar içtimai .~a.~ 
yatta tabii olarak mevcut bir tesanu~.u 
bozan her şeyi karıştıran ve elelc yu
rümel~ri lfızım gelen menfaatleri bir -
birine düşürüp hayatta daimi bir şuriş 
ve intizamsızlık hüküm sürmesine se
bep olan Wlsurlardır. Fransız ink•la -
bm:ı.n çıkardığı parlamentarizm sis -
temi ve ekseriyetle serbest meslek a -
damlarından müre~ep olanpolitikacı
lar ortadan kalkmalıdır ki insanlık sa
kin, mütesanit, intizam ve ahenk için
de bir hayat yaşasın. Bunu yapmak için 
de cdevlet> müessesesini politikacı -
ların elinden kurtarmak ve cemiyetin 
müştere'k ve ibirbirile hemfıhenk 
menfaatlerini temsil etmesi iktiza eden 
bu müesseseyi muhtelif cmeslek• er -
babının kendi aralarında tesis edecek
leri moolek teşkilatlarına vermek lfı -
zundır. Bu teşkilatlar, karşı karşıya 
gelip senenin muayyen zamanlarında 
hep birden heııkesi alakadar eden me
seleler üzerinde kon~ üzere - fa
raza ckongreler> diyelim - bir takım 
toplantılar yapacaklar ve bu toplar. -
tılarda, parlamentonun yerine kalın ola 
caktır. Buraya her meslek kendısini 
temsil e1mek üzere - mesleki teşekkil
lün ehenuniyetine göre - bir veya bir 
kaç mümessil gönderecektir. Parla -
mentonun meb'usları da bunlardır. 
Bunlar devletten tahsisat alarak yaşı
yacak insanlar değildir. Hepsinin ayrı 
işi vardır. İçtimaa sırf mesleki bir ve
kalet vazifesinin ifası için gelecekler, 
içtimalar bitince1 gene eski işlerine dö
n ece'kl erdir. 

Teşkilfıtsız Türkiyede bu nazariye • 
nin kısmen veya tamamen tatbik edi
lebilmesi zamana muhtaç idi. Fakat 
Avruparla bir ço.k yerlerde bu fikirleri 
burjuva parlamentoculuğu bile yaba-· 
na atnuyarak kısmen tatbik etti. Al
manyada Weirmar kanunu esasisi 
Reichswirtschafsrat - yani imparator
luk iktisat meclisi - namile ve bir ne
vi senatoya benzer bir meclis vücuda 
getirildi; Fransada Conseil Economique 
National diye tesis edilen mecliste kıs. 
men bu fı1krin eseridir; hatta Bolşevik
ler bile bu fikre lakayt kalmadılar. 
Sa wıarhoz, kısa ismile yad edilen bu 
tarzda bir yardımcı teşkilat vücuda ge
tirdiler. 

- Dümbüllünün bir kıymeti var, 
denıiştim, onun muayyen bir tiyatrosu 

-Naşide bak, Dümbüllüye bak! 
Diye bağımııya, cenaze önde, biz ar

kada, bizim arkamızda da çocuk.. Bu
na kmlmaz mı? 

- Pek kılıbık değilimdir amma, iki 
şeyrlen çok korkarım. Biri deniz, öte -
ki de hareket .. İki 'sene evvelki hare -
kette biz Şehzadebaşında Fahri ile brr
likte oynuyorduk. Hareket olur olmaz 
sahnede tiıtremiye başladık. Benim nut
kum tutulmuştu. Çaresiz perdeyı ka -
padılar. Kaldım sahnede.. Titrerim 
habre titrerim. 

t~k. O semt semt, tiyatro tiyatro do -
~tyor. Daha açık söyliyeyim mi? 

O insanları güldürmek için kendi a
}'ağına çağırmıyor, kendi onlara gidi
~or .. 

Anket için de aynen böyle olmuştu. 
QefÇi ben giıtmiş onu aramıştım amma, 
~k kımıet değilmiş, haber bırak
tlııştırn. Gene o, güldüreceği insanları 
a.brayıp bulduğu gibi beni de aramış 
u1ımll§tu. 

- Söyle bakalım Dümbüllü, dedim, 
laııa neye Dümbüllü diyorlar. 
b_:- O adı bana Kel Hasan vermişti. 
~ Dümbüllü h-antosuna çıkardun. 
liasan senin adın Dümbüllü olsıın de
llıi§ti.. Dümbüllü oluverdi. 

- Bu iş olalı kaç sene vo:ır? 
- Tam yirmi iki! 
- Yirmi iki senedir .. 
- Güldürüyorum! 
- Nasıl güldürürsün? .. 
- Sahneye çı!karım başlarlar gül -

bıiye .. 
- Bir şey olmadı1 daha sahneye ye

tll Çı'ktm? 
be - Hayır yirmi iki sene evvel çıktım1 

n yeni değilim .. 
- Onu demek istemedim. Yani sah

~~e çıkar çıkmaz hiç bir şey yapma
"11 nasıl güldürüyorsun? 
~ - Neye mi gülüyorlar söyliyeyim, 
~sefer evvelki gördüklerinde başla -
;\r, ları gülmenin mabadini getiriyor. 
la~ bu sefer için de hazırlığa başlıyor -

r. 
- Ondan sonra .. 
- Ondan sonra oyna<lığımız pıyes 
~ ise ona göre tekerlemelere başla -

ı. 

Afeseli ben uşağım .• 
- Estağfurullah .. 
:- Onu demek istemedım, piyeste u-

kıını. 
-Ha ... 
- Adım Turna .. 
- Gö;ciinden vuruldun gitti.. 

... - O kadar kuvvetli nişancıya da -
~ rastlamadım. 

- E Tumasın, nasıl güldürürsün? .. 
."":""" Piyes ciddidir, fakat ben ciddi 
~ri hemen komikleştiririm. Bana 
..,,,

1r şey söylediler mi derhal o~un ce-
ilbını tekerleme halinde veririm. Ve 

Cevap yerinde olur, herkesi gtildürür. 
la lfesela Naşitle oynadığımız zaman -
Set~a birbirimizi mat etrmiye çalı.şırız, 
d.Yırc !er de acaba hangisi mat olacak 

1Ye beklerler. 
<>la- Hanginizin ne diyeceği, kimin mat 
l'ıl ca ı sahneye çıkmadan kararlaştı -

ını mıdır? 

il - Bu peh1irvan dövüşü değil ki da
ı._.ıkiı olsu. 

- Demek Naşitle oynarsınız? .. 
- Evet, onunla biz doksan defa ev-

lendik, ayrıldık, geçimsiz kocadır .. 
- Anlamadım. 
- Bir piyeste ben onun kansı olu-

rum da ... 
- Ha şimdi anladım. 
- Siz ağlatabilir misiniz? 
- Tiratroda imkanı yok, ağlatmak 

istesem gene güf.dürürüm; fakat ti -
yatro haricinde .. 

Bazan ağlanın, bazan da ağlatırım. 
- Yaaaa? 
- Birisile kavga edersem ya ber. o-

nu döverim, yahut ta o beni döver .. 
Ben dövdürnse ağlatmış olurum, da -
yağı ben yersem de ağlamış olurum. 

- Güldüremediğin insan var m!dır? 
- Karım! 

- Nasıl oluyor da gülmüyor? 
- O tiyatroya gülmiye gelmez ki. .. 
- Ya neye gelir? 

- Güldürmek yüzünden başına hiç 
bela geldi mi? 

- Gelmez olur mu, güldürürüz, so -
nunda bir de hesaba bakarız ki .. Ha -
sıfat kötü.. İşte bela, güldürmek yü -
ztinden ınsanMl başına bundan daha 
büyük beıa gelir mi ki. Ne yapahm, bi
zi belediye değil, belde besler, bazan 
da besle:meyi<Veriyor. 

Dümbüllti saatine baktı: 
- Müsaade istiyeyirn.. Sirkecide o -

yunumuz var .. Ancak yetişebilirim. 
- Güle güle dostum! 
Dümbüllü bu akşam da Sirkeci1Heri 

güldürmek için Sirkeciye gidiyordu. 

İM SET 

Yurdda otuz beş bin köy mektebine 
ihtiyaç var •.• 

Ankara, 24 (Hususi) - 40 bin köyü-, kara köylerinde kalacaklar, baharda 
müzün 35 bininde mektep yoktur. ,.e tekrar~işehirdeki kursa gönderilecek 
medburl tahsil yaşında olup ta okutula letdir. Kurs Temmuza kadar devam e
mıyan bir milyona yakın çocuk vardır. decektir. Muvaffakıyetle bitirenlere a
Bu vaziyet karşısında, Türk köylüsü- sıl olarak vazife wrilecektir. 

Kastamonu lisesi talebesinin 
tetkikleri 

nü daha kısa zamanda ve daha genış 
mikyasta okutabilmek için, ordudan 
terhis edilmiş çavuşlardan istifade dü
şünüldü. Bu tedbir şimdi ilk semeresi-
ni vermiş bu1unuyor: Eskişehlrde Çif- Kastamonu (Hususi) - Kastamo 
teler çif.tliğinde açılan ilk tecrübe kur- nu Lisesi gençlerinden bir grup Kas _ 
sundan çı'.kan hoca namzetlerinin hepsi tam onu civarında tarihi ve yurd al _ 
staj gömıek üzere şimdi Ankara köy- bümü derlemek için üç günlük bi 
!erine tayin edilmiş bulunuyorlar. zinti yapm~şlardır. Bu üç günlük rte~~ 

Kursta talebeler, gruplara ayrılarak k'k t' · d D d • Zar· ha b . b 1 ı ne ıcesın e a ay ın 1 ra e-
çalı.ştırılmışlardır. Çayır bıçrnek, ot a I . d b' k ·· 1 w k 'f erın c ır ço taıt sulun ar ve gene yesi yapmak, agıllarda koyunculu , tı T 

tikçilik, atçılık gibi ameli derslere her taştan yapılmış aslan heykelleri bulun-
gün birkaç saat tahsis edilmiştir. Bun- muştur. 
dan başka nazari dersler de gösteril
miştir. Eski çavuşlar, şimdi, hocalık e
decekleri köyde Iüzwnlu irujaat i~lcri

ni başaracak bir bilgiye de sahiptirler. 
Biz-aıt kendileri, üç tip irujaat üzerinde 
çalı.ş.tırılmışlardır. Birincisi: Dershane
li, temelleri taş, duvarları kerpiç, üstü 
kiremit ckıöy mektebi binası, ikincisi: 

Suşehri dispanseri 
Suşehri (Hususi) - Suşehrinde bu

lunan dispanser büyük bir intizam da
hilinde çalışmaktadır. Dispanser dok -
torunun da müessesenin faaliyeti hu -
susunda büyük yardımları dokunmak
tadır. Yalnız dispanserde ilaç yokluğu 
yüzünden sıkıntı çekilmektedir. 

Ayvahk Halkevinin faaliyeti 

Temelleri taş, duvarları tuğla, üstü ki
remit üç dershaneli mektep, üçüncüsü 
de bodrum katında mutfağı, çamaşırha
nesi, zemin katta iki dershanesi, çatı 

katında da yatakhanesi olan pansiyon
lu köy mektebi tipidir. Bu izahat, dev- ~yval~k (Hususi) - Ayvalık Halk
letin yeni yetiştirdiği köy hocalarının, cvı tcmsıl kolu her hafta muntazaman 
köyi."n her sahada işi.ne yarayacak ve halka temsiller vermektedir. Bu me -
kc>ylüye her suretle faydalı olacak bir yanda geçen hafta ev gençleri tarafın
unsur haline getirildiğini gösterir. dan (Ana) piyesi büyük bir muvaffa-

Bu stajtyerıler, ilkbahara kadar An- kıyetle temsil edilmiştir. 

* Korporatif devlet nazariyesinin e -
sası budur. Nazariye havada duran bir 
fikir, bir fantezi değildir. Nazariyeci
ler, bugün devlet tarafından yapılan 
bir takım işlerin vaktile bizde lonca ve 
daha sonra, yeni zamanlarda, cesnaf 
cemiyeti> ismini taşımı.ş olan bu mes
lek teşkilfı'tları tarafından ifa edıldi -
ğini ve hatta bunların devlet mahiye
tinde olduklarını, tarihte böyle bir 
devrin, iptidai bir tarzda olsun, vaktile 
yaşanılmış bulunduğunu misal olarak 
gösterirler. Mesela, Osmanlı tarihinde 
Ankarada tıpkı bir cmesleki cumhurı
yeh şeklinde hüküm sürmüş olan cA
hiler devleti> bunun bir nümunesidir. 
Bunun gibi, Avrupanın bir çok yerle -
rinde de teşekkül etmiş olduğunu gör
düğümüz cşehir cumhuriyetleri hep 
ayni mahiyette devletlerdi. Burjma 
inkılabı, meslek teşkiJatlarını yıktı ve 
yerine para kuvvetinin verdıği nüfuz 
üzerine müesses bir parlamentoculuk 
kurdu. Bu fikrin nazariyecilcrine göre 
bolşevizm, işte burjuva nizamı denilen 

* Fakat, bu nazariyenin başlı başıntt-

bir rejim, bir devlet esası o1ması f;k -
rini kendilerine şiar etmiş olanlar İtal
yada Musolini, Almanyada Hitlerdir. 
Her iki memlekette de devlet bu esas 
üzerine kurulmuştur. Hitlerin Mein 
Kamp ünvanlı eseri bu fıkrin müda ~ 
fiidir. 

Musolini bu işe herkesten evvel baş
ladı ve birinei hamlede eski İtalya par
!fımentoculuğunu yıkarak yerine bu 
fikrin iptidai bir taslağını teşkil et -
mek üzere eskisi ile yenisi arasında ka
rışık bir intihap usulile bir meclis yap 
tı. Bu defaki faşist meclisinde ise şöyle 
söylüyor: İtalyada mevcut bütün 
mesleklerin, yani bütün işlerin birer 
müstakil ve muntazam teşkilatlan vü
cuda gelmiş olduğu için artık devle -
te kat'i şeklini vermek zamanı gel -
miştir. 

* 
Şimdi kanuni hazırlıklar yapılıyor. 

Yakın zamanda İtalya korporatif, yani 
cmesleki temsil» esası üzerine kurul
muş bir devlet olacaktır. Onu Alınan
ya takip edecektir. Avusturya da bu 
yolda yürüyor. Yunanistan da, halkı 

bıktırıp usandıran politikacılıktan kur
tulmak için ayni yola gidiyor ve Me -
teksas, Yunanistana bir korporatif dev. 
let şekli vermek istiyor. 

Tarih bir tekerrür değil, tekerrür 
şeklinde görülmüş bir tekamüldür. Te 
kamül yürüyor. M. B. 

Anadolu 
Demirgl)llarında 

Eşya vagonu kıtlığı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

kalmalarını kap eden bu sıkıntı, bir 
rivayete göre, şeker fabrikalarının bu 
mevsimde pancar naklıyatı için fazla 
mikdarda vagona mühtaç olmalarından 
ileri gelmektedir. Diğer bir fikre göre 
de haddi zatında eşya vagonu mıkdarı
nın, günd n güne uzayan hatlarda ar
tan na'klliyattan dolayı, esasen ihtiyaç 
ile mütenasıp olmadığını kabul etmek 
icap ediyor. Sebep ne olursa olsun nak
ledliecek eşya ve malları bulunanların 
son günlerde hayli müşkülat çekmekte 
dldukları muhakkaktır. 



8 Sayfa 

Tarilıten ııaprahlar: 

ğlu tahta çıka.rken 
boğduru an baba 

1 

~ * • 
Cellat Kara Ali Sadrazamın ayaklarına kapandı. "Beni öldürün, 
lakin Sultan İbrahim efendimizi öldürtmeyin r ,, diye yalvardı. Bu 

1 
ricaya bir yumruk mukabele etti. "Bire sersem, katline fetva 
verildi, bunu yerine getirmek borçtur.,. kelimeleri ortalıkta çınlacb .__ ______________________________ ___ 

ı 048 yılı ağustosunun onwıcu gü
nüydu. İstanbul halkı sayısız, cübbe, 
kavuk, külah, şalvar yığını halinde E
yüp Sultan camii-ne giden yollara dö
kü!müştü. 

Yeni padişahın kılınç kuşanma me
rasimi olacaktı. 

İstanbul halkı bu gibi merasimlerin 
süs ve ıhtişamını seyretmekten asırlar
ca usanmamış, hatta gittikçe artan bir 
iştah duymuştu. 

Bunun için Topkapı sarayından E -
yüp Sultan camiine kadar giden yolln
rm iki tarafı ve bu yolların üstündeki 
evlcrın, hnnJnrın pencereleri, damları, 
kapılar.ı ve cumbaları tıklım tıklım dol 
muştu. 

Yeni padıı:ah kimdi biliyor musu -
nuz? 

Henüz yirmi yaşından yetmiş bir gün 
eksik bır çocuk. .. 

Günlerden cumartesiydi. Büyüdük -
ten sonra avcılığa merak sardığından 
{Avcı) diye anılan Sultan Mehmet, 
Eyüp Sultan camiine gelmişti. 
Şeyhislfun Abdürrahim Efendi o gün 

kavuğunu bir kat daha büyütmüşti.ı. 
Yedi yaşındaki çocuğun önünde yerle
re kadar eğilerek selfım vermiş, sonra 
kılıcı beline bağlamıştı. Kocaman kı
lıç bu küçük çocu.~un belinde kocaman 
bır yük gibi sallanıyordu. 

Çocuk ikide bir can sıkıntısını gizle
miyor, bir an önce bu kalabalıktan kur 
t ulup saray bahçesinde kendisini eğlen 
dirmeğe memur iç oğlanlarının yamna 
dönmek, istiyordu. Lalası kaşlarını ça
tarak: 

- Uslu dur! .. Büyük Valde Sultana 
söylerim. 

Diyince yavrucağın yüzü umacı gör
müş gibi sararıyordu. 

Kösem Sultanın şakası yoktu. Klı..d ı 
ğı zaman vezirlerin boyunlarını uçur
tuyor, padişahlığa yükselttiği kendi o
ğullarını bile boğduruyordu. 

Küçük padişah koltuklarından kal dı 
rılarak ata biniyordu. Atın iki tarafın

da iri yarı iki bostancı vardı ve onu tu
tuyorlardı. Büyük İmrahor da atın diz
ginlerini eline almıştı. 

~eyhislfun Padişahın kulağına yak
laştı : 

- Büyük Valde Sultanın tenb!hi var 
dır. Kaşlarını çatasın ki, gerek halka 
ve gerek Yeniçeri ve gerek sipahi kul
larına heybetli göri.inesin! 

Küçük Mehmet sahiden kaşlarrnı 
çatmıştı. Altın işlemeli ve benekli kır
mızı cübbesi, cübbenin altındaki altın 
sarısı mintan ve şalvarile pek şıktı. Kır 
mızı ' papuçlarını altın üzengilere koy
muştu. Başında Sultan Selim usulu ka
vuk, bu kavuı'hın önünde sorguç vardı. 
Sorgucun dibinde ve kavuğun tam ön 
tarafında yarım yumurta büyüklüğün
de bir zümrüt parlıyordu. 

Bu küçük yumurcaöın, Yavuz Sul -
~an Selim P,ibi bir padışahın kavuğu al 
~ında hevbet taslaması herkesin ho .. u-
~a gitmiŞti. · 

- Bir b üyük cihangir olacak... Gö-

Saray hizmetçileri işi anlamışiardı. 
Hepsi birer tarafa savuştu. Sadrazamın 
adamları kapıları kırarak girdiler. Fa
kat cellad neredeydi? 

Cellat Kara Ali de giz1enm~ti. 
Sofu Mehmet Paşa sakalını titrete

rek bağırıp duruyordu. 
- Cellat nerede? Şu mel'un cellat 

nerede? .. 
En sonra bulundu. Cellat camndan 

korkmuştu. Sadrazamın ayaklarına ka 
pandı. 

- Beni öldürün. Lakin Sultan 
rahim Efendimizi öldürtmeyin ! 

Diyordu. 
Sofu Mehmet Paşa, Celladın kafası

na vurdu: 
- Bre sersem, katle fetva verildi. Bu 

fetvayı yer ine getirmek borçtur. Ça -
buk yürü! 

Cellatla çırağı Cemal Aliyi önüne 
kaUı ve Sultan İbrahimin hapsedildiği 
ve bir tek küçük pencereden başka her 
taraf1 kapanmış olan iki odalı yere gir
di. Diğerleri pençereden seyrediyorlar
dı. 

SON POSTA: 

Cinsi cazibesi ile meşhur Proston F oster Güzel sinema yıldızlanndan Alis F aye 

·Büyük sinema yıldızlan niçin çok film çevlrmlyorlar 1 



SON POSTA 
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ı~ Ue 1902 senelerinde yapılan otomobillere mahsus bir yarış tertip edilmiştir 

Dünyanın en seri tayyaresi 
Jngilterededir. Saatte 200 

roil yapmaktadır. 

ı- -;
~~·.~~~ 

İngiltere Kralı Donanmayı ziyaret ediyor 

Fransa Meclisi Mebusanında son 
günlerde vukua gelen kargaşalık
lardaıı sonra Blum Meclis Reisi 

ltalya Harioiye Nazın Kont Ciyano Budapeştede mechul askert selamlıyor. Heryo ile görşüyor 

spany·ıda bir kadın halkı kurtuluş 
s'IVaşına davet ediyor 

Kaliforniya pılajlarında genç kızlar buz kalıplan Uzorinde bu tarzda 
yarışlar yapınaktadırlaı-

lzmirden Röportajla.!!... 25 

Aşkı muza benzeten 
muharrir avukat 

"" * * ----------ı 
1 Murat Çınar "Başmakaleleri hiç sevmemi Kısa 

fak at çok manalı, nükteli, imalı, tarizli yazılara 
bayılırım!,, diyor. Tevekkeli insanın en . çok sevdiği 1 

adam kendine benzeyenmiş! 

Derler ki: 
- Ahmet Haşimin söz söyleyişi, 

şiirlerinden daha güzel bir şiirdi. 
Murat Çınar da çınardan ziyade sel

viye benziyen endamile görününce a -
şağı yukarı herkes susar ve on-ı:)1 ba -
zan bir yelpaze ve hazan da övendi -
reye benziyen nüktelerini dinlemek is
terler. 

(Ankarapalas) ın altındaki geniş ve 
aydınlık kahveye onun (esprit) lerini 
dinlemek için gelen müşteriler pek 
çoktur. Bir çok kimselerde yüz ve as
tar olmak üzere iki taraf vardır. Fakat 
o san.ki şeffaf bir mahluktur ve içınde 
ne varsa olduğu gibi gösterir. Kafasın
dan geçenleri dilinin ucuna zincirleyip 
te başka şeyler söylemek onda yoktur. 
Birisinin yanlışını görünce hiç çekin
meden düpedüz fikrini söyler: 

- Babalık, sen şöyle demişsin am
ma, kazın ayağı öyle değil... 

Der ve anlatır. 
Kırkından sonra saz çalanlardan 

k.orkulrmuş. O da kırkından sonra mu
harrJrliğe başladı. Fakat anlaşılan mu
harrirlik ne kadar geç başlarsa o ka -
dar pürüz.süz ve olgun olurmuş ki Mu
rat Çınar hemen göze çarptı ve (Yeni 
Asır) da yazdığı fıkraların pek orijinal 
şeyler olduğunu herıkes kabul ettı. 

Fakat niçin son günlerde yazmaz 
oldu? Yoksa sonbahar gelip te da Har
da yapraklar kalmayınca (Dal1ardttn 
Sesler) in de ardı mı kesildi? 

Büyük bir bankanın hukuk müşaviri 
ve İzrnirin tanınmış avukatlarından -
dır. Bir çokları onu Deli Murat diye 
anarlar. 

Mesnevinin bir yerinde şöyle bir söz 
varclır: «Divane odur ki divane olına-
dı.~ 

İstanbulda doğan, İstanbulda büyü
yen ve yetişen bu kalender adam dıyor 
ki: 

Murat Çınar 

yami Safa ve Ercü.mend Ekremi zevk
le okurum. Hüseyin Rahminin cBeıı De 
li miyim?>, «Kokotlar Mektebiı;; Re
şat Nurinin cAkşam Güneşi», ><Çalı 
Kuşu» ve «Dudaktan Kalbe» si birer 
şaheserdir. Ben bunların her birini ü -
çer dörder defa okunıu~umdur. ; 

- Bir romanı üç dört defa o'.mdu -
ğunuza göre fikir hayatına çok. ehem
miyet verdiğiniz belli oluyor. Izmir -
de böyle bir hayat var mıdır? 

- Elbet var. Yüzlerce münevYeri 
kucağında yaşatıyor ve doyuruvor. 

- Doyuruyor mu? 
- Evet... Dört tan€ gün<lc'ik aze-

tesi, üç tane mecmuası ve Halkevinin 
neşriyatı var. L<itanbulda gündelııc _,a
zete daha çok amma kaç tane fiki: ve 
san'at mecmuası çıkıyor? 

Sekiz on tanesini saymak için atıla
cak oldum, fakat dilimin ucuna bir ta
nesi bile gelmedi. 

Murat Çınar sözünü şöyle bitirdi: 
- İzmirin nüfusunu da düşünürse

niz daha iyi anlarsınız? 
- İstanbulun aşıklarındanım. Fakat Aşk hakkındaki fikrini söylemek için 

İzmirde yaşarım ve onu severim. bir çokları gibi, ne çekindi, ne de dü-. 
- Sevgilinizin kollarına atılmadı - şündü. · 

ğınıza göre bu aşk şu eski zaman aşk- _ Çeşit çeşit tarifleri var. Ne niye-
ları gibi platonik bir şey olacak. tine yenirse onun tadını veren bif ye-

- Hayır, öyle deg~ il. Sahiden vur - · dı N d' o? 
mış v~ r. ey; ı ... 

gunum. Fakat İzmiri çok severim. İz- M - uz ... 
mir, heyecan ve samimiyet kaynağı - _ İşte aşk ta onun gibi bir şey ... L:l
dır. Küçüklüğünden midir? Derli top- kin ona ruhi bir hastalık demek daha 
luluğun:dan mıdır? Bilmiyorum. İz-
miTCleki arkadaşlık bağları İstanbul - doğrudur. 
dakinden daha kuvvetlidir. İzmir, Kar- - İyi amma, hemen hemen bütün 

saheserler, birer çılgın aşkın ka.mçıla -
şıyakasile, beri yakaısile, Efesile, Zey- dığı zekalardan fışkırmış. Bir ad"m ki 
beği ile çok caziıp bir yerdir. Burad1 
biraz oturup ta ayrılanlar her halde aşkın bir hastalık olduğunu söyler ve 

ona inanmaz, nasıl olur da bir eser. hasretini çekerler. Mesela İzmirin Göz-
tepesin<le öyle bir guruba bakılır ki meydana koyabilir? 
hayran kalırsınız. Murat Çınar benim bu sözlerim: hiç 

duymamış giibi sözlerine devam cdi -Murat Çınar, gözlerimin önüne muh-
yordu: 

teşem bir grup çizmek için hazırla - - Bir hastalık ki hararet derecesi 
nıyor gibiydi. Fakat ben hemen başka termometre ile değil, gözlerden belli 
bir mevzua geçtim. Çünkü onun böyle olur. Ateşli hastalıklardan kurtuımak 
konuşmalar sırasında birdenbire bir ,için nasıl böbrek ve kalbin kuvvetlı ol
nükte savurarak bırakıp gittiği olurdu. .roası lazımsa aşktan kurtulmak için 

- Garptan ve biızıden beğendikle -
.. ? ,de irade kuvveti lazımdır. Fakat bazı 

rınız.B b' il öyle göııler, öyle cinsi cazibeler Yar -
-T en ır tzakva ı~ıdm. ·ık d f 

1 
°dır ki, i:rade bunların önüntie diz çök-

asasız ve o sesın e ı e a o a - . 
k b. ··1 .. l"k 1 mekıten baskıa bır şey yapamaz. 

ra ır o gun u bulmustum. Sastım On h · t g·-r· ak'a ·mı ve sordum: • ~ • a aya ının en u unç v s 
_ Neden? ,sordum. 

- Siz(; acı bir itirafta bulunacağım. - Gülünç olmıyanı var mı? 
_ Bir itiraf mı? Bir günah filan mı? Der gibi gülümsedi. Bundan sonraki 

Ne siz hıristiyan, ne de ben papazım sorgum ise onun yüzüne acı bir hatı
amma ... Belki bu biır aşk itirafı değil _ ,ranın gölgesini serdi: 
d . - Altı yedi yıl önce küçük k.zım ır. 

- Aşk itirafıdır. Hem de ne derin Rükzan, kızıl hastalığından sonr..ı bir 
b. k' ,cilt hastalıg"ına tutulmuştu. Bir tl.irlLi. ıraş ... 

Sesi yavaşlamıştı: ,iyileşmiyor ve __ ~~tti~~~ fenalaşı:- ....,ı:du. 
- Yabancı dillerden hiç olmazsa bi- ,Bir gece çok uzuntulu ~larak e ·nne 

risini öğrenmek aşkı bende 0 kadar ,dönerken_ ~astam~ tedav: ed~n. <1 Jktor 
büyüktür ki... Fakat anlaşılan bu aşk bana cazızım, senın ~-cugun ı~·ı olt,ıaz. 
hercai imiş. Hiç birini adamakıllı öğ _ Yavaş yavaş hayatı sonec~~· ~ı~ır ha
renemedim. Dilimize çevrilmiş olan _ , !ine g~l~~ek. B~ laast~lık. Turk1yE.

1

cl ~ en
ları okuyarak onların muharrirleri d~r goı:ule~ bır beladır ... Dokt~r ll.;: !l
hakkında söz sövlemek ise dağı u ol _ j mıne bır hızmet olmak uzere I, :ı bul 
maz. · ,.hastaneleri·nden birine hediye c>d~r -
' Sesi vükseldi ve devam etti: c;en cildiyeci Hulusi Behçete .... esan 

.----: R~mancıl~rır:nı.zd.an Hüseyin Rah-11.ıir lctkik mevzuu vermiş olursun.>> 
.mı ıle R~at ~urıyı, fıkracılardan Pe- (Devamı 12 iuci ı:uıyfaJa.' 
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ata Hari için tariki 
dünya olan adam casusluk •• • • 

den kurşuna dizildi Sabık Mumeyyızın Lokantası •• •• yuzu 
Hundan yirmi sene evvel kadının söylediği sözler 
hakikat oldu. Mata Harinin tek sevgilisi Piyer fspan
v r:ıda Franko ordnsuna yardım ettiği için öldürüldü 

Parıs, Teşrinievvel - Mata Hari kur 
şuna dizileli 19 yıl olduğu halde onun 
hakkında dedikodular hala sürüp dur
maktadır. Meşhur Fransız muharriresi 
Anet bu namdar casusun aşk macera
ları hakkında yeni bir yazı yazmış ve 
bu yazı büyük hır alaka uyandırmıştır. 

Anet bu mec.cle hakkında bildikleri
ni şöyle anlat.mnktadır: 

c 19 1 7 senesi idi. Bir Teşrinievvel ge
cesi, uyknda iken birdenbire telefon 
çaldı... s~ı-sem seı-sem makinenin ba
şına gitiığim zaman muhatabımın bir 
erkek t\lduğunu gördüm. Tehalükle : 

- Anet, çok ciddi bir mesele hak
kın<lQ seninle konuşacağım. Kapının 
önü:ıe in! diyordu. 

- - Kimsiniz diye sordum. O telaşlı 
telfıŞlı cin de görürsün• dedi. O sıralar
da Verdun cephesinde kan gövdeyi gö
lfö üyordu. Hısım akrabalarımdan bir 
kaç genç te orada memleketlerini mü
dafaa etmek için dövüşüyorlardı. On
lar hakkında kara bir haber alacağımı 
tahmin ederek derhal giyindim ve aşa
ğıya indim. 

Bir dakika sonra, kendısini gıyaben 
tanıdığım Piyer isminde pek güze~ ~ir 
genç, perişan bir halde geldi, paltosu
nun yakasını kaldırmış, şapkasını göz
lerinin üzerine indirmiştiYüzünden bel 
li olan yorgunluğa rağmen gözlerinde 
yıldırım gıbi çakan bir alevi saklayamı 
yordu. Fazla müteheyyiçti. Ben bir aşk 
dramının karşısında olduğumu anla
makta gecikmedim. Doğrusunu isterse
niz, biraz da rahat ettim. Kalbim tele
fonu aldığım dakikadan itibaren bir 
felaket haberile karşılaşacağımı bana 
söylediği halde işte şimdi başkasının 
dertlerile karşılaşıyordwn. 

Beni görür görmez, ellinden çekip 
sokağın karanlık bir tarafına götürdü. 
•Bir sairi filmenam gibi yürüyor, ağ
zından tek kelime çıkarmıyordu. 

Piyer birçok konteslerin, prensesle
rin, zengin kadınların üzerine düştük
leri bir gençti. Kendisine karşı göster
dikleri çılgınca aşık ve muhabbete rağ 
men o bunlara karşı tamamile lakayıt
tı. 

Bir müddet karanlıkta elele · yürü-
dükten sonra: 

- Nereye gidiyoruz dostum? dedim. 
Bu sözlerim üzerine o sanki uyku

sundan uyandı, elini iki üç kere alnına 
götürdü. Sonra derin bir ah çekerek: 

- Anet dedi, Mata Hari bu sabah 
Vfosende kurşuna dizildi. Haberin var 
mı? 
MüUıiş bir casus olan Mata Harinin 

ölümünü hepimiz duymuş ve memle
kete fenalık eden, birçok zabitlerin ka
nına giren bu kadını tel'in etmiştik. Ben 
hiç treddüt etmeden : 

- Cüriin} var, dedim... Fevkaiade 
memnun oWum. 

Piyer o zaman hüngür hüngür ağla
mağa başladı: 

- Anet, dedi. Sen de mi bu yalancı 
herülere inanıyorsun? Mata Hariye ad 
ll bir tuzak kurdular. Mata Hari ma-
sumdur. 

Ben onun yüzüne hayretle bakarken, 
o körük gibi inen çıkan göğsünü biraz 
nefes alarak dinlendirirken. 

- Ben dedi, hayatımda işte onu sev
dim. Mata Harinin flşıkı idim. Sana yal 
varırım Anet. İşte Mata Hari öldü, ar
tık herşeyi açıkça konuşabiliriz. Ona 
rağmen söy'lüyorum ki benim sevgillm 
masumdu. O korkunç bir entrikanın 
kurbanı oldu. 

Onu casusluk iUıamı ile ölüme mah
kum edenler, kendisine fışık olup ta 
mul abele görmiyenlerdir. 

Ben son d kikaya kadar kurtulaca-
ğını 1.annediymıdum. onu kurtarmak i
çin her çareye baş.vurmuştum. 

Kendisine sen casussun dedikleri za
man ben ona sormuştum. Anet sen o 
zaman yanımızda oımalıydın da verdiği 
cevabı dinlemeliydin. 

Piver sanki bir taş kesilmiş gibiydi. 
"1ir ı 'iddet sükut ettikten sonra: 

-~kımız ne ı~adar saf ve güzeldi... 

Mata Bari 

O dansederken bütün erkekleri çıldır
tıyordu. Sevda tekliflerini reddettiği 
adamlar onun kuyusunu kazdılpr. Şim
di herşey bittL Saadetim ebediyen sön
dü. 
Yaralı bir kalp kanıyordu. Güldü. 
- Bir defa bir falcıya gitmiştik de

di. Falcı onun öleceğini söylemişti. Ba
na da aradan 20 sene geçtikten sonra 
ayni şekilde öleceğimi söylemişti. 

Beraberce şimendifer istasyonuna 
varmıştık. 

- Anet adiyö dedi, İspanyaya gidi
yorum, belki orada avunurum. 

Gözlerimin içine bakarak, trene bin
di, ve gene nazarlarını nazarlarımdan 
ayırmıyarak kocaman lokomotifin çek 
tiği vagonların penceresinden bana do· 
nuk donuk bakarak ayrıldı gitti. 

Üç sene sonra yolum İspanyaya düş
müştü, bir gün otomobilime benzin al
mak için bir mağazanın önünde durur
ken bana doğru.. bir tariki dünyanın 
geldiği gördüm. Garajın sahibi onu gôs 
terdi: 

- Çok maruf bir insan dedi. Dünya
yı terketmiş, derbeder yaşıyor, burada 
bulunduğu 3 seneden beri onun güldü
ğünü, konuştuğunu şimdiye kadar hiç 
kimse görmemiştir. Bu arada uzun si
yah cübbeli bir adam yanıma sokul
du, bana: 

- Anet! der demez, mevzuu bahis 
tariki dünyanın bir gece beni yatağım
dan kaldıran Piyer olduğunu tamdım. 

- Piyer dedim. Hadi gel biraz bera
ber o akşamki gibi yürüyelim. 

Lfıkırdımı bitirmedi. 
- Azizem, herşey mazi olmuştur. 

dedi. Ben şimdi Mata Harinin ruhile 
beraber yaşıyorum. 

Elini tutacak dldum. Gözleri dolu 
dolu oldu. 

- Beni bırak Anet dedi. Acı bir ıs
tırabın zevkini duyuyorum, ağzımın 
tadını bozma. 

Parise döndükten sonra on yedi se
ne geçti. Gazetelerde şu havadisi o
kudum: 

cİsİ>anyada bir tariki dünya gibi ya· 
şayan Piyer namdiğer Pudre Sokreto
nun bir casus olduğu, Franko ordusu
na hükiımetin esrarını sattığı anlaşıl
mış olduğundan kurşuna dizilmiştir.• 

G<>zümün önüne genç, sarı saçlı Pi
yer geldi. Beraber yürüdüğümüz o ge
ce bana söylediği şu sözler kulağımda 
çınladı: 

- Bir defa bir falcıya gitmiştik. Fal
cı onun öleceğini söylemişti. Bana da 
aradan 20 sene geçtikten sonra ayni 
şekilde öleceğimi söylemişti. 

Merinos fabrikası ikmal 
ediliyor 

Bursa {Hususi) - Yapılmakta o • 
lan Merinos fabrikasının inşaatı ilkba
harda bitecektir. Bu müddet zarfında 
makinelerin montajı da yaptırılacaktır. 
Montaj ameliyesi için Avrupadan mü
tehassıs gelecektir. 

Dolmayı midyeden bir 
Üstünüze şifalı 

tane . giyebilmek için 
imambayıldıdan yemek 

Karnım acıkmıştı. Sağa baktım, sola 
baktım.. Sağa yürii<iüm, sola yürii
düın. Nihayet bir lokanta buldum. Ka
pının üzerindeki tabelayı okudum: 

LOKANTAHANE 
SAH1B1 

Tapu idaresi kütük kalemi sabık 
mümeyyizi Muharrem. 

Lokantaya girdim. Amma ne kala -
balık lokanta idi. İçeride bir alay in -
san vardı. Fakat işin tuhafı bu insan -
ların oturdtrkları masalar yemek masa
sına değil, yazıhaneye benziyc-rrlu. Or -
tada ise beyaz örtülü, ya üç. yahut ta 
dört masa vardı. Bu rrıasalardan hirine 
oturdum: 

-Garson. 
- Emrediniz.. 
- Listeyi getir .. 
Liste geldi, baştan aşağı okudum: 

t 

üç saat behlemiştim. 
kısmet olmadı 

// 
/ I 

I 

Çorbayi şeriye, Deftere imza edip kağıdı aldı; okudu 1 H~bınız bayım diye bana verdiği 
Ur'hmi ganemden mamul pirzola, ve birden.bire köpürdü: kağıdı sakın Iaalettay·ın bir lokantanın 
Dolmayi midye, - Muamele bilmezler, usul, niza - hesap puslası zannetmeyin, bu bir to· 
Börek maa peynir, mata biganeler.. Bunlarla başımız mar kağıttı, şöyle bir karıştırdım. İlki 
Sadri Düccac, dertte.. garsonun ilk getirdiği kağıttı. Diğer -

Üstünüze şifalar imambayıldı. - Affedersiniz bir şey mi oldu? leri ondan sonra eıtlenmişlerdi. 
- Hangisini emredersiniz? - Daha ne olacak şu hale bakın. Ahçıya yazılmış teı.ıkere, ahçının ce-
- Midye dolması.. Kağıtları masanın üstüne fırlattı .. O- vabı. Garsonun tesellüm makbuzu. ı.o-
- Hay hay. kuyun şunu! kanta amirinin mucibi ve nihayet vere-
Garson gitti, beş dakika geçti, on da- - Demin de okumuştum, bir şey mi 

var
?. ceğlln parayı gösteren pusla. Bu pusu-

kika geçti, on beş dakika geçti, niha -
yet geri gelebildi. - Daha ne -Olsun, midye istiyor, di- kıda do1mayı midye: 1 O kuruş yazılı 

Midye dolması yerine bana bir kağıt yol'lar. Kaç tane midye istiyor; bunu idi, fakat ödiyeceğim para yalnız on 
uzat'tı: yazmak yok mu, midye .. Bu izaha-; ka- kuruş değildi. 1 O kuruşun altına bir de 

- Bu ne bu? fi mi, bu kağıt üzerine ben ne rnua _ 100 kuruş kırtasiye masrafı ilave e -
_ Bu müzekkeresi.. mele yaparım kı:i... dilmişti. Hakları vardı. 
- Nesi, nesi? Karnımın açlığı dakikadan dakikaya 1 O kuruşluk midye yemiştim amma 
- Müzekkeresi, muamelesini 1utfen artıyordu; sabredemedim: hakikaten 100 kuruşluk kırtasiye sar-

bitirinıiz, midyenizi getireyim! - Fakat bayım, benim karnım aç! !edilmişti. 
- Anlamadım ne muamelesi.. - Olabilir, bayım muamele yanlış, 
Yandaki masalardan birini göster ,,,,,. tashih edelim. 

di: - Benim midyelerimi verseler de 
Baya götüreceksiniz. muamelenizi siz sonra tashih etseniz.. 
Baya götürmeden evvel şu müzek - - İlahi bayım hiç bu muamele ik -

Elimde kağıt masa masa dolaştıktan 
sonra nihayet kasayı buldum. Ve yüz 
on kurı~u verdim: İstemediğim haldı 
ısrarım hilafına elime bir de puJi Lı 
makbuz verdikten sonra: 

kere denilen nesneyi bir okuyum, de- mal edilmeden midye verilebilir mi, 
dim 

- Gene buyurun! diye teşyi eUiler .. 
· ve okudum: hem biraz sabırlı olun, şimdi bitiverir. Fakat ben bir daha buraya gelmiye 

Huzuru aliyi patroniye Kağıdın altına bir şeyler yazdı: çdk.tan tövibe etmiştim. 
Lokantaya teşrif eden bir zat m:d- - Bunu her zaman için yapmam. Fa- Mizahçı 

ye talep ettiğinden lazım gelen mua - kat acele ediyorsunuz diye böyle yap- _ ........................... - ............................ .. 
melenin ifasını rica ederim. tlm, evrak kaydına dokwımadan kiı -

Garson ğıdı garoona iade ediyorum. Midye a -
Ahmet dcUeri hakkında şerh verdireceğim .. 

Garsonun gösterdiği masaya sokul
dum: 

- Kaydettirmemişsiniz! 

- Neyi? 
- Müzekkereyi. 
- Nereye kaydettireceğiz? 
- İki masa ötedeki bava.. Malürnu 

alilerjdir ki bütün işlerimlzin temiz ve 
muntazam olmasını istediğimizden .. 

Aıikasını dinlemedim. İki masa öte
deki baya götürıdüm. Bir defter açtı, 
deftere bi.T numara yazdı, numaranın 
yanına <midye talebi hakkında» diye 
izahat ila~ etti. Bir numara da benim 
kağıdıma koydu. 

-Oldu mu? • 
-Oldu amma, şimdi ne zimmetle ver 

mek ıaz.ını. 
Bir zile bastı, bir garson geldı, def

teri garsona verdi: 
- Garsonla beraber gidiniz .. 
Garsonla beraber biıraz evvel kağı -

dırnı gösterdiğim zata gittik. 
-... ....... --·-····· .. ··-·--·······---· .. ··· ... .. 

- Saçlarımı, artık hakiki rengine 
boyıyacağım .. 

- Saçlarının hakiki rengi nasıldı? 
- İşte ben de onu unuttwn ya! 

Kağıdı alacaktım: 

- Ben gönderirim. Siz rahatsız ol
mayın .. Buyurun bir rskemle alıp o -
turun .. 

Oturdum. Benim kağıt gitti, tekrar 
geltli: 

- Oldu mu? 
- Küçük bir işi kaldı. Ahçıya ha -

vale edilecek .. 
Karnımdaki çanlar, çan çan çalıyor

lardı. Niha~t garson geldi. 
- Midyeniz hazır bayım .. Masanıza 

buyurun! 
Lokantaya girdiğim saat, yani sa:ıt 

birde oturduğum masaya iıki saat son
ra tekrar oturmuştum. Bir tabak için
de bir ~ midye dolınası duruyordu: 
-Bu mu? 
- Emrettiğiniz gibi midye .. 
- B?r tane mi? 
- Midye dediğiniz için bir tane yaz-

mıştım. Emrederseniz bir tane daha ge
tireyim .. 

- Fena olmaz.. 
- Yalnız biraz bekliyeceksiniz. 
- Ne, bekliyecek miyim? 
- Evet muamelesi yapılacak. 
- Vaz geçtim bu kafi, yalnız ek -

mek. 
- Ekmek te istiyor musunuz? 
-Tabii.. 
- Şimdi muamelesini yaptırayım. 
- Onun da muamelesi mi var? .. 
- Tabii bayım. 
- Onu da istemem vaz geçtim. 
Tek midye ck>lınasıru yemiştim. 
- Garson! 
-Bayım. 

- Kaç para? 
- Hesabını getireyim .. 
Garson masadan masaya dolaştı .. 

Belki yarım saat geçti. 
- Hesabınıı: bayım.. . 

Ramazan minileri 

Ramtl%tln.ın balı on biri, 
Gölı yüzünde ay deiirmi •. 
Hep kadınlar pzel ol.a; 
Bir tanesi uçilir mi? 

* Davuluma talrtun lıola, 

lfte çılıtun fİmdi yola; 
Güzel kadın geliyorum; 
Sen lıend ini artılı kolla .• 

* Batlıyoram gene •Öze, 
Gitmem artılı karagöze; 
Görür görmez Ôfık oldum, 
Ka •endeki kara göze •• 

* Göz kırpıyor bana lettan, 
Aklun gitti gene bQftan, 
Kalbim çarptı davul gibi, 
Duydunuz mu? Dan, dan, dan, 

dan. 
Davulcu 



Güreşte 
diye bir 

SON POSTA 

Finlandiya sistemi 
yok mudur? tarz 

Ortaga atılan iddialar yanlıştır. Şimal güreşi, Şimal güreş ~etoc!~, bug_ü'} 
dünya güreşçiliginde hfıkim olan usuldür. Bu usul masaıı, ıımnastilı, 

ogun tarzı ve taktiti ile büyük bir varlıktır. 

B"ır müddetten beri bir gaz~t~de gü-ı 
reş hakkında bir makale sensı neşre

dilmektedir. Bu yazılarda, güreşte Fm
landiya sistemi diye bir tarz olmadığı, 
Macarların şimallilerden daha yüksek 
IÜreşçi oldukları yazılmaktadır. Bu 
bir iddiadır; doğru olup olmadığını a-
l'aflıralım: 
ılodem güreşin başlangıcım Paris-

Yazan : Seyfi Cenap 

Zirai bahisler: 

Ziraat sorgularma cevaplanmız 
Glediçya çiti nasıl yapılır? - Kabıksız kabak çekirdeği olur 
mu? - Tütün yerine keten ekilemez mi? - Tütün kökenlerini tarlaya 
gömmek doğru mudur? - Zeytin ağaçlanna gübreyi nasıl vermeli? 

Glsdiçya çiti naal yapıla ? buksuz olan ve bu yü~.en yen~esı p~Ji 
Başkurt ru or: Kô _ hoşa giden kabak çeşıdı de çekırdeksır 

·
1 
.. A!valıkb tat .. ~·.. . t soahasyını hatyta" ,üzüm gibi hususi bir nevidir. Kar ca-
unun er ur1u zıraa s , h · . d k t ' ı.. k k ba d bey avalısın e ço ça ye ışen ·..ıu a .. 

evinin çevresini koruma ta . ~ur u- bağın tohumundan tedarik etmeniz 
ğu tedbirlerin en ehemmiyetlısı muh- ' .. mk .. d'" J'IlU un ur. 
telif tarzlardaki çitlerdir. Bunların her r·· .. . L t L·ı .? . 1- utün yenne Re en eıır. eme.z mı. 
yıl onarılması, hazan yenılenmesı u- . . .. .. 
zumu da onu bir hayli emek ve masraf Bursada Hamdi Tekine: Tütun .kalk• 

h ecb ed Halbuki rit- mış bir tarlaya keten ekmekte hıç bır 
arcamaya m UP- er. ~ B'l"kis be k w· b 

!erin hem lmaz ve bozulmaz bir hal- mahzur yoktur. ı a re e ır 1 aşı mahsul alınır. Şu kadar var ki kete • 
de kurubnasmı, hem de masra~ı~ v~ sonbaharda ilik adarlarla beraber ek ı .. 
em'*5iz meydana ~~tiri~esını ılen mek ister. Geçe kalan ketenler soğuğ;ı 
memleketler çoktan ~grenmış . bulu~ıu- dayanamıyacaklarından iyi netice vere 
yorlar Bu usulde; bırtakım dikenlı a- zl H Ibuk' tü't" •• k::ıı- 1 . . tal! · . . me er. a ı un Ul\.en ennın 
ğaçlar, Sınır üzerin~ sık sık dikilerek ladan .geç kalkması bu işe imkin hıra• ı 
,yandan ve tepeler~en bud~nırlar. maz. Onun için bence bu tarlaya ya: 
,Budandıkça sıklaşan fidanlar, dikenle- buğday ekmelisiniz, yahut ta yazlık ket 
,rini birlbirine .geçirer~ az zamanda ten ekmeğe bırakmalısınız. ~ 
aşılmaz Ve geçilmez hır duvar meyda- r··ı•• L"L- '--!-• .a-1-u •• 1 
• 11 un 11oııcn1CTU11 ~..,a l'O'"n: 
.na getirirler. İşte Glediçya ağacı bu Joira nuulrır1 
·~~tla kullanılan en i~i ağ~çlardan Tarlada kalan tütün kökenlerini ya,. 

/ 

,bıridir. Bazılarının yabanı keçı boynu: tırıp tarlaya gömmek hiç te doğru d~ 
zu dedikleri Glediçya ağacının bıçak~ ğıldir. Bunlar toprakta uzun zaman çüc 
,bi kocaman dikenleri ve pek arsız bır rüyemediklerl gibi tütüne arız olan blı 
,tabiati vardır. Bahçenizin etrafına aça- ta~nm hastalık ve böcülerin de yaşa• 
cağınız bir hendeğin toprağını işleye- masına sebep olurlar. Bunlan toplaJJll 
,rek buraya iki sıra üzerine ve çaprast- yaıkmak, gerçekten çok daha doğru bll 
)ama ell~er santim aralık ile çekirdek hareket olur. 
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,lerini ekmek ilk iştir. Ondan sonra genç Zeytin ağaçlarUICI p,,,.qi nasıl 
fidanların büyümesine i»t sene zarfın- vermeli 1 

te Folaberjer Tiyatrosunda tertip edi
Jep müsabakalarda aramak lazımdır. 
Yanın asra yakın bir zaman evvel 
Fransada başlıyan Güreş hareketi git 
&ide büyük bir alaka uyandırmıya baş
lamış, Parise dünyanm dört bucağın
dan gelen meşhur güreşçiler toplanmış
tı. Peı'k iptidai bir nizamname ile idare 
edilen bu güreşler bugün seyrine ta
hammül edemiyeceğimiz kadar basit 
llıüsabalkalardı. Bu güreşlerin en şaya
nı dikkat ciheti maçlara iştirak eden 
dev cüsseli, hariıkullıde kuvvetli insan 
tiplerinin bir araya toplanması idi. 

Foliberjerde yapılan güreşlerdeki 
lllabdut oyunları aşağı yukarı tesbit 
edebiliriz: Kafakol, kol çekme (Bras 
~ule), Kol kapma, yerde ve ayakta 
ters künde, tek ve çift kapanlar, bizim 
IÜreşçilerin tatbi'k ettikleri göğüs çarp 
lazları, Arpi.n oyunu. Bu basit oyunlar
dan bugünkü parlak tekniğe geç;şte a
mil olan kimlerdir? Bu terakki nasıl 
elde ediknifltir. Bu noktalan meydana 
çıkarmak biz.e hakikatı gösterebilir. 

Vaktile phrimize pim Fin Jandiph ıüretçller bir arada ;da biraz itina etmek kafidir. Her sene Mehmet Sabaner, köyde bu yüzdeıt 
F'i.nlandiyalı (Frimam) dır. Bu zat gü- punu yenmek iddiasından pek uzak yandan ve tepelerinden bir kısım bu- bir münakaşa çıktığını söylüyor, bazı~ 
reşe bel ve kalçalarla oyun almak pren ,bumnmalrta ve bu grupa karşı ~~ çok danarak muntazam büyümelerine ne- ları ağacın dibine vemıetiy bazıları et
sibini koyarak modern güreşin kurucu- muka~et ebniş olmakla tefahur et- ,zaret ediliT. Az zamanda çitiniz mey- rafına vermeli diyorlarmış? Gübrema 
su olmuştur. Bugün minderde gördü- mektedir. dana gelir. Son zamanlarda tesbih ya- herhalde verilmesi lüzumunun unutut• 
ğümüz oyunların mühim bir kısmını Berlinden dönen Fransız Federa~o- pılan çekirdeklerine bu yüzden tohum- madığına sevindim. Bunu vemıek tar• 
kombine eden (Frimam) a Almanlar ,nu Genel Sekz:_eteri Roger Su~rvıel~e cularda rastlanmaz oldu. Maamafih si- zına gelince derim ki; ağacm tamami& 
(Bekannter Erfinder Von Ringkamp- gazet:ye verdigi beyanatta ezcumıe dl- ze bir mikdar gönderilmesini satıcısına le dibine verilen gübre ona lüzumsua 
fgriffen) demektedirler. Bu ~in-yan.ı.: yor kı: . . söyledim. birtakım piçler verdirmeğe sebep o'du. 
na (Kunstringer) ismi venıe YrJO cAmerilkada olduğu gıbı Almanyada • w. ğu gibi istenilen faydayı da tem n et 
Saarla'yı da ilave etmek lbım gelir. da Şimallilerin üstünlüğüne şahit ol- Kabaluın kabalı çelıirtlqı olar mu? mez. Ağacın asıl kökleri gövdenın et 
Flnlandiyalılann bu sahada faal bir duk. Zannımca bu sütundaki Finlandi- Okuyucularımıııdan Bay Necdet ka- rafında olduğuna göre gübreyı dıbın· 

şekilde çalMjlllaları, etraflarındaki. mil- ya hamam1arile elde edilmektedir. ?~- buksuz kabak çekirdeği görmüş cbunu den öteye gömmek, hatta dallarının oy. 
leUeri de fazla alakadar ederek Fınlan reşte birincılik peşinde koşmak ıçın böyle hazırlarlar mı? Yoksa kendisin- !umunca olan sahaya saçıp bellemelr 
diya, İsveç ve Estonyadan mürekkep normal siklet sınıfından bir sımf aşa- den mi kabuksuzdur?> diyor. Evet ken çok daha doğru ve faytlalıdır. 
bir şimal grupu dünya güreş Aleminin ğıda güreşmek lazımdır. Binaenaleyh disinden kabuksuzdur. Çekirdeği ka- Çiftçı Güreş sırf dev cüsseli adamların yap 

tığı bir oyun olmaktan çıkarak jy1 id
ınaıı etm~ çevik sporcuların meşgul ol 
duğu bır spor haline gelince güreşin 
tekniği değişivermiş, güreş bütün dün
yada ehemmiyeti gıtgide artan ve çok 
Sevilen bir spor şubesi olmak istidadt-
111 göstermi~ başlamıştır. Meydana çt
kan modern güreş eski alafranga ile o 
derece fark göstermiŞti ki, yeni tarza 
onu bu hale getiren milletin ismi izafe 
edümiştir. Bugün Şimal memleketle
de (g)Uiğim Rusya, Estonya ve Finlan
dlyada) beynelmilel adı Greko Romen 
olan güreşe (Fransk - Finsk), yanı bi
Zim alafranga dediğimiz güreşe (Frnn
lız - Fin) güreşi ismi verilmektedir. 
192.5 senesinde Stokholmde basılmış ve 
İsveç lisanı üzerine yazılmış olan bir 
rüreş kitabında ayni isim kullanlilr. 

yenilm~hlr ku~~i &ar~ meydana ~y~amak i~p~~~Buza~flam• ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ç~ıştır. nın da en iyi şekli Finlandiya hamam- gureş &leminden silinivennektedir. lı bir çıkışı, Muhafızgucünün i k golü 

Güreşr'yalnız oyundan ibaret farzet- ları ve Karaağaç d~ ile ya~ılan an- Halıbuki Şımal memleketlerinde tat- Bu gol Çankayalılara büyük b r ay. 
mek bu sporu çok basitleştirmek olur. anavı kamçılamak ıle elde edılme~te- bik edilen ve büyük bir bılgi olarak ret verdi. Güç müdafaası boca ıyor. 
Bir güreş müsabakasında yalnız oyun dir. Bundan maada hamamlarda kil°: meytlana çıkmış bulunan idman ve vü Üstüste hücum eden Çankayalı a .. , ni• 
görmek, işin sathını görmek demektir. sunu düşen güreşçiler vücutlarındak.~ cudü hazırlama metotları sayesinde di- hayet beraberliık sayısını yaptıla . 

Güreşi teknik, tak.tik, idman sistemi toksinleri atmış olduklanndan te~efI~ ğer milletlerde tesadüf olarak sivrilen Fakat beraberlikten sonra hücumla-
gibi muhtelif unsurlardan mürekkep sü cıldi arıtmakta ve daha devamıı b.r kabiliyetler şimalde muntazam ve e - rmın arkasını kesmiyorlar. işte ıkinci 
bir msele olarak ele aknak lazım gelir. ceht sarfı.na imkin basıl olmaktadır. min bir surette yetiştirilmektedir. ,gollerini de attılar. Ve ilk devre ı - ı. 
Bugün Finlandiya Güreş tarzını benim Faıkat mesele yalnız hamamlarla bit Maksat yüksek kabiliyetli fakat, me- ,Çankayanın üstünlüğüyle nihaydlen ~ 
semiş olan şimalliler dünyanın en par- mez. Antrenörler, çalışma metodları, todu olmıyan bir adam peşinde koş- di. 
lak güreş takımlarını yetiş~innektedir- minder üzerinde hasım değiştirerek sa- mak değil, senelerden beri üstünliiğünü İkinci devrede oyun fevkalade sert 
ler. 1923 senesinden beri Isveçte çalı- atlerce çalışmak gibi usuller de vardır. ispat etmiş bir sistemi, arkasında bu ,başladı. Çankaya soldan, Muhafızgüctı 

Kitabın kabında (Den Moderna Brot
tninglronst.en - Larebok 1 - Fransk -
Fiıısk Och Fribrottning) yazılıdır. Ter 
eümesi: (Modern güreş sanatı - Fran
ıız - Fin ve ser'b~t güreş bilgi kitabı). 

FinlandiyaWann güreşe sarfettikle
ri himmet neticesinde gürş tarzında 
pek büyük bir değişiklik meydana gel
nıiştir. 

Eski güreş usulünde hasmı yenmek 
için onu ezerek veya belinden kavraya
l'ak müvazenesini bozmaktan başka bir 
fekil bilimneMi. 

Modem güreşin oyunları ise vücu
dün ammi çevikliğine, bilhassa belin 
90k müteharrik olmasına istinat eder. 
Hasmın sıkletini kendi vücudüne isti-
nat ettirerek, veya merkezi sikletini 
h.ıçasına getirerek hasmı havada çe
"iımek, köprüler, burgu gibi güreşin 
esasını teşkil eden oyunlar hep Şimal:i 
ve hususile Finlandiyalı güreşç,ilerin 
• tabir caiz ise _ icat ettikleri oyunlar
dır. 

Bugün şu veya bu isim verilmekte o
lan -gı.ireş oyunlarının asılların
da bu oyunları kombine eden 
sporcuların isimlerini buluruz. Bil
farz salto ve suples dediğimiz 
oyunlara Linden ismi verilmiştir. Zira 
bu oyunu Linden ismindeki güreşçi icat 
&tıniştir. Tek ve çift kapanların ismi 
~ ve 'ift Nelsondur. Friman kafako
lu, Soorela kol kapması ... 
Güreş tekniğinde en büyük devrimi 

)'apan güreş mühendisi ismi verilen 

şan Finlandiyalı antrenör Robert Ok- Olimpiyatlarda metot farklannı gö- kadar senelik tecrübesi ve mazisi olan ,sağdan hücum ediyorlar. 
sa kendi memleketinde tatbik edilen rebilmeye muvaffak olan bu Fransız bir metodu kavrayabilmektir. . Güç a'kınları daha müessir. Gene sal 
us'uııer sayesinde kuvvetli İsveç ~r<:ş idarecisi de Fin ve Şimal metotiunun Şimal güreşi, şimal güreş metodu bu dan büyük bi~ ~üratle ~layan Güç a• 
çilerini, Finlarui~lıları .. yen~~ıe. ?ır üstünlüğüne işaret ederek bizim yap - gün dünya güreşçiliğinde hakim olan )nnlarında~ hırı beraberlık sayısını 91• 
hale g~im:1iş~r. .. nya gureş. em.n- tığımız gibi bu metotları inkir etmek usuldür. Bu usul masajı, jimnastiği, o- .kardı. Vazıyet 2 - 2· 
de vakıtıle ısını ~~!enmiş olan bu Fın- değil, memleketine muvaffak olıruık yun tarzı ve takıtiği ile büyük bir var- ,.°!'1~wı. bundan ~~rası Ç~k yanıır 
landiyalı antrenorun son aylarda has- için hangi yoldan gidilmesi lizım ge1- lıktır. Öyle bir varlıktır ki kendi üstün- )ıa~ıyetı altına gırdi. Ve muk mmel 
talanması İsveçte derin bir teessür u- diğini gıöstemıektedir. lüğünü bütün dünyaya fiilen ispat et- ,hır hucum ~~~a Çankayalı .. Ne~C 
yandırmıştır. En yüksek güreş tekniğini temsil e- m~ ve etmektedir. takımına galıbıyetı veren golu guzel 
Şimal güreşçil~r~n~ mü~adele t~r~- den şimal grupu ve bunların içinde Fin Seyfi Cenap 1bir kafa vuruşile yaptı. Bu suretle Ça11 

lan, onların yetlştın1me sıstemlerının landiya çOk e6ki bir idman, teknik ve .Uya haklı ve temiz bia galibiyet kazan 
bir netıicesidir. Şimalli güreşçiler yu- taktik an 'anesine maliktir. Nasıl ki bir mış oldu. 
muşak, can~ı ve Y.ay gibi e~a~tiki ~da- ~k millerlerde iyi futbol oynanması- Ankarada Gençlerbirliii - Kınkkale ma~ı 
le ya~n Fin~.and~ya masa31 ıle, vuc~- na rağmen İngiltere bu sahada en kuv Büyük maçtan evvel yapılan Gençler 
da, mınder UZJennde hayran kaldıgı- vclli teknisyenleri yetiştiren bir millet heyecanlı maçlar )>irli~ - Kırıkkale maçını, Genç erbirU 
mız çevikıliği veren hususi j~tikl~ olarak sayılıyorsa, Finlandiyalılar da ji 8 - O giıbi büyük bir farkla kazan· 
ve Fi°:1~i~~ ~rı sayesınde gu güreş şOOretlerini güreşte muhafaza et yapıldı dı. 
reştekı ustunlüklennı muhafaza et- mektedirler. O derecede ki sporla iler-
mektedirler. le111iş olan bütün memleketler antre-

(Olimpia - Zeitemg) gazetesi dünya nörlerini Finlandiya güreşçileri arasın
müsabakalarına yenilmez takımlarını dan seçmektedirler. 
çıkaran Şimallilerden ezcümle şöyle 
bahsetmektedirler. 

Güreşte tecrübesi az olanlar için gö-

Çankaya, Gençler Birliği, Altm
ordu galip geldiler. Sorgun ava 

Altmordu • Deminpor 

Bu maçta Altınordunun üstünlüii\ 
baştan sona kadar devam etti. V Al· 
tınordulular .5 - 2 galip geldiler. 

SeliıD Tncmı rülmesi zıor fakat müsabakanın bütün tertip edildi 
Olimpiyat güreş müsabakalarının ne n&h. \Ul. u te .. şkil ~ en esaslı b.ilgi tak .. - Ankara, 23 (Hususi) - Bu hafta An- An karada sorgun avı 

tayici gömen geçirilecek olursa Olim- G Tabi i) t ... _ l 
piyat galiplerinin listesinde, bilhassa tıkti:. <. ureş . Y~ . · ~~ şıma gu- ,kara spor hayatı çıok canlı idi. Bir ta- Muhafızgücü dün bir sürgün avı ter .. 
Finlandiya ve İsveçlilerden mürekkep reşçılerı, ayn bır ~ıl.gı halme soktuk- ,raftan at koşuları, diğer taraftan fut- tip etti. Bu av eğlencesine 90 kadar atlı 
olmak üzere 25 Şirnalliye mukabil di- l~rı-, bu metot ~yesın~ her zaman ga- bol maçları yapıldı. Günün en mühim iŞtirak etti. Saat 1 O da Ak.köprü civarın. 
ğer milletlerden ancak 7 kişinin ismi- lıp gelmek~edırler. G.ur~te. kazanmak ,karşılaşması Çankaya ile Muhafızgücü da toplanmış atlılara Muhafızgücn Ka .. 
ni görebiMriz. Biz buna hayret euniyo- tekniıkten zıyade taktik iledir. firasında yapıldı. He~n hemen ayni ,mutanı İlyas Tekçe hayvana bini!{n i . 
ruz ve bunu ı ı inci Berlin olimpiyat- Bu da şimal metodudur. Bu metot kuvvette olan bu iki takım milli küme- tizamı ve faydaları hakkında kı a b ı 
larında aynen görüyoruz. Şimalli gü- minder üzerinde kendini gösterir. Bu pe yer alabılrnek için bütün gayretleri- pıüsahabe yaptı. 
reşçiler, bugün hasımlarını pek bariz bilgiye vakıf olmıyan milletler şimalli ni sarfettiler. Ankaralılara hakıkaten tık hareket dört nalla başladı. Av sa· 
bir şekilde ye~lerdir. Fakat burada hasımlarının karşısında daima mağlup müstesrıa b.i~. SJ>?r ze~ ve~ler. Ma~, hasının şimaline kadar dört nal devam 
biz Almanlara düşen bir memnuniyet olmaya mahkUm kalmışlardır. hakem Refıgın idaresinde mumtaz bır etti. Orada köpekler avı çıkardılaı. Fa
ciheti vardır. O da bütün milletlere na- Bazı milletlerden fevkalade bir ka- seyirci kitlesi önün~e sonuna kadar he- kat avın ya'kalanması pek kısa ürdü
zaran Şimallilere daha iyi day.anabi!- biliyet çıkararak birkaç sene kendi bay yecanlı cereyan ettı. ğu ıçın ıdmana devam edilerek koşu 
miş olmamızdır. rağını beynelmilel güreş sahalarında İlk dakikalarda ÇankayaWar b"raz orman ç ft gıne kadar dört nal iızeri· 

Görülüyor ki bugün güreşte üçüncü temsil etmekte ise de muvaffakıyeti ge tutuk. Hücumları sağlı sollu Güç mu- ne devam etti. Biniciler orada · stıra· 
derecede bir varlık sayılan Almanya niş bir bilgi ve tecrübe an'anesine isti- )'ıacimleri yapıyor. hat ettiler. Bu suret.le Muhafızg ı ılk. 
bile dünya güreşçiliğinde hors serie di-ı nat etmedi~ için bu parlak güreşçi ya- Bu gayret nihayet 1.5nci dakıkad:ı tesi binicilik hareketile mevsimi açmı1 ot. 
ye bir mevki verilmiş olan Şimal gru- şını geçirdikten IOl1ra o milletin ismi rini pterdi. Çankaya kalecisinin bata dıı 



12 Sayfa 

Halı yerine çul 
• 

Bir sahtekarlıkla sigorta şirketinden 14 bin lngiıiz 
lirası almak isteyen Agop Abalyan mahkum oldu, 

fakat cezasını çekmiyecek 

SON POSTA 

Her gün 
Almanya, Japonya, 
İtalya anlaşması 

·--- Yazan: l\fuhittin Birgen 

Tarihten 
Yapraklar 

( Baştarafı 8 inci sayfada ) 
Sofu Mehmetle cellatlar aldırmıyor-

lkinciteşrin 25 ~ 

Başvekil ve 
Hariciye Vekili 
Partide 

lardı. Deli İbrahim Şeyhislama döndü: ı•zahaf Verdz•ler 
- Bak Abdürrahim, Yusuf Paşa se-

nin ne fitneci olduğunu söylemiş ve öl 
dürmemi atvsiye etmişti. Ben o zaman (Baştarafı 1 inci sayfada) 
onu dinlemedim. Allahın kitabı ic:::te e- Parti Grubunda 

Bas tarafı 2 inci sayfada) ~ K 
~ b 1 · · limdedir. Beni ne hakla öldürürsünüz!. Ankara 24 (A.A.) - C. H. P. a• 

mesi ıçm dünya münase et ermın ~ 
Sofu Mehmet Paşa Cellat Aliye çı - mutay grubu bugün 24/11/93() öggrup toplanmaması ve milletlerin mün. 

ferit yaşamaları lazımdır. Halbuki, bü- kıştı : leden sonra Trabzon Saylavı Hasarı 
Ağır ceza mahkemesinde görül- larda gezen Şükrü isminde bir gencin tün milletler de bunun aksine olarak - Tiz, işin bitirin! Söyletmeyin!.. Saka'nın Başkanlığında toplandı. 

mekte olan Agop Abalyan'a ait sah- muhakemesine bakılmıştır. Şükrü üze- birbirlerile bağlanıyorlar. Böyle bir - .Kara Ali kemendi attı. İpin bir u- Dış işleri Bakanı Dr. Axas lskende--
_tekarlık davası bitmiş ve karar tefhim rindeki subay elbisesile suçlu mevkii- birlerine bağlanan irili ufaklı milletler, cundan o, diğer ucundan Ali çekti. Bir run :ve Antakya meselesinin ne tarzda 
olunmuştur. ne ~çtiği zaman herkes onun hak.ika- toplu bir kuvvet halinde hareket et- zamanlar Topkapı sarayında nice vezir yürüdüğü hakkında Partiye maluınat 

Suçlu Agop Abalyan son söz ola- ten bir zabit olduğunu zannetmişti. tikleri zaman İngiltere, tasavvur etti - leri boğduran affişahm kendisi de ~im- arzetti ve muhtelif hatiplerin sualleri• 
h ak di ayni yerde ve ayni ellerle bo{,rduru- 1 . ahl d' 

rak şunları söylemis, tir: Hakim sahte zabiti sorguya çekti, Şük- ği hakem ve atta h im ro- 1 d ne cevap ar ve ız ar ver ı. 
32 lünü oynıyamaz. Uzun zaman uyor u. k ı l l .. 

- Ben piyasada 30 senelik bir tile- rü yaşında ve Kayserli olduğunu Küçük Padişah ise sarayın Harem .. s .. uıı dan soma Baş:e i smet .. noe·· 
·· 1 d'kt bu siya.c;eti takip etmiş o - l k 1 uz 

carım. Böyle bir s,eye tene,zzül etmem. soy e 1 en sonra: . . dairesinde iç oğlanlarının yaptıkları nu soz a ara mese enın cereyanı 
P ı~ f d S lan İ.n.gütere, Milletler Cemiyetinin . d . ah b l Böyle bir s,ey vaki <legvildir. Benim na- - osta 0te~~a memuru ı ım. on- maskaralıkları, oyunları seyrediyor, rın e ayrıca ız atta u un.muştur. vücuda getirdiği perişan birliğin yanı-

sıl bir insan olduğumu tahkik edebilir- ra yedek subay okuluna aldılar. Ora- başında da onun ruhuna muha- kahkahalar atıyordu. Vaktile bir süt * 
da bir sene iki ay hapse mahkum ol- ninenin "'Ocugu~ nu severken küçük Meh İskenderun, 24 (Hususi muhabiri" lif olarak bir takım blokların teşekki.U -s sınız. 

dum. Bu ayın on dokuzunda mahku- etmekte olduguv nu gördügvu .. ve bunla • medi bacağından tutup havuza fırlatan mizden) - Müntehibi sanilerden ba• 
Bundan sonra reis mahkemenin bit- b b t h t r k d ? I f b 1 d ~ habc l · miyetim bitti. 5 gün evvel serbest kal- rın teşekkülüne mani olamadığı iç.in _ a ası za en mer ame e ayı mıy ı. zı arının isti aya as a ıgı r erı ta· 

tfği~i bildirmiş, on dakikalık bir mü- dım. Balatta oturuyordum. Şehzade dir ki bir zamandanıberi o da dost teda- Üçüncü padişahtan sonra Osmanlı sa hakkuk etmektedir., Bazı hainleYin tah~ 
zakereden sonra karar okunmuştur. basındaki fotoğrafhanede resim çıkar- rikine ehemmiyet vermeğe başlam1ş rayında, bazı küç~k istisnalardan l-~ş~ rikatına uyaralc yanlış propagandasına 
Bu kararda ihracat tüccarı Agop Abal- m~k için bu eEbiseleri giydim. Fatihde ve, Fransızların, dedikleri gibi, ediş- dka, ana, bab~~' ,evlat, v~ kardeş sevgısı a~t olarak reye iştirak eden Akalliyet• 
yanın, Lazari ismindeki adamı vasıt~- arkadaşım subay Semihe rastgeldim. lerine kadar silahlanmanın• yolunu enilen şey ~aımamıştı · lerde de nedamet hisleri belirmekte· 
sile Londraya sevkettiği halıları bir si- B . b't l d ~ b'ld·~· . . . tutmuştur. Turan Can dir. Reye iştirak etmiA olanlardan ba" . enırn za ı oma ıgımı ı ıgı ıçın 1- T 

il'Orla kumpanyasına 14,000 lngiliz li- · I d V l' h b d' Muhittin Birgen B zıları Sancak vatanperverlerine mtıra .. 
1" • • • sı ana ı. e po ıse a er ver ı. ir tavuk hırsızhg"' ı 
rasına sigorta ettırdığı, fakat balyalar ' R ak caat ederek emirlerine amade o,duk" 
Lotus vapuruna bindirilmeden evvel - esmi ne yapac tın~ • Çekoslovakyada bı·rçok 

l • J larını bildirmişlerdir. 
irlerindeki halılar alınarak yerlerine Suçlu yutkundu, ve yavaşça şun- zmzr en h. l · l yik1 D Edi ":'~ 1 ı di şe ır en a tüst etti Taz · er evam yar 
Çul dolduru1mus, tu. Gümrükten men•e arı söy e . : 1 24 (H --'- -·h· · 

T •ı [ Baştarah 6 ıncı sayfada J akenderun, ususi muna ırı· 
sahadetnamelerinin hakikata mutabık - Zabit elbisesile bir resim çıkar- Ro··ıµorfaı 1 ar d ) ı ~ b ~L ' 'J «Doktor Przek kesfettiği ilacın miz en - ntına ata iştir• etmiyen· 
olarak çıkarıldığını, yani menşe şaha- makta hevesim vardı. Hatıra olsun di- • 1 · · bak al d fat r 

( B f 9 f d ) reklamını yapmak için halkı korkunç erın vergı ay arını e en ve .. 
detnamesine malın çul diye yazdırılde- ye. · aştara 1 uncu say 8 a _1 ıJt l k dır 

tehlikelerle karşı karşıya kaldığı hissini mCferi için tazyiıcıer yapı ma ta • 
ğı fakat sigortaya ibraz edilmeden ev- Hadisenin şahidi yoktu. Müddeiu- Dedi. Ben acının ne demek olduğu- veren neşriyat yaptırmıştır. Ortalıkta- Sürgünden Avdet &imler .. 
vel menşe şahadetnamelerindeki e<çul» mumiye söz verildi, müddeiumumi nu o gece o zatın karşısındı;t öğrendim. ki dedikodular hala yatıAtırılamamış- Antakya 24 (Hususi mubabırı· 
kelimesi ofordla silinerek yerine «ha- maznunun askerlikle ilişiği olup olma- - Yalan mı söylemiş. Ömrümüzün T ) f h b ak · '-

1 bo l d v ·1 · · ? tır. Herkes korku içinde yA..qamaktadır. mizd.en - nti a atta 81 cepne1rı1 • 
im kelimesi yazıldıgwı, bilahare çul dığının taıhkikini istedi. yarısını doktor ara rç u egı mıyız. " l ki d d 1 ah 

b b .. t.. .. .. .. ·· on Binaenaleyh bu 9 urundan dolayı tec- tutmuş odu arın an o ayı m a ı 
denklerinin Londraya gideceg~ i yerde Mahkeme de bu talebi kabul ede- - Evet azan u un omrumuzn - " 

1 bo 1 Fakat lardan her ziyesini isterim.>> hükumet tarafından Humus ve HaleP" 
Marsilyaya gönderildig~ i ve sigortaya rek yedek subay okuluna tezkere ya- ara rç uyuz. on b 

hangi birine değil. Çünkü ertesi gün Doktor basına gelen bu dertler üze- de hapis edilenler ser est bırakılmış .. 
mü~acaat edilerek eşyanın kayboldu- zılmasına ve Şükrünün askerlikle ili- b k bir doktor kızıma bi:'r merhem rine gazeteler~ bir makale yazarak şu lardır. Sürgünden avdet edenler halk 
ğu söylenmek suretile sigorta bedeli- şiği olup olmadığının sorulmasına ka- v~: ve üç günde iyi etti. cevabı vermiştir: tarafından tezahüratla karşılanmıf fa" 
ni~ :eril?1esinin. iste~ildiği t~srih edil- rar verdi. Maıhkeme iki gün sonray~ · _ Hangi yazıları beğenirsiniz? «Ben beşeriyetin başına çöken dert- kat hiç ~ir ~adise çıkmamıştır. Kapa" 
mıştır. Sıgorta şırketı yaptıgı ara~tır- bırakıldı. _ Başmakaleleri hiç sevmem. Kı - !erin hir tanesine karşı iJaç ararken nan kız lısesı de açılmıştır. 
Mq neticesinde denkleri Marsilya güm- . Bir adam müşahede altına ,sa, fakat çok manalı, nükteli, imalt, ta- hırsızlar, zehirlenmiş olan tavuklarıml Hudut Haricinde ... Bulunan~. . 
rüğünde bulunmuııı ve denkler açıldıgvı rı'zli yazılara bayılırım. h Adana 2" (Hususı muhabınmız .. 

T 1 çaldılar, alkı böyle zehirli tavukları ':I: 

zaman içlerinde halı yerine çul olduğu a macak Tevekkeli insanın en çok sevdiği a - yemekten vıkaye etmek için ikaz ede- den) - İntihabatta göaterilen tazyik 
anlaşılmıştır. Şerif oğlu Ali isminde bir şali.ıs dam kendine benziye~iş!.. yim derken karşımda tavukçularla yüzünden firara medbur olanlardan 

Uzun zamandanberi devam eden Bergama müddeiumumiliğinden şeh- , . M~~t. Çına~. nasıl bır eser yazmak müddeiumumiyi buldum. Kimse hır- bazıları başka memleket toprakların .. 
mahkemede ıbütün deliller hadisenin rimize sevkedilmiştir. Ali bir suçtan ıstedig_mı de şoyle anlattı: sızlarla meşgul olmuyor, herkes be- dadırlar. Bu me~~nda bir çok vatan~ 
vukuunu kat'ileştirmiş ve maznunun dolayı Bergamada yakalanmıs, fakat bedd'Ö~ledbedir·vr:>m~b~ ki, Cednab Şeha-t nimle uğraşıyor ... Biz iyilik edelim de- perverle~ ~sayılabılır. Ant~y~ ara" 

d f 1 d 1 . A • .. • • ının ıgı gı ı, ucun a cenne d ıı- d b t tıl t nın~ 
mü a aa arı vari görü ememiştir. orada cınnet alametlerı gostermış, bu- d' lm armaz bile kılmıyacak 

0
_ dik fakat herkes bana hücum etme- sın a mı ı avaya mer u ıye e a 

Maznunun hare.Keti 8igorta şirketine nun üzerine tıbbı adlice muayenesi i- ~:: ::anlı:;r~nn bütün kirli çamaşırla _ ge başladı ... » mış olan Edip de hudut haricinde bu· 
karşı sahtekarlık mahiyetinde oldu- çin İstanbula sevkedilmiştir. İstanbul ·,rını, örtbas edilen taraflarını, koyu 1 _ * lu11rnaktadır · 
ğundan 1 sene hapsine karar veril- müddeiumumiliği Aliyi tıbbı adliye larındaki haçları, ağızlarındaki bakla- Şimdi bu zehirli tavuklar meselesi Trablus Şamda Kanlı Ça:rpıpnalar 
miştir. Fakat suç af kanunundan ev· sevketmiştir. Jarı dökeyim. bütün Çekoslovakyanın diline düşmüs Antakya 24 (Hususi) - Trahluı 
vel işlendiği için Agop Abalyan ceza- Hamal dövmenin cezası . Bunu bir avukat yazamazsa kim ya- ve mesele tıb aleminden hukuk al; Şamda Araplarla hükumet kuvvetleri 
sın ı çekmiyecektir. ,zar? mine intikal etmiş imiş. Doktorun bu arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. 

Subay olmadığı halde 
Üniformayla gezen 
Adam mahkemeye 
Verildi 

Dün dördüncü asliye mahkemesin
de subay üniforması giyerek sokak-

Ali isminde bir adam hamal Mus- Kadircan Kaflı türlü neşriyat yaparak tavukçuları Her iki taraftan da bir hayli ölü ve ya-
tafaya çarşıdan aldığı bir konsolu ve- .............................................................. mutazarrır etmeğe hakkı var mıydı, ralı vardır· 
rerek evine götürmesini söylemiş ve tir. Hadisenin muhakemesi 3 üncü yok muydu? meselesi mevzuubahs o-
kendisi de peşinden yürümeğe başla- sulh ceza mahkemesinde yapılmıştır. luyor, ve iş neticelenemiyormuş. 
mıştır. Mustafa yolda konsolu düşür- Mihran ve Murtazanın şahadetile ve Hadise sıhıhiye nezaretinin, nazarı 
müş ve tahtasını çatlatmıştır. Bunun doktor raporile suç sabit görüldüğün- dikkatini celbettiği için toplanan bir 
üzerine asabileşen Ali, Mustafayı den Alinin 1 ay hapsine ve derhal tev· komisyon da ayrıca işi tetkik etme~ 
yumrukla dövmüş ve gözünü şişirmiş- kifine karar verilmiştir. koyulmuş. 

------
Eski Bulgar Başvekilinin seyahatı 

Belgrat, 24 (A.A.) - Eski Bulgaı 
Başvekili Çankof dün tayyare ile bu
raya gelmiş ve Stoyadiınoviç tarafın· 
dan kabul edilımiştir. Bugün Berlin~ 
hareket edecektir. 

di ... Sözlerinde, hareketlerinde, hatta - Ne yaptım Mualla? Niçin seni bağlıyan küçk bir peri kızına benziyor· 
çalışmasında hile bir gevşeklik, bir düş- benden ayrılmağa mecbur ettim? Bel- du. 
künlük görülüyordu. ki de sen beni bırakmasaydın ben her lşte şimdi Mualla bilmeden ve anla 

Onu yakından tanıyanlar: şeye rağmen senden ayrılmıyacak .. madan bu peri kızının sarayını yıkmak 
- Ekrem Taylan ihtiyarlıyor. İş a- tım. üzereydi. 

!eminin kurdu artık kuvvetten düşü - ince ve yüksek Muallanm yerini - Babacığım, bana darıldın mı? 

Yazanı Muazzez Ta hain Berkand 

yor .. eskiden ele avuca stğmıyan, bir zengin fakat kaba ve tahsilsiz bir ka • Artık beni hiç mi öpmiyeceksin~ 
düzüye dünyanın dört: ucunu dolaşan dırım doldurması kabil miydi? Mualla- Gündüzleri bürosunda çalışırken 
adam yoruldu .. düştü. Bakınız, bir kaç nın mektebinde hisleri her gün biraz küçük kızının ince, sesi onu rahat bı • 

Bu mücadelede ikimiz de ölünceye! edebildiği bu güç vaziyet, günler ve ay içinde saçı ne kadar ağardı.·· di - daha incelmiş olan Ekrem için bu ye- rakmıyor, gece de Muallamn hayali 
kadar devam edeceğiz sanıyordum? ı a~lar geçtikce onu hırpalıyor, harab e- yorlar. . . . " . ni hayat büyük bir işkence olmuş ve gözün önüru:len gitmiyor, sesi kulağın .. 
Fakat ben kağıtlarım e1imde odadan dıyor. Hayır Ekrem ıhtıyarlamadı; bılakıs buna uzun zaman alışamamış, evin - da bir düzüye uğulduyordu: 
çıkacağım sırada gene onun tatlılaşan Ona koşmak, bağırmak, yalvarmak kalbi her zamandan daha genç duy # den uzakta yaşamıştı. - Berline gidecek mektublan im · 
sesi benliğimi ateş gibi yaktı: istiyor: gularla dolu... Fakat kendine hakim Fakat sonra Güzin gelmiş, ince, se- zaladmız mı efendim? 

- Bu sabah.ki yağmurdan üşümüş - Mualla, artık hu acı işkenceye değil artık .. ıztırab çekiyor ve bu ıztı- vimli yüzlü Güzin, babasının yalnız - Şu fransızca tercümeleri Mösyf 
olacaksınız? Bir iki defa öksürdü • ni}ıayet veri Bir şey yap, bir şey sÖy· rabına gömülüyor. ve kırık ömrünü doldurmuş, onu evi~ Marşale göstermiştim, bir defa da si .. 
ğünüzü duydum. Eski aile doktoru _ l le .... Aramızdaki bu aşılmaz yabancı- Hatta sevgili kızı Güzini bile ihmal ne bağlamıştı. zin görmenizi istedi. 
nuzun ufak bir tavsiyesini hoş görü -1 lık uçurumu kalksın artık. Hiç olmaz- edecek kadar kendi samimi acısı bü - Artık hayatta başka emeli yoktu: - Sizi, Ankaradan aradılar .. saat 
nüz Bayan ve bir sıcak çay veya ıhla- sa bana dostluğunu ver! Hiç olmazsa tün varlığını kavradı. Onu büyütmek, onu yüksek bir kız o- dörtte tekrar telefon edeceklerini söy· 
mm içiniz. hana, beni gören, beni tanıyan gözler- - Baba beni sevmiyor musun? Se- larak yetiştirmek için bütün kuvve - 1ediler. 

Niçin bunları söyledin Ekrem? Ni
çin bana geçmiş günleri, o günlerin 
unutmak istediğim sıcaklığını hatırla
tan sesinle bana eskilerden konuştun? 
Bunları söylerken senin gözlerin .. se
nin sesin de ya~lı idi. 

Yazık ettin bize! 

* 

le bak! Karşım.da her gün sabahtan ak- ni öpüyorum da yüzüme bile bakını - tile ve şefkatile uğraşıyordu. Kaybet-
şarua kadar gidip gelen, okuyan ve ya- yor.sun... tiği Muallayı yeniden kendi yaratmış Mualla, Mualla .. yüzünün bu ağır. 
zan kadından bir çalışma heykeli de - Kızının gözlerindeki şikayeti gör - gibi, Güzini büyütürken küçük Mual- bu yabancı maskesini at artık... Be • 
ğil, etten ve kemikten bir insan oldu- memek için kaçıyor, evinden kaçıyor ... layı yeniden kendi yaratmış gibi, Gü- nimle konuşurken gözlerini kaldırl 
ğunu anlıyayım.. Dünyadan kaçmak istiyor. zini büyütürken küçük Muallayı ha - Onları görmek istiyorum. Seneler var 

Bir tarafta genç ve güzel Mualla.. tırlJ.yor ve büyüdüğü zaman onun Mu- ki onların ışığını hayatımda duymuyo· 
Muallayı yeniden bulahberi umu - bir tarafta da küçük Güzin. allaya benziyeceğini umuy?rdu. rum .. onların hasreti artık içimi kavu· 

mt hayatında, hatta yazıhane haricin- Hain bir tesadüf olarak Güzin de ruyor. Bir defa seni bulduktan sonra 
deki yaşayışında bile büyük değişiklik- Daha evlendikten bir kaç ay sonra Mualla gibi esmer yüzlü. siyah saçlı senın uzaklığına tahammül edemiyo .. 

Ebem çok muztariptir. 
lrnv~ ~tli kadın sinirlerinin 

Muallanın ler olmuştu. Artık eski şen, alaycı ve Ekrem yaptığı çirkin pazarlıkta ne de- idi ve esmer yüzile, siyah kirpiklerile rum. 
tahammül [kendine güvenen mağrur adam değil- rece yanılmış olduğunu anlamıştı. bahasının kalbini tamaınile kendisine (Arkası var) 
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-------L,lttihad ve Terakk ide on sene ı-------"""': 
İkinci kısım No. 6 

HARBİNE NASIL c·noiK 1 
,--- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Avrupanın birkaç hududunda birden 
toplar patlarken bizde de davullar 

seferberlik ilin ediyordu 
lık hamlede Enver Paşa ve Erkanı Harbiyesini teşkil eden arkadaşları harbe 
biran evvel iştirak taraftarı göründü.ler. Çünkü Almanyanın kuvvetine inanıyorlardı 

ve muzafferiyet kazanından kana kana çorba içeceklerini sanıyorlardı 
«- Siz ve biz ve bizimle beraber 

Avusturya, bu harbin yegane kahra -
tnanlarıyız. Şu manada ki harb bizlerin 
aleyhimize açılmıştıT. Almanlar galib 
de olsa, mağlub da olsa gene Alman -
~adır. İki vilayet kaybeder, bir müddet 
ıçin dünyadaki nüfuzu kırılır, fakat 
&ene Almanya olarak kalır. Mağlub o
lursak, siz de, biz de, Avusturya da, 
ı>anslavizm tarafından parça parça edi 
leceğiz. Almanya için dava bir dünya 
8İYaset i davasıdır . Bizim iç.in ise ya -
~arnak ve yahud ya~amamak mesele -
Bİ, Almanya, İngiltere ile, Avustur -
Ya - Macaristanla , Türkiye de Çarlıkla 
harbediyorlar. Fıransa bu haı1bde hiç 
hir taraf için baş düşman değ.ildir.» 

au sözler çok doğru idi. Avustur ~ 
hayı bfımem, fakat, Macaristan bugün 
ala varsa bu, Çarlığın devrilmiş ol -

?nası sayesinde mümkün olmuştur. Ni
tekim Türkiye de kurtuluşunu aynı se
be'be borçludur. Panslavizm tehlikesini 
~U.Ynıakta Macarlar belki de bizden da-
a h assas idiler ve zaten Saray-Bosna 

8Uikasdini müteak.ıb Sırplara karşı şid
detli davranmayı ve hatta harbetmeği 
daha ziyade Macarla r istediler. Onları 
Almanlara yaklaştıran hangi tarih ha
teketi idiyse Türkiyeyi de Alman itti
fakına sevkeden sebeb o idi. 

Bu kanaatim hiç deği~medi. 
-3-

Seferberlik 

General Von Winckler ile bir arada.Enver Paşa 1916 Eylfilünde Selanikte 

bir kaç hududunda birden toplar pat- ven Türk, Alman kuvvetinin kendisi 
larken bizde de davullar seferberlik ilan ile beraber olduğunu da hissettiği za-
ediyordu. man artık hiç bir şeyden korkmuyor-

0 zamanki ruhi halet du. O nda nefsine karşı duyduğu tari

Harbden, mücadeleden bıkıp usan
mış olmasına rağmen memleket bu se-

hi itimad avdet etmişti. 
Başka sebebler de vardı : Fon Z an -

ders 'in riyaset ettiği Alman askeri he-
ferberliği ne yorgunluk ve ne de yeisle . k b' . . . . 
k l d M lek k 1

. . . yetı , sı ı ır propagandaya gırısmıstı. 
arsı a ı. « em et» e ırnesının A l b k 1 .' ld, ' . . . ll k manyanın şu ve u uvvet en 0 u-

yerine «Türk» kelımesını ku anma w .. 1 b '" 1 k h b' k 
dah

- ·d w l gunu, şoy e v e oy e yapara ar ı ı-

a ogru o ur. . b ' d b ' · w · · .. ı · · l 
M l k k

.. ..
1 

.. l sa ır zaman a ıtırecegını soy uyor ar 
A M . k " "k S eme et o zaman uçu muş o • b .. I Al k ,. k " I .. .. V'usturya • acarıstan uçu ır- k.l b b .. d h .. T·· k l ve u soz er, man as erı u turune 

bist w b ' .. t, . • ma a era er ıçın e enuz ur o mı- k l . . d d b ' . k ana agır ır uıtımatom verıyor. b" "k b ' ki I d H lb uvvet e ıtıma e en ızım as eri un-
'flusya buna derhal seferberlikle muka- yk~n fuybu ı· w ~r f t ed ' yaşbı!or uek. k~l u- surİarımız tarafından da etrafa yayılı-
beı ed' H b . · F ı se er er ıgı e en ıce ır tev u ve d 

e ıyor. ar ıstemıyen ransa k h b' d .1 k I yor u . 
diplonıasisi son bir hamle yapıyor ; a rakmT~cka 'dı~ Tuyibgul ı e b arhşı ıby~~ Müteakib haftalarda bu fikir, yavas 
bu p b .. . d . •w• anca ur ı ı. raı usgar ar mı A•ı l ki b be k ' , eters urg uzerın e ıcra ettıgı taz- k b k kad .. ,. l yavaş zaı o ma a era r mer ezi 
l'dda had>a mani olmak tecrübesidir. ay Tet.r:ıke tBenlko h arb.m.utkeezbzı 0 mkı- devletlerin ve bilhassa Almanyanın 
St b' k l Ça .. d' yaq ur a an ar. mı ay etme - k . k . . d h ' . r ıstan ra ı ra muracaat e ıyor. k .. . l uvvetıne arşı ıtıma ıssı, ne 0 va-
,..._ S b ' iid-L-- .. . ten ço muteessır o muştu. k' d d b' -rar, ır ıstanın m CU"'cuwını uzerıne s· h . . k r 1 . ıt ve ne e on an sonra, uzun ır za-
aldıktan sonra, Rusya Avusturya - Ma~ d ıyaset sa Inedsının u bıs.lehrın - man hiç sarsılmamıştır. 
,.~ . ..1. bazı kt e geçen sey er en ve ı assa T" ki . b" .. bakal d 
-.qtıstan u tımatomunun no a .. B lk h b.' d T'· k' . ur erın utun ta arı arasın a 
la.. . al .1 f b l'k a an arı ın en sonra ur ıyenın k d' . . h.i . b . d 
•tnın gerı ınması şartrıe se er er ı w d w I . d . en ısını ssettıren ı u emnıyet e yu-
~ . . . l !b'l w. • .. 1.. ugra ıgı pans avıst taarruzunun erın k d .. ..1.. 1. d O 
-·~nının gerı a ına; ı ecegını soy uyor. h d fi . d k d . . h b d l ar an suzu up ge ıyor u: zaman-
B.. ~~ ı, .. F d' l e e erın en pe e 1yı a er ar o - l k ,. b' . l ak lAkk' 

'4 son yumu'i"""'" soz, ransız ıp oma- w b" .. 'h' d ar as en ır otorıte o ar te a ı e-
ai · : u_ lehi d ~ L~ . . ... mamasına ragmen, utun tarı ın e e- d'I E .1 h' . b' f sının sum n e.ıu gayretını guya . . ı en nver paşa ı e mu ıtı, ır tara • 
takv-iye için söylenmiştir; hakikatte fendı olar~k yaşamıya alışmış olan kit- tan lttilhat ve Terakki, öbür taraftan 
A.ı.rusturya - Macaristanın ültimatomu~ le, bu vazıy~tten .. fena halde sıkılmış - Babıali içinde öyle bir hava yapmışlardı 
tıu değiştirmesine imkan yoktur, har- tı. Al~ı _senelık .. m~cad~le h~yatı~ bu altı ki !herkes harbin pek az bir zamanda bi
bin ictinabı mümkün değildir. sene ıçınde Turkıyenın ugradıgı teca- teceğine kani bulunuyordu. Bu arada 

O tarihte kim çabuk davranır, öteki- vü.zler ve Türklerin gördükleri hak ~ ben, bilmem nasıl bir hissi kablelvuku 
ne hazırlık zamanını az hıraıkırsa harbi s.ızlıklar, Türkler arasında vatansever: il~· bütün harb müddetince yegane 
t) kazanacak fikri hakimdi. Tetikte du- lık duygusunun artmasına ve her ne;ı yaptığım ihtiyat olmak üzere, dört kı -
tan Almanya, ordularına tecavüz em- Türk düşmanl<ll'ına karşı umumi. b~r lıkı yani altı ton antrasit kömürü at 
tini verirken harb ilanı notalarını im - hava hasıl . olması~~ .. yardım et~ı~Lı. mı~tım. Tuhaf bir tesadüf, harh de dört 
qlamıya ancak vakit buluyor. Avrupa O zamaı:k~ kırık dokük mat~uat ıçın- kış sürdü. 

•cferberdir, hududlar yıkılıyor, toplaJ' dev çok fas~~ unsurl~r .da ~uıu~masına Seferberlikte acaJenin sebe 1 . 
ı>qtlıyor Liej istihkamları üzerine meş- ragmen, T urke haylı sıyası terbıye ver- p erı 
hur kırk ikilikler düsmeğe başlıyor ve meğe ve onun ruhundaki vatan duy - Daha harb sözü ~e~i çıkarken bizim 
iııtrhkamlar bu ağırl~ğa dayanamıya • gusu ateşini kuvvetlendirmeğe de mu· de. ~emen seferberlık ılan ederek on i-
ta_k birer birer göçüyor! f vaffak olmuştu. Bunun için, Türk bu ki sınıf askeri birde~ silah altına al • 

H hl H bl A 
.11 l . seferberliği geniş bir yürekle, taham .. mamızın sebebi ne idı? 

ar ar vrupa mı et erı, o 1 l O 
ta k d .... 1 . ·ı~ı_l mül ve feragatle .K.arşı adı. zaman - E k" h ·b' · b .. mana a ar goru memış sı an ar ve l k k ah il b' . İ b ll r anı ar ıyenın unun ıçm gös _ 
ha b al .1 b' b' l . . . j ar pe ço <<m a e ıcrn stan u u d'W. b b bizd ... b' f 
1 

r vasıt arı e ır ır erme gırıyor - .. d" k' k cı · . . h' I d w ter ıgı se e , e umumı ır se er -
arı Her tarafta askerler harekette, er .. hgor Aumh' bı .

1 
end.1-:'.ınınk 1

1~w _a ışına fıgık, berliğin çok uzun bir zamanda ikmal 
~-- •. 1- I f 1. .J! 1 1 k atta ıç ı me ıgı as er ıgı en u a d'l b'l . h"' 'h" b' k anmarp er aa ıyette, wp omat ar o- b' 'k" k I' . k ll k e ı e ı mesı, ını acette ır aç hu -
tıuşuyorlar, telgraf telleri bu kadar şif- kırb ş~ ar.et d e ımesı u anma sızın dudun birden muhafazası lazım gelip 
te yükünü taşıyamıyacak hale gelmiş, a u e ıyor u. derniryolu pek az olan bir memlekette 
donanmaların bacaları tütüyor, tüc .. Türke, seferberl iği sahte bir heye - kutvetlerin toplanarak tanzim edil -
Carlar stoklarını hesab ediyorlar, bor- can ve nümayişle değil, fakat ona mah- dikten sonra tecemmü sahalarına gön
'alar heyecan içinde ve nihayet, her ta- sus sakin ve soğuk bir azimkarlıkla ka- derilmelerinin çok zamana muhtaç ol
tafta çiftciler, bu hasad mevsiminde, bul e.ttiren sebeblerin biri de, bu defa, ma~J idi. Bundan başka, bu tarzda bir 
ellerindeki orakları bir tarafa atarak si- ,kendisini Almanya gibi dünyanın en seferberlik için henüz hiç bir tecrübe 
!ahlarını omuzlarına ıyükleniyorlar. büyük askeri kuvvetinin yanında his- yapmamış olan bir memlekette ordu-
1-Iarb ! Hattb 1 Avrupa milletleri yeni bir setmesi ve Alman ordularının bir ham- nun iyi hazırlanması ve noksanları • 
ntukadderata doğru gidiyor. lede sür'atli bir istilaya doğru ~itmek- nın ikmali de hu suretle 'bir ace?eyi gös-

Bu hengame içinde ve Avrupanın te olduğunu görmesi idi. Askerliği se- teriyordu .: ~Arkalı vuI 

Sayfa ll 

r ' 1 Hikaye Bulutlar arasında 1 L. ______________________________________ _J 

Yazan: Nino Frank 
Cynthaia, yalnız kaldıkça Ro

berti düşünür; ve o vakit vücudunu 
bie ateş kaplar, varlığına bir se~ 

vinç ve bir saadetin yayıldığını duyar
dı .. 

Robert, Ok:ıSforttan çıkmış, siyah 
saçlı, siyah gözlü ve alespanyol bıyık
lı bir gençti. Genç kadın onun her ba
kışına bütün mevcudiyetile gülerek ce
vap verirdi. 

Faka t bununla beraber ansızın OM 

rastladığı vakit, aralarına sanki bir 
demir perde çekilirdi. Kız kardeşi J an 
bir çok defalar bu hususta hemşiresi
ne sualler sorar ve mütemadiyen şu
nu tekrarlardı: 

- Onwıla evlenecek msin?. Söyle -
sene! .. 

Bu iki kız kardeş birbirlerine hiç 
benzemiyorlardı. J an, sevimli, ufak te
fek ve hayatın karşısına çıkardığı her 
fırsattan istifade eden bir kızdı. Hal
~.ıki Cynthia kabaydı; bacakları sanki 
yarış için yaratılmış gibi upuzundu. 
Saçları kırmızıya ya:kın sarıydı. 

Bu şen ve sportmen kızın görmediği 
Londradan korktuğu söylenirdi. Ora -
ya geldikten iki hafta sonra Roberte 
rastlamıştı. Dostlukları bir hafta zar
fında o kadar ilerledi ki birbirlerine 
randevu bile verdiler. 

Bir gün kıi kardeşi J an ona gene ay
ni şeyi sordu: 

- Söylesene, onunla evlenecek mi -
sin, yoksa evlenmiyecek misin? 

- Bilmem ki.. 
- Senin bileceğiın iş amma .. Evlen -

men için bir mani yok zannediyorum. 
Robert te sana bu mevzuu açmıştı. 

Cyntia kardeşine hiç bir cevap ver
medi. 

J anın merak ettiği ve düşündüğü şey 
şuydu: Kardeşi yalnızken mes'ut ve 
şen duruyordu. Fakat Robertin sesini 
işitir ~itmez her tarafını bir donuklui{, 
bir soğukluk kaplıyor ve hissiz b ir ha
le giriyordu .. Halbuki delikanlı bir kız 
kadar nazili: vıe tatlıydı. 

* - Şurada birer kadeh içecek kadar 
vaktimiz var zannediyorum. Biliyor -
s unuz ıki h ariciye nazırı da bizimle, ay
ni tayyarede seyahat ediyor .. 

Cynıtia sevgilisinin bu sözüne güle
rek cevap verdi: 

- Yani ne de-

Çeviren: F. Berçıncn 
- Manche 'e kadar ha Ya fena ol.ıcak .. 

Ondan sonrası iyi.. 
Delikanlı sevgilisinin elini avu~ una 

aldı. Genç kadın ona yaslanmakla be
raber aralarında gene o manii buluyor
du. 
Yağmur biraz sonra da dolu yağ -

mağa başladı.. Makine süvarisinden 
kurtulmak istiyen bir at gibi sıçrıyor 
ve ortalığı hiddetle titretiyordu .. 

Bulutların arasında, Cynthia kendi -
n i gayri mütteharrilk farzediyor; ve sa
kallı pilotu düşünmeğe başlıyor .. Na • 
zır elindeki çayını, 1 5 00 metre irtifa
da değil, sanki Savoy otelindeymiş gibi 
sakin ve rahat içerek, onu süzüyordu. 
Fransız yolcular arasındaki neşe bir · 
den kaybolmuştu. Yüzleri sararırııştı . 

Şişman bir kadın başını göğsüne doğ
ru sarkıtmış duruyor, bir taraftan gar
son mukavva küvetleri birer birer yol
cuların önüne koyuyor, diğer taraftan 
da kadehlerin düşmemesine dikkat 
ediyordu .. 

Genç kadın sür'at yelkovanına bak • 
tı: Tayyare « 160> mille gidiyor.. Bu 
kadar sür'atle ilerlediklerini tahrn;n et· 
memişli. 

Bu gürültülü sahnelerden yayaş ya -
vaş sıyrılarak açık bir göğe çıktılar. 

Kalbi artık sakiın sakin atıyor ve rahat 
nefes alabiliyordu.. Gene, neşelenmiş

ti. 
Roberte doğru dönünce, yüzünün sa· 

rarmış olduğunu gördü. Gözleri, islj 
camlara dikilm~ manasız manasız ba
kıyordu. 

Genç kadın, sevgilisinde yepyenı bir 
çehre bulmuştu: Saçları parlaklıkla -
rını kaybetmiş, siyah bıyıkları hakikj 
zarafetinden uzaklaşmıştı. Annesiz kal
mış !küçük bir çocuk gibi köşede bü • 
zülmüştü. 

Cynthia'nın ona baktığını görünce 
güçlükle biraz gülümsiyebildi. 

Nasıl olmuştu da onun hasta!and•ğı

nı farketmemişti. Robertin elini avuç
larına aldı sıktı ve şefkatle gülümse • 
di. Tatlı bir tavırla ona doğru e-ildi. 
İlk defa olarak onun hakiki hüviyetini 
keşfeder gibi olduğunu sezmişti. Eli • 
nin teması onu tatmin etmiyor, sevgi
lisini kucaklamak ve göğsünde sık -
mak istiyordu .. 

Garsondan bir küwt almak üzere a

mıe;k istiyorsu -
n uz? Onun var -
lığile seyahati -
miz daha mı gü
zel geçecek? 

Yarınki nushamızda : 
yağa kalktı. Tay
yarenin sarsın • 
tısı sağa sola düş· 
mesine s~bebiyet 
veriyordu. Hatta· 
bir aralık na7ırın 
kucağına az kala 
düşecektt . 

Güzel kadının çirkin 
kocası 

- Hayır ca -
mm onu demek 
istemedim .. Ney-

Yazan: İsmet Hulusi 

~--------------------------~ Küveti aldık • 

se .. . 
Cynthia ve Robert otokarın arka ta-

rafına doğru oturmuşlardı.. Dudakla -
rını hafifçe aralıyarak yavaş sesle lro
nuşmağa başladılar .. 

Otokar durunca bir atlet çevikliği -
le yere atladılar .. İkisinde de talebe 
hali vardı; içlerinde garip bir üzüntü 
hiss eıdiYQr lardı. 

Genç kadın sevgilisinin suallerine ce
vap verixken düşünüyordu: cOndan 
ayrıılsam mı acaba? .• 

Hava güzeldi. Gazinoda, karşı kar -
şıya oturarak bir kaç kadeh içtiler. Ro
berıt sevgilisine, tayyareye doğru giden 
bir adamı ~aret ederek: 

-- İşte nazır, dedi.. Hem şef pilot, İn
gil'terenin yegane sakallı tayyarecisi -
dir. 

Robertin neşesi Cynthia'ya da ya -
yıldı. Yalnız pervanenin gürült üsü çar
pıntısını arttırdı. Delikanlı tayyareye 
binmeden önce sigarasını sön.dürdü. 

Salonun dibinde bir yere otuırdular. 
Er.kek kadının kulağ:ınıa eğilerek: 

- Söylediğim pilotu şimdi görecek
sin, dedi. Tıpkı üniformalı bir Dyoni • 
sos giıbidir. . 

Cynıthia, karşısında Lord Asquith'in 
hatıralarını okumakla meşgul nazırın 
beyaz saçlarını ve çocuk gülüşünü gö
rüyordu .. 

Kend!iterinden başka bir kaç 
neşeli Fransız yolcu bulunuyordu .. 

Genç kadın ilk defa tayyareye b ini
yordu. 

Roberte 'dönerek: 
- Yerden nasıl yükseldiğimizi far

k etmemişim, dedi. 
Delikanlı birer viski ısmarladı. 
Cynıtıhia bu sırada garsonun endişeli 

sesini duyduc 

tan sonra gülerek Robertin yanına 

döndü. Erkek kekeliyerek: 
- Sevgilim, dedi... Kadehleri kal • 

dırmak için garsonu çağırın .. 
Yağmur kesilmişti. Robert biraz ken

dine geldi. Bu sırada genç kadın artık 
fena yolu atlattıklarını artlatmak iste· 
di; w sevgilisinin elini alarak dudak -
!arına götürdü ve sonra sevgiyle yü • 
züne sürdü. 
Camları silince gök tekrar eski ber

raklığile göründü. Aşağıda "İngiltere • 
nin sah'iller.i sıralanıyordu. Denizin ye· 
şilimsi rengi, sanki semadan bir çok ka
ğıtlar atılmış gibi beyaz lekelerle pı .. 
rıldıyordu.. Daha ötede büyük bir ge
mi yoluna devam etmekteydi. 

Robert gene mırıldandı: 
- Sevgilim .. 
Cynthia onun elini gene okşadı. İki

sinin de gözleri sevgiyle parlıyordu. 
Genç kadın, Roberti loollarile sardı v& 
bütün kuvvetile sıktı. 

Bu sırada kırpık gfulü, koyu üni • 
formalı sakallı p ilot onılara doğru gel • 
di. Robert sevgilisine işaret etti. Şef pi
lot onların arkasına yerleşmişti. 

* Parisin ışıkları görününce ilci sevgilı 
pencereye doğru eğildiler; ve birbirle
rine sarıkhlar. 

J an onları karşılamağa gelmişti. On· 
ları öyle birbir ine iyice sokWımuş gö • 
rünce yüzünü buruşturdu. 

Robert yeniden çevikleşmişti. 
Cynthia da eski halini alınıştı. Deli • 
kanlı J ana gülerek: 

- Çok fena bir yolculuk yaptık .. dedi. 
Takside Cynthia sevgilisinin elini 

avucuna aldı ve kardeşine dönerek: 
- Biliyor musun J an, dedi .. Biz ar· 

tık evleneceğiz .• 
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'4f<LIK ÜLKf flNDE 
Bifı TOUK ZARiTi 

A. '"'· Yazan : Hawla Aııdin İııailizceden çeyiren: H.,.,,n UtalılaP 
Cemil yürürken düşündü: " Kızıllar Çarlıkla döğü- B d •• 
şüycrlar, biz de Çarlıkla harp ediyoruz. Şu halde ayni anyo o asından gelen gu·· ru·· 1111 
dü;jman karşısında ve ayni cephede birleşiyoruz. 

Çar!ığın devrilmesi bu kanlı harbi de durduracakL,, G k b • - l J • d• B b ..J.ıc enç ız sapsarı ır guz e ouaga gır ı: - a am a.., 
4'Git .. Nikiye söyle. Bu adamı derhal ğurda hir çok kurban veren (Kızıllar)· d V k J c • Jı' 
azletsin.» dedi. .. Milyonlarla halkın, ın gizli~ bir komitesiyiz. yapıyor U. napzgı fl l1:UQffzm, evap Vermzgor / •• deoı 
ve bütün dünyanın (Haşmetlu Çar - Ala.. çok ala, Prenses Emma .. 
Hazretlerj) dediği adama Rasputin maksadınıza muvaffak olmanız için Ortada başka bir saik vardır. Am - meleri derhal silip süpürerek genç la- Hcndrik.s de kolunu indirdi. Ro..,I' 
• tıpkı, Çariçe gibi • küçük adile hitab bütün kuvvetimle dua ederim ... Fa _ ma pek makul olamaz. Burun kesme zın, hissetmekte olduğu korkunun se- veri bir hiçe karşı faydasızdı. ~ 
eder; sadece (Niki) derdi... Evet .. kat; maalesef, sizinle çalışmakta ma _ işi bizi şaşırtmıya matuf bir hareket hebini anlattı, ve Hendriks bir saniye ni~ başlangıcındanberi suçlu hiç ~ 
l;ari&c gitmiş; kocasın~ karşı icra etti- zurum. olmasın, diye diifündüm. içinde kameriycde akan musluğun, seyi bulamamışlardı, hatta bir gölge r 
ği tesirle Grandük Nikolayı kuman •

1 

_Niçini'.. Hendriks müteessifane bir hareketle Arnold'un odasından ta.şan 1Juyun ~ı- le bile ka.rş.ılaşmaıru~lardı. 
dan,1.ıktan azlettirmiş.. Kafkasyada, - Çünkü; ben, bir Türk zabiti • başını -salladı: kırtıaıru işidir gibi oldu. Hendriks başını çevirerek lav~ 
Türk cephesi kumandanlığı gibi ordu· yim ... Kendi memleketimin, kendi mil· - Herifin aksırdığını T oni'nin işit· Kent görüniifte heyecansız olarak: küvetine baktı. Küvetin içinde ~ 
da il.inci derecede olan bir vazifeye !etimin işlerinden başka hiç bir şeyle miş olması ne fena! di~e söylendi... - Gidip. balayı~ ~hanız neden bir su köpürüyordu. 
gönd rtmişti. me.fSul olmak hak ve salahiyetine ma· . Kent cevab verm~ı. Maaa.nın uze-- ce~ ~~rmıyor, dedı. Sız burada ka - Çavuş. Arnold'un banyo odası~ 

- E.. artık buna, rezalet derler... lik değilim. rme yarı oturmuş vazıyetteydı. Ne ya- labılıraınız. taşan suyu, cesedin bacakları ar~ 
Canım; koca Rusyada bu mel'un yıla· ·· _ .. .. pacağını bilmiyen bir adam gibi duru· Teğmen şimdiden fırlamıştı ki arka- sıkıfıp kalmış olan bahçıvanın maki" 
mn başını ezecek bir kabadayı yok .- Çok dogru soyluy~rsunu~:. Ce • yordu. sına dönmeden sordu: nı bir defa daha görür gibi oldu. 
mu?... :•1 ~~Y· ·· Faka~··. ~Tolıgı~ zuıum ;e Çavuş rovclver cebinden bir yaprak - Hangi kapı? Bu müddet zarfında Kent yatak I' 

Prenses Emma, birdenbire durdu... eyyıatı alt~_nda mı~ ınım ınleyen mıl- sigarası çıkardı, ucunu ısırarak şömi • Madmazel Patton aynı heyecanlı se- ~a yaklaştı. Eşiğin önünde dut' 
Gözlerini, dalgın dalgın etrafında gez· yonlarca T urk oldugunu unutuyor mu· neye attı ve: si iJe: muştu, .içeriye bakıyordu. Hendrikl t 
dirdi .Akşamın alaca karanlığı, her ta· sun uz?·:.. . - Karından konuşur bir adamın, - Sağdaki kapı, dedi. Sahanlıkta, mirinin arkasından yaklaştı. 
rafa nefti gölgeler serpmişti. Prenses 7 Bılakıs .. bundan dolayı çok muz- (bir vantrlokun) bir aksırık taklidi birinci sağ kapı. Şimdi her ikisi de pencereye d~ 

tarııo oluyorum Ancak •u var k' b - ıı· · "t ed' ded' H d "k b' ·· d • ...4 Emma, derin derin içini çekerek hafif . .. . . . · .. T . ı ... u, yaptıgını ıç 1f 1 m ım, ı. en rı s ır ruya an uyanıyormuş çevrilmiş olan bir .koltuğun ıarltP"" 
bir sesle cevab verdi: ~yas.• ~~r ıftır. Mevkıım ve vazıyetım, Kent'in parmak.lan ile masa üzerin- gi~ sıçradı ve amirinin arkasından ho- görüyorlardı. Bu koltuğun altında~ 

_ Bir, değil.. bir çok kabadayı bu· u J.ıbı ışl~rle me~gul o~ma~a manidir. de çıkardığı ses kesiliyordu. Derken lü geçti. Merdivenleri dörder dörder ka~ lekesi güneşin lfığı ile kuruyot' 
1unabilir... Ancak ~u var ki; bunun I ırdenbıre, mus'tehzı hır .kahkaha tamamen kesildi, ve teğmen birden - atladı. Nihayet imirini aahanlıkta ya - du. , 

h .. . . M l çın amıştı. Prenses Emma yerinden b' . kaladı s· !,!..__) c1o- 1" 
zamanı, enuz gelmemıştır. ese e, f J • rre. · .. ıraz uu:ıue, penec1'eye grU.. 
yalnız Rasputinin vücudünü ortadan 1 ırCamı~tl~· D~d~_klarını bükerek dikkat- - Zannederim anlamıya başbyo • Kent cebinden mendilini çı'karmtftı, beyaz iskarpin, Yetil deriden Lir P", 

e emı ın yuzune bakmıs. d" ··y1 d" ka t la d :_ r~t.A 
kaldırmakla kalsa; bu işden bile de - · · rum, ıye 80 en ı. pqıın opuzunu onun tutuyor u. .tofJaıun yanında duruyordu. Har:'_ 
ğildir. Fakat; bizim asıl .gayemiz, ar • - Şunu, aç.ıkca itiraf etsenize .. kor- Hendriks yerinden fırladı: Arluu~nda Hendrika':in bulunduğunu çözük bir iskarpin taşıyan bir ayak bit 
tık. tefessüh etmiş olan (Çarlık) ı orta- kuyorsunuz ... Çok teessüf ederim ki; - Katil bir vantrlok mudur, deni - anladı ve ona boğuk bir sesle: kibureyi daha ileriye doğru itmiftl. 
dan kaldırmak .. ve, Rus ülkesinde ya· sizi layıkile tanımadan, lüzumundan niz? - John, kapıyı kapatf dedi. Jki poliı memuru ikinci ayai'" 
şıyan bütün milletleri tam bir hürriyet çok fazla şeyler söyledim. Kent, gözleri döşemede, tavn dü - Hendn1ts makine gibi bir hareketle görüyorlardı. Bu ayak kanlı .eccad'' 
içinde kendi varlıklarına sahih etmek- Diye bağırmıştı. fÜnceli: ayağını arkaya iterek kapıyı kapadı. niıı üzerine basıyordu. 
tir. Cr.mil, az kalsın bayılacaktı ... Ol - .. - ~ayır, dedi .. ~aha iyi .. ç~k daha Oda ~ gibi görünüyordu. Açık Anlaşılan Mösyö Patton ~ 

Prenses Emma, bu sözleri o kadar dnğu yerde, bir kurAun küL.--· :L· k 1- ıyı .. mukemmel bır lf Ç1karacagız, doa- kalan pencereden, guruba yakl&f&ll girdiği :zaman ancak iakarpinleriniıı ~ 
-T ~ı g10ı a •• " .. il • lan • • • • d •t _:..& 

derin bir azim ve metanetle söylemişti mış .. bu ağır hakaret karşısında, ne c& tum. . guneşm ~a ~~a ıçen . gırıy,?r u. tanesini çık.amuya vakit bulabİ.UJIJr' 
ki .. Cc.mil, bu sözlerin azameti kallı - vah vereceğini taşırmıştı. - Ne ş~kılde> . . . Sı~ak bogucu .ı~ :ve bu sessız ~~cu- F.anile pantalonu ile kolsuz ma1°" 
sında birdenbire irkilmi•ti. Bir kaç sa- _ Be . ı... _ • k k Fakat birden aıesını it~. Doku - lugun nabzı gıbı vuran çayır bıçkı ma- eJan üz.erindeydi. (Arbaı var).J' 

T n mı .. ıoen mı or uyorumi' ak •A--t l .ki · · ··f ··fü· kl d ~ niye, derin ve vakur bir sükunet içinde _ E-.· t . h . ı... l. R. zuncu mınt anın çavuşu, l\'ıH<Jmaze nesınm to -to uza ar an muntaza- • ·--
,.e .. sız.. anı oıraz evve , as- P il b" lik . . . . . p _ 1_ eıd' d A ID~O geçmisti. Prenses Emma içinde kıvıl· puf · ba · __ ._ . . ,_ alton e ır te ıçerıye gınnı ti. o- man a..s ıyor u. RD 

, • ının şını ezıverlDCJ'. ıçın, fU Koca li h" b" .. l ed' f k d'" F ,__ ba 1 _ _ı__ 1 b" 
cımlar parlıyan gözlerini Cemilin göz· Rus ada b" k had ,_ . d" a ıç ır fCY soy em ı, at en u- a1U1t nyo sa onuna.ıw ge en ır 

y ır a ayı yo-. mu• ıyen .. li b" - _ı ... • • • h b le .. · · ı .. d '- el d h • lerine dikerek sözlerine devam etmiş- siz... ' şunce ır zamanıllQa aınır nı ,ra at - aş a guru tu ana var ı, a a zı -
ti : Cemil. kalh. . sız etmeye cesaret etmİf olm ı göste- yade bir ıslık sesini andırıyordu. Bu, _B_u_g_U_n_k_U ___ P_r_o_g_r_a_lll_ 

• ını ve gururunu sızlatan . rd k' d b' f vk ad l"k d ih ·· 1 k"" ··k acı·~· 
- Cemil beyf.. Söyledim ya; bızl' • bu darbe altında, derhal kendini topar- rdıyo u ı orta a ır e a e ı var· .:ı u~ ckı azının yuz :~C: lk~ç_u.ı odaıgın- 25 İkiııcüeşrin 1936 

sizin hakkınızda tahkikata giriştik. ~ Iamıştı: 1• •• _ aen a an suyun ses~ .JQl: 1 mı-~ yı ISTANBGL 

lerimize pek çok yardım edebileceği- Jan Pattıon polis amir"ııin onunde geçerek banyo daıresıne gm:liler ve Otıe neşriyatı: 
nize kanaat getirdik... Prens y 080 • • -: Prenses ~z:nma... Korkmadığımı durarak heyecanlı bir se• : H<mdriks otoIJ!atik tabancasını eline 12,'30: PlAkla Türk musikisi, 12,50: fJJfll 
pof buraya geldıği zaman, bir köşe- sıze .{Sbat edecegım ... Oturun .şuraya.. - Ba:bam duş yapıyordu, biraz bek- aldı. dis, 13,05: Pllkla hafif müzik. ıs.21: ,,, 

· .1. l b" h 1. .. k l ne yapmamı arzu ediyorsunuz,.. ledikten sonra banyo odasının kapısı- * telif pllk rıepiJatl. ye çe.kı ıp onun a ır ay ı muza ere er 0 . 1 k d 
ettik. Ve nihayet, size şöyle bir teklif- ıye mırıldanmıştı. n~ tıkırdattım, cevab vermiyor, de Lavabonun porse en üvetin e, su, Aqaan lllllptpa: 

d parlak ve yarı açık bir makasın üzerine 18.38: PWda elam muWsL 18.M: ... ' 
le bulunmıya karM verdik... Şimdi, Prenses Emmanın gözleri, bir zafer ı. ,r 

L__ _ akıyordu. Fakat polis memurlan doğ- Gavin ka.rdefler t&rafmdan. 20: sa.tJye ~~ıl 
cevab verin, bana .. bizimle çalışmak is- teOC88Ümü ile parlamıştı. Cemilin ya _ ~ 

• • · ı. dak' k d ly - 29 - ru önlerine bakıyorlardı. bda§ları tarafından Tör.k muslk1s1 111 ~ 
ter mısınız r •• nın ı amı~ ıan a eye oturarak, o- ,,_., :ıtad81'"""' Banyonun üzerindeki •u cihazından pr.kılan. 20.30: Cemal KAUU& \'e ar _ • ...6 

Cemilin? !bütün vücudü titre~!lti. nun bütün sinirleri gerilmif olan çeh - DUŞ tarafından Türk musllds1 ve ballı: prP""" -
T b ela eu akıyordu. Fakat cihazın etrafın· 'j,J~ 

Başı, hafifce sersemlemişti: renine akmıştı . Şimdi Prenses Emma- _ı d b. d d K 
1
. . 21: Orkestra. 22: PJWa sololar. 22.30: 

h d aa a ır per e var ı. ent e ını uza • bo haberleri. 
- Evvela, şunu öğrenmek isterim, nın çe reain e ve hareketlerinae, (Sut 6, dMib S2 - aat 6, ~ 3S) tarak sert bir hareketle perdeyi çekti, ve rsa . 

Emma .. siz, ıkim siniz?. . • maksaalanna muvaffak olmak için H · 'k iv . . ~ - l BUDAPEŞn ~, 
B

. . B" le d . r..... her va t .. cd l --'- endrı s de rove erını aogru ttu, fa· lt.25· Ularp) hanları. 16.u: pıa ~ 
- ız mı?.. ız sene r enberı 'lr'°"- sı aya muracaat en ere oUMUl • ' - -- L· k T w .. '-- • -~ 

' aua b' . _ _ı_._.. Genç ~n tamamen Tenıtaız kalan at egmen ın pannakıtı.TI yavaş ya - yatı l'l 30 . Qtgan orb8trasL 18.30: er_ 
hğa karşı (ci!had) ılan eden .. ve bu u- - ır flZUD ve 11C11Jm manası var ,. .... H dr . .__ •. t 1.!! d"' ·· d- Ge k d • L. ._... • • • "?L 1' 

dı yuzu en ııuı ı eıaşa Ufur u. nç va~ gevşcyere per eyı gırauı. (Canllen Roltltano). 21.50: ox--

r---·------------ · Za od . L· •• f--1 ___ k kwn içeriye giri•i Kent'iıı vermekte Banyo boştu. ı: Babezler. • ~ - nn enm a;ı; sızı cuusca ır- - . b _ı...__ 
• dım Ce ·ı be oldugu ızahatı yanda ınaAurmlftı. Hen BUKIUCI ~ 
Bir Doktorun . Ha mı y. drika kızın sebebeiz bir korkuya diif - M'öbetci Jt: Hafit orkestra. 18.20: Kuartet. l , 

Gunlu--k Çaı ...... n-.h.. - yır. ·· J w bük" · D_L_ _ ____ ,,. or,.._...,_ 20.5· a.arı..•ı..- ""41: 
·~~ .. •w• • • • muf o acagına metti: D11Da.1tnın :r~ıuuwa. aıı;;owa.. • v .ıuw • .,.,. 

- Bana gucendigmizden emınım. b .. od d" - ı Eczaneleı ıon ortestrasa. 
Notlarından (9) - Ha ı ceva venneylfl asına onmut o. 

G y r ·el maaınclan ileri gelebilirdi. Kim bilir Bu geceki nöbetçi eczaneler f1ID • PKAG 1'lP dl 
Yı " dl. I - ene ost muyuz?. belk' d l..ang' yah d da M . .. .. 17.50: Şarkılar.18: Tı.yatro. 18.55: _, 

emege ve ' ere - Buna hiç AÜphe etmeyiniz .. e ı u emt ı gor- İlarstandırbut -!L·find-L-~: rlyatı. 19.20: Caz havalan. 19.50: 15rllO ... 

Ait Ög"u··ııer F kat• · Tk k · d mek için sahanlığa çıkmıştL ıcuı..- ~ ____ ..._.., - a aıze; or uyorıunuz, e _ natmer. 21.t: A:ıcman"m 5 1nct eenroı-
diın. Fakat bu"tun- bu ı·--LJ-- Tila.-... .... Aksaray-da: (Şeref). Alemdarda: 15: Dans banJarı. 

Hiddetli zamanlarınızda yemek ye- ~ ...... e···-ao Y- (Esat). Bakıtköyünde (İstepan). 
meyiniz. - iyi, ya.. ben de bunun abini iı • VUfUn içinde gizli bir hiddet için :için B---·. (Asador Vahram). E • 'TIYA!f& -•• f1' 

-.;r-&U•l.c:& 1'1.5: Karuıel". lW: Opera. 21: •111-°" Yemek yerken neşeli olunuz. bat edeceğim. yanıyordu. Zira Möeyö Arnold'un o- -~ünd· e: (Ra.a.•r Ketnal, Cevat). 
a.w:ava& ~ n1an. 12.J&: Mnsıtill komedi. ~: 

Lokmaları yavaş yavaş çiğneyiniz. - Nasıl?.. dasında, hemen hemen polisin gözü ö- Fenerde: (Hüsameddm). Kara -
Ağzın her iki larafile çiğneyiniz. - Nasıl ister.eniz, öyle. nünde öldürüldüğü dakikadan itiba - gümrükte~ (Kemal). Kiiçükpazar-
Her yemekten sonra kürdan kulla- - Bunu, ben iatemiyeceğim .. hadi- ren bir utanma hissi puyuyordu. da: (Necati). Samatyada: (Erofi -
nını7" sit, sizi ıevkedecek. içinden: los). Şehremininde: (A. Hamdi). 

Toplu iğneyi kürdan yerine istimal - Pekala. - Bütün bu sinirli kadınlann canı Şehzadebaşı.nda: (Hamdi). 
etmeyiniz. B h_!!_J ~L ı h d el d Beyog·ıu cihetindekiler: - u tKıisata tÖoi o acak mısınız?. ce fil neme 1 iye üşün ü. 

tra. 
VARŞOVA _AJJ 

16.40: ~arkılar. 19.20: Opera. 21: ~ 
parçalaı·. 21: Tiyatro. '23: Dana ~ 

Yar1nk• procratD 

21 ikinei-.na Dl 
Yavaş yavaş içiniz. Galatada (Hida~t) Hasköyde: (Ni-

- Evet. Az kaldı Madmazel Patton 'dan bu J -So;,ruk üzerine sıcak şey almayınız. sim Aseo). Kasımpaşada: (Müey- Ölle 
Di eriniz soğuktan, sıcaktan, tat _ - Söz mü~.. süklıta n~en bu kadar ehemmiyet ver- ah ed (G 1 .aeflliyaa : d•tl' 

iSTADUL 

yet). Merkez n iy e: a ata - ıı.30: Pli.kla Tikk mudldsl. ıuo. ~ _, 
lıdan müteessir olursa dişlerin çü - - Söz. diğini soracakb. saray, Garlh}. Şişlide: (Maçka). dJa. 13.os: Plitla ballf müzik. ıus. Jılıı' 
rüdüğüne işarettir. - Bitti ... Artık, fCltoya dönebiliriz. Fakat Madmazel Patton"un bir feyi Taksimde: (Kemal Rebul, Knrtu _ ın plAk .neşriy:ı.tL 

Ufak diş arızasını ihmal etmeyıniz, Kalkm-.lardı... Yerlerdeki kuru • eöylemeye hazırlandığını görünce sus· 11.2i). l Alqam neşr·yatı : ;_ 

büyük tehlikelere_ sebep . olabilır. muş otları, ağaçlardan dQkülen yap _ tu ve bir aaniyeden de kısa bir zaman Üsküdar, Kadıköy ve Adalardnki • 18.30: Pl~~ dans mnsiklsl. 19.30: • 

Sa • h ve ak am dişlerm zı fırçala • rak ve tırtılları çıtudata çıtırdata yü • içinde genç kızın acaba ne söyliyece -; ter: ıo~: Hazım tarafındaı:ıı._20: Rıfat ve ~ 
yınız. rüyorlardı. Ve, ikisi de; yürürlerken ğini düşündü. Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: daşları tarabndnn Tl'ı~ustkhd ft hall _,,-

( * l &ı nottan kesip RklaJ"lllD. 1'• • f önledne bakıvorlar ·,düfünüyorlardı. Madmazel Patton: (Tanaş). Kadıköy Muvakkıithane - ınınn. ~.ıro: ~"hr.rv~n ve arkada.lflaı1 jS 
hat bir albiime ,.aplfimp kollebiyoo ı Cemilin zfuninden tunlar geçiyor • - Ve duşun suyu elan akmaktadır, de: (Saadet). Kadıköy Söğütiüçeş- fmdan ~rlt n.u a..ı:. ?e halk şar~ ~ 
J'll"ınn. Stkmtı zmmınmızda ha notlu ldu: dedi. mede: (HulUsi Osman). Üsküdar J orkestr.:. 22: PlWa JC»lolar. U.lO: AJ 
l:ı :foktor gibi imdadmaza YetiteMlr. (Arkası var) B1ı1 bir kaç kelime bütün muhake • _fmr __ abo_rd__.a:_· .. (İm_r:_:a_ıM>r__.)_. _____ lbona ı.llerleri. 
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15 Sayfa 

l(ontenjanın kalkması 
bütün memlekette 

Suriye de 
mağdurdur! 

1

r ~!!,!!n. ~!!t~~ ~ 
iii.~~larından koruyacak en iyi llA budur. 

• uyandırdı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ~ İs1D;ne dikkat buyurulmaaı 

bir itilafnamenin bütün hükümlerine sevınç 
riayet olunmasını, verilen s

0

özde du- V.lŞ 
(Baştal'afı 1 inci sayfada) 

1 
tohumu. ziynet tüyleri, mumlar, hay- rulmasını istemekten ibarettir. Tarafey- A 4 

laangilerinin memnu olduğunu a;ıağıya · vana-t döküntüleri, kuzu, oğlak, koylm, ni muayyen bulunan bu davaya Suri- B l d 
tazıyoruz: ve keçi derileri, işlenmiş deriler, köse- yenin ve Suriyelilerin karısmaları ta- QŞ Q l 

S Listesi fleler, ayakkabı teferrüa l~, aya~kapla~, mamile fer'idir, arızidir; ~e bu dava (Baştarah 1 inci sayfada) 
~ kırbaç, baston, ve emsalı, derı Ve ko- Fransa ile ve. umarız .ki dostane bir su- mür fiyatları birdenbire fırlamııı, ak-J 
uu listedeki eşya tahdide tabi olmad:m • l T 

sele m amulat, eger ve {mıum rette hallolunacaktır. şanı dükkanını kaparken kömürü 4 
girecektir aksamı, postlar, yün ve kıl mamu- Ge_ lelim Suriyelilere: Bu eski dost- kurus, a satmııı olan kömürcüler sanki Tarihi labiiyeye müteallik hay\·anat k ıAt k e T 

l.. latı, keçeler ve eçe mamu a 1
' ·eç - larımızın, uzun yıl1arca tarih arkadaş- .geceleyin sözle!ilmi!il giıbi sabahleyin ~lleksiyonları. gergedan boynuzl:'ırı den giyilecek eşya, yün ve kıl çoraplar, l ·~. . 

1 
T T 

~e mamuJatı, hayvanat dişleri ve ma- 'A · k k ığı ettıgımız, bir arada yaşadığımız bu dükkanlarını açar açmaz 6 kuruıı iste-yün ve kıl eşya, ipek ve sun ı ıpe or- il k T 

lnuıatı. ham ve döküntü yağ ve ma- dela, ipek ve sun'i ipek mensucat, ipek mi etin isti laline kavuşmasını dile- meğe başlamışlardır. Odun fiyatları da 
bıUlatı, inci ve sedef, hayvanat na'me ve .sun'i ipek eşya, bunlardan çoraplar diğimiz gibi, duyduğumuz gibi alkış- ,birdenbire yüzde yirmi bes fırlamış
kabukları, mercan V€ mamulatı, ya:> ve ve ısair mamulat, prinç, bulgur, buğday, lamağa hadisat fırsat vermedi. Bu işe tır. Derece sıfıra düşmüştü;. 
kuru bag-ırsak, bag~ırsak mamu]atı, k111 h b 1 biz gerçekte k · d'k E K d 11 k b nohut, bezelye ve sair ubu at, un ar, n ço sevın ı . sasen, an i i rasadhanesi san i u gay-
~iireği, tıbbi gübreler yaş deriler, kuru kepeıkler, nişastalar, kolalar, bunıarın biz Tü~k~er hürriyet aşıkı, istiklal a- ritabi1 havalardan şaşırmış gibi: 
eriler, çarık için deri, adi yün \'e keı;i her nevi mamulat ve müstahzarau, ek- şıkı, mıllıyetperver insanlarız. Y eryü- - Biz bu hususta bir ş~ söyliye-

kılı, Merinos kılı. tavşan mis faresi ve kl k ı b ··ve .. d ı k k 
ı. me er ve envaı, ma arna ar, şe 11

J - zun e ner avmi endi bas, ına huyu- miyeceg~ iz demekten başka bir malu-
AlllJarı, kakule, anason, küçük Hirıdis-
t. ler, güllaç, pisküiler, sahlep, üzüm, m- ruk görmek bizi sevindiren, bize kı- mat verememiştir. 
ı.an cevizi ve çiçeği, ot, meşrubat için k k sa cir, meyveler, çekirde ler, uru mey- vanç v,_ere.n .bi.r manzaradır. Eg-er Ha- Yeşilköy rasadhanesinden aldığı-

p, hasırlık kaba sap, öt ağacı, zif ve valar, kestaneler, hindistan cevizi, zey- t T kl b 
.tıebati katran. ırrafita, pırlanta, bakır, ay ur erının u sırada, çok müna· mız malumat sudur: 
l. ~ tin. taze meyveler, pekmez Ye bulama- b · l k ' 
uakır m1"'1ce\·herat, mesklıkat, sinema ı se etsız 0 ara , hakları tehlikeye gir- !\~Ün hava tazyiki 7() 1 milimetre lar, pestiller, kmserveler, pancar ar, 
\re fotoğraf filmleri, yelkenli yat ve soğan \'e sarmısak. her nevi sebze ve memiş olsaydı, Suriyeli dostlarımızın lidi. Suhunet azami (), asgari sıfır san-
ltotra, nes edilecek bahri merakip. cam kuru sebze ve tuzlanmış sebze, mantar- manzarai istiklali ile de ayni surette tigraddı. Rüzgar şimalden :ıo kilomet-
tı macunu, lar, şeker tortusu, glikozlar, he1\·alar, hazlanacak idik. re sür'atle esmiştir. Memleketimizde 

Ki L.steSİ : kavrulmuş~hazırlanmı~ kahveler, çiirn- Dün, bir fırsat bularak, son itilaf- hava kapalı ve yağışlı geçmiştir. 
Ru listede yazılı esya ticari müua- lata ve hazırlanmış şekerli kakao, maz- nameye şöyle sathi bir nazar atfede- Bugün o/o 80 kar yağması ihtimali 

'tbetıerinıiz muka\'elelerlc tarsin NHI- ruf çaylar, sirkeler, gazozlar, şerl)etler, cek oldum: Gördüm ki Suriyeye veri- vardır. Havalar bir müddet böyle de

SIHH( KAN ZUK BAL
KR EMLERi SA MiN 

Esmer, san~ın, kumral, her tene 
tevafuk eden gUzellik kremle;·.dir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cıldi 
bEsler ve hozmaz. Çil, leke, s.v.l"., 
ve buruşuklukları ki:\milen gid ·rır. 

4 Şekilae takdim edllirı 

1 - Krem Balsaınin yağlı gece IQiş memleketlerden ithal edilecr.ktiı·. zeytinyağlar. nebati yağlar, taban'. sa- len istiklal, ihtiraz) bir kayıtla mukay- vam edecektir. ı> 
Taze süt ve yoğurt ve peynir maya- bunlar. dö\'Ülmüş biber, kımızı b1be~, yettir; ve rüştü ispat ve ilan edilen için pembe renkli. 

ları, saat ve diıkiş makineleri '- ag-ı, s:::ına baharat, anason, saman. kuru yapraı< bu necip milletin üzerind J. t Ankara ya da kar yağıyor 2 - Krem Balsaınin yağsıı glln-
J ı · ı .. · l d · b 1 eRı vesaye • dUz içın bey uz renkli. 

'Yie ait hayvani ) ağlar, şahmi ham.zlar, ve yosu~. ar, mısva ve çogen er; 1 a- 1 her türlü tabij kanunlar hilafına ola- Ankara, 24 (Hususi) - Havalar 3 _ Krem Balsam in acıbc.ı.ıom 
~alık yağları, at yelesi ve kuyruğıı, ba- gatte mustamel mevaddı nebatıy~ ve rak daha üç sen b · .. dd · · soğumuş, dün akşamdan itibaren de- gece için 
lırıa k • b - .. k · hüliısaları, sakız. ağaçtan sandıkçı ma' . .' e ır mu et ıçı~. e_s- 4 _ Krem Balsaınin acılJc cleın 

emigi ve çu ugu, yun v:ıt a, yun kısmden az çok f ki h f d 1 vamlı surette kar yag~ maya başlamış-
\re kıl iplıkler, nebati küspe, cilalı ala mulatı, ağaç mamulatı, ev eşyası, sepet 1 • • ar a mu a aza e ı - gündüz için 
"' l't a u l k k·g· t kesı'lmem·.., va ·mıştır. tır. 
·•

1UkaV\ l · l'kl ka a(J•ın taşı mı mamu a ı, s rbı ı.: a 1 ' 1 ~ •1 Kibar malıfellerin takdir ile ku.~ ı ı-h 'a ar, ıp 1 
er, 'y 0

' ' - zı kamdı ve iyi matbaa kag~ıdı, kesil- Buna. a.klım. ermedi. Bir insan ve Yunanistanda 
ek taşı, mika, pişmiş kilden ve top- ı:.· - h dıklnrı yeg-nııe sıhhi kreınJerd 1'. 

taktan mamulfıt, grafit, çini ve por· miş yazı kağıdı, zarf, resim, sünger, ya ut kı hır mıllet - hepsi bir - ya Atina, 21 {Hususi) - Dündenbe- lXG!Llz KANıUK ECZANt~.:ıl 
Selenden döşemelik tuğla, çini soba ve ve süzgeç kağıtları, bir kısım matbu reşittir, ya değildir. Reşit ise, bütün ri bütün Yunanistanda havalar soğu- Beyoğlu _ Jstanbul 
iksamı, ban) O ve kurna, cam ki.ilçe~i, kağıtlar. mukaval~r~ türkç~ kitap \'e I ha~l~rına bila kaydüşart sahip olur. muş ve şimal taraflarında kar yağmış- 'ı•m•••••••••.,...--• 
c~ın toz ve kırığı. cam cubuk halmde, mecmualar, hazır ılanlar, tıcaret deC- Degılse, o haklar tamamile başkası ta- tır. 
~Şe,küçük şişe,miicerrit,dö~t:.me Vı:! dam terleri, ham pamuk, vatka, ham pa - rafından idare edilir. 1 ; Doktor ~ 
1Çi'n tuğla, pencere camları, aynalar, ı:ıuk rnen:ucat, tüller. pamuk ve korde- Suriye zaten bizim nazarımızda Sovyet Rusyada ı [brahim Zati Ög J t 
~toğraf camı. lftmba şi~csi, camdan la mamulatı: yelken ve çadırlar, dan:~- kendi kendini idareye, belegan mabe- Beledı~·e karşısı ıd ı, Piye.~ >li 
~ınba karpuzu, müte~ehhip lambala:-, lalar. pamuktan :sofra, çamaşır ve )a- lağ k''d ' 1 b' "Ik d' S · l'1 Yeni teşkilat caddesinde 21 nuı111:ırada her~ in 

l'ontgen laınbalaı·ı, saat camları. ıto"'·z.lu" k tak takımları çorapçı eşyası, elb!·se ve a .
1
r 

0 ~n ır u e ır. urıye ı er, S 1 l 
~ · ' devlet d es h d k' k b'l' Londra 24 (Hususi) - ovyet 1 Oğ ecen ı;onra hastttlarını k.ı.ı ıl Camlan, alatı fenniye camları, sofra ve çorap askıları, kuşaklar, şilte, yorgan . . 1 ar 1 usuaun a ı a ı ıyet ve 

sa · ve saire, keten, kenevir, manila, ve ip- ık:ıdarlarını, daha Osmanlı imparator- Cumhuriyetler Birliğinin merkez kon- ~----• .. edC"r. ... :. 
ır e:r>•ayi züccaciye, tıbba ait züc - 1 d '"h · k l d gres_i bugün Moskovada son toplantı-

Caciye, müstahzarat ampulleri, demir lik yapmaya mahsus nebatlar, sicim, ip ugu zamanın a en mu ım mev i er e 
cevheri, her nevi demir ve çelik, bakır ve halatlar, her nevi ağ, keten elbise, j bulunarak oralarda ibrazı ehliyet ve iz
~e halita!arı, alfıminyom ve halitası, tozluk ve sair gt,,ilecek eşya, her nevi harı dirayet ve reviyet etmek suretile 
11:aıay ve halitaları, ni'kel cevheri ve kül ayakkabı, kayağan taşları, arduvaz, iü- çoktan ispat eylemişlerdir. Osmanlı 
Çe .halinde, antimuvan, ziy kıymet rna- letaşı, mermer ve granit ve emsa!i taş padişahının malt ve siyasi müsavirli
'dın, varak, tel , öz sünger ve pul, ku- l~r ve mam~latı, kireçler, tebeşir! kan- ğinde uzun müddet tutunan lzz~t Ho
~Unıcu e.svaları, her nevı· iplik üzerine lın ve emsalı, amvant ve mamulatı, a- lo pasa Ş lı b .. k" s · D . . : . . . . am ve ugun u urıye ev-
1sarılan t;ı, meskükat, her nevi saa~- kık, ışlenmış_ ke~rı?a•. pışmış kıl ve top- let Reisinin babası idi. Osmanlı Sad-
et, barometreler, termometreler, telo- rak mamulatı, adı şışeler, fasratalı av- 1 d Mah 

...., 1 lA b . 1 . b' k · . razam arın an mut Şevket pasa 
••ıetreler. manometreler, piyanolar, ar- na ar, am a .şışe erı, ır ısını eşyayı h . . , 
tnQ züccaciye, demirvolu traversleri, diken mer um da kez.alık ar ... aptı. Ve bunla.r-
._ nik ve diğer aıatı musikiye, gramo- ~J d b k s 1 ı ı 
4'>11 li demir tel, demir çiviler, karyvJla ve ı an aş a, urıye, sam o sun, Hırıs-
to·, mikroskop, teleskop, dürbün, fo - somyalar, çan ve havan, kayık, 5andal, tiyan olsun, Osmanlı devletine büyük 
l graf makineleri, sinema 1raf. radyo h 1 f b 
ar, röntgen, çakmak, yangın ve haşa- kik ve emı;ali, salapurya, mavun:ı izmet er i a eden ir çok rical yetiş-:at söndürme aıetıeri. elektrik süpürge ve saire, kum ve çamur dubalar, maden tirmiştir. Hariciyede, adliyede, maliye
te~i, tabanca. av tüfekleri, fişekler., elek kömürleri, cıamcı macunu, kreozot ve de, nafiada .. hasılı devlet meka~izma
cil'ık. nıotörleri. akümü_latör, pıller, ren- envaı, oksijen, asetilen, ak amber, misk, sının en ince, en nazik aksamında za-
e torn k. l . d • - l meyan balı, tababette müstamel mer- man zaman Suriyelı'ler, Araplar bu-.... ~ a ma ·ıne erı, egırmen, 1amur 

i;karna ve sair makineler, otomobil- hemler, içilecek iyi sular, kar ve buz, lunmuş ve bunlar devleti idare husu-
l' ı otobüsler, kamyonlar, tramvay a- taş bebek, şemsiyeler. sunda başkalarından a~ağı kalmamış-
abaları, yolcu ve yük arabaları, sedl Ege mıntakasındaki akisler lardır. 
~~ler, çocuk arabaları, motosiklet, d\~- İzmir, 24 (Hususi muhabirimiz -

sını yapmıştır. 

Yakında tatıbik edilecek yeni temel 

yasa mucibince, iki meclisten ibaret 1 

yüksek bir konsey bu merkezi kongre
nin yerini tutacaktır. Meclislerden bi
rinin azaları doğrudan doğruya halk 
tarafınd;on intihap edilecektir. 

F ransada grevler 
Paris 24 (A.A.) - Bordeaux'da grev 

hareketi devam etmekte ve liman faa
liyetini tamamile muattal ~ıln:ıaktawr. 
Geçen cumartesinden ben lı?1and~n 
ancak iki gemi hareket edebılrrıı~tır. 
Bu gemiler yüklerini boşaltamam1şlar 
dır 

Nöbel mükafatı 

SELANIK BANKJ 
Tesis tarihi 1 888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türhiyedeki fUbeleri: 

-1 

İstanbul. (Galata, Yenicami); 
İzmir. Mersin . 
Adana bürosu 
Yunanistandaki ıubeleri 

Selanik. Atina, Pire. 

• Her nevi bartka muamelatı 
İstanbul \'e Gaıata !?Ubelerinde 

kiralık kasalar 

_...... , .. 1 •••• -· • 1 '8>11 ............. ı:u.- ••••• '"1-

.. ! d' • h"k~ Hala bugün, Suriye zimamdarları 1tyolu vagonları, gemiler, buharlı ge den) - Hükfunetimizin ıger u ·u- • 
t..· k dd" d k 'th l't .. arasında, Osmanlı ordusundan ve Os-;~•ıler, motörlü gemiler, yelkenli gemi- mellere te a um e ere ı a.a re.ıı-
~t 1 k' mini değiştirmesi İzmir piyasasında manlı hükumetinin devlet dairelerin-
•• 1. • rnavuna, sa apurya ma ıneler5, k iibe 

Oslo, 24 (A.A.) - Nöbel sulh mi.ika-

fatı komitesi 1935 senesi sulh mükafa-1 Son Posta 
tını Karı Von Ossetzky'ye ve 1936 3e-
nesi mükafatım da Arjantin Dış işleri _ = 

:._ rı.çler, tarak vapurları, tayyare, hava ciddi bir memnuniye't uyandırmı~tır. den yetişmiş seç in ve tecr"' li pek 
i;fıneleri, mahrukatı madeniye. bo:••a- Gerek ithalat ve gerek ihracat tacirlc-ri çok kimseler vardır. 

Bakanı Saa Vedra Lamas'a vermistir. 1 Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

t, uzvi ve sun'i boyalar, vernikleı·, karardan dolayı hükumetimize kar~ı Bu hakikat gözönünde durup du- I 
b:8aını kimyeviye \'e eczayı tıbbiye, tıb müteşekkirdirler. rurken, Suriyelilerin kendi kendilerini zmirde İş bürosu 
~ eserler, kimyevi cisimlerden ~ıkarı- Ticaretin serbestleşmesine doğ_ru. ~tı ı idare edebilmek kabiliyetinden şüphe İzmir, 24 (Hususi mu~abirirniz - I 
~ n sular, uçan yağlar, ıtriyatçwkta lan b~ adım, ihı~~~~ .?1addelerımızı!1 edip de, istiklallerine hala kayıt ko- den) _ Kanun mucibince Izmirde te-, 
LUUanılan cisimler, tıbbi gazlar, sarnıç dış pıyasalarda s~rumune de yar.dun yanların hüsnü niyetlerinden hakkile şekkül edecek dördüncü mıntaka iş ~ü-
44lt tıbb' k 1 t bb' · 1 k' · edecektir. Şimdi bıze mal satmaK ıste- .. h d'l b"I' dı 1 \t , ı ya ı ar, ı ı sıgara ar, l!lın yen memleketler için ortada iyi bir fır şup e e ı e ı ır. ' rosu için hazırlıklar yapılmakta :. z-

~ e_ınlahı, kafein ve emlfilıı, nikotin ve sat vardır. Eğer hiııden daha fazl~ mal -· .A. n. !a.tı. _ılı·y· o·r· ~~·. ~~.~~~ .~~--sa._rih_i.~.t-ik- mir mbıntakası iş bürosu başmüfettiş-
\> lflhı, tarifede gayri mezkur ser1.ml. - liğine sabık İstanbul hayvan borsası 
) e aşılar, çocuk oyuncakları, tarife0e alma'k suretile klering hesaplarının iş- surette istifade edebilir. komiseri Kemalettin tayin edilm\ştir. 1 
a~ıh olmıyan sair eşya. lemelerine yardım edebilirlerse bize Yeni rejimin tatbikınaı başlanacağı -··. __ . , -· .......... _____ ı 

M Ll.stesı· .. çok mal salabilirler. bes haftalık müddet zarfında bize ya- • ı 

ill1lt~istede yazılı eşyanın ithali mern· 

~ lier nevi kasaplık dört ayaklı av hay 
'1~tıatı etleri, her nevi jambon, s;ılam, 
J. Rır dili, kümes hayvanatı ve av ku~
~~1 ~tleri. ve mi.istahzaratı, her nevi 
lif erı~ hiiliı.sası, taze takım veya tek
.. edılmis süt (~ekerli). eritilmis ha~·-
"atı• . • ., . J 

ı yaglar. hazır etler ve va2I:ıı· yu-
~ . ., ' 
t Urta. bal, balıklar, kaplumbağa ve 
tnsali, bunların salamura1arı, ba!ık 

Büyük bir emniyetle daimi surette kı~lık gösteren ve ticaretini genişiet- la1 hakkını kısırgananlar, Suriyenin de 1 
inkişaf halinde bulunan Türkiye - Al- mek isteyen memleketlerin ticaret mu- hakkını tam olarak vermiş değillerdir. ! 
manya ti<!areti, devamlı surette Jehinıi- ahedelerini yeni mevzuata göre değiş- Suriye de, Hatay gibi mağdurdı.ır. 
ze aktif kaldığı için, bu karardan srm- tirmelerine intizar edilebilir. Ortada Son Paris itilafnamesi onların da mil
ra Almanyadan ithalat artacaktır. Bu- tuzılarımıza tailp olan Japonya için çok li izzeti nefislerile oynama,, ve Suriye 
nun gibi Amerikadan da memleketimi- büyük bir fırsat vardır. delegeleri, ihtimal ki istiklale kavuşma 
ze yapılmakta olan ithalat artacaktır. Bütün bunların hepsinin fevkinde sevincinin verdiği pek tabii sarhoşluk
Buna mukabil Fransanın bizimle ser- hatıra gelen Türkiye - Sovyet ticarei.i- la bu kayda lazımgelen ehemmiyeti 
b""-·t b. ir s,ekilde ticaret '.'apması ve mal dir Tamamen karsılıkh himaye usulü- · l d'ır ' "" · · verememıs er . ı 
satması zannedildiği kadar kolay değ!i- ne dayanan Türkiye - Sovyet ticar~ti- ı ~ı.· ·be S ·yelil rin yerinde ol-

h 1
. .. k .. nd.. ı...aıun n urı e 

dir. Bize mal satmak isteyen bu clo~t nin de ay ı a-rtması mum ·u u1. ha k 1 ~ı ı · ·ıda' 
G .. ··ı.. k. · •th ıAt .. 1 sam, ş a arma aıet o up ta, ıstı ı 

memleketin ilk önce aradaki müvaze- oru uyor ı yenı ı a a reJımı \ 'a - b" ··tk . d I 
nız ithalatın. kolaylaştırılmasını değil. 18..~nkı, ya~n~ı ır u e~ı~. ~r ~arı-
ayni zamanda ihracat ticaretimi-.~i ı ın- nı zorla mtıhabata suruklıyecegıme, 

Yerebalan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
- - 1 6 3 1 

Seııel Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14001 750 400 '150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

ECNEBİ 2700 l 1040 800 aoo 
Abone bedeli pe~indir. Adres 

değiştirmek 2~ kuruştur. 
,__.. 

Gelen evrak geri l1erilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz . 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Tel«Uf : Son Posta 
Telefon : 20203 1 

- ·------
~urtaları, kerr.ikten, dişten, tırııc:k
tl n,. ?oynuzdan mamUl eşya, hayvana
~aııne kabukları ve mamulatı, rner-
'""'"'I ve • t 

nesizliği ortadan kaldırması ~rttır. 

Fakat buna mukabil kontenjans1z itha
lat rejiminden İtalya hükfuneti bize o
lan ithalatını arttırmak suretile azami 

k.işafını da temin edeceklır. 
1 
en önce, o başkalarile hu davayı halle I 

Adnan 1kıyam ederdim. L.-------------- _. 
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Diş ağrısı ısf ırabların 
En müthi idir 

En şiddetli diş ağrılarım dindirir. 

RiPi 
Bütün •ğrı, sızı ve 
sanclları keser. 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

Nizip Kazası Urayından: 

•• 

Kapalı :ıarf uıuliyle bir ay müddetle eksiltmeye konulan ve ihale gü • 

aünde talip zühur etmediğinden 2/11/936 tarihinden itibaren on bq gün 

müddetle temdit edilen Nizip kasabasının hali ham haritasına mezkUr 
,ünde yine talip çıkmadığuıdan l 7 /11 /936 tarihinden itibaren yirmi gün 

müddetle ve pazarhk IUl'etiyle dmltmeye konulmut olduğundan talip o

lanların mezlcGr müddet zarfında Nizip Belediyesine müracaat etmeleri ilin 
olunur. «3179» 

f , .. .._ . • 

, .:~A~~~-·9~ r..\fl SAATlAR.INl : T~8C.IH : 
··AYARLI "~LJ ~ LJ\J .... · .... ·· EDiNiZ . . ,, . . . 

Hakikate mugayir Vt! halkımızı aldatı
cı gülünç ve yalan reklamlara inanarak 
paranızı israf ve cildinizi tecrübe tahta
srna çevirmeyiniz., Yazıktır. Fransa, AL 
manya, İngiltere ve Amerikanın mil-

, yonlarca halkı bugün umumiyetle Ve
nüs formülü krem kullanıyorlar. İyi bi
liniz ve inanınız ki dünya yüzünde Ve
nüs kreminden daha güz.el ve daha üs
tün bir krem yoktur ve k~fedilmemiş
tir. 

Cildinizi besl<!yici bütün unsurlar 
krem Venüs terkibinde mevcuttur. Bu 
hususta mütehassıs cildiye doktorları
nızdan izahat alınız. Bir tecrübe bin na
sihatten evladır. 
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HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. Her 
gün akşama kadar hastalarını 

__ kabul eder. Tel. 24131 --

- ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

• 

~ Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. {Posta kutuau 1255 Hormobm: 

o 

BIRE, 
, ·~ ıooo 

TARLADIR 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
2.cl k•tlde 11 /Birinci kAnun / 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 40. 000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Birinci kanun/ 936 günil akşamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ..• 

!---------------------------------------------------. · inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
4275 kilo iıkarta kanaviçe 
3059 kilo iskarta çul 

765 kilo iakarta kınnap 

Yukarda cinı ve miktarlan yazılı i&karta malzeme nümuneleri muÔ' 
bince 8/XU/1936 tarihine ruthyan aah günü saat 10 da pazarlıkla satıla-

caktır. isteklilerin nümuneleri görmek üzere her gün Ahırkapı Bakım evi
ne, pazarlık için de tayin-olunan pn ve saatte % 7,5 güvenme para)arile 
birlikte Kabalafta lnhiaarlar Levazım ve mübayaat tubeai müdürlüjündelÖ' 
&allf komisyonuna müracaatlan. (3062) 

• • 
1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo vakum yağı pazarlıkla aatm alı-

nacaktır. 

2 - Pazarlık 5/12/936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü aaat 11 de 
Kabatafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapı " 
lacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün IÖZÜ ceçen şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık iç.in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven " 

me pa.ralariyle birlikte adı geçen komiıyona gelmeleri ilin olunur. ((3184» 

Bayan 

28/111936 Cumartesi giinünden itibaren her akşam 

Taksim abide karıısında 

Kışlık BelvU Salonunda 
seanslarına başhyacaktar. 

--------------------··-·-
İstanbul Çiçek ve 
Fidan Bahçıvanları 

Cemiyetinden: 
&naf Cemiyetleri talimatnamesinin 

beşinci maddesine uyularak idare he
yetinin tebdil olunacak nısıf azası ye
rine yeniden 26/11/936 perşembe gü· 
nü seçim'yapılacaktır. 

Cemiyetimize kayitli esnafın tayin 
edilen günde saat ondan 16 ya katlar 
Beyoğlunda Saidpaşa pasajında cemi
yet merkezine gelerek reylerini kullan-
maları bildirilir. · 

CiLDiNiZİ 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lUzu nıu olan gıdayı verece
ğini znnnediyorsaııız bu tec
rübe size pek prılıalıya mal 
olabileceğini dcrhatır edi
niz. Hiçbir kl'enı size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesl Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret 145,'169,154.51 
Merkezi İdare : MİLANO 

İtalyanın başlıca tehirlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya. ilaca· 

ristan, Yugoslavya, Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemab1rl 

Müttehldesi, Brezilya, Şill, UrusuaJ, 
Arjantin, Peru, Eltva.tör ..,, 

Kolumbiya.da 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Ka.rak6J 

Palas (Telef. 44841 /2/3/4/6) 
Şehir dahilindeki acenteler : 

İsta . • ulda : AlAlemclyan hanında 

Telef. 22900 / 3/11/12/15 Bey~ -

tunda: İstlklAl caddesi Telef. 41043 

İZlUİRDE ŞUBE 

•KıılBllm .. mKJ ........... ı~ 

sta 1 
Yerebatan, Çatalçe~me sokak, 25. 

İSTANBUL 

KA YJPLAR lan İiatları 
928-929 senesinde Boz!iyük llk okulundan _ Gazetenin esas yazısile bir sü-

almış olduğun şahadetnamemt zıiyl ettim, tunun iki satın bir (santim) 
yenisini alncnğımdan eskisinin hükmü yok_ sayılır. 

tur. 2 - Salıifesine göre bir santim ilan 
Bozöyük Çnrşı mahalle inde Ömeroğlu fiatı şunlardır: 

Nuri Yılmaz 

* 1312-1313 seneslndc Çengelköyü iptidai 

mektebinden aldığım şahn.detnameyl kaybet

tim. Yenisini aıacağımdcm eskisinin hükmü 

yoktur. 

Ferdiye ı~atma 
--- •• ·=-- .......... ···-- ... _._....._ ... ____ 
&on Posta Matbaa•• 

Neı;;riyat Md. : Selim Ra21p I<;MEÇ 

{ 
A. Ekrem UŞAKLIG.Ll. 

&AHll'LERb ~ Raeıp EMEÇ 

Sahife : l - 400 kuruş 

• 2 - 250 • 

• 3 - 200 • 

• 4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 

Son sahife : - 30 • 

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

4 - İnce ve kalın y~zılar tutacak· 
!arı yeı~ gör~ :~iin~iınle ö!çı.ıiür. 


