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[ fl~lkın· Sesi l L 
' 

Günüiı Tarihi Lİ 
Afyon Piyasamızın •il!".------------------------ Olimpiyat Müsaba-

Vaziyetine Dair KAÇAKÇILIL Bazı Şirketler Mah- KAYBOLMUŞ kalan Cuma Gün· 
t',:~:: ::t~:d·.::ı.,oı::·:~ yeni Bir ~ebeke kemeye Veriliyor 18 Ya ında leri Yapılacak 
dar temin ettitimia faydayı yı Son .umaıılarda halktan ıer- Ş Fu .... hçe - Galatasaray kUJple· 
lld milyona ilulirdl. Halbuki D /ı 'al J h B • G ri K.rQııluşla ltalyanl•an da a'arak 
lngilizler, bir sa111an, ( so) Q a ır1.eguana maye top yarak teşckkW eden lr enÇ l.taabul mıntalraaından tıarç bir 
mily9n lngilb llraaa m•kablli Ç k birtakım tirketleria faaliyetlerini o J V k ( OlimplJat) liki tttkil etm·ıfordL 
bize bir itilaf teklif etmi.,lerdi. l f l k nuna ve nizamnamelerine uy- TfQuQ .6 0 Olimpiyat likJnin maçları düne ka• 
Yüı:üatfi kalan bu tekt:ften durmadıkları görülmektedir. Ti- dar pazar günleri oynanmakta idi. 
ıonra bugünkn nziyet ha- lstanbul PoJis Müdüriyeti caret Müdüriyeti bu şirketlerden Son zamanlarda genç hizmetçi Cumalan oynanan resmi lilt: maç• 
ıindir. Bu miinaaebetle ıö- ikinci şubesi mühim bir kaçakçı• şimdiye kadar 8-10 tanesini mah· kızlana kaybolmuı adeta moda lannın atadyam idaresin·n urvi 
rüttlltlmOa baza karilerimia Jık daha meydana çıkarmıştır. kemeye vermiştir. Vaziyeti bu olmuştur. DDa de genç bir erkek maaraflanm blle kapamadıjını gören 
bize dediler ki: Bu kaçakçıhim mijhim bir şebe- kaybolmuştur. maataka lııeyeti, euma maçlarmnı 

lluatafa Scbrl Bey ( Cığaloğla Cart ke tarar.odan idare edildiii şekilde olan dört şirket hakkın· ha•latını arttırmak üzere yapılan 
Kaaım 5 ) anlqılmaktadır. Polia Mlldüriyeti da da tahkikata yeniden başlan- Şehzadebaşında Kahveciler teklifi kabul etmiştir. Bu ıuretle 

- Afyoıı ihracabmıı geçen şebekenin bltüo 1ah1slarını ya- mışbr. Halkın aermayesile teşek- caddesinde 204 numaralı evde o iapiJat likinin maçları da cuma 
senelerde ( 8 ) milyon iken bu kalamak için tertibat almıştır. kül eden bu ıirketlerin halkın oturan 18 yaııoda Emin isminde- pnlerl ..,. ma~ olarak oyna.nacak· 
ıene iki milyona düımfiştür. Af- Kaçakçıların birkaç gllo içinde menfeatlerine uygun hareket et- ki bu genç, birkaç gündenberi br. 
yon konferansuun tahdit teklifini tamamen meydana çıkarılacağı meleri muhakkak temin edile- ortada yoktur. Zabıtanın tahar- Birkaç aydır •Önük geçen cuma 
kabul etseydik buaünkü feci ıöylenmektedir. riyabna ragmev n bulunamam••br. •açlaraaa ean verecek olan bu ka-

0 cektir. .,. rardan 110nra · 1lne stadyumda her 
yaziyet hisıl olmazdı. Çünki çok p B M hafta lteyecanlt maçlara tahlt ol• 
yetiştirip satamamak veyahut ortakal Mahmutpaşadaki ir . aznun cat•a. ~ 
ucuza aatmaktanıa az yet.ittirip -- S. me7anda Galatasaray • Fener-. 

pahalı aatmak çok iyidir. Grip Yüzünden Fiatler Garip Bir Yangın Kendisini Yakahyan Poli- bahçenin ikinci ruaçı da bir cumay• 
Çünki hem çiftçimiz yorulmaz A B I d sı·n Kolunu Isırmış teaadnl edec:elltir. rtmıya aşa l Evvelki gece Mahmutpaşada 8 - k.. M.. b k ı 

hem tarlalanmız i;.gal edilmezdi. - - İsrail Efendinin elbiseci dükkA- ugun u usa a a ar 
Ayni zamanda biz tahdit teklifini Antalya ve bilhassa Dörtyol Dün Adliye icra Dair~sinde Buıün Taksim •tadyumunda Be. 

h 1. · l k •i · · t k ı modan yangın çıkbg"' ını ve dük-kabul ettig·imiz takdirde (50) mil- ava 151 meme e, mızın por a a garip bir hidiae olmuş, bir adam •iktat ·.Vefa birinci takıml•rı kar-
deposudur. Buralardan harice her- kanm tamamen yandığını yaz· l ki __._ B ı·k , 

Jon lngiliz liralık bir tazminat 'k• p ı· M ''•taca annr. 0 maç, 1 maç a• 
sene mlihim miktarda portakal mışhk. Zabıta mağazanın içinde 1 1 0 ıs emurunu ııırmışbr. raaıa Udnci devrea.nin en mühim 

Yerilecekti. Bu parayı toptan alır gönderilip ıatıhr. Ancak bu sene bir teneke benzin bulduğundan Adliyede iş takip eden Murat müaabakaaını teşkil etmelıtedir. 
Ye eaki borçlanmıza kapabrdık. DlSrtyol mahsulü, Rusların taailülü ve mağaı:a da sigortalı olduğun· Kiğork Ef. dün bir polise baka· Buudu ltqka Beykoz • lstanbul•poı 
l!a ıureUe borçtu kurtulmuş yüzllnden beni\z satılamamışbr. dan tahkikata başlanmıştır. Ayni ret ettiği için zabıt varakası tu- da kartalqacaktır. 
olurduk. Bu ıebepJe faatlar hayli düş· Harfin ayrıca Galatasaray klii· 

• ....,..a., .......... 
- Afyon fJatJan çok dtlş

klnd&r. BotGnkl fiatlar eski fi .. 
atlana altıda biri bile dejildir. 
Bu dlfktıallk wmımca tahdit 
lıonlerauana iftirak etmememizin 
tabii bir neticesidir. ihracatımız 
.ta aekiı milyondu iki milyona 
diltmüştür. 

Tahdidi kabul ettiğimiz takdirde 
lngilizler biıe (50) milyonluk bir 
tazminat teklif etmişlerdi. Bugon 
hem bu tazminattan mahrum 
kaldık hem de malımızı satama
dık. Bence bu tazminat alınarak 
memleketimizde meseli birkaç 
teker mensucat fabrikası 
1ap1lsa idi. afyonda kaybetti
timiıl IMa fabrikalardan kua· 
nırdık. 

• a ... a B., • lu1tanah ... 17 • 
- Afyon ekmek ve yetiştir

mek zor bir iştir. Çok itina ve 
ubmetle meydana gelir. Bir köy· 
lü keodi mesaisini ve tarla kira· 
llDI hesaba katmadan afyonu 
bugllo ancak 7-8 liraya maleder. 
Halbuki bugünkü afyon piyasas 
da budur. Eğer bize hakikaten 
devletler bir tazminat teklif et· 
mişlerae bunu kabul edip mem
lelletimbde meeell afyoa Jerİae 
ayçiçeji yetiştirsek daha faydalı 
elardo. 

mü~tiir. Fakak çok gariptir ki zamanda hAdise akşamı mağaza• tulmıya baılanm1ş, bu esnada biinde de voleybol şampiyooall 
son i ünlerde grip salgmtnm te- nm ıaat 7 de kapandığı ve yan- Murat Ef. avazı çıkhğı kadar ma~larına de .. m edilecek, Süler· 
sirile buralardan memleketin di- gının saat onda bekçiler tar~ bağırmıtbr. Ayni zamanda yere .. ai,e • Fener, Galatuaray - Eylp 
ğer taraflarma fazla miktarda dan görüldilğü ı6ylenmektedir. yatarak tepinmiye başlayan bu •• Betiktq • Topkakı çarpışacakbr. 
portakal sevkedilmiştir. Bu yüz- B.,.a. Kadak<Syilade de ıu mas-
den portakal fiatlan bir mikdar zat bayılır gibi bir hal gönder- lar .. rchn 
artmıştır. Ancak mahsul geı;en Ağır Cezada mlf, kendisini kapa albna götlh'- Feau ikinci takımı • Eyüp, Fe-
seneye naıaran yüzde elli fula mek istiyen polialerin parmakla- ner 8. • Kaaımpafa, Fener A. • llo-
olduiundan fiatlann daha çok Azadan Asım Bey .. nnı ve koUannı 1Sırmıştır. da, Kurtulut - Arnavutköy, Pera • 

artması mümkün gürülmemektedir. Ansızın Rahatsızlandı ltalyaEbbba Odasında 
ihtilas Ağır Ceza mabkemeıinde Sahtekarlık Etabba Odası idare heyeti Oda 

dün muhakeme yaphrken azadan konıreafnce kabul edilen temennile-

şimdilik ( 8500 ) Lira Asım Beyin fizcrine fenalık gele- Bir Buçuk MilyonlukGizli rln birer Mrer tahakkuku için faali· 
rek baygınlık geçirmiştir. Asım Emlak [ulundu 1et• Pfmiftlr. idare heyeti din 

Açık Tespit Edildi Bey derhal riyaset odıtsına alına- toplanaıak doktorların hemen hepsi 

1 rak tedavi editmiş ve otomobille latanbul Defterdarlığına bir tarafından tesisi istenilen kütüpha• 
btilas yapmakla nıuınun Bee buçuk milyon liralık bir gizli nenin biran evvel •leade getlrllmc-

lediye mutemedi Nail Bey hak· evine götürülmOştür. emliik ihbarı yapılDll.ftır. Defter· aiDi r6rGfmilştür. 
kmdaki tahkikata devam edil· darlık. bu emlaki sahtekirlılda Alınan karara göre Avrupadald 

k d Ş d k d 85 ( U.n;·ü'< ft.uhafaza Te~!cifAtı zimmetine geçiren bazı eşhas Tıbbi nefrlyat ba haftalar içinde 
me te ir. im iye a ar 00 Y d M dd . ·ı•w M •e...:-&.1•erek onamak üıere timdikl 
1 k d ı · · O jstanbul Gümrük Mnhafaıa hakkın a ü eıumumı ıge mu- • unu 
ira açı tespit e i mıştır. ze- racaat ederek bunlara teretttip Sıhhiye Müdiirüyeti binaı ·nda açala· 
· k · ıb· ı · · Te•kilah dünden itibaren Gilm- ,_ k üt b k k rıne şı ve yem e ıse er gıym· " edecek cezanın tecile tAbi olup eaa IIup aneye onaca br. 
· l N 'l Be d" t k'fh rük Umum Muhafaza Kuman- ld mış o an aı y un ev ı 4.- olmadığını sormuştur. Tramvay Teli Bozu u 
d B 1 d. t• ·ı k t k dımhgv u:a geçmiştir. İstanbul Mu-ne en e e ıyeye ge ırı ere e - b 1 Dün Beyogv lunda Şehit Muli-

rar isticvap edilmiştir. ı.daza Müdüriyeti badema Umum Otomo il Kaza arı 
kumandaulıktan emir alacaktır. Divanyolundan geçmekte olan tarbey caddesinde 201 numarala 

Ozum Yıyehm 
Milli lktısat ve Tasarruf Ce

miyeti tehrimiz ıubesi bayramda 
,eker yerine kuru hüm ve incir 
yenilmesi için faaliyete geçmiştir. 
Bugünlerde Cemiyet Azasından 

iki hanım kuru üzüm ve incir 

yenilmesi hakkında radyo ile 
birer konferana verecekltrdir. 

iki Yangın 
Taksim de Nebil sokağında 

Mehmet Efendinin oturduğu 
evden yangın çıkın ş, evin tara· 
çası yandıktan sonra söndürOl· 
müştür. 

l3alatt:ı Tahtaminare cadde
( sinde lstiratinin yemi"'çİ dükka-

l 
modan yangın çıkmış ve sön-

. clürülmüttür. 

2109 numaralı şoför Enverin elektrik arabası, tellerin kontak 
idaresindeki otomobil aşçi çırağı yapması yOzOnden bczulmuş ve 
Mehmede çarpmıştır. Mehmet bu hatta bir müddet tramvaylar 
ağır surette yaralanmış, şoför ifleyememişti.r. 
otomobili bırakarak kaçmlfbr. 

Bayram Namazı 
Mezarlıklarda lt.aobul Müftülütünden teblll 

Belediyenin kafi tahsisab ol• edllditlDe l'Öre bayram namazı aaat-
madıpdan bu sene asri mezar- lerl taJleclİl'a 
hklar yapbnlanuyacaktır. Bu ıeno Saat 
ki büyük mezarlığın duvan Ezatai 2 
yapılacaktır. Vuati 7 

Dakika 
7 

40 

(Son Posta'nın Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Kunduracı ) 

' 

1: Haaan Bey Pazarola kunduracı 

başıl Elindeki re.im aedir? Bakıp bakıp 

neden rfiltiyonua? 

........ '"W:"~ ..... ------~ 

2: Kunduracı - Hasan Bey~ lstaııhu· 
hm reaınine bakivorum. Yolları bu ka lar 
müke:nm'!l bir şcbir yoktur. lo:ı.ın.ıı ca
mna culu kabyor. 

3: Hasan Bt!y - Aman yahu. bu 

r·ıflar iıısanm canma can katmaz; o yo

K\aŞ ar, o iDif çık1~lar adama öldürur. 

4: Kunduracı Gel sen bir de bana 

aor. Eğer latanbaluD yolları düpedüz ol

saydı, biz kunduracılar toptaa ifiAI 
ederdik. 
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Her gün 
\ 

Münderecatımızın çoklu-
tundan Dercedilememiş
tir. 

Bulgaristanla 
Müzakereye · 
Başlanıldı 

-

Sofya, 4 (A.A.) - Dostluk 
muahedesine merbut protokolun 
tefsirinden mfitevellit meseleleri 
tetkika memur Türk • Bulgar 
Komisyonu Hariciye Nezaretinde 
ilk içtimaını aktetmiştir. Hariciye 
Nezareti Katibi umumisi M. Ra· 
def Nazır namına TUrk heyeti 
murabhasasını selamlamış, komis
yona mesaisinde muvaffakıyet 
temenni etmiştir. Türk murahha· 
aı Tevfik Kamil Bey, teşekldir 
ettikten sonra işlerin hOsnil su
retle itmamı temennisinde bulun• 
muştur. Bunu müteakip komis· 
yon mesaisine başlamı1tır. 

Türkçe Hutbe 
Bugün birçok camilerde Türk· 

çe Kuranı Kerim tilivet edile
cektir. Ayni zamanda Hafız Sa· 
dettin Bey Süleymaniye camiinde 
türkçe hutbe okuyacaktır. 

Maarif Müsteşarı Geldi 
Maarif Müsteşarı Salih Zeki 

ve Ziraat Bankası Umum Müdürü 
Şülrrll Beyler bu sabah Ankara· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Tarihi Bir Şehir Bulundu 
Tarsusta Milattan evvele ait 

arihi bir şehir harabesi meydana 
çıkarılmıştır. ----
Ali Rana Beyin istifası 

> Türkiye idman Cemiyetleri 
Umumr Reisi olan lnhisarlar Ve
kili Ali Rana Bey, yeni vazife
ıinden dolayı reislikteıı istifa 
etmiştir. 

Gül.hane Hastanesinde 
Milli Müdafaa VekAleti sıb· 

hiye reisliğine tayin edilen Gül· 
hane hastanesi sertabibi Refik 
Münir Beyin yerine bevliye mü· 
tahassısı Miralay Fuat Kamil Bey 
tayin edilmi'l ve vazifesine başla
mışbr. --Cevdet Molla Bey iyileşti 

Bir müddet evvel kainbiraderi 
tarafından ağır surette yaralanan 
Cevdet Molla B. tedavi edildiği 
hastaneden çıkmıştır. Tabibi adli 
diln Cevdet Molla Beyi muayene 
ederek raporunu vermiştir. ----

Mardinde Kar 
Şehirle Civarın Muvasalası 

Kesildi 

:= , .... c 
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TELGRAF HABERLERi 

• - !'- -·~ • .. ,. -· • •• 

·Japon Harp Gemileri 
Rotalarını Tebdil Ettiler 

Şanghay, 4 ( A. A.) - İndo Pasifik 

1 

eden üç Japon harp gemisi meçhul bir 
Ajansının Nankinden aldığı bir habere istikamete müteveccihen Mavi nehir· 
göre, Nankin bombardımanına iştirak den inmekte bulunmaktadır. 

I 
Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Türkçe Kuran 
Ve 
Bir Hatıra •----------P. S. 

Türkçe Kuran okunmasının 
büyük halk y1ğınlan üzerinde 
uyandırdığı alaka, bende bir 
hahrayı tazeledi: 

Mütareke senelerindeydi. Be
yazıt camiinde istiklal şehitlerinin 
ruhuna mevlit okundu ve dini 
bir ihtifal yapıldt. Bu merasimi 
tertip eden Darülfünun Talebe 
Birliği, ihtifal sonunda benden 
istiklal manzumesini okumamı 

' istedi. Memnuniyetle kabul 
ettim. Kürsüye çıktım, birin• 
ci kıt'ayı okur okumaz, cami• 
de bulunan zabitler, münevverler 
ve gençler şiddetli bir alkış ko· 
pardılar. Camaat arasında bulu-

* nan 141'•khlardan büyük bir kısmı, 
safların arasında harakete geldi· 
ler, birkaçı ayağa kalkb ve bana 
doğru haykırdılar. 

Manevradaki Amerika Filosu 
Tam Manasile Hazırdır 

- Burua tiyatro değil, cami· 
dir • Burada böyle ter olmaz, in 
aşağı! 

Hutbe ile içtimai •e aiyast bir 
Türkçe manzume arasanda hiçbir 
fark bulmadığım için softaların em· 
rine itaat etmedim. Fakat vaziye
tim tehlikeliydi. Manzumeyi oku· 
mıya devam edecek olursam, camii 
dolduran binlerce insan rasmda· 
ki Rofta kalabahğı listüme yiirti
yebilir, beni ölüme götürecek 
kadar şiddetle hırpalıyabilirdL 
Kürsünün ta önünde bağdaş 

kuran hocaların gözlerini yağk 
çıra gibi tutuşturan taassubun 
yeşil alevini pek yakından görü
yordum. lstiklil manzumesini 
okumaktan vazgeçerek o kür
sliden inmek zilletini de kendi· 
me kabul ettiremiyordum. Kısa . 
pek kısa bir tereddüt anı 
geçirdim ve içimden, kendi keJto 
dime emir verdim: Devam! 

Londra, 5 ( D. 1-lususi) - Büyük 
Amerikan donanması Filipin açıklann
da büyük ve mukarrer olduğu söylenen 
man.evralarına devam etmektedir. Bu 
münasebetle donanma, duyulacak her
hangi bir ihliyaca mukabele etmek va
ziyetinde bulunuyor. Pasifikte herhan-

gi bir ihtilaf çıkhğı takdirde, Amerikan 
donanmasının istinat edeceği üs, Piri 
Harbor olacaktır. Donanmaya iki mil· 
yon dolar kıymetinde yiyecek verilmiş· 
tir ki, bu da, lüzumu halinde bütün 
mürettebatın bir senelik ihtiyacını tal-

i min edebilecektir. 

Radyo İle Alınan T afsilita Göre V o
şungMuharebesi Çok Müthiş Olmuştur 

Paris, 5 ( H. Radyo) - Mit- müdafaa esnasında bilhassa ma· muavenetini istemiştir. Tayyare 
ralyoz ve seri ateşli top ile tak- kineli tüfek kullanmışlar, ayrıca filosu gelmiş ve üç batbn Htisak 
viye edilen bir Japon kıt'ası dün zırhlı bir trenden do istifade noktasında bulunan istasyonu 

b b k V Ş • etmişlerdir. berhava etmiş, Çinlilerin zırhlı 
saat ir uçu ta 0 • ung mev· trenini kaçırmıştır. 
kiine şiddetli bir hücum icra et- Japon kıt'ası dört saat ıüren Bunun üzerine Japonlar ikinci 
mişlerdir. Çinliler muannidane bu muharebe neticesinde Çinlileri bir hücum yapmışlardır. Bu hil· 
müdafaada bulunmuşlar ve bu pü~kürtemeyince tayyare filosunun cum da neticesiz kalmıştır. 

'==============~=================~==== 

Bu Sabahki Yangın Faciası 
~~-- ~ ~---~ 

Bir Kız Alevler Arasında Kayboldu, 
Üç Kadın Ölüm Döşeğind~dir 

Birinci sayfamızda bu gece sabaha karşı Kara· 

k<Syde korkunç bir yangın çıktığı0t haber vermek· 

teyiz. Yaphğımız son tahkikata göre, yangın çok 
müthiş ve feci olmuştur. 

yanan Karakuş hanında oturan otuz aiJeden 
bir kısmı alev ve dumanlar arasında kendilerini 
pencereden atmışlardır. Kendilerini pencereden 
atanlardııo Müzeyyen, Jenya ve Nadya H. Jar çok 

-----
ağır şekilde yaralanmışlardır. 

Maalesef hayatlarından Umit yok gibidir. Aynca 
dör~ za~allı da hakiki surette yaralanmıştır. Fakat 
b~dısenın en feci ve tüyler ürpertici tarafı şudur 
k1 yanan han sakinlerinden bir genç kız alevler 
~~sanda ~aybolmuş, bulunamamışbr. Yandığ1na 
ıhbmal ftrdmektedir. Fakat tahkikat yapalmakta
~!_1'· Yanan. yerler Karakuş Ham, bir marangoz 
ukkAnı, bır kahve ve bir matbaa ve birde evdir. 

AyaklanmlD ucuna basarak 
boyumu biraz daha yükselttim, 
mücadele enerjisile gerilen sinir
lerimin bütün kuvvetile, bir ko
lumu ileri uzathm, gözlerimi ga• 
leyana gelen saflar üzerine 
diktim ve sesimin bütün kabili· 
yetile ikinci kıt' ayı okumıya de
vam ettim. 

Haykınşlar sustu, ayağa kal
kanlar çömeldiler, bütün istiklal 
şehitlerinin nıhunu içimde hisset• 
tiğim için davanın büyüklüğünden 
aldığım ant ve yepyeni bir kudret· 
le manzumeyi sonuna kadar oku· 
dum, kürsüden indim ve ağır 
ağır, diı gıcırdatan ıaflar arasın• 
dan bana bir kısım halkım mu• 
babbetle açbğı yoldan geçtim ve 
cemaatle beraher camiden çıktım. 

Bugiln ne cephede bir tek 
dllfmaa, ne de cephe arkasu;ıda 
irtica var. Halk camide Tilrkçe 
manzume değil, kendi dilile Al· 
lab1n kitabım bile dinliyor · v~ 
bütün emarelerden anlıyoruz ki : 
Memnundur. 

Mardin 2 (Hususi) - Dün bat
hyan kar şiddeili bir tipi halinde 
devam ediyor. Etrafla muvasala 
kesilmiıtir. r • 

/STER İNAN, 
• 
/STER • 

iNANMA/ Hariciye Vekili 
Moskovada Yeni Polis 

Müdürleri 

CEMAL 

Ankara, 1 - Samsun polis 
rnüdürlüğiinc İstanbul Polis Mü· 
dürlüğü sabık Dör düncü Şube 
~Udüril S adettin, Mardin Polis 
~Udürlüğüne Kastamonu Polis 
~dürü Halit Beyler tayin edil-
•şlerdir. 1 

iki üç gündür içtimatara başlıyan Şehir Mecliıinin 
iJk içtımaında nadan Mehmet Ali .Bey bir mesele 
if~a elti, bu mesele üzer inde k imse durmadı. 

Bakı nız şu mesele nedir : 
Şehir Mecl isi iç ti ma etmediği zamanJar onun na· 

Zı'fe 11örmek üzere da imi bir encümen intihap 
mına va e. • 

d
'}' Bu en cüme nd e çahşan l .ır, sa ilerine muknbıl 

e ı ı r. F k Ş 1 . " ~ ı· . . t ' 
t hs·ısat alır lar. a at e ıı r mec •sl ıç ıma 

a)'rıca .ı 

halinde iken encümenin vazifesi kendiliğinden nihayet 
bulacağı için, encümen azasına tahalnt ta verilmez. 

Halbuki bizim Daimi Encümen azası hem meclia 
içtimada iken, hem değilken, yani hem meclis azası, 
hem encUmen azası sıfalile ayni zamanda iki tahsisat 
almı şlar. 

Fakat mesele yalnız zikredilmekle iktifa ediler ek 
kapandı, gıtti. 

/STER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

L------~--------------------------------------~ 

Baku, 4 ( A . A. ) - Hariciye 
Vekili T evfik Rüştil Beyefendi 
ve maiyetlerinde bulunan zevat. 
muhalefeti havadan dolayı birkaç 
gün teahhur ettikten sonra bu 
sabah saat dokuzda Baküya mu· 
vasalat etmişler ve öğle vakti 
trenle Moskovaya müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 



' ... Sa,ı. 

• 
Iktısat Sütunu 

• 
Borçlarımız için 
Bir Hal Şekli 
Teklif Ediyoruz 

lhracat maddelerimizin en mü· 
himlerioden biri de tllpbesiz ki 
afyondur. Fakat son senelerde 
bu ihraç maddemizde artık bizim 
için faydalı olamıyacak bir hale 
ıelmiştir. 

Maamaflb bu mutlak bnkmü 
Yermeden evvel vaziyeti izah et
mek lazımdır. 

Türkiye senede (6000) sandık, 
yani takriben (450) bin kilo afyon 
çıkarır. Afyon zeriyatile ~çinen 
( 3-4 ) yUz bin köylümüz vardır. 
Afyon ihracatımızdan senede 

TUrkiyeye giren para sekiz on 
milyon liraya baliğ olurdu. Bu 
gün ancak iki milyon liralık af
yon ihraç ediyorUL Demek ki 

•~nede alyon ihracatından 6 
milyon lira bir açığımız vardır. 

Bu niçin b6yle oldu? 

Türkiyedeo maada afyon 
istihsal eden memleketler lraıı Ye 
Hindistandır. Bu memleketlerde 
pkan afyon ticareti qaği yukarı 
İngilterenin elindedir, lngiltere 
bu afyonlari Çine, Japoayaya, 
Cenup adalanna sevkeder Ye 
mühim iş yapar. 

lngiltere Afyon ticaretini in· 
hisar albna almak için, ortaya 

intani bir nazariye atmıştır. Af· 
yondan kokain ıibi, herolıı (ibi 
uyuşturucu maddeler yapılabilir. 
Göya bunun öoiine reçmit ol· 
mak için lugilizlerin teklifüe Ce
miyeti Akvamda bir Afyoo. l;omis· 
yonu teşkil edildi. Bu komisyon 
ber memlekette Afyondan yapı· 

lan tibbi ecza mik.tanııı teabit 
etti. 

Bu nretJe afyon lthallt •e 
ihracatım kontrol albna aldı. 

Her tarafta beynelmilel kaçak· 
çılık teıkillb vOcudo getirildi. 
Bntnn bu kontrol teşkillb en 
ziyade bizi aıllteeuir ·~ 
Çnnkll diter memleketlerde 
afyonu mamul haline koyan 
aanayi mevcuttu. Hatta Yugos
lavya bile büytik bir fabrika 

yapmıya mecbur oldu. Biz ise, 
Cemiyeti Akvamın kontrolunu 
takviye etmiş olmak için dahilde 
inkişafa başlıyan afyon ıanayüni 
durdurduk. 

Netice ne oldu? Afyon lhra
catımıı ve afyon aarfiyabmıı 
birdenbire dn~tü. Senevi ihraca• 
bm1z (2) milyon lirayı geçmez 
oldu. Afy6n fiatleri ( 30 - 40 ) 
liradan ıekiı liraya indi. KöylO 
afyonun okkasını ancak sekiz 
liraya iıtibaaJ edebildiği için bun
dan en ziyade muta&Urll' olan 
afyon müstahsillerimiı oldu, 

Vaktile Cemiyeti Akvam bize 
afyon aeriyaboın men'ini teklif 
etmiş. Hükümot buaa mukabil 
bir tazminat verilip Yerilemiye
cegını öğrenmek istemiş. Bize 
50 milyon İngiliz tazminat verme
yi kabul etmişler. fakat her 
nedense bu mesele neticelenme
miş. 

Bugiln alacaklılanmtıa f8yle 
bir teklif yapamaz mıyız? Madem
ki beynelmilel bir itilafa kur
ban olarak senede 6 milyoan lira 
feda ediyoruz. 6 milyon lira bizim 
timdi borçlarımıza mukabil sene
vi verdiğimi:ı: taksita tekabül 
eder. ikisini karşılaşhr.ıp fU borç
lardan bizi affedemezler mi? 

Balıkesirde Spor Faaliyeti 
Orada Bayram Günlerinde Muhtelif 

Futbol Müsabakaları Yapılacak 
Dahkeatr ( Ha-

ıuai } - Şeker 
bayramı'1da teh• 
rimize lıtanbuldan, 
Oarüşşafaka, Bur• 
aadan fdman yurdu, 
Akblaardan Genç
ler birliği ~elerek 
buradaki idman• 
yurdu Te idman 
birliA-i ile birer 
müsabaka yapa
cakları 1ribl ayrıca 

Aakert mahfil 11-
nemııaında Akbi· 
ur •e Buraanıa 

renç ldma11cıları 

biret toOaamere 
•ueeeklerdir. 

ırinde aktedi1mt, .Y 
klüp için birçok 
faydah kararlar it· 
t haz olunmuştur. 

Bu meyanda klüblin 
muıiki ıubeıi de 
teşekkül etmi,tlr. 
Aynca musiki Öğ• 
renmek arzu•unu 
ıöstcrenfere kıy
metli ıenç1erimiz· 

den lamail Safa 8. 
tarafından den •e· 
rilmeıl de kar:ır• 
laştırılmışhr. ldm· 
an bir:iğin"n yeni 
idare heyeti Lutfi 
B<yin riyasetinde 

Kardeş ıehlrler- • 
den gelecek fut
bolcularla yapda• 

Calıke•lr /Jman6lrlill 61rincl takımı 

tetekkül etmit •• 
Fahrt riyasete de 
Nafıa Başmüh.a• 
diai Turban B. in• 

eak mOsabakalar daha tfmdlden ıpor• 
eular araaında bilyük bir alika 
uyand1rmıtbr. Bu meyanda yapılacak 
maçlara baurhk olmak Gure ldmao-

birliti •• idman yurdu ıençleri on 
bot ,rilndenberi ekzerıizlerle antren• 
man yapmakta ve nefea kabiliyetle· 
rinl arttırmaktadırlar. Spor teşekkül• 

Bir Nahiye 
Halkı Rekabet 
Karşısında 

Zonguldak mlyetimize tabi 
(Ulus) isimli bir nahiye Yardır. 

Bu tirin nahiyemizin halkı hemen 
klmilen ormancılık ye kereste 

ticaretile meıguldftrler. Fakat, 
ıon ıünlerde teıekkül edea bll
yftk orman firketlerinin rekabeti 
bu nahiyemizin ormancıbk faali
yetini tamamile durdurmuf, ke
reste ticaretini de ı6ndllrmUştür. 
Bu yllzden ticaret ve daha doğ· 
rusu geçinme abaları yalnız 

ormancılığa inhisar eden halk 
tabakalan aruında zaruret bq
g6st ermiştir. 

Vaziyeti nazan dikkate alan 
Villyet Umumi Meclisi Ulus hak· 
kında Acil ve esaslı tedbirler 
almayı dOıünmektedir. Umumi 
Meclis azuıodan birkaç zat 
( Ulus ) un bugilnkü yaz iyetinl 
bildiren ve buna karşı ıeri bir 
yardım iıtiyea bir takrir hazır-
lamışlardır. AHMET 

Alaiyede 
Sakat Ve Malül insan 

Pek Fazladır 
AlAlye ( HusuaJ) - Yeni sene 

yol verğisi için muayene başla· 
ml§tıi'. Her~ün birçok aakat ve 
malül kimselerin muayene edildi· 
ği &l>ze çarpmaktadır. Diyebilirim 
ki hiçbir memlekette buradaki 
kadar mali! yoktur. Anu:inin 
dağbk olmaıı •e yollann munta
zam olmamaıı birçok kimselerin 
sakat kalmasına aebebiyet Yer
mektedir. Çünki dağlık kısımlar
da ve bozuk yollarda ıık ıık ka· 
zalar wkubulmakta ve kazaze· 
dele de ekseriyetle sakat kalmak
tadır. Bunda bu havalı balkının 

ormancılıkla lıtiııa1 etmesinin le
airi vardır. 

Jerlnfa lıaf(nda hulunan Ye ayni 
zamanda mınt:ıka reisi o'an muallim 
Emnüddin Beyın, maçlar tertibi au• 
retile ınernf ek et aporuna çok büyük 
yardımlara dokunaıaktadır. 

Bahkea!rde 1111ntaka t•mpiyonu 
bulunan idman birliğinin aenelik fev
kalade kong"rul cuma günü Halk· 

tihap olaıımaştar. Şehrimizde atle
tiznı fUbeaiude büyilk YarbkJar röa• 
teren idman gOcü, bayramın üçüncü 
günO çekilmek (izere &ea~in bir eşya 

piyanroıu tertip etmiıtir. B"ndan 
başka bayramın ikinci günü Halk 
Fırkası aalonuada idman ıı;ücü baJo•u 
verilecelctir. M. Ali 

i Adana Faciası Tahkika
tının Verdiği Neticeler 

Adana, (Hu
IUSİ ) - Path
yan kazan hl
disesinde yara• 
lananlana ııhhl 

vaziyetleri iyi
leş mektedir. Ka· 
zazedelerin aile
lerine Belediye 
yardım etmek
tedir. 

Bet kişinin 
61ümüne ıebep 
olan bu mllthiş 
faciayı Müddei· 
umumilik tetkik 
etmektedir. Mn
hendis Ziya, Zi· 
raat Bankası 

Mensucat fabri-
kası Müdürü Sü- Yukardaı C.•etler molos y.fta1annı• •lbnd•• ,Jkanbrk ... 
küti, makine mil- A,ajldaı Uzaklara fvtı1an 1500 kilolqk kaa'aa parça•• 

makine ustalahendisi Samuel, J verdiği rapora istinaden aanayi 
rından Hacı Osman Bey Ye E· müfettişliği de sekiz on ay 
fendilerden mürekkep bir heyet evveJ kazanın mntehammil oldu-
fenni tetkikat yapmıya memur tu hakkında bir rapor Yermiştir. 
edilmiştir. 

Hacı uıta, 3 J sene enel yapılan 
Heyet, kazanm tahammültln• 

kazanın ihtiyarlamıı Ye hurda 
den fazla yerilen tazyik yilzilnden 
patlamlf olduğunu tesbit etmiştir. . haline gelmiş olduğunu ileri liir-

Hacı uıta bu raporun ittifakla mektedir. Tersanemizin yetişth-
hazırlanmadığma, kendisinin aksi diği ustalardan olan Hacı uta. 
kanaatte olduğıpao ı6ylemektedir. Adana havalisinde mnteha.ssıslarua 

Hacı asta bu facianın yOklbıll, Ye mn.hendislerin imklnıız rör-
kazanı evvelce muayene edip rapor dGkleri birçok itleri yapmakla 

Yeren miitehaMdlann omuzuna t6hret kazanmıfbr. 
ynklemektedir. Mütehawslann SALAHADDiN 

Tipiye Tutulanlar Şir Esrarkeşin 
Kurtuldular itiraf /arı 

lzmir, (Hususi) - Esrar iç
mekle maznun Diyarbekirli Oı
man oğlu Bekir iaticvabında 
ıunlan söylemiştir: 

Ercis 2 - Köylerde nDfuı 
yoklaması yapmıya fiden Ye 

rolda tipiye tutularak kaybol

duklan unnedileo iç kiti, aağ 

ve salim olarak Gtlrkiiate bulun• 
auqlardar. 

f~-

.. _ Ne yapayım mOptelisı-
yım. içmezsem hastalanıyorum. 
fenalaşıyorum. lçersem kendimden 
geçiyorum. Kimseye ne ilişiyorum. 
ao do kimseye feııalıiım dQkwıyor •• 

., t • . 
$Ul>at 5 

j Hemşeri Gözile 

Sulh Çıkmıyorsa 
Maaş Çıkıyor Ya. 

Şu ıon senelerin kesatlı .. 
yetişmiyormuş gibi bir de de 
!etlerin kesesiııe Cemiyeti Akvam 
diye kocaman bir delik açdmışb. 
Yüzlerce Japon tayyaresinin Çin 
şehirlerine ate~ yağdırdığı, Avw 
rupa devletlerinin Çin sulanna 
ıüri ıürü zirhlı gönderdiği şu 
IOD günlerde, hanJ harıl Terki 
T eslibat Konferansıua hazır1anau 
bu külfetli cemiyet, badisabn 
tekmesi altında sallanmıya baş
JadL Hala yıkılmamasına şaşma• 
mak kabil değil. 

Bu münasebetle aklıma bir 
fıkra geldi: Zenginin biri kurak 
bir yerde bir kuyu kazdırmak 
ıeYdaaına dilşmüş. Kuyu iyiden 
iyiye alçaldığı halde bir türlü 
ıu çıkmazmış. Zengin adam her
giln kuyunun başına gittiği za
manda içinrle çahşan kuyucunmı 
kendi kendine bir şeyler mınl
dandı§'ım işitirmiş. Eir gün me
rak edip kulak kabartmış. Ku
yuca kendisini kastederek: 

- Behey sersem adaml di
yormuş. Buradan su ç• kmaz diye 
sana kaç defa söyledik, bir türlil 
kalın kafana sokamadık. lnatçahğ• 
nıo cezası kucak dolusu para dö
küp durursun. Behey şaşkıul Sen 
türkçe anlamaz ıuısın? Ne yapsan 
beyhude... Burada su çıkmaz. •• 
Çıkmaz vesselam! 

Zengin adam dayanamayıp 
kuyuowı başından içeriye ıeslen-

mif: 
- Behey nabekar! Sen bana 

ıaenem. pşkın diyorsun ama sen 
beoden sersem, benden şaşkın
ınıl Su çıkmış çıkmamıq, sana ne? 
Su çıkmıyorsa ekmek çıkıyor yaL 

Cemiyeti Akvamdan sulh çık• 
madıtı ve çıkmıyacağı muhakkak. 
Fakat cemiyetin yüzlerce aza11, 
mllpviri, mütehassısı, katibi, ter
cftmam, mütercimi hiç istifl~rini 
bozmasınlar. Cemiyeti Akvamdan 
aulb çıkmıyorsa, maaş çıkıyor ya!. 

Hem~erl 

Türk Buğdayı 
Suriyede Gümrük Resmi 

Almmıyacak 

Benıt ( Htısusi) - Türkiye
den Lazkıyeye gelecek olan 
1.178.632 kilo tohumluk buğday• 
dan gümrllk resmi alınmapıcw 
takairllr etmiştir. ' . 

Garip Bir TagayyUp 
Kırk senedenberi Uzkıyede

kl lııgiliz mektebinin müdürlüğü· 
nft yapan Mis Edgan ismindeki 
ihtiyar kadın bir haftadanberi 
ortadall kaybolmuştur. Kadının 
akıbetinden endişe edilmektedir. 

Kız Kaçırma Had:sasi 
Bandırma ( Husul) - Burada 

lh.a..iye mahallesinde Recep 
Atanın kızı Emine Hanım Bul· 
r•ristan muhacirlerinden Hüseyiu 
isminde biri. tarafından igfal 'Olu
narak kaçınlmıştır • 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 1 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birinci 
cilt ıibi yirmi formadan mü· 
rekkeptir ve fiati daha ucuz· 
dur. Eser ince kağıda basıldı
iından hacmi de kuçülınüştür. 

fiati ( 200 ) kuruştur. 





e Sayfa 

1 Bilmecemiz 
1 

Geçen Bilmece -
mizi Doğru 
Halledenler 

( DOnkil nOıhamızdan deYam ) 

Birer Adet Kitap Kazananlar 
• Bandırma ilk mektep talebe

mnden 69 Mustafa. Kadirga Cö
mertler sokak 5 numarada Suzan 
Hakkı, Ankara Erkek lisesi ta-
lebesinden 150 lsmail, Fatih 
Gc1enbevi orta mektebi son sı· 
mftan 537 Reha, Ankara Taşhan 
tiıtOocü Ali Ekber Ef. kızı 
&el, Beyoğlu Aynalı çeşme 
Keramet sokak 36 Ekrem, 
Manisa şişeci Halit B. oğlu Semih, 
Kayseri lnönll mektebi beşinci 
mnıftan 32 Selçuk, Ayaspaşa 
36 ma sokak 35 numarada Nigar, 
Adana Ticaret mektebi ikinci 
ıınıftau 330 Yusuf Ziya, Eskişehir 
istasyon kumandanı oğlu Orhan 
Nuri, Salihli Namık Kemal mek
tebi son sınıftan 139 Bürhan, 
Akbıyık Y cnigüvey okak 14 
Nevra, fstanbul birinci ilkmek· 
tep talebesinden 70 Nüz.bet, 
CağaJoğlu Mollafenari sokak 42 
Nusret, lstanbul 44 üncü ilkmek- ' 
tep taJebesinde11 Eşref, Kuleli 
askeri lisesi dokuzuncu ıınıftan 

758 lıyu, İstanbul 49 uncu ilk· 
ıncktep talebesinden 160 Leman 
Adapazar ortamektebi talebesin
den 280 Mehmet Emin, Nişantaşı 
Kız ortamektebi albnca sınıftan 
Gnzin Remzi, İstanbul Kız orta
mcktebi talebesinden 147 Halide 
U, ve Beyler. 

Bir Adet uhltra Defleri 

SOM POSTA 

Paris Mektupları 
--------·~-------. 

Fransız Zabıtası 
s·k Baş 

arça, Parça 

Dört 
ile 

di miş Bir Ceset 
Bulmuştu 

Sene Evve 

Bor Paris cinaget ınalı~mesi lıuzarancla aoakatı lamaitan gardım bekligor 

Kazananlar Dört 
Isparta orta mektebi ıon sı

mftan 31 Şükrü,Adana orta mek
tebi ikinci sınıftan 299 Nurettin 
Cengiz. Çorlu mütekait erkanı-

Sene Sonra Müddeiumumiye Zindandan İfşaatla 
Dolu Mühim Bir Mektup Geldi 

harp binbaşı Hehmet Bey oğlu . _____,,,......-.,..,..~ 

Danyal. Manisa Gazi ilkmektep 
ftçDncü sınıftan 264 Şahap
Ramiz, lzmir Albayrak mektebi 
dördüncil sımf tan 134 Bedriye, 
Maletepe Askeri Liaesi talelebe
lindcn 2664 Nihat Yılmaz, Galata 
Musevi Mektebi talebesinden 
Furtune Halfon, Cağaloğlu Molla
fenari çıkmaz 10 Müzeyyen Naz
mi, Ankara Ön cebeci btekin 
mektebi ikinci sınıftan 410 Rıdvan 
Fatih Haca Ömer paşa sokak 2' 
~o •• Mefharet Sadık, Galtasaray 
li.esınden 1148 Osman Naci, 
Adana Seyhan ilk mektebi be
finci sınıfından 448 Sobban, 
Edirne Gazi ilk mektebi dör
dOncü ıınıfmdan 76 Y asef, Per
tevniyal lisesi dördüncü sınıfın
clandan 429 Celil Hulfıai, Eski
tehir tayyareci taburu birinci 
balük yardımcısı Düzceli Celil, 
Kadıkay Moda Muradiye sokak 
33 M. Civelek Bey, Kuleli Askeri 
liaeai talebesinden 261 Hakkı Suha 
latanbul Altıncı mektep beşinci ' 
11D1ftaa 435 Serap Zafer, Keskin 
bk Erkek mektebi dördüncU sı
mftan 319 Rayet, İstanbul Cüm• 
lauriyet Kız Ortamektebi talebc
llnden 349 Cemile, Maltepe As
keri talebesinden 2205 Muzaffer 
l.tanbuJ Kız Ortamektebi taJe
beaioden 121 Halise, Kadıköy 
Kırtasiyeci l'<>kak 1 1 numarada 
Suzan, Galata Sen Benova mek
tebi dokuzuncu sınıftan Moiı 
Barob Ef. ve H. lar. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
Adana orta mektebi birinci 

•nıf talebesinden 330 Sabahat• 
tin, Çankın orta mektep müdü
~ Fahri B. kızı Süheyla, Adana 
ticaret mektebi birinci sınıftan 
333 H. Tahsin. Ankara Hal ar
kasında lnkılip ilkmektebi be
finci sınıftan 217 Nusret, An-
kara orta mektebi birin-
ci sınıftan 132 Ha an Ada· 
na Seyhan mektebi beşinci 
sınıftan 161 Sabahattin, Çankırı 
Orta mektebi son sınıftan t<Yl 
Salahattin, Ankara Erkek lisesi 

C Dnamı 11 laci ıayfada ) 

it.adın giizilnden 
ıeçinen 19 gaıında bir ıençtl 

Paris, 2 .. Şubat " - Hakiki 
hayattan alınmıı zabıta romanla· 
rına sevenler için yeni bir vak'a 
çıktı ve bir gün içinde bütün 
Fran.sanın dilino döküldü. 

Kesik Bir Baş 
Hidisenin başlangıcı bir bayii 

eskidir ve tam dört sene evv&! 
line aittir. Filhakika: 1928 kanu
nusanisinin 20 inci günü sabahı 
ihtiyar bir kadın Parıs belediyesi
nin hudutları haricinde bir arsanın 
önünden geçerken yol kıyısında 
bir kiğıt ve paçavra yığan mn 
üzerinde kesik bir insan başı 
görür, koşar, polise haber verir. 

.Kesik Bir Ceset 
Zabıta memurları gelirler, 

kesik başın biraz ilerisinde kesik 
iki kol. iki bacak ve bir gövde 
bulurlar. Yanyana getirirler. Tek 
bir cesede ait olduğunu anlarlar. 
Bu, bir kadındır, genç bir ka-
dındır, fakat kimdir? 

Zabıta memurları cesedi Mor-
ga götürürler, şüpheli hayat ya
şayanlann fotograf larım çıkarır
lar. ilin ederler vo nihayet bu
lurlar: 

Maktul Gabriel Körek ismin
de, 26 yaşında, serbest hayat 
geçiren bir kadındır. Ak amlan 
kannlak çöktüğü zaman Maten 
gaıetuiniıa idarehanwdı ( F o-

burg Monmarb ) e apan 
köşede bir av bulabilmek 
ümidile bekleşenlerden b•ridir. · 
Bununla beraber bir dostu var
dır. Onunla yaşar. Kazandığı 
paranın bir kı$mını ona werir. 
Dostunun adı Rober Hert dir. 
Daha 19 yaşındadır. Bununla be
raber kolunun kuneti ve g&zü
nün pekliği ile şimdiden bu husu-
si hayatta fÖhret kazanmıı bir 
sefildir. Zabıta düşUnUr: 

- Acaba katil bu mudur? 
Ben o zaman da Pariste idim 

Ye tesadüfen vak'anın bu kısmına 
ıabit olmuştum: Bir akşam Bulvar 
Puvassonier den geçerken bir
denbire bir çığlık işittim, bir 
adam yere yatmış, llzerine ~len 
iki kişinin arasında çabalıyor ve 
bir taraftan da: 

- imdat, imdat diye bağın· 
yordn. Halk toplandı, bağıranı 
mütecavizin elinden kurtarmıya 
çalıştı. Fakat bir dakika içinde 
mütecaviz görtinenlerin hakikatte 
iki sivil memur olduklarını 
anladı ve bu defa polislere 
yardım etti. Yerde yatan 
adam kaldırıldı, karakola gÖtü
rüldii. Ertesi sabah gazetelerde 
okudum: Tutulan" adam "Rober 
Hert" ti, ve parçalanmış cesedi bu
lunan metresi Gabriel Körck., in 
katili olmakla ittiham ediliyordu. 
Merakla hadiseyi gazetelerden 
takip etmiştim. Elan babrlanm: 

Zabıta herifin evinde kanlı 
bir mendil, ceketinin yakasında 
füpheli bir leke, maktul kadına 
ait bazı evrak bulmuştu. Fakat 
adam ithamı kabul etmiyor: 

- Doğrudur, ben şunu Yeya 
bunu yapar , cemiyetin haklı 
olarak tasvip etmediği bir 
şekilde para kazanırım, Fa
kat katil değilim, diyordu. 
Kadını şukadar :zamandanberi 
görmediğini iddia ediyordu. Müs
tantik cürüm delillerini kafi bul
madı. Herifin tahliyesine karar 
verdi. Fakat zabıta bu adamın 
cemiyet arasına karışmasını mah
zurlu görüyordu, elan şüphe 
duydu. Kaowıeo memnu bir ha· 

Gabriel Köre it 26 gaıında 
•rbest gaşıgan bir kadındı 

yat yaşadığı meydanda olduğu 
için bu noktayı Adliyeye arzetti, 
Herif galiba sekiz ay için 
hapse atıldı. Zabıta: 

- Bu müddet zarfında haki
kati daha iyi anlarım, diyordu. 

Yeni Bir iz 
Fakat anlı yamadı, başka biri

sinden şüphelendi, bir müddet 
izi üzerinde dolaşb, sonra onu 
da bırakb. Burada parçalanmıı 
başka bir ceset münasebetile 
ismi gazetelere geçmiş olan Bor 
isminde bir hayduttan bahsedildi. 
Ve en uihayet herşey unutuldu. 
Gabriel Körek in katili bulun• 
mamaştı. 

Dört Sene Sonra .. 
Hakikatte unutan sadece 

halkta. Arada başka hldiseler 
çıkmıştı. Onlara dalmıştı. 

Zabıta işi dosy•ıma koymuı, 
kendisine yeni bir iz göstere
cek yeni bir fırsatın çıkmasını 
bekliyordu. Bu intizar vaziyeti 
tam dört sene sürdü. Bu hadise 
münasebetile bir arahk tutulup 
sonra bırakılmış olan Bor geçen· 
lerde başka bir münasebetle 
mahkemeye verilmişti. 

Müebbet kalebentliğe mah
kum oldu. v"pura bindirilip Güyan 
zindanlanna aônderilecekti. Fa-
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Kari Mektupları 

Kendisine Mahsus 
Süs Veren 
Ecnebiler 

Küçük san'atlerin munh sına 
Tnrk tebaası tarafından icram 
ecnebilerin küçiik san'atlerde 
çalışmaması hakkındaki kanma 
lAyihasında bazı san'atler rikre
dilmemiştir. Arabacılar, hamallar 
garsonlar, çalgıcılardan bahse
dildiği halde demirci, tesviyeci 
ve diğer san'at erbabından bab
ıedilmektedir. Bunlar ne oı.. 
caktır. Teşviki Sanayi Kanunun
dan istifade eden mücssesatta 
ancak ecnebi mütehassısların ça
lışabileceği, diğer san•at tubeı
Jerinde munhasıraı: TürkleriD 
çalışacağı zikredilmektedir. Ba 
sarahate rağmen, elinde biçbiw 
vesikası olmadığı halde kendisine 
mütehassıs süsü veren liaJettayİJI 
amelelik yapan ecnebilerin yine 
ba müesseselerde çalıştınlaca
ğına 1Upbe etmeyiniz. Küzük 
san'atlerde ecnebileri çalışbraa 
bir müessese ne ceza görecektir.. 
Kanunda bir kuvvei müeyyede 
olmadığına göre bunun faideD 
bir netice vereceğini zannetmi
yoruz. 

lr.mh' Karşıyaka clemfıd 
ve tesviyeci uatalarmdaa 

NUREITIN ve SÜLEYMAN 

Radyo istiklal Marşını Her 
Akşam Çalma1ıdır 

Radyo gittikçe taammOm edi
yor • .Avrupa istasyonlan her a
man milli marşlanru çaiıyorlar. 
Bizde, istiklil marşımıza her za. 
man dinlemek istiyoruz. Ankara 
Riyaseticumhur orkestrası her 
Tnrknn bu arzusuna tatmin -. 
melidir. 

Z..pldak poeta kutun es mllh-
T e•fık Rıfat 

Bir Vergi Meselesi 
Buhran Vergisi Kanunu k 

•erginin otuz liradan fazla ._.. 
qlardan kesileceği şeklindeclia. 
Halbuki bize müracaat eden bir 
kariimiz, Bursa Evkaf idaresinia 
otuz liradan az maaşlı bademci 
hayrattan buhran vergisi tevkil 
ettiğini bildirmektedir. Nazan 
dikkati celbederiz. 

Cevaplarımız 
Manisanın Hacı Halı11eı U

ylinde Veli Dayıya; 
Hakkımızda gösterdiğiniz te-

veccühlere çok tqekkllr1-
ederiz. 

kat hareket gününden az ewftl 
mllddeiumumiye bir mektup gCS.. 
derdi. Bu mektupta: 

- Gabriel Köreki kimin Q. 
diird&ğünü biliyorum. Bu ane 
kadar cezaıuz kalmış başka cina
yetler hakkında da malumatua 
vardır. İfşaatta bulunacaiam. 
diyordu. I 

Fransada küreğe mahldba 
edilen caniler Gilyana bir 
kafile halinde gönderilir, bunlan 
g8türecek olan vapur senede 
ancak iki defadır. Binaenaleyla 
derhal bahra geldi : 

- Haydut mutlaka alb ., 
daha Fransada kalmak arzuınm
dadır ve bunu temin için b.a 
yalana uydurmuıtur, denildi. 

Fakat :ıabıta bu fikirde d .. 
ğildir. Herifin hakikaten mal&. 
mat sahibi olmasına ihtimal 
vermektedir. Her ne olursa ol
sun müddeiumumi mektubu na
ı:an dikkate alarak haydutu GB
yana gitmek üzere olan mahkôm
ların kafilesinden ayırmıştır, yrr 
kında isticvap edecektir, sim 
neticeyi bildireceğim. 



. - .. ı..ı .. 

• •Son Poatan haftada Uri defa •lnema 

ıayafHı yapar. Bu aayfalarda dünyanm 

en 1eai sinema haberleri, artlıtl~rin 

hayah n sinema llemindekl ann at S 1 NEM 
,.Son Posta,, HoJivutta hu9usi muhbiri 

bulunan yegine Türk gazetesidir. Ho

Jivut muhabirimi~ bu hafta bize mektup 

gönderir ve sinema aleminin içyüzünG 

cereyanlarından bahsedilir. anlatar. 

-----------------------------~ :======:::t---============================================================= 
Holivudun En Az Gülen 
Yıldızı: Mar len Ditrih 

itte lfre çok yeni bir ıinema 
haberi: Holivutta gfizel ve meı
hur yıldızlar arasında en az gil
leni "Marlen Ditrih" tir. Merak
h bir muharririn yapbğı tetkikat 
bu garip neticeyi •ermiştir. Mu
harririn iddiasına göre hususi 
lıayabnda, daha doğrusu stüdyo 
hariCinde hiç kahkaha atmıyan, 
yolda, ıokakta, tebeasüm bile 
etmiyen artist ancak Marlcn 
Ditrihtir. 

Bu rDzel yıldız mahçup ve 
korkak olmadığı halde acaba niçin 
ıülmiyor, niçin kahkaha atmıyor? 

işte bu suale cevap Yermek 
pk gtıçtnr. Marleni kıskanan ra• 
kip yıldızlar bu Alman güzelini 
töyle ittiham ediyorlar: 

• Marlen Almanyada pata• 
teıle bOyOmUştür. incelikten mah
nımdur. Her hareketi kabadır. 

86yle bir mahluktan, nazik ve 
ince kimselere ait olan tebessUmO 
istemek nezaket ve zarafet denilen 
ıeyleri inklr etmek demektir.,. 

Fakat bazıları Marlenio ıoğuk 
tavırlanm büsbütlln baıka ıekil· 
de iıah Ye tefsir ediyorlar. Bun .. 
lara göre Marlen, ıöhret denilen 
nrlığa çok çabuk ermiştir. Bu· 
aebeple çok mağrurdur •. Fakat 
sftntln birinde bu gurur ona çok 

bahahya mal olacakbr. 

Bize gelince, gülmek ağlamak 
ruhi birer hadisedir. Ban i11san· 
lar gıdıldamadan gülerler. Bazı· 
lan ise Şarlonun filimleri kar
pnda bile soğuk dururlar. 

Tabii meslek ve bilhassa ka· 
clınlık rekabetit gllıel Marlen 

aleyhinde bir yığm dedikodu 
çıkmasma sebep olmuştur. 
.. Şirin Marlenin burada gördü
rnu~ resmi biraz miitebessim 
ır çehre gastermektedir. 

Fakat MarJen bu mütebessim 

vaziyeti fotoğrafçınm israrile 
almışbr. 

Yoksa kendisine kalsaydı biç 
gUJmiyecek, yine ciddi duracakb. 

Leyla Higamsın 
Yeni Filmi 
r 

J 

11 Leyli Hiyams" m yeni bir 
filim çevirdiğini evvelce haber 
vermiştik. Bu filme .. Venüı ,, 
ismi verilmiştir. GüzeJ yıldız bu 

filimde muhtelif kıyafetlerde gö
zükmektedir. Burada bu kıyafet• 
terden birini görüyorsunu2. Şirin 

"LeylA,, nın bu filimde başlıca 
rolü, bir cambaz kumpanyasında 
dansöz!llktür. Faku eu güzel 

dam öz. 

Ramon Novarro 
,Mukavelesini 
limza Etti 

Holivutta geçen haftalar için
de meşhur Ramon Novarronun 
sinemaya intisabının onuncu se
nesi tesit edilmiştir. Bu mllnase
betle bütün kadın ve erkek yıl· 
dızların iştirakile muazzam bir 
balo verilmiş, sabahlara kadar 
~isli gör6lmemiş eğlenceler ter
tip edilmiştir. Bu münasebetle 
M. G. M. kumpanyası Ramon 
Novarro ile yeni bir mukavele 
İmzalamıştır. Mukavele balo ge
cesi hususi merasimle imza edil
miştir. Romon Novarro yeni 
mukavele mucibince yeni film 
ç_evirmiye başhyacakbr. Yeni 
filın bu günlerde çevrilecektir. ------

Eski Yıldızlar 
-----

Sesli Filmle Mücadele 
Etmiye Hazırlanıyorlar 

Sesli r.Jm birçok meşhur yıl· 
dızları tepo taklak getirdi. Beyaz 
perdede senelerce alkışladığımız 
yıldızlar, seslerinin güzel olma• 
ması yüzllnden sinemadan çekil· 
miye mecbur oldular. Meseli 
güzel ( Vilma Banki ) ve daha 
bunun gibi, şöhretleri bütün 
dünyada malum olan yıldızlar 
yeni bir mukavele imzalamıya 
muvaffak olamadılar. Fakat bir 
mnddet musiki dersi alan (Vilma 

~an~) tekrar .sinemaya geçmek 
ıstemış, ancak musikiye istidadı 
olmadığı anlaşılarak kabul edil
memiştir. Bunun fizerine tirin 
Vilma eski yıldızlan toplıyarak 
ıesli filimle mücadele etmiye, 

bunun için de muhteşem sessiz 
filmler yaparak sesli filmlere 

karşı reka~et. vaziyetine geçmiye 
karar vermıştir. Komik Şarlonun 
da bu kafileye dahil olacağı 
ıaylenmektedir. 

Bakalım netice nasıl çıkacak? -
Mal ek 

Filme 
Yeni Bir 
Başladı --Sinemad• her zaman Malek 

lsmile tanıdığımız meşhur komik 
"Bilster Keton,, yeni bir film 
çevirıniye başlamışbr. Malek bu 
filmde yanıp tutuşan bir Işık 
rolO oynamaktadır. Aynca (Mona 
Mari) (Jilbert · Rolan) ve (Polli 
Moran) da bu filmde başlıca rolle
ri oynamaktadırlar. Malekin yeni 
filmi herkesi kahkahalarla iGJdiloo 
recck mahiyettedir. 

Kaçakçılar 
Bu haftanın sinema programı 

arasında ikinci Türkçe ıözlü film 
olan (Kaçakçılar) filmi, milatesna 
bir mevcudiyet teıkil etmektedir. 
(Elhamra) da gösterilen bu rıım 
güzellik kıraliçalanndan F erib~ 
Tevfik Hanımın en muvaffak 
eıeridir. Filhakika bu muvaff ... 
kıyet halk tarafından da takdir 
ve taadik edilmiştir. Bu sebeple 
(Elbamra) ıinemasınm bu filmi 
hafta sonunda temdit etmek mec
buriyetinde kalacağı anlaşılmak· 
tadar. 

Holivudun En Çok Sevilen 
Güzeli : Billi Dov 

"Biln Dov ·; irhk J:?Üıetlik rekomnu kırdı. Bu sebeplerur ki dtın
yamo hemen her tarafmda en çok aevilen yıldız u Billi Dov " dur. 
Bu vaziyet Holivutta da böyledir. Orada en fazla iltifat gören ve ea 
faz.la sevilen .. Billi Dov ,, dur. Burada ıirin bir resmini görüyorsunUL 

Frank Alberston 

14 Frak Alberston ,. .. •esi~ filimden ıonra parlıyan erkek1
S arasın

da miistesna bir mev~u hau; bulunmaktadır. Evvelce stüdyoJarda kozıı.. 
disioe hiçbir ebemmıyet verilmezdi. Fakat ŞİtJJ(fi "foks., Stüdy~su
nun en belli başlı erkek yıldızları arasınd arfamaktadır. Eskıdea 

b. a p . 1. 

ekmek parasanı an müşkülatla kaza01rdt. ;ıııdi en w zengınw mu"'a.ve-
l~!ere i~za koyan tam manasile zengin, ıııeşhur, yıgm yıgm düfat 
aıoren bu· yıldız, hatta hu giineştir. 
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Bugün M A J 1 K Sinemasında 

ÇETECİ LOPEZ 
KORSIKA ÇAKIRCALISI HARUNÜRREŞIT D 

----- 5 au -- . ~ . . :r ' --ı .. . . . . ... ~ 19 • - • . . • <:- .. Yuonı .. )f. -
Tamamen sözlü fevkallde Franaı:ı filmi, S büyOk yıldız olan VITAL
SUZ V VERNON • JEANNE HELBLING • ROLLA NORMAN •• 

DANıEL MENDAIUE tarafından temsil edilmekted~ 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları > Buıün Hat 10,30 da tenzilatlı matine. Duhuliye 25 karuf 

- Şimdi aıra merasime geldi. ı 
Yanıma iİrip ç.kmakhğın 
mazbut olmı>:ıını isterim. Bu in
dbabn miras teklinde cereya
nına razı deiilim. Babamın, de
demin yaptıklarını unutalım, yeni 
tekiller bulahm. İlkin sıkıldığımı 
relenlere anlatmak için ne yap
malıyım? 

Yahya bu çocukça suale mG
aasip b.ir cevap vermek için u
klsını ıorlarken Harun atıldı: 

- Ealif ne yapardı? Birer 
olrer IÖyle de ona göro bir ka
rar •ereyim. 

- Şahinşahlann huzurunda 
bulunaıı1ara işaretle çekilmek em
ri vermeleri, eğer aldanmıyorsam, 
Nu~irevan devrinde b .. şlar. Bu lra· 
IÜ hükümdar, nedimlerinin ya· 
omdan ayrılmalarını arı.u edince 
bir ayaganı uzatırdı ve nedimler 
çekilip giderlerdi. Onun halefle· 
rinden çoğu, ayni yolda hareket 
ettiler. Fakat "Firuz.,, gözlerini 
oğu,turmakla ve meşbur"Bebram" 
baJım göğe kaldırmakla yalnız 
kalmak istediklerim if ham eder
lerdi. Muaviye ... 

- Linetullahı l\İeyh 

- Vea1A aJibi ve ensarihi 1.. 
O adam, yanındakileri savmak 
tçia .. i2a ıi 'tDm " derdi. Oğlu, 
o maksatla .. Ali bereketul· 
lah ., cllmlesini kullanırdı. Ab
dülmelik, elinde bir ağaç bulun
dururdu Ye bu ağaçı yere 
bırakmca huzuruda bulunanlar, 
artık çekilmek IAz·m geldi· 
tini anlarlardı. Hükümdarları 
taklit eden serdarlar da var• 

dır. Meseli Hübeyrenin oğlu, 
yanındakilerden kurtulmak iste
diği ıaman uşaklarından bir 
mendil isterdi, misafirler bu 
işareti anlayıp çekilirlerdi. Bliylik 
ceddiniz Süffah. esner ve elindeki 

yelpazeyi yere düşürürdn. Bira• 
deriniz ve muhterem pederiniz, 
sarahaten yanındakilere izin Yerir

lerdL Efendimiz. hangi bir ıekil 
uru buyururıan•z •htiyar ediniz. 
f ebaamı. lşareliıuze hürmetle 
inkiyat edecektir. 

Harun, bir kadeh •e bir ka· 
deh daha içti; uzun uıun dllıüo
dü vo karar verdi: 

- Ben kaftanımıu 
•Çacatnn. O dakikada 
botalmaladır. Hu qareti 

eteğini 
meclis 
IAı.ım 

ıelenlere tefhim YO tamim 
ediniz. 

Buna ı3yler ıl>ylemez de kaf· 
tanıma eteğini açta ve Yahya, te
l>esslmitnO glit ve beyaz bıyık· 
lannıa kılları arasında ıaldıyarak 
huzurdan çıkh. Şimdi Harun, 

tofraalle ba,başa kalmııtt, ertesi 
ıeceden itibaren nizam ve inti• 
ıam dahilinde başlayacak ıabane 
bayabn hayalini yaşıyordu. Bu· 
aunla beraber bir ıahinpbın 
koca bir geceyi yaJmı g~çirmesi 
'cendisine tuhaf ve hatta mana• 
tlZ aörunüyordu. Bu sebeple 
o iece için bir şeyler yapmak, 

deli bir zevk içinde sarhoşla· 
mak istiyordu. Fakat karısından~ 
emcazadesi olan Zübeydeden 
korkuyordu. Çünkü o, saltanalln 
kendisine intikalinden ıonra 
bi.lbuaa kıskanç olmuştu ve 
kocumı da tarassut altında 
bulunduruyordu. Saraydaki kızlar 
bu tarauudun kendileri için fena 
e.kıbetler ihzar edeceğiodea kork· 

Züb~gdı 
tuklan için emirülmnmininin ilU· yanına çıkmıyor1ar, çıkamıyor-
fatına kolay kolay kulak vermi· latdı. Zübeydenin incili kamçısı 
yorlardı. O derece ki yanağı halifenin yumuşak parmakların· 
okşanan, kufağı parmak busesile dan daha fazla hürmet telkin 
tatyip edilen, saçları kanştırılan ediyordu! 
halayıklar bir daha efendilerinin (Arkan ••r) 

Çin - Japon Muharebesi 
Şiddetle Devam Ediyor 

( 811 tarafı 1 inci 1ayfada ) 

lngilizlerin [ir T efs~ri 1 
Şanghay 4 - Amiral Taylori 

himil olan Amerikanın Hustoo 
• kruvazörü, karaya, 300 sili.ben· 

daz çıkarmıştır. 

Bir Japon Amira~ı Harakiri Yaptı 

JI> BugOn: G6ril1ecek filmler • 

MELEK 11 ELHAMRA 
sine masanda 

ikinci Türkçe sözlü ve 
şarkılı film. 

sinemasında 
Bliy6k bir takdir uyandıran 

MONTE - CARLO 
BOMBALAR AL TINDA 
bir sinema Ye mufikisi ' K A ç A K ç 1 L A R 

ihti,amıdır. Feriha Tevfik Hanım ile 
Heyeti temıiliyesi başında Dariilbedayi san'atkirlan 

JEAN MURAT ve KA THE tarahndan. 
V. NAGY tarafından. Fiatlerde zammiyal yoktur. 

Tenzilltlı matineler: MELEK'te ıaat 1 ı de. 
ELrlAMRA •da aaat 10.45 de 

8 Şubat ( Bayramın birinci ) Pazartesi gönünden 
itibaren ( Bayram Gala ) programı : 

ŞIK ve ALKAZAR 
sinemalarında ilk defa olarak 

Şlmdlt• kadar ıGrüleıa •tk. ihtira• •• aarp•tt fllml•ılaln .. deh.fetlı.t 

RACANIN ESİRESI 
Sesli, Sözlü, Muazzam eser 

Baştan başa dehşet, heyecan, kin ve ateş mücadelelen1e mallmal 
olan bu film. Bomeo adasında hakiki hayvanatı vahşiyo araauıda 

büyük fedakarlıklarla t~rtip edilmi~tir. 

Ratil Riu. tiyatrosu 
Buıiln matine 14,30 da 

Nur Baba 
Komedi 4 perde 
Akşam 21,30 da 
Kudret Hel·nu 

Vodvil S P"'rde 

leri Adliye Ncz.areti öniınde ot). 

mayiş yapmıya teşehhüt etmif. 
Japon Sefaretine taşlar atmışlar
sa da isabet ettirememişlerdir. 
Bunlar, son hadiselerde mahkum 
edilen arkadaştan için nümayif 
yapıyorlardı. Polis bwılan dağıt· 
mışhr. 
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Londra, 4 - Japonyanın Çin 
hakkındaki iddialarına daima 
Japon Hariciye Nazırımn nutku· 
nu tefsir eden gazeteler, bilhassa 
Taymis, Japonyanın Mançuriyi 
Çinden ayırmak ve orada bir 
muhtar idare kurmak istediğini 
ve bu ar2usunda kendini hakla 
bulduğunu yazıyor. 

Taymis, Cemiyeti Akvam Tah· 
kik Komisyonu Çine muvasalat 
ettiği zaman merkezi Mukden 
olmak üzere Mançuri lstiklilinin 
itin edilmesi ç.ok muhtemeldir, 
diyor. 

Tokyo, 4 - Teşkil edilen 
üçancü filo kumandanlığına tayin 
edilen Amiral Namura Şang· 
haya varmıştır. Bu zat. Amiral 
Şiyozavanın yerını alacaktır. 
Vazifesinden kaldınlan Amiral 
Şiyozava'nın Harakiri yaptığı 
ıayidir. Bu haber resmen tekzip 
edilmişsede Harakirinin vukuu 
mubakkakhr. 

Amerikalıların Endişesi Bedevam 
gUnleri matina ve 
lerdo zam yoktur. 

Japonlar Yeni Kuvvetler 
Gönderiyorlar 

Tokyo 1 - Şangbaydaki Ja· 
pon kuvvet!erinin ihtiyaca kafi 
olup olmadıklanm tetkik eden 
harbiye, bahriye, hariciye, nazır
lanndan mürekkep heyet, bahriye 
silih endazlarım değiştirmek için 
yeniden bir piyade fırkaumn 
hamına karar vermişlerdir. 

Japon kuvvetleri, V o-Sung ia
tihkimatım dllşürmek için tedbir
ler almaktadırlar. 

Şangbay, 4 - Japon deniz 
ve hava kuvvetleri, Şanghayın 
methalioe ve Şanghaydaa geçen 
Vangpu nehrine hakim bulunan 
V a·Sung istihkimatım bombar
dıman etmekte devam eyle· 
mektedirler. 

[Harakiri, teessOrden mlıtevellit 
bir nevi Japon usulil intihardır. 
Japonlar, bir vazifede muvaffak 
olamazlarsa, lmparatorlanna bir 
fenalık yapılırsa, Hükümdar ken
dilerine iltifat etmezse, kendi 
batası yüzünden hükümdara bir 
urar gelirse, Japonlar Harakiri 
Japarlar.] 

Sivil Japonf ar Şangh:ydan 1 
Çı~uyorlar 

Şangbay, 4 - Buradaki Ja• 
ponlar ıehri kütle halinde ter
ketmektedirler. ( 1200 ) kişi ay• 
rılmıştır. ( 3500) Japonun daha 
tehirden çıkacakları tahmin edi· 
liyor. Çinli halk, Çin ordusu için 
mOtemadiyen iane topluyor. Şim• 
diye kadar ( 120) bin dolar top
lanmıştır. Şanghay Belediyesi 
(50) bin dolar vermiştir. 

Yunan Komunistlerin:n Bir 
Nümayişi 

Atina. 4 - Yunan ko,,,rhd!ll· 

Vaşiaglon 4 - Şanghayda 
Amerikan ve Japon karakollan 
arasında bir bidise çıkmasından 
endişe edilmektedir. Amerikan 
kuvvetlerine her türlü hldiseden 
ictinap etmeleri için her an sıkı 
emirler verilmektedir. Matbuat, 

Amerikanın uzk Şarkta bir iMi
lafa sürüklenmemesi mütaleaam-

daeır. - ----· ·. 

Harbin Muharebeıari 

Londra 4 - Harbin ci-vann
da Çinlilerle Japonlar arasında 
vukua gelen muharebe çok fid
detli olmuıtur. JapoD tank Ye 
tayyareleri Çinlilerin 26 Ye 28 in· 
ci alaylarım ağır zayiata uğrat
bldan bildiriliyor • 

Japonya Sulh Tekliflerine 
itiraz Ediyor 

Londra 4 - Japon Hariciye 
nazırı, lngiltere, Amerika, F ranaa 
tarafından yapılan ıulh teklifle
rini timdiki ıeklile kabul ede
miyeceğini bildirmiştir. 

Haricive nHtrt, Jaf'~nvannı 

••• bugün 

Konferans 
Buglln saat ( 16) da, Beyot

lunda Amikal Kulübll salonlann

da. ltalyan Lisesi ve Ticaret 
Mektebi Müdürü Dr. Prof. Fer

raris tarafından •Flittlrizmin men

şei ve fntürist edebiyat,. menua 

hakkında bir konferans 'erile

cektir. Konferans fransızca ola

cakbr. Muallim beyler ve lise 

ve ytiksek mektepler talebeleri 
konferanaa aerbeatçe l'elcbilirler. 

Esrar Kaçakc1sı 
Veli Ahmet isminde bir ta

hıa bir kilo earar kaçınrken ya• 
kalanmış •• ihtisas malıkemuiae 
verilmiltir. 

çok basiretli ve duren'11it bi in
sanı olmakla tanınaa Prena Sa· 
eyjiniu mütalaasını aldıktan aon
ra bllkBmetin bu kararı verdijiol 
sövlemİ$tİr. 

Ayrıca kara kuvvetleri de bu J 
istibkimları karadaa Şanghaya 
bağlayan demiryolu istikametin
de ve Şapey Qzerine yeni ve 
kuvvetli bir taarruz yapmışlardır. 
fakat bir netice alamamışlardır. 

Çinlilerin buradaki mndafaa 
tertibatlarının bir mil derinliğin· 
de olduğu söylenmektedir. Bu 
mınbkadaki Çin kuvvetleri ( 50) 
bin olarak tahmin edilmektedir. 
Japonlar yeni takviye kuvvetleri 
beklemektedirler. IŞapey-V a-Sung 
cephesinde mütemadiyoa top au
Jeri iürüldemektedir. 

ALEMDAR Sinemasında 
Mevsimin en muazzam, en şen Ye eğlenceli opereti 

Maurice Chevalier tarafından Şen Mülizİm 
Tamamen Fran11z:H •Sz10, ıeall Ye tarkıla •• danıh film. 

Rejisörü: Meşhur ( Aşk Resmi geçidi ) nin mübdei Ernst Lubitch 
lıclihama mahal kalmamak içia bu film dev-.m ettiii müddetçe matiDclcre 2·4-6, auvarc 9,JO dadır. 
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Umıııni Harp Nasıl patladı ? Bu Süturıda He:rgün 
N~kıli: M. ."':'~rida.n 

akleden : H. R. 

- Kızım Doktor: Semi Ebeme -

Yazan: Emil Lıul'flil Lüzumsuz İtiraf 
•• 

Grey, Harbin Onune Geçmek 
Görünüyor 

f çin - Saat ikiye geliyor.. Ben 
gidiyorum. Haydi allahısmarla· 
dık Seniyeciğimı. 

Haıa Çalışır 
lrf an filcanın dibindeki kah· 

, •eyi bir yudumda içtikten sonra 
~ ayağa kalktı. Seniye tatlı, masu

' mane bir tebessümle kocasına Manşm 6bnr sahilinden Kay
"rin kula,rına iki davet daha 
wkua gelir: 

.,Belgrat düştll, Sırhfye ceza• 
landırddı. şimdi Avusturyayı 
durdurunuz ı Bunl yalma Har 
metmeap yapabilir. Ceaabuhak 
timdi ve daima muiaiala olama, 
Dalay.. " 

Daha ince~ dalıa •akar dlfer 
bir zat daha Kaysere mlracaat 
Ye bir teklif yapmamm. bana 
Petresburga vo Viyaııap ıtSade
receğial bildirir. . 
' Birinci telgrafı .eren · glzelli- , :..-.ı~_,,, 

glle meşhur Prenıeı Plees, ikia- ' 
dsini veren Lort RothlChildlir. 

( Prensea, Kayserden yirmi Pi 
ktıçnkttır, Lort yirmi yq bllytik• 
tür. lkiıi de her tarafta mahbup 
•• muhterem, zeki ve kadir ıaJı. 
ıdyetler idi. ikisi de dostane bir 
niyazda bulunuyorlardı. Fakat 
beyhude idi, Kayser Prensesia 
telgrafını ayrı bir tarafa koyar. 
Lordunkinin albna ıu kelimeleri 
yazar: 

"Benim kadim \'e pek muh
terem dostum!,. Bunou albna 
Zimmerman not eder: 

- Şevketmcap namına ne 
cevap yazalım? l 

lmperator mukabele eden 
- Kablo bozulmuştur. Cenp 

wmekte menfaat yoktur. 

~ 

Vilhelmsteassenln ne dediibıi 
uyuyor musunuz? 

- Kablo bozulmuş. Halbuki 
Berlindeo Londraya telgraflar 
kannca gibi kaynamaktadır •e 
bu sırada Londra kabinesi Bel· 
çikaya müteallik endişesinden 

nihayet kurtulmuJtur. Almaııyanın 
bu kllçük ölkeyi istill etmek 
btediğini Çörçil ve Kiçner çok· 
tubori iddia ediyorlardı. 

- Belçika mukavemete ka· 
tar Yerebilecek mi? itte timdi 
bu metele mevıuubabs oluyor· 
du. Birkaç asarhk bir an'ane 
Lagiltereyi bu mukavemeti iste
mi.ye ve ona zahir olmıya ıev· 
kediyordu. lngiltere eski Edvar 
umamndanberi lspan,.ya karşı, 
Burbunlara karJI, Napolyona kartı 
bu ubilleri daima mndafaa 
etmemif midir? Bu sahillere muaz
PID hlç bir devletin gelip yerleı· 
mesi lngiltcro ıiyasetino tevafuk 

eder mi? Esasen oralara ebedı bir 
bitaraflık temin edilmesi bu 
maksattan münbais değil midir? 

Yokta bunun mansı fogiltere 
tarafından zayıfları müdafaa 

etmek suretinde mi tellkki olunu• 
yor? Bu, tayet öyle olsaydı, 

Bismark tarafından LOksembur
gun bitaraflığının teminine müte
dair yapılan tcWifi niçi reddetmişti? 

Avrupa kıt'asının bu bakir 
noktasının bitaraflığının teminine 
lngilterece ehemmiyet verilmedi, 
çllnki, çünki orası, lngilterenin 
tercfiui •o onwı DJUUDda me-

Ceplı•l•rd.,. 4• 4ona11ma 011 faggare /aallgetlerl 
lıabu '1•riligordu. 

nafilni allkadar etmemifti. Fakat 1 rayı lstihkAmsız, sillbsız bir gül· 
Flaman kızı kimselerin eline geç- lük, gUlistanlak kalmalidi. 
memelidi. Deniı kenarındaki ıa· ( Arkası .,. ... ) 

Yunanistanda Gürültülü 
Vak'alar Oldu 

Selanikte Bir 
Gürültü Ve 

Tecavüz, İşsizler De 
Nümayiş Yaptılar 

SelAnik, ( Hususi Muhabiri-. 
mizden ) - Burada bil' Musevi 
kızının tecavüze uğraması, bl1tün 

bir Musevi cemaatini sinirlendi· 
recek bir hAdise bllini almıthr. 

Hadise ıu şekilde cereyan et• 
mittir: 

Biribirini seven iki Muse.ı 
genç IŞık havanın lltafelioden 
istifade ederek ıehir haricinde 
gezmiye çıkmı,lardır. Tatlı mu
sababelerino dalan gençler yftrft• 
dükleri yolun ve geçen zamanın 
f arkıoa varmadan tehirden ol· 
dukça uzaklaımışlardır. Aşıklar, 
tek ve tenha kırda bir ağaç di· 

bine oturmuşlar, biraz dinlen• 

mek istemişlerdir. işte bu esnada 
üç kişi gençlere tecavüz etmiş· 

tir. Delikanlının cebinden 500 
drahmisini almışlar ve genç kızın 

de vahşiyane bir surette iffetine 
tecavüz etmişlerdir. 

Tecavüze uğnyan delikanlı 
ertesi gün vak'ayı lazım gelen 

makamata şikayet etmiş, ve 

mütearrizler tevkif edilmiftlr. 

Bunlar parayı aldıklarınl inkAr 
·~ fakat genç kıza tecavüz ettikle• 

rinf itiraf etmişlerdir. 

Belediye aşhanesinde do ye
mek tevzii meselesinden bir kav• 
r• çıkmıt •e halk bir jandar
mayı döğmüştlir. 

Belediye aşbanesinde tescil 
edilip cOzdan alan muhtaçlara 
iki gDnde bir yemek tevzi edil
mektedir. Yemek temi eanuı ... 
da halk, cllıdanı olmayan bir 
tahsa da yemek verilmesini i.tte
mişler ve bu yllzdeo bir arbede 
çıkmıştır. Halk hadiseye mllda· 
hale eden jandarmayı dCSğmiif •e 
elinden ıilibım almıştır, hadise
nin failleri tevkif edilmittir. 

· Yine işsizlik ytizünden Ora• 
mada da halk bir kilisenin cam· 
lannı kırmıştır. işsizlerden mllrek· 
kep bir kütle Dramada Metro· 
polithanenin önünde toplanmış, 
ekmek ve yemek istemişlerdir. 
Arzularının tatmin edilmediğini 
gören halk Metropolithanenin 
yanmdaki kiliseye girerek cam
lan kırmışlardır. Halk. açlik fer-

sordu: 

- Ba akşam erken gelecek· 
Iİll dej'il mi ? 

- Maalesef.. Bu akşam ye
mekten ıonra gelebileceğim. Bi
liyorsunya bu l!l'alık iılerim çok.. 

- Beni nasd yalnız bıraka· 
bilirsin? Bugiln izdivacımızın 

bqinci yddönümll. Unuttun mu? 

Gen~ kadın ayağa kalkmıştı. 
Kumral ıaçlı başını kocasının 
omuzuna dayadı. Gözleri yaşar
mqtı. 

- Bu akşam erken geleml· 
yeceğime no kadar müteessirim 
bilsen.- Fakat arkadaşlar beni 
bekliyecekler. S&z yerdim. Bu 
zamanda işleri ihmal etmiye hiç 
relmeı •• 

- Mtıhim işlerin Tar, biliyo
nım. Fakat Omit ediyordum ki 
hiç olmazsa bu akşam vaktile 
eve gelirsin. 

irfan tereddüt etti: 

- Dur bakayım, belki bir 
kaçamak yaparım •• Fakat hayır •• 
Dilşünüyorum da.. imkanı yok 
meleğim. Fakat mümkün olduğu 

kadar erken gelmeğe gayret ede-
rim. Bunu sana vadediyorum. Ba· 
na danlmadın ya ? 

- Hayır danlmadım. Her
ıeyden evvel istikbalimizi düşün· 
mek llzımgeldiğini takdir ediyo• 
rum. Bu akşam erken gelmeni 

isterdim doğrusu.. Fakat ne yapa• 
lam? Mademki mümkün değilmiş •• 
Sen gelinceye kadar kitap oku
rom. 

- Gözlerini çok yorma .. Ben 
erken gelmeye gayret ederim. 

Seniye meyusane kocasını ka· 
pının önllne kadar teşyi etti. 

Arkasından kapı kapanınca 
irfan ıüratle merdivenlerden in
miyo baıladı. Kendine kızıyordu. 

- Ben do no hayvan bir 
herifim, diye dütündü. Zavallı 
karımın ıabrım ve emniyetini 

suiistimal ediyorum. Kendisine 
ıliyledijim yalanlara inanıyor• 
mut gibi g&rünüyor vo Aciz, 

mlltevekkil neticeyi bekliyor. 
İfte, hakiki bir aıkla ıevea 
kadın beyle hareket eder. 

lrfaa b&yle diif6n6rken •~ 
mimi idi. O hiçibir vicdan azabı 
lıiuetmeden karılarim aldatan 
kocalardan değildi. Kansına lıi
yanet ediyor, fakat bunun au.· 
bım çekiyordu. lzdivaçlannı takip 
eden ilk d6rt ıene zarfında ka· 
nıana tamamen sadık kalmışb. 
Fakat bundan birkaç ay evvel 
bir ahbabın evinde alhn saçh, 
yılan bakışla biraz esrarengiz 
bir kadına rasgelmiş ve onun 
cazibesinden kendini kurtarama
mışb. Bu kadının iltifatına nail 
olmak için İrfan hiç güçlük çek-

yat ve avazelerile kilise kubbe
lerini çınlabrken zabıta hldise 
mahalline gelmİJ v• prültücU· 
lerl dağıtmııbr. 

1 
memişti. Herhalde bu kadmın da 
kendine karşı bir zafı vardı idi 
ki ilk buluşmak teklifini bili 
mllşkilat kabul etmişti. isminin 
Cevza olduğunu söyliyen bu ka• 
dın her zaman gezmek eylenmek 
istiyor ve İrfanı sıksık tiyatro
lara. konserlere, büyük barlara 
ıilrüklüyordu • 

irfanın Cevza için hissettiği 
kuvvetli aşk kalbinde Seniye için 
beslediği şefkati silememişti. lr
fa~. ~u aşkı karJsmdan gizliye
ceganı ve onu müteessir etmeden 
sevdiği kadının yanında rahat 
rahat güzel ıaatler geçirebile
ceğini ümit etmişlL Fakat eye 
okadar sık geç geliyordu ki artık 
Seniyenin birşey hissetmemesi 
kabil değildL 

Seniye ıüpheslı: her feyl 
biliyor, fakat kocasını çok ıeY• 
diği için 06UD bu deliliklerine 
sabır ve tahammül ile mukabel~ 
ediyordu. . 

Seniyenin kadınlık izzeti nef.. 
sini, kıskançlağım ayakları albna 
alarak kimseye bir fey söyleme

den sessizce ıshrap çekmesi irfanı 
son de.rece müteessir ediyordu. 

lrf an Seniye ifo lzdivaçlanım: 
yıl dönümüntt tesadüf eden bu 
habralarla dolu gllnde bütiiıı 

bunlan düşünerek Cevzanm 
apartımanına gitti. Kapıyı çald ığı 
zaman saat yediyo geliyordu. 
Kapıyı açan hizmetçi: 

- Hanımefendi dnn latan
buldan gittL Size bu mektuba 
bıraktı. 

Diyerek bir zarf uzatt. irfan 
mütehayyir, mektubu açıp okudw 

"Dün kocamdan mllstacel 
bir telgraf aldım. Onun yanına 

gidiyorum. Allahaısmarladık. -
Cevza.,, 

(Sona 1arıa ) 

Yeni Neşriyat 

Holivut 
Memleketimizin yesrlııe •lnema 

mecmuaıı olan Holi.,.utun 2 aeoe 4 
üncü oilıhaıı lntifar etmqtir. 

, 
Zekat 
Ve Fitre .. --Her ıene oldutu rlbl bu 1eae 

de zekat Ye fitreler Ta)'J'are 
Cemiyeti tetkilitı ••••taıile top
lanacak ve baıılat Tayyare, Hl• 
mayel Etfal •e HHlUahmer Ce
miyetleri araımda takılm ecll· 
lecektir. 

Hava ka••etlerimiala tak...ı, .. 
ılne ve bayar itlerine 1ardıat içi• 
zekit ve fitre en fihe{ bir hr-o 
ıattır. Zeklt ve Rtrel,rlmld 
Tayyare Cemiyetine Yerlllelc bit 
vatan borcudur. 

Fitre miktarı apğtda gla
ı . terilmiştir: Aı 

l Orta Edna 

Hurma 
Oznm 
Arpa 
Buğday 

K.. K. K. 
208 o o 
1851 00 78 
16 15 13 
12 10 8 

Kaçak et almayınlz. 
Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 





SON GÜNLER 
Beyoğlunda 

kain meşhur B.ARLMAN MAGAZASI 
Şubesi bulunan karşısındaki mağazayı kapatmasına birkaç gün kalmıştır. 
Mezkdr kapanacak mağazada gayet zarif ve fiatleri her keseye uygun 20,000 
liralık kadar efY& kalmııtır. 1 O, O O O çeşitten fazla bulunan eşya meyanında 
bilhassa erkek, kadın iç çamaşırlarile kadın ve çocuk elbiseleri ve birçok hediyelik 
etJ& pyanı tavsiyedir. Bayram münasebetile mubayaatta bulunacaklaran bla 

fınab kaçırmamalan kendi menfaatleri iktizasandandır.· 

Satılığa Çıkardığımız Ucuz Eşyadan BirKaç Nümune , 

Erkeklere çorap 
ipekle kanşak 
Erkeklere çorap 
yünlii 
Erkeklere gömlek 
poplindeo 

Kur..ıw 

28-40 Erkeklere kaıkoller 
ipekli ve fantazi 
i-; a umlara rop döşambr 
ipekli 
Hanımlara muşambalar 
iki yüzlü 

Kunıf 

60-125 

550 

810 
Erkeklere pijamalar 
fantazi faniladan 
Erkeklere yelelekler 
lngiliz mamulib 
Erkeklere şapka 

50 

200-250 

290-375 
'" 1 Hanımlara Nil moda yiinlU kauklar 250 

; 

390 i 

375 l 

Çocuklara muşambalar 300 ~t~~u~~~ın 
Erkeklere ropdöşambr 9-12-15-19 L 

Erkeklere muşambalar 
fnpiliz mam•1lii1ı yünlü 12 lira 

Merkez mağazamızda Hanım'.:ua mahsus son moda elbise~er, 
mantolar, ipekli çoraplar, şemsiyeler, çantalar ve çocuk 

elbiselerinin envaı bulunur. 

Öksürenlere: K A T R A N HAK K 1 EKREM 

Ş!'PKASI 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 
~ 

RAGBET BULAN 
ŞAPKADIR 

En ali ve her cins ve ucuz . 

MEVSİM AY AKKAPLARI 
Beyoğlu'oda istiklal caddesinde 367 No. lu 

N. AMİRALi 
kundura mağausmda bulursunuz. 

• alırsanız sizi de kazandırır 

Balıkyağı içemiyenlere: HASAN KUVVET ŞURUBU 
ROBERT KOLEC 

iş Bankası 
Asri Bir 
ipek Kumaş 
Fabrika·sı 
Tesis Etti 
•• 

1 
1 

•• 

Mamulib 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır. 

Gal~tasa:ray Spor Klübü Riyasetinden: 
Klübil:ıı izi1 8 ş.ıh:ıt p:ıurte>İ a1q1 n To'ntl yadı varcc~ği se

nelik mutat aile ziyafetini müstevli olan hastalık dQlayısile 3 mart 932 
perşembe akşamı saat 10 a tehir etmiş olduğunu davetlilerimizin na· 
ura dikkatine arzeyleriz. Heyeti idare 

Sırf taliki muhakeme ve muame· 
IAtı icraiye takibi için namıma mab· 
tdik 331 tarihli m&bürüm aayl oldu· 
tundaa ye bu mübGrle hiçbir kim•e
ro de111im re •eDedim olm..ı.ta 
e1betJe Mjet Uercle laıaama hAYl ola• 

rak bu mühürle mernhur sahur ed~ 
cek bu gibi evrak ve •enedatıq biç· 
bir hükmü ve kıymeti oloiıyacatını 

ilin ederim. 
AdrMı Oalita Ada haa üumaraü 

A.Yukat AbcLallah bla AHMET 

BAYRAM Müt~ASEBETILE 
AY VADE iLE 

8 ELBiSENiZi 
AY AKKABJNIZI 
TUH Afi YENiZI, 

HER NEV ı EŞYANIZI 
istediğiniz mağazalardan alabllinini 

TESHiLAT 
MENTEŞ KASA Vl 

lstanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 
karşısında Celal Bey Han 

•- No. 33 Tel. 23946 --

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enstitüsünün ( 19,500 ) lira bedeli muhammeni bulunan ilit ve 
edevatı bu kerre pazarlık suretile mnbayaa edilecektir. işbu Alil 
ve edevahn listesi ve şartnamesi Vekalet Mübayaa Komisyonun .. 

dan alınacaktır. Pazarhğı 16 - 2 - 932 tarihine müsadif salı günll 
saat 15 te yapılacakbr. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin ilin 
edilen bedeli muhammenin % 7,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan 
yazılmış banka teminat mektubu ile birlikte yevmi mezkürda 
pazarlığa iştirak eylemek üzere Vekilet Mübayaa Komisyonuna 
müracaat eylemeleri lizımdir. 

Eyüp Sulh J ra Memurluj' andan ı 
Balatta Karaba~ • ..ıe keres
teciler sokağında o numaralı arsa 
bilmesaha cephesi 3,92 ve derin .iği 
30,SO metro olmak üzere 212 arşın 
murabba oldutu ve taınamına 251) 
lira kıymet takdir edil.niş olduğun
dan mezkür arsanın dörtte bir his
sesine mutasarrıf olan Foti veledi 
Nikoli Efendinin Artin Efendiye 
borcundan dolayı haczedilerek birin

Mezkôr ilat ve edevatın mübıt.yaası uhtesine icra kılınan 
firmanın mübayya bedeli miktarında memleket mahsulat ve ma

mulAbndan eşya satan alıp ihraç eylemesi şarttır. 

ei arttırmada mezkur bir hiaseye 18 
liraya talip ıuhur etmiş ve kıymeti 
olan 62 !ira 50 kuruşu bulmadığı • 

ve ba:;ka talip olmadığından ikinci 
~rtbrmaya ka.rar verilmiş ve EJip 
ıcra•ından açık arttırma auretile 

aablacakbr. Satıf şartnameei 6 tubat 
932 tarihinde divanhaneye talik 
edilecek 28 şubat 932 p4zar günG 
saat 14 ten 16 ya kadar ikinci açık 
arttırmaya başlanarak ••hlncakbr. 
Arttırmıya işt "rak için yüzde on 

teminı:t akçHİ alınır. Müterakim 
vergi ve belediye ie vakıf 
ic,.real ve del!aliyesi mtişteriye aittir. 

Haklara tapu sidllerile .abit olma• 
dıkça ıpotekli alacaklılarla diğe~ 

alakadaranın ve irtifak hakkı aahi~ ' 
lerinin ilin tarihinden itibaren on 
beş gün içinde evrakı müsbiteJerıle 
bild ·rmebri lazımdır. Aksi halde 

hakları tapu sicillerile snbit olmı· 
yanla,r sataş bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalır!ar. Alikadaranın 

. icra ve iflas kanununun 119 uncu 
maddesi hükmüne göre hareket ' 
etmeled ve daha f uJa maJümat ı 
almak isteyenlerin memuriyetimizde ' 
mevcut 931 - 691 numaralı dosyaya 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

.. << Darülfünunlular Yurdu 
Tabldot yemek; gazino; radyo; çamaşır; ütü, 

teshinat ve saire bilcümle ihtiyacat Yurtta mevcut 
ve hesaba dahildir. lstanbulda Darülfünunlular 
Yurdundan daha ucuz ve bilhassa onun kadar 
mükemmel hiçbir Yurt yoktur. 

Arzu edenlerin hemen müracaat etmeleri; 
menfaatleri icabıdır. 

Kıztaıındadır. Talebe olmıyanlann beyhude 
mllracaat etmemeleri. 4 

SON POSTA 
eYml, SIJ'alf, Handh .,.. Halk 

raaeteıl 

idare . lıtanbul: E•ld Zaptiye 
• Çatalçefm• ıokala 2S 

Telefon lıtanbul • 20201 
Posta kutu•uı i•tanbul • 741 
Telrrafı &.t~nbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
T'ORKIYE ECNEBi 
1400 Kr. 

750 " 
~" 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2700 Kr. 
1400 •• 
'800 " 
300 • 

Gelen evrak r~ui verilıne .. 
İlinl~an mes'uliyet alınmaz. 

J>r. A. KUTIEL . 1 
Cev•p için mektuplara 6 kuruılulc 

pul ilbHİ lAzımdır. 
Adr,ı defi•tltilıuesi (20) kuru"t u·. 

1 ' 

iCUt n zührevi haıtalıl<lar milte- Soa Poıta Matb .. •ı 

Basri PaH zade .. Kemal Beyin 
~uhanemle hiçbir alaka ve müna· 
aebeti olnıadıtını UAn ederim. 

·- · Galataı Adıı han Av\lhl · 
AaDuıLAH . 

:haasaaa. Karakaf büytlk mab.ıH•blo~ · 
ranıad• M 

Sablplori: All li:lueıa, Seli • Raı•• 

Netrlrat MHlrl ı Selle ..... 


