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Antakya yeniden tev~ifler yapıldı 
..... --------------~---------------------------------------

Yunan Kralı Yavuzda 

Antakya ya 3 t~nk 
100 milis gönderildi 
Meselenin Cemlgett Akvama tnttlıal etmesi 
secim için gapılan tazgllılerl durdurmadı. 
Tllrltler bu 11ulgetle •eclm gapılamıgacağını 

bildirdiler. Be11annameler netretllldl. 

1 b .. b. ..k . 1 ra ugun uyu merasım e Dôrtyol,Z9 (Huoull =-=.:=:1ıo1ıom .. - 4-se-
den) - Haieptıen Antakyaya yeniden Çim yapQnnak iıatiyorlar ve bu maksat 

onanmamızı ziyaret edecek ıoo milli ve üç tank ~. (O-
3 

IDdl ..,,..) 

ücretle çalışan 
mütekainer 

Oztım, incir 

bir buhran: Kereste 
fiab gittikçe yükseliyor 

Fakat bitin yak DYallı aha mtmda hiuolunuyor. Ttlc:car: •Kere.te 
kalmadı, paramı •ar, yalnız bin ke....te vsen yok,, Perakendeci de: 

• Ker..tede ihtikh vardır ,, eliyorlar 
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Her gün -- -

Siyasi müsteşarfıklar 

--Yazan: Muhittin Birgen----• 

H ükfıme't.in siyasi müsteşarlıklar 

ihdas etme'k istediği hakkında 
bir vakitten beri gazetelerde görülen 
havadisler, nihayet tahakkuk etmiş, 
bu hususta bir kanun layihası hazırlan
mıştır. Bunun ne maksatla yapıldığım, 
hükiunet elbet,· gerek eSbabı mucibe la
yihasında ve gerek kanunun müzakere
si esnasında izah edecektir. Ancak ka
nun layihasının ihtiva ettiği maddeler
den anlayabildiğimize göre en esaslı 
maksadın veıkillere birer Par1amento 
müsteşarı vermek suretile bunların iş
lerde yardım görmelerini temin olsa 
gerektir. 

Hakikaten, devletçi bir devlet siste
minde vekillerin, bilhassa bazı vekille
rin gaileleri büyüktür. Gailenin büyük 
olmasının sebebi, birçok işlerin dönüp 
dolaşıp devlet elinde tolanması hasebi
le eskiden bir nevi işi olan bir vekilin 
bugün on işi olmuştur. Mesela, İktısat 
Vekilinin, Maliye Vekilinin işleri bü
yümüştür. Bilhassa İktısat Vekilinin 
elinden geçm.e6i 18.zırn gelen işleri dü
şündükçe bazan, Ce1fil Bayann bu ka
dar ~k işin içinden nasıl çıktığını dü
~ünerek hayret etmemek kabil değil-,. . 
dir. Bunun içlıı vekillerin işlerinın ço-
ğalmış oldukları ve yardıma mühtaç 
bulundukları muhakkaktır. 

Bu siyasi müsteşarlıkların birinci de
recede gayesi de elbet bu yardım olsa 
gerektir. İkinci derecede de belki hü
kiımet birtakım arlamento unsurlan
nın devle~ işlerile ünsiyet keS'betmeleri
ni ve yetişmelerini düşünmüş olsa ge
re'ktir. Meşrutiyet zamanında bir aralık 
İttihat ve Tera1dti de böyle birşey dü
şünmüş, kaçrncrkıtan kovmaya vakit bu
lamadığından tasavvurunu filiyata ge
çirememişti. 

Bu bakımdan hükUmetin çok iyi bir 
karar vermiş olduğu ka,ıaatindeyiz. 

Resimli Makaf P: 

Bazı insanlara Empülsif sıfatı ve
rilir, bu gibi insanlar daima hislerı ile 
har~~ ederler, pek çabuk mes'ut 
pek çabuk bedbaht olurlar .. 

SON POSTA 

(1 Normal insan a 

Hayatta Empülsif olmak fenadır, 
inceleyicilikte ifrata gitmek te zarar 
verir, mes'ut olmak için biraz his, 
biraz fikir adamı olmak daima 

Bazı adamlara cmceleyici> sıfatı 
verilir, bu gibi adamlar dalına dil -
şünerek fikirleri ile hareket ederler, 
mes'ut olmaları kadar bedbaht ol -
malan da güçtur ... 

t~s~ö=z~A~~~~A~S~I ~N~D===-:A~) 
normal bulunmak lazımdır. 

Fil üstünde 
Golf oynanıyor 

lSTER 1NAN iSTER 

Müşteri celbetmelı 

için geni bir usul 

INANMAl 

lkincitetrin 30 ----

r 
Sözün Kısası 

Bir karar hakkında 

mmalan Fuzullnindlr. ._ıJ" 

j 2 - Beblrls'ler eski İbeQ'ada oturatl .,,. 
tır .Akdeniz tıyılannda, bllh..- Piren'.,, 
lannm cenub ve flmallnde usun yı11ar 



SOJ.'4 l:'OS1 A ... .., 

Cumhuriyetçiler asilerin 
hükômet merkezine ilerliyor 

(Baştarab 1 inci sayfada) 
la ha.l!kı tazyik ediyQrlar. Mesele.nia Ce • 
miycli Aıkvama intikal etmesi seçim i
çin yapılan bu tazyikleri durdurmamış-

Rus dostu, komünizm 
düşmanı bir itilaf 
Tahkikat devam ediyor tır. 8 

Yenigün gazetesi sahibi Selim Çe .- B erlinde büyük bir tezahürle im-

Propaganda obüsleri imal edildi, obüsler asi askerlere 
hitap eden Arapça ·ve İspanyolca beyannameler saçacaklar 

lenk İskenderunda bir beyanname neş- zalanan Alman-Japon anlaşma -
rederclc bu vaziyette seçim yapılaınıya sırım bir çok memleketlerde uyandır -
cağını söylemiş vıe protesto etmiştir. ,. dığt bir memnuniyetsizlik var. Dikkıt 

Beyannamel'eri dağıttanlar .mahalıı etmek Iazundır ki Berlinlc Tokyonun 
hükCı.met tarafından tevkif edilmişle:r- akdettikleri bu itilaf Sovyet Rusya hü
'dir. Bunların bazıl<a'ı firar etmişler- kfımeıtine karşı değildir. Daha doğı:usu 
dir. bunun bövle olmadığı i1an edilmekte -. Paris, 29 {Hususi) - 22 günlük !karargahı arasındaki münakaleyi kes-ı . Va.~ncia~mn. meşhur fişekhan:~ri

hır muhasaradan sonra Madridde as- mişlerdir. nın muhendıslen «propaganda obusle-
ker1 vaziyette hiç bir değişiklik yok- Bask Milislerinden mürekkep bir lr!» im~~. etmişlerdir. Bu ob~sler inf~-

Araplar da bi:r beyanname neşt·et.mi.ş_ dir. Bu itilaf komünizmle mücadele .. 

tur. kuvvet, V ergara, Legazpi, Villa- Re- lak ettlgı zaman etrafa rengarenk bır 
lerdir. Beyannamede: ye matfrf bir birleşmedir ki bunun bü-

o:Ey ahali, Franısa refah, adal:t. kap7- tün dünyada propagandasını yapan ü
sını açmıştır. Rusyanıl} vahd~ın~. tes!s çüncü enternasyonal yani komintern'
etmiştir. Reylerinizi verini~ ?ur~~ dir. Şu haM.c: Berlinle Tokyo Sovyet 
ne yaparlaırsa .yapsınlar, va:anı vazif.... Rusya ile dostturlar. F"a.kat Sovyet Rus
nizi yapınız. Intiıhaba·rta nısap bulun- ya rejimi bütün dünyada propaganda 

Madrid gazeteleri vaziyet hakkın· al ve Villa - Franca'yı işgal etmiş olup çok ufak kağıtlar saçılmaktadır. Bu 
~a tahkikat yapmak üzere İspanyaya şimdi T olosa yakınında bulunmakta- kağıtlarda asi askerlere hitap eden a· 
gelmiş okı.n altı kişilik fııgiliz parla- dır. rapça ve İspanyolca yazılar vardır. 
rnento hey'etinin bir tebliğini neşret- Talavera istikametindeki taarruz Milletler Cemiyeti Toplanacak mı? 
ınektedirler. hareketi devam ediyor. Londra 29 (A.A.) - Cumhuri- mıyacaktır> denilmektedir. eden üçüncü enternasyonal ıle mücade-

Mustafa le halinde bulunuyorlar. 
Bu tebliğde ezcümle deniliyor ki: Seville 29 (A.A.) - Neşredilen yetçi İspanyanın yapmış olduğu da-
ccMadrid'in hemen hemen dörtte bir tebliğde hükumet milislerinin Gra- vet üzerine Milletler Cemiyeti konse

6 Numaliah mektup Bu itilaf, ~"'ransayı memnun bırak .. 
mamıştır: Çünkü Sovyet Rusyanm 
müttL·f°.~idir. biri ya .kısmen tahrip edilmiş veya o- dos istika·-~tinde taarruza geçmiş ve yinin yapacağı toplantı, ihtimal 8 gün Ankara, 29 (Hus:ısi) -:: ~uri~e -AF~~ 

turulamıyacak bir hale gelmiştir. Halk fakat kolaylıkla püskürtülmüş olduk- sonra yapılacaktır. Yan resmi mahafil sa anlaşmasile SuMye hükumetı hakınu 
d k y • d A I b'l · ·1 k d' M"ll tl C · · k · · L t· -ntına lronulmak istenen Antakya arasın a ço agır vazıyet var ır. ç- arı ı dırı rne te ır. ı e er emıyetı onseymın on- ye ı = . . .· . . za-

l k . d"d b .. d'Y. 'b' " .. P da Obü·_ı ___ ! d d to l . t kt d' 1 j ve havalısı :meselesıne aıt noktama ı şım ı e:::ı aş goster ıgı gı ı sarı ropagan s.u:n ra a p anmasını ıs eme e rr er. ı::.1~ R'" .. A Bü-
L l ' l k 29 z· d . ..d h l k . . .. . nmızı Dr. Tev,LU\. ü.ştu :ras 
ııasta ıK arın çı ması da muhakkaktır.l> Maclrid {A.A.) - Harbiye ne- ıra a ~mı mu a a e omıtesı uzerm- .. . M ı· · d diöi izahatla 

H •--ı. kv ' d h h · b' . . ecl'l . 'h yük Millet ec ısın e ver 0 

ÜK.umet vvetleri ilerliyor zareti tebliğ ediyor: .e ~r angı ır tesır ıcra 1 mesı 1 - ·ta ko ·muş bulunmaktadır. Artık 
Santander, 29 (A.A.) - Hüku- Cumhuriyetçilerin kuvvetleri dün tımal.ı va:-dn. . :ill~ler ~emiyeti konseyine tevdi e-

1rıet kuvvetleri, Burgos istikametind6 Tagein cenubundaki rnmtakada ileri Sıyası mahafil, ne Londra, ne Pa- dilmiş olan ve üzerin.deki hakkım.1z:n 
llerleme'ktedir. Bu kuvvetler, daha hareketlerine devam etmişlerdir. Bu ris ve~~ de Moskovanın Valencia hü- p.ihayet tanınacağından asla şüphe 
~imdiden Burgos·a 65 kilometre mesa- kuvvelter, Naldemoro•da düşmanı boz- kfunetının hareketini şevk ile karı;ıla- etmemekte bulunduğumuz bu ihtilafı 
fede bulunan Soleillo kasabasını işgal muşlardır. mamış olduklarını beyan etmektedir- croğuran, Fransa hükfunetı ~ -
etmişlerdiı. Guadalajara cephesinde Cumhuri· ler. mına Vıyeno ile Suriye fevkalade 

Madrid 29 (A.A.) - Milli müda· yctçiler, Santolin T'e Las Cabezadas Seville 29 - General de Llano rad- ko~n~iseri M~el ve Su~~y_e na~ın~ dr~ 
f li · C h · · k l · k balar · al · ı d' ·1 ed'I b' h' be . d ı-.1 Haşım Atası ve Fares Burı, Cemil e . aa mec sı, um urıyetcı uvvet erın asa mı ışg etımşıer ır. yo ı e neşr ı en ır ıta !ın e ıv • S d ilah c-ı..· . M taf E aha-
~ t . h . d . M dr'd h · d C mh · · L K b il ' M d 'd dan a u 'dd.Jırı, .r us a şş s urıes cep esın e taarruza geçmış a ı cep esın e u urıyetçı- argo a a ero nun a rı cep e- . t' afl d 9 E lfil 936 da, Paris:-
ld ~ b"ld' k d' B k 1 1 · l k l · P d F · d · edil · 1 ~ı 'd bı ar arın an y o. ugunu ı ırme te ır. u uvvet er, erın topu uvvet erı ont es ran- sın e esır mıf o an og unun ı am te imzalanan Fransız _ Suriye dvst!luk 

~ır çok mevzileri zaptetmişler. Oviedo cais yakınında toplanmış olan düşman edilmiş olduğu haberini kafi surette ve ittifak muahedesi ile ayni zamanda 
de Gradoa'da yerleşmiş olan asilerin kuvvetlerini dağıtmıştır. tekzip etmiştir. bir askıeri mukavele, beş protokol ve 11 

.karşılıklı teati edilmiş mektuptan· iba
rettir. j 11 l!IHM 

Antakya ve Cebelidürüzde tatbik e
dilecek idare şekillerini tayin eden kı-

Amerika memnun olmamıştır; çün
kü bu misak, J ponyaya, Alman teklik 
ve sanayi.inden ordusu lehinde istifade 
imkanlarım yaratmaktadır. 

Nihayet İngiltere dahi memnun gö · 
rünmemektedir. Çünkü, halden anlaşı
lan, şimdiye kadar Alınanyaya karşı 

Fransa ile müvazene kuran bu devlet, 
bu kuvvet müvazenesini kafi bulmıya
rak hesaba, Sovyet Rusyayı dahi kat
mış bulunuyordu. Ve nihayet, İngiltere, 
uzak Şarkta, Japonyanın karşısında, 

Rusya gibi bir varlığın mevcudiyetin} 
faydalı addediyordu. 

Berlin-Tokyo anla.~ası, bütün bu 
he..c;abları alt, üst ettiği gibi, Felemenk
te de bazı endişeli akisler bırakmıştır. 
Çünkü geniş müstem.lr'kelere mfil.ik 
bulunan Holanda, Japonya ile elele ve
recek bir Ab:nanyanın Okyanuslar aşırı 
müstemlekeleri için tehlikeli bir t:ılib 

olabileceği en~esini duynuy.a başla -

1 

'' Büyük bir filo inşa 
etmeliyiz ve ediyoruz,, 

J Leh- Rumen 
ittifakı sun ise muahedeye merbut bu mektup- * 

lardan altıncısını teşkilı etmektedir. Bu Japonya ile İngiltere arasında mü -

mıştır. 

Sovyet deniz kuvvetleri şefi, silahlanma yarışı 
karşısında alınan tedbirleri saydı 

Varşovada bir tebliğ 
neşredildi, Romanya 

Hariciye Nazın döndü 

m;ıktubun metni aynen şudur: 
6 numaralı mektup 1 essif bir hadise 

Fnnsa Cumhuriyeti yüksek komise- Tahkikat geçmiştir. Neşri -
rinden Suriye Cumhuriyeti Başvekili- devam ediyor yat itibarile, ilk 
ne: zamanlar kısa b~r 

Muskova 29 - Tas aJ·ansı bildiri-ıtinde kaldık. Var~ova 29 - M. Antonesco·nun Zatıalinize Antaıkya ve Cebelidürüz günlük fıkra mahi 'etini aşmıyan bu 
· · d la ·ı _.ı·1 bl'Yd A t' · hA hadise, bir mü.dtlet sonra Avam Kama-Yor. D . h k 1 . • d k zıyaretı o yısı e ne~uen te - ıg e mıntakalarına Suriye hükume ının a-

. enız ava uvvet erıınız e ço se- R Leh' h''k" l . . il ed rasıruia müzakere mevzuu olacak katla 
' K "zak el · d .. J • b' · k" f d 1n 35 . k omanya ~ ıslan u um.et erının kimiyet salahiyetlerini te..5m en ve 'd,,ı:- b" :ı... 

ongre mu er erın e soz a an ti ır ın ışa var u-. ..,akr, -~nesın: dı- noktai nazarları arasında tam bir mu- bu mıntakaların tabi tutulacağı idari cı u.ı ır eı.uemmiyet alınışt1r. Mese1e 
Sovyetler BirliU.i Deniz kuvvetleri S.e- yasen bu kuvvetler t ıoc:n yuz e .::udur: 

e - tahakat mevcut olduğunun müşahede ye malı ve hususi rejimi tesbit eden c- ~ 
fi Orlov, Emperyalist memleketlerin 510 bir nisbette artmış bulunmakta- edilmiş olduğu beyan edilmektedir. I mirnameler metinle~ini tebliğ etmekle Fomıoz ad.asını ziyaret eden b.ir In 
girişmiş ol~uklan çılgın silahlanma ya- dır.» İki devlet adamı, l.eh • Rumen itti- ~erefyabım. Bu metınler gerek bu aı:a- gidiz harb gemisine mensub üç tayfa 
ı-ışmı ve hılhassa Almanya ve Japon- Orlof kongre tarafından coskun f kı 'k" l k . d . h" . zinin Suriye devletine ilhakı v~ gerek- bır taksiye binmişler, arabayı terk et
ya deniz silahlarının çoğaltılmasını alkı!':larla karşılanan fU sözlerle 'nut- a nın ı ıl ~eme ~-tmdc enn .. ıssıdyahatı· se buralarda Milletler Cemiyeti. tara- tikleri ıaırnan şoför bunian şikay,et et-

b h d k \ na uygun ugunu gun n gune a b't dilmiş · ı miş, para vermediklerini iddia eyle . 
mevzuu a se ere demi~tir ki: kunu bitirmiştir: . d k le .. b b lmakt l-1 tından tes ı e pre.ns1p ere uygun mi~. Neferler bir knrakola sevkedı'l.mic:.. 

K 
. . zıya e uvvet su ut u a o (,,,lu- 1 'k. · dari mali ve hususi bir reji- ~ -s· 

<c uvvetlerın arttırılması ve yenı «Bütün beynelmilel vaziyeti Sav· v •• ahed t · 1 d' 0 ara 1 
c ' h .:ı~ p . ler ve orada mükemmelen dövülmfü:. 

E li h 1 
. l l'k . 'b" ' gunu muş e e mış er ır. min kurulması ususunu:<l arıste ya- '$ 

mperya st arp erı te 1 ı esı gı ı son yet Rusyayı ihata eden kapitalist dün- V 29 R Har· · 1 1 ··t ll'kt· ler. Hatta birinin çenesi kırılmış. Vak'~ 
'..1 hd' kA h~.ı· l k d ar!fova - omanya ıcı- pılmış olan an aşma ara mu ea ı ır. 
ıuerece tP. .t ar aaıse er arsısın a, yada vukubulan hadiseleri nazarı iti- N M A t d" o"O-led F Cumh · ti .. ,.;;t,.... k k · · ayı gören yüksek rütb t bir İngiliz za-
b

. . .. · . ye a"?ırı . n onesco, un tb en ransa unye .1 u.n.:ıe omıserı 

ır. taarruz fil?su Vücuda getırmek bara alarak, her sınıftan gemiyi ihtiva sonra Bükre.şe hareket etm~tir. 24 Temmuz 1922 tarihli manda ve yük bi.ıti karakol~ giderek neferlerin ser -
maksadını takıp etmemekle beraber, eden ve en yüksek teknik seviyesinde sek komiserlik sal.W:ıi.yetleri.ni t.esbit e- best bırakıılınalarını iltimas etmşi, o da 
~on sen.eler za_ rfmda kuvvetli bir m_ ü- bulunan hakikt büyük bir filo inşa et- l• •ıt ıro Y den 23 Teşrınisani _192. O tarihli karar hakaret görmüş. 
·-1 f f I l d k b ngz ere O a Bütün bu tafsilatı İngiliz meb'us -ua aa ı osu ı l as etme - mec urıye- meliyiz ve ediyoruz.» name hükümlerine ıstınaden Fransa ile 

S h 
.. ,.:ı larına Avam Kamarasında bizzat ve -

Amiral Horti 
Viganada 

Roma ziyaretinden hiç bir 
netice alınamamış 

f Kopenhag 
lLimanındagangın 

r Suriye arasında vücı.tJUe geti.(ılecek mu 
OnrQ QZl ahedenin esaslcırını hazırlamaya me- ren, Hariciye Nazırı Mister Eden'dir. 

Paris 29 (A.A.) - İngiltereden ınur heyet ne Fransa hükUmeti arasın- Bu hadise karşısında, Japonyayı res-
clönmüş olan M. Flanden~ İntransige- da Pariste bi.r anlaşmaya varılmış bu- men ziyaret edecek olan İı:ı.giliz uzak 

Şa.r:k filosunun bu ziyaretinden vazge • 
ant gazetesine şu beyanatta bulun- lunmasından, 

Bu anlaşmanın 14 Mayıs 19 30 tarih ~ildiği gibi tarziye verilmediği takdir· 
70 Moto .. rlu.. sandal '~e muştur= de bu ziyaretin hiç yapırırruyacağı doı 

w· (ı·Halı'hazırdakı' vaziyet ile 191•1· se- ve 3113 numaralı kararname ile yük-
1. v t vd · ed A Japon hüklımetine bildirilmiştir. 

Ye:kenli yandı nesı"ndekı' vaziyet arasında esaslı bir sek komiser ıre e 1 ilen hakimiyet B'lln k b"l J hukukunun Suriye hükUmetine tev- 1 u a 1 aponyanın verdiği ce -
Viyana 29 - Macar hükfunet nai- fark vardır. Harpten evvel, İngiltere vah şudur. 

TT _,__ 29 (AA) <:!,,.t..-· diini ve Milletler Cemiye'l:i tarafından 
l>iAmiral Horthy ile maiyeti, saat 10- n.oı:eıu.uag, . · . -:--- .,.,vuı.ın ce- vaziyetini resmen tanıtmaktan müte- tesbit edilen prensiple-re uygun olan «Tahkikat devam ediyor.> 
da hususi trenle buraya gelmişlerdir. ~~: .. 11ın;raalnın~a şıdd70etli b_ı_r 1~angndm lÇJk- madiyen imtina etti. Bugün ise M. E- Suriye hükfuneti tarafından Antakya Selim Ragıp 
""' f' 1 . d R . . h 11..1 ~ır. unınen nıDtor usa a ve t . h'"k" . 
ıvusa ır er, ısta3yon a eısıcurn ur a . yelkenli yanmıştır. Bunlar arasında den, ngıltere u u~e:ı namına, gar- mıntakasında tatbik edilecek olan idari /slanbullu bir Rum 
Miklas İ1e M. Schuschnigg ve sair bir Danimnrka Kralının (Rita 7) yc1kenli- bi Avrnpada sulhu ıhla! etmek teşeb- ve mali hususi rejime mütedair ahkamı 
çok zevat tarafından istikbal edilmiş- si de varoır. Dan.iımarika talebe klübü büsüne çalışacak olanlara, iphama rna- ihtiva etmekte oımasır..aan naşi, BasilZaharofun varisi 
lerdir. bilhassa mühim zayiata uğramıştır. hal hırakmıyacak ~ekilde, bir ihtarda Kara:nıame Olduğunu söyliiyor 

Amiral Horthy. Meçhul Avustur- Çünkü hangarlarda Berlin olimpiyat o- bulunmuştur. Madde 1 - Antakya mmtakası Su- Atina 29 (Hususi) - Selanik ga-
ya askerinin abidesine ve müteveffa yunları için yepyeni yapılmış motörlü İngilterenin teslihatından bahseden ri~·c toprakları eczasındandır. zeteleriııin yazdıklarına göte aslen İs-

' 

F · J h' d-11 d b ı -~·t ·d· Fi t ·1· 1 h Madde 2 - Bu rr.ınt.aka Suriye için-mparator rançoıs osep in mezau- san i.il.!ar a u unmctK a ı ı. M. anclen, ngı ız erin « enüz hazır taobullu olup orada ikamet etmekte 
na celenkle. koymustur. 1 .

1 
. I k . • . olmadıklarınm kabul etmekte bulun- de idari ve mali hususi bir rejime ta- b l p 

ngl terenin 12 ay 1 iaşe ihtiyacı bi olup bu rcjiıme ait hükümler hususi u unan rasinos namında biri evv~ 
Budapeşte 29 (A.A.) - Havas a· duklmnı, fakat 18 ay sonra İngiliz ha- nizamnamede musarrahtır. lisi gün ölen milyoner Vasil Z.aharo-

jansından: Londra 29 - Milli Müdafaaya bağ- va kuvvetlerinin dünyanın en büyük 1\Tadde 3 _ Bu ni:aımnamenin hü _ fun amcazadesi ve varisi oldnğ~nu id-
Gazetelerin ekserisi, naibi hüku· 1ı bir iaşe ofisinin kurulacağı haberi kuvveti haline gelmesinin çok muhte- kürnleri mahfuz tutulmak kaydiyle An dia etmektedir. Pı:asinocı iki kız karde-

nıet Amiral Hort}ly'nin ~oma ziyare- bütün akşam gazeteleri tarafından neş- mel olduğunu söylemi~tiT.» takya arazisi Suriye Cumhuriyet k:ı - şinin de İstanbulda oturduklarını söy-
~inden hiç bir netice istihs:ll edilmemi!': redilmektedir. Donanmaya gelince, geçenlerde <cA- nunu esasisi ve kanunları ve umumi le 1 t · · T me~ e ımış ... 
lduğunu kabul etmektedirler. Press Association tarafından neşre- navatan» filosunun müessiriyetini faz- nizamatı ile idare olunur. -~----
1 ·ıı - d .. . dilen bir listeye göre, harp halinde in- !asile arttıran bir çok yeni ve teknik Madde 4 - Bu kararname ve mel- M llisonun yeni seferi 
ngr ere 8 OtobUsçuler grevı gilterenin 12 aylık başhca iaşe ihtiyaç- tadiller yapılmı~ ve mükemmeliyetler fuf nizamname Fransız Suriye mtıa- Lundra, 29 A A.) - •rayyar~i Mol-
Gldsgow 20 (AA.) - Dün patla- lan şunlar olacaktır: vücuda getirilmiştir. hedesinin tasdikı akabinde ve bundan Iison, Kornı lıon ve Molini saat 9,30 

:ş ~lan. ~ı~ u.n:ı otob~~. grevine bin Üç milyon ton bnğday, beş milyon cir:a25 hi~ ·t~~-y~ğ-;,~~ · m~;g~rlııi= evvel mer'i olan metinler yerme kainı da Kapa hareket etmişlerdir. Yı:ılda 
~yuz kışı ıştırak etmıştır. patatea. bir milyar 2 milyon ton pey-lle binlerce ton su'"t. ı olacaktıır, demektedir. Kahlreye uğnyacaklar \e beş günde 

Adil Akba Kroydona dönec klcrdir. 
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l f ŞEB i B A _BE R LE B i 1 Dans Kralları 

FERD ASTAİRE-GİNGER ROGERSI 

Berberlerin hafta tatili 
Dün berberler Taksim abidesine merasimle çelenkler 

General Ali 
Çalımlının ölümü 

TOP-HAT t 
Son dünya muvaffakiyetini yaratmışlardır. ~-~;:..:::-# 

koydular, hararetli nutuklar söylediler Generalın cenazesi bugün Kadına laf atan 
İki kafadar 

~-............ mi .... ~~~-~ 

STENKA RAZ~f'ıj 

İstanbul berberleri Tak sim abidesi önünde 

Bütün yurd berberleri gibi İstanbul ı ...,.....,. _..,.,._...,.,.,~ımıll""~~~.;-,.-----:" l 
berberleri de ilk defa hafta tatili yaptı
lar. 

Şehrimizdelci berberler, evvela ha
zırlanan proğram mucibince Beyoğlun
da Bursa sokağındaki Berberler mek
tebinde saat ondan itibaren toplanma-

ğa başlamışlar, tam saat 11 de Esnaf 
şubesi Müdürü Kazım bir söylevle 
toplantıyı açmış, bundan sonra da a
bideye çelenk konmak üzere bütün 

berberler Taksime 
dir. 

hareket etmişler-

Kafilenin önünde bando muzika, 
onun arkasında biri cemiyetin, biri 
berberler mektebinin olmak üzere iki 

çelenk bulunmakta, bunları kadın her- Berberler Cemiyeti Reisi İsmail Hakkı 
herler, en ihtiyar berberler ve cemiyet 
azalan takip etmekte idi. 

nutkunu söylerken 

A bir söylev verilmiştir. 
Abideye gelindiği sırada merasim- Berberler, her sene 29 ikinciteşrini 

le çelenkler konulmuş ve burada ce- merasimle kutlulayacak ve o gün bay
miyet reisi İsmail Hakkı taarfından ram yapacaklardır. 

Gümrüklerde ısla.hat 

.. ............................................................. 
TAKViM 

2 inci TEŞRiN 

Rumt sene 
30 Arabt sene 

1852 ıaoo - -2 ci Teşrin Res.ni sene .... Kas.ım 
17 11130 23 

iskeleden denize dUştü 

< PAZARTESİ 

Sirkecide Araba vapuru iskelesin
de motör aramağa gelen Eyüplü Hüsa
mettinin ayağı kayarak denize düşmüş 
ve iskelede bulunanlar tarafından kur

l-::S::-:AB-::-:A-:-H:--ıı-----ıı:-l\1_:s_· A- K- I tarılmı ştır. 
ıs. ı v. Ramazan ::>. 
2 22 15 12 ~~ Duvar delen hırsız 
7 04 5 18 Dün gece saat 5 de Karagümrük 

Ô ,.e İkind i İFTAR Yat;ı Ekinciler caddesi 34 numaralı aktar 
;:,. U. S. u. .ı. ıJ. J. l u. Ahmedin dükkanının duvarını delmek: 

E. 7 20 ı.J ·
1 6 12 - ı 37 l · · · M'd ı· H d ~ sureti e ıçerı gıren ı ye ı ay ar ya-

z. 12 02 14 28 16 42 18 2·/\ k ı k 1 ---. _______ _.._..._v-..__, alanmış ve po ise sev edi miştir. 

kaldırılı yor Meşhur ATAMAN'in müdhiş h ... a· 
hm tasvir eder 

Dün vefatını teessürle 

rniz Kızılay Ce· 
rniyetinin İstan-

bildirdiği- v k l d l STEN KA 
.l a Q an f ı Bir tahkir ytlzllnden doğan ihl .al 

R AZ~J'.J 

bul mümessill 

P'tiitekait general 

~li Çalımlı' n ı ... 

cenazesi bugi.ı.ı 

Veznecilerdeki e· 

Bir kadına söz atan ve kadının ko- ı S T E N K A R A Z İ N 
casını bıçakla yaralayan Ali ve Musta- Bır Prenses aşkına esir 
fa isminde iki arkadaşın Sultanahmet 1 S T E N K A R A Z i 
ikinci ceza mahkemesinde yapılan du- JJANS V. SCLETOV ve VERA 
ruşmaları bitmiş ve haklarındaki karar ENGEL8'iıı temsili olup pek yakıııcla 

•• tefhim olunmuştur. su M E 
) Karardan anlaşıldığına göre bir ge- J 

\'"İnden merasimle ce Nazmiye isminde bir kadın kocası 1 

}taldmlacaktır. . İbrahim ile birlikte Beyazıttan geçer-

Bütün hayatın- Ken Ali ve Mustafa yanlarına sokul- ı ~--•••••••••••'• 
Sinemasında 

~fakir ~e.yoksul General Ali Ça~ımb muşlar, bunlardan Ali kadına bazı söz- _. KAZiNQ DO PARiS .11 " 
ınsanlar ıçın çalışan General aynı za- ler söylemiştir. Hadiseye sinirlenen (. .J 
.rtanda verem mücadele cemiyeti re- Nazmiyenin kocası İbrahim, Aliyi ters- Al Jolson·Ruby Keeler 
isliğini de yapıyordu. ]emiş, bunun üzerine iki arkadaş bir o~ 

General Ali yıllarca mütevazı me- lup İbrahimi bıçakla yaralamışlardır. 
saisi, büyük iyiliklerile kendisini her- Her iki suç da sabit olduğundan 
kese sevdirmiş, on beş sene cemiyetin Alinin 15 gün hapsine ve 14 lira para 
reisliğinde bulunarak İstanbulun bi- cezasına mahkumiyetine, İbrahimin de 
kes yavrularını, fakir analarını, alil 14 lira para cezasına mahkumiyetine 
ihtiyarlarını himaye etmiştir. karar verilmiştir. 

hı~r.bul B~l~dııını 

~ehir Tı'yaİtosu 

111111111111111 

111...111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
oyun yoktur 

BÜYÜK HALA 

Uzun zamandanberi rahatsız bu
lunduğu halde vazifesi başına gelen 
General, verem mücadele cemiyeti
nin geçenlerde yapılan kongresinde 
dahi bulunarak, bu cemiyetin memle
ketin her tarafında kurulmasını müda
faa etmişti. 

General gençliğinde çok yakışıklı 
olduğu için arkadaşları kendisine «Ça
lımlm lakabını takmışlar, o da bunu 
soyadı olarak almıştı. 

Camilerde 
kurşun hırsJzlığı 

Her yıJ 8 - 10 bin liralık 
kurşun çalınlyormuş 

ÖLÜM 
Kızılay İstanbul şubesi mümessili 

doktor General Ali Çalımlı evvelisi 
gece sabaha karşı hayata gözlerini 
kapamıştır. Cenazesi bugünıkü pa -
zartesi günü saat on bir buçuk rad
delerinde Veznecilerde merdivenli 
hamam karşısındaki hanesinden kal
dırıhp Beyazıt camiinde öğleyi mü
teakip namazı kılındıktan sonra Sir
keci iskelesinde ihzar edilen Şirketi 
Hayriye vapurile Paşabahçesinde ai
le mezarlığına defnedilecektir. 

IVı:erhunı .Askeri T1bbiye rnekte • 
bimizin en eski mezunlarından ve 
mektebin en eski muallimlerinden 
idi. Askeri sıhhat işlerinde çak kıy -
metli himıetler üa etmiş . Son za -
manda uzun müdıdet peık sevdiği Kı
zılay müessesesi hizmetine hayatını 
hasreylemiş idi. 

Beşiktaşta 9 yaşmda bir çocuk 
ortada yok 

Besiktasta Akaratlarda oturan 9 ' . 
yaşlarında Hatice isminde bir kız iki 
aydanberi ortadan kaybolmuştur. Kı
zın ailesi zabıtaya baş vurarak küçü
cük kız üzerindeki endişelerini bildir-
miştir. 

Zabıta yaptığı bütün aramalara rağ
men henüz hiç bir netice elde edeme
miştir. Tahkikata devam olunmakta
dır. 

umun 

Fransız tiyalro::iU 
Operet kıs ıda 

akşam saat 20.30 d8 

MASKARA 

Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

Zozo Dalmas ve 
yeni gelen Tenur 

Tomakoson 
iştira.kile 

PIPIÇA 
-...uıı ı1r11 1<1 ı ıı t t ı• . ıı l • :ı..l taı l ~l•l l ll ll•I · f ıl •·I• 1 l••lı l l•l l•l tı 1t • ' ' , ... ....-

lsviçreye ihracatımız artıyor 
Bir ahırda yangm çıktd Son günlerde İsviçre memleketi• 

Evvelki gece saat 20 de Göztepede mizden mühim mi~arda hububat, ku .. 
Arap Reşidin köşkünün bahçesindeki ru yemiş ve yumuııa almağa başla-
ahırda yangın çıkmış, üst katı ve tava- mıştır. Hergün artan müşterilerin ta .. 
nı yandıktan sonra itfaiye tarafından lehlerine bakılırsa bu yıl İsviçreye ih~ 
söndürülmüştür. racatımız geçen yıllara nazaran rnü• 

Tahkikata nazaran ahır müsteciri- him bir miktarda artmış olacaktır. 
nin mangalını ahır üstündeki odada 
bırakarak kahveye gittiği ve yangının 
sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı anlaşıl-

Kömür çarpmas~ 
Pangaltıda Sungur sokak 107 nu

marada oturan Tahir karısı Emine ev-

Bekçiyi tahkir eden kadm 
Beyoğlunda Tonton mahallesind6 

oturan Mürvet ayni mahallenin bekçi-ı 
si Mehmet Aliyi tahkir ettiği için ıa 
gün hapsine 15 lira para cezası verme" 
sine karar verilmiştir. 

de iken kendisine kömür çarpmış ve Bir yankesici 
hava almak Üzere sokağa çıkınca ela Çiçekdağında oturan Mustafaniri 
üzerine fenalık gelerek düşüp bayıl- 6 lirasını yankesecilik suretile çal~ 
mış ve Beyoğlu hastst.nesine sevkedil- Bursalı Kamil yakalanarak müddeill" 
miştir. mumiliğe . sevkedilmiştir. 
-......... -· ı. ;I"'~········ ·"-----

Son Posta 
Yevmt, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

1-===--=---~=====-=-~~==-=--===t 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TtiRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı-----ı-

1400 750 400 160 
2340 1220 710 270 
2700 1040 800 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O ku~luk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

::.-------------------------· 

1 Yeni Neşriyat J 
Vikontun Ölümü - Bergson felsefesini ro-ı 

mancılığa sokan meşhur M. Prust'un ne:tiS 
bir eseridir. Haydar Rlfatm itinalı, güzel kS." 
lemlle tercüme olunmuştur. 

Sinekli Bakkal - Kıymetli romancıınJJ 
Hailde Edib'1n bu milli romanı muallim Ab'" 
met Halid Hitap Evi tarafından nefis bir sıı• 
rette basılm~tır. 

Romanın anlattığı vak'a, İstipdat devrıniıt 
son yıllarında başlıyor ve roman hürrlyetitJ 
llft.nı ile bitiyor. 400 sayfa tutan eser baştatl 
aşağı heyecanla doludur. Kitabın başında e• 
ser hakkında muhtelif Avrupa ga.zetelerı.ndf 
çıkan tenkitlerden parçalar vardır. 

Yeni Türk Edebiyatı - Şair Vasfi Mabifll'.J 
bu eseri son günlerin dedikodu mevzuunll 
teşkil eden bir eserdir. Yeni Türk Edebiyatı .. 
na alt tenkitleri ve nümunelerl ihtiva edeıı 

" tıl .. bu kitap Ahmet Halid Kitap Evinde dnı:ı1 

maktadır. 

dl .. 
Akın Yolcuları - Bu roman memleket 

g~uJlıl şında vatan hasretinin ne demek oldu 
anlatan orıJ·inal bir eserdir. Büyük bir ayrı .. 

ııe"' lıktan sonra iki Türk çocuğunun acıkll, 
11 yecanlı hayatlarını öğrenmek ıstıyorsa;~ .. 

Bulgaristanda başlayıp Bursada. nth::ıyct 
lan bu göçmen romanını alıp okuyunuz. 
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HABERLER/ 

Yarıbekir lıattı Mardine oardığı 
man Nusagbin elıemmiget alacaktır 

Tavpnal kazanın ticaret ifleri Bağdat yolile yapılmakta, pek bereketli olan toprakla
an asri vesait kullanılmadığı için liyıki veçbile istifade edilememektedir 
in: (Bu havalide dolapn bir tafın illtünde de Romalılardan kalma CW• Çavuş u••zu••mı•ıe meşhur 

u'z yazıyor). Nusaybin Mardin yazılar aör.e çarpmaktadır. Eaki Nu • ,_,iZ ne 
e bajb bir kaza merkezidir. eaybin eekiden Sokuru denilen Habur D • • ? T 
olan uzaklığı 60 kilometre - ıuyunun pkbiı yerin biraz prbmda ersınız --, avşancıl nah· ld ~ybin Mezobotamyanın çok idi. Şehir bir vakitler f.tk&nyan devle- Belediye otel ve lokanta gibi ) ye 0 u 

tarilıt bir töhrete malik tehir .. tinin bir fUbelİne merkezlik yapmlfhr. rırtere filcayet kutulsn T ld k d • • 
biridir. Kaaabanın mevkii e- Tiaran ve Mitridat Nuaaybin önünde ISbram ? avşar:cı a me tebe ev..ım etmıyen bır tek çocuk 
tlidir. Pers körfezinden sele- mağl6b olmutlardır. Bir aralık tehir 1 tanbula _ ... _ t~ ... mıhirıe ,_,_,, kalmamıştır. Nahiyenin elektrig" e kavu•ması bekleniyor 

_.ı~ • bo dk R · 1 .. ı· · ı ı "'-.u ÇUAft tuıUMlen ., 
vawıı yunca uzan ı tan l oma ımparator ugunun e ıne aeçm~f· birinde bbıe 7&Z1 yardıou yapan blr ar 

IJiı. taraftan lakenderon körfezi- daha aonra Troyan Mezopotamya ıle tadaf1mıs, bir ban odalı görmilf ld Tavtancıl, (Huıust) - Seneler- lerine devam edememekte idiler. Dev. 
taraftan da Karadeniz kıyıların- Diclenin öteıindeki yerleri Roma im .. p.tat çartatlannda m1n1 m1n1 bay- denberi nahiye merkezı olmuı bekle- let Demiryollannın bu yıl nahiyemiz 

limanına varan eski bey - paratorluğu arazisine katbğı aıralarda nncdı:lar Jilrtlmebe, bir ahçı dükkl- nen çavuf üzümile methur T •vfal\çal çocuklarına aöaterdiii kolayhk eaye • 
cadde buradan iki kola ayrı • buraıı Partların eline blmıftır. Nu • nı 16rmlt ti mo1111111nln büttla ta- nihayet bu emeline kavutmuttur. einde bu büyük mütkül de balleclilmit 

·Midyat üstünden olmak üze- eaybinin niifuıu 15 bin kadardır. bak n oaıaDan bir tek tap ~lnde yı- Alihocalar, Karaali, Kutluca'em· bulunmakt~dır. 
Dicleden ve daha Cenup&a Beidat demiryolu Pen körfezine b- tanmakta.. __ .ıd· Q~'-'b ÇerLenli Hereke Ka- Pasoları ıle aayet ucuz olarak Hay-

ı hl -.-~•-- ilca 1n, ~I ' A ' ' d 1!---• de ed gelen yollar da burada ana dar uzandıiı ve Diyarıbekir demiryo u MahaJHn ...-..Y~ baber ftl'lllefe b K !!!! '- 1 Sünbedildi ismin- arpap ~ane vam en ortamek· _ ..... b-•-... ım•• _, .._,_ urcu, arayBAup u, eb talebel . . 'k _L 
katılır. da Mardine vardıiı zaman Nusaybin •w" _.,., .. ...., uuaamamıt mı d k' L .... -L- Tav.ancılm yeni t en 11ttı cc artm~tadır. 

b1lemlJOl'1ll. fakat belediye her JVdP. e ae ız AOYU umu • r- .,. 1 ')'- '- b' lebele rbin eskilerde Nisibis Antioo- oene eski parlaldıjını bulacaktır. b' ah' "d'' ·· tayı'n ed'l · 1 avpncı ı a:mede ı ta ri ta • • ballr ,. nbır detııdlr, ltuı teJlerl ır n ıye mu uru ı mıf ve f d b' 
ve etrafındaki çi--Lli r.-yır • K..:zanın ~mumiyet itibarile manza - ı 'f . '-- la t Nah' · 1-•- ra ın an ır «Kızılay» kolu tetkil edil· ııra r- bndlllllnden dr1lne de buılanndan vazı eame uaf mıf 11. ıyemız -• . . 
uğundan dolayı da hazan rall ıiliktir. Kaza aht. verifi Baidat lltAJet ftti oJmıdıkça haberdar ola- bula bir buçuk eaat meaafede tren ıü- mıftır. M~teb ~uallimlerinden Bayan 

adile anılıyordu. Eaki eaer· yolile ya-·'-. Kaza araziai hububatı.,. -·· ._____._ ...... _.__. _._ ... -'t- ;tL dad lbr cab k' . Fatmanın ıdareaı altında bulunan bu puu _, --~ ...., _..... ........ a• zerganın ır. a ıraz, vıtne ve Lol L.. .. L. . . 
L.,mda Romalılar tarahnclan reketle yetif tirecek bir vaziyettedir. met tolD c19 ftktl JQlmar. bilhana üzümdür. Köyün aüze1 bit te- ~ Aoyun &ımsesız ve fakır çocukları-

dört köte bir mlbet ile bir za- fakat bu mıntakada ziraat iptidai van• Arb4111••wn batırma 111 pbnlf; 1 ... t" d L.- sınıflı bir ilkmekteb na da yardımlar yapmaktadır. 
L __ L pesı us un e uÇ\f y . ah" üd'" .• •• .... 

aelir. Miladın dördüncü amn- talarla yapıldıiı için arazinin yüıuc& --Aclba bir be1ed1Je ban. hamam, otel, yapılmıttır. Nahiyede mektebe devam 1 enı n .. ıbye m 'h~rumuzlaıaVfaD . 
Yak) namına yapılmıf bir kili- kabiliyetinden layıkile iltifade edile • ıotan&a, taıako. llnema llbl umuml . b' tek çoc ı_ bil L_ ı mlf • cı ın en mu rem ı tıyacı o n ıuyun _._, etmıyen ır U& e ıuuma • • • • .. L!LI L dır B 

aövlenen bu mabedin daha memektedir. Nuee-.L.:- Türk - Suriye ,erıen •~~a blnır tltf.1et tıMaa M k .ı.. ba 11. . lan M temını ıçın teuuJUer yapma&ta . u " ,,-uua tır. e tcuın fmua ımı o u • . . 
• Jere aid olcfuX..• anlatılmakta • hududu üzerindedir. Bu yüzden ka • to,.a .,. muayyen 1UD1ntarda aça- LI b' l . . arada yakın bar zamanda nahıyemizin 

.... rü mahtnl1atuıı l&ıden pçlrae llh- harrem çocu& arın ter ıye erı, temız - elek . .. ka ela be'-) ,__ 
llll>ed0in tabanında, yeralbnda bir çakçılıkla daimi bir micadele yapıl - l'kl . il _L' aı~'--d 1 -Lta trıge VUfmaaı & enmeAte • 

ba\ " wm••Ht baJmnından acaba ı erı e ya&men 111&A ar o ma& , di 
aarkofaj, bir kaç mermer eli- maktadır. Kazada ııtma ve trahom faz halk lolD 111 bir 11 eörmlf olmu mı? modern bir köy mektebinin bütün nok- r . 
. Ceae bu civarda kül ren - la derecededir. Bu hastalıklarla da mü· h b' d h mla-

--ea topraia oömülmüt bir cadele yapılmaktadır. Yollar iyidir. dJJOI'. sanlarını er gün ıraz a atama Bursada bir yaralama hadisesi 
• Bll bul Anupa teblrlerlnde de buna maktadır. . . . . Bursa (Hususi) - Badra köyünde bir 

beDlll' §ltlJet tutulan bulundatunu Bir müdc:let evvel ılk tahııllerını yaralama hidisesi olmuştur. Halil a -
hatırllJor '" dQfünCQl tlzerlnde du- yapan çocuklar civarda bir ortamekte- dında biri ile İbrahim arasında çıkan 
ralacalt mablJeUt ~ bUm8Jls. ıbin .bulunmamuı ve lstanbula da yol kavga büyümüş, Halii çektiği biçakl• 

Siz ne dersiniz? maara&nın bahablıiı yüzünden tahıil- 1hrahim ile arkadaşı Emini tehlikeli 
e~~fi~~~~~~~~~~D~~~~==========~~~~~~~~--~-~~~~~~~ka~~ 

yollar kapandı, kar ve soğuk devam ediyor v t.i. k '0 e ·ne geni araba ~ede biçağıle beraber yakalanarak 

ış kendini gösterince 

ı ozga ıa atfl nı g rı adliyeye teslim edilmiş; yaralılar hasta-
neye lWdırılmlftır. · , 29 (Husuıt) - lzmirde tid· kar yajmaktadır. Şimdiye kadar karın 

,_..uldar devam etmektedir. Bu yüksekliği 25 santimi bulmuftur. Za
kömür fiyatları birdenbire iki ra .. Su tehri yolu kardan kapanmıtbr. 

tiihelmittir. Orman Direktör· bmitte 
, lzmirde Wi derecede stok İzmit (Hususi) - Kıt biTdenbire 

n bildirmeaine rağmen o· bastırmıf, fınatı pnimet bilen mah
üru fiyatlan 7 kuruta kadar rukatçılar fiyatları derhal yübeltmif· 

· tir. Halbuki bundan yirmi lerdir. Kömür 4 kuruttan 7 buçuk ku· 
el üç buçuk .. dört kurup sah· ruşa hrlamıttır. 

· Kar yağıtı dolayılİle körfezdeki na• 
~ Fazla Güleç, dairelerin ve mek- kil vasıtaları yollarına mütkülltla de
l: yıllık ihtiyacı olan yarım mil- vam etmektedirler. 
"110 kömürün maden kömürü o- .-.------- v 

inini muvafık bulmut •• sc;.. Ellzız ın,aat başmOdUrlUgl 
:labrikaaile bir anlatma yapıl- IAgvedilmemiş 
Tonu 22 lira 80 kuruttan te- B1Az11 İnpat Bqmtldtiril Mühendll Demir 

cecektir. lmzaıne alclJiunıs teısrafta BIAm lnp.at 
• Sa tehri yola ka,._. Slfmtıftrltllüntln 1"'1 bıkkındakl haberin y ozgad, (Huauıt) _ Köylüleri .. balan takıitle köylülere atmaktadır. 
(Husuıi) - Şehre ve civara dotru olmad.111 blldlrllmettedlr. mizin kullanmakta oldukları bjnıla- Resim köylünün yeni ve faydalı a • 

RLiTZ·de yeni açılan lisan kurslan 
rkçe, Fransızca, ingilizce, italyanca, Almanca, Ruscı v.ı. 
YiT IUAMELESi BAŞLAMIŞTIR.TecrUbe dersi parasızlhr. 

lsl8nbul Anana 
878 İstikW caddesi Konya caddesi 

... Boğazın muhtelif yerlennde, ne 
güzel asri plajlar, gazimlar, yaptı • 
rıp... 

nn kaldınlmau için valilik tetkikat yap- rabalanndan birisini ptennektedir. 

maktadır. 

Çiftciyi fuzult yere ifgal eden ve 
hayvanları yıpratan bu iptidat nakil 
vaııtasınm kaldinlmaaı karan burada 
memnuniyet uyandırmıttır. 

vrt&yet fabrikası ucuz fiatlarla köy
lü için güzel arabalar yapmakta ve bun-

J 
ları köy yardım aandığına devretmek· 
tedir. Köy yardım aandıiı da bu ara .. 

... F.lki ejlence yerle.nni tekrar 
canlandırmlık, BoPza ilihi ııirıni 
tekrar bzanclıraclıknu .. 

Anteptı phir talafanu 
tesisata yapılıyor 

Gaziantep (Hususi) - Posta ve tel· 
graf idaresi tarafından şehrimizde ya
pılması kararl&jtırılan telefon tesisa -
tının direk. tel, santral gibi malzemesi 
gelmiş olduğundan işe şu gunlerde baş
lanacaktır. 

Hasan Bey - Nihayet şırket te 
canın cBoğaz• dan geldiğini anladı 
da, chayırlı• itler gönniye başladı. 

konferansı 
Mefhur dostumuz (!) Klod Fa • 

rer Tüıtdyeye geldiği zaman Son 
Poetanın mizah sahifesine bir yazı 
~: Yazının seı1evtıası şu 
idi: 

cServisler çiftetelli oynuyorlar. 
İmzası da şu: 

cRoti Barer• 
Yazıdan bazı parçalan aynen ala· 

yım: 

* Gelnlmb llumaranm peüe ........ 

llel'llJ•· ........ tok Jakl•t&*- ..... ...... ··~ .alm ..... bit -
IMılerlDe ltalqJm. K.altllelm:la Wle • 
rinde imamlar o&vmat naqBe ltfTorlar. 
Galata blede, ..,.... k1lllll .......... ............ ..,. ............... 
....,...,.. ....... a....-...111tı111r ... 

* hrahlm lleJln ..ı.aflrlerbd ...... oda· 
..,...., • Tiril ..ıı •JÜIUllU ...... . 
rmallhmf--.,..Ben .. eaaın.te-
..,....... ita ................ 11eJ1a llK· 
... earbed ıtıfıw .......... ........ 
Kala• .................. lwlnle. Bar-
.... lnwd4etl1W. K.alaw flneannlm Md 
btralıbn 11eJ1n eline ditiJor, ltlrl de ite 
ilim elime.. 

* .. pce Drablm lleJla .......... ... 

mlsaftrler ...... lli&la ··- ...... . 
oraawu. .. 

llaelftt ÇeleM, Bdp (lelelıl. 1'all8M .. 
Boca, 7.enblll AB BtendL 

Meşhur Tüdt dostu Fransada 
Türkiyeye dair v rdiği bir konfe • 
ransta bugünku Türkiyeyi beğen -
mediğini açık açık soylemiş. Tabii 
beğenmez. Onun gormek istedfil 
Tüdtiye, mi7.8h sahifesinde onun ağ
zından anlattığım Türkiyeye ben • 
zemıyor ki bejensiD! b1sBT 
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Tarihten yapraklar: 

Endülüs hükümdarı ikinci 
Hakemle Kadı Beşir 

ccBu çuvaldaki toprak halktan birinin elinden zorla aldıim bir tarlanın 
küçük bir parç.aııdır. Sen buıün bu kadar toprajı kaldıramayonun, ya

nn ahrette fU koca tarlayı nud kalchracabm ?)) 

Endülüs hükümdarı üçüncü Abdür-, İkinci Hakem 91 O da halife oldu \'e 
rahman -~endin~en e~elkiler gibi (E- bab_asınrn boş bı_raktığı yeri doldur -
mır) degıl, (halıfe) dıye anılıyordu ve maga layık oldugunu pek çabuk isbat 
buna cıdden layık bir adamdı. etti. Pek sade yaşıyordu. Vergileri azal-

Elli sene süren hilafetinde adalet ve tıyor, halkın rahatını temine çalışıyor
ıyilikten ayrılmamış, bir zamanlar Vi- du. Adn1et ve merhamette eşsizdi. 
zigot krallarile şövalyelerinin yağma- İkinN Hakemin ne kadar adil bir hü
larına sahne olan Endü1üsü dünyanın kümdar olduğunu isbat eden bir va1t"a 
en mamur ve zengin bir memleketi ha- vardır ki Endülüs tarihinin altın yap -
lıne koymuştu. raklarmdan en parlak olanıdır: 

Kordoba Civarında kendi sevgilisi Kordoba civarında halifenin çok gü-
içın Mcdınetüzzehrayi yapan bu hü - zel bahçeleri vardı. Arasıra buralara 
kümdardır ve bu sarayın ihtişamı eş- çıkar. portakal, üzüm, incir ve ~ek 
sizdi. kokulan arasında, fıskiyelerin karşı -

Lakin buna rağmen büt.~n hayatı sında, sevgilisile oturur, müzikten, şiir
saadet içinde geçmemişti. Olümünden den bahsederdi. 
sonra bulunan hatıralarının bir yerin- Bu bahçenin br kenarında küçük bir 
de şu sö:.der okunmuştu: yamaç vardı ki oradan yemyeşil o\-:;\yı 

•Halife olalı elli yıl oluyor. Şa!l ve olduğu gibi görmek mümkündü. F:ı -
tere! e, zevk ve saadete, her şeye ka - kat bu yamaç halifenin malı değildi. 
vuş.tum. O kadar ki bunların hepsin - - Kimindir? 
den bıktır.\ rakibim olan hükümdarlar Diye kahyasına sordu. 
bana hürNet ediyorlar, beni kıskanı - Fakir bir kadıncağızın malı olduğu-
yorlar. Benden karkuyorlar. Allah, in- nu söyledi. 
sanların a~u ettikleri şeylerin hepsini Halife emir verdi: 
bana bağ11ladı. Fakat bu uzun saadet - Bu kadıncağızı gör. 13u tarlayı her 
günleri a-asında sahiden mes'ut oldu - ne isterse verip satın al ve bir köşk 
ğmn günieri saydım. Hepsi ancak on yaptır! 

dörde va..Uı. Ey fani insanlar; büyük- Halif'enin kahyası fakir kadına gitti 
lilğü, dü1'yayı ve hayatı buna göre kı - ve halifenin arzusunu bild irdi. 
yas edinh!ııı Kadıncağız, tarlasını satmağa razı 

Ömrünin .on zamanlarında oğulJa - olmadı: 
rından hl\ri isyan etmL, ve üçüncü Ab- - Halife pek zengindir. Dilediğim 
durrahm~n bu haris oğlunu idamQ kadar parayı verebilir. Fakat ben bu 
mahkum etmişti. Zavallı babanın bü - tarlayı satamam. 
tün hayatı bu yüzden, zehirlenmiş gi- - Niçin? 
biydi. - Endülüse ilk gelen dedemizden -

Lakin yalnız bir noktadan teselli beri evlattan evlada geçiyor. Babam 
buluyorG'u. O da, kendisinin yerine ge- da •satma!• diye vasiyet etti. 
çecek oLm oğlu Hakemin de kendisi - Halifenin arzusu bütün vasiyet -
gi>1 akıllı, liyakatli, adalet ve iyiUgi lerin üstündedir. 
se~ bit adam olmasıydı. (Devamı 15 inci sayfada) 

-<;ÖNÜL iSLERi 
Muhatapsız k alan 
Bir aşlı hllı~gesl 
cB. İ. K.ııı iyi tahsil görmüş, iki 

dil bılir bir gıenç kız, iyi bir aılenin 
tek çocuğu, mes'ut olmak için ne 
lkmı ifie ~ine malik. Jt'akat 
mes'ut değil Bunun sebebini anla • 
urken hülisatetı diyor k'i: 

İoki yıl evvel, daha on yedinci ya
pndayken sevmiye başladığım bir 
erkeğe karşı elin ayni hisle mutc
hassisim. Arasıra çıkan talip er.mi 
hep reddediyorum, içimden: 

- Birisini seven bır kız başka lıi· 
riaile nasıl evlenir? diyorum. Jı'a -
kat o, beni hiç anlamıyor, ihmal c • 
diyor. Şahsan İstanbulda da, taşra· 
da da tanınmış birisidir, keşki di · 
,orum, tanınmamış birisini sevsey
dim, benimle belki daha fazla meş 
gul olurdu, fakat gönlüme hakım ol· 
mak .kabıl mi? Siz şimdi bu satırları 
okurken: 

- Sevmiyeni sevmenin budalalık 
okluhınu düşüniiı ünüz. beJıki haki 
kat te öyledir amma, hıssımi fikrmı. 

itaat ettirmek imkansız .. şaşkın bir 
haldeyim.• 

* Bu genç kı~ söylenecek bir şey 
göremivorurn: 

- Bahsettiği erkekle hangi şerait 
içinde tanışmıştır? Aralarında n!1 

şekilde konuşulmuştur. Mütekabil 
vaziyetleri nedir? Hatta erkeğin. 

hakkında beslenen a~n haberi V3J 

mıdır, yok mu? Bütün bunlar meç• 
hul. Malumu hiç bulunmıyan mua· 
deleleri halletmek te mümkün ola
mı~·acağına göre bahsi lta) detmek
le kti!a ediyorum. 

••• 
D zdaııyede Bayan (P. P.) ye: 
Her şeyden evvel sevip sevemıye

ceğınizi, sonra da sevdiğiniz takd;r. 
de sevdanızı idame ettirmek için 
maddi imkana malik olup olamıya
caf mızı d~ünmek lbım. Para ile 
aşk alınmaz, fakat ...para olmayırca 
aşkı ~ aşatmak ta mümkün olmaz. 
Mer;e eyi her şeyden evvel basitıi~e 
iıc• etmelL 

.&EYZE 

SON POSTA 

Misafir odaları 
Bir. perdelik komedi 

Sahne: Bir misafir odası. 
Eşhas : Bir koltuk. 

vardır. 

Bir kanape. 
Figüran olarak mü
teaddit koltuk, san
dalye ve masalar 

Koltuk - Söyle ba
kalım kanape arkcı -
daş bu akşamı ncısıl 

geçirdin? 
Kanape - Fevkalfı.. 

de mükemmel do-s -
tum; tam iki saat güldi.im. 

Koltuk - Ben de öyle, tuhaf insanlar 
değil mi? 

Kanape - Mu'hakkak. Farkındasın 
ya, nasıl donuyorlardı. 

Koltuk - Evet, dur, şunu başın -
dan anlatayım, ben kapıya yakın o'du
ğurn için her şeyi duydum. Soka'~ ka
pısı çalınır çalınmaz öbilr odada bir 
gürültü oldu. Bayanın sesini tanırım: 

«- Of, dedi, gene misafir geldi.• is
teksiz isteksiz kapıyı açtı. Sanki biraz 
evvelki sözü söyliyen o değilmiş gibi; 

«- Buyurun, dedi, ne iyi ettiniz de 
geldiniz, buyurun, misafir odasına bu
yurun misafir odasına.> 

Kanape - Hah o sırada gördüm, pal
tolarını, mantolarını çıkarmışlar, bu -
raya gelmişlerdi. Benim üstüme bir b:ı
yanla bir bay oturdular ... 

Amma oturdukları müddetçe onların 

safir gelmiyor ki? 
Kanape - Acaba neye olsa gerek? 
Koltuk - Buldum, buldum .. Misa -

firler fazla üşüsünler de çarçabuk git-
sinler diyedir. 

titremesinden ben de titredim durdum. Kanape - Doğru .. Bu pek doğru .. 

Koltuk - Hiç sorma ben de öyie, Koltuk - Öyle değil mi? Misafirıer 
hele üstüme oturan sıska bayan yok gider gitmez bayanın söylediğini duy
mu, bir yandan beni t itretti, bir yan - madın mı? 

dan da sinirlendirdi. O dişlerinin çat Kamıpe _ Duydum, ne diyordu; dur 
çat çat vuruşu, kumaşımın kıl- unutmuşum. 
larını diken diken yaptı. Koltuk _ Ben unutmadım, tekrar e-

Kanape - Ev sahibine dikkat ettin deyim: 
mi misafir-ler gelir gelmez çini sobaya •- Çok şükür, dedi, misafirler gi • 
iki tane ufacıık odun attı. debildiler .. Biraz daha otursalardı mi -

«- Hava biraz soğuk amma ~inırli safir odasın<la soğuktan donacaktım. 
ısınır, dedi.• Kanape _ Ben de hatırladım şimdi. 

Koltuk - Dikkat ettim, amma oda Hatta bunu söyler söylemez koşa koşa 
ısındı mı da... odasına kaçtı. 

Kanape - Ne gezer, oda öyle kolay Koltuk - Evet, mangalla ısındıkla-
koılay ısınır mı hiç .. Ev sahipleri ikide rı oturma odasına .. 
b ir: Kanape - Sanki misafirleri oraya 

c- Sizi üşüttük!• alsalar olmaz mıydı? 
Diyorlardı. Koltuk _ Olur mu hiç o odanın 
Koltuk - Doğru sÖ7_, gösterişi yok, hir gün ben gitmiştim de 
Kanape - Evet doğru amma m: - gördüm .. Yerde eski bir keçe, duvar-

safirlerin cevapları yalan.. ların rengi bozulmuş .. 
Koltuk - Sahi ev sahipleric sizı ü- Kanape - Öyle amma sıcak! 

şüttükııı derken onlar da Koltuk_ Sıcak olmasına kim bakar 
«- Üzülmeyin, hiç üşümedik, hava ev sahipleri misafirlerine sıcak ta olsa 

~ADYO 
İSTANBUL 

Öğle ne,riyatı : . 

12,30 gramofonla bir gün evv 1 d 
lediğiniz plaık.lar. 

12,50 Bır gün evvel çıkan ga 
deki ha\ adisler. 

1 3,05 hafif müzik (hiç bir şe 
~ 

ramadığı için hafif denilmiştir. 
14 muhtelif plaklar biraz eV' e rıı 

fif müzik di~e çalınan plaklar )e 

den çalınacaktır.) 

Aktarn ne~riyatı: 

Saat 18,30 plakla hiç kimsen n d 
smı bilmediği dans musikisi. ı 

19,30 müsahabeler (zurnaya 1 e 
ne çıkar a ) kim çıkarsa bahtın 9 · 1 

20 Tüı k musikisi (büyük an · rr 
nizin çocvkluğunda söyledikler ., 
ılar). 

20,30 Bayan Safiye ve arknd 
(Bayan Safiye mutat veçhile g ~ 
oeği için programın bu kısmı :nıuh 
kak değişmiş olaraktır. 

2 1 orkestra: 
1 - Kokoro. 
2 - Kdkoroko. 
3 - Kokordkoko 
4 - Kokorokokoro. 
5 - fü:>korokoıkoroko. 

6 - Kokorokokorokolro: 
7 - Kokorokokoroko:koro. 
2 2 p akla sololar (ele hangi p n 

çerse o ça ınacaktır.) 
22,30 Anadolu ajansının gaz c 

çıkmış olan herkesin bildiği ha ........................................................ 

- Necla kocasına göz açtırnı1Y0'" 
muş.. d 

O ıd .... ka a'ı io., - nun evve en gozu p • 
öyle olmasa Neclayi alır mıydı? 

esasen o kadar soğuk değil ki!• gene o odayı göstermezler. 
Cevabını veriyorlardı. Veriyorlardı Kanape _ Gösterseler ne olur? _ Bir rop aldım, kaçlık tah...ı-

amma bir yandan da soğuktan tir tir Koltuk _ Daha ne olacak, kibarlık- edersin? ~ 
titriyorlardı. a.,,r 

tan çıkmış olurlar. Bir misafir kabul e- - Modasım mı soruyorsun, 11 

Kanape - Öyledir de ne diye ev ~a- decek odaları bile yok denir. 25 pnlük. 
bipleri; misa~er gelir ~~ez lıep~i- -~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~::::·''"1:1~::~::
0

~::1::: Bu resmi niçin gazeteye koyuyoruz· 
dım .. 

Kanape - Acaba çini sobaya at~ık
ları iki sıska odun şu bizim koskocı o -
dayı ısıtacak mı sanmışlardı! 

Koltuk - Zannetmem, ilk defa mi-··-···-.... -···----........ __ , ____ _ 
'· 

- 7.avalh !ok fakirlefti, .ıt.nda 
bir ot minderi bile . ......... 
- İçindel.ıleria laefeini 7-'I JDi? 

Dilşünün, taşının bakalım bilebllecelı m lsi1' 
Resme dikkatle 

bakın .. Baktınız mı? 
- Baktık güzel. 
Dediniz öyle mi, 

şimdi soruyorsu -
nuz .. 

- Bu resmi g!lze
teye neye koydu -
nuz? 

- Bir sebebi var 
koyduk! 

- Güzellik mü · 
sabakası açtınız.. 

- Bilemediniz. 
Ondülkyon 

müsabakası! 
- Bilemediniz, bilemedinız .. 
- Güzel çene müsabakası!. 
- Bilemediniz bilemediniz bileme -

diniz ... 
- Siııde gazetelerden biri gibi ba -

yanlara güzelUk dersi vermiye kalk -
tınız!• 

- Hayır. 

gene, gene b 
diniz.. . 

- Siz so 
~eye koydUfl~ 

- Hah şifll 
du; biz SÖY 
Gazeteye gaı 
dın resmi kO 
için bir çok 
baş vuranlar 
kimi güJıellil' 
batası açar, 
dülAsyon, k 
kimi bu..- ' 

Öyle deli 
- Evet! ı/Pı 

Biz ne müs~ ~ 
ne ders veriyoruz.. ~! . 1"J 
ka bir şey... Maksat r-- , 
dın resmini gazeteye lrD ..... o 
bahane aramıya ne hacet .• ıcord 
du bitti. 
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İzmirden Röportajla.!!_ 26 
• 
lzmirin müne vver bir 

konuşma Bayanı ile 
"'\ 

Mibek taşının başında anlayan bir adam bulunmazsa 1 
altını kalp paradan kim ayıracak ? Bizdeki 

münakkit yoksulluğuda böyle! 

lzmirin kültür hayabndan bir inh ba 
Kız lisesinde almanca, kız enstitü - - Ya edebiyatımızın hali hakk~nda 

SÜ.nde türkçe okutuyor. Muharrirliğin ne düşünürsünüz? 
tercüme kısmı üzerinde çalışan bu _ Dilimiz bir inkılap geçiriyor. Bu 
ienç ve sevimli bayanm tercümeleri - sırada edebiyatımızın bir müddet du
nin iyi olup olmadığı hakkında söz söy- raklamasını tabii görmeliyiz. Yoksa bir 
leıneğe lüzum var mı? millet var oldukça edebiyatı da vardır. 

Bizde tercüme ile uğraşanların ço - Bu edebiyat zaman zaman parıldar; 
ğu türkçeyi iyi bilirler, fakat ecnebi di- sonra küçük bir mum haline gelir. San
li.ni tam manasile hazmetmemişler- ki bugün garpta da mesela on dokuzun
dir. Yahut bunun aksi vardır. Bu yüz- cu asrın dfilıi san'atkarları var mı'? Bir 
den de tercüme eserlerimiz arasında: Goetıhe bulalbilir misiniz? Bir Hügo ne-

- İşte bunun kusuru yoktur. rededir? Bir Corneille görebilir misi -
Denebilecek olanı pek azdır. niz? 
Ayşe akıncı her iki dili de kuvvetle Edebiyatımmn canlanması için eli -

hildiği içindir ki «Kölelikten kurtu - mizi kolumuzu bağlayıp duracak deği
luş. adındaki eserin tercümesinde liz ya .. Ne yapmalı ki ona inkılabımız 
Cidden muvaffak olmuştur. Onun bir gibi hamleli, inkılabımız gibi çabuk 
Çok garp eserleri arasında bu kitabı gelişen bir varlık verelim? 
seçmiş olması bile kafasındaki ideali Ayşe Akıncı dalgındı. Sonra anlat-
.tn.latmak için bol bol yeter. dım ki bize lazım olan san'atkarm por-
Ayşe Akıncının sevimli yüzünde, ze- t resini tahayyül ediyormuş. Nası l bir 

lti gözlerinde ve tevazuunu temsil e - şair? Nası l bir romancı? Nasıl bir ti -
der gibi olan endamında tam bir öğ - yatrocu? .. 
l'etınen şahsiyeti vardır. Düşüncelerinden birdenbire ger~ dö-
İzmiri niçin sevdiğini anlatırken bu- nüyormuş gib i yaptı ve cevap verdi 

~u daha açık olarak ortaya atıyor: - Bize büyük şair ve büyük roman-
- İzmirli değilim. Burada bir ka - cılar kadar kuvvetli dil adamhrı, iyi 

l'ış toprağım yok, fakat hepsi de be - görüşlü ve eserlerin zeıreleri arasına 
tı irndir. Suyu, havası, denizi, yıldızları kadar girebilen, onları hatır ·ve gönül 
\le gecelerile hepsi ·benim öz malımdır. tanımadan titiz bir kuyumcu gibı tar -
a uradaki sessiz yaşayış da karakt~- tan ağır başlı münekkitler lazımdır. 
tirne uygundur. - Yok mudur? 
İzmiri tanımak için onun içine ka - Gülümsedi ve sordu: 

t>anmak değil, uzaktan seyretmek, te- - Var mı? .. 
l>elerini tırmanmak, vadilerini dolaş - Düşündüm ve ayni sorguyu kendi 
ll'ıak lazım olduğunu uzun uzun anla- kendime tekrarladım: 
tıyor ve sanki bu sözlerile dünyanın - Acaba var mı? .. 
eb. güzel manzarasını çiziyordu. Münekkit geçinenler birer birer göz-
A.yşe Akıncı İzmirde san'at ve kül - !erimin önünden geçtiler. Kimisı yaş-

tUr hayatı olduğuna da inanıyor: lı, kimisi genç, kimisi silik ve kimisi 
- Türkiyenin başlıca bir san'at ve mağrurdur. Bu işi meslek edinmemiş

~Ültür .merkezi olduğunu söyliyemem. lerdir. Şöyle arada bir, kendisinden 
akat Izmirde sessizce çalışan, yalnız, bahsettirmek istiyen, böylelikle An -

~endisini ileri sürmesini bilmiyen bir kara caddesinde tutunacağını uman 
~k fikir adamlarının bulunduğuna birisinin kitabı onun ayağına kadar 
rUphe edilemez. Yıllardanberi c:Fikir- gelmiştir. Münekkit kitabın boyuna, 
er. ve c.Kültür» gibi mecmuaları ya - bosuna, rengine, biçimine bakar. im -
§atıyor. Yeni olarak cOkul ve Öğret- zaya göz atar. Eğer tanıdık ve ahbap -
tt\en. gi'bi yeni bir mecmua doğurdu. sa hemen kalemi ele alır ve bir methi
t Bu mecmuaları kaç kişi okuyor? Kaç ye döşenir. Yok eğer imza yabancı ise 
ane satılıyor ve nasıl idare ediliyor? iki şekil vardır: Ya kitabın boyunu bo
tinıin parasile çıkıyorlar? İzmirdeki 
ll'ıecmuacıların, mektep harçlıklarını 
Vererek şiir kitabı bastıran genç he -
\tesliıerden ne farkları var? -

Bayan Ayşe Akıncı yalnız mecnıua
~tı alsın, okusun, beğensin , sak~asın, 
~kat satış ve para tarafını hiç kurca -
f rnasın. Çünkü inancını kaybeder. 
Qtı.~nmak ise büyük bir kuvvet olama-
ıgı zaman hiç olmazsa bir tesellidir. 

i .Ay~e Akıncı eski İzmirle yeni İzmir 
Çın güzel bir benzetiş yaptı: 

1 
- Eskiden, geniş ve güzel bir evi o-

an, fakat bu evin ancak en kötü oda
sından istifade edebilen bir ev sahibi 
Va:liyetindc idik. İzmirde eski bollu -

~u~, eski kazançların görülemediği 
Ogrudur. Fakat şu geçirdiğimiz buh

~anJı yıllarda dünyanın hangi kö:ıes in
e ayni de•·tten şikayetler duyulmc.ı -

~ıştı~? .. Dun ya di.ı z0lirse elbet İ-.mlirin 
e Yuzu daha çok gülecektir. 

sunu, rengini, biçimini beğenmez ve 
bir dudak bükerek bir tarafa fırlatır; 
yahut ilk sayfalarından bir ikisine gfü: 
atar ve alay mevzuu arar. Bunu bu -
lursa bazan kalayı basar, bazan da 
aldırmaz. Alay mevzuu bulmazsa o za
man o kitap hiç şüphesiz ke1ıdinden 
evvelkilerin atıldığı tozlu köşelere fır
latılır. 

Mihek taşı ve o taşın başında, ses -
ten, cevherden anlıyan bir adam bu -
lunmazsa kalp para ile halis altını kim 
ayıracak? Onu halka ldm tanıtacak? 

İşte bunun için bizde her yazıcı es~r
lerini doğrudan doğruya son hakem o
lan halkın ö.1üne atmağa .ınecburdur. 

Halle yanılmaz, fakat o da her önüne 
atılan escıi okumağa başlıyacak ka -
dar dikkatli değildir. Eğer ilk satırları 
onu sararsa devam eder. etmezse bıra

kır. 

Bunu bildiğim için Ayşe akıncının 
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BİZİ NASIL GÜLDÜRÜYORLAR ? 
Orhan Ural Anlatıyor 

Yazan : iMS E,T 

KarlkatürcU Orhan Ural 
ve karlkatUrlerl 

_,..ıiall 

- Bazı insanlan güldürmek kolaydır, 
Hasan Bey1n koca kafasının etrafın- ba24larını da güç. Kolay güleni gül • 

da her gün kalemile beş on kere dola- .. . . . . dürmek iş değildir. Güç güleni gül -
şan Orhan Uralı Son Postada bu1duın. ,dörder dor.Oer ibvrbırıne yapışmış kır - dürmeli. Bir karikatürcü için karika-

- Ne yapıyorsun? pikler .. Daha sayayım mı? türüne bakanda bir tebessüm uya,1 .. 
B 1 k b kalım' dırmak büyük bir zevktir. Dedim, cevap verdi: - aş amış en say a . 

_Güldürüyorum. - Vataıroaş yerii malı kullan lev - - Ağlatabilir misin? 
- Öyle ise söyle bakayım· nasıl O'Ül- basının alıtında ~vru~ rmodeller inden - Gülıdürürüm .. Bazan ağlatıcı mev-

dürüyorsun? ' 
0 

bahseden züppe tıplerı. 1zular benim elimde bir güldürme va -
Gazeıte'lerdeki cSağdan ytirümiyen - sıtası olur. 

- ~ağa bak! :1erden ceza alınıyor•, cŞehir planı• ha- ' _ IJ3aşkalarını güldüren karikatür 
Sokaga baktun. At.kasında abadan vadisleri ' ~ . . d ....;; ld" ·· .. ? . . · ıenn senı e 0 ...... ur.ur m u . 

bozma ceket, başında ;rengı solmuş bır Bütün bunları herı"kes görüyor her- ' .. .. . . 
melon şapka b br adam geçiyordu . . . ... . . ' - J.Ben gulıdurme'k: ımedburıyetınae 

_Gördüm ne olacak? ,kes bılı~.r değ'i.l mı? olan bir adamım .. Güldürürüm. Bazan 
_Gene bak! • - Eh oyl~.. . . .. .. .. .. endim de gülerim. Bazan da kendim 

- Amma [ırte hızım goruşumuz ıbu - ağlıyacak bir vaziyette olurum. Fa -
Gene baktık, bu sefer de omu71arı ..;ı. A.vr.· ·, -.r B• .. bunu muhtelif kö - k "ld'" k b · -· d G _ - . b ırau.. ~!Sışı,,v · .... a.t gu urme rnec urıyc~ı var ır. e-

bı:t~ından daha yü'ksekte çarlıston ı - şelerden görüyw ve karikatürize edip "ld" ·· ·· 
yıklı bir genç geçiyordu. , ne gu ururum. 

,ortaya koyuyoruz. - Karıkatürcüyü halk nasıl tanır? .. 
- Bunları gördün ya.. _ Karikatür güldürücü müdür? H k . bilm. '1- k t b ı d 

Gö d" ' "ld"' .. h d- .. d" .. - e~ esı em, 1.a a u un u -
- r um.. - Hem gu urur, em uşun urur, ğurn meclislerde kadınlar 'kari1catürcü 
- Dahası da vardır. Kocamusta:fa - .hem iğneler.. olduğumu duydukları zaman ekseri • 

paşalı Zehranın kızı sabrk Fatma, la - - Hazır ilaçların reklamlarını hatır- yetle benden uzak kaçarlar. 
hik Fadis .. Hani incecik incecik kaşlar; ıattın: Başağrısma da iyi, romatizma- _ Karikatürlerini yaparsın diy~ 
-···-················-····-···· .. •••••••••••• .. ••• ... ··- ,ya da iyi, mide bulantısına da iyi! mi? 
son sözlerini pek haklı buldum. _ Demek sen her işin lcarika tür ta - H ıL zıl · le · · , . . . · .. .. .. - ayır va arının resım rını ya· 

- Bızden ve garpten kimlerı sever- rafını gorursun d s· b" 1 · · d. n_ d'l · 
. . ? .. par a.. rz: oy esınız ıye Ken ı erı· 

sınız. - Evetı ·· t · · di ı 
Yah K r Ah t H · · · · ne gos erırım. . ye. 

- ya ema ın, ~~ a.~ımın . _Ne vakittenberi bu işi yaparsın? 
İM SET yazılarını zevkle okurum. Omer Sey - _ !Ben !karika'türcüler içinde ıen gen-

feddinin hikayelerini çok beğenirim. ciyim .. Fakat ben.de güldürme me -
Daha bir çok sevdiğim eserler vardır. rakı çocukken başlamıŞtı. lzmitte elektrik iş; 
Fakat hepsini hemen saymağa imkan · E . d ka .. resimle · . k b viln! ~ · ragoz rı yapar ve 
yoktur. Garp edebıyatından en ço e- b 1 it rdırn T.iyatro · d . 
ğendiğim eserler (Goethe) ninkiler - d~n .. artı 0t~8trodı g .• 0.rdu"gv·~ yaı.. gı er: 
d. onuş e ıya a um :uer şeyı 
ır. tekırarlardım. Eve misafir gelirdi. Ben 
- Hayatınızda acıklı hiç bir hadise onları saatlerce güldürürdüm .. 

yok mudur? , - Güldürmek kolay mıdır? 
- !! ... 

İzmit (Hususi) - Elektrik fabrikası 
şehrin ihtiyacını karşılayamamakta -
dır. Bunun için belediye kağıt İabrika
sından elektrik alarak şehrin ihtiyacını 
karşılamak istemiş, fakat fabrika he-
nüz müracaata cevap vermemiştir. 

- Gülünç? .. 
- !!. .. 
- Ya aşk hakkında ne düşünürsü -

nüz? Sevdiniz mi? 
Sadece gülümsedi. 
Onunla konuşmağa gittiğim zaman: 
- Söyliyecek bir şeyim yok ki ... 

Anketlerden yıları.m. 
Dediğini hatırladım. 

Söyliyecek bir şeyi varmış ki bu 'ka
dar konuştuk. Fakat yılgınlığı acaba 
niçindi? 

Artık cevaplarını pek kısa kesiyordu . 
En çok edebiyat ve terbiyeye ait eser
lerle uğraşıyormuş. Telif eserleri yok
muş. Tercüme için de gençliğe faydalı 
olan eselreri seçiyormuş. 

(Kölelikten ],u rtuluş) un temiz ve 
namuslu tercümesini okuyanlar onun 
buna bir çok kitaplar daha ilave etme
sini candan isterler. Halbuki Ayşe A
kıncı derslerinin çoklu mndan va va
kit bulamadığından acı acı şikayet et
ti. Bugün telif yazan da, tercüme ya -
pan da eneıjisini - 1htiyaç içinde ol -
duğu için - başka sahalarda harcaytp 
duruyor. Zekfüar da on binlerce kilo-
,\·atlık elektrik verebileceği halde boş 
yere akıp giden hatta ortalığı bataklik 
haline koyan çoşkun sularımız gibidir. 

Kadircan Kaflı 

Edremit ortamektefJi 
Riyaziye muallimliği 

Edremitte oturan okuyucuları -
mızın bir kaçından müşterek dmzalı 

bir mektup aldık. Mektubu gönde -
renler, Edremit orta mektebinde ço
cuıklarını okutan beş babadır. Di -
yorlar ki: 

- Çocuklarımızın beşi de orta 
meh-teptc okuyorlar. Fakat yazık ki 
mektebin riyaziye hocası gelmedi, 
halbuki 19 3 6- ı 9 3 7 ders yılının o r
tasına ,yaklaşıyoruz. Diğer orta mek
teplerde okuyanlar kitapların yan
sına geldikleri !halde, bizim çocuk
larımız -daha ki tabın baş tarafına 
başlı yam amışl ardır. 

Bilhassa mektebin üçüncü sınıfan
da okuyan çocuklar için ılaziyet da
ha dül)ündürücüdür. Bu y.ıl me;ı;un 

olacak olan bu çocuklar, liseye gir
dikleri zaman ne yapacaklar?. 

Bu arada son sınıf talebelerinin 
hemen hepsi fakir çocuklarıdır. 

Bunların bir çoğu leyli meccani li -
selere girmek için imtihan olmak 
meoburiyetindedırlar. 

iEğer daha bir kaç ay muallim ta
yin edilmezse bu talebelerin vazı • 
yeti büsbütün nazikileşecektir. Kıy.: 
metli Kültür Bakanımız Saffet Arı
kandan rica ediyoruz: Edremit orta 
mektebi riyaziye muallirnliğinin ta
yinini bir an evvel yaptırırsa, çocuk. 
Jarım1zı tahsilden geri kalmaktan 
kurtarmış olacak lardır.» 

()kuyucularımu;ın aorgulanna 
cevablar 

Kasabada M. F. Ertuğrul: 

- Şiirınizi güzel bulduk. Ancak 
manzum yazılar neşretmek muta -
dımız değı1dir. Bu şiiriniıi edebi 
mecmualardan birine gönder iniz. 

Unada M. İşk : 
Sarih adre:s inızi göndu ıniz, 

mektubunuzu nazarı dikkate aıa!un, 
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KEL FATMA!,, 

L Yüz tuvaleti Mevsımın modellerı modası bize de 
Bu mevsimde 

sirayet ederse ... 
kullanılacak 

kremler 
Bu mevsımde her şeyden evvel dü

şümilecek şey, güneş yanığından müm
kim olduğu kadar çabuk kurtulup, 
kendı rengınıze dönmektir. Çünkü ya
nık renk ancak ) azın parlak güneş al
tında güzel ıö unür. Bu mevs·m ne 
so uk gtineş, ne de ) aza nazaran ko -
yulaşan elbıse ren!klerıle uyuşamnz. 

1 - Cıldı bır an evvel beyazla tır
mak için bu me\'sırnde en fazla kulla
nılması lazım gelen krem temizleyıc:, 
yani Kold kremlerdir. Bunlardan her 
hangi iyi bir cinsini a~am ve sabcıh 
yüzünüzü yıkadıktan sonra bolca sü
rüp giyininciye ve yahut soyununcıya 
kadar yüzünüzde bırakınız. Sonra ince 
bir tülbentle sıliniz. 

2 - Yazın açık hava ve güne? cil -
dinızi yakar.ken ufak bazı çizgiler de 
yapmıştır. Bunları derhal izale etmez
:ıeniz zamanla yerleşip, derinleşirler. 
Bunun ıçın de tam yatarken yüzünüze 
yağlı bir krem süıımelisiniz. Ve gece
leyin yüzünüı.de bıraikmalısmız. Bu 
usul ayni zamanda, bu mevsimde fazla 
kullanmanız zaruri olan Kold kremin 
cildinizi kurulaştırmasına karşı gele
cek tedbirdir. 

Kadife ile /ört 
Karışık şapka 

Bu şapka siyah fötrle siyah kadife 
karıştırılarak yapı1mıştır. Kenarlar ve 
tepe siyah kadifedendir. Kadifelerin 
arası siyah fötrdür. Sol yana fantezi 
bir tüy konulmuştur. Kalot yuvarlak
tır. Kenarlar dar ve yukarıya kıvrık -
tır. 

MetJsimlllı 
Bir Truvakar 
MevsimF1• '(Üzel bir truvakar. Kol -

ıar reglandır. 

Üstten iki sıra di
kişle geçirilmiş 

Kol ağızları ha -
fifçe boldur. Ka
pak konulmam•ş. 
Dümdüz. Bütün 
ceket biraz boi -
dur. Belden iti -
haren dizlerin 
yukarısına kadar 
( 5 ) sıra geniş 
pasta yapılmış -
tır. Önde bu pas _ 
taların altlarma 
siyah astrakan -
dan dar birer 
band geçirilmiş -
tir. Arkada ve 
yanlarda band 
yoktur. Yuvar -
lak, kapalı yaka 
da astrakand:r. 
Önden yalnız giz
li bir çengelle 
tutturulmuş, a -
şağıya kadar hıç 

düğıme konulmamıştır. 
Beraber giyilen astrakan, şapkanın 

tepesinde tayyörün renginde ufak bir 
fi~onga vardır. Siyah çanta, siyah el -
dıvenler, siyahla karışık spor ay~kka
bılarla güzel gider. 

Manto, rob ve tayyör 

Bari oldu olacak yeni yılın birer yeni modası diye 
gerdanlara birer dizi pembe karides, alınlara da 

birer kırmızı horoz ibiği takılsa 

atmaları gibi ağzını yayarak garnsıi 
.gamsız bağırır: 

« Vaaak, vaaak, vaaak, vaaak!> 
Fena mı, o zaman da siz oı:ıı ceva, 

wrirsiniz: 
- Kaldır kafanı da şu dünyanın h• 

line bir bak! 

Hindi hiç te fena ve çirkin bir hay
van olmadığı için doğrusu bu modaya 
.ben de bayıldım. Fakat bence biçiıu, 
tavır, eda, iki tarafa kırıtarak ve ger- * •• 
~an kırarak yürüyüş cihetinden kaz, 
,hindiden daha hoş göründüğü için A- Amerikadaki hindi modası buraya dl 

Soldan birinci: Genç kızlar ve genç süslenmiş ufak kloş bir şapka, spor a- merikan kadınları yanlarında Hindi ye ~irayet edecek mi; yoksa burada h ndj 
ba anl .. d ık b rine birer tasmalı ve yularlı kazla do- yerine kaz, yahut ördek modası ç·kll' 

Y ar ıçın sa e ve ş ir rop, kı - yakkabılarla pek güzel gider. ca'k mı bilinmez. Şimdi bilinen birŞe1 
zıl beJ' 7.emin üzerine kahve rengi, ka- Sold ·· ·· ·· . G" 1 b' t .. G Jaşsalardı daha zarif kaçmaz mıydı? A- u an uçuncu .. uze ır ayyor. e- d' ecek . . k" b" 1 k' varsa o da başlarda taşınan tavuk~Ü) 

1. .. l'" k ılm . . ,ma ıy smız ı o zaman ırçot ı-
re ı yun u umaştan yap ıştır. Bü - ne karelı kumaştan. Fon koyu ren.t, şiler kendilerile (Kaz çobanı) diye a- modasıdır. 
yükçe yuvarlak yaka kendi kumaşın- kareler aç~ renk. Düğmeler ve eşarp lay ederlerdi. Ha kaz çobanı, ha hindi Eskiden tavuk tüyleri mangal ) d· 
dandır. Kollar düz, bileklerde sıkı bir okyu renkte. Bluz açık renk. Tay) ör .çobanı ... Bizde görmüyor musunuz, yol ,pazeliğinde kullanılırdı; şimdi kadıfl 
bilezik var. Korsaj ve etek arkada ta - düzdür. Geniş reverlerle, üstten konul- larda kazları da güdenler ayni insan- ,şapkalarının tacı vazifesini görüyurlcıl'• 
mamile düz ve vücuda göredir. Ön ya- muş büyük ceplerden başka bir süs Jar, hindileri de... Omuzlarda tilki, sansar postları, bd 
kadan itibaren belin biraz aşağısına ka- yok. Etek dardır. Yalnız önünde hır" , Eğer Avrupa ve Amerikanın birçok )arda t~vak, ho~z t~yleri;. ayakl~ 
dar iki plikaşe yapıı,...,, ... tır. cı-ntur" ve lik nl d 'k' b' modaları gibi bu hindi çobanlığı moda- yılan, timsah derılerı ... Barı oldu o 

..UUAJ ~ p aşe ve ya arın a verev ı ı ce ı · k · ı b · · d diY' 
düğmeler kahverengidir. var. Genç bayanlar için güzel bir spor ,sı bur~ya da ge~ecek. olursa artık siz ,gcaerd' ayenlaı aybı ~n ıdr~~ yenı mb o aksır deS. 

· · .seyredın pazar gunlerı ve geceleri Bey n r ırcr ızı pem e a 
Soldan ?kinci: Genç bayanlara mev- kıyafetıdll' al nla a da b' k h ·b· i ta· . .. .. .. .. .. oğlunun manzarasını! . ı r ırer ırm~zı oroz ı ı 

simlik spor manto .. Çok açık bej ren _ Soldan dorduncu: Spor tayyor. Go- • . jcılsa nasıl olur dersinız? 
g_inde karı.şık bir yünlü kumaştandır. ğüste ve kalçalarda üstten konulm:.ış Saglı sollu. yaya ~a~?ırımlarında p;.- Nasıl olacak, hele yedekte bir de bal>' 
Ön kruvaze, kollar düz, ornu?Jlar dar, ikişer cep. Düz kumaştan ufak, kloş, yasa eden bırçok kuçuk ve orta yaşlı hindi olursa görenler, iki sıralı alkı ar-

kol kapakları. Eteğin yalnız önünde ,bayanların yanl~rınd~ boyunlrı tasz:ıa lar: 
~~~u~-=~ı ~;aı~~Z:::n ;::; bir pli.kaşe. .lı. ve yularlı çeşü çeşıt, renk renk hın- . - Maşallah diyin a dostlar, deli Z bl 

Bu tayyör de.kareli kumaştandır. Fa- ddılerl.d 8?nr~~.tıhpkıı.~eybazıt dmeydanın- geçiyor! 
cep var. Düğmeler koyu renktedir. Ar- kat bu k 1 . ko k d" . a o ugu gıuı er ııı..oşe aşın a çamaşır 
kada bir roba, v~ aşag·ıya kadar ıkı' nun are erı yu ren te ır. l'yen· yahut gaz tenekesi içindem Düğmeler de koyu renkte. Açıklı ko- ' ı ı,d t k d k k .. 1 .. 

1~.ır, 
plikaşe var. Koyu renk bir kordela ile yul k l' b' 1 k .. arpa. arı sa an a ın er e turu tur-
~~~~~=~~~=~======u=,=a=r=e=ı=ı=r=e~~=r~p=a~~=~~~z~cl=cl=u-~ lliyemcil~ .. ~~~,~~~in~b-
Ak t ı t. 1 s· d ı· ,labalık bir zamanında artist Bedia, ya-

şam UV8 e 1 J il manto MO e ) ,hu~ Şaziye veya Hal~e sevgili ?inJ~-
Bu manto dıra ile kadife kar şt 1 _ .Ierıle geçerken oradakı kahvelerın hı-

ı ırı a o d baş d • kA rak yapılmıştır. rm en ım ışarıya ~zatan pışe ar 
Omuzlarda geniş ,Asım, yahu~ ıkavuklu Alı el çırparak şu 
ve büzgülü olan tekerlemeyı tutturuyorlar: 

kollarla arkanm •Kabaramazsın kel Fatma• 
ortasından eteğe •Annen güzel, sen çirkin!• 
kadar inen fisto 
oymalı parça sı -
yah kadifedendir. 
Geri kalan kı -
sımlar dıradır. 

Bütün beden vü
cuda yapışıktır. 

Sentürsüz oldu -
ğu halde bel yeri 
bellidir. Tilki de
risinden şal yaka 
konulmuştur. Ön 
tam ortada iki 
büyük düğme ile 
kapanmakta. 

Ve arkasından hindiler yavaş yavaş 
kabararak curcunayı koparıyorlar: 

- Gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu! 

Mübarek hayvanlar, ne de tuhaftır, 
birisi kabarıp ta gulu guluya başladı 
mı, hepsi onu taklide kalkar. Koca Bey 
oğlunun herhangi bir yerinde başlayan 
ufak bir gulu gulu, bakarsınız ki bir da 
,kiıka geçmeden beşyüzü, bini bulur ve 
böylelikle Beyoğlu bir anda yer yer 
Fatihteki Çarşamba pazarına döner. 
,Sonra bu kabarıp ~lu guluya başlayan 
.baba hindilerin içinden hiddetini yene
,meyip sağasola uçuşan mı.şunun bunun 

Bu modelden ,başlarına atlayıp şapkalarına konan mı, 
yeni bir manto ,hiddet ve telaşla şaşırıp .kümesi zanniy 
için olduğu gibi )e kendilerini tramvayların, otomobil-
demode olmuş es- .}erin içlerine atanlar mı istersiniz on-
ki bir mantonu - .lar da caba ! 
zu yenilemek için 0 . · d'l eı· k 
de istifade edebilirsiniz. Mantonuzun nun ıçın ı ey ım i Amerikanın 
renginde kadife ile kolları değiştiı ıp ,bu yeni hindi modası, başka modalar 
bu senenin modasına uyan bu kabarık gfüi buraya sirayet etmesin! 

Osman Cemal Kaygılı 

Merzifonda Muallimler 
kütüphanesi 

Merzifon (Hususi) - Merzifofl 
ilk tedrisat muallimleri her hafta rııll11 

tazaman toplanarak yeni müfred'' 
programının tatbikı etrafında göriİf • 
meler yapmaktadırlar. 

Merzifonda bulunan Muallim kii • 
tüphanesinin islahı için esaslı surette 
çalışılmaktadır. Kütüp'1ane ihtiysc:I 
tam değilse bile nisheten cevab vere ' 
cek bir halde muallimlerin istifadesiıı' 
ar~edilmiştir. -

Resimli zabıta 
.Hikayesinin 

hal şekli 

Şık bir akşam tuvaleti... Üstü, düğ
meli bir tünik şeklindedir. Düğmeler 
sarı yaldızlıdır. Sentür de ayni cinsten, 
sarı yaldızlıdır. Jüp kloş, kollar çok 
geniş ve kalkık. Yakanın kapalılı~ı ve 
vücudun sadeliği ile tezat yapan bu 
kollar elbiseye çok şıklık vermiştir. 
Güzel ve çok genç gösteren bir mo -
deldir. 

kollardan takar, ayni kadifeden dar Hindi, kaz değil ama, hani, ortaya ı 
bir bandı resimde gördüğünüz şekılcle yedekte birer ördek gezdirme modası 1 
arkaya geçirirseniz yepyeni ve son çıksa pek te fena olmaz. Çünkü ördeğin 1 

moda bir mantoya sahip olursunuz. Bu .hindi gibi ne iıkide bir kabarması, ne 1 
iş için (80) santim enindeki kadifeden ,de asık surat ile ~lu gulu gulu! diye 
bir metre almak kafidir. ortalığı velveleye vermesi vardır. Ör-

Otel henüz boyanmıştı. ( 1 nunıars; 
lı resimdeki cboyalıdır> levhasına dl t 
kat ediniz). Komi8er, gri elbiselı b 
adamın merdivenlerden aşağıya ati~ 
ya atılaya indiğini, ve merdiven :ı
boyamakla meşgul bir boyacıya de 1J 
rircesine çarptığını öğrenmişti. ( 8 rıt 
maralı resim) Binaenaleyh, konı e 

11 
Kontun sağ kolundaki boya leke 
nereden sürülmüş olduğunu k _ 
gecikmedi ( 12 numaralı resimde, t· 
nadan akseden gölgeye bakınız l · ı< ıe 
li su, kirli sabun, ve siyah lek ot 
dolu beyaz havlu ile, yere dök. rn Ô" 
kurum taneleri de minyatürler rı r· 
mineyi kirletmiş olduğunu anlat ' 0 

1_ 
du. Neti'nin bu vakadaki roli.ı. tel' 
de odayı kiralamak ve anahtarla 1 

Konta vermek olmuştu. 
Kadife şapka, dekolte ayakkabılarla dek, nihayet pek neşeye gelirse, tıpkı 

iyi bir takım olur. .kaygısız alayının vara yoğa kahkaha 
·---~ 
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(- " S on Posta,, nm resimli zabıta hikiıgeleri ]Alinin külihını Veliye 
__ M_i_n_y_a_t_iı-. r_l_e._r_i -k-i m __ ç_a_l_d_ı_?__ Velinin külihını Aliye 

Başkasının parasile saltanat süren 
beş parasız kaldı 

1 • Bir .ııah9:h~ a11;tilc-: ticareti yap~n Kuvil ve Rez müeııseseııine yakışıkJı, 
temız ııyınınış hır adam gelmış, Grand otelde oturan Mösyö Tornun 

2 tKapfıcıt, t:8n~~at·ı~Ücearı L Rza. Mister Torun odasını 
. . arı e ı. ruı ı .. acı yu,..,., çıkaralı: lrn ı ı aldı Ka ı 

ço:C meşhur ve kıymetli ilci minyatürü istettikini, satın alacağını söylemişti. 

Minyatörloriıı berbiri otnz bin lira değerinde idi. Yağlı bir müşteriye \'.at
tığına ıovinerek gözleri parlıyan antikacı, minyatürleri bizzat otele götürdü 
ve Mösyö Tornun odu1DJ 10rdu. 

~uz:zat Mıste~ Toru tar~fından açıldı. Minyatörle~ y sJm ~m:k 
ısteyen zengın genç boyle yar~ ~ıraşlı, yüzü 1Jabunlu bir halde 
karşısına çıktığından dolayı oznr diled" h" ı d 

1 le: 1 Ç 
ı. ıç o maz ı ama, 

nası sa uyuya a mıştı. « ole rica ederim siz şöyle buyuru-
nuz, oturunuz ben madama minyatörle · .. tü · d b' 
~aksın ,. dedi. rı gu reyım e ır 

3 • Antikacı Mister Rez, kapı 
aralığından Madam Tomu ya-

takta yatar birJ vaziyette ıörünce 
birn ~qınnalda beraber, minyatürleri 
Mister Torna verdi. O da yatak oda• 
sına girdi. 

4 • Mister. Rez oturduğ'u yerden. Mister Torun 
karısı ıle mırıldanarak konuştuklarını duydu 

Derken bulunduğu salonun lcapıııının lcilitlendiğinl 
hayretle işitti. Koridorda ayale ıesleri vardı, 

5 • Bütün kapılu lcilitli idi. Antikacı 
lı:oridoraru da çıkamadı. Bnııunla 

beraber yatak odasının lcaptaı açıktı. « Hiç 
olmazla icadın elimde ya !. • diye düşü. 
llerek içeriye daldı. 

, 
6 • Kadma seslendi. Cevap yoktu. 

Sarstı, g-ene olmadı. Birde ne 
görse betenireiniz r ... Re11me bakinız ! 
yatakta !yatan icadın filin detil, bir 
taş bebe.ı: idi, yortan bunun üzerine 
maharetle örtülmii~tü. 

7 Arıı:dan ~ir cevrek gecmer!en. antikacı 
. oolıse muracaat etti ve basından g-ecen

lerı anlattı. Adamm cehresini tariI ectemi
v~rdu. Cünkü herifin suratında sabun köoti
ı!u vardı. Bununla beraber alnının sağ tara
fmd,a bir ben gözüne curomıstı. Koınıser. 
~me vm ~lmavınız. Elimden ıı:eleni vaı.,aca
ıumıı dedı. 

8 Komiser, alnının sd tarafında böyle bir 
ben olan cıKonb isimli bir serseriyi ha

tırladı. Otelden odanın kısa boylu stşman 
bir adam tarafından tutulduğunu ve grl el
biseli birisinin de arka merdivenden dilser
cesine indiğini. hatta orada bulunan bir bo
vacı vı da vere vuvarlamasına ramak kalnus 
oldu~unu otelden öltrendi. 

... 

e) Komiser «Kont» un nerelerde dolaştığı
. nı. evinln yerini öm"endJ. Doğru oraya 

~ıttı, ve kapının zilini siddtele caldı. icerl
en bir takım ıtarlo sesler duydu. 

10iceri ava~ını atar atmaz mak
sada girişen komiser. cıKont 

dedi. cıkar .şu minvatürleri!9 
Kont soğukkanlılı~ını muhafaza 

ederek. <ıaravınız. haberim yok!» 
cevabını verdi. 

11 Komiser, do~ru banvo odasına ıtecu. ve 
Derken banyo odasından bir ses duyUldu. 

k ontla Neti minyatür hırsızlığından haberleri 
olmadığını ısra.rla iddia ettiler. Kontua ai

·11ndaki ben tam mimısile bir suç delili olamazdı. 
F'a·kat komiserin el:nde baska deliller de vardı. Kon 
tun otelle aJa•kasını pek b~uiz bir surette göstere· 
Cek emareler me\'cuttu. Minyatürlerin de nereda 
S"k' ıd • • anmış o. ugu kolaylıkla mey.dana çıkarılabi· 
. '"di. 

~ız minyatül'lerin nerede olduğunu bulabilir 
ı- .• 

sınız? Bulamazsanız 8 inci sayfaya bakımz! 

nes'eli nes'ell. cMaşallah NeU. dedi. Temız_ 
ilk mi? .... 

12 Komiser ilave etti : « Neti ile Kout. siz iki ahbap çı..vuşlar, gibi 
birbirinizden aynlnmauınız değil mi ? .. , Şimdi ıöyleyini2 bakayım. 

Minyatffrleri hangimiz meyde.na çıkaracalc, ııizleri ıni, yokaa ben mi ? • 

tüccar bugün 

L~ndra piyasasının pek iyi tanıdığı tüccar Payper bir yJl evve7'J 
milyonlarla oynuyor, bir hükiımdar gibi yaşıyordu. I< arada otomobilleri, 
denizde yatı va~dı. Her ay bütçesine 30 bin lira eğlence parası ayırırd~ 

Payper, uzun boylu, yakışıklı, par
lak abanoz saçlı o1gun bir adamdır. 
Londra piyasasının pek iyi tanıdığı bu 
adam, bir zamanlar milyonlarla oynar, 
karada otomobili, denizde yatı ile taç
sız bir hükümdar saltanatı sürerdi. Fa
kat bugün beş parasız kalmıştır. Ve es
kiden karınca gibi etrafına üşüşen, zi
yafetlerine konan ıbinlerce «iyigün» dos 
tunun kapılarını çalarak, iş istemekte
dir. Şimdi istediğini yapamamanın, e
mirlerini söktürememenin acılığını ta 
can evinden duyan Payper, şimdi, Lon 
dra iflas roahkem~sinin koridorlarında 
düşük omuzlarla dolaşmakta, cübbeli, 
kavuklu hakimlerden, avukatlardan me 
,det ummaktadır. 

Bu eski taçsız hükümdar hayatını 

şöyle anlatıyor : 
- Bugün be.ş param yok, bu muhak- t>ayper 

kak .. Lakin, siz de bilirsiniz ki, bundan .taklarıma yüı.ıde 1 S den verdiğim karı 
birkaç sene evvel benim yaşayışım ef· yüzde yedi buçuğa indirdim. 
,sanevi bir ya.şayıştı. 1932 ile 1934 se- . Bununla beraber gözüm kararmı:-;tı. 
nelerinde otomobil satışımın cirosu, Birşeyl'er yapmalı, planlar kurmalı, ya 
450 bin Türk lirası idi. İnanını~ bana, ki şayışıını, ya tiyle, otomQbiliyle, kaaınla 
bu işlerde bu işlerde bir tek kuruş bile rile bu şatafatlı yaşayışımı devam c.~tir 

,ilıenfaatim yoktu. Senede de 8 ila 1 O meliydim. Bir sabah ~ek defterini aç
bin İngiliz liralık masrafım oluyordu. tım. Bankada tam 22 Ingiliz lirası pa -
Büyük işler peşinde olduğum için, yük ~am vardı. Gay~t soğuk kanlılıkla 1 SOO 

.sek sosyetelerde görünme!k, kendimi Ingiliz liralık bır çek hazırladım. B:ın-
<>lduğumdan fazla zengin göstermek kaya dayadım. Ve en ufak bir itirazda 
.mecburiyetinde idim. Bazan iş icab1, bulunmadan parayı verdiler ... 
,müteaddit yerlerde odalar kiralar, sırf Zaten bütün oyunum bir blöften baş 
1
etrafa caka satmak için boşu boşuna ka birşey değildi. Dudaklarımda emin 
haftada 200 lira para verirdim. bir tebessüm taşıyarak bin türlü işlere 

, , Londra yüksek sosyetesinin icapları- giriştim. Otelden otele, klüpten klübe 
na uymak için de ıbir yat satın almıştım. mekik dokuyarak yeni yeni müşteriler 

,Hafta sonlarında gene bazı müşterileri avladım. Lakin güneşin karşısında kar 
,kafese koymak için, Tanrının günü li- dayanır mı? ... 
manda demirli bulunan bu yatımla te- Vur patlasın, çal oynasın filemi uzun 
,nezzühler tertip ediyordum. Eh.. Bir- sürmedi. Bir gün geldi ki alacaklılar 
,ço'k yerlere yayan da gidemezdim ya!.. beni sıkıştırdı. Paralarını veremedim. 
~mı~ için de en pahalı otomobillerden Ve sonunda hapse girdim ... Müflis biı 
,bırnı aldı~. ~anınla evlendiğimin haf- ,tüccar olarak hapisten çıktığım zaman 
t~ı, 30 ~~n lı~ay~ sa~ın aldığım köş - ,ce~imde tek bir kuruşum yoiktu... Bu 
kumde mu.şterılerıme ner hafta kokteyl gün de parasızım ... Ve kendimi CTecin-
partileri veriyor; öğle veya akşam zi- direcek bir iş arıyorum. 

0 

~ 
,yafetleri çelkiyordum. Bu ziyafetler ba 1 
na, her seferinde 600 liraya patııyor- nebolu Halkevi 
,du .. Bütçemde «Z€vk ve safa• faslına f aafiyef e geçiyor 
10 bin lira ayırımıştım. İ 

nebolu (Hususi) - Vali Avni Do 
, Günlük programımı şöyle çizmiştim: 

Saıbahleyin saat 8 buçuktan, ertesi ~~n .spora ehemmiyet ver~.ekte, b~ İ{ 
,günün öğleden sonrası üçüne kadar a ı~ın ıcab eden yardım ve muzaheretı e 
,zıhcınemle Savoy oteli Beııkley ve 'ı: _ sırg~memektedir. :V~Hnin verdiği di · 
,tasyonlar arasında mekik dokurdum. rektıflerle Halkevının spor şubesi ha· 
, Bugün ise kokoz mu ıkokozum .. Ka • rekete getirilmiştir. lnebolu Halkevi· 
,dınların vefasızlığına karınım benden nin diğer şulbeleri de harekete geçmeğ(I 
,ayrılması misal teşkil etti. Onlar ancak hazır bulunmaktadır. Evin temsil şu· 
,paranın sevgilisi, paranın aşıkıdırlar. besi,nin şimdiye kadar verdiği temsilleı 
,Bugün bir müflisim. Bunun için de ka- milli bayramlarda okul talebelerinin 

r~dan ayrıyım... verdiği temsillerden ileri gitmiyor, ede· 
ı . Işe başladı~ın:. zaman 26 yaşında i- biyat şubesi canlılık gösteremiyor, 
,dim. Otomobılcılı'k yapıyordum. Yazı- köycülük şubesi kurulusundaki gaye• 
,haneden de, oturduğum yerden otomo b • ·· ı.. ı i y ı 
,bil satabilirim diye düşÜndüm ~e meş- Y.~. ır ~ur .u u ~ş~~~~~r u.d anız m~: 
,her açmaktansa müteaddit yerlerde ya dsı.) şbu edsı yektıştır il~gı .ve. e~am ettm 
,zıhaneler kurdum. ıgı an o ta ımı e, ıçtımaı muave ~ 

PlIDııın şöyle i'di : net şubesi de tedris zamanlarında yok .. 
, Yeni veya kullanılmış otomobiller s~l talebele~i hi~~ye et~ek suretile 
,isteyen müşteriler buluyordum. Her is- hır mevcudıyet gosterebilıyorlardı. 
,teğe karşı yetişecek kadar sermayem Vali Avni Doğanın spor şubesini 
yoktu. Onun i9in mahdut mikdarda sa- olduğu gibi diğer şubeleri de harekete 
tışlar yapıyordum. Tiyatro aleminde getireceğinde şüphe yoktur. Bu İnebo
çok tanıdıklarım vardı. Borçla para al· Iu gençliği için büyük bir mazhariyet 
maya başladım. Ek6eriya, üç haftalık olacak, bilhassa köycülük şubesinin di
,bir bor~ için yüzde on beş faiz veriyor- ğer H alkevleri köycülük şubelerini 
dum. Bırçok tanınmış şahsiyetlerden örnek ittihaz ederek çalısması köylü 
para aldım. Arkadaşlarım beni arkadaş · : · ı· f d l '· l ~ı ~ . ıçın verım ı ve ay a ı netıce er cıogu • 
!arına tanıttılar. Işletecek parası olan racaktır. S. A. 
bana koşuyor; bittabi kasama havadan 
para yağıyordu. Ben de Alinin külahını 
Veliye, Velinin külahını Aliye giyd'.ri
yordum. Artık klüplerde ismim çıkmış 
tı. En büyük eğlenceler, kumar parti
lerinin başında muhakkak ben bulu-
nuyordum. Bulunmalıydım. Yoksa ta
dı çıkmaz, zevkine varılmazdı. 

Lakin her çıkışın bir inişi vardır. Ne 
doğru söz değil mi? ... 

Gelsin ~arap, gelsin kumar derken, 
bir de baktım ki ipin ucunu kaçırm:
şım ... 1934 yılında karım azalınca, or-

Karamanda köy bürosu 
Karaman (Hususi) Karaman 

C. H. P. si İlyön Kurul merkezinde köy 
lülerin derdlerini clinlemek, isteklerini 
yerine getirmek, fakir ve kimsesizlere 
muavenette bulunmak ve her türlü 

yardımlarına koşmak, köylü kalkın -
malarını temin etmek maksadi!e bir 
Köycülük Şubesi meydana ge ; ilmiş
tir. Şube azaları faaliyetlerine başla -
mışlardır. 



bir rıetic.e Beş haftanın blônçosu 

G 1. b I k Futbo da geri ka ışımızıo 
enç stan o spor eşı taşı sebeplerinden dört ·tanesi 

az dalıa yeniyordu 

Beklenmigen 

:Lik maçlannm beşinci haıftası İstan- • 
busporun muvaffakıyatli bir oyunile 

kapandı Bir hatta 
8etikta9 O evvel Beykoza bü 

'tir:az elmek., genç /u'tbo'l.cul anı 
ognama'k, sdhayz ter.ketmek, 

'kabiliyetine g.üvenerneme1kten 

denememek, /kırıcı 

endi llcurvvet ve 
ileri gefmez mi? 

:Milli ilk .Şampjyonasının b~inci haf- idarecinin bütün enerjisini de söndil
'tası dün bitti. Şimdi bu lik ıbaş,azınıcın- rür. Alkışa ve takdire kanıksadığı :hal
da yapılan i1!iraızlan düşünüyorum da: de, mazisinin parlaık günlerini hatırla-Is. Spor O 1 yük bir farkla 

mağlup olan genç 
İstanbulsporun muhakkak ınağlübiyeti 
beklenirken iBeşiktaşla berabere kcı.1-
masını belki bir sürpriz sayacaklardır. 

Halbukı genç İstanbulspor takımının 
ihth ar \'e gitgide kötüleşen Beşiktaş 
kar ında aldığı netice '.tabiidir. :Bu 
maç, takımına genç elemanlar alıp e
saslı b r değişili:.ik yapmak fikrinde o
la:n idarecilerle, eSk.i şo1ıret1eri, günden 
güne berbat oynamalarına rağmen, mu 
hafazada inat eden idarecilerden han
gisinin daha haklı ve daba rnüsbeı. iş 

- Küçük takını1ar büyük tııkım gc- yarak bugünkü muvaffakıyeisizliğinin 
çinen'lerden niçin korkMar? diyorum. verdiği bir bod,gfunlıikla büsbütün ida· 

Dün bir defa daha anladım ki bizim reye gelmez bir karakter peydablay311 
taknnlar ara~ında muaY.yen bir klas :far ;n~ur futbolcu takınıı için bir yük o· 
kı ydk. Biroe futbol tekn~kle değil, şans Jur. 
la oynanıyor. Fencrbahçe en kuvvetli Bencıe futbolde bunun için kadro aksa· 
hasmına bir hafta evvel iki go yapa- .maya başlayınca merhametsiz hareket 
rak galip getdiği halde likin en sonun- ederek genç elamanları cesaret ve sn· 
cu takımı Süleymaniyeyi gene ayni ne- bırla deneyen idareci haklıdır. 
tice ile yenebiliyor. * 

yaptığını açl'kça isbat etti 
Beşiktaş ta"kımı di.in sahayı acı bir 

mağlubiyetle terketmediyse bunun bü 
tün şerefi sade ve sade genç ve !bilgili 

İstanbulspor, Beykoz maçını f ecı bir . Futbol sahalarımızda oyuncunun haS 
netice He bitirdiği halde Beşilctaşın ö- mına hüıunet ettiğini de görmek ıste· 
nünde enfes .bir oyun tu'tturuy.or. riz. Gülleci İrfanın İngiltere spor ruhl.1 
Şu halde Istanbulda Milli like ~ire- hakkında yazıp Son Posta sütunlarIJl· 

Galatasaray - rAııaaoiu ;maçmtla Ailanv .. u Jatlecisinin 'bir kurtarışı cek 4 ta.kını arasında bir 1stanbuLc;por, da neşrettiğimiz bir makalesi bizim i· 
lunan Ga1atasarayın kolaylıkla -mağlup te olduğu halde Beykoz zaman zaman bir '.I'opkapı, bir ~p te görffililırrr.i~iz çin, büyük ibret dersleri sa!klıyor. 
edecegi takımlar karşısında galibiyet tehlikeli hücumlar y~aTaok: oyuna ha- demek. Şu halde milli like itiraz ne- Karşısında'ltine kıasden tekme atan• 
isin çe"klliği sıkıntı hakikaten 'tahammül kim bile ohnuştu . .Büyük bir enerji iar- dendi? arkadan insafsız ve .nizamsız yükleıüş· kalecisi Mehmet Aliye aittir. 

İstanbulspora gelince ba.şta sol açık 
Reşat olduğu hru.de bütün takım kasdi 
tekmeler, kasdi f.avüTierle ~k Aciz ve 
çdk zavallı bir hale düşen Beşik.taş ta
kınıı karşısında enerjik, aürüst ve :kuv 

edilir manzara değildir. file geçen bu devrede Beykoz beraber- * ler yapan, futbol "kaideleri hilafına g,01 

lfie yakın.fırsat kaçırdı. Futbol :idarec'ilerimiz arasında öte - atmağa heveslenen oyuncularnnız, 'h'Ç 

vetli bir oyun çikardı. 
Hakem Şazi Tezcan oyunu çok jyi j

dare etti. 

Topkapı hakim bir oyun 
çıkardı 

.:Doksan da.kikahk: eyun esnasında 
rhilafsız on golden fazla sayı farkı yaka-
3~an bir hücı.mı hattmın bin .müşkü
lat içinde ü_ç ogl ~apabilmesi rbuuun i
çin adeta çırJ>ınması, takımda aranan 
ahengin henüz :recini ıbulmaınış olma
dığını göste11ir. 

iGalatasaraym dünkü maçta artık ta 
mamile gözümüze bataıı boztlk bir ta-

E3ki kıymeıtli futbolcüi~imizden Re- ra'fı da, oyunculann maçların '!§ekil ve 
fik Omıanın .Çaiıştır.dığı Topkapl -takı- lkıyrnetine göre işi sikı ve gevşek 'tut

Top kapı 
Eyüp 

8 
:1 

mı bakim ve mü- ma1crrıdır. Her karşrlaşmaaa mutlaka 
..essir bir oyundan mağlfıp edecelCleri hissi altında bulu
sonra likte ileri nan oyuncular, her rakip -tıkımı bir 
takımlarımızla ay :parça zayıf~ gördük1~ri i_ç~dir 'ki işe la 

ni derecede bulunan kuvvetli .rakibi E- kayrt ·ve abtkasız bır -şe'kılde baş1ıyor
yilbü 6 - 1 yendi. Eyüp takımından bir lar. 
oyuncu, galiba arkadaşlarına hiddellc- Karşı tarafta bu durgulnk ve .istiğna
nerek sahay.ı terk-etiti. Bu suretJe bir dan büyük bir cesaret alarak şahlandı
sporcu için en kötü harekeli y.apmış ol- lar mı, artık .işin yoksa iyi bir netice 
du. Mağlfı:biyeti sportmence kabul et- alacağım diye uğra§ dur. 
miycn Eyüplüler oyunu çok sert 'bir şek 
le saktula:r. Hakem iki Eyüplü oyuntu 
yu sahadan dışar.ı ıç.ıkarmak mecbun
yetinde kaldı. 

Fakat Topkapının bu galibiyeti 'Eytl
ıbün 6 kişi ile oynamasından -değildir. 
Çünkü birinci haftaymda tamam olan 
Eyüp takmuna J sayı yapmış bulunu
yorlardı. Ha.kam Sadi Karsan oyunu ivi 
idare etti. w 

Topkapı genç kadrosile ve usta mu
cıllimlerile çalışmalarına ıde•.am ederse 
birinci' sınıf bir tabın ha!i!le geleoe'k
tir. 

Galatasaray hücum hath 
ahengini kaybetti 

Go.latasaray dün y&ptığı maç.ta gene 
hatırı sayıfacak kadar bozuk ve o nis-

bette .sı1cıcı bir o-
Q. 15•~ 3 yun oynadı. .Bti-
Anedohl 't tün hatlarında ay 

rı ayrı !knymetleri 
ıtllan oyuncuları bir ar.aya toplamtş lbu-

Bu garip haleti ru!hiye '.hemen hemen 
büyük -:takmı'lann dıepcillıin :ezeli bir has 
taiığıdır~ 

NiteKim dünkü Ga1a'tasaray - Ana
dolu ması fufuo1 zev.ki itfüarile akıl al
mıyacaK '.kCldar tatsız ve durgun olmuş, 
ilk devrede biıri Necdeıt, biri de Bülent 
tarafından iki gol yapan Galatasaray 
ıkinci devrede 1'ir gol yemiş, Gündüz 
'Vasıtasile bir go1 ôaha yapara'k bu maçı 
1 - ~ 'kazanabilmiştir.. 

Sert ıre kırıcı bir maç 
Haftamn en 1heyecıari1ı oyunu olan 

Güneş - Bejkoz arasındaki müsabaka 

' GBne' 
Beykoz 

4 
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Güneşin ilk saıü
yelerde attığı bi
rinci ve birkaç da 
IJdka sonra yaptı

ği ikinci "Sayıdan sonra maçın şe1dini ve 
ıreng'ini-değiştiıdi. Neticesi üzerinde bir 
sürü lhesaplaor yapılan lbu maç Güneşin 
oyun 'başında yaptığı iki gole ra2'men 
llciınseyi aılda'tınamlŞ', mağlup va;iyet-

Güneş • Bey koz maçında . 

'İkinci devrede Beykoz takımı şayanı denberi bir, genç oyuncular denemP.k, olmazsa hasımlannın da .ayni spor ıne· 
bir de eski iiStatlardan §aŞ?Damak no'k- ticesini :i.st:ı1ısale uğrn~n kardeş'lel'İ 

hayret bir gayret göstermek suret.ile ·· :inde -Y-tainazarı uzer· münakaşalar ~apı- ,olduklanm bir düşünse1er. 
hakimiyeti ele aldı. Onlar bir mağliıp lır. Su mesele, sade bizim memleketi- * 
takım gibi d~ğil, birkaç.go.l a.1mış galip mi.zde deği~ Avrupanın futbol üstadı . Dünkü maçlardan biı'inde ı::imdiye 
bir :takım gibi ,_çalı§ıyndardı. Güıı~·n ıı sayılan memleketler.inde de .mevcuttur. ,kadar hiç .rastlamadığım hir hA.diseye 
hker ı.büchmnunbuludm~tafzamttbir ~ste~~adlde Bence ihtiyarlar mı, gençler mi? Me- daha .şahit oldum iBir oyuncu, gali· 

esen, er ugu ıma an ı ır e 1 . - · · t 
ed 

...ıı. h" B ,.~'im t k se esı mevzuu bahsoldugu zaman artık ba arkadaşlarına kızaralk sahadan çık ı, 
ertm. uctml yapan eJın.vZ a uru ihtiyarı ı----- b lam 1 d k ' ,0 d \.. d Idll 

d:~~-.. ~ ..... H h:~'- ;;.1A ld ar..a~y-a aş ış ar eme gitti . .ıgir ~rcu sa e ıiçi . .uav.a JıJe o 
ı.u.m.u o, ..u&.U.e wı.ı.uen .maO'"up o u . . ,. .. ., 

...l- :L<il' .~..:ı.. • .. •· •· ünd' ır. :nilmuş lbir meşın !Paırçasına teikme ........ 
~.usu ır. ı..u«A~ guzu on e y~ı- cŞ hald t redd"ts" 1 · d ' • 
lan hir sürü hataları görmemesi .kim ne u :n '--droe, e Jı u uz, genl ç ~rı 1~- adam değil, aymi ;za,rrumda ve herşe~ -

neme~ - yu emen genç eştırme L ,den evvel, kafasını ve sinirlerini iyi 11· 
Bu bellki bir a§ırı cesaret işidir. Bu ,leten bir delikanbchr . 

suretle bellti ilk zamanlarda bir.takım Böyle !bir insanın herhangi sebepl• 
:fena neticeler, mağlubiyetler, beraber ,olursa olsun kendi kendine ayni fot· 
li.kler alınır. Fıikat eld~i kadro istik- µıayı taşıyan on arkadaşım arGcada bı· 
bal için dalına parlak ümitler taşır. Ya- ;rakarak sa.'hadan çıkması evvela sp01 

nnı iyi çaJ.ıştırı'.lrlığı taıkrliroe yüzde yüz terl>iye;inin noksanlığına, sonra da si· 
1 garantidi~. . .. ,nirler.inin sağl'alll olmadığına deWJe! 
, 'Halbuki eski şohrcetlere saplanmak.,, ,eder. Bu da bir sporcu için iyi bir 'Dl>-. 
1 gitgide kötüleşen bir takımla uğra§Tilak olamaz. K. Tahir 

~~iil 1 bu kadaır ezilmedi. iLilde en son vaziyet kem sahayı terketti. Saha komiseri ~ 
ka<rıŞtı. Yan hake:rni Sait tekrar ıişbll" 
şına geldi. 

~ l 1 J te olan Hilal takı-l Vefa 10 mı bu Jıaf.t.a yap-
::~~.:ft'Jtı 1 Hllll • tığı maçta büyük 

j - bir sarsıntı geçir- Kasımpaşaiılar galip 

. terse desin affedilir hir ~ değildir. 

JHer hücurıilan tehlikeli tbir şekil ala
< .ağı, her şüt atacak.lan "WZiyet bera
henliği temin edeceği bir sırada kırıcı 
l>ir müdafaa si.stemi yüzünden yanda 
kalan Beylkoz hücum1an dün ıhakemin 
haialarınn kurban gitmeseydi, maçın 
şelcli kalay1ık1a değişmiş olacaktı. li'a
vül atmaktan yorulan Beylkoilular ızıa
stl 'brr 'fırsat !buldular da bir gol w.aptı
lar, hala hayret ediyorum. 

Oyunun sonlarına doğru Güne~ ka
lesi önünde -az ka1sın bir kavga çıktyor 
du. Fakat buna mukabil hakem de bü
tün bu hareketleri lakay'dane seyret
mekten baŞka irşey yapmadı. 

Oyun kırıcı bir şekilde devam eder
ken .Rebii üçüncü, :Rasim de yakaladı
ğı lbır :fırsat.la dördüncü golü yaptı Maç 
tan evvel ıbüyük bir a-e!klfun yaprlmış 
olan Rasimi !Par.iSten döndükten sonra 
terakki ~ görmek ~yle dursun, es
ki oyunumı bile !kaybetmiş o'larak gör
dük. Binkaç güne :kadar Ankaray:a gi
decek dlan Ahmet Adem de İstanbul
daı1d son maçını iyi idare edemedi. 

Vefa gol peşinde koşuyor 
Hilal büyük takımlar karşısında bile 

mak suretile Vefa takımı karşısında a- dtı 
deta ezildi. O_yunun birinci devresinde Kasımpaşa - Feneryılmaz maçı 
Vefa on dakiıka içinde hakimiyeti ele al ocXlc heyecanlı oldu. Genç oyuncuıar" 
dı. Hilfillı1er oyunu açarak Vefaya teh- dan mür.ekkep o-

Ka.lmp... 1 lan bu :~-: ~-""'ıfll 
liıkeli hücumlar yapmaya başladılar. -r- uu ~ 
Vefalılar bu tehlikeleri biriıbiri ardınft Fener~almaz O müsabakanın SO; 
5 kornerle geçi§tizdiler. Budların an- •. nuna. kadar ene . 
cak birinde gdl tclılikesi göründü. Bu 3ik ve atak oynadılar. Netıcede KasııJl 
sikışmalardan sonra Vefa açıldı. Vefa- ,:pa§alılar 1 - O galip geldiler. 

il.ılar her iki devrede de beşer gol att.J- Kır ko~uları 
lar. Hilfı'lliler buna ancak iki sayı ile V 

mukabele edebildiler. Ve oyun bu su
retle bitti. 

SüJeymaniye Fenerin kar
şısında çok güzel oynadı 

Oyun başlar baş1aımaz Süle)'lIUlniye
yi 5 haf, 3 muhacimle oynar gibi gör-

1 

dük. :Bu suretle 
F .. erbllhç• 2 başlayan oyun ay 
SUleymanlr•O ni hızla devam et 

ti. Süleymaniye ı
yi bir müdafaa yaparak gol yememek 
için çalışıyordu. !Birinci devrenin orto.
larına doğru Ali Rıza takımına bir gol 
kazandırdı. Fakat Feneııliler bir türlü 
sayı adedini yUkseltemiyorlardı. Bu a
rada hakemin verdiği bir penaltıyı 
Mehmet Reşat dışarı a!ttı.. Oyun her ne 
kadar Süleymaniye nısıf sahasında oy 
nanıyorsa da bir türlü gol olmuyordu. 
Bu sırada Naci güzel bir akın yaptı. 
Bunu Ruhi penaltı ile kesti Topu Esat 
aldı. Bu da kalenin üstünden gitti. Esa
dın güzel blr şiitü olmasaydı, oyun 1-0 
Fener.in üstünlüğü ile bitecekti. Bu sı
rada bir hadise oldu. Hakem görmediği 
bir ofsaydı gösteren yan hakemin elin 
den bayrağı aıldı. Yere attı. Yan ha-

İs'taı:ııhul Atletıizm Ajanlığından: 
1 - Mevsimin il'k kır koşusu, 6/ı:/ 

1936 günü saıbahı saat 1 O da ŞiŞli, 'f.ılğ' 
la haımanlan yolu üzerinde beş !ldlO' 
metre olarak yapılacaktır. . 

2 - Klüpler müsabakaya üçer kiŞ1" 
1ik tailamlarla iŞtirak edeceklerdir· 

3 - Klüpler, atle'tlerin listesini 'f 
if" 

12/il936 Cuma akşamına kadar BeY?ı:ıe 
l'u Ha'ltkevindeıki rnıntaka merkezı!l 
:gönıdermiş bulunmalıdırlar. ~ 

_. - Müsabaka sabahı atletler, sıı9p 
9 da ŞiŞli tramvay deposu önünde to 
ianacaklaırdır. 

Maçlar niçin geç kalıyor? 
Halkam K.omi~i B~kanlığından: (lfl 
Bazı starllarda lik müsabakalBTl ıl . 

~ l" 
edilen saatlerden daha geç başladıgı r. 
~n son maçlar karanlığa kaiınaktDd1.ı 
Istanbul Futbol Ajanlığı ile !konlıteııı1 .. 
arasındaki mutab~ata dayanarak hıı t .. 
kem'lere maçları tam vaktinde baŞl9 
malan tebliğ edilmiştir. 

Lik 1 · ti · · tad dl" , maç arının ın zamı ıçın s .(11" 

rektörleri, saha kom.iserıleri ve hat~~ 
lerin bu noktaya büyük eheırırrı1> 
vermeleri rica olunur. 



• 

"Son· Posta,, ya 
Karşı sevgi 
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Ankarada dünkü 
lik maçları 



12 Sayfa 

Hem orucu bozdurmuş 
hem de paltoyu çalmış 

Nurosmaniye avlusunda bir adamın paltosunu çaJan 
sabıkalı 4,5 ay hapse mahkum edildi 

Geçen akşam . iftardan biraz evv~l tcını.n k~mşusu belediye mühendisi İb
Kenan isminde hır adam Nuruosmanı· rahımdır. 
ye camiinin avlusunda abdest alırken Davacı şikayetini şu şekilde anlattı: 
yanına sabıkalı Tevfik sokulmuş ve - Dün sabah komşum İbrahim ba-
telaşla: na evimin kapısı önünde hakaret etti. 

- Yahu burada hala ne arıyorsun? Buna da sebep evin bahçesindeki tah
Ezan okundu, namaz k.Jlınıyor, demiş- taperdeye keserle vuruşumdur. 
· Hakim sordu: tır. 

Oruç sersemliğile Kenan bu söze - Vak'a saat kaçta oluyor? 
derhal inanmış ve musluktan aldığı bir - Saat 8 de. 
avuç su ile orucunu bozmuş, hemen - Niçin keserle tahtaperdeye vuru• 
abdestini bitirmiş ve orada asılı duran yorsunt.ız~ 
paltosunu unutarak camie koşmuş - - Sökmek istiyordum. 
tur. Hakim suçluya söz verdi. Suçlu 

Sabıkalı Tevfik, paltoyu cebinden kendisini şu şekilde müdafaa etti: 
çıkardığı geniş bir mendile sarmış, ve - Bu zatın bahçesinde bir ahırı 
yola düzülmüştür. Fakat çok geçme • vardı. Fakat pek fena kokular neşret· 
den yolda sivil komiser Ömer Osmana tiği için belediyeye şikayet ettim. A· 
rastgelmiştir. hır sıhhi şeraiti haiz olmadığı için be· 

Komiser Osman, T ev fiğin telaşla lediyece yıktırılmasına karar verildi. 
1ıittiğini görünce: Bu zat ahırın her gün bir tahtasını sök-

- Hayrola, nereye böyle, diye laf mek suretile tam 2 ayda yıktı. Bu da 
atmıştır. Tevfik soğuk kanlılık gös • yetmiyormuş gibi bana olan husumeti 
termeğe çalışarak: dolayısile her sabah muntazaman 6 dan 

- Eve gidiyorum. İki haftadır hem· 8 ze kadar bahçesindeki tahtaperdele
tirede misafirim, cevabını vermiş, fa- ri tamir eder. Gürültüden sabah uyku. 
kat komiser: su uyumağa imkan yoktur. 

- Nedir o bohçanın içindekiler} di- Dün sabah da bermutad gürültüye 
ye sorunca foyası meydana çıkmış - başladı. Çocuğum Nihadı gönderdim. 
tır. Gürültü yapmamasını rica ettim. Ço· 

Komiser Osman sabıkalı T ev fiği cuğumun suratına tükürmüş. Ben ken-
Clerhal karakola götürmüştür. dis~e bu hareketin doğru olmadığını 

Bu esnada akşam namazını bitire;. söyledim. Hakaret etmedim. 

Kenan birdenbire üşümeğe başla'mış Şahitler dinlendi. Neticede suç sa
ve paltosunu hatırlamıştır. Paltoyu dı- bit olmadığından İbrahimin beraetine 
farda unuttuğu aklına gelince: ve davacının muhakeme masraflarını 

- Paltom 1 Paltom 1 diye dışarıya vermesine karar verildi. Keırar tefhim 
fırlamış fakat paltonun yerinde yeller olunduktan sonra davacı: 
estiğini görmüştür. Derhal karakola ko- _ Tekrar dava açabilir miyim bay 
tan Kenan orada bir masa üzerinde hakim} 
paltosunu görünce: 
hemen paltoya sarılmış: 

- Paltom! diye çocuk gibi haykır· 
rnıştır. 

Hadisenin muhakemesi 1 inci ceza
da yapılmış, suç sabit olduğundan sa
bıkalı Tevfik •J.5 ay hapse mahkum e· 
dilmiştir. 

Diye sordu. Hakim: 
- Temyiz edebilirsin. Tekrar da-

va açamazsın, dedi. 

Bunun üzerine davacı: - Mahke
meyi dava etsem olur mu? dedi. 

Bu söz herkesi güldürdü 

Arnavutlukta bayram 

SON POSTA 

Cihangirde 
Mühim 
Bir soygunculuk 

lkincitetrin 30 

Yunan Kralı Yavuzda 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ive bu ziyaret rnünasebetile Atinaya 

lerimizin .~eçece~leri caddelerde bekli- gelmiş ~lup b~l~a ~a~ır bulu~~~ mat· 
yerek mutemadıyen alkışlamışlardır. buat mumessıllerımız ıle de gorutcrek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Herkesin ağzından «yaşasın Türkiye, iltifat etmişlerdir. 
Cihangirde İlyas Çelebi sdkağmda yaşasın Atatürk» sesleri işitiliyordu. Elçilikte Ziyafet 

19 numaralı itki katlı ah.cıap bir ev var- Kral Amiral Şükrü Okan'ı Filomuzun burada bulunması mü· 
dır. Bu evde Kabataş.ta odun ticaretile Kabul Etti. nasebetile bu gece elçimiz tarafından 
meşgul orta yaşlı Mustafa adında bir Atina 29 {Sureti mahsusada giden verilen ziyafette General Metakaa.a ve 
zat 40 yaşlarında kadın bir hizmetçi ıle arkadaşımızdan telefonla) - İki gün- yüksek ordu donanma ~ey' eti hazır 
beraber oturmaktadır. denberi dost Yunanistanın misafiri bu· bulunmuşlardır. 

Geçen aıkşam, odun tüccarı Mustafa, 
iftarını etmek üzere saat beşe doğru e- lunan filomuz Amiralı Şükrü Okan i.. Ziyafet esnasında Yavuzun orkes· 
\'İne gelmiştir. Bermutat kapısını çal- le kor Amiralımız bugün Kral trası muhtelif parçalar çalmıf asker 
h1ış, sakin adımlarla içeri girer girmez Jorj tarafından kabul edilmıştir. san'atkarlarımızın muvaffakiycti tak· 
ani olarak üç kişinin birden hücumuna Kabul merasiminde burada elçimiz dir edilmiştir. 
maruz kalmıştır. Bir an içinde neye uğ- Ruşen Eşref de beraber idi. Majeste Ziyafetten sonra Yunan rı· 
radığını tayin edemiyen oduncu bağır- Kral Amiral elbisesini labis olduğu calinden mürekkep ve Yüksek 
maya vakit bulmadan mütearrızlar ta~ halde denizcilerimizi kabul etmiş ve Atina sosyetesine mensup dört 
rafından kıskıvrak bağ1a~ır. büyük iltifatta bulunmufhır. yüz kişilik bir balo verilmiştir. 

Yüz üstü yatırılan tüccara ilk hitap Kral bugün donanmayı ziyaret Zabitlerimiz yüksek zerafet ve eempa"' 

şu olmuştun edecek ti ile Atina sosyetesi üzerinde çok de· 
- Paranın yerini söyle!. Kral yarın donanmamızı ziyaret e- rin bir tesir bırakmışlardır. 
Mustafa inliyerek şu üe\•abı venni~- decektir. Majesteye fevkalade mera· General Metakau'ın Nutb 

tir: 
_ Bende para yok iti göster~yim. sim yapılacaktır. Atina 29 - Atina ajansı bildiri· 
Bu cevap üzerine haydutla.ııdan biri Bu haber bütün Atina mahfelle- yor: 

bıçağını çekerek oduncuyu ölümle teh- rinde büyük alaka uyandırmıştır. Filo- Dün gece Başbakan tarafından 
dide başlamıştır. Bu vaziyet karşı- muza şimdiye kadar Yunan sularını zi· Türk Amiralı Şükrü Okan terefine 
smda mukavemetin fa~sız olduğunu yaret eden filolara kartı gösterilen a- verilen ziyafette B. Metaksaı nutkun· 
kestiren Mustafa derhaJ. cebinden çı- !akadan bambaşka ve çok yüksek ya- da ezcümle demiştir ki: 
kardığı (600) lirayı haydutlara teslim kınlık ve sempati gösterilmesi herke· «Türk filosu ilk defa olarak Yunan 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. sin nazarı dikkatini celbetmektedir. sularını ziyaret etmektedir. Bu mes"ut 

Parayı alan soyguncular, Mustafa- General Metaksas Yunan yüksek hadiseden dolayı, iki memleket tari• 
nın ellerini ve ayaklarım bağlamı§lar d h ' · d · ·ı · · l ·· h" d b. h l k.l · · ib · . d 

1 
k onanma ey etı enızcı erımız e mu• ın e ır mer a e teş ı etmeaı ıt arı-

ve gı B~r erb~m: kaçıyor• ~ temadiyen alakadar olmakta ve iki ta- le bir kat daha seviniyoruz. 
- ırer ırer uz, agzını açar- , . . . ı 

san kurşunu yensin, tehdidini savur- raf kumanda hey etlerı tahsan bırbır· ki memleket, nadir bir siyaaa.I ki-
ınuşlardır. lerini tanımak auretile istifade etmek- yaset göstererek, te,riki meeiilerioin 

Soyguncular evi terke-der etmez ken- tedirler. ve itimadlı dostluk münasebetleri te-
dine gelen Mustafa : Denizcilerimizin muvaffakiyetleri essüsünün kendi hayati menfaatleri• 

- Yeti§in, can kurtaran yok mu, fer- Denizcilerimizin gerek vazife ba· nin himayesi için bir zaruret olduğu-
yadını basmıştır. şında ve gerekse iki gündenberi de- nu anlamışlardır. Birbirlerine ellerini 

Bu feryat üzerine bütün mahalle hal- vam etmekte olan ziyafetler ve balo- uzatarak, realist ve manevi yükselme 
kı pencerelerini açarak bağırmağa baş- larda göstermiş oldukları karakter bü- fikri için mukayese kabul etmez bir Ör· 
lamışlaroır. Her kafadan: dutun, ya- tün manasile ve büyük muvaffakiyet· k · l d" 
k 1 ı 1 · yül" ln · l' ne vermış er ır. 
aBayıhn.:,lhses ~~ınd b~ 1 ı.şb· .'

1
r· le Türkün asil ruhunu temsil etmek· Yunan ulusunun müttehid hiaaiya-

u a.Y .. uy ıçı e ır an ı e şaştrmı- t d" .. _ ·L 

yan şerirler eski Salıpazarı yokusun- e ır. tına tercuman olarak, dost ve muttefı&; 
dan tramvay c.addesine doğru t.a~aya Dün gece Yunan Başvekilinin ver· milletin, Türkiye ile Yunanistan ara
başlamışlaroır. Bu sırada civa~aki ev- miş olduğu suvarede General Metak- sında yakınlaşmanın ve ittifakın kat'i 
leroen birine kömür kötünnekte olan sas ve arkadaşları geç vakte kadar za. taraftarı olan büyük şefi Ekselans A· 
Şaban sür'atle kaçan üç kişiden biri- bitlerimize karşı ihtimam göstermişler tatürk'ü tazimle anmayı ve hayatta j. 
nin yakasına yapışmağa muvaffak ol- ;,d~~: ·a;~k~ı~d~;·diğ~;iki kişi ku";Ş~ ken tarihe geçmiş ve yaratıcı dehası, 
muşsa da diğer haydutların üzerine ta- gibi içeri atıldılar. Neye uğradığımı şa- ~imdi milll reorganizasyon ve terakki 
banca ile ateş etmeleri karşısında yere şıroım. Ses bile çıkarmağa vakit bu!a- yoluna kat'! bir surette giren Türkiye· 
kapanmak mecburiyetinde kalmıştır. madan derhal elimi ayağımı bağladı- ye yeni bir hamle vermif olan bu ki· 
Bu suretle kömürcünün yaka1adığı şe- lar, ağzıma da paçavra tıkadılar. Bun- yasetli ihya edici şahsiyet hakkındaki 
rir de kurtularak diğerJerile beraber dan sonra beni yakalayıp yukarı çıkar- derin hayranlık hislerimi burada ifade 
itlerini kay'betmeğe muvaffak olmuş- dılar ve arka odya attılar. t . "f dd 1 · 
lard 1 . w e meyı vazı e a ey erım. 

ı., Bu vazıyettıe ne kadar kaldıgımı tah- 1 'f k f d 1 · ._. __ ,,_ 
Silah sesleri ve gürültüler üzerine · ed · y 1 n- f ttı a ımızın ay a ı m&;ıt<U-ra 

mın emıyorum. a mz .Dilyın er- ,.. . l 
yetişen zabıta memurları derhal e\·e gi. yatlarını işitiyordum.» mazhar olmaktan halı ka mamasına 
rerek Mustafanın eli ve ayağındaki bağ Yapılan tahkikata göre hizmetçi bir ihtimam edeceğiz.» 
ları çözınlişler ve yukarı kata çıkmış- ay.dan beri oduncu Mustafarun evinde Atina, 29 (A.A.) - Anadolu Ajansı
lardır. çal!§maktadır. Hizmetçi vaka günün- nın hususi muhabiri bildirjıyor: Donan 
Zabıta hizmetçiyi odanın birinde eli den beri nezaret altındadır. İzilerini kay mamızın dost ve müttefik Elen suları-

ayağı bağlı, ağzı tıkalı bir halde bul- nı ziyareti münasebelile Başvekil· Me-Mahkemeyi dava etmek 
isteyen adam z b h betmeğe muvaffak olan soyguncular taı~·~as Arniralimizden selfunlannın .ls-

Tirana, 29 (A.A.) - Arnavutluk muştur. a ıta izmetçinin bağlarını şiddetıle aranmaktadırlar. Oduncu Mus 'N> 
çöz.dükten sonra, ifade.sini almıştır. met İnönüne ve Rüştü Arasa iblağını 

Üçüncü sulh ceza mahkemesinde istiklali yıldönümü şevkle kutlanmış- Hizmetçi ne diyor? tıafa zabıtaya verdiği ifadede şerirler- rica etmesi üzerine Amiralimiz bir tel· 
kar~ı karşıya bir komc;:u münazaasının tır. Büyük bir alay Tirana sokakların· den hiç birini teşhis edemediğini bil- f kn . ~ 1m tı 

T T Hiıımetçi vakayı şu suretle anlatmı§- dirmiştir. gra çe uş ve cevap ar a ~ r. 
duruşması yapıldı. Davacı Fatihte Is- dan geçmiş ve Kral ve hükumet aza- tır: Tüccar Mustafa mahallede gay~t ~a- Amiral Şükrünün nutku 
kender mahallesinde oturan Mustafa sı önünde askeri bir resmi geçit yapıl- _ Saat dörde doğru kapı çalındı. A- kin, işi ve gücü ile meşgul bir adam Atina, 29 (A.A.) - Atina Ajansı bil-
Vedat, suçlu da ayni mahallede dava- mıştır. şağı koştum. Kapıyı açtım. Evvela bir olarak tanınmıştır. diriyor: Türk Amirali Şükrü Okanın 
-====--======================-==-================================ dünkü resmi ziyafette B~bak.an Metak 

Yazan: Muazzez T•hsln Berkand 

gönderecek .Bu f!abah beni dövdü. Hiç dudaklarımı boyıya.cağım. Anneme her 
kabahatim yokken canımı acıttı. Ben hafta manikürcü kız geliyor; bir giin 
o kadar çok ağladım ki annem de kız- de benim tırnaklarımı boyamıştı. Ba· 
dı beni dövdü. Sonra babam öğle ye· bam öyle kızdı ki görsen, onun bağır
meğine geldiği vakit hepsini payladı, masından ödüm koptu; hemen yatağı
beni kucağına aldı, öptü. Kaç zaman - ma kaçtım. 
dır beni Öpmüyordu. fçi sıkılmıştı, Babam sana hiç bağırıyor mu~ 
kaşları çatıktı ama bugün bir saat beni - Hayır, ben uslu otururum. 
kucağında tuttu, saçlarımı okşadı, yü- - Sakın yaramazlık etme! Bir defa 

Ne temiz ve ince bir çocuk sesiydi maktan kendini alamamıştı. zümü sevdi. Sonra da şoföre saat üçte kızarsa gözlerinden ateş çıkar, karşı • 
bul Ve Muallayı nasıl birdenbire ilik- Bu dostca hareket küçüğe emniyet beni yazıhaneye getirmesini tembih et- sındakinin ödünü koparır. 
ferine kadar kavramıştı. I vermiş gibi hemen genç kızın yanın -ı ti. Beraber gidip resim çektireceğiz. Bunu söylerken sesini alçaltmış, 

Küçüğün elini elleri arasında sıkar- daki iskemleye oturmuş, beyaz geter- Buna çok seviniyorum. Acaba gele - Muallaya sokulmuştu. Sözlerini baş-
ken ona cevab verdi: ler içinde sarılı ince bacaklarını sallıya- cek mi/ Ne idi senen ismin~ kasının işitmesinden korkuyordu san-

- Kimi arıyorsun kızım~ rak bin bir sual sormağa, bin bir şey - Mualla. ki ... 
- Babamı .. şey .. Bay Ekrem Tay- anlatınağa başlamıştı: - Bayan Mualla, acaba babam ge· Mualla yanına yaklaşan bu sevimli 

lanı. 1 - Bu kırmızı kalemle ne yapıyor • lecek mi? küçüğii, Ekremin yavrusunu göğsün -
Bu kiiçük beyaz güvercin demek o- sun sen? Onu bana verir misin/ Tur- - Gelecek yavrum, biraz bekle... de sıkmak arz]Jsİle bir dakika çırpındı; 

nun yavrusuydu. Bunu Mualla nasıl hana götüreceğim. Sen Turhanı tanı - Benimle için sıkılmışsa sana bir kağıt sonrn onun beyaz şapkasını çıkararak 
hemen anlıyamamıı;tı? Halbuki biraz mazsın, benim kardeşimdir. Görsen ne lkAlem vereyim, yazı yazarsın. Yahud saçlarını uzun uzun okşadı. 
dikkatle bakınca bu yüzde onun göz -ı tombul, ne şeker çocuktur. Annem o- da şu gazetenin resimlerine bak ister· - Senin ellerin çok yumuşak; hem 
)erini, onun ağzını, onun saçlarını ko- nu çok sever, ben de severim ama ha- sen. ne de beyaz ... Senin çocuğun var mı? 
Jay!ıkla buldu. 1 bamı herkesten çok severim. Babam - Hayır içim sıkılmadı . Senirı!e ko- - Hayır küçüğüm. 

- Baban henüz gelmedi küçüğüm, da beni herkesten cok seviyor. Gizli nuşmak hoşuma gidiyor. Ben bir şey - Kardeşin var mı ? 
İstersen benimle biraz kal, onu bekle ... gizli Lana bir gün bunu söy1edi. anlatırken annem de Madmazel de yü- - Yok. 

- Peki kalırım. Senin ismin nedir? Muallanın alaka ile onu dinlediğin- züme sert sert bakarlar, beni sustu - - Baban da yok mu? 
- Mu Ila ... Ya, seninki? den cesaret bulmuş gibi devam etti: ıurlar. Sen de babam gibi bana tatlı - Babam da yok yavrum. 
- Güzin Taylan. _Sen benim Madmazelimi tanıyor latlı bakıyorsun. Hoşuma gittin. Güzinin gözleri şaşkın şaşkın açıl -
Taylan derken göğsünü kahart•yor- musun? Uzun boylu, ince bacaklı bir Ne güzel tırnakların var senin? U- .mıştı. 

du. Bu h ~ 'i o kadar çocukca ve güliinç- lngilizdir o ... Ben onu hiç sevmem. zun uzun, pembe pembe ... Ben de bü· - Evde 
tü ki l\iı.1 Li onun sivri çenesini okşa- 1 Babama söyledim, onu memleketine {yüdüğüm vakit manikür yapacağım .. senin? 

yalnız için sıkılmıyor mu 
(Arkuı var) 

sasın nutkuna cevaben söylediği nut-
kun başlıca kısımları şunlardır: 

Amiral demiştir ki: 
İiki taraf ta, mümtaz şeflerin id1re

sinde iki milletin anlaşma ve karşılıklı 
sevgi de\Tesinin açıldığını gören bu 
nesle ait bulunmakla kendimizi bahti
yar addediyoruz. Bu nesil ki, geçici dost 
lukların pek ziyade fe,rkinde bulunan 
ve dünyaya hayranlığa Iayik bir kiya· 
set örneği vermiş olan bu Türtc - Yu
nan dostluğu devresinin durmadan t>ü· 
yüyen inkişafına şahit olmaktadır. Bu 
dostluk hürmete değer b~r kuvvet t~
kil eder. 

Bu vesile ile, bu kardeşliğin bağlar:

q1 takviye için yorulmaz bir surette 
yaptığınız gayretlerden dolayı çok sa
mimi tebrik1crimi arzetmeye müsaade 
nizi dilerim. 

Alman - Japon anlaşması 
karşısında Macaristan 

Roma 2!) - Gazeteler, Macar ha· 
riciye nazırı de Kanya'nın matbuat 
mümessillerine hitap eden atağıdaki 
beyanatını iktibas etmektedirler: 

«Unutm.,'llak lazımdır ki ltalya, A· 
vusturya ve Macaristan gibi komünizm 
aleyhtarıdır. Komünizme kartı müca· 
dele etmeğe hazırız ve daima da hazır 
bulunacaiız.» 
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/ttihad ve 11erakkide on sene 
İkinci kısım 

Helal para l 
' ______ _; 

Babıili ve Umumi Merkez emrivakiden 
nıüteessirdi. Son dakikada harbe mini 
olmak için büyük bir gayret sarf edildi. 
Rusya, o sırada Avusturya - Macaristan ve Almanya topraklan Üzerinde kuvvetli 
bir taarruzla ilerleme halinde bulunduğu ve harbi nasıl olsa kazanacağını ümit 

ettiği için İstanbul meselesini de halletmek fırsatını bulacağını zannediyordu 
h Yarın, yüzde doksan dokuz, , .,..,. _,.. 
~dudlarda çarpışmıya başlıyacak bir ~ 

~ılletin karşısına bu kadar yumuşak 
ıtej· 
~ 1ı:nelerle çıkmak, bence Karadeniz 
~afından daha büyük bir gaf olacak • 
~ ~n harbin içtinabi imkansızlığına 

~ 1YYen kani olduğum için yapa .. 
hilı:n işe kararımı verdim ve geç vakit 
\l ~tlarla hiç münakaşaya lüzum gör

ntekaizin: 

- Pekalil 
Ded· 1 · ·1 ını ve on ar gıttı er. 

Talat Beyin sözlerı 
t Ben, yukardaki söylediğim kanaat- Cemal Paşa 1915 de Filistin cephesinde 
~en dolayı makaleyi ilk şeklinde oldu - . _ . .. .. .. .. .. A . . 
~ &ibi nCŞTe karar vermekle beraber şo~ yalnı~ ımparat~rdan a~dıgı emır u: mek de gu~t~; ç~nku, hadısenın tu _ 
l>ir kere Talat beyi an yarak ona oku _ zerı~e mı _K~radenızde . hır harb h_allı t~l~r ve makul hır surette müdafaa e
~~ istedim. Telefonla aradım, kendi- tevlıd etmıştı} Zannetmıyorum. Elım- dılrı tarafı yoktu - yalnız şunu biliyo
:nı Babıa!ide buldum. Meseleyi anlat- de hiç bir maddi delil olmadığı halde rum ki Petresburg'daki Türk sefiri 
b 1tı \re nıakaleyi okumak arzusunda. bu~u.~. Talat v~ Env:r tarafından arzu Fahreddin ~~ yolu bul?1ak ve hal ka
il \llunduğumu söyledim. O zaman ha- edıldıgı kanaatındeyım.» pısı açmak ıçın Sason ofa müracaat et-
' lala"t be ··zı · ··y]e Ben bu fikirde değilim. Yukarda sırf tikten pek az bir zaman sonra «ok yay-di y aynen şu so en so -
: bir tarih anının tamam aydınlatılması dan çıkmıştır!» cevabını ve aynı za -

ae .._ Makaleyi okumıya hacet yok. için bütün tafsilatile hikayesini yap - manda pasaportlarını almıştı. 
. n &enin fikrini tercih ederim. Sen tığım şeyler ve bu arada Talatın tele • Amiral Suşon durup dururken Rus 
~Cdiğin gibi yap. Yalnız, müzakere fondaki sözleri Bay Cahidin tahminin- ,gemilerini ve Rus sahi1lerini topa tu -

l>laını ık tutmıya dikkat et, Mu- de isabet olmadı8,ını göstermeğe kifa- tunca işin bu neticeye varması da 
a.ç d - . k . . K d . k' ... Anladın mı} yet e ecegıne anıım. ara enız va - tabii idi. O günkü vaziyette geri dön-

' Evet. asından evvel ve gemilerin Karadenize mek ancak büyük fedakarlıklarla ola-
Sonra fikrini teyid için tekrar etti: çıkmaları meselesinin hükumetce mü - 1 bilirdi. 

- Ala ... Sen istediğin gibi yap. Fa- nakaşa edildiği sıralarda Mitat Şükrü Hadiseden üç gün sonra, Türkiyeye 
~t söylediğime de dikkat et... Al • beyle yaptığımız hasbihallerin bende bu meseleden bahis olarak ilk gelen 
~anların bokun h be · · 1' 1 bıraktığı intıba da Talatın harbe gir - ecnebi gazetesi olmak üzere Romanya 

b a ar gırmıye ım 

ou sözler, Türki enin, bütün mu _ mek tarafdarı olmadığı merkezindedir. gazetelerinde okuduklarımdan anladım 
~dderatı üzerinde y hakim bir harbe Herkes bilir ki Mi tat Şükrü Talatın en ki İstanbulda bizim henüz düşünüp ta
:l'ıtıck üzere ve yahud, daha doğrusu, yakın ve mahrem dostu idi ve o za - şındığımız ve meseleyi ne şekilde hal
~en girnıiş bulunduğu bir sırada, sa- m~~ki f_ttihat ve T e.r~kki .K.atibi Uı:n~- ledelim diye zihin yo~d.uğ.umuz bir sı
~ .. ha karfı, tafıdığı ağır mes'uliyet yü- mısı daıma onun fıkırlerını aksettırır- rada Moskovadaki sefırımız çoktan pa-
Unijn altında bütün gün uğraşmış ve di. Onun fikirleri ve sözleri ötekinin saportlarmı almış, Rus ordusuna harb 

b:tulnıu, bir adamın ağzından çıkan ilh~mlarını taşırdı. Bunun için, ~e~rar emri verilmiş bulunuyordu. 
~;elinıeler, aynen benim hafızam - edıyorum, be~ hocamı~ tahmının~e Başımıza gelen kaza! 
. r. Hatta AU dakikada merhu u se aldanmış olduguna kanıım. Bay Cahıd B. . . Bab "I' ·1 1 ·ı· 

'irıi k l T m n d . d b' h rf b"lh ır an ıçın ıa ı ı e ngı ız ve 
)İ& Cu aklarımda tekrar duyuyor gibi- ho bevı_r t~ Ak• ırazd mlu ha. ı dv~d' Bı assa Fransızlar ve onlarla Rusya arasında 
• ·•ı, e · . d be · l b ar e ış ıra ın e a ey ın e ı ı. unun 'k 
ı, ·· ~nın o aaatın e, rum e u . . T 

1
.. .. . . . bir, muhabere cereyan ettı ten sonra 

Uıerind bö' l bi k l .. ıçın bence a atın gozlerınde ıstıhzadan k h b' 
~ben eve Ye r ma a e muna- . d b. d' . l kt ld w Rusyanın aldığı vaziyet artı ar ın 
b'tl .1• e bu tarzda konupn bir adam, ~ı~~· ~ ır e; ~~e ,..g~· emebe el 

0 ~gunu, içtinabına imkan olmadığını gösterin
~t lözlerilc elbet kendisinin en halis e. ~ e sır ıssı ır se p e goreme- ce her tarafta pasaportlar yapılmaya 

lanıi " b. f'k · · •f d · di d mıştır · Onu nıı ıy ı rmı ı a e e yor u. başlamıştı. Bizim sefirlerimiz de, on-
'in ·a.tlatmayı, numara yapmayı sev- Ok yaydan çıkmıştı ların sefirleri de memleketlerine dön-
tO"} nın derecesi ne oluna olsun, bana Bab .. 1. k . ,. b · mdt üzere birer birer yola çıkıyorlar-

J edi' .. b .. 
1 

b. . . ıa ı ve mer ezı umumı u emrı .. 
ten ı.,. __ gı u. ıoz e~ tam ır samı~ıyet- vakiden çok fena halde müteeasirdi. dı. Onlar yola çıkarlarken «kendisı hü-
~ ~ka hır şey ıfade cdemezdı. Ben B . . dak'k d h b ... . kumette aza oldukca harb çıkmıyaca-

te}ef h"d. . . bi k d unun ıçın son ı a a ar e manı . 
~el on a ııesını r ere e ev - 1 k . . b'' "k b' fed'l ğınm kaç defa itilaf sefirlerıne temin 

ce, b d 'ki l H Ik o ma ıçın uyu ır gayret sar ı - . . 
' un an on ı aene evve <' a . ..,,., . _. . . . etmiş olan Cavid beyle harbe ıştırakin 
~ tesi» nde yazmıştım. Fakat, o za- dı. Yu~~rda s.~yledıgım gıbı, Cavıd aleyhinde olan Halaciyan efendi de 
l bu «bok» kelimesini «ug"'runa» bey o gun İngılız ve Fransızlarla uzun h!! 1_... • .f ed' la d B 
~li . k b l Bab A 1. . . WLUmetten ıstı a ıyor r ı. u ne-
~t ltıesıle deg"' iAtirmiAtim O zaman ta uzun onuşmuş, un arı ıa ının ı- 1 k' l . t' ·ı w. . 1 ••qe d T T • - • • l . h kk d . . zaret ere ım erın ge ırı ecegını an a • 
L aha yakın olduğumuz için haki- yı nıyet erı a ın a temın ve tatmıne k .. Bab "l'd Tal"t be . "ti b b . . h 11. I . . b l ma uzere ıa ı e a yın yanı-
•'- . u kadar tamam ifade etmegw e ne- ve u ışın a ı çare erını u mıya ça - . . . Ba k da hah . 
~ ·· ' 1 K d. · d d h be . na gıtmıştım. na, yu ar aettı-
,.. le, luzum gönnemiAtim Bu defa ışmıştı. en ısı e o sıra a ar ış - .. . k lcd dol . ·ıt·f ti .. 1 '<lhL _ T • • .. • • w . . gım ma a en ayı ı ı a ı aoz er 
"' -ICl\'ereyi aynen yazmayı tarihin bir tırakın aleyhinde oldugu ıçın, zanne - .. lcd. b d unları ·ı" d 
··o~t ' d b h b.. .. . . soy ı ve u ara a ' ı ave e et-
"- fasını aydınlatmak maksadile da- ersem'. . u us~st~ ~tun gayretını ti: 

aydalı gördüm sarfetmıştır. Hatta, eger ıf yalnız Fran- H k'k dcd. m... 1 k ti' ... · 1 · . . - a ı aten ı, ~m e e n ma-
Ba Cah•t lda l aızla.rla ngılızlere kalmış olsaydı belkı . . ' .h . y 1 a nmış ır d b tt f d h" ı. 1 d nevi kuvvetını tutmıya ı tıyaç var -( y e u gayre en ay a ası .. o ur u; d S k . · t Efk" · 

tib~ L4:,di Cün» mecmuasında benim fakat, Rusya, o sırada Avusturya-Ma- ır .. enb ço h"ır Y;P. ınba arı um~~.ı-
~1 nitıralarını yazan hocam bay Ca- caristan ve Almanya toprakları üzerin- by~nıkn. u ak~ıederıd « ... /

1

m~!~ mıf 
le~ b)(aradeniz vak'aaından bahseder- de kuvvetli bir taarruzla ilerleme ha - ır Razal» şe __°L edaegı 'ly~ b. 

1 
a • 

.. u k d ha k b" . w . l l ten us ar tara.un n ge mıf ır le • 
'tlirı . no ta a f a ır zan ve tah - imde bulundugu ve harbı nası o sa ka- .. h d d b" · t fı da 

ıfad cd" · l ... .. 'd •w. . . b .1 cavuz, ya u a ızım ara mız n 
>ot e ınıyor ve fU satır arı yazı- zanacagını umı ettıgı ıçın u vesı e .. b b. . · 'b. b'l. . : · 1 . . l k murette ır şey ımış gı ı ı ınmeaın-

((b ıle stanbul meaelesını de hal etme fır- d f d b .. ..k .. ~ 1 d b 
~~ramdan bir gün evveldi. Babı- satını bulacağını düşünmüş olmak la- eh .. ay ah uf yudturd. n yazt ı arın a u 

Yazan: Faik Başer 

İzmir işgal edileli henüz bir ay ol - 1 dmmların üstünde portakal bıle olsa 
muştu. Bir çok vatan severler, Anado- göze çarpar. Merak ettim, hanı nedir 
luda cephe tutmağa koşarken etraf ka- acaba diye! .. 
za ve köylerden zengince olan Türk Mey'haneci İstelyo kendini tu• amı -
halkı da İzrnire doğru hicret~ başl::ı - ) arak: 
mıştı. Başsız sürüler halinde Izmire a- - Ey .. Ne imiş o?. 
kın eden bu halkın hali çok acınacak Diye sordu, Mustafa geniş bir nefes 
bir şekilde idi. Hafif eşyasını ara~a - aldıktan sonra gözlerini tavana dikti, 
sına yükliyen İzmire kaçıyordu. I~te bır an düşündü ve mırıldandı: 
böyle günlerden birinde Basmahane - Bir bohça dolusu papel!. 
civarındafki koltuk meyhanelerinden İstelyoda şafak atmıştı, ben de dık-
birisine Karşıyaka treninin hareket katle dinliyorum, Mustafa bir kadeh 
saatini beklemek bahanesile yalnızca daha parlattıküm sonra devam etti: 
oturmuştum, va!kit akşam ezanına ya - - Bohçaya yapışır, yapışmaz dır · 
kındı, ilk kadehi attım, mezemi tuza seği büküldüm, koca sokaklar bana 
batırırken yanıbaşımdaki masanın u - daracrk geliyordu. Oralaroan nasıl sa
zerine şırrrak diye bir şey çarpıldı. vuşup uzaklaştığımı hesap edin, çı -
Arkasından da küfüre benzer bir kaç kırndaki ekmeği bir köşeye savurdum. 

k 1. Tütün ambarına kim gider!. elme ... 
Dalgınlıkla dikkat etmemişim galı- Bir solukta saptım Frenk mahnlle -

ba, başımı çevirince büyü'k bir lüki.is sine, Çuhabedestanı, Kantarcı1ariçi 
lambasının bol ışığı altında kıpkırmı- derken hop Hisarönüne damladım, kos. 
zı, terli, yorgun bir çehre gördüm. Bu koca papel bohçası yırtık ceketimin al -
adamın öfke ile masaya çarptığı şey tında davul yavrusu gibi belli oluyor
bir demet banknot idi, İzmirin yerlisi du; hemen daldım umumi helfılardan 
olan bu perişan kıyafetliyi tanımakta birisine .. Üç, beş dakika etrafı dml~ -
gecikmedim. Bu adam tütün mağaza - dikten sonra bohçayı çözdüm, şu ınin
larmda gündelikle çalışan fakir bir ış- tanımla gömleğimin arasına istıfledim, 
çi idi. Gıcırdıyan dişleri arasından: yeni, yeni, çil, çil papeller!. Yalnız pa-

- Dinini, imanını. .. Kahpe talihL. ketin birisinden tek bir lira çıkaıarnk 
Küfürleri döküldü. Kedi bastı dam- şu cebime koymuştum. Boşalan bohça· 

galı kırmızı mendili ile suratının terle- yı da kuburun içine! .. Kendimden hiç 
rini silmeğe çalışıyordu. Ve sonra va - şüphe edilmiyecek bir kayıtsızlıkla he
ziyete benim gibi şaşkın, şaşkın bakan ladan çıktım. 
meyhaneciye: Mustafa sağ avucunu alnında şark -

- Bir karafa getir İstelyo!.. !attı ve gene kendi kendine: 
Diye seslendi. Yorgun, ve bitik halli - Be adam, soran bile olsa ha'.\tn -

işçi, kadehini ağız ağıza doldurdu ve landım dersin, çekilip gitsene ev.neJ 
dikti. Ve bir de: Nah kafa bende ... 

_ Qoooh.. Derken İstelyo atıldı: 
Çekti. Diğer masalar bomboş, henüz - Ey sonra Mustafa!. 

aıkşamcı.lar sökün etmemişler ol&- - E akıl bu ya .. Olacak bu ya, hük-

k rnettim oradaki çaycı dükkanının diz-ca .. 
Öfkesinin se - diği sandalyeler-

bebini anlıya - Yarınk; nushamızda : den birine otur. 
madığımız bu tü- dum ve kendime 
tün işçisi ikinci J d H J f bir çay ısmarla -
kadehini de yu - Ü it ve o o ern dırn, karşı dirsek. 
varladıktan son- te tabla ile simit 
ra gözlerinin ucu '1azan: Kadircan Kaflı satan çocuğa ses-
ile bana doğru lenerek: 
baktı ve tanıdı. - İki simit ge-
Kendini toplıyarak: tir. 

_ Hoş gör _ dedi ~ selam venneği u- Emrini verdim. Çay geldi arkadan 

t um' simitler .. Ve ben cebimden o bir tek nu muş .. 
_ Hayrola Mustafa - dedim - kan papeli çıkararak çocuğa uzattım, fü: .. 

ter içinde kalmışsın. Galiba bugün çok tünü getirmek için gitti simitçi, arka • 
yoruldun.. smdan bağırmıştım. 

_ Bırak Allahı seversen! - Bir de beşlik paket al tütüncii • 
Ve sözlerine ekledi: den. 
_ Çalışmaktan değil ya .. Hani da - Simitçi, 'on adım ilerde ve henüz 

yak yemekten geliyor bile olsam ge - dükkanını açmakla uğraşan tütüncü • 
ne böyle yarımazdım. nün önünde idi. Ben çayımın şekerini 

_ Hayrola ne oldu, ne oldun?. eritiliten tütüncü ile bizim simitçi ara-
Mustafa mintanı ile gömleğinin ara- sında ufak tertip bir çekişme oldu. Ha

sından bir koca demet daha banknot lı bedestanınm ağzında nöbet tutan 
çıkardı. Onu da önceki demetin üstüne polis memuru işe karıştı. Gürültü, ver-
çarpar gibi attı, sırıtarak: diğim papele dair olacak, simitçi, beni 

_ Neyse, dedi, buna da §ükür... polise gösteriyordu. Hemen yanınıa 
Meyhaneci ile benim bir kat daha geldiler, polis türkçe biliyordu. Bana 

merakımız artmıştı. Haftada nihayet ilk olarak: 
beş lira kazanabilen bu fakir işçiye a- - Bu parayı nereden aldın? 
caba bu paralar nereden esmişti böy- Diye sordu, başımdan aşağı kaynar 
le?. su döküldü sandım .. Ne diyeyim, ne .. 

Mey:haneci susuyordu, İs~lyo ile reden aldım, diyeyim Yarabbi!. Polis 
göz göze gelince işin acayipliğini birer vereceğim cevabı beklemeden: 
dudak büküşü ile mimledik; başımı - Buyurunuz, dedi, karakola!. 
Wkrar Mustafaya çevirdim; o, paraları Dizlerim titriyor, ağzım kupkuru .• 
elinde evirip, çeviriyor, lam.banın ışı - Hiç bir cevap venn.eden ayağa kalk .. 
ğma tutara!k hepsinin ~irer kere altı - tını. Yüz elli adım sonra karakolda • 
na, üstüne bakıyordu. !çimden: yız, beni doğruca birinci komiserin 
görgüsüzlük! yanına soktular, biri:>irile konuşurlar • 

Diyordum. Fakat paraları nereden ken anladım. 
eline geçirdi! Polis, komiıserine: 

Mustafa işini bitirpikten sonra tali • - Sahte para sürmeğe çalışırken ya. 
0

hine bir küfür daha atarak yüzüme kaladım.. diyordu. Mintanımla gömle
baktı. Merakımızı o da anlamış ola • ğimin arasındaki papelleri düşünüyo11 
cak .. İsteksiz, istelksiz gülümsedi, ba • ve kendi kendime şimdi üstümü arı • 
şını sağa, sola sallıyarak anlatmağa yacaıklar ve binlerce sahte banknot Ü• 

başladı. zerimde çıkacak, yandını şap gibi!. 
- Evim, ta Kadifekalesinin altında- Beni sıkıştırmalarına meydan ver • 

dır. Çalı~tığım tütün ambarı ise Alsan- meden komiserin: 
cak semtinde, sabah, ~anı tam bir - Bu para sahtedir, nereden aldın.. 
saatlik yol. Her gün, her gün ynrasa- sende bu paradan daha var mı?. 
lar gibi alacalkaranlıkta gidip gelmek Sorgusuna: 
çekilir ~y değil amma.. Ne yaparsın - Aman komiser dedim, ben fakir 
çalışmasak aç kalırız! bir tütün işçisiyim, bu sabah işime gi -

- Bilirim Mustafa, bilirim. Sonra.. derken bir çıkı para buldum. Bu lira 
~ · e ıal .. t ·· ·· .. D 1. ru ı mu a aza a evam e . 
~l' d a 1 gormuştum. onanmanın zım ge ıyor. s· .. . . . 1 
~~ enize çıkışından bahsediyor, bu Babıali, harbe mani olmak için yap- . ıyalsı gazetec!nınl vle umbumıyebt e 
1. 

18cn · h b d ... b.1 w · . .. w I sıyaset e meşgu, o an arın azan u 
\l>' ın ar ogura ı ecegını soy - tıgı gayretler arasında yalnız stanbul- d A l ak kah l" b 

- Sonra efendim bugün sabah gene onlardan birisidir .. 
evden çıktını, cebimde metelik bile - Çıkar bakalını paraları!. 
yok, mendilimde yarım ekmeık: bağlı, Der demez ben söküldüm. Mübarek 

.ı 0 rdu B ·· l k .. l . . d k' f' l l d _ .1 .. d l d' tarz a zarurı o ar u une mec ur 
'lCti ı· · unu soy er en goz erının a ı se ır er e egı , uç ev et nez ın- ld ki baz • .. l . 

n ıkle · d ·· l · b. . ·h d k' f' l . .1 d . . o u arı, ı «yaıan soy eme» vazı -
tıftı rın e oy e ınce ır ıstı za pı- e ı se ır erı vasıtası e e ışı yatıştır- f l . d Be d b 
~.~1 Yardı ki, içimden, galiba harb mak için teşebbüslere girismişti. Se - be e~ı va~fır ... n .. ef 

0 
zam.anldu ... mec-

., •Yor d d' . l b h . ' . urı vazı emı ıyı ı a etmfı o uguma 
<<b ' e ım.» fır ere u ususta nasıl hır talıma.t ve- . . 
Qu, bir te--..ı··f .. id . .,. A · l S ·ıd·-· . b'I . b 1. hır daha kanaat getırerek memnun ol· 

BaıOU mu ı r mıra u- rı ıgını ı mı)'.orum; • u ta ımatı ver- pum. '~ ıvl 

kaleden indim, çarşıyı Parmakkapıdan paketler yazı masasının üstüne istif 
kestirim aşaralk ikinci Kordonu tut - yapıldı .. Tam on bin tane papel.. 
tum, ortalık haıüz karanlıktı; yollar - İS'telyo kuduruyordu .. 
da kimsecikler yok, tam yolun bükü- - Bre Diyavolos!.. 
münde ve ol"ta. yerde gözüme lbohça gi- Mustafa b'ir kadeh daha çaktıktan 
bi ıuva.rılak bir teY il:lşti. cPakeb kal- (Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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'-Al<UK iJLKtSİNOE 
IJitı TOtıK ZARiTi 

A. H~ 

"-Allahın mübarek adamı, ~asputin hazretleri Prenses 
Emmaya Lehistan Prenslerinden Sirkofu takdim etmiş, 

Yazan : Hugh Aıutin 

Kapı 
lngili:ıceden çeviren : Ha•nan Uıaklııi' 

topuzundaki el izleri sizin Prensle izdivacınızı temin etmek istiyorum, demiş. 
Bizim haşarı kız da kabul etmiş!. 

Odaya girdiğiniz ve sandalyeye çöktüğünüz zamatı 
bu hareketi izleri yok etmek için mi yaptınız? 

Mefluç babas•ndan, sakat anasından. ,ve, onun haşarılıklarına üzülmekten 
himaye ve ekmeğe muhtaç kardeşlerin-jkurtulayım da ... Bakınız, şimdi onla
den b::ıhsederken ne kadar korkuyor; rı kasabaya gönderdim. Hem kayma -

ne kadar içi titriyordu} .. · kama söylesinler• yarınki trende hu- Fakat Mösyö Pat ton odasını 
Cemil, sıkı sıkı kuş tüyü yorganına su si bir kompartiman temin etsinler; terketmiş olabilirdi. Esasen siz benim 

Ve bunu takiben de hiddetle dolu bir Ye merdivene doğru yürüdü. 

sarındı. Gözlerini sımsıkı kapadı: hem de kasabadaki bazı dostlara veda :yukarıya çıkmaklığıma müsaade etti-
- Hey Allah ... işsizlikten sıkılıyo- etsinler, diye... Fakat;- aklım, fikrim ği~z zaman 0 aşağıdaydı. 

•. rum, bir şeylerle meşgul ols:ım; der - onlarda ... Yaramaz kız, şimdi kim bi- . Teğmen gene sordu: 

protestoya geçti 
- Fakat siz beni iz' aç etmekten ne 

vakit vazgeçeceksiniz?. Ben deli deği
lim ve muhakkak ki .. 

-32-

ken, en sunturlusuna çattım... Hasta lir nerelere dalar çık.ar... Bereket ver- _ Mösyö Pattonun kapı ckırhsı _ 
· k' Ol · b I b' d h - Üç cinayet de bir deli tarafından bakıcı Nerkis'den başlıyarak Maşa'ya sın ı; ga, ona m~ ete ıraz. a a na cevap vermesi için pek fazla zaman 

BiR TRiKO DOGOMO 

gelinceye kadar, karşıma çıkan bu in- ağır başlıdır. İşte biraz ona güveniyo .. beklememissiniz?. y~pılmı~ır _öyle ~? Bır~.kı~~z güle : 
" · 11 • d ' yım. Mosyo Lang olen Mosyo Patton -sanlar, adeta benı e erım en tutmuş- rum. - Çok acelem olduğunu söylemiş- ·-ı-· .. . . k . } Kent, kendi kendine: ; 

( Seat 6 , dakıb 41 •uat 6, dalcip (1 

lar, meçhul bir fıleme doğru sürüldü • Kontes, iltıi tarafına bakındı: tim. unNo umu mLanze ne gevahtırece tir d' _Kadın acaba neden cevab ~~ 
· l Fakat · · b - _:ı_ b" le orman g ce verme ı .• ,. yorlar ... Tiflis hastanesınde baş ıyan - ; nıçın ura.aa, oy ce a - - Ya! Neden} • yor;> diye diişündü. Dul kaJdı ise;;'!"' 

bu macera: bakalım nerede hitam bu- yakta durup konu~uyoruz. Yemeğe, Sual ile cevap arasında bir çok sa- K~nt: da olmadı ya! _.,a. 
lacak?.. Hadi Allahım !.. Sen bana, ya- daha yarım saatten fazla vakit var. niyeler geçti ve nillayet Lang kuru bir - Eğer Mösyö Merrit'in söyledikle- Polis şefinin kapı üzerinde ye.P'' 
rın öğleye kadar deliksiz bir uyku ver. Camlı salona geçsek de birer aperitif sesle cevap verdi. rini iyice anladlysam bu ölüm geriye tık tıklar b~ koridorda aksediyorcftı· 

Diye mırıldandı. alsak... - Sebebi tamamen şahsidir. kalan iki ortaktan her birine elli bin Polis şefinin arkasında, birli~~ * Diye mırıldandı. Polis şefi alay etti: dolar getirecektir. Arnold'un ölümü de len polisler hareketsiz c:lllrı', 
- Bonjur, Madam la Kontes(.. Cemilin içinde; Prenses Emmayı o- _Ah, ah! Bir cinayette tamamen size 33 bin dolar getinn~i. Yek.unu yorlardı. Kent muntazam ııe, 
- Ah .. bonjur Cemil bey.. rada bulamamaktan mütevellid, bir Ü- şak.si bir meseledir. ~83.000) dolar yapar. Ho~ bir servet- feslerini işidiyordu. Aynı j~ 
- Merdivenden çıkarken, oda hiz - züntü vardı. Bunun üzerine deli.kanlı ni'hayet iti- tir. manda aşağı katta telefon eden dl 

metciniz, (Dobrika) ya restgeldim. Ha- - Yemek zamanma kadar, mutlaka raf etti: l hl Srnith polis merkezindeki dostlarıtl ur 
Fakat Norman Lang si a arını tes- a>· zırlıkların, hemen hemen bitmek üze- gelir. Çünkü beni davet etti. - Kendi ve Matmazel Pattona ait h d birine bu feci ve garib hadisenin t, • .!ııtı 

k lim etmiye azır görünmüyor u. ,.,. 
re olduğunu söyledi... Sizi bu adar Diye düşünerek, kendi kendini te - bir işti. Genç kız bugün öğleden son- Sordu: !atını anlatmakta olacaktı. BıJ ~ 
çabuk kaybettimiğize, bilseniz, ne ka- selli ederken, Kontes Olgayı takibe ra eve girmekliğimize müsaade etti - _Peki, Madrun Merrit'i de niçin öl· mes'uliyeti üzerine yüklenmiŞ_ ola..Jl , 
dar mahzun Oldum. başladı. iç içe geçme salonlardan, sa- . . b b . k d.. .. k üh" • b" el eli aıı 

~mız zaman ana, cm ço uşun - dürmüs olacağımı lutfen hıma söyler gerçe ten m ım ır mes ey . "':-. .J 
- Ya, ben .. o kadar müteessifim lonlar arasında bulunan duvarları si- dürten bir şeyler söylemişti. Yakında misini; ~ rada gene zemin katından bir hıçV. 

ki ... Şatonun en güzel zamanı, bu mev- lah arrnalarne süsülenmiş kısa koridor- nişanlanacaktık. Mösyö Pattonun bu Kent ağır bir baş salladı: sesi geldi. (Arkası var) 
simdir. Maksadım; Moskovada resm! lardan geçtiler; camlı salona geldiler. münasebetle kızı üzerinde menfi bir ·- -· ·- --~ 
balolar başlaymcıya kadar burada kal- Kontes, koridorda tesadüf ettikleri tesir yapmış <>lup olmadığını düşü _ - Bunu bana hatırlatmak faydasız- --------------
mak .. hısımlardan, akrabahırdan, dost- bir oda hizmetçisine, bazı şeyler söy- nüyordum. dır, dedi. Ben sadece üç cinayeti de 
Jardan beş on kişi çağırarak şöylece sa- ledi. Sonra, camlı salona girerek Ce- Kent başını salladı: yapmak için maddi imkana malik. ol - Nöbetçi 

Eczaneler kin ve samim! bir hayat yaşamaktı ... mile izahat verdi: _ işte jüri heyetini ağlatacak bir muş bulunduğunuzu kaydediyorum. 
Fakat sağ olsun; bizim haşarı kız, başı- s· b l ··~ d' · Na cevap diye alay etti Delikanlı dus ya- Sizi son iki cinayete sevkeden saik ·vü- Bu recıe nöbetci olan eczaneler ~ ' 

dır : 
. - ız u sa onu ogren ııuz. • • • , 

mıza ış çıkardı. sıl? .• Hoş değil mi';I .. Müteveffa zev - parken sevdiği genç kızın babası ta - zuhla görünmektedlr. Madam Merrit'i 
- Prenses Emmadan bahsetmek is .. cim Kont Nerimanof, çok zevk ehli bir rafından aldatılmış olabileceğine hük- öldürmek için elinizde bir aebeb bu • 

tiyorsunuz, Za!lnc~erim.. adamdı. Suf hususi eğlenceleri için ou mediyor. Derhal adamın odasına koşu- lunmayışı bizi derhal sizi tevldf etm k,. 

İstanbul cihetiadekllu : /)) 
Aksaraydn : (Sarim). Alemdarda ; ( , 
Rıza). Baklr.köyiindc : <Merkez). Dl!' 0 
zıdda : (Cemil). Emfnönünda : Cllj)jll, 

Haydar). Fenerde : (Vltall). Kara~ 
rükte ; (M. Fuad). Küçfikpazarda : ('f 

4
, 

gi). S:ıınatya Kocamustııfap:ı~ada : ~e' 
van). Şehremininde : (Nlizım). şellZ' 

-. Haşarı, deyınce kım anlaşılır; salonun şeklini değiştirtmiş; bu şimdi yoı: ve hakka riayet edilmesini isti _ ten menetmiştir ,bunu bilmez değil i -
Cemıl bey?··· . . gördüğün üz şekle Hra.ğ ettirmişti Rica yor 1 niz. 

- Demek kı bu y.ol~ul~k.; hakı~a- ederim, bakınız şu manzara .. ender gö- Lang siz duşu Mösyö Patton ile Lang istifafkarnne bir eda ile: 
ten Prenses hazretlerııun utıkballerıle rülen bir letafet, değil mi?... konuştuktan sonra yapmamış oldu • _Polisin gizli bir sebebi 
cidden alakadar. ğunuzdan en in misiniz~ lamıyacağını ancak oir abdal tahmm 

- Tabii değil mi ya} •• Buraya gel,. Salonun bir cephesi, k&milen renkli Delikanlı göz kapaklarını yarı ya. - edebilir ,dedi. Yalnız çok kurna?.' bir başındn : CHrundi). 

meden evvel, (Allahın mübarek a - camlardan mürekkepti. Bu renkler, rıya kapattıktan sonra: adam hiç kimsenin gözüne çarpmıya - :::::~acı~~~=:. :Hastöyde: ~ 
damı, Rasputin hazretleri) ile veda e-- bir?~ril~ s~n derehcedel'f ~~kl le imtizac - Ben Pattonu alt katta bırakmış- cak kadar m_,danda bir saika malik ,, 
d ._ b .. b k ... k d' · 1 ettmlmıştı. Mu te ı KOŞe ere, gayet K d' . . b'la.h . . -J but). Kasmıpaşada = (Vasıf). M~ı:'...wlf: 

err:en u mu .. re zat en ısme .. e- .. _ . . 1. l tım. en ısını 1 are sızın yanınız - olduktan sonra sizin bize oynadrğmr' ede : (Matkoviç, Dlngopulo). ~ 
h. J • d p s· k r buyuk vazolar ıçınde ımon, portakn d .. d"' d d' _I\ ıetan prens erın en rens ır o u ~ . . 'b' l l . a goı um, e ı. komedyayı _ eğer buna komedi <feniT _ O?.ertcv>. Taksimde : (Kemal Rebuu' 

kd. . · · 1 • d' agaçla .. ıle şemsıye gı ı açı an pa mıJ e- p ı· d .~-....:ı..r ~ 
ta ım etmış .. «sızın, prens e ız ıvacı- · . . . - b" k.. o ıs memuru sor u: se _hazırlamış olabilir. Benim aradığım Üsküdar - Kadıkiy ve Adaluiiaa-- , 

· k · · d · ler yerleştırifmıştı. Salonun ır oşe- d {'P nızı temın etme ıstıyorum)); emış.. . . ... . !iL. 1 I T b'" b . d b ı d w iııte bu -kilde bir saikti•. Büyükadacla: (Şlna.sl). Heybeli e: e : 
· · k da. d"' ·· sı- _:ıe, cıddcn bedıı brr ZCVK ı e yapı - - a 11 enım ora a ı.ıın ugu 'I" y- • .;._,_ dde°"' ... d bızım haşarı ız , uşunmedeu, ta- ıı.cı • - •• - d K k b'l . d d w ·ı . ? Ve (Norman l'..ang) a sırtını çevıre- naş>. Kadıköy eski JJiKele ca ~ . 

k.. "k .. mu:: hır kaskat gorunuyor u. s atın mu ı mıyor unuz egı mı Bot k!J K dık.. Y ld ğirm __ ,.,ııe tınmadan «en uçu arzunuza, en bu- -... T' d b'l N l k !dırdı. rek adamlanna hitab etti: f r.a • a oy e e ~ e. 
"k ı_.. 1 · _L "f · havuzu aynadan ve akan suıarı a ı - orman omuz arını a · (Üçler). üskiidar Ahmedfyede : <~ 

yu flUrmet e ıtaat etme&. vazı emız - .. w .. N <l k · ed' v • • • l _ . . .. .. 
Ciıı·r, '-- .:ı .:ı _.J di b lur parçalamndan yapıldıgı halde goz- - e eme ıst ıgınızı an ıyamı - Bana bakımz \1 erner sız (Mosyo diye). ~ mu1U100es pcoer ••. n ye ceva . k ... d di · · •_...;;.. ___________ _. / 

· J t · di b ·· l · len uzun zaman aldatıyor i tıp ı tabu yorum, e · Lang) a n~2aret edeceksınız. Holde :g vermış ... ş e şım , u 80Z erm ceza- M.. .. l..a · k' b' da - --- --··-------
sını çekiyoruz. hissi veriyordu. . - Aosy

1
o ng sı;~ ı kır a m - kalacaktır. Eğer bitişik od.aya girip R A D~O 

. Kask.atın mukabil kö~esınde, sedef sınız. n arsınız. t onuşmıya Madmazel Patton'u görmeye teşebbüs ~ f) ~ - Su halde, Moskovada da hır çok . . . .. . 1_ 1 al d d r M d' · kt w ız .. . .. 
~ ışlemeli direkler: uzenne .ı.:.uru mu)J, evam e e ım. er ıvenı çı ıgın ederse manı olunuz, yere yatırıp u • 

yorgunluklara katlanacaksınız... Me • l b' .. ba b .. ı:. d kikadan Mo''syo·· Patton'un kapısını . T . G ı_ • d 
.. •-v.. ve sarı at astan ır saye n.. u sayeoa a .zerıne oturunuz, onı ve otelli sız e 

sela. ugun hazırlıkları .. ve...... 1 d d 8 1!.<! ~ h 11 ·ı ,._ 1 tıkırdattıgı~ nız dakikaya kadar h; ... bir b . 1 ı· . ·Bugünku . .:. Progra,... . c:_ b nın atın a :ı uuara a ı arı e xap an.ı- ·x enım e ge ımz. I"" 
- emil bey!.. .xT"- aramızda.. en, b' }{ re·· . b I yo d şey görüp işitmediniz mi? 

bütün bunlara razıyım ... Tek •u afa - mış, ır şar oşesı u unu r u. 30 İkiuciteşriıı 1936 

ha ( a. _ı__ ) - Hayır. ı t İSTANBUL can kızın başını bir yere ğlıyayım.. l'UIUUI var Bir Doktor.un 1 
- Sizi de gören olmadı mı:? Öfle nqdyatı : ff'f'' 

çağırdılar .. Balk-tun biı: kaç dışarlıklı a>- 11.ang ihtirazlcaı bir sesle: Gllnlük Pazartesi 12.30: PIAkls. Türk musUdst. 12.&ft·# sonra: 
- Dur be kopil, dur anlatayım!. 
Ve Mustafa devam etti: 
- Yahu.. Ben paraların hepsini de 

sahte sanmıştun, halbuki .. 
-Ey ... 
- Eysi, meysi bu .. Hepsi sağlam, de-

mir gibi değil mi i~ .. Hani içlerinden 
bir tekini çekmiştım ya. 
-Ey .. 
- İşte yalnız o sahte değil mi ınıtş: .. 
- Hiç sorma .. Bir zabıt varakası tut-

tular .. Ve her ihtimale !karşı benı bb: 
odaya kapaıtırken: 

- Şimdi tellal bağırtacağız, sahibi 
çıkın~a verccciiız paraları!. 

- Sahini çıkmazsa? .. dedim.. 
- E dediler, sahibi çıkmazsa, nere -

den çaldığını söyl yinciye kadar dayak 
yiyec in!.. Hay Allah kahretsin, bu 
scf r ben, bari ~ahıoı çıksa şu parala
rın dıye duaya b şladım' 

Üçi.ımüz de s·n·,.r sinirli gülüşti.ik .. 
- Soma Mu t ... fa; sonra ne oldu? 
Mustafa bir kadeh daha çaktıktan 

sonıa: 

- Bereket Yersin. dayak faslına baş
lamadan evvel buıi komiserin odasına 

dam .. Bun.lair beni görünce boynuma _ Büclignme göre hayır, ceva'hını dfs. 13.05: Pllkla hafif müzik. 13.25; 
sarıldılar. _J! Notl•nndan (*) Uf pil!ı: neşrtya.tı. 

ve.rı::u. A"'"·-~ : _A' - Ne hela1 süt emmis adamsın sen.. T v li"'IA ttı' u.uru ve ..__. ~ .. • 
. . . • egmen u asa e : fij 13.30: Plikla dans musikisl 19.30" . -"'' dıyDr.lard. ı, ben. ıım .ıse çenem saıtr:? .~- - V-ll....!-izi nasıl kullandıgı-nızı bir Vagvlı cı·ıııer 2D YA 

kır t t ,.ı;.,ı t CMUllı ı. • tara masal : İ. Galib tarafından~· " ı rıyor, ~ emm. gıcır, gıcır o u - d ı:. ..ı:...h • b ed . Jc · tt ~ #ıt!' 
yordu. içµncıen: eıa W1 a ıs at enuyece vazıye e Bazı kimselerin derilen kurudm ff kuru ve nrkııdaşlıu:ı tarafından Türk k~" 

- Kahpe şeytan diyordum. Gelip bru. bulunuyorsunuz.. oldu~ nisbette fncedir. Havanın derecei halk §ar.kılan. 2G.30: Snfiye ve ar ~ 
na çatmasaydı görürdünüz helal süt - Evet.. ama.. harar.eti nzaldıkca, bahusus ~. ka _ tarafından Türk musikisi ve halk pt 
emmişı siz!.. Kent devam etti: §ıntı.l.a:c. başlar.. B1r banyodan ve yahuı; 21: Orkestra. 22: Plakln sololar. 

Herifler seviniyor, paraları saymağa - Ve tabii Patton'un odasına kapı bir snbunlnnrnnclan sonm deri Jnce ka• Y & r ı ki P l' 0 ı: r • 111 

bik lüzum görmeden heybeye istif e - topuzuna dokunup el izlerinizi bırak- buklu ve pürfü.lü blr hale gelir. Bu cins ı Biri.ıcikiinun 93& 

diyorlardı. İçlerinden birisi para boh- mak: aı:zusile gitmiş olmıyaca.Ksmız de- deliler ~a.zın güneş zlynsına da taham - İSTANBUL 
çasıru nasıl düşürdüklerini anlatıyor - gıw l mi?, mül edemezler. Bu hal, her Jld cinste n Öfle neşriyatı: ıı ?-

12,30: Pl1ikln Türk musiki f, 12.50· ., ' du.. Meğer yollarda kimse anlamasm _ N ... demek istiyor.sunuz:i' bllhrum:ı. kadınlarda daha fnzladıı:. Bun- .,ı;- ~ 
.... dls, 13,05: Plnkla hafif müzik. ı3.-· diye ~hçayı heybeye koymuşlar, ve Polis şefi delikanlının sualini dik _ Iar banyodan sonra cildlerlnl ve yüzlc-

h ybe de ~rabanın kenarJna ha a rlnl sabunln yıkadikt:ı.n sonrn yüzlerine telı! plak neşriyatı. emı·~·ı .b... 1arm Tekyvlekn kat gözüne almadan devam etti; ti-
ye ıgı gı ı asmış ış.. er · şu terkibi sUrınclldlrler: Akşam neşriyatı: dtrsl . 
.sürte, sürte kıl dqkumayı erı'tmiş, açı- - Sonra odaya girdiğiniz zaman, Gllscrin : 50 Gram 17: Univccstteden nn.k.len İnkti ıs" 
lan delikten de bohça kayarak düş - sandalyenin kenarını bir facia ak.törü Gülsuyu 25 Gram M3hmut E.ınt Bozkurt taratı.nd3-D· tıl tJ! 

75 Gram P1ô.kla dans musi.klsi. 19.3 : KOnfer ~-- ( mü.ş .. Ben de bu on bin liranın içmden tavrile tuttuğunuz zaman ... Bu hare- MiUmukattıır : . vedia """ı-
scçe, seçe tam o 'bir tek sahte :papcli al- keti parmak izlerinizı bırakmak ve sil- Dcrl çok kırmızı ise taze yapılmış Glyce - ıScllın Ahmet. ta.r:üın:ian. 2D. u.sJ.ı;ı;.i 
mı.şun hale bakın!. .. .. . meyi unuttuğunuz diğer izlerle muka- • _r_o_1e_d_'_am_ıd_o_n_ta_v_sı_y_e_e_d_crtz_.______ ark:ıd::ı" arı tarııfırulıı.n Turk nı bcYeti ı', 

Mustafa, masanın ustün.deki paraları d"I . . k" k . . •· lınlk nrkıl:ırı. 20 30: Türk musiki vıı.s!i ıı1 
.. 1 w. il ta yese e ı mesme un an verme .. ıç,ın (*) Ba notlan kesip aaıdaymu, ya - Şehir Tiynt.Iv . ; · 1ucu Bcdı:ı. 1' 

gen~ ~ ;gı e mm nının arasına de yapmış olmıyacaksınız .. değil mi? hut bir albüme yapqtınp kolltk&iyon ıza ve Hazım tarnfından orkestra ~~fa J'l "~ 
yer eş ır en: L d t 1apmız. Sıkıntı zammımızda ba :notlar operet sahneleri. 21.31l: Orkestrıı.· .. .:..ıe.1· - Bu iki yu·· z lirayı ~ diyordn· he - ang son erece sararmış ı: f>ı» 

.., bir doktor sibi imdadmaa J'et.İfd>ilir. ıa solol:ır. 22.30: Aj:ıns ve bors:l llS lfilinden verdiler, heWindefu. - Alla.hı~ diye inledi. 
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E K O .N O M i ) Sö ~Üfle Ka ·ak 1 Taihle11 Yapralılar: 
---- Tü~ün Yak:landı !Endülüs Hükümdarı ikinci 
Kambı.yo ve Zahire Söğüt (Hususi) - Çaltı köyünden. H k 1 K d B . 

... Çel.ik ~ehmedin inhi~ar idaresi?Ct? ~-1 a em e a 1 eşır 

B d V • t zenne 7.11llmet kaydedılen. 800 kılo tu-

or~asın a azıye tüni.i kontrol esnasında göstermediğin-
den takip memurları tarafından otur- ( Ba~hırafı 6 ıncı sayfada ) ğıtan bir kadıdan çuval dolusu altım 

. l duğu evin ahırı aranmış, ahırın 3 met- - Halife, halkın hakkını tanımak, a- bile esirgemem. 
Harıçlen talepler fazla aştı re derinliğinde sureti mahsusada yapı- dalet etmekle mükelleftir. - Sağ olun! Ben şimdilik yalnız top-

ı .. .. .. · lan mahzenden 12 balye içinde 450 kilo Kahya ne yapmak lazımsa esirge - rak isterim. Yalnız bunu kendi eliniz,· 
Geçen hafta Türk ~orcu kup~n~a- d~ :er~~an ~.den muamelatta u~lumı kaçak tütün bulunmuştur. Kaçakçı ad- metli. Lakin yalvarmalar da, korkut - le doldurun. 

ıHının tediye edileceğini ışaret etmıştık. 1 bır ınkışaf goze çarpmaktadır. Bı h~s- !iyeye teslim edilmiştir. malar da bir fayda vermedi. Bunun ü- _ Pek ala, bundan kolay ne var? 
afta içinde bu kuponlar memleketi- sa ihracat mahsullerimize karşı harıç- _ ................................................. --- zerine azaridan anlıyan iki kişi alarak Halife Hakem kürek dolusu toprak-

ıniı.de de 18.75 Fransız frangı muka-
1
ten talebler fazlalaşmıştır. Almanyaya olmamıştır. Hahanın son günü Trakya tarlaya götürdü. Kıymet biçtirdi ve ları kadı Beşirin çuvalına dolduruyor

bili olan. ~09 k~ruştan ödenmiştir.. ~8 l1 t~k~ar buğday ih~acı başla~ığı gibi şeh- malları :3.:~5: .. Ba~dırma malları da 4.3 parayı bir uşakla kadına gönderdi. Ay- du. Çok geçmeden çuval dolmuştu. 
tnayıs 9.~/ de ödenecek kuponlar :çın rımızden ve İzmırden lngıltere ve 1 - paradan cuz ı mıkdarda satılmıştır. ni zamanda hemen köŞkün yapılmasına Kadı Beşir yalvardı: 
de 1.24 dolar esas kabul edildiğinden 1 

talyaya arpa sevkiyatına devam olun - FINDIK : Cüz'i bir sukuttan sonra başlandı. - Son bir ricam var. Lütfen şu tOJ>" 
bu fiat üzerinden tediye edilecektir. !maktadır. piyasada tekrar canlanma alameti baş- Kadıncağız halüeyi gömıelk istenıiş, rağı eşeğe yükletiver . 
.. Hafta içinde Türk borçları tahvilatı 1 Tiftik fiatları senenin en yüksek göstermiştir. Haftanın vasati satışları fakat bırakılmamıştı. Halife bunu . da gülümsiyerek kar· 
uzerine büyük muamele olmamıştır. haddine vasıl olduğu tibi fındık satış- iç fındıklar 6G-ti!) kuruşa kadar, ka _ Kimseye söz dinletemeyince Kordo- şıla<lı. Lakin çuvalı kaldırmak şö·1e 
1( ba kadısına gitti, ağlıya ağlıya şika - dursun, yerinden bite kırnırdatamı "" Uponları kesilen birinci tertibler: lan tekrar canlanmış, ceviz de kuvvetli buklular üzerine ehemmiyetli iş ol -
2'> yet etti. yordu. • 
-.73. ikinciier: 21. 1 O:, üçiincüler , : durumunu muhafaza etmektedir. marn ıştır. Kadı Beşir kadıncağızın sözlerini . O zaman kadı Beşir, ter içinde kalan 

21 .2;) liradan satılmıştır. 1 BUGDA Y : Haftalık mü varidat bi- Harice karşı olan satışlar da mem- sonuna kadar dinledikten sonra başını zavallı Halifeye dönmüş şunları sÖY.-
Merkez Bankası eshamı üzerine raz noksansa da bu noksanlık Hatlar nuniyet verici bir şekilde inkişaf et - kaldırdı: !emişti: 

87-_87! liradan cüz'i işler olmuştur. !üzerinde müessir olmayıp piyasa ge - mektedir. Evvelce Hamburg teslimi - Anladım. Haydi evine git ve ra- - Ey Emirelmüminin, bak bu çu .ı 
Öğrendiğimize göre Anadolu De - çen haftaya nisbetle tebeddülatsız geç- yüz kilosu 7:!-74 liraya satılmakta iken hat et. Ben bu işi adalete uygun bir şe- valdaki toprak, halktan birinin elin -

l'lıiryolları şirketi hissedarlar umumi miştir. fiat yükselişlerinden sonra 76-77 lira- kilde bitirmek için söz veriyorum. den zorla aldığın bir tarlanın .tüçük 
heyetini kanunuevvelin yirmi sekizin-! Anadolunun bir çok istasyonlarında ya kadar çıkmıştır. Bu fiatlar bilhassa Dedi. bir parçasıdır. Sen bugün bu kadar 
~ A.nkarada bir içtimaa davet etmiş - sevke hazır ve çok mikdarda buğday yolda bulunan partiler için ödenmek- Kadın gitti. toprağı kaldıramıyorsun, yarın ahret-
b. R t fr 1 k b l k d F k l d' Kadı Beşir mübaşire şu emri verdi: te !::U koca tarlayı nasıl kaldı racak "' · uznamede: sviçre angının su- sto u u unma ta ır. a at geçen er- te ır. ~ 
k b 1 k b ki f - Hemen halifenin bahçesine git. sın? Utundan hadis olan vaziyet ile bu su- de işaret ettiğimiz gi i vagonsuz u Ka u u ındıklar için Hamburg'da · 
k Halife eğer bu kadının tarlasına ya - Ha1if e şaşırmıştı: 

Ut tarihine kadar hükumet tarafın - yü7.ünden bu buğdaylar istasyonlarda bulunan mallara 26·2G.50 liraya ka - b 
1 

d' 
d pılan köŞkte ise ana rnber ver... Bunlar pek acı sözler ı. 

an yapılmış olan Provizyonlardan do- beklemektedirler. Maamafih pancar dar teklifler yapılmaktadır. Rakib hal- Mübaşır döndü \'e halifenin, köşkün _ Anlamıyorum. Bunun sö• · nme-
la.;ıı şirketle hükumet arasında hadis nakliyatı sona erdiğinden pancar nakl~- ya malları bizim fiatlarımıza nazaran bnlkonunda dinlendiğini söyledi. sine sebep nedir? 
olan ihtilaflar He bilahara bu gibi ve· den vagonların da buğday sevkine tah- cüz'i fazladır. ltalya menşei kabuklu Kadı Beşir büyücek bir çuval aldı. Kadı Beşir saray kahyasının ne yap-
ltayiden hadis olacak ihtilafları herta- sis edileceğinden vagonsuzluk sıkıntı- fındıklara 27-28 lira kadar istenmek - Eşeğine bindi ve dosdoğru halifenin tığını anlattı. 
~af edebilecek salahiyettar mümessiller sı da pek yakında zail olacaktır. tedir. kö~küne gitti. İkinci Hakem bir an bil'e t ereddüt 
ıntihab ve tayinidir. Bir müddettenberi arkası alınan huğ- CEVİZ : Ceviz piyasası ehemmiye- İkinci Ha'kem bahçeye inmişti. Kadı etmeden kahyasını çağırdı. Kadının 

Malumdur ki bir teşrinievvelde ö - day ihracına tekrar başlanmıştır. Al- tini kaybetmiş değildir. Mevsimi her Beşiri görünce selamını aldı. önünde ona şu emri verdi: 
~enrnesi lazım gelen Anadolu tahvilat manyaya hafta içinde buğday sevkine ne kadar s. eçmişse de az mikdarda k~ Kadı Beşir: Hemen bu fakir kadıncağızı bul. 
11:.u l 1 - Ey Emirelmüminin, senden bir ri- Tarlasını geri veriyorum. İcindeki 
1 Ponları bu ihtilaf yüzünden şimdiye devam o unmuştur. buklu cevız satış arına devam cdilmck-
ıt d b k h d cam var. köşk te şimdiye kadar çektiği iizüntti-~ a ar tediye edilmemiştir. Bu kupon- Şehrimizde buğday piyasası ir a- tedir. Şe rimiz e kabukluların fiatı 1.), Dedi. nün tazminatı olarak ona bağı~· anm\§"' 

~ ta evvelce 230 kuruş tediye ediliyor- rar gitmektedir. Beyaz yumuşaklar iç cevizler natürel harman 40-<12 ku - _ Nedir? tır. Bir daha böyle bir haksız.! ' · yap _ 
iu· Yeni sukuttan sonra beher kopon 5.:J2, ekstra polatlılar 6.8, sertler ruştur. _ Elimdeki çuvalı şu bahçenin top- mamalısın! Zira kadı Beşir imd::ıdıma 
64 kuruş kadar tutmaktadır. 5.2.>.G kuruş arasıdır. Diş memleketlerde satılan cevizle - rağile doldurmama izin ver. yetişmemiş olaydı bu adaletsiz 't beni 

Anadolu grupu kıymetleri üzerin - ARPA : Hafta içinde İngiltere ve riınizin büyük bir kısmını Almanya - Ben de büyük bir şey istiyecek - kıyamete kadar kovalıyacaktı. 
dt ehemmiyetli bir tebeddül olmamış- ltalyaya sevkiyat yapıldığından piyasa çekmektedir. Bundan maada her sene sin, sandım. Benim adıma adalet da - Turan Cmı 
tır. Geçen hafta nihayetinde hisseler tutkundur. Yemeklik arpalar 3.25, bi- olduğu gibi ramazan münasebeti le Mı- -= 
~f.20, obligasyonlar 41.1 O, mümes - ralıklar 4.10 para üzerinden istekli sa- ıır, Suriye ve Filistine de oldukca mü- atları bir hafta evvel isine nazaran kilo Trakya yapağılarının iştihalı alıcı .. 
•ıller 44.50 lira üzerinden az mikdar- tışlar yapılmaktadır. him ihracat yapıldığından pek yakın- başına üç, dört kuruş kadar yükselmiş- ları varsa da bu cinsler de yav s ya • 
da aatıtlar yapılmıştır. Ege mm takası ile Meninden de f - da memleketimizde ceviz •toğunun tü- tir. vaş azalmaktadır. Son günlerd<" fiatlar 

Memleketimize ( 40) bin ton çimen- tal ya ve Belçikaya füracat yapıldığın- keneceği zannedilmektedir. Kastamonu malları 128-1 :iO, oğlak 70-i'l. kuruşa kadar yükselmi. i ·. Güı 
t~. idhaline müsaade edileceğinden son dan oralarda da durum sağlamlığını Alınnnyaya vaki olan satışlar o/c 83 130-1 :-i2, Tosya 118, kaba ve deri mal- yünleri i8-80 kuruştan satıh akta -
aunlerde çimento satışları durduğu gi- muhafaza etmektedir. sağlam olanların yüz kilosuna Sif Ham- ları da ] 00 kuruşa satılmıştır. dır. 
hi çimento hisseleri de sukut etmiştir. Karadeniz limanlarına vuku bulan burg 22.50·23 lira kadar istenmekte- Y APAGI : Şehrimizde henüz ehem- Sovyetler Ege mıntakasında lzmir, 
Aslan çimento hisseleri hafta niha • cüz'i aevkiyattan başka mısır üzerine dir. miyetli işler olmamışsa da piyasada el Aydınlı gibi ince mallardan IDO ton 
Yttinde 13.20 liradan kapanmıştır. ehemmiyetli bir iş olmamışhr. Fiatlar!- TİFTİK : Durum gayet müsaiddir. altından soruşturmalar yapıldığından kadar 56 kuruştan, Almanlar dcı Mer 

Zahire Borsasında mız henüz cihan piyasasına uymadı - Hafta içinde 700 balye kadar cüz'i mik- önümüzdeki hafta için ümidler beslen- sinden mühim mikdarda 49-f>O ı· uruş 
Zahire borsasında geçen hafta için- ğından ihracat yapılmağa imkan hasıl 'darda satılmışsa da bazı cinslerin fi - mektedir. tan satın almışlardır. T. G. 
~~ ............................ ~ ................................................................................................................................................. .... 

IST ANBUL ViLA YETİ DEFTERDARLIGINDAN: 
Ernlik ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maaşları sahiplerinin malmüdürlüklerine vize 
•ttirmek için müracaat günleri: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu Beşiktaş, Üskü~ar, ve Kadıköy Malmüdi\rlüklerindcn: 

l / 12/936 Salı Mülkiye ve Askeriye Yetimleri. 
2/12.936 
3/12/936 
4/12/936 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

" 
" 

" " 
" 

Mütekaitleri 

" il 

Müte~ait, dul ve yetimlerin Kanunuevvel, Kanunusani 
tediye günleri : 

ve Şubat 937 üç aylık maaşlarının 

Eminöoil MalmUdUrlnA-Onden : Beyoilu Ma mUdll ·lügünden: Üsküdar MalınlldllrlUğUnden: Beılkta9 MalmUdUrlllğUnden: 

Sı 12/1936 Cumartesi 
7 ,, Pazarteai 
8 ,, Salı 

9 
ıo 
11 

12 
)4 

" ,, 
tt 

" 
" 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 

Müllciyc yetim ve 
telı:aütleri 

1 - 350 
351 - 700 
101 - ıoso 

1051 
1401 
1751 

1400 
1750 
ııoo 

2101 na 
Hidematı vıttıuıiye 

-ve avaııa 

A•keri yetim ve 
telcııütleri 

1 
451 
801 

1201 
1601 
2001 

2401 
3001 

450 
8 o 

1200 

1600 
2000 
2400 

3000 
.> 
ııA 

'.tulkiye yetim ve 
tekaütlt·ri 

ı 
151 
401 

601 
801 

lOGl 

1201 
1351 

ıso 
40) 
600 

800 
1000 
1200 

1350 
1550 

Fatih: MalmlldUrlüiünden : 

Aal..cri ) ı:tim ve 
telcaütleri 

1 
201 
601 

1101 
1601 
2101 

2601 
2801 

200 
60J 

1100 

1600 
2100 
2600 

2800 
3300 

Mülkiye yetimleri A•. Yetimleri 

500 826 1143 1576 
8ı7 - 953 1577 1805 
954 - ili 1806 20ı4 

A8. Tdcaütleri. 

' 209 2025 2552 
210 430 2553 - 2608 
431 654 2609 - ill 

Mül. Yetimleri 

656 880 18 - '.!43 
881 ila 244 - ila 

hmiye .e peşin maaf 

KadıklSy MalmlldUr~üğüoden: 
Mülkiye yetinı ve tekaütleri AP.. Yetim ve tekıütleri Müllti)" atiaı ve A•. Yetim ve 
Putılı malınOdOrlOğ Fulıh Askerlik :;:ubesi tcl.:aütleri telı:aiitleri 

lııııası allıııdttkı ~anındaki binarll'I. 
tediye mahallinde ı. ci lı:ışe 2. ci ki~e 

6/12/1936 CumarteaJ 1 350 1 350 2501 2900 ı 200 l 300 
7 ,, Pazartesi 351 750 351 - 700 2001 3300 201 400 301 750 

3.10 7 401 600 751 1200 8 .. Sah 751 t 150 701 10j() 1 3 00 
9 ,, Çarşamba 1151 1550 1051 1400 3701 4100 601 800 1201 1650 

10 ,, Perşembe 1550 1950 1401 175!> 4101 45.Jt 801 1000 1651 2100 
it ,, Cuma 1951 2350 1751 llJ\) 4501 4900 1001 1200 2l01 2550 
12 ,, Cumartesi 2351 2700 2101 2450 4901 5300 1201 1400 2551 28SI 
1 O 800 ı'la~ 2851 ili 4 ,, Pazartesi 2701 3100 2451 25\/d 53 1 5 1401 

Mulkıyc yetim 'P 

tckaiitlcri 

1 

151 
5.'i 1 

150 

560 
ili 

Yukarda gösterilen numaralar liva num~uası olmayıp kaza aahife numnruıdır. Htt rnaa, cüzdanının isim tl'bl?ıun':"'. sai tarafındaki nun:aritdır. _ . • 
1 - Zit maatları sahiplerinin muayyen günlerde kifelere müracaatla maaşlarını alma.ları lizımdır. Aksi taktirde ıstıhkakları umum tedı)l1lın hatamında -venlec.ektır. 
2 - Tediyata sabah aaat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar devam olunacaktır. 

A•. Ye ım ve 
talı:aı.,l o.:ri 

1 
201 
601 

ııoı 
1401 
1801 

200 
600 

1000 

1400 
1800 
2050 
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PHıiLCO en büyük Rodro fabrlko~ıdır. 

9 1930 don beri PHILCO radyo fabrilcolan ara.sında 

ehemmiyet Hih.rile birinci olarak tasnif edılmı$ ve 
• DONYANIN EN BOYOK. RADYO fABRIKAS1 • 
ünvanını almıılır Phifco bu Onvanı bu g(i.,. kadar 
muhafaza etmekte ve buna hM zomaİtcloıı daho ziyade 
\ayık olduOunu gfastermektedir. 

.. Oilnyanın en lcuvveHi ve en zengin fetkil6tı olan PHILCO 
tirkell radyoların ıslahına mQieotlık ihtlralorın en 
·~oOunun imliyor sahibi olmaklo en mukernmel radyolah 
en ucuz fiotlaro. sotabllecek woziyelttıdlr. 

e 'optıOı rodyolardokl m~emodı telc6mulatla PHILCO 
. febrllcosı radyo fenninin tJl.akklsine her ketten daha 
kiyade İflirok elmlılir. Radyo fenninin PHILCO ya neler 
borçlu olduOunu &Orenmek isterseniz kataloğumuzu 
isteyip okuyunuz. 

e PHILCO 1936 mevsimi zarfında 1.600.000 ton• Radyo 
~lmaklo kendi te$ls etmlı olduOu ·rekoru kırıyc;>'· Bu 
~uretle Phlleo blltün dıoer radyo fabrikolorındon 3 mi .. 
•ha fazla satmıı oluyor. 

• PHllCO rodyalon, Ford, Studebalcer, Chrysler, Pockorcf, 
Nash ve saire gibi en me,+ıur 28 otomobil fobrilco11 
llorafından tercih edılerelc ltks madelı orobolorını 
IPhılco radyoları ~. techlz etmitlerdlr. MODEL 37·2670 
~ŞTE PHILCO RAOYOLARtNIN KAT KAT OSTONLO• 

'ıeoNo GOSTEREN sıze BU KADAR DELiL. 

. 
,tc PHll.CO_ RADJO &rl'ELKVISION CORP .. o Filadelfiya Fabrikası - Umumt MOmessllllQI 

~l!LIOS MÜESSESATI 
"•••toA. •• 1oe 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Teneffüs yollarile geçen hastalık

lara karşı koruyucu, Lesiri kati pas
tillerdir. Nezle, bronşit, grip ve 
boğaz rahalsızlıklarında, ses kısık-

lığında pek fttydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhit

lerde, bulaşık hastalıklıı.rdun vıka
ye eder. 

lNGlL!Z Kk'\ZUK ECZANESİ 
Beyoğıu, lstanbul 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka iti * -

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

ban fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

sahile 1 - 400 kurut 
ı - !50 • 

• 3 - · 200 » 

• t - 100 • 
Diğer yerler : 69 • 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (6) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

. ............................................................ .. 
&on Posta Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi ( A. Ekrem UŞAKLIOlL 1 S. Ra21p EMEÇ 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almışh, 
dün yatıyordu. Bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dihdirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 

bel, sınır, adale 
ağrılarile romatiz -
maya karşı bilhassa 
müessirdir. 

i" 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe ediniz . 

Radyolin dİf macunu fabrikasının mütebııs!/15 kimyagerleri 
tarafından yapılmaktadır. 

, ARABACILARA MÜJDE 

Çoktanberi beklediğiniz 
dünyanın en meşhur 

Lüks ve arabacı 

Lambaları 

,, 
• 

Arabacılara 

mahsus 
LAMBA 

Gelmiştir. LOK& 
LAMBA Si 

Umum satıt yeri: 15tanbul, Tahtakale caddeai 51 numaralı 
POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur . . 

- - - --------
~A'a~~ c:;? fi\\ r:\fl .SAATLAR.INI TE~C.İH 
AYARLI ·u~LJ'-J-EDINIZ 

Satılık Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Direktörlüğü 

karşısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Möra -
caat mahalli Y enipostane civarında Kızılay hanında «eski Aksaraylı -
lar hanm Depo Direktörlüğüdür. 

8 AN Z O P iR-i N_ -- .kaı~leri HeR ·x~Roe 40~w·RiJŞ 
NEFES BORUL4RINt TEMİZLER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ lfEMEN GİOU~İR -

L~hisarlar ------ı Ue Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo vakum yağı pazarlıkla aatın ah· 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 5/12/936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabaıa,ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı .. 
lacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ber gün sözü geçen şubeden alın~bilİ1'· 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin ·edilen gün ve saatte o/o 7,5 güven .. 

me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri illin olunur. u3t84» 
- . -----

Teminatlı: 

Saatf erini Her yerde arayınız. 

, 

( 


