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Amerikalı Madam Simpson'la evlenmek istemesi bir 

Kral Edvard tahttan 
buhran doğuran 

Mr. Vindsor ünvanile bu 
gün lngiltereden ayrılıyor 

Dük dö Yorkun cüldsu 
pazartesi günü ilan edilecek 
Sekizinci Edvard Büyük Britanya 

tahtından ~ekildi. Bugüne kadar gaze
~erimizde intişar eden haberlerden 

ah bu istifava mecbur eden vaziyet 
6lrenilmişti. Önlardan anlaşıldığına gö
te kral Edvard, Amerikan tebaasından 
>.ıadam Simpson isimli bir bayanla ev
lcnrn~k istediğini hükumete ve parla
lılentoya bildirmişti. Fakat kral Edvar
dın bu bayanla evlenmesi, bayanın kra
liçe <ılmasını icap ediyordu. Onlardan 
doğacak çocuk da veliahd olacak ve bir 
tün İngiltere tahtına geçecekti. 

kraı Edvard, Amerikalı Madam 
• Sitzıpsonun kendi karısı olmasını, fakat 
~iltere kraliçesi olmamasını temin e- • 
~n-.kanuni bir tedbir alınmasını hükiı- Yeni ·kralın erkek ev1Mı oluncaya 

ltıeıtttı istedi. Bu suretle bu kadından kadar /ngiltere krallığı ııeliahtı olan 
~~ çocuklar da İngiltere tahtına • Prenses Elizabet 
~nıfiyecckti. 

,{~ıanun üzerine "Morgantik izdivaç .. / veya asilzadelerden birinin daha dun J 
l!JSeicsı ba§gösterdi. Kral ailesinden seviyede bulunarı bir kadınla izdivacı , 

nın şekline morgantik evlenme denir. 
ki ôu tarz da kadın, sadece o yüksek 
şahsiyetin kansı olur. Servetine ve ic
timai rütbesine tevarüs edemez. Onlar
dan doğacak çocuklar da meşru telakki 
edilmekle beraber ayni suretle babala
rının servet ve Unvanına sahip olamaz
lar. 

rnf'ı•nmı (j ıncıda) 

Avam Kamarasında 

Dört mühim 
hadise 
lngi tere 

cumhurayet 
isttyormuş 

Londra 1 1 (A.A.) - .Uün ~ \.. 
va.m Kamarasmnı celsesi tekrar açı~ .. 
!·ğı zaman dört mühim hadise ol
muştur. 

Bu hadiselere· müstakil amele fır
kası lideri Maxtonun amele fırkası
~ ,D:lep&lJ~ W.d.a~un~o ünist.; 
Gallachcnn ve miistakil amele fır-r 
kası mensuplarından Buchananm 
söylemiş oldukları nutuklar sebebi
yet vermiştir. 

Maxton, beyanatında son hadise
lerin, krallığın lngiltereye bu asırda 
uygun gelmemekte ve Büyük Bri
tanyamn cumhuriyet istemekte ol
duğunu isbat eyelemekte bulundu
ğunu söylemi§tir. 

Maxton, feragatnamenin milletin 
ve imparatorluğun cumhuriyet iste
mekte olduğu şeklinde tadil edilme'i 
hakkında bir takrir vermiştir. 

W edgwood, hükumeti kralı tah
bndan feragata icbar etmiş olmakln 
itham eylemiştir. 

Bu beyanatlar, birçok mebus sıra
larında şiddetli protestolan davet et
mi§tir. Fakat gürültü, B. Cal1acherin 
madam Simpson hakkında hazt bed. 
hahane imalarda bulunduğu ve kra
lın met ve senasında bulunanların 

kaffesinin mürai olduklanm söylcdi
P,-i zaman, azami haddini bulmuştur. 

lspanva isvanı 

Franko 
nıüşkül 

~ MadamSimsonun son bir resmi vaziyett~ 

~danalılar endişede __ (_Yazısı_6ı_ncıda_) 
~evhan nehrinin yataklara 
~~ setler yıkılmış 

dolmuş 
bulunduQu için 

utr yağmur yeni bir 
felaket doğurabilir 
~~dc:tna 11 (Hususi) - Adanada 
~~ç ap hadisesin: korku ve tesirleri 
\1:: ~~ktedir. Hükumetin, Kızılayın 
~~~~·~•ıı yar~m~arile bu müthi~ fe'lt n Yaralarını kapatmağa çalışıl~ 
~il ~drr. Fd:at Adanada §İmdi 
~ ~.~:_seylap felaketinin korkuh· 

~lll§tır .. 

Seyhan nehrinin yatağının dol
( Dwanu 7 incide) 

Son Dakika: 
Akıbetleri hôU\ 

meçhul bulunanlar 
f Y az,.ı 7 incidl!) 

çekildi 

Yeııi kral, sağında eski kral Sekizinci Edvard ve solunda 1ıilçük karele§. 
ler& 8.ük dö Kent ile beraber. Aşağıdaki resimde yeni kral ailesile beraber 

FiLOMUZ 
GELDi 

Eahriyeliler bu sabah 
abideye çelenk 

koydular 

~tı~· 

Amiral Şill-:rü abide Ö1tllndc 

iki dost memleketi ziyarete giden do- gemilerimiz ise bu sabah limanımıza gel 
nanmamrz bu sabah Çanakkaleden lima mişlerdir. Yavuz Dolmabahçe açığında 
nımıza döndü. Erkin gemisi dün gel- demirlemiş, diğer gemiler de Heyödi 
mişti. Başta Yavuz olmak üzere diğer (Deı•amı 6 ıncıda) 
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iki 
, 

diplomat ve onlardan 
beklediğimiz 

Tcvfilıc RUttü Aras vo Numan Menemencioğlu.. lıte iki diplomat.. Biribirin· 
den UatUıı, biribirinden değerli, birlbirinden ıempatik .• Onlar Cenevre yolunda· 

lar. TUrkUıı Sancak davaaım müdafaaya ıidiyorlar. 
Tevfik Rilttü Arasta Num:-~ Menomencioğlunun çalıtma kabiliyetlerini, 

it becerir vaaıflannı Montrödo yakından takip ettilıc. 

Olup bitmiı, hazırlanıp yapılmıt ıerlere 10nradan f(Syle bir bakanlar: "Bu da 
it mi? derler. Bunu kim olaa .raparr .. Hakikatin hiç de bayle olmadığını, o itin 
huırlanrrken batında bulunanlar daha aarahaten anlıyorlar. Konferanı denilen 

neaııenin yalms mUııakap oldufunu hatırlamak bile bunu anlan>1ya kMi bir ıe
lıepdir. Her dakikada kelimelerin ortaya çıkardıfı aplmu uçurumlan apıak ka
biliyeti pek ender fAııDere nufp ohır Allıh vergilidir. 

Hlçbit hareketin tashih edemlyecelt. hiçbir cUmlenin kapıyamıyacatı aaru· 
lan uçarumlan gecelerce uykuıuzluktan harap olmuı bayle fln!lerin buan bir 
cllıulelerl, hattı bir kelimeleri taahih edebilir.• ve kapayabilir. Jılontr6 kah· 
rall)anlan gene o yoldalar. Bu defa da hudutlanıms dıpnda ftkenceden inliyen, 

ıilrillen, öldilrillen, aç bırakılan ukdatlanmrnn hakkını tanıtmaya gidiyorlar. 
Şüphesiz 1d Tevfik Rüttil Aras, Numan Menemencioğlu ve bu heyete dahil 

bulunanlar kuTvetlerlni Büyük MWet Mecllalnden ve o Mecliıin dayandığı 

btlyilk Türk mWetinden almJılardır. Blltiln Tilr1dyenin kalbi kalblerinde, içi 
dillerfndedir. 

Türk devleti Sancak davaımda hakhbfnu, bu davanın Milletler cemiyeti ta· 
rafından konuıulmasma mtıaaade etmekle isbat etmittir. Gerçi, biz bu itin halli
ni llWetler cemiyetine bırakmak anuaunu g81teren Fransa ile de doğrudan dof-

ruya halledebilecek kadar dosttuk. Fakat bu dott bayle istedi, haklı Türkiye, hak· 
Jam nereden ola alabllecefinl dlltllndll ve bu teklifi kabulde kUçUk bir tered· 
dUt bile gıs.termedf. 

Tnftk Rllftll Aramn ne btıyGk bir imanla sittllinl dllnkO Haberde çıkan 
fU beyanatı açıkça g81tedyor: 

" - Sancaktan aldılmm haberler ballan emniyet •e hayatı llserinde endi
te •erecek mahiyette olmaaaydı koDH'J' icttmaına pdftl normal toplantıya bıra-

bcaktzk. Maelenln umumi ve lJf bir hava içinde konuıulacafnu Omit edi
yorum. 

Milletler cemiyeti lçtlmalarmda nolrtal nuammz haricinde bir tez ileri ıUr· 
mek bidm Pi mllmkOn delfldir.,, 

Tevfik ROftllnlln, arkadqı Numan Rıfatm ve kendilerine iltihak eden heye

tin rrkdqlanmm boyunduruktan kurtaran bir kararla d8necek1erfne gtlvenebili
nz~ Çünkü bu arzu Türk mIDetinin arzuwdur. 

Hunun Ralfh TANAY 

~aJat:asarav Bu 
P'enerbahçe ile haftaki 

maçları karşıla•mak üzere 1 İ k 
Apollon 

Yunan takımı 
şehrimize gelecek mi 

Yunaniıtanm Apollon futbol ta· 
kımnun 16, 19 ve 20 birinci kinun 
günlerinde J.tanbulda; Galataaaray, 
Fener ve Günq klüplerile karfdaca
ğını yazan Y.unan gazeteleri Türki
yeye gitmek üzere pazarteai günü 
Pireden hareket edecek olan Apollon 
taknnı A. E. K. den Papacluplo Pa-

T. il. JL ı.t.n1'al Bölseat Futbol Ajanlı ....... 
U-U - 011111ABT1:81 G'ON'O 
YAl'ILAQA& L1K llılAÇLABI 

TaJuılm atadı: 

~ - OUnef B. Wmn!an saat 
lJ,20 Mbm l'erfdun Kılıç. 
ı.tanbulçor - Galatuaray B takrmlan 

... t 11 hakem Samim Talu 
Şeref atadı 

Topkapl - lleflkt&f B talumlan saat 1a, 
20 hakem Sedall Akçaotlu, 

Beykos - Vefa B takımlan saat 115 hakem 
Sabih l'ud. 
~atadı: 

natineikoı klübünden de Sidiropuloa BIW - J:7Qp B talmntan uat 1a,20 ha 
kem Bahaddlıl tnuıı.. gibi milli taknn oyuncuaile takviye 

edildiğini, lstanbuldan avdette de 
lzmirde maçlar yapacağını ilive et
mektedirler. 

Filvaki klüplerirnizle i\poUon ta· 
knnı araamda gelecek hafta ~ 
mak üzere müzakereler cereyan et· 
mit iae de, Fener ve Calatuaraym 
bayram günlerinde Ankarada huJu. 
nac:aiı nazarı itibare alınarak Apol
ton taknnile gelecek hafta maç yap
mak imkansızlığı Yunan taknnma 
bildirilmiştir. 

- J-o-e----Lo-U1---.-s-· 
J. Rlsko hasta 

olduJl"ondao 
karşılaşamadı 

Bu aym sekizinde Nevyorkta ya· 
pılmıı olması laznn gelen Joe Louis • 
Johnny Riako maçı tehir eclilmiıtir. 

Buna da ıebep Riskonun hasta 
olmaaıchr. Joe Louiıin önümüzdeki 

~ - Anadolu B ••kımlan aaat 
11 b&bm RıfJr:ı AboJ 
U-~ PAMll OC!fO YAPILACAK 

LIK llAQLA&I 
Taluılm atadı ala lkc0"'1 JCmiD l'Uat. 
Daw.,.._ - l'eDerJdmu A t&Jmnları 

l8&t ıı.ao h&Um JCmla J'uat. 
8IU9JlllUll19 - GOnet A taJmnlan mt 

11,10 hakem Ballt JDssG. :Pil hakemleri 

Tallt Ompk .. TahlUD. 
.,...., atadı: Alan~ tul Tezcan: 
Galata Geaçler blrUll - Ba71erbe'1 A ta 

lmnlan mt ıı,ao hakem Ha1ri Ragıp, 
Topkapı - Betlkt&f A takımları ... t ıa, 

10 hakem tul Tacan, :Pil bakemlert Tarık 
.. l'erldaa Kı1JO, 

Be)'kos - Vefa A t&Jamlan saat 115 b& 
kem Adnan Alan, :Pil hakemleri Feridun 
Kılıç •• Ekrem J:no)', 

Fenerbahçe 8t&dı: Alan gözc118U Nuri Bo 
sut, 

A.ltmordu - Kuımpq& A takımları uat 
11 hakem Kadri Cel&l, 

BJW - EyQp A taJrım•an -.at 12,U b& 
kem Burhan Atak, yan hakemleri Rıfkı Ak 
soy ve Salt. 

Feııerbalıçe - Anadolu A tak""lan aaat 
H,30 b&kem Nuri ao.ıtı, yan bakemlert Rlf 
ki Aluoy " Halit Osm.ykaL 

ilk maçı 14 birinci kanunda olacak· -H-a-lt_e_r_o_l_l_m_p_ly_a_t:_ 
tır. •amplyonu 

Ad mira WAlker 
Yunan 1111111 futbol Yeni bir dOnya 
takımlle bir maç rekoru yaptı 

yapacak Lonclrada yapılan müaabakalarda 
Yunan milli futbol takımı klnunusa ağır mklet olimpiyat f81Dpiyonu in

, nl &JI lçfride Avuaturyanm tanmmq giliz Ronald Walker iki elle 135 ki· 
JdUplertndea Admlra ile Atlnada bir lo blc:brarak halterde yeni bir dün'-8 

........ -w... rekorq telİa e...,.••tir.. JDag ,_~- --x 

HABER - Akşam poetul 

Hariciye Vekili dün gitti Doii_ru nı 
MİLLi DAVAMIZ de ~il 

Pazartesi günü 
Cenevrede görüşülecek 

Sancakta şiddet siyaseti 
ve tazyik devam ediyor 

Ucuz yemiş, 
boa yemiş 

GUn geçmiyor kl, radyo ile, 
14, gaute maloaleleri iZe 
yem.eğe ve memlekete ha.& olafa 
malı8ulü iatilı.lô.k etmeye halk tlo 
dilmeain. 

Yemi§, kuwetU w sıhM lM 
Yemesi 'lezzetlidir. iyi, güzel, Ilı 

Dün aabah ıehrimize geldiğini yazdı· 
ğmıu Hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüttil Aras ve heyetimiz azaıı dün ak
ıamki Semplon ekspresile Cenevreye 
hareket etmiıtir. 

Hariciye Vekilimiz Sirkeci gannda 
birçok zevatla sefaretler erkim tara· 
fından uğurlanmıttır. 

Tevfik Rü§tÜ Araa uğurlamağa ge
lenlere vedadan ıonra, garda bulunan 
gazetecilerden birine hitapla demiştir 

ki: 
"- Antakya ve İskenderun meselesi 

etrafında Parist~n iyi haberler geldiğini 
ıöylilyor ve benim fikrimi soruyorsunuz 
Herhalde gelenler hiç de fena haberler 
değildir.,, 

İngiliz sefiri Sir Perai Loren dün Ha
riciye vekilimizi .ziyaret ederek bir müd 
det görilımüt ve bu .ziyaretten çıkarken 
gazetecilere demiıtir ki: 
"- Antakya • İlkenderun meselesi 

ve buna müteallik diğer tali işler Ce-

ıçerlde 

• Uytl§turucu maddeler 1Dh18&rı bu 11e11e 
afyon aab§lanmızm 1'evkal&de lyt gttmestıı 
den dolayı naklfye veaatr muratıa.n kendine 
&it olmak tızere mııataıısfle yüzde 12 mortın 
U mallar için 480 kuru~ vermek kararmda 
dır. 

• Borçlar ve Ucaret kanununda yapılacak 
dettflkllkler lc;ln dUn ticaret oda.anda bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda pro!eaör, 
doçent, tuccar, aanayı~ ve maliyeciler bulun 
mu,. muele on ldilltk bir beyetıu tetklklne 
~. 

• R'Pfrt,,R,., •• ~" A•"'Af J .. ~-'l ...... 1•1•fo.-- .a.t_ 

yr )'&tbtı bapiab&nedeD ç*8n Gijatepell lıf~ 
dl d11D sene eroin kaçakçılıtı yaparken ;ya 
k&l&DDllfbr. 

• Geçenlerde tehrfmlze gelerek SQrp Agop 
ta oyun veren Çekoalovak sirkine 90.000 Ura 
nrp W k•Umlftir, 

• Rom&ll)'ad&D yeniden gelecek 100.000 
U'kdqmm Ol'8d& bırakacak.lan 100.000 hek 
tar arazi için hektan 6000 ley para alacak 
lardrl'. 

• Oç 1enedenberf hazırlanmakta olan gıda 
maddelerine ait talimatname Dfbayet tamam 
l&nmlfbr • 

• .Belediye yılbafı mUnueebWe çam kellll 
memeelne dikkat edilmealnt allkad&rlara bil 

dlrmlftb'. 
• Belediye yol parumm Udncl taJadtlnl 

nrmtyenlerden bu parayı icra yoluyla ala 
C&Jdır. 

• Sıhbl muayeneye tabi olduk.lan h&lde 
gelmlym esnaf için bir proje hazırlanmakta 
dır. 

• hıh1aanD tOtOD ebperugı lc;ln mOracaat 
eden be mezunu gençler arumdan 8llÇtlli 
23 klflnlD ay bqınd& lmtlhanl&n yapıl&c&k 
br. 

• !nhlaar memurlarmd&n vergilerin yanlJI 
baap edllmesl yUzUnden fazla kellllmlf olan 
paraların geri verflmeal emrt gelmlftlr. 

• Şark Demiryollarmm aatm &lmmuma 
alt mtızakerelerln bugUnlerde bltecett umul 
maktadır • 

• K&li)'e ve:<ll•U bir tamımıe alelQmum 

muamelelerin gODU gUDUne çıkanlmasmı bll 
dlrm1JUr. 

• Ankarad& yapılmakta olan umumi mu 
fettffl• kODgl"Mlnde d11D ıtımrOk mubafa 
za umum lnımand&DJ general Seyft taratın 

dan kaçakçılık hakkmda verilen izahat din 

leıunlftlr. 

miyeti Akvamın bu toplantısında hallo
lunacalrtır. Bu itler iyi yola ıirecektir. 
Ben phaan çok iimitvar bulunuyorum.,, 

Cenevre 10 (A.A.) -Türk hükl1meti 
Antakya meseleıinin yarınki içtima ıu.z 
namesine ithal edilmesini Milletler ce
miyetinden telgrafla istemiştir. 

İspanya hükümetinin talebi üzerine 
fevkal!de bir toplantı yapan Cemiyeti 
Akvam konseyi bu akşam ilk toplantı
sını yapmııtır. Reis Şili murahhası ruz
name hakkında izahat vererek, İsken

derun Antakya meselesinin de ruzname 
ye alınmasına dair Türk hUkQmeti tara
fından tC§ebbüslcr yapıldığını ve mese
leye dair but vesaik dermeyan ettiğini 
bildirmıı ve demittir ki : 
'''-Fransız hilkdmeti Türkiye Cum

huriyetinin bu isteğini kabul etmiftir. 
Konsey Antakya meselesinin ruzname
ye geçirilmesine karar vermiıtir . ., 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rilı
til Araı puar günü buraya muvasallt 
edeceğinden, Antakya meselesinin mU

birçok Aaatcılıkl.ar ilô.ç almadan 
1" geçer. Bu da mükemmel. Fal«Jt 
ce&Metiniz wrsa bir manovuı ya 
sokulun uz. 

iddia edebilirl.a ki, clünyam11 en 
1ıalı yeri olduğu muhak1oa1c olatl 
tanbulda, en pahalı şey yemi.§tir. 
k"ii. bir kilo şekerin 23, bir pilicin 3 
bir kil.o sığır etinin 40 k1uruş o 
latatıbu«la ki'loau 35 kuT'Uftan ~ 
yi armut, daneM 7 kuruştan aşağı 
kiki mandalina yemek imkansızdır. 
kiki mandalina dedim, çünkü y<J#tfl 
ZeUM okluğu gibi, mattdalinanın dll 
hayet hiZelisini yapmıya muvaffak 
duk. 

Hıildaa: latanbııü/4 doyarak tJIJll~ 
ve bilha8.sa iyi armut yiyebilrnai 
imanın awç dolusu para sar/et 
icap ediyor. 

Propcıgand.a ile berClber bunun 
latılma.tına çalıfıTmaaı da yerindd 
maa mı1 

Halkın Dostu 
zakereaine pazartcıi günkü celıede bat· -------------
lanacaktır. Habeşls1:anda 

Cenevre 10 (A.A.) - Milletler Ce- Ha a da 
miycti genel sekreteri, Fransa Dıtitleri r r r 
Bakanından bir telgraf almıftır. Bu tel- •ı sya n ç 1 k tı 
grafta ezcümle fÖyle denilmektedir: 

"Fransa hUkl1meti, İskenderun ve 8 b b 1 • 
Antakya Sancağı meselesinin, 11 inci U 8 er reSm.t 
madde mucibince tetkik edilmesine mu- ltalyan ajansı b le 
vafakat eylemektedir. Bununla beraber itiraf ediyor 
turasım kaydeylemek ister ki Fransa 
hUkl1metinin fikrince, mesele, kat'iyyen ttalyanlann lhbetiltanda mÜJ 
bir Fransız - Türk ihtilafını teıkil ey- la karıılaıtıklan anlatılmaktadır. l 
lememektedir. Mevzuu bahsolan ıey, bir yanın reamt ajan11 olan Stefani aj 
Tilrk taleblle konıeyin ve mandalar ko Adiaababadan verdiği malt\mata 
"1iıyprmıum cl\rektifl~r.ine tevfikan pdı Harrarda bU~ bir iıyan ç•'""'IPll"" 
+~ rı-... 1nc~ t::tr~f,nrt2n e1""A;.,.. 1.. .. A.,. ••t. • •,., " ..... uul\;U ., 

bilı: edilen manda prensibi araaındaki iDii oldutunu yumaktadır. 
bir tezattır. 

Franaa hükQmeti, esaıen Türk bUkO- Beyoğlu Datdtlncll 8Ulh hukuk 
metinin Sancak ıekenesi hakkındaki kemeeinden: 
hUkmll O.zerinde kat't ihtiraz kayıtlan Kurtulutt& Pervaz IOkak 10 
dermeyan eyler. Franıız hükmeti, Mil- Ali km L6tfiye ile kocam .. _,, ...... _ 
Jetler cemiyeti konseyinin fikri Uzerine arumdakl geçim•lzlikden dolayı 
her türlü hldiseler ihtimalinin önüne 8J tarafmdan •ulh telebbllsll dan" 
geçmek üzere Türkiye - Suriye hudu- çılıme ve yapılan tebligatta L6tfl 
dunda iki taraftan alınması llzımgelen gösterilen &dreete olmayıp ikame 
emniyet tedbirlerine kartı hiçbir itiruı hmm meçhul oldufu mUbqlrin 
yoktur. ruhatından anlafllmıİ ve il&nen 
Sancakta vaziyet gat ıcruma. karar vertlmie oıd 

dan tebligat yerine kaim olmak 
Sancak davamız bir taraftan millet 30 .12 • 936 Aat 11 de mahkemede 

ler cemiyetine giderken, diğer taraf. zat bulunmak Uzere ilAn olunur. 

tan Sancakta deh§et idaresinin bir kat ==========~~ 
daha fazlalqtınldlğı anla§llmaktadır. 

Sancak Fransız idaresi ialmleri he • 
nUz öğrenilemiyen yUz kadar TllrkU 
tevkif etmiştir. 

lskendenın sancağı halla bQynk bir 
korku içindedir. 

Suriyeli Arap zabitlerin idareBlnde
kl kıt'alar Türklere çok fena muamele 
yapmaktadır. 
A•k•r aevklyalı devam ediyor 

Halep, l.o (HUSUBI) - Sancağm hu
dutlanna fasılalı bir amette asker sev. 
kine devam olunmaktadır. İki Fran
sız zabitinin kumandasında yO.z elli 
kişilik bir Suriye askeri mUfrerai kam 
yonlarla Halepten Hacılar köyüne ge
tirilmiştir. 

Bu askerler köydeki Tllrk evlerine 

yerlf)ftlrllmltlerdJr. )(tıfraenln 
da tıç kamyon ukerl m••wne 
maktadır. Ayni •manda 1l'n .. 1rlı....,...a 

da dört zırhlı otomobil getlrilmll .
yUbek rlltbell l'ranam sabiti 
iatilıbarat zabltlnl alyaret ~ 

~--......... 
eu.t kadar görilfllıOeJer, bazı JDJJI 
lan beraberce gezmielerdir. 

Kadın .. ra tr cıvUz 
Evvelki Abah Antakyadaki 

den su dolduran bir Tllrk 
devriyelerden biri aebepm yere 
vb etmltUr. Kadınnı feryadı 
halk yetipnif ve zavallı kadım 
llllfUr. l'ranms kumandanlıjı 
bu husustaki ıiklyetine kulak ..-' 
mııtır. 

• Aııkaraya tekrar gitmlf bulunan g1lm ---------------------------rOk bqmUdtlr11 Kuatata Nurt gümrUğUn ye 
Dl kadrosunu vekllete taadlk ettirdlkten 90D 
ra y&l'lll tebrfm1ze dönecektir. 

• tktıaat veklleU b&fmtl§&vlrt Vcmder 

Porten J'Mh&De fabrlknmdakt t:etıdklerlDI 

ikmal etmlfUr. KUtehaaıa bundan llOllr& 

Hereke fabrfkumda tetkikat yapacaktır. 
• Yoıc.k lkttat ve Ucaret mektebi me 

ınuılan cemlyeUDID yıllık toplantım ayın 

OD OçQnde Ankarada lkUAt TeklJett konte 
l'UUI ll&lODUDda yapılacaktır. Bllton mesun1a 
rm plmelert ıtca olunmakt&dır. 

• KU1l llm1&k mOdtlrloıo ı.tanbulda mev 
cut mlDl emJtktn bepmlD1 te.blt •tmlf ve 
fototraftanm da aldırarak do8yalar vtıcu 
da ptlmdfUr. 

• lıf.a1lJ9 ftkil•tl tat&ııbulda aum:ut b& 
s1ne,. alt tDpnJdarm toprabm ~ teT 
zU lCID emir nrmt,ur. 

• Romanya akademik propaganda blrUllD• 
memıup ee pıot...,.. " talebe &1llL n llDde 
,.ıırtmtze gelecek n buradan TmıaıılataD& 

~ 

D~tanlbuUulfil 
lfifil e ş lhl u r 

konakDaro 
--~ Sermed Muhtar . ~ 

Yarından ibaren bir seri .,,- ~ 
makalelerlle yakın tarihin meralCll 

eOlencell safhalarını anlatacat<Clf' ~ 

Zevkle takip edeceksiniz 
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gö.cüş!im.: 
~,,,_.,,.......-

nyeden ilk 
ı· mu·~~~ 

mektup Buğdaykoruma lstanbul -K-ır~-u-~-~-~-aı-ır_(ğ'.f_a_ 

.$5 
~ Vttyeden bir 

ır L 
1'I 'llladolunun uzak blr kıyısında 

f1' 'l:şıııcğe gıllığımı evvelce bıldır 

~ ·ızn. Oordu kadın, üçu erkek ol. 
fi lizcre yl!di kıışı, gunlen.ieı~beı ı 
J ı'tdt-yız. Gcıck şchır, gerek dVarı 

tılyleri hakkıııda, şöyle bır, kuşba 
fıkır snhıbı olduk. Tur·k, Alevi ve 
:ti koylc:rını \'e köyliJlerıni de gör 
Onların ge1..-e misafırl olduk; ye 

leruıl yedık; dt:rllennı dınledik. 
lakbcJ hayatımızın nasıl olabilece· 

., Uzaktan gôrmUş gibiyiz. Evımizı 
b:Jt:ceğımız yerleri gezdık. Pek 
bış muşkulalla yilz yüze geldik. 
larıa sonuna kadar mlicadele ede. 

·ek mıyız? Prugramımızda deği· 

~k olacak mı? Henüz bılemiyorum 
l, vaadettiğim gibi, hiçbir şeyı 

atnadan, değıştirmeden, okuyucu 
a bıldıreceğim. Ta ki, bu yazılar 

doıu hayatını, sadakatle, samimı · 
t aksettirmesi sayesınde kıymet 
llll. 

~ • • • 

sahil olmazsa, filA.nca yaylaya gide. 
rim ... 

İhtiyatlı dostum kaşlarını çatıyor: 
- Ev eşy&nızın nakliyesi yüz ellı 

lirayı bulduğunu söylüyordun galiba . 
- diyor. 

Bır de en bedbin, en muhalif dostu 
muz ve karımın akrabasmdan Fahri 
Çürüksulunun dedikleri aklıma geli
yor: 

- Siz, çılgınsınız... Delis!niz... Bir 
hafta durama:r.sınız orada .. Belki kışlfl 
sonuna kadar inat edeceksiniz, fakat 
baharda buradasınız ..• 

- Neden canım?... Evimizin içini 
tanzim edecek olduktan sonra ne eksi. 
ğimiz olacak? ... Zaten bizim hayatı· 
mız, lstanbulda da dört duvarımızın 
dışında değildi ki... 

vergisi limanında ~aıırşo ır~ır~oeırnın 
Ne esas Uzer inden Bu sPne bir çok !FaDssn'1'aı~o 

11 •k1 k "Ulu.s'' da Falih Rıfkı Atay ya::~ tarhedHecek 'l yen ı er yapııaca yor: 
İktisat vekaleti bütün limanların mo-Buğdayı koruma vergisinin ne suret 

le hesap ve istifa edileceğine dair ma
liye vekftleti alakadarlara bir tam.im 
göndermiştir. 

Bu tamime göre, fabrikalardan çı -
karılacak olan her parti undan "çıka· 
rılacak unun miktarı kaç çuvala baliğ 
olursa olsun., birinci mıntakada yüzde 
91, i birinci, yüzde 9 u ikinci, ikinci 
mıntakada yUzed 80 i birinci, yilzde 20 
si ikinci; Uçüncü mıntakada yüz::le 8'2 • si birinci, yüzde 18 i ikinci nevi addo-
lunacak ve vergileri bu esas üzerınder 
alınar;ı ktTr. 

Kamutuy t.>utçe 
encUmeninde 
müzakereler 

Büyük Millet Meclisi bütce encü
meni dün toplanarak Giresun sayla 

vı Hakkı Tarık Us tarafından veril · 
miş olan deniz ve hava gedikli kü-
çük zabitlerinin tahsisatları hakkm
daki kanun layihası üzerinde görü~ 

Birkaç gündenberi Kral ve tmp:ıra· dern vastıalarla takviyesi ve kafi teşki-
tor Sekizinci Edvardın Mrs. Simpson 

!at yapılması için tetkikat yapmaktadır. ile evlenme arzusunda bulunmaktan do 
Bu meyanda bilh3ssa limanlarımızda u-
mumi mağazalar ve atrepolar kurulması ğan ana yasa buhranım, gazetemizde, 
vardır. Londra telgraflarından takip ediyoruz. 

Umumi mağazalar ve antrepolar ku- İlk gündenberi Türkiye basını, bu 
rulması işine evvela İstanbul limanından meseleyi, büyük imparatorluğun soıı 

başlanacaktır. Bu hususta bir proje ya· derece husust bir aile davası telakki 
i etmiştir. Ve bu hususta dost devletin Pılmıştır. Şehrimizde bu sene liman • 

havndis kaynaklarından gelmiyen her daresi bir umumi mağaza kuracaktır 
türlü tefsire makes olmaktan ~ckin-Tüccar bu mağazaya bırakacağı her ne- . . 
mıştır. 

vi mal mukabili bono alacaktır. Bonolar Türk milleti, sekh~inci Edvarda knr. 
piyasada para gibi tedavül edecektir. şı, Prens dö Gal'liğindenberi beble
Bu suretle piyasada tabii bir ğenişlemt> mekte olduğu yüksek sevgiyi, bu yas 
husule gelecektir. kendisi lng'lterc kralı ve Büyük Bri

Modern antrepolann kurulmasına da tanya imparatoru olarak İstanbulda 

bu sen~ başlanacaktır. Bu sene biri ~im Atatürklc buluştuğu zaman bütün sa.
di gümrük başmüdürlüğünün bulundu· mimiyetile izhar etml~tir. Refakatind~ 

bulunan ve kendisi ile kalp ve talih 
ğu yerde, diğeri Galatada olmak üzere arkadaşlığı eden Mrs. Simpson dahi, 
iki yeni antrepo kurulacaktır. bu vesile :ile, kral ve imparator muhiti 

Arazi tahriri 
müştür. l\faliadarlar maliye 

Neticede meselenin Milli Müdafaa ' Ü aa t 

ile temas edenler Urerinde müstesna 
bir tesir bırakmıştır. Bu sebeple, Seki· 
zinci Edvard'm tahtından feragat et
miş olduğu havndisinin Türkiye halkı. 

vekilinin de bulunacağı bir toplantı· şubelerine m rac 
da görüşülmecıinl'" kfırar verilrni§tir. edecekler 

lzmirde bir 
idam lal~bl 

Yeni teşkil edilen ara.zi tahrir komiı:. 

yontan faaliyeti zannedildiğinden daha 
süratli ilerlemiştir. Mevsim dolayısilc 
şehir dışındaki komisyonların faaliye· 

nı ne derin bir tcessUre uğrattığı ko
layca anlaşılabilir. Kral ve impsrato-

v <>la çıktığımız gUnden başhyayım: 
ı~ ~Pur rıhtımda dururlten hay!• ka 

1k vardı. Bunların ekscrlsınin yoL 
<ılıtıadığını Uc;uncü çan çalıp da bızı 1 
·e gelenlerin karaya çıktıkları za. 

anladık Kimi nikbınane, kimı 
~ 1 ••••••• .. ._ rcyoJ l)UL.lt:J ıt: U<.UI 

- Evinizi tanzim edemezsiniz. .. So
banızı doğru dürüst kuracak, banyonu
zu yerine yerleştirecek usta bile yok. 
tur ... Ben o sahillerde, senelerce gemi
lerde çalıştım .•• Hıçbır şey yoktur o
rada ... Haftanın birkaç gününde baca 
ğı kırık bir iki hayvan kesilir .•• Onun 
da eti kapışanın elinde kalır ... Tavuk 
canın istedi mi, filanca kocakarının 

evine giderek "bana sat?,, diye yalvar. 
man lazımdır. Balık, kırk yılda bir çı· 
kar-

Bundan sekiz yıl evvel lzınir Çam 
altı tuzlası açıklarında bir motörd~ 
Halil ve Cemal i~minde iki tüccarı 
ve motör kaptanı Recebi öldiirmek · 
ten suçlu Osman kaptan ve Ahme
din yedi senedenberi devam eden do
ruşmalan neticesinde lzmir ağır ce?.a 
müddeiumumisi her ikisinin de idam 
lannı istemİ§tİr. 

fakslmde bir ıranaın 

ti güçleşmiş ve ağır ilerlemeye başla

mıştır. Fakat şehir lçind!!ki arazi ve 
arsaların tahririni yapan komisyonlar 

işlerini daha süratii görebilmektedir 
ler. 

Tahrir işinin sUratle tlerliyebilmesi 

için tahrir yapılan mahallelerde buJ;ı 
nan arazi ve arsa sahiplerinin, maliy~ 

şubelerinden alacakları vesaikle, dah.ı 
evveldell komiayonlara .m ~acaat.;, ea ~ 
arazi ve arsalarının vaziyetini blldir · 

meleri esas tutulmuştur. Bunun için 

tahrir heyetleri evveli maliye şubele 

rinde çalışacaklar, bilahare müracaaT 

edenlerin tanzim edilecek listesine gö

re tahrir işi yapılacaktır. 

ru, cihanşümul bir Raltanatm tacını 

feda etmeğe sevkeden sebep, derin bir 
surette VE' en büyükten en küçüğe ka.
dar, herkesin ancak kendi hakem ola.. 
cağı kadar şahst ve takdir edilmeme
si kalp ve karakter sahibl hiç kimse 
tarafından mümkün olmıyacak kadar 
insanidir. İngiliz milletinin, ve evlevi
yetle, onun saltanat makamında bulu
nan asH şahsiyetin, zaten bile geld;ği. 
miz fazilet ve centilmenliğine istinat 
eden bu fedakarlık kararı önünde hür
metle iğilmck laıımgelir. 

Bütün Osmanlı devrindenberi Tür· 
--ınyeynrn a z yarct eden ve Türki- ... 

t amış olan bu dostlarımızın dedik· 
~hata kulaklarımı1.da. .. 
~ela, Hakkı Tarık Us, her şey· 
lehıleceğımizdcn o kadar emin ki, 

dem işli: 

F'ındık dikmek l~fn, evveli, fenni 
b~ latb.k etmeniz ı:ızımdır. Bu bah
Ukumet tetkık ettirdi: Bazı rüz.. 

a nazır tepelere ekecek olursa. 
~ahsuı yanabıliyor. Bu şeraiti iyı
U t:niniz. Ankaraya yazarsanız, sı 
kemmel izahat verirler ... 

ıııcı k 
tl'ıı 1 vatanı olan Gircsun'un muh. 
ti l'l"ıeb'usu, bize, daha birçok tav 
el"de bulunmuştu: 

1l'asarrut edinız. .. Bilhassa, değil 
h rhzın oyuna dalmanız, gezeceği
ııı;Çok sahalardaki kumar salgını 

j Cadefe etmenız l!zımdır. 
"'4e . Çok eski dostum Ş. ın ihUyat

'fİ C 1"1ni hatırlıyorum: 
~ <tl.etelerdeki ve mecnıualardaki 
l"ını okudum, Vala... Bunlarda 

aıtUrtıumlyeye karşı fazla taah. 
• hı,. 1.ııa girdiğini gördüm. Hemen 

1 
01 hattı ric'at bırakmamışsın ... 
b~da ·•yerleşeceğini,, değil de 

~U r seyahat yapacağını,, yazsay
~ ŞkUlfıt karşısında geri döndülJc· 

ıt, sana hiç kimse bir şey söy-
' bııe i. Halbuki şimdi, sen dayan. 

' allen efradı arası:ıda panik 
~lunursa ne yapacaksın? .. 

tı:ı~ 8onr~ki yazılarında ifadeni 

1 
değ ştinnelisin. .• 

'4ti~hat veriyorum: Ben, esasen 
~bir. harekete girişmiş değf. 
~ 'rı akı hayatı gilr.elleştirme yol
~ ~:.acağız. .. Bunu bulamazsak 
~I\· tllere geçeceğiz. .. Ve niha-
lle ~I bizi mağlüp ederse de. bun. 
b~ duftınu yazacağım. Böyle
illa en sonra ayni tcşebbilse giri
b 1~lar, ne gibi vaziyetlerle kar
~ eklerini gözönUne alıp ona 

t~an~ını~r ... Denim bu hareke. 

1 
t-e esı, eahsan ve ailece muka
~~0:U kırmak değildir. Ne~ri. 

tnıı,c r.a.ruri olan bir ÇC!}idi 
~· rtıe!!fekf bfr hamle ynpmak. 
~da ailemin tas::ı.rnıf kudre-

1lnıek istiyorum. Filanca 

- Hamsl yeri,.! 
Fahri tiz perdeden b:ığnyor: 

- O da yoktur be adamlar! ... O d~ 
yok! 

- Artık fazlaya vanyorsun .•• Çün
kü, Karadcnizin Sinoptan öteki sahil 
!erinde, hamsi o kadar çokmuş ki, ton. 
farla çıkan bu balığı gUbre diye ağaç
ların altına ve tarlalara dökerlermiş ... 

- Göreceksiniz. .. Ucuzluk hulyalan
nız da boşa çıkacaktır ... Çünkü faraza 
yiyecek şeylerin bazılarından istıfade 
bile etseniz, ihtiyaçlarınızın sanayı 
merkezlerinden gelecek olanları o de
derece pahalıdır ki, bu, ötekini imha 
edecektir... Peynirin, sütiln, tereyağı. 
nın bile tstanbuldaki nefasette olanı-
nı bulamıyacaksınız. .• 

- Kendimiz yaptınnz. .• 
- Kullanacağınız adamların bilgi-

sizliği, tembelliği sizi yıldıracaktır? A· 
sabınız bozulacak ... Dayanamıyacaksı. 

Dün ge~e yansı Taksimde elektrik 
şirketine ait elektrik evinde elektrik 
tesisatrndaki bozukluk dolayısile yan 
gın çıkmıştır. Yangın fazla zarar ol· 
madan söndürülnıüştür. 
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ruz... GEÇEN SENE BUGUN Nt. ULUU1 

• • • .A.rkıı.da,ıarma eroin vc~n bir talebe tu 
Görüyorsunuz ki, biribirine zıt mu. tuldu. 

talealar beyan eden dostlarımız var. ======================== 
Ve bunların ekserisi, işte şu rıhtımı dadına yetişecek, susuzluğunu dindire. · 
dolduruyor ... Kimi de gelememiş. Mek- cek olan bunlardır ... 
tup yo1lamış. Onlan da düşünüyorum.. !şte, vapur açıldı. Zartı yırtıyorum 
Mesela, Raif Necdet Meto, nikbinler İçinden İstanbul manzarası kart pos. 
arasındadır: "Büyük ecnebi gazeteler tallan çıkıyor .•• 
bile senin bu teşebbüsünle alakadar o
larak intibalarını yazmanı, Tilrk köy. 
lüsünil anlatmanı daha şimdiden iste
diler, muvaffak olursan, seni, beynel
milel bir şöhret bile bekliyor!., diyor. 

Diğer reybi dostlardan H. M. ve O, 
bana bir yol hediyesi getirdiler. 

- Vapur açılmadan bakma! • dedi. 
ler. - Gittiğin yerde senin en fazla im-

• • 4 

Zrt noktainazar sahibi olan bu dost
lardan hangi cenah hak kazanacak? ... 
Şu satırları yazdığım srrada • ilerki 

mektuplarımda mahiyetlerini anlata. 
cağım - pek esaslı manialar karşısın
dayım. Fakat, bedbinlerin haklı çıka
cağını henüz zannetmemelcteyim.. 

lYA•NO) 

Vesaik göstermekten ve komisyon
lara ma!Cımat vermekten çekinenler 
teczive edilmekteriir. 

S&kaların su 
alablleeeğl ~eşmeler; 

tesbi t edildi 
Belediye, halkın sıhhati bakımından 

büyük ehemmiyeti olan bir karar ver
miştir. Bu karara göre bundan sonra 
ücret mukabilinde su taşıyıp satmayı 
sanat ittihaz etmiş olan sakalar ve ara-
ba ile su nakledenler ancak belediye • 
nin gösterdiği çeşmelerden su alabile
ceklerdir. Bunlar çeşmelerden aldıkla

n sııyu kapsülleteceklerdir. Belediye 
zabıtası şehrin muhtelif yerlerinde su 
nakledenlerin teneke, fıçı veya dama-

canalarını kontrol edeceklerdir. Bele· 
diye zabıtası talimatnamesine bu yol
da bir madde Have edilmiştir. 

Bu yeni kararla halk hem sakalara 
tahsis edilen çeşmelerden, boş kaldık· 
ça, istifade edebilecek hem de halka 
mahsus çeşmeler daima boş kalacağı 

için buralardan istediği zaman su ala
bilecektir. Sakaların su alabileceği çe~ 1 
nıelerin bir listesi yapılmıştır. Bu çeş
meler yalnız mcnba suyu çc~meleridir 
Bu suretle halk içtiği sulardan tama· 
men em.in buJunab!leccktir. 

ye • İngiltere dostluğunun tebellür ve 
tcl>arUz etmesine o kadar delalet eden 

hükUmdann, bu buhranlı dakikMında 
ve onun mensup olduğu ve bizim sa
mimi dost olduğumuz millete karşı, 
duygulanmızı liha.r etmek vazifemiz
dir. Bu sırada taç ve tahtına veda eden 

kral ve imparatorun ne~tmiş olduğu 
beyannamedeki tcmennll~rine bütün 
gönlümUz1e iştirak etmekte ve İngilte. 
re devletinin yüksek iktidar mes'uliye. 
tini knbul ederek olan asil halefi hak
kında en har dileklerde bulunmakta
yız. 

Türkiye Cumhuriyeti, dost olduğu 
ve dünya ~ulh muvazenesinin başlıca 
nmfllerinden olan İngiltere devletinin 
ve, kendisi için büyük bir jmtihan teır 
kil eden böyle bir hfıdisedc vakarlı ıs. 
tırabını pek yakından hissettiğim·z lıı 
giliz milletinin ancak saadetini, sükun 
ve istikrarını ister son buhranın Se-
kizinci Edvard'ın şahsı kadar milleti 
için dahi elemli olduğunu takdir ede • 

riz. Her ıkisine muhabbet besliyenlert 
teselli eden nokta, alf vazife ve mes'u. 
liyet hissinin vecibelerile şahst tema. 
yüllcri blribirine karıştırmamak ve bu 
hususta en derin teessürleri yenmek 
hassasının, esasen, tngil~rede, ~erek 
hanedanın gerek milletin milşterek bir 
an'anesi olduğunu bilmiş olmaktır. 

Sekizinci Edvard dün tngiltcreni!ı 
kralı ve BüyUk Brf tanyanın imparato 

ru idi. Bugün ayni krallık ve impara· 
torluğı.m hanedan lZMr ve ayni derece 
yüksek ~rcf mevkiinde bulunan bir 
vatanda.'jıdır. 

Hak ar ide fırtına 

Kendine h8kim olmalı ! 
Nuri imTasile aldığ•mız mektupta deniyor ki: 
l - S<ı!>it hale gelmiş olan bir fikir unutulabilir mi? 
2 - Ümitsizliğe kapılmamak için ne yapmalı. 11 

CEVABIMIZ : Size vereceğimiz cevap çok kısadır. 
Bütün bu kötü huylann önüne geçebilmek için insan kendi 
kendisine haklın ve nefsine karşı cesur olmalıdır. 1 

iki postacı boğuidu 
Geçen aym 22 sinde Hakkaride 

büyük bir fırtına olmu§ ve o vakitten 
beri H~kkiıri ile nıuhabere kesilmiş
ti. Şimdi gelen malumattan fırtın:ı 
esnasında üzerinde 5000 lira bulu
nan bir postacrnm nehre düşerek bo
ğuldufiu ve 500 lira bulunan bir pos• 
tacının da kayboldu~ anla~ılmııtır. 



4 

6d ze ll!k Dokto 
• 

verıvor. 

BABElC - Akpm postam 

Meşhur ltalyan 
edibi 

Pirandello 
dün öldü 

11 Birincik!nun - 19311 "-==== 

ihracat tüccarlarına 1 
ruhsatname dağıtı ıyo 

Ruhsattan istisna edilen a A y A N LA R G:ızetcınıı.e ... Liu.zellik doktoru.. adres!. 
ne haklkt veya müstear adla.rmJZJ.a sora 

cağmız suallerin cevapları.nı bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplan-- Parlste anlqmıg bulun 
duğumıız gilzellik müessesesi vermektedir. Güzellfğtnlz:l noksan bırakan kusurlarınızı bl.ze 
yazınız. 

1932 Nobel millcafatını alan meşhur 

t~lyan dra~.ve ro~n mü~~lifi Lu·i·çi ihraç mallarının listesi neşred' 
Pırandello dun sabah zaturreeden ol· B! 

-33 -

Bebekten Şen Yıldız imzasile soru.. 
luyor: 

!5 11. t~rin tarihli Haber gazete. 
Binde 5 numara üe bana verdiğiniz ce. 

vabı okudu.m. Çok te.1ekkür ederim. Ay 
nca tavsiyeniz üzerine 1 numaralı M. 
Meraklıya verdiğiniz cevabı ve 24 ta
ri.'ıli Haberde kırı.!tklara ait çıkan u
zun tav~ycni..."'i de okudum. 

Gene arz 1nu.z üzerine size kendim 
hakkında biraz daha malumat verir. 

sem, ümit ederim ki bana dah{ı. faycüı.lı 
<Jğüflerde bulunaoaksınız. Bayın dok • 
tor, 

1 - Ben dmma çok nqeli oo çok gü
len 'bir 1rnıanım. 

il - Yüzümün derisi J/(lğlı değil. bi. 
~jJ.."ia kuruya daha ziyad6 ya.1..,-ı'lldır. 

3 - Hazwn cihazım 1WT'mal.dir. 

... - Çok ha.BMS olduğumdan ufak 
fl'Yler6 /azlaaiZc ü.ıülürUm. 

Lut/en na81Z hareket etmekli.ğim hak 
kınd4 biraz daha muf<J8atilca i:aahat 
uermenizi saygılarıml.a diler, M tek
rar ta3di ettiğ1md6n affınızı rioa ede
rim. 

Eğer yüzünüzün derisi pek gergin 
ve katı ise masaj için yumu§atıcı bir 
de süt tertibi yazalım: 
YOZ fÇIN YUMUŞA TiCi SOT 

T riethanolamine 1 O Gr. 
Stearine . 15 ,, 
Huile de paraffine 1 O ,, 
Eau Destille 65 ,, 
Yüzünüzün muhtelif yerlerinde 

hasıl olan kırışıklar ancak masaj! ı 
geçer. Masajı ya kendiniz yaparsınız 
yahut da usta bir masajcı doktora 
mı..iracaat ediniz. [*] 

Kınşıklar i )n yapacağınız masaj. 
da derinizin hususiyetine göre bir de 
krem verelim. 
MASAJ IÇlN LANOLlNE KREM1 

Lanoline desodorise 80 Gr. 
Vaseline filante 100 .. 
Vaseline cholesterine 11 O .. 
Huile de vaseline 65 .. 
Su 140 ,. 
Parfum (sevdiğiniz koku) 5 ,, 
Bu kremi bir eczacıya yaptırmalı-

srnız. 

mliştür. 

Pirandello 69 yaşında idi. Hemen bü

tün diınya tiyatrolarında ve Türkiyede 

de oynanan, bütün dillere ve türkçeye 

de çevrilen bir çok eserlerin müellifidir. 

Müteveffa Matiaa Pascal; Kocası; Çev 

riliyor; Bir, Hiç kimse, Yüz Bin; gibi 

roman lan ve Başkalarının Aklı; Size 

Nasıl Geliyorsa öyledir; Namuslu Ol· 

mak zevki; Evvelki Gibi, Evvelkinden 

Daha iyi: Altı Şahıs Muharririni Arı· 

yor; Dördüncü Hanri; Şöyle Böyle; 

Çıplakları Giyindirmek; Kadınların Dos 

tu. gibi tiyatro er.erleri me~hurdur. 

Bu eserlerden "Size Nasıl Geliyorsa 

Öyledir .. ve "Aptal,. isimli piyesleri, 

eski İzmit mebusu Mehmet Fuat tarafın 

dan italyanca aslından türkçeye çevril· 

mi~ kitap haline getirilmişti; "Altı Şa

hıs müelHfini Arıyor,. piyesi de Halit 

Fahri tarafından fransızcadan türkçeye 

çevrilmiş ve İstanbulda sahneye konul-

muştur. 

3 - Haznn cihazınızın normal İş· --------------
lemesi sıhhatımz ve güzelliğiniz için 
en iyi bir mü1· eledir. ff111111RZr::::::::.-::::a:acwa:;1n:::::::::::::::::5; 

.• !i 
CEVAP: 4 - Gerçi hassasiyet fena bir k:ı- i! IF O Ir Sal 'lt O :: 

rakter değildir. Fakat bunun ifratı Si n,,,. 0 ii 1 -Tabiatı çok nC§Cli olan ve zararldır. Ufak tefek •eylere hatta ~.i. ~alÇDli"cSlır\l allf@ı i.i. 
daima gülen bir insan uzun yaşar, ~ 

b k h büyiiklerine bile fazla aldmş etme· fi :.=.! 
ça u i tiyarlamaz. Esasen keder ve i' 
tas h. tah 1 me{:qiniz. Bu bir irade mselesidir . • ! :: 

aya ıç ammü Ü olmayan b·• 1 •• .. 
kı ık h 

radenizi kuvvetlendirmeg""c .. ft1·•ır· i! ;: 
sac ayatta neşe kadar büyük ve . . ed . . ~~ a :: 

ehemmiyetli bir mevhibe yoktur. sanız ıyı ennnız. :: :: :: :: 
Mademki neşe1isiniz daima öyle kal- (~) 24-11-936 tarihli Haber gaz.ete- ;i !i 
mağa gayret ediniz. Neşeli insan git- sinde yüz masajları ve kınş1klrklar I· ij i$ 
tiği her yere beraberinde sevinç ve 418 ~ln çok faydalı ve masajın nasıl yapıl- Ü İi 
adet götürür. Siz hayata en faydalı dığını resimlerle tarif eden bir maka- :: i: 
ve değerli bir karakter iatikle gel- le vardır. Dikkatle okumanızı tavsi • Si i: 

ve eder•- il ı·= =:: mışsınız; bundan azami istifadeyi " ~ i! 
ihmal etmeyiniz; gülünüz ve etrafı. Emine u. K. s. imzalı okuyucumuza: 1 U 
nıza neşe saçınız. Göğüs ve kapı hatlannızm ne gibi il H 

Sıhaun başlıca tartı ne§edir. Neşe- sebeplerden dolayı intizamsızlık arz i; !i 
li tabiat, nikbinlik gösterir. Daim':l ettiklerini anlayabilmek için biz•.: ii ii 
tasalı ve kederli olan yüzlerde, cazi- boy, bel, göğüs ve kalça ölçülerinizi i: :: 
be ve güzellik ararsanız aldanırsınız. yazmanız lazımdır. :; i 
Çünkü tasa ~dbinliğe yol açar; becl- Böyle inhinalar hazan vücut te· ii 
bin olan insan ise, bedenen değils•! nasübünde hiçbir tabii kusur olma· i~ 
bile ruhan hastadır; hastalık da ne dığı halde yanlış oturma ve durm'l fi 
tek.ilde olursa olsun güzelliğin en bil· vaziyetlerinden doğabilir. Bazan da i! 
yük düımanıdır. lüzumsuz yağlar bunlara sebep olur. ı~i 

Aziz okuyucum, siz baha biçilmi- Fakat her iki halde de düzeltilmeleri ii 
yecek kadar değerli bir hazineye ma- kolaydır. Dediğimiz ölçüleri bildirin ii 
liksiniz, bunu bütün varlığınızla mu· deformite dediğiniz halin sebebini U 
hafaza etmeğc çalışınız. anlayalım, herhalde bir çare bulur> :! 

2 - Yüzünüzün derisi kuruya tavsiye ederiz. Cevabınızda yaşınızı ii 
meyyal ise, yağlı ve deri besleyici da yazarsanız işimizi daha kolaylaş H 
kremler kullanmanız lazım gelir. Ta- trnnıf olursunuz. ii 
rif edeceğimiz tertiplerde kreml~r ------------------ U 
kullanırsanız çok memnun kalırsı· !i 
nız 1 Tayyarede doğan n 

Geçen pazar 
Tepebaşı 

Aranyossy Rajko 

Çocuk 
Çingene 
Orkestrasını DERiYi BESLEYtcı KREM CAME "U~ak,, j~ 

RIKAN FORMULO) GASTOU Genç kadın doktorlarımızdan Pakir.e U dinlemek ve alkıtlamak için ye' 
B yaz vaaeline 420 Gr. hr.et bundan bir müddet evvel tahsili- Ü bulamayanlar bu cumarlelİ ve !I 
Yumuşak paroffine 30 ,. nl ikmal için gittiği lte.lyadan zevcile ı= pazar günleri saat 1 7 de yine h 
Lanoline anhydre 1 20 ,, birlikte tayyareyle dönerken tayyare- ! aynı a:Jonda hu fırsatı elde i!": 

Eau distille (mukkattar su) 180 .. de sancısı tutmu!J ve tayyare Selaniğe edeceklerdir. Aynca sinema yıt. H 
Vanille 0,5 ,. inmek mecburiyetinde kalmıştır. Paki· li dızı LU PERKlNS bütün prog· ii 

Şarap ispirtosu (esprit devin) 5 ., ze izzet Sel!nlkte naklolunduğu ha.sta- ıi ramla birlikte dans edecektir. si 
Bu tertipte bir kremi herhangi bir nede bir erkek çocuk dünyaya getir - ! Fiyatlara zam yoktur. fi 

eczacıya yahut kimyagere yaptırabi · miştir. Yavrunun Jsml "Uçak" konul · :=::::::::::::::m::::=.....-m==:=:: 

lirsiniz. muvtur. 

Bu ayın on beşinden itibaren ihracatı 
kontrol ve tağıişin me'ni hakkındaki ka 
nunun hükümleri tatbik edileceği için 
elelrinde ihracatçı lisansı bulunmayan· 
lar ihracatçılık yapamıyacaklardır. İh· 
racatçılık için müracaat edenlerin lisans 
lan dün ticaret odasına gelmiş ve tevzi 
ine batlanmıştir. 380 ni şehrimizde ol· 
mak üzere şimdiye kadar bine yakın ih 
racatçıya ruhsatname verilmiştir. 

Diğer taraftan İktisat vekfileti bazı 

ihrac eşyalarını ruhsattan istisna etmiş· 
tir. Hariçten gelen tacirler satın aldık
!an mallan beraberlerinde götürmek, 
garti1e ihracatı kontrol kanununa tabi 
olmryacaklardrr. 

Hemhudut memleketlere, #Adalar de· 
nizindeki bütün adalar, Girit ve Kıbrıs 
dah!I olmak üzere, Türk sahillerine mü
cavir sair adalara 50 liraya kadar her 
cins mal da ruhsatnamesiz ihraç edile
bilecektir. ihracı ruhsattan istisna edi· 
len malların gümrük tarife numaralan 
şunlardır: 

2 den 4 e kadar, 9 dan 12 ye, 15 ten 
17 ye kadar, 18 (yalnıza ve c), 19 dan 
23 e kadar, 25, 27, 28 den 32 ye kadar, 

dar, 218, 219, 221, 222, 223 ( 
ve h), 227 den 229 a, 231 den z-4f 
dar, 242 (yalnız a), 243 ten 
255 ten 270 e kadar, 271 (mc 
ve tefte yaprağı hariç), 272 dell 
kadar, 276 (yalnu atkestanetİr 
hüla3alar, d ve h,), 277 (afyon ff 

hariç), 278 ten 281 e, 285 test 
365 ten 408 c kadar, 409 (yahu~' 
dan 464 e kadar, 465 (ham lüle 

riç), 466 dan 475 e kadar, 476 
b ve c), 477 (yalnrz c, d, h, v), 4 
515 e, 519 dan 553 e, 555 ten 569 
dar, 570 (kurşun cevheri ve kö 

mulatı haric), 571 den 573 e ka 
(çinko cevheri ve külçesi ve ko~ 
mulatı hariç), 575 ten 582 ye, 

693 e, 695 ten 728 e kadar, 729 ( 
b, c, d). 730 dan 734 e kadar, 7Sf 

ruz b), 736, 737 (yalnız b, c, d 
den 744 e kadar, 745 (yalnı 

rekkebatı), 746 dan 801 e kadaf• 
(meyan balı hariç). 803 ten sıl 
dar, 812 (glilyağı hariç). 813 
a kadar, (Listede yazılmış olan ıı 
larm herbiri saydığımız evsafa 

35, 37 den 41 e kadar, 42 (yalnız a,), -------------
43 ten 46 ya kadar, 47 (yalnız b), 48 
(yalnız b), 49, 51 den 56 ya kadar, 38 
den 63 e kadar, 64 (yalnız c ve b), 65 
(yalnız b. c. d. v), 66 dan 71 e kadar, 
76, 7, 79, 81 den 94 e, 99 dan 113 e ka· 
dar, 114 (yalnIZ b, c, h, z), 115 den 
150 ye kadar, 156, 157, 159 161den17v 
e kadar, 177, 180, 182, 187, 191, 192, 
194 ten 199 a kadar, 201 den 214 e ka· 

Mekteplerde 
talili 

Pütün mektepler bayram dol' 
pazartesi günü saat 13 den 
cuma günü sabahına kadar tatil 
nacaklardır. 

Devair de ayni müddet zarfınd' 
dir. 

~ . 
BAYRAM haftalarmda daima senenin en ' GUZEL ve en BÜ 

filmini göstermeyi trlY AT halinde kabul eden 

I• p E K Sineması, ŞEKER BAYRAMI için 
ŞEKER gibi bir film hazırlamıştır 

·~öl de D i r 

Türk Gene 
TÜRKÇE SOZLU VE OR.UINAL TÜRKÇE ŞARKILI 

AŞK ve MACERA filmi 

• 
Bugün iPEK sınemasınd' 

Casuslarla karşı karşıya 
ve Heyecan Filmi Aşk Casusluk 

ı- Martha Eggertb 
in en son filmi 

Şantöı 
m . en güzel filmi 
LBayramda MELEK Sinemasınd' 

Parisli 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

kERVAf'/IN 
YOLUNU 
.Siz. E 

BEN 
6ôSTERIE-
Ct:<$iN/. 

Bınd 



Tonton 
Amcanın bir 

ziyafeti 

Yazan : Niyazı Ahmet 
894 -- •• .,.. ......... 

Venedik valisinin kızı tarafından 
hapisten kaçırılan Leonida 

BtlyDk bir kuvvetle hOkGmet kuvvetleri 
8zerlne yDrftdD- Bu ıreoç, Ulrld&. TDrklere 

vermek istiyordu 
- Leonida aiz ıı ieiniz) l köyWıde birçok taraftar 
- Benim, aiz kimeiniz) hük6met üzerine yüriic:lü. Alebi 
- Ben valinin km fiyorença •· larki, yeğeninin kaçtığmı c:luyu-. 

zi kaçumaia geldim. Çabuk beni ta· üç tabur •kerle harekete seçti ve 
kip ediniz onidanm bütün kuvvetlerini maıw. 

8enç Leonida güldü. Ve erkek ti. Genç ..t, aüç halle kendini 
elüebi giymif genç kıza: tanp bir mawtıra kendini attı, 

- Zahmet ettiniz, dedi. Belki Hüldtmet. yerinde clumuyan bıi 
çok iyi kalplisiniz, fakat ben eizi ta· utyi bulanlara büyük müklfatW 
kip edemem.. vaadetti. Her tarafta aıattlrdı. F .. 

Fiyorença hiç ummadıiı bu ce- kat papaalar, onu çıkarmadılar. Ki* 
vap brpamda faP)adı. Bir teY eöy ee onu gördüiünü eöylemiyorc:hı. 
temek istedi. Fakat Pfll'dı. Leonicla · nihayet affolunduğu ilin edildi 

- Siz beni mi kaçmnağa geldi- Kancliye valieinin yanma gelmeai 
niz) .• diye eordu dirildi. 

Valinin km: Leonida. p1ecep.i haber ...... 
- Evet, dedi. Sizin ac:lmm du- rerek yola çıktı. Bu genç. Girittıa ~ 

yardım. Size habızlık edilmit, onun nediklilerin h6küm ıriirmemine W.lt1 
için geldim. tar değildi. O istiyordu, ki d-L11m~ 

- Fakat ben bU lmm eözü ile. olan Vmedt1diler malıvedilenk ~ 
onun PefİDden aitmeie razı olamam. Türklere tea1im edilain. Vıeaeıılilllillll 

Fıyorença, gözlerini yere indirdi: bunu an1amıtlardı. ( J ) 
- Ben. dedi, tu anda ben de teh (1) Bu hadiJeli anlataa 111.1'11~ 

1ikedeyim. Beni kurtanmz. 
-N.aıl. eizcle mi tehlikedniniz~ den~~ .............. _ ........ 
- Evet. fU anda beni kurtar· b:ı. esiaet.' 

mammz mahvolaaıılun. ; • • 
- Sizi nasıl 1...-----> Cörii-.'"......,-uu Kandiye valisinin evinde bih'ml 

JODUDUZ ~ ben zindana ablmıt bir bir ziyafet hazır1amnqtı. Leonida 
adaman. ·-'-. .. .. 

- Hayu', ıiz iateneniz beni m· .J'a&ııı;;ti gorunce: 
tanbilininiz. Kolumdan tutar, götü- - Bunlar beni ele aeeinlilllel!-
..r...::.r- Belki -1..L eizi menede· wuyorlar, fakat. aldanıyorlar, ___ ._. ~ d::.--ı-.lü. 

cek ldıme bulunmaz Seıbeetçe çı- UW'™"' 

... E:ier' bulununa. erlrelrlijinizi Sofrada yemek vemvor. kon 
pterlr, emim tepeliyerek beni q.. luyor ve gülünüyordu. Bir arallk 
n ıs,a.uauuz.., 1)1,..vatÇa açıldı ve eeaizce 6ç 

itte Leonida. ba mretle bapiaten Leonidaya doğru atıldılar. içi bot 
çıbnlrq ve Girit bundan eonra alt toma başına ~rildi. Sonra tıirll:lll) 
üat olm hançer havaya kalq> iı\cP.· 

~Gi~~:aiaii .. ı;J.~~~ .. ~ ... ~~~~lril~~·~.,;~~Mt·• 
Din yeleni idi. etrafıiıa toph· Ciritte bırakmaia korkuyorlardı. 
yarak mücadele ettiği için hapeedil. gece dey,i~ ~düler. 
mitti. Leoıüdanm arkasmdan bütüd 

Leonida, 134 2 yılı 11 ilklcAnun rit ağladı. Şairler onun için 
pü S94 eene evvel bugün Abab deatanlar eöylecliler. 



... ••ı--..., ..... n Blrlnclklnun - 1938 

Kral Edvard tahttan çekildi 'Kazanan numara1~a~r 
(BG§ faf'G/ı ı ~) tıbu vesika, 10 kınunuevvel 1935 ta-ı blrinCo~c,. vaelayaca~:.cıT· Aetl~"" iaimlm_:~~~ 40 000 15 o 00 Kral Edvard Madam Simpsonu ken- ribinde, qağıda isimleri ya.zıh phitler '"··~ .. a....ua. 

dlsine bu suretle bağlayaa bir izdivaç hmunmda, tarafımızdan imza edilmit· muhtemel olarak, evvelce ıekizinci Ed- • e 
temin edilmesini hülrilmetten istiyor- tir. vard için tesbit edilen cünde yani 12 L·ıra kazanan 
du. Edvard. Kral ve İmparator nisanda yapılacaktır. Lira kazanan 

Almanyada çılamf olan llorpntik 1 Veda Umumiyetle halk, teessür içindedir 3 4 
6 7 4 izdivaç tngilterede 18 inci aaır sonunda Bu devlet veaikallDdald imza, kar- ve lamunueuıl buhranı hakkında fikir- 21769 

kral UçilncU Jorj tarafmdan tadilitla dqlerim, Dük d'York, DUk de Glou. leri ne oluna olsun, herkeı, ruhi mlica-
kabul edilmittir. Fakat böyle bir udi- ceater ve Dük de Kent hazretleri tara- deleıinde, krala karp derin bir aempa-
vaçtan kral değil de, kralın nzaaı ve fından tasdik edilmit bulunmaktadır. ti duymaktadır. 
parlamentonun kabulü ile hanedana Bapa bir karar almak için bana yapı- Londrada, parlamento bina11 anUnde 
mensup prensler istifade edebilmekte- lan milncaatlan ilham eden hiaaiyatı toplalUIUf bulunan 20 bin kiti. "kral 
dlr. derinden takdir eylemekteyim. Katı tahttan feraıat etti, Dük da York kral 

Krala gelince, onun izdivacı hakkın- bir kırar almadan pek çok dütündüm. oluyor., aözleri ağızdan ağıza yayılma
da bayle bir kayrt ve prt yoktur. Ken- Şimdi karanmı aımı1 bulunuyorum. Her ğa batlayınca. derin bir yeise dütmüı
dl kendisinin hildmi olan kralın, evlen- yeni bir talik, prens de Gal ve kral 11• tilr. 
dlli kadın seyri tabiisi ile kraliçe olmak fatlarile himıetlerinde bulunmağa ça- Birkaç dakika, halka bir ıüldin hlkim 
ta Te ondan doğacak çocuklar da kral- tııttğım, refahı kalbimin daimi dUıün- olmuı ve herkes y&ftf acile konutmafa 
hk tahtına namzet bulunmaktadır. cesini teıkil eden milletler için mubak- batlamııtır. 

Kralın evlendiği batkı tabakadan ka- kak surette zararlı bir mahiyet alacaktı. Buckinham aarayı önünde de halk, 
dmı kraliçe mevkiine getirmemek için Takip etmeyi kendime bir vazife te- top!ınmıı bir halde idi. 
ancak bir yol nrdır. Kanunu esaside likki ettiğim yolun, tahtın ve impara- Hiçbir tarafta hiçbir intizamsızlık 
tac1lllt yapmak .. lıte bunu da İngiliz torlufun istilrran ve milletlerimin aa- vuku bulmamıttır. 

74 le biten numara1ar yinni§er lira 
amorti alırlar. 

12.000 
Lira kazanan 

1724 
1000 ananelerini muhafazayı istihdaf eden adeti için en iyi yolu tetkil eylediği sar- Yani Krelın tahta cUluau 

muhafuaklr Baldvin hUkOmeti reddet· sılmaz ümidi ille sizlere veda ediyorum. ü.>odra: 11 (A.A.) _ Yeni kralın Lira 
mittir• Tahta cWOıumdan evvel ve aonra dai- tahta '--- · "- ili dl 

kazananlar 
18747 28445 
22666 

ÇIADMll, pazartesı ıu.ıU n e - SSu&g 
Bunun ilzerine kral Uç ihtimal karp- ma hakkımda gösterilen derin muhabbe lecektir. O 

•ula kalıyordu. tin kıymetini derin ıurette hi11ctmekte- Kral Edvard, bugün ihtimal saat 22 88181 
1) Madam Simpaonu terkedip kral- yim ve ayni derin muhabbetin ayni za- de _ Greenwicb saati _ Londrayı ter 

1skta blmak. manda halefim hakkında cta röıterilece ketmeden evvel ndyo ne bir nutuk :>O lira kazananlar 
2) Krallıktan çekilip madam Simpson ğinden !Üpbe eylememekteyim. aöyliyecektir. 

ile evlenmek. Arzum, imzaladığım devlet vesikası- Bununla beraber kralın Bğleden biru 
3) Hükametin karanm kabul etme- nm derhal mer'iyete girmesinin gecik- sonra aminllıim halihazırda Portamout 

mek ki bu tekilde lrayı umumiyeye mü- tirilmemesi ve meıru halefim, kardeıim hda demirli bulunan Encb~tren yatı 
racut lOzumu hasıl olmaktaydı. Dük d'York hazretlerinin tahta cUlOıu n emı e ecnebi m eketlere gitmesi muh-

!nglltere kralı parlamentoyu feshet· irin bUtnn tedbirlf'rin derhal alinması-"'( temeldir. Bu takdirde kralın beyanatı 
mek hakkını haizdir. Son aaırlar içinde dır... ecnebi memleketlerden yapılacaktır. 
bir defa 1834 ıenesinde parlamento feı- &eıanneme perlementode 
holur.muı ve fakat o zaman baıvekil o- llald in-ala f ahal•l okunduktan aonre •••••kllln nrııec k ı ? 
Jan Lord Melbom hilkameti doğrudan • m 
dolruya yerinden edilememiıti. Kabine. beyaneb Londra: 11 (A.A.) - Röyter bildiri 

Londra, 10 (A.A.) - BatyeJdl Bald- •- ddJıhft• ~ 1-1-ın · Ed 
-ı bir hükumet tetekkül edinceye ka- yor: 098 ... - ıure, SC&Ui cı var-
ı-· vin, kralın tahttan feragati beyanname- dm tah........ f in" malt ih "-
dar mevkiini muhafaza etmifti. n•u• eracat m c eti ıuoe· sini okuduktan sonra beyanatta buluna- · d 1.1 .. bir '---- _,___ Muh 

Kral Edvard da bu defa ayni tedbiri nn e ~ aa.1 .. &&U111NDUftır. te-
rak ez cümle fByle demiftir: 1 la-'- Lan c ·ıı alabilirdi. Ancak burada miltkill bir me c • ..., caatre •e omouaı n 

- Daha afuıtos yahut eylOl ayında, dn'--bL,____ ridatı u...:- • Ed 
vuiyet vardır. Eğer kral parlamentoyu ~ ~ll&IU va • ae.aııucı var mUtkW bir vaziyet ihdas edebilecek o- dm rind ~t.., ı....... Ç" ,..ı, 
fesheder ve müteakip intihapta kazana· em e uu•&Umtyacaaur. unau 

lan bir bopnmanm yaklaf!Mkta oldu- bu rid tJ ni k la i ıa-mana, eski hUkametin geri alınması va va a n ye ra geçmeı tüıDı 
ğunu biliyordum. 20 tetrinievvelde kra 1m ı....-d' H"LA- • ıa_ 

siyetf basıl olur ki bu zaman eıki hU- ge ean: ır. uauıuetin JJUliUDento-
la, kralbtın tncDterede biricik bir m~ dan __. b' bli& ı. • h ldlmetln oene eski -rtlanm ileri sUre- sennı ır me • wtemeaı mu te-

.. s- eaaese oldutunu ve krallık tacının mem ld' .... fih 1 Ll-!- • Ed d 
celf tabitdir. Binaenaleyh kral n.. ibtl- me ır • .mauna e er le&UOııucı var 

-.ır leketin tarihinde çok yüksekte, her za- k d' •• ı.-• llrinin 1..an bul d .lh ... 
malden 'kinclsini tercih edip evlenme en ı __.... ıe aa11 un u ..... u 
karannı - milletinin de arzusu bi1lfml mandan daha çok yQbekte bulundutu ima edene belki buna ilıtlya kalmı

nu 9Byledlm. Taç. tenlrtde marua bira- yacakttt. 
tatbik etmemek Uzere - kralhktan çe- kılamaz. Çünkü bundan, mUtee .. fr olmııı ---.;._-;,., ------.-1'!1"""-""""""....,.._ 
ki1mit bulunuyor. muı kabil cfelildir. Bopnmanm tehli· f rankO 

(Kral Edvardm evlenmesine taallük kelerinden bahsettim. Çünkil o zaman 
.._ safhalar ve lngiltere kana• ...,i herkes bu mesele ile meıgul olmaya 
bularam lrartzıında Türk matbuatının bathyacaktı. 

lloskova 11 (Radyo) - tapanyada
ld Taı ajana muhabiri bildiriyor. Hil
kftmet kuvvetlerine menaup ketif tayyı 

39174 37414 14032 37036 31341 35244 
14585 11101 634 29082 20174 11137 

7947 24322 36941 1103 748 5881 
35545 25077 2490 6239 12198 28756 

7619 15594 34363 38648 38629 34602 
18005 4075 19479 28128 35990 4964 
13587 16495 34344 2012 2478 4425 
14654 11237 19672 19549 29527 31235 
33965 32065 4734 5077 8668 19489 
12486 10834 24979 19999 9299 2697f:t 
12897 11423 22848 6788 34179 220'~ 

644 29071226063477716819 33974 
24 714 3064 7 13080 7219 35130 3378~ 

4909 21093 333333 25064 16301336l56 
3674115197 22985 11304 6524 25287 
37218 12927 1963 20681 25485 2424.~ 
18616 38428 11856 23678 25496 7643 
9353 39408 781 3644 35182 6274 

24367 4267 31396 5935 39683 4263 
2909 16309 29597 25962 24845 23198 
~ 24832 204()5 32147 21792 13999 
.-Mt9ı •11a-. M6'l IM21 
.!>OCOO 042'7 A ııt'>Q , 1;0017 ,. ..,,,,.."' oo• ... r 

18394 msn ~(f19185 4868 13101 
26608 34350 97H 282 2198 4969 
28866 10606 337 14 725 2857 4 2202l 
13450 30586. 204 7 26849 20093 9267 
10010 5809 20624 22327 24316 4904 
3626812279 2916116374 25582 
27390 26757 

69 la biten numaralar 20 işer 
ikramiye alacaklardır. 

3000 
Lira kazananlar 

28678 22566 
500 

Lira kazan11nlar 
35513 32319 24753 36116 
29)60 14563 3818 33701 
16103 9952 15065 35644 
15247 10149 2931 
200 Ura kazananlar 
25078 35086 10085 
38288 35282 38168 
37411 27427 14113 
20684 21677 14322 
14441 14649 28568 
26833 38206 6354 
22628 25907 39561 
12437 25665 39063 

11039 
33999 

7082 
7721 
3412 
9362 

11196 

100 lfra kazananlar 
36187 34494 20387 9984 
34512 33898 12500 13096 
14104 9379 30502 13649 
14902 30749 7674 2564S 
23401 26677 36460 3172S 
32814 27773 39086 9199 
39478 36921 19179 21974 
22987 26105 24821 5351 
12933 11331 16215 
4288 7247 37425 

22363 27669 7057 
36108 4288 7247 3742S 
80 lira kazananlar 

27758 20470 39383 4523 7968 36294 
17958 17631 14289 12872 37174 31275 
27606 6668 5768 22509 34184 501e 
35477' !2554 sııtnao 011 2173 ~'10045 
~4U4 3~,'l 19593 10463 19565 . H" 

18890 30716 12294 11662 6709 24S 
29959 16195 31626 32045 34212 39149 
15531 6133 15848 28070 20222 25899 

1370 8753 3978 5534 1454 2996S 
25403 26350 38865 31122 9371 3107 
34174 35237 38790 28942 30973 38338 

8715 12212 6417 25717 37592 10781 

da~larma pek uypn ıurette terdi- Bopnma karan alındıktan aonra kral 
- olan Falih Rıfkı Atayın JUDIDI la 15 tqrinisanide bu mesele hakkında 
.._.. •ncü .. ,famrzm "Sabah pze- bir kere daha konuttum ve bu bayanla 
lılleri ne diyorlar?,. sütununda bulacak- bir izdivacın memleket tarafından taa
maa). vip edilmiyeceğini bildirdim. Kral, o za

releri, diln dUfDWl saflan üzerinde ta- ============== 18296 3957 15416 29005 12171 29586 

Kral latl • ediyor 
Londra, 10 (A.A.) - Kral Sekizinci 

Edvard tahttan feragat etmittir. 
Batbalwı B. Baldvin, saat 16,40 da 

Kral Sekizinci Edvardm tahttan fera
pt ettiiini ve tahta kardeıi Dük d'Y or 
kan geçeceğini bildirmiıtir. 

P•~•mentor• Kra!ın 
bera:-.nam ıaı 

JCra1 Sekuinci Edvardm tahttan fe
nsat beyannamesi ıudur: 

.. Kraldan Avam kanuırasına: Uzun ve 
dakik milnkerelerden sonra, pederimin 
nfat: üzerine culQı ettiğim tahttan fe
nsate karar verdim. Sizlere kat'i vece
d almmu karamm bildiriyorum. 

Bu adunm ehemmiyetini tamamilt 
mtıdrik olarak, yalnız, milletlerimin al-

dllım karan V'e beni bu karan almaya 
icbar eden eababı anlıyacaklannı limit 
etmek isterim. Şahıi hialerimden bah· 
eetmek istemem, fakat sizlerden 1ur111· 
m hatırlamanızı rica eylerim ki bir bil· 

klmdann omuzlarına çöken yük o dere 
ce apdır ki bu, ancak, benim içinde 
bulunduğum ıeraltten ayn ıerait dahi
llnde iktiham olunabilir. Bu ağır vazife
yi mUeuir bir surette ve p.haan memnu 
niyeti mucip bir tarzda yapamıyacaiı· 
mı tam olarak bildiğimi beyan eylemek
le menafii umumiye bakımından Uzeri
me düteıı vuif eden terahi göstermediği 
mi zanneyliyorum. 

Fer•g•t v••'k••• 
Bu sebepten bu aal>ah apğıdaki ferr 

pt veaikasım imzaladım: 
Bız, Byük Britanya, İrlanda ve deniz a, :ı Brita~ya dominyonlan kralı ve 

• Hl ıd='>un imparatoru Sekizinci Ed-
nrJ, l>u vesika ile, gerek kendimiz ge· 
rek ce\it ve ahfaJ1mız için tahttan fe· 
ne.at hakkındaki dcği1mez karanmızı 
ft ita feragst keyfiyetinin derhal fiili 
bir mahiyet alması baklandaki arzumu--

• bildirim.,. 

man bana "Madam Simpson ile cvlene
C"~fitn ve memleketi terkecefim., dedi 

Kral, 25 tqrlnisanide beni huzurune 
çağırdL Bu arada bir uzlatma aranmıt· 
tı. Morgantik bir izdivaç yapılması ar· 
zu ediliyordu. Krala, parllmentonun 
hiçbir zaman bayle bir kanunu tasvip 
eyliyemiyeceğini söylemek mecburiye -
tinde bulundum. 

Kabine, 2 ldnunuevvelde kralın bu 
teklifi Uzerine müzakerede bulunduk
tan ve dominyonlarla temasa geldikten 
sonra. krala, morgantik bir izdivacın Jca. 
bil olmadı~rnı tekrar eylemek me:buri· 
yetinde kaldım. 

Kral, bu reddi sUrprizle kaf11lamadı· 
tmı cevaben bana bildirdi ve artık bir 
daha bu itten bahsetmedi. 

Kendisi, cidden kusunuz bir centil
men idi. Majestenin o zaman en eaaılı 
endiıesi, tahttan feragatininin mUmkiin 
oldufu kadar u kantıkbğa badi olmaa 
ve kardqinin tahta çıkmasının kolay· 
1aı1tınlma11 idL 

Majeste, bu ubah bana bir not ıan
derdiler. Bu notta ıunlar yazılı idi: 
"Dük d'York daima iyi bir kardq ol
muıtur. Eminim 1d kral olarak impara
tnrlufun milzı:heretine liyıktır ve bu 
mtiıahereti alacaktır . ., 

Mlater Edwart Yfn tfaor 
Londra 10 (A.A.) - Tahttan fen

gat etmekle, kral Edvard, ayni zama~ 
da bütün kraliyet Unvanlannı da terke
decek ve sade bir surette Mister Ed
vard Vindsor ismini tapyacaktır. Maa
mafib ıckizinci Edvardm memlekete ve 
impat'atorluğa olan bUyUk hizmetlerine 
mükifat olarak yeni kralın mumaileyhr 
yüksek bir Unvan. muhtemel olarak Dük 
nnvarmn tevcih eylemesi de muhtemcJ 
dir. 
Ye:ıl Krahn Unvanı re o •ecak? 

DUk dö York, ne isimle tahta çıkacaı
lnu daha bnrlaıtırmamııtır. Altıncı 

ra11ut uçuılan yapmqlardı:. Takviye 
edilen Franko kuvvetlerinin Madrit U
zerine bilyilk mikyaıta bir taarrus ha
nrladıldar anlaplmııtrr. Diler taraftan, 
aıUere yeniden 29 vaıon ailih ve mil· 
himmat ve 25 bombardıman tayyaresi 
ganderildiii haber verilmektedir. BU
ttln bu elliha Alman mamulltıdır. 

Her ••ıl gize alan 1111 devlet 
Oeuvre ıuetcainin bpanyadaki mu

habiri fByle bir haber veriyor: 
"'ltalya ile Almanya, her ıeyi g8ze 

almala karar vermitlerdir. Ve rahat 
rahat ordulanm İspanyaya ı&ndermek· 
te devam eylemektedirler. 60.000 İtal
yanın sevkinden sonra öğreniyoruz ki 
21 teıriniuni ile 6 klnunuevvel arum· 
da muntazam Alman orduıuna menaup 
25,000 ldti Kadikte karaya çıkartlmıt· 
trr. Yalanda yeni Alman kuvvetleri dt 
gelecektir. 

•Slhlrll •cmuıe .. nln rolU 
Moüova. 11 - Sovyet Ruıyamn 

Londra sefiri Maiıki ademi müdahale 
komitesinde ıuntan sBylemittir: 

- General Franko miltkm bir vazi
yetterlir. Bunun da ıebebi llilh ve mil· 
bimmat yoksulluğundan değil, lnun ve 
askeT' yobulufundandır. itte bu sebep
tendir 1d aanere yardım eden ecnebt 
devletler ona, insan kuvvetleri de gCSn
dermef e batlamrflardır. 

Aslleri himaye eden devletler, hUkO· 
met kuvvetleri ile çarpıp.n "beynelmi
lel mUfrezt.,den bnhıediyorlar. Bu mlif 
rezede dlSfütenler anımda Alman, İ· 
talyan, Franau, tngiliz, Polonya milJet 
terine mensup kimıeler vardı ve bunlar 
bUtUn manasile gönUllU olarak, hiikO
metlerinin hicbir hab,rlcn olmadan 
taoınyaya giderek haklı telikki ettikle
ri bir ~ye.ufruna dölüşüyorlar. tapan 
vada dö~UştilğU iddia edilen Rus ordu
lan hiklvesine ~elince, tayyare ve rad
yo asnnda b8yle hurafelere herkesin 
na11t lnanabileceğine hayret ediyorum. 

Sovyet Rusya Alman ve japon hudutla- 2061 34690 20049 14790 16436 36389 
nm korumak için yaptığı ordulanm 8478 22789 23492 3805 12620 15507 
bu hudutlardan çekip sihirli bir seccadt' 38345 31012 29905 12638 19237 39075 
üzerinde dUnyanm bir ucundan öbür 11275 33089 7616 39821 17305 17314 
ucunı lcmhaibsarda nasıl olup da nak· 3249 32167 19912 19676 15281 16371 
tetmif. 29717 26569 13740 23252 28319 37849 

Moskova 11 _ Sovyet bükOmeti adt' 27787 20439 24281 26288 28470 4867 
mi müdahale komitesine verdiği cevap· 756 14397 28100 29832 28989 1489$ 
ta demi1tir ki: 2453 9167 34553 4653 34425 822$ 

.. _ Bazı devletlerin, harp malzeme. 8342 23888 34360 24422 21705 8524 
al aiparifleri de dahil olduğu halde ı. 15643 29463 1687 33522 17176 13211 
panyol hUkOmetl heaabma olarak ya 33956 22223 13924 16306 23866 15171 
pılan siparişleri yerine getirmeleri bir 19067 15383 13240 23051 4126 2483' 
müdahale tellkki olunamaz. ÇUnkU ı. 23828 28941 12004 24101 33483 6181 
panyol hUkfunetl meeru bir hüktllnet ol 22043 30057 2952 8630 37001 2166' 
duktan başka bu devletler tarafından 33668 25975 1658 7120 38797 162ı 

21989 27174 33651 31321 16771 36596 
da tanınmış bulunmaktadır. BeynelmL 33327 14303 24131 33749 32724 3189S 
lel kaideleri çiğniyerek yapılan uıl 33717 28971 28683 518 21061 2210$ 
müdahale, metru hUkdmete karşı ayak 25725 8481 13409 29490 23704 33701 
lanan asllere sillh ve cephane verilme 30857 12532 15019 10843 29259 32670 

si keyfiyetidir. 35300 12348 23302 31155 33970 34866 
Sovyetler birliği bUkfuneti öteki hU- 30970 30970 3098 17181 7792 21560 

kfunetlere iltihak ederek şunu bir ke- 3787 16760 7070 5781 278 8211 
re daha temin eder ki, ispanyada ya. 16617 2;:n 19973 36029 38650 2889 
bancı bir müdahaleyi doğurabilecek J09fi! 24682 24671 5780 878 2q7f 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle her --------------
han~ bir hareketten imtina edecek· M. Kemeıpaeeda 
tir. Fakat bunu yaparken diğer dev ' ' D • • • • 
ıet1erin ayni ımunaı göstermelerinden l n l n l Z L 
emin bulunmak arzusundadır. 

Bundan başka Sovyetler birliği hU . unu l mayın lZ ! ,, 
kOmeti, tavassut teklifi yoluyla lapan. 
ya dahili harbine nihayet vermek hu- LA v haları asan la r 
susunda yal)ııacak teşebbuse tştırak et Rur~ada S(lzll celsede 
meğe amade bulunmaktadır. Sovyet muhakeme 
hUktllnetl, bu tavassutun herhangi ge-
kil dahilinde yapılacağını görüşmek U- ed 111)'Or1 ar. ~ 
zere diğer ali.kadar devletlerle mUza • Bunanın M. Kemalpap. ~ ... 
kerelere girişmeğe hazırdır . ., bir cece bazı lıapdua ve duvarlara 

BUyUk devletler, uzayıp giden lspan- ninizi unutmaymist., teklinde l~~ 
ya harbine bir nihayet vermek Uzere asan ve içlerinde kasabanm iyi f'llP.
Ma.drid bUktmetl nezdindl'! leşebbUsat- sahibi ileri ıelenleri de bulunan ~ 
ta bulunmaya karar vermişlerdir. Bu nn muhakemesine Buna ağır c~ 
teşebbUse Papa ve Birle!3ik Amerik'l da diln ba§lanlDl§tır. Muhakeme I'. , 
devletleri cumhWTeiai de i~tirak ede - ğil Ulzum üzerine dllnF*yı cı.Jl 
cektir. rak yapmaktadır. 



11 BlrincikAııun - 1936 HABER - Aktam postası 

Günün en 

Ha/ta.lardaft beri dünyayı ~gul e· 
den, i.tm4 diUere destan olan Madam 
Simpsıon lcımdir1 

Amerika, dünyayı hc.yrette bırakan 
bu macerayla çoktan.beri alakadardı. 
-imenkamn en 111qhur gazetecilerin.
den biri ol.an Doroti Roe, bu sebeple 
llylardanberi, Baltimor - Nevyork ve 
l{cılif onıiya ve lngiUere arasında me • 
kik dok"Uyarak bu kadının ha'!J<ltı hak
kında bir tetkik yazısı hazırlamıştır. 
9ok şayanı dikkat ol.an bu yazıyı nakw 
diyonLZ: 

Wellls Werfild, kapının önünde he
l'ecanJa dolaşıyordu: 

- Allah vere de erkek olsa! 
Birden'bire kapı açrldı, doktor par· 

IXıağiyle bir işaret yaparak: "Gelin kı. 
tnıw görün.,, deyince kalbinde bir §e
~ koptuğunu gördU. O, bir erkek bek 
liyordu. Fakat içeri girince yilzünde, 
tı:ıes•ut bir tebessüm belirdi. Bu, melek 
kacıar gür.el bir kı7.dı. Onun yüzüne 
baktı: 

- Bu kUçillc melek bir giln meşhur 
bir kadın olacaktır!" diye mırıldandı. 

Evet, 1896 senesinde Pansilvan}"l 
dağla.nnın arasındaki bir evde doğan 
bu kız, bir gUn meşhur bir kadın ola
cıtktr. 

ilk balo 
Hademe: "Miss Bessi Verfild,, in 

teldiğfni haber verince, bütün gözler, 
!ı:ı.erctivenlerden inen gUzel, çok güzel 
bir genç kıza dikildi. 

1914 8ellesinin, korkunç gilnleriydi. 
lierkes harbin patlamak üzere oldu . 
fundan bahsediyordu. Fakat genç kı.. 
trıı gelişi biltün çehrelere saadet mas
\esi geçirdi. 

- Ne gUzel kız! 
- Hele gözler, o gözleri gördüntız 

!l:ı.U? 

- Eve~ yeşil mi, siyah mı, mavi mi, 
lıtı; lielll değil ! 

- Gözleri, Uç rengi birden ihtiva e
diyor! 

- Saçlannm siyahlığına dikkat etti. 
iliz mi? 

Fakat genç kadın, birçoklarından 
duyduğu bu methiyelere aldırmadı ve 
ilnıcası Davia Werfilde doğru yü.rilye· 
l'ek kendisini kucakladı. 

- Herkesi bir hamlede teshir eden 
~nı ... İsterdim ki zavallı baban 8el1i 

tJ vaziyette görsün. .. Adamcağız, se· 
4~ dünyanın en gUr.el kadını olacağını 
tıOyıer dururdu. Fakat kader! 

.. Sen, daha Uç aylık bir bebekken o, 
~0Zlerini dünyaya yumdu. İşte annen 
e geliyor, bak nekadar mes'ut. .. 
~·Genç kız annesinin kollarına atıldı .. 
•.. ~raz sonra bir delikanlı, genç kızı bü
:~k salonun vals kasırgası içinde dön
C.:..rüyordu. 

t n:r köşede iki ihityar kadın konu -
.lYordu: 
- Ne güzel kız! 

lı - Hem ne terbiyeli, annesi onunla 
\> e kadar meşgul oldu ... Kocası öldüğU 
İl: akit kadıncağız on sekiz yaşındaydı 
l't VVeIA, küçUk kızı çok seven amcala· 

llln yanına verdiler. Sonra annesi bir 
Ça~ salonu açtı. 

- Evet biliyorum. O zaman amcala
~dan ayrıldılar ve Baltimor'a yerleş
) er. Annesi ikinci defa evlendi. Bili· 
~musunuz ki, bu güzel kız bazı kral
ı:ıı· kıskandıracak bir nesilden gel
tı l§~r ••. Annesi, "Dragode Monkaciyo,. 
f eshndcndir. Hani şu 1066 da muzaf. 
:: Guillomla beraber lngiltereye giren 
rıı ·~··· Sonra bu aileden bir adam uzun 
lU~ddct Main adasında hüküm sürmüş-

ilk resadUf 
C l020 senesinin 7 nisau günündeyiz ... 
~i~nç kızın ismi artık Bessi Wallis de
~·· ' Spencerdir. Filhakika şimdi yirmı 
Ozt 

ı9 Yaşında bulunan bu genç kadın, 

\,/13 .senesinin 8 kanunuevvel gilnil 
Ci lttf ild Spencer namında bir tayyare-

Madam. Simpson'un dı>rt resmi: Yukarda solda: ilk kooas1 yfı.::OO§ı sııen
ser ile evlendiği ::ıaman •.. Sağda: M. Simpson ile evlendiği zaman •.• Orta
i/4: BC§ altı sene evvelki bir 1'esmi ve a.şo.ğıda: Şimdiki bir resmi. 

İngiliz marşı çalındı.. Ve Prens dö 
Gal yavaş yavaş adımlarla yürüdü, yan 
!arından geçti. Ve gri bir çift göz bir 

• an için yeşil gözlere daldı. Siyah sa<;· 
lar, sarışın bir baş önünde iğildi.. O 
kadar ... Hiç kimsenin nazarı dikaktini 
celbetmiyen bu küçük an, İngiltere kra 
1ı ve Hindistan imparatoru Sekizinci 
Edvardla güzel Bessi Vallis arasında 
vukubulacak büyük aşkın ilk merhale
siydi. 

Saraydaki resmi kabul 
1925 senesinde Bessi kocasından ay· 

nlmıştı. Kocası derhal bir başkasiyle 
evlendi. Bessi de üç sene sonra, aslen 
Kanadalı olan, fakat uzun 7.amandan -
beri Londrada ikamet eden Ernest 
Simpsonla evlendi. 

Bir gün saraydaki resmikabule git· 
mişlerdi. Madam Simpsonla kocası, 
Kral Beşinci Jorjla, kraliçe :h-iarinin 
önünde iğildiler... Gri ve amvi gözler 
ikinci defa olarak biribirlerine daldı. 
Fakat bu da San Diagodaki bakış ka
dar kısa sUrmüşti.i. 

Ba•l•ngu; 

dl. Oraya giderken, Prens dö Galle, 
harp sonunda Gold Strim Guards'da 
nasıl tanıştıklamu karısına analtıyor -
du. 

Bakışan gözler harika mı y:ı.rattt. 
Bunu kestirmek güçtür. Fakat muhak· 
kak olan bir şey varsa, Prens dö Gallc 
Madam Simpson arasında derin bir aşk 
başlamı§tı. Artık Simpsonlarla Prensi 
hemen her yerde beraber görmek ka -
bildi. 

Fakat bu aşk herkesçe bilinmiyor -
du. 

Seyahatte 
Nahlin yatı, Adriyatik denizinin kU

çük dalgalarını yararak yürUyor: İki 
sevgili baş başa vermişler .. Suların şı
rıltısı, onlara en derin bir aşkın nağ. 
melerini söylüyordu. 

Sahile geldikleri zaman bir fotoğ
rafçı resimlerini almıştı. Madam Simp 
son biraz heyecana kapıldıysa da, 
Prens dö Gal bir tebessümle iktifa et. 
ti. 

Mösyö Simpson boşanmaya karar 
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Adanalılar endişede 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

muş olması ve yıkılmış olan setleı 
dolayısile şiddetli bir yağmur yağdı
ğı takdirde halk ikinci ve misli görül
memiş bir seylabın tehdidi altındl 
kalacaktır. Halk, her an bu müth;:: 
kabus içinde yaşamaktadır. 

Adana henüz tamamen su istila· 
smdan kurtulamarr•ıştır. Tuzla, Kör-· 
rü gözü ve Narkulak civarlarında su 
seviyesi yüksektir. Buralarda bulu· 
nan halkın akibetinden elan bir ha
ber alınamamıştır. 

Bilhassa cenup köylerine gidebil
mek imkansızdır. Y oJlar kalın kil ta
bakasının altında kaybolmuştur. 
Şimdiye kadar bulunan cesetlerin 
miktarı 39 dur. Umumi zararın da 
üç milyon lirayı bulmakta olduğ't 
anlaşrlmaktadrr. 

Resmi malOmat 
Adana felaketi hakkındaki rcsmı 

malumat şudur: 
Seyhan nehri sularının yavaş ya 

va§ çekilmesi üzerine Adanada mu
vasala tesisi imkanı hasıl olan ve ~
lediye hududu dahilinde bulunan Ak 
kapıda iki yüz, Ada sokağında iki 
yüz, Köprü sokağı ve Havuzlu hah· 
çedc iki yüz elli, Midikte iki yü-:, 
Mirzaçelebide yirmi, Mihmandarda 

leri bizzat kontrol etmekte ve her ta
rafı dolaşmaktadır. 

Seylabm kat'i bilançosu ancak her 
tarafla irtibat temin edildikten sonra 
çıkabilecektir. Zarar mHyonlan bul. 
maktadır. 

Yıkılan setlerin keşifleri yapılıyor. 
Fen heyeti raporlarını yakında vere ,. 
cek ve bu raporlar üzerine vekalete 
müstacelen teklüler yapılacaktır. 

Adana için tehlike henüz geçmiş de
ğildir. Kış ortası ve ilkbahara doğru 
nehrin şehri tekrar tahrip E:tmcsi muh 
temeldir. Vali bu jşin halline bilyilk 
bir ehemmiyet vcrmektedır. 

Sular tamamiyle çekilmiştir. Maa • 
mafih Seyhan henüz normal seviyesi
ne inmemiştir. Evvelsi giln akşama ka 
dar belediye hududu dahilinde yıkılan 
evlerin sayısı 1773 idi. Belediye heye
ti f enniyesinin yaptığı muayeneden son 
ra bugiln de 32 evin yıkılmasına karar 
verilmiştir. Yıktırılacak daha 150 ka. 
dar ev çıkacağı tahmin ediliyor. 

Tuzla Köprü gözü, Narkulak mevki
leri henüz sulann istilasından kurtul
muş değildir. Bu üç mmtakadaki yurt 
da.şlarım.ızdan hiçbir malilmat alma • 
mamıştır. Hayatları tabiatın fnsaf ma 
terkedilıniş bu betbaht insan kütlele • 
rinin akıbetinden bütUn Adana şüphe 
ve korku içindedir. 

yirmi, Şahinağada on dört, Deniz _D_o_n_a_n-mamız 
kuyusunda yirmi sekiz ki, ceman 
938 evin yıkıldığı anlaşılmıştır. Bu 1 d • 
mmtakalarda iki yüz elli beş kişinin g e 1 
muavenete muhtaç olduğu meydann ' 1 (Baş tarafı 1 incide). 
çıkmaktadır. Bunlara da ekmek gön· nda önlerine giderek demirlemişlerdir. 
derilmiştir. Buralarda nüfusça zayiat Saat dokuzda askeri milzika ve bir lata 
yoktur. piyade askeri Dolmabahçeye gelmiıler-

Kızılaya nakdi yardım devam et· eli. Ona doğru Amiral Şükrü Okan ya· 
mektedir. Bugün de Parti merkezin· veri ile birlikte bir motörle geldi karaya 
de yapılan toplantıda 3500 liralık te- çıktı. İstanbul kumandanlığı namına 
berruat olmuştur. kendisini karıılayan subaylara selim 

Beş koldan şehirde bayanlanmı;. verdikten sonra askerleri tcitiı etti ve 
tarafından Kızı1ay namına elbise ve otomobile binip Taksime gitti. 
çamaşır toplantısı bu akşama kadar Bu sırada Yavuzdalri subaylardan bir 
devam etmiştir. Toplanan eşya tas- grup, Yavuz bandosu ve bir lata bah· 
nif edilmektedir. Felakete uğrayan· riye efradı Tophanede Denizyollan nh· 
lar içinde en ziyade muavenete muh- tımma çıkmışlardır. Önde çıpa şeklinde 
taç olanların vaziyeti tetkik edilerek ki çelenk olduğu halde bahriyeliler mı1-

l b ı k Ji marşlar çalarak Tophane, Boğazke-
bu "'-~ya ann tevziatına aşa anaca 

-;ıs sen, Galatasaray yoluyla Taksime var· 
tır • - cidar. 

'~ ismet lnönü Enstitüsü atölye ha- Taksimde Amiral iki bahriye neferi 
line ifrağ edilerek mevcuda ilaveten 

tarafından taşınan çelengi ibideye koy· 
muhtelif mahallerden alman yirmiye du. istiktaı marşı çalındı. Bahriyelileri-
yakm dikiş makinesile fabrikalar ve miz hep bir ağızdan marş söylediler, A
bu hususa bütün aile bayanlarımız miral defteri imzaladıktan sonra otomo
yardım etmektedir. Ayrıca şehirdeki bile binip Yavuza gitmek üzere aynldı. 
terzi esnafı bu yardıma iştirak edi· Bahriyeliler de Gümüşsuyu yoluyla 
yorlar. Dolmabahçeye inerek Yavuza döndüler. 

Cami ve mescit ve hanlarda iaşe Yavuz saat birde Dolmabahçe önün-
edilen ve miktarı bugün 1950 olarak den kalkıp Heybeliadaya gitti. 
teshil edilen felaketzedelerin sıhhi Bahriyelilerimiz geçtikleri yollarda 
durum lan iyidir. halkın coşkun ve candan tezahüratı 

Henüz su içinde olduğundan ne· ile karşılanmışlar, alkışlanmışlardır . --------
hir yatağı boyunca Tuzla mıntaknsı- M .. d de· -
na kadar olan yerlerdeki köylerle ir- u 1 u mu m 1 
tibat tesisine imkan hasıl olmuştur. muavı·nı· KaA mı·ıe 

Kerpiç evlerin bir kısmı peyderpey 
çökmekte olduğundan şimdiye kadar işten el çektirildi 
yıkıldığı bildirilen miktarın artacağı Bir sahneye karşı sarkıntılık ve tcca-
tabiidir. vüzde bulunan iki phıs hakkında tahld 

Seddin yıkılan kısmmm tamirat-: kat yapmak istiyen zabıta mcmurlanm 
için su müdüriyetine keşif yaptınl· vazife yapmaktan menettiği anlaşılan 
maktadır. Ankara cumhuriyet müddeiumumi mua 

Devletferln teessUrU vinlerinden Kamile Adliye vekaletince 
Sovyet Rusya sefiri Karahanla işten el çektirilmiş ve hakkında tahkika 

Amerika birleşik devletleri ve Bulgaı _ıa_ba_ş_ıa_n_m_ış_tı_r_. ----------
elçileri Adana felaketi karşısmdakı Den ·z 
teessürlerini Hariciyemize bildirmiş· 1 

S~n Dakika: sil8hlarmm 
tahdidi 

Adana, 11 (A. A.) - Daha altı köy
le irtibat temin edildi. Burada da ölil 
ve yıkık olmadığı anlaşıldı. Vnziyetll'
rinden malfunat almamıyan yalmı 

Tuzla mıntakası kalmıştır. Bugün ya. 
nn burası ile de irtibat imkanı hasıl 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Tcsbite göre, ölü miktarı 33 dür. Fa· 
kat bu henüz kat'i bir rakam değildir. 

Belediye bütün binaları birer birer 

muayene ettirmekte ve tehlikeli olan • 
!arını yıktırmaktadır. Fen heyeti ruh. 
sat vermedikçe çürük kerpiç binalara 
kimse girmiyecektir. Belediye reisi iş· 

Hakkında lnglltere 
ile mUzakerel'e 

başlı)' Oruz 
Bu ayın 16 sında Londrada Türkiye 

ile İngiltere arasında deniz silahlarının 
tahdidi hakkında müzakereler başlaya
caktıı. Bu müzakerelerde memleketimi
zi Londra elçimiz Fethi, Londra sefare
ti deniz ataşcmizle deniz yarbayı Sürey 
ya temsil edeceklerdir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
bu mesele hakkında dün demiştir ki: 

.Yle evlenmişti .•• 
~bugün, kocaaiyle beraber, San 
' bahriyesinin Prens dö Gal şere-
1~ ~it bir merasimde hazır bu-

Fakat hadiseler iki müstakbel sev
giliyi bekletmedi Onları San Diago ve 
resmikabul salonlarında karşı karşıya 
getiren tali, ayni akşam Prens dö Ga
lin hususi apartımanlannda buluştur· 
muştu. 

vermişti. Fakat bu işi büyük bir kibar. -============================= "- İngiltere bundan evvel Amerika, 
RHsya, Fransa, Almanya ve Polonya i
le bu mesele etrafında bazı anlaşmalar 
yapmıştı. Şimdi gene bu \'adide İngilte
re ile Türkiye arasında müzakereler 
başlamak üzeredir. Hükumetimiz bu 
mUı:akerelere iştirak edecek olan heyeti 
mizi tayin etmiştir.,. 

Uyordu. 

~gün San Diago'daki bütün kadm
kalpleri çarpmıotx. MöeY.ö Simpson kendisiyle beraber· 

lıkla yaptı. Kansı kendisini cürmUmeş 
hut halinde yakalıyacak, mahkemeye 
verecekti. Netekim böyle oldu. Madam 
Simpson kocasından a~Tildı. Artık ser 
be!ttf. 

makla beraber, kanun mucibince Ma · 
dıı.m Simpson yeniden evlenebilmek i. 
çin muayyen bir müddet beklemek mec 
buriyetindedir. Yeniden evlenmesi an
cak nisan ayında. mümkün olabilecek · 

Mahkeme bo§anma kararı vermf.§ ol- tir. 
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-60- Karanhk dehlizlerde dolaşıp dururken, burnu 
iştihayı gıcıkhyan bir koku aldı. Kapıyı gıcır· 
datmamağa gayret ederek itti ve içeri girdi 

Sanfransisko - Yeni Zelanda deniz yolu 
iizerinde korsanlığa koyulacaktık. Bu 
adada ne garnizon, ne de telsiz telgraf 
vardı; izimizi öğrenip takibe kalkışmaları 

Geçen tefrikaların hülasası: gıcırdatmamıya gayret ederek itti .. dandı. Parmağını, lüzucetli bir mad 
Hadım edilmekten kurtulan küçUk zen El yordamiyle yürüdü .. Genzi nefis bir nin içinde şööyle bir dolaştırdı.. J{Jvıf' 

Ci SUnbW, yaman bir ucubedir .. Bqta.n koku aldı d k d A- "t·· d" tı bu vaziyetle epey uzun hir zamana 
bağlı olacaktı 

... ı, ıvır ı.. gzına. go ur u: 
bqa fesatla, ihtirasla ve klmseye acı w N f' N f' d w '~""·etıl c 
mam.ak hislerlle yoğrulmllf olan bu vak Cigerlerini §işire şişire, burun delik~ - e ıs... e ıs ogrusu.. .ı~.1.~ 
tinden evvel nemaıa.ıı.mıı delikanlı, esir !erini kabarta kabarta koklamıya baş- mel pişirmişler .. 

Bu mukadder suale cevap vereyim: 
Planımızın birinci maddesi körfez -

den çıkar çıkmaz, o civarda pek çok o
lan yelkenli gemilerden birim zaptet. 
meldi. Bu işi kolaylıkla başarabilece
ğimize kani, hatta emindik. Bundan 
sonra bu yelkenli ile bir vapur za.pte
decek, bununla Samoaya gidecektik. 
Orada .Almanlara karşı pek hn.şin dav
ranan miralay Loganı esir aldıktan 

sonra tekrar açılacaktık. 
Miralay Loganı esir almak için de 

bir pl!n tasarlamıştık. Adaya, Yeni 
Zelanda. harbiye nazırından bir emir 
getiriyormuş gibi gid~k, kumandanı 
vapura çağrraca.ktık. Bu maksatla bi
zim kumandanm yazıhanesinden resm'i 
başlıklı kAğrtlar aşırmış, hatta bahri
ye num Sir Ceyms .Allen'in imzast
m havi bir bakrr mühür bile imal et. 
m.lştik. Miralay Loganın §Üphelenmek 
aklına bile gelm.iyecek, muhakkak va
purum.uza koşacaktı. 

Ondan sonra Kuk adalanndan Raro 
tongayı fuısülhareke ittihaz ederek 
Sa.nfran.sfsko - Yeni Zela.n.da deniz yo
lu üz.erinde korsanlığa koyulacaktık. 

Bu adada ne garnizon, ne de telsis teL 
graf vardı; izimizi öğrenip takibe kal
k:ışmala.ıı: bu vaziyette epey uzun bir 
za.mana bağlı olacaktı. 

Firar için tesbit ettiğimiz gün, ku
mandan Oklan.da klZilll getiremye git 
ti. Gösterişe pek meraklı olduğu için, 
kızını ka.r'şrlamak üzere malyyetinde.. 
ki bütün zabitleri iskeleye davet etti. 
Ben de bu tenhalıktan istifade ederek 
kendime bir kılıç tedarik ettim. Yeni
den bir gemi stlvar~t olduğuma. göre 
bi.r kılıcı kendime lUzumlu görmektey
dlın. 

13 oonk!l.nun 1917 günü bizim ıçın 
tarilı1 bir glindür. Firara o gün teşeb
büs ettik ve muvaff nk olduk. Kamp 
kumandanı o gün ak~ama doğru kızı i
le beraber OkJanddan gelecekti. Motör 
den çıkar çıkmaz Pavlsen işaret vere
cek, biz de hemen motöre koşacaktık. 
Endişemiz, kumandanın saat altıdan 
sonraya kalmamasıydı: Çünkü saat 
altıda. yoklama olduğu için bu takdir
de fira.rmuz pek mUşkül ve hatta im· 
kansız olacaktı. 

Nihayet saat beş buçuğa doğru 

''Perle,, gözüktü. Gene g~! Yoklama 
sa.at altıda yapılmakla. beraber iş gene 
zorlaşmıştı. Hepimiz ayrı: ayrı birer 
behane ve hile bulnuya mecburduk. E
sasen motör sa.hile gelip yanaştncaya 
kadar saat altıyI bulmuştu. 

Kumandan sahile çıkınca. motörüı:. 
yanında. bir nef cr nöbetçi kaldı. Bu, i
şimizi aks:ıtacaktı. Kumandanla kızını 
arabayla götüren Şmit bunun çaresini 
buldu. Kumanchn emir vermeden uka
lıilık olsun diye orada bir müddet bek
lemeye kalkan neferi çağırdı: 

- Arabaya gelsene, benim yanımd:ı 
otur. 

Kumandan Turner'in o giin neşesi 
yerindeydi. O da nefere cesaret verdi: 

- Gelebilirsin. 
Nefer dayanrunadı, arabaya atlayıp 

gitti. 
Şmit kumap.danla kızını yerlerine br 

rakbktan sonra i?.in istedi: 
- Kışlaya kömür götürmek lazım

dı; müsaade eder misiniz? 
Kumandan esirleri çalışır görmekten 

P"l~ memnun oluyordu. Düşüncesi şuy
d:.ı: 

- 1 sizlik bütüİı. fenalıkların anası
aır. Esırier çalıştıkça kaçmhk nkılları
na. ~lmiyecektir. Binaenaleyh onlara 
mümlciln mertebe fazla iş bulmalı! 

İşte bu dtlşilııce Şmitin istediği izni 
derhal verdi. Bizim arkadaş da gelir -

ken yirmi beş teneke benzin n.şırıp bize 
getirdi. 

İşaret verildi. Bütün arkadaşlar, ay
rı ayrı bir mazeret bularak ayrıldılar. 
Kurduğumuz teşkil.it bir saat gibi ga
yet muntazam işledi. Orada burada çı
kan evvelden tahmin edilemiyecek mUş 
killat da soğuk kanlılık ile atlatıldı. 

Mesel~ bu arada bir nöbetçi, telefon 
hattını ke:=ıtikten sonra bize doğru ge-

len, Gründen şüphelenmişti. Griln, nö
betçi yaklaştığı takdirde bütün planı
mızın mahvolacağmı kestirerek o ten-

ha yerde bulunuşunu makul göstere
cek bir vaziyet aldı; nöbetçi de uzak
laştı. 

Son hamule yüklendikten, telefon 
hattı kesildik.ten ve sahildeki yegane 
kayığın dibi delinerek tekne i§e yara
maz bir hale getirildikten sonra hepi
miz "Perle,, motörüne geçtik. 

Makine honıurdanmağa başlayınca 
.Al.manya şerefine üç defa "Hurra!., 
diye bağırarak hareket ettik. 

(Devamı var) 

taciri hacı Muatalanm gemisinde, gece ladı: Bir daha, bir daha daldırdı: 
leyin, macera peşinde dol~ıyor. Kendi kendine·. 1 

- Kabak tatlısı olacak! - dedi. 

H b. h teııı ... · - Oh! Oh! .. • dedi. 1 Hakikaten de, mangalın Ü7..erinde 
avvayı ır 811 eyecan ve 09 ıçm- Adeta şehvete benziyen bir lhtiras-ı tlt 

de bırakalım ... lncobelle Sangill de, ge- şirilen koskoca bir tepsi kabak ta. \i 
d hlizl ind bir. d nl la, bir iştiha.yla yaklaştı. sı, kotanlmış, indirilmişti.. Fakat, f " minin e er en ın e, ya arın- _ . . • 

da fener, baygın ve perişan yata dur. Oburlu~u tatnun edecektı.:. j caba mangal niçin böyle yanar bırall 
sunlar ... Biz, küçUk Sünbülle beraber, Evet, hakıkaten de buna ihtiyacı! mış? Bunu hangi avare ca.\iye yab ı 
usul usul ortalığı dolaşalım... • vardı ... Bu kadar yorgunluk, bu kadar köle bırakıp yatmıya gitmiş? Yan 

Bu yaman habeş yavrusunun arka- heyecan, genç asabırun bu derece örse- çıkarmaktan korkmuyor mu? 

da I Bu .. lbül' e aı't cesedı' kendi y' atag~ı- lenınesi. .. Şimdi hepsi tamir edilecekti.. ı 
ş Ama bunlar, küçük Sünbüllin uın . 

na bnaktıktan sonra, 'geminin içinde Yavaş~ ilerliyerek ö~~e _çö~eldi, runda. değil .. Parmakla. ha., parn:ıa.1' 
macera aranuya çıktığını söylemiştim. sonra bagdaş kurdu.. DılınJ _ıştıhayla t• 

Sünbül, bir av köpeği gibi havayı kok- şapırdattı .. Ağzı sulandı.. ha .. Kabak tatlısını yiyor bire yiyot' 
lıyarak, dehlizlerde gezinmeye ve açık Yusyuvarlak bir cisim... Önünde Saatlerdenberi ihmal edilmiş bi~ ı 
bulduğu kapxlardan başmı içeri sokmı- mehtap gibi duruyordu... ötede bir midesini dolduruyor .. Damarlarına Y ır 
ya başladı. mangal yanıyor, bu yuvarlak cismin ü- niden kan, asabına yeniden can geli 

Gece ilerlemişti. Ha.stabakıcJlarm he zerine, kIZil ve iştihayı büsbütün ka - yor ... !ri siyah gözleri fıldır fıldır M lr 
men hepsi, şimdi üçüncü koğuşta fa.a- barta.n bir ışık saçıyordu... nüyor! Haz içinde, memnun ... Öyle d 1 

liyetteydiler. Geminin kıç tarafında, 1ğildi, kokladı.. Genzini, ciğerlerini bir yedi ki, tepsinin tam ortasında. l< v 
ancak kasaranın en tepesinde bir dil- bu kokuyla doldurdu .. önündeki yuvar- caman bir yuvarlak delik açıldı .. Şii ~ 
menci vardı. Ötekiler hep uykudaydı- lak cisim fevka18.deydi doğru.su: heyi davet edeceğini aklına bile geti 
lar ... Sünbill de, aşağıdaki kapalı yerle- - Oh! ... - dedi. miyor ... Bir parmak daha .. Bir pa.nns' ~ö 
ri gezdiği için nöbetçi ta.rafından keş- Sonra, minimini parmağını uz.attı... daha.. tı 
folunacağa benzemezdi. Bunun en ortasına daldırdı.. Nihayet karnı doydu ... Karnı düml:ıt 

Aralık bir kapı buldu. Menteşelerini - Nefis ... Mükemmel. .. - diye homur lek gibi şişti.. Neşeyle, midesine 

pat vurdu. Adeta. darbuka çalmıY t 

m~ gibi bir ses çıktı. 
Çocuk, bu ihtiyatsızlığına içerıedl: a., 
"-Ama da sersemim ha ... Gürill .e 

etmek olur mu? .. Biri bir yerde ul 111 

yordur .. Uyanıverir maazallah .. Fa1'f 
şey ... ,, 

Bugüne kadar aşırdığım evr.akın 
sayısı beşi geçti 

=·· .. ··················------·-·------·ı 
i Yazaın: ; 

~. . 
ı.__::~:::~?..~::: ___ J 

Pilini, gırtlağını, şöyle bir, hayaltıı 
yokladı: 

0
- Fazla yedim ... Susadım ... Şiı1l 

suyu nerede bulmalı?.. Eyvahlar 
sun ... ,, 

- Allahın huzuruna da çıksam, ayni 
şeyleri söyliye<:eğim. Ben casus değilim. 
Ben sadece bir artistim.. 

- O halde iyi dinle .. Birinci vesika· 
yı okuyorum: 

" ... Berlinde e&an umumiye daha zi
yade ıulha mütemayildir. Kudüsten ge
çerken tanıştığım bir Alman zabitine 
Bel'linde rastladım. Bu adam bir ay için 
~nen ailesini gönneğe gelrnit. Her 
gece Berlinde buluşuyoruz. Kendiainin 
erkaruharbiye dairesinde bir çok dost
ları val'. Bunl8.l"dan aldığı malılmata 

göre Almanlar fırsat bulurlana, in· 
gilizlerle münferit bir sulh yapmaktan 
çckinmiyeceklenniı. Ordunun da sulh 
taraftan olduiu anlaş.ılıyor . .,_ 

Müddeiumumi bu vesikayı okuduk
tan sonra: 

- Buna ne dersin? diye sordu. 
Semra bu mektubu merakla dinlemiş 

ti. Hayretle dudağını büktü: 
- Mektubu bizzat gözden geçirme

me milsaade eder misiniz? 
:Müddeiumuml muvafakat etti: 

- Hay hay .. Al, sen de oku. 

- Mektupta adı geçen zabit kimdir? 
- Bilmiyorum. Bunu ancak mektup 

sahibinden öğrenebilirsiniz 1 
- Bu mektubu da mı ink.lir ediyor

sun? 
- Görüyorsunuz ki artık ikinci mek

tubu tetkike bile lilzum görmüyorum. 
İkisi de bir kafadan, bir kalemden çık
mI§. Ayni fikirler .• Ayni ta.kipler .. Ve 
tekrar edeyim ki, sizi aldatıyorlar .• He· 
piniz aldanıyorsunuz l 

- Ne demek istiyorsun? Fikrini açık 
söyle .. 

- Bundan daha açık ne diyebilirim? 
Bu bir İngiliz casusudur.. Ve besbelli 
ki Kudüsten buraya gelmiş.. Bugünler
de Kudüse dönecek olan Alman zabit-
lerinden bunun kim olduğunu anlamak 
hiç de güç bir iş değildir. 

Müddeiumumi ayağa kalktı: 
- Başka bir diyeceğin var mı? 

- Daha ne söyliyeyim? Alınan istih-
baratmm ve Alman divanıharp heyeti
nin bu kadar sarih bir aldanışı karşısın
da söyHyecek söz bulamıyorum. 

Semra almanca yazılmış olan bu mek kemeden üç gün mühlet istiyorum. 
tubu dikkatle gözden geçirdi. 

- Tahkikatı incelemek üzere mah-

Mektupta imza yoktu.. Fakat, bu 
mektubun bir casus tarafından yazıldı
ğı muhakkaktı. Semra: 

- Bu ya~ benim el yazım değil.. 

Reis Uç gUn sonra davanın rüyetine 
devam edilmek Uzere celseyi tatil etti. 

Semrayı divanıharp nezaretindeki as
keri tevkifhaneye götürdüler. 

Diye bağırdı. Semra tevkifhane-
Müddeiumumi, Semramn sesini ve de neler öğreniyor 

sözünü duymamı§ gibi davranarak, ö- ' 
nündeki dosyayı karıştırdı. Tevkifhane gardiyanı uzun boylu, ak 
~ ikinci vesikayı da okuyorum. bıyıklı bir adamdı. O giln Sem.ramn ek-

BakaJım buna ne diyeceksin! meğini hücresinin parmakhğı arasından 

" ... Havalar &On günlerde çek bozuk •. 
Sular bulanık, bu hava içinde Berlindc 
daha fazla kalmama imkan yok. Mezu· 
nen Berlinde bulunan Alman zabiti ile 
Kudüse dönmek niyetindeyim, Fa
kat, Alman istihbaratından çekiniyo
rum .. Henüz kat'i bir netice elde ede
medim. Y alruz muhakkak olan bir şey 
var: Alımın orduıu harpten çok bez· 
gindir. Erkamharbiycde hiı;bir c1eği

şik1ik yok. Bugüne kadar a~JTd!ğım ev
rakın sayısı beşi geçti ... , 

Mahkeme reisi, bu vesika okunduk-
tan sonra Semraya sordu: 

uzatırken gülümsedi: 

- Nerde bir güzel kadın görsem, ca-
sus sanıyorum. Bu işi çirkin kadınlar 

beceremiyorlar galiba ... 1 

- Elinden geçen kadınlann hepsi 
güzel miydi? 

- Eminol, hepsi de senin gibi güzel, 
senin gibi sevimliydi .. 

- Ne oldu onlar? 
Gardiyan içini çekerek cevap verdi: 
- Ne olduklarını sormağa lüzurr. 

var mı? Sizin gibi zeki kadınlar, ele 
düşünce, sonu ne olacağım pekala bi
lirler .. ! 

- Yani kur§Una dizildiler 
istiyorsun, değil mi? 

demek 

Gardiyan teessürle başını salladı: 
- Nasıl da biliyorsun bu işin sonu

nu? 

- Evet •• Casusların - ele dü~erlerse 
- ölümle karşdaşacaklanru herkes gi-
bi ben de biliyorum. Fakat, caaualann .. 

- Casus olmayan kadının burada 
ne işi var? 

- itte ben. Casuslukla kat'iyyen a
lakam yok. Suçsuz olarak buraya atıl
dnn .. 

- Divanıharpte okunan mektuplara 
ne dersin? 

- Orada dediğim gibi, uydurma de
rim. 

Gardiyan gülümsedi: 
- Tıpkı ötekiler gibi. Onlar da ya

kal<\nd1kları zaman, mevcut vesikaların 

ve delillerin hepsini inkar ederler, ve 
masumiyetlerinden demvururlardı. in-
san buraya düşünce - yaptıklarına 

pişman olduğu için midir? bilmem .. -
her şeyi inkar eder. 

- Fakat, ben onlardan değilim. Mah 
kemenin yanıldığım iddia ediyorum. 
Ve t:ıhlcikatı derinleştirecek olurlarsa, 
hepsinin benim karşımda derin bir mah 
cubiyet duyacakları muhakkaktır. 

- Dün kurşuna dizilen Fransız ca
susu Madam Klodet de böyle söylüyor
du .. 

- Bu da kim? 
- Hakkın var! Ne bileceksin sen o-

nu? Hırsızlar, rankesiciler biribirlerini 
tanırlar ama .. Casuslar böyle değil. O 
bir Fransız kadın:ydı. Sen bir tngiliz
sin 1 

Semra yumruklarını sıkarak haykır· 
dı: 

- Ben bir Türküm .. Türk k•zryım. 
Beni İngiliz caı:usluğuyla ittiham edi
yorlar. Filhakika Berlinde bir 1ngili7 
casus kadm var ama .• O, ben değilim. 
Ben Türk doğdum .. Türk öleceğim .. 
Türkten başka bir şey olamam, anladml 
mı? 

(Devam1 var) 

Karanlığa gözlerini alıştırmıştı .. f. 
~ sasen, mangal da harlı yanıyor, odıı) 

kAfi derecede ışık veriyordu... Ge~ 
zenci gözleri böyle alacakaranlıkta }it 
şeyi görebilecek kabiliyettedir. SilJlb 
memnuniyetle giillinısedi... !şte şut& 
da, biraz ötede, pencerenin içinde b 
desti... 

Bir maymun çevikliğiyle sıçradı .• 
Hop? 
Sedirin üstüne çıktı. 

Ağır testi... Innh !.. Kaldırdı.. ı<~ 
dinden büyilk, suyla dolu bir cis11'1 

Fakat, SUnbUlün kolları kuvvetlidit" 
Başına dikti... Lıkır lıkır içmeye bsf 
ladı ... 

Lıkır lıkır ... 
Fakat ... 
Çıtır çıtır ... 

Pat.. Pat.. Pat .. 

Desti hA.ll kolları arasında, di~~eıJ~ 
"Çıtır, çıtır,, "pıtır, pıtır,, dedigıJJlt' 

sesler, odanın dışındaki dehlizden ~. 
liyor ... Gittikçe yaklaşıyor ... A~! .~ 
manda kapı aralığından bir ışık goı-0 
dil ... 

·f 
Dehşet içinde kalan Sünbül artı!< ~ ~· 

tııır 
kalandığmı anladı .. O meşhur sa;ı;.ı 

kanlılığını artık muhafaza edem eıJİ' 
Her şey mahvolmuştu.. Kabağı ~ İ' 
ği, cesedi naklettiği, böyle geminıll91, 
çinde dola.Jjtığı (binaenaleyh, ~ıV'' 
olmadığı) her şey, her şey ınerd . 

ııı·· 
çıkacaktı ... Ve yakalandı mı, tan~3 tıif 
Hadım edeceklerdi, belki de mütll:Ş 
cezaya çarpacakla.rdı... ., ··ıı , 

Bütün bunla.rı bir an içinde du~ır 
dilğU içindir ki, Sünbül, biltilll ted 
leri, ihtiyatları elden bıraktı... et' 

Elindeki destiyi "gil.mm ! ,, diye ;,p• 
atarak, odayı tufandan misal bit ıJlıl' 
zarada bıraktı ... Kendi de, onıdıı. ;,~· 
nan bir parava.nanm arka.sınıı. e 
dı... JIA f' 

Fakat, kapı hızla açıldı ... zebe 
bi bir haremağa.sı: 

- Kim o? •• - diye seslendi • .,,sr) 
(~ 
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Amerikanın 
Mekkeli kabile reisi 

sokaklarında 

taçsız kralı 
kıyafetinde Kudüs 
dolaşıyordu 

ll adamı tanıyıp tanımadığını sor başına bir araya toplayarak tek bir küt
le halinde harbe sokan ve şimdi general 
Allenbinin sağ cenahını himaye eden 
kahramandı ha! •. 

- Bu harbı şimdiden sonuna kadar 
takip etmeğe karar verdim. Fakat ne 
yapacağımı bilmiyorum: Burada kala· 
rak general Allenbinin Şamı nasıl zor· 
layacağını mı gözetleyeyim, yoksa im
kansız olan işe mi atılayım? 

- Ne demek istıyorsun sen kuzum. - Beni tasalandıran yegane teY. 

- Miralay Loransla çöle gitmek is· 

tiyoruın. 

- Hımmf .• 

- imkansız mı bu? 

Şam üzerine yapılacak yürüyüşü göre· 
memektir. 

Todd az düşlindtikten t.onra dedi 
ki: 

ıçin Todd Gilneye döndüm. Fakat 
d çoktan tabanları kaldırıp var hı 
koşma ğa başlamıştı. Yan sokaklar· 
birinde gördüğü fevkalade kirli ıki 
ız neferinin arkasınc!an koşuyordu. 
llrdan birisi zayıf nahif, ötekisi 
tişko idi. 

Fclkat o utangaç ve çekingendi: çok 
az söyliyordu. O gece Todd Gilneye bu 
adamla tekrar görüşmek istediğimi ~öy
liyerek bana yol göstermesini istedim. 

Gilney ne demek istediğimi galiba 
anlayamamıştı: 

- Yapılabilir. Fakat sanırım ki kolay 

kolay değil 1 .. 

- Ne yapacağımı bak sana s8yliye
yim. Seninle bir pazarlığa giri~eceğim .. 

(Devamı var) j 
1 'Um. Toddun kayıplara kanşmış 
emir neferi Benson ile Hampşyrı 

ğunu anladım. Ancak ben Mekke Bizim •• •• •• • • 
goruşumuze 

•• gore Filistin muharebeleri 
\İ hakkında daha fazla malumat 
"rdum. Süleyman taş ocaklarınıP 

':-aşında olan umumi karargahıı 
düm ve orada general Ronald 
~u huldum. Bu adam Kuaı•-ı;n as· 
\'aliliğine tayin edildiği için Ro· 
hır ıı:aman·ndaki valiPontus Pilatcı 
1 olmuştu. 
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Sabah oldu. Salat dağlan m içinde 

idi. Hayvanlardan inip yarru:ıçlan tır
manmağa b~la.dık. Rahmetli p~a her 
zaman harekatı yakınen takip eder ve 
i.sa.betli Mnirlerini daima kendisi de 
tehlı1reli mıntakada bulunarak her ~ 
yi bizzat görür ve ona göre verirdi. 
Muva//akiyetin b~lıca amili de b.ı. 
idi. Oııım cesaretin6 ve itidaline hay
ra11 olmamak elden gelmezdi. 

tün kuwetimiz yalnız 2000 Tıirk oldu
ğu halde, müdafaa hattımızı bir tür
tü yaramadı. Nihayet general AllenbtJ 
den muntazam asker i.!tooi, hem de 1 
lngiliz ordusunun Erdüne (Mavrayı 
Şeria) geçmesini §art koştu. BlJyl.e y<V 
pılırsa ora.da.ki (Beni Sahır) deniletı 

Amp kabilelerini Oanıanlı imparatm. 
luğuna kar§ı isyan ettireceğini söyk
di. 

Tel Nemrin.deld Türk mevziine cep
'M.dcn, yani batıdan, hilcum edUecek; 
Türkleri şinıalderı lngiliz süvari ~lor
du.su, cenuptan da Faysalın Arapkıri 'c 

Beni Sahır kabileleri kuşatacaktı. 

Bu taarruz için bütün bir piyade fu
ka.$i1.e a.şağı yukarı üç süvari fırkasf 

tahsis edilmişti. 

il.e ordu iAtiyatını teşkil eden f4 ilncfı 
piyade fırkamız hemen oraya. gönde-

rildi. Fakat iki fırka deyince aklınıza 

öyle büyük kuvvetler getirmeyin orad4 
topl.anabilen biitün nıuharip kuvveti-

miz 4000 bı,,anı geçmiyordıı. Bu zo:tJıf. 

k"Uvvet 1 ma.yıs gcc~ .Şeria nehrini 
geçti. Sokakta gördüğüm mavi gözlü 

kc prensi kimdi? .. 
'ha söıı:ümü bitirmemiştim ki gene 
l'andr.kı odanın kapısını açtı. Ufak 
<. zavıf nahif Arap. evvelce general 

Palkenhavne yazı masası hizmeti· 
0rnı(iş olan kocaman masanın yanı 
11da duruyordu. 

ÇöLDEKI VAZiFE 

craJ Storrs: 
Arabistanın taçsrr kTalr miralay 

a"sla tanışmanızı isterim .. 
ji. 

'lıtli her seyi h2tırlıyordurh. 
~ek ki Todd Gilneyin anlattığ 

bu idi. Türk hakimi etine karşı 
l:ın avaklanclırarak büyük isvanı 

lrlam hıızır1 :ımı'"tı. Bu adam cöller-
'"t"rİ":ı,. .. ~,,,.,.,.,., , {l-..: J·~ ·\ı,,..,; tek 

Ufak bir tepenin zirvesine Ç1T>m'1, 
ileri.'Jini tara.<r31Uia gayret ediyorduk. 
Tam bu sırada, bizim sisten göreme 
di{jimiz dil~man maJdnelisi ani bir at~ 
açtı. ilk ate~te pa.Jtı ayağından ağır 
su1·ette yaralandı. Bulunduğumu::: yer 
tesettüre imkdn vcrmiyecek çıplak bir 
strttı. 

E.'f'at pa.1a hiç tcM!J ve ızt1rap eseri 
göstermem.eğe çalışarak, evvelce söz 
verdiğinden dolayı fırlca yaverine: 

- Merak ettM lstanbula gittik! .. 
Demi§ti .. 

• • • 
Emir Fawml biıtün 1ıisan aı1111da 

dıcrmadan JJ.fraıuı :m1dırdı. Orada bii.-

lşto bu va.ad ilzerine general Allen
bi cU>rdüncü Türk ordu8tmu fam.amile 
imhaya karar vermi§ti. Fak4t karşıdrı 
Türk ordusu olunca, evdeki hesap ek
seriya çar~ıya uymıyOf'du. 

Kim ne derse desin. Türk askeri 
harp cephesinde daima ve katta en 
ölü samldığı anlarcıcı bile harikalar 
yaratıyor vesselam .• 

Bunu heyeocına kapılarak ya?dtğımı 
sanmayın, yukarıya hatıratını tercilme 
etmekte olduğumuz lngüiz istihbartJ
tına mensup zabit bile kaç defalar iti
raf etmekten kendini bir türlü alama
mı.şttr. 

Emir Fa2ısa1a. fcria fTma~?ntt1 öte.cri 
yolımtı acm.ak için qeııcral Allenbi §Öy
le bir plan ,._,,rmu~u: 

/ngilizler nisanın son gllnü Şerit:& ır
mağını geçti ve 60 ıncı piyade fırkası 
Tel Nemrino taarruz etti. Çöl siivarı 
kolorcltı.!ıt da Oesreldamiye geçidı 

karŞtsına yan bekçisi olarak bir liw 
bıraktıl;tan sonra Türk mevzihıin ş-ı

maline geçti ve dağlann arasından E~
salta yürüdü. Dördüncil Türk ordusu 

ka.rargdhını Essalttan tam vaktinde 
çckmi§ bulunuyordıt. lngiliz silvarile
ri bundan sonra Tel Nemrin mevziini11 
sağ yanına ve gerisine kıvrıldı. 

Bura.~ı Tiirk cephesi için çok miihim 
bir nokta. idi. lngiliz ordusu muvaff a1ı. 
olduqu takdirde sol cenahımı.zn dil§ilr 
mü.§ bulunacaldı. Bunun için her ne 

bako.mıa olursa o1sım lngilizlerf d.efet
meğe karar verildi. Blltün süvari 'ku11-

11etimfz olan iki ala1Jlı iJrllncil fırka 

Geçit önUnde yan bckci.rl duran Tn-
giliz silvari livasını ba~ktna uğrattı ~ 

iki batarya top esir etti; bundan &orım 
Uçüncü süvari ftr1:Mı atları cU>rt nalcı 
kaldırarak dosdoğru şarka, EM<llt §eh,-. 

rhıe yılrüdil. !-~ Uncfl piyade fırkaım1z 
da Tel N emrindeki k"'lwı·etimizin 8ağ 

cenahını hafifletmek için cenup i~tik.ı-
metinde tarru.:xı geçti. 

Böylece Su.ela ve Eldamiyeden sar
kan faarruzlarımızın arasında kalmJ 
lngiliz süvari çöl k.n1ordıutu mi1/reze

lerini geri çekmek için emir uerdi. J 
ma1ııstcı F:lscı1.f1 bo~lftı ve ricat tJtti .J 
mayurta ise biltün lngiliz kuuvetl.erC 

Şeria ırmağının garbına attlnıı§ buıu

nuyordu. 
(DC1Jflmt ıınr) 

232 G'OZEt; PRENSES GÜZE"[; PRENSES 229 

&adı Annayı kaçıran haydut önünden 
geçerken süratle atılmak ve hançeri 
beygirin karnına saplayarak Annayı 

kurtarmağa çalışmaktı. 

Fakat bu düşüncesini yerine getireme 
di. Filhakika Hokar biraz sonra Edvarm 
önünden geçti. Fakat beygiri o kadar 
büyülı: bir süratle koşturuyordu ki &J. 
var hücum edinceye kadar o geçip git
miş ve az zamanda gözden kaybolmuş· 
tu. 

Edvar. büyük bir ,aşkınlık ve üzüntr 
içind: iken arkadan üç haydut daha 
g çti. Biraz sonra da üç kişilik son ka· 
fıle önünden yıldınm hm ile geçip git· 
tiler. Bunlar reisleri Hokan takip edi· 
yorl:.ırdı. 

Eövar. birden başıboş bir beygirin 
kendine doğru ilerlediğini gördü. Se· 
vinçle etrafa baktı, Kimseler yoktu Bu 
b ygır acaba nereden geliyordu? Bey· 
gir rahip Dagoberin kurşunile vurula· 
rak düşen haydudun bindiği attı. Sa 
hipsiz kalınca ormana dalmış.ve arka· 
d"'şlarının gittiği istikameti tutturarak 
ilerlemeeğ başlamıştJ. 

Edvar, hemen hançerini cebine koy· 
du Sonra beygiri yakalayarak canbaz 
gibi üzerine sıçradı. Haydutları takip 
et"'.'lek üzere hayvanı süratle koşturma-
ğa başladı. · 

• • • 
Ko.,t Adolar, Bulgaristan prensine 

rahip Dagoberi tanıtmış ve sonra Anna· 
nın Sofyadan naııııl kaçınldrğını anlat
nuş ve bu kızın kendi nişanlısı olduğu· 
nu söylemişti. 

Pr"ns, Kont Adolan büylik bir sami
miyetle karşılamış, hadiseden çok mü· 
teessır olmuştu. Hemen zili çaldı. Polis 
ftlUdürilnU çağırttı. Biraz sonra içeri kır 
laçh bir adam girdi. Bu Sofyan ın polis 
lllildürü idi. Müdür. prensin yanındaki 

----------~--------------------
iki yabancıya bakarak merakla sordu: 

- Bendeniı:i çağırtmışsınız, efendim. 
Prens, cevap verdi: 
- Azizim. Vukubulan bir hadiseden 

dolay, teessüf ve teesslirlerimi saklaya
maya:ağım. Bu gece iki saat evvel şeh
rin sakaklarında haydutlar bir genç kızı 
kaçırmışlar. 

- Kabil mi efendim? 

- Evet, maateessüf kabil olduğu an-
laşıldı, polis müdürü efendi. Size son 
zamanlarda baş gösteren şekavet hadi· 
selerine karşı şiddetli tedbirler almanı
zı tavsiye etmiştim. Şu "Ormanlar kra· 
lı., denilen haydudu hala yakalayamadı· 
nız. 

- Hakkınız var. Bu müthiş haydudu 
hala ele geçiremedik. Fakat yemin ede
rim ki bu canavarı pek yakın bir zaman
da meydana çıkaracağım. Çol şiddetli 

tedbirler aldım. Her tarafa hafiyeler sal
dırdım. 

- Netice hiç, değil mi? 
- Şu dakikaya kadar öyle. Fakat 

ümidim çok kuvvetlidir. O haydudu 
herhalde ele geçireceğiz. Bu haydudun 
zenginler ve büyüklerle münasebeti bu· 
lunduğu anlaşılıyor. Bugün Sofynda 
görünüyor. Bir sat ıonra ortadan kayb
oluyor. 

- Siz onu yakalayım derken galiba 
bir gün o sizi tevkif edecek 1 Bu mese
leye bir nihayet vermek lazım. Bu gece 
bir kızın şehrin göbeğinden kaldırılıp 
kaçır:lması güzel bir vesiledir. Başara
mayacaksanız haber veriniz de bu işi 
bir ba§kasına vereyim? 

Polis müdürü sustu. Haklı idi. Çün
kü bu müthiş haydudu, ne zaman yaka
layabilecc:ğine dair kati bir şey söyleye
bilmek inıkansııı:dı r. 

Prens. tekrar zile bastı. İçeri giren 
teşrifat memuruna: 

müşler, onlar da Anna gıbı buradan 
çıkacak bir kapı aramı§lardı. Çalılıkla

rın boyunca ilerleyince Anna tarafın

dan açılmış olan duvardaki küçük ka
pıyı görmüşlerdi. Bunun üzerine Anna· 
nın buradan kaçmış olduğuna karar ver 
mişler ve kendileri de oradan dışarı 

çıkmışlardı. O gece ve ertesi günü An
nayı aramak için Sı1stirede geçirmişler
di. Orada Annayı bulamayınca, kızın 

herhalde şehre girmediğine karat ver· 
mi§ler ve onu otman yolundan köylere 

doğru giderek a r a ş t ı r m a y ı 

muvafık bulmu§lardı. Adolar, onun ge· 
rek şikayet ve gerek kendisine bir iş ve 
aığına:ak bir yer bulmak maksadile 
Sofyaya gitmiş olmasına çok ihtimal 
vermişti. 

Bunun için o geceyi Silstirede geçir
dikten sonra ertesi günü hemen orman 
yolundan doğru köyden köye Sofyaya 
doğru harekete başladılar. Her geçtik
leri köyde Annanın eşkalini tarif ederek 
kendilerinden evvel bir kızın oradan ge
çip geçmediğini tahkik ediyorlardı. 

Köyün birinde filhakika böyle bir kı
zın oradan geçmiş olduğunu öğrendi
ler ve onun iıı:i üzerinde bulı ·'darını 

anlayarak daha stiratle harekete karar 
verdiler. Böylece günlerce . · ·Uyerek 
bir '•ayli mesafe katettiler. H:- t:ır fa 

baş vurup Annayı soruyor ve or.un ora· 
d:ın geçtiğini öğreniyor:ard" NihaJ ... t 
bir akşam Sofyaya yakın küçük bir kö· 
ye vardılarsa da Annaya dair bir haber 
alamadılar. 

R~ip Dagober geceyi burada ı;cçi· 
reerk ertesi günü Sofyaya gitmelerini 
teklif etti. Fakat Adolar bunu kabul et· 
memi~ti. Bunun ilzerine köy.:~ karı ::la 

rını doyurar k akşamdan sonra tekrar 
yolı:ı çık·tlar. Beş sat kadar lyUrümüş1er 

ve bir ormandan geçmi§lenli. Bu sır<ıda 

Sofyanın ışıkları da gorunmeğe başla· 

mı§tı. 

işte ormanı bitirip yol::ı çıkmak üzere 
idiler ki Kont Adolar Annarun kendi is
mini bağırdığını işitmiş ve mukabele 
ederek ileri atrlnuştı. 

Adolar, hemen arkadaşlarına: 
- Evet, dedi işte nihayet bulduk. Br 

Annadır, koşunuz, koşunuz .• 
Kont ve arkasından rahip Adolar ili 

Edvar koşmağa başladılar. Biraz sonn 
yola çıkmışlardı. Yolda sekiz atlı hay· 
d ''..ln ortasında bir at ilzerinde kaçın· 
lan Annayı gördüler. Bu sekiz haydut 
çeşitli silahlarla tepeden tırnağa kadar 
silahlı idi. 

Halbuki üç arkada§ da birer sopa ve 
birer tabancalan ba~ka bir §ey yoktu. 
Ormandan haydutların geçece;;i yolun 
üzerine çıkmışlardı. Haydutlar onların 
önlerinden geçeceklerdi ve atlarile sü
ratle yaklac:ıyorlardı. VoJ biraz ileride 
l\.l~::r ornana dalıyordu, 

Eu sırada Edvar bir ~ey söylemiye
rek arkadaşlarından ayrıldı ve ormana 
daltlı. r-ı.ythıtfa:::ı bir pnı.. k rmal: ni· 
} etirı :.le iei. 

A!hlar yakl:şır.c:ı AC:olar önlcrbe at· 
layarak: 

- Durr 
Diye b:ığmlr. Haydt·•1ar bhlcn !.ki!

eiler ve durak!~ r gibi cldu1ar. 

I dolar. J.n- yı atrrın nrl:a::ı:ta bin· 
dlrmi~ ohm h _;duda reslenC:i: 

- Sefil, dur. Par"' i!:tiyors:ın vere
yim. O '·m Lrak. I ydi An::a, aşağı 
at°'lyıver !. 

Fakat Annayı at fü::rinde tutan Hokar 
b·· tehlikeyi görünce km daha sıkı tut· 
makla beraber bir elile de t ~ııncasını 

cekti. Arkadaslarma birkaç kelime söy· 
ledi. Bunun üzerine haydutlar hemen 
ileri fır!ayarak Hokarın ge~ece~i yolun 
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OdameQe niyeti 
yok 

F.drnede düWncı Salamon ı~ 
tmbuldaki topta.Da tüccar Kohene 
bazı~ Iİperİf etmiıti. Kohen eİ· 
paıiti aJchimı fakat eski fatoralu ö
decunc:iye kadar wvkiyat yapmakta 
muuı olduğunu bildirdi. Bunun ü
zerine Salunon cevap yolı.dı: 

' O bel.. uzun za.'nan bekliye· 
miyeceğim için eiparitleri bqka mü
eueaeyo verdim ... 

- Baba, gide«ğj .... yeri geçtUcl 
- İsYeç karlkattırll -

Konserde 

- Aannuı Mc&en .. _.,, IMytJ konu.§· 

tw"' 
- Dcıkfflomun yanında Aep iJyle ya-

,.,,., Dakttıo. 9t>Aı laalGMçtır. 
- Fruııam brikatilrü -

Glaf 
Patalatmzlığiyle maruhur. Bir 

ziyarette misafirlerden bir genç ka· 
cima 10rdu: 

Açok göz 
mirasçı 

Tüccar Ahmet çok zengin, o 
nisbettc de garip tabiatli bir adamdı. 
Oldüğü zaman servetini üç arkada,.. 
na bırakbğı anlaşıldı. Bunda ganp 
bir teY yok. diyeceksiniz; garayip 
ıurada ki, Ahmet bunun için bir prt 
kotmuttu: MiraaÇllan t.butun üstü
ne be§er yüz lira bırakacaklar, bu pa· 
ra onunla beraber pülecekti. 

Vasiyetnamenin tatbikma me
mur oottr, cenaze merasiminden son
ra miruçılara aordu: 

- Merhumun arzulUDU yerine 
setirip beter yüz lirayı tabutun üatü
ne koydunuz mu) 

Miruçılardan Mehmet ceTBP 
-Evet ... 
Dimitri cevap vudi: 
- Evet. Ben de koydum. 
Noter, mirMc;dardan üçüncüve 

so~u: 
- Siz, bay MifQDaci> 
- Ben der Y alruz üzerimde P'-

raın yoktu. Olen Ahmed.in taNINl 
ödenme!< üzere 1.SOO liralık bir çek 
yazıp bııaktmıve evvelce bırakılan 
bin lirayı aldım 1 

1f v·~i 
ı . . 

,,. 
' ."":;-. 

.,;.~. 
~· · . 

Baloda bir intikam! 

Küçük oilunu mqhur viyolon
selistin konserine ıötümıiiftü. Çocuk 
cağız uzun zaman eeeai.z oturmaktan 
canı sıkılarak tordu: 

- Dün akpm tiyatroya gittinh: 
mi) Geçen 8'in rutladığım zaman 
gideceiinizi eöylemiftiniz. 

Karısı için 
- Su bizim Ahmet neden bu kll· 

dar yqb aörünüyor i halbuki dalıa 
pek yqlı dejildir. 

Elblsallk kumaş 
Cenç kadm cevap verdi: 

- Baba. bu adam önündeki bu 
&labı te~tereleyip keaince artık aide· 
cek miyiz) 

- Çok yorgundum, erkenden 
yataia girdim. 

Öteki dalgmlılda sordu: 
- Çok blabablı: var m.,dı) 

- Neden olacak) Kansını genç 
göstermek için yaptığı maaraflar &· 

damcağrzı yıprattıl 

Bay Ahmet l;endisine elbiae!ik 
bir kuinaf ahnı,u. Eve götürünce 
'..>ütün aile halkı etrafına toplandı, ktı 
IDafl muayeneye koyuldu. Bu ara. 
fakat tenine baktıjmı gören Ba~ 
da oğlunun da kumqı tetkik ettijini, 
Ahmet: 

~ 

l 1 

~ YA • -
Palto hır~ .. 
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iki tarafına &ildiler. Böylece iki ark: l alan Kontun öatinde diz sfterelı oma 
dq birden dört tüfekel dört ta~ ı,.ıtmata uiaıJb. 

nm 1wu!iJeriae s.mJdiliıd prdüle Biru sonra Kont ayıldı. Hesııtea An-
Ym,.t ~ tfthftll ldL .anan ne oldutunu aordu. Papu b~bir 
Ha)'dutı.rda bld 1-tırdı: J 181 demeyerek eıu. onnuu pterdl.ı 
- Geri sekilinls. Yolma at1t ldıece- ' Adalar lnll7Uek mırıldandı: 

liz. - lılaJa90ldu. Bir kere daha elimla· 
Adalar, ba teWide alduııwtıe l'abt den bçırdrk. 

'ıenç papu Dqober Jtolltua blunün Papu dayaum.dı: 
jatank ı - Aailb Kont, dedL Şimdi onu clil· 

- Ne ,.pmak lltl)ottmı? Be,llude flnecelı aıra detll Olan oldu. Yarah-
Jıendfnl mahftdecelmln. an. lıohmdan lran aldyor. Encıt aana 

' Bu unda Hobi', ıtmı tfddctle t8re- bir SU8 bıulalma 
nlr yolun iki tanfma dlslhmt olan ar- - Benim Jaramaı ehemmi)'eti yok. 
bdaıJan arumdan aOratle resJp mak- lfte bak. 8J•ia bllayorum. O baydut
Jaımafa baıJamqtı. Birden ikl tilfek .e Jum iılcriDi bybctmiydjm. Haydi.. 
ı.ir tabmnca patladı. Ha)'dl .• 

Adolar, •cı blr feryat koparark yere Pıpaa, Wtayıt bir tavırla dostunun 

JUnrlandı. HaydutJarm attılr!an kur- kolundan tuttu. Sonra: 
pnlardan bhi kolunu myınmt. 8teJd de - Adolar, dedi. Beyhude bUJme, 
MyWr bir tali tMri olarak yelelfnln ce- Seni yeni bü teltUke De lrarp lrarpya 

bindeki uata rutcelerek larmq ve .U- bulundurmafa ruı olacafmu Umlt et. 
cuduna bir arar nrmemlfd. Diler kur- me. Can her ft1den kıymetlidir. EV'ft· 

-ı-ı la bndlnJ kurtar. Sonra onu dOfUn. 
p.1ar ise isabet etm--s- Hem Hn kemtinl Jnırtannu da tehlike-

Rahip Daıober. Adolan •lır yaralan-
iı zannederek: hiıdcdtle 1-tmb: 

- Sefiller. Oll1lll intikunmı boa ala· 
cağım. 

Arkasından ıiWımı bofalttı. H.,dut
Jardan biri }'llnlanarak beygirinden ıp· 
fı yuvarlandı. En ceride kalan diler iki 
haydut bu hali ıörUnce vuiyeti ileride 

yola devam ecleıa arlradaflarma babcr •er 
mek Uaere Jraçmaja bqladrJar. Yarala· 
nan abyıdudun aı0p llmedilini mua10-
ne1e bile lüzum görmemiılerdi. 

Dacober, baydutlan takip etmeli ba· 
tmna bile ıetiremucli. ÇOnlcU böyle blr 
llueket ölilm demekti. UıteJür Adolar da 
,....ıs bir halde bulwıu,ordu. 

Remen cebinden tdSça. Wr tltt ~b
np Adolara biru ..... , ipt"'. »ayıhmf 

ye •tanen IOftn onu kim kurtarır? O 
baydutlan bu koca ormanda nalll bula
billnln? Onların mlandıklan yeri bul· 
malr nnnettflin lraür kolay delildir. 
Blabn için yalnı• btr ~re ftr. . 

Adolar, g& yqlanm rahibe caıter· 
memefe çabprmk aordu: 

- Nedir? Ben tenin nasihatlamu 
dinlerim. S<5yle, ne yapmamız Jlzrm? 
Herhalde onu lrendl talline bmllcaeak 
de filiz. 

- Hayır, Kont. Elbet kıscap yar
dıında bulunacalt& Pabt ildmla ne ya
pabUlris. Onlar Jnıne~. bk zayıf .. Ev
Yell blmn kuvYetJenmemla llmn. Biran 
nnJ Sofym}'ll pleUm. ftl salmaya ba
ber "reJlm. Zabıt• ıOphuls !ıayc!utl•n 
lıillr. Bllmele bile aramaflı çıkarlar. Dl· 

.. 

• 

- Budala, dedi, kumatnı yüzü-
, e ha lrMna f 

Çocuk boynunu bükerek cevap 
rdi: 

- Ne diye babymı? Oruı bcnı 
alikadar etmez ki r 

- Elbise hana göre yaplldıiı za· 
man kumq,. • bllandacak deği! 

i) 

.. 
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fer tanftan bia de arqtıımüu }'llpa
nz. Ba !Dllabua memlekette paıu.ıa cör
dUtU iti hiçbiı fCJ ıaremes. Bunan için 
abıta iJe beraber çüprsak ~ ki 
para WYWtiJe haydutları ,.lgıı.-ıa 

muvaffak olmu. 
- Halmn ft1' Dqober. BneJI IW

yaya aidelim. Şu kolumdaki elaemml)tet
aiz •IJTllı aanllnbm. Soma abıtaya 
ı., Yarabm. Bulpriatan prcn.iDi de n
,.aret eclcria. Bu sat eü.i bir doetmndmr 
Pabt korbnm ld ..ıttinde ,.ttpDeye
ccğis. 

Papu arbdquu teeelli}"I dnam et
ti: 

- MUıterih ol dostum. Bu bayt!ut
lar bir ıens km B1dlrmek ~ ~ır
mular. öldürmekteıa ne latlhde eder
ler? Mutim lmldWnden nya etiler 
birinden bir fklyd necat almak~ a
pnmflardır. 

- Peki ama, Anna bu memlekette 
m~hul bir bls•rectir. Onu bu bale sok
makta ldıuln htlf•deal olabWr? Anna 
isin kim ~kanp da br frank verr1 

- 8elJd baklan wr. Kont. Jl'alrat iter 
ltaJde ba kmn lra~ bana garip gB
rUnU,.r. Bana inan cloaum. Ben Bul
garlan pek iyi bilirim. Sebepms bir feY 
yapmazlar. Mutlaka Sofyada Annanm 
Yilcudundan iatifadı eden biri ftrdır. 

El!rer ortada bir para kopanmlc mnele
ai yoksa mutlaka Annama burada bir 
düşmanı nr. Ba dUpaan her irim ite 
bu vesile ile lmı ortadan lraldırmU • 
tiyor. 

Adolar, biru dil1UndU. Sonra: 
- Para- D\lpnan .. dedi )(eeeJe eit

tJJrçc bnpk bir baJ ahyor. Haldun nr 
doatum. Bu h•ydutlar herhalde Annayı 
ıebepab bçırmamlf)ardır. Şimdi dUftl-
110yorunı. Annaya burada kimin dGfman 
olabileceğini araıt1nyonam. llultllf 

bunu bulmak lmldıwı• ıibi.. Herhalde 
......_ sidilP prmae mlncaat edeyim. 
Premle bpbcaluda t.aıpuıtılr. Epey 
doatlujuınm ...-.. 

Yuma uat 10DR IJd doM Sol,_ ao
bklannda IMıhmu,_ıadb. Buraya ı.ı
medea ....t Bdftn Wlet ywtnde bk 
ha)'li an,...r, ..ıeemifJer, fakat on• 
dan blshir 18 ......... dl. Nihayet 
°""" ha)'dutlana pefladee gitmek l•te
diltne veya Sof}'llya gidip zabıtaya me-
ICJI haber ftlmM tGln ortadaa b~l
duiuna 11Wlinetmitltrdi. 

9o1ya,. ptnce Adolar bir ecz•b•ne
de hhmdül eh~-~ ..... 
4brda. 8anra pnuln urayma dolnı nu 
lediler. Saraya yaklapnca mmlk H8lai 
iJltip bir bala ftrilmekte oadujuu an• 
ladılar. 

Saraya alrmek lateclllrleri aman mot
ldUltJa UrtıJattılar. Oatleri •tıan toS 
toprak itinde olduta ıpa ıllpls.U bir 
nazarla kaqılaadılu. l'üat Kont Ado
lar lıimaetpün .U.. lraıb De benber 
bir de altın .w,tumea it dellttl upt 
hayretler içinde blarU kartı pr...
ratilrdtl. Blrlmt '8kilra ~ c11nup 

ıeldi. Yumuk,.._. tetrlfat ·-· 
na da ftl'Cll. Tetrifat 11181Dun& Koatll 
htınn.tle MJ•,.,_,q bndiai taldl' 
etmesini rica etti. Kont, rahip D•So" 
herle beraber yu1ran plrmala bapadıw' 
lar. Biru sonra Bulpriatuı pıOQllııİJI 
yumıa ıinnltlvdi. 

• • • 
Ormanda uı.&atıanndan •yn!an ... 

vara gelince, o, Annanın bir baJdut tr 
rafmdlln befflrJe bpnldılmı slrlb'ce 
ilanen bir pltn lmrmupı. Ormancla ~ 
mftddet Jropnlr Dertedltrten aonra T"""" 
kenarnuta bir çahhlm arlrnma ..... 
ralr heyecanla be11Jemel• IJatl•dı. _. 
•• ı....,w .. illa tatu)'Ol'Clu. .,,,,,, 
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RAlJl'(J 

lSTAl\'BULı 

17, 'Onıverırtteden İnkıl!p deralert: Recep 
Peker taratmdan, 18,30: pldkla da.na musiki 
af, 19,30 spor musahabeleri Eıret Şefik tara 
tmdan, 20 Vedia Rıza ve arkadqlan taratın 
dan Ttırk musikisi ve halk ıarkılan, 20,30 
Cemal Ktını11 ve arkadqlan taratmdan Türk 
musikist ve halk oarkılan, 21 orkeatra 22 
ajans ve borsa haberleı1, 22,80 pllkla eololar 
ertesi günün programı, 23 aon. 
\11'ANA: 

18,0:S çocuklara oyuncaklar, 18,80 pn •ve 
fnoat, 19,10 spor, seyahat. konuıına. saat, 
haberler, hıı.va, 20,40 konser, 22,150 dana mu 
stktsı, 24,35 haberler, 
BERUN: 

18,0:S konser, 18,S:S tiyatro taı1hf, 18,155 
hukuki konu;ıma, 19,05 musiki, 20,05 gele 
cek hattanın programı, 20,25 gramolon, 
20,r;o gUnUn aklsleı1, 21,0:S haberler, 21,15 
piyano musikisi, 21,35 konser, 23,05 hava, 
haberler, spor. 23,35 eğlenceli konser, 
BUD\l'E, TE 

lR,05 sonıı.Uar, 18,50 konferans, 19,20 ko 
nuşma ve musikf, 20,SO spor, gramofon, mo 
da kc>nuşması, haberler, 22,4:5 kon.ser, 24,05 
1ngll1.zce haberler, 24,10 çingene orkestrası, 

1,10 haberler, 
BUKREŞ: 

18,0:S eğlenceli koruser, 19,0:S saat, hava. 
havadis, 19,1:5 konserin devamı, 20,05 kon 
!eranslar, 20,40 opera yaymı, tstirahaUerde 
haberler, epor, 23,50 transızca ve nlmancıı 

haberler, 24 haberler. 
LO?ııı"DRA: 

21,85 dans orkestrası, 22,0:S konuşma, 22, 
20 orkestra konseri, 23,35 dana mustk1s1, 
24,05 saat, haberler, hava, spor, konu~ma 

24,80 dans orkestrası, 1,45 kJTaat, 
PARIS (P, T, T,): 

18,05 kıraat, şarkılar, çocuk korosu, 19,05 
orkestra konseri, 19,85 !ktiaadt haberler, 
konu~ma, gramofon, 20,l:S orkeat:raa konseri. 
20,35 havadta, 20,45 orkestra.ısı, konseı1, 21, 
8tl hava, orkestra konseri, 22,05 musiki ko 
nuomaaı, 22,85 plye.s, 24.M haberler, hava. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
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Diş Doktoru 

lbD ll:>ev~ OD çer 
Cumartesinden maada hergUn 

BINBllALAB 

BEYOCLU 
SARAY ı Kızıl korsan 

fUJlK ı Gazino dö Pa.ris 

MELEK ı ROiie Marie ve BUtUn 

~ert severim 

iPEK ı Cuwılar karlı karfıya 

&&ARYA Şeytan ve gençlik 
(Praglı talebe) 

\:'ILDIZ ı Atk eerabl 
StThlE.R ı Bay Tekfn meçhul dUnya_ 

larda. 
ALKAZA.Jl ı Herke.sondan baWıediyor 

ve Canavar avı 
fAN ı Meyerllng !acfuı ve Jua. 

nlta 
ŞIK ı GönUl dedikodulan 
ŞARK ı Dokunma kalbime ve DO§ 

ı\SRJ 

ASTORYA 

mania peıtnde 

Singapor postası ve 
Vonder Bar 
Kedi ayağı ve Denf.zaltı 

kaçakçılan 

OUHURIYET Tarzan, Maymunlu adam 
ve Kızıl alev 

FF.:R \H 

ISTANBUL 

ı Hlllya peıtnde ve Hayat 

blzlmdlr. 

ı\7.A.K ı Margerfta 
l\ttI.LI Şlrley ve K&ngsterler ve 

Kara oda.Dm Nr&n 

HtLAL Karagüller ve Akkartal 

ALEMDAR Stenka &Rzln 

KDIALBEY IIUcum filosu ve Slngapor 
korsanı an 

KADI KOY 

HALE : tki yavrucuk 
MÜREYY A : Programını blldlrmeınfıUr 

USKlJDAF 
RAL!l ı Kadınlar klUbU 

TiYATROLAR 

ıehir'li&Jaf rosu 

111111111111111 

111...111 

lllllH 

TEPEBAŞI 

dram kıımında 

BÜYOK HALA 

Franaıa 'nyatrolıunda 

Opera kuımı 
LEYLA ve MEC~N 

HALK OPERETİ 

Makslm Uyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

ENAYll.ER 
büyük operet. Yent kadro 

Yenf Rale 

hastalarm kabul eder. ıu~ Uk wuzyonısı ve 

Edirnekapı, Karagilmrilk Tramvay mıınyetızmacı 

Durağı No. 95 Pr. 7.ati Sungur 

.-111111"""""""1""""'""'1"""'111'11 ıa:ı: arız Her alqıam 
Şehzadebaıında 

SATILIK AP ARTIMAN FERAH sinemada 
Aku.rayda Atatürk caddesi civa r amamen yeni 

nnda lğnebey mahalleıi Tiryaki Ha· ral la ouma ar ü. 
aanpap aokağmda 28 munaralı üç çüncü program 
daireli apartmıan 6500 liraya acele -------------
satılıktır. içindekilere müracaat. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~ıın 1 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloğlu Nuruoamanlye cad. Neı 3(1 

1 (Cağaloğ1u Eczanesi yanında l 
Telefon. 22566 --

HABER - ~kşam postası 

Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlorını yazıyoruz 
Bir- dolma kalem 

kazanan 
Üçüncü: Murat Erkmen Beyoğlu 

20 inci ilk okul. .. " 
Bir Kutu sulu boya kazananlar 
1 - Zehra 39 uncu ilk okul. 2 -

Nermin Kartal 234. 3-Engin Sultan
ahmet Mehmet paşa yokuşu. 4 - Kad· 
riye Kınay Tophane Gecekuşu sokak. 
5 - Feriha Özkuvan 50 inci ilk okul 
6 - Nurettin İstanbul ticaret lises:. 
7 - İsmet Y eşilköy Sa.ma.tya. 8 -
Nusret İstanbul erkek lisesi. 9- Rük
nettin Sultanahmet 51. 10 - Nadire 
Şişli Hoca Mansur sokak. - Nuri 
Pertevniyal liBesl. - Sabri Kadirga 
ilkokul, Darüşpfakadan 46 A. Rıfat. 

Şekerleme kazananlar 
31 - Bekir Önem 18 inci ilk mektep 

32 - Burhan Sezer İstanbul erkek fi. 
eesi 33 - Nezihe İlkkesen Pertevniyal 
lisesi 34 - lsmet Güngör Kadıköy Ça
talhan sokak 35 - tıhami Özüt Kara
gümrük 24 üncü ilk okul 36 - Orhan 
özver Pertevnlyal lisesi 37 - Ahmet 
Özkan İstanbul lisesi 38 - Vedia Po
lat Aksaray Küçük L!nga caddesi. 39 
- MelAhat Utku 64 üncü ilk okul 40 -
Orhan posta nakliye memuru 41 -
Mehmet 54 üncü ilk okul 42 - Adnan 
Tetik Begiktaş Muradiye mahallesi 43 
- Nuri Balat Çavuş mahallesi 44 -
Mehmet Sirkeci büyük lstiklil oteli 
altında 45 - LQ.tfullah İstanbul erkek 
lisesi 46 - Muzaffer Bahçekapı Taş 
han yanında 47 - Cağaloğlu Nunıos
maniye caddesi 10 Nuri 48 - Sırrı 
Talan Kumkapı orta okul 49 - Gü
lümser Altan Sara.çhane başı 5 50 -
Sakip Kıvılcım Gelenbevi orta oknl 

Doktorlarımıza 
Laypzigde Georg lhieme kütüpha. 

nesi tarafından neşredilen tıbbi 
mecmualarla mühim eserleri gör 
mek için "V AKIT,. kütüphanesin
den bir defa geçmelerini tavsiye e
deriı, Her doktor mütehassısı bu
lunduğu kısma ait eaerlerl burada 
mutlaka bulacaktrr. 

lstanbul • AnkaTa oaddesi. 
Telefon: 24.!11 

Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak 1 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vasI
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
defası 

100 
kuruştur 

HABER OAZEfESI 

Istanbulda en çok satı
lan hakild akşam gazete
sidir. 

111 

SEZEN 
TW::.RZIHANESI 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 
Şık giyinenlerin terzisidir 

7.12.936 tarihinden itibaren müesseseme ıoyadım 
olan (SEZEN)i koydum. Scnclcrdenberi kimse ile or• 
t3khğım yoktu ·, gene de yoktur. GörülC'n lilzum Uze 
rine sayın müşterilerime arzederim. 

htanbul Yeni Postahane karşısında Letafet ıı.. 
nında 4 No. Terzi: Jhıan Yavuz Sezen 

raası s~uupıerHıt"' 
Taksi otomobillerinin hazan talimatnameye aykırı bir renkte boyah 

olduğu görülmektedir. Bunun önüne geçmek için talimatnamedeki boyanın 
hakiki rengi lstanbulda araba boyası ile uğraıan müesseselere verilmittir. 

Arabalarını boyatmadan evvel bir defada Emniyet 6 mcı tube müdürlü· 
ğündeki nümunenin tetkik edilerek ona göre boyatılması aksi takdirde 
talimatnameye tamamile uygun olm•yacak şekilde yeni boyanan arabalanı 
çalışma izni verilmiyeceği ilan oh: nur "3569) 

1 numaradan 250 numaraya kadar 11 Kinunuevvel/933 cuma 
251 ,, 400 ,, ,, 12/Kanunuevvel/936 cumartesi 
401 ,, ,, ,, 14/Kanunuevvel '936 pazartesi 

Belediyeden aylık alan emekli '\'eökıüzlerin kanunuevvel 936 üç aylık 
maaşları yukarda yazılı günlerde aylıkcüzdanlanndaki tediye sıra aayılıırma 
göre Ziraat bankasından verilecektir.Aylık sahiplerinin müracaatlan ilan 
olunur. (8.) (3532) 

Husust idareden aylık alan em~k i ve ö' ~süz erin EylC.J D3:i üç aylıktan 
9/Kanunuevvel/936 çar§Cll1lba gününden itibaren Ziraat bankasından veri· 
lecektir. Aylık sahiplerinin bankaya mürac,,.at11rı ilin olunur. (B) (3504} 

Senelik muhammen kirası 30 lir" olan Anadolu hisarında Göksu dere
si sokağındaki baraka teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 sene• 

leri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık eksiltmeye konulmuı 
ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. 

Şartnameıi levamn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 225 kuru§luk iJ11 
teminat makbuz veya mektubile beraber 22/12/936 salı günü saat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B. (3439) 

lstanbul gümrükleri Başmüdllrlllğünden : 
Gümrük aahpndan: Sabtm üç aayılı anbarmda 45 çuvalda S. 3000 Jci. 

la J. M. markalı zencefil kapalı zarf usulile sah§ müdürlüğünce aablacak. 
br. Şartnameler .parasız bu müdürlükten verilir. Muvakkat teminat 387 Ji. 
radır. Teklif mektuplan makbuz karııhğmda 28 '12/936 gününde saat 10 
kadar bu müdürlükçe alnur. lsteklile rin Ticaret odasma kayıtlı olduklarına 
dair vesikalarını usulü dairesinde tek lif mektuplanna koymalan prtbr. 
Mektuplar aynı giinde saat 11 de sattı salonunda açılacakttr. Tekliflerin 
tartnamelerimiz altında aynlan yere yazılıp şartnamelerle birlikte zarf• 
konulması mecburidir. Değeri 5152 lira 32 kurut (3513) 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Pjyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 L:radır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liredtr ... Vakit kaybebneden hemen bi
letinizi almız ... 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumarte~ı gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
<hr. 

HABER 
Bavtamda 

AKSAM POSTA•I 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Post• kutusu ı btanbul 214 

Telgraf aaresı: ıstanouı HABER 
Ya7ı lşrerı teıorom .. ı, Ull72 
idare ve ııan .. ı 2"370 

, ABONE ŞARTLARI 

··"•ille 
e avlık 
3 avlık 
t •vıık 

T1Jr&ı11• E~11dl ••oo Kr. 2700 Kr. 
730 .. 
400 .. 
150_ •• 

t•50 .. 
800 " :soo_ .. 

Salııbı v~ N~şrıyal Müdürii: 

Hasan Rasim Us 
Baııldı/ı ,., fY AKIT) matbaan 

iZi 
Çıkaca t r 

llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiah son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 
Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSİ Telefon: 24370 



11 Birlnclklnuıı - 1938 

BOZKURT 
T8 AŞ BiÇ l\GI 

IB AV RAM DA 
B 1 Ç A K L A R I N ASiDiR 

1 numaralı SERT 2 numarab JU 
mutak ukaDar için yapdmq ve trq 

olacatmız günleri b.çaklar kena· 
rmda gün isimlerile göaterilmitm. 
Tür iyede: 

O Z T O R K ISIMU VE 
OZ TORK SAHIPU BIÇAK YAL. 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TORKON BIÇACI OLMA· 
LIDIR. 

Hutald<lardan 
korununuz 

lezle, lrİP, difteri gibi bulatı 
o hutahklar insana alız ve 
JOğu yoliy)e rftr• 

Akridol 
Bu yollan ımkroplardan te . 
mizler, butaldclarm almmaıı 
na mAni olur, botu ve ba 
demcik iltihaplanm tedav 
e:ler. Her eczanede bulunur. 

15 tanelik lrutUIU 35, 40 
__...,,._ tanelik kutusu 70 kmllflm'. 

Ho~ivut Istanbul Magazinin 
Bey am tıshası 

Oç renkli kapak ve dubl ton mürekkeple çdcacalr olan Holi
wt'un 17 kinunuenel n~ mutlak okuyunuz. 

Mubammea MWi 1492 linı'20 kmat .ı. ..-
187, 600 Kg. (250 metre) ve yine SX8 MiM elia'9tla "8 .fC.1. -(200 

..an) balar bora 28 XD. 938 ...... sün& IMt 10 da Ha~ 
.... Wnw dahilindeki l inci iflela- lmamiqclbu bnfmdan açmk elailbnr 
la atın ebnacaldlr. Bu ite Birmelc isti yenlerin 112 lirahlc mavakbt ·imli· 
mt •• kanunun tayin eltili ... ilde birlikte e1cai1tme ,unu uatine lradılr 
._.yona müs-.caatlan lazmm. Bu ite ait prtnameler komiayonmn ,..1 
... olarak daiıtdmaktada'· (3552) 

PASTIRMA 

HAKKI 
•• .. =ın· i m 
il 

tatanbul Bahkpuan No. 18 jj· 
Eler bu putırmadan bir dilim yi- ~ 

yecek olunanıa ısmrilntb oldukça : 
bapa pastırma yemiyecebiniz. iı 

AOIZDA ERiR 1 
YUMUŞAK 1 

Sinlnls • 
GIDASI BOl : 

Hakkı mafuaamda satılan putu- • 
malar halis Kayseri malıdır. 

EN MAKBUL HEDiYE ve iKRAMDIR 
AHUDUDU 

ÇiLEK 
ViŞNE 

PORTAKAL 
MUZ 

BEGENOIK 

Yerli Mallaı ve Tasarruf Haftasında 
Yalnız peşin satışlarda 

Y .. zde 1 Tenzilat 
SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlarında 

..._ 8 U 8 A Y R A M ~ fHiiiii!iü===· ::a:~ • 

Hakiki Fransız 
_AMPA ALARI 

ile neşenizi bir kat daha arttırınız 1 
inhisar MaQazaıarında 

Perakende Şişesi 5 Lira! 
HEIDSIECK et Co. Monopole 

Markasını arayınız 

''"arı ve Avrupa her türlü ıtriyat. Deposu: Emin no 
ecip Bey ıtriyat maQazası 


