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da Tiirk gençleri mahkemede 
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Ant 

Antakyada 20 Türk gencinin 
muhakemelerine başlandı 

Antakya ve 
isken derun 
Türklerinin 
Davası 

Ttrk vatanmda etki haklarll• 
oturmak, Ôztllrk olan memleket

leriai artık yabancı ellerde 
bırakmamak 

f iskenderun ve Antakyada 
dün dükkinlar kapandı 
Gençleri Sancağın en 

avukatları müdafaa 
kuvvetli 
ediyor 

Enver belki 

Kurşuna dlzllecektl 
İttihat ve Terakkiye dair şimdiye 

kadar birçok şeyler .işittik, birçok 
şeyler okuduk, fakat: 

- Muharebe biraz daha sürseydi 
cEnver Paşa• belki kurşuna dizile· 
cekti, bunu bilir misiniz? 

Kahraman Ordumuz' 18 J1l enel buglln Köprüden geçerke11 

/stanbulluların Bayramı 

fstanbul kurtuluşunun 
yıldönümünü kutluluyor 

Bugün 6 Teşr nıe\ vel. .. 
Kulaklarınıza kırılan paslı zin

cirlerm şakırtıları gelmiyor mu? 
Yi.ıreklerınizde, mahmuzu kukin 

bir çizme) le ezılmekten kurtulma
nın ferahlığı, hafıfliğı dirtımlyor 
mu? (Devamı 11 inci aylada) 

Kontenjanların hafifleımesi ve hususi takas usulünün 
kaldınlması için emir verildi 

Londra, 5 (Hususi) - İtalyan kabi- Bu karardan sonra 64 liret bir lnci-
nesı, Musolini~in başkanlığı altında liz lirası tutarken 90 liret bir 8teıitnJ 
toplanmış ve dunya para vaziyetini olarak tesbit edilmiştir. Kabine, ayn. 
gözden geçirdikten sonra, lireti kıy - ca, maden kömürü ve havayici mruri-
metten düşünneğe karar vermiştir. (Devamı 8 inci sayfada) Şarkt Akdenlzde yeni vaziyet 

Bir Fransız gazetes~ Türkiyenin lngiltere il.e sa~imt 
münasebeti bizi kendisile birleıtirmektedır, dıyor 

Paris, 5 (Hususi) _ M. Blum'un c.enevrede~i faaliye:~~::,"~u!:s; 

ittihat ve Ter!ıa erkinile her. Almanlar hm· ı·cı·ıerı·mız· ı· en 
gün münasebette bulunan bir arka-

zeteler uzun boy1u tafsilit vermektedırler. Bellıbaşlı g tı,,, "J.Aka 
Bl • .. · · · Vekili Tevfik Rüştü Arasla yap ~ mu • 

wn un Turkiye Harıcıyı . anda Temps gazetesi yaz-
tın ehemmiyetine işaret etmektedirler. Bu mey 8 . . fada) 
dığı bir makalede şöyle dmektedir: (Devamı mcı say 

Pol 

si ı ahı a~n ma 
Konferansı 

• 

Litvinof istifa mı 
ediyor? 

Hariciye komiserini Po
temkin yoldaş istihlaf 

edecekmiş 

Varşova, 5 (Hususi) - Möskovadan 
alınan ve Faris gazeteleri tarafından 
teyit edilen haberlere göre, Sovyet 
Hariciye Komiseri Litvinofun istifa e-

. deceği hakkında, ortada bazı şayialar 
dolaşmaktadır. Litvinofun istifasına, 
kendisile Voroşilof arasındaki .anlaşa
mamazlıkların sebep olacağı söylen • 

Pol Bonkur bir prograpı mektedir. Litvinofu Sovyetler Faris el-
çizmenin zamanı henüz çisi Potemkinin, veya Kretinaki ile 
gelmediğini söyledi ~ Mikoyan'dan birinin istihlif edeceji 

(Yasm 1 inci sayfada) ~ oo( :µnnedilmektedir. 

,-~_·T_Y~-~~~ize_ı~.u~· ıün:-go-.. rü-p b·-ildi-·kl_.. kuvvetli rakip görüyorlar 
BENiM GÖZÜMLE . 

ITIIHA T ve TERAKKi .. Avusturya ve Almanyada muhtelif müsabakalara 
giren binicilerimiz dün geldiler 

Zevkle okunacak, .ayni zamanda 
da tarih yazanlara yardım edecek 
bir eser olacaktır. 

lsoNsuz GECE! 
cSonsuz Gece• eserini yazan bize 

getirdiğı zaman edebi hüviyetini 
düşünerek, daha evvel yazmış oldu
ğu eserleini hatırlıyarak okumadan 
kabul edecektık. Yazan razı olma • 
dı. Eseri okuduğumuz zaman kendi 
ime hak verdik : 
Şimdiye kadar bütün gazeteleri

mizde çıkan yazılarının fevkinde 
idi. 

cSONSUZ GECE» bizi nasıl tes
hir ettiyse, sizi de öylece teshir ede
cektir . 

Birbt; ıün bekleyiniz. Son Pos· 
tada yeni birkaç eeer daha bula
caksınız. 

-· ·-
DOn gelen blnlollerlmiz bir arada 

On üç milletin girdiği müsabakalar- nün geç duyuluşu, karşılayıcıların çok 
da dördüncülüğü kazanan süvarileri • kalabalık olmasını unkansızlaştırmı.ştı. 
miz dün sabah İstanbula döndüler. Sırkeci ıstasyonuna biriken karşıla-

İstanbula muvasalat edecekleri iÜ - (Devamı 8 inci aayfada) 
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il Genç kızlaı·, ;;ülte/iterkelllerdenkaçuıız! a ır-5·· .. _ . ozun 
r-
1 Her gün ') Resimli Makale Kıs.ı31 
Dohlorlarunızla halk 
Arasında 
Anlaşmamazlığ11ı 
Sebebi nedir? 

----Yazan: Muhittin Birgen-
İki gün evvel Son Posta'da yavrusu

nu kaybetmiş bir annenin mektubu ile 
bu yavruyu tedavi etmiş, fakat, ölüm
den kurtaramam1ş bir profesörün ce
vabım okudum ve zihnim şu mesele 
üzerinde takıldı kaldı: Niçin doktorla
ı ımızla halk arasında bir anlaşamamaz
lık vardır ? 

* Hallk der ki: cDoktorlar yalnız reçe-
te yazıp vizite parasını almayı düşü
nürler.» Doktorlar da derler ki: cHalk 
doktorluktan anlamaz. Doktor eğer her 
derde deva bulacak olsaydı dünyada ö
lüm kalmazclı. Maalesef, biz henüz ölü
me karşı çare bulamadık, bunun için 
halk ta bizi sevmez.» Meselfı, bahset
tiğim annenin mektubuna cevap veren 
profesörfünüz de cKökü bu kadar acı 
bir ıztıraba dayanan rnantıka karşı ne 
·denir?• diyor. Doktorlarumzm dedik -
lesi doğrudur, ölüme çare yoktur. Pro
fesörün dediği de doğrudur, mantığın 
kaynadığı yer, şuurlu bir bilgi yuvası 
değil de acı bir sızı ile sızlayan bir ana 
kalbi olursa ona verilecek cevap yok
tur. Fakat, acaba halk ta haksız mıdır? 
Doktorlardan memnun olmıyan halkın 
şikayet1eri büsbütün manasız mıdır? 

* Ben zannetmiyocum ki halkın şika -
yeti boş ve manasız olsun. Bir kere, 
doktoııJuk, ölüme çare bulamamış ol -
makla beraber birçok ahvalde ölümü 
geciktirebiliyor. Sonra, muhakkak olan 
birşey daha var ki, doktorluk ilrtıi, her 
şeyde olduğu gibi, Avrupada daha ile
ri, bizde daha geri. Bilirim, doktorla
rımız bana hemen darılacaklar. Fakat, 
ben onlara pek çok misal ve delil gös· 
terebilirim: Türkiyede tedaviden ümi
dini keserek Avrupaya gitmiş ve ora
da yeniden hayata iade edilmiş ne ka
dar insan vardır. Ve ben de bunlardan 
biriyim. Öyle vak'al'ar tanırım ki bun
ların her birisi bir doktorun ağır bir 
cezaya çarptırılmasını icap edecek de
recede vahimdir. Halbuki, doktorun iç
tihadında serbest bırakılması ve içtiha
dından dolayı mes'ul tutulmaması za -
ruretinden dolayı birçok yanlış teşhis 
ve yanlış tedavi vak'aları mes'uliyetsiz 
kalır. Fakat, doktorların, içtihadından 
dolayı mes'ul edilmelerini istemek ne 
kadar yanlış .ise doktorlardan da yanlış 
bir içtihada gitmemek için azami dik
kati istemek te o kadar doğrudur. 

* Bazı doktorlarda eksik olan işte bu 
dikkattir ve halkın da şikayeti için en 
mühim sebep bu dikkatsizlik ve halta 
mübalatsızlıktu. Hastayı, on dakika 
muayene edip bu muayene üzerine o
nun eline bir reçete veren doktorun ek
seriya isabetsizlik göstereceği muhak
kaktır. Birçok ahvalde hastalığın teş
hisi uzun bir tetkike ve bu tetkik es
nasında da müdahaleden, hiç değilse 
karardan tevakkiye mühtaçtır. Hasta
lığı bir hamlede anlayan doktor nadir
dir; hatta bu nadir doktor dahi yanıla
bilir. Halbuki bazı doktorlar kendisine 
gelen hastaya eben bunu anlayama -
dım, hele bir tetkik edelim.• demezler. 
Bunu söylemeık, onların galiba nefsi iz
zetlerine dokunur. Bir muayene, he -
men bir reçete, iş olup biter. fakat, has
ta bu reçeteden bir fayda görmeyince 
hiç olmazsa içinden doktora küfür e
der. iı?te doktorlarla halk arasındaki 
geçimsizliğin en mühim sebebi burada
dır. Acaba anlayam::ıdığı teşhis için tıb
bın icat ettiği bütün usulleri kullana
rak çalışmayı adet edinmiş ve bütün 
tetkik vasıtalarını kullandıktan sonra 
hüküm vermiş kaç ooktorumuz vardır? 
Bunu bilmiyorum, bildiğim birşey var
sa vazifelerini tam yapanlar dahi yap
mıyanların yanında ateşe yanıyorlar 

ve kestirme teşhis koyan doktorların 

ha}k arasında uyandırdığı aleyhtar his· 
ler nihayet onlara da şilmil oluyor. İşte 
doktorla halk arasını açan amil bura
dadır. 

* 
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Bazı erkekler vardır. Ön 
lerine çıkan her kadına 
karşı iltifat, takdir, avans 
saçarlar. Nezaketin emret
tiği hududu aşe.rak, çoş -
kun galanteri sahasına gi
rerler. 

Böyle erkeklerın lalple· 
tinde hiç bir kadının sevgi· 
si yoktur. Kadın onların 

gözlerinde bu dakikada ele 
alınıp öbür dakikada der -
hal unutulacak bir oyun -
cak hükmündedir. 

Her zaman, her yerde bir 
çok nümunelerini, bu çeşit 
insanlarda ince his, devam
lı bağ, dalıni bir yuva, ha -
tıra gelmiyecek, manası da
hi bilinmiyen şeylerdendir. 

Her kadına gülen, her 
kadında sevildiği hissini u
yandıran bir erkek bir ka· 
dının malı olamaz, aile ba· 
balığı yapamaz. Bayanlar 
oöyle erkeklerden çekini -
niz ! 

(sOz 
Hapishaneye 
Sığamıyan adam 
Tahliye edildi 

İngilterede birisile kavga ederek ha
pishaneye düşen 246 kiloluk bir adam 
Nazırlar Meclisi kararile tahliye edil~ 
miştir. Bu tahliyenin sebebi şudur: 

Mahkuma sığabileceği bir hücre bu
lunamarmştır. Her yerde dolaştırılmış, 
koridorda oturtulmuş, başına gardiyan 
lar dikilmişlerı, fakat külfete dayana
mıyarak nihayet tahliye etmişlerdir. 

• Kendi •llerlle kendi ldemİ•rını 
isteyen klmaeler 

Sakın kağıtları imzalamadan okuma
yınız. Eğer kağıtlar muhtelif sayfalar
dan mürekkep ise, her sayfaya ayrı ay
rı imza atınız. Amerikalı bir muzip im
zaladıkları yazıları okuyanlara bakı -
nız ne oyun oynamış ... 

Uzun ve müteaddit kağıtlardan mü • 
rekkep bir istida yazmış. Bunu birkaç 
yüz kişiye imzalatmış, sonra üçüncü ve 
dördüncü kağıtları aradan çrkarmış, ge 
ri kalan yazılar birleşince, istidadan şu 
mana çıkmış : 

- Biz hepimiz idam edilmek isteyen 
alçaklarız. Bizi idam ediniz ... Bu istida
yı Ağır ceza mahkemesine sunmuş ... 
U••••••-••••••-•-••••••••••• .. •••a-....eee•• .... ••••••••eee 

lazımdır. Çünkü dert, hem hasta için, 
hem doktor için büyük bir derttir. Giz
lemeğe ve inkar etmeğe mahal yoktur 
ki bugün halli: arasında doktorlara ve
rilen manevi itibar çok yüksek değil
dir. cDoktor mu? o sade apartıman yap· 
masını düşünür!:& telakkisi hemen he -
men umumidir. Bunun için bizde has
ta doktora ancak aon ihtiyaç halinde 
müracaat ediyor ve bunda da bir dere
ceye kadar haklıdır. Doktorların hepsi 
sade apartıman yapmasını düşünmese 
bile sanatında mübalatsız hareket eden 
!erin mikdarı az değildir. Doktorları -
mız halkın itimadını kazanmaya, ken
di hayati menfaatleri it'ibarile de, müh
taç olöuklarına göre kendi kendilerini 
kontrol etmeğe, ve noksanlarını ta
mamlamaya mecburdurlar. 

Muhittin Birgen 

ARASINDA J 
·----------------------------· 

HERGUN Bf R FIKRA 
Uysal kadın 

Mahkemenin birinde, bir boşan -
ma davası görüliiyordu. Hakim, ka
dına hitapla : 

- Bakınız! dedi. Kocanız sizin 
huyunuzdan şikayetçi olduğunu söy 
lüyor. 
Kadın itiraz etti : 
- NasıJ olur? Ben herkese uyar, 

herkesle dost geçinir bir kadınım .. 
Hakim: 
- İşte, iyi ya? dedi. Kocanızın şi

kayeti de bu noktadan ! 

~~--------------------~-· 
· Çingenelerin kralı 

Şapl_ıanın giyilfş 
Tarzı bir insanın 
Kar ah terini 
Gösterirmiş 

•• 
Oldü, tabutuna İsviçre gazetelerinin yazdıklarına gö 
Ekmek kondu re oranın ruhiyat mütehassıslarından 
Avusturya ve Lehistandaki Çinge _ üç zat bir insanın giydiği şapkadan ka

nelerin Kral olarak tanıdıkları Petro rakterini tayin etmek için tetkikat yap 
Vantes öl!müş ve Sen Polten şehrinde mışlardır. Çdk zor olap bu tetkikatları 
Çingeneler tarafından yapılan büyük şu ~eti~eyi verm~tir .= . . .. 

merasimle defnedilmiştir. Petronun Nıkbm.ler -~nki tabhlerıle mucadele 
konduğu tabutun kapısı camdandır, Ce edecekmış gıbı şapkalarını başlarının 
set dışardan görünmektedir. Çingeneler çok arkasında tutarlarmış. Cesaret.siz -
ı:in umumiyetle bir mezhebi ol- ler, devekuşu~un _b~şını kanatları~ın 
matlığından cenaze merasiminde altına saklaclıgı gıbı, şapkalarını one 
dini ayin yapılmamıştır. Cesedi binler- doğru çok eğerlerm~. Şapkalarını eğri 
ce Çingene takip ederek mezara kadar g~enle_r betm:ht_ kocalar i~ş. Riya -
götürm~ler ve toprağa gömdükleri karlar ıle s~olashkler, ne ~aga ı:e ite so 
esnada tabutun içinde, çingenelerde a- la meylettırmeden dOsdogru gıyerler
det olduğu üzere, bir ekmek, bir parça miş. 
et, bir ~e şarap, bir de kamçı koymuş Karısı He beraber sokağa çıkan er • 
!ardır. Kamçı Petronun at cambazı ol- kek şapkasını başından hiç çıkarmazsa 
duğu için san'atini göstermek için kon- bu da erkeğin sakin karakter sahibi ol-
muştur. duğuna delalet eder imiş ! ! ! 

• Yollerdekl ltaret memurl•n 
kaldıralıyor 

Sovyet Rusya kalabalık yerlerdeki 
işaret memurlarının kaldırılmasına ka
rar vermiştir. İşaret memurlarının ye
rine kübik bir saat ikame edilmekte -
dir. Bu saatin yarısı sarıdır, ve diğer 
yarısı da yeşildir. Bir yelkovan bu sa
atin üzerinde işlemektedir. Sarının ü· 
zerinde bulunduğu sıralar arabalar ol
duldarı yerlerde durmağa mecbur 
tutulmaktadır. Yeşilin üzerinde olursa 
serbest bırakılmaktadır. 

• K•bahat çelanda d•lll 
·çaldıranda 

Talihsiz Dr. Şarkonun başına gelen
leri birkaç gün evvel gazetelerde oku
dunuz, bir heyeti seferiyenin başında 
olcı.rak, kutu~larda fırtınaya tutulmuş, 
ve ölmüştü. Işte bu Dr. Şarkonun bir 
gün evine bir hırsız girmiş ve hayli kıy 
metli ve antika eşya çalmış.tı. Dr. 
Şarko bundan dolayı hiç müteessir ol
mamış: 

- Ne yapayım demişti, kabahat ~a· 
landa değil, çaldıranda. Evime gir.ınele 
rine mani olacak bütün tertibatı alma
lı idim yapmadım. 

Fransada benim gibi düşünmelidir, 
sulhü temin etmek için her türlü ter
tibatı almalıdır. Yani silfilılanmalııdır. 

' • ı, bulmak için b•• flft kundura 
••kltmı, 

İşsiz kalan bir İngiliz üç sene bir ~ 
bulmak için dol~ ve beş çift kun -
dura eskittikten sonra bir iş bulabil • 
miştir. Jakop Skot isminde olan bu a
dam Londrada iş bulamadığı için tanı
dığı General Sir Hamingtondan blr 
tavsiye alarak iyi bir iş bulmak için Ce 
nubi Afrikada Kabalaya gitmiştir. Lon 
dradan 19 3 3 senesi Teşrinievvelinde 

hareket etmiş, üç sene yol yürüdükten 
sonra Kabalaya varmış ise de burada 
da muvakkat bir iş bulabilmiştir. Skot 
üç senelik yolculuğu esnasında daima 
yürüdüğü halde hiç hasta olmrunıştır. 

• Zaarebden h•v•lan•n bir kuf 
Berutta rakelandı 

Berutun Evzai taraflarında avlanan 
bir avcı avladığı büyük bir kuşu eline 
alınca ayaklarının birinde alüminyum 
dan bir halkanın iliştirilmiş olduğunu 
görmüştür. Halkanın üzerinde fransız 
ca şunlar yazılıdır: cilmi hayvanat mü
essesesi - Zağrep Yugoslavya» Ve bir 
de kocaman bir D harfi ile 30263 ra -
kamı görülmüştür. 

Bunun üzerine avcı mezkur müesse
seye bir mektup yazarak kuşun kendisi 
tarafından vurulmuş olduğunu bildir· 
miştir. 

Gam ilacı 

E. Talu 

A
merikanın Boston şehrinde Abra• 

ham Meyerson adında bir doktor 
yeni bir ilaç keşfettiğini iddia diyor. 
Adı Benzedrin olan bu ilacı insanlara 
bütün kederlerini unutturuyor, gönle ft 
rahlık ve inşirah veriyormuş. 

Doktorun kendi ismini, herşeydeıı 

önce tahlil edecek olursak bundan ra• 
kının farsçası olan mey He türçe sun • 
mak masdarının emri hazırı sun keli· 
melerini bulmaktayız. Benzedrin'ill 
mahiyetini, terkibini henüz bilmiyoruz. 
Fakat kaşifin adında, ta Nuh peygam· 
her zamanından beri insanların gamını 
dağıtmak hususunda tatbik edilen usu'" 
lün kendisine rastladığımız içindir ki, 
bu ilacın nenin nesi olduğunu azçok 
farkeder gibiyiz. 

Meyerson adım şimdiki maklup şek· 
tinden kurtarıp ta aslına irca ederek: 

- Ey er mey sun 

Tarzında tekellüm ettikmiydi, bu1 
mühim keşfin bütün esran meydana 
çıkar. O halde, muhterem doktor orta·! 
ya yeni birşey koym~ değilfür. Onun' 
ilacı hergün başka başka diyarlard~ 

başka başka isimlerle kalübeladan berI 
kullanılır durur. Yalnız, doktorunki te· 
sirini uzun müddet muhafaza ediyor -
muş. Bizimkinin ise bir sızımlık ömrü 
vardır. Aradaki fark bu! 

Dr. Meyerson diyormuş ki : 

......................................................... .-
Biliyor musunuz ? 
t - Ahmet Rasim.in mezarı nerede·. 

dir ? 

2 - Eski devirlerde Osmanlılarda bir, 
1 

kese akçenin bugünkü para ile tutar~ 
ne kadardır ? 

3 - Metroya esas olan ölçü nedir? 
.ıf - cLeb rengine bir gül konsun• 

diye başlayan şarkının güftesi ve bes· 
tesi kimindir ? 

(Cevapları yarın) 

• 
(Dünkü suallerin cevapları) 

1 I İspanyada bugünkü çarpışma ·: 
larda karşı karşıya döğüşen iki kar -' 
<leşten biri ihtilalcilerin reisi olan Ge
neral Franko ile hükumet kuvvetlerin· 
de tayyare miralaylığı yapan Franko • 
dur. 

2 - t 6 ıncı Lui giyotine getirildiği 
zaman başında bulunan papas kendisi .. 
ne : ·cAziz Luinin oğlu, mekanın cennet 
olsun!..• 

3 - Sultanahmetleki dikili taşlar • 
dan biri, yani yekpare olanı Mısırdan 
getirilmiş, dikerini de Romalılar yap -
mıştır. 

Yer altında ikametgah 
Büyük bir İngiliz bankeri Londranın 

meşhur mimarlarından Dolliye şimdi· 
ye kadar emsarine tesadüf edilmemiş 
bir ikametgah yaptırmaktadır. Bangex 
ışığı hiç iyi görmediğinden ikamet • 
gfilıı tamamil~ yeraltında yaptıracak· 
mış. Yeraltı binası asri bütün tek~m· 
mülat ye istirahati haiz olacaktır. Ika· 
metgah, her katı on iki odadan mürek .. 
kep olmak üzere iki kat üzerine yapı· 
lacak ve etrafı çok kalın beton duvar• 
lar ile örüleccktir. 

Evin tenvir ve teshini için makinel~ı 

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

l konulacağı gibi otomatik bir 5urette 
işler ve ha\'a alır verir füetler de konu
lacaktır. BUtün evin harareti her \'akit 
18 dereced~ bulunacaktır. 

Tramvayda bir yolcu vatmana kızdı, haklı mıydı, değil - Cürmü meşhur kanununa göre derhal zabıtaya mü-
f ka kt - k d b - racaat edeceg- im, işittiniz va, dive sordu. Kavgacı adamın Muhtelif yer!P:-ine konulaca'k \;tras· Doktorlarımızın meslek cemiyetleri miydi, bilmiyorum, a t avazı çı ıgı a ar agırıyor, J J • 

k ·11 d b" ık t k""f" bıı ,<;1ıaıı· ı· .. •tm"'sı· ı· ıe kendisini tramvaydan sokag· a fırlat- sut aletleıi va ıtasile evin etrafmt'a bü-var. Bu meslek cemi~·eti, doktorun has- hiddetinden mosmo.r esı yor u, ır ara 1 • a u ur sa- 'i' "' 1 
k d d h d kk h Vurmiya ba--ladı. o zaman vatmak halka dönerek: ması bir olmu~tur. iün olup bitenler hususi surett\! konu 

ta arşısın a a a i atli areket et- -s lmuş aynalara akse<lecek:lcrdir. J-2vin 
'mesini temin için manevi bir mücade· 1 S TER f N ·A N J STER İN A N M A I 1 • ~ • methali bir delik oJacak v~ ?rachm_ ~:5an 
l~e ~rmek vazH~ini üz~~e alamaz L~--~~~--~~~-·--~~~~~~~--~~~~~~----------~~--~~----------~--~--~~ ~rle evin a~l kapıfilna ~rtleceklrr. mı? Bence alabilir ve alması da çok -
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... '; ........... :r i il #1 !Cl!ml; M =ı~ ;1 ! if m ihracatçılann 
teşebbüslerine 

cevap geldi 
• 
lspaı1yol şehirleri şimdi de 

havadan bombardıman ediliyor 
• Serseri sayılan bir 

Reisi Cumhur 
Ankaradaki komisyonun 

ilk kararı Türkofise 
namzedi 

Ovyedo şehrine 600 bomba atıldı. Sovyetler İspanyollara 
buğday, şeker, süt ve kahve gönderdiler 

bildirildi 
\ 

Paralarım düşüren memleketlere mal 
göndermiş olan ihracatçılar paralarının 

ne şekilde ödeneceği hakkında alaka· 

• Avusturyada 
iç ağrıları 

• Fransada sağ ve sol 
mütarekesinin sonu 

. L?ndra, 5 (Hususi) - lspanyol 
~ıllayetperverleri tarafından Mad
nd üzerine yapılacak taarruzun 
haı~~ıklan tamamlanmıştır. 
. ~ıger tarafatn Bilbaoya doğru 
ilen hareket devam etmektedir. 
Alman menbalarına nazaran Ge
neral ~ Franko kuvvetleri ' h . 
dört k"! şe rın 

ı ometre uzağında k" 
almışlardır. mev 1 

Hükumet Ast·· · . ' urı , gerek Şimal 
cephesınde bazı muvaffak. ti 
.:_Ide ettiğini iddia etmekte~ir~ er 

Dün, hükumete mensup tayyare
ler Ovdeo özerinde uçuşlar yapa

k 600 bomba atmışlar ve hayli 
:hribat yapmağa muvaffak ol• 
muşlardır. 

Asiler , Burgosdaki k8!'arga~
larım Salamankaya nakletmıılerdır. 

Sovretlerln l•panr•r• rardımı 
Moskova, 5 (A. A.) - Sovyet-

Jer Birliği işçileri tarafından is-
kadın ve çocuklarına yardım 

panya 
. . yapılan ianede toplanan para 
ıçın ak ilki"' 
ile satın alınınış erz y u 
Zyraniene adlı Sovyet vapuru Is-

Kudüste Yahudiler gene 
. . endişeye kapıldılar .. 

Fılıstin Ar 1 .. t k"I bı"r devlet kurmaları ıçın ap arının mus a ı I . 
teşebbüsl 1 y hudi matbuatı ngıltereye er yapı ıyormuş, a . 

şiddetle hücum edıyor 
Kudüs, . 5 (A. A.) _ y ahudi yen Filistin ar~plannm metal~ba-

ınatbuab lngı'lt . . eti"ne tını tervic ettırmek maksadiyle h'· erenın sıyas . . .. k tt 
ucum etrnekt d" G t 1 son İngiliz hükumetı ıle muza era a 

d f e ır. aze e er, D . k' t 
e a verilen v k A kamata bulunuyorlarmış. enıyor ı, şaye 

fe kal e as erı ma . l b' t ahh'"dd b v ade 16 hi 1 b h d n Ingiltere böy e ır a u e u· 
111 

k se a yet er a şe e .. .. 
u arreratı t tb'k d"l · lunursa bütün .arap hukumdarlar d n a ı e ı memesın· 
en şikayet ediyorlar. Filistin araplarını, greve ve yıiddet 

k Arap mahafili ve matbuatı ise politikasına nihayet vermege da· 
d onışu devletler tarafından Arap vet eden müşterek bir beyanname 
\r~vasllla karşı ittihaz olunan ta- neşred.eceklerdir. Bu takd~rde 
O'" 'Ve hareketten memnuniyet grev birkaç gün içerisinde nıha· 
l:i osterın k d. D.. e te ırler. yet bulacaktır. 
kolllş~1dn şayialara nazar~ b~zı Yahudi mahafil, araplann faa· 
Ar evletler ezcümle bır ınılli . k d" 
• ap hiikuıneti~in teşkilini iste· liyetinden endışe etme te ır. 

lnıilizler 
~ ayyarelerlne 

Op koyuyorlar 
Bir ş h. .k. . . d e ır ı ı saat ıçın e 

tahrip edilecek 

lıiik ~ond~a. 5 (Hususi ) - İngiliz 
biib umetı silahlanma . .P~?gramın~ 
ın· assa havacılığa buyuk ehem 

•Yet vermek suretile başlamıştır. 
Yeni programın ehemmiy~ti 

Yakma ve yıkma kudretine ınalık 
Yeni bir bava filosunun ihdas edil· 
lllesindcdir. 
. Yeni tayyareler hafif .toplar 
de tonlarca bomba nakledebilmek· 
t~dirler. Bu tayyarelerle he~ ~an· 
R'l bir şehir bir iki saat ıçın~e 
baştan başta tahrip edilebilecekt~~· 

İngiltere bu hava filosunu oıu· 
dafaa vasıtası olarak telakki et· 
ınektcdir ' • __ • _ _.!-_;::--__ _ 

Türk - İngiliz 
dostluğu 

Ticaret heyetimi~e. 
londrada bir ziyafet verıldı 

Londra, 5 (A. A) - An~d~l.u 
ajansının hususi muhabiri bıldırı· 
Yor: 

Brasssert müsssesesi ile Kara· 
bük demir sanayii tesisat oı~ka· 
Velesinin imzası dolayısiyle alaka
~ar City gurubu tarafı!1dan d~ 
tıcaret heyetimiz şerefıne ~rov 
nesrhaux' da üçüncü bir zıyafet 
Verilmiş bu ziyafetlerde tic~~~! 
heyeti ve Londr; Büyük Elçılıg~ 
erkanı ile başlıca Finans aleını 
lllÜ:nessilleri hazır bulunmuş ve 

Milli amele partisi hüku
meti protesto etti -

Bükref, 5 ( A. A. ) - Ba§lıca 
muhalif fırka olan ınilli amele 

ti . dün Çekoslovakya hududu 
par sı, 'd 
yakınında kain Statu • .~are ~ 
Roınanyanin harici siyasetmın yenı 
teınayülünü ve Titüleskon_un J-!a: 
.. e Nezaretinden çekiloıesını 
rıcıy b "k b' 

t to etmek üzere üyu ır pro es .. 
nümayiş tertip etoıışör. 

Parti reisi MihaJ~~~~, Fransa, 

B
.. .. k Britanya, Kuçuk Antant. 

• uyu L hi ·ı Balkan Antantı ve e stao ı e 
ınevcut ittifak rabıtalarının sık-
Ja.ştırlması zaruri. ol.duğunu ehem• 
ıniyetle kaydetmıştır. 

F kanın Reis Vekili Doktor 
ır r·tuı· k ' Lupu hükumetten ı es o nun 

h . . den uzaklaştırılması esbabı 
arıcıye .. 

hakkında izaha~ ~ermkesı~ı ıs~ar 
ile istemiş ve Tıtules on ~un a• 
. . den · uzaklaşmasında Cenev

rıcıye 
, i terk edenler,, tarafından ya· 

rey ·ı· l Id pılan tazyik.in . amı ı o Dl~ o u-
ğunU söylemıştar. -------"Nafia VekiHnin tetkikleri 

1 · r :., (Hususi) - Nafia Vekili 
ArzÇ~tinkaya bugün Cellat gölü 

1
Aziziyede teftişlerde bulundnk

v; sonra şehrimize dönmüştür. 
t n ·····································-.... al•···;··;:u;k·~enkl erile süslenmiştir. 
s o ·ı IA City de sanayı eşme P. anuı~ıza 
karşı gittikçe artan bır alaka 

nınaktadır. Bu maksatla yakr:da Türkiyeye gelecek bir he-

yet hazırlanıyor. 

dar makamlara müracaatta bulunmuş

panyaya müteveccihen 
hareket etmiştir. 

eni dünyaya has olan adetler 
Odesadan lardı. Bu hususta tetkiklerde bulun -

mak üzere Ankarada toplanan lromis· karşısındayız. Eski dünya seke· 

Vapur, 2250 ton buğday, 675 
ton ıeker, 375.000 konserve ku· 
tusu, l 25.000 süt, kahve, kakao 
nakletmektedir. 

ispanyada mllllyetperverler 
llerllyorl•r 

Seville, 5 (A.A.) - Nasyonalist 
kuvvetler dün Bilao'ya otuz kilo
metre kadar yaklqmış bulunuyor
lardı. Hllkumet kuvvetlerinin ü· 
mitsizcesine mukavemetlerine rağ· 
men Nasyonalistler miltemayen 
ilerlemektedirler. 

Fransız 
Faşistlerine 
Karşı tedbirler 

yon ilk kararını vermiş ve Türkofise nesinin bunun karşısında duy -
dün telgrafla bildirmiştir. duğu ihtisas, ekseriyetle derin bir 

Bu karara göre, ihraç edilip te 25 eyA hayret olmuştur. Çünkü bu a -
h11 936 akşamına kadar klering yatırıl- detler, bizim yaşayışımızla tama
mış olan mallara ait paralar Merkez men zıd mahiyette şeylerdir. Nile· 
Bankasınca eski partiye göre ödene • nesinin duyageldiğimiz ihtisası, ekseri
cektir. Para meselesine ait diğer hu _ yetle derin bir hayret olagelmiştir. Çün 
susat ayrıca tetkik edilmektedir. Bun· kü ·bu adetler, bizim yaşayışımızla ta -
lar da intaç edilip yakında bildirile _ mamen zıd mahiyette şeylerdir. Nite
cektir. kim cereyan etmekte bulunan Amerika 

İhracatçılar bu kararı gayet tabii kar R~.is~cumhur seçimi münasebetile Ko
şılamışlardır. Çünkü 25 Ey10:le kadar munıst namzedin başından geçen mace· 
karşı memleket ithalatçıları tarafından ra, tamamen bu kabildendir. Amerikan 
bedelleri yatırılmış olan mallara ait Curnhurriyasetine Komünist Parti na-
paraların dövizler düşmeden evvelki mına namzetliğini Earl Browder ismin
kıymet ~zerinden hesap edilmesi la _ de birisi koymuştur. Bu adam, iki ar· 
z~~dır. Ihracatçılar 25 Eylfılden evvel kadaşile beraber şehir şehir dolaşıp 
gonderilmiş olan, fakat bedelleri para· fırkasının ve kendisinin propaganda -
lar sukut edinceye kadar yatırılma _ sını yaparken yanına iki polis yakla§
mış olan ihraç maddelerinden alacak- mış ve daimi ikametgahını sormuştur. 
larmın ne şekilde ödeneceğini sormak- Halbuki Cumhurreisi namzedinin böy
ta ve zarar görmemelerini istemekte _ le bir ikametgahı mevcut değildi. 0 1-
dirler. mayınca da polisler iki koluna yapışmış 

Dün Ankaradan gelen telgrafta pa _ v~ keı:ı:dis~~ü ~apishancye sevketmişler· 
ra meselelerine ait diğer hususatın tet- dır. Çunku Mısler Browder, daimi ika

Paris, 5 ( A. A. ) - Popularie kik edilmekte olduğu bildirildiğine gö- metgah sahibi olmadığı için Amerika 
g~etesi vukua gelen hadiseler re bu cihet te yakında anlaşılacaktır. k~nunları~.a göre bir serseriden başka 
hakkında şöyle demektedir: Bu hususta Ankadaran gelecek izahna bırşey degıldi. 

M. Blumun gazetesi 
teşkilatın feshini istiyor 

Dünkü gün, f~satcı albayın aley mede paralarını düşüren memleketle· * 
hindeki dosyayı şişirmek suretiyle re ihracatın ne şekilde yapılacağı hak- Avusturya fasistlerini temsil eden 
tamamlaoınıştır. kmda da malUmat bulunacaktır. Res- 1 

1 

Heimatschutz teş~ 
mi mak~-~ar dün ihracatçılara para _ Avusturyada kilatın~ da birta· 

Fransız sosyal fırkasının feshi ve la.:ını duşuren memleketlere şimdilik ıç aQraları kım tezebzüpler 
son hareketlerin failleri hakkında Turk parasına göre ihracat yapınala _ baş gösteriyor. Bu 
ceza tedbirleri alınması gecikmiye- rı~ı tavsiye etmişlerdir. günkü idare şeklile faşizme kaçmaktan 
cektir. lktısat Vekaletinin emri üzerine Tür· sakınan, fakat Sosyal Demokratlıık ve 

Ateş baç mensuplan, diiıı ha· kofis ihracat tacirlerile ayrı ayrı te _ Milli Sosyalistlikten de o nisbette uza.K 
kiki bir dahili harp talimi yapmak mas etmiş .:e p~ralrını düşüren mem- d~ran ~v~tu.ryanın içinde, bu teşkilat. 

lckctlerc gonderılen m allarla bunların hır nevı hukumet içinde hükumet de-
için teıebbüste bulundular. Pa~ para olarak tutarını tesbit ederek ace- mek oluyor. O kadar ki hükumet reisi· 
ris'li ve tafralı yirmi bin ateş haçlı le olarak Ank.araya göndermiştir. Bu ne karşı vaziyet alacak kadar kendisini 
verilen gizli taJimat ve askeri meyanda ihracatçıların alacaklarının Ö· kuvvetli görüyor. Avusturyanın idare· 
nizaoıata göre seferber edildi. denme şekli etrafındaki dilek ve iddi- si, ifratkar bir milliyetperverliği tem. 
Fesatçılar, yeni bir altı Şubat aları da bildiriliniştir. sil eder. Heimatschutz teşkilatı ise to· 
değilse de yeni bir beı Şubat yap- Para borsasında taliter bir rejime taraftardır. Umumi 
mak istediler. Fran.s~z frangı dün bir Türk lirası renklerile biribirlerine yakın iseler de, 

mukabılı 16 frank 93 santimden açıl _ birçok esaslar, bu idareleri biribirlerin
NUm•rıtt• 40 bl• kiti bulunmu' rı:_ış, 17 ~ra~~a kapanmıştır. Frank: dü- den ayırır. Bundan dolayıdır ki Prens 

Paris 6, ( A. A.) - Fransız ş_uk v~~ıyelını muhafaza etmiştir. Ster· Ştarhemberg'in idare ettiği bu teşek -
sosyal partisi, dünkü gün sa~t l~e dun de yeni fiyat verilmiştir. Bu kül ile Avusturya hükumetinin arasın· 
onla on sekiz arasında pemsler fıyat ~2 1 .. kuruş alış, 624 kuruş satış- da, yakın zamanda bir ihtilaf çıkmac:ı 
parkında nümayişe iştirAk eden tır. ~~nku ':1u?m.eleler normaldir. ve Avusturyanın bir iç buhranına düs· ' 
parti mensoblarının 40 bin kişiye Mı llı ta~vıllrımız de normal fiyat _ mesi beklenebilir. 
baliğ olduğunu ilin etmektedir. !ardadır. Ünitürk birinci 23,45, ikinci * 

Parti icra komitesi bu zevata 2 ı ,35, Merkeez Bankası tahvilleri 92 Fransa, yeni birtakım dahili müşkü. 

ark 
. . . . k • Ana~olu mümeseili de 45,50 Anadol~ Frenaa sağ lfıtla_ ka_ rşılaş_ mak 

p tan ıçen gırmeyı at'[ surette demıryolları 42,60 lirada kapanmışlar- d d 
k 

. . 
1 

Ut vazıyetın e ır 1 

Yasa etmlftı. dır. ~ ve •o m a· ş· d" ka ..._ , ,... . ım ıye 

Thorezln auzlerl Çekoslovakya ile iş yapan tüccarlar rekeslnln sonu dar meşru idare. 
Paris, 5 - Pare des Princes· Prag, 5 (A.A.) - Çekoslovakya ban- yi temsil ettiği için icraatı bir cm-

de söz alan Thorez komünistlerin kasının bir tebliğine göre banka bu _ rivaki seklinde kabul olunan 
parlamentodaki reyini tasvip et· gün,~en itiba~·en ve iş'arıahire değin Blum hük~metine karşı, ilk fili hare
ıniştir. MuhaJif tarafın sosyal ted- kleı ınge dahıl memleketlerle klering ketler para kanunile beraber başlıyor 
birlerle istikrazın mvaffakiyetsiz- h~sabına para kabul etmiyecek ve te _ Blum hükumeti, frangın yüksekliği yü 
Jiğe uğraması için yaphğı hare- dıy~tta ?ulunmıyacak~ır. Binaenaleyh zünden hariçle ticaret yapılamadığını 
ketleri kaydeden Thorez fesatçı aşagıd~ı memleketlerle klering müna- ve içtimai işlere sarfiyat yapılmasın· 
birliklerin yarı askeri teşekküller sebatı ışarıahirc değin inkıtaa uğra • dan dolayı da kasada para kalmadığını 
şeklinde elan mevcut olduğunu mıştır: Bulgaristan, Almanya, İtalya görerek frangın kıymetini düşürme.Y,e 
söylemiş ve b~nlano . temamiyle Y~go~lavya, Yunanistan, Avusturya'. karar verdiği zaman, büyük bir muha
dağıhlınası, adlıye1 ordu ve polis Turkıye ve kısmen de Macaristan ve lefet görmedi. Çünkü onun düşmanla 
teşkilatında menfi unsurların te.. Romanya. n, onu, içine düşeceği mi.işkülilt için-
mizlenmeıi için tedbirler alınma· M • de avlamak istiyorlardı. Frangın kıy • 
sını isteoıiıtir. acar Başvekili meti ile beraber gümrlikler de indiri 

"Faşizm . önünde baş eğmek istifa ediyor lince_ men;~ek.~t .. ik~~sadiyatının tehlike· 
memleke~ kurtar~ı~acak, bilakis Londra 5 (H , .. . ,. . ye gırecegı goruldu. 
onu ebediyen fecı bır mevkie so- ' ususı) - Munıch ın hır Sağ cenah harekete geçti. Bu hare• 

kacaktır. 1
sanaMloryomBunda tedavi edilmekte o - ket karşısında komünistler de boş dur. 

" an acar aşvel T G" bö" h _ <.1 ı_ om ş, sı W-se· madılar. Arada şiddetli bir çarpışma 

Bey11elmilel eko •ı.. beplerden _dol~y~ ıstıfa edecektir. Yeni oldu. Bir ara, sağ \'e sol fikirler arasın .. 
• • llOmlı< Macar kabınesı~ın şimdiki ziraat nazırı da aktedilmiş görünen mütareke de bu 

Kalkınma lÇlll tarafından te~kıl edileceği söyleniyor. suretle nihayete ermiş oldu. Bu durum, 

Müzakereler 1 . görünüşe nazaran Fransayı bir hayU 
.zm1rde incir ve üzüm satışı zorluklara sürükleyeceğe benzer. 

Paris, 5 (H ususi) - Hariciye Nazı· ı 5 M D lbo c zmir, (A.A.) - Bu hafta içinde Selim Ragıp 
r~ 1 · e lbos ,enevreye hareket etmiş- borsada 5 kurus 30 paradan 2 1 kuruşa V · 
tır . M. De sun bu seyahati beynel kada · 32 b. si9 l ·· ·· 0nlZ8IOSUn karlSI 8Y.IUl

0 

·ı ı ı ·ı 
1
• - 1 ın çuva uzum ve 6 ku-

mı e ~~r~ me~ esı e a akadardır. Bu· ruştan 1 7 kuruşa kadar 20 bin 2 77 ÇU· lngiltereye sattı 
rada hukum suren kanaate gö d"' · · 

k 
'k k Ik re un- val ıncır satılmıştır. Mevsim başlangı- Atina, 5 (Hususi) _ Venı" zelo-

ya e onomı a ınması etrafında c 0 b .. ı , d b .. 
1 

·d .. . .. e- cın an ugune rndar satılan üzüm 196 sun karısı Atinadaki evini 46000 
neue e ugLın eı e. muhım muzakere- bin 80 çuval, incir de 104 bin 55 4 çu- İn. giliz lirasına İndltere hüküme-
ler cereyan edccektır. v·ıldır Sat ı 1 . . İ 6 

• · ış ar 1araretını muhafaza et- tıne satmışlar. ngiliz sefarethane•i 
mektedir bu binaya nakledilecektir, 
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ŞBBİR BABIRLBBİ 
Unutulmıyacak film... En büyük aşk filmi... Mevsimin ilk şahese 

ÖLÜM PERİSi 
Fransızca sözlü film, bu Perşembe akşamı Gala müsameresi halindi 

SA RAY Sinemasında Cürmü meşhut vak~ aları T~~as işleri 
. . . al h ay ıçınde ihracat yapa-

Sırkten çamaşır çalan Andavallı ıle nışanlısının arka- t . l t bb .. 
d .. . İ . . d b. k dı d.. mıyan acır er eşe us-

daşını oven musevı ve s .net ısının e ır a nı ov en 1 d b 1 d 1 

gösterilecektir. Baı rollerde : 

FREDERIC MARCH ve 
MERLE OBERON HERBERT MARSHALL 

kadınlar derhal mahkum oldular er e u un u ar 

Son yirmi dört saat içinde İs
tanbul içinde 48 cürmü meşhut 
vak'a.sı kaydedilmiştir. Bunların 
20 si mahkemeye sevkedilmit, 
diğerleri hakkında men'i muha
keme karan verilmittir. 

Müddeiumumiliğin kararile ve
lisine teslim edilmek üzere Aliye 
adındaki kızı babasına götürmekte 
olan polis Nq' eti tahkir etmek
ten suçlu Firdevs adlı bir kadın 
aynca tahrif edilmiş bir nüfuz 
tezkeresi ibru ettiğinden Dördün
cü Asliye Ceza mahkemesi kara
rile iki ay hapse, Makasçılarda 
bulunan dükkimnda kapalı şişe
ler içinde rakı yerine su satan 
Huan Dördlincfi Asliye Ceza 
mahkemesi kararile bir ay hapse 
mahkiim olm\lfhır. 

Alikadarlann söylediklerine 
göre cürmü mqhut kanunu halk 
üzerinde beklenilen tesiri yapmış
br. Gün geçtikçe asayiş daha 

. sağlamlaşmakta.dır. Halk cürmü 
meşhut kanununun metnini aşağı 
yukan öğrenmiş bulunmakta ve 
lüzumsuz bazı vak'aların ihdasın
dan çekinmektedir. 

Beyoaıunda 

Cürmü mqhut kanunu mer'iyet 
mevkiine girdiğinden bugüne 
kadar Beyoğlu Müddeiumumiliği
ne 76 cürmö mqhut vak' ası gel
mİf, bunlardan 22 ai mahkemeye 
aevkedilmişti.r. Diğerleri hakkın-

Çıkmaz sokaklarda 
inşaat gapılmıyacak 

Nafıa Vekileti yeni yapı tali
matnamesi mubcibince ıehrin imar 

pllnı ikmal ve çıkmaz sokakların 
vaziyeti tesblt edilinceye kadar 

çıkmaz sokaklarda ne infaat ve 
ne de tamirata müaaade edilme-

mesini belediyelere tamimen bil
dirmiflir. 

teni Adliye sarayı için tetkikat 
Adliye aarayının yapılacağı 

Sultanahmetteki hapisanenin bi
rinde dün sabah bir keşif yapıl· 

mıfbr. Kqifte müddeiumumi Hik

met Onat ve Nafıa mühendisleri 
bulunmuştur. Mühendisler Adliye 

Arayı yapılacak (yerin planını 
hazırlamağa bqlamışlardır. 

Heyet bundan sonra tev kilha
neye de uğr81Dlf ve tetkikatta 

bulunm°'tur. Tevkifhane binasının 
yanma yeni bir pavyon ilavesi 
d6fiinülm~ktedir. 
.r 
( ' v:~~~~!::l'~:.!::nden:I 

Istanbulun kurtuluş yıldönürnü -
nü kutlulama merasımıne iştirak 

edecek olan alay birincite~Tinin al
tıncı günü saat 1 O da Sultanahmet 
meydanında toplanacak, saat l 0,30 
da bereket ederek Taksim meydanı 
na gidecektir. 

Bu törende bulunmak üzere İs
tanbulda bulunan saylav]ar. Şehir 
Meclisi üyeleri, süel generaller ve 
üstbaylar, Adliye ve Mülkiye rüesa
sı, belediye erkam, Üniversite ve 
maarif erkanı, matbuat mümessil -
leri, siyasal parti başkanları, hayır 
ve meslek cemiyetleri başkanları, 
bankalar dırektörleri ve İmtiyazlı 
Şirketler ve Esnaf Cemiyetleri reis
lerinin Taksimde hazırlannmış olan 
tribünü teşrifleri rica olunur. 

Elbise: Jaket atay si bdir şapka. 

da ademi takip karan verilmiştir. 
Takas muamelesi yapılan mem

leketlerden vaki idhalata mukabil 
altı ay zarfında ihracat yapılma
dığı takdirde Merkez Bankasına 
yabnlmış olan mal bedelleri ha
zineye devrolunmaktadır. Bu hu
sustaki cezai hükmü muhtevi ka
rarnamenin mer'iyete girmesinden 
evvel alh aylık müddeti doldur
dukları halde ihracat yapmamış 

~------~ Biletler timdiden alınabilir. ~------, 
Mahkemeye scvkedilcnlerden6 

vak'a Asliye Ceza mahkemeleri
nin vazifesi olduğundan cürmü 
meşhutlar için yeni ihdas edilmiş 
olan İstanbul Dördüncü Asliye 
Ceza mahkemesine gönderilmiştir. 

Mahkemeye sevkedilcn 22 da
vanın 9 u sarhotluk vak'asıdır. 
Bunlardan 2 tanesi beraetle neti
celenmiş, 4 ü 5 lira para cezasına 
3 ü hapse mahkum olmuttur. 

Beyoğlunda rüyet edilen ilk 
cürmü mqhut davası bir dövme 
Yak'asıdır: Samuel isminde bir 
Musevi nişanlısı Sina'nm arkadaşı 
Mariyi dövmüş ve bir ay hapse 
mahkum edilnıiştir. 

İkinci vak'a da yine bir dövme 
hadisesidir: "Osman Bey,, de ço
rap fabrikasında çalışan Fethiye 
ile Emine birleşerek ismet ismin
de bir kadını dövmüşlerdir. 20 şer 
gün hapse mahkum edilmişlerdir. 

Üçüncü vak'a bir hakaret da
vasıdır. Nadide isminde bir kadın 
sokakta Hanifeyi tahkir etmiş ve 
4 gün hapse ve 2 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Dördüncü vak'a bir hırsızlık 
vak'asıdır . . Andavallı Ahmet laka
bile maruf bir sabıkalı Harbiye
deki sirkten artistlerin yıkanmış 
çamaşırlarını çalıp kaçarken ya
kalanmış ve sabıkasından dolayı 
4,5 ay hapse mahküm edilmiştir. 

Üniversitede dersler 
Yarın başlıyor 

olan tacirler telqa dfifmüı, Tür
kofis ve alakadar makamlara 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Yapılan bu teşebbüsler müsbet 
netice vermiş ve bu hususta ve
rilen karar dün telgrafla Türko
fise bildirilmiştir. Bu karara göre 
kararnamenin mer'iyete girmesin
den evvel yapılan muameleler ce
zai hükümden istisna edilecek, 
Merkez Bankasına yatırılan mal 
bedeli hazineye kalmayacaktır. 
Bu suretle tacirler .zarardan kur
tulmuş olmaktadırlar. Bu şekilde 
yatırılmış olan paraların miktarı 
dört milyon lirayı bulmaktadır. 
İthal edilen mallara mukabil altı 
ay zarfında ihracat yapılması 
mecburi olan memleketler de Si
yam, Şili, Meksika, Portekiz, Pe
ru ve sairedir. 

Yeni hapishaneler 
• • 

nızamnamesı 

Bu Perşembe akşamı 
•• SUMER Sinemasmda 

Çıganların kralı 

ALFBED RODE 
ve meşhur orkestrası tarafından 

JUANiTA 
Biricik temaşaıı fantezi muzikali-

nin takdimi münasebetile 
BÜYÜK MUSiKi GALASI 
Bn filme Kılbalı DON ALFONSO 
DOS CASTROS orkestrası ile 
ALEX1S lBLESCO çıgan heyeti 
muganniyesi ve LUC11';N GOLDY 
Senfonik cazı ve •Sharye Melhado • 
nun 36 genç kızı iştirak e .ıecektir. 
Seyirciler için cidden bir musiki 

ziyafeti olacaktır. 

Biletler şimdiden alınabilir. 

-· ··- •• '1. 

Birinci ekmek 10 
ikinci ehmek 20 para 
indirildi 

Ekmek narh komisyonu diin 
toplanarak yeni fiah tesbit etmiı
tir. Buna nazaran birinci nevi 
10,25, ikinci nevi 9,5 kuruş ola 
rak tesbit edilmiştir. Fırancala 

gene 15 kuruşta ibka edilmiştir. 

1 
Varlık - Bu san'at ve fikir mecmua

sının 1 Teşrln!enel tarıhll '18 inci sayısı 
Yaşar Nabi, Samed Ağaotıu, Cemll sena, 
Nurullah Cemal, Mehmet Karabasan, 
Vasfi Mahir, Reşat Cemal, Fuat ömer n 
Fazıl Hüsnünün makale n şiirleriyle os-

lıl.lr.ouı Brıedıııesı 

.Srhir 1i"yaİrosu Şehir 

llllllllJlllJJJ 
1'epebaşı dram kı 

61101936 da 

111...111 
saat 20 de 

tlHllHt MAKBET 

Halk Opereti 
Pek yakında kış 

temsillerine başlıyor 

SE 
YEK 

büyük operet 3 
perde 

Kongreye davet . ... 
Beyoğlu 29 uncu Jlkokul koruma kurumun 

dan : 
Kurumumuzun senelik kongresi oniımiiZ• 

deki cumartesi gunu saat 16 da toplanma· 
sı mukarrer bulunğundu6"Undan bütun aza• 
!arın okul binasında muayyen saatte bulun"' 
malarını rica ederiz. 

Evlenme 
Eski adliyecilerimizden Şemsettin 

Akadurun kızı Halet Akadur ile kıy -
metli gençlerimizden Etibba Odası sek
reteri Fikri Akurgal evlenmişlerdiı. 

Kutlular ve saadetler dileriz. -
• Soa Posta + 

lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
5 • 10 • 1938 

Üniveratede Eyl61 başlangıcın
danberi devam eden ikmal imti
hanları bq gün evvel bitmiı ve 

Dün Edirneden şehrimize ge
len hapishaneler umum müdür ve
kili Mazhar Başoğlu, gördüğü lü
zum üzerine seyahatini Zongulda
ğa imtidat ettirmeyip akşam doğ
ruca Ankaraya gitmiştir. Umum 
müdilr vekili, Vekaletle temasa 
gelerek Edime asri hapishanesin .. 
de yaptığı tetkikleri anlatacaktır. 
Ankarada bulunan Adliye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, memleket dahi
linde cürmü meşhut kanununun 
tatbikatile yakından meşgul ol
makla beraber hapishaneler işile 

kar Vaylt'tan Hamt Bidu'dan ve Andre 1--------=:o=-----=-=--1 
Ta DeTlet Borçlan Jlt'ten tercümelerle çıtmııtır. 

Llra Llra 

netice bugün ilan edilmiştir. 
Hukuk fakwtesinde ikmal im

tihanlannda birinci aınıfta 147 
kişi, ikinci sınıfta 78 irişi ve ü
çüncü sınıfta 123 kiti muvaffak 
olmuştur. 

1 
'° '1,8 T. B . I 73,45 (\ % ~ Hazine B. 48,00 B .1 D y O % '1,8 T. B . n 21,35 Dahlll lltıkra:ı 95,75 
% '1,& T . B In 00,00 

___________________ __. 

Fakültelerde ayın yedisinde 
derslere başlanacakbr. bu sene 
tedrisata geç başlanmasına sebep 
liselerde Eylul devresindeki ol-

Bugünkü Program 
iSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

12,30: Plak.la Türk musit.la1. 12,so: Hava

dis, 13,05: Plakla bant müzik, 13,25: .Mub-
de fazlaca alAkadar olmaktadır. telif plak neşriyatı. 
Bugünlerde memleketin her tara- Akşam neşriyatı: 

fı d 
. h 18.30: Çay saati, dans muslklsl. 19.30: Dr. 

n a yenı tarzda apishaneler Ali şükrü tarafından konferans. 20: Türk 

Devlet DemiryoHan Borf)an 

Lir& L1r• 
&rıani 97,00\ Anadolu IveII42.60 
lln.ı Erzurum 99,50 Anadolu :U 45,50 

Soı1ete1- Eah•ma 
Lira 

ft. B. Mil. 81.001 lal 'l'r•tnr&J 
• • Hl. 10,00 Bvmonü 
• • No.me 10,00 'l'crkôd 

gunluk imtihanlannm neticelerinin 
geç anlaşılmasıdır. • meydana getirilmesine hemen baş- mru;ikls.i saz heyeti. 20.30: Safiye ve arka - ıı-------;~;;-;;~------1 

lanmak üzeredir. daşları tarafından Türk musik.ial ve halle tar-

Merkez B. D. 92,00 A. Çimento 

Ura 
22,50 

9,25 
14,7.S 
12,50 

ÇEKLER 
1 Teşrinievvel Çarp.mba günü 

aaat 10 da Üniversite konferans 
salonunda bir açıl11 merasimi ya
pılacak rektör Cemil Bilsel tara .. 
fından bir söylev verilecektir. 

Tramvay ile araba çarpıştı 
Sirkeci Vezircami virajında 

arabacı fahrinin. 1665 numaralı 
demir yüklü arabasile vatman 
Şakirin idaresindeki tramvay 
çarpışmışlardır. Tramvay araba
sının ön kısmı parçalanmışsa da 
yoluna devam etmiştir. İnsanca 
zayiaat yoktur. 

Kuş yemi - kepek 
Kuş yemi ve Kepeğin hububat 

namı altında lngiltereye takas 
yolıle ihraç edile'bileceği dün 
Türk ofisine telgrafla bildirilmiı
tir. 

ihracatçılar uzun zamandanberi 
bu hususta tereddüt ediyorlardı. 
Türk ofis dün keyfiyeti tacirlere 
bildirmiş ve ihracatçılar yeni ka
rardan memnun olmuılardır. 

Hapishaneler nizamnamesinin kıları. 21: Solo plll.klar. 21.30: Orkestra: 
son şekli hazırlanmıştır. Yakında ı - Offenbacb COrf• cehennemde, üver -

tür). 2 - Jos. Strau.ss (Vals>. 3 - Monluscb
meclise verilecektir. Umum müdür ka (Akşam şarkısı). ııontuscbka <Mazurka). 
vekili Ankarada kaldığı müddetçe 4 - Maillart c Muteftkin çanı > ndan par -

bu işle de uğraşacaktır. çalar. 5 - Tomas (Minyondan parçalar). 8 -r-------------- Godard (Joslen ninnisi). 7 - Schu0ert (.Mo-
~TMb t • man müzikal). 8 - strauss (Çingene baron) 

J ~u e Çl operetinden parçalar. 22.30:Ajan.s haberle 
Eczaneler attltREş 
Jıtanbul cihetindekiler: 17,15 Plak neşriyatı, hafit musiki. 18,20 

Müsahabe. 18,40: Halk muslltisi, 19,50 Bet
Aksarayda. (Etem Pertev), A· hovenden sonatlar. (Pllk). 19,30 Müsahabe. 

lem.darda: (Esad), Bakırköyünde: 19,45 Senfonik konser. 20,30 Spor haberleri, 
(Hi.lal), Bcyazıtta (Belkıs), Emi- 21,45 Haberler. 
nönünde (Salih Necati), Fenerde: 
(Emilyadi), Karagüanrükte: (Su
ad), Küçükpazarda (Hüseyin Hu
lusi), Samatyada (Teofilos), Şeh
remininde: (A. Hamdi), Şehzade
başında (Hamdi). 

Beyoğlu cihet indekiler: 
Gala.tada: (Hüseyin Hüsnü), 

Hasköyde (Barbut), Kasımpaşa· 
da: (Vasaf), Merkezi nahiyede: 
(Della Moda), Şişlide: (Naıgile
ciyan), Taksimde: (Limoncıyan), 

BUDAPEŞTB 

18,45 Tarihi piyes. 19,30 Ruvayal Opera, 
18,15 Haberler, 20,10 Plili:, 23,20 Orkeeıra. 

24,05 Haberler. 
PRAG 

' 18,45 Haberler, 19, Bronodan nakil, 20,60 

Şarkılar, 21,20 Dana mwılklst, 22 Haberler, 
22,15 Plak neşriyatı, 22,45 Haberler. 

VİYANA 

Maltada veba Oaküdar Kadıköy ve Adalardakiler: kestra 
Malta adasında .ıson defa iki veba Büyük.adada: (Şinasi), Heybe- VA&ŞOVA 

17 Müsahabe, 17,25 Fransızca derı. 17,60 

İlmi müsahabe, 18, Haberler, 18,10 Mü.sahabe 
18.25 İktısat haberıert, 20, Muhtelif havalar 
20,35 Konser, 21,40 lılöaahabe, 22,10 Haber
ler. 22,0 Şubert, 23 Haberler, 23,15 Hafif or-

tide: (T ana11), Kadıköy Pazar ·yo- · ı ı ı 18 .,n Be h vakasının tesbit edildiği haber alın - "' 18, Içtıma mese e er, ,.., t oven sonat 
lunda: (Rifat Muhtar), Modada: 1840 K 19 M:t ....... m"~habesl 20 Se mış olduğundan Malta limanı ile civa· , oro, ....uu wsa , n-

1 (Alaeddin), Üsküdar ÇarAı L ~yun- f ·k k 22 30 v-.- te n 22 A5 Da 

l
rındaki limanlar muvaridatma karşı "' uo om onser, , .o..- ms , •• ns 
sıhhi tedbirler konulmuştur. ......d_a_:......,(İ_tt_ih_ad __ )_. ___________ musikisi, 

ltr,. L T. L. l~ln 
!.terin 621,00 \\ Llret 00.00 
r. l'rt.n11 17 ,00 Dolar 0,i895 

NAKJT 
Jtrt. Krf. 

10 r. Franil 118,00 j 1 Mart 00,0J 
ı Dolar 126,00 20 Drnhm1 00,00 
ı hterlln 625.00 20 Leva 00.·)J 

ıo Liret ()()(),00 20 Le7 00,W 

Sona o.mc1a 
L.K. L. K. 

Kredi Fonal:r• lj Mübadil Bon. oo.oo 
18*. aeneal 00,00 Oa:rrt • • 00,00 
llOI • 10.3.0'.>ı l Altın 986 
1111 t ':J7 ,00 Mec1d11e o0 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. 
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MEMLE 
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Derı inü? 



6 Sayfa 

Şarh aleminde: 

Filistin Arapları greve 
nasıl dayanıyorlar? 

Kadınlar güzükleri~i küpelerini 
mücadeleci/ere verdiler 

------------------- ~ . . -------------------, 
J 

Filistin haricindeki Araplar grevcilere 360 bin 
Türk lirası gönderdiler. Parlan olmıyanlar arpa, 
sebze ve meyva ile yardım ettiler. Grev bütün 
dünyaya Araplar arasında birlik olduğunu gösterdi 

SON POSTA 

\& JIYA'(RO.& 
Şehir Operetinde: 

Dudakların 
Yves Mirande'ın yazdığı, Maurice 

Yvaine'ın bestelediği cTa bouche• o -
peretini Ekrem Reşit türkçeye, Ta -
baucbe kelimesine en uygun gelecek 
kelime il~; cDudakların• diye tercüme 
etti. 

Bir felsefe doktoru 
artisti oldu! • 

sınema 

Romeo ve jüliyetin boşanmaları 
Pas sus la bauche, Tabouche yirmi 

sene evvel en çok beğenilen Fransız o-
peretleriydi. Bunlar istanbulda da oy- Anlatacağımız vak'a bir ay kadar 
nandılar. Mart Ferar İstanbula geldiği evvel Amerikada geçmiştir: 

filminde baş rolü yapacak 

zaman cTa bouche• u oynamıştL Amerikada Harvard üniversitesi ta-
Ta bouche'dan birçok parçalar sene· }ebelerinden Mis Vardle adında ıüze1 

lerce gramofonlarda çalındı. Bu pa~ça- bir kız bu sene «felsefe doktoru• ün • 
Filistindeki Araplar, Yahudi ve İn-ı ların bestelerini hatırlıyanlar bızde vanını almış. 

filizleri protesto etmek için uzun za- pek çoktur. İmtihanları için hazırlallll§ olduğu 
mandanberi büyük bir grev ilim et- Dudakların adile tercüme edilen cTa tez meşhur cRomeo ve Jülyeb ese -
mişlerdir. Grevin bir türlü nihayete er- bauche• bir operetten ziyade bir ko \- rine aitmiş. 
memesi bütün dünyayı hayrette bırak- medi müzikaldır . . Ekrem Reşit gerek Mis Vardle, Şekispirin bu eserini. o 
tığı için, bunun sırrını bir İngiliz mu- lronuşma k.ısımlannı ve gerek şarkıları kadar benimsemiş ki eserin mabadini 
habiri gazetesine yazdığı bir makale temiz bir türkçe ile tere~ etmiştir. yazmağa koyulmuş. 
ile anlatmaktadır. Makale §Udur: Şarkılar söylenirken, yabancı bir Fakat Mis Mary Vardle zamane kız-

cAraplarm böyle uzun zamandanbe- dilden tercüme edilmiş oldukları biraz lanndandır ... Neşeli, spora IOl1 derece 
ri, fütursuzca greve devam etmeleri, belli oluyorsa da manayi değiştirme - düşkün bir kız ... 
her türlü müdahale, iltimaslara bile e- den müziğe uygun gelecek tarzda bun- Eserin mabadini de zamanın telik • 
hemmıyet vermemeleri muhitte derin dan daha iyi tercüme etmek te pek ko- kilerine göre yazmağa karar vermiş. 
bir hayret uyandırmıştır. Herkes bu- lay değildir. Eserinin nihayetinde işığın zehirlene -
nun sır ve hikmetini biribirine sor- cDudaklann> m mevzuu şudur: rek intihar etmesini muvafık bulma -
maktadır. Munevver Araplann ve grev- -ı gen" bır' delikanlı intihar etmez.. 

Kibar düşkünü bir erkeğin bir og u mış, « :w • de fazla 1'..+iraki bulunanlann dudak- Boş ı:ıeydir bu' • düşüncesile yazdıgı· e-
<i• vardır ve gene kibar düşkünü bir ka - ~ ... 

lannda manalı bir tebessüm bulunmak- dırun da bir kı.zı. Erkek kadına kur ya- serde delikanlıyı uyku ilacı ile uyut -
tadır. par, erkeğin oğlu da kıza .. İki taraf bir- muş, bir müddet uyuduktan sonra da 

Geçenlerde, gayet samiml tanıdı- ahm" ed F k t tah uyandırmıştır. .. . 
jım bir Arap ailesinin akşam yemeği- birini zengin t ın er... a a .. · Eserin ismi: c(Romeo) ve (Julyet) ın 
ne daveUiydim. Diğer davetliler ara- minler yanlıştır. ~~ru:ıki taraf t~ :uy - boşanmaları .. • dır. 
aında, bir tanesi metin edası, hakim ğürttür. Bunu ana arı zama - Eser ikmal edildikten sonra Mis 
tavrı ve güzel sözlerile dikkat nazarı- nlırlar. Mary bunu Holivuttaki stüdyolara 
mı çekti. Umumi siyasetten anlayarak Erkeğin hizmetçisi vardır. Miras ye:, göndermeği düşünmüş, orada hiç bir 
bahsediyor, Hitler Almanyasının geçir- erkek onunla evlenir, kadının uşagt tanıdığı bulunmadığından posta ile 
diği istihaleleri tahlile girişiyor, Cemi- servete konar, kadın da onunla evk - göndermiştir. Ve c- Adam sen de! 
yeti Akvamda oynanan dramları, Filistin Araplan lideri Fevzi nir. Erkek oğlunu zengin fakat çirkin Şansım var ise eserim nazarı dikkati 
komedileri istihza ile tasvir ediyordu. olduğu için, yardıma ihtiyaçları olma- bir kadınla. evlendirir. Kız 3engm a - celbeder. Yok ise ne yapsam nafile! .. > Doloresdel Rio şan filmlerinden birindi 
Hele Filistin ahvalinden son geçirdiği dığı gibi, üstelik mahalll komitelere de damlarla nışanlanıp onlardan para çe- diye düşünmüştür. _ . . . .. , -
meraklı ve hudutlarının dışarısında bi- muavenet etmektedirler. ker. k Meraklı safha bundan sonra ba.5la - mak üzere size telgrafla 500 dolar gön
le derin akisler yaratan hadiselerden Bütün bunlara rağmen, ıurasını ha- Nihayet gene ilk perdede ~adına ur mıştır. Holivuda gönderilen eserlerin deriyoruz. Öbür gün behemehal siZ1 
salahiyetle dem vurunca, o?a yaklaşa- tırlatayım ki, eğer hususi müessesele- Y~P~ ola~ erke~ kadına doner-, Zen: çoğu okunmadan bir kenara ahlır. Te- bekleriz.> 
rak sözü Arap grevine getırdim. rin de iştiraki olmasaydı, grev komite- gı~ .hızn;etçı, zengın_ ~~kla evlenır, er sadüf bu ya! .. Eserleri okumak vazife- Mis Mary Vardle ertesi gün Holivu-

Sonradan salahiyet sahibi bir Arap si bu işi başaramıyacaktı. kegın oglu da kendisını aldatan karı - sile mükellef bulunan bir muharrir bir da hareket eder. 
olduğunu anladığım muhatabım bana Önceden zengin olup ta sonraları 1 

smdan ayrılıp kadının kızını alır. gece canının sıkıntısını defetmek için Oraya van.r varmaa ~eleıe-... 
fWlları anlattı: düşen aileleri de ziyarete giden bu ko-1 Şehi~ . ti~atroo~nda «Dudakların• bir kenarda duran bu eseri ele alır.. lar. 

- Greve devam edilip edilmemesi, mite bası sanki tabii bir zi)mret yapar yalnız ikı pıyano ıle oynanıyor. ( cRomeo ve Jülyeb in boşanması.) Son havadis: Mis Maıy Vardlc'in 
tüccarlarla Fellahlar arasında bir nok- gibi hareket ediyor, kendilerine sunu- Oynıyanlar: Büyük komedi (Romeo ve Jülyetin boşanmaları) ko· 
tai nazar meselesi teşkil etmektedir. lan çayı veya şerbeti içiyor, çıkarken Hazım, Vasfi, Muammer, Bedia, Fe- Serlevhası nazarı dikkatini celbeder medisi filme çekilecek ve baş rol Mis 

Grev, Kudüste bir merkezi komite gizlice, ve görünmeyen bir yere, ekse- riha, Şevkiye, Saniye ve Loladan iba- ve neşesizce okumağa koyulur. Fakat Mary Vardle tarafından oynanacaktır. 
ve muhtelif mahallerdeki diğer tali ko- riya oturdukları iskemlenin üzerine rettir. okudukça merakı artar ve bir hamlede «Felsefe doktor• luğunu büyük bir 
miteler tarafından idare edilmektedir. lazım olduğu kadar para bırakıyorlar. Mevzu hafif müzik iki piyano, ve eseri bitirir.. muvaffakıyetle ihraz eden genç ve gü-

Merkezi komitenin azası elli bine Hususi müesseselerden, evlerden 1 eşhas: Balet d~ dahil olduğu halde an- O kadar beğenir ki ve bunun~a çok ,zel bir kızın kimsenin tavsıyesi olmak· 
varmıştır. Grevi tahakkuk ettirmek i- toplanılan elbiselikleri, robları, ayak- cak dokuz kişi.. mükemmel bir sena~o yapılaca~na o ,sızın doğrudan doğruya ve birdenbire 
çin Kudüs ve Yafadan 20 şer bin ve kabıları ihtiyacı olanlara dağıtıyorlar. Bunların birleşmesi cDudakların• kadar kani bulunur ~ hem~ ş~f~ni u- ,eserini mühim bir stüdyoya kabul ~t· 
Filistin dışındaki Arap ülkelerinden Bir çok zengin kadınlar da altın yü- parçasının temsiline bir gürültü bir de- ,yandırır v~ meseleyı ona bild~?T· ,tirmesi ve hele yapılacak olan bu fi -
de 40,000 ki bu sur.etle 60,000 (360,- zükl.erini,. küpelerini bu uğurda feda ğişikJik değilse de bir tatlılık ve bir . ~' esenn bazı kıs~~l~rına goz. gez: ilinde ~~ş~olü yapmak üzere der~al v~ 
000 Türk lirası) İngıliz lirası iane top- etmışlerdır. .cana yakınlık veriyor. Sanki tiyatro bir dırır ve eser muharrırının celbedilme ,pek musaıt şartlarla kabul edilmesı 
lanmıştır. Hal böyleyken, merkezi komitenin kaç ailenin birleşip gittikleri bir ev _ sini söyler ve. t~krar uykusuna d~lar. şimdiye kadar sinema aleminde kimseye 

Bundan başka, paraca muavenette grevi, bundan fazla idare ettirip ettire- dir. Sanki bu eve bir kaç san'atkar Ohio eyaleti~ın Kleveland şe~rınde nasip olmamış _bir talihtir.. .. .. . 
bulunamıyanlar, yerine, arpa, et sebze- miyeceği şayanı münakaşa. bir mevzlf .. gelmişlerdir. Ve bir temsil veriyorlar. ikamet ed~n Mıs Mary Vardle hır ha;- Mesele (Holıvud) da pek buyuk hır 
le ve meyva vermişlerdir. dur.. Bu tarzda oynanan bir operetin faz- ta so~a bır mektup. alı~. ~~ mektu~~ dedikodu uyandırmıştır. 

Bütün bu komiteler kasaba ve köy- Yalnız şunu biliyor ve inanıyorum .. . k" kt .B" (Holıvud) a gelmesı bıldırılmektedır .. 
la sukse yapmasına ım an yo ur. oy- M" M V dl in r· d her han 5· • k• fı . İn -terdeki grevcilere kuru madde, para ve ki bu grev, ~iltü~ ~ünyay~ Arap~~r a- le olmakla beraber sükse yapmadı di- . ~s ary ar. ~n Y.e ~ e - ınemanın ın ışa ıç 

yiyecek göndermektedirler rasında da bır bırlik oldugunu goster- ld - h-km t lid' gı bır kız olsa ıdı sevmemden zıplar çok yerinde bir tedbir •.• Fellahların öz mahsull~ri mevcut miştir ye fe~a 0 
.. ~gun~ u e memel ~r. 

1
ve yerinde duramazdı ... 

==================·==========~~~m~~~~~ı~~~~~~~~~ ~~anM~~~~~ 

CÖNÜL İSLERİ 
Kızım, erkeğin 
Aarkasına takılma, 
Uzaklaştırırsın l 
Xonyadan S. R. imzasile bir mek

tup &ldım. Yazan bir genç kız, sôy
lediğı üç beş satır içine sıkıştırılabi
lecek bir mesele. Diyor ki: 

- «Yakın tanıdıklarımızdan bir a
ilenin oğlu bu yıl doktor Çlktı, ge -
çenlerde ailesinı ziyarete gelmişti. 

'ranışt.ık. Bu tnnışma ilerledikçe yek. 
diğerimizde karşılıklı bir alaka hasıl 
dldu. Bunu onun bana, ben·m ona 
ilerin bakışlarımıza bakarak anlıyo
rum. Nihayet bir kaç gün evvel bu 
ıenç gitti. Son konn~mamız da hep 
böyle bakışma :ıe geç• ... jştı. Onu bil
miyorum amm .. ben ş\mdi çılgın gi
biyim. Tcyzecıfi m tısnn b.r çare!• 

* Hayata yeni atılmış olan genç 
doktor derhal bir aile yuvası kur -
mak, yahud bir maceraya atılmak 
istemiş olsaydı derin bakışıarla ik -
tifa etmiyecekti, hiç olmazsa bir ha
reketle, tek bir kelimeyle hislerim 
anl•tacaktı Beklemek illt teşebbüsün 

ondan gelmesine intizaı ecıuek la -
zım. Belki yanılıyorum. Bu delikan
lı belki zaman gençlerinden beklen
miyecek kadar çekinge·1d"r. Müm -
kün. Fakat bu takdirci': dahi genç 
kız tarafından ilk olarak atılacak a
dun, karşısındakinin kalbinde belır
meye başlayan ateşi söndürecek bir 
su damlası olabilir. Acele etmeyiniz. 

• • * 
Halıcıoğlunda oturan Cemal Kök-

nar soruyor : 
- Evvelce adı S olan bk kızı sevi

yordum. Benimle hiç alakadar değil
di. Bıraktım. Adı G olan bir kızla 
"vevişmeye başladım. Bu defa S kızdı, 
ikinci kıza dargın bir vazıyet aldı, 
beni de kendis1ne çekmeye çalıştı. 
Fakat benim şimdi G den ayrılmama 
imkan yok. Ne yapalım ? 

• Ne yapcaksın yavrum, madem ki 
birincisi ile macera başlamamıştı, i
kincisi ile de sevişmektesin. devam 
edip gidersin .. Esasen bu umumi bir 
kaidedir: Kadın, bir başka kadının 
sevdiği erkeğe daha dikkatli bakar. 
Belki beğenilrnit bir maldır, diye. 

TEYZE 

ıyı olduklarına hukmedilemıyecegı gı- lemi kağıdı alarak stüdyoya bir cevap bilinde sinema sanayimin iııkişafı 
bi!.. 'yaz:.r. Bunda der ki: cEserimin kabul hakkında çok mühim bir karar vc>rmiş-

cDu.dakların• da rol alanlar rolle - edileceğine tamamile emin olmadan tir. 
rini güçleri yettiği kadar yapmağa ça- 'bir kaç yüz dolar sarfedip te boş yere A. C. E. film kumpanyası, meşhur 
lıştılar. Güçleri yettiği kadar diyorum; (Holivud) a gelemem.• rejisör Farkas'ın idaresi altmda Port 
çünkü ses bahsi var .. Ve onu geçiyo - , Bu mektup stüdyoya varır varmaz Artür namında büyük bir film çcvirme-
rum. müdür kıza şöyle bir telgraf çeker: ğe karar vermişti. Filmin harici kısım-

Geriye komedide rol almış artistle - c- Hiç bir kayıt ve şarta tlbi olma- lan Bulgaristanda çevrilecekti. 
rin komedideki rollerini· yapıp yapa -
madıkları kalıyor. Rollerini iyi yap -
tılar. Yalilız Feriha, ve Şevkiye ile ba
let artistler inde ufak tef ek bazı kusur
lar vardı. Feriha ve Şevkiye fazla coş
kunluk gösteriyorlar, jestlerinde mü -
baliiğa yapıyorlardı. Üç kız, Saniye, 
Melahat ve Lola acemi idiler. Böyle ol
makla beraber Saniyenin ve MeUıha -
tın ileride iyi konuşabilecekleri ümit 
edilebilir. 

İsmet Huliisi 

Cerrahpaşa hastanesinde 
yeni binalar 

150 bin lira aarfile Cerrahpaşa has· 
tanesinde yapılması tekarrür eden ça· 
maşırhane ve mutfağın bütün projcle· 
ri ikmal edilmittir. 

Ketiflcr de bir iki gün zarfında ik· 
mal edilecektir. 

Çamatııbane ve mutfaiın temel at· 
ma merasimi bu ay içinde yapalacak • 
tır. 

DOnyaca seYilmlt iki sanatkar yan yana ...• 
"IB•• ... Slr ile Henrl O.r• 

Almanyıda Ufa stOdyorlannda en son çevirmiş oldukları (Şahane Vals) 
filminin bafbca aahnesl mte .•. 

l 
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Avrupadan dönen 
binicilerimizle konuştum 
" Gödüg ,, e " bir şeg olmasa ••• 
"Gelin,, in ayağı nasıl oldu. acaba?" 

Hayvanlann ıekerlerini yedikten sonra k!ş~e~er~k 
tqekkür ediflerine bakınca insan gayn ıhti~an : 
" A • .. h yvan başka oluyor " dıyor vrupa ıormuş a 

Yazanı ••11111 Tevfik 

' 

SON POSTA 

· Miralay dö La Rok 

r 
~ 

(2 ) 

(8) 

r -

Sporu yükseltmek için 
onu ticaret vasıtası 

olmaktan kurtarmalıdır 
Boks ve güreı müsabakaları meydandadır. Bu türlü 
müsabakalarda pek küçük paralar mükabilinde 
mağlubiyeti kabul edenler varmış, rinkleri minder
leri protesyonel dalaveralanna vasita etmemelidir 

Bir mahkum, 
Tem g izin 
h '/Jkmilnden evvel 
7 evki/ edilmel i mi? 
Çarşamba nahiyesinin eski müdü

rü Fuat Sunardan bir mektup aldık. 
Kendisi, kendi ifadesine göre: 

- Hasbelkader bir yıl yedi ay 
hapse mahktim olmuştur. Şimdi ce
zaevindedir, mahkfuniyet mlidde • 
tinin bitmesine SS gün kalmıştır. Bu, 
biter bitmez serbestisine kavuşa -
caktır. 

Fakat bu okuyucumuzun burada 
mevzuu bahsettiği bir mesele var. 
Hülisatan diyor ki: 

- cBen mahkWııiyetimi mütea -
kip kararı temyiz ettim, temyizden 
hükmün gelmesi uzun sürdü, bu ara
da mahkumiyet müddetınin bit
mesi de yaklaştı. Yann beraet ede • 
bilirim. Bu takdirde hapishanede 
yatmış olmakhğımın karşılığı ne o
lacak?• 

* Bu ~u~ucl.IDlUZUJl ortaya a~ 
mesele, h1*uk ilminin ortaya atıp 

ta halline imkin bulamadığı mua • 
delelerdendir. Hukuk felsefesine gö
re, istilzam ettiği mahkWniyet müd
deti bir seneyi geçmiyen ahvalde, 
mahk\ım kararın kat'iyet kesbetme
sıne intizaren serbest bırakılır. Bu, 
bakimin kanaati vicdaniyesine taal· 
lflk eden bir noktadır. İstilzam etti• 
ği mahktimiyet müddeti bir eneyl 
geçen ahvalde ise, bikpm vıcdan 
kanaati gene başrolü oynar, fakat ek· 
seriya mahk6mun kat'i neticeye in• 
tizaren mevkuf tutulması tercih e • 
dilir. l)(Şinülür ki, böyle ağır suç
larda mahkUnıun tamamen beraet 
etmesi pek güçtür, olsa olsa rnahkd• 
miyet miıddeti inebilir. İnince gerı· 
ye kalan müddet ise, hapıshanede 
kaldığı müddetten her halde eksilr 
değildir. Buna katlanılır. Mü t na 
ahval, mahkfunun aleyhine çıkmış 
bir vaziyet yok değildir. Bunun ö • 
nüne geçecek yegane çare ı e tem -
yizin hiıkmünü çabuk vcı mesidır. 
Yfllnız temyiz son hak yerid ı·. Ace -
le edemez, incelemek mecbun e • 
tindedir. Başlarken de söylemek tMı. 
;uulqak llifflinin kat'iyetle hail~ 
~ bu· meseledir 
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_ _. Yazan: Orlıan Selim L-·--------, 
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Antakya ve lskender 
Türklerinin davası 

-
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OSMAN., SARAYINDA KADIN ELLERi 
4 - Prenses Mellça 

Yazan : Ragıp Şevki 
• 

Bursa sarayına gırer Meliça 
kendisile 

girmez içki ve sefahat da 
yanıbaşında yer aldı beraber Yıldırımın 

ı _ Gazetenin esaa 7azııile bir ıil

tunun iki aabn bir ( .. ntim) 
eayılır. 

2 _ Sahifesine ıöre bir aantim illn 
fiatJ ,unlardır: 

ı ·~"· 
• 

: ı - 400 lruruı 

: 2 - 250 • 

: ı - 208 

: 4 - 19' .. 
Diğer ,Yf!rler : - 61 • 
Son &ahife : - 31 

3 - Bir santimde vauti (8) keli-
• mc "-ardır. 

.f - ince ve kalın yazılar tutacalda· 
n yere göre santimle ölçülür. 

Sayfa 9. 

r Hiklig• 1 Arlcandan sürüklediğin tabu~ 

lstanbul Türkofis Direktörlüğünden: 
Sultanahmatte Yüksek Ticaret ve iktisat mektebi bitişiğinde ktin 

Ticaret Müzesinin Ankaraya nakli açık artbrma u.aulile eksiltmeje 
konulmuştur. İhalesi 9/ l O/ 1936 Cuma günü saat 14 de l.tanbul Ttırk· 
ofisinde yapılacaktır. 

Şartname Direktörlüğümüzdeo alınabilir. 
Muban men bedeli (2547) liradır. 
Taliplerin l\u 7 ,5 muvakkat teminatlariyle 

günde müracaattan ilin olunur. 
beraber tayin olUUD -

(1589) 

İzmir Muhasebei Hususiye 
. Müdürlüğünden ı 

'2.mir Ida1 ci Hususiyesine merbut devair ve mÜcs8esatı resmi yenin 
iht~y.ıcı olan Kok kömürünün miktarı 3:\7650 kilo olmayıp 502500 
kilo olduğu anfoşılmışhr. Bu miktar üzerinden kapalı zarf ile eksilt• 
nıeye honulduğu tashiben ilan olunur. (1873) 
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Gılvar 
ll•lalft•dln 
Y•ni 
Mac•ral•rı 

CIBALI ZjNOANLARI 
İltilıatçılar 0e'IJrinde 

MUHALEFET .,~r 
__ Nasıl doğdu, Nasıl yatadı, Nasıl öldü? ~~ 

- Geldin mi, Mehmet).. yerine ıitti.. aecenin eenizliii içinde, 

Son Posta'nan zabıta romana: 91 

- Geldim, Salih. yangın harabeleri arasında bir hayli 
- Herifler ne oldu).. gezdi. Kulaksız Foti'nin meyhanesi • 
- Herifler miL Hele tim.dilik, on· nin arkaıındaki evin an.kazını muayene 

Jan unut. 1 etti. Ah,ap ev kimilen yandıiı için, 
- Galiba, sana hücuma kalktılar. burası ideta bir kül yığını haline ıet • 

S.n de... miftİ. 

Son Poata'nın alyul tefribla 1 - 79 - Yazan: Zira ,.wr 
Bu feci hadise bir anda lstanbulun dört köıesine yayılmış; memleketin süldinet 
ve selimetile alakadar olanlar üzerinde çok acı bir tesir husule ıetirmifti- Ve 

hertesi gün de hiç hoşa gitmiyen bir takım sözler işitilmiıti 

- E, canım .. Unut dedik al).. Oradan bir direk parçası aldı. O kül - Bu it, böyle olmaz. Hürriyet var (Todori) ile (Bedriye) yi aramıyaldunu apdeethaneye kadar IGrilklemİf 
- Ne darılıyorsun, yahu.. Sormak yığınını karıştırdı. Artık atetten zerre diye, timdi onları karakoldan eerbest batlanuflardı. - itte.. Senin mezann ban.dır. 

pnah mı L Yalnız, vaktile haber ver kadar eser kalmamıftı. Givur Meh • bırakacaklardır, Onlar serbest bırakıl· En evvel T odoriyj.. yabl•mlflar; bir Diye, batını apdesthanenin a.. 
eo idin de, bizim merhum ka~ınvali • medin dudakları mülıtehzi bir te • clı mı, artık bu ifin önü alınmaz. Din hamlede yere yuvarlamıtlanh. ilk dar runa eoktuktan 90nra, din ve teriat 
aeye bir haber gönderse idim. beasümle kımıldadı. ve ,eriat, büabütün ayaklar altında çiğ· beyi, Kürt Ahmet ile Küıt Şahin vur- mına yaptığı bu korkunç cina,- a 

- Ne diye).. - Yarın akfam, mektubu alır al • nenir. Biz gitmeliyiz. O dinsizlerin ce· muşlardı ... Ve nihayet ta51wiz ifaiın hayet vetmifti. 
- Ne diye olacakL Bugünlerde maz, buraya kofaCBldar, Artık kül • zalannı bizzat vermeliyiz. batını ve vücudünii; ökçe. nalça ve Bu canavar eürüsü, o bdar heye 

biDm katık dU.manınm gene öyle ~ir ler tamamile soğuduğu için, qağıya i· Hamal Bekir hocanın bu sözleri der-! sopalar altında öldürmütlercl. can ve galeyana gelmi.flercli ki: 
~muzluau üstünde ki ... Önümüzdeki nen merdivenin demir kapıeını kolayca hal tesirini göatermifti. Birdenbire it· Sıra; dil>er, fa.kat becl>ebt (Bed • hemen bütün karakolu da kvlp-..-.. 
Lafta, mahallede düğün olacak. Üç açmıya muvaffak olacaklar. Fakat.... ;iz ve güçsüz yüzlerce halk birikmif • riye) ye gehnitti. Onu da en~evvel, cekler; belki de daha bafb hılıl~lert 
ıündenberi bizimki tutturdu.. ille, ka· Diye mırıldandı. • ti. Ve doğruca karakola gidilmifti. manav Mehmet Ali ile arabacı Emin eebebiyet vereceklerdi. Berebıt ftl' 
elife hırka isterim, diye ... Bu giditle Dudaıldarında aynı tebeaümün bakı· Zabıta memurları, bu halk kitlesinin ele geçirmitlerdi... Evvel& tokat dar • sin ki, caddede kopan nal pkamlarill 
beni günaha sokacak. Bari anasına ha· yesile oradan ayrıldı. Yava, )Cavaf, di· önüne gerilmitler; (hükumetin, vazi· belerile yere devirmifler ve eonra, & • kıhç panltılan, ve: 
ber göndersem de, kızını da yanıne ğer harabeleri dolaşmaya bafladı. Bun· fesini tamamile yapacağına) dair temi· yaklar altında çiğınemiflerdl. Kudur • - Süvariler geldi .. Kaçan ... 
çağırsa.. beni de tU günahtan kurtar- lardaki bazı enkaz yığınlarını, karan • nat vermİ.fler: hattA bir hoca bularak muş bir canavar haline pim arabacı Sesleri, muhtemel olan CW. bir 
aa... lakta elile yokladı. Bir .,eyfer aradı. Ve karakolun önündeki binek taflna çı • Emin, bir tür1ü öfkesini yenemeım. • çok feliket ve fecaatlere nihayet veı-

Givur Mehmet, gülümsedi. sonra: tamamile yanmıyan bir çatı karılarak halka nasihat verdirmek ir ti. Onun, kanlar içinde blaıı vücu • mitti. (Adaıla ftr) 

-~~ım,~ili .. haın~n~pa~~~m~~~u~m~~~m~~i ••. ~~•~Y~~~~~=--==---~~-=-----------~ 
yaman bir zab•ta memurusun ... Mak· yırdı ... Yanmış mrek parçalarından da kim olan (Hamal Bekir Hoca) idi. 
.dan, benim ağzımı aramak değil mi~ bir hayli topladı. Bunları ideta büyü· Hamal Bekir Hoca, derhal bu zavallı 
Hadi seni merakta bırakmıyayım... cek bir denk yaptı. Cebinden çıkardığı hocayı susturmut: 
Herifler, daha yola çılcımadılar. Yarın bir ip parçaeile ıımsıkı bağladı. - Başındaki sarıktan utan be he • 
akpm, yalnız kaynanana değil: gel • Bu dengi sırtına yüklenerek, uzun rif. Din elden gidiyor da, sen daha hala 
mit geçmiş bütün soyuna sopuna ia - ve ince direği de eline aldı. Biraz ev • burada mürailrk ediyorsun. in oradan 
tediğin gibi haber gönderebilirıin. vel, [fekci Saiihle beraber terkettiği aşağı. Yoksa, timdi earığını bafına do· 

- Yarın akşam mı). ayazmaya doğru gitmeye batladı. larız. 

- Evet. Sokakılar tamamile .tenha oduğu i · Diye, ağır surette tahkir etmifti ... 
- O zamana kadar, yapılacak bir çin, hiç kimseye tesadüf etmeden, a· Bu hakaretten müteessir olan hoca da, 

İfimiz var mı). Y~~anın bul~nd~~ ~abeye ka~ar (dini bütün Müslman) olduğunu iabat 
- Hayar, dostum ... Sen, artık ke- gıttı. Kapıdan ıçerı gırcli. SırtınA:lakı o· için derhal: 

qıali afiyetle avdet edebilirein. Ancak dun yığını ile omun direği apğıya in· - Hakkınız var. Hata et.tim. Ben 
fU var ki, yarın akşam, bu zahmeti bir dirdi. Sonra: kapının arkasına bir çok de sizinle beraberim. 
daha ihtiyar edeceksin. Tam, yatıı taşlar yığarak, dıtarıdan kolayca açı • Diyerek, Bek.iT hocaya iltihak et • 
ezanı okunurken, burada ispatı vücut lamıyacak hale ıetirdi. mi,ıi. 

edeceksin. Vakit geçirmeden fenerini yaktı. Zabıta tarafından, deıbal (ikinci nr· 
- Demek ki İf ver). Sapını ditlerinin aruına aldı. Evvela ka kumandanı, Şevket Paşa) ya mü • 
- Tabii değil mi). Hani, defçi lbo odun dengi ile uzun sınğı delikten attı. racaat editrıiit; yardım ieteniı.n.iti. 

ile kaıynanana haber gönderecektin Y eraltınclaki ayazmanın bulunduğu Şevket PBf& da, bİnbafl Osman bey 
ya... yere vardı. kumanc:lasında bir- müfreze göndemıif-

- Anladım: Givur Mehmet .. hem Burada, elleri ayaklan bağlı ve ağır ti. ' 
de, çok iyi anladım ... Pekiti.. yann ları tıkalı olan Defci lbo ile kemancı Eier bu Osman Bey, karakolun ö • 
aqam, yatsı ezanı okunurken, ben Fani, inim inim inliyorlardı. nüne plir ~ez, ukere: 
buradayım. Gavur Mehmet. yüzünde prlb ve - Süncü tak 1 • 

- All\ma.. gelirken, Ayvansaray vahti bir tebe.üm betirerek bunlara Emeri vermİf olaydı; hiç fÜphe • 
bpsaı karakoluna uğrayacaksın ... Bi- baktı. Hiç bir fCY söylemeden, Ane • siz ki bu tımarık halk kitleei, çarça • 
zim Hüanü Beyi orada bulacebuı. mas zindanlanne &iden dehlize ıirerek buk değılıverecekti. Fakat her neden· 
Onula kulluk ağası Hakkı çavutu da sür'atle ilerlemeye bafladı. ee bu zat bu kalabahk ka?fısında bir ür· 
beraber alıp getireceksin. Evvelce tuvir ettiğimiz merdivenden keklik gÖltennİf.. Karakol serkomi • 

-Ay .. iş büyüdü. indi. Bir çok kapılardan seçti. Nihayet, seri Mustafa Remzi Deye hitaben • 
- işin\ büyüyüp büyümiyeceii .belli ual zindanları tetkil eden hücrelerin halka. tamamile ifittirecek surette: 

.Jleiil. .. Arhk o, yann aktam belli o1a· bulunduğu koridora afrdi. Zavalh - iti bu dereceye getimıeme1i idi· 
cak. Prentea Şima'nın uzun uman hapse· niz. Ben, askeri halkja tepeletmem. 

- Pekali .. biz, buraya ıelip ne ya· dildiii en sondaki geçme odaya ilerle· Geri çe~eiim. 
pacağtz).. di. Oraya gelince, aırtındaki odun lan D~ifti. .. . 

_ B" b" bu delikten airecekei· indirdi. Bekır Hocalar, Kor Haliler, aıbacı 
ırer ır~r • I d d' I:' _!n) b -'!.!-• • • • • • • · il · d w "decekıiniz. Orada yol kindi zamanındanberi urup ın • ı:.ım er; u ~erı Jtitır ıfltmeız, aı • 

nız. erı ogru aı • h k ha k WL .. L!! .. • • ..ı d' B 
ikiye ayrılacak. Siz, ui taraftaki yola lenmeden mütemadiyen are et. • tı 1JU11UUtun tımarıvermı.,.er ı. un : 
.apacak.sanız. Ar.tlılc bulacağını.: bir linde bulunmak, Gavur Melımedi yor- ların araandan manav Mehmet Alı 
demir kapı ile kell'ttıl:ıcaksınız. Ya, ben gunluktan bitil:> bir hale g~ti.rmifti. He· ileri ahhnıt; zalı.Nta memurlarına kar 
ae~nccye kader, ya benden bir itaret men oraya, o oi:lun den~ının ~anına fi: 
alıncaya kadar orada duracak11nız. çöküvererek: bir sigara içtı. Bu 11a:arayı - Hep aizsiniz bu itleri yaptıran ... 

_ Bu da ali... Yalnız, ben bu ak· içerken, hayalinden o kadar hazın ve Hürriyet diye bir icat çıkardınız. Om· 
fAID boşuna yorulmut oldum. heyecanlı ~yler geçti ki; büt'ün bun· meti Muhammedin batına itler açtı • 

_ Niçin). lar, onun damarlarındaki kana k.uv • nız. Şimdi de biz buradan gider git • 
B' . ad vetli bir hareket ve cereyan verdi. mez: hürriyet var diye, onlan seıbeıt 

- Dırhtfe ya~am ım. _L ) E Derhal yerinden blktı. Tekrar deh· bırakacaksınız .•• Biz buna tahammül 
- a a ne ıtc yarayac~ın •• • leli E l* ·ı L_ı 

i bu ird. ~ . delikte lan clı )izleri aeçti. Ayazmaya ge ı. vve .., edemeyiz. Verin o kerata ı e, o IUU • 

~ ,_! . ıgım __ Lt " çı c:ı.&aaaety L~ lbonun; ve aonra da kespancı Faninin tağı, paralıyacaiız. ••P gcnl arayacaa ın ..• ,,_y uııı:naı ki .. L •L!_! • d i D' ba" 
ölmüt bulsan l>ile, hiç olmazaa, c:Pefçi 1 aya arını çozere~ ı~nı e aya a ıye 11rmlflı. 

ı. ~ ·ı -=•ı • ah d kaldırds. (Arkam var) Kör Halil de hemen nıerdivenlere ıDO ı ~. o zav41 ı prensea m Ye en • 
111 

_ ................. , _____ _ 

iaratayı yakalayacaktın. T A 1( V 1 M 
- O da doğru ya). 

ıı.çramıf: 

- Ne duruy.oıuz. Karakola ıire " 

- Hadi artık, ıidelim. 
-Hadi. 
- Yalnız, yangın yerinde ben 1en· 

(eo aynfacağım. 
- Niçin). 
- Orada da görülecek biraz itim 

Yar. 
- Yardımım dokunur .. , ben de 

kalayım. 
- Hadi Salih.. hadi yavrum.. bu 

bclar meraklı olma. . • Biliyorum. Ba· 
na yardımd:ın ziyade, ne it göreceğimi 
merak ediyorsun. ıabret. Yarın pce, 
hepeini öğreninin. 

• Civur Mehmet, doğruca yan111n 

l öTF.ŞRIN lim. O mel'unlan gebertelim. Biz, 
•-----:---.-----......-----1 ter'an vazifemizi i~ edelim de, bize 

Rumi 18De 
1162 -KylOI 
28 

6 
llelml • 

1938 

Arabi •n• 
18156 -llmr 
lM 

de ne isterlerse yapa1nlar. Dinini ee • 
ven, arkamızdan aelsin. 

Diye feryada batlamaftı. 
En evvel üç kiti kapı.ya atılmıt • 

tı: - Kör Halil. manav Mehmet Ali, 
SAU hamal Bekir Hoca. .. 

L-8-AB_A_H--:------.-::hlS~-:-AK-::--I Onların arkaaında: - Gazete mü· 

~ o. Recep s. D. vezzü Kadri, Kürt t-lamit, arabacı E • 
12 t5 19 10 86 min, Kürt Ahmet, Küıt Şahin. 
6 ot 4 22 Ve sonra; artık karma kuıtık, az-

'18 ikindi Akşam Yatsa aın bir ha1k kitlesi. 
• D. ı;, o. ~. D. a D. Bunlar, kapının önündeki hafif 'za• 

6 16 9 81 ı:a 1 80 bıta kordonunu atmıtlar, içeri dalınır 
~ il .ı.:;Z·:..;.,1 .... ;.' .-02-....-t5..-ı_1....,ı ..... 148 .... _t9 ..... t_5....,_.11ar; korkularından tiril tir" titriyen, 

İstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan 

Kanuni ikametglhlan Fatih, Manisalı Mehmetpqa mahallai, Tlrbe 
sokağı, No. 37 olup elyevm ikametglhı ve meskenleri bilinemiyen 
Salihattin ZnIAI ve Dindara. 

Emniyet Sandığında 1500 lira mukabilinde Seniha Ye Ralmr ile 
birlikte birinci derecede ipotek g&terdiğiniz Çenberlitqta Mollafman 
mahallesinin Alibaba tlrbeai Ye Nurioamaniye sokağında eaki 12, 1 S, 
13 11 yeni 56, 13 No. la maadtlkkln kip bir hanın tanw• laak· 
~da icrai takibat yapılmakta olup 1 / 31934 tarihine kadar iflemif 
faiz ve kumliayon ile birlikte 2075 lira 48 kul'UfUll mezklr tarllatea 
itibaren bermucibi mukaTele borçla hesabına ifliyecek faiz, k0ld9Joa 
ve yapılacak bil6mum muarifi icraiye ve tlcreti vekllet, .... rifl 
uire ile birlikte temilll t.lwili için ipoteğin paraya çemı..l ,alala 
2113/934 tarihli takip talebi lserlae acheeinlw alJllCleril• &leme 
emrine mllbafir tarafmdan verilen mefl'Uhaltan mezktr adr
madığınız anlqılarak llAnen tebliiat ifuına karar veril•iflir. bu 
tarihinden itiNreıa !O sin arfmc:la boreanum tamama ı•ı•eaiı 
veya Jine ilU tarihinde iti..._ 20 ,an zarfında bon:aa Wr ..... 
veya alacalduwa t.klW ilrua •·laklqwk bir itiruum YW ,.. ile 
•eya flhhen clairemiaıe ..eracaatla IS4l2011 No. la c:loqa ile Wlclir
meniz lhımdır. Akli takcHrde lpotekH pyrimeak .... ..._ ı tbcajı 
ademe emeria.in tebliil •kamına kaim olmak llzere ilAa olmar. 

(1• 

Dördüncü icra Memurluğ:undan: 
Alinin tuarrafaada Gl1lp yeminli iç ehli nimi --...... tzarcme 

(1250) lira kıymet takdir ecHlm Şehremininde Deaiat't.I •••el.nele 
Topkapı caddeainde Wm Deniapt.I camii IOkağın~ uld, IOI, 101 
kayden yeni 407 ..-U. 2 nmaarah hadadu: Deniupt.ı ~ Rdat 
anuı ve Mehmet .,.... lal cami IOkajile mahdat, lıArP' ... .mi· 
muma karar verilmlftlr. Mezk6r eYiD nufı •iıc:la yamchr. 

Bina klrgir Olup 11Yalan ile wnin kat dapme Ye ....... •• 
birinci kat nvalan tam•• dejilc:lir. Cephedeki ahpp kapaclaa '-llpye 
ıirllir. Arka bahÇede muhtelif meyvab meyYuas aiaPtar Y.-. 

Zemin katuicla: Natmum Ud oda iki pGltl kip •e...., ..ıta 
d6feli kuyua olU bir matbala bir laeli bir ey alb, birinci kam•· llir 
80fa berinde yttkltl, dolaplı tlç oda bir lıell olup dBfeme a ........ Bu 
lrva arka bahçeye bir bpı Yardır. Meulıuı: Umıpnl 183112 ol• baa
dan 83 M2 bina zemini blanı bahçedir. lpa bahçeli w açalı arltu .. J• 
vuedilmif oldağuadu 23-11-938 tarihine mluclif P~-1 ... 1..t 14 
ten 16 ya kadar cla\irede hlrinc:i arttırmaa icra edilecektir. Artba- W 
kıymeti muhammenmla "- 75 al baldap takdirde map.111 • ıllMle 
blrakılacaktır. Akli tM6de - .. arttıranua taahla8dl ..w k hık 
tızere ~ 15 .... allddetle temdit edilerek 811219• '-1•iae 
mlludif Salı ıtlnl uat 14 ten 16 ya bclar kua dairemiale ,....._ 
cak ikind •çık arttırmumcla arttırma beclell kıymeti mahar ••• 
% 75 ni bulmadı~ takdlrcle ubf 2280 No. bı kmnnt ablr•..,.1ewfiku 
geri bırakdv. Sabf ..... dir. Arttınnaya ~ etmelc ._,, .... 
kıymeti muhammenenin % 7,5 DiapetiDcle peJ akçeli ,..,. .. bir 
bankama teminat mektubuna lalmil ltulunmalan lbuachr.. Haklan 
Tapa licilli ile ubit olmayan ipotekli alacaklarcla diiel' allk .. raam 
ve irtifak hakkı aüiplerinin ba haklanm Ye h'IUU8ile fm n mua
rife dair olan idc:lialenm .. ra1o Jdli>lteleri ile birlikte uan tarWaclea 
itibaren nihayet 20 ,an arfmda birlikte dairemize bildirmeleri U..~.r. 
Akli takdirde haklan Tapu aicilli ile ahit olmıyanlar •bf laedıel•nıa 
paylapnaaıncln hariç kalırlar. Mllterakim vergi, tenviriye, Uuifiye
den mlitevellit Beledi1e rlauma 'te V akd icarai ile 20 _... •aluf 
icareai tavizi ve delllliJ• rumi bedeli müzayededen tenzil almaur. 
Daha fazla malftmat almak Uteyenler 2 / l 1 / 936 tarihind• itibaren 
herkesin g6r~bilmul için dairede açık bulundurulaeak artbrma .. rtna. 
meai ile 93412615 No. la dosyaya müracaatla mezk6r doqacla meycut 
veuiki ı&ebilecekleri illn olunur. (1898) 
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Antakyada 
Türk gençleri 
Mahkemede 

J s!anh ulluların 
Bayramı 

(Bnştnrafı 1 inci sayfada) 
da toplanmışlardı. Geçit resmine saat 
tam ı O da Sultanahmet meydanında 

(Baş tarafı ı inci sayfada) . atılan 21 pare topla başla~d~: Ve bu es-
l)ayramımıı.ı tes'it etmek istemişlerdı. nada limanda bulunan bulun vapur -
Gençler aralarında toplanmı~lardı, nu- lar diidüklerini çalara~ bayramı kut
tuklar söylemşilerdi,sonra şehir dışında lulamaya başladılar. Ista~bulu~ kara 
kabristan, mini mini bir çbidecik var, deniz ,,asıtaları da bır dakika ol
kabristan, mini min bir abidecik var, ~~k~:rı ye~de durdular,. İstikl&l sava -
oraya git.mişkrdi, çelenk koymuşlar - ·z şehitlerinin hatıralarını tak-
dı. şının a.zı 

M h lli d' T p dis ettıler. . 1 d A a a zabıta harekete gel ı. o - t 10 30 da geçit resmı baş a ı. -
,lantıl?r~ tertip eden gençlerimi~~~ ı_? Sa:ertl ' ednen program .. mı:cibinc: 
tanesını tutarak karakola goturdu. lay p addesini takiben kopruye dog r 
k d'l · · h" tta tramvay c en ı erını kanuna aykırı teza ura .

1 1 
meğe başladı. 

bulumakla itham ediyordu. İsimlerini ru ıler e t on ikide Taksime varmış 
. · A ay saa 1 aldı, zabıtlarını tuttu ve kenclilerını Alay burada hazırlanan tri-

k _ olacaktır. ı 
KANZUK MEYVA TUZU 

efalete baglıyarak serbest bıraktı. .. d , alan Generaller, saylav ar, 
A bun e )er · ı ht l 'f radan geçen müddet zarfında mua· . Şeh' Meclisi azaları e mu e ı ı Kaıızuk meyva tuzu en hoş mPyva 

h \'alı ır · ·· .. d ı · mele tabii seyrini takip ederek ma - kk"ll r mi.imessillerinın onun en usarelerile hazırlanmıştır. l azını 
kemeye dayanmıştı. Mahkeme bu ~enç teşe ~ ~umhuriyet abidesi etrafında kolnylaştırır. lııkıbazı izale eder. 
lere 5 Teşrin için celp gönderdi. Işte, geç~~ ~lacaktır. Kum teıııizJiyerek vncuda t.azelık 
muhakemenin göru··ıeceg·i gu"n bugün - me' hususi surette hazır - ve canlılık bahşeder. 

.. Bundan sonra - ekil' 
dur. ~ehirlerin yarı kapalı olmasının }anan direğe şerefli bayragımız ç ır- lNCJLfZ KANZUK ECZANESJ 
sebebı de budur. en istikl5.l marşı çalınacaktır. ~arşı l Beyoilu - laıanbul 
' Gençlerimizin müdafaaları için san· k - k p Belediye tarafından Abıdeye 1 w1ıım--ımııım _______ _ 

- .. mutea ı k k ma me ... ,.. cagın en muktedir avukatlarından uç 
1 

k konulacaktır. Çelen on 
tan · t t · d' le - çe en d nçMk namına 

les1. ~ ulmuş, ve mahkemeyı ınf rasiminden sonra ~ ı·~~ den bir tale-
me erı ıçin memleketin dört tara ın - M'lf Türk Talebe Bır ıgın .. 
dan kafılel~r tertip edilmiştir. Muha - b ı ıe şehit namına da Şehir Meclısı a-
k ı e v f dan söylev vc-emenin tafsilatını yetiştirmeye ça 1 - d bir zat tara ın . 
şacag·ım zasın an ·m bu suretle nıhayet 

. . . rilecek ve merası 
Fakat şımdiden gözüme çarpan bır bulmuş olacaktır. 

noktayı kaydedevim· Öğleden sonra ed' 
S k " · · b' kıs • t 16 da Bel ıye anca ta Alevilerin mühım ır ö•1ecJen sonra saa .. 

mı ile Ermenilerin hemen tamamı Türk R . ~ Şehir Meclisi ve Halk Partısı der
lerle ayni hissi taşır görünmektedirler ;ısı, dan bir heyet İstanbul kuman an 

b . .. m- kanın Ik lı ordumuza o-
ve ana öyle geliyor ki, bugun me ıı ·ına giderek ha ın şan. 
!€kette bir plebisit yapıl.53 bunların da 

1 
g şükranını arzedecektır. . 

Yüzde doksanı Türklerle İ>irlilde Tür- a~ece de Halkevlerinde me1:1sım yapı 

Bu hafta gelen 
Yüze yakın sonbahar modellerile 

birinciteşrin sayısı çıkb. Türk 

dilile çıkan tek kadın ve model 

gazetesidir. 15 kuruş. 

kiye ı h · d · B dan başka Taksım mey -
e ıne rey verecekler ır. ıacaktır. un ta f ndan muh Gu·· mru·· k Muhafaza ~ Asıın d ehir bandosu ra ı 

da~;° ~ıii parçalar çalınacaktır. Saat 
t~ı30 ~a Vali ve Belediye Reisi Mu-

Maliye ve İkbsat 
Vekilleri 

2 , Ü t'" dag· tarafından kahraman 
h'ddin 5 un li d ı erefine Perapalas ote n. e 
ordumuz § ·ıecektir Muhiddin Üs-
b. iyaf et ven · 
ır z • . f tte bir söylev de verc-

tündag bu zıyha e taraf elektrikle süs
cektir. Gece er 
lenmiş olacaktır. . d merasinı 

~in Cins ve miktan 

Kolculara elbise 
Vidala F otin 
Kadın iskarpini 

328 
328 

20 

takılb 

Çift 
Çift 

-z_E..VCİ /VI E 
SÖYLENELİ Nİ İDİMİ. 

Zevcim Nıhnd, da· 
ima sö~ ler: •İlk 
nazarı dıkkfttini 

cı:ılhederı - ve hAHl. heni di· 
ğer knduılardaıı temaynz 
ettiren - tenimin tabii gn-
zelligi olmuştur. Ve ililve 
ediyor; bir cok genç kızla
rın ya burunları parlak ,.e-
yn ~·n1Jerinde bUyUk bOyOk 
pudra paftaları görllnllr.» 
Ben de her kadın gibi pud· 
rıı kuJJnııclım. Fakat kuller
<lığım purlrtl, hnvnlandırıl
mış olduğu için labit bır gU-
7.Pllik tesıri bırakır. O kn
claı· ince ve o kadar hafırdir 
ki adeta uçar, lşte bunun 

içindir ki Toknlon kremi 
muntazamen ve yeknasak 
olarak ynyıhr ve cildi hemeu 
gayri men ince bir gtızellik 
ta hak ası knpJur. HnricI bir 
uınukiynj» manzarası veren 
modası geçmiş ve ağır pud
ralardan tnmnmen başka ve 
cidden tnbit' hir gQzellik te
min eder. Ye ı i keşfedilen 
bu şayu111 hayret hava.landı
nlmış pudroyı kullanmakla 
pudra hakkındaki bOtOn fi
kirlerinizi nıt nst edecektir. 
Hemen l>Ugünden tecrnbe 
ediniz. 

~------------------------------------~--------------------~--

Devlet Basınıevi Direktörlüğünden: 
Devlet Basımevinde mevcut yangın söndürme tesisatına fenni şart• 

namesi mucibince koncak olan bir motör ve tulumba müteahhidin 
teahhüdünü ifa etmeme.sinden yeniden aç.ık eksiltmeye konmuştur. 
İhale 7/10/1936 Çarşamba günü saat 15 de Devlet Basımevinde idare 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

istekliler, o gün saat 14 e kadar % 7,5 pey akçası olan 60 lirayı 
Basımevi veznesine yabrarak eksilhneye iştirak edebilirler. 

' 

(Şartname Direktörlükten alınabilir.) (1455) 

Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
Tasınlanan 

Tutar 

4920 Lira 

1551 
" 

tık 
Teminat 

369 Lira 

117 n 

Gün ve tarihi 

13/10/1936 Sah 

13/10/1936 Salı 

Saati 

11 de 

15 de Vekiller E~mda hayvan 
lıracatt hakkında tetkikler 

yaptılar 

Şehremini Halke~ın e. 6/ ı O/ 19 3 6 
· · Halkevmden. 

Şchremını 19 
1 bvramı saat . 3 

kurtu u~ 3 "~ 2 _ Söyiev, -
1 - Jstiklal marşı, milli ha-

1 
2 
3 

Gümrük kolcuları için yukarıda yazılı elbise ve ayakkaplann 
Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 

açık eksiltmeleri yapılacakhr. 

- o~u 
. Erzurum, 5, ( A. A ) -: . og 
ıllerinıizde bir tetkik ge:ıısı } .. ~ 
makta olan İktısat Vekili Cel~ 
Bayar ve Maliye Vekili Fuat Ag· 
ralı Karaköseden şehrimize gd· 
· r· et 0-nıışlcrdir. Şereflerine ıcar v. 

dası tarafınhan bir akşam yemegı 
terilnıi"'tir. yemekte menıleklet 
· l 'ti .. "şnıe er ış eri üzerinde saminıi goru 
olmuştur. _ 

B d- Ticaret Oda 
akanlar, un _ ··şmü~-

•ında bir sa attan f axla goru 
lerdir .. 

i · . d v ellerimızın 
ktısat V ekilı ~~ t kil eden 

tn rnühim servetıennı eş kk da 
L • 'b tı ha lD 1tcçı . koyun ı raca k 
nok~ai nazarlarını ve ihrdaafcab w· ~gı-• 

· tih e runıa kaounwıun ıs .. 
. . h ttikten sonra tuc

gayelerı ıza e k. düşünce 
carların da bu hususta ı clinle
ve dileklerini sormuş ve 

iniştir. 1 Bankasına 
B d sonra 1 

un an · t ve faa-
. d k bankanın vazıye 

gı ere . h t lmışlardır. 
liyeti hakkında ıza a a 

------
Londrada 
Arbedeler . 

·· yişlerı es
F aşistlerin nuına . d·ıd· 
nasında 84 kişi tevk~~. e ~a- 1 

Londra, 5 (A.A) - E~'deki ' 
ra gömleklilerin East k n bulan 

l da vu u top anbları esnasın1 !ardan do· 
arbedelerde yara anan rı1 hr 

tı mış • kuz kişi hastahaneye ya . üs-
Faşist aleyhtnrlannı gerıye P. e 
kürtürken, zabita halkın üzen~ 

d seyır· 
hücum etmiş ve bu sıra a d 
·ı . - d'. .. kaçışmışlar ır. 

cı er panıge uşup 

Bir çok kimseler de yera yuvar-
ı ı d kalmış· anarak ayaklar a tm a 
... tdı 

r. D" East· 
ı:- londrn, 5 (A.A) - u; deler 
c.nd• de vukua gelen ar e .k 
dolayısile yapılan tevkif atın mı -

. gal acıları ve 
çevre halkının ış best konuşmalar. 

.. rın'de ser reketler uze Gösterlt. 
4 _ Halk şarkıları. 5 -

Salon umuma açıktır.:_. ----

6T eş r ini evVe [ 
(Ba tarafı 1 inci sayfa~). 

~ . e Dolmabahçe önün -
Hayalınızd , b' istila kervanının 

d demir alan ır ., 
en lanmıyor mu. 
uzaklaşması can tabilen var mı ki 

· · izde unu Ve ıçın · ı'stanbul kov-1 .. e bugun, ' " 
on üç Y1 onc b"tün di.işmanların
nunda yaşayan u 
dan kurtulmuştu. .. en büyük 

jrtanbu1lular b~gu?, · · de esir 
sevıncı ıçın ' 

bayramların~ . kara hatıraları-
geçen günlerının e~u "nün saadeti 
nı anıyorlar. Ve ~ . 'firl hfı· 

• k t günlerının zı 
içinde o fela e elecie hortlatmak, 
tıralarını muh~yyaz bir keyif veri
yüreklere kanı ~ .. n payansız de-

ç " nkü bugunu 
yor. u - . karanlığı nisbetinde 
ğcri 0 gunlerın 

büytiyor. .. yac:amaktayız ki, 
Öyle bir gun "' 

, ·elemizde, kahkaha attı~ı~, 
muh~)) d"ktürmüş birçok bırıbı-
ve gozyaşı o 
. zıt hatırnları bir anda anıyo -

rıne 

ru~ e bu bir an esir yaşamamak u -
- d damarlarının bütün kanını 
gurun a b' ·ı .. .. d "kmeye alışmış ır mı -
gule gule o_ ümbü 1ü düğün, du-
Jetin yara~;ıb~r yemin halinde ifa· 
dakla.rım~ Biz bir daha gaflete düş
deleşıyor b" defa daha and içiyoruz. 
memeye 1~ • . 'zd !kopan se -

G .. lerimızı ıçımı e . 
oz etine çevirince bır defa 

vinç kıyam kı" aradan on üç ye-
l nlıyoruz · 

d~ 1a t300 yıl da geçse, o kurtulu. -
rıne d daima ayni emsalsız 
şun tadın a • 
lezzeti bulacagı:ı. * 

.................................... 
··············· ••....•.... 84 e baliğ olmuştur. 

tarı, .b. h~d· 
etesi bu gı ı " ı-T mes gaz ' 1 

.. üne mani olmak 
tekerrur d k. 

satın • nümayişler hakkın ? . ı 
içı'n umunu ·den gözden geçırı-

n yenı . . 
kanunu .1 d'leceg· ini ıstıhbaratı

k tadı e 1 
lere tf azmaktadır. 
na a en y 

isteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte komisyona gelmeleri. (1665) 

o 

BIRE, 
1000 _KUMBARA 

-
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Halis Morina balığının ciğerJerinden ç;karılmıştır. içmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. Gayet temiz ve muakkam ve yeni Hasan 
; markalı şişelerde satılır. Taklitlerinden sakınınız. 1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1litrelik100 kuruştur. Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 
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HAVA Ali şof ~beni 
Tafsilat : lstlklil caddesi 101 

.~ 

KUPONLU ·VADELi · MEVOLJAT 

BANll<AYA YA'fnlRILJ\f'~,j 'PARA 
t1_EV-C.U DJ '{b ·r i N i z i .,,, b r-~ i N [; D r; f.l 

) 
' 

• 

H(;R ·AYIN· 8iRiND~ ·PARANIN· l='"Ai Zi.· VI;QjliR 

ADAPAZAR~ 

T-URK TiCARE T BANKASI 

Son Poata M•tb•••• 

• 

PROTEjiN 
llerbemini kullanan 1'' rengi ve Belsoaukluğllllll tutulmaz. Her ooıanede bulunur. 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLER• ( A.. Ekrem UŞAKLIOU. 
S. ftacap KMBÇ 

(Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş, 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart ta 

RADYOLİN 
kullanmaktır. 

Mikrobları 0o 100 öldürür, dişleri hrçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlabr, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mini olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktısadl 

~5AUİBİHİH 5'5J 

Bayan S A F İ 

Son. 
~~ 

~ 
~ 

DELiSiN DELi GÖYNOM 
(Besteklr Salllıattin Pam) 

AX 1930 SABAH YILLARDAN BERi 
(Bestekir Zeki Dayplu) 

RA~BET BULAN PLAKLAR 
AX 19181 B AL 1 K ç 1 LA R (Bayan SAFİYB) . 
AX .4012 KAÇUMBANBE (BayanYULİAREYES) 

~ KARYOLA MESHERi 
, d h • tt t ıı. h . b' k - -ı . . . _ .. Fabrikanın yeni bina.sın a uııuı 1Ure e aç •ıs• meş erın ı r ere goru mesıııı rıca - eriz. 

Karyolalar ucuı ve sağlamdır. Somyelerimiz dünyanın en rahat ıomycleri dereculDCle Olup 
en bUIU ldııuıeleri memnun edece~ mükemmeliyettedir. 

Halil Sezer Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 
Sirkeci, SalkımsöğUd, Demirkapı cadde i No. 7 (Eski Ford Garajı binası) 

'- Telefon : 21 632 

Boğaziçinde oturanlara gayet faideli 
TUrklyenln en nefis, en güzel, e n t emiz, en ucua 

Resimli aylık mecmuası 

" BOG . Zi • 

'' yakında çıkıyor. 
Edebi ve tarihi yazılar, kıymetli renkli resimler, Cemal 

Nadir'in çok nefis bir karikatürü 

Fiyatı: Bar yerde karqtar. 

lık çıkan sayıda, münderecat, ırasında Şirketi Hayriyenin 
7110/936 tarihinden itibaren tatbik kılınacak sonbahar 

tarifeai de vardır. 
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