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hür olmalıdır,, 
F ALIH RIFKI ATAYIN MÜHİM BiR MAK ALESI , ............................... ·-~-....................... . 
"Sancar: tamamen 
=-:.:==:........__-------=.=------ Orta Avrupada Değişiklik 

F ransanın lskenderun ve Avusturya İtalyadan 
Antakya hakkındaki taahhüdü uzaklaşıyor ~u ? 
r F d nın vahdeti içinde dahi hususi bir idareye hakkı olduğu tasdik 

ransa man ası L ··h h lk .. ·· d 'C' 

l rrr''TRK SANCAK'ın Suriye ve u nan a ı ustun en r ransız 
o unan ı uı k h. b" b"lh ·z · · k lk k ı"stiklal hakları tanınmama ıç ır mantığın, ı assa vası ığı a ar en . . 

F ntlg"ının izah hulmıyacağı hır tezat teşkıl eder 
ransız ma 

''FRANSAVA 
NOTAMIZ,, 

· Anadolu ajansı Ankaradan 11 tarl· 
hil-e bildiriyor: 

Bugünkü Ulus gazetesi, İskenderun 
ve Antakya hakkında Falih Rıfkı Ata
yuı şu başmakalesini neşretmektedir; 

((Fransaya Notamız» 
Gazeteler Sancak meselesi hakkın· 

da Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
Fransa hüktlmetine bir nota verilmiş 
otduğunu yaıımaktadırlar. Gazeteler a· 
rasmdaki f erd ve faydasız münakaşayı 
durdurmak için sür'atle halledilmek • , lı!. 

un.kanlarının hiç birinden mahrum ol-
rnıyan ve sür'atle hallolunmamasmda "·"·"' """""""'"'·"-
hiç bir tarafın menfaati olmıyan ınese- lskenderunda pos-. ve telgraf binası 
~~==~(D~e:v:a:mı~S~in~ci~s=a~y~fa:d:a~)==s=============:===================:r=~:;=:~::,:ı:;~;;-===~~~~ • d AKDENIZDE YARIŞ 

Fransa ve lngiltere e llalyada harp 
. Faşizm aleyhinde hazırllklan 

nümayişler yapıldı aldı, yürüdü 
Alsas Lorende nümayişlerde bazı hadiseler ol~u. ~ol~s 
ha.lk üzerine ;ürüdü.Bir çok nümayiıciler tevkıf edddı Hazırlık lngiltereye 

1 karşı mı? Jt. Blum bir 
Nutuk daha söyledi 

Perakendeciler fiatları 
birdenbire yükselttiler 

Bir müddettenberi İstanbulda çimen 
to ihtikarı ba.şlamıştır. Bu ihtikar top
tan olmaktan ziyade perakende satış
lar üzerinde yapılmaktadır. Peraken -
deci hiç bir esnaf yoktur ki, ufak tef ek 
tamirleri için müracaat eden alıcılara, 

Fransızlar, Romanın Avusturya ile Merkezi 
Avrupadaki nüfuzu inhitata başladı, diyorlar 

Paris, 11 (Hususi) - Avusturya -ı 
da vuku bulan son değişiklik Fransız 
matbuatını şiddetle alakadar etmiştir. 
Gazeteler muhtelif tefsiratta bulun • 
maktadır. Bu me,, anda Echo de Pa*iı, 
Populaire, Republique gazeteleri A -
vusturyadaki ask•'rlik harici teşekkül
lerin feshedilmesini Roma'nın Avuı • 
turya ile merkezi Avrupad.aki nüfu • 
zunun inıhitata baş'tarnış ve M. Swıch· 
nig'in şahsi vaziyetinin ve Alman nü
fuzunun kuvvet bulmuş olduğuna de
lil addetmektedirler. 

Eoho de Paris gazetesinde Partinax 
diyor ki : 

«Avusturya, bundan böyle beynel· 
milel planda bir Arman devleti gibi 
hareket etmektedir. M. Ciano, Ber -
lin'e varmak üzeredir. ihtimal zevahiri 

(Devamı 8 inci sayfada) 

NAKİL VASITALARI 

Şuşnig 

ÇOGALTILACAK 

Belediye tarafından 250 
otobüs getirtiliyor 

İstanbul belediyesi şehir dahilinde tramvaylara olan tehacümün önünq 
geçmek üzere esaslı tetkikler yapmaktadır. Bu arada şehrin muhtelif semt .. 
leri için otobüs servisleri vücuda getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bir çok ec
nebi firmalar belediyenin bu kararı üzerine müracaatta bulunmuşlardır. & 
lediye bu firmaların teklifleri üzerinde tetkikler yaptırmaktadır. 

Salahiyettar ,bir makamdan öğrendiğimize göre belediye 250 adet oto • 
büs getirtecelk ve şehirde vesaiti nakliye buhranının tamamen değilse bile 
kısmen önüne bizzat geçmiş olacaktır. 

Balıkçılar ihracat için 
ha~ırlanıyorlar 

İtalya ve Yunanistana bir milyon 200 
bin çift palamut ihraç edilecek 

türlü eziyetler çektirdikten sonra bir Bahk almak üzere limanımızda se- kecektir. Palamuttan sonra torik ihra· 
torba. çim~ntoya ~ 50 - 200 ~ruşa ka • kiz İtalyan balıkçı gemisi ile on kadar catı başlıyacaktır. . 
dar fıyat ıstemesın. 1:1albuki bir torba Yunan balıkçı motörü bulunmakta· Torik, henüz İstanbul cıvarında g5-
çimentonun normal fiyatı, 100 ile 105 d B l eh . • _ _ı_ b" .1.,,r ._ .. nmemekle beraber Sinopta rastlan .. 
T' 110 kuruş arasında değişmektedir ır. un ar ~ umızoen ır mı.,,on ı ru 1 l d .. 
~~ek ki ortada fahit bir ihtikar var~ ki yüz bin çift palamut ve torik ~1~- mıştır. 8 • 10 g~n sonra .stanbu 8 oıı· 
dır. Belediyenin ve diğer alAkldar ma· caklarclar. Havalar lodoelu olduğu ıçın ru akması bek~enmek~edır. .. .. bia 
kamların. ehemıniyetı. d.i.IEkatltr.inl çe- palamut 'ene azahnıttat .• Bu yüzden Geçen senekı bal_ık ~hracı uç yuz 
kiyoruz.. hu ıeml ve motörlerin doLma11 pci- , (Devamı 1 meı uyfada) 
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H e rgün ' Resimli Makale a ln.~an ayağını bağlıyan ziııcir a r--
Sözün Kıs.ı ;ı ---

Türkiyenin muhtaç olduğu 
Şey Zerden biri: 
Ucuz ıenzin! 

·---Yazan: Muhittin Birgcn-

G cçenlerde Paris'de 936 senesi 
otomobil sergisi açıldı. Bu mü

nasebetle Fransanın otomobil sanayii 
meselesi uzun uzun tetkik edildi; gaze
teler bu işlerle yakından ve derinden 
meşgul oldular. Nihayet şu hakikat an
lasıldı ki Fransada otomobil sanayii 930 
se~esindenberi mütemadiyen düşmek
tedir. 9 30 da senevi üç yüz binden fa.ı
la otomobil yapan Fransamn 935 sene
sj imalatı bunun hemen yansına düş
:nüş gibidir. Hatıra gelebilir ki Fransız 
otomobilleri - umumiyetle bizde zan -
nedildiği gibi - fena arabalardır da 
Fransanın satışları ve dolayisile imaıa
tı bundan dolayi düşmüştür. Hakikat 
öyle değildir: Fransız arabalarının A -
merika arabalarına nisbetle fena t:ı -
rafları da vardır, iyi tarafları da. Esa
sen Fransız otomobil imalatı ih
racat için değildir. Bizzat otomobil imal 
eden memleketler kendi mamuliitlaı mı 
d.iğerlerine nazaran himaye ediyorhır 

\fe bwıdan dolayi da o memleketlerde 
Fransızlar araba satamıyorlar; bizzat ' 
imal etmiyen memleketlerde de ekseri
ya Amerikan ve kısmen de Alman ara
baları Fransızlara rekabet ettiklerin -
den Fransızlar gene ihrac edemiyorlar. 
Şu halde Fransız arabası yüzde 90 
Fransa içindir. Demek Fransada olo -
mobil satışları beş sene içinde çok düş
müştür. Zaten bunu bize sade fabrika
ların imalatı değil, Fransa benzin sar -
fiyatı da gösteriyor. Bu hususta neşre
dilen rakkamlar da gösteriyor ki Fran
sada benzin sarfiyatı, araba imaliitın
daki ve araba satışlarındaki tenzil nis
betlerinden de fazla bir nisbette düş -
müştür. 

Niçin? Otomobil fena bir şey mi? 
Halk arasında rağbet neden azaldı? Bu 
suallere cevab olarak varılan yegane 
netice şu oldu: Benzin bahalıdır, Fran
sa için benzin çok bahalıdır! 

O kadar ki, bu mesele etrafında ya
pılan münakaşalardan sonra benzin 
idhal edip satan müesseseler, Frangın 
düşmesine rağmen, Fransa için bir id
halat maddesi olan benzin fiatını bir za
man olsun yeniden çıkarmamaya karar 
verip keyfiyeti ilan ettiler! 

* Fransada bahalıdır diye şikayet edi -
len benzinin litresi müşteriye iki frank 
otuz santime verilir. Bu fiat, frangın es
ki k1yrnetine göre bizim paramızla 

17,50 ve yeni kıymetine göre de 11 - 12 
kuruş eder. Halbuki Türkiyede bir lit
re benzin bize 25 kuruşa satılır. O ben
zin ki bizim limanımıza geldiği zaman 
vapur içindeki fiatı ancak BEŞ kuruş

tur. Aradaki farkları hesab edip gös -
termeğe lüzum hissetmiyorum, siz bu 
rakkamları güzelce mükayese eder, dü.
şiinebilirsiniz. 

Ben otomobil ve hareket meraklısı -
yım. Bilhassa milli iktısatta hareketin 
büyük bir yaratma kuv\·eti olduğuna 
kailim. Bunu okuyucularım, şimdi.ye 
kadar görmüşlerdir. Bir m emlekette in
sanlar ve eşya ne kadar çok hareket e
derlerse ve bir memlekette hareket ne 
kadar ucuz olursa o memlekette iktısa
di inkişaf o kadar kolay olur ve hayat 
o kadar feyiz bulur. 

Bilhassa, Türkiye gibi, bütün e
meklere rağmen demir yolu henüz az 
ve bütün tenzilata rağmen, hala paha
lı olan bir memlekette otomobil hare
ketinin büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Otomobil meraklısı olduğum içirı de 
daima gezdiğim memleketlerde benzin 
fi yatlarını tetkik ederim. Bunun için 
diyebilirim ki benzin fiyatı itibarile 
A \TUpada en pahalı memleket Türkiye
dir. Nisbeten benzini pahalı satan mcm 
leketler arasında Almanya, Fransa, İ
talya, İsviçre vardır. İtalya müstesna 
bu memleketlerin hiç birinde benzinin 
litresi 25 kuruşa satılmaz. Almany~ .. 
ve İsviçred~ litre yirmi _ kuruş ka
dardır. Merkezi A vrupada bizdeki fi
yatın takriben yarısına satılır. Roman
ya gibi, benzini bizzat işlettiği petrol 
kuyularından- istihsal eden memleket
lerdeki ucuzluğu hesaba · katmıyorum. 
A vrupada İtalyadan başka, benzini kıs
men olsun hariçten idha l eden hiç bir 
memleket yoktur ki bizim derecemiz-

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Denizin üzerinde şa -
mandıralar vardır, hava 
ne kadar rüzgarlı, deniz 
ne kadar sert olursa ol -
sun yerlerinden kımtlda

namazlar, çünkü bir zin
cirle denizin dibine bağ
lıdırlar. 

Ek imsiz tarlalarda ot -
lıyan hayvanlar görür -
sünüz, dujdukları istek 
ne kadar kuvvetli olursa 
olsun muayyen bir daire 
içinde kalırlar, çünkü bir 
ağaca bağlıdırlar. 

Tenbellik bu şamandı -
rayı, yahut bu hayvanı 
bağlıyan zincire 1:-..enzer, 
insanın ayağına takılmış

tır, dünyadaki hadiseler 
n:e olursa ·olsun onu kı -
mıldanınaktan meneder. 

Hayatta muvaffak ol -
mak istiyen her şeyden 

· evvel ayaklarındaki bu 
zinciri kesmelidir, öğren
mek., öğrenilen şeyi tat -
bik mevkiine koymak, 
sonra yapılacak iştir. 

r 

LSOZ· 
Artistlerin isimlerini 
Unutturmamak için 
Buldukları çareler 

Gazeteler artistlerin hayatından sık 
s1k bahsederler, hepsinin hiç birine ben 
zemiyen taraflarını anlatırlar, kimi, 
kurbağaya aşıktır. Kimi evinde buka
lon besler. B iz de onların bu garıp 
adetlerini hayretle karşılarız. 

Bir Fransız gazetesi artistlerin bu a
cayip huyları hakkında şu malumatı 
vermektedir:. 

Artistlerin hiç hirinin acayip me
rakları yoktur. Fakat İ$imlerini unut· 
turmamak, kendilerini reklam ettirmek 
için böyle adetler icat ederler. Mesela 
Ramon Novaro rejisörünün.emrile du
varları simsiyah ziftle sıvanmış bir ye
mek odasında yemek yemektedir. Du· 
varlara bisiklet zincirleri a.sılmışttr .. 
Vilyam Bovel evin.de herkesin içinde 
kaybolacağı bir mağara inşa ettirmiş
tir. Doleros Od Riyo , balolara otlarla 
örülmüş el!bise1.erle gdmektedlr. 

lnglllzler kadın polls arıyorlar 
lngilizler ağızlarını tutmuyorlar ve 

çabuk aşık oluyorlar diye kadınları po

ARASINDA J 
ı ·11rncuN BiR FIKRA *I 

Mantık 
Yaz tatiJincle, bir mektep mualH· 

mi Anado1uda seyahat ediyoı·du. 

Günün birinde, bir köyden geçer
ken, köy ihtiyarları, kendisinden bir 
gece orada konaklayıp ta kahvede 
bir müsahabe yapmasını rica etti • 
ler. 

Muallim onları kırmayıp teklifle
rini kabul etti. 

Geceleyin: halk topladı ve mual
lim tabiatin kuruluşu ve muhtelif 
anasırın rolleri hakkında bir hasbı
hale koyuldu. Bir aralık, güneşi an· 
latırken, onun bizden milyonlarca 
kilometre u zakta olduğunu söyle • 
yince, öteden, köylünün biri atıla -
rak: 

- Belki de dediğin doğrudur, 

muallim efendi, amma.. dedi, güneş 
bu kadar bizden uzak olduğu halde, 
ışığı sabah erkenden buraya nasıl 
yetişiyor? Bir de bunu anlat baka
yım! ..,. _____________ ,.. 
Loyd Corcun 
Umumi Harptehi 
Entrikaları 

Kızların evlenmesine 
Yardım eden bir 
Meslek: Telefonculuk 

lngiltered.e telefonculuk mesleği. 
kıiların pek çabuk evlenmesini temin 
ediyormuş. Tutulan bir istatistiğe gö
re her sene 1,200 den fazla telefoncu 
kızın evlendiği sabit olmuştur. Bu se
ne telefon idaresinin bütçesinde her 
sene evlenecek telefoncu kızlara veri· 
lecek hediyeler için h ususi bir fasıl 
bulunmaktadır. Bu hediyeler kızların 
hizmetteki kıdemi nisbetinde verilmek
tedir. Geçen sene bütçede bu tahsisatın 
mik.darı 163.580 Jngiliz lirası idi. Fa • 
kat bu tahsisattan sene içinde ancak 
1 Gl ,000 İngiliz lirası sarfedilmiştir. 
Geçen sene evlenen telefoncu kızların 
sayısı daha çok olduğu halde bütçe 
tahsisatından iki bin lira tasarruf edil~ 
mesinin sebebi telefoncu kızların, veri
lecek hediyenin azına çoğuna bakma • 
dan evlenmelerinden ileri gelmiş6r. 

Yunan Prensi Lehl•tanda · 
seyahat ederk•n 

Y unan prensi Piyer Lehistanda ~e
yahat ederken•Truskavieç'de tevkif e
dilerek casusluk töhıiıetile rnahkemey~ 

Zügürtlüğün keyf i 

E. Talu 

Edebiyatı cedide şairlerinden ~iri• 
nin 1313 Yunan muharebesınd 

intişar eden Serveti Fünun nüshai 
mümtazesinde bir siiri vardır ki, bU 
nun: cTop sustu~ Tüfek sustu .. » di)' 
başlayan bir mısraı bugünlerde boyuna 
zihnimi kurcalıyor. Lakin ben onu b<ı§• 
ka şekilde: 

cFrank düştü .. Liret düştü .. » diye 
tekrarlıvoruın. 

Dostİarım kıt, aşinalarım pek çok· 
tur. Son zamanlarda kime rasilasaIJ'l 
bana dert yanıyor. Aşinalarımı da bd 
münasebetle benim dostluğuma teşne! 
görüyorum. Öyle ya? Dostluk i"ızi.i.ntü• 
lü anlarda kıymet kesbeden bir mata" 
dır. Ayni zamanda hodgfundır da. Bel'I 
dertliyken beni aramazlar da kendile" 
ri derde düşünce peşim sıra ko ~arlar. 

Soruyorlar: 
- Frangın devalüasyonu artık kat• 

idir, değil mi? 
Öyle olmak lazımgelir. Benin1 

f frankla, isterlinle, dolarla .. alı~ verişiırt 
almadığı için, bu mesele ile meşgul da· 
hi olmuyorum. 

- Yahu, ne ömür adamsın? 
- Neden ömür oluyor muşum? 
- Talihlisin, sanki. Ben bu frangın'. 

sukutu yüzünden tam ibeş yüz lira za
rar ettim. 

- Vah, vah! 
- Vah vah ama, ağzından pek• 

gevşek çıkıyor. İşin alayındasın sen! 
- Tabii alayında olacağım. Ben, se· 

nelerdenberi patriğin eşeğiyle hem
bezmi vuslat olup dururken, hangin~ 
hatırımı sordunuz? Sizler frank, liret, 
dolar istif ederken, ben Türk parasmın 
on liralıktan yukarısına aylarca hasret 
çektim. Bugün de sıra sizin oltı\'ersjn. 

Meşhur fıkrayı bilirsiniz: Bekta~i 
fıkarasırun biri, zengin bir tüccar ka
filesinin yanında sığıntı olarak kervan· 
la yola çıkrruş. Çölde, kervan e.<jkıyanın 
taarruzuna uğramış. Tüccarlar, malla
rile canlarını kurtarmak kafgusile eş
kiya ile sav~a girişm~ler. 'Bu esnada, 
uzaktaki bir kayanın gölgesine çöme
len bektaşi rahat r ahat çubuğunu tüt· 
türür ve kavgaya seyirci olurnıu.ş .. 

Sava~ bitmiş .. Eşkiya kaçmış.. Tüc
cardan biri bektaşiye çıkışmış: 

- Utanmadın mı, be? Hem sayem iz
de bedavadan seyahat -eder, h em de bi
ze yardım etmezsin. Yerden bir ta~ ol·· 
sun kapıp ta atamaz mıydın? 

Bektaşi, tacirin yüzüne bakmış ve 
soğukkanlılık la: 
. .......... Yooo! demiş. Bana betelmeğe 

kat'iyyen hakkın yok. Zira ben elli yıl
lık fıkaralığımın keyfini ancak bir bu
gün sürebildim! 

Frank düştü .. Liret düştü .. Bunu el 
oğlu düşünsün; bana ne? Ben de zü· 
ğürtlüğümün keyfini şimdi çıkaraca-

- ı ~ gım. , 

.~, 
verilmiştir. lis hizmetinde kullanmamağa karar Beraber doQan ve berabe r 

Prensin suçu, memnu aske.ri mın - ııtl iki ı vermislerdi, ahiren bu kararlarını boz- u en z er · ' 
takada resim çekmi~ olmaktır. Malike- J ·ı d M" E l' ·ı M n·r d mus\lar, ve 70 tane kadın polis alma - kl T ngı tere e ıs mi ı ı e is n oo 

Loyt Corç ölümünün ya aşmış ol- me, kendisinin prens olduğuna bir 
ğa karar vermişlerdir. imtihana 250 iki ikiz hemşire imişler ve beraberce 61 
kadın iştirak etmiştir. Bunların her bi- duğuna kanaat getirdiği için, büyük türHi inanmamış, ve nihayet prens güç y~ına kadar yaşamışlar, şimdiye ka _ 

h t · d· ~ · t "k l ·h t 1 bela kendisini tanıtrnag~ a muvaffak .o· d b k ı k ı rine bütün konforu haiz odalar verile- arp e çevır ıgı en rı a arı a ıra 0 a- ar İr ere o sun avga etmemiş er, 
cektir. rak yazmak istemiş ve altı ciltlik müs- larak hapishaneye düşmekten _kurtul~ birbirlerinden uzun müddet ayrılmış -

veddeleri tabiine vermiştir. Loyt Corç muştur. larsa da tekrar buluşarak çok iyi bir 
Yemeklerini kendileri pişirecekler - l l d G 1 d b 

altı cirlde tam 2000 kelime yazmıştır. Soğukfan ·uyupn kırlangıçlar ıayat yaşamış ar ır. eçen er e e -
dir. V ~ _ :ı kr b"ld. ·ı· raberce sinemaya gitmişler, dö.nü şte " ingiltere polis müdürlüğü kadın po- Hakkı telifi kelime üzerine alacağı için eneai ten ı m ıyor: 

1 Soğuktan uyuşmuş bir hale gelmiş Mis Wood yemek yer yemez olduğa 
}islerinde şu şartların tahakkukunu is- e ine hayli büyük mikdarda para geçe- yere yıkılmıs, ve ölmüs,, bir kaç dakika 

olan binlerce kırlangıç Viyana'dan 
temektedir. cektir: buraya gelmiştir. Bunlara yem veril • evvel güle oynıya şakalaştığı kardeşinl 

1 - Güzel olmak, b b h ı d k Bu .eseri. yazarken çok yoruldug-u b b k 1 öyle cansız ir cisim a İn e görere '> S · ı· 1 k rnı"s ısıtılmıs ve sonra ser est ıra l -
- - evım 1 0 ma • ·' · fena halde müteessir olan kardesi de o· 
:ı _ Sür'ati intikal sahibi olmak ve için doktoı:lar kendisine üç ay istira- mıstır. Kırlangıçlar, sıcak memleket -

raya yıkılmış ve o da ruhunu teslim et-
b.lh k kl ·s olmak 1-rat vermis.lerdir. lere dog~ru havalantnı~lardır. · ı assa er e eşmemı. · · T miştir. iki kardeş beraber doğmuşlaı 
========-=====-===-=;===~==~=====~!:::~~:=:~~===~::================ , ve beraber ölmüşlerdir. r 

İSTER İN 1AN İN ANMA! İSTER 
Fransız gazetelerinden birinin İstanbul · m uhabirine remizin 1933 şarabından doldurtmuştu. Fransız gazeteci 

dün bir azizlik yapıldı. Bu zatın zayıf bir damarı vardır. bu şaraplardan içince: 
bir damla ~arap içti mi hangi memleketin malı ve hangi _ GördünLiz mü bu sarabı Türkiyede bulamazsınız. 
sene mahsulü olduğunu söyler, fırsat: buldukça da Fransız 

912 
ah 

1 
.. d .. d" b. - d 

0 
b · 1 d - "dd. d m su u ur 1ye agır ı. zaman şara m şıse ere 

şarabının üzerine şarap bulunma ıgı_nı ı ıa e er. . ' .• . . · 
Dün bu gazeteciye bir Türk dostu bir ziyafet vermiş, ı doldurulmasında hazır bulunmuş olan dıger mısafırler de 

bu ziyafette de eski Fransız şarap şişelerine inhisar ida - hep birlikte gülmiye koyuldular. 

i~ 1 l:M iNAN iSTER .İNANMA t 

GUnde on sanlyo mesai 
Londra üniversitesi profesörlerindeı. 

T avistock bir makale yazarak dünya
da insanların ça 1nması hakkındaki fi
kirlerini !bildirmiştir. Tavistock" a na • 
zaran dünyadaki insanların pek çoğu 
çalışmamaktadır. Eğer bütün insanlar 
çalıştırı lacak olurlarsa herkesin mü
reffeh bir hayat yaşaması için günde 
on saniyelik b.ir mesai k ifavet edecek~ 

L----------------------------------------...J tir. 



12 Bicincitetrin Sayfa 3 

MADRİD ZİNDAN Gi Bi 
Haftada bir fikir ve politika 

Ankara Kültü;
merkezi 

Ankara, 8 (Birincite~rin) 

A nkara 920 denberi Türkiyenin 

E 
• Değiştirilemiyen iki sefir 
•Milli sosyalizm ve 

İhtililcilerle hükômet kuvvetleri 
arasında mücadele tekrar şiddetlendi 

siyaset merkezidir. Yeni siyaset 
tarihi, yeni politika karakterleri ile bir
likte gürbüzleşti. Bugün artık Ankara 
siyaseti, dünya politika merkezleri a -
rasında bir kutubdur. Londra, Berlin, 
Roma, Moskova gibi dünyada bir de 
Ankara tipi yardır. 

Komünizm 
• İngiliz amele partisinde 

I
• talyanın Londra sefiri Sinyör 

Grandinin sıhhi ahvali bozulmuş. 

Paris, 11 (Hususi) - ispanyada 
Garpışmalar son günlerde gene şiddetli 
~ safhaya girmiştir. Madrid etrafın· 
da amansız bir muharebenin pek yakın 
blduğu anlaşılmaktadır. General Fran-
1'o kuvvetleri bütün hazırlıklarını ik -
ınal etmiştir. Bu/ ünlerde harekat kat'i 
8 llL • • 
aJJnasına gırecektir. 

Havas ajansının Madrid'den bildir· 
· d!ğine göre San Martin ile Valdeigle
sıas etrafındaki muharebelerde asiler 
Yüzlerce adam kaybettikleri gibi Na· 
valperal'da da elli kadar telefat ver ~ 
nıişlerdir. 

Oviedo'dan bildirildiğine göre hü • 
kumetciler son asi tehassungahlarını 
Çe\'irnıekte devam ediyorlar. Bunlar 
~rter kasabasını işgal eylemişler ve a· 
,81lere yüz kadar telefat verdirmisler • 
dir. ' 

. Barselon'dan gelen haberlere göre 
~e hükumet (kuv\'etleri Huesca civarın
da asilerin mukabil taarruzunu def' e 
~uvaffak olduktan sonra bu şehre 
arşı kat'i taarruza geçmişlerdir. 

Madrid' de fevkalade tedbirler 

hava taarruzu tehlikesine k~ı alın -
mıs olan tedbirlerin tamamı tamamına 
tatbikını emretmiştir. Bütün lokanta
kahve ve temaşa yerleri kapatılmıştır. 
Sokaklar zindan gibidir. Saat yirmi 
üçten sonra sokaklarda ancak ,resmi 
kontrol arabalarile bazı mütehassıs iş
ciler ve hususi müsaadeyi haiz gazete· 
ciler dolaşabilmektedir. 

lhtililcilerin umumi karargahı 
Burgos, 11 (A.A.) - Havas mu -

habirinin bildirdiğine göre, general 
F ranko umumi karargahını Salaman· 

ca'ya nakletmiştir. 
Şimal ve cenub orduları Cebreros' da 

iltisak peyda etmeğe muvaffak olduk
larından garb cephesi şimdi şimalden 
cenuba düz bir hat olarak uzanmak -

tadır. 
Sokak muharebeleri 

Oviedo, 11 (A.A.) - Asturies ma· 
den amelesi, Amerique mevkiini işgal 
etmişlerdir. Ve orada bir çok evleri 

dinamit!lemişlerdir. 
Asiler, yakında büyük kilise civa • 

rında kıslalarda silah fabrikasında ta -
hassün ~tmek mecburiyetinde kala ~ 

caklardır. Bu yeni siyaset Ye idare merkezi sa-
Sokak muhar hel · . ·t l ·· 1 1 dece bir politikanın değil, bir yem me-

İklimi daha müsait bir yere nekletmck 
ıstiyor. Buna mukabil İngilterenin Ro
ma sefiri Sir Erik Drummond da va -
zifcsinden ayrılmak üzeredir. Fakat her 
ıki sefirin mensup olduğu devletler bu 
tebeddülü yapamıyorlar. Çünkü: 

e erı, mı ra yoz er e d . . b. d.. .. .. .. .. d 
mücehhez hl ob·ıı l l enıyetın, ve ır unya goruşunun e 

zır ı otom ı er e yapı • · · d · · b 
m kt d H .. k" k l . b ortasındadır. Yenı bır me enıyetm ay-

a . a ı~. u umet uvvet erı u oto· rağı halinde göze çarpan merkezler: 
mobıtlerın arka.3ından giderek asilerin ı _ Yüksek tahsil unsurlarını 
evlerine dinamit koymaktadırlar. 2 - İdare hayalına girecek' ele - İtalya imparatorluk olmuştur. Lon

draya gidecek yeni İtalyan sefirinin ili
matnamesinde İtalyan kral ve imp·ırn-

Hükumet kuvvetleri kumandanlığı, manları kendi çevrelerine toplamakta • 
bii'tün yolları kesmiş olduğundan asile- dırlar. * torunun mührü bulunacak. Halbuki İn-
rin takviye kıtaatı almaları - bu bapta 
sarfetmekte oldukları gayretlere rağ • 
men - gitgide müşkülleşmektedir. 

* 
Burgos, 11 - Ovila cephesinde ge· 

neral Vatero kuvvetleri mühim bir sev~ 
külceyş noktası olan Cebreros'u işgal 
etmişlerdir. Na3yonalist tayyareler ye· 
niden Madrid ile Aranyuze arasındaki 
demir yolunu ve Madrid'den T oledo 
cephesine gönderilen asker kollarını 
bomlbardıman etmi~lerdir. Valencia i· 
le Madrid arasındaki demir yolu kesil-
mişıtir. 

Molotof ispanya sefirile götü!tÜ 

Moskova, 11 (A.A.) - Halk ko • 
miserleri heyeti reisi Molotof İspanya 
Büyük elçisi Pa3cuayı kabul etmi)> ve 
.şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Ankara, yüksek tahsil gençliğinin giltcre ne Habeşistanın ilhakını, ııc de 
mühim bir kısmını şehir sakinleri ara- İtalyan imparatorluğunun ilanını tanı
sına sokmuştur. mamıştır. Bu sebeple yeni sefirin iti -

Geçen sene tarih, dil, edebiyat fakül- matnamesini bu şeklile kabul edemi -
tesi Ankarada açıldı, Gazi terbiye enı:;- yeceği gibi İtalyanın da, sefirine, baş
titüsü, gitgide daha geniş bir gençlik ka şekilde bir itimatname \'erme.si 
zümresini kanamaktadır. mümkün değil. Şu hale göre ve ahval 

Hukuk, Orman, Baytar, Ziraat Fa _ böyle de,·am edecek olursa her iki se
külteleri Ankarada epey bir tarihe ma- fir kaydi hayat şartile vazifelerinde ka-
liktie. lacaklar, demektir. 

Mülkiye mektebi kısa bir zaman son- * 
ra açılacaktır. •Milli sosyalizm ile komünizmin nıü-

Harbiye mektebi iki haftadır Anka- Milli cadele sahaları 
ranın yeni genç simalarını barındır - sosyallzrn d e m o k r a s i -
maktadır. v• kornUnJzm dir. Milli sosy'°'. _ 

. Madrid, 11 (A.·A.) Hükumet 
~~=====================:======================================================== 

'lnoiltere ile lrlanda arasmdaki son Filistinde grev 
Bugün bitiyor 

Ankara bu \'asfile artık politika mer- lizme göre demokrasinin müsamaha -
kezi yanında kültür merkezini de bes- sıdır ki cemiyeti harabiye sürükEyen 
lemcğe başlamıştır. kuvvetlerin. nemalanmasını mümkün 

Ankara. genç enerjili bir politikanın kılar \'C demokrat bir rejimin tabii ne
bayrağı olduğu kadar genç bir kültürün ticesi komünizmdir. Binaenaleyh bir 
de ifadesidir. cemiyet inzibat altına alınmalıdır ki 

Bu, Ankaranın bünyesinde bir d~- bu nevi harabiden sakınılmak mi.i.m -
ğişmenin ifadesidir. Vilayet merkezi kün olsun.» 

bağlar ortadan kaldınlıyor 
'(eni kanunu esasi ile umumi valilik ilga edilecek, 

yerine serbest devlet reisliği ikame olunacak 
· · londra, 11 (A.A.) _ Sunday Dis- yüksek muhafızı olan serbest devlet 
p~~(jha'a göre M. de Valeranın önü • reisi kaim olacaktır. Riyaset makamı -
tlluz<lek· d' d. v. • na, gözündeki arıza dolayisile hisset • 1 ı ay iç.inde tev ı e ecegı yenı 
rland k b 1· 1 mekte oldugw u endişeler artmadığı ta.k-d . a. anunu esasisi, ser est r an • l k 

l> a ~ ılle lngiltere krallığı arasındaki son dirde bizzat M. de Valera ge ece tir· 
ag ar d k M. de Valera çekilmeğe mecburiyet 

ı a ortadan kaldıraca tır. 
Yeni k " 

1
.. .. hissettiO;i takdirde kendisine hükumet k anunu esası, va ıı umumı ma- e· 

ta atnını ilga edecek ve onun yerine va- riyasetinde şimdiki sanayi ve ticaret 
11.<:laşla:rın hükümranlık hukukunun nazırı M. Benass halef olacaktır. 

Avusturyada 
tevkifler başladı 

liitlerci fırkasını kurmak 
isteyenler yakalandı 

· l>il~İYana, 11 (A.A.) - lnsbuck'dan 
dıriliyor: 

d 48 na:zi, Tirol Hitlerci fırkasını yeni· 
den teşkit etmeğe kalkmış oldukların • t;n dolayı teVkif edilmişlerdir. Bu tev
v1 ler, 11 temmuz tarihli Alman-A • 
U~turya itilafındanberi nasyonal sos· 

hh 1 k·ft· st er arasın.da yapılan ilk tev 1 ır · 
f), . 

ena Starhemberg'in beyannaınesı 

tb Viyana, 11 (A.A.) - Heimats • 
Le llt~ teşkilatı, dün prens Starhem • 
d rg ~n . riyasetinde bir ko~gre ak • 
et?nıştır. Kongrenin hıtamından 

t:ı:ns bir beyanname neşrederek. teş· 
r 1 ~t nıensublarını teskilatın feshı ka· 
arına uygun davran~ağa ve hükumet 
~eıtnurlarına karşı hiç bir vechile ~u
ra"ernet göstermemeğe davet etmış -
it v·ı... d l me-tld 1 \\.Yetlerdeki şubeler~ e ayn 

e talımat gönderilmiştır. 

Ankaradan, hükumet ve ı:nedeniyet Alman Cumhurreisi Her Hitlerin son 
merkezi Ankaraya geçişin en göze nutku vaziyeti böyle tasrih ediyoı· ve 

Kudüs, 11 (A.A.) - 175 günden· çarpan hususiyeti bundan başka bir şey bugün komünizm ile, nasyonal sosya -
beri devam etmekte olan Arab grevi, olamazdı. lizmi karşılaştıran sebepleri işte böyle 

pazartesi sabahı 30na erecektir. * izah eyliyor. 
Endiseler Ankaranm kültür merkezi oluşu, * 

Londra, 11 (A.A.) _ Filistinde u- Türkiye münevverlerine ve memleket İngiliz efkarı umumiyesinin uzun 
mumi grevin nihayeti mün~sebetile çocuklann:ı yeni bi~·v~·uhun aşıla~ması l laınan tereddüt 

k 
't . ·r A b k b·ı 1 . manasını ıfade ettıgı kadar, sıyaset lnglllz amele içinde bocalama • 

grev omı esı ı e ra a ı e en ara- k . . d k··ı ·· ı·· ·· k 
nd 

.. h. .. k I l k mer ezının e u turu ve yukse sevi- partisinde s.ıdır ki bugünku" 
sı a mu ım muza ere er yapıma ta- 1. . • . . . 

1
. .

1
. l . . F·ı· . d k. ye ı ınsan efkarı umumıyesını temsil ayrıhk Ingilterenin sı _ 

dır. ngı ız gazete erının ı ıstın e ı etmesine sebeb olacaktır. h b l d nikb l meylllerl kıntılı bir duru -
mu a ir erinin gfüter iği · in iğe Bu karsılıklı tesir yeni bir medeni· ma düşmesini do-
rağmen çok iyi müsellah bulunan A- yet kurm~k isteyen' bir sosyete için i· ğurmuştur. Amele partisi, İngiltercde 
rab kabilelerinin, komite ve Arab kral- kinci plana terkedilemiyecek bir vazi - büyük rol oynıyan siyasi bir mücsse -
larının talebini is'af edecekleri şüphe- yettir. sedir. Bu müessese, dünya sulhunun 
lidi~-. Yeni kurulmuş bir rejimin kendini temini kadar İngilterenin sel5.metini dt: 

Pariste tayyarelere 
Karşı müdafaa 
Talimleri yapılacak 
Paris, 11 (A.A.) - Tayyareleer 

karşı müdafaa talimleri, 16 teşriniev· 
velde yapılacak ve talimler esnasında 
bütün ışıklar sönecektir. Parisin yet
miş düdüğü birden ötmeğe başlıyacak
tır. Tarassut tayyareleri, manevraları 
kontrol edecektir. 

Saat 21.15 ile 21.30 arasında mü • 
nakalat tatil edilecektir. Manevralar, 
bomba taklidi bazı şeyler atılmak ve 
buna karsı tahföiye ekipleri tarafın • 
dan tahaifüz faaliyeti göstermek su -
retiyle sona erecektir. 

Hükumet, hava taarruzlarına karşı 
memleketin selametini temin için bü _ 
yük bir gayret 3arfetmiştir. -
Trakyada batakiıklar kurutuluyor 

Edirne, 11 (A.A.) - Bütün Trak· 
yada göçmenlerin sağlık durumu iyi -
dir. Sıtma mücadele teşkilatı Edirnede 
ve Trakyanın diğer vilayetlerinde bü • 
tün hızı ile ve tam kadro ile çalışmak • 
tadtr. Bu kadro gelecek sene artacak ve 
mücadele yıllarca devam edecektir. 
Bir çok yerlerde .Patak.tıklar kurutulu
yor, ve ced.veller açılıyor, köy yolları 
ve köprüler de islah ediliyor. 

Sovyet .. Japon petrol anlaşması 
Mm;kova, 11 (A.A.) - Sakalin a

dasındaki petrol imtiyazına ait 19:fö 
Sovyet - Japon muahedesini 5 sene 
temdit eden bir anlasma imzalanmıs
tır. Muahede 1!):~6 kanunu(wvelind.e 
bitiyordu. Yeni an.laşınada Sovyetler 
Birliği ve Sovyet l~in.e mahsus deği
şiklikler vardır. 

temsil edecek, hakiın gibi, zabit gibi, mtiştcrek di.inya emniyetinin tesisinde 
mülkiye amiri gibi, hoca gibi unsurları görmüş ve bütün inancını Milletler 
kendi havası içinde beslemesi, ruhlarını Cemiyetine vermişti. Bu cemiyetin ma 
kendi inşa tarzına göre kurması tabii - lum fiyaskosu üzerine, İngiliz efkarı, 
dir. İngiliz emniyetinin gene İngiliz silah~ 

Yeni bir rejimin harekete geçtiği, larile temin olunabileceğini anladt. 
kaynadığı, coştuğu yerde yüksek tahsil Bundan ötürüdür ki bugünkü Baldvih 
gençliği yepyeni bir psikoloji kazana- hükumeti, bütün milli kaynaklara baş 
caktır. vurarak bir an evvel memleketi silah 

Binaların, olduğu şehirlerin de in- landırmak salahiyetini aldı. Buna ra'1-
sanlara hükmeden, insanları değiştiren men, İngiliz amele efkarının bir kıs . 
bir ruhu vardır. Bu ruhun tezahürünü mı, bu müsamahaya, mevcut zaruret
bilhassa şehirlerin efkarı umumiyele- ler karşısında yanaşmıştır, ve bu va -
rinde görmek mümkündür. 2liyctten memnun değildir. Fakat mcm~ 

Kaliteli unsurlar tarafından terkib nuniyetsizliğini göstermek için de, or
edilmiş olan bir «efkarı umumiye» ha- tada vesile yoktur. Çünkü silcihlö.nma
talardan, hassasiyet coşkunluğundan nın bir zaruret olduğu berveçhi pcşirı 
kendini kurtarabilir. kabul edilmiştir. Bundan ötürü ahiren 

Yüksek seviyeli bir kalabalıktan çı- Ed.inburgda toplanan İngiliz ::ımcl~ 
kacak «opinion» inkılab merkezinin fi- partisi konferansı. hükumetin emniyet 
kirlerini de opinionlaştıracaktır. siyasetini taS\'İP ederek kapanmış ise 

Sadri Ertem de partinin muhtelif unsurları nrasın

ihtısat ve Maliye 
V ehilleri Siirtte 
Siirt, 11 (A.A.) - lktısat Vekili 

Celal Bayar ve Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı Siirde gelmişler ve şehri gezerek 
bazı izahat almışlardır. 

Diplomatlar Cenevreyi 
terkettiler 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Muhtelif 
heyetler azasından burada kalmıl o· 
!anların kaffesi, dün akşam ve bu sa· 
hah hareket etmişlerdir. Yalnız M. Lit
vinof muvakkaten kalmıştır. 

Sarkonun cenaze merasimi • 
Paris, 11 (Hususi) - lzlanda sa • 

hillerinde kaybolan Purkuvapa gemi
sinde boğulan kaşif Şarko ve arkadaş
larının cenaze merasimi bugün yapıl· 
mıştır. 

da tam bir fikir ahengi olmadığı d~ 
göze çarpmıştır. Binnetice, fırkada, bir 
ayrılık hareketi olursa, buna hay .. , 
ret etmemek Iazımgelir. 

Selim Ragıp 

Yunanistanın mali 
Ve ilıtısadi vaziyeti 
Atina, 11 {Hususi) - Başvekil 

Metaksas'ın riyasetinde aktedilen bir 
toplantıda Yunanistanın mali ve iktı· 
sadi vaziyeti görü~ülmüştür. Toplan· 
tıda Maliye Vekili ile Müsteşarı ve 

Devlet Bankası Umum Direktörü de 
bulunmuşlardır. 

~~~-~~~~~-

lzmirde üzüm satışları 
lzınir, 11 (A.A.) - Bu hafta için· 

de borsada altı kuruştan 22 kuruşa ka'
dar :G!12!l çuval üzüın ve altı kuruştan 
10 kuruşa kadar J:J 12.t çuval incir sa• 

tılmıştır. 



SO N POS TA 

ŞIBİ B BABIBLEBİ 
Cürmü meşhud 
Kanunundan 
S onra ... 
Adliye kadros~nda ilave 

ye.r•'tp yapılmıyacağı 
ancak 10 gün sonra 

belli olacak 

Denizyollarında 
yeni tarife 

Ban Karadeniz iskelelerine 
doğru posta yapılacak 

DenizyolJan İdarcei Karadeniz se
ferleri için bu ayın on beşinden itiba
ren tatbik edilmek üzere yeni hır tari
f~ h~ı.rla.mıştır. Tarife bir çok yeni-

Bu gıl 
Orta mekteplere 
Tehacüm f azla 

llkmekteplerde ·olduğu gibi 
orta mekteplerde de çifte 

tedrisat yaptırılması 
düşünülüyor 

. ~ürmü metıfıud kanununun bir teş- lılderı ~tıva etme~tcdir. Bazı va.pur
rmıevvelden iti>aren tarpi:lca ba la _ ]ar az ıskelclere ugratılmak surctile ş_ehrimizdeki ortamekteplere kay • 

DOKTORLARIN 

... 

~a~n üzerine mahkeme1erde işle: ço- ;~lcuların deni~e .kalma saatleri kı- dedılen talebe mikdarı geçen yıllara 
gat~ış bulunmaktadır. Buna mukabil a tılmış, . mufıtelıf iskeleler için direkt naz_:ıran pek fazladır. Bu yıl İstanbul- • . a~lıye kadrosunda bugüne kadar hiç postala..' ıhdas edilerek ekspres posta· da O ortamektcb açılmıf olmasına rağ- , llİAfir ılolderlu Büyilada iskelesinde bır değişiklik ve ilii ve yapılmamıştır. lan. ç_ogal~lmıştır · Yeni tarifeye yolcu- men gene bir çok mekteblerdeki sınıf- Balkan T ıb Haftıuı münMebeb1e ,.t.rimizde toplanmıf Lulunan Yu 

lstanbul müddeium umiliği kadro • !ar ıçın dıgcr bazı kolaylıklar da ilôve o lara haddi Wz.ıımisindcn çok fazla ta· la.v' Yunan _ve .Rumen ~~ktorlan ~~~ sa!;ah Akay idaresinin bir vap~rile 
•u.nda bu!u~~ yirmi altı müddeiumu· lunmuştur. . lehe kaydedılmiştir. Bu çokluk karıı • yuk~~!a gıtmıfl~r ve ogl~. yerncgını Yat Klübünde yemiılerdir. 
~ı muavınının hemen hepsi yeni va • . ':1Wl~nya ıle lstanlml arasındaki sında ne talebeler muallimin takririn· • Buyukadada bir tcnczzuh yapan doktorlar ayriı vapurla Yalovaya 
2'.fder~ dağılmıftır. Aynı fekilde ye • tıcarı ""'."'.~bet gözönünde bulundu- den l~yıkile istifade ebnekte, ne de ugr~ıfl.ar ve ka~lıcaları gczmitlerdir. 
nidcn ıhdas edilen mahkemelere elde rularak ıkı ıekde arasında iıleyen va· muallım talebeleri ile ayn ayrı meıgul Mısafırler bugun Yalovadan Bursaya gideceklerdir. 

mevcud memur ve müstahdem kadro- p~rl~rm azaltılmamasına karar veril- olmak fırsatım elde edebilmektedir 
aundan tevziat yapılmıştır. mıştır. Mudanya He İetanhul arasında Alakadar makamlar bu tehacümün ö: p o M p E i'mn s o N G o N l ER 1 Bu itibarla yeniden müddeiumumi 11.k. sık vapur acferlerine gene eskisi nüne geçmek ve sınıflardaki talebe 
muavinleriJe memur ve müstahdemlere ııhı devam dilecelttir. mikdarını indirmek için yeniden bir 
ihtiyaç görülmektedir. Fakat kadroda 2 çok şubeler açmış ise de iatenilen ne _ 
ilave yapılıp yapılmıyacağı on gün 4 Saatte tice gcn.e elae edilememiştir. ı••••••••••lllmlll~ 
soma kanunun tatbikatından alına _ 37 Vak'a Maarıf Müdürlüğü vaziyeti Maarif G 1 Z L 1 VE S 1 K A 
cak neticeden sonra belli olacakbr V ekalotine arzetmiştir. ( 2 eme B U R I! A U ) 

l.tanbul adliyeeinde cürmü me.İıud Son 24 oaat zarfında tehrimizde ku- Söylendiğine göre ortamekteblerde Böytlk bir ilim ... 1_• lar ı Y ı d ·ık f~salsiz bir muvaffakıyet 
v~~ a . i e yalnız müddeiumumi m ua- ı mar • yara ama .. ve dövme ile otomobil ~ .1 '."ekteplerin bazılarında olduğu !?J111 r• ıtlmr 1 

vınlerınden Hikmet Sone] meşgul ol- ~ı .olmak uzere 37 vak'a tesbi e- gıbı çıfıe tedrisat yaptırılacaktır. Yani JEAN MURlff·VERA KORENE 
mak.tadır. dılmıştır. Bunların ~nde göze çar _ mektebin bir kısım talebesi öğleden JEAN GALLANO 

Halbuki bu vazifeye üç müddeiu • panlar ıunlardlT. evvel ve diğer bir kısım talebesi de öğ- • JEAN MAX 
mu mi muavini daha verilmesi zaruri * F atifıte oturan arabacı Sırrı ile leden sonra derslere devam edebile - G I 
görülmektedir. Bu suretle muavinler Galatada oturan hamal Ahmet arasın· ceklerdir. arso n ar cemiyeti toplantlSI 
nöl>ctle vazife yapacaklardır. da yük ".üklcmek yüzünden kavga çık· Garsonlar Cemiyeti umumi hey'etô 

Bundan hafi<• kanunun tatbikı üze- mış. netıcede Sımdan dayak yiyen ha- Yeni ecne bi profesörlerı yakında fevkalidc bir toplantı yapa-
rine lstanbulda yeniden ihdas edilen '..""' Ahmet Sırrıyı bıçakla ıol baca • Üniverııitede münhol bulunan ! caktır: Bu toplantıda Ticaret Odam 
mahkemelere tiyin olunan memurlar· gından yaralamıştır. Her iki suçlu da kürsüye yeniden 4 ecnebi profesör tarafından bütçelerinde yapılan tadi
dan açık kalan yerlere şimdiye kadar yakalanmıştn · davet edilmişti. Bunlardan Aberbah liıt etrafında göriifülecektir. Cemiyet, 
yenülen bir t&yin yapılmamıştır. Bir * Galatada Serçe eokağında 11 nu· ile Parejas gelmiı ve derslere başla,- Odanın kendi bütçelerinde tadilit yap
müddet bu fekilde idare edildikten maralı evde oturan eabıkalılardan Ha- mışlardır. masını salahiyeti haricinde buhnakıa.. 
sonra buralara Adliye Vekaletinde ça- sanın evinde şüphe üzerine zabıta ta- Münhal bulunan felsefe tarihi kür- dır. Ayrıca Ticaret Odasına bu mcae
lışan bazı memurların ııetirilmesi muh- r_afından arafllrma yapıhnıı, evin giz· süsüne de lsveçte bulunan Alman le etrafında itiruda bulunan cemiye-
tcmclclir. h bazı yerlerinde ÜÇ paket eroin mey- profesörlerinden Aster davet edilmiş- t~~. dilekleri Odanın hukuk müşavir-

Dün mabkUm olanlar dana çıkarılmıştır. tir. Aster ile üniversite arasında mu- lıgı tarafından tetkik edilmişt'ir. Bu 

Cürmü mcıfıud mahkemeleri dün Suçlu Hasan ve metresi Zeyneb ya· haberat devam etmektedir. Bir aya tetki~te cemiyetin habız olduğu ka-
de tehirde tetl>it edilen muhtelif cür • kalanarak tah1<ikata h<ı\ılanmıfllr. kadar Asterin ıdırimize gelerek ders· naatıne varılmı,tır. Fevkaliıde toplan-
mü meŞhud vak'alarının muhakemele- * Zeytinburnu demir eşya fabrika- lere baflaması muhtemeldir. tıda bütçe etrafında şimdiye kadar ya· 
rini yapmıştır. Muhakemeler ve neti • sında tornaolık yapan Abbas maki • pılanlar baştan •fBİıl görüşülecek ve 
celerini aşağıya yazıyoruz: nede teneke kestiği esnada elini ma _ L. U Müd I .... kararlar alınacaktır. Zabıtaya hakaret iddiasile eürmü kineye kaptırmış ve bir parmağı yara- ıman mum Ur UgUnUn Ç ---------mcşhud yapılarak ıo şalıidle birlikte lan~ıştır. Yaralı Abbao tedavi için Er- yeni binası öp istasyonları 
mahkemeye ııctirilen banka memur • menı hastanesine nakledihniştir. Liman Umum Müdürlüğünün Gala- Bir müddet evvel belediye tarafın • 
!arından Feridin muhakemesine Be • M tadaki Merkez Rıhtım Hanına nakli et- dan getirtilen iki çöp kamyonu tecrü • 
yoğlu üçüncü sulh cezada başlanmış· üzeler idaresi yeni bir bina rafındaki hazırlıklara devam edilmek- heleri iyi netice verdiğinden yeniden 
tır. Dava ealiılıiyet harici görüldüğün- yaptırıyor tedir. Hazırlıkiar bir müddet daha de. rn kamyon alınmıştır. Şimdi 18 e ib-
den lstanbul aeliye üçüncü cezaya gön- Cüftıanede saray içinde darplıane • vam edeceğinden nakil işi ancak J 9:17 l~ğ edilen bu arabalar ihtiyac nisbe • 
derilmiştir. nin karşısındaki amada müzeler idaresi yılı bafına doğru kabil olabilecektir. tın.le ~rttırıl~ış olacaktır. 

Burada geç vakte kadar devam eden tarafından geçen yıl bir kimya IBbo • Merkez Rıhtım Hanında bulunan kira- . Şehır dahılınde toplattırılan çöple -
mulıakeme neticesinde Feridin z.ııbıta· ratuarı yaptırılmıştı. Şimdi müzeler i- cıların hanı terketmeleri de ancak bu rın ?epo ettir'.lm<;ıi için de belediye 
ya hakareti teabit edilemeyip ve fakat daresi bu .binanın yanında b' müddet zarfında kabil olabilecektir. şehrın mu'htelıf yerlerinde çöp istas -ır l .. d . 
umumun istirahatını ..,Jbedecek ve re· de fotoğraf sergi ve atölyesi ve mu • yon an ''ucu. e getirecektir. Bu istas-
zalet çıkaracak derecede sarhoş oldu • laj dairesi yaptırmayı kararlaştırmıı Çorap hırsızı yonları~ pr.o~cMleriWikmal edilmiş ve j.: 

ğu şiılıidlerin ,ahadeti ile sabit oldu • ve pliınlarını da hazırlamaya batla • Sabıkalılardan Artin, Mahmutpa • ~a'. m~şavırı . agner tarafından ğundan 1 lira hafif para cezasına ve mıştır. d k" d'.kk'" 1 d h' . d .. 'f eşıflerı yapılmıştır. Yakında inşaata ~I\ şa a ı u an ar an ırın en uç çı t b l k .. . . fıv kuruş da mahkeme masarifini ö • Maarif Vekilleti mezklır binalara çorab çaldığından Sultanahmet ikinci • ~!..'.'.'.?.'.."."....':zere ihalesı ~a~~ 
demeye mahlı:.um cdilmiştfr. sarfcdilecek t.ahsisah gönderir gönder- sulh ceza mahkemesi kararile 7 ay 

Açıkcözlülüiün ikiheti mez derhal ınşaata bqlanacaktır. hapse ve 7 ay da emniyeti umumiye 
35 yaŞ!arında İzmirli lbrahim ismin- A k d; nezareti altında bulundurulmağa mah-

dc biri dün TahtakaJe Karakol soka • ~ a şınm paltosunu çalmış k\ım edilmiştİT. 
ğmda balıkcı Hasanın dükkanına gi _ Usküdarlı Süleyman isminde biri r--·-- - - --- ----
detck 2 bahir. almıı ve dükkiın sahibi- arkadqı Kemalin eve ııötürmek üzere r iJbef Pi -, 
ne: v~rdiği ı;>altoyu satarak parasını yedi- ~ 1 

«- Liranın üstünü ver!.» diyerek ğınden Üsküdar asltye ceza mahkc - ' czaneler 
!)()kuruş daha alıp lirayı vermeden sa- mesi tarafından 20 gün hapse. 16 lira Ba ıecekl Dibetçi ecunelu .. nıardar: 
vuşmak istemif, cürmü m~hud yapı- ~ra c~~~ın~. ma~kum edilmiştir. İstanbul cihetilMluiler: 
)arak mahkemeye verilmiştir. 11 de kav --1 bek ...... O•.• .. .._ Aksarayda: (Şeref) . Alemdarda: (Ab -

D.. r .. .. .. th un -rwan cı sman ve dülkadir). Bakırköyunde : (Hilal). Be -
un as ıye uçuncu su cezada ya- •eriki Mustafanın m--Lak ı · ·· 

la d 1 
Y lK1 eme erı cur yazıt.ta: (Asador Vahram) . Emlnonün-

pı n urUfma neticesinde brahimin mü m .. •hud - L '- · d ) -h' edil . l -Y manAemesm c yapı mış de: (Salih Necati) . enerde: <Hüsamed _ 

•.uçu ~es ıt mıf ~e a~ hapsine, 16 tahidlerin üadelerile suç sabit oldu : din} . Karagümrukte: <Keman. Küçüt-

ltra agır para cezaeıle 6 lıra m.hkeme w d Os r: 1 O ·· . U .

6 

. ~-L gun an manın ,) ay gun hapsıne pazarda: <Neca ). Samatyada: (Teofi _ 

masarı nı uoemeye mahkum edilerek · t' .. ,_! _L· l ' ı > a..h ı ı d «dlal tev\if ed3mi ir suça ış ıra~ saoıt o am0ıyan Mustafa- o.s • ...,.. rem n n e: (A. Hamdi). Şehza-

B
• __ ...._ şt ~ nın bcraatme karar veri.imiştir. debapnda: CHalll). 
D' _.....,. mahkUm oldu Mü uebet • 6"" Beyotıu cibetinılekiler: 

r!l..._:t!d k d' . a_ ·ı . n ıız 1111 cezası Galat.ada: <Ylçopulo). Hasköyde: <Bar

but). Kuımpaşada: (Vasıf>. Merkez na
hiyede: (Mat.kovlç, Vlnkopulo) . ~de: 

<PerteYl. Taksimde: <Kemal Rebul). 
Üüiidar, KadıllÖJ n AclaJardakiJu: 

'-'Wöll e en mı Dl mııyccek kadar ou··n aece K- .. .. . d bd bo 
h b

. h 1 • opru uzerın e a es _ 
ıar oş ır a de yakalanan Ahmet is - zan Erzincanlı M-L d 6 ·· h f'f 

"nd b. . ho l k aıımu gun a ı 
mı e ırı sar şu ve zabıtaya vazi- hapse mahkum olmUfhır. 
fe esnasında hakaret ıuçlanndan 2 ay K h •J~f • 
b
. .. ha r:: O Ü arpuz ll'llZI au ecı 
ır gun pse ve :l ra para cezaıına Sirk- -!..l L • • d k _ _ LL'" I coac .. arpuz .ergısın en arpuz 

1RB11AUm o muştuT. ..'-) ~-- rulan Knun hın . yug cyen a.amyo karpuz çalan 5 
m beka çacuktan Fazıl ismindeki küfeci yaka-

Eyüp'd~ Camiik .. bir civarında rna • lanmış, 25_.gün hapee mahkum ol -
nav Nurjnin dükkanından gece saat muştur· 

Buyükadada: (Merkez). Heybelide: (Yu
suf). Kadıköy Muvakkithanede: <Saa _ 
det). Kadıköy SöğüUuçeşmede: (Hulu -
si Osman). Üsküdar Çar§ıboyunda : ıit

tlhntl . 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmı 

12/101936 da 

oyun yok 
Fransız tiyatrosu 

Operet kısmı 
akşam saat 20,30 da 

OUOAKLARIN 

Kadıköy Snreyyada ---~r!l":"l'::r::mı 
Halk Opereti 

Buakşam saat 20 de 
Tem Turna 

Pek yakında kış 
operetlerine başlıyor 

SE 
YEK 

GUlhan• dolu111 ve Kedın 
Haetallkları ProteaörU 

DOKTOR 

ALI BiAT 
Türbe : Jstanbul Belediyesi karşı
sında Ayberk Apartıınan Birinci 

kata tftşınmışhr. (748) 

ÖnOmUzdeki Çarşamba gQnn .oır 
tinelerden itibaren 

TILDIZ ve 

ALBAZAB 
sinemalarında ayni zamanda dO~ 
yanm en bnynk san'at dehası, 

kahkahalar kıralı 

ŞARLO'n~ 

SON ZAMANLAR 
~dlı em aJsiz komik şaheseri. 10 
kısım tekmıli birden: Herkes bU 
emsttlsiz komık san·atkann en canll 
komik eserini görecek ve kahkıı· 

_ . . . . . . h~~~r~~ ~~e~e.kti?". ~ ... ~ 
Küçük bir çocuk bir bostan 

kuyusunda ölü bulundu 
Balatta Aya lstrati caddesinde otlJ • 

ran şemsiyeci Mihail Levinin oğlu 9 
yaşında İsrail Levi üç gün evvel eV ' 
den çıkmış, bir daha ger.i dönmemiş • 
ti. Çocuğun gaybubetinden endişe e' 
den ailesi, dün zavallı çocuğu T ekfıJ1 
Sarayı caddesinde bir bostan kuvu uıt 
da ölü olarak bulmuşlardır. Zabıta hİ' 
dise üzerinde ara~tırmalar yapmakta ' 
dır. 

Bir dolandırıcı mahkOm o· du 
Şehzadebaşı civarında oturan Har' 

na adındaki bir kadının dolandırıcılı) 
suretile on beş lirasını çalan lsanın aır 
ruşması Suhanahmet birinci sulh cet' 
mahkemesinde neticelendirilmiş, 15' 
yedi ay hapse ve yedi ay da emniyeti ıY 
mumiye nezareti altında bulundurll1' 
mağa mahkum edilmiştir. ___ :!! 

~ -~-
00[AÇ'AHA1ÇINl1 

~ ._ KJla.T 

.,, ..... ~ ., :;::.~·.t;::. ~\\lıll Son P!:s ı • 
DA~ i ,. D 1 R. 1 L N ; 
BÜlÜM ÜLKEYi HER GÜN DOLASI~ 

----::::;p.j 



12 Birincit.m SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Bartında Atatürk heykeli r-- Soruyoruz --, 

Yakında rekzedilecek Bu harp malOlünün raporu 
nerede? 

Ş imdi «Soma• da oturan Elvan 
çavuş Türk kanile sulanan he

men bütün harp sahnelerinde bu-
Belediye şehirde yapılacak elektrik tesisatı Üzerinpe 
temaslara başladı. Tesisat 6 ay sonra bitirilmiş olacaktır 

Bartmdan güzel bir görünÜ§ 

Bartın, (Hueuei) - Kazamazda ı Halkm binai 
Cumhuriyet alanında yapılacak Ata - Par1!i ve Halkevi. bin~smın sonradan 
türk heykeli için bir komisyon teşek- çıkılan üst kısmı şımdiye kadar .

91
va -

kül etmiştir. Bu komisyon teberrü ka- namamıştır. Halkcvi jda~ heyeti hu.· 
bul etmeğe başlamıştır. Anıt için Be. susi yardı~larla sıva masrafını temın 
lediye bütçesindeki tahsisata teberrü- etrni~ ve bınanm sıvanmasına başlan-
ler de ilave edildikten sonra heykel di· mıştır. 
lc'Iın Gu"mrük t-.. 1r:1~•ı 1 iş olacaktır. ~ 

Bu iş için buraya gelen heykeltraş Bartın gümrük merkez başmemur • 
Kenan Yontunç'la belediye bir an - luğunun ve kadrosunun lağvi kararlaş-
laşrna yapmıştır. mıştır. . .. 

Şimdiye kadar yapılan teherrüler e- Bartın gümrüğü de AınasTa gibı ı· 
l>ey bir yekun tutmuştur. Bu meyanda kinci sınıf memurluk olacak ve burada 
kereste tüccarı faik lncealemdar ve tek memur bulunacaktır. 
Ziraat Bankası 100 er lira vermişler • Bartmda zelzele 
dir. Esnaf ve köylüler de yardıma işti· G..ren hafta birer saat fasıla ile iki tak ~~ 

etmektedirler. defa yer sarsıntısı olmuştur. Zayiat 

. Bartm elektriği . . yoktur. 
Şehrımizde yapılacak elektrık tesısa· Hayvan hırsızlıklari 

tını Üzerine alan müteahhid Talat Er-
tcr \'e beled' . · k.o trol mü· Me~ur ıhaıyvan hırsızlarından ~r-

ıyenın proJe ve n 'mi v 

hendisi Ha.san Halet geçenlerde Bartı- dar köylü Ali ~vuşun Ha.şı e, ortagı 
tıa gelmisl b-ledi e ile temas edip Ardavallının oglu Hakkının, gene bazı 
el k . , er ve ~ y . . kimselerin hayvanlarını çaldıklan za • 

e trık islerini gözden geçırdikten . .. . k .. 
s ' b · b t haber verilmesı uzerıne oye 
?nra dönmüşlerdir. Santral inası •- ı aya . . • 1 roaların gel· 
Çın tahsis edilen eski kilise binasının jandarmalar gıtm.ış, 1anaar l d 
b l d d · v • • •• hırsızlar kaçmıs ar IT • 
{"e e iyece yapılması l&zımgelen. tadi· ıgını goren H imin evi~in altında 
atı başlamı~tır. Kilisenin kubbe9ı kal- Jandarmalar aş -·'- ~l~·dı B 
dı T l 'ki • ek buu.uU~ r. U 

rılarak yerine elik çatı ikame edile - iki tosun a ı ın v la ıl-
~~k, ku'bbe ile ~era:ber diğer işler de dört hayvah~bınl ~alınmır'ı·lmol:~g~z=e ~e-
oıtf '- . k · t mış ve sa ı erme ve 
t. . Lıtten sonra binanın ıç ta sıma ına . e<l'l . . 
ua~lanacaktır Elektrik tesi.satının 6 lediyeye teslim ı mıştır. akalarunış • 
a~a kadar bi;eceği kuvvetle tahmin c- Hırsızlar biraz şanra Y 
dıltnekted' lardır. 

ır. ••• 

lunmuştur. 
Büyük muharebede evvela Çanak

kaleye gitti, iki kurşun yarası al
dı, iyileşince onu Filistine yolla
dılar. Orada da çarpıştı. Sonra İs
tiklal muharebesine girdi, Sakar
yada dövüştü. Tekrar yaralandı. 
Tekrar iyileşti, bugün sağ elinde 
ancak iki parmağı kalmı~ olduğu 
halde istirahat köşesindedir. 

Elvan çavuş Ankaradayken Sarı • 
kışlada vazife yapan 3 numarah 
heyeti sıhhiyeden bir rapor almış
tı. Kanun bu gibi harp malfıllerıne 
ne veriyorsa ondan istifade ede -
cekti. Somaya döndü, raporunu 
Soma maliyesine kaydettirdi, şim
di elan bu raporun kendi:;;ine ve
rilmesini, muamelesinin bitirilme
sini temin etmekle meşguldür \'e 
ne oldu diye düşünmektedir. 

Elvan çavuş dövüşürken yurduna 
karşı borcunu ödemiştir. Şimdi biz 
de onun alacağını vermekle, ça -
buk vermekle mükellefiz. Buna 
rağmen bu iş askeri makamlar -
dan çıkıp ta mali kısma girince 
bir yere saplanıp kalmıştır. Niçin? 

Soruyoruz 

Harap bir kale 
içinde postahane 
Payas halkı posta tevzi 
memuru olmamasından da 

şikayetçi 

- Benim aklım bir ieye 
~tn_iyor, Hasan Bey .. Sen 

nı aydınlatır mısın?. 

bizim belediye-
şu v .. 

ıniZ .}ıergün topladıgı Ç<?P-

Fırınlar yaptırıp da 
· yaktırsa olmaz ıru acaba? 

Hasan Bey - İyi am
ma, o zaman sinekleri na
~sü üretir? Onu _düşünmü
tyor muswı? ıeri' öteye beriye yıg_ıp 

. . irecek yerde ••. 

Sayfa S 

-Amasyada civarı elma bahçe le rile dolu olaıa ~el umak 

Amasgada elma ihracatı 
24 Bin ağacı olan Karasu civarında bu yıl 

çok nefis elmalar yetişti 
v Amasya (H~) - Bolca ~lma a .- ma ağaçlarının sayısı (24) bin ağaç 
~açlanna malik olan Karasu cıvan di· kadardır. Sabahları ağaçlara kırağı in
ger mıntakalardaki bahçelere örnek ol- diğinden elmaların toplatılmasına baş
~aktadır. Buradan Ankaraya ve daha lanmıştır. (500) batman elma, san -
b~ ÇO~ yerlere ilkbaharda fidanlar dıklar içinde bir kaç gün evvel Ankara
g~n~e~ılnıektedir. Bu elmalar Amasya ya gönderilmiştir. Bu suretle ihracat ta 
cınsıdır. Ve burada Amasya cinsi el - başlamış bulunmaktadır. 

Yavrularını 
Kıskanan 
Bir köpek 

Bir çobanı az kalsın 
parça parça ediyordu 

• 
lzmirde bir 
Artistin 
Muhakemesi 
Zabıtaya hakaret eden artist 
Refika 1 aya mahkum oldu, 
fakat cezası ıskat olundu 

Bergama (Hususi) - Çamköylü Ha -
lit tarlasında çalışırken o civarda yeni İzmir, (Hususi) - Zabıtaya ha-
yavrulaınış bir çoban köpeği tarafın - karet ettiği suçile İstanbulda Belkis, 
dan taarruza uğramış. Köpekle epey lzmirde Refika adile artistlik eden bir 
boğuştuktan sonra köpeğin sahibi ço· kadın cürmü meşhud kanununa uyu -
ban Ali. t~ra~ından .kurtarılmıştı~: ~ö- larak adliyeye verilmiştir. Suçlu bir 
pek Halitli bır ha~lı hırpa~aı:nı§, oldur- polis memuruna hakaret ettiği için i
meden bırakmak. ıstememıştır. Berga • fade vermek üzere karakol d v t -

hük
A b 

1 
- l a a e e 

ma · umet aytar ıgınca yapı an d"l · 'dd. .. ı· 
ti 

· d k " kt k d 1 ı mı~ ve ı ıaya gore po ıs memuru 
muayene ne cesın e ope e u uz o - d k k 1 k k 
madıg- ,.,ı ...... ılmı t K'" ek ul hu ka ını ya asından ya a ıyara a-

l a.~ ş ır. op yavr an- . . . 
nı korumak için Halide hücum etmış- rakola getırmıştır. 
tir. Suçlunun ve şahidlerin ifadeleri tes-

bit edilmiş; sulh mahkemesi suçluyu 

inhisarlar Vekili Samsunda bir ay hapse ve elli lira para cezasına 
mahkum etmiş; fakat polis memuru· 

Samsun (Hususi) - Memleket da- nun da suçluya yaptığı muamelenin a· 
hilinde yaptığı tetkik seyahatinden ğırlığından dolayı bu cezası .iskat edil
avdet eden İnhisarlar Vekili Ali Rana miştir. 
Samsuna da uğramıştır. Burada 3 gün -----------~:::r~ 
kalmış ve bu üç gün zarfında durma- Hidiselerl .. ~ ........ r
dan dinlenmeden yaptığı tetkiklerde R 
memleket tütüncülüğünün inkişafı yo- arc.1&1nd ~ .. 
lunda ehemmiyetli esaslar tesbit et - -, 
miştir. Vekil beraberinde inhisarlar U- Cürmü meşhud 
mÜin müdürü de olduğu halde tohum 
islah istasyonuna giderek bu müesse
senin şimdiye kadar başardığı işler ü
zerinde teftişler yapmış ve istasyoI\ 
şefi tarafından verilen izahatı alaka ile 
dinlemişlerdir • 

Vekil ayrıca tütün ticaretile uğra -
san tüccarlarla. da temaslar yapmıştır. . 

Bir katil yakalandı 

Adamın biri yanındakine bir tokat 
indirdi. Müvezzi bağırdı : 

- Herkese lazım oluyor, üç ku -
ruşa cürmü meşhut kanunu ! 

* Sabıkalı cürmü meşhut kanunun
dan bahsetti : 

- Eskiden, dedi, gümrükte bekler, 
ondan sonra kodese girerdik .. Şimdi 
öyle değil, gümrüğe uğramadan ko-
dasi boyluyoruz. 

* Devamsız memur amirine telefon 

ederdi: 
- Kaynanam öldü, cenazesinde 

bulunacağım için bugün daireye ge-

lemiyeceğim. 
Üç gün sonra tekrar telefon eder-

di: . d 
_ Kaynanam öldü, cenazesın e 

bulunacdağım için bugün daireye ge-

lemiyeceğim. .. . . . 
Devamsız memur amirıne şımdı de 

telefon ediyor : 
_ Bir cürmü meşhuda şahit ol ~ 

duğum için bugün daireye gi,!lemi-

yeceğim. . 
Ertesi gün tekrar telefon edıyor: 
_ Bugün de gene bir cürmü meş

huda şahit olduğum için daireye ge
lemiyeceğim ! 

* Bir sinema kapısında bir ilan var .. 

dı : 
cCürüm ve Ceza• 

Bir dostum ilanı gpgterdi : 
_ Ciirümden sonra hemen ecza

nın geldıgine bakılır.sa bu d~ bir cür
mü meşhut \•akası olacak ! IMSET 

, 
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Birincit~rin 1~ 

Be·dhaht kadına ceza 
vermektense hikim 

istifa etmeyi tercih etti 
-tc * .. 

Danimarkada kocasının namussuzluğuna dayana• 
mıyarak onu öldüren bir kadın mahkemede 

bütün dinleyicileri ağlattı 

Le Journal gazetesi Danimarkada 
cereyan eden ve bir hakimin istifasile 
neticelenen bir davanın tafsilatını ver
mekle meşguldür. Hadise: bir aşk 
ve fedakarlık macerasıdır. 

Mahkeme salonuna, maznun ve müt
tehemin aleyhinde büyük bir kin ile 
giren samiin, salonu göz yaşları içinde 
terketmişlerclir. Gazeteler haftalardan 
beri Jorjctin davasından bahsediyor
lardı. Hadbenin harici safhası kadının 
tamamile aleyhine idi. 

Çocuklarını yüzüstü bırakmıştı, sev
gilisine kaçmı§tı. Çalıştığı dairenin em-. 
niyet parasını suiistimal etmişti ve ni-

------------------------· 

NASIL EGLENİYORUZ: 4 

''Bar, bara gid.elim· 
Yallah. Bizi bar paklar,, 

Şarabın da .. '-' .. 
çurugu olur mu? •• 

ARKADAŞIM CEVAP VERDi: "Hey süt kuzusu hey. Çürük şarap tiıge 
tapası açılmış, içine bol su ve soda karıştırılmış şeye derler,, . KüÇük sarışın da 

derhal söze karışarak ilave etti: "Biz sarhoş olma_qalım diye ... ,, 

Barda 
nasıl 

bir geceyi 
geçirdim 

"o 
Biz 

numarayı 

yutmayız!,, 
hayet kocasını öldürrnü~ü. Arkadaşım Beyoğlunun epey acar 

Gazeteler ondan bahsettikleri za- delikanlılarından biri. Akşamdan beri 
man cani Jorjet diyorlardı. Halk mi.is- içmedik içki bırakmadı. (Serinleye-
tekreh ve kötü bir kadından bahc;et- l t yim içerim yanıyor!) diye biradan baş-
mek iS'te<liği zaman onu misal getiriyor- Iadı: 
du. Herkes onun mahkfun edileceğine cSaı·madı~ şöyle et lokmasile birer 
emindi. Yalnız alacağı cezanın mikta- beyaz şarap yuvarlasak zihne keşayiş 
rmda herkes ittifak edr;.miyor. verir.» mukaddemesile bir binlik şarap 

- İbreti filem için idam etmeli. Madam Jorjet devirdi. Sonra «adam sen de içki içki 
- En aşağı on sekiz sene hapsetme- - Sevgiline ka9Jllışsm ve kocanı ra- mübarek rakı. Ne satarım ne değişi-

li. ,hat y~amak için öldürmüşsün çocuk- rim» diyerek rakıda karar kıldı. Beyoğlu nda rece 
_Memleketten sürüp çıkarmalı. larını yüzüstü bırakmışsın.... Saat on biri yeni geçiyordu ki ayak- tılmış azametten mi, hiddeı.d.en mi? ı -Evet. Çürük şarap vardır anN11"' 

Diyorlardı. Nihayet kördüğümün - Çocuklarımı yüzüstü bırakmadım. landı! - Olur adam değilsin. İşin hala far- sizin için değil. Biz sarhoş olmıyalıı:JI 
çözüleceği gün geldi çattı ... Kadın ba- Sevgili meselesi ise tavzihe muhtaç- - Bar, bara gidelim. Yallah. Bizi kına varamadın. Elbette kızarım. . , ,diye yabancı müşterilere getirirler. 13!1' 
rodan bir avukat istemiş fakat bu kö- tır. bar paklar azizim. - Aman ortada kızacak ne var? iş- zan da biz müşteri ile dans ederke' 
lü insanın davasını kimse üzerine al- - Şu meseleleri başından sonuna Diye tutturdu. Çarnaçar uydum. te bizi prens'ler gibi karşıladılar. yeni açılmış şişeleri ooşlarile değiştiril"' 
mak istememişti. kadar anlat ta dinleyelim. İlk önünden geçtiğimiz bara girecek- Bu oturduğumuz masada oturan ba· ler. Adariılar sarhoş olunca yutar bıl' 

Ziller çalındı, halk birbirini çiğneye Jorjet şapkasını ba~mdan çıkardı: tik. Razı olmadı. yanları bilmem her nedense kaldırıp nu. Hani biz fazla içmiyelim sarht>:5 ol~ 
rek salonu doldurdu, biraz sonra da - Muhterem başkan dedi. Ağaran Kapısını!!- iki tarafında varyete nu- burasını mze ikram ettiler. mıyalım diye. Öyle geceler olur 1d 
mahkeme hey'eti yerini işgal etti. saçlarınız uzun zamandanberi içtimai ınara.larını ((musavver» ağrandisman _ Oraları geç bir kalem. Sen far- beş altı şişe içmek mecburiyetinde '~fi' 

Reis: dertlerin içinde yuvarlandığınıza işaret artist resimleri asılı. Allı yeşilli ampul- kında mısın! Biz içeri girerken hemen lırız. Dünyada ne insanlar var. Bazıl~' 
- Jorjet Kentülsen getirilsin, de- ediyor .. Bir insanın mecbur kaldığı za- ler pırıl pırıl. Yüzde yüz kübik bir cep· cazband başladı. ~ rı bizi sarhoş etmekten zevk alırlar. J• 

di. man her şeyi yapabileceğine de her- he dekorasyonu. İçeri doğru gittikçe _ Başlaı- a. ,çirirler, içirh'ler. 
Biraz sonra azabın çöktürdüğü, mHı- halde inanırsınız... loşlaşan bir .koridor. Birinci kapıyı it- - B~lar a ne demek? O numarayı Hovarda ahbabım: 

netin yıktığı bir kadın siyah tüllere bü- İsmini maalesef hfila üzerimde taşı- tik. Gard.rop: biz yu41r mıyız? au, bize_ yapılır mı? 
1 

- Şimdi anladın mı? der gibi y,üzil' 
rürunüş olduğu halde içeri girdi. dığım Kentülsen ile bundan yedi sene - Vay ağabey sen nerelerdesin? Gö- Bizi, parasını awç avuç, sersem ser,. ,me bakıyor, bir taraftan da sarı k•.t' 

Maznun sandalyesine oturmak için evvel evlenmiştim. O mman 18 yaşında zümüz vallahi yollarda! diye bizim ka- sem sarfeden enayi yerine koydular. µ>kuldukça sokuluyor. 
samiinin arasından geçtiği sırada mu- genç ve hayalperest bir kızdım, bütün badayıyı adeta etekledi. Aman hayret- Gözünü aç. Bu her zaman böyledir. 'f 
taassıp yaşlı kadmlar: . gayem nefsimi kocama ve evime has- tir. Sokakta sendeleyen toramanın üs- Tüyü yol~acak k~ gördüler mi, caz- . İşi neden sonra, yukarıda perçıcs! 

Sürtiik Sesleri .retmekti. tüne bir ağırlık, bir efelik, bir azamet b~nd yem susmuş bıle olsa gardroptan ,yarı kapalı locadan bir hıçkırık seSl 

Aradan bir kaç sene geçtikten son- geliyor. . zile basarlar. C~rcuna başl~r. . ,duyulunca anladım. Bizim delikanı:rııii 
- Fahişe, sürtük diye ieslendiler! ,ra iki evlat sahibi oldum, onlarla meş- Pardesüyü fırlatışı, şapkayı teslim Dans dehş~tıı. devam edıy~r. Bıl.en ,burada bir sevgilisi varmış. Üç gecedir• 
Onlarµı yüzüne acı acı baktı. Dudak- ,gul oluyor, istediğim gibi büyütüyor- edişi ömür. de oynuyor b~lmiyeııı. de. Vakıt geçtik- ,Dargmmışlar. Kızcağızın yukarıda hV.' 

larını ısırdı ... Elile eteğini düzelttikten dum. · Biz daha ikinci kapıyı ·aşmadan caz .. çe kadınlar bıraz daha yorgunlaşıyor- .susi locada konsumasyon yaptığım. ~rı· 
80nra yerine geçti oturdu. Biraz sonra.·. Kocam evlendig-imizin üçüncü sene~ band, baygın bir tangoya başladı. l A k d d g l J 

a:.. ~ a aşım ~n e~ece m~ş. ~ : ,layıpca ona inad olsun diye bu sanşırı 
reisin sesi duyuldu: ,si çalıştığı bankadan ayrılarak, bir ih- Ahbabımı herkes tanıyor. Şef gar- Gozlerı etrafta !llutema~ıyen bırısını ,yanımıza çağırmış. 

- Jorjet Kentillsen ayağa kalk.... _racat şirketine müdür oldu, kazancı- son seğirtti. Garsonlar koştular. Daima r 
K d _ arıyo · , Locaya eter şişesi koşturdular. HıÇ' a ın derhal ayaga kalktı. mız artmıştı. Ben çok mes'uttuın. oturmağı adet edinqiğini sonradan öğ- r 

Ben yanımızdaki masada ·bir mu ha- · kırıklar kesildi. Şimdi de kahkafüı Ja Sesi Titremeden Aradan kısa bir zaman geçtikten rendiğim bir masaya kurulduk, Duvar-
~nra, kocamın bir başka kadınla dü- larda alaca kuyruklu tavus resimleri, 'vereye daldım. Uzun boylu, sapsarı ,çınlıyor. 

Reisin tanan sesi tekrar duyuldu: ,şüp kalktığını bana haber verdiler. Va- muhayyel bir memleket panoraması i- ~zlü, Doğlas bıyıklı '40 lık bir müşte.. Bizimki ca~banda emrctt}; Eski b•~ 
- Jorjet sen, N ... Şirketinde vezne- ,ıiyetinin son zamanlarda değişmiş ol- çlnde bir havuz başı. Havuzun kena- ri, esmer bir kadım dansa kaldırmak ,tangoya ba§ladılar. Kalktı. Oylc güze 

ık istedi. Kadın kalkmak taraftarı degy il: dans ediyor ki, kimse dansa kalkmadı· darl yapıyormuşsun, vemedeki pa- ,ması da bu havadisi teyit ediyordu. rında yarı Romalı, yarı Hintli bjr ta-
ralardan bir kısmını zimmetine geçir- Bir gün kendisine: kım erkekler bir sürü çıplak kadın nak- - Rica ederim. Dört defadır beniinle ,Figür üstüne figür yapıyor. Ne yaıl!crrı· 
mi'jS:in? .()cağına Dönmekte Gecikme» şedilmi.ş. · oynadınız. Ayağım ağrıyor. Bir başka- ,m1ş bu oğlan meğer. 

Jorjet sesini titretmeden: - Kentülsen dedim. Senin başka bir Etrafta dekolte bar artistleri :var. sını alsanız, diye, yalvarıyor. · Birinci parça bitip ikincisi başhY.ın~ 
- Evet yaptım dedi. ,kadınla düşüp kalktığını haber aldım. Ahbabım, iki şişe bira l8marlacb. öteki refüze -edilmenin kıpı.~ırmızı- ~ yukarı locaların merdi:venle~i~ıde:. 
- Sonra kocanı öldürmüşsün .. ~.ı:t ,Aile hayatımızın,· mes'ut yuvamlZln Kaşları. _ çatılmış bayağı hiddetli. lığı içinde inad ediyor. Sesleri perde blr ayak patırdısı duyuldu. Demın ::ıg •• 
- Evet öldürdüm. · yıkılmasını elbette istemezsin, bu ha- Sordum: ~de yükseldi. Aqam: layan kadın gözleri kıpkırmızı güçltl 

· · kuvvetli bir delikanlının kolunda oıt::ı• 
~~=~===============~========~=· -ili~oo~~~~K~~ınç~ -M~~~~~~~ra~ ~rat'yaç~t~~A~~am~~~m.B~ 

·----···-·· .. ············••••" ... - ... ·-·-· veriyorum diye çıkıştı. Şef garson koş- beyaz. . . • 
-------.. -----.. ------·----------------.,--'"!m~lll!..ı~ 

CONUL · iSLERi 
Bu, bir komedya 
Olacak/• 
•Pen. C.» rümuzile bir mektub al

dım. Yazan bana gaıib bir hikaye 
anlatıyor. Okunmıya değeri vardrr. 
Bir hulasasını da size nakledeyim, di
yor ki: 

- Üç yıl önce memuren tan madı
ğım bir memlekete g)tmişti.m, orada 
bir gençle tanıştım, evine gidip gP-1-
meye başladım. Bu gencin bir ablası 
vardı. Evliydi, iki de çocuk sahibi 
idi. Ailece kırlara gidib gelmeyi a
det edindik. Arkada~ım kız kardeşi-
ne: 

- Abla, derdi. Sinnen benden 8 
yaş kadar büyük oldugu içın ben de 
abla s1fatmı \•erirdirn. 

Günün birinde öğrendim kı bu 
kadın biri 12, diğeri 17 yaşında o -
lan çocuklarını alarak kocasının e
vini bırakmış. annesinin evine gc·l -

miş. Bana: 
- Seni Seviyor da, ondan ded;ıer. 

Evvela inanmadııİı, ·fakat sonra bu 
sevginin tezahürlerini görmeye baş. 
ladım, mesela bana: 

- Abla, deme diyordu. 
Anladım, işin arkası fena olacak. 

demen muhit değiştirdim, fakat şıxı1-
di görüyorum ki bu kadına iyice a
lışmışım, düşünmeye başladım: 

- Acaba onunla evlenirsem mes'
tıd olabilirmiyim? Size soruyorum.» 

* Hayır mes'ut olamazsın, bu dü
şünceyi aklından çıkar diyeccğım. 
Böyle bir kadının böyle kısa bir mü
nasebetten sonra seni sevmiş ve seni 
sevdiği için de kocasından ayrıinı.-ık 
istemiş olabileceğine inanamam. Ka
dm muhakkak senin bilmeC:liğin bazı 
.sebebJerin tesiri aJtında kocasından 
ayrılmak, fırsattan bilistifade sa • 
na ria yamanmak istemiş olacaktır. 

TEYZE 

,reketini geçici bir heves telakki ·edi~10- tu. Ka~ın dert_ yanıyor:. İki çift bir döndüler bir daha di.iJl' 

rum ... Ocağına dönmekte gecikme. - Rı:a ?d.er1.!11 ~~n h1ç k~~amaz- ,dül~r. Ve birdenbire çarpıştılar. iki .~e.:, 
Kocam güldü ... Hiç bir ~ey söyleme- lık cdeı ~ıy,n~. Doıt keredır O)nadı~. ,raf ta bu çarpışmayı bekliyormuş gı~l 

,den evden çıkıp gitti. Hem .beyın agzı kokuyor . . Tahammul iki erkek ve iki kadın birbirine gird~' 
l Muhterem başkan aramızda bu söz- edemıyorum. ~ . . }er. Ben yerimden kımıldamağa \·al<lf; 
~er geçtikten bir hafta sonra bir akşam, . Şef ~~rso~ kadının kulagına kıı~ı hı- bulamadan, kabadayı ahbab1m. Ço~ 
,evime bir polis geldi, kocamın kara- lır ne soyledı. Dansa kalktılar. Dıkkat sarhos olan rakibini bir yumrukta y~ı-e 
kotda. bana muntazır oldui,JUnu söyledi, ediyorum. Ağzı kokan adam intikam serdi.· ~ · 
ben tabii tela,.1andım derhal gı"ttim. Ve alıyor. Yüzünü kadının yüzüne vak1as- ' S 1 . t l~ tmed k d 1arıl-

'?-'- ·d k ,. kl . ~ • onra uç e aş e en ·a m+ 
.ıo::u vaziyetle karşılastım: tn 1 ça \ a aştırı)or. d'· d.. K k" ·k· t k t Kad 1 l°i:,.. 
'S ~ • , on u. es ın ı ı o a . . ın ar y · 
, - Kocam sevdiği kadını doyurmak Bizim ahbap coştu. Masamıza çıtı !erini tutarak ayrıldılar. Ahbabım hiÇ 

. .için bulundul111 şirketin. paralarını ye- pıtı bir sanşm güzel çağırd1. Ve yüksek istifini bozmadan dargın scvgili:.;frıirl 
.miş,· kendisini teV.kif etmişler, çaldığmı se;1e [jal'ap ısmarladı. Ben kendi ken- 'koluna girdi: 
ödetmek için evimizdeki eşyalara d:l <lime: - Haydi yürü derken şef gaısoıı. d~: 
haciz koydular.. _ ' . «Sarhoşluk. Coştu oğlan» diyorum. - Yarın gel hesabı benden al dcJ1• 

Jorjet bir aralık durakladı. Herkes , Nikel bir kova içinde havluya sarıl- Çıkar çıkmaz bir otomobile atJ::ıdı1'· 
,merakla onu dinliyordu. Etrafına ba- mış ~nrab1 getirdiler. Arkadaşım gar- Deli olacaktım. Hiç bir hadise ecre· 
kındı, yutkundu: ,sonun atlas yakasını tuttu: ,yan etmemiş gibi tatlı tatlı koııu~uynr

- Saygı değer başkan diye sözüne , - Bana bak, gözünüzü patlatırım, !ar. güli.i~üyorlardı. 
.devam etti.. Kocamın oradaki halini şarap çürük olmasın ha. diyor. Kadın: 
göreydiniz siz de merhamet eder, onu Dayanamadım: - Seni görür görmez fcnala~tım. hıt' 
~ffed.erdjniz, kötü bir kadının uğruna 

1 
- Şarabın da çürüğü olur mu'? Ne ,kikatsiz diyordu. Hele sarı çı) anı yıv 

ocağını söndürmüş olan hayat arkada . . saçmalıyorsun diyecek oldum. nına alıp oturunca büsbütün kend rtl' 
,şıma karşı bütün kinimi unuttum, ke.n- - Hey süt kuzusu hey. cevabını ver· ,den geçtim. . 
,dim için olmasa dahi masum yqvrula- .di, çürük şarap diye tlpası açılmış içi- Beni Taksimde bıraktılar. Otuınobt1· 
rımın hatırı için ona koca nazarile bak- ne bol su ve soda karıştmlmış şeye der- Sıraservilere saptı. • . 
mağa· mecburdum. ler. o cıksaın anladım ki barda erbıl01 

! ~ Zarar yok Kentülsen dedim. DÜn- · Masamızda oturan küçi.ik s!irışın da ,yaman el) eğleniyor. ı 
(Devamı 10 uncu sayfada) ·zah etti: Kemal TAfllS 



Fat6olıin dilf llllll acı oazlget t111lılMt ,, 
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Falih Rıfkı Atayın mühim bir makalesi 

fransanın İskenderun ve Antakya 
hakkındaki taahhüdü 

Son Postanın EdebJ Tefrikası: 103 
(Başta.rafı t inci sayfada) (Baş tarafı 1 "nci sayfada) ımamcn hür olmalıdır, ciinkü Surİ, 

etrafında \•e mücavir sokaklarda top- leyi normal konAU§ma ve ~nlaşma yo!~- Lübnan müstakil ilacaklardır.. • A.ıi 
lanmıştı. Bunlar, cyaşasın Laroque, ya- na sevketmek lazımdı. Milletle.r Cemı- Fransa mandasının rahdeti ~ 

w. Ömer,. Seyfi beyi daha kapının eşi- §asın J!"'ransa» diye baAnyorlardı. Bu yeti konseyinde beyanatta bulunan dahi, hususi bir idareye hakkı oP 
gınden gırerk.en tanıdı. sırada adamın biri Deroulede hey.keli- 'J' vfik Rüştü Arasla Fransa hükfune- tasdik olw1an Tüı:k Sancağın Suıil'J 

Ömer, bu hiç beklemediği suale bir
'denbire ceva'b veremedi. 

Kamran tekrar etti: 
- Söylesene, avukat denen mahluk 

da bütün öteki insanlar gibi yiyen, i
çen, düşünen, 8eVen, gülen, ağ'lıyan 
bir insan mıdır, değil midir? 

- Elbette öyledir hocam .. 
- Öyleyse, avukat da bir makine 

değil bir insansa, avukatın da bazı me
.selelerde kanaatleri var demektir. Ve 
avukat da her in~an gı"bi kanatleri i
çin, icabında ~i menfaatlerini çiğ
neyerek harekete geçer, mücadele e
der, değil mi? 

- Evet, tabii.. 
- Mücadele ne demektir Ömer?. 

Bunu ~n iyi bilinsin her halde .. müca
delede bütün mesele düfmanı can e -

Ayağa kalktı. Bu hareketi istemiye- nin kaidesine çıkarak hatip vaziyeti ta- tinin salahiyetli mümessili bu teşeb- Lübnan .halkı üstünden Fransız.,,, 
rek yapmı~tı. Soğuk kanlı olmak isti- ,kınmı.ş ve halka hitaben bir takını :SÖZ- u e rehberlik ettiler. ği b1karkcn .istiklil aklan uJ. 
yordu, fakat birilenbire o kadar heye- )er söylemiştir. Bunun üzerine ahali f'.ransanm iS;riye Hakkındaki mak hiç bir :mantığın ve :J>ilhassa fi'. 
canlanmıştı ki telaşını beJli ediyor • Maseyez .marşını çağırmış w «Fransa, aran mantı• izah bw cağı 
du. Fransızlarındır. K.ahro1sun Thorez» di- !Fr~ Suriye hakkında kendi ken- 8~_ ... _,~el amıy,a 

dini idare etmek :hakkım tanımakla ı~ 1~ e er. 
Seyfi bey ağır ağır odanın ortasına ye ba~ırmıştı.r.. .. . .. .. .. ıB 1 dın F. T'" '.it" 

d w ·· ·· d .. .Folis, ahaıının uzerıne ytU'UlllU§, !bal- ımandater1ik wazife ve :mes1uliyetlerini . u eza . nı:ıs3• ur. ıy.~ 
ogruAyur~ u 

0
=. · be··..ı.. .. f ,kı geri sürmüş ve bir _çok kimseleri tev- lNiill.etler (Cemiyeti ;paktının ruhuna ne nye arasındaki munasebetler ~ ~~ 

- vua..at meT :JK; mu,er.re o- k"f etmişt· ikadar -:uygun olarak anlam!§ olduğunu ;mütemadiyen tesirini hissettil:IIP'" 
luyorum, değil mi. efendim, dedi. · ı ~~bil Nümayişler ·~t etti. :Suriye kıt1asındaki rk, din :barışçı Ye teskinci Fransa poli~ 

- ~vet, efendım, buyrun .. ı 
1 

Mets, 11 (A.A.) _ Komünistlerin e meihep dbtnaflar.ınm F.r.ansayı, Ak- nın ıa&a müsaade etıni~eğini -.,ı 
Seyfi bey otururken: ,i.çtimaı1 takriben üç ıbin kişi hazır oldu- denizin bu 111azik noktasında e kadar eğe a:üzum yoktur. 
- Ben Seyfi. dedL ğu halde saat ıo de başlamıştır. T.kri- cebir 1V.e dikkatle hareket etmeye mec· Suriy~ fU sırada iıtildil rveraJ 
- M~rref olduk ekndim. ben üç yüz ı.kadar mukabil ınüma_yişçi, bur .kıldığını biliyor.uz. &ansa Suriye- .FranaaY,a ne müddetli ili ıt;aıilihir. 
Seyfi bey, gözlerini odada dolaştır- jçtima ıSalonunun önünde toplanmışlar y1 sömürgeleştirmek .için bu ihtillflar- d le ~ adığı retler ~ 

dı. Duvardaki üç TeSme gözü takıldı. ise de seyyar muhafızlar tarafından de- dan istifade etmek 'Yerine tesisini :ka- e Brfl oym ~~r: ... ~ 
fed·ım · bW etWii istiklfillerle hilfilcis onları 1es- dan ce'brolunm\lf de,gildir. H~ Uzun uzun baktı. Gülümseai. Sonra ı işlerdir. lçtima, normal bir suret- e1 le e'.k k Il b .M 
t b ı s 1 )J d a ·· kin etmek ve arlarında müvazene kur- yü s ıymeti -y,e. asi iği de ulJlll"' oturdugw u tahta sırayı e11erile yokladı. e . aş amışt. ır. a onua ve ışar. a m .. un. - li 
f d b k test 1 t ı mak ve kendi vasiliğini §art ve zaruret- ge "yor. 

vinden vurmaktır. Dütmanla merdane Gene gülümsedi. e~ı. ır ta ım pro . o ses erı JŞt ı - lerini Tas usulünü tercih etmektir. ih- Halhuki Sancak da-·ında Fr.ıl 
d"" ·· k ·· be ·· kavga etmek ta- S f be · b ··ı .. 1 • Öm mıştır. Salon, tamamıle seyyar muh3- ... _ 
ovı:•mek ' Y~~ ~;z b rulma . -.. ~ydı [~~-adıu guVu~b~ı, .. e- ıfızlar tarafından .:ihata edilmiştir. Mu- tilfıl prensiplerine hüıımet eden ve en- nm hem ancak ~etiae karfı b' 

zımaır, avgao.a leye aşvu • 'rlD gozun CD ~u . e Iran OD• kabil ·· · ·1 ....ı_ •• kk b" tern~nal taahhütlerini ısamimi Ola- de n..ıı..;- r.:1
9 

fa.O - ıa.c k---
1 "b" I l . d w ·ı __ ,_. 1 ~... •• th' b" _ '- _. . l k Dllılllayışcı en . .ııc::n ı:ınure ep U' . au..,. __ ıu .., ~ .,uu " .. 

ma ı gı ı pa avra ara ınanmazsın egı ~ı tc""fı, mu 1f ır ~ı tesır e or~ takım grupların civardaki :kasabalar- rak yerme getirme~e çalışan F'ransa j- • larından dol !I..: taraflı bir -1 
. .,. k b" ""k" · kıH>L tt" Çok d · t k d v ı bu ·w sıyon ayı :uu J mır. unç ır su uta ın .a.;ı e ı. aa e dan içtima yerine doğru gelmekte ol- çın e ve en ogru yo J • "f &--LL··dii dır •• da l 

1 bi le uk An• .. 1r..- :1_1 __ ..s__ zı e u:uuınu v.ar ... an a - nanmam.. r ses : ,d ları haber verilmektedir. _,,_ V.e ~ Sariır . "iMie .iNie il.dil . ,ft1 
- Öyleyse, meaele kalmadı. Bak ne - Sizi dinliyorum, dedi.. Straal>urg' da Fransanın Sur~ye üstündeki mancla- e ıçı. .. cnne 

1 yapacağız~. Benim vicdani kanaatim, (Arkan ~r) Straal>u~g. 11 (A.A.) _Dün ak_ sını Antak!a ve Iskenderun için .. daba 1921 Cle mılli haklar tanı~ ~~Si 
senden meseleyi dinledikten ıonra, bu şam StraSburg bölgesinde komünist • l9: 1 ae bır ~m h~~st taahhutıcre l~ ~~..'. Sancak Turlder.ini J_ 
çocuğun dedesinin evine gİtmesi değil Ak Jen l•Z Je lerfa nümayişi ile nasyonalistle.rin mu- bağl.atnı§ oldugunu biliyor.uz. Ondan nyaun ...ıliği ...1bndıa IMralmulk .. 
kunduracı Hilminin yanında kalma - u~ U~ kabil ınümayti-şleri ufak tefek hadiselere sonra Fransız tecrübesi aynı dili konu- :bir imkimızhiı :zorlanwnın laif 
ıını bana emrediyor. Madem ki bu böy- V sebebiyet verm4ıtir. şan Suriye kısımları arasında bile tam menfaat ummadıjuıa ;ve bilikiı t11f. 
lcdir, o halde bu kanaatimin tahakkuku .1 QTIŞ Bilhassa Bişviller'de 16 kiŞ1. k"f bir kayncşna yapmak doğru ve müm- bir zorlamanın dost devletin ~ 

tev 1 kün olmadığı .neticesine varmıştır. Hat- . • . • • J 
için kavga etmeliyim .. yani ne yapıp, ı{Baştarah ı ıinci sayfada) edilmiştir. ta bu kaynaşma doğru :v.e mümkün ol- bant ~~! ıle ~~nızın bu tJP 
yapıp çocuğu anasının, Hilminin ya - µıak demek her zaman için .müsteıih Larok iıticvab edildi saydı dahi, Sancağı istisna etmek, hem larındaki .. su~n ve iatikrar ~ 
nında bırakdırmalıyım. Doğru değil plmak demektir, mümkün oldukça sila- Paris, 11 (A.A.) - Albay de La- 1921 ve 26 konvansiyonlarının, hem de zıa o1clqjuna inanmaktayız. 
mi?. hım bırakarak Avrupa su!!ıu "çin mesa- rogue ile Fransa nasyonal partisi icra Milletler Cemiyeti paktının vazüe ve Meaden'in müna~ası aari.h, b~ 

_ Doğru.. fak.at naaıl yapacaksın i birliğinde buhın~ak .t~ Italyanın hem komitesinden :beş altı kişi, istintak ha- hükümlerine hiyanet ~tmemek jçin za- :taahfhüd ;ve barış esasları ıÜltündesı -1 
bu kavgayı?. Sen, dede.inin avukab - hakkı, hem de vazıfesıdir.• kimi M. Beteiilc'in daveti zerine adliye :ruri icti. lmı v · · lan ·· • l · ·-' 

T bir de N 1 V ? ...:::!- rı yacagı JÇlll, on n &ur at e ıyı ıın? Davayı almaktan vazını ıgeçe • .v e ı e er. ~· . sarayına gitmişlerdir. 1-lakim, kendile- ~ncağın Hakkı . t1tJ 
c9sin?. Vazgeçsen bile.. '.Veblig Avrupa~a yem b1:1" en.dişe un- rini mefsuh birlikleri yeniden vücuda Fransawn Antakya ve Iskenderun ticeler :venneein'i beklemekten d 

. . ·· . .. .. .. k suru teşkil eden ispanya ışlenne ade- . ı_ :ı.. 1 b d hakkındaki taahhüdünü geciktirmesin- mikul ıve ıtabii ne olabilir? 89 hırdenbire Omerm sozunu es - . ..dah 1 k •t . dek" müzakere- gebrmea. ve na kı şurada ura a top - d d , 
1
. le . . b" 

mı mu a e omı esın ı ~ . . e man a mes u ıy,et mıın ır 'takım FAI.;IH RIFKI ATAT 
ti: ler sırasında hariçte bir tesir ıyapmaya lanmaga a.avet. e~mek1e ıttı~am eyle - sakınılmaz cebirlerinden başK:a sebep 

- Hayır, dedi Davayı bırakacak da matuf görülmektedir. mek suretıyle ıstıc':ab etmışdr. . aramak Türkiyenin hatırından geçme- Pariste temaslar 
değilim, bilalcis.. Tebliğ Avellino'da çizilen prensip- M. Laroque, adlıye sarayına kendı miştir. Fakat bu müstesnalık hali gide- . ... •. 

Ömer şaşırdı: ierln nasıl ıtafüik edilmekte olduI,'tmu muhafızlanndan yirmi kişi ile beraber rild.iı.."'ten sonra ilk tedbir Sancağın hak- ıP.ana, l (Hueueı) - Hancıye ~ 
_ Anlamadım.. · gösteriyor.: İtaiyada mevcut 1200 harp gelmiş ıve hemen hakimin odasına git- kını vermek, eğer manda mıntakasında zın Oc1bos, Fransanın burada bultJ' 

Kamran alayh bir sesle: levazunı fabrikası tam r:andmanla iş- mi~. Adliye 8arayı muhafızları, al- ki halle yığınlannın kendi 'kendilerini nan Ankara -sefiri M. Ponsoyıı 1c~ 
_ Meslek namusumu, afaklar al- [eyecekler ve bu fabrikalarda haftalık bayın beraberinde gelen ve koridorlar- idare etmek şartile vücut bulmtLŞsa etmi~ir. Nazır öğleden sonra da Tüf 

tı_.J •vn·ıyeceg·i ...... dedi. Anlıyor mu- mesai !kırk saatten .60 saate çıkar:ı.lacak- da toplanan mUha:fızlan ;kapı dışarı et- Antakya ve İSkenderun halkının mü- kiye Büyu"k IC"·ıçıa: S d .
1 

.... _::.11 
ıwa çıg -·... ·ıı . . d t d k 1 1 .. ı:.ı .... ua .ı e gorUfDJl"J ... K de. gadı yemek nasll tır. mialerdir. messı er:ını aye e ere on ara muza- tür ıunr avga, av r. B-ı·· tl bilhassa tayy.are le ' k bal akt · · · ·ıd· .:ı~ 1 fr ld"- u un gayre er - M. de Larogue saraydan otomobille ereye § am ı. B pıfırı ı wye soru maz, so. ay~ ge ı vazımını v.e donanmayı :istihdaf-etmek- . . . Sancak ı:Hür<OJ.malıdır u mülakatların ~ürk.iyen.in -' 

ği vakit lezı:et.li ~! lezzetsız mı, ona tedir. Bugün yapılmakta olan 30 biner a~ıl~ış ve .bu sırada hır·~ kışı .ken- Manda devam etsey.di Sancaim ay- notası jle alakadar olduğu tahmin .edi1' 
bakılır .. en ıyı pılav toprak tencerede tonluk iki zırhlıdan maada yeniden 35- dısını alkışlamıştır. w• . . . rı bir idaresi olacaktı: Şimdi Sancak ta- mektedir. 
pişer .. matlUl> çocuğun anasında kal- şer bin tonluk iki zırhlı ikinci sınıf iki ~tbuat kanunu değlftiri.liy.or 
ması, kunduracı Hilminin yanında a- kruvazör, 4 torpido muhribi, 18 torpi- ~arı19, 11 ~A.A.) -. ~aşh.akan .Blum BalıkrıZar Q,.-ta 
dam olması .• değil mi?. Bu gayeye u- do ve 16 deniz gemisi tezgahlara .ko- Parıs so~yafıst şubesının bır toplantı- y , , 

lafmak için her yol mübahtır. Ya'lnız nulacaktır ki, bunlar cem'an 11:8,375 sın~a •. hükum.eti~ matbua~ kanu~.unu l~'--.. ncal ı·çı·n At7•rupa· Ja 
davayı kaybettikten sonra dedenin pe- tonilato eder. degıştırmek fıkrınde oldugunu soylc- Tl.r.."U. ,A,I', u~ 

şin verdiği ücretin bir kısmını iade ede-- Bu yeni hummalı faaliyeti muhik ~~ş ... par~mento t~lanır t~pl~~ın~ı: uazır 'anıyo ... 'ar Dıo;;ı·-~ı·'-lı·k 
rlın. Eh, bu kadar da temizlik ister... gösteren bir çok sebepler mevcuttur: hükumetın gazetelerı menabılerını bıl- fl4 ıtı ı ıll ~O r K 

Öm K... d b" par Geçen eylfıkia İtalyan matbuatı In- dinmeye mecbur eden bir kanun layi- (Ba§tara'fı ı ıınei ayfada) a-'"'·raf 
1 

. . f .:a....) 
er, am.ran;n yanınkan ır . : ...h":tterenin Akdenizde Hindistan yolunu hasını ve 'keza zem ve kadh suçları ı· ı:L "L da d 1't rı ... tedb" ~- 1 'IBCI say aaa 

ça şaşalamış, Kamrana · arşı ıevaısı 5
= . :ıı kl . . •v ıra~ ı&a r ır. 11 aıyaya r:ecrı ır· kurtarır ve 1935 martı ile 1936 mar' 

. . 1 k -·L emnıyet altında bulundurmaya a ı hakkındakı kanunu rtadil eden dıger ler.iııtt:a:tbikı ··ı:ünden bu ra'kkam ··k. I . bır haylı artmış o ara \-'Atı. olduğu mütaleasmı serdetmekle bera- b" l"yih d" ed .. bild" . . . . o/U 1 yu tında talya, Avueturya ve Macanst8' 
Meseleyi o akşam Said amcaya an- ber İngilterenin deniz silah1anm aTttıı- ~·fka" a 'tev ı. e:ehg;nı ~. ırmtış v_e. selmemıftır. Bu eene talya memleke· :ara.mda ıaktedikrı1' olan rtiliflan ftJ' 

w • •• • «L arı umumıyeyı ıyan"'.ı va anı - tı"mı·--1-n bolca L-·l'L ala--·Ltır Bu se- • · - ' latt.ıgı vakit: masından dolayı hayret gosterıyordu. .. . LUC "Oa uı;, c:a&" • manya ya kabul ıett1Ttr. Fakat lbutt 
Said amca: O zaman bu n . t İtalyanm Akde- yeye kadar 8a~~na~ teş~uslerın lcu~- ney:e ,gelinceye !kadar ıbalık mahsu1ü- dan hö le .taalak.lan r-'mı rJtJ' 

eşrıya . . banı eden ~ugunku vazıycte artık Öır ·· ·· ·· jJö · ~ ~eta fı y y ,...... ' - yazık ki, dedi, şu Kamranı geç nizde bir silah anlaşması yapmak ıçın . .. . . muzun :uçte sı. unanı n tara n· .kombinezonlarda Alman Kuvvet ~ 
tanıdık.. İngiltere ile müzakereye girişmek iste- mhayet :vermek Ja:=ımdrr» Clemıştır. dan çekilmekteydı. Yunanlılardan baş- .nüfuzunun mev.lcii daha büyük ol~ 

diği tefsir olunmuştu. Halbuki o gün . M. Blum ~ nutku ka c1ıfBTIÖa :malımıza ta]'jp çıkmaması VIC .bu husuata artık evhama ~ ' 
bu gu-n bu cihet tahakkuk etmemgtir. Parıs, 1ı1 (Hususı' M. Blum wiiziinaen fiyatlat- pek dü,ülrtü. k 1 I d da .--..L.~ A"'' 

h _,1k --iL..- • afı d ib - _J ·ı · yaca ta ya ara a ııra .-nn .,, Diğer taraftan Romada beyan olun- ili ccp~sı im n an ert «ıı en ıç- unanistana gönderilen 1balıklar ·ıe ~ b" 
1
:::: ak e • 

~uğuna göre Sovyet Rusyanın İspanya timada :mühim ibir ınutuk söylemif, ka- :orada da ttaze olarak ..mılôığı halde r~~dı m k ır~ı yapın zanır 
Seyfi bey, Kefalete raptedilerek is- . :1 • d . _dalı 1 k "t . d hl b" . . I tm aıt M I tını uyaca tır.>' 

tlntak hakimliğinden aerbeet bırakıldı. lŞ erme a ':l'Tlı mu a e ornı esın e ınesının programmı an a ı'l".ır. . t:a:}yada tekamül et:Mİf halik koneer-

Mah,_ .... 1_ 1 .. ..,, deh teşebbüsü It&tyayı ürkütemez. İtalya Blmn ııutkunda bu.günkü ükmnetin vesi fabrikaları var~ır. Harice ede eev· P~ulaire ;gazeteeinden! 
.lleme gunu &arar -:v-r . b f" :ı- "htim 12 k h b 1 - lkabi . lm d v 

Nuri usta, davadan v~eçmesi için er ur u 
1 

a. arşı azır u un- &adece ~.ıat . D~. 0• ~ ~· kiyat yapan bu fabrikaların balık a- «Prens Starhemberg'in doğruda' 
Öm maktadır. halk oe;pheeını tef.kil ettıgmı aoylmnıt 1 w .ı __ 1 il T .. 1t· ed" .. ıu M _'il!_-:=• • damı 1 ' Ömere .son defa rica etti adeta.. er Danzig 11 (A.A) _Tayyarelerin dile b h l l.u a~ yer.n;r ~ya e ur ıy ır. d~ .nı. uıowu ının e o 

dinlemedi. Said amca da Ömerle bir - hava mevdanından °ba.Şka bir yere in- v~: ~ . r .ne .. da afsınad 0 ~sa od n lspanya&n :yalnız Tıom blhğı a'ldıkla- cn.iu malumdur. f'.Bbt Diiçe. !kendi' 
. . · azlar L-"- 1 J w • cumnurıyetı mu a aa e ecegurn e - _'l::ı T .. ki·--...Je beT ,.,.•İt balıaa . t-_.:ı_ -....1.. .!!,__.__.et likti ve Nurı uatanın ıtır ını musou meler:i ve fotoğraf alınası kat'ı olarak . . rı .. ıuue .. ur p;;u • r"' • sıne.ıaoa zmnanliUQil ~az m~ 

etmiyordu: yasak edilmiştir. Bu yasak serbest şc- mıştır. . . .. ragbet J80ıitennek.tedırler. ltalyanların etmifbr. 
ıh · h .. nda l kr :ı...·· ··1c b birdeki tahkimat işlerile alakadar baö- Fransız ıhaşvek.ilı, menfı P~aan- açık denizler& de halik avl\YBD muh- M_ı_ıan·...-ı L;!!!_ L!r .. e.-'Lkii:l ol ' - tıyar gı e ar guçu ur- dal .da . . cabecl . . . an ,...._ naız oı ,.. ~ 

"uvalıw a dönüyorsun Nuri, diyordu, rülrnektedir. a~a . emas v etmı~. ve. ıı en telif balıkçı ıaemılerı vardır. Bu. gemı· makla Leraber Heimwdıren'ln taafi • 
J gın teclbırlerın alındıgını aoyledik.ten 800· ler :ürk.iyeôen balık almayı .ılcniilerae • h" ::..&. ~ ıo __ li 'L ··Lt!._-.: .. iıt dikkat et.. ., • yem, ıç fuı-ıe1tız DCI' n .nu~~ 

M hk ed ·L·~ •• •• Se f" 'L- Gedl'll.11 takımı ra: avlanmaktan da:ha ıucuz bU'lmakta- A--~1..: nüfuzunun artmasın• a em en uu gun once Y 1 ve- «Demokrasiye Jnanuım. Cumhuri- d vu.ı.uı,--.-.. 

yin avukatlığına SüheylAn:ın babasınm Deniz Lisesini yete, sulha, insaniyete inanırım» ısÖZle- ır.On iki ltatyan halik gemiıi memle- Ya;- ed~e~de MVı Mu~~İ ~f: 
ü.tiine almış olduğunu Ömer Ömduya~. 4 - O Mag"'liin elti rile nutkuna nihayet vermiştir. ketimizden alınacak balık.lan •evle- m ye !'~tıceed ın _,_ ıyanlda : t:eı-
Ve mahkemeden bir ıgün önce erın 'I' :Landrada ~ . zunun astına ebncıtte o ugu 
yazıhane.sinden içeriye Seyfi bey gir - Askeri liseler arasında başlıyan fot- .ıParia. 11 (HususO _ B\.\&ün öğle- dec:~ır~ene çıncak balıkların hemen ilerden birini hybetmif oluyor.» 

di. . ••w - bol şampiyonasının ikinci maçı dün den sonra Londrada !8eçen ~~günü hepai sablacak ve fiy.atiar geçen sene- La RepUblique yazıyor ı 
Vakıt oğleye dog~uyd~. ~ l;>opl- Şeref stadında Deniz Lisesi ile Gedikli yapılan tezahürata mukabil taf}sıt a - ki kadar düft11İyeccktir. Balıkçılar bu «Hiç olmama bugünün mağlubu O' 

mıptı. Herkes yelJlege gttmıftı ... Ömer takımları arasında oynanmıştır. leyhdarları tarafından büyük nüma - . _..... _.:L memnundur. Hemen '-- Starh--!L-•Jn (t&Ivan aıll~ 
k d · · - · rba · · Ba k d h ı :L_ vazıyı;;ıLLen ~ 'llW prem ~ , 

tavu cu an getırttıgı ço yı açıyor - !~~ sona a ar. ~yecan a ıi~e.n y.işler yapıhnıftır. Nümayi.fCÜer d>iI - bolca balığın Ç!CmMIRl 1'eldemekte- hiplill cümlerun ma1nmudur. Cün'iiJI 
du. bu muhım maçı Gedık1ı takımı Denız L ... -- Loııdramn ı:ı.ark malWleleırini . .. bal kh _.:ı_ --l~-··• --l:I....: ıı:L.L----1...-· • Al ·1 ak• w v . .•. - .. 4-0 vl"b ederek ka.za ~ y- • dırler. Dun ı ancac ~~un ....-.o;x;.1.1Uaa&111gg ıse manya ı e 
.. Oda kapuı agır agır, haıwı .ae91ızlıgı Llaesmı mag u omıf- dolaşmışlardır. Mühim .bir hidiee ol • ifti 8 - 10 kuruttan satılmıştır. ] tedilen itilafnameyi imzala.mıftır.>ı 
·çınde gıcırdıyarak açıldı. tır. mamıttır. ç 

• 



12 Birincitqrin :SON POSTA 

OSMANLI SARAYINDA KADIN EllERi 
10 - Eyüplü Voyvoda kızı 

• Yazan : Ragıp Şev"i 

Voyvoda kızının Deli lbrahime anlattığı bir masal, aylarca 
memleketi samur çılgınlığı ile kasıp kavurdu 

1640 da Topkapı sarayında yeni bir şahı boyle bir elbise giymiş midir?. ,du. Padişahı samur 0 kadar sarmıştı ki, 
kadın çehrıcsi görulmeğe ba~1andı : Voyvoda kı:.ıı bütün cerbezesini kul- her gün saraya bohça bohça t.a~man 

Eyüplü Voy\oda kızL.. lanarnk bu samur elbisenin cşe\'ketlu samurlara doymuyor, dh·an çavuşlarını 
Odalar ve sofalar çengi \'e çığan gü- hünkara» ç:ok ) a k~tığını ve dahi bun- devlet erkanına samur tahsiline gön -

rültüleri, mest kahkahalar. fettan çığ- dan sonra da her samurlu ~eyin yakı - derir, defterdarı samur tedariki için 
lık1arla çınla~ken Deli İbrahimin ) a - şacağıııı söyledi. dh·an tetkereleri gönderlmeğe mecbur 
nıbaşında Eyüplü Voy\·oda kızı da yer Deli İbrahimin çılgınlıkları arasın - ederdi. 
alıyordu. da birdenbire samur da yer alıvermiş- Halk ta, asker de, devlet erkanı da 

Daha b ir ay ev\•eline kadar Eyüpt-:! ti. Artık her gün kasırlar, köşkler. o - bu samur çılgınlığından müşteld idi. 
ötekine berıkine fal bakmakla dilenen dalar ve divanlar samur ve dibalarla Eyüplü falcı kızının ortaya ati.ığı bu 
bu kadının nenin nesi olduğunu bilen süsleniyor, padişahın gozu samurdan nesne yüzünden yüz binlerce lira Rus
yoktu. Fakat saraya girer girmez der- başka hiç blr şey görmüyordu. yaya akıp gidiyordu. Hele ocak halkı 
~al bir mevki sahibi oldu. Üstü başı\ Voyvoda kızının hayalhanesinden ç~- bu şikayetçilerin başında geliyordu. 
lJl€klilere büründü. Her gün akşama kan bu sarı ve yumuşak nesne kısa bır Bir defasında defterdar ocak ağala -
d~ğru saraya araba ile gelir, bazan zamanda. devlet ve ::ı-met için korkunç rının en korkuncu olan Kara Murat a
günlerce saraydan çıkmaz olurdu. bir mahıyet. aldı, yuz kuruşa sah!an ğaya samur Lc:;temek üzere bir adam 

Voy\·oda kızının harikulade denecek samurlar. bın kuruşa bulunma~ oldu. göndermiş1i. Murat ağa teklifin mahi
kadar kuvvetli bir cerbezesi yarfü. Den'in şairl~ri bu gidişle köpek deri- yetini öğrenlnce kaşlarını çatrnı-s: 
•Muntazam söze kadire \'e yeniden hi· sinin ve domuz kafasının kıymetlendi- - Defterdar efendjye söyle, ben Gi-
kayeler düzüp söylemekte mahire• idi. rileceğini ima ederek: r.i.tten geldim. İnce perdaht barut ile 
Deli padişahın en hassas taraflarını ya- Ol kadar rağbeti var samurun, yağ1ı kurşundan başka bir şeyim yok. 
kalar, sonra saatlerce, bir hokkabaz gi- Oldu tahsili anın emri asir!. Samurun adını biz ilden işitiriz, gör -
bi hareket ederek masallar söyler, çal- Böyle kalırsa olur z.ikıymet, memi.şiz. Bizden selam eyle, böyle söy-
gılan hafif hafif çaldırıp kısık kısık Nafei kalp ve kafayı bmzu!.. le! diye bağırmıştı. 
şarkılar okutarak hikayeler anlatırdı. Diye alay ediyorlardı. * 
Güzel ve yarı çıplak kadınlar, dumanlı Voyvoda kızı, küçük bir masalının Eyüplü falcı Voyvoda kızının masalı 
~e buğulu bir hava ve şarap kokuları bu kadar büyük bir tesir yaptığını gö- memleketi dört beş ay i~e kasıp ka
ıçinde bu hikayeler padişahı büsbütün rünce, büsbütün şımardı. Artık saray- vurdu. Fakat bir gün ihtilal kopup ta 
ınestederdi. dan ayrılmaz olm~tu. Padişah samur Deli İbrahim ocak ağalarının ve aske-* ve diba döşeli odalarında. Voyvoda kı - rin eline düşünce Eyüplü Voyvoda kı-

Bir k1ş gecesi Deli İbrahjm gene bir zına fallar baktırıyor, hikayeler ve ma- zı da ortadan kayboluverdi. 
eğlence meclisinde Voyvoda kızını kaı·- :~allar anlattırıyor, bilhassa Hind de - Padişahı üzerinde cgülgün atlas bir 
şısına aldı: nizlerl padişahının masafını mütema - entari, kırmızı çakşırı, mutalla uçkur-

- Söyle, dedi. Bizi eğlendir, dinlen- diyen tekrar ettiriyordu. ları» ile öldürdükleri gün de Voyvoda 
dir!.. d Padişah Eyüplü Voyvoda kızın an kızı büsbütün ortalıktan silindi Bir yı-

Voyvoda kızı~ gün saraya öğrendiği dinlediği masalı, hayatının bütün kuv- lan gibi sarayın içine girerek zehirini 
Yeni bir masalın sevinci ile gelmişti. vetile canlandırmağa çalı<;ıyor samurlar bırakmış ve aylarca memleketi samur 
Pa<fuıahın huzurunda diz çöküp ıe ye- üzerinde rekkaseler oynatıyor, haseki- çılgınlığı ile kasıp kavurduktan sonra 
ni masalını anlatmağa başlarken çalgı- ]erini ve cariyelerini göğüsleri, bağır - padişahtan aldığı atlas keseleri ile bir
lar da hafif hafif bir şark havası çalı - )arı açık samurlar üzerinde sızdırıyor- likte bir «semti meçhule» karışmıştı. 
Yorlar, cariyeler, hasekiler, saray ha -
derneleri padişahla falcı kadının etra- {" ____________ ...._, 

fında halka oluyorlardı. Her gün Eyüplü Voy\ oda kızı kalın sesile 
nıasalma başladı: 

Türkiyenin muhtaç olduğu 
Şey !erden biri: 

1t Gören bilen var mı? ( 
Bir zabiti arıyorum 

Su 1 tan Reşad Kosvayı ziyaretı sıra. 
sında Seliınik vilayetinin Gevgi1i kasa
basından Ömer oğullarından Osmaı1 oğ

Sayfa 9 

r Hikô:ge ı Muhterem Mösyö Gaudinot ı 
L~--~~~~--------~~ ~ 

.. v. Gerand» dan Faik Bercmen 
Arsene Gaudinot yirmi beş yaşında mile Gu1ot'ya benzemiyor. Be:k de bu. 

evlenmişti; o •akte kadar bir bakire gi- Mösyö ben sarho~ken bir gün yanıma 
bi temiz hayat geçirmişti. Karısı, bir gelmiş olacak; çünkü çocuk kend isinin
müddct sonra bir çocuk bırakarak öl- mi:j gibi davranıyor. 
dü. Çocuk ta anasının arkasından git- * 
mekte gecikmedi. O zamandanbcri kc- Hamile olduğundan beri Mor,ret ile 
der ve üzüntü saikasile iffet ve isme - alakasını kesmiş bulunan eski asıkı Gu
tini muhafaza eden Gaudinotta bu h:.ıl 1~t, onun iyi bir hayat gcçirmt~h: , iyi 
bir itiyat olU\·erdi. Böyle hiç bir kadın bır evde otuımakta ve iyi, yüksek bir 
yüzü görn1cden ellisine bastı. adam 1arafından b::ı'kılmakta olduğunu 

Birçok \ azifelerde çalıştıktan sonra öğren ince. onun yanı;1a gitti ve e::;ki a
bulunduğu müessesenin \'eznedarı ol - !akayı tazeledi .. 
muştu. Onun tavrü hareketi bir nünıu- Bir mtiddet bö)-lece herşey tabıi sey 
neı imtisaldi. Doğruluk ve iyilikle mcş- rinde aktı gitti. Fakat veznedarın bü .. 
bu bulunan \'eznedarın hiç bir arzusu tiin birikmiş parası. Gulot'nun bir şey
ve hırsı yoktu. Ne iskambil oynar ve ne lcr isteıneğe ha!?ladığı bir sırada bit M 

de at yarışlarında bahse girc;di. Olabil- mi.1ti. Morgei'nin gittikçe çoğalan s ... 
diğine kanaatkar ve perhizkard1. Hat- tekleri karşısında, Gaudinet mali vazi.ı. 
ta bir kahveye girdiği bile görülme - yetin bozuk olduğunu ve biraz mukta-
mişti daha. sit davranmasını talep etti. Kazandl • 

Bu zevksiz, arzusuz, ihtirassız adam ğı paralar1a, şah.si masrafından bira1ı1 

canlı bir mahllık olmaktan ziyade ade- kısarak· anaya ve çocuğuna bakabilı • 
ta bir cansıza benziyordu. Parayı da yordu. Fakat biraz muktesit \ ' C hesap
sevmezdi. Her ne zaman maaşının art- lı hareket etmek şartile. 
tırılmasmdan patron bahsetse Gaudi - Şinıdi kendi kendine bu kadar fazla 
not bunun lüzumsuzluğunu söyliyerek parayı Morget'nin ne yaptığını düşü .. 
kabul eylemezdi. nü~rordu. Tabii Gulot'nun mevcudi) e -

O, uzun boylu ve iri yapılı bir a - tini aklına getirmiyordu. 
damdı. Fakat biraz kamburumsu yürür Morget ona yüksekten atıyordu a-: .. 
d~. Azalmış bulunan saçları da çabuk tık. Herhalde bu işte birşey olmalıydı. 
agannıştı. Avurtlan çökük, benzi sarı cEğer çocuğu büyütmek istiyorsa, bü., 
ve vücudü zayıftL Modası g~ eski, tün ihtiyaçlarım temin etmek lfızmıdır~ 
ucuz siyah elbiseler giyerdi. Kocaman Paristc böyle bir çocuğu büyütmek ko .. 
bir gözlük te gözlerinden eksile olmaz- lay değildi hani. (Şimdi çocuk epey güı: 
dı. Az konuşurdu ve terbiyeli bir in- büzlemiş ve babası gibi bir hergül ol
~n olınası dolayısile herkes onu beğe- mağn namzet olmuştu.) 
n_ır ve şerefli ~i~ insan ol~rak onu a- Eğer çocuğun ihtiyaçları karşılanmı• 
nar~~r ~e kendısıne hususı bir mevki yacaksa bunu M. Gaudinot derhal söy .. 
verılırdı. lemeliydl. O zaman, çocuğunu köydekl 

Gençler hazan belli etmeden onunla akrabalarının yanına, baksınlar diye 
alay etmekten kendilerini alamazlardı. gönderecekti.:. 
Or:_u, muhterem Mösyö Gaudinot diye Morgct, aşıkından öğrendiği bu der~ 
ç:ı~~rlardı. . .. si tekrarladıkça veznedar müteessir o.. 
~ lhbyarl~aga yuz tutmuş olan so - lur, incinirdi. Ve bu suretle onun iste· 
gu.~ ~·e .hıs:ız ~·eznedar, nedense çok çüğü kaybetmekten korkarak bu çaça-
muşfıktı. \ı e bu - hşırdı. 

tün ~~şfik insan- Yarmki nushamızda : Morget ~unu dll 
lar gıbı çok kor - ilave ederdı: 

kaktı. Onun bu 
Ben milyonerim 

Çeviren : ismet Hulusi 

- Göriiyorsu .. 
nuz ya çocuk ağ .. 
lı.) or da.. Bu htm 
halde ha5lalıktan 
olacak.. 

- Raviyanı ahbar. nakılanı asar ve 
l'huhaddisanı ruzigar şc.i~ le rivayet e -
derler ki, zamanı evailde Hind deniz -
~erinde hüküm süren bir padi~ah var Ucuz benzin! 
llniş. •--- yazan: Muhittin Birgen -

Sen·eti vafir, azameti zahir, kendisi 
ıevk ve nişata pek müzahir imiş .. Hind 
denizlerinin en güzel adalarının birin
d: büyük, çok büyük bir sarayı, içinde 
gunıerce gidilse bitmiyecck büyük bir 
bah~si, havuzları, güllük gülüstanlık
lan va . . 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
de pahalı bir fiyatla satsın1 . . 

müfrit şefkati ö -
len karısına kar -
şı sadakatini mu
hafazaya vesile, 
korkaklığı da bu 

sadakati de\ am ettirmeğe 
ron kadının ısted1klerım yapardı. 

~u Ömeri, küçük bir çocuk olarak alıp 
lstanbula getirmişti. Bu çocuk mek
tebde okudu ve zabit olarak yetişti. Be- tu. 
nim amcamdır. Acaba nerede olduğunu 

Gaudinot kü -
saik olmuş-, çi.iğü ka.} betr:1ekt~n k?r~arak bu şaşa~ 

* * Bir sabah Gaudinot, daireye gider- jhliyar iki misli iktısat yapmağa 

r ımıs. 
h A~ma v~ lakin pa~işa~ı~ en büyü~ 
UsUsıyeti nefsinde bır cıldı mutebeı 

\le beynelhükema ce\•heri civani tabir 
edilen samura dü.şkünliiğü imiş. 

Elbiseleri saravının biitün döşeme
~i, duvarlar;, kap.ıları, pencereleri sa
murla kaplı imiş. Yastıklarını ve per -
delerini hep samurdan yaptırmış. Vel
hasılı ... 

Voyvoda kızı anlattıkça deli padi -
~ahın gözleri büsbütün kayı~·or, kendisi 
ni Yumusak kürkler içinde kaybolmuş 
buıuyord~. 

- Bu samur denilen nesne ne den
r· u Şeydir?. 

- Gayetle aüzel seydir hünkanm. 
Cildi <ra; etle t~tlı v~muşak.. Vücuda 
de-ğse,in.sanı mest~d~r, elle temas edil-
se zevk duyulur. , 

Eyüplü Vo\ voda kızı masalına .. ~~ -
Varn ederken padişah bü~büt~ duşt~n
ceye varmıştı. Hele masalın bır yerın
de, Hind padisahının saray odaları~ı 
s~rnurıa döşedfkten sonra rekbselerı
tıı soyarak bu samurlar üstünde rak -
~.ettirınesi. uyutması, sarhoş edip sız -
dırrnası Deli İbrahimi blisbütün zı\•a-
ll , 

adan çıkardı. 
O _ b ha kadar 

gece yattıgı zaman sa a 
hep Eyüplü Voyvoda kızının samur ma-

s.atını düşündü. Deli aklı ile bu mas;~~ 
kahramanım kıskandı. Onunla kend .. • 
a:_asındaki kudret ve kuvvet ra:~:~ı 
<hı~u a·· . bah butun .. " n u ve niha) et ertesı sa -
duşüncelerini mevkii tatbika koymaga 

karar verdi. 

* Sabah olur olmaz E\•üplü Voyyoda 
kızını • .. v • d·gı-· ((zatı 

Çagırttı Uzerine crıv 1 :rn·· . l::J,, a -
llkerremlerine mahsus» içi cı:şı .~ e-

1Uurdan, altın düğmeli elbiseyı gost 
l'erek: 

- Nası enizleri padi -

Bunun için, Türkiye, mesafele~ı~ın 
uzunluğuna, hareket ihtiyacı~. şı~~~
tine ve hayat seviyesinin düşkünlug~
ne rağmen, benzinde en pahalı bır 
memlekettir. Hem de öyle bir pahalılık 
ki bu kadarına cevaz vemıeğe, herhan
gi bir sebeple onu mazur göstermeğe 
imkan bulunamaz. 

* Zaman zaman, sırası düştükçe, diyo
ruz ki bugünün milli müdafaası arl1k 
bir m~tör meselesi halini aldı. Cihan 
harbinde bizimle düşmanlarımız ara
sındaki harp vasıtası farkı ehemmiyet
siz bir şeydi. O zamandanberi ordular 
değisti. Ordulara motör girdi. Orduma
kine~ ile hareket eden kıt'alardan mü
rekkep oldu. Tanklar çıktı. Harp, hare
ket kudretinin faikiyeti ile kazanılır 
dive kaideler çıktı. 

·Halbuki motör, iştialli motör bah- 1 

sinde maalesef geri bir memleket oldu
ğumuzu bilmemiz de lazımdır. Bugün
kü karı!?ık ve karanlık dünya içinde ya
rın Türl<iye için bir imtihana girmek 
ıazımgelse kafi derecede hareket vası
tası. kafi derecede şoför bulmamız guç
tür. Türkiyede mevcut ve yarısı hurda 
halindetki 8 - 1 O bin otomobil ve kam
vonu ve yarısı fenni kıymetten mah
~um şoförü ihtiyacımız için kafi göre-

meyiz. 
Türkiyeye her giren otomobil ve 

kamyon hem halkın hareket ihtiyacını 
arttıran bir kuvvet, hem maliye için 
daimi bir irad, hem de bir imtihan gü
nünde ordu için bir fa7.la kuvvettir. ~u 
halde Türkiye içinde bu meselede bir 
tek siyaset var: Otomobil sanayiine sa
hip olmıyan milletlerin yaptıkları gi
bi ucuz gümrük ve ucuz benzin! 

'Ucuzluk De\'let Demiryollarına va
ridat membaı oldu. Ayni ucuzluk ma
live için de öyle olacaktır. B'lfarz ben 
gtinde bir liralıııt ~enzin sarfediyorsa:n 
benzin ve otomobıl ucuzlayınca ben o
nu gene sarfedeceğim ve fakat, o za-

bilen var mı? 
Po1athda, helvacı Kazını oğlu 

Hayreddin 

t~"J 
) 

PASLANMAZ 
Hasan Tıraş 8ıçağı 

Bir dakikada tıraş eder. Ne sa
bun, ne de fırçaya ihtiyaç vardır. 
Kati) en paslanmaz. Alameti fa _ 
rika ile ihtira beratı vardır. Ne 
İngilizler, ne Fransızlar, ne de 
Amerikalılar, ne de bütün dünya 
aynını yapamaz. Hasan tıraş ma
kinasi1e Hasan tıraş sabunu ve 
tıraş krc~i, tıraş kolonyas1, tıraş 
pudrası bırer şaheserdir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr 
~diniz. Hasan deposu : Ankara, 
Istanbul, Beyoğlu. 

............................................................... 
n:an, benim.le beraber, bugün hiç ben
zın sarf:_tmıyen .başka birisi de hiç ol
mazsa gunde ellı kuruşluk benzin sar. 
fetmeğe ba~layacak.. 

Avrupalı bu işleri böyle hesap edi
yor. Bu sahada biz de Avrupalı gıbi 
hesap edelim! 

Muhittin Bi.rıen 

kcn, yolda çok çirkin ve hamile olduğu başladı. Şahsi ihtiyaçlarını bı.isbütüQ 
karnının şişkinliğinden belli, yersiz, kıstı, ve günde bir defa yemek yeme
yur1suz ve ölecek bir halde bulunnn ğe koyuldu .. ilah .. 
yorgun bir kadına rastladı. Kadına acı- Fakat hayat tatlıdır, veznedar şirudi .. 
yarak onu bir lokantaya göti.irdü. Ve ye kadar reddeylemiş olduğu maaş te• 
bir hafta için bir oda tutarak kadın1 zaj üdiinü kurcaladı; ve maaşının arttJ.• 
oraya yerleştirdi Ye cebindeki bütün rılmasmı istedi. Patron hiç bır aksili~ 
parayı ona verdi. çıkarmadan onun maaşım arttırdı. Mo1 

O gün daireye iki saat geç geldi. Bu get te çocuğun hastahl\: bahanesınin i~ 
geç kalmasına yalandan bir bahane uy- ~andığını görünce isteklerin merha .. 
durdu; bu onun hayatında ilk yalaı~ı. metsizce ~'Oğalttı. 

Neden doğruyu söylememişti? Niçin Bunun üzerine Gaudinot ikinci defa 
bu merhametli ve şerefli hareketinden maaşının çoğaltılması talebinde bulun· 
utanıyordu? Bu, sadece korkak oluşun- du. Üçüncü olarak ta istedi. Ve mhayct 
dandı. en az maaş alırken, şimdi müessesede 

Sekiz gi.in geçince kadım tekrar gör- en fazla para alan o olmuştu. 
meğc gitti. Kadın kurtarılmış olrnasm- Böyle olmakla beraber şimdi elbı "" 
dan mes'uttu. Gaudinot bu sefer onu seleri daha çok eski ve papuçları Ciaha 
bir doğum evine götürdü. ziyade yıpranmış bir halde~di. 

Onu ziyaret etmek için hay.taneye git Dördüncü bir talep müessese sahi .. 
tiği vakit kadının doğurmu~ olduğu bir bini hayrette bıraktı. Vezn ·<larırun 
güzel çocuğu ona gösterdiler. muktedir olmasına rağmen. kendısinG 

Bu küçük. ihtiyara, y~nni beş yıl ön- gittikçe pahalıya mal olduğunu düşu " 
ce doğan \ e ilk ağlamalarını duyma - nünce dayanamıyarak Gaudinot'ya: 
dan ölen çocuğunu hatırlattı. Bu ha- - İyi biliyorum, dedi. Ha)at zor Vtl 
tıra onu daha çok müteessir etmiş \'e ağırdır. Fakat benden talep ettiğin:z 
yaralamıştı. zamlar hizmetlerinizle müten,1sip de -

Lohusa. sararmış, alık yüzile bir~ey ğildir zannındayım .. Hem de ) aşad1ğı· 
anlamadan ona bakıyor, ve bu adamın mz hayatla ve ihtiyacımzla dahi mii .. 
şimdiye k;ıdar kendisile bu derece mcs- tcradif olmadığını görüyorum. Hangi 
gul olmasını ve mukabilinde hiç birşey serait altında sizi burada alıkoyduğu -
beklemediğinin manasını anlıyamıyor- ~u biliyorsunuz. Son talebınizi is'af 

d 
eder.ıiveceg·im. Maamafih sizin gibi ıli• u. J 
tİ\'ar bir memur, memurdan ziyade be· 

Hastaneden çıkınca ona yeniden bir 
oda tuttu; mobilveler satın aldı ve hic . ' . 
bir noksan kalmamasına dikkat etti. 
Kadın, bir daha eski hayatına dön -

meğe mecbur olmadığını dü~ünerck 

memnun oluyordu. 

Veznedar, artık her daireden çıkı -
şında gelip onu ziyaret etmeği adet e
dinmişti. Cepleri dolu olarak oraya t
der ve çocuğa türlü oyuncaklar \'C tcıt
lı1ar getirirdi. 

Morget şöyle düşünlirdü : 

- Bana ~öre hepsi bir. Çocuk t na-

nim için bir dosttur. Siz artık benim i· 
timadımı selbeylemi.ş bulunu~ orsunuz. 
Hayatınızda herhangi bir hadise, bit 
vak'a olduysa-ki bu harekatınızdan oku 
nuyor - bana onu anlatmanız Jfizımdır • 
Belki müşküllerinizi başka suretle hal .. 
lede bilirim. 

Patron, beyhude yere birşe) ler öğ
renmeğe çalıştı. Veznedar kız:rnp keke .. 
liyerek şapkasını parmakları aı asmda 
evirdi cevirdi ve sesini çıkm ınaclan o-' . 
dadan cıktı. 

( Ll . .fcn sahi:t'yi çe·dt i.. ) 
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CiBALi ZiNDANLARI İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET t>r • ,. 

Son Posta'mn zabıta romanı: 97 
\_ Gavur Mehmet nerede~ .. doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

·~ ,_ -~ 

Nasıl 
- Pek uzakta değil. .. Şimdi, Hak

kı çavuşu da alıp, onun tenbih ettiği 

Eşekçi Salih, cebinden çıkardığı 
hırsız fenerini yakmış; büyük bir dik
katle her tarafa bakmışh. Nazarı dik· 
kati celbedecek, hiç bir şey bulama -
ımştı ... Böyle olmakla beraber, kal
binde gene garip bir şüphe vardı. 

Son Poıta'nın ıiyaıt tefrik.ası : - - 81 y z· a-1.:. - azan: IJa v--

MeseJen~n gittikçe eh~mmiyet kesbettiğini anlıyan Beyoğlu mutasarrıfı, Babıiliye, 
Zaptıye Nezaretıne, Taşkışlaya haberler koşturarak yardım istemişti 

yere gideceğiz. 
- Tamam. Bana da, böyle söyle -

mişti. Fakat, 'biraz sabredelim. Bir ha
.her bekliyorum. 

- Zaten o kadar aceleye ele lüzum 
yok. Biraz daha vaktimiz var. 

Lakırdıya dalmışlardı. Hakkı çavu
'un getirttiği kahvelerle, sigara içiyor· 
lardı. Arada sırada da_ saatlerini çıka
rıp bakıyorlardı. 

Aradan, yirmi dakika geçmişti. Oda 
kapısı hafifce gıcırdamış .. Haramzade, 
hir kedi gibi sessizce içeri girmşiti. Fa
kat .. Hüsnü beyin yanında bir başka -
sının oturduğunu görünce, hiç bir şey 
söylemeden geri çekilmek isteıpişti. 

Hüsnü bey, onun bu hareketini tak
dir etmisti: 

\ . 
- Vallahı, ferasetli çocuk. Yaman 

şey ... Gel bakalım, oğlum. Bu efendi, 
'yabancı değil... Nasıl, işi becerebildin 

' ) 
mı. .. 

- Hüt gibi becerdim. Öte tarafa 
geçtim ... F oti, kolumdan yakalamak, 
herhalde biraz sıkıştırmak istedi am
ma, yakalanmadım. Cıva gibi elinden 
kaydtm. 

- Senin buraya geldiğini gören ol
madı, ya? ... 

- Ne münasebetL 
- Pek ala ... Al bakalım, şu çeyre-

ği. Bu gece, sakın ortada gorunme. 
Yarın Hakkı çavuşa gel. O, sana bir 
şey söyliyecek. 

Haram zadeyi, Eşekçi Salih de çok 
beğenmişti. 

- Hüsnü bey!. Şunu al. Yetiştir. 
Sevaba girersin. 

Dedikten sonra saatine bakmış; ila

Yavaş yavaş, merdivenlerden in
mişler .. Evvela delikten ve sonra da 
dehlizlerden geçmişler .. demir kapının 
arkasına gelmişlerdi. 

Eşekçi Salih, başını Hüsnü beyle 
Hakkı çavuşa çevirdi: 

- Burayı tanıdım. Ben bu kapı
dan geçmiştim... Çömelin bakalım şu
raya ... Gavur Mehmedin tenbihi böy
le. Ya, kendisi gelinciye kadar, veya
hut onun tarafından bir isaret alınca
ya kadar burada bekliyec~ğiz. 

Dedi .. Şimdi üçü de, demir kapının 
ar~asına çömelmişlerdi. 

Üçüne de derin bir düşünce gel • 
mişti. Aradan, yarım saat kadar bir 
zaman geçtiği halde, bir çift lakudı bi
le etmemişlerdi. 

B.unlar, intihab heyetine müracaat /h,aysiyeti ayaklar altında çiğnenecek -
e.t~ışler;. ~u çocukların da intihaba iş- ti . · 
tırak ettırılmesini istemislerdi Tabii- Böyle t hl"k ı· b' · t k d' k" . .h · · e ı e ı ır vazıye arşısın-
ı~ 1

• ı~tı ab heyeti, bu teklifi reddet- da ne tedbir alınması lmmgeleceği Ba-
mıslerdı. Bunun üzerı"ne · b "I"d ·· k d'led R · · ıa ı e muza ere e ı ursun; um -

- ":'ay: .efendim.. Balıkpazarındaki lar, harekete geçmişlerdi. 
Ermcnı kılıselerinde, bunlardan daha E I"' .. b' k ' · k d h · k"' ··k kJ vve a, uç ın ısı a ar ta mın e-

uçlu ~c~ ar ~yır cayır rey veri - dilen bir halk kitlesi: el'Ierinde bayrak-
yo~.;r. · n ;ra, b. anu~u ~~siden bah- lar olduğu halde, tatavladan hareket 
sle .

1 mt"hıyobr al' ıze mı edtlıyor?. Böy- etmişler .. yolda iştirak eden diğer ka-
e ın ı a , o maz olsun f ·ı l h k' l o· b" . ı e er ve aile ıt eleri1e de bir kaç 

ıye, ır vaveyla yükselmişti . 1. b" .. (A 
Bu iddiada bulunan! d h l . h mıs ı uyuyeret ya Tiryada) kilise-

ar, er a mu - · l . l d" V b kili' telif kolla t k"l · l h . sıne ge mış er ı. e, u sede bulu-
r eş ı etmış er; mu telıf · 'h b h · · . . -

istikameti .. d · l nan ıntı a eyetının elındekı sandıgı 
ere gon errnıs er.. bütün l k k k . . . 

- Bu hareket, hükumetin tcrefiıt 
ve kanunu esasiye filen tecavüzdür 
Artık biz de mukabeleye ieçebilirit 
Derhal kafi mikdarda askerle 7.a1>tiY 
nazırı gitsin. Vazifesini ifa etsin. 

Demişti. 

Zavallı zaptiye nazırı Sami paşa; 
hemen atına binmiş .. arkasına eene biı 
bölük süvari alarak dört nalla Beyoğlu· 
na gitmiş .. Taş kışladan gelen aakerler· 
le, Aya Tiryada kilisesinin etrafına ab
luka etmişti. 

Bu vaziyet karşısında, arttk bütüt• 
gürültü ve patırdınm durmaaı lazurı 
gelirdi, değil mi? .. Rumlar (P . ) k"l" · . a ara ırma ıstemıslerdi. 

ı anaıya ı ısesıne davet et- B .... • . 
misler b. k R f .. u haber Babıalıye gelır gelmez Hayır .. bilakis, asıl nümayifler ve 
lar:na ·~e~r ço d"k~~ lesna kve tuccar- Sadrazam Kamil pasa derhal kararın; yaygaralar, şimdi ı'baş.göstcrmifti •• 

ren u an arını apattıra - vermişti: ' 
rak, ~hd~l~le ~Gseye sürükkmis - ı::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(=~~k=a=q=~~=)-
lerdi . ' Hüsnü bey, avucunun içine aldığı 

sigaradan derin bir nefes çekerek : 
A b G ... M h . Bir. s.aat zarfında, kilisede bir kaç - ca a, avur e met nerede? .. 

ı "d . .., Y k d d d bm kışı birikmişti. Bu halk kitlesine 
Bedbaht 

hakim 
kadına 
istifa 

ceza 
etmeyi 

vermektense 
tercih etti 

çerı e mır.. o sa. ısar a a baska 
bir yerden mi gejıecek?.'. ' karşı, bazı hatibler tarafından ateşli 

Dedi. nutuklar verilmiş: 
Eşekci Salih, öfkeli bir tavır ile ce- . - Türkler, bizi intihabdan mene - (Baştarafı 6 mcı sayfada) fedakar karısını görmez, hergün bir:ıZ 

vah verdi: dıyorlar · yada insanın başına her felaket gelebi- ,daha sararan ve solan evlatlannm inil· 
_ Katır herifin tabiatını bilmez mi- Diye feryad edilmişti... Ve sonra, lir. Sen fa'al becerikli bir adamsın. Biz .tilerini duymaz olur. Eğer metresinin 

· y bu binlerce halktan bir kafile teskil e- gene eski mahrumiyet günlerimizde tahriklerine kapılırsa, karısına fenalılt 
sın~.. apacağı işi adamakıllı söyle... ld -
mez ki... dilerek Beyoğlu ve Galata cadd~lerin- ~ ugu gib~ haşhaşa verir, hayatımızı ,da etme~ is~er .. :. Benim de ~ bU 

8 . de nümayisler yapılmasına karar ve- .) oluna koyarız. hal geldı: Bır gun para tedarik etmek 
- ır an evvel, ne olacaksa olsa ·ı · t' ' Kocam benim bu sözlerimi işitm0- için son kalan ''ÜZÜg-ümü de satmak ü-

d · b' f h ld rı mıs ı. J a, şu ış ıtse.. ena a e canım sıkı- M' 1 • . .k . miş gibi hareket etti. Eve döndüğüm zere Feuerbach'e gitrniştiın1 o hayır sa· 
1 ese enın gıttı ce ehemmıyet kes- .. .. . - , . · 
ıyor. b tt. - . . 1 B _ 

1 
,zaman buyük kederıme ragmen neş elı hibi adam, benim bu gibi işlerimde ba· 

- Al benden de, o kadar. Benim i- Be bı~;~ı anıya~ eyog u .mutasarrıfı, görünmeğe kendimi mecbur hissettim, na delalet ediyordu. Yazıhanesinde bu
çimde de fena bir sıkıntı var .. hemen I a ıahıybe, zaptıye nezaretıne, T~kış- tuttuğumuz apartımanı derhal terket- '1unduğu.m sırada Kentülsen bulut gibi 
Allah, hayırlara tebdil etsin. a!a. a erler koşturarak yardım ıste- tim. Ve kendim de bir şirkete veznedar ,sarhoş bir halde içeri girdi, yanında 

Hakkı çavuş, birdenhire elini Esekci mıştı. .olarak girdim. Kocamın muhakemesi ,metresi vardı. Beni görünce: 
Salibin omuzuna dayadı= ' Evvela, T aşkışladan bir bölük asker devam ediyordu. . - Benim eski karım dedi. Ne &.la, 

_ Susunuz. (çerden bir ses geH • gönderilmişti. Fakat, binlerce kişiye . Bir. ~am . . . ,sen bizim ahbapla, ben de bununla ya-
ve etmişti. 

- Tam vakit.. Hadi gidelim. .. 
Eşekçi Salih, öne geçmişti. Hüsnü 

beyle Hakkı çavuş da, on beşer adım 
fasıla ile onu takip etmişlerdi... Böy
lece, (Hançerli hamamı) nm arkasın· 

yor. karşı bir bölük askerin bir mani k _ Bır akşam evımıze, bemm sevgılım ,şıyoruz . 

D. ]d d veti teskil edemiyece0ı· l l a u~ diye tevsim ettiğiniz Feuerbach geldi. Ben fena halde sinirlenmiştim, izze· 
ıyc mırı an ı . . t;)ı an aşı ması u· M h h , . A • • • 

S 
. · zerine· bu bölük k d' t b d ._ u terem ey etı hakıme, şurada u- ,tınefsım kırılmıştı. 

usmuşlar .. ve dınlemeye başlamış- k' b .. 1.:kl 'b eni 1 da urun an 1 fak bir parantez açarak ilti kelime söy- - Kentülsen sana yalvarırım sus de-
la d ı o u e avcı ta ur arın an digver bı'r . . . . . 1 

r ı. .. .. . . . lıyeyım, Feuerbach benım sevgılım de- ,dim. 
Kapının ·ıç tarafından hafı'f h f'f boluk tarafından takvıye edılmıstı' g-·ıd· lm t D . . . . O 11 

daki harabeye gelmişlerdi. 
a ı . . · · · , ı ı, ve o amış ır. emın ıçerı gırer- sa anıyor: 

taşlara ve demirlere çarpan kazma Aynı zam~nd~'. .. za~~.ı,.ye. ~azın Sami ken, nasıl mahkfun olacağımı seyretme- , - Seni takip ediyordum. Buraya ge
sesleri ve kürek sesleri işitiyor; yük- paşa d~; ?ır b?~uk ~uvarı ıle Beyoğlu- ,ğe gelen ticaret bankası müdürünün ,lince cürmü meşhud yapmak istedi«• 
sek bir yerden küçük taş parçalarile na yetış~ış; kılıs~nı~ etrafını, bu kuv- ~etresini gördüm. Bana işittirecek gi- ,ve elimle yakala~ım dedi. 

Eşkçi Salih, Ayazmanın kapısına 
dayanmıştı. Fakat, dün gece Gavur 
Mehmetl.e çıktıkları bu kapının sımsı
kı kapalı okluğunu görünce, hayrette 

t ki d .. k.'ld"v.. h' ed'l' vetlerle ıhata etmıstı. bı: Ben yalvarmaga basladım O benden opra arın o u ugu ıss ı ıyor - H" . .. .. · _ ' . · ' · · ~ · 
du. adıse, butun Beyoglu semtine deh- - Kahbe fahışe dedi. .ayrılmak ıçın bahane arıyordu: 

kalmıştl. 
Hakkı çavuş Eşekci Salihin 

na eğildi: 

v şetli bir korku ve heyecan verrnisti. Hayı:.tlarını ve şereflerini banker , - Namussuz kötü karı dedi. .. 
kulagı- Bütün dükkanlar ve mağazalar kap~n- ,p~ralarile örten hakiki kahbelerin, Bu sözleri metresi gülerek dinliyor· 

-· Galiba; bir yeri kazıyorlar. 

Dedi. 

mış, halk evlerine çekilmisti. .• Bun _ ,dunyanın en namuslu insanlarına dil du, izzeti nefsim fena halde kırılmıştı 
dan simaran nümayis ·ı · b' t k ı,uzatabilmek cesaretini gösterdikleri şu Gözüme Tabanca İlişti 

· Gavur Mehmedin içerde olduğuna, 
ve kapıyı da onun kapadığma hükme
derek, hafif hafif yumruklamış, ve ku
lağını kapıya dayamıştı. Lakin, hiç bir 
ses alamamıştı... O zaman büsbütün 

tehd .d. ı . . . l ,de~ erBe, kır a ım ,adalet mabedinde herhalde vereceğiniz - Kentülsen rica ederim sus diy~ 
ı ere ıgınsmış er ı. re et ver· h"'k'· . 1 rd . . . · _ 

Hüsnü bey fısıldıyarak cevab ver • · k' b d. d h'I' u um ıle ona an ıntikam almak ıs- yalvardım. O bastonunu kaldırdı, uze-
sın ı, u sıra a a ı ıye nezaretinden · di: . . tıyorum. rime salladı. O sırada Feuerbach'm ya· 

merakı artmış: 
- Bunda bir iş var, amma .. Hemen 

Allah, sonunu hayıra çıkarsın ... Ha
di bakalım, arkadaşlar .. Omuzlarınız
la dayanın. Devirelim şu kapıyı. 

Diye mırıldanmıştı. 
Bu eski kapıyı, arkası!1da yığılı o· 

lan taşların üzedne devirmek, o ka
dar güç olmamıştı. Üçti de; kapının 
üstünden, içeri atlamışlardı. 

- Hayır. Tavanı deliyorlar. 
Eşekci Salih, mukabele etti: 
- Ne, bir yeri kazıyorlar.. ne de 

tavanı deliyorlar ... Bu kapının iç ta • 
rafı, ayazma. Yukarıdan oraya inile -
cek olan demir kepengi kaldmyorlar ... 
Dikkat edin, yulr7rıdan dökülen taşla
ra .. bakınız, merdivenden seke seke i-
niyorlar. ( Arkaıı var ) 

Hiddetlenen patron ergeç hakikati Bütün varınızı alacak bu kadın. Bu ha-
ÖJrenmeğe a21metmişti. linizle böyle adi bir aleme düşmeniz 

* hakikaten çok feci.. Bilhassa sizin gibi 
Şimdi herkesin tecessüsü uyanmıştı. muhterem bir şahsiyetin bu hale uğra

Ve herkes birşeyler öğrenmek için uğ- ması müessesemiz için de acldtr. Bana 
raşmağa başladı. bunları iqraftan çekindiğinizi anlıyo -

Gençler onu takip ve tarassut etme- yorum. Fakat dostluğun icabı azizım, 
ğe karar verdiler. Hakiki bir istihba - beni o kadına gitmenize meydan ver
rat ajansL teşekkül etmişti sanki.. memeğe davet ediyor. Sevmek tabiidir. 

Daireden çıkınca her akşam, ihtiya- Onu teslim eylerim. Ben de sizin gibi 
rın, Clignancourt sokağında Marguc - bekanın. Sizden saklamam. Ben de ara 
rite Lotirade adlı bir kadının yanında sıra ... he!. het.' he!... Fakat herşeyin bir 
bir saat kaldLğını öğrenmekte pek ge - ·usulü, bir nizamı var. Öyle kaldırım 
cikmcdiler. Ayni zamanda bu kadının kadınlarına kadar inmem. Bakın!.. Bu 
sabıkasını ve şimdiki şüpheli dü~üp ak~~am benimle geliniz!.. Sizi, ancak si
kalkmalarını da öğrendiler. zin gibi muhterem ve yüksek adamla-

Patrnn bunlara agah olunca kendi rın gitliği bir yere götüreceğim. Göre-
.kendine ~öyle söylendi : ceksiniz ki bu sizin o odanızdan bia 

- cZa\•allı adam, temiz kalpliliğile kat daha güzeldir. Nasıl? Hayır mı di
nihayet :ılelade \'e aşağı tabakadan bi- yorsunuz. Ah azizim ıkır, mıkır yok. 
risinin pençesi altına düşmüş. Kimin ak Oraya giden buraya da gelir .. 
lına gelırdi; bu yaşta insanın hisleri sö- Veznedar hangi şerait dahilinde Mor 
neceği yerde azsın? Ne olursa olsun o- get'ye gittiğini patrona itiraf edeme-
nu oradan kurtarmalı.» di. 

Bunun üzerine \'eznedarı odasına ça- Patronun arzusuna, herşeye rağmen, 
ğırdı ,.e : itaat etmeğe mecbur kaldı. İste bu su-

- E ... dostum dedi. Görüyorum ki retle zavallı ihtiyarın, bir çeyrek asır
fena ... h;~mi.işsüni.iz .. Şimdi fazla ilitiya- dan beri başına gelmiyen hadise, o ak~ 
cmızı.ıı nt>r:len doeduğunu anlıyorum. ,şam vuku buldu. · 

ve Sehremanetınden bır heyet gelmis · R · d tt d ıkm d' ' ıh · d b" t b .. ·· ·ı: ... t· ~ . .. ... . . . . • . eıs sa e en ışarı ç ayınız ıye z anesın e ır a anca gozume ı~ ı, e-
ertesı. gun. Babıal~~c .~çtıma edilerek a- ,bir ihtar yaptı. lime geçirdiğim gibi kocamın üzerin«: 
radakı suıtefehhumun kaldırılmasına Seyirciler arasında fısıldaşmalar ol- ateş ettim. O yere yıkılırken ben ora-
karar verilmşiti ... Bir yandan da, Be- ,du. '.dan fırladım. Çalıştığım müesseseye 
yoğlu caddelerinde asker handosile bir , «Kocamın Aziz Ahbabı• gittim. Kasadan Feuerbach'm kocamın 
mıkdar asker gezdirilerek dükkanlar Jorjet devam etti: kurtulması için verdiği parayı aldım, 
açtırılmış; tabii vaziyetin avdet etme- - Evet muhterem hey'eti hakime kendisine iade ettim ve ben de çocuk-
sine gayret gösterilmişti. ,dedi. Bir akşam Feuerbach bize geldi, larımı bir defacık olsun göremeden ka-

Ertesi gün, Babıalide, Rumlar tara- ,koca~ın ~ok. aziz bir ahbabı idi~ ~o~~~ rakola teslim oldum. . . . 
fından gelecek he t intiz d"[ _ ona hıç hır ınsanın yapmıyacagı ıyılıgı Mahkeme salonuna derın hır sessıı-

ye e ar e ı t F b h b. lık 1 l'k "k .. t" mekt 'd' B b ... ,. . d k ' . f h yapmış ı. euer ac ır ara meme- ı ço muşu. 
e ı ı. a ıa ı, ara a ı suıte e - k lt k k b · ı· d k 1 H kk · b'" .. 1 kl - il nla 

hümü kaldırmak için İntihab heyetle- 't e en açmald ı::ıec .urı~e fıın ke da m~şl- J . at ı A at~. ~t~ çı~ ad ıdgı . e ates· tlan 
. . f k . 'k' ' ı, mensup o ugu sıyası r a evrı - orJe samıının uzerın e erm ır er 

rının r.e a atıne ı ışer Rum kontrolü miş yerine gelenler de bunlar hakkın- bırakmıştı. 
yerl~ştı~meye; ve bu suretle de, şika- .da takibat yapmağa başlamışlardı. Biz . Filhakika vezneden aldığı para Fe
yetcılerı memnun etmeye karar ver - o sırada yeni evleruniş"ik. Fakirdik Feu- uerbach'ın verdiği paraya tam t:ıma· 
mıştı. Hiç şüphe edilmiyordu ki, bu erbach parasızlıktan kaçamıyordu, ko- puna tekabül ediyordu. 
teklif müştekileri tatmin edecek, ar - ,cam o sırada bana evlendiğimiz zaman Bu sözlerden sonra müddeiumwnl 
tık intihaba sükunetle devam edile _ hediye ettiği pantantifi aldı,. götürüp ayağa kalktı, davasını teşrih etti ve ka-
cekti. .sattı ve parasını bu adama vererek ha- dmı takdir etmekle beraber kanunen 

Babıalide R l t f d l _ , yatını kurtardı. Feuerbach her zaman ceza görmesi Iazımgeldiğini söyledi. 

k l b 
' h um ar ara 1.n an ge e evimize gelir giderdi. Sonra zaman de- Hey'eti hakime müzakere odasına 

ce o an u eyet beklenıle dursun· - · t· F b h d t tt• "h' k ld K ı ld - mah B vl ' ~ış ı, euer ac avı e e ı mu ım mev- çe i i. apı ar açı ıgı zaman -
. eyog u mut~s~rrıflığmdan korkunç kilere geçti. ,Keme hey'eti bir kişi eksikti. Reis ka-

hır haber gelmıştı. · · Bu habere naza - Bu felfıkete düstüğüınüz zamanda rarı okumağa başladı. 
ran, Rumlar büyük bir miting yapma- ,geldi .... Ve borcunu" ödemek istedi. Ben cJorjetin cezası kanunun .... madde
ya hazırlanıyorlardı. Ve T atavla, akın kocanın zimmetine geçirdiği parayı. ve- sine uygun olduğu görüldü, ancak aza· 
akın kiliseye gidenlerin, yollarda tesa- .reyim de kendisini kurtaralım dedi. .lardan ... Bu vaziyette kanunun dar çer
düf ettikleri zabıta memurlarına bazı , Çok tabii olarak bu teklifi kabul et- çevesi içinde kalarak, ceza vermek 
taşkınlıklar yapmalarına nazaran, bu ,tim. Götürüp parayı verdim ve kocam .mecburiyetinde kalmamak için istifa 
miting esnasında (bazı hadisatı mü _ .mahkumiyet hükmünü yemeden onu .ettiğinden karar verilemedi.• 
ess:fe) zuhuru da muhtemeldi. kurtardım. Halk istifa eden mahkeme azasın' 

B h be . B b ... 1. . . , , Artık mes'ut bir hayat geçireceği- şiddetle alkışlıyordu. Jorjet başını önü-
u a r, a ıa ıyı ve zaptiye neza- . . d" d k h . vd. b · t · · ·· - d . . I .. . . B h k . .. .. 1mızı zanne ıyor um, ocam apıshane- ne eg ı, angerın me resınm onun en 

retını a tust. e~mıştı. u .~re e~ın .onu- ,den ilk çıktığı gece metresine gitti. Be- ,geçeı kt-n onµn yüzüne mağruran~ bak
ne geçmek ıçın kuvvet gonderılmış ol- ;nim fedakarlıklarımı hatırlamadı bile. tı. Güldü ve: 
sa, korkulan (hadisau müessife) ye, · «Son Kalan Yüzliğümü Sattım» ' - Bayan dedi. Namuslu kalmak için 
hükumet sebebiyet verecekti. Kuvvet Asrımızda metres, eski zamanların buralara geidim. Yoksa ben de senin 
gönderilmiyerek, .. h:rekt~ geçenler I taunla~ı~dan da?a beterdir. Kendisini .. ~adar namu.~ı.;uzi~k .~de:·ek, oamıısJu 
serbest bırak.ılsa, hukumetın şeref ve 1 metrcsımn kucagına atan adam, artık j msnnları taşlamagı bwrdım. 
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200,000 lira ikramiyeli son 
keşide bitti. 

SON POSTA 

Nafıa Vekilinin 
Beyanatı 

Tetkik seyahatinden dönen 
NafJa Bakanı mühim 

beyanatta bulundu 

Sayfa 11 

,- _ E K O O rJI i j 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında Vaziyet 

Bugün kazanan 
isabet olup 

numaralan yazıyoruz, biletinize 
olmadığını tetkik ediniz. 

Nafıa Bakanı Ali Çetinkaya tetkik se- Teklifler tereddütle karşılandı 

200000 
yahatinden şehrimize ~vdet etmi~tir. Kambiyo bor~asmda geçen haftaki ı dir. Trakya malları çuvallı 4.8, Ban -
Vaki olan beya~_at.~nd~ Ista_nbul-Edırı::e mua1:ıclat bir kaç_ seneden beri görül_ - dırma malları da 4, 1 O paraya kadar sa-'. 

1 

70 Lira kazananlar asfalt yolunun onumuzdekı yazda Lu- memış derecede hır hararet kesbetmış- tılmıştır. 
14398 20856 10318 27388 779 leburğaza kadar ikmal edilmış bulu:a- tir. Devlet istikrazları ile Merkez Ban- SUSAM: Son günJer zarfında yağ' 
2 7543 175 70 6426 18566 13661 cağını, Lüleburğa:tdan hududa kaoar kası eshamının satışları her günkü ta - fiatlarının sukutu susam piyasa:sına te- 1 

8854 22132 16136 10595 21297 olan kısmının da Nafıa Vekaleti tahsi: lepleri karşılamıyacak kadar büylik sir etmiştir. Bir kaç gün evvel 15,30~ 
17513 13 .. 21 satı ile yapılacagını, son teftişinde ha_Iı bir 'Cktın tcskil etmektedir. paraya satılan Antalya malları 15 ku· 

ı. k 14252 14489 6908 ., . ' :ı: 1ra azanaD 12698 5958 15692 20501 5890 inşada olan bütün yol ve köprüler~.~~r~ G~çen hafta içinde büyük bir mali ruşlma kadar düşmüşse de iş olduğu du ·; 

26982 13976 13994 20729 21820 d_~ğün~, ~cap eden talimatı ver ıgını mlicssesenin piyasadan külliyetli mik- yu amıştır. ; 

14741 20312 26696 4146 soylemıştır. tarda Merkez Bankası eshamından sa- Burçak 4•161 bakla 4,32 para arasın-
ı 7885 

2243 7 
95 30 165 77 Afyon istasyonunda yeniden yapıla- tın alması üzerine istek büsbütün faz- da olan fi atlarında bir değişiklik kay -: 

lj473 23531 10122 cak tadilat hakkında icap edenlerle l 1 H ft 'h t" d M k dcdilmerniştir. ~ 
Bu numaranın virmi numara yuka- 24833 12442 20438 3690 176

P. 
1 konusmuş olan Ali Çetinkaya İstanbul Ba a§J.:·mıştır. ah a 0

9
1 

4
ay

9
e
5 

11~ e kerdez: KUSYEMİ : Takas suretile İngiltere_,) 
d · - k" 686 ?6591 197 14253 9281 · . . an ·asının es amı - ıraya a ar . ~ . rısın an, yirmi numara aşagısına ~ - 5 ~ 

12949 11
.
870 

elektrik şirketi için de demıştır kı: 
1 

t ye ıhracat yapılmakta ıse de geçen haf-, 
darol 40 h b·ır"ınebec:er 10707 28561 7813 k 'k · · · k ıh · satımışır. t · · d L d · d r· 1 an numal"anın er -ı - Ele trı ~ırkeının mu ·ave e an- .. a ıçın e on ra pıyasasın a ıat arıı11 
yüz, onda bir itibarile de ellişer lira 29040 3054 18848 

9301 7862 
cinde halktan para al6ığı ihbar edildi. Unitürk fiatlarında bir hafla evvt! - 21 İngilizden 18,50 liraya düşmesi ta-ı 

mükafat verilecektir. 7464 22 750 8288 
13216 3155 

bu ihbar teşkil edilen bir komisyon ve- !isine kıyasen tereffürler kaydedilmiş- cirleri düşündürmektedir. Bu sebepten: 

30000 ıı.ra kazanan 7119 19183 
12332 16527 1 ~~;: sitasile tahkik ve tetkik ettirilmekte- tir. Anadolu grupu üzerine de istekli şehrimizde kuşyemi fiatları t 1,30 pa-

l 0406 9428 13493 2
8403 

9636 dir. Tahkikat müsbet olarak devam et- muameleler olmuş ve bütün esham ve radan 11, 1 O paraya düşmüştür. 
10788 14097 10568 2

4848 
8189 mektedir. tahvilat fiatları her gün bir parça da- Ketentohumu satışları hararetle de~ 

9461 27355 17144 14010 
25079 

7942 Anadolu cihetinde yapılacak tes•:;;:ıt ha yükselerek kıymetlenmiştir. vam etmektedir. On, on beş gün içinde 
25194 5976 187

9
1 ı!~~! 16419 için şirketin gümrüksüz getirdiği bazı Geçen ha.fta nihavetinde esham ve Çekoslovakyayatakassuretilesekizou 

Bu num~ranın 20 numara yukarı - 12334 13071 1l86B 20737 17327 ma~zemeyi eski imtiyaz hudutları -i:ı-lıahvilatın son fiat "listesini aşağtya bin çuval kadar mal gönderilmiştir. 
sınclanJ yirmi mımara a~ğısına kadar 4409 '905'l 

25574 
12458 bilinde kullandığı da cürmümeşhut ha-,dercecliyoruz: Bazı müesseseler temettü hisselerine 

olan 40 numara \'t'"ız elıı·şer lira. onda 26527 25899 2012 
7 2190 

linde tesbit edilmiştir. Bunun için lah- .. . .. 
23 85 

mukabil keten tohumu mübayaa ettfli-
73 14879 29815 10l95 169i 4 kik .. ··k ·a · · b" "f tt' · Unıturk 1 · 1 · d ·h t d d v. tah bir itibarile de 0~ beser lira müka~at 164 5 24492 ~t~ gururu. ı_ aresının ır mu e ışı Ünitürk II 

2
1.

95 
e~·m en ı raca m evam e ecegı -

ala kl d • 111 702 21502 29860 244 7 
8195 

de ıştırak etmıştır. .. . .. 
2 40 

mırı olunmaktadır. 
ca ar ır. 1415 8762 19513 8020 Van - Musul şimendiferinin, Ereğli Unıturk IIJ. 2 · Londra borsasında Türkiye menşeli } 2000 lira kazanan 4338 9589 6927 ve Trabzon limanlarının inşası için mü- Anadolu ob~ıgasy~n 43.4o ketenlohumları 11/7/6 İngiliz lirasın• 

21039 
40 Lira kazananlar racaat eden İsveç grubile yapılan mıi- Ana~olu Mumessıl 46·50 dan muamele görmektedir. ş hrimiz 

22718 zakereler neticesiz kalmıştır. İran - Aksıyon 25 ·25 borsasında Bnndırma iskelesi teslimi 
IS 120 10219 12885 

10193 
33 32 Trabzon transit yolu sekiz otobüs ve 24 Zahire borsasında 9, 1 O paradan işler olmaktadır. 

21850 5896 1
9

5
3 12335 

4( r kamyonla önümüzdeki öahar mevsi- Zahire borsasında geçen hafta kay- FINDIK : Talepler mütemadiyen 
Bu numaranın 20 numara yukarı • 11897 13363 4843 

5509 
1 '--J ;minde işlemeğe başlıyacaktır. da değer mi.lhim değişiklikler olma - ::ırttığınd::ın fiatlar da yükselmekte de-

sından. yirmi numara aşağısına kadar 15800 19616 4491 5997 1-
2 75 mıştır. İhracat emtiamızdan yalnız fın- vam etmektedir. Bir hafta gibi kısa bir 

oıan 40 numara yüz ellişer lira, onda l 8498 14683 3652 ı ı oo
5 1134 3 Feci bir kaza dık piyasası gittikçe hararetlenmekte zamanda iç fındıkların kilosu beş altı 

hir itibarile de on beşer lira mükafat 3 715 13272 5 398 863 7 16344 
ve büyük mikyasta talepler devam et- kuruş kadar yükselmiştir. Kabuklu fm-

alacaklardır. 21489 5 113 63 76 22881 6:3 62 
mektedir. dıklar üzerine ehemmiyetli işler o1ma ... 

2000 Lira kazananlar 8201 165 75 5845 
984 16356 Bir kadın sür'atle giden Alman alıcıları geçen hafta tiftik pi- mıştır. Geçen haftaki satışların mü _ 

803Z 25913 26869 3800 5233 
17321 otomobilden düştü ve öldü yasasında biiyük faaliyetler göstermiş- him bir kısmı Almanyaya aittir. Har·c 

17412 11503 l 1546 2720 10
6

25 !er. iyi fiatlarla külliyetli miktarda ti!- olan son satışların yüz kilosu sif Haın . 
1500 Lira kazananlar 23037 155 75 11884· 15

663 6038 
Kalyoncuda oturan tütün amelesin- tik satın almışlardır. Bunların haricin- burg 148 mark, yani 74-75 liradan v, 

12381 5477 18203 11630 15882 8372 10737 
11744 14735 

den Bahriye arkadaşları Memnune, de zahire piyasasında büyü.k işler ol - pılmıştır. u 23
409 17438 17866 25 766 

14517 24624 
Nazmiye ve Recep ile birlikte 2349 nu· duğu duyulmamıştır. Bir çok hüku - Ceviz satışlarında büyük bir faaliyet 

1000 Lira kazananlar 693 20
284 2

6
693 7070 10590 maralı otomobile binmiş, gezmeğe git- metlerin para kıymetlerini düşürmesi göze çarpmaktadır. Kabukıuıaı- 16-

. 5592 4996 28151 27243 2
393 ı 11517 ı 4H

5 
mek üzere Sipahlocağının öniinden tüccarı endişeye scvkctmekte ve ec - 161 ~ kuruş arasıdır. Almanyaya Ham· 

14910 1273 29
645 

8882 24099 23030 1044
5 12346 

sür'atle geçerlerken otomobilin kapısı nebi paralarına karşı ol_an itimatsı~~ık- burg teslimi yüz kilosu 20 Ii adan iş 2
856 25566 8750 10787 25897 2

9991 birdenJ:.ire açılmış, Bahriye bütün hı- tan dolayı yapılan teklıfler tereddutle olmuştur. 
200 Lira kazananlar 25869 25682 9971 1319 ,;~:: zile kaldırımların üzeıine düşmüştür. karşıJanmaktadır. .. ................................................... - ...... . 

1267'0 25632 13432 26382 5670 256 l l 
17307 1 ~~;~ 2~~:~ 18921 Bahriye derhal hastaneye kaldırılmış, BUGDAY : Haftalık gelişat ihtiyaç TAK V 1 M 

29625 22123 481 8649 20481 8298 
3602 

15991 fakat aldığı yaraların tesirile beş saat nisbetinden fazla olmasına rağmen sa- ı ci TEŞRİN 
5527 25438 22328 2589 13095 12795 2 I 029 2 !~;! ;:~~ 14388 sonra ölmüştür. Bahriyenin otomobil- tışlar iyi surette de\·am etmektedir. A-

892 2002 5069 1372 7 183 71 25881 15986 
6408 814 29580 de şoför İsmailin yanında oturmakta nadolu ve Karadeniz limanlarından ge-

17646 113 73 21 829 19933 6772 28862 1o9 ı 4 11152 18790 olduğu tesbit edilmiştir. Kazanın nasıl len biiyük miktarda siparişleri karşı -
2271 4004 28359 8057 15919 6865 29 ı 9o 8105 

19512 3386 vukua geldiği tahkik edilmektedir. Iamak için değirmenler büyük faaliyet 
9868 16388 12633 

17434 17865 2421 509 5678 14942 15609 l6107 d göstermektedirler. 
2

1859 l 7753 1564 17492 9432 
17524 24785 

25286 13091 733 Bir çocuk kuyuya düştü öl u Fiatlarda ehemmiyetli değişiklikler 
15690 2400 2991 O 6820 24209 22180 26988 31 1 7 2905 7 23281 Fenerde _Hac.ıevhat n:ahallesinde o~ kaydedilmemiştir. Hafta sonunda eks-

Rumt sene 
1852 12 

Resııır sene 
H:J.3t1 

PAZARTESİ 

Arabt sene 
1355 

Ilı zır 
11)() 

2032 10714 9854 13823 21902 27177 14794 28481 1999 15411 turan_şemsıyec.ı Sarnuelın 9 yaşı~dakı tra beyazlar 5,30, çavdarlı Es1dşehiı-, 
19275 16766 25599 16767 4072 10078 14809 11990 11898 7224 oğlu Israil Suliançcşmede boş hır ar- Alpuköy malları 5,10, sıra malı sert - SABAH R i~SAK 
1
8731 19686 28906 10936 

19634 T~~:: 27326 20432 2018 sada metruk kuyulardan birine düş - ler 5,25, ekstra sertler 6 buçuk ku - ~. V. ecep ;:,, D. 

50 Lira kazananlar ~~~~~ 17871 8209 2527 16F61 1-::.ü:~: ö~~ü~tü.r: ..... -. ..... - ruŞtan satılmıştır. !2 ~~ 25 !O : 
20532 27020 9417 16743 21Cl82 11862 25785 13583 26536 28212 MükMatlar ARPA:Geçenhaftaehemmiyetede- Öle lkindı Akşııııı )-.ıısı 

236 ı 83 l 6 4344 18628 8522 1 1858 l 0891 16067 22241 2 14 3 
50 b" r . lık mükafat şu yüz numa- ğer işler olmamıştır. Hafta nihayetin -

2846 l9IJ 23523 23099 12317 12 7710 13676 8005 21045 24537 ın dırabeşer yüz lira olarak tak- de dahili ihtiyaçlar için 3,35 paradan () ~.i ;· ~,! ~~ D . ..,). ~Ô 
11805 2 7727 3070 2083 14889 14968 23698 23844 13816 8536 r~ aradi~ıln .at_ . isler olmuştur. Samsun teslimi 3,22 pa- E. 

... 3249 24798 .sım e mış ;ır. " ·rı 1 kt d z. ,_ 00 15 10 17 3r> Hı 07 1
-4129 8128 23043 15727 2910 24040 13804 1485., 16772 23903 14646 14376 11417 radan teokh er yapı nıa a ır. .ı:,;;...ı..;.;;;...; • .;;..;..ı.......:...--ı.---------:~· 

25230 12866 27409 24352 28537 13480 8700 29360 8292 lf\083 
3323 1116 

ııo8ı 8237 
27416 

:rı,:fısır piyasası da gevşek gitmekte - ______ ._ _______ __, 

159 ıs. 18808 11292 285 77 6112 3256 6900 19179 5394 28094 9888 22128 29ı26 .............................................................. Son Posta 
25256 27231 3493 10431 28974 27196 21121 5207 19975 29182 753~ 2!::: 8831 1ı935 20888 ~ ~ 

6 1 9 11132 16477 3381 ·
2826 p 1 A · ·k 9425 16640 29716 4063 186 29141 28 41 17644 25191 28339 86sı 24114 asti ntıseptı 

13178 2883 14110 12135 15977 14184 13581 29666 4388 :~~~ 4743 21471 16435 17867 3415 
24960 2s264 5 791 8942 2 ı 5s 4966 ı83i2 ı,86876592 5559 ı 18,_9_3 2a124 25085 2ııs1 ıı2os so43 K A N Z U K 

6520 24637 28080 15788 28103 5828 14410 5 37 20076 26084 18806 17167 
9257 

14169 
2513 6864 13886 1652 9144 23657 26667 l8891 2 6

30 7304 263 947 21508 12364 
29848 10852 4828 98 

15481 6810 7736 10896 2163~ 144 6591 19 29872 272ı8 7084 13539 
8 338 14855 2517 23883 57 

7634 26994 10357 12270 2774 8489 15 
1
7

380 25544 26052 19009 8794 28'64 
1030 26440 27385 14732 12150 28355 23710 8629 20326 2803 23547 3ıtı 9989 29929 23160 

ıes48 27473 21969 3779 8261 27407 2832 20493 22123 3857 24723 2s1so 27387 10487 11912 
25737 960 9343 24497 1177'3 4802 15744 9716 20333 17274 14790 28279 18440 15405 ıo110 
23621 24304 6642 13801 28727 1'361 11183 9175 14865 25564 210 7837 27&1.S 2633 22616 
29876 22755 16026 18564 19964 8056 2828 24010 25799 26Uo5111780 23832 ı1275 1367 1137 
132 34 28256 20987 1022 26393 22925 8335 11357 18166 216~9 12806 951 3153 268ıl 5020 

~0668 24585 8959 4032 ;~~~~ 198
61 ı~:~: ~~~; 2~::~ 26789 .21864 26272 17772 20993 18574 

l4038 25298 5055 10958 11
128 91~2 ~6912 26562 14382 21981 156~3 

15270 14981 8055 14448 2024~ 13763 20034 21082 14504 6b6Ç 21760 3705 29330 29642 11977 
ıos28 26193 24364 26426 2645 7 19647 878 5 365 223 ı 4 Amortiler 
21869 17063 12569 21340 13013 17785 28779 19112 18341 8-b9 

ı 7 1666 29847 24779 14052 Bu keşidede ikr~~~e .ve mükafat 
26679 8463 7523 20323 

180 2224 
5971 27809 254

% ka:ıı:anmamış olan butun bılet sahiple-
23644 5315 29298 4329 2ı 344 22343 117 

125 5 1 
rine yeni tertipten birer tane piyango 

8760 20594 17163 3409 1
9779 21507 16800 

2:;~~ 13679 
bileti ve yahut ta mukabili olan ytiz Teneffüs yollarile geCf'n hı1stıdık· 

'302 26 ı ı 5 ı 0544 4165 
7921 24230 17449 3822 14 75 4 

elli kuruş verilecektir. lanı kar:;ıı koruyucu , lesiri kııti pıtı-;· 
23186 3841 15897 3451 28171 28099 24696 233538085 151478795 11510846~ 2-20··2··8·····2··oa:;r-·2s7i"6"" ... i"i-1i1 ... _1·6·ooi tillerdir. Nezle, bronşil, grip ve 
ı 05 08 2 1 191 28891 7 865 - boır...z rahatsızlıklımndıt. se!' kısık-
8605 20001 1949

5 1 
6099 7103 20035 2675 11746 15206 23876 5962 27542 '0..i46 22318 I"" lığında pek faydalıdır. 

83
7 29090 8

719 9308 
1 ıo24 10461 1567 24476 8772 4579 9498 18665 20600 19097 142Q7 Kalabalık verJerde. tozlu muhit-

f657 7058 34
71 2~~~! 26210 6718 19997 1025.3 5579 5777 18188 231 16109 14868 25502 lerde. buJaşıli: hastalıkhrdan vika· !2870 

8519 
1 !~~~ :7502 25120 9584 26370 20285 19702 24506 16548 27126 66S 724 21658 ye eder. 

1 ~848 18066 
29952

. 712 77 2"940 18847 3131 136~7 5770 139-40 21202 27502 9195 354 27357 tNGILIZ KANZUK ECZANJ.~SI 
259 f 600 - - '20202 17841 22022 22802 8248 7 728 2-0940 12062 25 795 136941 '-.. •-~ Heyoftlıı, lstaııbul .__., 25413 

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

ABONE FIATLARI 
1 6 l 3 

Sene Ay 1 Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 
YUNANiSTAN 23!0 1220 710 

.. 
ı 

A 
.K 

ı. ı 
2~ 

ECNEBİ 2700 1040 1 800 31 

Abone bedeli peşindir. Adreş 

deği•tİrmek 25 kuruslur. 

Gelen evralr geri 11erilme~. 

llinlatdan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap içın mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telsraf : Sonposta 
Tel.fon : 20203 

l 



12 Sayfa SON POSTA Birincitefrin !!J 

Oksu··ru··k, Nezle, Bogv az ve Go··gv 0•• 8 hastahklarile ses• k•s••anıara şifaı tesırıer• 
çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

--~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_____.,; - • • 'ı ı İstanbul Belediyesi lıiinları J 
G R 1 1 N Keıif bedeli 809 lira 10 kuruı olan Lalelide Koca Ragıp ve Şiir 1111 

bugunlerde ••t•t• çıkacaktır • 

Giren yere, grip, nezle, 
baş ve diş agrılar1 girmez. 

GRiPIN 

1 Soğuk algınlığından musta-

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: ı rib bir aileyi ihyakar tesirile 
---- --------------- iyileştirmiştir. 

1 - 8/X/936 tarihinde iıtekliıi çıkmadığından dolayı ihalesi ya -
pılamamıı olan T optaıı deposu arkasındaki •ahada yaptırılacak 
3430,13 lira keıif bedelli 3 ambarın inıaaı yeniden pazarlık suretile 
e1uiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 27 / "/936 tarihine rastlayan Salı aıünü saat 15 de 
Kabataıta levazım ve mübayaat f ubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257,25 liradır. 

4 - Şartnameler her ıün İnhisarlar lnpat Şubesinden paraıız alı
nabilir. «2087» 

* * 
l - Şartna~ ve ke,ifnameai ve plin mucibince 351 O lira ketif bedelli 

Oibali Fabrikası Kalirifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuttur. 
il - Eksiltme, 23/X/1936 tarihin-e ruthyan Cuma günü saat 14 de Ka· 

Kta.tta Levazım ve Mübayaat tubesindeki Alım Komisyonunda yapıla -
~er. 

111 - Bu ite ait kqifname ve tartnameler paruız olarak Levazım ve Mü
bayaat f ubesinden; planları da inpat tubeainden alınabilir. 

iV - lıteldilerin, f&rlnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere fiat· 
tiz teklifleriyle projelerini eksiltme gününden en geç bir hafra evvel Tütün 
FaLrikalar tubesine vermeleri lizımdır. 

V - istekliler eksiltmeye girebilmek için kanunen kendilerinden ara • 
n\lin vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte muayyen gün ve saatte 
iımi geçen komiıyona &elmeleri. (1965) 

* * 1. - 29/IX/1936 Tarihinde isteklili çıkmadığından dolayı ihalesi 
yapılamamıı olan ( 1285.88 ) Lira keıif bedelli Ahırkapıdaki iskelenin 
kısmen tamiri ve ön kısmının yeniden inşan tekrar pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

· il. - Eksiltme 23/X/1936 Tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
Kabataıta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IU. - isteklilerin prtname ve keıifnamesini görmek üzere hergiiA 
ve pazarlık için de tayin olunan filo ve saatte % 7,5 muvakkat gü
venme paralariyle birlikte ismi geçen Komisyona müracaatlan. 

(1935) 

Nizip Belediye Reisliğinden : 
1 - Nafia Vekaletince yapılan tartnameye uygun bir tekilde olmak üze· 

re kuabanın halihazır haritası 2/10/936 tarihinden itibaren bir ay müddet· 
le ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Kasabanın dahili takriben 80 ve harici 120 hektardır. 
3 - Muhammen bedeli 2980 liradır. 
4 - Eksiltme 2/11/936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 

Nizip Belediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - istekliler 2490 sayılı kanun mucibince harita yapmıt olduğuna dair 
elinde Nafia Vekaletince verilen ehliyet veaikalannı teklif mektuplarına 
koymaları lazımdır. 

6 - ihale gününe kadar muvakkatteminat olan 223 lira 50 kurutla be • 
raber vesikalar.mı makbuz mukabilinde Belediye dairesine vermeleri gerek· 
tir. 

7 - istekliler yapacakları baritayıvekiletce tasdik ettirmeje mecbur • 
durlar. (( 1959» 

Daima yammzda bulunursa 
kendinizi gripe, soğuk al
grnh ğma, nezleye karşı 

sigorta etmiş olursunuz. 

Saç dökUlme•I ve kepeklere 
karşı en iyi ve çok ratbet 
g8rmu, bir lllçt1r. 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K t N 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız 

lllblm bir tavııre 
Yastık, yorgan ve şiltelerinizl kllŞ 

tuyOnd~n yapınız. Yatma ı, rahat, 
kışın sıcak, yazın serindir. (Kilo
su 75 kuruştan başlar). Fnbrlka ve 
satış deposu İstanbul, Çakmakçı
larda Kuştoyo fabrikası. 

~--~ Telefon: 23027 ~--il' 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI IKBIM 

met sokaklarında tesviyeden yüksek kalan tahminen 1800 .;ti 
mik'abı toprağın kaldırılması açık eksiltmeye konulmu§lur. Ke,if" 
rakı ve ıartnameıi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler -

lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir il' 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) ZJ/1# 
936 Cuma günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(8) (2029) 

ı------,s-ta-nb_u_l_V_ak-ıf-la_r __ Di-re-kW-rlU_g_u_lla_n_la_n ____ ]~ 

Ke§if bedeli «1129» liradan ibaret bulunan Çatalca'da Baban.Jddıf 
camiinin onarılması açık arttırmaya konmu§tur. Eksiltmesi 1 citef' 

rinin 14 cü Çarşamba günü saat 15 te İstanbul Vakıflar Baımüdürlt 
ğü binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Muvakkat temi • 
nat miktarı ((85n liradır. lıteklilerin mukavele ve fenni ıartna.-fl 
görmek üzere en az «2000,, liralık bu İfe benzer it yaptığına dtJ1. 
alacakları müteahhitlik vesikalarile Heyeti F enniyeye her gün öja. • 
den sonra müracaat edebilirler. (1695) 

~ 

İstanbul Gümrükleri Sahş işleri Müdürlüğünden: 
Gümrük satııından ıatılacak SO 396 kilo 500 gram kesme tekefll' 

ilanı Kurun gazetesinin 1/10/936 günlü nüıhasındadır. (1744) , .................... ... 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleiİ: Karaköy IOSpr6bap 
Tel. 42362. Sirkeci Mühiirdanade 

Han Tel. 22740 ·---> KARADENiZ 
POSTALARI 

15 birincitetrinden itibaren 
Karadeniz postalarının program
ları değitecektir. 

Bu tarihten itibaren Karadeniz 
postalan lstanbuldan Pa7.&I', Çar
pmba ve Cuma günleri b.lka • 
caklardır. 

Pazar günü saat 16 da kalka -
cak vapur gidit te Zonguldak, 1-
nebolu, Ayancık, Sinop, Sam1un, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire&0n, 
Vakfıkebir ve Trabzona uğraya -
rak Riıeye kadar gidecek ve dö
nütte bu iskelelere iliveten Of ve 
Akçaabada uğrayacak, Sinoba uğ
ramıyacaktır. 

Çar,amba günü Hat 12 de kal
kacak vapur giditte İnebolu, Ger· 
ze, Samsun, Ünye, Faba, Ordu, 
Gireson, Tirebolu, Görele ve 
Trabzona uğrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve döniifte bu iske
lelere ilaveten Sürmene ve Sinoba 
uğrayacaktır. 

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

Ayrıca keza 15 birincitetrin • 
den itibaren mevsimlik dördüncü 
bir posta kalkacaktır. 

Salı günleri saat 12' de kalka -
cak olan bu ilave posta gidif te 1-
nebolu, Samsun ve Orduya uğ -
rayarak T rabzona kadar gidecek 
ve dönüşte bu iskelelere ilaveten 
Giresona uğrayacaktır. 

«2085» 

'---------------~ Doktor ' 
lbrahim Zati Öget 1 
Belediye karşısında, Plyerloti 
caddeşinde 21 numarada hergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~----• eder. 

Y•t•dıtımıa ekonomi 
devrinde •ize pah•lıp 
mel edllmek l•t•n
na•lhatlara fUphell •• 
rUnUz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullmınbilirsiniz. Yanın sa· 
at zarfında o tesirini &öe
tcrıulştir, bile. 

Krem Pertev'in ) arım asır· 

Iık şöhreti asılsız değildir. 

Yoz binlerce ki iden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanuntlerlnl sorabilirsiniz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre•dner Bank fub ... 

Merkeai: Berlia 

Tiirlclg•delcl ıa1'•l•"'' 

Gaa.ta • l•tanbul • laMlf 
Depoıuı lat. !'ütün Gümrtıti 

* Hn ıa,.ıa htakc l,l * 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
- Gazetenin esas yaz11ile bir .O· 

tunun iki satırı bir (aantün) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bit aantim ilin 
fiau ıunlatdır: 

Sahife 

• 
: 1 - 400 kW'UI 

2 - 250 • 

• 
Diğer yerler : 
son sahife : 

3 - 200 • 

4 - 100 • 
60 • 

- 30 > . .__ _______________ __. 

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

4 - İnce ve kalın yazılat tutacakla· 
n yere göre santimle ölçülür. 

1 ................................. - ... -··----ı --------------- ı &on Posta Matbaaaa 

A H E N K 1 Nou:.riynt Md. : Selim Ragıp EME<t 
Huwıiyet ve ~afetıi1e takdirnameler alu Y~ ntl. 
i\öenk 8-10-14 llı'&dır. Siparifler derhal .rön- &•uıp• ra•· [ A. Kıcrem UŞAJUJUU" 
iterilir. Etkiteltir: Aheak ıaHedi: S. Suad An - M S:. R"ıp Ktıl~ 
Seqi•. 


