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BÜYÜK BİR KAYIP Komiiniz.me karşı 1 

Alman-Japon anlaşması Genera_l Şükrü Naili dün 
. • Edırnede kalp 

Berlınde ımzalanan anlaşma Londra sektesinden vefat etti 
ve Pariste iyi gözle karşılanmadı, 

Rusyada derin .akisler uyandırdı 
Londrada askeri bir J Sta'iiiiülühi.öibir 
ittifaktan bahsediliyor nutuk söyledi 

Sovyet gazeteleri anlaşmaya ita/yanın dahil olacagı 
ve lngiltereye karşı cephe alındıtını iddia ediyorlar 

Anlaşmanın 
esasları 

~aris, 25 (Hususi) - Bir müddetten 
~Avrupa matbuatında hayli dediko
nı ~~ sebe'biyet veren cbeynelmilel ko
t'J~ızme. karşı müşterek hareketi isb ~f eden Atman - Japon anlaşması, 
ı&Ugün, saat 12 de Alınan Hariciye Ne
ti r~tinde, Japon büyük elçisi Musoka
l ıle 1',on Ribentrop tarafından ımza-
anrnıştır. 

ltilifname 
M 1tılainame1 şu cihetleri derpiş etmek
..,r: 

1 - İki taraf beynelmilel komiiniz
lnib " faaliyeti hakkındaki malfunat ile 
u meselede e411,:._ ' 

ed b' ~ı umumiyeyi tenvir 
e ılecek tedabir hak'nndaki maluma 

tı ıtıea ti ed ı.1 ' 
8 

. . eoeA er ve sıkı bir teşriki me-
aı ıle tedafüi tedbirler alacaklardır. 
...,, (Devamı 3 üncü sayfada) 

ı 

, 
Alnump ,..,.. .......... ,. 

imza eden Rihentrop 

Soğuklar devam ediyor 
Odun ve kömür fiatlan bermutat fırladı, odunun 

çekisi 350, kömürün kilosu 6 kuruı oldu 

"Faşizme karşı mücadele 
eden milletlere yardım 

edeceğiz,, 
L<>ndra, 25 (Hususi) - Soyyet Cum

huriyetleri merkezi lrongre5i, İcra ko
pıitesi ta.rafından hazırlarım~ olan yeni 
,ana yasasuu müzakere etmek üzere bu 
gün Kremlin sarayın111 ~rlar salonun 
da rev'kalade 1x>plantısını yapmıştır. 
Toplan~ e.çan Stalin, iktidar mev

.Jdine geldiğinden beri ilk defa olarak 
radyo ile bir !lUtuk söylemiş ve demiş
,tiır ki: 

c- Faşimıe karşı mücadele eden bü
. ti1n mm.etlere elimizden gelen yardunı 
yapacağız.• 

, Yeni ana yasası oa eijne kadar tas-
1dik edilıecEktir, 

Stalin -----------·-
Türkofis 
Reisi değişti 
Eski reis Necdet Paris 
ticaret mümessili oldu · 
Ankara, 25 (Hususi) - Ekono

mi Bakanlığında esaslı ve mühim ta· 
yinler olmuştur. Türkofis Reisliğine 
,Müf!ivir Bürhan Zihni, Paris Ticaret 
Mümessilliğine de Ofis Reisi Necdet, 
Roma ticaret mümessilliğine Müşavir 
Halil Nihad, lskendcriye Ticaret Mü· 
mc,s~illiğine Sıtkı Ncmlizade tayin e-

lstanbul sokakların ela mangal bafl dilmi\jlerdir. 

Değerli Generalin 
duyulunca Edirnede 

ölüm haberi 
şenlikler durdu 

Acıklı ölüme şahit olan Cevdet Kerim lncedayı ile 
Telefonla konuştuk. General Şükrü Naili on dakikada 
hayata gözlerini kapamıştır. Cenaze lstanula getiriliyor 
Kurtuluş bayramına iş

tirak için Edirneye giden 
General Şükrü Nailinin 
kalp sektesinden birden 
bire öldüğünü Edirne mu 
habirimiz dün gece tele
fonla bize bildirdi. Ordu
muzun bu kıymetli ve de 
ğerli Generalinin bu ant 
ölümünü bildiren haber
leri derin teessürlet" için
de dercediyoruz: 

Edirne, 2 5 (Te}efon
la) - Size acı bir haber 
vermekle mütrellimim : 
Kurtuluş bayramına işti· 

rak için meb'uslarımızla 
birlikte gelen General 
Şükti.i Naili bu akşam sa 
at 17,30 da Vali konağın. 
daki toplantıda kalp sek, 
tesinden ölmüştür. Bu de 
ğerli General umumi mil 
fettit General Kazım Di· 
rJJt ve mM.lus arkadaşla• 
tile g6rüşürken üzerine 
fenalık gelmiş, derhal Y' 
tişen doktorların bütü~ 

pyretleri neticesiz kal· r~------
ınıştır. 

Büyük matem 
Memleketin bu çok te

miz ve yetişkin evladmm 

Ant ölümü derin bir teessür uyandıran 
General Şükrü Naili 

ölümü Edirnede derhal şayi olmuş ve 
büyük bir matem uyandırmıştır. Kur- ı o d J 
tuluş bayramı münasebetile hazırlanan r uua 
eğlenceler bu büyük matem dolayısile 
tatil edilmiştir. Bu acı haber derhal tel- 7" •• 
grafla Atatürke ve İsmet İnönüne.bil· ,L eessur 
dirilıhiştir. Haber, Ankaraya, Vekiller 
heyetinin toplantı halinde bulunduğu 
sırada vasıl olmuş ve derin bir teessür 
uyandırmıştır. Cenaze yarın akşam sa
at 22,20 de kalkan. !konvansiyonelle ve 
büyük merasimle Istanbula gönderile-
cektir. 

Mebus Cevdet Kerimin verdiği 
tafsilat 

Bu acıklı haber üzerine derhal TEIJE 
FONLA Ed'rneyi aradık ve mebus Cev
det Kerim incedayıyı bulduk. Cevdet 
Kerim, Edirncde bir matem havası ya-

(Devanu 8 inci sayfada) 

General Ali Sait ve 
F ahrettin Son Postaya 

teessürlerini bildirdiler 
Ani ölümü orduda ve memlekette 

derin bir teessür uyandıran General 
Şükrü Naili hakkında telefonla gö· 
rüştüğümüz ordu müfetıtişleri bize te
essürlerini bildirmışlerdir : 

Orgeneral Ali Saıt teessürlerıni şu 
suretle anlatmıştır: 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Olimpiyad masrafları 
dedikodusuna cevap ın 'Birdcnb~re bastıran kış devam et-ı Odunun çekis'i 32S • 3SO arasında sa- Bug" day siloları 

ttı ektedir. Istanbulda dün de kah yağ- tılmaktadır. Kömür ise S - 6 kuruşad1r. 
ve~r, k~? s:ılu. kar. ~ağmış, soğuk e~- Bu fiyatlar odun ve kömürde ihtikar Yapılanlar 100,00ton hacmi T. S. K. Baş,anı General Ali Hikmet Ayerdem ile 
t" kı gunku şıddetını muhafaza etmış- başfadığı iddialarını ortaya atmıştır. !(. 

lt, Dün belediyede alakadar bir zat bu isti:ıbisine yükseldi, 12 ikinci Başkan Halit Bayrak'ın "Son Posta,,ya beyanat[ ırı 
Od lia\alar~ ?.ird~nbire soğuması ile mesele etrafında bize şunları söylemiş- sılo daha yapılacak 
~ve ııromur fiyatları da fırlamıştır. tir: (Devamı 4 üncü sayfada) Ankara, 2S (Hususi) - Buğday si- Olimpiyad masraflan 
~ yasetimizin en verimli eserlerinden o- •• k d 
ı::.r k .. . t. lan silo inşaatı işi evvelce hazıı-Janan on gune a ar 

h
en" oy cınaye } esrannı ~:~r=ü~r~~·;;:nw:::eı:.~;,~·.::~ Ankar:~:r:İ!:~:~habirimiz· 
ala muhafaza ediyor :;:::: s~~~~~ğd~ız=~: ~fı~~:~ deQ) - Berlin olimpiyad.ları ~asr.af· 

m halen 1 O(I bin ton h · . r- ları etrafında yapılan neşrıyat uzerme 
J __ ecmuu acını ısı h k'k"' . . .. w k .. T" k st b [ b .. k "'b' kadar "ks lınişf Bunl d a ı ı vazıyetı ogrenme uzcre ur 

an u za ıtasının mutare edenberi karşılaştııı en esrarı başka ıye daha T~ro:gw K~'rtah. na·r an Spor Kurumu Başkanı General Ali en · ~ . E . ,, 1 .. d .. a , u ya, ıyar- , le gız ,acı~ya mn~yet ıvıu urlügü cinayet masası da el ~r, Zile, ~ıı!U4 Niğde, Akşehir. ~r ~ikmet Ayerd~~. v~ ikinci Bat1tan Ha 
ogdu, facı anın geaane _cahidi küçük kız lstanhula aetir "k'. kışı~. ~eyl~~· ~ala~~· ~ara yönü, lıd Bayr~la goruftUm. ~·kan Gene-

0 I' iV 
8 

o · 1 uı Şefaatlide buyük ve küçük sılolar ku- ral Ali Hıkmet Ayerdem e sordum: 
ı • Ulll DC1 aarf~m1ıda) rulacaktır. · (Devamı 11 inci u,&da) 
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Beyaz kitap muhteviyatı 
F ransanın geni teklifi 

---Yazan: Muhittin 'Birgc..---

H ariciye Ve'kaletimiz ikinci Be -

yaz Kitabı neşretti. Bu kitap ge
rek Sancağın hukuki vaı.iyetım gös -
teren bütün vesi.kalan ve gerek son 
gürllerde teati edilen notaları ihtiva 1 
etmek itibarile cidden entere::ıandır. 
Hukuki vaziyeti şimdiye kadar gaze -
teler o kadar tekrar ettiler ki bu da -
vada ne derece haklı oldu[,rumuzu bu 
defa bir de ~yaz Kit~bın neşri mü-
• naSt?betile tekrar etmeğe teşebbüste 
hi~ bir fayda yoktur. Fakat buna mu
kabil, teati edilen notalan dikkatle o -
hukuk faydalı oluyor. Eğer bu karışık 
hukuk ve diplomat dilinin yarısmı o -
kumak bile dehşetli yorucu bir şey 
olmasaydı herkese okumayı tn vsiye e
derdim. 

Fransa hülasaten demek istiyor ki 
cbenim nazarımda Suri_ye bir kül ha
lindedir. Ve bunun iç.inde Sancak ta 
vardır. Ben onunla müzakere ettım, 

bir itilaf esası hazırladım. Bu mesele 
bu ~tilfıf çerçevesi dahilinde konuşu -
ta bilir.> 

Bızim cevabnnızın da manası şudur 
kı: cBiz Fransa ile bir nnla,.rna yaptı
ğmıız zaman Suriye hulmknn mevcut 
dei:rildi. Biz Fransa ile anlaştık, Fransa 
ile konuşmak ve onun taahhütlerini ifa 
ettiğini görmek isteriz.> 

Fransa notasının hukuki tezi ne ka
iar zayıf ise bizim notamızın muh -
teviyatı da o kaıdar kuvvetlidir. 

* Esasen herhangi siyasi iş hukukçu
ların ellerine geçerse onun hak ve ada
let dairesinde halledilmesinin \'.? aH\
kadarları memnun edecek bir netice·
ye varmasının imkanı yoktur. Bilhas
sa eski bir hukuk bürokrasisl vasıtasıle 
idare edilen bütün Hariciyelerde ha
kim muhafazakar bir ruh vardır 
lci bu, birçok hallerde günlük hayatı 
yaşayan ve günlük hayata günün ica~ 
bına göre şekiller ve istikametler ver
mek isteyen devlet adamlarını doğru 
yu görmekten meneden bir kuvvet o-

Hayatla mücadele insanın doğdu
ğu dakika başlar, ölümüne kadar sü
rer. Hem maddi, hem manevidir. 

Çıngırak çalıp 
Yemini 
lstiyen beygir 

Bu, harbe girmif ihtiyar bir beygir
clir. Artık ihtiyar beygirler yurdunda 
istirahate çekilmi~ bir haldedir. Yemi 
bittiği zaman ahırındaki bir çanın ipi· 
ni çeker ve kendisine yemini verirler, 

30 sene serserilikten sonra 
lur. Gönül isterdi ki - ve hfıla ister ki - nıirasa konan adam 
M. Delbos işi Hariciye Hukuk bürok- . . 
rasisinin elinden kendi eline als•n da 1 l\1acar gazetelerı 74 ya~ında hır ser-
baştan başa Türkten ibare: olan bir serinin başına ge~en. garip bir .hadiseyi 
toprağı istiklal hayatına yenı cloP,acak anlatıyorlar. Bu ıhtıyar sersen tam o
gayri Türk bir memlekete bağlam3'k tuz sene geçtikten sonra büyük bir 
hususundaki ısrarın ne !kadar yarıhş j servetin varisi olduğundan haberdar 
bir yol olabi.leceğini çabuk ça görsün olmuştur. 
ve Fransa ile Türkiye arasında, bil- ismi Balici Hayd olan bu ıeraeri bu 
hassa Türkiye tarafından günden güne otuz sene içinde şehirden sehire kasa
a:tan heyecan. ve asabiyete seb~p ol~n hadan kasabaya dol tığı iç

0

in hükume-
bır meseleyi hır hamlooe halletsın. hın . d kl af k 

te b k b. ık 1 d kt. tın tanı ı arının pek ço aramasına 
za n aş a ır ç ar yo u a yo ur. ~ l . . N'h * ragmen e e geçmemıştı. ı ayet ge-

çenlerde otuz sene<Jenberi uzak bu-
Türkiye, bugiin dünyanın en kuvvet- lunduğu memleketine gelmi~ ve am

li ve en samimi b~r sulh unsurudu!i. casının kendisine çok büyük. bit miras 
Türkiye bütün memleketlerle, bilhe<s- bıraktığını öğrenmiştir. 
sa kend~ne hala kuvvct~i ~.ültür bağ- Fakat büyük çiftlik. ve akaraUan 
Jarile baglı olduğumuz buyuk Fransız . .. 
milletile dost yaşamak dost kalmak ibaret olan bu mıras bugun yabancı 

Hayatta muzaffer olmak isteyen, 
miicadelenin .silahlarını tam olarak 
elinde bulundurmak mec:huriyet~nde 
dir. 

·- -· HERGüN BiR FIKR.A 
Anlamadım bayım! 

Bay Coşkun sebepli sebepsiz öf
kelenen ve kızınca da önünü arduıı 
gözetmiyerek herkese çatan bir zat
tır. 

G~enlerde, hiunctçisi vasıfosile 
ahçısına bazı tembihlerde bulun -
duğu halde, o tembihlerin hiliıf'ınn 
hareket edildiğini görüp köpürmüş, 
zavallı kadıncağızı haşlıyordu. 

- Ef eııdim! diye bağırıyordu .. 
Nasıl olur? Benim ne istediğimi o 
ahçı olacak herife söylemedin mi? 

- Söyledim bayım.. Likin bir 
türlü anlatamadım .. 

- Anlatamadım olur mu? l\lera
mını anlatanııyan adama eşşek der
ler. Anladın mı? 

Hizmetçi kadın en tabii tavt'ile 
cevap verdi: 

- Anlamadım, bayım! 
Bay Coşkun az kaldı bayılıyordu.. ·- ~ 
Üç yüzlü kadın 

Biıe maddi mücadelenin silahla
rını spor, yooıntk kuvveti, manevi
lerininkini de mektep ve kitap verir . 

Jngiliz 
Donanmasındaki 
Meş'um davul 

1ngiltere donanmasının Devonahi
re kruvazöründe bir davul vardır. Bu 
davul, gümüştendir. Ve Dreykin dün
yayı dolaşan meş' ır davulunun bir 
kopyesidir. Davulun feametine inanan 
zabitlerle tayfalar, bu seferki Akdeniz 
seyahatlerine davulu birlikte almamış
lar, müzede bırakmışlardır. 

Bu .davulun iemide bulunduğu 
1929 senesinde taretlerde yangın çık
mış 17 tayfa ölmüştür. 

1935 senesinde de Devonşir zırhlı
sı, lskenderiye limanında zincirlerini 
taramıs ve mühimmat dolu bir gemi

" ye çarpmasına ramak kalmıştı. 
1 :l ikinci teşrin 19:16 da ise tayfa

lar.dan biri küpeşteden düşmüş ve fe
na halde yaralanmıştı. 

İnsanın cigerine lamba 
sokuyorlar 

Avusturyalı bir alim veremin ültra 
viyole şuaile tedavisi için şöyle bir u
S'Ul tatbik ·etmekte imiş: Veremlinin 
ciğeri içine ince bir tele bağlı· bir kü
çük lamba koymakta ve elektrik cere
yanını doğrudan doğruya ciğer içinde-
ki lambaya vermekte imiş. arzusundadır. Tür.kiye ~illetlerin hak- ellere geçmi~ ~.ulunuyor. ~!id Hayd 

larına tamamen riayet edilmesinin en mahkemeye muracaat etmıştır. Bu bir garibei hilkcı.t: değildir. 
hararetli taraftarıdır. Bütün bunlara M oskovada tiyatro ve l d b d 

Mü- Sağır ve dilsiz okuyucular 

Fransanın da emin olduğunu zannede- • 
zikho 'ler en irin e nut"oara yapan Londraya yakın bir kasabada kili

serıin korosu, aağır ve dilsizlerden 
mü~ekkeptir. Bu sağır ve dilsizler el
lerindeki dua kitaplarını okumaktadır
lar. Tabii sesleri hiç anlaşılamadığı i
çin kilisedekiler duaları ellerindeki ki
taplardan takip etmektedirler. 

· Fak t T" k' b ' kt d . sınerna bir kadının bulufudur. Yüzünün sağ 
rız. a , ur ıye ır no a a musır-
dir: Türkün hakkını aramak, onu mü- Moskovada 11 tiyatro ve _.5 sine- ve soluna birer yüz daha ilave ederek 

dafaa etmek. Cihan harbini müteak1p ma varmış. Ye bir günde tiyatroya gi- sahneye çıkar. iki yüzlüleri çok gör
Türkü bütün dünyaya karşı isyana sev- denJerin sayısı l Gi5-t. ve sinemaya gi- müştük amma, meğer üç yüzlü olan-
kedcn ve bütün dünyaya rağmen varh- denlerin sayısı ise 101 :l7f> miş. lar da varmış. 
ğını herkese kabul ettiren kuvvet işte 
bu kuvvettir. Böyle olunca Türkiyenin 
Sancak Türklerinin mukadderatının 

bu tarroa bir hukukçu leyteleallesine 
bırakmaya razı olamaz. Bunu Fransa 

İS TER İNAN İSTER İN ANMA! 
hükUrrıeti bilir. BilhaSŞJ Sosyalizm ve 
Radikalizm prensiplerini müdafaa 
eden bir hükfunetin bunları bilmeme
sini ve hatta anlayıp takdir etmeme
sini bizim için kabule imkan yoktur. 
Bunun için, •ben öyle tahmni ediyorur.ı 
ki, Fransada son günlerde hükCımetin 
fazla meşgul olması işin bürokrasi elin
de kalmasını mucip olmuştur. Elbet, iş 
doğrudan doğruya devlet adamları ta
rafından tetkik edilince hakikat anla
şı-Jacak ve dava kolayca halledilecek
tir. 

Dün Şişli ile Sirkeci arasında işliyen bir tramvaya 
binmiştik. 

Araba Sirkeciye gelince bütün yolcular gibi biz de 
ayağa kalktık. 

Fakat İstanbula yeni gel.dikleri hallerinden belli olan 
bir .kadın ile erkeğin biletçi ile garip bir muhavereye dal
dıklarını görünce durduk. 

- Siz hani.ya bizi Sultanalmıe<le götürecektiniz? 
di)'9rlardı. 

Biletçi de: 
- Bu araba Sultanahmede gitmez, buradan geri dö -

iSTER iNAN 

necektir, ineceksiniz! cevabım veriyordu. O zaman yol
cular: 

- Ya .. Para? diye sordular. Ya bizi Sultanahmede ka
dar götürürsün, yahut ta paramızı geri verirsin! 

Tramvaya Beyoğlu yolcuları binmiye başlamışlardı, 
bu hadise yüzünden ise arabanın hareketi gecikiyordu. 
O vakit 'yeni gelenlerden biri biletçiye, bir göz işareti 
yaptı: 

-=- Biletlerine işaret et, o biletle ba.Pta tramvaya binip 
Sultanahmede gitsinler, dedi. 

Biletçi yabancı yolcuların biletlerini alarak Üzerlerine 
ikişer çizgi yaptı ve ellerine vererek biçareleri indirdi. 

iST ER iNAN M A l 

İstazzbulda konuşulan 
Diller 

I!. Tal .1 

" Kimin tarafından, ne zaman 
nasıl tutulmuş? Orasmı Lilıni 

yorum. Lakin, gazete iıavadisleri sı 
rasında gözüme ilişti: İstanbulda tutu 
lan bir istatistiğe göre, şehirde 34 türl. 
dil konuşuluyormuş. Ve bu 34 çeşı 
dil, İstanbul-da yaşıyan muhtelif aile 
lerin ana dillerini teşkil ediyormu~. B 
istatistik neticesi bana biraz gar;.p gel 
di. Kendi kendime hatırlıyabild;ğı 
kadar dilleri bir bir saydım; gene d 
bu yekunu dolduramadım. Havadıs 
veren gazete vakıa tatarca.. abazaca. 
pomakça .. diye bir takımlarını zikret 
miş. Ancnk tatarcanın türkçedl!n, a 
bazacanın da çerkesçeden pek faı k!ı ol 
madığını sandığım için ben bun'arı h 
saba katmıyorum. Zaten katacak ols<l 
da, İstanbulda konuşulabileceğinı talı 
min ettiğim dillerin 34 dil bulmasın 
gene imkan tasavvur edemem. 

Bilhassa İ&tanbulda yerleşik ve Tiir 
ki.ye cumhuriyeti nüfusu kütük!erın• 
de kayıtlı bir ailenin, müracaat edell 
istatistik memuruna: «Bizim -ana dıJJ· 
miz Bornuca ve yahut ki Amha ı ikçe " 
dir!> diyebilmesine ihtimal vercmiyo • 
rum. 

Hele, gazetede okuduğum o ha\ adi ' 
sin bir fıkr~sı bütün bütüne ha~ n ... ~ :;;.1')1 
mucip oldu. Bu fıkraya göre: Bır kı • 
sım İstanbul halkının ana dilleri büs ~ 
bütün .meçhuldür!!. 
Artık bunun üzerine, mevzuu bah· 

solan istatistiğin ciddiyetinden :le ka· 
dar §Üphe etsem, sanırım ki benı hak " 
sız bulmazsınız. 

Evet! ihtimal ki böyle bir ist<üistil< 
tutulmuş, bunun için icap eden malfı • 
mat, kapı kapı dolaşılarak toplnnmış " 
tır. Fnkat maalesef, İstanbul hal kının 
bu işi Iazım gelen ciddiyetle kat'~ıl:ı ,_ 
madığı ve bu defalık, alakadar ıne " 
murları tabiri mahsusu ile atlattığı an• 
}aşılıyor. Belli ki bir takım muz·p.er: 

- Senin ana dilin nedir? 
Diye sorulduğu vakit: 
- Çağatayca.. Yakutça... . Keltçe.ı 

Uygurca .. filan .. 
Deyip atmışlar ve bunu, bir kaç günı 

kendi aralarında alay mevzuu eL"niŞ'" 
ler. 

Ve yahut ki, tutulan istatistiğin hiÇ 
bir noksan tarafı kalmnsın endi~esiJe, 
vazif cdarlar, kuşdili ile kepçe dilini ae 
İstanbul lehçeleri arasına katıp bu su~ 
retle yekunu 34 de \'ardırmışlarJa·. 

Ben bu işi başka türlü izah cdenıe· 
dim. 

Biliyor musunuz : 
1 - Portekizli meşhur gemici Vt.S• 

ko dö Gama Hind yolunu hangi tarih• 
te keşfetmiştir? 

2 - Üçi.incü Napolyonun k.arısı inv 
paratoriçe Eugenie kaç yıl Fransız iı11'" 

paratoriçeliğinde bulunmuştur? 

3 - Osmanlılarla Macarlar arasın • 
da 1526 da yapılan meşhur Mahaç ınu· 
harebcsinde ölen kral kimdir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkii Suallerin Cevapları: 
1 - 2000 piyes yazdığı halde bey • 

nelmilel şöhretler anısına giremiyell 
İspanyol şairi Lope de Vegadır. 

2 - Ka:cbin ve yahut Kazvin ismile 
anılan şehir İrandadır. 50 bin ııüfusü 
vardır. 

3 - Fakreddin 1 3 \·e l '4 üncü asır "' 
]arda vasamış İran sairlerinden bıridif· 
- • "" .;. 1 • • ... ... __ • .. •• ,... • .• __ :::ır ___.,..,,, 

Doktor kadının kocası 
karısının nıektuplarını 

açamaz 
T uluzda doktorluk yapan Madaf11: 

Robert mahkemeye müracaat ederek 
kocasının kendisine gelen mektupları 
açtığını söylemiş; ve demiş ki: 

- Ben doktorum, bana gelen rnek" 
rtuplar, mesleğimin sırrı demektir, kO" 
camm bunları bilmesini istemem. 

Muhittin Birr~• 

Mahkeme kadını haklı bulmuş, ~' 
kocanın, karısına gelen mektupları ~r;~ 

I maya hakkı olmadığına karar verJll1f 

._,-------------------------·-------------------_Jjtir, 



donanma İspanyol Asi 
sahillerini 

Komünizme karşı 
A lman - Japon 
Anlaşması 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 
2 - İki taraf, beynelmilel komünizm 

tehdidine maruz bulunan bütün devlet 
lerden bu itilafnamenin ruhuna muva
fık tedafüi tedbirlr almağa veya bu iti
lafa ~tirak etmeğe müştereken davet 
edeceklerdir. İki taraf, mevcut kanun
lar çerçevesi içinde, dahilde vey.:ı ha
riçte doğrudan doğruya \•eya dolayısilc 
beynelmilel komünist faaliyetine yar. 
dım edenlere karşı şiddetli tedbirle::- a
lacaklardır. Bu maksat ile, daimi bir 
muavin komite ihdas edilmi~"tir. 

ablokaya başladı 
'Madriddeki İtalyan sefarethanesi yağma edildi, asi 

donanma dün de bir Norveç geınisini çevirdi 
fa ltonıa, 25 - Madritteki İtaJyan se
hr~anesi, Burgos hükumetinin İtal-
4 tarafından tanınması üzerine, Kızıl
s~~ ta.rafından yağma edilmiştir. Alman 

~retirıde de araştırma yaılmıştır. 
h l'enerrifo, 25 - Asiler, kızıllara mü
tn~at götürmekte olan bir Norveç ge 
Je~ Yakalamı.şlardır. Gijon limanı asi
bi' harp gemUeri tarafından :ı.bloka 
lo~Uniştir. Yakında Valancia ve Barse-
1~ karşı denizden bir taarruz yap1-

ır. 

a_l.tadrit, 25 (A.A.)- Dünkü gün Pont 
~ F'rançaise ~ıntal<asında muharebe-

d\ h~lınuştur. Üniversite mahallesinde 
\t. ırtakım muharebeler vukua gelmiş 
J~rada hüku~et milisleri, m ukabil ta 
~da bulunmuşlar ve muvaffak 

FransanJn yeni 
sene bütçesi 

~asraf kısmı 10 milyar 
b' frangı bulan bütçe 
it rekor teşkil etmektedir 

h ~0ndra 25 ( H ususi) - Fransanın 
tı tl ı bütçeıi bugün meb'usan m eclisi
c " ·ı Ctı ıniştir. 

~~ ~~sraf faslı on m ilyar frank olan 
Olit Utçe, 'imdiye kadar tatbik edilen 
~}eler arasında bir rekor teşkil et-
~tedir. 

it Bütçeye munzam olarak bir m ilyar 

d:~n~ ?a mevcut tahsisatlara ilave e
~ıştır. 

6 Alman gazeteci beynelmilel 
gazeteciler birliğini terketti 
~ C:Cnevre, 2;) ( A.A .) - Milletler 
t~?'•Yeti nezdindeki alt ı Alman gaze
ıq· ırıden biri, beynelmilel Milletler Ce-

'Yeti g · ı b' l•v• • k • lcr..ı · azetecı er ır ıgını ter etmış-
"llt. 

ltal· ·a ·t d h 1 o·1-tıC3· J n gazetecı er, a a vd~ se-
•nde çekilmişlerdi. 

ita/ya Balear 
A.dalarına 
"fer/eşiyor mu? 

ili Paris 23 - E;,.<:ho dö Paris gazetesi
,0~ ~orıdra mubabirine göreB . Mus

~~~1 ·. B: C randi'yi ~atalonya_'~a bi~ 
i1ttk' ılerı karakolu vucuda getmlmesı 
l~ Elnı ınevcud oldukça lta lya'nın Ba
}i\kr adalarının bazı noktalarında ka -
tindol Vazifesini ifa e tmek mecburiye
İiit e kalacağını Londra kabinesine bil
ti\n~eğe memur etmişt ir . G eneral F -
~l o, muzafferiyete nail olduğu gün 
~,('' · ınuhafazası A kdenizde çarpış
ltı • ra sebebiyet verebilecek olan bu 
~"ıileri terkedecektir. 

~~iral Horti Romada 
/(, Uyük merasimle 
arşılandı 

~ ~oına. 23 ( A.A .) - Macar hüku-
etı n ·b· · 1 H h ı - ı -~ b aı ı amıra ort y, saat ,).• .J-

~ 
1
.uruya gelmiş ve İtalya K ral ve 

li\ııa ~esi ile Musolini tarafından karşı
tıa, ~ıştır. istasyondan Quirinal sarayı 
~İtl ~dar bütün yollarda kesif bir halk 
~caı toplanmı tı. iki keçeli asker se
cl"1t re~mi ifa ediyordu. Dört Lando
i\tab lllurekkep olan kafileden birinci 
~İtı ~da Amiral ile ltalya Kraliçesi, i
d, cı arabada da İtalya kralı ile Ma -
l'ı ~. Horthy, bulunuyord u. H alk ala
~t tddetle alk:şlamı ştır. Şehir, Macar 

alyan bayraklarile donanmı~tır. 

olm~lardır. Beynelmilel müfreze, ha~
tahanede tahassüın etmiş olan iki bin 
asiyi ihata etmiışlerdir. Casa del Campo 
ormanında asiler ağır zayiata uğramış
lardır. 

Bombardıman devam ediyor 
Londra, ıs (A.A.) - Bugün İspany~ 

dan tondraya gelen telgraflarda muh
telif cephelerde mühim bir haaise \'U

kua gelmem~ olduğu beyan edilmek
tedir. Maamafih Madridin Kalle dö Val 
le Hermoza mahallesi asilerin tayya
releri tarafından o kadar şiddetle bom 
bardıman edilmiştir ki, bütün mahalle 
ahalisi ~rlerini ve yurtlarını terke 
mecbur olmuşlardır. Sivil ahali ara-' 
sındaki müzaya,ka günden güne art
maktadtr. Muharip bulunmıyan halkın 
üçte biri Madridi terketmişlerdir. 

" Fransa yakın 
Şarkta 

namevcuttur ! ,, 
-

Joumal "Onun gaybubeti 

Hendaye, 25 (A.A.) - Bask nasyo
nalistlerinin asifore karşı pek yakında 
taarruza geçecekleri bildirilmektedir. 
Bu taarruz ha~ketine Bilbao'lu binler 
ce m ilisin de iştirak edecekleri söy
lenmekLedir. Hükumet tayyareleri, Da
ha şimdiden asilere mühimmat yetiştir 
meye yarayan demiryollarını tah rip et 
mi.şlerdir. 

Kipuroka eyaletindeki asilerin ma
karnalı, birçok ecnebilerin İspanyayı 
terketmelerini menetmişlerdir. 

Nazi teşkilatı yakalandı 
Paris, 25 (Hususi) - İspanyol hü

kfımeli polisi, K artacada geniş m ikyas
ta bir Nazi casusluk şebekesini m eyda
na çıkarmıştıır. Bundan başka, ıehrin 
Alman konsoloshanesinden mühim mik 
darda silah ve cephane bulunmw~Lur. 

Yugoslav yada 
Hırvat meselesi 
Halledildi 
Kabineye Hırvat mümes

silleri de girecekler 

3 - İtilafname, bugünden itibaren 
ve beş sene müddetle mer'i olacaktır. 

Sovyet gazetelerinin mütaleaları 
Londra, 2S (Hususi) - Japonya ile 

A lmanya arasında komünizme karşı 
yapılan anlaşmayı şiddetle tenkit eden 
Sovyel gazeteleri, İtalyanın da bu an
laşmaya iştirak edeceğini yazmaktadır

lar. Gazeteler bu suretle üç devletin 
İngiltereye karşı cephe almış bulunduk 
larını tebarüz ettirmektedirler. 

Ayni gazeteler Avrupa.da Faşizm hii. 
kümranlığının teessüsüne meydan ve
rilmiyeceğini yazmaktadırlar. 

Rusyada dört Alman daha tevkii 
edildi 

Londra, 2S (Hususi) - Bir taraftan 
Sovyet askeri divanının kararı ile ida
ma mahkum edilen Alman tebaası Ştik 
lingi kurtarmak için teşebbü~ler yapı
lırken, Moskovada dört Alman daha 
tevkif edilmi:jtir. 

Göbels nutuk söyledi 
Berlin, ı5 (Hususi) - Almany~ ile 

Japonya ar.asında, komünizme karşı 
mücadele için bugün imzalanan anlaş
ma münasebetile propaganda nazın 
Dr. Göbels, Ştutgartta, Üçüncü Enter
nasyonalin faaliyetini şiddetle tenkit 
eden bir nutuk söylemiştir. Göbels nut-

esnasında diğerleri gayri 
faal kalmıyorlar" diyor Belgrad 25 ( Hususi ) - Başvekil kunda komüni:ımin ıkökünün kurutula-

s t Y d. 'ç ı' le H t M'll' P t• · cag·ını sövlemis.tir. Fransız gazeteleri mutat üzere ara- 0 a ınovı ırva ı l ar ısı ., 
Ba k D M k d H Japonyanın Karan s ıra Yakın Şaıiktan bahsederler. Bu a- ş anı r. açe arasın a ırvat 

rada da memleketimiz üzerinde ehem- meselesinin kat' i şeklide halli için bir Tokyo 23 - Resmi bir tebliğ, Ja.-
miyetle dururlar. müddettenberi cereyan eden müzake- ponyanın komünizme kartı A lmanya-

B l b b Antak a "e 1· ·ken J .. be · nın vazı'yet'ıne m uadil bir vaziyette bu-unun a ~r~ er, v Y .. v· :. : re er m us t netıceye varmı~tır. 
derun mselesının çıktıgı gundenberı , Memleketin h e r tarafında mem _ lunduğunu ehemmiyetle .kaydetmek-
bilinmez ne sebeple bu iliyat bozuldu nuniyetle karş.ılanan bu neticeden son- tedir. Bu sebepten dolayı J aponya hü
ve Fransız malbuatİnda, adeta bir tel-

1 
ra Stoyadinoviç kabinesinde bazl de- kumeti, komünizme karşı ilk hareket 

kine itaat ediyorlarmış gibi, Türkiy: ği~iklikler yapılması m·uhakkak sayıl- olmak üzere Almanya ile bir itilaf ak-
hakkında bah is görülmez oldu, hatta k d detmek kararını vermiştir. 

k · ·.:ı 1 . d .. ma ta ır. 
Anta ya ve Iskenuerun mese esı e su- . . , . . v. Esasen bu tebligv de, Japon - Alman 
kAt · 'nd · t' ·ıd· Stoyadınovıç ın rıyasct edeccgı bu 
uB~çıse~:1:f/~i ~2 tarihli Journal temerküz kabinesinde Hırvat mümes- itilafının bir blok ihdasını istihdaf etme 

de siyasi muharriri Saint _ Brice im- . silleri de bulunmaktadır. mekte olduğu ve Sovyet ittihadı aley
zasile çıkan makaleyi mühim bulduk. ~abine değişikl iğin in saltanat naibi hine mi.iteveccih bulunmadığl beyan 
Serlevhası yukarıya aynen konulmu~- P rens ·Pol*un Londradan dönüşünden edilmektedir. 
tur. İçi nde diyor ki: sonra yapılacağı söylenmektedir. Pariste Nasıl Kartı.landı 

cGöben'in Malta limanına günün bi- .Paris, 2;> (A .A .) - S iyasi maha-
rinde şanlı serefli blr giriş yapacağını fil, bugün Berlinde imza edilmiş olan 
kim tahmin edebilirdi? Markoni tecrübe Alman - Japon itilafının derpiş etmek-

0 Göben ki har'bin ilk obüslerini Ce- Yaparken yalında te olduğu daimi Alman - Japon ko-
zayir limanına savurduktan sonra Ak- y; ki mitesinin ihdasına büyük bir ehemmi-
denizde öyle pervasız bir akın yapmış- angın Çl ı yet atfetmektedir. 
tı. O Göben ki İngiliz filosunu Çanak- Roma, 25 (A.A.) - C iornale D' Tedafüi askeri ittifak 
kale önüne vartlığı zaman Breslau ile İtalia gazetesi C ivitavekya'dan ist ih- Londra, ıs (AA) - İngiliz mah~fi-
birlikte Türk gemisi halini ald ıklarını har ediyor: linde, Alman _ Japon itilafının neşre-
görm~tü. <ıMark.oni"nin yeni bir radyo - tele- dilmiş bulunan şeraitinin pek ileriye 

Hak ikat şu ki, emektar gemi bugün grafi tecrübesi yapmakta olduğu Elek- gitmiş bulunduğu beyan edilmektedir. 
an'anevi Türk - İngiliz dostlu~unun tra yatmda bir yangın çıkmıştır. Yan- İyi haber almakta olan mahafil, gaze
parlak bir şekilde tes

0

idi hadisesindeki gın tecrübelerin yapıldığı kam aradan te haberlıeı·ini teyit etmemekle bera-
rolünü Kamalist bayrağı altında yap- hd' ber tedafüi bir askeri ittifak mevzuu çıkmış ve m akine dairesini te lt et- • 
maktadır. Bu dostluk hatırlarda olduğu bahsolduğunu beyan etmektedirler. Bu ·· 1 u ç kk 1 b - miQtir .. Ya t, aaatlerce süren mesaiden uzcrc ng· terenin ana a e ogazt- 'I" mahafil, bun,p rağmen, bu itilafın .Ta-
nın anahtarlarını bekçisine verdiği za- sonra kurtarılmıştır. pon iptidai maddelerine mukabil Ja-
man, Montröde başlamıştır. pon eslihasının mübadele edilmesini 

Sonra Sa Majeste Edvard ile Birinri E .laan Hariciye istihdaf etmekte olduğunu kabule rnü-
Deniz Lordu Sir Samuel Hoare, Latin 'J O· • temayildirlcr. Neşredilmiş olan şerai-
denizinin Şark ha\•zasında İngiliz du- Nazırı Istanbulda tin vaziyeti tebdil etmemeıkte olduğu 
rumunu takviyeye matuf olan misakı mi.it'aleası serdedilmektedir. Alman -
takdime gitmişlerdir. Av.rupada seyahatte bulunan Efgan Japon itilafınm siyasi esbaptan dolalı 
Şimdi de Türk filosu Mösyö Musolı- Hariciye Nazırı Feyz Muhammet Han yapılmUi olduğu söylenmekle beraber 

ninin pek uzak olmıyan bir mazide bom Avrupadan dönmii.ş, şehrimizi görmek bu iıtilafa İngi1terede iyi bir gözle ba
ba yuvası adını verdiği deniz üs.5üntle üzere bir müddet İstanbulda kalmaya kılmamaktadır. Çünkü bu itilaf, İngiliz 
resmen kahul edilmektedir. O ihbar sa karar vermişti r. Bir kaç gün sonra An- siyasetine mügayir olan ideoloji biok
ğır olmıyan bir adnmın kulağına dü~- kara:'l-·a gidecek, orada da iki üç gün lan sistemini temsil etmektedir. 
mü~tür. o zaman da İngilizler Akd~nız kalactıklır. Fey-l Muhammet Han ~ark Almanya. Rusya ile münasebahm 
hakimiyetini temin için yalnız Türkiye misakının pek yakın bir zamanda im-
ile teşrıkı mesainin yetişmiyeceğinı ha zalanacağını söyl'Cmiştir. kesmiyecek -·- . .. __ ,..... ....... . . . .. ... ·- ·. ·-
tırlam~lardır. se edildiği takdirde pek eski değildir. Londra, 2S (A.A.) - Havas muhabi-

Maamafilı ... 'nç Türkiyeye kur yapan Türkiyeyi uluslararası politikaya so- rindcn: Salfıhiyettar mahafil, Almanya-
lar sadece İııgilizler değildir. Dr. Şaht kan Birinci Fransuva değil miydi? nm Sovyet Rusya ile diplomasi münc.
Ankaradan geçmiş ve SÖ)~lendiğine gö- Gene orta Şarkta ve bilhassa Rayş sebetlerini katedeceğine inanmamakta, 
re çok menfaatli bir iş teklif etmi~lir. bank müdürüniin faal bir ticaret komis çünkü ne Fon Ribentrop'un, ne de Ma
Bu iş iyi bir fiyata pamuk almaya mu- yoncusu halinde bulunduğu şu Tah- iskinin Hariciye Nezaretinde yapmış ol 
kabil silah ve sanayi maddeleri veril- randa, nüfuzunu ilk olarak geliştiren dukları son görüşmelerde buna teım:h 
mesidir. Burada da iş birliği maziye gene Fransa olmamış m ıydı? etmemiş bulunduklarını beyan etmek
kol atmıştır. Fransızlar faaliyetlerini iç işlerine tcdir ler. Ayni mahafil, Fon Ribentrop-

Hakikati .söylemek lazım ise bu mazi ait nutuklardan dah a faydalı işlerde a- un Bel'line göndermiş olduğu haberler 
Fransanın ihya elmeyi ehemmiyetle ~ş caba ne va.'kit kullanacaklar? sll"asında böyle bir tedbirin İngiltere 
edinmesi icap e?en sıfatlarile mükaye- Rakipler uyumuyorlar.a üzerinde iyi bir tesir yapmıyacağını, 

Sayfa 3 

E 
• Romanya - Lehistan 
• Almanya Avusturya 
münasebatı 

A vrupada seyahatler devam edi -
yor. Lehistan hariciye nazırı 

Londradan döner dönmez, bu defa da 
Romanya hariciye nazırı Leh harici -
ye nazırile görüşmek üzere Varşova
ya gitti. Beraberinde hariciye nezareti 
erkanından bazılan ile birlikte dör -
düncü Romanya -kolordusu kumandanı 
ile erkanıharbiyesine mensup bazı za
bitler de bulunduğuna göre bu seyaha-
tin de hayli siyasi ehemmiyeti oldu -
ğu anlaşılıyor. Prager Tagb1att gaze -
tesinde okuduğumuza göre Çekoslo -
vakya matbuat bürosunun Bükreş mu~ 
habirine iyi malumat almakla marul 
bir taraftan bu seyahat hakkında n -
şağıdaki tebliğat yapılmıştır: 

uFranlKl ile Lehi.tan araıındalı.i 
ittifakın •on zamanlarda canlandı
rılma•ı üz:e•~ne Romanya ile Le e 

hi•tD(I araaındaki ittifaka da yeni 
bir hayat verilme•i icap ediyordu. 
lıte •eyahatin gaye•i budur. Bun • 
dan baıka Romanya hariciye nazırı 
•elellerinin yalnız: mü•bet •İya•et • 
leri üze~inde değil, menli siyaaetle
ri üzerinde de meıgul olmayı gaye 
edinmiıtir. Lehiatanla olan ittifakın 
gevıemeai, Almanya ve ltalya ile 
olan müna•ebetlerin ı•lahı bu ga • 
yelerin içindedir. Romanya bu iıle
rin hep•i ile meıgul olacak ve bu •u· 
retle mevk iini yalnız: müttefikleri 
araıında değil, diğer Avrupa dev -
letleri nezdinde de takviye etmiı 

bulunacaktır.>> 

* Seyahat modasını takip edenler a -

Almanya 
Av41sturya 

mane•ebab 

rasında A \'Ustur-
ya hariciye nazı -
rı da vardır. Nas
yona l - sosyali?. · 

rnin iktidar mevkiine geçrnesindenberi 
ilk defa olarak geçen temmuzdanberi 
düzelmeğe başlamış olan Avusturya -
Almanya münasebatını bir kat daha 
kuvvetlendirmek üzere yapılan bu se· 
yahatle Avusturya, Macar ve Çek 
matbuatı uzun uzadıya meşgul oldu -
lar. Altıkadar iki taraftan da bu sc • 

yahatten ve neticelerinden dolayı pek 
büyük memnuniyetler beyan edilmiş 
ve teati edilen fikirler arasında hiç bir 
mübayenet ve muhalefet bulunmadı -
ğını her iki taraf ta ehemmiyetle kay ~ 
detmişlerdir. Almanya, Avusturyayı 

okşamak ve bugünkü Avusturya reji· 
mini tutmak ve İtalya ile Avusturya 
arasındaki yakın münasebetleri tasvip 
etmek siyasetinde de\'am ediyor. Bu 
arada Almanya Avusturyaya kış spor
ları iç:n gitmek istiyen Almanlara ko
laylık göstermeği ve her iki taraf ara· 
smdaki iktisadi münasebetleri kuvvet
lendirmek için yakında Viyanada mü -
zakerata başlanması esaslarını kabu: 
etmiştir. Bundan başka iki memleket 
arasındaki ki.iltür münasebetleri de 
tak\•iye edilecektir. Almanya, Avustur. 
ya dahilinde nasyonal sosyalizm pro -
pagandası yapılmasına mani olacaktır. 
Mıüsbet netice olarak söylenen şeyler 
bunlardır. Bunlardan maada siyasi mü-
zakereler de yapılmış, üzerinde anla -
şılan meseleler bir kağıt üzerine not 
edilmiştir. Avusturya hariciye nazırı 
Alman hariciye nazırını Viyanaya da -
vet etmiş, o da bu daveti kabul eyle -
mi:jtir. Biitün bunlar iki ınemleketir 
gittikçe artan siyasi bir yaklaşma için
de bulunduklarını gösterir. 

M. B. 
···························································•·· 
[_KISA HABERLER ' 

Kırklareli Kültür Direktörlüğü 
. Ankara, 25 CHususn - Açık bulunan 

Kırklareli Kültür Direktörlüğüne Ael!izb 

Killtür Direktörü Cemal tayin olunmuştur. 

·········-···········-············ .. ················ .... -
çünki.i siyasi akide meselelerinin bey· 
nelmilel sahaya nakledilmesi için sar

folunan gayretleri tasvip etmemekte bu 
lunduğunu bildirmiş olduğunu ilave et
mektedir. 
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Yeni idhalat •• 
reJımı 

• 

Serbest ve izin alınmaya tabi tutularak girecek eşya 
listesinin mabadini neşrediyoruz 

Kontenjan kararnamesine göre f pılmış haıı. ldllm ve emsali örtüıer, 1pUkler, 
mahdut miktarlarla idhal edilecek eş· keten halı ve klllm. portlanı tipinde çlmen-

ıb d · b t b 1 1 t.oıar, heykel nzo, alçı 'Ye tıreç, demir veya 
ya yı aşın an ıtı aren mu e . er .o a· çelik tellerin ldllerl, batır tel. torna, deste-
cak yeni kararnamede muhtelıf lıste- d f 

1 
A ..... 

1 
. M~ı. ._. • re, ren e, ırça ama mlUULle erı. ~ ma.ıu-

lere taksim edilmek suretile tahdıde ta- neleri, her nevi tulumbalar, dettrmen mak:l-
bi tutulmadan girecektir. neleri, kok kömürü, Antlraa1t kömürü. mat. 

Bu meyanda Hurma, çay, kına, dö- baa ve yazı mürekkepleri. küktlrt, 

vülmemiş kara biber idhali tamamen filli Müdafaadan miisaade~l alınarak 
serbesttir. idhal edilecek eşyalar: 

Yün fApka, ekl'egayri !a- EslAha ve mlhimmatı harbiye, torpUler, 

,_ ________________________ ___ 

Borsaya arzedilen 
dövizler 

ihtiyaçtan fazla 
ihracat mevsiminde bulunma

mız ıhasebile bugünlerde piyasaya 
f<1zla miktarda döviz gelmektedir. 
Dün borsaya elli hin liralık döviz 
arzedilmiştir. Halbuki bu miktar 
dövizi beledccek derecede idha
latçı talebi olmadığından hunların 
bir kısmı mü~terisiz kalmaktadır. 
Bu gibi fazla kalanlar da Merkez 
Bankası tarahndan alınmaktadır. 

Jih nebatt yağlar, üstübü, ıal- boyalar, harp tanklan, ot.omoblller. ~------------------~ 
vanizli demir çivi, demir tel ~taliye Veklletinden minadeıd alınarak K aradenizde fırtına 
. . . . . . I h 1 illhal edllecek 9')"ala.r: 

çıvı, perçın çıvıaı, na ça, ayvan ve e d d• 
bal - '- bo ı k d b Piyango blle\l. esham, tahvil~t, pul. evam e ıyor ara arı, toprax ya ar, un ura o-

yaları da klcring list~i mucibince ge- A Listesi 
ne tahdide tabi tutulmadan idhal edi-
lec:ektir. Ba listeye ltallı blllanaa flO'&, anlqma ya-

Ticaret anla,mamız olan devletlere pilmış billfametlerin llaaıılyetleri.De ıire 

Mudanyada da bir vapur 
karaya oturdu 

• J A ı· · . l d d teı.bit Te anlapn•lara Mallı listeler esa lan- E ık· b. d _.ı._ . b J 4lrt o an ı.tesıne gıren efya ar an a _ " . vve ı gece 1r eJJ'Vıre aş ayan 
kakao tahditsiz girebilecektir. na ıan TirkiJeye ~· ~ı k ve yıldızla karı~ık e!en kara yel rüzga-

• . Peynirler, tereyag, ha~ar, kuzu ve Oı;. a .. bah k . · V lıst8SI derileri, tuzu n keçi dertleri, ipekten gayri rı dun aa a adur devam etmıştır. 
· · k Bu yüzden Karadcnize çıkacak gemi-Ba enaJar siparişlerden eTVel ait old•k- mevadı llfl19, JÜll dantel, yün ferıtçı ve ay- . .. .. 

lan nlıiletlerden lrln ah112rak Tjirklyeye tancı eşyası, çuha. kenarı, yünden ve kıldan Ier yollarına devam edemeyıp Buyuk
rtreeeJrtlr. masa örtüleri, ipek kozası, kamçı başı ve 1- derede demirlemiştir. Ayrıca fırtına 

İspirto, şarap, rakı, konyak, vermut, vls- pek döküntüleri, ipekten ve sun·i ipekten yüzünden limanımızda bulunan bazı 
ld, ber nevi 1çldler, bira, tütün, enfiye, tön- dokunmuş mendil, dokuma kumaştan boyun gemiler demirlerini taram1~. sandal ve 
beki. alaç k.ibrlt. oyun .Utıdı. sigara tAğıdı, baRı. şemsiye yüzleri, kakao 1atı. zamkı ara- kayıklar karaya vurmuştur. 
tebeşir mamulltı. esl~a ve mühimmatı har- bl, atız, Kitre, ağaçtan mobilya, cllfLsız l- Mudanyada demirli bulunan Al
blye, memlü fltekler, fişek kovanı, barut, d1 mukavva, pamuk mendil, tel, kapı aüve- man bandıralı Mova vapuru kopan fır-
dlnamlt ı"ın- nwı rı .. -psüller si dem!r parmaklık, tlnclrler akümiılatör ve d . . . k 

• ö5uu e · - · • • p • tınadan emırını taramış ve araya 
htısat VeUMlnden müsaadesi alıaarak pü,,yalnız yük t&§ımağa mahsus buharlı gemi. o·· hah G . K 

vurmuştur.. un aa emı urtar-
1~ edilecek ef7&lar: a.ll.pp yelkenli ~emller. maklnesız salapurya, . . . . .. 

..ıı. "'fth dl ....,.ft kokul aular Te tuvalet.. mahsus mevad. ma ~ırketı gemılerınden hırı Mudan-Llm.on, şeker,~ - ve, mazı, a mat.,- u h k · · 
tltıdı. kliğıttan torba n keseler, pamuk 1p- (Bundan evvelki listeler dünkli yaya are ~t etmı~tır. 
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Soğuklar devam ediy 
~~~~~~~~~~T"-

Odun ve kömür fiatları bermutat fırladı, odun 
çekisi 350, kömürün kilosu 6 kuruş oldu 

~Baştarafı 1 inci sayfada) ı para! ak karaya düşmüştür. 
c- Istanbulda satılan odunun. kısmı 4 - t ransız bandıralı Garron 

azamı Karadeniz sahiller.inden, I~ea- puru gaz y üklü olarak Seddülbah i 
da ve Kandira kazası iskelelermden varında K k.. d h · . . epez mev ıın e e emm 
gelmektedır. Odun sevkiyatı buralar- k 
d N. . tiıdas·-..:ı başl T . . surette a raya oturmuştur. Türk an ısan ıp uıua ar, eşrını- . 

kurtarma anonım şirketinin Çana 
evvel, havala r müsait gittiği takdirde 
Teşrinisani nihaye'ttne kadar devam e
der. Bu zaman da fiyatlar tabiatile düş-

kün olur. Fakat Eyliıl geldi mi fiyatlar 
da bir tereffüdür görülür. Bunun da 
sebebi EylUlün girmesile kayık navlun
lannın ve amele ücretlerinin birden bi

re artmasıdır. Nisanda 60 kuruş olan 
navlunlar Eylii!de 100 ve daha sonra 
da 150 ye kadar yükselir. Sonbahann 

Ziraat mevsimi olması hasebile yazın 
odun sevkiyatı.nda çalışan amele son
baharda tarlaya koşar, bu suretle aza
lan amele ücretleri yükselir. 

Bu sene havaların Teşrinievvelden 
itibaren boz.muş olması nakliyatı dur
durmu.ştur. Vakitsiz. nakliyatın duru -
şu yüzünden İstanbulun ihtiyacına gö
re odun \emin edilememiştir. Bu sebep 
ten fiyatlar daimi bir temevvüç göster
mektedir. 

Yani bugün İstanbu1da odun azdır. 
Havalar açtıktan aonra iskelelerde bu
lunan stok odunlar nakledilecektir. O 
zaman belki fiyatlar da biraz düşer. 
Yoksa bu hale nazaran odunun çekisi
nin 32S oluşu oorrnaldir. Kömür fiyat
ları da toptan 3,5 perakende 4 - 4,5 ku
ruştur. Bunu da tabii bir fiyat telakki 
etmek lazımdır.• 

• • • 
SON POSTA - Bu noktai nazara iş

tirak etmek hayli müşküldür. Kömür 
ve odun fiyatlarının yüksekliglncie a
mele yevmiyelerinin fırlamasınıtı tesir 
etlnesi bir gün için olacak iş değildir. 

le fstasyoner Alemdar tahlisiye g 

si derhal kaza mahalline gitmiştir 
Edirnede de kar yağıyor 

Edirne, 2S (Hususi muhabiri 
den ) - Soğuklar şiddetini arttı 
tır. Şehre kar yağmaktadır. 

Y unanistanda 
Atina, 2.) (Hususi) - Yunan 

nın her tarafında şiddetli kıt başla 
tır. Atinada derece sıfırdan afağı 
ye düşmüştür, Epir T esalya, M 
donya ve Trakyaya kar yağmakta 

Parnita'ya da kar yağmıştır. 
halkı şimdiye kadar kar yağdığını 
tırlamamaktadırlar. 

Sivas - lstanbul telgraf 
hattı bozuk 

Havaların birdenbire bozulması 
zünden Sivas - fstanhul telgraf h 
rı işleyememiştir. Bu yüzden dün 
vasa telgraf çekmek mümkün ola 
mıştır. 

Tedrisat iptidaiye seçimi 
Dört senede bir intihap edilen 

risatı iptidaiye meclisi intihabı bu 
da yapılacaktır. 

Her mektepten bu meclise iki~e 
za ıönderilecektir. 

Dün bütün ille mekteplerde int ' 
bat yapılarak azalar seçilmiştir. 

11#2 tek tellf, pamuktan torba, pamııttan ya- nüshamııdadır) Karadenız.de de fırtına devam et-
mekte, vapurlar iskelelere uğrayama- Bu tesir kendini göstermek için hava- T edri!atı iptidaiye meclisi aza ı 
maktadır. nın birdenbire kışlamasını mı bekle- 1 kanunuevvelde Maarif dairesi 

Talebeler serbest halı miştir? Herhalde mevcut vaziyet fiyat- bir toplantı yapacaklardır. 
ların vaktile kontrolü lüzumunu amir Eminönü Parti kongresi yapıldı 

B k ld l f bulunmaktadır. 1 ıra l l ar K 1 y met b i 1 mi yenler Eminönü içesi Parti kongresi dün iki adama otomobi çarptı 
·· · · · kl · · tarafındanl2 liraya satılmış yapıldı. Başkanlığa Tevfik Uras, aza· Karaya Oturan Vapurlar Aksarayda bir otomobil Must Musaadeaız mıtıng yaptı arı ıçın l ki el R ·t K .. Jd · N f A Dün akşam kuvvetli fırtınalardan 

r kala 18 t 1 b d 12 . --
1 

CU'a a aşı u emır, eca 
1

' - Rasim isminde bir adama çarpmış 
po ıaçe. Y~. nan a e e en ~1 ı Bir müddet evvel Kuruçe.şmede Sa- gah Sırrı Levent, Hüsamettin, Celal dört vapur kazası olmuştur. 
evvelkı gun serbest bı~akı!mı,h. ~en- dıkizade Mehmedin evinden bir aece Muralı ve Seyfettin seçildiler. 1 - Türk bandıralı Hisar vapuru ayağını kırmıştır. Hasta Cerrah 
ye kalan 6 talebe de dun ıfadelerı tes- pencereden girilmek •uretile salonda Karadeniz boğazı medhali civannda haltanesine kaldırılmıştır. Suçlu şo 
bit edildikten sonra .serbes~ ~ıra~ı~ yayılı bulunan 600 lira kıymetinde bir Berberlerin tatili Adacıklar mevkiinde tehlikeli vaziyete aranmaktadır. Yaralının sıhhi ah' 
mı~tır . ~u~~r. fes~:dılef Mıllı T~r. Acem halısı çalınmıftır. Berberlerin tatil yapmaları hakkın - düşmüşse de on saat mukavemetten iyi değildir. 
~alebe Bırlıgı~ın Re~aı. v_e dar\Hey etı Bu halı Kasımpa,ada bir yerde bu- daki emir vilayete tebliğ edilmiştir. sonra Zonguldaia doğru yoluna de- * 
azalarıdır. Mülaa bırlı(rin evra r _ve e~ lunmuf, halıyı elinde bulunduran a - Berberlerin kaffesi hu pazardan itibrı- vam edebilmittir. . . 
yuı polise te•lim olunacaktır. ~yanın dam bunu Salih ve Arab Hilmi ismin- ren tatil yapacaklardır. 2 - Yunan bandıralı Erinovla. va- Şoför Hakkının idaresındekı :l7 
polis tarafından Halk.evine devri muh- de iki ki~iden 12 lira mukabilinde sa - - r- ·-·- Şehl;~i~"'o'su- puru Karadenizde Ereğli limanında numaralı kamyon Beşiktaşta Must 

temeldir. tın aldığını aöylemi~tir. Salih yaka • Tepebaşı karaya oturmu~tur. isminde birisine çarparak ağır sure 

Terazi idhal 
l?dilmeli mi, 
Edilmemeli mi? 

lanmıştır. Arab l-lilmi aranmaktadır. d~~;; 1~~~ı~~a :J _Alman bandıralı Morea vapu- yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal 

Halı müsadere edilmiftir. ak .. am saat 20.30 da ru Muda nyada zincir ve halatlarını ko- rılmış suçlu da yakalanmıştır. 

Hukuk Fakülelesinde 
Birinci ve ikinci 
Sınıfta imtihanlar 

Hukuk Fakültesinin 4 yıla çıkarıl
ması üzerine 1 inci ve 2 inci sınıfta 
kalan talebelerin tekrar imtihana tabi 
tutulacaklarını yazmıştık. Hukuk Fa
külte i Dekanlığı yapılacak imtihanın 

BOYOK HALA 
Fransız tiyalro .... n 
Operet kı.; ıda 

akşam saat 20.30 da 
MASKARA 

·TaıiShiıCıe' Mıiksiıii·-,... ... - rr· •• ,......,.,...."'T"'r_ 
varyete tiyatrosunda ~ .... ..,..._...,..Qll 

Halk Opereti 
Bu akşnm ıı de 

BEN ÖLDÜRMEDİM ••• 
Bu: hiç kimsenin duynıak bile istemediği bir nutswnuıı feryadıdır. 

BEN ÖLDÜRMEDİM ••• 
Amerikan huibinin hissı ve mOessir lııritıçesıni ınusuvverdir. 

WABNEB BAXTEB ve OLOBIA 5TDABT 
turnfından temsi! t•clilen tamam n Fruııı.;ızctt ~özln şnheser 

Terazi suiistimalinin tahkiki sıra
larında başgöıteren terazi buhranının 
önüne geçilmesi için terazi id'lıalatı ya
pılmağa başlanmıştı. Şimdi yerli fab
rika sahipleri Vekalete başvurarak te
razi buhranının bitmiş olduğundan id
halata izin verilmemesini i stemıştır. 
Bu hususta tahkikat yapan Ticaret O 
dası Sanayi Şubesi bir rapor hazırla· ran birinci sınıfın :30 teşrin isanide me· Toouıkoslıı Bu sinemasında 

listesini hazırlamıştır. Bu listeye naza- Zozo Dulııuıs Vt' s o M E R 
deni hukuk, 1 kanunuevvelde de Ro- p 1 p 1 Ç A akşam 

mıştır · h k k d h · • J ' • ·h .~~~~ii~-~~!~~-~~iiiiii:iiiiiiiiiiiii~iii~lk~~d~e~f a~~:o-s~t~e~ri~le~c~e~k~ti~r;. ~-ii~~iiiiiiiii~~ B d h . . .dh 1. ma u u un an ta rırı e eme ımtı a- Lııı~·tık operel ..... u rapor a arıçten terazı ı a ıne . . . . J 

1•. k 1 d ~ 1 b I nı yapılacaktır. Bırınci sınıfın ımtıhan - , 
uzum ama ıgı yazı ı u unmasın- I 14 d b 1 k •) · · 

d ·dh 1.. 1 T . Od b arııı.a saat e aş anaca tır. - ıncı an ı a atçı ar ıcaret asına a -
. . · sınıfın da l kanunuevvelde medeni 

vurarak ıtırazda bulunmuşlardır. Bu h k k 1.. hak d •) k. 
· k d hk .k ·d 1 u u ve usu u mu eme en, _ a-

vazıyet arşısın a ta ı atın yenı en ld d h k ki · · 
d · ) · ·1 • k · ı · · lnunuevve e e ceza u u arı ımtı-errn eştırı mesıne arar verı mıştır. h I k '> • . f 

anı yapı aca tır. - ıncı sını ın ırntı-

, TA .. ·.y i .M ... ' ... · ~· hanları;la saa t 8.fi da başlanacaktır 
----------·------ imtiha nlar b iyoloji enstitüsünün bü· 

2 inci TEŞRiN yük anfiteatro salonunda ya pılacaktır 
Üniversiet R ektörü Cemil Bilse! 

Rumi sene 
la62 

2 c ı Teşrin 
13 

26 ı A~~ l;jj.) 

Res.ızl senej l\~ı 
Hd ô 19 

~~~~..;._~~~-'---~-

PERŞEMBE 

SA BA 1 
RanldZan 

11 

bugün Ankaraya gidecektir. Rektör 
Ankarada hukukun dört seneye çıka
rılma ı ışinin ikinci sınıflara teşmilı ı · 
le Üniversitede yeniden ihdas edilecek 
olan iktısad fa kültesi i şleri etra fında 
V ekaletle temasla rda bulunacaktır . 

Konferans ve konser 
ŞI 11 Halkevinden: 
Cuma günu akşamı saat 21 de e"1m1zde 

Dr. Muzaffer Şevki tarafından · Şişmanlık ve 
zayıfiıl; mcıulu bir musahabe yapılacak, bun-

1 da n sonra konservatuvardan Paklıe ve Ku

l arik ve arkadaşları tarafından bir konser 
verUecek:t.ir. Herkes geleblllr. 

akş 111 MELEK ve SAKARV A sıııe~~:'J~~:ııda Bu 

"MAZURKA,, tltmlnln 
unutulmaz yıldızt POLA 

hırıırııul :ın hıırik uH\<le bıı sıı r t> lle 

NEGRİ 
yaratılan 

MOSKOVA • ŞANGBA Y 
Emsal iz bir zengınJik ve itıtışam içerısimle gt!<;en neris bir AŞK FlLM I, 

hOton kadınların heğenece~ı hı~ i bir ŞAHESER. 
Ayrıca : PARAMOUNT dUnyn hıtberleri urasımla lngiltere Kralının donan
mayı ziyıtren . .Amerika. Fnrn_a. Rusya hı berJcri ve PARlS-BUDAPEŞ'fE 
futbol maçı Yerlerınizi evvelden aldırrn . ·ı eleton: Sı\KARY A. 41341 · 

.MELEK : 408H~ 

Bugiinden itibaren FERAH Sinemada 
GörOJıııem i~ ıııuvaffakiyetle devam edeıı 

ZATi SUNGUR'a 
Jıave : Mısırd a lagarıni ve Raks kıraliçeıi 

MELiKE CEMAL l ________________ .. 
ile arkad~ları 
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MEMLEKET HABERLERİ l lEdime dün kurtuluşunun 
·-·--------------- yıldönümünü kutluladı 
Kırklareli ve civarı 1 Heki:t;:: tren 
dağlara kar yağıyor 
Y ıllarclanberi mühmel kal11111 ol an Kırklareliıade 
§İmdi hararetli bir imar faaliyeti var, belediye de 

halka örnek olacak tekilde çahııyor 

Fakat posta eskiden haf
tada 3 defa yapıbrkea 
fimdi haftada bire ineli 

General Şükrü Nailinin ani ölümü 
üzerine gece ıenliklere nihayet verildi 

K!kimban ( Huauat ) - Şim· 
diye kadar veeaiti fenniyeain 
bulunmaması yüzünden PQ8t& nakli • 
yatı haftada üç defaya malısuı olmak 
&zere hayvanla temin Ye idate edil • 
mekte idi. Bu ayın ilk pnü iltasy01ru• 
muzwı kiifat ream.i yaıpılmlf, potta 
süriiciiıiin ün muka'ftle miiddetinin hi• 
tam bulması Üzerine posta nakUyatı 
trene &vrediltniftir Pasta haıftada3gün 
geli~en, fimdi ha.ftaclal41ün gelDieye 
ba,lamıftır. Çünltü Malatyacfım He • 
kimhana haftada bir gün ve peT,embe 
günleri yolcu ve posta treni tahrik e • E.dirne 25 ~eti mehia•ıla ~ kib •etw ı,..t eni. 
~aynı lindede MaMfyaya a~ derdijimiz nııl-ıfo'rieinfen) - f.dir.. Bllh Edlı.. lııa fttaa puçaa ağ. 
det .... edir. Bu •uiyete' IM!araa ne kartuı.,- 14 iDci ,,w&ümG rw canım '9ııleıhn çelrmmemif olan 
72 kiionretM yakalllltrd.ıt ola .Wat· f~ biJA im ~ katla- bnfetlerine ebedi a,...la:nm ,wİldı· 

ıc.t .. 4 .,, __ ....... 

Knlare1DMle .• ı..a,. miıll . . , yaya yazalaa 'bW mııektubua ••• all'" l...L. Men,~. ..,.. .kert reami lar. Bu liikaa. ytiz bine ,.km Yatan· 
kırklareli (Hu.mi) - Havalar bır- ,ulculuk ve k~ ılK kiçük san· cak 15 alinde a~. Barc. geçitle başladı. Merasime Trakyanın dafın bir ağızdan söylediği Cumhuri
~ire soğudu. Etraf dai]ara kar yai· atlar merkezi iken timdi ~lerrdıan e .. du Fnununa 10 kilometre ilınlenıit her kasabasından ıefen yemn. binden yet ID8Jl1 takip etti. Ve koca Snanm 
~dan her taraf bembeyaz hir 1ıaJ.. ser ltalmamıftır. Kırkluelinm her be- olan poz treni her pıı MaLityadaa fazla halk iftirlk etti. Eclrnenin da· yüce eseTİ Sefinriye minarelerine şan
~r. ~mahrukat pek UC\llE ele- kundan inkifafma ~ oJ:aa ~er muntazam eerrieler yapmakta oldu .. vetlileri ara11nda General Şübif Nar h Türk bayrajı çekı1di. 
81dir. Her feyde göze ~ bir paha- arumda clevamlı ~ ~n ğundan hflkın ftıektub ve miineblat ili, Akif ve otuz üç Saylav vardı. Bunu müteabp meydanda söylenen 
Idık vardır. Bilhaua dikkan ve ev ki- saymak lizlmdsr. Cu.lnarıyet t~ ve muhaberatnu teminen posta JMllkli- Şanlı ordumuzun merasime ittirik nutuklar bu sevinçli gfinfin büttin hu
~ı çok pahalıdır. Cinden pıae k... ettikten tonra ber yerde olduiu 11bi yatının bu trenle ve hiç oltMrzs• eden Melunetcikleri şerefli sünaüleri· susiyetlerini ve tereflerini tebarüz et· 

ıklaşan f8lıirde maken ihtiyacı harada da halk huzur ve ıükta1a ça- eski9i gı'bi 1'aftada üç defa. yapllllası ili §içe& demetlcıile eülemiflerdi. tirdi. N.ilıayet ıeçi& resmine haf landı. 
~alttadır. Kırkluelmde göze çarpan llfDlıya, yıllanlır Dlihmel blu UDtı çok. le~ Edirı.e büyük kartulut bayramma Önde Trakya hudutlarımızın kah-
'- iıı.ar faaliyeti vardır. yurdlannı imara baı! anfiaı'dar. Bu i- · ·- bütüa bdbile ve ndüle iftirlk etti. De.- raman bekçileri, yafıız Mehmetcikleri· 

Şehir her ain biraz dsha güzellq .. mar faaliyetinde belediye Öll ayak ol- tirilmif, yolar -~ pealm or- ireler ve mektepler tatildi. Hosaei mü· m~ onların arkasından sırasile, jan· 
llaelttedir. maktadıT. taama mermerden AtatiRia çok gii- esseseler 9e ticuethaaeier bile mera.- darma ve polis kıt'alan izciler ve melt-

Eakiden Kırklareli kıl dokumacılık, Şehirde ıüze1 biı s-rk ricada se • zel bir heykeli konu'-wflur. tim bitiaceye bdar bpıla k.ı.lalar. tepliler, sporcular, itfaiye ve halk kit· 
Bu BUretle Edim.lil• ea MViDçli P.n· leleri büyük, pek büyük bir intizam j .. 

lerine hep benh:ı iftirlh etnrif olınu~ çincle geçti*. Gaziantep lisesi 
mükemmel irfan 

cenubun en 
kaynağıdır 

lanh. Gündüzkü meraaime, bütün te 

~~~~~~~~~--'-~~~ 

lluaüa lisede yüzü kız olmak üzere 72Q talebe okuyor, 15 i meccani olmak 

Bütün caddıeleT, bütün binalar, bay- ,.kldiller .,_,,.. Auıtiirk heykelin• 
raklar, çiçekler, ve ışıklarla. süsleıımif'" çelenkler kenubm. ve !elimirde a· 
ti. ziz tefıitlerimizin nılllarına •YWI tö

Her tefelr.JUilim meruim meydanın- renleri yapılarak ve yüzlerce kurban 

••ere de 75 yablı taleM • .-., • A • 

e al.cajl yer evvelce Wsbit edilmit kesilerek nihayet verildi. 
........... .,. ......... ...... .. J•..... Ama 
ma, polis, izciler, ıımıektepliler, lpOICU- (Son Posta: VaB Koaaimda C. 
lar, -esnaf cem.iyetleriy halkevleti men· neni Şükrü Naili'ain ini ölümü ibe 
sıuplan, k.aylüler, atlılar ve halk bü .. rine ıece .-lilderine nihayet veril 
yük bir intizam içinde kutluladı . lllİf&İr.) 

Mera'Sinre tmn saat 10,30 da ba~- - .. -···--·--·-·-··--· ... - ... -
landı. Bundan evvel belediyeye men
sup bir hey' et F.dirneyf kurtaran ta~ 
h op:lunun Ay,e kadın 1emtinden teh
re ~ren temu1t koluna tehir namına 
Chot seldiııiıı) decli. Sonra. meruim 

iJ aatine kadar Laik miime8ailleri aivil 
&m•> • ; aı.I, .._ w te!MJe be,wtl ve ..kıeri memml., ve diier tefek.kül 

Caziantep (Huıuat) - 932 ders • sep Öucfin devam edenlerin sayıa.ı · yacma da Ilyik olduğu ehemmiyeti ver .. müme19i~ ınutacl tebrikatı ifa etti .. 
~ &ÇJlmıf olan Gaziantep Lisesi yes{i yüz yirmi içü bıılmuftm. Gqea mit ve üç tlenılıaneli yeıü.bis kMllll inşa la. Cllda • 
le1etıa biı iıfan müeaseaeaidir. Cenu • yıl elli kız talebe varken bu sene )Na- ettinneje -vaffmk .-..,....,. Önü .. . Kail~ Y1I ~:. 
~ll~ en mükemmel bir irfan kaynaiı ka' fazlasile yüze balii olmuttur. Son müzdeki sene içinde yatakhane ve kon- ~kıt 8 

; k~~ . d . ~ 1 

qa~ne gelmif olan bu müesselenin in- 811Uf mncuc:ha ( 49) duT. 933-M ._. &ranı •lana yapma\ için taheieat da ız ren 'Ye 8 nn e ~ e, 
~fında midir Ha,du Niyaziniıı de yılı IOllmMa 6, 934-35 de (37) ve almt,m. A;rnca illcililr. teflrilitına da müzika çalarak t~ .. saat ~ çeyrek 
hiiyük hizmetJeri olmaftar. 935-36 der. yıLncla ime (.(1) www ehemmiyet 'Nl'ilmiftir. Mektebin çok kala Halkhıkaı onmıe geldi. 

•\.,. ler bııdamd. o:L~-.::.L. 1 • tiz t • • ..ti.ıt:..tl-.:.. ~L Bu sırada fıtalkın heyecanı Son bad-U .. un NDe ~·u Yal ı . mun.•zam ft lJ1 1--r-·~ -=asen -.. . 
ilbzaaile clnmnJı yazalar YaDDlf elki U- mezuniyet imtihuııar.. Mıiç- ~vardır. Vole,bol w futbol oyun- dini bulmuştu. lbhyar kadınlar, yaşlı 
llzetecilerdea olan Haydu Niyazi. JCa.. ten de bir çoklan Pmİf ve ı..:.t.n lan mebebm badi aahuında oyaan- gözlerle dua edi!orlar, genç ~rkekler, 
~. l...ieai ıiyaziye ltocabimclaa .... mdnıffak olmuftm. Geçen eeneden mekt.lır. f8nrla bayrağı lıurmet ve sevgı ile se-

ları buraya midür olmllk tiyin edil .. itibuen yatılı oı.. mektebi. on beti Mektepte koopentif. mıuiki ve Hi- IBm~· 
1 

bir halef Cumlnı • 
lldf, aelir ae1mez mdı:a.,. yepyeni bir ~wz 75 yatdt llllmesi nnbr. Ücret M6 l ı er ~ YVdır. Koopera- dan tap " 

1
.a. Oıade laa ~: 

~ v wifdr (1.1.n) Jinıdır Aatlık,..ı. bir -L Tün .:~ taldwaia M Küil -·- --:.. t• yet aey ma varı aa. a atı U111" 6 
• ~ • ,._ """ ~ ---. .. ~ e · .....a.· 1 · · · ,_ ___ bir ı... 

MekteLi:a aördiii Nibeti Ye Hay- •~leri de pare• Jllb' ' _,_ liii siai l Wt • r ec için toplana pa- top azız ,.-.ıt eruaıznı RIRllHI aa-

tl. Niyaziain yiika maYaffak~ d.lrr. Eni Tillya w •- hı 1 ı .... ra .. ec:wi1'* ~- aıiilamere ve oyunlaı4aa ziyade ki -
~lada lahit etmek miimkündir. td.e hücum fazı.dlr • l.ileaiD ~ bia m.eteudla ıizel bir ltııbiarla metl'll olması temin edil. .. 
"S Jiiz ~ ~ oı.rak eçıllm Jiayclar Niy111:i ~. hiBtıı 116- kitipllll•"9i ele me•cud olup talebenin 5 tiT. 

- Havaların soğuk g'ltmesı pek 
be bat Hase Sq. 

PAZAROLA HASAH BEY 
• • Ot YOR t\ı: 

- Aman deme Hasan Beyciğim, 

1el'momelre7e mi IMkt.m~ 
Hasan Bey - Hayır, bizim mahal

ledeki kömiireünüıı yüzüne! 

Hadiseler 
r$1SI 

Habqistan, ispanya 
ve F.renköy 

Habef»t.anda harp baf}amtfU. Bü
tün c\ünya gazetelerinde harbe ait 
havadisler çıkıyordu. Fakat bir ga
zetede çıkan havadis ötekinde çı • 
kana benzemiyordu. . 

- Habefistan uzak yer, diyorlar
dı, haber almak güç.. 
Habeşistanda harp aylarca devam 

etti ve nihayet bitti .. Fa1iat bitin -
ciye kadar da hiç bir güa doğnı dü· 
rüst bir haber alınamadı.. 

* İspanyada ihtilll çıktı. İspanya 
lıtilali havadisleri de Habeşistan ha
vadhslerine benzedi. Her gazete bir 
başka şekilde yazıyordu; kimi ihti -
Wciler mağlılp, kimi ihtilalciler ga
lip diyorlardL İhtilil bili devanı e
diyor. HaIA bilinemiyor. Acaba han
gi taraf yeniyor, hangi taraf yeni . 
liyor .. 

Diyorlar ki: 
İspanyadan dışarı havadis sızdır· 

mıyorlar. 

* Erenköyünde bir cinayet oldu. Bir 
kailım öldürdüler, kim öldürdii; ni • 
çin öldürdü? Bunları halk merak e
diyor .. 

Merak ediyor amma bu merakı 

gazete1ef tatmin edemiyorlar. Kimi 
katil bulundu diyor, kimi katil bu~ 
lunmadı diyor, kimi cinayetin sebe
bi hırsızlıktır diyor, kimi aksini ıd .. 
dıa ediyor .. 

Erenköy cinayeti havadisleri de 
Ha'beşistan harbi, İspanya ihtilali 
havadislerine benzedi. Acaba Eren· 
köy de Habeşistan kadar uza.if; mı? 
Yoksa İspanya gibi oradan dA dışarı 
havadis sızdırmıyorlar nu? IMsET 
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Erenköy cinayeti esrarını ( "Son Posla,, nın resimli zabıta hiktigeleri ) 

hali muhafaza ediyor B_u_a_d_a_m.;.__ı_y_a_r_a_la--y-a--n--h-a_n_g_i_a_r_k_a_d_a_şı-? 
Mütareke senelerinden bugüne kadar faili bulunamıyan 

cinayetler ve bunlarla Erenköy faciası arasındaki 
müsabehet noktalan 

Çatalcalı arabacı Mehmet İstanbula ge imiş, kesikbaş kendisine gösterilmiş, 
«Hayır, bu baı benim başım değil!» dem.işti. 

Erenköy cinayeti üzerindeki esrar tülü kalan en son cinayet te Sarıyer 
perdesi ıhenüz kaldırılamamıştır ve de- cinayetidir. Burada Madam Elmasyan 
nebilir ki İstanbul zabıtası mütareke isminde daima genç görünmek isteyen 
senelerindeki kesikbaş cinayeti ile Ye- ihtiyar bir Ermeni kadını evinde ab· 
nfüahçe cinayetinden beri bu karar es- dest~anede ölü olarak b~lunm~ş, z_abı
rarlı bir cinayet karşısında kalmamış- ta gunleree, haftalarca cınayetın faılle
tır. rini aramış, bulamamıştır. Madam El

masyanı kimin öldürdüğü henüz ma -
lfun değildir. 

Kesikbaş cinayeti 
Bu cinayetler hatırlardadır. Mütare· 

kede Gedikpaşada yangm yerinde bir 
kesik kelle bulunmuş, zabıta günlerce, 
haftalarca bu kesik başın kime ait ol
duğunu aramış ve nihayet bir gün ga
zetelere: 

cKesikbaşın Çatalcalı arabacı Ahme
din başı olduğu anlaşıldı, şimdi arabacı 
Ahmetli kimin öldürdüğü tahkik edili
yor• şeklinde malumat verilmişti. Fa· 
kat aradan 3 gün geçince Çatalcadan 
arabacı Ahmet gelmiş, başı uzun müd· 
det tetkik et.n}iş, evirmiş, çevirmiş, 

- Bu baş benim başım değil. Ben 
böyle alelacaip kelle kullanmam demış 
ve gitmişti. O gün bu gün bu başın ki
me ait olduğu da, bu cinayetin kim ta
rafından işlendiği de anlaşılamadı gitti. 

Yenibahçe cinayeti 
Gene mütarekenin son yıllarında idi. 

Yenibahçede Kehalhagi sokağında vil· 
lfunsı bir evde Avu.<;turya asilzadelerin 
den ihtiyar bir kadın oturuyordu. Bu 
kadın Macardı, yıllardan beri burada 
ihtiyarı ikamet etmiş, adeta inzüvaya 
çekilmiş, hizmetçi bile kullanmaz, sefi 
lane bir hayat geçirir, koca bir hanede 
tek başına otururdu. Bir barram saba
hı bu kacbnı evinde ölü buldular. Ba
şında tam dokuz tane bıçak yarası var-

Erenköy cinayeti 
Bir haftadanberi faili bulunmıyan 

Erenköy cinayeti bize bu cinayetleri 
hatırlattı. Madam Elmasyan cinayeti 
müstesna Erenköy cinayeti ile diğer iki 
cinayet arasında tuhaf bir benzerlik te 
gördük. Erenköyde öldürülen Hüsniye 
Gülsüm de tıpkı Yenibahçede öldürü
len ihtiyar Macar kadmı gibi kafasın
dan bıçaklanmak suretile öldürülmfuı
tür. Gene bu cinayette de kesikbaş ci
nayetinde olduğu gibi esrar perdesinin 
yırtıldığı ilan edilm~ 

- Katil yakalandı, Hüsniye Gülsü
mü kocası Seyfettin öldürmüş, yakala
dık, kaçtı, gene yakaladık denildi. Fa
kat sonradan katilin Seyfettin olmadı
ğı anlaşıldı. 

Katil aranıyor 
Eren.köy cinayeti failinin kim olduğu 

henüz belli değil. Umuyoruz ki bu ci
nayet İstanbul zabıta tarihine yukarı· 
da yazdığımız faili meçhul cinayetler 
meyanında kaydedilmiyecektir. Gerek 
Adliye, gerek zabıta geceyi gündüze 
katarak çalışmakta, memurlar kara, 
yağmura, zehir gibi esen rüzgara rağ
.men kırda, bayırda dolaşarak bu esrar
engiz cinayetin failini aramaktadırlar. 
Kati1in bir iki gün içinde yakalanacağı 

dı ve kadının para ve mücevherleri ça- pÖylen.mektedir. 
lınmamıştı. Bu cinayetin de faili aran- . Dün de Üsküdar Müddeiumumi mu- ,._ 
dı, tarandı bulunamadı. avini Orhan Ereılköy polis komiseri ve 

Madam Elmasyan cinayeti ;Nahiye müdürü tahkikata devam et-
BöyJe kalın bir esrar perdesi ile ör- (Devamı 8 inci sayfada) 

-CÖNÜL iSLERI 
Kalb vardır, ihi 
Erkeği birden 
Barındıramaz 
c}{Dcamı sevmez oldum1 her ha -

reketi bana yapmacık, soğuk, yahut 
ta kaba görünüyor. Bununla bera -
ber hissimi henüz kendisine açma
dım, fakat arbk tahammül de ede -
miyeceğim. Ne yapayını, bana bir 
yol gösteriniz.• 

* Bana bu satırları yazan kadın o -
kuyucumun mektubunda başka taf
silat yok. 
Kocasını neden sevmez olmuştur? 

Her hareketini neden kaba bulmak
tadır? Anlatmıyor. Kendisine nasıl 
tavsiyede bulunabilirim! 

Bir şey söylemenin imkansızlığı 

karşısında kendisinden sadece bir ri
cada bulunacağım: 

Kalbini araştırsın, kocasının ye -

rine başka bir erkek hayalinin kaim 
olup olmadığını araştırsın, eğer müs
bet bir neticeye varırsa, takip ede • 
ceği hattı hareketi kendiliğinden 
bulmuş olur. 

* • • 
Konyada Bayan Saimeye: 
Fotoğraf tahlilinde bazı mütehas-

sısların muvaffak olduklarını inkar 
edemem. Yazı tahlilinin de bir çek 
ahvalde doğru neticeler verdiği bir 
hakikat'tir. Amma sırf bu iki tahlilüı 
verdiği müsbet neticeye dayanarak 
bir kadının tanımadığı bir erkeğe 
hayatını bağlaması benim idraki -
min dışında kalıyor. Tanışmayı ter
cih ederim. His yakınlığı olup ~l -
madığı başka türlü anlaşılamaz. 

* * * 
Aksarayda Bay cC. C.• ye: 

Düşüncenizi ben de muvafık gö -
rüyorum. Şahsan müracaat etmek 
elbette müreccahtır. 

TEYZE 

ı Saat 9.30 suıarı, Corç Förgöson bır 
• barda oturmuş, gümüş kupa ile, kendi 

kendisine birasını içiyor, gazetesini oku· 
yordu. Förgöson, muayene bir işi olmayan 
orta halli bir adamdı. 

2 Biraz sonra aynı bara Mister Hume isminde acentelik 
• yapan bir fadam geldi. Canı şöyle bir kafayı çekmek 

istiyordu. Tezgaha doğruldu ve bir içki ismarladı. 

4 Orln, Kaztıncım ya~lanaıra, 
• ballandıra etrafa yayınca 

9 Derken Mister Grin ile Mister Vayt da kapıdan göztıktüler. Grin, bu 
tJ • at yanşlan ile uğraşan bir adamdı. Söz arasında, o günkü ynrışlarda 

arkadaşı Vayt ağzını biraz sıkı 

tutmasını ve parasını da şöyle dik· 
katlıca saklamasını tenbih etti. çok büyük muvaffakıyetli işler gördnğllnQ ve epi para kazandığını anlatb. 

5 Barın kapanma saati gelmişti. Dört 
• arkadaş dışanya birlikte çıkblaı. 6 Ertesi gOnU, Grini tarlada 

• baygın bir halde yatarken 

7 ifade verecek bir hall 
• gelince yolda yOrOr· 

ken, arkasında bir takım 
ayak sesleri duyduğunu ve 
geri döner dönmez de, elinde Grin evine ana caddeden gitmektense, 

kestirmeden tarladan yollanacağını 

söyledi ve dört arkadaş birbilerine 
( geceler hayrolsun) diyerek ayrıldılar. 

buldular. Başının sağ tarafında ehem· 
ıniyetll bir yara vardı. Kaldırılarak 
evine götnrtlldü. 

bir sopa ile kendisine doğru 
hücum eden çehresi örtülü bir 
adamla karşılasbtını anlattı. 

8 tık yumruğu sağ ellle savuşturmuş, lakin ikinci 
• yumruğu viyince kendisini kaybetmişti. Yalnız 

parasını çalmışlardı. Albn saatine dokunulmamıştı. 
Grin polis mofettişlne içinde bir saatin akrebi bulunan 
bir zart uzatb. Doktoru bu uf ak madent parçayı onun 
sa~ blleğinden çıkarmıştır. 

10 Polis ml1fettişi kendi bulduğu şey'i, doktorun 
• bulduğu maden parçasile karşılaştırdı. Ve 

doğru bara gitti. Bar sahibinden bazı malQmat aldı. 

9 Polis mntettifi bu maden parçasını dikkatle 
• muayene etti. Sonra hırsızlığın yapıldığı yere 

gitti ve orada da bulacağını nınıt ettiği şeyi buldu. 

B ar sahibi, o akşam oraya gelen müşterilerden För
göson ile Hume ve Vaninin eşkalini tari.:f etti. Yal• 

nız bu üç kişi Grinin o a5<şam cebinde epeyce parası ol
duğunu ve kestirmeden gideceğini biliyorlardı. Sonra, 
Grinin altın saatiytle kösteği çalınmıştı . Bu da, mü teca" 
ivzin öyle sanatinde pişmiş, çekirdekten yetişme bir hır· 
sız olmadığını gösteriyordu. Polis müfettişi , bu üç adnrll" 
dan, hangisinin suçlu olduğunu kolaylıkla tayin etrtıı§, 
ve kimi istintak edeceğini hemen kararlaştırmıştı. Aca· 
ha siz polis müfettişinin yerinde olsaydınız, bu üç aı kn· 

daştan hangisini yakalardınız? .. 

Bulamazsanız 9 uncu sayfaya bakınız 1 
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Tarihten sayfalar: 

Denizlere sığamıyan büyük 
Türk Amiralı: Barbaros 

o 150 ~ 200 gemi ile denize açıldıği zaman Akdenizde 
düşman yelekeni görülemiyordu. ·Harp usulü, 
bütün büyük denizcilere örnek oldu 

bir tek 

,,. 
1 .... "" \t 

Türbesi 

.. Beşik.taşta, Boğazın mavi sularile ö
PU§en bir sahllde mütevazi bir türbe 
~~~dır. Sade, fak~t metin bir binadır. 
t 0renlerin yüzüne gülümser ve saygı 
\telkin eder. Fakat onu görmek hiç te 

0lay değildir. Çünkü eski bir duvar 
Ctıı. ·· "' caddeden ayırır ve goze çarpması-
lla engel olur. 

Bu türbenin önündeki küçük bahçe, 
?ahçedeki ağaçlar, etrafındaki duvar
ıar ihmal edilmiş bir haldedir. Etrafı 
sarmaşıklar ve yabani otlar bürümüşt·· 
Ur; çiçek tarhları kaybolmuştur. 

Bu küçük ve mütevazi türbede, insa
~a unutulmuş olduğu hissini veren bu 
ekor içinde kim yatıyor, bilir misiniz? 
Bu adam eski Mısırda olsaydı adına 

ehraınıar ya pılırdı. F.ski Yunanistanda 
\1e aoırnada yaşasaydı ilahların en başı 
lla geçirilirdi. 

. Bu ad::ıl'\'\ koca Akdeniıii kendi gemi-
sı.ır -· ... 
~n kasarası kadar daralttı ve orada 
n .k bayrağını başka hiç bir millete 

1 asıp olmıyan zaferler ardında dalga
andırdı. 

~ÜYiiklüğünü insan dilinin ve kale -
~~hı anlatamıyacağı büyük Türk A
h ır~li Barbaros Hayreddinin türbesi 

1 Ugun Cumhuriyet hükılmetinin emri
e ona layiık bir şekle konacaktır. 

Yazan: Turan Can 

l 
gittiler. Oruç Reis zinciri kırdı ve deni 
ze atlıyarak yüze yüze kıyıya çıktı. 
Şehzade Korkut Oruç Reise yardım 

etti. Daha sonra kardeşi Hızırla bir
likte Cezayir tarafında korsanlık etme-
ğe baş'ladılar. Baba Oruç Tlemsan ka
lesinde şehit olunca onun yerine Hızır 
Reis geçti. Az zamanda Cezayir ve Tu
nu.s havalisini ele geçirdi. (Emir Hay
reddin) adını aldı. İspanya, Korsika, İ
talya ve diğer Akdeniz kıyılarına akm 
lar yapıyordu. Yalnız kendi teşebbiisi
le kurduğu donanma hazan elli gemiyi 
geçiyordu. Anadoludan Cezayir ve Tu
nu.s taraflarına Türk gemicileri ve yiğit 
leri gidiyorlar, Hızır Reisin emrinde 
çalışmayı şeref biliyor'lardı. 

* * * 
1519 da Yavuz Sultan Selime dört 

gemi ile birçok hediyeler gönderdi. Resmi 

Kendi kahramanlığı ve kılıcı ile zaptet ,ce iki kandil yanmasını istiyordu. 
tiği Cezayir kıt'asını da Türk :ievleti- Ha.mıner, Barbarosun mirasının 2000 
nin bir vilayeti gibi idareye başladı. 

1

,köle, 60,000 altından ibaret olduğunu, 
İshak fü'?is te bir harpte şehit olunca 800 köleyi Padişaha, 200 köle ile 30 

artık yalnız kalmıştı. Fakat etraf mı ,bin altını Sadrazama bıraktığını yazar. 
birilbirinden yiğit Tür:ık reisleri doldu- Meşhur bir Venedik tarihçisi de o -
ruyordu. Salih, Turgut, Sinan, Aydın . nun karakterini şöyle anlatır: 
reisler bunların başlıcalarıydı. «İnce zekalı, alaycı ve muzipliği se-

Karada A vrupanın göbeğine ve V c- verdi. Kızdığı zaman lisanı azametli ve 
ned~k hudutlarına ilerliyen, Macarista- .Pervasız bir hal alıyordu. Cesur ve tc;d 
nı bir cirit meydanı gibi aşıp geçen birliydi. Harbi hazırlarken çok düşü • 
muh'teşem bir ordumuz vardı. Kanuni nür, ölçer, inceden inceye hesaplardı. 
Sultan Süleyman denizde de ayrn sat- ,Fakat hücumda sertti.» 
vet ve ihtişamı elde etmek için Barba-
ros Hayreddini İstanbula getirtti. Kap- Barbarosun deniz harplerinde kul -

landığı usul, düşman saflarını yarmak 
tan Paşa yaptı. ve parçalamak, ayni zamanda yandan 

Barbaros Hayreddin Paşa, 150 - 200 ve arkadan vurmaktı. 
gem ı ile denize açıldığı zaman Akdeniz 
de birtek düşman yelkeni görülcmtyor- Kendi saflarının yarılmamasına çok 
du. Bir taraftan, Fransa Kralı Birinci dikkat ederdi. Bu harp usulü, meşhur 
Fransuvanın annesinin ricası üzerine İngiliz Amirali Nelson da dahil olduğu 
,Almanya ve İspanya imparatoru Şarl- h~ld_e, hemen hemen bütün büyük de
kenin kıyılarını yakıyor, diğer taraf- nızcüere örnek olmuştur. 
tan İspanyada Engizisyon mahkemele- . Turan Cau 
rinin ö'lüme mahkfun ettiği binlerce 
Endülüslüyü Afrikaya geçiriyordu. 

15 38 de İspanya, Malta, Venedi~{, Ce 
neviz, Napoli, hükfunetlerinin 260 harp 
gemisi, 2500 top ve 60,000 askerden 
ibaret donanmasını Prevezede 122 ge
miden mürekkep donanmasile darma
dağın etti ve Amiral Andorya Dorya 
güçlükle hayatını !kurtardı. Bu harpten 
,sonra Aıkdenizde Türklerin deniz haki
miyeti bütün manasile kurulmuş olu
yordu. 

* * * 
15 42 de Fransa kralı Birinci Fran-

EIAzizde izzet Paşa camii 
tamir edildi 

Elaziz (Hususi) - izzet paşa camii 
t§.m.ir ettirilmiş, etrafındaki duvarlar 
yaptırılmış, 3 tonluk bir de su deposu 
VÜ(\uda getirilmiştir. Camiin içi dışı bo
yanmış, içine kıymetli nakışlar yaptı
rılrn.ıştır. Camiin noksan halıları da ik
.mal edilmiş, halkın ibadetine açılmış-
tir. 

• * * suva, karadan Kanunt Sultan Süleyına- Bursada bir cinayet 
Barbaros Hayred~in kimdir? nm, denizden de Barbaros Hsyredttini11 

1. 
1462 de Fatih Sul'tan Mehmet Midil- Şarlken üzerine yaptığı tazyik üzerine Burs.a (Hususi) - Kestel köyün • 

; .. adasını zaptettiği zaman buraya iki esaretten kurtulmuştu. de oturan Arnavud Hamza ötedenbe-
trıuz 'Yeniçeri ile bir mikdar Sipahiyi Barbaros İstanbula döndü. Hayat! - ri eniştesi İsmail ile dargın durmakta
s Uhafız olarak koydu. Sipahilerin ara- nın son günlerini İstanbulda ve sakin dır. Bu dargınlık son zamanlarda bir 
ktı.da Varoar Yenicesinden gelen Ya- bir halde geçirdi. O sırada seksen yaş- kin halini almıştır. 

Up adında bir yiğit te vardı. larında vardı. · 
p Arnavud Hamza Susığırlık yolu ü-

l adi~ah Tür.k askerlerinin adalı k1z- , 1546 senesi Temmuzun on altıncı gü- k k 
arı zerinde gece pusu urara eniştesini ~h~ evlenmelerine izin verdi va Si .. nü gözlerini hayata yumdu. Denizlere helç.lemeğe başlamıştır. Geç vakit Is
~ ı 'Yakup ta Katelina adında a~il bir sığamıyan bu büyük Amiral, Beşiktaş-

lızıa hayatını birleştinii ve dört oğlu ta, den'.izikenarında yaptırmış olduğu mail geçerke'n Hamza elinde bulunan 
0 

du,. -Medresenin yanındaki türbeye gömül- mavzer ile ateş etmiş ve İsmaili öldür-
da. t.n büyüğü olan İshak sakin bir a - dü. . . . mi.i.f.tür. 
(} l'ndı. Midillide ticaretle uğraşı~rdu. . Vasıyetnames~de, ~~r~enın deva Katil kaçmıştır. Zabıtaca aranmak • 
. tıdan küçük olan Oruç, Hızır ve Ilyas .mını, oraya hedıye ettıgı k.ıtapların mu tadır. 
lse g hafazasını baş ve ayak ucunda her •••••••········--......................... - ....... ... . . enıiciliğe heves ettiler ve Ege de- • ge-
~zınde, Rumeli ve Anadolu sahilleri 
orasında seferler yapmağa başladılar. 
k tuç reis Mısıra ve Suriye sahillerine 
S adar uzanıyordu. Bir gün Trablus 
~~tndan dönerken Rados şövalyelerine 
t ıt büyük bir gemi ile karşılaştı. Harp
~ en küçük kardeşleri İlyas şehit oldu; 

tuç ta esir düştü . 

k liızır Reis bunu haber alınca büyük 
11. ardeşini kurtarmak için para topladı. 
\r acto'la bir adamını gönderdi. Fakat şö
ı:ıYeler Türk reisini satmağa razı ol
.,. ad.ılar, onu bir gemiye kürekçi olarak 
it ncırlediler. Bu gemi o sırada Antalya 
~~ıl.arına uğradı ve kıyıya yakın de-
ltlıyerek içindekiler balık avlamaya Büstü 

Sayfa 7 

• 
lstanbul 

nasıl 
vakitsiz kışı 
karşıladı? 

Sobacı kadına bağırdı: "Haydi işine git ihtiyar, saç sobaya 
teneke parcası diyenlerle uğraşmağa vaktim yo~!,, 

Yazanı Kemal Tahir 

Sobacı dükkanında çekiç sesleri teneke gürültüleri gırla gidiyor 

Bir elinde ortası delinmiş bir teneke, ötekinde bir kangal tel götürüyordu. 

Birkaç gün evvel konuşuyorduk: ı İhtiyar bir kadı:ı yaklaştı : 
_ Maşallah, havalar ne güzel gdii- - Baksana evladım, kaça bu soba • 

yor ! lar? .. 
_ T b 'i güzel gider. Malfun ya pas- - J.kı papel valde. 

a ı _ A, a, üstüme iyilik sağlık. bu te· 
tırma yazı. ed · ? 

_ tstanbulda yazın pastırması, su- neke parçaları iki lira er mı. 
cuğu olmaz. Lodos mu esiyor, yazdtr, - Haydi işine git ihtiyar, saç soba· 
poyraz mı, kara yele çeYirirse kış. ya teneke parçası diyenlerle uğraşa -

Son söz haklı çıktı. cak vaktim yok. 
Geçen sabah uyanınca baktık ki, dam Uzunca boylu zayıf bir ihtiyar, ikf1 

ların kenarında, bembeyaz kar birikin liraya satın aldığı sobayı küfeciye yük. 

tileri var. 
Tek kolunu, fırtınalara karşı saça~

iardan yukarı uzatarak (yasak) der gı
bi dimdik kaldıran sobalar, odaların 
köşesine yerleşiyor. _Yar_ı açık _ağı_zlan, 
tombul odunlara i.ştiha ile çvrılmış, aç 
geçen uzun mevsimlerin acısını çıkar
mağa hazırlanıyorlar. 

* * * 
Sobalı oda, kışın geld'iğini, sabahle· 

yin (sahlep), akşam üzeri (tahan - pek
mez) gece yarısı (boza ve taze simit) 
seslerinden anlar ve sobanın üzerinde 
kaynayan kestane tenceresi yumuşak 
etli muhteviyatile bu gelişi tasdik eder. 

Odun depolarında, ara vermden işle
yen elektrikli destere, (sıra benim, sı
ra benim) diye tuhaf bir şarkı soyler. 

Antrasit kamyonları, odun arabala
rı ve mahalle aralarında, torbalarını 
bi~kaç kiloluk kömürl.e doldurmuş ih
tiyar kadıncağızlar Istanbul kışının 
belli başlı işaretleridir. 

* * * 
Bir elinde ortası delinmiş bir tene

ke, diğer elinde bir kangal tel götürü
yordu. 
· - Hayır ola bunlar ne? dedim. 

- Sorma birader, havayı görmüyor 
musun, diye başladı, daha gelmez in
şallah, bir, bir buçuk ay olsun soluk 
verir diyorduk. Dün iyiden iyiye bas
hrdı. 

Başını kurşun bulutlarla dolu gök
yüzüne çevirerek devam etti: 

- Kocakarı aba terlik istiyor, refi -
kaya yün bir ceket lazım. Küçük oğlan 
mektebe gidiyor, çantayı taşıyamaz ol
dum. Aman bir eldiven diye mızmız
lanmakta. Benim lastikler çoktan isti
fayı vermişler de haberim yokmu~, 
dün sol ayağım su içinde kalınca far
kına vardım. Pencerenin soba deliği de 
eskimiş. Buram buram tütüyrır. 0..1 ayı 

bir dumandır sardı. Iliç olmazsa onu 
tamir edelim dedik. Şu teneke ile ~u 

tellere tam 32 buçuk kuruş verdim. Ne 
yaparsın. 

1 * * * 
\ Sobacı dükkanı harı harıl işliyordu. 

lerken birşey hatırlamış gibi döndü: 
- Hani bunun alt tahtası? 
-Yok. 
- Aman hem.şeri yok olur mu, ma

azallah bir kıvılcım sıçrasa yanar kül 
oluruz. 

- Ona ben karışmam, soba yetiştir ... 
meğe vakit bulamıyoruz ki altına tah
ta yapa.bilelim. Onu da başka yerden 
peydahla. Hiç bulamazsan bir parça 
muşamba uydur. 

* * * 
Üç ihtiyar yaya kaldırımın üstünde 

teneke bo:zıması bir mangalın önüne çö
melmişlerdi. 

Birisi : 
- Hey mübarek hey! diyordu, tam 

tavşan havası! 

-Deme! 
- Vallahi. Hele sabahları bir karış 

ta kar düştü mü keyfe değme gitsin. 
Postalları ayağına sıkıca çeker, Laz baş 
lığını kulaklarına dolarsın. Ver elini 
Küçük Çekmece. Hele bir şişe de kon
yak uydurdun mu, işin iştir. 

Öteki kallavi fincanındaki kahvenin 
son yudumlarını tatlı · tatlı çekerek ce
va verdi: 

- O da hoştur ama, sabahleyin bah
ğa çıkmayı dünyaya değişmem. Man
galı tepeleme doldurur, Marmaraya a
çılırsın. Şimdi balıklar Karadenizden 
bu yana geçerler. Taze taze çeker, ta
ze taze pişirir, 50 derece abıhayata me
ze yaparsın. 

Üçüncüsü rahatına daha düşktin ol
malı : 

- Üşenmeden söylediğiniz lafa ba
kın bir, diyor. ala ocakbaşı dururken 
bu ayazda dağda, denizde işiniz ne ya· 
hu? Ateşbaşı kış gününün lalezarıdır 
derler. Yakın çubukları keyfimize ba
kalım. 

Böyle konuşanlar, İstanbul Balıkpa
zarında bir peynirci dükkanının ünün
de içi dakikadan dakikaya bo~aıan te
neke bozması bir mangalın ba~!;ı·ı çö
melmiş üç ihtiyardı. 

l{cmaJ 'l'uhir 
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Büyük Bir Kayıp Erenkög cinagetil 
Hala esrarını 
Muhafaza ediyor 

Gener.al Şükrü Naili dün Edirnede halp 

Kendisine babasının süsünü 
vererek kereste muayene eden adam 

sektesinden vefat etti .... 
( Baştararı 6 ıncı sayfada ) (Baştarafı 1 inci sayfada) ;;:=· ........................................... ;::..~ 

.mi~lerdir. Emniyet müdürlüğü cinayet ratan bu kara haber etrafında bize şu Orduda 
,masası amirliği de bu tahkikata elkoy- tafoilatı verdi: 
,muş bulunmaktadır. - Kıymetli General diğer mebus ar- T 

Fatma İstanbula getirildi kadaşlarile kurtuluş bayramı merasi- .1 eeSSÜr 
Dün Fatma Erenköyünden İstanbu- mine iştirak etti. Sevinç içinde idi. Me

Dün nıahkemede "Bana babamın imzasını kullanmamı ,la getirilmiştir. Fatma cinayet olan ev- "'rasimden sonra birlikte şehrin muhte-

Takas Heyeh teklif etti ben de öyle yaptım dedi ,de bsleme olarak büyütülen bira~ bu- lif yerlerini gezdik. Aıkşam saat 17 de 
' " dalaca bir kızdır. Bu kız ilk istic\·abın- Vali konağında toplandık. ı.'Iuhterem 

Dün üçüncü cezada me~hur keres- Maznunlar avukatlan mevcut ol- 'da : Generale birden bire bir fenalık geldi. 
te takası suiistimali suçlularının muha- duğu için kendilerinin duruşmadan , - Buraya Süleyman :ve Mehmet is- Derhal koşuştuk. Doktorlar yetişti. Te
kemelerine devam olunmuştur. Geçen vareste tutulmalarını rica ettiler. minde iki kişi geldiler, hanımı on!a: öl- daviye uğr~tılar. Maatteessüf fayda 
celsede kendilerine tebliğat yapılama- Müddeiumumi maznunlardan öl- ,dürdiUer, beni de «kimseye birşey söy- vermedi. Yapılan muhtelif şırmgalar 
clığı için gelmiyen maznunların ekseri- müş bulunan Yahya. ve Cemal hak- ~~me. diye A korkuttula.~ıı- demiş. Bunun tesirsiz kal'rlı. Akse son derece şiddetlı 
si mahkemeye gelmi<:lerdi Bunlar sı- k d h k k .. d k uzerme alakadarlar gunlerce bu adam- idi. On dakika içinrle gözyaşlarımız ara-

T • l ın a u u u amme avasının su u- . nd 
rasile Eksper Faik, Ticaret Odası Er- tunu ve i~leri hasebile durusmadan va- ,l~rı ararmşlı:~' lbulmuşlar v ve netıcede sı a memlketin bu değerli ve kıymet-
k" d S · s t H d. M h " • ,cmayet1e a d.1\.a an olmadıgını anlamış- li evladını kaybettik. 
anın an aıp erve ' am 1

• e - rest_e tutulmalarını i&teyen maznunla- ı d En son sözu·· B k. S I' Al' Ul ' S . ar ır. 
met, e ır, a 1n:1.• ı vı, anayı rın arzularının kabul edilmesini taleb Fatma bundan sonra alınan ifadesin- Generalin en son sözü şu olnıuştur: 
Müdürü Refik, Omer, Cemil Kemal, etti. Mahkeme bu talebi kabul etti. de de: - Arkadaşlar fenalaşıyorum. 
gümrük memuru Celal, Mehmet En- . • • . ' - Hanımı, Bey öldürdü. Beni de kor Kıymetli General seref ve şanla dolu 
ver, Bürhan, Şerafettin, Alaettin Sami- Bır dolandırıcı tevkıf edıldı ,kuttu. Onun için Süleymanla Mehmet askeri hayatı arasında Edimede fııka 
dir. S l"h tt. . . d b' d 40 ,öldürdüler dedim. demistir. kumandanlığını yapmıştı. Edirneliler . a a a ın ısının e ır a amın .. . • 

Y enı gelen maznunların sorgusu 1. d 1 .:ı K" At' b kk d Bunun uzerıne de Seyfettin yaka- .kendisine karşı der.in bir saygı besk-
ıd B 1 h . k d·ı . . ırasım o anoıran ti:rt ı a ın a 1 k 1 ..J.• k k 1 .. m-ı-te !..J:ı 0 da Ed. 1.1 . k 

yapı ı. un arın epsı en ı erme ıs-
2 

. . hk . el k'f k , anmış, ya a anuı.gı zaman ara o a go ı:m: .w.ı er. ınıe ı en ço se-
d 1 .. . l . ıncı ceza ma emesın e tev ı ara- t•· rül. ·· k k S yf t't· · k t·ı va.rdi. na o unan suııstıma suçunu reddettı- . . .. :u ur en açınca e e ının a ı 

l V 'f l · · l'" ·L·ı ki rı verılmış ve sorgusu yapılmak uzere oldug·u hakkındaki şüpheler büsbütün Ölüm haberi şehirde derin bir matem er. azı e ennı ayıx.ı e yaptı arını 4 .. .. . . ,_ l ' 
.. I d·ı uncu 1stınta.ıta sevko unrnuştur. artmıştır. yaratmış, şenlikler derhal dur.mu.5tur. soy e ı er. · . A -

Fakat bilahara Seyfettinin karakol- Ankara ile muhabere 
Takas hey' etinin, kendisini Hüse- Bektaşilik ayini ,da dayak yemekten.korktuğu, onu::ı için Telefon hatları bozuk oldı.ı.ğundan 

yin Remzi gibi göstererek keresteleri kaçtığı, cinayetin faili olmadığı anla- Ankara ile telgrafla muhabere ettik. 
muayene ettiğini, ve 6 ay sonra Hüse- yapanların ,şılmış, serbest bırakılmıştır. Haber hükumet merkezinde derin ve 
yin Remzi olmadığı anlaşıldığını, ve Katil kim ? oonsuz bir teessür uyandırmıştır. Ce-
bu suretle yolsuzluklara meydan ver- h k • İşte dün Müdiriyete getirilen Fatma nazenin büyük merasimle kaldırılması 
diğini ileri sürdüğü Eksper Faik dava- mu 8 emeSl her ifadesinde bir başka şey söylt"?yen, için talimat alfilk. Cenaze yarın akşam 
nın merkezi sikletini teşkil etmekte i- Dün Birinci ceza mahkemesinde E- za'bıtayı yanlış yullara sevkeden ve pek Edirnelilerin omuzlan üzerinde istas-
di. Geren celsede bulunmıyan Faik bu .. t B kt . .. . . k 1 ,aptal olduğu sanılan bu Fatmadır. yona nakledilecek 'Ve oradan konvan-

3 YUSI e e aşı ayını yapma tan suç u · d. · · 11 İstanb la akl d l 
celsede avukatı Sabri ile birlikte hazır · · Fatma şım ı cmayet masasının bu sıyone e u n e i ecektfr. 

Nıbad ve M~~t~fanın duruşmasına baş- ,iŞ'lerde mütehassıs olan tecrübeli me- Cenazeyi hamn olan tren cuma saba-
bulunm~~tu. ~aik şunlan _söyle?i: lanmıştır. Huvıyetleri tesbit edildikten ,murlan tarafından da isticvap edile _ hı saat on buçukta Sirkeci garında bu-

- Bızım fırmamızı yanı Yanı Bek- sonra suçlulardan Nihad. cekt. Zabıta Fatm ü d . k lunacaktır. . . . . · ır. anın a esme ıv-
taş fırmasını kerestelerı muayene ıçın A k d 1 d t tt' H k met vennekt~..J:r An ak h · if d ·. Generalin hayatı 

w • • • - r a aş arı ave e ım. er es . • t:'\.u • c angı a esı-

çagırdılar. Fırmanın .. ~ibı baha~dır. rakısını alıp geldi. Şöyle bir eğlenelim nin doğru olduğunu tesbit edebilmek İ- Büyük bir asker, muktedir bir ku-
Fakat babamın her turlu muamelatına d-.J'k B' k deh . 'k ,Çin uğraşılmaktadır. mandan ve iyi bir Türk olan General 
h b k O • cıa.ı . ır kaç a ıçtı ten sonra so· l nild. ~. .. c;:.:~·~- .. N ·ı· 1292 d S l" 'kt d v en a arım. nun namına ımzaya , , ye ıgrne gore zabıtanın elinde ~u:Kru aı ı e e anı e ogmuş-

da kanuni salahiyetim vardır. Ben ta- ne~ eler arttı. Dolapta duran babamın ,kuvvetli ipuçları bulunmaktadır. Fa - tur. Babası Selanikte Fener idaresi baş 
kas hey' etinin daveti üzerine gittim. tacını muzlplik olsun diye, başıma ge- kat zabıta katil yakalanmadıktan, ya- katibi idi. Çocukfuğunda zekası ve ça
Keresteleri muayene ettim. Ve baba- çirmitim. Komşuda cenaze vardı. O- kalanan adamın katil olduğuna dair in- lış'kanlığı iıle muıhi'tin bütün insanlarını 
mın imzasını atmamı hey'et teklif etti. radan dönenler de bize geldiler. Cün- kar kabul edilmez deliller ve emareler oezıbeden küçük Şükrü Naili, Manastır 
Esasen hey'et beni de babamı da ta- bü' epeyce hararetlendi. Fakat tam ~anm~an so:ıra bu husust.a tek idadisindeın mezun olduktan sonra is-
nır. eğlencenin ortasında polis memurları ,kelıme soylememege karar vermış b~- tanbula ge~, Harbiyeye girmiştir. 

B 'f d 1 d tak h • • ld'l A · d" b. · lunmaktadır ve gene zabıtanın kanaatı- Memleketin en hareketli bir devrinde 
u ı a c er en sonra as ey eh. geak ıl~~ 1 ydın ~a~ıyorsunuz ıye ızı ne göre bu cinayeti örten esrar perdesi Harbiyeyi bitiren genç zabit, 1 315 de 

azalarının avukatı söz alarak: Y a aaı ar emıştır. üç güne kadar muhakkak yırtılacak, ci- erkanıharp olarak orduya girmiş, Se-
- Faik müfetti~lere verdiği ifade- Nihada tac giydiren Mustafa da ay- ,nayetin faili veya failleri yakalanacak- laniğe ve Manastıra tayin edilmiştir. 

sinde hey' eti tanımadığını ve hey' etin · l · t k t · &~ı.. ·t 1 k E lardır. Büyük harpte muhtelif cephelerde ça-
nı şey en e rar e mı~. 'i'<""'ı o ara -

de kend!sini ta~ıı:ıadığını s?yl:ı:n~ştir. yüp kaymakamı ile polis birinci şube -SON VAZİYET_ ~şan General Şükrü Naili mütareke-
B4rada ıse her ıkı tarafın bırbırını ta- müdürü ve polis memurları dinlenmi~- . en sonra Atatürkün yanına koşmuş, 
nıdığını söyledi. Bu iki jfaı:}esini telif tir. T Gülsümün ahırında bir lmchn lstiklal harbinde muhtelif cephelerde 
etsin, dedi. adresi bulundu. ~r alınış, nihayetTürk t:ırihinin en şan 

Ekc:per Faik: Bunlar ihbar üzerine evi tarassut , Küçük Bal<lrnlköy cinayeti en son da- iı zaferi olan Sakarya meydan muhare-
- Müfettişler beni saşırttıiar. Ora- altına aldıklarını ve içerden çalgı ses- ,kikada meraklı bir saf.haya girmiştir: besinde askerlerile birlikte düşmanla 

<laki ifadem yanlıştır. Burada hakika- leri duyduklarını, içeriye girdikleri za- Dün öldürülen Gülsümün evinde ye- harbetmiş ve muzaffer olmuştur. 
tı söylüyorum, dedi. man Nihadın başu:ula bir Bektaşi kü- ,niden araştırmalar yapı'lrnış, bu arada Bursaya kadar bütün Türk toprakll\-

l ~L .. d"k.l . . .. I · 1 di ahırda bir kadın adresi bulunmuştur. rma zafıer ve istiklal dağıtarak giden 
Maznunlardan bir kı~mı ~ahkem~: anı g.or u. ~rını ~Y emış.er ~. . ·Derhal yapılan tahkikat neticesinde General, Mudanyada bir düşman Gene-

ye bu celse de gelmemıf!erdı. Teşkılı İkı ,ahıdın celbı ve evın hakıkaten ·adresi bulunan kadının Sultanahmette ralini esir etmiştir. Şükrü Nailinin ha-
tara feyn yapılamamıştı. Müddei umu- bir Qektaşi tekkesi olup olmadığının oturduğu tesbit edilmiş ve kadın yaka- ............................................................. . 
mi bunların celbini, gelemiyeceklerin teıruiti için mahallinde keşif yapılması ~!anarak isticvap edilmiştir. Zabıta ye- , mıştır. Meydana çıkanlan kadının es
de İstinabe surctile dinlenmesini iste- için mahkeme ba;:ka güne bırakılmış- ,ni bir iz üzerinde yürümektedfr. Du rar perdesini yırtacağı kuvvetle ümit 
di. tır. kadının üzerinde araştırmalar yo.pıl- edilmektedir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Şiikrü Naili mert, vatansever, 

çalışkan bir askerdi. Yazık ki, ouu çc>1' 
erken kaybettik. O bize daha ne Ço1' 
şeyler verecek, ne büyük lıizuıetler 
gösterecekti. Onun ölümiyle bütün~~ 
du kahraman bir askerini kaybettiği 
için yas tutacak. Hepimiz ona ağla)1l' 
cağız. O, bütün arkadaşları için caJI' 
dan arkadaş, herkes için candan dost· 
tu.» 

Orgeneral Fahrettin Altay da te
essürle demiştir ki: 

- l\lüteessirim. l'ttemleket çok k11' 
metli bir askerini kaybetti. KendisİJI• 
den çok büyük hizmetler bek.leni~ 

yatında en büyük ve en kıymetli daıd· 
kalar İstanbula girişinin hatırasıdır. 

6 
Muzaffer Türk orduları b~ında 

Teşrinievvel 1922 de İstanbula ~ 
General Şükrü Nnili, bu kurtufoş gu: 
nünde İstanbulluların kalbine de ,p· 
miş, yerleşmiştir. General Şükrü ~·· 
ili ı 2 yıl İstanbulda kolordu kwnsrı· 
danı olarak kalmış, iki yıl evvel istatl' 
bul mebusu olarak Büyük Millet MeC' 
lisinde yer almıştır. .. 

Memleketine ve milletine karşı bU' 
yük bir sevgisi ve merbutiyeti ol~ 
Şükrü Naili en son mecliste Milli ı.fo: 
dafaa encümeni reisi bulunmakta idi· 
General bir müddet Edirnede kolord" 
kumandanlığında bulunmuştur. Edif11~ 
liler kendisini çdk severrerdi. Şükf9 

Naili de bu sevgiye yabancı kalmamış, 
ayni sevgiyi her yıl Edirnenin kurtıı· 
luşunda bulunmak, Edirnelilerle birJcSÇ 
saat bir arada y~amakla ödemeğe çı· 
lışınıştır. 

İş·te bu mert asker, &tirnenin ve ~ 
dirnelilerin sevgisi arasında ebedi SÜ' 
kfınete ikavuşmuştur. 

* * * 
Yarın şehrimize getirilecek olan ce-

naz.e büyük merasimle kaklırılacaktıt· 
Vilayet ve kumandanlık tarafuıdat' 
program hazırlanmaktadır. 

Değerli Generalin ölümü ordudlı 
kendisini tanıyanlar arasında sonsu' 
bir teessür uyan&rmıştır. 

SON POSTA kıymetli bir Geners· 
lini· kaybeden kahraman Türk ordusıl' 
na ve merhumun ailesine saygılarile 
beraber taziyetlerini bildirir. 

Belediyeler emrine karşı 
gelenler cezalandırılıyor 

Bartın (Hususi) - Mezbaha dı ' 
şında hayvan kesen kimselere beledi)" 

ceza vermektedir. Bu cümleden olııı~ 
üzer_e İbrahim isminde bir kasaba 10 
lira para cezası verilmi' ve 3 gün dl 
san' attan menedilmiştir. 

dl' 

nuşuyor? Neden o kadar gülüyor? Fakat Ekrem, kendi kabahatlerini kınca, eski hulyaların, eski emelleritl 

Yazanı Muazzez Tahaln Barkand 

Niçin yalnız benimle çalışırken tam mazur gören bir hodbinlikle: yeniden canlanıyor senin ... Artık p3' 

bir memur taVTı takınıyor? Halbuki - Ben erkeğim... raya doyduğun için iİmdi tekrarda" 

geçen gün Marşalin yanındaki koltu· Diyor ve bu sözü kafi görüyordu. para ile elde edilemiyece.k duygular, ~a 
ğa oturmuş, gülerek bir şeyler anlatı- Muallanın da etten ve kemikten bir heyecanlar arıyorsun. 
yordu. Yüzündeki ağır nikab kalkmış insan olduğunu, kadın olmuşaa onun Ya onu hiç düşünmüyor musun~ 
ve 0 on yaş gençle~mişti. Beni görür da yaşamak hakkı olduğunu ktskanç Bunca sene o ne kadar acı ve ıztır~ 
aörmez gene korkak bir çocuk gibi ö- 1 k f d L k .. , N k d h t vı d '\ N~ 0 ve sinir i a ası üşünme~ istemiyor .. çe tı r e a ar ırpa anıp ag a ı r 1 

nüne bakarak odadan çıktı. Demek o au. sıl isyaı:lla seni tel'in etti? Hassas kalli 
Bir .gün tesa<:liifen açık kalan kapı- mıştı. Ve o günden sonra da ıztırab ve yalnız bana karşı bu kadar ağır ve cid- Dü· .. k . . d k' d ateş ve azabla ne kadar yandı} 

d M 11 b k d G k . k 1 . b' . az.ah dalı l" d" b k 1 ·ı 'k ak k M W şunme ıstemıyor u ı .on an ay- , an ua aya a ıyor u. enç ızın ış ence erme ır yenı a ı ave ı; aş a arı e ı en şen, ş ra ua a ld ·kt M 11~ d h t O !bugün, hatta dföıkün bir kadın bi' 
k k d k d d·ı · ld 1 l h k'kA b 1.v • • .. • rı ı an sonra ua.uanın a aya ına T 

ar ası apıya önü , masanın önün e e ı mış o u. o uyor, on ara a ı ı en ıgını gosterı- b k b' kek . ehil' , l ] b k b h · · d' b.ıD' 
A k M 11" bak k b" "k b. aş a ır er gır u ve onu meı .. e o sa, unun a a atı senın ır .. 

ayakta bir dosyuyı karı!ltırıyordu. rtı ua aya ar en uyu ır yor. d d b'l' d' d • l l · ı O "nah1' 
T u e e ı ır ı an mes u o an sensın nun gu 

Onun böyle arkadan görünen ince kuşku ve şüphe ile titriyordu: Hodbinliği ve erkek manltdığ~ ile o, . l v nı sen omuzla. rında taı1ıyorsun ve Jı"~ 
k ı .. d'" · .. d w Be d k' · d'" K' · M 11" k d. · d - Fakat bazı gece er yatagının karan- T , ıvrım ı vucu u, genış ve one ogru - n en .sonra ımı sev ı r ımın ua anın en ısın en ayrı ıgı za - d' .. hı b'I ca 

b .. k d h' b. k ~. lık yalnızlığında bütün bu kıskanç dü- ıxen o guna n aza ı e sen yana büyi5k bir acz ve yorgunluk1a eğilen tarafından sevildi? Bu sevgi onu ne - mandan ugune a ar ıç ır er egı 
· l ı. · bı'r erkew · sünceler içinde vücudü kemirilirken 'Sın 1 omuzları, kısa siyah saçları Ekremi bir relere kadar götürdü? Güzelliğinden, sevmemış o masını, nLÇ gın • 

saniye :çinde altüst etmeğe kafi gel - kadınlığından hangi erkeğe ne verdi. Muallanın eline dokunmuş olmamasını kafasının derinliklerinden gelen bir ses 
mi,şti. • Günler geçtikce bu kıskançlığı daha istiyor ve bunu kendi mantığile çok uy- ona: Mualla ıçın hayat büsbütün bs~ 

Bir adım atarak ona yaklaşmak, bu şuursuz ve maddi birşekil alıyordu. Mu gun ve tabii buluyordu. - Haksızsın Ekrem 1 bir mana almıştı. Odelice bir ıztır1 
siyah başı göğsünün üstünde sıkmak allanın odasındaki ayak seslerini din- Onun hayatını kırdığını, onun üze- Dediği vakit, bu en doğru vicdan çırpınırken kendisini gene mes'ud, ç 
heye nile titredı ve böyle bir saniye !emeğe, onun konuştuğu adamları me- rinde artık. hiç bir hak ve isteği ola • sesini duymamak için kulaklarını tı - mes'ud zannediyordu. 

* 

'çinde gelen bir kalb ağrısı ile inliyor - rak etmeğe başladı. mıyacağını düşünemiyor, kendisini kıyor, çar~aflarını dişlerile parçalamak Bjr tarafta Bediası .. ötede Ekrem··~ 
muş gibi kendi kendine düşündü: Özkan niçin öğle tatillerinde Mual- Muallanın sahibi sanıyordu. istiyordu. Bedianıiı her gün artan bahtiyarldi' 

- Ac:ıba bu güzel ba~ı benden son- lnnın odasına çıkıyor~ Düşünmüyordu ki bir gün o başını - Haksızsın Ekrem! O en temiz onu manevt bir zevkle doyururkend 
0 

ra hangi bahtiyar erkek elleri arasına Hofmanın sık sık onunla işi ne) kaldırsa ve gözlerine bakarak: bir bağ ile en derin köklerine ka<:lar ğer tarafta senelerdenberi bilme e,. 
almıştır~ Niçin Marşal herkes gittikten sonra - Ekrem, benden sonra sen neler .sen inken onu senden ayrılmağa sen ve anlamadan beklediği ve nihayet. r:; 

Birdenbire kavrıyan, kül eden bir a- Muallayı burada alıkoyuyor. Onu oda- yaptın? mecbur ettin... Aranızdaki candan sıl olrusa olsun, ne şerait altında 0 0

11
• 

teş gibi vücudünü saran bu kıskançlık sına çağırdığı vakit neden uzun zaman Diye sorsa, ona cevab veremiyecek duyguya hasis ve mü1levvea düşünceler sa olsun ona dönen Ekremin aşkı be r• 
lmlutu. onu şaşbn bir hayvana çe - orada tutuyor? ve günahlarının ağırlığı altında ezile- ilave ettin ve bugün o gene eski yük- liği~i azab verici pir saadetle yak1>'0 

rniş, zavallı ve iradesiz bir şey y~p~ Günde iki defa telefonda kimle ko- cekti. sek ve temiz Mualla olarak karşına çı· du. 
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lt~ihad ve Terakkide on se~-~------- (L Hikiige i 

- lkinci kısım No. 1 - · 1 

c·HAN HARBİNE NASIL GİRDİK? 
Güzel kadının 

.... 
çirkin kocası 1 

J 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Seferberlik, devletin nüfuz ve kuvvetini 
bir hamlede hükiimetin elinden alıp 

Enver Paşanın eli.ne vermişti 
Üç büyük makamın bir elde, münhasıran Enver Paşanın elinde toplanması artık 
gerek harbin, gerek memleketin idaresi işinin yalnız onun eline geçmesi demekti 
ve paşa bir nevi diktatör olmuştu. Memlekette dört yıl onun idaresi hüküm sürdü 

Fakat, ben tahmin ediyorum - Yaz kanun, yap kanun, oldu ka· 
ti, ilk hamlede Enver paşanın ve erka· nun l 
ruharbiyesini teşkil eden arkacfaşlarının Bu, a~ağı yukarı, onun nazarında 
~ihinlerinde başka fikirler de yok. de .. kendi iradesile k.a.nun arasında ayniyet 
iildi: Onlar harbe bir an evvd iıttirak bulunduğu manasını ifade eder. 
tarwfdarı idileT. Almanyanın kuvveti- Hakikaten o zamanlar, kanunu esasi 
rıc o kadar itimad ediyorlardı Jci mu - muvakkat kanunlara da cevaz verdi • 
~ff eriyet kazanından kana kana çor- ğinden Enver P• harbin idaresine aid 
ba içebilmek için fırsatı kaçırmamak meselelerin en büyUklerinden en kü .. 
lizınıgcldiğinc ve binaenaleyh harbebir çüklcrinc kadar. hiç bir şeyde, arzu ve 
~ evvel ka.rı~mamız icahettiğine kani iradesinin yerine getirilmesi itibarile, 
tdıler. Kim olduğunu ~imdi iyi hatırlı· biç bir güçlük çekmemiştir. 
Yamıyorum, Enver pa,anlfl yakın ar- l-fülaaa, o, scfCTberlikle beraber «te-
~a.daştarından biri, bir gün bana bu şobbüsü» kat'i surette kendi eline al· 
filtrini izah ederken, <(harbe girmekte mıştı. Dört sene, mütemadiyen bu «te-
R~ kalırız da Almanya itıi haUetmi~ şebbüsÜ)) elinden bırakmadı ve daima 
bulunursa o zaman biz i'e karışmak is- bir teşebbüsten ötekine geçerek mem • 
tcsek bile Almanya bize bir «danke~> leketi ve siyaset arkadaşlarını, sürük· 
diyebilir.» demişti. leyip götürdü. İlk zamanlarda gerek İt-

lik büyük meydan tihat ve Terakki me·rkezi umumisi, ge-

muharebelerinden sonra.. İttihat ve Terakki hükumetin.in 0 rek onun lideri ve yahud cemiyet ve 
H· 1 zamanki Hariciye nazın fır.kanın nafiz unsurları onda memle· 

h ti asa, Almanyanın askeri satveti Ahmet Nesimi Bey ketin yaratmak ihtiyacında bulundu • 
&kkında Enver p~a muhitinde mev-

C\Jod olan bu tarzdaki fikirlerin başlan· muhtelif organlardan mürekkeıb teşki· ğu milli kahramanını görürler, kendi· 
Rlçt b' 1 h b · · Ak ]at sisteminde heYıL .. j de aynı derecede sini severler ve hatta kılına toz kondur-) a ır an evve ar e ıştıra arzu - ..-- k 1 d F k 
arı doğurmuş ve binaenaleyh sefer • mühim ayrı ayrı makamlar bulunması rna istemez er i. a at, sonraları bu 
~~ı·k b' d b 1 b b. h h · b. f t · h hararetli muhabbet ve sıkı tarafdarlık ~ı te n e unun için ace e edilip oş ır şey, er angı ır an ezı ma -
'llernleketin bütün ıgenç kuvvetleri bir· sulü değildir. Bir harbiye nazırının, bir pek çok kimselerde, hatta belki de her· 
dcnbı' ·ı~.L l l kA ıh b. . . . b' b keste yavaş yavaş soğudu ve çözüldü. re sı an a tına çağın mıstır umum er anı ar ıye reısının, ır aş-

.. Faltat, bu hal uzun sürmedi. ·ıık bü· kumandanın ayrı fonksiyonları vardır. Harbe girip girmemek meselesi 
ruk meydan muharebelerinden sonra Bunların bir de elde toplanması belki Seferberlik tarihi ile Türkiyenin har
httiha~ ve Terakki ve Babıali i 11lerj da· işlerin sür' ati ve vahdeti bakımından be girmesi arasında üç aydan biraz faz. 

8 ıtoguk kanla mütakaya başladılar. bir fayda temin edebilir; fakat, muh· la, galiba tam on üç veya on dört haf· 
Bununla beraber, memlekette 0 za _ telif organların birbirlerini kontrol e- ta kadar bir şey geçmiştir. Bu esnada 

~~ bu nikbin görüşlere muhalif olan derek bunlardan birinin hata ettiği nok- Türkiyenin harbe girip girmemesi me· 
röruşler de yok değildi. Bu gibi fikir ~ tada öbürünün vazifesini tamam yap- selesi mütemadi surette münakaşa e • 
:1'• Ya İttihat ve Terakkiye, esas itiba· ması bakımından faydaları ötekine nis· dilmiş ve bu husustaki temayüller za-
~ıle ınuhaHf ve hasım olanlardan, ya • betle hesabsızdır. Bundan dolayı üç man zaman değişmiştir. Bunun muh-

Ud da, ekseriyetle gayri Türk oİdn un· büyük makamın bir elde, münhasıran telif devirleri oldu: 
•urlardan geliyor ve hundan dolrtyı da Enver paşanın elinde toplanması artık 1 - Kabil o1duğu kadar sür'atle har
clt~~riyet nazarında malul addediliyor· gerek harbin, gerek memleketin idaresi be iştirak etmek. 
du . . . .. h l' . ı . ışının mun asıran onun e ıne geçmesı . 2 _ Harbe iyi haztrlandıktan bir 
l Hakikat şu idi ki bir taraf da, öbür d:~.ek oluyord~. Bütü~ ~es'uliyet ve dereceye kadar muzafferiyet belli ol-
ilraf da 0 sıralarda his ile hareket edi· ~utun sevk ve ıdare salahıyeti onun e- mıya başladıktan sonra girmek. 

hYorlardı: Halis htihat ve Terakki mu- lınde toplanmış, o, bir nevi diktatör ol- 'i N . . d h . . .. .. v. 

k
iti, ekseriyetle, nihayet Türkiyeyi bir muştu. Seferberliğin ilanından ve bu ' - . e:ıcenm ~. a111;:_ bg~rub~tecegfı 
c d .. f . zamana ıntızaren muse i:llı ır ı ara • 
re e galib ve kurtulmus görmek is· uç sı atın onun elınde toplanmasından ! l ki .. f'kl d t k t d·~. . · ı.. ı a mutte ı ere yar ım eme . 

e ıgı ıçin bitkin, öbür taraf da ittihat 
1 
ıtıbaren memlekette dört sene, harbin Be b .. . .. f.k. . ... 

\le T kk' · ff k l • k d h "d . hAk' n u uç devrı, uç ı ır temayulu-era ının muva a o mamasını sonuna a ar ep onun ı aresı a ım .. ~'-·b . .. d .. 
\'e y h d d h f 1 ·ı 1 k · ] t nu adım adım ta&ı ettım, gor um ve a u , a a az ası e, m~m e etın o muş ur. . 
bat- · ed"kl · · · b db' 'd' B d k d b' l k d yaşadım. Ancak bu meselelere aıd ola· •uasını ıst ı en ıçın e ın 1 ı • u ara a arşısın a 1 ır ara ı aya - . ld 
lcr. Her iki tarafın fikri de uzun ve e- n~bilecek hiç bir şey kalmamıştı. Ona r~k .kabinede neler geç(mArışk 0 uğunu 
sa '- b' k . k d b'l k A k bılmıyorum. ası var) 8~ ır uvvet muhasebesındcn çıka- mu avemet e e ı ece yegane uvvet, -· · ~-· ·-
tılrnış bir kanaat değil, belki de bir ar- Tala tın kuvveti idi. Harbin sonunda, 
~unl.ln hakikat şeklinde görünmesin • ceph~lerin yıkılmasından iki hafta ev
den ibaret tamamen sübjektif görüş • vel Berlinde Talat paşanın bana yap
lcrdi . Bizzat Enver paşa da, aşağılar • rnış olduğu tevdiata göre - ki bunları 
da etraflı olarak izah edeceğim vechile, bilahara yazacağım - lttiliat ve T erak

ııübjektif bir görüş içinde idi. J kinin s~~ sadrazamı, ~En ve~ paş~.nın bu 
Bu hadiseler arasında işleri daha sü· fazla rıufuzunun dogurabılecegı fena

lcunet ve izal ile mlitalea edenler, Av-1 lıkları düşünmemiş. ona karşı hazan 
tlle_ada çarpışan ve çarpışacak maddi d.a mücadeleyi göze almamış değildi. 
Ve manevi kuvvetleri karşı karşıya ko-

1
1-akat, kah zemin ve zamanın müsaid 

>'llp bunlarm arasında hesab müvaze- 1 olmamasını düşünerek, kah bizzat iti
tıclcri yaptıktan, madalyenin bir tara· ! raf ettiği bir zaafa kapılarak bunu ya
fırıı olduğu gibi, öbür tarafını da e - pamamıştır. 
Peyce tetkik ve mütalea ettikten sonra Enver Pasanm ruhi haleti 
.fikir ve kanaat edinen halis yifrekli ' O bunu yapamamış olduğu için de 
ınsanlar da yok değildi. Fakat, bunlar Enver paşa tedricen hakim ve hatta 
~~ Ya, o mahşer dakikas~nda söylemeği bbar olmuştur. Benim kendi ağzın-
l U2:urnsuz sayıyorlar. yahud söyles{· 1 isitmediğim ve fakat, onun kendi 
er de, onların sesleri gürültüye karısıp y <ıkın°larına arada bir tekrar ettiğin • 
~İdiyordu. , den nüvazen bahsedildiğini duyduğum 

Seferberlikte Enver Paşa bir söz vardır ki Enver paşanın o za • 
k ·Seferberlik devletin büti.in nüfuz ve manki ruhi haletini göstermek bakı • 

llvvetini bir hamlede hükumetin elin· mından çok manalıdır. Her hangi bir 
den ahp Enver paşanın eline vermişti. mesde karşısında kanuni bir mü~kül 
Aynı zamanda lıem harbiye nazırı, hem çıktı mı, o hemen başka bir kanunla bu 
erkanı harbiye reisi, hem de haşkuman· ı m?şk~lün halledilmesini istermiş. Der· 
dan vekili kendisi idi. Bir devletin mış kı: 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Hırsız, Grinin savuşturduğu ilk 

yumruğu indirirken, saatinin camı 
fırlamış ve akrep te Grinin sağ bile· 
ğine batmıştı. Bu akrebi doktor çı
karmıştı. Grin savrulan yumruktan 
iki eliyle korunmaya çalışırken, kar· 
şı. karşıya bulunduğu hırsızın sopayı 
sol elinde tuttuğu anlaşılmaktadır. O 
halde, bundan saatinin sol kolunda 
bulunduğu neticesi çıkmaktadır. Yal
nız bir mesele var: Nasıl oldu da te
cavüze uğrayan Grinin sağ bileğine 
battı. Bunu da, saatin bileğin üstün
de değil de, iç tarafına takıldığı şek
linde izah edebiliriz. 

Üç arkadaştan yalnız Hume saatini 
böyle takmıştı. Bunu da, oldukça mü
dekkik bulunan bar sahibinden öğre
nen kom.sier, takip ve istintak edece
ği adamın Hume olduğuna derhai ka
rar verdL Neticede de aldanmadığını 
gördü. 

Yazan: İsmet Hulfısi İM"'ıET 
- Erkeklerde güzellik, çirkinlik a - zını bana vermek istiyordu. 

ranmaz.. El im gayri ihtiyari yüzüme gitti. Bu 
_ Öyle mi zannediyorsunuz? çirk in yüzlü, o güzel yüzlünün koca11 
Bu suali soran Necati idi; kırk yaş- olabilir miyd i hiç: ı 

Iarında vardı. Çirkindi, hem o kadarı Oldu, fakat.. Eviendik. Ben k:ırımı 
çirkindi ki . sanki Allah onu bir çirkın- öyle çok sc,·i:,ordum ki.. İşin. ga dbi o 
lik nümunesi olarak halk etm işti. da çirkin kr,casını çok seviyord u. Bi!I 

Ya, demek si-z çirkinlikten şika apartıman tuttuk. Apartımanı .:Jmo 
yetçisiniz.. ze,·kine r,öre dö~etti. Bu yuva ıı e gü -

- Evet!.. zel bir yuvaydı. 
- Ne zararını gördünüz ki?. İş le ben güzel, iyi huylu karımdan, 
- Ne zararını mı gördüm.. karımın zevkle dö1ediği ym·:.ı mdıın 
İçini çekti. çirk inliğim yüzünden kaçtım. 
- Ne zararını gördüğümü size an - Apartımanımn:a daha yeni taşın ... 

}atayım. mıştık. Bir sabah sokağa çıkıy ;rdurn. 
Çocukken benimle çirkin diy~ alay Kapının önünde oynıyan mahalle ço .... 

ederlerdi. cuklarm<lan biri: 
- Buna mı kızardınız? - Aa, dedi, güzel kadının ı:; id 1 

- Hayır, işin tuhafı burada, hiç kJz- kocası gidiyor .. 
mazdım, bilakis benimle çirkin diye a- Aklımda yer etti. Güzel kadının ç ı ·~ 
Jay etmeleri hoşuma giderdi. Büyü - kin kocası... Demek benim mahalle. e 
düm. Bir genç erkek oldum .. Fakat ma- adını bu .. 
lUm çirkin hir genç erkek. Bilmiyo - Bir akşam evime yakın bakkalü. t - . 

rum neden? Ç:i.rkinliğimi hiç .kusıır rayııp öteberi aldım. Parasını veri~ı, ·
görmeı.dim. Dostlarım çoktu. Neşeliy- dum. Bakkal 
dim, bulunduğum meclislerde herkese - Bugün evden ufak tefek bazı ie~·
hoş vakit geçirtirdim. Neşem ade-ta ler aldırdılar. Parasını göndernıemİ§li• 
çirkinliğimi örterdi. Defterinde bir sahife açmış, evclen 

Yirmi beş yaşıma gelmiştim .. Bu ya- a.lrlınlan eşyayı oraya yazmıştı. 
şa gelinci.ye kadar evlenmeyi hiç dü- Sahifenin üzerindeki yazıyı okud~ 
şünmemiştim. Gene de düşünmiyecek- «Güzel kadının çirkin kocası>. Adımı 
tim .. Fakat dootlarımdan birinin evin- bilmiyen bakkal beni mahalledeki Ün• 
de tanıştığım genç bir kız bana evlen- vanımla defterine yazmıştı. , 
mek arzusunu vermişti. Dostumun €· Bakkala bunun için bir şey deme .. 
vinde bizi tanış - dirn, ne diyebilir-

tırdıkları an· ben Yarmki nushamızda : dlın ki. 
onun yüzüne Güzel kadllllll 
biraz aa sıkılaı-ak Mu·· nzevi çirkin kocası. :sv.. 
bakmıştım. Hani nu artık karım d• 
ben nasıl bir çir - Yazan: Çeviren: duymuştu. Kom· 
kinl!k nümunesi Mlguel Zamaö• f. Varal şulardan çalçene 
sayılırsam o da bir kadın laf ol ~ 
benim aksime sun diye k~rıma 

bir güzellik nümunesi sayılırdı. ı da söylemişti. 
Şimdi size onun güzelliğini en ince Karım bana bunu anlatırken gülii • 

teferrüatına varmcıya kadar anlata - yordu, ben de güldüm .. Güldüm am • 
bilirim amma .. Benden bunu isteme • ma ne acı bir gülüştü bu .. 
yin .. Fazla gadr olur. Çünkü hatırla - Çok düşündüm; çirkinliğim ayıp sa• 
mak bile ıztırap veriyor. yılmazdı. Belki bunu kimse de ayıp 

Bu kızla evlenmek benim için büyük sayını.yordu. Amma gene bir .ıyıbun 
bir saadet olurdu. Amma ben bu saa - vardı benim, çirkinliğimi güzel b ir k$• 
deli nasıl urnabilirdim. O güzele; nası] dının güzelliğine bağlamıştım. Bu 
olur da: bağlanıştaki ayıbı henkes seziyor, sez-

- Ben seni alacağım .. Bana varır dikleri için de yüzüme vuruyorlardı. 
mısın? diyebilirdim. Bunu demiyecek- Artık karımla birlikte sokağa çıka • 
tim, ve demedim. maz, bir yere gidemez olmuştum. Bil 

Tanıştığımızdan sonra bir çok defa misafir geldiği zaman karım.dan mümıo 
biııbirimizi gördük.. İyi dost olmuş - kün olduğu kadar uzak du.ruyordum. 
tuk. Beni, bir yolunu bulup evine da • Bizi bir arada görenlerin garip baıı. 
vet etmişti. Sevimli bir annesi, iyi bir larından çek.iniyordum. 
babası vardı. Onlarla da çabuk anlaş- - Güzel kadın, çirkin koca bir ge .. 
tun ve az zamanda bu ailenin samimi ce sabaha kadar uyumadım, hep bunu 
bir dostu oldum. düşündüm. Ne yapmalıydım? .. Sabaha 

Bir akşam ziyaretlerine gittiğim za - karşı kararımı vermiştim. 
man yalnız babası evde idi Yatağında uyuyan güzel yüzlü. gi.i • 

- İyi oldu, dedi, ben de sizi yalnız zel huylu karımı son bir defa öptükten 
görmek istiyordum. Evde kimseler sonra bir daha dönmemek üzere evi~ 
yok .. Rahat rahat konuşuruz.. den kagtım. 

Bu başlangıçtan bir şey anlamadım.. Güzel kadını çirkin kocalı olm:ıktq 
Amma biraz sonra mesele anlaşıldı. Kı- kurtarmak için kaçtım. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

ü:erinde halisliğin timsali 

olan EB markasır.ı arayını;.ı. 
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A.. .... Yazan: Huıh Acııtin lnııilizceden çeviren : Hcunun Uıalılı,il 
Cemil, elini Prenses Emmanın eline uzattı. Bu mini 
mini nermin elde, hissedilecek kadar bir hararet ve 

titireme vardı. Cemil eğildi ve dudaklarını 
Seccadeye dökülen kan 

~---='-----~----------~ 
yumuşak ele değdirdi · 

- Onlar, Çarlıkla harbediyorlar. için, bu raporuna, mevhum aş1cımızı da 
B~ de, Çarlıkla harbediyoruz. Şu hal· iiave edecektir. 

Norman Lang boğuk bir sesle: - Allah aşkına 
]an nerede?.. D iye bağırdı. ileri atılacaktı. 

Fakat Kent önüne geçti ele, aynı düşman karşısında, ve aynı - Buna emin misiniz}.. 
cophede birleşiyoruz ... Çarlığın dev - - isterseniz, zarfı muayene ediniz. 

ramesi. ihtimal ki bu kanlı harbi bir - Bunun; maharetle açılmıf, ve tekrar Cesedi k~ltuğun . üzerinde yarım 1 ederse üzerine otur, emrini verdi. J divenlerde~. ~ yuvarlan.ırcaa.ı~.a ~ifleri 
denbire durduracak .. ve .. belki de beşe- kapanmıf olduğunu göreceksiniz. dönmüş vazıyetteydı, başı ve omuzları Lang: genç kıza ogrenmek ıatcdıgı fCY• der· 
riyeti bir felaketten kurtaracaktır. Şu - Şu halde .. Moskovaya gidecek o· koltuğun yan kolunun üzerine yulan- - - Allahım, diye söylendi, bana an- hal öğretmiş oldu. 
halde...... . . . . . ,~~rsanız, sizinle muhabere cd.emiyecc- mıştı. Sol ko.l~ ~kıyordu, eli secca - latmıyacak mısınız ki... K~nt genç kızın göz kapaldannt ka• 

Cemil, bırdenbıre tıtrem111tı. Pren - gım. deye değer gıbı ıdı. Polis şefi delikanlının sözünü kes - padığını, sallandığım, sonra dimdik 
ses Emma onu durdurarak kulağına e- · - Doğrudan doğruya muhabere e· Başı da dönmÜftÜ. Gözleri polisler- ti: kesilerek üst kata doğru korkudan çıl· 
ğilmi~ti: demiyeceğiz. Ancak size ben vasıta deydi. Amma bu camla'8n gözler artık - Genç kız alt katta ve sağdır, dırmıt bir nazar atfettiğini aördü. 

- Bakınız .. zihnimi o kadar karı~ • göstereceğim. hiç bir şey göremiyorlaT"dı. Ağzı açık- şimdi caddeyi tutunuz bakalım. (Arkası Ya~) 
tırdınız ki .. size söylenmeai lazım ge- - Kim?·· tı, onları çağırır gibi idi. Dili çıkmıştı. Lang topukları üzerinde dönerek ko-
l~n bir şeyi az kalsın unutacaktım. - Çiftliğin h&11muhasebecisi, Mora- Şimdiden kararmı,tl. Boynunda rob- şa koşa odadan çıktı. 

Demişti. Ve sonra teklifsizce Cemi· nof. döşambrın yeşil kuşağı gerilmİfı'tİ. Kent hiddetinden sapaarı kesilmif, 
lin koluna girerek ilave etmişti: Cemilin gözlerinin önünden, sanki Hendriks: arkadan bağırıyordu: 

- Size gönderdiğim ıt<>n mektubu bir perde kalkmı~tl. Bu, bağrı yanık a- _ Katil ireride durmuş olacaktır, - Hey, o kadar çabuk değili 

• IOD Poıta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI s~kın kaybetmeyin. Ve .. fiyet bugün- damın, kendisine pervasızca söylediği diye düs, ündü, tıpkı kameriyede sarı· D~likanlınıp arkasından seğirtti. 
h 1 .. 25 - 11 • 1936 k.ö şu mülakatımızdan dolayı, er han· sözlerin hikmetini, şimdi an amıştı. şın kadının arkaaında, Arnold.'un ban- Sahanlıkta, merdivenin üst basarna· 1-----------------'""I 

gi bir isticvab karşısında kalırsanız; - Demek .. Moranof da (Kızıllar) • yo odasında., onun arlcasında olduğu ğından genç kızı gördü. Genç kız holü 
hiç çekinmeden, bunun aşıkane bir ve. dan ..• Biz, onunla az çok anlaşmıştıJc. gibi, diye düşündü . oturma odasından ayıran aenit kapının Türk Devlet Borçlan 

dk mülakatı olduğunu söyleyin. - Da.ha iyi anlaşırsınız. iki adam koltuğun etrafını dolaştı - ortasında, ayakta durmuf yukarıya ha-
- Sebeb} .. - Ya. Prens Yusupof? ·· lar. kıyordu. Onun yüzünü görünce genç 

IJra 

- Çünkü siz, tarassud altınaası • - Kim bilir .. belki, onunla da iyi bir Seccadeye dökülen kan, adamın kızın bir ölüm haberi beklemekte ol • 
nh... Hizmetinize tayin edilen kız, dost olacaksınız. karnındsı açılmış geniş bir yaradan a· duğunu anladı. 11---De-v._l_e_t_D_e_mir __ y_o_l_la_n_Bo_rç_lan __ -.. 
doğrudan doğruya hükumet tarafın - - Şu halde, müsaade ederseniz bir kıyordu. • Birbirini kovalıyan iki adamın mer· Lira Lira 

" 7,6 T. B. I 00, 00 ıı ,;. i Hazine B. 00,00 '° 7,5 T. B. II 21, 10 Dahlll l.atlkru9',0S 
,_ 7,5T.B. m 00,00 

dan gönderilmiştir. sual sorayım}.. Charles Patton'un burnunun ucu - ·' · · ' · •·· · · ·•· · '.... · · ~-
-Evet.. bunu biliyorum. Hatta; - Sorunuz. kesikti. IR IJA. ~~o 

çiftlikteki hizmetcim de, aynı vazifeyi - Aleksi baba ıçın bana bir şey U A ll:J' lJ ~ 
iEa ediyordu... söylemediniz. _ 30 _ 

- Bugün hükumet sizden korku - Prenses Emma, gülümsedi: 

yor; ve çekiniyor. Yarın da, her hangi - Aleksi l;>aba .. koca adam ... Hele B1RfSI KAPIYI TIKIRDATIYOR 
bir sebeble benim üzerimde bazı şüp- acele etmeyin. Zamanı gelirse, size on· 

• 

Bugünkü Program 
İSTANBUL 

2i iklnciteşrin tıl 

Ergani 97.00 il Anadolu ITeD42.8S 
Blvas Erzurum 96, 75 Anadolu M 4', 10 

ts. B. Mü. 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

81.00 fst. TramY&J 22,50 

• • Hl. 10,00 Bomontl 9,4S 
Terltos 

heler temerküz edebilir. dan da bahsederim. ( Saat 6, dakika 5S -...t 6, dakika 37 ) ötıe neşriyatı : 
- Evet.. buna, çok dikkat etmeli - Cemil, derin derin içini çekti. Şika- 12.30: PlO.kla Türlt muslklsl. ıuo: Han· •-----------------:--1 

14,7j 

u.2s 
• • Name 10,00 

Merkez B. D. 87 ,Otl A. Çimento 

siniz. yeti andıran bir sesle: Hendriks şimdi, John Arnold'un <>- dls. 13.05: PlA.kla hatıt müzik. 13.25: Muhte· ÇEKLER 
- Şu''phesiz ... Fakat bilinmez ki.. - Artık, gidiyorsunuz. Bahusus; da kapısında yaptığı gibi sık sık. solu· Uf pllk neşriyatı. Krş. L T. L illa 

tsterlln 616,00 il Dolar küçük bir düşüncesizlik, insanın bü - bu gidişinizin esasını, bir izdivaç me· yordu. Aynı zamanda da çayır biçki Akşam neşriyatı : Lir t 
t k. · · 1 '- b·ı · t" f 18.30: Plakla dans musiki.si. 19.30: Mono- F. Frangı • 17,09 e Lün sırlarını ifRaya kafi gelir. .. şte, selesi teşkil ediyor. Bir daha sizi nere- ma ınesının yoruma~ ı mıyen o • 1----------.:------- 1 

T •• f ... 'd. d loğ: Hazını tarafından. 20: Rıfat ve arka NAKİ'J' 
böyle bir hadise karşısında, bugünkü de görebileceğim... Buradan hareket to sesını ışı ıyor u. daşları tarafından Türk musikisi Te halk ıar-

0,79SS 
ıs,ooıo 

mülakatın mahiyetini değiştirmek i • ettiğiniz dakikada, her şey bitecek zan- - Tıkl kıları. 
20

_
30

: Müzeyyen ve arkadqları tara-
çin; böylece haşhaşa kalmamızın se - nediyorum. Kuru bir ses, sükun içinde bir rovel- tından Türk musikisi ve halk prkıları. 21: 

bebini aramızda bir aska atfetmek la • Diye söylendi. ver gibi patladı: Orkestra. 22 : Pl~kla sololar. 22.30: Ajans ve 
zım gelir ... Malum y~ .. bizim saraylar Prenses Emma, bu sözlere birdenbi· - Tık, tık.! borsa haberleri. 
muhitinde, aşk maceraları daima hoş re cevab vermedi. Bir kaç dakika, sü- Bjrisi odanın kapısına vuruyordu: BU KREŞ 

görülebilir. Affedilmiyen bir şey var- kfü ile geçti. - Tık, tık! 16: Caz havaları. 18.20: Kuartet. 19.15: 

sa ,o da Çarlık aleyhindeki hareketler- - Hayır .. evlenmiyeceğim. Bütün Kent dişleri sıkı sılaya kilitli, yüzü Senfoni konser. 21.45 : Haberler. 

dlr ... Simdi, ben eminim ki; sizi ta • teklifleri, birer bahane ile reddedece • sap~rı kapıya doğru yürüdü, Hen -
. k b 17.30: Brahms'ın sonatları. 18.15: PlA.k neı-rassud altında bulunduran bu kız, si- ğim. Ve .. hadisatın sonunu bekliye - driks de sağ eli rovelverinin a zasın-

3 d f · k d .. ··d·· rlyatı. 18.20: Tiyatro. 22.20: Şarkılar. 2 .15: zinle b nim burada birleştiğimiz hak- ceğim. a, şe ının ar asın an .. yuru u. Dans plakları. 
24

.
5

: Haberler. 
kında derhal bir rapor verecektir. Fa- Diye mukabele etti. Kapının topuzu dönup de kanadı a- PRAG 

kata, benim bu mektubumu size Şatoya geldikleri zaman, ortalık eni çıldığı zaman Kent iki ayak gerisin - 19.25: Balet havaları. 20.20: Tiyatro. 21.15: 

vermeden evvel gizlice açıp okuduğu konu kararmıştı ... Prenses Emma, Ce- deydi. Plfık neşriyatı. 21.30 : Viyolon havaları. 
mile elini uzattı: Norman Lang bir adım atarak içeriye ViYANA 

- Yarın, öğle yemeğinde beklerim. girdi. Ayaklarında hasır terlikler, ar - 18.25: Orkestra, dans havalan, tarkılar. 21: 

Bir Ooktorun Muhakkak geliniz. kaslnda bir rob döşambr vardı, saçları varyete pllkları. 21.30: Muhtelif havalar. 22. 

Glh~ Ük Perşembe 1 Diye mırıldandı ... Cemil, elini. ~re~- henüz ıslaktı, yeni duş yaptığı anlaşı- 30: Bach'dan parçalar. 23.10: Dans havaları. 
Not' arından (*) 1 ses Emmanın eline uzattı. Bu mını mı- lıyordu. VARŞOVA ---------------11 ni nermin elde, his:iediiecek kadar bir Bir saniye sadece (Kent) e baktı. 16.35: Viyolon plakları. 17.l5: Orkestra. l9: 

Süt F'OCUklarında hararet ve titreme vardı ... Cemil; eğil- Sonra gözü polisin yüzünden ayrılarak Operet. 21 : Muhtelif havalar. n: Orkestra. 
~· O 22.30: Plak neşriyatı. 23: Dana havaları. Ağız fenıizliği di, eğildi, ve eğildi. Dudaklarını, bu ılık odanın dip tarafına kaydı. zaman Y ar 
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elin ipek kadar yumuşak derisi üzerine dah., iyi görmek istiyormuf gibi bir - 27 İkinciteşrin 1936 
Ve "Pamuhcuk,, de~irdi. Gözlerini kapadı. Bir kaç sa- denbire bir adım ilerledi. biraz yana iSTANBUL 

BUDAPEŞTB 

Kq. 

20 F. Frangı 116,00 1 Mark 

1 Dolar 125,50 20 Drahml 
1 İsterlin 618,00 20 Leva 

20 Liret 130,00 20 LeJ 

Borsa Dışında 
L. K. 

Kr~i Fons1ye 
1880 senesi 00,00 

1903 • 103,00 

1911 • 97 ,01) 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Mübadil Bon. 

Gayri• • 
Altın 

Mecidiye 

lllf. 
26,JJ 

n.oo 
25.0S 
11,0J 

L IL 

w.oo 
O,OJJ 

!»90 
VJ 

Bu rece nöbetcl olan eczaneler ........,..: 

İstanbul cihetindekiler : 

Süt veren anneler, çocuklanna süt vere- ~ .. 1 k ld t' K nında bir sandalye 
niye, oy ece a ı. geç ı. apının ya ötte neşriyatı : Beyoftu cihetindekiler : ceklen z:ıma.n meme başlarını sıcak sa

bunlu su ile silmelidirler. Eğer buna ri

ayet cctılmiyecek olursa çocukların at -

Aksarayda : <Sarim). Alemdarda : (Ab

dülkadir). B:ıkırköyünde : (Billl). Beya· 
zıdda : {Cemil). Emlnönünde : (Jılehmet 
Kazım). Fenerde : (VitalU. Karaıiln -
rükte : (M. Fuad). Küçükpazarda : (Yor
ci>. Samatyada : (Teofiloa). Şehremlnbı· 
de ; Nazım). Şehzadebaşında : (Balll). 

* vardı. Sandalyenin arkalığı üzerine bir 12,30: PlAkla Türk mus1kls1, 12,50: Hava. Galatada : <İsmet>. Hasköyde : (Bar • 

Cemil, dairesine girer girmez, doğ· tuvalet havlusu atılmıştı. dis, 13,05: Plakta hafif müzik. 13.25: Muh- but>. Kasımpaşada : (Vasıf). Merm na-
ruca yatak odasına çekildi. Kapıyı Norman Lang sarsıldı ve dayanmak telif pllk neşriyatı. hiyede : <Kanzuk, Baronakyan, İUmad}. zında aPamukcuk» dentlen bir hastalık k l 
ıyıce kapadı. Prense_.ş Emma - için bir elile sandalyenin ar a ığını Akşam neşriyatı: Şişlide : (Necdet). Taksimde: {Takllm). görül ur. 

Paınukcıık çocuğun a~zının her tara -
fında kabartılar şeklinde tebarüz eder. 

k b -L· d k k tuttu. 18.30: Plakla dans musiklsl. l9.3o: Spor u'" "ku··dar - Kadıköy ve Aclalardüiler : nın me tu unu ıcq..ııın en ıçı arara " 
zarfın ters tarafını dikkatle muayene Sandalyenin arkalığını polis memu· mus::ı.habelerl : Eşref Şefik tarafından. 20 : Büyük adada : (Şinasi>. Heybelide : (Ta· 

ki d b. .. · · b" h k t Türk musiki heyP.ti. 20.30 : Vedia Rıza ve ar- na .. ), Kadıköy eski İskele caddesinde : Pumull-~ veya beyaz peynire benzP.r. Bu etti. Ve sonra duda arın a acı ır te- runun mumanaat ıçın sert ır are e f d Tu··rk musikisi •e halk .... 
_ _ .. l kada.şları tara ın an (Satrakl>. Kadıköy Yeldeğlrmenlnde : 

1 

hastalı~ b::ı.zan çocukta surgun de ynpar bessumle: yapmasından evve tuttu. h . şarkıları. 21 : Orkestra. 22: PlAkla sololar. (Üçler). üsklidar Sellmlyede: (Sellmtye). 

~mn~ctına da~ray~~e~Bu ha~~, _Evet .. Emma, yanılmamı~··· Bu Norman Langbuhare~~e emm~ 2~2-:w::~A:ja:n:s~v:e~b:m:s:a~h:a:b:e:rl:erl:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ilk ço ·ut; un ağız temizllğini temin et.- nrf, evvela açılmış. Her halde mek - yet verir görünme~i ve .bırden tuttu • ..ıııı XW • 

meme· yavruya mikroplu oyu~c~klar tuh okunmuş. Sonra da kapatılmış ... ğunu bırakarak boguk hır sesle : SOvguk ve .. t b ti' havalarda 
vermek ve çocuğun umumt temızlığtne \'ay mel' un kız vay... Şimdi hen, bu - Allah aşkına Jan nerede"'/ diye ru U e I 
dikkat etmemek yıi~unden husule ge - k l ~ '\ N l u AKR•ıDOL ccı .. •ıs a taga ne yapayım r.. ası m - bağırdı. 

liı-. amele edeyim. İleri atılacaktı. Fakat Kent önüne Tedavı ı"ın yapılacak şey gene temizlik- k 
1 Diye söylendi. gec;ti. Norman Lang genç ltıza müla i tir. c ~un ağımı ve makadın• günde 

1 

-

bir ka 1era bol bol sıcak sabunlu su lle Koridorda gezinen, yemek masasını olmak için en kısa yolun banyo dair~si 
~·lkatr'"'' ve bir bardak sıcak suya bir tanzim jçin gidip gelen Maşanın naza· olduğunu düşünerek zorla geçmek ıs· 
kahvr ı., ~ı <Bornxı k<>yarnk temiz blr ::-ı dikkatini celbetmemek için sürmeyi tedi. fakat Kent onu şiddetle iterek hid
tüJben • ile çocuğun ağzını günde bil' 'mç actı. Fllerini pantalonunun ceblerine detl,i bir sesle: 
defa t<' l~lemclldlr. s~karak gninmeye başladı. - Odanıza gidiniz, dedi. 

(.) ,~. 

but b' 

Düs, üne ciüı::i.ine gezinirken, beyni- Lang bağırda : notlan kesip ı&klayınız, J• • ' 
albüme yap•ıtmp kollcksiyoa nin içindeki !!İyah bulutlar yavaş ya • - Jan nerede> 
S·kıntı zamanınızda bu notlar vaş dağıldı. Ve nihayet: Kend, Çavuşa dönerek: 

yapın I k 
bir d •-.r rı'hi imdadınıza yetift'!bilir. 

4 
(Arkası var) - Bunu odasına götür, mu avemet 

!..---------------------~ 

Kullananlar soğuk algınlığında, grip, 
Zl"' ve bo.1\oaz olmaktan kurtulurlar. ne.~ & 

AK Al DOL 
Boğaz ve bademcik iltibaplurını da 

pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanesinin kutusu 35 kuruştur. 
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Bir anadan 
münakkide 

doğma 

SON POSTA 

Galatasaray la 
Güneş arasında 

Sayfa 

Şehir Tiyatrosunda: 
Büyük Hala cevap Yeni bir anlaşma 

r~~~-~----~-b-.-B--M-~·-~-.-.-m-~-~-a-b-~-n--t-e-~-.P--~--~-.-~-J-e'ı Gaktuaray~ Günq~~~ri~ 
ue Mn ue ır ClfJN ı -r ı ı_L· b' 1 · 1 · · h ·· k t"' Dinarlı brına irmemifti. Her pehliuan •enin emrinle ,,..-enJe al- ras1~aıuLı ır eşme ış erının enuz. a ı 

-.,,. mecba r ~aclar? Deiild: de Dinarlıya lııncm, 6 1D'IGUI iNiiir 1 lhir şekil almadığını gören klüp ıclare

Geçen mevsimde S. Marayın a~~te 1 Şaziye, Neyire ve Galip,:. Bu. ilç ~~ .. 
ettiği •Tosun• vodvilini seyretrnışlık. ı mi beraber yazıyorum .. ÇunkL Bu • 
Bu mevsimde de gene ayni muharrirın 1 yük Hala• komedisinin seyirci ' gü .. 
adapte bir komedisini seyrettik: cBü- zcl bir komedi tesiri bırakması fa on .. 
yük Hala•. ların bÜ) ük bir hisseleri var. 

Bliyük Hala klasik bir komedidir. Bu Tekinin kansı Nazende rolüaJ ya -
Yazan: Naci S•dullah 

cileri umumi anlatma yapılıncaya ka
dar spor i,lerinde mÜfterek meaii için 
l>ir komite teşkil etmişlerdir. 

komedi, iyi \'e fena insanı tartar. 1n - pan Şaziye yeni yapılmış köşkü 1 kadl
sanlara ne suretle iyilik yapılmak li - mm fevkalade iyi canlandırıyo . Bü -
zım olduğunu anlatır.. yük Hala sahneye girdiği zaman vaptıjı. 

SJ>or -işlerinde mütehassıs mı geçin
~k isti~orsun? Kolayı var. 
... Lik maçlarının proğramını neşret. 
\'lk altına imzanı. 
. ~erikada bir beyaz boksör, bir zen

Zi '->ksöru mü döğmüş? Hemen tercü
tle tdip çnk altına imzanı. 

Baltüköy ça) ırında bir hayvan bir 
laaY'Vanı mı geçmiş? Hiç durma. iki 
latırıa ç~c.pışt1r; bas imzanı! 
T*8ım stadyomuna 'tribün mü yapı. 

laea1t? Meşhur futbolcülerden birisi, 
:atllbıi babasının çiftliğinde mi geç:re
tek? Fırsattır bunlar hep. Kaçırmaya 
re~ez. Hemen şaşırıp altına, üstüne, 
la&ına soluna bırer imza konduracak
lltı! 

tıi basit mülakatçılıktan bile kolay 
~ Çünkü reportajcılıkta, muhatabın 
~:ı~ ği birtakım ipe sapa gelmez ke
~rı biçime sokmak külfeti var. Bun 

<>da yok. 
. l!!ier spor işlerinde mütehassıs ge -
Pnıneğe niyetli olsaydım, bu işin sırrı
~ keşfetmekte gecik işe ha) li yanacak
~ıt: Fakat çok şükür, böyle niyetım 

Zaten bizim fıkara sporumuzun eti 
0Ud11 ne ki, onWt ihtisasile geçinme~e 
Ca!kqayım? 
btakat, vaktile spor meydanlarına 

Yli ter döktüğünı içın, al'UU'a bu.ıbaı
'de lifa karışıyorc\µm. 
• alttabi, bu menudaki yazıların ço
~na imza atmaya lüzum görmÜ) or-
~ ıi ~ spor yazıcı~rını!J., ga

ıet~erıne az evvel öğütlediğim kadar 
bol ımza saçmalarını, manasız, füzurn
tuz, gülünç bir israf sayıyor, daha doğ 
tusu sanı~rdum. 

DUn Eşref Şefiğin bana verdiği bir 
b:ıabı okurken, bu zannımda yan!ld1-

.. ı anladım. Az evvel, spor işlerinde 
~u~~~ıs geçinmek iateyenle~e öğüt-
edıgını usulün kıdemli kişiflrınden o-:n Eşref Şefik benden: cGürcş işlerin
d~ Yeni peydahlanan Naci Sadullah» .:;e bahsediyor. Görüyor musunuz iki 
b "•dis tercüme edip, dört imza atma-
~n keraıne4;ıini? Bu usul sayesindedır 
~ 4laha birkaç yıl evvel, bir atletin 
d!:!~ım evirip çevirdikten sonra 
~büküp: 

lrıa - Monşer... Bu fakir çocukları hi
fır Ye etmek, böyle tabanından çivileri 
~laınış kunduralarla koşturmamak ıa
--.aır! diye Eş~ Şefik, anadan doğ
~~rcu, münekkit, pehliv.an, atlet 
~ .fııtıbolçi,i, lıijliM cmü~has~ıs 
~-- .geçjnir, ve bi~ .spprun meç
~hiıdin)ıeri, sonradan türeme sayı-

lb ~ksana Tekirdağlıya? O bile, senin 
~~ iman etmiş. Başı sıkıştıkça, 
ı;;ı.uıaan kan damlryan kalemine sığı-

Yor. 
'ca ~eyse, işi fazla lakırdıya boğup ta 
~ı karıştırmıyayım. Çünkü anlata
~ r11na bu sefer de akıl erdireme
~enden korkarım! Tekirdağlının o beli 
llltlnerlf, göğsü kordelalı, cicili bicıli 
d eşiıur suretini gördüm. Yazını oku-
'-n. Fakat benim hakkımda, o pek 

:liak bulduğun: cpehlianlık işlerınde 
ilin zamanlarda peydahlanan• cümlesi
la habire tekrarlamaktan meramını an
!' ~ya imkan bulamadın? Yoks\ mıi
rı~tıpJer, müsahhihler yanlışlıkla yazı
is~ aı~?.st mü ettiler, nedir? Ne demek 

edıgini bir türlü kavrayamadım. 

1 Maamafih, bazı cümlelerinin kariney 
~Çıkarabildiğim manalarına cevap ve

Yıın: 

1 'l'eıkirdağlınm bir teşekkül tarafından 
~ılan_ mü abakalarda b'tinciliği ka -
ndtgını söylüyorsun. 
l>inarııya, seçmelerin birinciliğinı kıt 

~ıran Belediye bir teşekkiil değiİ 
.. qdir? 

ler -Etkarı umumiye ve büti.in gazete
' 'l'ekirdağlının Haltevt mftSatiakR-

. 
Spor hareketleri üzerinde beraber 

yürüme işlerini tanzim edecek olan 
pu komite daha ıiyade ecnebi temas
larını idare edecektir. Bu epor komite
si ilk it olarak birincikanun içinde bir 
Çekoslovak takımı getirmeğe tetcbbüs 
etmiştir. 

Yapılan teşebbüs müsbet netice 
verirse Çeki K~rol takımı biri Galata
sarayla, biri Güneşle olmak Üz;ere iki 
ma~ yapacaktır. Komite ramazan bay
ramı için de bir Rumen takımı getir
mek üz;ere baz;ı teşebbüslerde bu1un
muştur. 

Naili Moran 

Fakir bir amca ailesi arasında yük göz işaretlerile etrafındakilerin ınem

değildir. Çünkü o ailesine karşı müş- mmiyetsizliğini anlatması çok ust:.a 
fiktir. Fakat zengin bir büyük hala bir hareket! 
ailede yük olur. Çünkü büyük hala Büyük Halada Neyire fe\·ka1ade .• 
müşfik değildir. Sadece paralıdH". Aile Ma:'kyajı mükemmel, konuşu. tarın 
arasındaki mevkiini parasile temin et- mükemmel, mimikleri mükemmel! 
miştir. Büyük Hala sevilmez, parası se- Amca rolünü yapan Ga ip se
vilir. Komedi bu mevzuu süslüyor, ve vilen ihtiyar bir amcanın bütü ı va -
nihayet büyük hala da amca gibi .müş- sıflannı bait. Pürüzısüz kon .ı uyor. 
fik bir insan o~r~ Aile arasında an- Jestleri hoş! 
cak o zaman sevilebiliyor. Tekinin kııı rolünd~ Cahide, am -

S. Maray muhakkak ki i~i bir adap- casma şımaran, babasından biı az çeki· 
teci. Ttµniz bir lisanı var .. Aktörlerın nen bir kız.. By, kızı tam manasile 
kor;ıyştUkları lisan temiz bir türkçe.. canlandırıyor. 

cBtiyük Hala» nln dört perdesi de Kaba misafir Sait rolünün odamı .. 

Amerikaya beden terbiyesi tahsili 
için giden Galatasaray basketbol takı
mı oyuncularından Naili Moran hazi-

23 Birinciteırin tarihli uSon Poıta,, ran iptidasında tahsilini bitirip mem
Jaki bu satırlar ela Naci Sadullah leketimize dönecektir. 
imzasını taıır. ~ie!". ıen~n halızana j Amerikada büyük basketbol t~kı:ıı
lıalaaymııız, lıımbılır n.ce olacak- larında çalışan Naili memleketımıze 

ayni dekor içinde oynanıyor. Dekor Reşit Tosun rolünde, vücudu itibarile· 
güzel yapılmış; Büyük Hala kusursuz hakikaten tosun gibi, fakat konuşma
olarak temsil ediliyor. sına biraz dikkat etmesi lizıın .. Az da-

Bir köşk yaptıran Tekin rolünü Hü- ha acele etse ve fazla jest yapmak~.an 
seyin Kemal yapıyor. Hüseyın Kemal kaçınsa fena olmaz. Avni de iyı .. O • 
bu rolde muvaffak oluyor. Hemen her tekiler.de iyi. 
sahnede onu görüyoruz. Yadırgamı - Velhasıl, komedi iyi, iyi adapte e -
yor, aksatmıyor. dilmiş, ve iyi oynanıyor. lamet Hultıd 

mlf halimiz ! döndüğü zaman bu spor için çok fay- O limpiyad masrafları larıncia birinci geldiğine kanidir!» d;- dalı bir eleman olacaktır. 
yorsun. j Amerikada spor mevsimlere a:rıı .. 

Efkarı umumiye ve bütün gazeteler, dığı için Naili bir müddet te Amerıkan 
Dinarlı Mehmedin de, belediye tara - futbolü oynamak suretile bu sporda da 

~ ya~ılan-~eç~~erde- birincı gel- bilg.i sahibi olacaktır. Amerikada ayni T.. S . K. Başkanı General Alı· Hı.kmel Ayerdem ile /kinci 
dedikodusuna cevap 

digıne kanı degıl midı~? zamanda spor tetkikleri yapmakta o-
Sen de vaktiyle, bir ba~pehlivan1:1< lan Naili Japonya ve Çin yolile mem- Başkan Halit Bayrak'ın "Son Posta,, ya beyanatları 

müsabakası tertibine kalkışmadın mıy- leketimize dönecek ve geçtiği bu yer· (Baştarafı 1 inci sayfada) l sini alakadar eden en küçük yazıyı da 
dı? . l~rde de w.or iılerini gözden ~eçire- - Olimpiyad masrafları hakkında okuyoruz. Bu itlerin bu kadar uzama• 

Bu da, her aklına ~·bit cektir. ne,riyat yapan- gazeteler T. S. K. nun eının bir eebebi de haatalıiJmdır. 
başpehlivan çıkarmaya kalkıştıgın:ı b,:r j • ............... -... ··-··-- ·--- · cevabını merakla beklemektelennif - Bürhan Feleğin te,kilatta iken.; 
d n d -·1 midir' . d -ı ·ı t t c:ma'l.•a hak-

e ı .egı . . · . k . tecr-. . narlının, Tekır ag ı ı e u u~. J. T. S. l<. da şimdiye kadar bir hareket sustuğu, teşkilattan aynlınca neşriya-
Senın evırıp çevırme ıs ıgın o mu 1 ld gu-nu kabul etmeye ımkan var .. . l B d l B . d' l 
bakalardan, Dinarlı Mehmet hayır ı 0 ~ ' gormemış er. un an yazı arının o- ta başladığı söyleniyor. u ıd ıa ar 

~mma.cnış. Ve: cEğer bu müsabakalar, mıdır· . . d . kunmadığını zannediyorlarmış ve Ce- hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Eşref Şefik tarafından değil de, bir ha- Yazının hır yerınde e. .. . nel Sekreterliğe, yazıların ne~rolundu- - Herkes fikirlerini, dütüncelerini 

.. . f d t ...ı. 1 Naci Sadullah Halkevi J1Ureslerı- .. 1 d b' .. h hh'" I" .. 1 k be tt' Am . yir muessesı tara ın an enıp o unur- - 'd d S ~ p • d lgu sayı ar an ırer nus ayı taa ut u soy eme te ser s ır. ma o nef?ı· 
sa, hiç düşünmeden meydana çıkar, ve nin yapıldığı s.~ral~r ~ a on

1 
~sta a !olarak poetaya atmışlar. Ne dersiniz~ yattan sonra bizim harekete ge"medi-ı 

istenilen yerde, istenilen pehlivan:arla çalışıyor, .v~ ~rTeşki~rrde ~leşgu ohılı~orn- - Yapılan neşriyatı okuyorum. ği.ıniz zannedilmesin. Biz, n 1 olsa 
· du Kendısının e ag ının pe ıva . . . 

kapışırım!» demış. 1 • · d .. h 1 nen ·bir yazısını hatır- Para mıktan üzerinde evvelce vuku ergeç, iyi ve kati hesabı eflciı ı umu-
Bu bir hata mı? Her pehlivan senin lıgm an şupd~ :r ve ilave ediyorsun: bulan beyanatım, o zaman avanslar miyeye bildirecektik. Teş1 atımız 

emrinle perende atmaya mecbur mu- amıyorum. y 'h, T kirdağhn ba üzerinden toplanmış ve mücerred sar- muntazamdır. Her işin altınd n 'kalka-
d , - Naci Sadulla e m t f...l'l . k b ·'- b ' h b b'l' · ur· . • kabul etmiyorsa, l:}una ~ı mıt paranın a arıa. ır esa ın- ı ırız. 

Bu bir hata değildir de, her pehlivan pehl;~a~gı~ aııeteyi inandırsın!• dan ibaretti. Lakin o zamanki hesap Başkandan sonra ikinci Batkan 
senin emrinle perende atmaya mec- evve 

8 
ça ış ıgı g . . k' Ö hiç pir vakit olimpiyadlarda sarfedi- Halid Bayrakla görüştüm: 

bur değildir de, Dinarlı Mehmede hın- Sende insa~ın ~ıç mı .ndamı ~:V~1 ~- len paranın miktarını ıöatcrmez. Şim- - Bürhan Feleğe olimpiyr..dlardan 
n garazın nedir' leyse Halkevı gureşlerın en ç - d. h .. k l k d 1 b' h · · · 'ld' • · ·· 1 · cı ' · 22 B' . . . tarihli cSon Pos- ı esap mura ıp arını mer eze avet evve ır ta mm ışı verı ıgı soy enı• 

Fed 1m 1 d k b" kan .7 ırıncıteşnn . b'lh .. k Ce ·ı b . 1 d • ,. c erasyonu o ıyan yer er e ı ır t .. b 1 A:ltıncı sayfada : cttım, ı assa mura ıp mı u ış e yor, ogru mur 
b hl. h akl k' l ta» gaze esını u · l" • - L d M H ·1 · b' h · · · aşpe ıvanın, er ına esen ra ıp e H lk . . u.sa." ı..-'-'alan iyi tertip e- aeceli gündüz u ugraşma&.ta ır. as- - ayır, verı mış ır ta mm ı,ı 

1• md , .. 1 .• be . c a ev:ının m ~ ._. k 
tutuşması azı. ır.• cum esı~ı. n m~ dilrnedi!• ~lık>ı b.f1. y~ var. O yaz.ı raf evrakı üurinde ço ince tetkik.la yoktur. Bay Feleğe böyle bir it veril-
Y'!_~~ ~hrifin b~ d:!.,ecesı.nı, hangı şu satırlarla biter: yaptırıyorum. Ô)"Je zannedildiji sibi memiştir. Yalnız Sait ç,l.qi aıgania 
nffnakaşa ısnad~ • vıs·~dın? .• lrii OGJYette .;.,.; Dinarlı bu ~yahat on 1Uu bin lira ile yapıla· itini .üzerine almak için tetebbüste bu· 

Ben, proTeşyonel bır guteş fe"fİeras- «/luwiin .: __ ._ı K cak bir it deailıdir. lundu. Fakat bazı .sebeplerden dolayı. 
lm 1 rd • b' b Melun.Je halJJ# ~ ..... .,.., ara e· 

yonu o ıyan yere e, resmı ır aş • • L al"-J 11=•~. · J Malumdur ki bısikletçilerle futbol- bunu kabul etmedik. 
pehl. k gı· 'sbat tmed'm Alının ıaltat n ıncıe, -,.un • 

. ıvan çı amı.yaca nı 1
• e k 

1 bir bahane ile açıla çılıarılırıa, f'U'I- cularımızın olimpiyadlara iştiraki son- - Hakikaten olimpiyada g:dip gel· 
mı? Ve resmi hır başpehlıvan çı amı-ı . . l L • • _ _.ı ı_ _ _ 1 .1d .. · · b d ·1.~ .. ı d'"' 'b" d b 675 • · · başehl' ık ·dd' k 1 pivonanın JNficeler nı an ama11: ıçın rauan .ıuuar Bfhru ıgı ıçın ura an iM me soy en ıgı gı ı a am aşı:1a 
yacagı ıçın, ıvan ı ı ıasına a " ı. _ f - L-· J . d h k · · ı ld 
k k ı b' hlivanın aynı iddia- iiç ~ün arka arlUlY" WD'lln da yo- kafile halın e are et etmek ıcap et- lıraya mı ma o u? 
~~C:ıu~a~n bd;üı: rakiplerim yenmeğe muna lraclar ~ ~·~ hiç lii- miştir .. Bu suretle her kafile ayrı bir - Eskiden Bay Cemil bu işlerle 
mecbur tutulabileceğini söylemedim zam yolttur: Çiinlıii ralıipıq "!inJ~ reis ve muhasip ile hareket ederek ay- mefguldü. O çekildi. Şimdi bir başk& 
mi? re lrorlıumz çılıacalı ola'! T •lıirJaw- rı ayrı avanse edilen paralarla kendile- Bay Cemile bu işleri tetkik ettiriyo-ıı 

lı Hiiuyin, illı tlJ~ lırlD'a .lümm rini idare etmişlerdir. ruz. Tabii tetkikatta biz de bulunuyo-
6_Örm iyecc!c, ~·" j.1 .~lı~ bin Şunu da söyliyeyim ki seyahat mas- ruz, Binaenaleyh adam batına 250 li-
11ırayı c~~~~.' ~~l • aç~--- L _imam· rafları yalnız pasaport, bilet, yolda ve ra mı,' 400 lira mı gitti, bu anc k tetJci. 

Senin tahrif ettiğin cümlelerle, bu 
sözlerin manası ayni midir? Hele şu: 
•Her aklına esen!» tabirine ne diye ha 
bre bana mal edip kullanırsın? cHer ak 
lına esen• denilince, senin bile, Tekır 
dağlı Hüseyine meydan <>kumaya haklı 
sayılman Iazımgelmez mi? Halbuki 
ben, geçen sefer de sana: •Tekirdağlı 
ile karşılamak isteyen, her aklına esen 
değil, Dinarlı Mehmet Pehlivandır!• 
demedim mi? 

Dinarlının sarih hakkını olduğu gibi, 
bunları da mı inkar edeceksin? 

Belediyenin tertip ettiği güreşler ya
pılırken, Tekirdağlıya istanbula gel -
mesi için yarım düzüne telgraf keşide 
olunmadı mı? Tekirdağlı, bu davetlere 
rağmen İstanbula g~lmekten kaçmadı 
mı? Halkevi güreşleri yapılırken, Di -
narlı Yunanistanda değl1 miydi? H&ber 
dar olmadığı müsabakalarda hazır bu
lunamıyan bir pehlivan cfirarb mi sa
yıhr? Ve biltilıı bunımtan tıonra, Di· 

a ter u01URI)'• Pi • mec17111'. im ı- . k . k 'ba k . . d beli' lacak F k 
yacalıtır. Falıat anatmuın lıi, baba- ~ldr~ınd5e yeme

1 
ve ıçmeil ten ı . ret de- b~t ~etıdc~dsın e ıf o d tır. baa at 

elan lıalma bir K.rGl tacı lıaJar ko- ğı ır. po~cu ara ~e~ .en tazmıııat ve ız_ şı.m ı en m .. asra ın .. a am ş~~a 
laylılıla 6iyilen bir pnpi.)'Onlıılı tacı, geçit reımı kıyafetı ıçın yaptırılan el- 67a lıra olmadrgına kinuz ve bu böY'" 
onu taııyan pehliuana iltihar h.Jı. bise ve mübayaasına lüzum görülen ledir .. 
Aı uermez/ n bazı spor levazımatı ve diğer mütefer- - 80 kişilik bir spor kafilesi 16 hm 
İşbu satırlar dahi, •pehlivanlık i~le- rik masraflar da tabiatile bu masrafa li.r~~la göt~r~~ür, .getirilir, yedirilir, İ• 

rinde sonradan peydahlanan» (!) Nact dahildir. çırılır, gezdırılır mı~ 
Sadullah kulunun imzasını taşır! Eğer Şimdi kat'i bir hüküm verebilmek - Biz de bunu gazet~l~rd."'. ok~~ 
senin hafızana kalaaymışız, kimbilir için tetkik edilen hesapların neticesini duk. Masraf yalnız yechrıp ıçırmelr, 
nice olacakmış ~limiz? Fakat bereket beklemek mecburiyetiadeyif. Bunun olsa iyi... Fakat diğer cihetle,.ini Ba .. 
kolleksiyonlara! neıicesi hakkında cfk&rı umuQliyeye ni kan söylemİftİı' ya ... Biz rakar l:m pet 

Bilmem bir diyeceğin daha var ım? hayet 10 gün zarfında malumat veıe- yakında efkarı umumiyeye hildirect94 
Saymadım ama, suallerim kırk birı geç ceği.z. ğiz. Bu bizım vazifemizdir. ff 7 yapı
ti .galiba. Eğer bu kırk bir sualin altın- Teşkilatın başında bulunan bizler lan neşriyatı doğru buluyoruz. dojr\İ 
dan katkabilirsen, •kırk bir defa maşa!- zanpedilmesin ki bu işle yakından ala- buluyoruz amma, bu kadar ac '~ye ne 
lah!• derim, ve bir bqpehlivanlık ke- kadar olmuyoruz. Böyle düfüncnler lüzum vu~ Nihayet 10 güne k dar hıı· 
ıneri de sana ısmarlamn. Olmaz rn: a- yanahyorlar, bu itle pek yakınd.n ala- nu herke, öjr....Ct"k. merak1 "" mü .. 
nadan cioima nrilnekki\! kadanz, ve bütün netriyatı dikkatle t~rib ot.en. 

Jıad Wullala takip ediyoruz. GençJiiin apor terbiye-1 Silm T ~~ 
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1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ---------..• Vilayet Nafia müdürlüğü için lüzumu olan hendese alit açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu iletlerin hepsine 1070 lira bedel tahmin olunınuttur. Li ... 
t'.a ve fUbıamesi levazmı müdürlüğünde görülür. latekliler 2490 N.lı ka
'rıUn.cla yazıh vesika ve 80 lira 25 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek
'tUMle beraber 27/11/936 Cuma günü, saat 14 de Daimi encümende bu-
lunmalıdwtar. (l) ( 2897) 

* * latanbul Elektrik Şirketinin elektrik kilovat tarifesi: 936 senesi ikin-
~ ve birincikinun aylan ile 937 senesi ikincikinun ayına mahsus ola-

ilç ay için Yüksek Nafia Babnlıiınca belıet" kilovat saat bedeli 14 ku-
10 para olmak üzere tasdik edilriıittir. Abonelerce bilinmek üzere ilin 

nur. <fB» «3205>> 

[inhisarlar 
1 - Cibalide Kutu F abrikuında yapılmakta olan filitreli İçme ıuyu le· 

slİabna ilivetaı ((207.65» lira ke,if bedelli su teaiaab pazarlıkla yaptırıla
caktD'. 

2 - Pazarlık 2/12/936 tarihine raıtlıyan ÇU'f&JDba günü saat 14 de 
Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
c:aktır. 

3- - isteklilerin kqifnamesini görmek üzere her ııün pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komiı. 
yona gelmeleri ilin olunur. «2976» 

l ______ ıs_ta~n-bu_ı_v_a_kı_ııa_r __ D_ire_k_tö_rı~ug_u __ ll_An_ıı_rı _______ ı 
Muhammen ilk 

bed~li teminat 
Cinsi Miktarı Lira Lira İhale günü 

Rontken filmi 172 - Düzüne 720 54 7112/936- Pazartesi 
ve kağıdı. saat - ı 5 - de 

Gureba. Hastahanesindeki Tıp Fakültt$İ dahiliye seririyatı Rontkenine 
l\izumu olan yukarda cins ve mıktarı yazıh Rontken filim ve kiğıtları açık 
eksiltmeye konmu,tur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Bat 
Düdüriyeti Levazım Kalemindeki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi 
he. gün Levazım Kaleminde görülebilir. (3100) 
------- ------------------·-

Müflis Müslciratçı Dona Vayaki Firmasının Sıra Cedveli: 

, 

1 

SON POSTA 

«Parisli kadının bütün dünyada 
meşhur zarafet ve sevimliliğin ba
k.iki sırrı nedir?,, Bunu, bütün Pa
ris zarif kadınlarının hakemine 
sormuştum. Kibar bir otelde bir 
danslı çay ziyafetinde idik. O, ba
na dedi: Onlara dikkatle bakmız, 
evvela gözünüze çarpan nedir'? 
Ne şapkası, ne de fistanıdır. Bel
ki büyük bir itina ile hazırlanmış 
tenidir .. Biitün kadınların mat ve 
yumuşak bir ciltleri vardır. Hatta 
bu sıcak ve kalabalıklı salonda bi
le .. Onlara sabahlan g.ezintide ve
ya öğleden sonra yanşlnrdn dik -
katle bakınız, hep ve daima aynı
dırlar.» 

Bunun içindir ki, 7.amanımızda 
fini mat Tokalon pudrası, şık Pa
risli kadının en son moda pudrası
dır. Bu pudra, tene bir gül yapra· 
ğı yumuşaklığını verir ve ne l'iiz
gar, ne yağmur, ne de terlemeden 
kat'iyyen müteessir olmaz. Günün 
her saatinde yüzde bir genç kızın 
sehhar sevimliliğini temin eder. 
Siz de Tokalon pudrasını tecriibe 
ediniz. Aynanızda ak.-.edecek şaya
nı hayret semeresinden memnun 
kalacaksınız. 

Saç .ekslrl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvveUendirir. 
Dökülmesine m8.nl olur. "Kepekleri 
izale eder. Neşvünenıasını kolay· 
luştmırak htıyat kabiliyelini arttı
rır. Ll\tit rayihalı bir saç eksiridir. 

No: Alacaklınııı ısmi 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyoğlu · İstanbul ... 

İstediği Kabul oluııım Kabul olu- Reddolu- ,, ____________ _, 

nan Sıra para 
L. K. 

ı Doyçe Oryent Bank Vekili 2755.87 
Avukat tsak Suges 

2 Ticaret ve Saııuyi Odası 
1 

80.00 

İstanbul İkiiıci iflas Memurluğundan 

para 
L. K, 

275!).87 

80.00 

6 

8 

nan para 
L. K 

00 

00 

Müflis Dona Vayki firmasına aid gelen Alacaklıların tetkikatı bitmif ve 
tanzim edilen sıra cedveli yukarıya yazılmıftır. 

Müflis Firmanın ikinci toplanmuı 16/12/936 Çar.,unba günü aaatl 1 de 

ya~lacainıdan alacakt.~n mezkur günde dairede hazır bulunmaları ilin 
olunur. (27678) 

OksUrenJerı : 

, --. 
iktisadi Devletçili~ 

3 Uncu kitap 

PARA ve 

iNKILAP 
Ahmed Hamdi Bqar'ın bu çok 
mühim eseri yeni çıktı. Herkes 

okumalıdır. Fiah 70 kuruş. 

1 1 il 

BÜTÜN AGRILARI 
GEÇiREN 9"~ HER 
ECZANEDEN ISTEYINlı· 

------·- -----
Posta T. T. Fabrikası Müdürlii2ün

den: 
Deveboynu demiri Yai>ılmak üzere 16 X 16 mim eb'adında 8400 kilo 

dört köşe demir ile bunların ambalajlarında kullanılmak üzere O,SX20 
mim eb'adında 250 kilo demir çember ve 16 m/m boyunda 250 kilo çivi 
alınacaktır. Bunlann tamamının muhammen bedeli 830 lira 37 lmnıt v• 
muvakkat teminab 63 liradır. 

Eksiltme 27/11/936 tarihine rutlıyan cuma günü saat 15 de yapıla· 
cağından talipleıin fArlnameyi görmek için her gün eksiltmeye ift:irik için 
de daha evvel teminatlarını vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. «2823» 
--------------------------"" --

8 ANZOPIR.iN .. kaı~leri .HeR veR0s40rı;~R"ş 
ı~ei=e s eoRuL.4RıNı TEMİZLE • BALC.OM sÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ ·KE"1EN GİDERİR 

ı. 
'- 1 ç ü üzerne 
Fenni Kasık Ba]hrı 
Mide, baraak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Borsalar 

1atiyenlere ölçü 
tarifeai gJ ıl.Hılıt 

EmlnönU 
İzmir sokıığı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 
sakınımz. 

Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkeme -
sinden: 
Tavşanlıdan Ölü Emine varislerinden 

Çocukları Nezahat ve Nuriye ve Ba -
baları İbrahim ile Müddeialeyh Tav -
~anlının !kavaklı mahallesinden Hacı 
Ali oğullarından Halil İbrahim oğlu Ali 
aralarında derdest bulunan tapu kay
dının feshi ve beşi bir yerde altın ve 
küpe bedeli olan 5 7 liranın tahsili da
vasında müddeiaileyh Ali Muayyen gün 
de ~elmediğinden hakkında gıyap ka
rarı tastir ve tahlifi icra kılınmak üze
re muhakeme 29/12/936 Salı günü 
saat 9 a talikına ve müddeialeyhin ika
metgahı meçhul bulunduğundan iJane:ı 
tebliğat icrasına mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan müddeialeyhin ka
rara beş gün zarfında itiraz etmediği 
ve muayyen günde gelip yemini icra 
eylemediği takdirde hasmı tarafından 
denneyan olunan vakıaları kabul ve 
ikrar etmiş addolunacağmdan tebliğ 

makamına kaim olmak üzere kevfiyet 
ilan olunur. c3203 .. --·-----------

DOYÇE ORIENT BANi< 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TürkiyeJeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

'-.: Her türlü banka İfi * 

Doktor. Hefız Cemal 

. ' Pazardan maada herKUn a - 6 
Divanyolu(104) tfo. TeJeron: 2239d 
Tel. Kandllli 88 - Beylerbeyi ~ 

-

R o MAT ı·ZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Har eczanede arayınız 

Posta 
Yerebatnn, Çatalçeşme so~ ıs. 

İSTANBUL 

tıa~ fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sil· 

tunun iki satırı bir (santiın) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ili11 

fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - COO kuruş 

• 2 - 250 • 
• 3 - 200 • 
' 4 - 100 • 

oııer yerler : - 60 • 
Son !'&hlfe : - 31 • 

3 - Bir santimde vasati (8} keli· 
me \'a!"dır. 

.f - f nce ve kahn yazılar tuta~· 
!arı yere göre santimle ölçuıur. 

tı.on fooı;l• ha11u.1aaaa 
--· · •· • · - - • 1EC ~eşrıyat a.d. : ~ cltın Hsrrıp ~.?I u. 

~ • · · lJŞAKlJO..-
_.AHIPLliRh I :~ c:.ıı:rmu : • 

\ :s. hs~p 1::.MKV 


