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Sancakta tehdit ve zulümden sonra 
şimdi de entrikaya başladılar 

•• munevver 
Antakya da . tevkif edilen" Sabık Kralın Radyoda Son Hitabı 

Türkler J Sekizin.ci . Edvard 

hapishaneye götürülüyor Ye~!!~~a!~ıncı~~~~ıaca~~!!ün 
~ataniler Sancakta faaliyetlerini arttırdılar, Milletler resmen Kral ilan edilecektir. Sabık Kral 

Cemiyetine telgraflar gönderiyorlar. Maksatları sekizinci Edvard bugün lngilteregi terk ediyor 

'ttemnun olmıgan hakiki Suriyelileri oyalamaktır 

;)~" ft . ı ( :a. t 

!ı- Sancakta mlıJı_ot..biUene MJlr •a11flllrken... Vı r'nlo;4r4a mk sık lirileD ~ 
tıt Fransız sefiri Ponso Cenevreye gidiyor ı---=·- 11 --:--·--·-;---

..:!erut, ı ı {Hus~i) - vatant parti-[ıanarak sancağın ~ur~ye hudutıa·rı ha- Buyuk lkramıyeyl 
ııı..., mensup bazı kırnseler Şam.da top- (Devamı 6 ıncı sayfacla) 

• 

1' asarruf ve yerli mallar bir nefer kazandı 

1 , h f b J d Asker paralan birer birer a tası aş a ) saydı, askerliğini bitirince Madam Simpooııan en - reami 
f.t k berber dükkanı açacak Londra, 1 ı (Husust) - Tahtın.dan -----------

, 

• 

• , 

e teplerde konferanslar verilecek, tayyareler vecizeler Taşkı~lada Mehmet Cemil: işte feragat etmiş ol~ l_{ra1 Se~ci F.d- Tarihte aşkı tahta 
at ki ·m· .. b k b• • • • ·ı k d.. 800 000 k" l nb 11 vard, bu gece Grınvıç saati ıle saat 10 t "h d h"k.. d l 

?J-, aca ar, Vl n musa a asının ınncısı seçı ece un, . .'. usur ata u u arası~- da, Büyük Britanya İmpara.torluğu.nu ercı e en U um ar ar 
~Usal Ekonomi ve Arttırma haiitası rumu tarafından yapılan hazırlıklar da talıhlılik rekorunu ka~anan bahtı• teşkil eden milyonlarca tebaasına hita-
~n<len itibaren başlamış bulunmak tamaıml:anmıştır. Vitrin yapacak mağa- yar. (Devamı 11 incı sayfacla) ben, radyodan şu son nutkunu söyle-
'--...Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku (Devamı 4 üncü sayfada) E kö · 1. · miştir: 

Kral ve Madam Simpson 
- ren y emaye mm esrarı Olup bitti 

(Bu iki yazıyı 8 inci ve 9 uncu say
falarımızda bulacaksınız.) 

Şanlı donanmamız 
dün Akdenizden döndü 

l<ahraman denizcilerimiz Malta ve Yunanistan 
&eyahatlannın intibalarını "Son Posta,, ya anlabyorlar 

Abide önünde selim 
~~baha hala duman görmediniz - Yangın dumanını sormuyorum 
k.. ......_ li ben. Donanmanın dumanını soruyo -
~ aYll'. Biır ~rde yangın mı çıktı rum. 

(Devamı 6 mcı sayfada) 

Katil, kadının 
kocası değil mi ? 
r -, 

11 Seyfettin Müddeiumumiye poli•-ı 
te dayak yediği iç:n yalan aöyledi. 
ğini anlattı iddiası tahkik ediliyor 

-------------------1 Erenköy cinayetinin esrarlı safhala-
rı meraklı bir roman tefrikası gibi ha
la sürüp gidiyor. Bugün cinayetin faili 
olarak maktui Hüsniyenin kocası Sey
fettin ~vkif edilmiş bulunmaktadır. 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
--...,. ......... _ • .,_...._.. 1 --- • 1 ·~ --·~ ... .._ 

(Yeni Tarihi tefrikamız 

Sumer Yıldızı 
Tun çay 

Sürükleyici bir mevzu, 

- Vaziyeti size anlatmak için, niha
(Devamı 3 üncü sayfada) -----------------' 
Adana için seylip 

tehlikesi henüz geçmedi 
Kış ortasına doğru Seghanın şehri tekrar tahrip 

etmesinden korkuluyor. Yalnız 
Adanada felaketzedeler için 15160 lira toplandı 

baştanbaşa hareket ve Seylapta Adanada bir caddenin hali 

heyecan, cazip bir uslii.p . Adana, 1.1 . (Hususi muhabir~ diye Reisi Turhan, Türksözü gazetesi 
Bir kaç güne kadar batlıyoruz d~) - Val~z Ha~ Baysal, Sıhhiye Neşriyat müdürü Nevzat ve memleke-

1 Muısteşan Husamettın, mebuslarımız- te yardımları dokunan fabrikatör Naci 
..__---------·~ dan Damar Arıkoğlu, Ferit Celal, Bele~ (Devamı 5 inci sayfada) 



• 

2 Sayfa 

H~rgün 
_ .... -

Sılılıat qlerimizde de 
Bir inkılfıba 
ihtiyaç v<ırdır 

"'\ Resimli Makale: 

•--- Yazan: Muhittin Birgen-

Bazı lcimseler yaradıhş1an ihmal
cidirler. Daima bugünün işini y.arına. 
bırakırlar. 

(sOz 
Dünyanın en lıasiıl 
Adamı devri aleme 
Çıkıyor! 

SON POSTA 

a Rahne küçükken kapatılır a 

Yarına bırakılan iş biraz daha bü
yür. yapılması biraz daha güç olur. 

Yo.rulınamak, ziyan etmemek. sıkıl 
mamak için her 1şi mmarunda. yap
mak laz1mdrr. 

ARASINDA ) 
·~~~---------.. 11 yaşında 

HEff GUN BtR f IKRA Bir çocuk alimlere 
Meydan okuyor 

Birinciki.nun 1 ~ 

,.~-----------------
Sözün Kısası 

Yabancı markalar 

------ılamet HulOsı---

B ir mağazaya girdim. Başıma bil 
şapıka alacaktım. 1 

- Bana, dedim, yerli malı bir şapk• 
Perin! 
Mağaza sahibi şapikayı verdi.. ŞaP" 

kanm içeri.sinde .şu marka vardı: 
.:Ekstra lüks> 
Bir de çorap istedim; 
- O da yerli mail o1sım! 
Dedim. Onu da verm. Çorabın ınaJ"' 

kasını okudum: 
cPariziyen> 
Şapkadan ~raba kadar herşey yerlJ 

idi Fakat markaları yabancı! 
Mağaza sahibine sordum: 
- Bunl'ar hakikaten yerli mi? 
- Tabii yerli bayım, kendi fabrika-

ımzrla yapttr1~ruz. 
- Bir sual daha sorayım .. 
- Buyurun :sorun .. 
- Sizin çocuğunuı: var mı? 
-Var .. 
- Allah bağışlasın, .adı nedir! 
- Tekin .. 
- TEikin mi, dedinizt. Ni,Ye çocuğ'IM 

nuzun adını Tekin koydunuz da Robel\, 
yahut Jan koymadınız?. 

- Benim çocuğum Türk oğıu Türk"' 
tür. Niye ona yabancı bir ad koyayuıı1 

- Pek.ali öyleyse, ibana verdiğin:iıl 
bu .şapka, bu ~rap ta Tıürlc malıdır. 00 
fara niye yabancı ad koyuyorsunuz? 

·---.-. • 71"""' 

Biliyor musunuz ? 

1 - De"ka.z k:imdir? 

2 - Hazreti Osman b.ç :111 hallfel!lc yar 
ml§tır? 

1 - Genç Osman ü.ka.blle tarlhe geç.eli 

İkinci Osman, Osmanlı tahtında l:::ı.ç .
htıkiiınran olmuştur:ı 

~<leTabları "t':> rın) 

* 



12 llkwlı' ID SON PO~'A. 

Konuşma: 

Kuzgun ile yavrusu 
Nrmıllalt A*.~ 

Fransa, ispanyada reyiama 
müracaat edilmesini teklif etti 

Sekizinci Edvard 
Millete 
Veda etti 

Bir münekkidi en Q<ık hayrete düşü- ı 

ren feY ~, tarafgirlik- -lllliliıiiııiiiİliıiiliııilıliıllıilll--• 
ıe 1~ edi'Jmıı*tlr. Ymı Ç11mn bir lngillz Kralının 
ki.tabı elinden geldiği kadar dı"kkat&e o- 'Da .. an,,afı kar.ıısında 
kumuş, onu kavnunaja çalışmış, be - r to• "•• 
ğenmiş ~ya ~ ctenkid• ini zayıf bir ümide raptı kalp edil& 
yapmıştır. Beğemnemişae, kitabın mu- rek İngillereqe baş gösteren bul in b• • p rt ~ <Battanlı 1 

had 81Q'fada) harriri ona hemen ya: cOkumamıpın!• ranın halledileceği umuluyordu. Hidi· giJtere ve Fransanm tevassut teşeb usane o e yet bana da l>ic ~~dl. Şimdiye _, .GtınoLlılrl* elmlplnl• der.Mu· at a1ısi tecelli PterdL ve Diba~ 
de iltihak ediyor. Rusyanın cevabı lmdar ~ tJttaaıen kat'ı~= ıa.mr huıuı mh*1ddln anlaywn- beklelldiği gibi, t~• Kralı Setizind 

saWamak ıatemedim. Fakat, a . dan fiiııbe eıllır, Mat bu nd.rdir; tm- Edvard, taç ft tahbndan kardeşi, Yorlı 
Londra, 11 (Hususi) _ ispanyada kl: cSovyet hülalmeU, t..pan~ .hldlse- bütün tafsilltııu me izah etmEtt imkl- k1d kaıp•ndl ili: 4mftlameH, mftnek-~ Jorj AJber lehine feragat etti 

hami durdwm.ak için İngiltere ve 1erinden ve bu hMilel~ ~' ~ mnı bulamamışt.mı. T~ttan feragati- ldcfin wnimiJl!tinden, JUi ahUkıu - Yeni tncmz Kralı AUmcı Jorj ünvanı 
Fr8Tl38 tarafmdan hazırlanan müşterek deniyet ve sulh davaaı uzermde uyan- me Amil olan eebepler sızce mal!Uııdu~. dm ş(i}ilıe ... tir ... BlfJma çok gel - m alacağı gibi sabık kral da, aile ün. 
pl'in mucibince Almanya, ltalya, Par- dmmısı muhtemel menfi aki8lerden do Gerek veliaht, gerek Kral olarak bü- eliği içjn biltjıorum, mfim'" idi ba im- vam olan Vmdaor'u ad olarak kabuJ 
tekiz ve Sovyet hükiimetlerine yapllan layı büyük bir endişe hissetmekt~. tıuı vazifelerimi tamamen ifa etmiş ol- dar sinirlendin!n, bu bdar çe1eden çı- ttilinden Mösyö Vinıdsor namile ya, 
ınüxacaattan maada muha.ripler ara- Bu itibarla, bazı deVleUerin İspanya 1§ duğwn kanaatindeyim. LA.kin Krallık karan hiç bir ittibam ,mtur. cSlm ni- :.aıunacaktır İngiliz milletinin tama, 
ınnda bir mütareırenin temininden son- !erine m~""""1 doğan tehlike- vazif.emin ~amı m<'.'1' SEVD!Gl:M p ao-ollan? cil!r; iliz 1ılDa ne idi- men m-.ı ·bir işi olan bu hidiaeııllı 
ra, bütün memlekette reyilm yapıla- idil &ılenmesı lmlusmıda aJAhdar dev KADINLA mfujterek bır h~yat ~ak tül• ettmtz ki? Kitabınızı hüsnini-~ anlaşılmıştır. Bundan birkat 
caktır. Reyiim, Mı11etler Cemiyetinin letlerin yapaca'kları herhangi tavasmt suretile ve onun yardımı ıle kabil ola- yetıe okudum. BejıennlfJdlm; belld gil- sene evwl Kanadaya seyab.at eden İn1 
kontrolü altında cereyan edecektir. Bu harek~iıni şayanı arzu bulmaktadır. cakttı. Buna da imkAn yoktu. İşte, bu aeJliJdıerinf ..,_,_,,ıPn, kavra,. - gliz Kralı - ki o zaman Wliaht idi • 
P11!un müteşebbislerinden olan Fran- Bir p:ıeteel daha Qda_ .. .. ~ . kaqıamda, hayatımın en madığım lç5n beğenmedim. Garumı - orada, ~impR>n namında güzel bir 
81! trükUmeti, ıplinm tahakkukunu te- Parla, 11 (A.A.) - Yere ~len agır ve en c~ kararını vererek, taht- dan, sui~ dejil. .. • brfsnla bqılaftı. Bu bqıl.qma, geret 
tniıı etmek için Papaya ve Amerika ve tayyarede bulunan ~~ ~u gaZP- tan feragat ettim. . Anlaşma.J.arm:a ımlrAn ,mtur, ç6nkil Knılı, gerek Misis Simpeonu, bütün ha 
Cümhurreisi Ruzve1te de müracaatta tesinin hususi mubahın aidıjı yara- Bu kararı veridten, kardeşım ~;k Bda1 de ... b*JMl1r. Mibwı4drict fll\'llk· ya&n boyunca biribirine baiJayacü 
bulurunuş müzaheretlerini istemiştir. lann tesirile ölmüştür. Bu İspan,> a ~- d'Yorkun bir Krala tazım olan ~ut~n fBı iddia gibi. )'aDi 1181Dimlyetlıe beim- kadar biribiri üzerinde kuvvetH bil 
Gerek x.'.balero, sen!k Franko hiikıl· hill Jıarb; ·1e ölen üçüncü bir gazetecı· meziyet, liyakat .., kabi!iyetlen haız ınemiştir; ftııkat muharririn indinde, e- 1ıeııir İıa..ı etti. Prens dö Gal tngıııer... 
!netlerinin seve seve teşebbüsü kabul dlr. olduğuna emin butundum. Onun, İm- seıinin samimiy&t'le bejenitneline im- ye döndü Babası öldükten sonra KraJ 
edecekleri muhaıkbk sayılmaktadır. Cenevre, 11 (AA) - Milletler Ce- paratorluğumum büyük bir iktidarla kAn yat.tur, çllnkii onun güzentll gDn oldu. Fakat bir türlü Misis Simpsonv 

Cenevre. ı ı (A.A) _ Portekizfn ım,.ti bu«\inldl içıtimaını saat 10,30 ~ idare edeceğine tamamen kanii.m. gibi qiliıdır. O gbeltiği berke.iin, hltırasından silemedi. Bu sırada, güzel 
l'ransu _ İngiliz tav~ tqebbüsüne yapn:l:ftır. Söz Um, İapuıya Dış işleri Ayrıca o bir çoklarınu.da m~~c~t bu~ berbsle beraber miineldtidin de gör- Amerikan kadını da .İngfttereye geldi,; 
litibak elmiıı olduiu zamwlılmelrtedir. ~ ~ del V~ fsııa_ıı~a har- Junan ve ~ ~p olmıyan olçülmez ımsi ~~ ~ iıınJıM yok- Yüksek İngiliz ~ lnlRp ""tıı 
!'avassut tetebbüsüne a.,ama .w•ı bt ile diger Avrupa pıılletlennın mil- derecede büyük bır saadete muhar bu tur. Görmu.yonım diyorsa mahsus Kral sarayma kadar nüfuz etme,e mu.ı 

M.oskova, 11 (AA) _ DJ§ işleri B&- nasebeUerini bütba dtkten 80nra ez- Junmaktadır: Onun kansı, çocukları ve söylüyor, yalım söylüyor, pranndan ftffak o1du.. Böy1ecıe Kral 8ekizhıd 
lnı LIWinof, Frwıs w ı..ma hük6· atim1e fUDları söylemiştir: mesut bir ~vası vardır. söylüyor. Bdvard, IJdm:i ~r ti Misis Simp 
bıetlerinin, İspanyadaki dahil barbe cMadem ki Mmetler Cemiyeti pak- ~~~ ~va_r&n tetCkkflrleri Hani cd:altonisme• derler bir göz hal 90n1ıa ,,,.,,_ geJaUt bulunuyordu. 
llibayet vermek için bir tavusut har .. tının önleyicl müessirliği, İspanyanın Geçin:liğirn buyük buhran esnasında ta1ı.lı vamı11; ona tutuJ'anlBr renkleri Bu defa, ld genç ebediyen ayntma. 
tetınde bulunmak hususundaki tUlif- maruz k..aldığı tecavüzü durduramaJml validem.in, kardeşlerimin, ~larımm pek ayırd edemez, meseli kırmızıyı lllllc brarile bh:lmine söz "VenDif ı.., 
larine Sovyet Busya11m venliji ceva- tar, Milletler Cemiyetinin bugün, dün· ve bi}~ ~il Baldvinın bana ~ 16riirmi.iş. Bu hastalığa tutulm111 Jllnll)Orlafth. Art*, Mi1ia Smq.m J(N 
111 LıNU Şünon'a ft KWoadr'a amli er 11171 tlbdö eden bir mmnnf harbi dur· karşı ~ teveccühten ve beni bir 8llallı farzedin, kınnm bir bJem Jm a;Jnlmaz bir nedimesi olmuş.tQ. BU ... .._il',. Ba cevapta e.;m.ıe d!niliyor dmma1& ~ llmndır.• Jsselli etmek için .. .ne~eri gayret- gösteriyorsunuz, yeşildir di)'\!! ~ - hal. ilk defa Amerlwı gazetelerinde 

ten dolayı çok mutebam•ım. Şunu ~a yor. Bu öiiMD'da ..mmt -clejil midir? bazı neşriyata vesile verdi. Bu neşri· 
<-. A ' M eclt B am. ilAve etmek isterim ki, ~ Baldvın sizin kırmızı demenim ,.ıan RJIDAZ yat w meydan alan türlü dedlmdu]ar. 

"'l§QSl lS agr ve gerek Pari"-~ ~ ~- mı? Mıı!ıarrirlıe miiııı9öl dıt bu hal· dan, 1ıqta ing;liıı: Jrabineııi olmü il» 
al."~ l k'ill'W 'ratı•ıı•ne da, kanımu ~ m11teallik hiç bir dedir, birin.den biri. Ot9el' kaqısında- re bütün İngi1irier müteessir olduJar. lrnlllac.'6ŞaT l tlu.f' 1. l iJılilif zuhur eı-qt;r. Veliohtlik za odalfoo- e mwlmuş ııibidir. Kral, blriııcl ve ikiııQ fıoaılııa haydo 

AJ1b.Ta mast muha1>irimiz- V di manımdan şimdiye kadar İmparatorlu- Asıl huta bengkidir?... Hastabğın ta bu1unan bir kadmla beraber ~ 
Clen) -~ ....... ııeçlle- n.arar fJer ~ her tarafında yaptığım seyahat ...... uhıôlıiıııde - llıtimali ellıette nırmııı doğru olnıadıjından haberdar 
rek wki1et1ere getirilecek olan ili.yas! Ankara, 11 (Hususi mW..birimiz - ı~: es~, t.ebaalarmıın hl:°8 karş~ daha ~~· .çünkü o kendi bak - edildi ve kendisinden hayatını intiza· 
lllüstesarlar hakkındaki kanun projesi den) _Meclis bugüı*ü toplantısında göst.erdigı. m~ ve sevgiden db kında hüküm ftl'lyor, demek ki~- ma dması rica olundu. Kral &kizin· 
i1anaı ~edilmek üzeredir. Yakında Mec geçen celsede kabul edilen tuz kanun layı~~ ıs.;.. ... mile bitaraf, objektif olması P* ımı:-ı ei Edvard, bu ricaya Misls Simpioııla 

.Jlore 'llliizııkere edilecektir. Şimdiki ida ~--.....:. tlıdil eıliloa bir . ~· - w ~tor-..-. dejlidlr. Blc ~ ~ -•k •· - için ?erdlll Uran leblfl ~ 
li ll'lüateşarrann da isimleri dıeifşecek maddesini lrabal etmi_,r.. bütün hamlehtrini dama ~p ~cek terniş, .bunlann IJ1 ft güzel olduğana mekle mukabeede bulundu. Bu yuz-
ve kendiıleri.ne veki1et ki.tibi l!UlUml- Bundan başka mühendislik W mi - vev~fmdmı ... pıdunı esırgemıye- bittabi kanidir. Böıy1ie bir lamftU ol - den, arada, hiıd bir ibtilif çıktı. Qe.. 
leri denecektir mar1* haklmıdaki kamm ile Posta, cegmı. • .. masa onkı :Y-'"wia bllmaan Hem rek Parlamen1D ve terek 1ncmz domin-

. ~ ıiraf Telefon idaresi teşlrllAt ve Yeni Krala ve İmparatorl~ bü- insan • 1nnm lapıjdig; bejımmekten yonlarının bu i2Xiivaca mutlak surette 
General Metaksa• ~teıeı:e dm olan kanuna ek ka- tün halıkıııa aadet. refah temennı ede:, 1turtutmasına imkin mı var? Aklına muhalif bwundu1t1an ınJatıbnc:a Kral 

nun lAyb&annı da kabul etmif ve ayın ~tan h-a.ı w Kn.h lrorumasıaı dı- gelen her şeydn tyi ve güzel oldu~ - Se'kizinci F.dvard için ya verdiği söz· Yunan gençliğine zz - 'loplanmat Ü2ı!l'e bayram ıa- 1arım. <CW - o. Dıc _. t1ıe c1ım enindlr. ~yavrusu sn • den dönmek, yahut mevlı:ilnden 'IJrll· 
Bitap etti tili yapnıft.ır. 1 191ple!) . . . . .. zel gıözükün derler ... Y9Z1nlk i9tıeclilt- mak icap ediyordu. Kral, verdiği sö-

. Hmust) Ba kil Krahn iN hitahea on dakika surmwı Jerini gerçekten ~a bile aczi. zün eri olduğunu iBbat ederek taç ve Atına, tt ( -- . tve. *• lı B ı ı tanı tür. ili~. tahtından feragat ecıtijini bildiren bir lıleıaltaaa yedi yıla lı:adın unıver- nll 11a, Utgar S Avam Kara , ... a frlr- O halde ıııııdmTlr -·i• yaıul- beyamıame ·ıe kararım~ tebUJ 
~e yübelt mektep ta~ine lıi~ Tugllı elilgor1n1q Looıdro, il (AA) - Avun Kama~ ınası irnkônı - ~ ıliye mıinM- etti~ Kralhğı için hususi ..... 
Lir saatten fazla süren bır nutulr. soy.o .......,.11 (A.A.) -Tu ajansı nııı ba oıalıalt. Kvnluu tahtfAm feragalı kidin hükmilnü kabul elsin, ona cevab rette yetiflirillp haaır'lıuwı ... tn..;ıız 
~ir. CeneJal Meek•ı IUltlmnda blılıqıuı: beyannamesini mer'i kılacak Jwıun veımesin mi demek a.ti,onmı? Öyle milletinin azinı bir ekseriyeti t.arafua
lıükumetin kurmakta ôldutD mat ç.. ı•ehrin netıettiği ve Viyana· projedni tasvip etmek ~ topla~ış şey olur mu? fnsnın elinden müdafaa dan büyük bir muhabbelle se\'ilen 
.-ençlik ......... er ım aalatmlf" dan elen bir b.beı .. İtalyan biı- tır. Batdvfn. bu kanun proJesin~e Dük hakkı alınır mı? lıfündrktdin bir eseri Kral Sekizinci Edvaıdm bu karan, ıü-1 lır • 

8 
. . e ~e. dö Yed: Kralı tstib!if eyliyeceğınin tas tenkide haktı o1aeak dıa ser .sahibi md- mat etmek Umndır ki İngilizleri aa 
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f _-_-__ Ş-_E-_B-_.-.~~B,~A~B~l~B~L~E~R~İ~=ı' Eşi ..• Evveli 
benzeri bile 

KIZIL 
olmayan hatta uzaktan 
yapılamayan bir film : 

KORSAN 
Tasarruf ve Yerli mallar 

haftası başladı 

ookaklara asılan vecizelerden biri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ,---------------

zalar tesbit edilin~, büyük caddelere 
vecizeler asılmış, kazananlara verile
cek ikramiyeler haZ1rlanmıştır. 

Yardda~: Bugün yeril malı ve tasarruf 

baftaaının tlk günü! Haftamızı her yıl 

olduğu gibi bu yıl da Başbakan ismet 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma haftası İnönü blr nutukla açacaklardır. Bu nu-
19 .Kanunuevvel cumartesi gününe ka- tuk radyo ile verilecektir: Onu dinlel 

dar devam edece'klir. Bu hafta için ilk Yerli malı ve tasarruf haftasında, eko-
okuHarda hazırlanan programa göre nomlk kalkınmamızın geçen blr yıllık 
bugünden itibaren ders üniteleri tutum başarılarının mürakabesi ve gelecek yıl-
mevmu etrafında olacaktır .. Araya bay dald ekonomik vazlfelerlmlz1n telldni ya-

Üskiidarda bir 
vak'a 

3 kişi bir polisin muhafa
zasındaki arabaya hücum 
ettiler, fakat yakalandılar 
Dün ÜSküdarda bir hadise ofinus, 

Bahri, Ali ve Ali Ekber isminde 3 kişi 
bir polisle bir inhisar memurunun mu
hafazası altında naldt.>dilmekte olan bir 
arabadan 3 çuval sigara alıp kaçmışlar 
dır. Hadise şöyle olmuştur: 
Ü~üdarda Biilbülderesinde oturan 

sabıkalı !kaçakçılardan nalbant Bahri
nin evinde külliyetli mikdarda köylu 
sigarası bulunduğu zabıtaya ihbar edil 
mi.ş, bunun üzerine Bahrinin evinde 
arama yapılarak hcrki:katen altı ~uval 
sigara bulunmuştur. Müsadere edilen 
sigaralar bir arabaya konulmuş ve bir 
polisle bir inhisar memurunun nezare
ti '9ltında Üsküdar merkezine seW.edil 

1 miştir. Faıkat araba tam Üsküdar mer
~~i civarındaki Şeyh sokağına geldiği 
zaman Bahri yanında Ali Ekber ve Ali 
isminde .iki arkadaşı olduğu halde ara
banın önüne çıkmış, polise ve inh:sar 
memuruna saldırarak : 

- Bunlar gavur malı değil, inhisar 
malı, diye bağırmışlar ve çuvallardan 
üçünü alıp kaçmışlardır. Fakat her üçü 
de bir müddet sonra yakalanarak lrn
rakola götürülmüşler ve Adliyeye ve
rilm~lerdir. 

(KAPTAN BLUD) 
10.000 lerce insan ve milyonlarca lira ile yapılan şaheser •.. 

BUGÜN 

SARAY 
Sinemasında 

, Emsalsiz atlet "ARSLAN ADAM" namile anılan .__il'. 
BUSTER GRABE 'nin harikulade maceralarım tasvir e..J~n 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
(Flash Gordon) 

filmini görmek Ozere bOtOn İstanbul bolkı 

SÜMER Sinemasına hoşu yor 
İlmin bir mucizesi, sinemanın bir harikası olup tarihten evvel 
yaşamIJ hayvanlar, şeytani şualar, beşeri hayvanlar vesaireyi gö
receksiniz. Filinin uzunluğuna rağmen TEKMiıJ BİR DEF ADA 
gösterilecektir. 

' Yaran matlneler aaat 11 den ltlllaren ba~ler. 41--ır 

Bugün SABA B Y A (Es~i Elhamra) 
ıınemasında 

Gençlerin c;ıl2'ın1ıldarı ve neticeleri... Emaalıiz bir eser. Parlak bir muvaffakiyct : 

İşte; ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WİECK 
tarafından fevkalade bir •urette yaratılan 

ŞEYTAN ve GENÇLlk 
(Pragh Telelte) 

filmini gidip görünüz. Son derece beyenecekaini:z. 

Hamiş: SAKARYA ainemuının, perde üzerinde gösterditi şartiar dahilinde m~erilerine 
tahai• ettifİ ve ainema holünde Yİtriode teşhir edilen hediyeleri gidip goriinü:z. 

ram girdiğinden bugün ve pazartesi pıtır. BQ4S.rılarınıa övün. Yeni başanıara Kızılaym yardımları 

gü~~ffi~m~~~h~ ~~ı ~~~~~~~~~,~----------------------------~ susi olarak tertip edilen konferanslar ·---------------.-..• D O N A N M A G E L İ Y O R f verilecektir. daşlarımızın ,evimiz tenuıll salonuna gelme- yazılı okullardald fakır ve öksüz çocuklar ile • 
l ini i d r1z Çarşının fakir esnaf yavrularına da~tmak 

Hafta münasebetile tekmil ilk okul- er r ca e e · •• 
ı - Konferans: Profesör, Suphi Nuri İleri üzere altı yüz çift ayak.kabı tedarik ve imal 

lar donarunış, tasarruf mevzuu etrafın- tarafından. ettlrmlşt1r. Bunların tevziat~ yarın saat se-
daki T.evhalıar sınıflara asılmıştır. ö kizde Şehzadebaşında Letafet ap"'rtıınanında 

Amerikanın muazzam donanmasının iştirakile yapılan bir film 1 

Pek yakında S A K A R Y A sinemasında 
2 - Temsil: cYaşayan lüı. lkl perde .. 

Bugünlerde tayyareler İstanbul üs - dram. cMahcublar. bir perde komedi. Beyazıt nahiye merkezinde ıcra edUecek _ 
tünde dolaşarak vecizeler atacaklardır. Beşiktaş Halkevinden: Ulusal arttırma ve tir. ımnııuı Brltduım 

Şehir .'ıyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
12 - 12 - 936 da 

Halkevlerinde 
Beyotıu Dalkevinden: Yerli mallar ve arttır

ma yedinci haftası münasebetiyle bu akşam 
aaat 20.30 da evimizde yapılacak toplantı 

programı aşağıda yazılml§tır. İsteyen yurd-

Konşimento 
Mektupları 
Posa idaresi bunlan adi 

mektuplardan evvel 
dağıtacak 

Akdeniz limanlarından lstanbu1a 
mal gönderen tüccarlar, içinde konşi· 
mento bulunan · pullu mektupların 
kendilerine posta idaresi tarafından 
vaktinde getirilmediğinden ve bu yüz
den komisyonculara para vermek va· 
ziyetinde kaldıklarından tikayet et
mişlerdir. 

Bu şikayeti gözönünde tutan pos
ta idaresi bu gibi mektupların adi mek 
tuplardan evvel tevzi edilmesini ka
rarlaştırmıştır. Bu karar bu haftadan 
itibaren ta.tbika başlanmıştır. 

Ekonomi haftası münasebetııe bu akşam e
v1ınlzde blr müsamere tertip edilmiştir. Mü
samerede Ulusal arttırma ve Ekonomi hak
kında konferans vertlecek, İbnürrefik Ahuıet 
Nurlnin Belkıs piyesi gösterilecektir. 

Salt Vehbinin Tahliye 
talebi Reddedildi 

Üçüncü ceza mahkemesi tarafın· 
dan tevkifine karar verilen esbak sad
razam Sait paşanın oğlu Sait Vehbi 
ağır ceza mclh.kemesUıe müracaat e

derek tahliyesini istemişse de ağır ce
za mahkemesi tarafından tahliye ta
lebi ittifakla reddolunmuştur. 

Şehzadebaşmda sut damlası 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bun -

dan bir hayli zaman evvel Mısırlı bir 
Prenses tarafından Şehzadebaşında bir 
arsa ve Kızıltoprakta bir köşk teberrü 

Dağıtılacak mektepler aşağıdadır: 
25 inci ilk okul Kumkapı Boğosynn, 45 inci 

llk okul, 22 nc11lk okul Anııdoluhlsan, 24 ün

cü 1lk otul, 7 nci tlk okul Lfınga Rum oıruıu, 
20 ncl lllt otul Samatya, 17 nci ilk okul Ba
lat Musevi ilk okulu, 28 Jnci ilk okul Hasköy, 
ıo uncu llk okul, 34 üncü ilk okul, 36 nc1 
ille okul, 2 nci llk okul. 

Kızılay balosu 
KıZllay Beyoğlu Şubesi tarafından 19 bl -

rinclkanun cumartesi akşamı Perapalas sa
lonlarında verııecek balonun geçen seneler
den daha güzel olması lçln tertip hey'et\ son 
derece çalışmaktadır. 

Baloya iştlrA.kle memleketimizde hayırlı 

lşler yapan Kızılııy ceınlyeUne yardım edil. 

mesl yüksek duygulu halkımızdan belrleııll

mektedlr. 

----------------·------edil~ şt i. Vergisi hayli kabarık bir 
yekun tutan ıbu arsanın nihayet tapusu 
alınmıştır. Buraya bir Süt Damlası ku
rulacaktır. Kızıltopraktaki köşkün ta-

~ehirTrijatrosu 

111111IJI111 llJ 

111...111 

akşam saat 20.30 da 

BÜYÜK HALA 
Fransız tiyatro~m 
Operet kısı ında 

gOndnz fi>Ut 14 de 
çocuk tiyatro.su 

llllllllt 
akşam 

LEYLA 

FATMACIK 
saat 20.30 da 
we MECNUN 

·~----------~--------------Taksimde - Maksim 
varyete tiyatrosunda \Uıl~.-..-..-,.. 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

matine 16 da 
Zozo Dalmas ve 

Tomakosla 
matinelerden 

itibaren 
ÇARDAŞ ---

pu muamelesine de başlanmak üzere

dir. 

Bugün MiLLi Si NEMADA 
2 Büyük program birden 

Genç ve ihtiyarların küçük sevgilisi BO RIS KARLOF'un son temsili 

KARA ODANIN ESRARI SHiRLEY TEMPLE 

Güldüren Gözler 
Bu film sinemanın vücuda getirdiği bütün 

eserlere faiktir. 
Bayramda 

2 TUrkçe film birden 

MEÇHUL ASKER 1 K A NLO~~L R_ DH~9o~ ER 1 ---

t inci KANUN 

Bu suretle öğleden sonra İstanbul 
limanına gelen vapurların içinde qu· 
lunan mallara ait konşimentolu mek
tuplar ertesi sabah erkenden sahiple
rine götürülmekte, bu suretle tüccar
lar hemen komisyoncularına baş vu
rarak mallarını gümrükten muamele
sini ikmal ettirerek çıkartabilmckte-

~~~: ......................................................... C, ____ iŞ~TE BAHRiYELiLER ~--,, 
TAK V 1 M (Fransızca) JAMES CAGNEY - Bu kadar büyllk Bahriye filmi yapılmamışhr. J 

Pek yakında TOR K alnemasında 4m--------•-• 
:.;;;;;,;;.;;;;;::.=~-------------------------·----------------------------------------~---. 

Rumt sene 12 
Arabt sene 

186~ 18M - -2 el 'feşrln Resml sene Kasım 
~8 1936 34 

CUMARTESi 

SABAH 
Ramazan 

L'iSAK 

s. D. 
& 1 D. 

2 85 27 12 48 
7 16 6 29 

ÔAle lkindi İFTAR Yatsı 

:,. v. s. LJ. ::;. lJ. .::>. 1>. 

Casino De Paris _______ , 
Fransızca AL JOLSON - RUBY KEELER - Türk sinemasında 

lllveten ; TUrk Donanmasını• Yunanlstanı ziyareti ve Ekler dUnya haberlerl 
Bugün ıaat 1 de tenzilltlı matine 

BUGÜN 
MELE B 

2 
büyük 

film birden 

·ROSE MARiE 
'Jeanette Macdonald ve 

Nelson Eddy 

Şeker Bayramı --, 
Bayram Salı günüdür. 
namazı eaati şudur: 

Bayram 

S. D. 
Zevali saat 7 59 
Ezani > 3 18 

SADAKAI PITIA 
En iyi iyi Son 

Kr. Kr. Kr. 
Buğday 14 12 11 
Arpa 19 00 00 
Uzüm 100 84 60 

-
Bugün, yann saat 17 de herkes 

Tepe başı 

GARD EN' de 

25 ARANYOSSY RAJKO 

Çocuk Çingene 
Orkestrasını 

alkışlamağa gidece'Klerdir. Siz de 
bu fırsatı kaçırmayınız. Bu müzikle 
beraber bütün programı da seyre· 

debilecekslniz. 
Gecelerl •••t a2 de euvar• 

Bütün Güzelleri 
Severim 

JEAN KIEPURA 

E. 7 26 9 47 12 - l 39 
sinemasında 
Seanslar : ROSI! MARll! aaat 2,30 ve 8,10 ve 9,35 de. Klepura saat 1, 4.35 ve 8 d• 

ı. 12 07 14 28 16 41 ıs 19 
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• 
MEMLEKET HABERLER/ 

Bursa belediyesi şehri imar 
için yeni kararlar verdi 

Caddeler parke döşenecek, zabıtai belediye memur
lan için kurs açılacak, su yolları ıslah edilecek 

'h8~rsa (Hususi) - Belediye meclisi ı tirilen sulann c:laha temiz ve ııhht ol
~ ruı imarı için bazı mühim kararlar maaı için tedXrler alınacak, yoksul ve 
~r?1iştir. Bu kararlara göre belediye fakirlere yapılan yardım tekli genitle
~ınosu önüne, Yetil caddesine, ve tilecektir. Bu İfler en kısa zamanda 
'ele a bir çok yerlere parke taşı döşene- yapılacaktır. Belediye döşenecek yer
'-° tehre iki yüzden fazla yoldan ge- ler için 150 bin parke lafı sat: almıt-
----- tır. 

Malkarada hı· r Ayrıca bdecliye ubıtaaının mesleki 
malumatının arttırılması için bir kura 

cinayet 
bir kör korucu;u kansını 

alb yerinden vurdu 

~ ~albra (Hususi) - Tete köyünde 
rucu Nureddin karıeını altı yerin • 
tı vurmuştur. Cinayetin sebebi ka· 
tn kocasına haysiyetşiken sözler 
~ ~nıesi ve onun kıskançlık hislerini 

rık. etrniş olmasıdır. 

açılacak, memurların bilgileri arttırı -
lacaktır. 

Kuduz vak'alarının önüne geçilmesi 
için 500 den' fazla köpek öldürülmüf
tür. Sağmal hayvanların sütlerinde ve
rem mikrobu görüldüğünden veremli 
sağmallar teabit edilmektedir. 

Deveciler mezarlığına çok güzel bir 
park yapılmıttır. Servileri kesilen bu 
parkın daha. güzel bir hale sokulması 
için kafi mikdarda fidanlık alınma11 ve 
oranın ağaıçlandmlmaıı kararlafJllıt • 
tır. 

Somada bir maden 
'kazası 

iki amele çöküntü altında 
kaldı, birisi öldü 

Soma (Hususi) - Kasabaya G ki
lometre mesafede bulunan ve Yunus 
Nadi tarafından ifletilen Linit made • 
ninde müessif hir kaza olmuştur. Bu 
madende topok denilen çöküntüleri 
almak üzere kazmacı Sivaslı Yunus i
le Yırca köyünden AU madene girmiş
ler ve topakları toplamıya başlamışlar
dır. Biraralık Yunus ocağın çökeceğini 
anlı yarak arkadaşı Aliye: 

- Ocak 9<)kecek, kaçalım demiş, 
fakat Ali: 

- Korkma bir fey olmB,7- diyerek 
lfine devam etmi~ir. Biraz sonra o -
cak büyük bir gürü'ltü ile çökmüş, Ali 
enkaz altında kalmıştır. Yunusa bir 
teY olmamıf. Alinin de yetişen amele 
ile mübendis tarafından kurtarılması 
için çalıfılmıf ise de ikinci bir çöküntü 
daha olmuf, kurtarma ameliyesi güç
leşmİftİr. Alin.in ancalc ölüsü çıkarıla
bilmif.tİr. 

Geçenlerde de madende aynı şek.il
de kazalar olmUf, fakat çöküntü altın
da kalanlar bir hüsnü tesadüf neticesi 
kurtarılabilmiflerdi . 

Nevşehir ağır ceza reisliği 
Nevşehir (Hususi) - Ağır ceza 

mahkeme reisliğine Seyfi tayin edil • 
mif, gelmiş ve vazifesine başlamıttır. 

Fıstık enstitüsü 
Gaziantep (Hususi) - Mühim bir 

ihraç maddesi olan fıstığın yetiştirme 
tarzını yenileştirmek ve hastalıkların 
önüne geçmek üzere burada açılacak 
olan bir fıstık enstitüsünün Nizib yo
lu üzerindeki lıtllk mevkiinde açılması 
kararlitŞtll'lldıjından sahanın iıtinıla • 
kine başl:anmıftır. istimlak muamelesi 
biter bitmez tesisata başlanacaktır. Kadın bundan bir müddet evvel ba

ının evine gitmiş, kendi evine bir 
avdet etmemiştir. Vak'a günü ko

U Nureddin karısına çeşme başında 
~ tlarnıf, eve dönmesini aöylemif, ka
L da artık eve dönmiyeceğini, çünkü 
~unun çocuğunu sevdiğini ve o -
~.la. evlenmeğe karar verdiğini söy
l ıftır. Bu sözler korucu Nureddinin 
"'~ . 

Uşak Halkevinde toplantı 

-._ •ıyetine dokunmuş, omuzundaki 
'~eri karısına çevirmit ve onu çef
'başında altı yerinden vurup yere 
N ttir. 

' u.reddin bundan •onra doğruca 
altola gitmİf, teslim olmuştur. 

• • 

Sayfa 5 

Adana için seylip 
tehlikesi henüz geçmedi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 'muayene ettirmekte ve tehlikeli ohırı-
bugün atlarla su basan yerlerde tetki- larını yı'ktırmaktadır. Fen heyeti ruh
kata gittiler. Heyet zarar ve ziyanı tes- sat vermedikçe çürük kerpiç binalcıra 
bit için uğraşmıştır. kimse girm'iyecek\ir. 

Tetkikat neticeleri 
Su işleri heyetinin ya.ptığı tetkikat 

neticesinde şehir ve ova, seddin 22 nok 
tadan yııkılması neticesinde suların hü
cumuna maruz kalmıştır. Hazırlan

makta olan rapor yakında vekalete gön 
derilecek:tir. 

15160 lira 
İrtibat temin edilen mıntakalara 500 

kilo ekmek gönderilmiştir. Yalnız Ada
nada teberrü yekunu bugüne kadar 
15 160 lirayı bulmuştur. Bundan maada 
teberrü edilen yiyecek ve giyecek mik 
darı da günden güne çoğalmaktadır. 

Manisalılarla Skoni Vakum Ovil bu-
gün be.şer yüz lira vermişlerdir. Res
mi makamlar tarafından şimdiye ka
dar 39 ölü tesbit edilmiştir. Bu yekfı
nun .artacağı tahmin edilmektedir. Su
lar tamamen çekildikten sonra insanca 
zayiatın kat'i adedi tesbit edilmiş ola
caktır. 

Milyonlarca zarar 
Seylabın kat'i bilançosu ancak heı 

tarafla irtibat temin edildikten ~nra 
çıkabilecektir. Zarar milyonları bul
maktadır. Yıkılan setlerin keşiflerı yn 
pılıyor. Fen heyeti raporlarını yakında 
verecek ve bu raporlar üzerine veka
lete müstacelen teklifler yapılacaktır. 

Adana için tehlike henüz geçmiş de
ğildir. Kış ortası ve ilkbahara doğru 
nehrin şehri tekrar tahrip etmesi muh 
temeldir. Vali bu işin halline büyük biı 
ehemmiyet vermektedir. 

Yıkılan evlerin sayısı 

Sular tamamiyle çekilmiştir. Maama 
fih Seyhan henüz normal seviyesine m 
memiştir. Evvelisi gün a'kşama kadar 
belediye hududu dahilinde yıkılan ev
lerin sayısı 1773 idi. Belediye heyeti 
fenniyesinin yaptığı muayeneden son-
ra bugün de 32 evin yıkılmasına ka-

Çiftçilerin müracaatı rar verilmiştir. Yıktırılacak daha 150 
Telfıfisi gayrikabil büyük bir felake- kadar ev çıkacağı tahmin ediliyor. Tuz

te uğrayan çiftçilerimiz Vilayete mü- la, Köprügözü, Narkutak mevkiled he
racaat ederek senebaşından itibaren nüz suların istilasından kurtulmuş de
şehre girmesi yasak edilen tekerlekli ğiMir. Bu üç mıntakadaki yurddaşları
manda arabalarının bir müddet daha 

mızdan hiç bir malfunat alnamamıştır 
girip çıkabilmelerine müsaade edilme- Hayatları tabiatın insafına terkedilmiş 
sini isteyeceklerdir. bu 'bedbaht insan kitlelerinin akıbetin

Yardımlar 
Adana, ı ı (A.A.) _ Dün daha altı den bütün Adana şüphe ve korku için-

köyle irtibat temin edild'i. Burada da dedir. T 
"l" ~ .. ı. 1 d - Efya evziine S..lamyor o u ve yrJUIA ev o ma 1gı anlaşıldı. Kı- l l .... 
zılay faaliyetine hararetle devam et- Adana •.. - ~u ~skı~ı yuzun· 
me'ktedir. Bütün felaketzedeler ısıbl- den zarar gorenlerın lıstesı tamamen 
makta, g'iytlirilmeıkte ve iaşe di!'mkte- tesbit edilmiş olduğundan yarından 
dir. Giydirme, iş bulma ve iaşe olmak itibaren eşya tevziine geniş bir suret• 
ü1.1ere üç komite vardır. Vaziyetlerin- te başlanacaktır. 
den malfımat alınamıyan yalnız Tuzla Memleket hastanesinin tathiratı bit
mıntakası kalmıştır. Bugün, yarın bu- mek üzeredir. Hastalar pazar günü bu-
rası ile de irtibat imkanı hasıl olacağı y d raya nakledeceklerdir. eni en tematt 
tahmin edilmektedir. Tesbite göre ölü 
mikdarı 33 tür. Fakat bu henüz kaf.'i hasıl olan 9 köyden 13;«) kişinin zarar 
bir rakam değildir. gördüğü anlaşılmıştır. Bu köylerde nü-

Beled'iye bütün binaları birer birer fusça zayiat yoktur. 

Antakyada tevkif edilen münevver 
Türkler hapishaneye götürülüyor 

{Baştarafı ı inci sayfada) ~«Biz Suriy:_liyiz .. s~r~~e ile irtibatımızı 
,ricinde telfı.kki edilmesine karşı protcs-1 'kesmiyecegız.• gıbı s~zlAer .. y~~aktadır 

1
to içtimaı yapmışlar ve hazırladıkları lar. A~takya halkı, hala orfı ıd~re al
bazı telgrafları Milletler Cemiyetine ,tında ınlerken yapııan bu ~~u1suz top· 

1

göndermişlerdir. Bu telgraflar Suriye lantı örfi idarenin y~lnız Turklere t~~~ 
:efkarı umumiyesini, şimal hudutları bik edilmekte oldu~una delaret ~ttıgı 
mese1esi ile işgal ederek Suriye _ 1'"'ran- gibi bu _har~et aynı ~~~an~a ~~.ııe~
sa muahedesi aleyhinde mütaleada bu- .Ier Cemıyetıne karşı gırışılmış kotu bır 
:1unanların ortaya attnldarı tezleri u- ,oyundan ibarettir. 
,nutturmak gayesine matuftur. Zira ma Asker ve Gephane 
,lılmdur iki hakiki Suriyeliler de V~ta
.nil'erin Fransızlarla yapmış oldukları 
,muahededen memnun değillerdir. Bu 

-~on Halkevinda çahşmalar ,cereyan gittikçe kuvvetlenmekte ve Va 
AL_ ,taniler için bir tehlike olmak istidadı-

Hama, 11 (Hususi) - Sancağın muh 
telif nunta.kalarına yeniden asker ve 
cephane sevkolunmaktadır. Askerlerin 
çoğu milislerden mürekkeptir. 

~ "Yon (Hususi) - Afyon Halkevi .nı göstermektedir. Onlar bu tehlikeyi 
hastaları muayene ettirmeğe ba,- §imdien önlemek için, ha1kı Sancak iş-

~ır. 4 ayda 150 hasta muayene et- ,!erile uğraşmağa sevketmek yolunu tut 
ftir. İs'tasyonda in fa edilmekte Upk Balk evi binan mu<jla rd.ır. 

•ilo ve Afyon ilbaylık konağı in - u,.k (Hueuıi) - Upk Halkevi Halkevinin faaliyetini inceden inceye Kötü bir oyun 
hayli ilerlemiftir. kurpluş tarihinden beri büyük bir fa- tetkik etmİf ve bir çok tavsiyelerde bu- , Hama, 11 (Hususi) - AntaKyada 

fi.ııtevinin Kocatepe spor klübü aliyetle çalıfmaktadır. lunmuttur. Teftiften sonra Halkevi Vatanilerden Ermeni Mihaelyan, Cabi-
'rnda Antalyaya giderek maç ya· konferans saionunda bütün tube idare ri zade Kemal, bazı Aleviler~ Taşnak 

Lı-:..•r. Mevcud 9 fubenin her biri kendi heyetleri Osman &çinin riyaseti al - ,lar reisi Moses Kalesyan Turizm ote-
. "üt . . k branfl dahilinde büyük bir muvaffakı- d b' l d T linde wplanaraık Türk kitlesinin gös-

\ .,.._. evının .munt~an çı artmak- k tın a ır toplantı yapmış ar ır. op - terd' w. b' 1. w . bo k k d"l M'l 
'"9Q .. T 49 yet gösterme tedir. la d . 1. 1 . la l ıgı ır ıgı zrna ma sa ı e ı -

ugu afPı91' mecmuasının - ntı a fubelerın faa ıyet erı an tı mıf !etler Cemiyetine ve efendilerine birer 
tayısı çıkmıt ve bu suretle mec- Parti ve Halkevlerini tefti,e memur ve her azanın ayrı, ayrı fikirleri sorul- telgraf çekmişlerdir. Sancak ile ala.ka-
ız 4 üncü Yatını bitirmiştir. edilen Manisa laaylavı Osman Erçin, muftur. ları olmıyan bu adamlar telgraflarında 

•. . uışten artar derler Hasan Bey ... Bu doğru mudur! Hasan Bey - İşten artar, dişten de 
artar ama dostum, dişiden artmaz. 

Birliği bozmak istiyorlar 
Lazi.kiye, 11 (Hususi) - Fransızlar 

Sancakta münevver olarak tanılan 

Türkleri mütemadiyen tevkif etmekte
dirler. Bundan başka da evvelce tevkif 
edilenleri birer birer Adliyeye teslim 
etmekte ve oradan da hapishaneye gö
türmektedirler. Fransız otoritesinın bu 
vaziyeti ihdas etmesinin sebebi, San-
cak halkının gösterdiği birliği bozmak 
içindir. 

Fransız sefiri Cenevreye gidiyor 
Ankara, 11 (Hususi) - Fransanın 

.Ankara büyük elçisi M. Ponsot Cenev
rede toplanacak içtimada Fransız de
lege heyetine iltihak etmek üzere bu 
akşamki trenle Ankaradan hareket et
miştir. Trenin hareketinde sefaret er-
.kanı ve bazı dostları bulunmuştur. Pon 
sot ayın 14 ünde Cenevrede görüşüle
cek olan Antakya ve İskenderun mf.-

selesi için Fra.nsız delege heyetine da
hil olduğundan vazifesine gitmekte ol 
duğunu söylemiştir. 

Hey' etimiz Sofyadan Geçerken 
Sofya 11 (A.A.) -Cenevreye git

mekte olan ve Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras riyasetinde bulu
nan Türk hey' eti bugün öğle üzeri 
Sofyadan geçmi~ ve Doktor Tevfik 
Rüştü Araa durakta Başbakan Köse
ivanof tarafından ıelimlanmıftır. 

• 



Şanlı donanmamız dün Akdenizden 
döndü ve merasimle karşılandı 

Kahraman denizcileıimiz Ptlalta ve Yunanistan 
seyahatlannın intibalarını "Son Posta" ya anlabyorlar 

DBşmiyen 
Üçüncü sınıf hır 

lokantada )"mlek 
yiyordum. Masa -
ma yemek getiren 
,gaıa>nu tanıdım, 
eskiden en iyi bir 
lıokantanın garso -
nuydu! 

- Demek bu ka
dar dü.ftün ha! de -
etim, yüzüme baktı: 

- Hayır, dedi, 
pek dfipne<lm; bu 
Jokantada §imdiye 
kadar biç yemek 
yooıiş değilim • 

Sağlam 
Manifatu• 

racının şişman ıc.a' 
.nsı söyledi: 

- Ne kadar blO' 
yo yapsam nati»t 
bir türlü zayıfll 
mıyorum acaba lll' 
neve alamettir? 

::__ İyi alamet 
rıcığım. Sağ am 

• Oy leyse 
- Siz emredin 

bayan, elimle yapı
labilecek her şeyi 

- Kanıma Ali ile kur ~ 1lenl 
aldattıiuu söylemişlertli. Mejer 
bu bir iftira İmi§.• 

- Kaymumm resmi.. 
- K• ıfmine benziyor mu! 
- Ne demewin dU8tum, hem o ka· 

yaparmı. - Kur yapmı7or m1qD19f! dar ...... ld .. resmi prlir 
- Öyle ise elleri

ni yıka! Abideye oeJenk konurken 
(BaPanfı 1 lad uyfada) ( mahcubiyeti, hayatımda duyamadım.Ar 

- Yapıyormuş amma Ali ile .ıe.. 

lfl, VeD ile! 
pnnez ...,.._ ıi717• 10kaia fır. ..,._..._ 

Ku1e bekçisi, bu telıefon muhaveresi 1 zularımızı adeta g6aterim.izden oku
nin kendisile mf9mt muhataptan ara- yup yapıJOl'lardı. Hepimize, akla gele
sında belki 300 defa Wterriir ettilhil bi2ecek ber aıkadaflıjı pterdiler!.. 
söylüyordu. Bize buraya ge1eceKJerini sureti bt' 
Yalnız yangın kulesine 300 telefon! iyede vadettiler. Çoğu da adreslerini 
Bu .rakam; seyahatini bitiren şanlı vel'diler. Hepimize bir feY ısmarladılar 

donanmamızın ne kadar yürekten öz- Ekserisi, Atıatürkün resmini istiyor. 
lendiğini anlatmaya Widir sanırım! İçlerinde İstanbul camilerinin resimle 

Donanmadan haber sormak için, te- rini, bilhassa Ayasofyanın fotografını 
lefonla yangın kulesine müracaatı bile sipariş edenler de var. Türkiyeye kar
akıl edenlerin çokluğu da, arakanın son şı alaıkalan biıtip tü'keruniyor. Bır 
suzluğunu gösteren misallerin başında bahriye yiizıbaıpsı da, türkçeye merak 
sayılabilir. salınış. Linmnı ilerletmek için, bazı ki 

Maamafih evvelki gün sabahtan ak- taplar ısmarladı. Onu sizin gazeteye de 
şama kadar donanmayı gö~eyenlerin abone yapacağız! Tiirltçey'i kendi ken· 
sayısı yanında, dün yangın kulesine te- dine öğrenmiş. Fakat öyle güzel konu 
lefon edenlerin yekô.nu hiç kalır. şuyor ki sormayın! 

ljt ..,. ..... 
- Ba para kalp.. 
- NaRl .fadwıa vardınız? 
ipe bakın, burası tersine .. 
- İyi söylediniz, bir daha sefere ya

par.bn ona da dildtat ederjm. 

* laa••ıroram 
- Nifanhmm biç bir sözüne inan

IDJJOJ'UID-
- Yalancı mı? 
- Yalancı değil, fakat rasathanede 

hava raporlarını yazıyor. 

* Tıııllr 
Evvelı1ti gün, donanmanın geleceği ri Etrafımı çeviren denizciler, gittikçe 

vayetini duyanlar, münasip buldukları kalabalıklaşıyor. Ve Mıpsi de, seyahat Tüccarın k&tA>i işten çekilmişti. Tüc. 
sahi.nere birikmişler, ve gözlerini u - intibalarını anlata anlata bitiremiyor· car müteessirdi. 
fuklara di'kerek, suların karardığı saat lar: - Neye müteelri.rsin, dediler, baş -
lere kadar yorulmadan, bıkmadan, u- - Turgut Reisin türbesini de gez - ka bkr litjp bulursun. 
sanmadan beklemişlerdi. dik! - F..*i8i gibi oWnaz, o bana ıeçen 

Ben dün sabah, Yavuzun, Kız kulesi - Maltadaki futbol maçım anlatsa- - Hayvanlan ~ .eviyorum.. sene tam on bin lira kazandırmıştı. - Bu elbise bana iyi gidecek mlf 
yanından Boğaza dogııı· , muazzam ve nıza? _ Ha---•-- 1..:-- -ı...eti - İşe aldı erer miydi? 3 .,..._. ----3~ "~3 - Zannederim bayan, dün siz fff" 
~bir şiir gibi süzüıüşünü seyreder- - Asıl anlatılacak şey, bizim Yuna- reiainia ıan... lıöyle ....,...... - Onu bilmem, fakat alacak defte- tle yokken iten giyip 119bia çık ,. 
ken, onu bekleyenlerin yorulrnayışla- nistandaki macera __ Averof zabitlerin- _Bele tmd ~ heyıhyo- !inde on bin liralık bir fazlalık gös· ............ llerkesin ıld ~ 
nndald sım kavramakta gü,.!ük çek _ den birisi bizi evine götürmüştü. Za - rum.. teımiş ve bu parayı tahsil etmişti. 

, dam, b •1nnttı. medim! vallı a izi memnun etmek için ne -===-=--------=--------------...:..---=s _____ .;;;;.;;;:;;;;;;;:.;;;~--------==---'! 
Heybeli açıklarında kalan donanma- yapın~ biliyor musunuz? 

mı7Jdan ayrı]an Yavuz, Dolmabahçe ön - ! ! ! ? 
lerinde demirledi. - Aratmış, taratmış, İzmirli bir Rum 

Sahilde, 8*erl muzlta ve bir kıt'a aşçı bu1durtrnuş. Yeme4c sofrasına otu· 
p1yade askeri, denizcilerimi2i kar.ş1la- runca, kendimizi İstanbulda zannettik. 
maya hazır bulunuyordu. Motöri~ Do1 Denizcilerimiz, İngiliz ve Yunan dost 
mabahçe nhtımma yanaşan değerli A- larımızın misafirpe~rliklerini saya 
miral Şükrü <Jtan istikbal kıt'asını se- saya tüketemiyorlar. Fakat mütevazi 
limladıktan aonra, yaverile birlikte o- sübaylarımızdan hiç birisi, Malta ve A
tooıobile bindi, ve Taksime çıktı. tine sokaıklarında yapı1an resmi geç.t-

•. , .... ,. 
Tek gözlü içiyordu: 
- N~ içiyorsun? 
Dediler; cevab wrdi: 
- Ne yapaymı, tek gözlüyüm, her -

kes gibi her feyi çift gör~ihnn için 
içiyorum. 

0 sırada, Yavuz sübaylarmdan bir lerimizin ne kadar şiddetle alkı~landı-
grup, Yavuz bandosu ve bir kıt'a deniz ğını tasvir etmiyor. Ben bunu, kendile Palto S}ltıyordu: 
madı, Tophanede, deniz yolları rıhtı- rinden değil, oraya denizcilerimiz!e be - Bu patloyu, dedi, ömrünüz olduk-
mına çıkmış butunuyorlardı. raber gidip dönmüş meslekda.şlarım -

Kahraman bahriyelilerimiz, Boğazke dan dinliyorum. Dostlarımızın kalp!e
senden Galatuaraya ve Galatasaray • rini bir defa daha fethetmekten dönen 
dan Taksime kadar mükemmel yi.ırü- kahraman sübaylarımızla vedalaştık -
yiişlerini bir defa daha gösterdiler. tan sonra, efrat arasına da karışıyorum. 

Caddelerin kıenarlanna dolan halk, Onlardan birısi büyük bir heyecanla 
as1an denizcilerimi7J çılgınca alkışlı _ Maltada yapılan flika yarışını nasıl ka 

ca giyersiniz.. 
Müşteri paltoya baktı: 
- Ben, dedi, pek yakında 

nivetli değilim! .. 
Artınrmnız 

ölmeye 
- K~ ~ pahalıya -··•x; ........ 
- - .... pllhabya malolayw-- .,.,.,.,.,., ...... 

yorlardı. Taksim Abidesinin etrafı, bah zandığımızı anlatıyor. Hiı.metci Mr tabak daha 
riyt!ilerimizi görmek için toplanm1ş bü - Fakat, diyonmı, futbolde mağlup Bayan gördü: 

- mise paralanm benelen alır! 
k:ırm1ştı; • •••• ···----···-· ···---··------

Yan ranra 
~ bir kalabalık tarafından mahşere olmuşuz! - Bu ay kırdığın tabakların parası 
çevıiftifti. O gülüyor! aylığını geçti. 
Şükrü Okan, iki bahriye neferi tara- - Oluruz tabü. Eğer flika yanşını - Zarar yok Bayan aybğını biraz 

fmdan taşıman çıma feklindek.i çek:nırl t;aybetseydik gam ~. Fakat biz daha ar1.tıı-ırsınız. 
abideye koydu. Bando tarafından çai~- oraya futbolcüyüz diye gitmedik ki! ---· _ .. ___________ _ 

nan İstildil marşını, bahriyelilerimiz Selim Tevfik 
ve halk ta birlikte okudu. 

Amiral Şükrü Okan, ibidenin batJra Almanlar portakal ve mandalina 
isı;yorlar 

defterini imzaladı. Bu merasimi müte
akip, Yavuza dönüldü. 

Yawz, saat 13 de Dolrnabahçeden Bir Alman firması memleketimiz· 
demir alarak, Heybeli açıklarında bu- den portakal ve mandalina almak üze
lunan şanlı donanmamıza iltihak ett!. re, Türkofiee müracaat etmİftİr. 

Bu merasimden sonra, Heybelide, se- Portakal ve mandalina fiyatlan 
yahatlerini ~layan denizcilerimiz normaldir. Almanlarla anlaşma kabil 
arası 1ına. da karıştım.. .. oluna ihraçata hemen geçilecektir. 

ç ermden genç bır subay: 

- Bayım, diyordu. Maltada İngiliz Muhafaza memurlar1 iki hırsız 
dostlarımızın misafirperverl"klcrinı u -
nurtabilmemize im'kan yoktur. Dü~iı - J8k811~1flr 
nün ki gemilerimize te eron tec:: atı bi- Yaşarla Faik adında iki kişi liman-
le yaptılar. da demirli ecnebi vapurlannın bırin-

Bir diğer .sübay: · 
den çaldıkları bır sandal pirinç boru-

- Sade telefon mu va? d"vor ~a' il- k k ·· ··k h f 
d 

• · ._, yu açırır en gumru mu a aza me-
e ayagımızı yere basmak kısm ~t ol- · 
~ mu? Bı"zı· beki" t 00. 1 • .k .. murlarr tarafından yakalanmı,lardır. 
uu . ıven o o s erm . ·ısı S .. . . j 
hareket e'meden üçü aer d Be '.lndal musadere edılmış, .kaçakçılar 

~. ıyor u. n dl' 1· ed'l . . 
Mal'tada, İngilizlere ka!"fl hissettiğim a ıyeye tes ım ı mı9tır. 

- AkdJı Wr .... - bimla lle
raber kuywnıru dftktAnma ıftmez. 
- Hişi, kuyumcu dükki•ma ıi . 
der, fakat nikAh clairesine ıitmea. 

- Meşhur bir söz vardır; borç al -
mayınız, borç ~rmeyiniz .. 
~ Ben de bu sMü bilirim, hatta bü

tün ömrümce bu söze uymıya gayret 
ettim. 

-Muvaffak oldun mu? 
- Yarı yarıya evet. Hiç borç ver-

medim. 

- iW niicmaa pne merak ar· 
dm? 
- Bir sinema 7J)dJzile .evleaeee -
iha de •• 

... ... , .... 111 
Kendinden elli yaş büyük bir ~ 

lrıekJıe evlenen çok genç bdma ıll. 
dum: 

- Bütün hayatmı ~ bir 
maıl feda ettin. 

- Ben mi ı.a,u, füat o bütün 
yatını bana feda etti 

* lll•aceu aparblull 
- Apertımamnızuı adım niye 

lenceli apartıman> koydunuz? 
- Ara duvarlar. tavanlar çok iJl!lf 

dir. İstiyen komşularının kavg 
dinleyip e~enebilir . 

• ... .., ... 
Uşak kapıyı vurdu; bay danldJ. 
- Hani beni saat yedide uya 

caktm; elimde saat tam td · 
gıelip beni uyandıracaksın diye ~ 
yorum. 

~, 
~ ~ 

- Bir ıün de Jibüntl 
san ne olar? 
- Şimdi herkes 1tam •Cl1"'' 
zaman ela sana acırlar 
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~ 12 Birincikinun 

Tarihten sayfalar: 

Sad ret makamının sebep 
olduğu kavgalar 

·------------------- * • • ---------------------Gürcü Paşanın elleri de sal::alı da titremğe başlamıştı.Doksan be, 
Yatındaki bunak adam bulunduğu makama karp o kadar hırsla 
bağlı idi ki vezaret mührünü kutağına bağlı kaytanı bqkaları çözdü 
------------~~~~----_;....;.... .... ~.;;...~...;..~~....;;.----_.;;-----· 

SadrazamlaT birbirlerinin ardından 
~~ilip idam olunuyoı·lardı. Valide 
~Ultan bir tarafa, Yeniçerile.r1 Sipahl -
:· ağalar birer tarafa çekiyorlar ve 

0
. Vlet gemisi kafasının içi boşaltılmış 

~ 11' zavallı hayvan gibi rastgele ve sa
ia sola sapıtıp duruyordu. 
Padişah henüz on yaşındaydı. 

d İşl~r, Valide Turhan Sultanın elin -
d ~ı. Büyük Valide Sultanı boğdur -
~n SO'?lra koca Osmanlı imparator
b un idaresini kendi ellerine alan 
~ U kadın da her işi Ifila Süleyman A -
Kaya, bir zenciye soruyorou. 
t..t~~unla beraber oldukça akıllı bir 
~<lı ve: 
- DirnyetJ.4 cesur ve iş başarır bir 

~drazam bulmak gerek. Lakin nasıl 
Uhnalı? 
~e yakınlarına soruyordu. 

lta ksan yaşında bir ihtiyar olan, fa
~ hırsı henüz delikanlılık çağmda 
~ unan Gürcü Mehmet Paşa sadaret 

anıma oturmuştu. 
165 : senesiydi. Gürcü Mehmet Pat bocalayıp duruyor ve Turhan Su: -

d 11, onun yerine bir sadrazam arıyor -
u. 

ıer-:Uı·han Suitanın en yakın ve sevdik
tı. ınden olan ihtiyar mimar Kasun o

ŞUnları söyredi: 
- Sultanım, Köprülü Mehmet Pa -
~ a~da bir vezir vardır. Sultan İb -
ahun vaktinde Şam eyaletini idare 

~Ş1.ir. Ol zatı sadrazam edesiniz. 
""l.llllle işfor düzelir. 

- Bu adı hiç duymamışımdır. 
t..._...- Lakin kenarda kalmış bir n:ce 
"lbirli adamdır. 
~iınar Kasım Köprülü Mehmet Pa -

Sanın iyiliklerini, cesaret ve doğrulu -
~u saya saya bitiremiyordu. Valide 
:-_ıan kanmışlı. Fakat buna rağmen 
• ... .Y.le bir fikir vardı: 
) - Halk arasında ismi malum olmı-
•n bir adam nasıl sadrazam olur? 

ı!u~irnar Kasını bunun da çaresini bul-

~ Önce kubbealtı veziri yaparsı -
bi Ra!k arasında pek çabuk tanılır ve 

taz sonra ... 

'.!'urban Sultan bu fikri pek beğen • 
~tı. Usulen dördüncü Mebmede söy-

. On yaşındaki yumurcak vezirler 
~ındaki kısknnçlık da!averelerini 
~ l'etlen bilsin; hemen kızlarağası Sil -
~nnan . Ağayı çağırdı: 
~ - Köprülü namında biri varmış. 
be ~edir ve sahibi rey imiş. Onu kub-

altı Veziri edeJiın. 
l:>ecıi. 

(l:u~~yman Ağada şafak attı. Çünkü 
~ tcu Mehmet Paşa onun adamıydı. 
~ bcili etmeden yedi kere yerlere e-

ere cevap verdi: 
~ Çok güzel. .. Ben de bir sorayım' .. 

l> ıtlarağası hemen Gürcü Mehmet 
\a.rftşayı buldu. Başbaşa verip konuştu-
R'd \•e Süleyman Ağa Valıde Sultana 

erek şunları söyledi: 

~ 'J ~ultamm, Köprülü denilen adam, 
<tı: tlı.~r-~e örn~r sürmüş bir ihtiyaı- _ 
it~ Gozu sadrazam olmaktadır ve hu 

tdn mimar Kasım Ağaya be§ yüz 

akçe rüşvet verdiği, Kasını Ağanın da 
bunun için size tavsiyede bulunduğu 
halk arasında yayılııp gitmiştir. 

Hemen o saatte zavallı mimar Ka -
sım Ağayı yaka paça Yedikuleye gö -
türdüler ve kanlı kuyu denilen uğur -
suz ve koı1kunç yere kapattılar. Valide 
Sultandan korktukları için öldüreme
diler. 

Zavallı miınaı" Kasım Ağa bu kor -
kunç yerden diri olarak çıktı. Laki?} bir 
akrep burnunu sokmuş ve açtığı yara 
yüzünden bUTilunun bir tarafı kop -
muştu. 

* Aradan ancak bir yıl geçmişti. 
Memlekette karışıklıklar devam edi

~rdu. Bosnada ordu bozuluyor ve 
yüzlerce a!kıncı dağlarda soğuktan do
narak ölüyordu. Kaptan Ali Paşa, Bo
ğaz dışarısında on dokuz Ven.edik ge
misi dolaşıyor, diye kırk gemiden iba
ret donanma ile Akdenize ç.ıkmaktan 
korkuyor, çıkhğı zaman da fırtınadan 
beş gemi kaylbettiği için zincire vurul
muş olduğu halrle İstanbula getirilı -
yordu. 

Karamanda saraydan çıkma bir dul 
kadın vardı. Katırcıoğlunun sipahile -
rindcn birisi bu kadına vurulmuş ve 
istemiş, lakin verilmemişti. Katırcıoğ
lu binTerce sipahi ile şehri muhasara 
etmiş kadını mrla almıştı; buna rağ -
men hiç bir ceza görmemişti. 

Mısır hazinesi valilerin ceplerine gi
riyor, devlete bir akçe varidat gclmi -
y<>rdu. Sarayın en çok buna canı sı -
kılıyordu. İstanbuldaki bütün vezirler 
saraya çağırıldı ve bir divan kuruldu. 

GJircü Mehmet PaŞa: 
- Mısır eyaletini kaydi hayat şar -

tile bir vezire vermek gerektir. 
Dedi. Büsbütün haksız değildi. Çiin

kü diğer vilayetler gibi rüşvetle veya 
hazine~ verilen muayyen bir para ile 
Mı!llr valiliğini ele geçirenler verdik -
leri parayı bir an önce geri almak ve 
Tıengin olmak için etrafı kasıp kavuru-

yorlardı. 
.fakat bunun da çok büyük bir zararı 

vardı. Şeybislam Mes'ut Efendi hemen 
ortaya atıldı: 

- Mısırda erleşece!k olan bir ve -
zir az zamanda orada müsta'kil bir de>v
le kurar ve büsbiitün kaybed'!riz. 

Dirn :-ata pirince ~derken evdeki 
butgurdan olma\c buna derlerdi. 

Gürcü Paşamn elleri ve sakalı tit -
reeli. 

İstanbuldalki y'ivecelk seylerin fi-at
lan konuşulm~na başfadı. Paha1ılık 

halkı kırıp ~iriyordu. 

8P• hisl .. m MM'ut Efendi l"('nı:> sad
ranma hürum roivor. onu V"'--den Vf!'· 

re V1l''Uwrclu. Bunaılt adamcıO:ız ne fü
yeceNini c:'1c:ırmıstı Buna rartmC'n· 

- İh'~i 7arhihma hiirmet ediniz! Ben 
bu sakalı devlet hizmetinde ağartmı -
şım! 

Diye sö)'1endi. 
Perde a J1kasından bu sözleri duvan 

Turhan Sultan, çıkıştı: · 
- Baka, Paşa!.. Ak sa~al, kara sa -

kal hesapta değil; tedbir ak sakal ile 

SON POSTA Sayfa 

llonservatuarın 

ikinci konseri Çek futbolcuları bugün 
Konservatuar muallimleri, salı ak- D 1 

şamı ikinci konserlerini verdiler. Prog- ev et merkezı•ncle ı•Jk 
ram cidden zengindi. Konsere, Ferdi 
Fon Ştatzer, Liko Amar, Rudolf Lid- 1 1 
ler ve Bayan Nimet Vahid iştirake- maç arını yapıyor ar 
diyorlardı. 

Birinci kısım: Johanes Brahms'ın B lk l [ d A k 
piyano, keman korno'dan mürekkep a an arın en güze sta l n arada 
olan mihemol majör triyosu teşkil e- C" l •• •• l 
diyordu. Eser güzeldi ve güzel bir şe- ,,,Q l gunU merasim e açılacak 
kilde ve ~üyük bir muvaffokiyetle ça· . ~ara, 11 (Hususi) - İstanbulda ı bir kuvvet'tediT. Altınordunun da bu 
lındı. Fakat.. ıkı beraberlik ve bir de galibiyet te- gün kuvwtli bir vaziyette olduğu ve 

. Fakat Korno'nun fazla yükselen mineden Çek takınıı burada da iki maç alelhusus Ankaraya diğrer klüplerden 
sesı, çok defa keman ve piyanoyu bas- yapacaktır. Maçın ilki yann Gençler alacağı oyuncularla takviyeli bir su
tırıyor, bu suretle ses ahenginin zev- Birli~i .~ı:, rkincisi de öbür gün Ank:ı- rette geleceği söylenilmektedir. Mer -
kine varmak mümkün olmuyordu. ,ra Gucu ıl~ ?la~~r. kezi umwni esasen turnuvaya iştirak e 

Programın ikinci kısmı ise, san'at uıu: re!i:kımızın spor muharririnin den klüpl'ere takvfyeli olarak gelebi· 
alemim ·zın iyi tan d .. B N' yazdıgı hır yazı burada hayli dediko- leceklerini bildirmiştir. iğ bu hal hir 

ı ıgı pCıan ımet d dı t M h . 3 

Vahide tahsis edı'Im· t" M t' R u uyan rmış ır. u arrır bu yazıda olmazsa bazı takımların adeta bir mm 
ış ı. ozar ın e ş ··t ı 1 ~.,. · .. .. · ç k' K Paetorc o erası d . . u mu a ea arı. nen surmuş. « e ı ar taka muh'teliti haline g€lınesine yol aç 

P n a Arıa parçasıle baş- lin takımının Istanbulda aldığı netice- . . .. .. . 
)ayan Şan konserinde, garbın bir çok leri tabii ve hakiki sa ak . _ mı.ş olab!lecekt:r. B~tün bu ızahattan 

L _ ymam ıcap e aniaşrldıgına gore nısbete k ·· .. k ı 
ta!1ınrnış uestekarlanna ait eserleri denniş ve alınan neticeleri Çek takı· n uçu 0 

• 

dinlememize vesile oldu. Bu arada mının lehine tefsir etmek Uizınunış. mak.la ber~~er dünyanın en güzel stat 
Şchubert'in mütecessisi Straus'un cyünkü Galatasaray maçında iki gol da l~rm~~n.:ırı olan Ankara stadı kendi· 
gurubun rüyası parçalS.::ı Türkçe ola: ha yapmışlar, fakat bu gollere ofsayd sıne ayı: ~~arla açılacak ve hükiı· 
rak teganni edildi B d T h . ,denilmiş ve nihayet bir futbol maçın- met merkezının spor alakasını bir kat 

· u ara a c aı- daha kuvveti d' kt' 
kovski'nin T atyana k . lk da ofsaydın görülmesi biraz da iakdi- en ırece ır. 

aryası ço .ı ış- b ·ıı . . landı. re ag ımış ve takımın lehinde oldu- Selim Tezca.o 

G F ğu gibi aleyhinde de olabilirmiş ... 
enç ransız musiki mektebinin 

h k k b.. Maçın sureti cereyanını İstanbulda-
a i i anisi olan Ccsar Franck'ın La ki b' ..JI. d d ır ıaı~a aşın an dinledığini söyle-

Majör sonatı da büyük bir muvaffa- miyen muharrir bu suretle takım hak-
k.iyetle çalındı, pek çok alkış topladı kında malumat vermektedir. 
ve konservatuar muallimlerjnin, bü- * 
yü~ kıym~tlerini~ takdirine bir daha , Büyük stadyomun açılış töreni içın 
vesıle teşkıl etmı~ oldu burada büyük bir f l' ~ - t ·ı k .. · aa ıytL gos erı me -

Bu munasebetle şunu kaydetmek t"edir. Umumi merkez bir taraftan 1ö-
lazımdır ki Türk san'atk8rlan arasın· .rene iştirak edecek takınılan tesbit et 
da ses, bir meseledir. Mükemmel me- ;ıniş, bir taraftan da idari ve teknik bü
lodilere gelen, gayet ahenkli ses sahi- tün işleri başarabilmek üzere iki ko
bi san'atkarlarımız. var. Fakat, her ne- ,mis~? teşki~ ~ylemiştir. Bu komisyon 
dense orta kuvvette bı' 8 h'b' )ar <lunden ıtibaren sıkı bir faaliyete r es sa ı ı o- . . iş1 '()" T" . · 
lan yok. Primalığı bir tarafa bıraka- .gı:rı.şm ~ ~r . .:J~~~mik m.untazam ol
lım: Fakat biraz "k k b 1 ,ması, seyırc.ı a~ınm abıl olduğu ka-

Bu haf ta ki lik 
• 

şampıyonası 
İstanbul lik şampiyonasının B takım 

!arı maQ!an bugün Kadıköy, Takının, 
Şeref sahalarında yapilacaktır. 

1 Lik il Lik 
Taksim Stadı 

Süleymantye - Güne§ 

Hakem: Halid G. 

Şeref Stadı 
~lktaş - Topkapı 

Hakem: Şazi 
Vefa - Beykoz 

Taksim Stadı 
Darutpap. - Fener Y 

Bakem: Emin F. 

Şeref Stadı 

.. .. . yu se ses u unma- .dar fazla bulunması için her türlü ted-
ma:sı, buyuk hır noksan oluyor - T. ,birler alınmaktadır. , Bati: l~~un 
S hl .... A~lış törenine evvelce de yazıldığı 

Beylerbeyi-O. Gençleı 

Hakem: H • .Racıp 

il Lik 
a ep gUgUmU merakhsı hırsız gibi Ista~buldan Fenerbahçe ve Gala- Fenerbahçe Stadı A. Ordu • Kasımpaşa 

Dört defa salep güğümü çalan sa- tasaray, lzrnirdcn A1bnordu ve hüku- HUAI - Eyüp 

b k 1 S d 
met meı1kezinden de Ankaragu-cu" ta- llaltem: Bürhan Atak Hakem: Kadrl CdiJ 

ı a ı uat ismin e bir adam bu defa 
da Mustafa nam müstearile Marpuç· kımları iştirak edeceklerdir. Çek takı-

l d b' dük' '-~-d b mının yapacağı oyunlar bu törenle aıa ı· kı·ncı· kır k çu ar a ır 1UUl an ir salep gü- kadar değildir. OŞUSU 
ğümü çalmış ve iki gün sonra yakala-
narak müddeiumumiliğe sevkolun· İzmir takımımn buraya bayramın bi İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın -
muştur. Müddeiumumilik Suadi bi- rinci günü yetişerniyeceği anlaşt1.dığın sJan hazırlanan kır koşularının ikincisi 
· · hk dan ilk oyunun Fe.nerbahçe ile Ar.ıkr.;;a 2 7 Kanunuevvel Pazar gu··nü Veliefen-

rıncı ceza ma emesine vermiş, ora- Gücü arasıı-ıtla yan~lma~'l ihtun· al dahı·-
d · k L d .r di koşu yerinde yapılacaktır. Geçen 

a ıcra ı nnn uruşma sonunda suç· lindedir. İıkinci gun·· Galatasa -
1 k'f' k mevsim büyük bir alaka gören bu pist 
unun tev ı ıne arar verilmiştir. ray İzmir -=mpiyonu ile rarpı~cak ve ~ ~ ~ koşusunda bu mevsim ayni ehemıniye-

Oç hamiyetli vatandaş üçüncü günü ise nık mi maçın gaupıe- u tazanacağına hiç şüphe yoktur. İki 
ı i bir arada ve mağ'lulnrı bir arada ola· mesafe üzerinden yapılacak olan bu 

Adanadaki kazazedelere yardım rak ikı maç yapa~ardır. 3 o müsabaka geçen sene olduğu gibi 00 
maksadile dün üç kişi tarafından Kl- Bu tertip bütün Ankaranın ehemmi- ve 5000 metre o1arak yapılacaktır. Mü 
zılay lstanhul mümessilliğiııe 1000, yetle be!klediği bir Galatasaray - Fe- sabaka Kros programı mucıöince üç kj 
200 ve 10 lira olmak üzere 1210 lira nerbnhçe çarpışmasını temin edebile - şilik takınılar arasında cereyan ede -
teberrü edilmiştir. cck midir? Buna derhal müsbet cevap ce!k:tir. 

Bu para mümessillik tarafından vermek kabil değildir. Çünkü Ankara 5000 metrelik ıkoşu pist üzerinde ya· 
Ankaraya gönderilmiştir. ta.kımlan son neticelerle de anlaşıldı- pılacak çalı manialı bir müsabaka ola· 
·----.. ··-.......................... - ... ·--···--... ğı üzere İstanbul ile ooy ölçüşebilecek caırt.ır. 

=========================~==================== olmaz, akıl ile olur. Erendi ne derse 
hemen onu yap ... 

İşte Güırcü Mehmet Paşanm oturdu
ğu sadrazamı.ık ma.'kamından yuvarla-
nacağı zamanın pc'k yakın olduğunu 
bu sözler isbat e'tnllşti. 
~tekim bir kaç gün sonraki bir 

mecliste Ms odabaşısı, Gürcü Paşaya 
bir forman getirdL Gürcü Mehmet Pa
şa okum~ bilmiyordu. Reisülküttabı 
çağırdılar ve yüksek sesle o'kudu: 

- Sen ki vezirirnsin, mührumu ve _ 
resin! 

Gürcü Pa...~nın elleri de, sakalı da 
titremeğe başlamıştı. Doksan beş ya -
şında'ki bunak adam, bulunduğu ma . 
kam~ karşı o kadar hırsla bağlıydı ki, 
mührü, kuşağına bağlıyan kay'tanı bnş
kaları çözdü. 

Gürcü Mehmet Paşa palas pand·ras 
Yedikul.eye götürüldü ve Kanlı kuyu
ya kapatıldı. 

Ne garip tesadüftür ki o da bu yer
den diri çıktı anuna o sırada başını 

akrep sokmuş ve günlerce danalar gi
bi bağırlmıştı. 

Buna'k vezir acaba ayni yerde ve 
kendi haksızlığı yüziinden akrep sokan 
mimar Kasım Ağanın inillilerini hatır
ladı mı? 

Turan Can 

Siirt meb'usunun 
Ölünıü münasebetile 
Bil' okuyucumuz yazıyor: 
Memleketin menafii uğrunda 

gençliğinde hiç bir fedakarlıkt&n ve 
olgunluğunda ise ferağati nefs He 
çalışmadan yılmamış ve matbuat a· 
lcmıinde de yazılariJe tanınmış ve 
Türlciye kurtarıcılarının emir ve işa
reilerilc yürümüş olan Siirt saylclvı 
Mahmut Soydanın öltimünü duyu -
şum gözlel'i.mi ya~rttı. Çünkü mef
tun olduğum tevazuu, büyüklüğü 

bakkında:k: hatıratımı canlandırdı. 
Ya'kından bildinim ve hürmet et-

tiğim için bir gün Ankara iş Banka
sında elini öpmiye gitmiştim. Ka -
pıcı haber verdi. O kadar nezaketi 
vardı ki rahat<>ızlığı ın rağmen ka -
bul ctmemeıililk yapmadı. 

İçeri girdlnı. O kadar mütevazi idi 
ki ) anında santlalye gösterdL Elini 

öpııek istedim bırakmadı. Aradak~ 
büyük farlo göstermeksizin elin.den 
kalemi, gözünden gözlüğünü ve işi
ni bıraktı. Bana dönerek, halimi, 
hatta evdeki çocuklarımın keyfini 
bile sordu. Bir isteğim olup olmad:
ğını öğrenmek istedi O zaman ve 
şimdi de ilahi bu ne büyüklüktür. 
Cumhuri~t hükUmetinin sayın 

bir meb'usunun mahviyetine ve do
layısi1e cumhuriyet idaresine, va -
tandaşların hayran olmaması küf -
ranı nimet ohn::ız mı? 

Bu bana yapılış ya başk, ları'1a? 
Ben bilirim kı merhum miııacaat 

eden her hak sahih.ne hak ) ol uy la 
iyilik yapar ve nakdi muaven~t'ni 

de esirgemezdi. İşte nasıl olur da 
in~aniyete hadım bir zatı fazi1etkfı -
rın ölümüne acıma?.Sınız? R1hmet 
okuriten gözler:rnin nemini, yi.ır~ -
ğim~n sızısını bu naçiz yazımla din -
dirmek istedim. 

Sait Şefik 



-===== 

Kral Edvard ve Madam· Simpso 
Kralın Madam Simpsonla evlenmeğe karar vermesi yeni değildir. Aylarca evvel Parlementoya 

Kralın düğününe sarfedilmek üzere 40.000 sterlinlik tahsisat ayırtılmıştı. Sarayın eşyası 
değiştirilmiş, bunun için Madam Simpsonun döşemecisind~n fikri sorulmuştu 

Mabın Simpsonun ikinci kocası 
Mister Simpeon 

nesi, güzelliği ile şöhret bulmuştu. 

Bessie daha üç yaşında iken bile, sevim 
liliği, cana yakınlığı ile herkese ken
d. ini sevdirmişti. O zamanlar Bnlti-
mure'un en güzel ka,kierinden biri sa
yılan evlerinde rahat rahat yaşarlar
ken babası ö ünce, her iş annesinin o
muzlarına yüklendi. Faz a gelirleri yok Madam Simpsoa11D Londra daki evin-. bir manura 
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j TARiHTE j 

AŞKı TA H T a 
t ercih eden Krallar 

Kral Sekizinci Banri 

D ünyanın hangi köşesinde olursa 

olsun bugün bir okuyucu gaze
Jesini açtığı zaman ilk iş olara!k iktısa
ıl.i buhranı veya harp tehlikesini değil, 
İngiliz sarayı etrafında yayılan haber
leri araştınyor. 

Bütün dl'lerde Kralın adı: 
- Tarihte misli görülmemiş bir ha

dise diyenler de var. Fakat unutu1u
Yor ki, bir hükümdar da berşeyden ev
\l'el bir insandır ve hepimiz gibi gönül 
iş.lerinden hissesini almak hakkına ma 
liktir. 

.n.raJiçe .Kristin 

Dördüncü Henı'i bir gün Madmazel 
Ga'hriel d'Estre isminde asal~t deırece
si az bir genç kızla evl'enmek niyetin
de olduğunu söylediği zaman Fransız 
Başvekili Sully şöyle mukabelede bu
lunmuştu: 

- Majıeste karşılaşabileceğiniz umu 
mi ıtakbihten ve aşk buharları eksil
d'ikten sonra hissedebileceğiniz pişman 
lığm vereceği utançtan, entrikaları, 

müşkü'la.tran ve hırslan bu izdivaç ka
dar körükleyecek hiç bir vasıta tahay
yül edemediğimi söylemek isterim. 

Son ha.dse, tarihte misli görülmemiş Gabriel d'&tre'nin ölümü bu müş-
te değildir. Başımızı arkamıza çevire- kül vaziyete bir nihayet vermiştL 
l.iın, nice örne.k!leri gözlerimize çarpar. 
lieın pek uzağa gitmeye lüzum da yok. * Bazıları pek yakıruınuxia : T ari:h bunlardan b~şka Birinci 

Bir defa Romanya Kralını hatırlayı- • Napoleonun aşk facıasını da kay 
nız. Menfaya g'i~yi Madam Lupes- deder. Napoleon ayni sebeple istikbali 
kudan ayrılmaya tercih etmişti.. Asturi emniyet altına a1m&k ve bir hükümdar 
Prensini hatırlayınız. Külbalı bir güzel 
için Ve-liahlllik hukukundan vazgeçmiş
ti. İsveç wliahdi de Matmazel Karin 
N"issuaudt için ayni şeyi YQpmıştı. Ağa
han hiç bir asaiet ünvam bulunmayan 
Madmazel Karon ismin~ bir Fransız 
kızı ilE ev'lenm~ti. Belçika Kralı ikinci 
Leopold de ölümünden az evvel kızı
nın ve tebeasının muhalefetine rağmen 
:Baronn Vaughan isminde bir kadın-:. al
~tı. 

* 

Asturi Prensi ve nişanlısı 

Kraliçe Mary Stuart 

Fakat hillküındaıın kalbini teshir et • 
mişti. Beş yıl sonra 1 7 1 2 de izdivaç res 
men ilfuı edildi ve 1725 tarihinde Ka
terin kocasının yerine tahta geçtiği za
man bu hadise halk tarafından allkış
landı. 

* B irinci Petronun bu izdivacı mes 

ut geçmişti. Fakat hükümdarlar 
ile asil olmayan kadınlar arasında ya
pılan izdiv:ıçların çoğu facia ile netice
lenmiştir. Işte bir misal: Sırp Kralı A
leksandır Abranovitch annesinin nedi
melerinden Dragra Machin ile evlen
mişti. Ölümü halinde refikasına hü
kümdar1ık hakkı bahşedilmesini de is
tiyordu. Bu sonuncu teşebbüsü halkı 
isyana sevketti, 11 Haziran 1903 tari
hinde mbitleri tarafından hem kendisi, 
hem refilkası öl'dürüldü. 

• 
* A vusturya tarihine bakalım: Veli-

aht Arşidük Rudolf, babası İm
paraıtor Fransuva Jozef tarafından 
Madmazel Mari Vestera ile tahttan bi
rini tercih etmek mecburiyeti karşısın
da bırakılmıştı. Veliaht aşkını tercıh 
etti. Bu tercihten doğan faciayı hatır
larsıru7 

* 
Gene Avusturya veliahdi Arşidük 

Fransova Ferdinand ikinci dere
ce asil sayılan sevdiği ile evlendi, fa
kat bu izdivaçtan doğabilecek çocuk
ların tahta geçmemeleri şartını kabul 
etmeye mecbur kardı. Bu Veliaht ve 
zıev·~--si 28 Haziran 1914 tarihinde Sa
ray Bosnada öldürülmüşlerdir. Ölümle 
ri de büyük muharebenin çıkmasına 
sebep olmuştur. 

Erenkög cinayetinin 
Esrarı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Sabık Kralın 
Radyoda 
Son Hitabı 

Sayfa 9 

Fakat Seyfettin Müddeiumumiye ve 
!ıakkında tevkif kararı veren hakime (Baştarafı 3 üncü sayfada) 

k d. · · ta bulunmuştur. cinayeti hflla itiraf etmemiş, en ıs~~ı 
polislerin huzurunda isticvap edenMud Başvekil. şöyle demiştir: 
deiumumiye de gene polislerin ve ko- «Prens dö Gali sıfatile VP. kısa sÜ· 
miserin huzurunda tabanlarım göste- ren ahdi saltanatı esnasında majeste
rerelk: nin tamamile samimi ve halisane bir 

_ Ben ~iraf etmedim. Fakat itiraf surette memlekete ifa etmi~ olduğu 
ettirdiler demiştir. hizmetleri daima saygı ve sevı;d ile 

Gene kendi iddiasına göre bu cina- hatırlıyacağız. Kendisine bütii l bu 
yeıti işlediği.nıe dair Adliye ve zabıta hizmetlerden dolayı minnettarz ve 
tek bir maddi delile malik değildir. kendisini unutamıyacağız. » 

Delil olmaması Seyfettinin bu cina- Parli.mentocla Teessür 
yetin faili olmacbğı hakkındaki iddia-
sını kuvvetlendirmez. Cinayetten son- Londra 11 (A.A.) - Royter ajan~ 
ra günlerce ve haftalarca serbest hıra- sı bildiriyor: 
kılmış olan Seyfettinin suçunun delil- Parlamento mahafili, Kralın taht
lerini ortadan kaldırmış bulunması ih- tan vazgeçmesinden dolayı büyiik bir 
timali vardır. yeis ve teessür izhar etmektedirler. 

Rumeli Hanı cinayeti Mamafih, Kralın, memleketin mPnfa-
Bu hadise bize bir iki yıl önce vukua atlerine en uygun bir karan vt•rrnış 

gelmiş olan Rumeli Hanı cinayetini ha' olduğu da kayqedilmek~edir. 
tırlattı: Sualler 

Rumeli Hanında Evrenya isminde 
bir kadın oturuyordu. Bir gün bu ka
dın evinde o1ü olarak bulundu. Cina
yetin failleri bulunamıyor, gazeteler 
tıpkı bu hadisede olduğu gibi her gün 
bu cinayetten bahsediyorlardı. Bir gün 
zabıta :fiaillerin yakalandığını, delille -
rin bulunduğunu haber verdi. Bu ha
berin afk:abinde de Andon ve Pandeli 
isminde iki kişi Adliyeye verildi. 

Deliller ve itiraflar kuvvetli idi. Ha
kim iki maznunu da tevkif etti. Maz
nunlar tevkifhaneye gönderildi. Evrak 
te!kemrnül etti, istinta'k dairesine gitti, 
aradan da aşağı yukarı 18 - 20 gün gE:ç 
ti. Artık Rumeli Hanı cinayeti hadise
si hatıralardan silinmek üzere idi. Fa
kat bir gün Yani isminde bir şoför po
lis karakoluna müracaat ederek Kati
lin Sokrat isminde bir adam olduğunu 
söyledi. 

Meğer katil kim imiş 
Bir gün Yümnü kıraathanede otu

rur ve gazete okurken yanında bulu
nan Sokrat isminde bir çocuk heyecan 
göstermiş, Yümnü okuduğu bendin Ru 
meli Hanı cinayetinden bahsettiğini, 
Sdkratın da bu bahis üzerinde heyeca· 
na düştüğünü görünce onu eşelemiş ve 
katil o!'duğunu anhyarak karakola ha
ber vermiş, Sokrat yakalanınca da fil
hakika katil ol<luğunu. cinayeti kardeşi 
Yani ile beraber işlediğini ve Yaninin 
cinayetten sonra Yunanistana gittiğini 
anlatmıştı. O zaman da evvelce tevkif 
edilen, cinayeti itiraf eden, 20 güne ya 
kın da tevkifhanede yatan Andon ile 
Pandeli tahliye edilmişler ve Sokrat bu 
rada, Yani de Yunanistanda muhake
me edilerek mahkum olmuşlardı. 

Katil olmadıkları, Evrenyayı tanıma 
dıkları. bu işle hiç alakaları olmadığı 
halıdc Andon i'le Pandelinin cinayeti 
ne için benimsedikleri ise bir türlü an
laşılamadı. Acaba bunlar ne için cina
yeti kendilerinin işlediğini itiraf edi -
yorlar. ne için bu itiraflarını delillerle 
kuvvetlendiriyorlardı. Ne Adliye, ne 
de efkarı umumiye hala bu işin sırrını 
anlamış değildir. 

Londra 11 (A.A.) - Kralın, fera• 
gatinden sonra, memleketi terke mec
bur olup olmıyacağı şeklinde sorulan 
ikinci bir suale cevaben de müddeiu
mumi, böyle bir ~eyin doğru olmadı· 
ğını beyan etmiştir. 

Gazetelerin teessürleri 
L<mdra, 1 1 (AA.) - Bu sabah çıkan 

bütün gazeteler başmakalelerini Kral 
Edvardın şahsına karşı derin seınpati 
hisleri taşımakta ve yeni Kralı hararet 
le selamıamaktadırlar. Gazeteler son 
hadisenin İngiliz Kraliyet müessesesi
ni hiç bir şekilde sarsmamış olduğunu 
kaydetmektedirler. 

Yeni Kralın günü 

Londra, 11 (A.A.) - Yeni Kral, 14 
Kanunuevvel Pazartesi günü doğum 
yıldönümü kutlulıyacaktır. Maarn<1fih, 
o gün mutat olan geçit resmi yapı"mı
yacak, fakat top atılacak ve resmi dai
reler bayrak çekecektir. 

Altınci J orj 
Londra, 11 (AA.) - Resmen b.Jdi

rildiğine göre yeni Kral1, Altıncı Jorj 
ismini afacaktır. 

Madam Simpson 
Paris, 11 (AA.) - Kan'dan bi:dirH

diğine göre Madam Simpson yılb,1şm
dan evvel buradan hareket etmiyccek 
tir. 

Kraliçenin beyannamesi 

Londı·a, 11 (Hususi) - Kraliçe l\feri 
de bugün millete hitaben bir beyanna
me neşrederek oğlunun tahttan f eraga 
tinden müıtevellit teessürlerini anlat
tıktan sonra hal.km imparatorluğa ve 
yeni Krala sadık ve merbut kalacağına 
emin bul'unduğunu bildirmiştir. 

Son Toplantı 
Londra 11 (A.A.) - Kral ailesi, 

bu gece, son defa olarak toplanmıştır. 
Sabık Kral, yeni Kral, Valde Kraliçe 
Dük dö Gloucester, Prenses ailece ve 
Earl of Athlone, Windsor şatosu civa· 
rında Royal • Sodge'de birlikte yemek 
yemişlerdir. 

Sabık Kral Hareket Ediyor 

F ransada da birçok krallar bu ka

bil gönül maceraları geçirmişler 
dir. Mesela On dördüncü Lui 20 yaşın
da iken Kardinal Mazarinin yeğeni Ma 
ti Mancini için çıldırıyordu. Fakat hik· 
lrıeti hükılınet vardır, denildi, İspanya 
İlrensesi Marie - Theres ile evlenmeye 
icbar edildi. Mari Mancini de iç mem
lekette kaybolmuş, küçük bir köye çe
ki'Iıneye mecbur oldu. Karanlık bir ge
c~e Paristen ayrılırken onu bizzat 
kral arabasına kadar geçirdi. Hüküm
dar ağlıyordu. Genç kız: 

sülfilesi yapmak arzusile merbut bulun 
duğu i11k zevcesi Jozefinden ayrılmak 
isteğindeydi. Oda uşağı onu ilk defa ağ 
!arken gördü. 

Seyf ettinin iddiaları 

Sey1etinin iddialarına bakılırsa ken-* disine dayak atılm~. onun için cinayet Londra 11 (A.A.) - Siyasi ma· 
hafilin verdiği malumata göre, Sabık 
Kral, geceyi Fort - Belvedere'de geçi· 
recek ve ancak yarın lngiltereden ha
reket edecektir. Kendisi İsviçreye ve 
oradan da Adriyatik sahillerine gide· 
cektir. Mamafih bu haberlerin mutlak 
surette teyidi kabil olamamıştır. 

S öze İngiltereden başlamıştık, is-' kendisi iş1ediğini itraf etmek mecburi
yetini hissetmiştir. Fakat hakikatte 

terseniz hahsi gene İngiltere He kendisi bu cina.yeti işlemiş d~ğildir. * bitirelim: Kral Sekizinci Edvardm se- Bu iddia ne dereceye kadar doğrudur 
- Kralsınız, ağlıyorsunuz ve ben de lerı·erınden bı'rı' olan Sekizinci Hanrı· M 

· bilinmez. Eğer üddeiumumi polisle -
gidiyorum, dedi. F ransız tarihni bırakalım, isveç halk tabakasından Boleyn isminde bir rinde huzurunda yapılan bu dayak id-

Ayni Kral pek çok zaman sonra, 44 tarihinde de mümasil vakalnra kı7..a meftun ol'rnuştu. Kadın evliydi. diasını varit görseydi pek tabii olarak 
raşına ge.liliği zaman Madam Maint~- rastgelinebi1ir. Mesela İsveç .halk1 Kra 

1 

~<ral. kad.m_ın kocasından . ~yrılmas:nı iddiayı me\"kii muame1eye koyardı. 
fl<m ile giııli bir izdivaç yaptı. liçe Kristinin bir Prens ile evlenmesini ıstedı. Nıkahın bozulma~l ıçın Papa .ık Hakim huzurunda bu iddia serdedilse 

1 '4üncü Lui en parlak günlerindeydi. . . ,. . j makamma müracaat ettı. Papa işı sü- ve hakime Seyfettinin suçlu olduğuna 
l{endisine Güneş Kralı deniliyordu. Fa istıyorou. Kralıçe ıse bu Prense karşı rüncemeYe döktü. Aradan tamam 6 vıl dair 'kanaat gelmeseydi Seyfettin hak 
kat aldığı kadın hapishanede doğmuş en küçüık bir dostlukla bi1e mütehas-5is geçti. K;dın v:ıdediyordu. Fakat K~a- kında tevkif kararı verilmezdi. 
tu. Çocukluğunun sefil günledinde hin değildi. Onun1a evlenmek.ense taht.tan lın arzul"rına bovun eğmemisti. Kral 
di çobanlığı yapmıştı. çekilmeyi tercih etti. ı da clfın ilk o-ünd,;ki gibi yanıp tutu~u-
karı koca sonlarına kadar, yanı 3 1 * vordu. Bek~·ı>mekten bıkınca Papabğa 

Yıl mesut olmasalar bile gürültüsüz ya • kıZ'dı. Roma kilisesi ile bağı kop3rdı. 
Şadılar. Faıkat kendisine Markiz üm·a- B ütün bunlara mukabil Rus tar!- Anglirr::ın klisesini tesis etti ve .bu yeni 
lı..ı asaleti verilmiş olan Madam l\'Iain- hinde bir hükümdarın halkt~n 1 mezhcbın başına geçerek tayın ettiği 
tenon şöhret ve şerefin en üst tabaka-

1 
biri ile evlendiğini görebiliriz. Hüküm baş pap~slardan bi~i-~e- nikahı b~zdur

sına çıktığı zaman bir dostuna yeısle darın adı Büyük Petro. a dığı kızınki du v~ n.'h.ayet sevdıgı ıle. eYl~ndı. Ma-
do•u olan şu mektubu yazmıstı· I . K t · d' H t 1 K . ~mcıf.h ıkı vıl sonra Kralıcenın bo\'nu-• · ıse a erın ı. a ır ar:-ınız; a crın 1 • • • • • v 

<>Size büyu"'kleri yiyip bı'tı'ren ı'ç sı-j R h b' d ··ı .. b' +. ..b 'nu ker.;tırdı. Yerme başka hır kadın al-k · us ar m e o muş ır .::ı\'ec su avı. . . 
ı.n·ı.,mı gootermck isterdim. Tahavvül kı 'd ' S k kt d'l . ·d c- • dı. Pek rok sonra bu Kralı beşıncı ka-

ı:...ı , • • nın zı ı ı. o a a ı en vor u . .::-011- . . .. .. 
~\.I emiyecek kadar büvük talih :çındeı b" 'T'1d" h' t . !d. B' . rısınm boynunu kesıtırll'ken de goru-
Ye ten öldüğümü anlamıvor mu,,u- ı r~ L~vu. ~~ u, 

1 
ız;.e ç\o u. ; su~a~ yoruz. 

* tı.ul?.- • 'ı· rı ne .... rı ı e ev en ı, ço · gccm en u * kaldı. Orduyu takip ediyordu. Bir gün 
.. . . , .. . . bir zabitin evinde sofra hi7.metçi i;i'i ; '11.({iliz. tarih.inde bir de Kı:aliçe var 
ı ~mlız Kralına me\' · · •nın emrettı- ı yaparken 0 evde misafir olarak buiu- 1 dJr kı Marı Stuart namı ıle anılır. 

gi şeyleri söylemiş olan lVIi~~·.ı."r 1 nan Çarın gözüne çarptı. Çar k17.a asık Tebaasından birçoğunu sevmiş olmac.;1 
~<ıl~Ivin e:-:ki Fransız Basvekillerind0n oldu. Onun ile gizli bir izdivaç yaptı. ı ile meşhurdur. İskoçyalılar bu Kraliçe 
u.ıy'yi hatırlatıyor. Fransız Kralı Kız okuyup yazmak bile bilmiyordu. yi bu bakımdan -hiç affetmemişlerdir. 

Zaten ortada SeyfeUini suçru vazi
yette gösteren bazı deliller de vardı. 
Bunların •en başında bir kasatura izi 
geliyordu. DokLor cinayetin kasatura 
ile islendiğini söylemiş, ahırda da !çi 
kireÇ dolu bir leğene kasatura saplan
dığı 'e kasaturanın üzerindeki kan :z
lerinin bu suretle temizlenmek isten
diği ıröriilmüştü. Bütün bunlar Seyfet
tinin aleyhindeki derillerdi. Bunlardan 
sarfınazar, her ha 'de zabıta günlerce ef 
karı umumiyeyi işgal eden bu had!~e
nin aydmlaLılmasında elbette Rumeli 
Hanı cinayetinde düşülen hataya düş
mek istemez ve kuvvetli deliller, mut
lak bir kanaat elde etmedikçe Seyfet
tini katil olarak Adliyeye vermezdi. 

Maamafih g;ene bu işe bitmiş nazari
le bakılamaz. Tahkikat devam etmek
tedir ve bu tahkikatın arzedeceği en 

__. .................. .__ .. ·-·--···--·······-·--
son safhayı beklemek lazımdır. 

Müddeiumumi ne diyor ? 
Üsküdar Müddeiumumisi Tahsin bu 

hususta demiştir ki: 
- Seyfettin benim müddeiumumi ol 

duğumu öğrenince cinayeti inkar etti. 
Ancak ortada bir ikrar :zıaptı vardı. Bu 
zapta istinaden tevkifini istedik. Besle
meleri olan Fatına da : 

- Hanımı Ağam öldürdü diye Sey
fettini gösteriyordu. Bu kız ev,·elc·~ de 
başkalarına isnatlarda bulunduğu için 
sözlerine kıymet verilmsee bile elde 
aleti katil olduğu anlaşılan bir k::ı ·atu
ra vardır. Bu kasatura Tıbbı Ad.:ye 
gönderilmiştir. Eğer üz.erinde inı.; n ka 
nı zuhur ederse Seyfettini itham ede
cek olan en kuvvetli delil bulunmu§ o
lacaktır. 

Seyfettinin dayak iddiası da nazarı 
itibara alınmış ve kendisinin muJyene 
edilmesi tabibi adl'iden istenilmiştir. 
Bu iddia üzerinde de tahkikat yap1l
maktadır.» 
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Küçük hikaye j e 1 RE S t M L t H İ KAY E j e _I 

iyilik edelim derken Motorun sesi 
Alak, o gün arkadaşlarını başına ı istemişter.. • 

top'ladı: - Evet çaldılar .. 
- Çocuklar .. Beni dinleyin, dedi, bu - Neyi ça1dılar? Çalmadık yardım 

Altln madenlerindeki kadın 
amele 

pazarı nasıl geçireceğiz? etmek istroik, diyorlar. Odesa altın memleketidir. Orada 
- Her pazar olduğu gibi kıme rast- - Evet, evet hem koşa koşa kaçır -

zengin altın madenleri vardır. Yakın 
gelirsek bir muziplik yapacağız. dılaT .. 

- Olmaz, bu pazar biz iyi çocuklar - Koşturdu'kilarlılll bilmem.. Fakat zamana kadar 
olalım, rastg.eldigilllize iyillk edelim, ça1madıklarıru söyııüyorlar. bu madenlerde 
bu hafta da böyle geçsin - Evet! hep erkekler ça-

- A1B.! · - Sen evetten bruık.a söz bilmez mi- lışırlardı. Fakat 
Pazar olmuştu, Atak arkadaşlarile sin? şimdi kadınlar da 

buluştu, birlikte yola çıktılar. Bir adam - Anlamadım. - erlaekler gibi ma-
gördüler. İki tekerlekli büyücek bir - Nasıl anlamazsın. Evetten başka den amelesi ola -
~rabaya oduntar doldurmuş sürüldü - söz bilmez misin? diyoruz.. rak çalışmıya başlamışlardır. Memle -
yordu. Belli ki adam yorulmuştu. A - - Evet.. çaldılar. iyi ki ele geçir - ket korikunçtur. İş güçtür. Böyle ol -
tak: dinlz. Şimdi hepsini hapse koymalı.. ma'kla beraber !kadınlar da bu koıikunç 

- İ~te, dedi, yardım edeceğimiz in- - Canım sen ne diyorsun, onlar sa- memlekette. erkekler gibi güç işi ba -
san! na yardım etmiŞler.. şarmaktadn lar. 

Hep beraber yürüdüler. Atak ara - - Şu başı kas"Ke'tli afacan yok mu, Vazifesini unutmıyan güvercin 
bayı silrültliyen adamın yanına sokul- işte başİarı o.. Harp zamanlarında bir yerden b;r 
du: Adam başlan diye Atağı göstermiş- yere güvercinlerle haber gön<krildi -

- Sen çek.il bakalım .. Arabayı biraz ti. 

- Benim bozuk otomobile bir 
müşteri çıktı: amma.. Bakalım hiç 
işlemiyen bu otomobili alacak mı! 

=--tz ğini duymuşsunuı -
da biz sürfilcliyelim. Sen çok yoruldun! Ataık atıldı: 9.-... dur. Her orduda O b'ld b .. . d Atakl - tomo ı en ir motor sesı ge-

Adam daha cevap verme en 3 
.- Ben sana söylemedim.mi? Se.n ~( f ( böyle haberci gu·· .. li He h lde boz k d ;.,n 

'arkadaşlar.ı arabayı yakaladılar, koş - dinlen yorgunsun. Arabayı bıraz da b:z \ l' ı verc'inJ~r beslerler ·yor. r a u eş~; 
tuıınıya başladılar. Adam hiç sesini çı- götürelim, diyen ben değı1 miyim? • .. .J- Bu resmini gördü : 
karmaınış'tı. Arabayı öyle hızlı koştu - - Sensin ya, başlan s~in, arabayı ğünüz güvercin de böyfle bir haber gü-
ruyorlardı ki arkadan kolay kolay ye- en evwl alıp kaçıran sensm, . 

:-ıı.A- k n !isler O'Pn •• ık şt 1 verdnidir. Bır mane\Tada bırakılmış tişrniye .imıuw. yo tu. .c-O e.-~·e soze an ı ar .. 
Ne kadar koştular, kendileri de bil - - Sen şuna cevap ver, bu çocuk sa- ve sonra kaybolmuştur. Fakat tam se-

miyorlardı. Kendiler-ine: na, yaııdı.'"ll edelim dedi mi, yoksa de - kiz sene geçtikten sonra gideceği yere 
- Dur! medi mi? gitmiştir .. Yolda bu güvercini yakala-
Di, e bağırıldığını duydular, durdu- - Evet.. mışlar, bir yere kapamışlar, sekiz sene 

dar .. Bir de ne görsünler arabanın sa - - Şimdi çatlıyacağım .. Dedi mi, de- sonra kafesinin kapısı açık kalınca kaç-
hlbi yanında iki polisle birlikte nefes medi mi, ya dedi de, yahut ta deme- mış ve yerine gitmiştir. 
nefese geliyor. Polisler hiddetli idiler. di. Kedi ife bahk 

- Bu adamın arabasile odunlarını - Evet! .. 
ça:lıp kaçmışsınız! sizi gidi çapkınlar - Sen sağır mısın yahu: Kedi meraklısı bir Amerikalının ça-
sizi.. - Evet!.. lışma odasında bir kavanoz içinde 

Çocuklar şaşırmışlardı. Atak cevap - Hah şimdi anladım. beslediği bir de 
verdi: Elile kulağını işaret edeı balığı vardır. 

- Biz arabasını çalıp kaçmadık, a - - Duymuyor ha! Kediler balıkln -
rabayı güçlükle sürüklü\}'ordu. Kendi- Adam başım sallar. ri. hücum edip 
sine yardım olsun diye arabayı aldık. - Evet!.. paralarlar değil 
Hem biz ona da söyledik... - Çdk şükür anlaşıldı. mi, halbuki bu 

- Otomobilini gördüm, mükem • 
mel iŞliyor. 

--~----~~-----~------~ 
~o \ ı 

' 1 

' 

..... "'""--~ .. .-, .. 

- Şimdi motörün yanına gidip 
işlemediğini görürse kararından 
vaz geçer diye korkuyorum. 

- Oh ne de muntazam Ran, Ran, 
Ransı çıkıyor. 

- İşliyor mu? Kaç para istiyeyi:ın 
çok değil, 600 lira ver al. 

· ~-R·{\·R"'l· 
-oır-·· -.•r ·' ''·ı 

~ \ \i' 
o 

•'' - Sö .. !lediniz mi? Gene ıc:aretle fV\culdarın kendisıne adamın kedilerinden biri balıgı'" o ka - , ' J'ı -ı r' ·::-~ 
- Söyledik ya, sen dinlen, senin yardım için arabayı aldıklarını anla - dar sevmekte imiş ki her vakit kava - ~ 

yerine arabayı biz sürü!kliyelim .. dedik. tır. Adamın yüı;. güler. nozun bruıına ,,gider ve dilile balığı ok-
Polisler arabanın sahibine dön - Atak - A~a' ..şlar iyilik ettik am - şaııınış. Balık ta alışmış, kedi kava - - Hakikaten işliyormuş, benim - Bir de şu kapağı açıp bakayım.. 

düler: ma, az lka1ciı iyilik etmek yüzünden a - noza yaıklaştı~rı uman suyun yüzüne bildiğim bu motör işlemezdi, aca- Aaaa ... Meğer içeriye kediler dol-
- Bu çocu.klar sana yardım etmek dımız hırsız çıkacaktı. * * çıkarmı~. ba ne oldu? muşmuş . ............................................................................................................................................................................. 

o 0 o o 
o o 

o e 
o o 
o e o' ~o0 o o o 

,. o o 
o o 0 o 

Elma koparmalı. İ•temiıti, davarı a.ıamadı amma bafka bir çare ba lJrı • .............................................................................................. ,~ ................................................................. .... 
Geçenki bilmecemizde kazananlar j Yeni bilmecemiz 

BİR ÇİFI' ŞOSON: sokak 45 de Zehra Özdal, İstanbul 1 Şu gördüğünüz 
Davutpaşa orta mektep 69 Hüsnü 54 üncü mektep 5/A dan 230 Rıfkı. f resimde on iki dört 

Yalçın. BOYA KALEım 
ALBfiM İstanbul 2 inci mektep 729 Cemalet-

İstanbul 44 üncü mektep 62 Mihri - ıt.in, Üsküdar Ayazma Velioğ1u sokak 
ban Göçeoğlu, Pertevniyal lisesi 4/C 26 da Şaziye, İstanbul 44 üncü mektep 
den 12 7 Sermet Ulusal, Beyoğlu Su - S /B den 281 Mehpare, İzmir Birinci 
riye apart:ımanı 5 de Selma Tunayn, Kordon Şehit Fethi okulu 59 da Emi
Sultanahmet Nalbant sokak 1 de Or- ne Eren, Afyon kadın ana mekteb!n
han Ziya, Niğde iskan müdürü oğlu den Me'brure Karamanoğlu. 
İbralı"m Demirel, AkhIBar evlenme DİŞ l\IACUNU 
memuru kıa Güler, Urfa nafia baş - İstanbul etkek lisesi Ercüment Ce-
mühendisi Ağabeyin oğlu Cemil, lfil, İzmir Gazi dkulu 107 Kemal İsa, 
Çata 'ca Tümemir subayı binbaşı Esat İstan'bul Erkek lisesi 1368 Sali\hattin, 
oğlu Yılmaz Kılıç. İstanbul Erke'k lisesi 2/ A dan 1; 3 M. 

DİŞ FIRÇASI Yılmaz, İstanbul 1 O uncu mektep 3 ün 
İstanbul 26 ncı mektep 5/A dan 675 cü 274 Nejat Mete, İzmit orta mektep 

Fehmi Çföı<;e\cl, MQhmutpaşa Yeşil- 2/A da 419 Halide Bilci, İzmit beledı
direk Mo1'ataşı sok d. 13 de Rıza, ye karşısı Dar sokak 92 de Şevket oğ
Bevo ~ 1u Senpus ri F.ransız mekte - ıu Mustufa. 

S ka Ate oj:u, Fatih Tezgahçılar (Arkası var} 

köşe vardır. Bu oo 
i'ki dört köşeyi ke -
siniz. Kestiğiniz 

parçalan o su -
retle yan yana ge
tiriniz ki cTanın -

mış üç sinema ko -
miğinin• resimleri 
meydana çıksın. 

Bilmeceyi halle
denlerden birinci
ye blr tane Ziraat 
Bankası kumbara .. 
sı, diğer yüz kişi -
ye de ayn ayrı he
diyeler verilecek -
tir. 
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(Baştarafı 1 inci sayfada) yor: 
Piyango bayiile beraber Mehmet - Başkasını verin r diyor ... Bunlar 

Cemile 40,000 lira kazandığını müj geçmez! 
11eJ.em 'd' e~e gı .. ıyoruz. O sırada, etrafını çeviren gazetcci-

Bayı ~ofore: l lere de tenbihler geçiyor: 
I - Çabuk ol biraz, diyo~. Adresi ~u- - Rica ederim... Büyük ikramiye 
Utıcaya kadar epey vakıt kaybettık. kazandığımı yazmayın . Resmimi ba
Ca~etelerin ell~ri kul~la~ın~adır. Miij sarsanız: <<l OOn lira falan kazanmıştır 
deyı onlardan once yetıştırelım ! diye yazın altına... Eğer kırk bin lira 

~ T aşkışlaya girer girmez, ilk rastla- kazandığımı yazar da başımı derde so-
dıgımız nefere soruyoruz: karsanız, iki elim yakanızdadır . 

. - Birinci ~abur efradından Mehme- O sırada, gişenin önünde peydnh-
dı arıyo.~uz bızl . .. . . ]~anlar arasında bulunan iri kıyım 

.~yıı tanıyan zekı nefer, umıtsız bır fıkara Cemile sesleniyor: 
lirnıtsız soruyor: - Hemşerim... Şuradan bir papel 

- Demek ona vurdu ha? uçuruver buraya. 
~ayi, müjdeyi Mehmede onun ver- Centil ters ters bakıyor: 

tnesınden korkuyor: . . . . - Ne uçuruyoruz yahu. Uçurtma 
- Hayır ... Başka hır ış ıçın arıya- mı bu~ Anafor mu zannediyorsun) 

tuz. • Bütün ramazan oruç tuttum alimallah. 
Nefer: indirdiğim hatimler de caba ı 

- Canım, diyor, ben yer miyim bu- 1 · '- f k 'd k rı Kıyım ı ara ümı i esip etra-
nu fimdi) Müjdeyi sen vermek isti- fındakilere çıkıştı: 

Yorsan, diyeceğim yok. Hakkındır. Fa- - Ne var ki toplanıyorsunuz höy-
ltat bilmem bizim taburda Mehmet var le Sırtıma ne abanıp d ··· uruyorsunuz. 
Jnı) Yol verin de geçip gideyim! 

- Ortalıgı'" birbirine katmadan bir T lihI· Ce ·ı · a ı ı mı, gışe memuruna: 
anlayıversen bize) - Haydi, diyor, fUradan biraz ip, 

- Pek ala ... Siz burada bek.leyin biraz da kağıt ver ?c, paket yapayım 
beni... şu paraları 1 

Üç beş dakika sonra, ümitsiz ümit- Gişe önünde bulunan bir .ihtiyar 
~ dönüyor: nasınat yetiştiriyor: 

- Yok bizim taburda Mehmet. Da- E l .. d O k ha - v a ım... adar para, öyle ci-
doğrosu Mehmet var amma, onun ğer gihi elde sallana sallana götürül

hileti yok! mez ... 
- Emin misin) Ce ·ı I mı , para arı, masaya yaydığı 

- T a'hii. Danışmadık' nefer bırak- kağıda dik.katle ve bir defa daha saya-
Jrıadım 1 rak istif ederken cevap veriyor: 

Bayi, telaşla, gişedeki defterde ya- - Para sarmak için en sağlam şey, 
~ı adresi yanlış okuduğuna zahip o- eski, yırtık kağıttır. Bayhaba ı.. Şimdi 
luyor, ve: şu külüstür paketi sokağa atsam, kim

- Çabuk, diyor, gidip bir daha ba- se elini değil, ayağını bile sürmez! 
l:alımı O paketini sararken biz sormaya 

Biz otomobile doğru yol1anırken, başlıyoruz: 

Mehmedi arayan nefer .sesleniyor: - Şimdi bedel verirsin artık değii 
- Yahu ... Ben de sizin gişeden al- mi) 

dırn biletimi. Bir de buna baksanıza. - Geçti artık ... Şunun şurasında 
Belki amorti falan vardır. sekiz ay askerliğim kaldı. 8 ay asker-

Bayi, duruyor. Ve kendisine yar- lik için bedel ver:lir mi) 
dırn için epey yorulan nazik Mehmet- - San'atin nedir senin? 
ciğin bu küçük ricasını kıramıyor. Fa- - Berberim. Piyango sayesinde 
kat neferin elinden bileti alıp da nu- dükkôn sahibi olacağım demektir. Am
tnarayı görünce, bayiin gözleri kandil ma ben, bir gün bana piyango vuraca
ÇÖreğj gibi açılıyor: ğını biliyordum. Hı 'ti vuracak para 

- Yahu ... diyor ... Büyük ikramiye ile dükkanı nerede rçacağımı bile ta-
•ana vurmuş ı sarla.mıştım. 

- Bana mı} Bayii gösterdi: 
- Sana ya 1 Mehmet değil mi adın - Bu gelip de kışlaya Mehmet a-

•cnln} clında birini arayınca içim cızladı. Fa
kat sonra yanlışlığı öğrenip de, piyan
gonun bana vurd~unu anlayınca, bir 
ölüsü dirilmiş ,bir kayıhı bulunmuş 
gibi oldum! 

- Mehmet oğlu Cemil... Babamın 
dı Mehmet yani. .. 

- Halbuki sen Cemil oğlu Mehmet 
)'azdırmışsın bize ismini! 

Mehmet oğlu Cemil gişede, parala
l'ı alırken ikişer, üçer defa saydırıyor. 
~zuk.:,_ eski, yırt~~ça liraları değiştiri-

ALI MUHIDDiN 
/ 

HACI BEKiR 
Şe9'er, tekerleme va Lo· 
k mlarının nefaseti dUn· 

yaya nam verm:ttlr. 
Akide 60 Kr. 

Sade lokum 60 Kr. 
Güllü lokum 70 Kr. 
Fındıklı lokum 9J Kr. 
· Elvan şekeri 80 Kr. 

Sakızlı lokum 70 Kr. 
Fıstıklı lokum 120 Kr. 
Kaymaklı lokum 120 ~. 

Bayram için taşradan sipariş ka
bul olunur. Siparişler Ticaretha
nenin merkezi olan lstanbul, Bah-
çekapı, Hamidiye caddesinde 

kadim 

acı ekir 
Şekerci mağazasında 

kabul olunur. 

Arkadaşlardan birisi: 
- Sade, diyor, dük.kan mı açacak

sın Cemi}) 
Cemil hayretle soruyor: 

- Ya ne açayım ya) ı 

- Bir ev açmaya, evlenmeye falan 
niyetin yok mu} 

Cemil, kendisine, fena bir işe ni
' yetli olup olmadığı sorulmuş gihi hırs-

landı: 

- Ne münasebet. O kadar cahil mi
yim ben} 

Dün, büyük ikramiyeyi kazanan 

34174 numaralı biletin bir parçası da 
Nimet gişesi tarafından Enver isminde 

r bir gence satılmıştır. 
Bu müjde, Samsunda bulunan ta

lihliye telgrafla verilmiştir. 
Nimet gi.şesi sahibesi Bayan Nimet 

çok müteessir: 
- Başıma gelenleri sormayın 1 di

yor. 15,000 lira kazanan bileti, 15,000 
lirayı kazanışından sonra sattım. Yani 

on beş bin lira parayı bir buçuk liraya 
vermiş oldum. Kocası cevap veriyor: 

- Bu da bir talih ... Bu sana ders o

lur da, bir daha sefere bir taraftan T e
pebaşında piyango çekilirken, bir ta
raftan sen burada bilet satmazsın 1 

3ı17 4 numaralı biletin bir parçası 
d.a, Sarıyer posta memurlarından Ya
fardadır. Fakat Yaşar bu bileti arka
daşlarile ortak olarak almıştır. 

Selim Tevfik. 

12 - 18 Birinci Kanun Ulusal Tasarruf Haftasıdır. Kumbaralar 19 Blrnci 
Kanun Cumartesi günUne kadar Bankalarımıza getirilerek açtırıla
caktır. B 'riken para tasarrufa olan bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde 
mümkün olduğu kadar para biriktirmek her Türk için ulusal bir borçtur. 

TÜRKİYE ZİRAAT BA KAS 
Uç çocuk yandı, bir çocuk 

tramvaydan düştu 
Kuzguncukta Sultan sokakta otu

ran Raşel evde işile meşgul olduğu 
sırada Siman ve Hayim isminde 5 ve 
() yaşlarında iki çocuğu mangal üze
rinde bulunan tencereyi devirmişler 
ve Üzerlerine dökülen kaynar au ile 
tehlikeli surette yanmışlardır. Çocuk
lar hastaneye kaldırıldı. 

BiR MUHAVERE 
- NusJsıııız azız.ım ; 
- TeşekkOr ederım, çok iyiyim. lıışallnh yılbn,ındn saadete kavuı;;uı uz. 

Henıen Yılba~ı piyangosu içm biletimi 

KADER GİŞESİNDEN 
nlmıya gidiyorum. ÇOnkO; KADER glşesi, her geşidede en bOyOk ik
ramiyeleri dağıtan gi~e<lir. Sıma dn tavsiye ederim. Yılbaşında zen
gin olın ak ve 1 sııadete kavuşmak istersen Yılbaşı biletini muhakkak 
KAOER gişesil\den al . 

Adres : EminönO, Valde Han kapısı yanında No. 4 

'------· ~ Beyoğlu lstiklaı caddesi No. 109 

* Arapcamii~de ~tu~an ~efi~n Kadıköy kız enstitüsü müdürlüg~U/ O;çuler ve ayarlar umum 
5 yaır:ıında Nurdogan ısmındekı oglu 
sokakta oynarken ayni mahallede E- Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü müdürlüğü 

· k H'k d müdürü Kamil Kadıköy Kız Enstitü- .. _ . mıne ızı ı met pencere en çocu- .. .. .. .. w.. l . Ölçuler ve Ayarlar Umum Mudürlü~üne 
ğun üzerine kaynar su dökmüştür. 5~ :.nudurlugu.ne, skender Kız En~tı- tayin edilen Londra Ticaret Mümc lliın1z 
Çocuk haşlanmı~, Hikmet yaak1anmı~- tusun<len V esıme Ankara Kız San at Niz:ı.mett1n Aliye İstanbula derhal hareket 

' Enstitüsüne tayin edilmişlerdir. - -- -· .•• ,_ .,, -· , ...... ..... ·---- etmesi için emir verilmiştir. Nlzamc tln Au tır. 
kaybederek düşmüş, başından ağır su- Londra. Ticaret Mümessilli~ine tnyi ı edilen 

rette yaralanmı°Ştır. Yaralı çocuk has- Mnhmudun oraya muvasalatından e' r.1 dc-

\ 

* Filyokuşunda oturan 13 ya~ında 
Mustafa bindiği tramvayın arka sa
hanlığında dururken müvazenesini taneye kaldmlmıştır vir işini bıtirerek gelecektir. 

-~ 



1Z Sayfa 

Yeni Hava 
ikinci 

·Bugün çekilen son 

SON POSTh. 

Piyangosunun 
k·eşidesi 
numaraları yazıyoruz: 

10,000 lira kazanan! 3~~;; 1 !;~: 3!~!: ;~~~~ 13044 
14350 
11663 
23621 

On bin· lira kazanan 

32091 19435 
18578 29861 12341 21309 
33950 900 29136 1673~ 

12129 36113 17815 31568 

3000 Lira kazananlar 
35 768 36569 34951 16132 
4928 36662 5408 39863 

30930 1955 31600 17326 

1985 
3 1 198 Yiımi hin liralık mükafat l}U 'kırk nu-
25 7~9 mara arasında beşer yüz lira olarak 

taksim editmiştir. 28678 22556 

1000 Lira kazananlar 19737 2 71 14408 4296 
351(). 23319 16449 12759 

l6i28 36240 20479 6857 35155 
500 Lira kazananlar 35639 191 11os 1 4968 

90Q2 
15247 
5527 

26251 

4390 
10149 
29800 

4850 1506) 
6304 28882 

32865 106 

35M4 2960 •15633 28559 14676 
3d>78 36570 5436 33393 19977 
11311 3151 36742 18442 28520 

15877 8928 5109 3774 
31841 30478 21538 9947 
17985 14276 28684 16574 

8053 23967 9816 32826 
28359 25997 13151 20741 
28231 13997 24293 1360 

18007 14702 32635 14742 33150 
' 2761 1009 1998 6903 18550 
32923 18835 35987 28562 10337 
21479 38482 22758 35816 10838 
33466 36627 30655 25316 23172 
20081 

38733 

2255 
38406 
248l9 

221 il 
12452 
18i39 
28125 
39957 
323.29 
5475 

18038 

200 Lira kazananlar 
22997 32088 4406 25907 
10221 15730 682 24412 
23628 25749 22628 30664 
37511 3584 32802 26694 
24258 24295 19346 20944 

100 Lira kazananlar 
33122 32130 6675 16387 
8474 11514 15558 35881 
2744 30153 38250 9968 

13276 26367 31629 23954 
37289 11268 20303 39912 
35890 7057 33415 36108 
39433 5514 20576 4034 
6608 36821 38569 30537 

35012 29245 27109 36534 
29612 28525 13417 21832 
34117 21959 29381 10333 

3009 7017 37073 17141 

4765 
23220 

4638 
16809 

50 Lira kazananlar 
5088 

27319 
15185 
18612 

22886 
27109 

4545 
16196 
14037 

37572 
29591 

5886 
6~'i9 

31237 
1516 

1 1196 30064 22614 11342 18344 
1'1031 19632 4699 8237 5934 
303tı9 37399 20201 21130 21555 

16H J 

5<i20ı 
225861 
24439 
6278 9865 33662 3626 26258 . 296 

18483 
216!i3 
38174 
10064 
27669 
34016 
25500 
27280 
4684 

36307 
13833 

8417 
16815 
32482 
6970 

23033 
35839 
9476 

24019 
674 

26462 

30 Lira kazananlar 
21643 18245 25301 29095 
21938 1380 25985 38557 
242j4 20044 32087 6228 
ıs996 38953 78u4 20525! 
19776 10552 32606 16998 
28218 3660 36797 ı5o74 

32943 3804 38516 3104 
17996 39312 4887 29003 
27750 28707 7250 . 39851 

4715 2685 32816 23085 
19551 27003 18112 24872 37196 

30 1361~ 36892 34725 23651 
7335 f1639 30497 5814 19102 3JJ37 

16512 29027 9989 11026 63001 
28001 22596 39301 3694 35301 
36039 17438 28875 25360 705 
12111 32639 38653 29815 6382 
4438 32982 26718 24369 16760 

278 23387 36029 2888 24682 
678 2976 36625 135 75 1447 

2 ~404 1187 24 o 11 33417 29748 23671 
l 4 7 5 4 8 7 7 3 64 9 

.H246 
36549 
22423 
21036 
10760 2197 

,17002 
16361 
31933 

19176 
12482 
27849 
34965 

18077 
12805 
30295 

5196 
25075 

1261 31366 
16929 

4467 2961 
6302 13682 

34187 
23246 

4378 7044 19605 

6114 1 •184J5 12923 532 
10611 33923 26665 11 254 7070 8212 

• 16617 19973 38650 10968 5780 184313 1' 13946 38581 27636 8020 18133 15851 
29875 4433 39245 8233 3606 

39157 21151 36394 20405 21792 20120 17211 33908 39689 1228 
14525 1904 18463 4149 24832 27021 23371 20368 9156 16804 
26259 34691 3467 3542 I 26526 30821) 34809 3209G 14882 35347 
15887 32220 8472 16642 18558 28177 5697 10755 25686 15948 ............................................................... 

Bir müddeiumumi muavinine 1 764 11673 38634 11547 ı Ao21 
. 25647 22337 524 6210 36f)IJ 

işten el çektirildi 11013 4a22 141 20484 E6n 
Bir tiyatroda sahnedeki artistlere 13109 19507 26304 6783 36744 

sarkıntılık ve tecavüzde bulunan iki ............................ İii;"""""" .................... .. 
şahıs hakkında tahkikat yapmak iste-

Hasekl Hastanesine vermiJJ olduğumuz 
yen zctbıta memurlarını vazife '-'ap-

J Röntken filmlerine aid mazbata zayi eJllmiş 
maktan menettiği anlaşılan Ankara ve blr yenisi alınmış olduğundan hastanenin 
Cumhuriyet müddeiumumi muavinle- 14/8136 tarih ve 33 sayısında mukayyed otan 
rinden Kamil'e adliye vekaletince ış· bu eski mazbatanın hükmü olmadığı illin o
den el çektirilmiş ve hakkında tahki- lunur. 
kata başlanmıştır. Kodak Şirketi İstanbul Şubesi 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet:: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

H•n Tel. 227 40 .. ___ ,,. 
Trabzon Postaları 

Pazar. Sah 12 de Per· 
şembe 16 da "Mevsim
lik dördüncü postalar 
bu haftadan itibaren 
yapılmıyacaktar.,, 

lzmlr sür'at postası 
Cuınarteıi 15 de 

Mersin postaları 
Sah, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumarteai', çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, ıalı, per-

şembe 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per-

ıembe, Cuma 

Bandırma -

8,30 da 

Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
şembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga 

Ayvalık 

- Sah, Cuma J 9 da 

- Salı, Cuma 19 da 

~Salı postası gi
diş ve dönüşte 
Lapseki ve İm-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkı~ günleri yük alınmaz.,, 

( J875) 

cak kadar aklım başıma geldi. 

* 

, ı 

.~/ Biıincikanun 12 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
997 Kilo tönbeki derisi 
289 » » bezi 
621 )) tiftik 

41 » kınntı bez 
57 adet muhtelif eb atta eski muf'Ulba 

Yukarıda cmı ve mikdarlan yaztlı malzeme 30/12/936 tarihine ra.sth -
yan Çartamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallai 
görmek üzere her gün Cibali Fabrikasına ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte % 15 güvenme paralariyle birlikte Kabatafta İnhisarlar Le
vazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satıf komisyonuna müracaat-
ları. «3582» 

Akay İşletmesinden: 
1. - Yalova kaphcalan methaline iki kilometre mesafede asfalt f01e Ü· 

zerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak Elektrik santralı teaiaab kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Eksiltme 30/12/1936 Tarihli Çartaırba günü saat 14.30 da Ka • 
raköyde İdare Merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktH', 

3. - Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kuru,tur. 
4. - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruttur. 
5. - Şartname, k~if ve projeler İdare veznesinden bir lira mubbilin 

de satın alınabilir. 
6. - istekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet bir saat evve

line kadar Encümen Reisliğine makbu7. mukabilinde vermelidirler. (3542) -- - -
Urfa Vilayet Daimi Encümeninden: 

Memleket hastanesi için almacak «1300» lira muhammen bedelli «170u 
kalem ilaç 28/1 l / 936 gününden itibaren yirmi be" gün müddetle açık ek • 
siltmeye konulmu~tur. İhale 22/12/936 Salı günü saat c<14» de yapılacak
tır. isteklilerin müfredat listesini görmek için lstanbul Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Müdürlüğüne, pey sürmek için de % 7,5 depozito akçesile Urfa Vı
layeti Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. «3572» · 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
Vakıf Paralar İdaresi bu kerre yeni esaslara göre tanzim kı

lınmış olan talimatname.sile ikraz işlerini tevzi ederek kagir bina
larla henüz inşaah bitmemiş emlike ve kıymetli arsalara kısa ve 
uzun vadelerle ehven ve müsait şartlarla ödünç para vermeğe 
başladığını sayın müşterilerine ilAn eder. 

Adres: 

Bahçekapı - Dördüncü Vakıf Han, Zemin kat, Cadde No. 70 
"Telefon No.sı 23654,, 

3556 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

1 - 150 adet döküm potası ile 60 dane kapağı kapalı zarf usulile, 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo Çizgi, 1800 adet köte çizgisi ve 543 

;eilo muhtelif puntoda hurufat ve 132 kilo espas, anterlin ve katrat açık ek. 
6İltme ile alınacaktır. 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kağıt ve 2.000 kilo kuttun rema# 
ve 1.200 kilo kırpıntı deri ve 150 adet çimento torbası ve 2500 kilo burci. 
çelik parçaları ve iki adet müstamel çini ve bir adet gaz sobaları pazarlıkla 
satılacaktır. 

4 - Pota ve kapaklan muvakkat teminatı 250 liradır. Eksiltmesi 25/12 
/ 936 saat 14 de. 

5 - Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminata 120 liradll'. 
Eksiltmesi 28/12/936 saat 14 de. 
6 - Diğer eşyanın kısım kısım pazarlıkla arttırmasına 30/IZ/~.sö saat 

l 4 de batlanacak ve teklif ınektuplan eksiltme saatinden bir n.at evvel Mü
düriyete tevdi olunacaktır. 

7 - istekliler ,artnameleri almak nümuneleri ve satdacak Cıfyayı gör • 
mek için 14/12/936 dan itibaren her gün saat 15 de idareye müracaat e-
dilebilir. «3516» 

kaybetmiş olan adama acıdı. ı ler düşündüğüı:~ anlıyor. onun 
- Bütün günde mektupları ancak kaç zamandır Ozkam neden bir 

Akşam saat yedi.. Mualla masası yetiştirebildim. düziye azarladığını ancak şimdi kendi 
başında hala çalışıyor. Bütün gün pos- Sesi sakin ve metindi. kendine izah edebiliyordu. 

Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

taya yetişecek mektuhları yazmakla - Dedik ya, hepsi bahane... O • İlkin karşısındaki kıskanç ad.ama a· 
uğraşmış, elinde ertesi gün için hazır- nun1a beraber çıkmak için lüzumsuz cımıştı; fakat onun halinde o kadar 
lanması lazım gelen tercümeyi yapa • işler icat ederek geç vakte kadar şir • küstah bir meydan okuyuş vardı ki 
mamıştı. Herkes gittikten sonra bu ~ kette kalıyorsunuz. bilaihl'iyar isyan etti: 
nunla uğraşıyor, hiç rahatsız edilme - Ne demek istiyordu bu adam? il Ü» - Ne hakla benim hususiyetime 

Bu aşikar... Yoksa birbirlerile taşmayı yarıda bırakmak istediğini dü- den yalnızca çalışıyordu. dediği de kim? karışıyorsunuz Bay Taylan? Arhda· 
konuşmaktan b11 kadar büyük bir zevk ~ünerek o da soğuk ve uzak tavrını Yaz.ısına o kadar dalmıştı ki, kapı- - Ne söylüyorsunuz Bay Taylan? şıma ister Özkan derim, ister Cevat: 
duyabilirler miydi? Demek Muallanın buldu. nın ağır ağır açıldığını, Ekremin içeriye Kesik, hasta bir kahkaha Ekremin dilersem onunla birlikte sokağa çı • 
neş'esine sebeb de bu sevgi... - Zaten, e;:kiyi unutmuş göriine - girdiğini bile göremedi. boğazını yırttı. Bir adım daha ilerliye· kar, gezmeğe giderim .. dilersem onu 

Bense onu zavallı ve bedbaht sana- rek onunla samimi bir dost gibi ko ~ - Siz hala burada mısınız? rek masaya yaklaştı. evime çağırırım. Bundan size ne olu· 
rak iiziilüyordum. Halbuki ben onu dü- na.şmak nasıl olurdu? O benimle ko- Ne haşin ve korkunç sesti bu ... Mu- - O da aşağıda .. henüz gitmemiş .. yor? Yoksa bu şirketin müdürü oldu· 
7ünür, onun için bir çılgın gibi uvku - nuşur, Bediadan veya her hangi bir alla kalemi elinden bırakarak yerinden seni bekliyor. Şimdi seni evine kadar ğunuz için memurlarınızın hususi ha· 
.mz geceler geçirirken o mes'ud rüya- 1 {leyden bahsederken ben bir diiziiye sıçradı. 1 götürecek .. ne kadar fedakar arkadaş yatlarını da mı kontrol etmek hakkını 
lar içinde uyuyor ve Özkanı düşünü - onda eski Ekremi arıyarak hırpalan - Ekremin yüzü yemyeşil, gözleri 1 bu adam! kendinizde bulmak istiyorsunuz) 
rormuş. mıyor muydum? Daha geçen gi.in, şir- kıpkırmızıydı . Mualla kanının birdenbire beynine - Bana mı ne oluyor) Bana mı ne 

kete aid işleri bana anlatırken ona koş- - Yarınki İçtima için istediğiniz çıktığını duymuştu; fakat bir saniye oluyor? 
Ertesi gün Mualla Ekremin fı:-tmalı rnak: terci.imeyi yapıyorum efendim. içinde soğukkanlılığını bularak alay Ek.rem yaklaşmış, l'fluallanın ta ya• 

günlerine mahsus yüzünü takındığını, - Ekrem! - Hep bahane .. he!Jsİ bahane ... Bü- , eden durgun, çok durgun bir sesle ce- nına gelmişti. Genç kız kendisine ha· 
kendisine bakmadan söz söylediğini, Diyerek onun ellerine sarılmak ih - tün günde ne yaptınız~ vap verdi: kan bu çılgın erkek gözlerinden kaç .. 
kaşları çatık, durmadan odasında do- tiyacını duyduğum için kendime ne ka- !\.foalla hayretle dönmüştü. Bu söz- - Özkandan mı bahsediyorsunuz? mak için bir adım gerilemek istedi; fa· 
taştığını görünce şaşırmıştı. dar azab vermiştim! !eri söyliyen adam, her zamanki na - - Evet Özkandan ... Ben Bay Tay- kat bir saniye içinde elleri demirden 

- Nesi var? Acaba bir şeye mi sı- Hayır, hayır, onunla benim aramda zik ve terbiyeli patron muydu? Aksi lan, o sadece Özkan belki de yalnızken bir çift kelepçe ile sıkışmıştı. Artık 
kıldı? Bir hastası mı var? bir dostluk, tasavvur edilemiyecek ka- bir cevap vermek için ağzını açacağı ona daha yakın olmak için «Cevat» hareket edemiyor, nefes alamıyordu. 
Akşama kadar beynini yorara~ :ıep 1 dar a~ır ve dayanılmaz bir işkence o- sırada onun yüzüne bakmı~tı. Öyle bile diyorsun .. o da seni «Mualla» di- - Ellerimi bırakınız .. bırakınız di• 

bunu diişündü; fakat ~onra gü11ler l lurdu. kendinden geçm.is, ~ldırmıs bir hali ye çağırıyor değil mi? yorum ... Şimdi bağıracağım, odacılar 
gecti~i halde onun değişmediğini g(, • Böylesi daha iyi . .. Bir daha da ar· vardı ki bilaihtiy~r · bu has~a ve ne Genç kız sapsarı olmuştu. Ekremin gelecek, ikimiz de rezil olacağız. 
rünce, aralarında başlıyan nornıal an- tık buna benzer bir tecrübe yapmıya • söylediğini bilmiyecek kadar iradesini ne demek istediğini, nasıl iğrenç şey • (Arkası var) 



12 Birincikimun 

ıHarp 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve göğüı 
haıtalıklarile aesi kısılanlara tifai te
sirleri çoktur. 30 K. Hasan deposu 
latanbul, Ankara, Beyoğlu, Betiktat, 
Eakitehir. 

SON POSTA 

2 -Yavaş yavaş matbuat bizim ka
rargahı umuminin de elinden çıkarak 
Alman büyük karargahının nüfuzu al
tına girmeğe doğru da gidiyordu. Hat· 
ta «giriyotdu» cleğ'il, gSrmişti. 

\ .(Arkası yar). 

Sayfa 13 

f ıte uykusuzluktan kıvranan ılnlrliferln bit mu tükenmn c1lleklerl • • •• 
istenilen salih gelmez, her gün artan sinirlilikten gittikçe kuvvet ualır, 
ertesi gün insan yorgun argın, hiç bir 5c:y yapamamak ~ılsfzli~lc kalkar, 

8romural ·Knon. 
bu fdakettcn kurtulmak için kullanılacak naçtır. Asla uran voldur. stnir
lerl pb4tım ve sAkln ve silim bir uyku davet cdc:r. 

10 ve to kompr'lmeyl lıavl ıifp
terde ccunelerde reçele ile aaııtır. 

KnoU A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları. ludwigshafen stRhfrL 

--·--- --·----------------

~A'a~~ 9 fi\\ f:\rl SAATLARINI TE8C .İH 
AYA~ LI u ~ U\:J - EDINlZ 



14 Sayfa SON POSTA . Birincikinun ~ ~ 

"Son Posta ,, nın tefrikası : 58 

'41<LIK lJLKf fİNDE 
IJitı TOUK ZARiTi 

iKiNCi Kl&IM A. R. Yazan: llugh Austin İngilizceden çeviren: Haınun Uıaklıgil 

Rasputin 13 yaşında bir kıza taarruz ettiği için Başvekilin 
odasına çağnldığı zaman gözlerini açmış Başvekili 
ipnotize etmişti o sırada zavallı Başvekil kendisini 

güçlükle toparlamış "Aziz peder sizinle başka 
zaman konuşalım demişti,. 

Polis çavuşu delikanlının tevkif 
edilmek üzere olduğunu sandı 

Hendriksin ka ti ·· " · · h t k .. ·d .,, . - Hayır .. bunu, Hk defa sizden işi-ıdiz çökecek; 0elki de onun o iğrenç naa ne gore amırı a a etme uzere ı İ, onu durdurnıaı 
tıyorum. tırnaklı ellerine sarılıp öpüverecekti... karar verdi, fakat Kent söylemeye başlamışb. 

- Rivayete nazaran bir insan, ne Zavallı başvekil, kendini güçlükle to-
kadar çirkin olu::şa olsun, eğer onda, pa'rt-dmış .. «Aziz peder!.. Rica ederim, .. Mö!yÖ Nonnan Lang bir kaç saniye/ tı. Şimdi hepsi de saatin geldiğini an - ti de • maddeten - yapmış olabilİ~ 
cinsi cazibe denilen bu kuvvet mevcud derhal beni yalnız bırakınız. Sizinle, ıçın v genç .~1~.m oturma\ta olduğu lamışlardı. · Son ikisini yapması için sebeb "it~ 
ise, m.ıhiunde müthiş hir cazibe yara- bir başka zaman konuşalım.)> demek koltugun .~nu~d.e durmu\'tu. Fakat Madam Arnold bir ok gibi fırlamı- vardı, fakat birinci cinayeti ya.ptP_.ı 
tırmış... Ve gene rivayete nazaran; mecbur~yetini Wissetmişti •.. lşte az;. genç kız gozlerını kaldırıp bakmamış- ya müheyya bir halde, koltuğa büzül· çin ortada mantıki hiç bir delil oldl' 
Rasputin denilen bu herifte de, cinsi zım: şu misal de bize gösteriyor ki; ~· Norma~ da. hiç bir şey söylememiş- müştü. SS.bit bir nazarla polis memur- dığından kurtuluyordu. 
cazibenin CD kuvvetli bir kaynağı var- Rasputinin marif.cti, yalnız kadınları tı. Zaten hıç k.tmse bir şey söylememiş- larına bakıyordu. * 
mış ... Onun için, onun muhitine gi - ve zayıf ruhlu insanlaTı teshir etmek. • ti, yalnız doktor müstesna olarak. Hendriks gene düşündü: Bu ıhare'ketsiz1Sahne ancak on !Soif 
tenler, bir. daha ondan ayrılamazlar • ten ibaret değildir. En kuvvetli seciye- .... M.aama~'h 0 da bir iki kelimeyi mü- - Bu kadın, kocası öldürüldÜğü za• sürmüştü. T eğmcn Kent yür~ 
mış. ye malı"k olanlar bile, onun önünde teakıb !erı_nden 1talkarak hole çıkmı~ man genç kı7Jn yanındaydı, kocasının haşladı. Merrit aksırdı ve ~oç kJZ 

61 

- Ya, .gözlerindeki ipnotize kuv - tam bir mağlUbiyet hissetmişler .. dai· tı. Vazıyeti 0 da anlıyordu. katili olması mümk.ün değildir. O hal- ladı ki, babasının atili şimdi yal\~ 
veti .• ondan da bahsetmiştiniz. ma birer adım geri çekitmişlerdir. Hat- k * de? da bulunan üç kifiden biridir. 

- O da ba~a .. tnbiatin tamamile ttı, bunun içindir ki, onun kanma su • Artı güneş alçnlmıştı. Kehribarla· Mösyö Merr~t çok sakin görünü - t 
müstesna yarattıaı bu mah1ukta, o .da sayan düşmanları, ciddi bir liekilde ta• şan ziyası odaya tatlı bir ışık veriyor· yordu. Bumu kızardıkca kızannıttı, ~~. ~üddet zadr~nda ~~e?ddrjkJ 
baıfku .. büsbütün başka, ilahi bir kud· erruz edebilmek için, onun hakiki cep- clu. . kendrsini çidcin mi çirkin gösteriyor• ne uşunmeye a mıştı, ı~ın en: 

ret .. Bakın. Tam sırasında aklıma hesin.i kerfedemcmişlerdir. Genç kız, ışıkları alnında, ynnakları- du. - Delikanlı ilk cinayetj milllıl 
geldi. Size, ıbunun da bir misalini an • _ 31·.,..ce 

011
un hakı'k"ı cephesı' ııe .. nın üzerinde hissediyor, hazan da ih- H ran ıbila1hara :vapmayı tasarledıi1' ~ , ] · endriks birdenbire hatırladı ki, ilk ~ "' 

latayım... Geçen sene\erin, birinde. dir?.. tiyatıa göz erıni kaldırarak odaya, o • suç için pe>lisi ~aşırtmak hedefile ,. 
d ha ;Jc.e • d k ba <:inayete kurban giden sarışın Madam T ...s 

Rasputinin büyük bir rezaleti, Mos - _ Gı:ıyet kı•a •.• Halkın fi·L-ı'nı·. ta· anın re tsız uran sa inlerine • M k yesiz, oebebsiz olarak yapmıf olP"' 
" KI k d errit ocasınm çirkinliği ile müte • 

kovanın bütün kibar alemini altüst et- hiatın fevkindeki kuvvetle.ıı'n aleyhine ıyor u. d 1 sın} deyip duruyordu. 
B. al k ··zı h ma iyen a ay edip duruyordu ve işte o 

mişti. Henüz on fo-. yaşlarında kadar revirmek .. bu hc:o'fı'n de herkes oı"bı" "'- ır ar ı go erinin önünden iç si- l 1 :s :w • ...- ı· k · · da ö dürü müştü, ona meftun olan iki 
genç ve güzel bir kız, bu canavar ruh- lelade bir insan oldugwunu i!bat et • ınme ıstemıyen feci sahneyi kov • 

b . k' k' · b k l yabancı erkek de öldürülmfüıtü. Dogw .. 
lu herifin saihoşluguw esnasında feci bir k muş, çayır ıç 1 ma ınesınin ir o T --==--""" me · ah b . rusu ibu nıükemmel hir intikamdı. 
taarruza uğramış, vücudi.inün muhte- - Ooo ı.. Arılattığınıza göre, buna n zı gi i mütemadiyen vuran sesini .-••••••-•••••_,-

(Arkası~ 
n:;ı:ı ~·,......._ 

lif yerlerinden şakır şakır kanlar aka. kim cesaret edebilir}.. dinlemiye çalışmıştı. Fakat, fakat maddeden mümkün o· + SO• Poıta • 
rak hastaneye na'ldedilmişti... O za- _ işte, meselenin mühim noktası, Bu evin bahçesinde bitip tükenmek lamazdı. Zira cinayetin yapıldığı sıra• --------------
man başvekalet makamını, ço.1t kuv _ bu.ı:ada ... Kilise, bu herife peygamber bilmiyen ne çok çayır vardı? Kim bilir da Mösyö Merrit aşağı aalonda bulu • İstanbul Gelir ve Para 
vedi bir seciye e ahlaka malik olan nazarile bakıyor; her kilisede, onun belki de çayır pek fazla değildi, bahçı- nuyordu, mütemadiyen aksırıp dur .. B O R S A S 1 
(S,tobypin) işgal etmekte idi. namına mumlar yakılıyor .. Çar ve Ça- van sırf unutmak için makineyi işletip muştu ve üst kata Pa.tton'dan sonra 

Bu vak' adan çok müteessir olan baş - riçe oriu (Romanof Tacı) nın bir hami duruyordu. çıkmıştı. 
\ekil, izahat almak İçin Rasputini res- '~halaskarı tanıyor .. tabiidir ki, halk Madmaul Patton bir ısralık g yet Hendr'ks nihayet Mösyö Norman 
men makamına davet etmişti ... Ras- ve asilzadeler de ona bir ilah aibi tapı• ~azih ve kuvvetli olarak hissetti ki, bir Lang'a baktı. Delikanlı. her üç cine.ye• 
putin, bu davete icabet etmiş·. hiç bir ..,,.... .. y bö"yl _ı_ b'"t"' d b adam dı~cndan içeriye girmek Ü?erey-

J~· e.. eccw: u un mey an, u d' ·----------·-----· 
ar ve bica'b d:ıy:madan. pervasızca bas- koca serıseriye kalıyor. ı. IRA D~O 
Vt:'kilin odasına !?İrmi~ti... Rasputi'n A .-L'L. fi t B Gözlerini kaldırdı. Güneşin mail l• M 11-,, [) o _ " - man yaraıı:;101 •• ne ga e . . • u, kl U u 
kapıdan .girer girmez, başvekil öfke ile adeta bir fada. şı arı balkonun büyük kapısından İ· 
yerinden kalkmıştı. Ona en acı sözleri _ Ona ne ~üphe} çeriye girerek salonu aydınlatıyordu. •-----------~---
söylemiye hazırlanmı~tı. Fakat.Ras • p k..'1... . • ..B"tii" b llti aalonu yekdiğerinden ayuan kapı- Bugünkü Program 

T - e a a, azızım... u n a me -
put.in, odanın tam ortasında dimdik seleyi bir tek kurşunla, bir tek brçak nın eş~ği üzerinde dört kişi vardı. Ha· 

durmuş, bir şeyler mmldanmıya ve darbesile halletmek mümkün değil reketsız duıuyorfardı. 
gözferini ok gibi onun gözlerine sap • · ~ Ma.dmazel Patton hissetti ki, polis mı .. t - . •. .. k .. d' O - .. ötıe neşriyatı : 
lamıya başlamı~tı. Ba"'vcl:ilin bizzat - Haaaa .. !iz bana bu suali evvelce egmenı yurume uzercy 1

• cagm o-T .. d lan l ba d ~ . 12.so: Pl~a TOJ't mu.sikW. 12.50: Hııva-
anlat ığına göre zavallı adamcağız, -vu bir daha sonnu.ştwıuz. Size o zaman nun e top mış 0 an gru ogru ı- &s. 1Ul5: Plftkla ııam müzik. 13.25: Muhto-

12 Birmcikaııun 1936 

H-12 - 19S6 

Türk Devlet Bor~Jarı 
Llra 

% '1,5 T. B. ı 22, 1:.ıs~ % s Hazine B. oO·~ 
~ 7,6 T. B. II 21,SS Dahil! 1stikraz99ı 
% 'l,5 T. B. m 21,25 

Devlet DemiryoUarı Bor~-' 
Llra ; 

Ergani 91.00 l\ .Anıı.dolu ıvel141· V 
Sivas Erturum 95,0C> AnadOlu .M 4" 

Sosyeteler Eshamı ~ 
Lira ; 

ts. B. Mü. sı.oo tsı. '11ramv&J al·~ 
:ıı :ıı HA. 1.Q,00 BomontJ. ~ p 
:ıı • Name 10,()0 Terkos 14' 

Merkez B . .D. 90,00 A. Çimento 1S·~ anda karşısındaki bu sapsarı mahluk- baştan savma bir cevab vermiştim. Fa• lerliyece..ltti. Madmaz.el Pattan anladı Ut pllk neşuva.tı. 
tan, bir çiban gibi nefret ve istikrah kat fimdi, başka türlü cevah verece • ki, neticenin -qurma saati artık gelmii· Alqam ne'iuyatı : 
duyuyordu. Fakat; ne bu nefret ve is- ğim ... Azizim! .. Asırlardanberi Carlı· ti, gözlermi kaldırarak polisi, mahke· 18.30: Şehir Tiyatrosu komedi t.ısmı tara- ----- çEKL-1<.,"'R ___ __ 
tikrahını onun yüzüne çarpmıya; ve ğın zulüm ve .istibdadı altında inUyen meyi, jüriyi, kül rengi duvarlı ha.pis - tından bir temsil. 19 30: Tasarruf Hnftnsı .Kra. L. ır. ıı.. ~ 
ne de ona bil' şey sormıya muktedir 

0
_ Rus milleti arasında, çok kahraman haneyi ve elckt::ik -sandalyesini temsil munasebetlle konferans. 20: Türk musiki he· İs!ıerlln 1'6l6,25 il Dolar o, 

ı d B k l 
eden bu adama bir defa daha baktı. yeti. "20.3U: Mlinlr Nureddin ve arkadnşlan u 1' arnıyor u. ·. aşve i , gözlerinde mÜt· yeti~cımi~tir. Krrba,.., daya:k, zindan, Si- F. Frıı.ngı 17,06 Liret ' :r Y ~ O k 1-1 be 1 1 tarafından Tilrk musikisi ve halk şnrkilan. -----·--------

hiş bir mağlubiyet: kalbinde acı bir ne- birya. daraga-cı, kurcıun, satır; bunların nun şa aıt. arı yaz aşmış 0 ma .. N ... ~T 
Y kab!1 1 ··t bak' · · 21: Orkestra. 22: Ajans Ye borsa ha.berlerl. tuU. 

damet hissetmişti. Az. kalsın, orada, hic biri Rus miUeti arasındaki kahra - sına mu u 8tlÇ arının mu e ısı sı· 22.30: Pllikla sololar. 'KJ1, ~ 
resmi mı:kamında, Lu herifin önünde ~n::% 'hislerini öldürememişt.ir ... Ko- yah Te parlak kalmıştı. Açı'k 'Ve rnüp • BUKREŞ 20 F. Frangı '116,00 1 u .. r'.c sfı i 
........... --·- · --·- .,.,,.,_ ca Rus ülkesinde, hamiyetli i.nsanların hem nazarları ocağın önünde oturan .. 16.15: Askeri ba.Ddo. 1'1.10: Operet ;plft.klan. 1 Dolar 1'6,SO 20 Drahınl 1"; 

Bir Doktorun 
Giinlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 
Sarılık 

Bu hafta içinde sekiz, on 1kl yaşlar ara
sında üç dört çocukta sarılık hastalığı 

gördıim. Haklkrıten bu hastalık ba.zan 
böyle pek ıayıf salgınlar yapıyor. Sarı -

başına her gün ölüm yıldırımları ya • laTın üzerinde dikili duruyordu. 17.30: :Melodiler. 18.40: Şarlolar. il.9.20: ffiltl.! ı isteflln '6W,OO 20 IJeva ~ 
~ k . ı· b' . t' ··&•t • Genç kız polis teğmeninin arkaıın - orkestra. 2045• Dans nliı.kları. 23' Orkestra. 20 Liret 125,00 20 Ley 

1
/ gar en, gız ı. ır cemıye ın mu ı aza- . · · ..., · ____.,, 

l d (K k f) 'smm' dek' .. f da üniformalı iki pol11 memuru gör ,. BUDAPE6TE 
arın an ara oza ı ı mu • 
•t b' (Çar) - . t-1.. dü. Güneş uniformalarının bakır düğ- 17: Muht.ellf havalar. 17.SO: Stratıs·dan Borsa Dışında "" ~ 

rı ır g .. nç, ın uzerıne uoanca L K. ""~ 
·ı h'. et -t.t k' · t' melerini parbtıyordu. Neredeyse, şim- parçalar. 18.15: Macar halk prloları (Çigan • '""-" ı e ucum m'ii'A en çe ınmemış ır.. __ L .:ı._ L b d Kredi Poruılye Müba:dll Botı. ..,.,._., 
sor.ra; 1877 de, (Vera 5assoliç) ismiıı- di, brr saniycoc:n cıc: Kısa ir mü det orkestrası). 20.10: VJ.yanadan nakil. 22.35: o:' 

d 
~ k . .. h l k için& amirlerinin arkasmd.an yürüye .. Orkestra. 23.30: Dans ha.val!U'l. 1880 ı;enesi OO;OO o:ı,yrı,. JJ rııtJ 

e oı: genç ız. sıyası: ma pas ara ar- • PRAG :ıvos • lOS,00 Altm d 

ul.. _:ı:_ ı _ · d cekferdi. şı z um ve vanşetıe muamele e en 19.15: Bra.t.ısıav'da.n nakil. 20: Orke;tra. 1911 11> 

pOlis müdüri.~ü. bir kurşunla yere ser· Polis teğmeninin sağında duran a• 22.15: Plfık ne§?lyatl. 22.30: Dans muslkisl. ••••u•ı•ılılı•••-~ 
97 ,oo Metlcllye 

miştir •.. Hiç şüphesiz ki, günün b!rin- dam dört köşe çeneli bir adamdı, yü .. ViYANA 
lık. safra yollarının şiddetli bir nezlesl 
dir, ve yahut tabiri marufile iltihabıdır. de sıra (Rasputin) e de gelecektir... z.ü tex içindeydi, gözlerini de genç kı· 17: Plllt neşriyatı. 18.20: Hıılk şarlt\ları. Nöbelci 
Fakat bu iltihabı nezıevidir. Safra yol _ Amma, ne zaman? .• işte onut hadisat za dikmişti. İkisinin bakışları karşı .. 19.10: Kuartet. 20.10: Orkestra. 22.50: Beet- Eczaneler ,,1 
laıına. barsaklardaki kol ba~il mikrob - tayin edecektir. lastı, polisinki anlamadan, he.yır bul • hoven'den pa.rçalar. 

23.ıo: Viyana muslklsl. 

E b h "d' ~n ara..tırıp duruyordu. VARŞOVA 
lıırı dahil olur ve l•a..talıktan .sonra saf-
nı. yolunu tıkar. 
Yol tıcnmca safta banaltlara do'1Wfür, 
kana karışır ve idrarla d~n çıkar. Id -
rorın rengi tıpkı koyu çay rengindedir 

- .. u a ısat...... 'f' 0r~ tr 17 ş kıl 2 i 
H d 

'k 'ncl a- .. ... d 16.15: ... es a. : ar ar. 1: v yoton 
Morauof, birdenbire Cemilin sözü • en rı s iç~ en uşunuyor u: havalan. 21.so: Hafif musiki. 22.30: Dans ba-

nü kesti: - Bu genç kız aarışın kadının kame- vaları. 
- Mii>ahasemizi; bir hayli döndür- riyeye gittiğini bilemezdi, bilinesi y a r 1 • il ı p r 0 ı r a a 

dük, dolaştırdık. işte şimdi. tam bı • mümkün değildi. Birinci cinayette ala- ıs Blrlnclklinun 1936 
Buna mukabU &> fra barsal;:lara aktıCı t- d , lk' · · 1 raktığımız yere geldik ... Size; hadisat, ka ar oıamaz. \ncı cınayete ge ince, tS~ANBUL 
ç.in abdest beyaz, Meta köpeıt pisliği ren- 1d en tabi" ~ide aeyrini takib ediyor, şi!':man adam öldürü üğü zaman genç Öil• aqdyatı: 
ginded1r. Ha.stnyn. sıkıntı verir, az çok ıı- T teş yapar, bulanti ve kay husule r,elır. derken, Çarlı- n da en kısa yoldan u- kız onun eşinin yanındaydı, onu da öl- 12,30: PlAkl& Türk musllcb1, 12,50: Hava. 
sarılık pekaift ı:ablU teruı..vidlr. vnsntı o- çuruma sürüklendiğini söylemiştim ..• dürm~ olamaz. Üçüncü cinayete ı:e- dls, 13.()5: PlA.kl& hafif müı1k. lS.25: Muh-
la.rak iki hafta. zarfında ı~ır. Artık, uçurum görünüyor, Çarlık da lince babasını öldürmüş olması hatıra telif plAk nqriyatı. 
Yoğurt, süt ho.,af hapı. ihlftmur, llıno- onıııı kenarına yaklaşıyor. gelemez. Sonra bütün bunları bir ke- Akşam neşriyatı: 

rak 1 ldü d 
18.30: PJ.fı.kla dans musik1Bl, 19.30: Konfe-

- Pekala .. bu sukut, ne -kilde o- nara bı · a ım, ö "r üğü insanların mı.ta gibi şeylerle hasta bes.enlr, her gün 

Söğuk ihtifan yapılır. Maden sulan ve 
bazı lr.ısusl snfraı dökücü Uiiçlar tedavi -
nln esasını teşkil Pder. 

{ * ) llu not lan ~t'~İp t~klayınız, ya • 

1 

but bir albüme yapqbnp kollebi,-Dll 
yapmı:ı:. Sıkmb :tamanınızda hu nodu 
bir doktor aibi imdadııma YetİfeLİlir. 

r- rans: Tasarruf ve yeril malı haftası mılna-
lacak L burunlarını neden kesecekti~ Hayır bu sebetlle, Orman Mektebi Muallitni Bay Tev-

- Tıp1tı, Raeputinin dediği gibi ... ihtimal doğru değildir. flk Ali tarafından. 20: Belma ve arkadaş~ıı.rı 
Onun öli.imü, bir anda Çarlığı da o dibi Hcndrilcs genç kızm nazarlarını tft.. tara.tından . TÜI'k muslklsl ve hı1lk çarkılerı. 
görünmiyen uçuruma yuvarlıyacak... kih etti. 20.ae: Müzeyyen ve arkadaflan taratıntlan 

-De~ek ki Rasputin, öldürüle - Genç kız firiıdi (Madam Arnold) a Tür.it muslldsl ve halk şarkıları . .21: CSo.ııt f1-
cek.~.. bakıyordu, derken gözlerini ondan çe- yan), Orkestra. 22: Ajans ve borsa baberıe-

,(Ar.kaa var). virdi. 0'"1n yanındaki iki adama bak- rl. 22.30: Plakla sololar. 

Bu gece nöbe\cl olan ecıaneıer şartı 
istanbw cılıetintle'ldler: • ,f 
.Aksarayda : (Sanın). Alemdal°dl • ~ 
rı Rnslm). Bamldiyünde : ~Merw>~ 
yazıdda : (Cenıll). Enilnönünde : (ıf ~ 
Haydar). Fenerde : (Vltali). ır.afl·',I_ 
rükte : {Suad). Küçükpn.zarda : ~ · 
Hulüsi). samatya KocamustafaP şe~ 
(Rıd.-an). Şehremininde : (NA.zınd· 
zndebaşında : (İsmail liakkı). 

Beyoğlu clhe\imle'kiler: r!Ji ' 
Ga1atada : • <HüseYtn Hüsnü). JitıS ~ 
de : CB::ırbut). 'Ka.sımpaşada : ~ 
Merkez nablycde : (DcUO. sutı:ı, • -1 
ıŞlşllde : CNarglleciyan). TalcSiınde • 

monciyan). tt': 
Üsküdar - Kadıköy ve .Adalar~ c'f" 
B üyükadada: < Şlno.si). Heybelide· 

1
4e 

naş). Kadıitu:>' eski iskele ıcaddeıil 1C( 
CSotrakl) Kadıköy Yeldeğlrınentndt?Jlf' 
ıer>. ÜSküdnr Afımedlyeı'le: '(AJ1rtlc 
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2: 
a : 
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Mutii• Kunduracı Haçik Ohannleyen Masaaına alt alacakhlar sıra cetveridlr: 

}fo. 
....._: 
ı : 

2: 

•• . 

t. . . 

Alacaklının ismi ve Adresi 

Ömer: Bayazılda Bozdoğa-n kemerinde 
Poyraz oğlu sokak No : 3 de 
Snmer Bank vekili Avukat Hadi 
İbrahim Cevdi : Şişli Bulgar çarşusu 
Mermer Apartımım No: 1 de 

Holımda Bankası vekili tsak Sakes 
ve Barakas. 
Iskonto ve Ticaret Kollbk lif Şirketi 
vekili lsak Sages ve Barakoz 
Ziraat Bankası vekili Avukat Şeref 

latanbul 1 inci lfW Memurluğundan! 

Talep 
olunıı• 

00 Ou 
1766 35 

2700 00 

5732 92 

100 00 
614 25 

Kabul 
olunan 

15 00 
1766 35 

150 ()() 

5702 43 

100 00 
614 25 

160973 52 8348 03 

Sıra 

1 
6 

1 

6 

6 
i 

Red 
olunnn 

45 00 
o 00 

80 49 

o o 
o o 

Re 1 sebPpl"rİ 

Mnstenidalı olıırndığından 

o 

Bundan elli ~· rası kira kar
şılığı v~ 2500 Lirası mllrıa
..... ıı bnıunııı ıı sı mllflisin 
<tcrtennde yazW. olmamusı 
ıhaseoile reddediimiştir. 

MUstenidatı ol adığından. 

o 
o 

Munıs Haı,1k Ohannisyan masasına altı alacaklı müracaat etmiş ve cem·aıı \10,973 lira (52) kuruş kayıt ve kabul talebinde b~
'-ııznuştur. Yapılan tetklknt neticesinde bundan (8348) lira (3) kuruş kabul edilmiş ve {2625) lira (49) kuruş reddedllmişt.1r. Kabul 

al\ınan miktıı.nn sıraları ile reddolunar..lann red sebepleri her birinin hizalarına Kaydolunmuştur. Alacaklanndan redde~ mlk

'-r lçln ilan tıı.rlhlnden 1tib:ıren {5) gfın zarfında 'aava açmak kabildir. İkinci alacaklılar toplanması 5/ 1/ 937 salı günü saat 11 de 

laııUacağından o.ıacaklılann o gün ve ı>aatte Yeni postane binasında birinci kattaki d:ı trede hazır bulunmaları Uan olunur. ,_ . 

Sis~Lcı: 
~""· •fLr. 

..,t, ...... 3._r, 
• 

Sayfa 15 

~emington

• 

Asri hayatta; oır y..ızı makınası yazıba.ıeJe o!uugJ kadar ev 
için de elzemdir. R E M 1 N G T O N 

size portatıf makinelerinin emsalsiz modellerini takdim eder. 
~-· Türkiye vekili umumisi : S1DNEY NOWILL ve ŞÜREKASI 4...,,.,...~ 

f._ ____ ı_st_a_nhul Belediye:,. ilanları 
' 

1 
1 numaradan 250 numaraya kadar 11/Kinunuevvel/1936 Cuma 

251 » 400 » » 12/Kinunuevvel/1936 Cumv esi 
401 » >> » 14/Kinunuevvel/1936 Pazartesi 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Kinunuevvel 1936 •ç ay· 
lık ~lan yu' ında yazılı gÜnlerde aylık cüzdanlanndaki tediye sı .· sa • 
yılanna göre Zinult Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin m~. aca· 
atları ilan olunur. (B.) (3532) ---- - - -----------·---~- - -

# ••BAYRAMDA YALNIZ~ 
K 1Z1 L AY gazetesi çıkacaktı • 

Jırıııltırıııızı bu gttzeıeye vermeniz hem kendinize me.ıraat ve hem de 
l • Z l L A Y '" vardım ol1raktır. 

Fiyatı soıı ta fada santi.mi 40, iç sayfalarda 30, 
dörc. üncü sayfada 100 kuruştur. 

MUracaat yerleri : Postahane karşısında K 1 Z 1 L A Y satış bar •su 
Telefon : 22653 

Ankara caddesinde Vakit Yurdu VAKİT PROPAGANDA SERVİSi 
Telefon : 24370 

· --------~=--~-~~----------~~-~--,-~~- -----
Urfa Belediye Reisliğinden : 
Dokuzı,i.n Dörtyüz elli lira muhammen bedeli ke~illi eski Bflerliye 

Dairesinin tadilen Gazino haline ifrağı ve önündeki c.ükkinları ı yık· 
tınlarak asri bir şekilde yeniden yaptırılması bugünden itibaren 
Yirmi Gün müddetlı! açık eksi.tmeye konmuştur. Taliplerin °o 7,50 
dipozito akçesile U,fa Beleciiyesine müracaat etmeleri ilin el ·nur. 

"34G .. " 
-

1937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük PJyango -u 

BÜYÜK IKRAMİYE~İ 
(500.QQO) Lirac!ır . 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 6U.GOO 

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Lir hk 
ikramiyelerle ( 400.000 ve ıoo.o a ) 
Liralık iki adet mtlkilat vareır. 

Keşide 1'db8fl Gecesi yapdacak~ir. 
ıueuer : ( 2,5), (5) ve ( ıo) Lira ır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız ... 

-------------------------------------------------1 ' EmlAk ve Eytam Bankası lla 1Jar1 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

SATILIK EV.: 
Esas No. aı 

c. 21 

Mevkii ve Nev'i 

Bakırköyünde Cevizlikte l-.an.am soka0ında 
eski 56 yeni 66 No. h Bahçeli Ev. 
(üzerindeki No. 5 • ) 

Depozito 

L. .. 60 

Yukarıda tafsilib yazılı Ev peşin para ile satılmak lizere açık 

1 
arttırmağa konulmuştur. İhale '.! 1. Birinci K~.nun. l 9Jo tarihine h.~adüf 

1 eden Pazartesi ğünü saat 10 ca yapılacaktı~· • i T alipleıin pbemize relmeleri. (430) 
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, 

HASAN ACI BADEM YAGI KREMi .ve HASAN GECE KREMi iLE 

ÇiH~ri ve sivi·ıceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Dünya.da mevcut kremlerin en nefisleri, en slhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. ihtiyarları gençleftirir ve gençleri güzelleftirİr. 

İnsana ebedi bir taravet veren Ha"San acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türki
yed.e yapılıp ta Avrupa etiketi yapuıbrılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtrıyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: AN KARA, E.SK1ŞEH1R, JIBŞIKT ~, BEYOGLU ve İSTANBUL MERKEZi 

;•rw H 

A 
a ı,y i!W?W! • '. 

M 
.---- DİŞ MACUNU -------

-• 
1 E • 

-EN MAKBUL iKRAM VE HEDiYEDiR 

Elbise ve gömlek gibi sık sık değiştirmeğe 
Senelerdenberi tecrübe edilmiş cihanşümul bir 

gelmez. 
markaJI 

1 
tercih etmek sthhi menfaatiniz icabıdır. 

Bu meziyeti ancak : __ ..,,_, 

R 
Diş macununda bulabilir 

ve ağzınızın sıhhatini 

onunla temin 

edersiniz 1 

Dişleri parlabr , dit etlerini 

temizler ve kuvvetlendirir, ağız· 

daki mikroplan imha eder. 

Günde iki defa fırçalamağı 

ihmal e~,m~yiıµz ! 

o 

BAVRAM Münasebetile 
Hazırladığımız ~rkek ve 

• 
1 

ÇiLEK 1 1 PORTAKAL 
ABUDDDD K A V 1 S 1 _ MUZ 
V 1 Ş N E '--v-.-s-. -v-. -s-. -v-. -s.-.... B E O EN Dl K 

za 

1 

·' 
Çocuklara mahsus 

ELBiSELER, PALTOLAR, GÖMLEKLER, KRA .. 
VATLAR, PİJAMALAR, ÇORAPLAR, ŞAPKA
LAR, EL ÇANTALARI, F ANELALAR, TRİKO
TAJ EŞYASI vesairenin en zengin ve müntehab 
çeşitlerini pek el verişli 'fiatlarla muhterem miişte-
rilerimize takdim etmekte:yiz. 

M 
A 
y BU BAYRAM -.. 

Hakiki Fransız 

ile neşenizi bir 

İnhisar 
ket daha arttırabilirsiniz 1 

mağazalarında 

Perakende şişesi 5 Lira 
HEiDSiECK ET Co. MO -OPOLE 

Markasını arayınız. 

B ANZOPiRiN_- kaı~leri HER vrnoE 40KuRu .~ 
NEFES BORUL.4RıNı TEMİZLER. 8t.LCC."1 SÖKTÜRÜR.Ö~siiı.üC.ü 11~t-1EN G:DEPir 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 
F- H 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre hir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : ı - 400 kuruş 

• : 1 - 250 • 

• : 3 - 200 • 

• : ' - 100 • 
Diğer yerler : - 60 • 
Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

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

.... ~·--------------------~ -•11·t•"ll l .... ~ ... ,,..,.q, ... ,,. .• ..--..... ...... .. ''"' .. , •• ....__. ......... . 

&on Posta Matbaa .. 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ' 

&AHIPLERb ( A. Ekrem UŞAKLIOlL 
S. Raali» EMEÇ 

MAYER 
Beyoğlu, istiklal caddesi 

E 
~ 

BÜTÜN DÜNYA 
p K 
hraş bıçaklarını kullanıyor. 

S ı Z da alınız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

GOMENTAL 
Nezle ilacı 

Nezleyi ·oripi 
derhal geçirir. 1 Her eczanede arayınız. 

c .~ 

Satılık ev 
Kızıltoprak İstasyonuna iki dakika 

meSafede Şahin Kahya sokağında On 
m maralı üç odab ev acele satılıktır: 
Talihlerin Nafia Fen mektebinde Bay 
Arif'e müracaatları. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye müteha11111 

Pazardan maada bergQn 8 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 223!U 
Tel. Kandilli SS - Beylerbeyi ~ 

lemfrt ~ yaijl•"mayı mlft •.d•" 
1ı11 hı1l"ıltehniıı gençllll ......... 

Vahnı:ı: 

f .J. ROUSSEL de satoht• 

. ISTANBUL Tunel lhyıtıuıı Mt ..... 

ı~ N umerolu kalalog.-Jll 
ısıerınıı:, bedawa Gôt1dırlllr·_.-

' 

' 

l 
l. 

• c: 
.... 

.... 

'. 


