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smet .lnönünün dünkü nutku 
,, y . 

enı Suriye 
hevesine 

Devletinin Türk illerini 
etmek asla muvafakat t w. ' e meyecegız. ,, 
Yeni İngiltere Kralı altıncı "Antakya - İskenderunda 

J . du·· n tahta kt evveli emniyet ted~irleri 
or J çı 1 alınmasını istiyoruz ! " 

f\ralın ilk işi bütün Ünvanlarını bırakan "Sinirler okadar gergin olmuştur ki 
agw a beyisini Dük yapmak oldu ansı:ın ı:ukubu~acak hadiseler, arzu 

. edılmıgen akısler ve çok sıkıntılı 
takı Kral Edvard evvelki gece sabaha karşı Londradan ayrıldı, • tl h l t · b ·z· 
'-fJusturgaga gidiyor, Nisandan evvel MadamSimpsonla buluşmıgacalı vazıge er usu e ge ıre ı ır.,, 

Başvekil memleketin mali, 
ikbsadi ve sınai vaziyetini 

de anlatb 
Ankara, 12 (A.A) - Artırma ve 

Yerli Malı haftasının yed'i.nci yıldönü
münü Başvekil İsmet İnönü bugün An
kara Halkevıinde söylediği şu nutukla 
açmıştır: 

Başbakanın nutku 
Artırma ve Yerli malı haftasını açı

yorum. Bu anda bütün meml'eket bu 
haftanın açılmasını meserretle karşılı
yor. Mektep çocukları ve aileler bu haf 
ta içinde memlekete söyliyecekleri söz 
leri ve aileleri içinde alacakları tedbir 
leri zevdtle düşünüyorl'ar. Bu teşkilAtı 
bize şu kadar yıl evvel kuranlar şağ ol
sunlar, bize iyi bir hediye vermiş ve 
memlekette iyi bir adet yaratmışlardır. 
Cumhuriyet Merkezinde salahiyet ve 
mesuliyet sahibi arkadaşlar, sonra 
memleketin iktısadi hayatında vazife- Başbakan İsmet İnönü 
leri ve sö2lleri olanlar bize takip olu- akşam bu loonferansları sabırsızlıkla 
nacak !Jlk.tısacH siyaseti ve alınması lü- bekliyeceğiz, zevkle dinliyeceğiz, kısa 
zwnlu tedbirleri anlatacaklardır. Her (Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
·Antakya ve lskenderunda 

lngilt-..iıı yeni krah Sa Maıeste altmcı Jorj ile kraliçe Eliz ııJıet ve çoculdari halkı e V lerin e hapsettiler! 
~ londra, 12 (Hususi) - Bir haf- verdiği sevinç ile ıabah eıkenden Sent ağa.beyisi Sekizinci Edvardın bot bırak Her sokak başında üstleri aranıyor, cebinde çakı 
~ arıberi derin bir kararsızlık ve he - Jaınes sarayının civarında toplanmış· tığı ta~ta otura~kb. . . bulunanlar bile hapse atılarak işkence görüyorlar 
~n havası içinde ya.şıyan Londra dı. Y enı k.rahn culua meraamu tam ıa-
ıııı...:k\ lbugün bu havadan sıyrılmanın X' ork Dükası, Altıncı Jorj ismi ile, (Devamı 12 inci sayfada) r, 
~ , L·ht~lal bizimle.F_ranıa .araıında de_ğil de, Cenevre ile bizim aramızda 

Adanada tüyler Ürpertici levhalar ı' z m 1 r l ı' ımıı! Sa~~a~ ~çı?. S~nye Cumharıy~ti ~erçeveıi içinde muhtariyeti ... 
tedıgımızı ıoyluyorlar! Halbuki bızim davama bu değili 

~vinin ankazı altında 7 gün Ar sen Lüp en 
aç, susuz yaşayan çocuk 
f ~laket esnasında baıka yerde bulunan baba, tehre dönünce evini 
rr ankaz yığını halinde buldu ve bu ankaz içinden lıarııının, hemıi

"e•inin, iki çocuğunun, anasının cesetlerini çıktıTdı. Yalnız en lıüçiik 
çocuğu yılıılmıyan ocağın içinde ıağlam bulundu .• 

~ · Aciana, 12 (Hususi) - Sular çekil- sormuş, menfi cevaıb alınca kazmaya 
~ıkce selin yaptığı zararlar ve tüyler sarılarak ankazi deşmiye başlamıştır. 
d tllertici facialar meydana çıkmakta - İlk Önce hemşiresinin cesed.ile karşıla
~t. Su basma.dan önce Maraş saylavı şınca etraftan yardım istemi~ ve haf
~ltıal Kusunun çiftliğinde bulunan a- riyata devam edilince anası Meryemle 
: lebaşı Ahmet suların çekilmesi üze- karısı Fatmayı ve iki çocuğu -
~e Adanaya dönmüş ve Sugediği ma- .nu çıkarmıştır. Bu levha pek 

13 metreden atbyarak 
hapishaneden kaçb, 

fakat tekrar yakalandı 

Laziildye, 12 (Hu· 
susi) - Sancakta u 
mumiyet itibariyle 
dehşet hala hükmü
nü sürmektedir. Mü , 
nevver Türkler ya 
bir köşeye g'izleıı

miş'ler, yahut tevkiJ 
edilmiş'lerdir. 

Lflzikiye, 12 (Hu· 
susi) - Antakyada 
1 Kanunuevvelden 
beri tatbik edilen 
idare şiddetle de • 

vam etmektedir.Yal 
mz Sancaktaki wı· 
surlann arasını aç· 
mak, tefrika sok -
mak için şehrin Ale lskenderunda sokak başlarını tutan nöbetçiler 

~ lieai~deki evine gelince burasının .feci olmuf, kadın iki çocu .. 
---..a..ı...o-----...ıl-LJ .• Jf..~ .. _ 1 _J_ ... _____ _ 

vt mahalleleri kısmen serbest hayata ka ı rinde en ufak çakı, bıçak bulunan kin\ 
vuşturulm~tur. Fakat Aleviler Tütk- ~17~, derh;_~ y.aka~~~ara~ kış~~-l~a sev. 
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Hergün 
"\ 

lktısat ve tasarruf haftası 

--- Yazan: Muhittin Birgen 

S enede büt'ün bir hafta bütün 

halkın zihnini bir nokta üze -
rinde toplamak üzere bir tasarruf ve 
iktısat haftası yapmak adeti çok !yi bir 
şey oldu. Bütün bir hafta, bizim zih -
nimiz, fert oiarafk ve millet halinde, 
hep bir nokta üzerinde toplanıyor: -:ra
sarruf; hep bir şey düşünüyoruz: lk
tısat, Başvekilden başlıyarak büyük
lerimiz, milli iktısat sistemimizde ha
kim rol oynıyanlarımız, yahut bu iş -
ler füerinde işliyen fikir adamlarımız 
nutuklar söylüyorlar, bugüne ve yan
na ait iktısadi teşebbüsler ve fikirler
den bahsediyorlar; gerek birer maişet 
cüz'ü ferdi, gerek mini ikusat bün -
yesinin birer hücresi olmak bakımla
rından bizi birinci derecede alakadar 
eden veya etmesi lazım gelen mese -
lelerle meşgul oluyorlar. Bu suretle, 
bu hafta, sade bir tasarruf ve i:ktısat 
haftası değil, millet için bir iktisadi 
terbiye haftası oluyor. İktısat işle -
rinde mini bir terbiyeye muhtaç olan 
bizler için senede bir kere böyle b!r 
hafta geçirmek elbet güzel bir şeydir. 

* İ:kusat ve tasarruf... Bu iki kelime-
nin geniş mana hudutları vardır. Fert 
olarak tutınnlu, hesaplı, yarını düşü -
nerek yaşamak, her günkü kazancın
dan velev ki çok küçü'k, mikroskobik 
bir kıymet şeklinde bir tarafa bir şey 
ayırmak manalarını ifade eden bu iki 
kelimede, ayni zamanda, bütün bir 
milletin yaşamak için sarfettiği iktı -
sadi faaliyetin bir kül halinde müta -
leası mefinmıu gibi geniş bir ifade de 
vardır. Bizim ferdi varlığımız bu :ki 
mananın da içindedir: Ben tasarruf 
yapacaksam, sade kendim için değıi, 

bütün mı1let için yapacağım. Çünkü 
müsrif fertlerden mürekkep bir mil -
le'lin tasarrutir olmasına imkan bu
lunmadığı gibi kille ve millet halin -
de tasarrufu sevmiyen bir camia içjn
de bir takım fertlerin dağınık bir hal
de tasarruf yapmıya çalışmaları da a
bestir. Her bakımdan olduğu gibi ik -
tisat bakmundan da biz fertler, milli 
bir camia içinde birer müstakil cüz'ü 
tam değiliz, belki de birbirlerine bağ
lı ve birbirlerini itmam eden parça -
larız. Bunun için, biz, dalına kendi ha
yatımızın muhasebesini değil, bütün 
millelin iktısadi faaliyetinin muhase
besini yapmakla da mükellefiz. Yir -
minci asırda canlı bir mitlet olarak ya
şamanın birinci şartı budur. 

* Bütün hayat, bir iktisat ve tasarruf-
tan ibarettir: Parada, çalışmada, kuv -
vette, fikirde, histe, her şeyde bu iki 
kelimenin hissesi vardır. İsraf her şey
de fenadır. Fert halinde de, millet ha
linde de biz bu kaideyi iyi bilmeğe 
mecburuz. Bu mecburiyeti iyi anla -
mak nisbetindedir ki yirminci asırda 
yaşamıya ve muvaffak olmıya hak ka
zanabiliriz. Yirminci asır, hesap asrı
dır: Bizim etrafımızda gördüğümüz 
her hareketin içinde bir hesap vardır. 
Biz de hareketlerimizi bu hesaba uv-
dunnalda mükellefiz. -

Nerede ferdin hesabı, milletin hesa
bına ve milletin hesabı ferdinkine u -
yarsa orada ahentkli bir iktisadi çalış
ma ve binaenaleyh müşterek ve umu
mi bir refah vardır. 

Fert hesabını bilmezse millet he -
saptan anlamaz; millet hesaptan an -
lama~ devlet ~ahını şaşırır ve biz
ler de tekerlekleri tersine işliyen bir 
a~banın şaşkın sürükleyicileri oiuruz. 

Işte, iktısai ve tasarruf haftasma ou 
diişüncelerle girip gözlerimizi ve ku
laklarımızı dört açarak etrafımı?.& bak
malı ve dinlemeliyiz. Bu hafta nefsi 
ve milli bir mürakabe hafiasıdır. Bu 
rnürakabeyi dikıkatle yapalım. 

Muhittin Birgen 
..... 7;;·~~Ya-;ı~···;;;·k;9-;;;;ir··· 

yemek: Fare kızartması 

Resimli Makale: a Zarar veren iyi şeı leı· a 

Bazıları kitap okumıya fazJıa düş
lkündüırler, cilt üstüne cilt bi'tirirler, 
durmadan, dinlenmeden okurlar. 

(sOz 
En güzel sigara 
içme müsabalıasını 
Kazanan kadın 

F ransada.k' tütjin tiryakileri klü -
bünün yaptığı bir müsabakada bu ka
dın en güzel aigara içen kadın olarak 
ilan edilmiştir. Bir ıiıgarayı içip biti • 
rinceye kadar bütün nazarlar onun Ü -

zerinde toplanmıştır. 

Babalarından / idgei necat 
isteyen hayırlı evlatlar ! 
İtalyanın Napoli tehr.inde biri on bet 

ve diğeri 13 yaşında olan bir otomobil 
fchrikaıtöıünün iki oğlu, zabıta roman 
ve hikayelerini okuya okuya, nihayet 
bu Q'lac.eralı ve CSTarengiz hayata karıf
mağa karar vermişler, Te ilk teıcriibelc
rini de babalarına karf1 yapmıtlar. 

Otomobil tüccarı bulunan bahaları 
St.rato .bir gün bir mektup almış, bu 
mektupta, evlatlarından büyüğünün 

kaçırılacağı yazılı irnit ve imza yerin
de de Çinli haydutlar kelimesi varmış. 

Strato evvela bu mektuba ehemmi -
yet vermemiş, fakat ertesi gün bir mek
tup daha alarak bin liret vermediği tak.
dirde çocukların ikisinin de kaçırılacağı 
yazılı imiş. ~ihayct polise müracaat et
miş, yapılan tahkikat neticesinde Çin
li haydutların bu iki yaramaı oldukları 
anl(!şılmış, ve güzel bir dayak yedki • 
ten sonra akılları baflarına gelmiş. 

Uçan bisiklet 

Bazıları yemeğe düşkündürler, ne 
bulurlarsa, iyisini kötüsünü ayırt et
meden midelerine indirirler, durup 
dinlenmeden yerf.er. 

ARA 
• --------~------------------M 

HERGUN _!iR FIKRA 1 
Müzik vukufu 

Ankarada, her hafta, Musiki Mual
lim Mektebi orkestrası halka nefis 

onserler verir. 
Bay K... bu konserlerin en sadık 

tnüdavimidir. Ayni zamanda, alafrnn 
ga müziği kendisi kadar anlayan oJ. 
adığı iddiasındadır. 
Geçenlerde, beş OD dakika cecikmiş 

·, Kapıdan içeriye girerken, orada, 
dıklanndan birine rast ıelcli ve 

ordu: 
- Ne çalıyorlar? 
- Dokuzuncu senfoniyi .•• 
Bay K ... , pot kırdığının farkında ol. 
yarak: 
- Acaip! dedi, konser bqlıyalı on 

akika oluyor. İlk sekiz senfoniyi ne 
abuk çaldılar? 

• • 
Yeni bir kuvafür 

Amcrikada, lıarb malulleri uğruna 

VeriJen bir. baloda 17 yaşındaki Mis 

Dflsie başına altı tane mum takarak 
Alman mUhenclislerinden Rozen

salona girmiş ve orijinalitcai herkca ta
bach ismindeki bir adam Hamburg 

rafından takdirle karşılanmıştır. 
tayyare meydanına müracaat ederek, 
uçan bir bısiklet keşfetmiş olduğunu 
bildirmiştir. Rozenbach bu tayyaresi- dir. Ve pedallar çevrildikçe havalan
le 447 metrelik bir mesafe üzerinde maktadır. Bu tayyerenin gençler ara· 
uçtuğunu iddia etmiştir. sında fazla rağbet görmesi beklen-

Uçan bısiklet planöre benzemekte- mektedir. 

Kitap kafayı besler, yerneık vü -
cudu besler. Her ikisi de faydalıdır. 
Fakat sırasız ve intizamsız yapıldı 

mı her ikisi de zarar verir. 

IN_D_A_) 
Amerikadaki 
Barlar kapanmak 
Tehlikesine maruz I 

Amerikada bugünlerde barlar müş
teri bulamamaktadırlar. Bunun sebebi 
Amerikalıların (Kır Barı) adını ver
dikleri yeni eğlence yerlerinin açılmış 
olmasıdır. Bu eğlence yerleri sahipsiz 
kırlardır. Güzd kadın çalgıcılar bura -
larda çalgı çalmıya başlıyorlar, ve kıra 
çıkan halle onların etrafında oturarak 
eğleniyorlar. Çalgıcıların parasını kim 
veriyor diye mi düşünüyorsunuz}. 
Seyyar satıcılar.. Halkın toplandığını 
gören seyyar satıcılar buralara geliyor
lar ve çok satıf yapıyorlar. Yaptıkları 
satıştan elde ettikleri kazancın mühim 
bir kıammı da bu güzel çalgıcılara bı
rakıyorlar. 

Taliplerinin ellerinden 
kurtulmak için pôlise 
müracaat eden kadın 

Franısanın Sen Nazar şehri ahali· 
ısinden Madam Koet adlı 48 yaşında 4 
çocuklu dul bir kadın polise müracaat 
ederek kendisine evlenmek teklifinde 
bulunanlara karşı himaye edilmesini 
(istemiştir. • 
( Madam Kost hayli zamandanberi 

'

dul ve dört çocuğu olduğu halde sahi
bi bulunduğu bir tütüncü dükkanı ve 

İ bir kahvehanenin getirdiği irad 1ıaye-
sinde rahatça yaşamakta ve çocukları
nı büyütmekte imiş. Son çekilen pi
yangoda birinci ikramiyeyi kazanarak 
bugün üç milyon franklık bir servete 
!ahip olmuştur. Madam piyangoyu ka
zandıktan sonra Fransanın her tara
fından binlerce izdivaç teklifine ma
ruz kalmış ve önceden ehemmiyet 
vermediği bu teklifler son günlerde 
müziç bir şekil alını~, kendi.sini kaçır
mak tehditleri haf göstermiştir. Şimdi 
Madam polisin muhafazası altında ya
şamakta imiş. 

r 
Sözün Kısa ;ı 

Havada boşanma 

1!.Ta1• 

B ir tuluat, yahut ki orta oy~ 
adına benziyor amma, de~ 

halis muhlis Amerikan marıfeti! zaııı 
ten nerede ay'kırı bir iş, tam okka ı 
zirzopluk okur, görür veya duyar:, 
nız, asla tereddüt etmeden, onun .. 
rine Yeni Dünya damgasını vurabıUt 
siniz. !() 

İşte mostrası: Havada boşanma! if 
min aklına gelir? Maahaza, ge.mıŞ , 
te! Geçenlerde, gazetelerde, tayya:,. 
de nikah.tarını kıydıran bir çiftin. ali 
cerasını okuyan başka bir Amerı~.., 
kııırı - koca orijinal olmak sevdasıv: 
düşmüşler ve oturdukları şehrin }la~ 
kimini kandırıp beraberce tayY.are~ 
binerek, tam bin metreye yukse , 
yükselmez, kendisine boşanmak iste 
diklerini söylemişler. 

Siz hfıkim olun da, bu irtifaJ. çık~~ 
tan sonra, istenilen hükmü, haddı 
varsa veıımeyin! 
Davacılar: , 
- Ya kararı verir, yahut ki tept 

taklak aşağı gidersin! ~ 
Dediler mi idi, insan biraz düşünilt 

ve ne yapıp yapıp, kanunun uygtıı~ ~ 
rafını buluverir, doğrusu Amerilt / 
hakim de, vakıa biraz içerilemiş aJl'l 
m.a, Jx>:;;.:ınma hüikmünü vermiş. )f 

&!: ı kocadan birisinin, ve yahut ı 
her ikisinin de havalanması vakıa ~ 
seriyetle boşanmaya müncer olur. JJ' 
kin, benim bildiğim bu havalanııı" 
öncedendir. Hatta bir müddet devsıı' 
eder havalananın ıslahı hal etmesi ıl' , 4 

mulur, beklenir.. ondan sonra malı 
kemeye başvurulur. 

Halbuki bizim Amerikalılar, havıJ 
meşrepliği daha da ileriye götürec~ 
davalarını bile havada gördürmüşl~: 
Allah kaçıklara, zirzoplara, ZırtullSJ" 
Kirmaninin müritlerine zeval verıne ' 
sin! 

Fakat kötülüğe bakın ki , bundal' 
sonra, bu örnek göz önünde varke111 

karısına: 
- Haydi, biraz hava alal:'ım! diyecel' 

olan Amerİkalı kocanın evinde mu; 
hakıkak kıyametler kopacak; bu u 
tarunmüm ederse, havadan para kazB' 
nan avukatların sayısı artacak, esas::: 
Hava annelerinin günahını çeken 
çare Amerikan kızlan, şimdi de faıl' 
olarak havacılığın kurbanı olacaklar. 

' Ve Amerikada, evlenmekle boşall 
mak bundan böyle hava ve heves te ~ 
liıkki edil'€cek.. 

F.r.~ 
---,======~=:::!...-./ 

Biliyor musunuz ? 
1 - Türkçede iki manaya gelen ıcs4 

kelime sayabilirsiniz? ~ 
2 - «Değilmiş kasdi hançer çeknle 

ol sermesti tennaz11l' 
cHemen ağuş açıp zerrini kemer gôi' 

'!ô,' termek isteroıı~ 
mısraları kimdir? 

3 - cKarakter sahibi ol'an bir insBtlı ...... 
daima kötüdür> sözünü söyliyen kıw 
dir? 

(Cevaplan Yarı11) 

* Dünkii Suallerin Cevapları: 
l - Dc'kaz Fransız devlet ad-=tmltı ~ 

rından biridir. 161 O da 16 inci Lüil1jJ) 
naz.ırlığını yapmış, o yılda kurul:lJl 
hükumetin serbestisini imzalamı~tı!~ 
Oğlu da Fransız hariciye nazır1ıgıJl 
yapmıştır. 

2 - Hazreti Osman 12 yıl haiifelil' 
yapmıştır. . , 

3 - Genç lakabile tarihe geçen ik1~. 
ci Osman, Osmanlı tahtında 4 yıl }l 

kümran olmuştur. / 
... -· •• t" • 1 • 1. • • ..,_......,.. ......... ~ ... 

Görülmemiş bir saat r-----1-. -S-T--E--R---1.-N--A--N ___________________ _;_~;:::=:::-, Leh ordusuna yardım cemiyeti 111tf' 

İ S T E R İ N A N M A ! hur piyanist ve siyaset adamı Padet ' 
wiskiye bir saat hediye etmiştir. 

Dün büyük mağazalardan birine ihtiyar bir kadın gir
mişti, bayram münasebetile belki torunları, belki de ta
nıdıkları için bir sürü eşya aldı. Aldıklarını bir paket 
yaptıllar.Kendisini de borcunu vermesi için gişenin önüne 
götürdüler. Kadıncağız koynundan bir torba, torba
nın içinden de 50 .liralık bir banknot çıkardı. Fakat bu 

banknot OsrnanPı hükumeti zamanında basılıp tedavül 
mevkiinden kaldırılmış olanlardandı. Kadına: 

- Bu• para eskimiştir, geçmez dediler. Kadın evvelfl 
şaşfrdı, sonra: 

- İlahi oğlum devletin parası hiç ~eçmez olur mu·! 
diye bağırm.ıya başladı. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Bu saat şimdiye kadar eşi yapıloı"' 
mış bir şeymiş. Saat rakamlarının )'~ 
rine piyanistin adı ve aile adı yazılı 
dır. Dakika yerleri piyano tuşlarının ~Ç 
nıdır. Küçük ibre bir kalem, büyük. 1 

1 

re de bir ork09tra şefi bastonu şe.kh1' 
ded• s• . • •• L d da 1' ır. anıyeyı gosteren Atatın a ,j( 
kamlar yerine piyanistin doiduiju f 

Tokyoda Juin isminde bir kont 
ahb,p1arına verdiği bir ziyafette en 
iyi yemek olarak sofrasına fare 1cızart
masını koydurmuştur: Japonyada For
moz<ı adasının fareleri bilhassa ,eker 
icam ·sı He be!lendiJderi için çok ma
ruf imişler ve lezzetlerine doyum ol-
mazmıa_ , ~~~~~~~!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!111111~!!111!111==!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!_.._......, ______ ~----------~--~~~~~~~~~~~~...Liı....:..~...ı....---.ı....ı..~~~~~~~~~---
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O #1 !#1 ilDEE=I ?I il !:il ;ü Adanada tüyler -Urpertici 

ismet inönünün dünkü nutku ı Çinde ihtilal 
" Yeni Suriye devletinin Türk illerini 
elde etmek hevesine asla muvafakat 

Lô.vhalar 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

muştur. Ahmet bundan sonra en kü
çük çocuğunu aTapuya b~lamı,tır. Bi
raz ara~tırmadan aonra bu küçük yav
ru ocağın içinde çırılçıplak bir vazi • 
yette sağ olarak bulunmuştur. Remzi 
adıııda olan bu yavru tam yedi gün aç 
susuz ocak.lığın içinde kalmış ve ancak 
baca deliğinden aldığı hava ile Y8fl -
yabilmiş ve bir mucize kabilinden kur
tulabilmiştir. 

• İ spanga işleri ve ademi 

• 

etmeyeceğiz 1 ,, 
(Baştarafı 1 inci sayfada) '!arını her sene tetkik etmek bizim ye 1 

Ne umumi bir hülasa yapmak için ben ni bir zevkimiz olacaktır. 
ae her sahada iktısadi faaliyetimizi 
gözden geçirmek isterim: 
- Zirai vaziyetimiz 

Bu sene .geçirdiğimiz zirai vaziyete 
umumi surette orta.dan daha iyi deni· 
lebilir. Mevsimin ilk zamanlarında ü
ınitlerimiz daha ~'()ktu. Zannediyorduk 
ki birçok mahsullerde bolluk, evvelki 
senelere nisbetle bir iki misli fazla ola· 
caktır. Bazı hava aksiHkl'eri, bazı mah 
suller için bize umduğumuz neticeieri 
:ver:dim1emiştir. Zaten ziraat böyledir. 
Evvelce talunin olunan hesaplar her 
ndktada ayni aynına çıkmaz. Fakat tek 
rar ediyorum ki umumi olarak bu se
nel·i ziraat vaziyetimizin iyi olduğunu 
söyli) ebilmeklc bahtiyarım. Büyük 
mahsullerimiz iyi fiyatla sahl'dı. Bun· 
lann başında, üzüm, fındık, incir ve bU 
hassa tütün zi'.krolunabilir. Ekin orta 
Madoluda ve Şaı1kta iyi idi. Garbi A
ınadoluda bazı .mıntaikalarda fena hava 
fardan dolayı çok zarara uğradık. Fa· 
kat Garbi Anadolunun diğer mahsulle· 
tiyle beraber vaziyeti de çok1uk olarak 
ortadan daha iyi sayılabilir. 

Sınai vaziyetimiz 
Endüstri programında bu senenin 

hissesine düşen işleri muvaffakıyetle 
tahakkuk ettirdik. Yeni fabrikalar aç· 
tık, yeni fabrikaların temellerini attık 
~e yeni fabrikaları mukavelelere bağ
ladık. Bilhassa bütün memleketin dik· 
katini iki mevzu üzerine çekmek iste
rim: Bu mevzulardan birisi kömür üze 
rinde, jldnclsi demir üze.ıinde aldığı· 

rnız tedbirlerdir. Geçen yıl yine yük
sek huzurunuzda memleket~ hitap eder 
ken kömür politikası diye hususi bir 
meV?.u as etmiştim. Kömür havza 
sında ·yatla çok istihsal yapabil· 
rnek ı · ,.zım olan tedbirlerin hepsine 

miş bulunuyoruz. Bunların 
başmda b yük şirketler elinde bulu
nan işi nn devlet tarafından alınması 
gelıycrdu. 

emir ve kömür 
E eğil şirketi ile iki tarafı memnun 

ede ... · amel ve makul neticelerle an
llaşmı.ş oJm. rr.:zı memnuniyetle zikret
mek isterim. Bundan sonra nakil vası
tahrı, ocakların birleştirilerek ra!'yo -
rı.el bir halde işfemesi, hülasa çok istıh
sal yapmak ve memlekete geniş mık
yasta kömür istihlak ettirmek için ted
birler alacağız. Bu kış gününde bizim 
nıemle'ketin yakacak madde olarak kö
mürü gen~ mikyasta 1.-ullanmış olma
suu iyi ibir dilek olarak zikretmek is
terim. 

Çok ehemmiyet verdiğimiz ikinci 
mevzu yüksek lmrumlarla b'ilyük de
rnir ve çelik fabrikası kurulmasıdır. 
Bunun için muteber İngiliz :funıasiylc 
yaptı&rımız mukav-eleyi zikredeceğL.-n. 
Mukaveleye göre iki buçuk yıl sonra, 
iimidimize göre belki biraz daha evvel 
bu fabrikanın .işlemesini bekliyoruz. 

Su politikası 
Arıkadaşlar, 

Bu sene billıassa ziraat için esaslı 
\edbirler a1mak yolundayız. Muhtelif 
nuntakafarda tetkiklerde bulunduk. 
~enuniyctle vardığımız netice odur ki 
eğer daha fazla mahsul almak isti) or
sak daha radikal davranmamız ıazını
dır. Derndk istiyorum ki bugünkü şart
lar ve va5ltalar içinde miktar olarak jg_ 

tihsal edilecek maddeler aşağı yukan 
istihsal €Clilmektedir. Köylüye ve çift
çiye daha fazla mahsul kazandırmak 
için yeni tedbirler lazımdır. Bu tedhir 
lerin ba.şnda su işlerini buluruz. Öni.ı
lnüzdek.i sene içinde memlekette geniş 
~i:kyasta su politikasına başlıyacağ!z, 
h_ırtakım büyük sular var ki yalnız tah 
l"ıbat yapıyork~. Yine birtakım güzcl 
su'ar var ki onların sulamasından mem 
lcKet istifade edebilir. 

Sulamakla berabPr ~1emlekette zira
a~ usullerini ve 7Jraat vasıtalannı ye
llıle~tırme'k jçin çiftciye geniş mikyas 
ta kolnylık gfü~ternıeğe başlıyacağtz. 
b· ~düstri programı gibi başlı başına 
ır zıraat programuıın tahakkuk safha-

Memlekette huzur ve çalışma neşesi 
Bu sene memlekette, huzur ve çalış 

ma neşesi de pek ziyade memnuniyeti 
mucip bir halde idi. Bu varlığı maliye
nin hesaplarında açık bir surette görü
yoruz. Şimdiye kadar hazinenin varida 
tı geçeıı senenin bu aylarına nisbetle 
hiç olmazsa 12 milyon lira fazladır. 

Milli paramız bugün en sağlam bir 
bünye göstermektedir. Bütçe müvaze· 
nesi şüphe götürmeyecek surette emin, 
hatta ümit edildiğinden fazla varidat 
veren, gerek ziraatta ve gerek s::ı.nayi
de kazancı 1 "r sene artmakta olan mem 
leketin milli parasının kıymet ve kud 
reti e~bette şüpheden azade, her hangi 
memleketin paı·asiyle boy ölçüşecek 
kudrette bulunması :lazımdır. 

Parannzın kıymeti 
Arkadaşlar, bu sene muhtelif mem

leketlerde para kıymetleri üzerinde 
tiirlü temevvliçlere rastladık. Şimdiye 
kadar para kıymetini tutmakta israr et
mi'> olan mühim memleketler, paranın 
kıymetini düşürm~ kararı almışlardır. 
Biz, b ufikir temevvüçleri aresında 
paranın kıymetini tutmayı, alınacak 
tedbirlerin bizim memleket ijin en iyi
si saydık. Şimdi ticaretin hemen her 
memlekette bir ş~kil ve surette güdüm 
altında bulunduğu devirlerdeyiz, Bu 
deTir1erde para kıymetine hükmetmek 
çok müşkül değildir. 

Paramızı dütürmiyeceğiz 
Biz de yedi senedenberi güdümlü bir 

ekonomi takib ederek paranın kıyme· 
tini kolaylıkla mu!hafaza edebildik. Pa· 
ra kıymetini memleketin iktısadi ~art
larından dolayi düşürmek fikri bize 
gelmedi. Aksine olarak memleketin ik
tısadi şartlarından dolayı paranın kıy
metini muhafaza etmek fikrini edin -
dik. Dalb.ilde ve hariçte çok borç edilir 
ve bu borca faydası olsun diye para dü
şürülür. Gene düşürme memlekette u
cuzluk lıusule getiımek için tedbir ola
rak ileri siirülür. Biz memlekette u • 
cuzluk için para kıymetinin düşürül • 
mesini doğru tedbir olarak kabul et -
miyoı uz. Para kıymetinin düşürülme· 
ai ihtimali olduğu zaman her türlü it
halat C}lyası derhal kıymetine zam ya
par. 

Para düşürülmesi euretiy]e ihracat 
ınallarınıızın daha kolay sürüleceğini 
bizim memleket için iddia etmenin doğ
ru olmadığını da sanıyoruz. Çünkü ih
raç edileÜk malımız elimizde kalmı
yor. Zamana göre, makul sayılacak fi. 
atlar üzerinden ne kadar mal çıkarır .. 
sak sürebiliyoruz. Ondan sonra paranın 
düşmesi ihtimali karşısında vukua ge
lecek her türlü pahahlıklar, memlt. • 
ketin iktısadi hayatını umumiyetle 
çok r:ıüteeBsİr edecektir. 

Aı'kadaşlar, 

Mahsus tafsilatlı konuşuyorum: Bir 
taraftan parnnın kıymetine hüküme -
tin, B. M. Meclisinin haklın ol'duğunu 
göstermek istiyorum, diğer taıafian pa 
rarun atiyen de müstakir tutulmasını 
icap e11tiren sebep1eri anlatmak ıstiyo
rum. 

Bi.2lde itimat meselesi bütün tedbir
lerin bıl-?mda gelecek bir unsur oldu
ğuna kaniim. 

Ucuzluk mücadelesi 
Şimdi pzk mühim olan diğer mesele

ye geçiyorum: Memlekette geniş mik
yasta ucuzluk mücadele.i yapıyoru1" 

Bir iki seneden beri aldığımız cesura
ne tedbirler ınusb_t neticeler verdi: Şe 
kerde, tuzda, çimrntoda, ilfilı.. bu poli
tik:ıya bu sene de ~evam edece-ğiz. Pa
ra aüşürmekten dolayı yfurle 30 ucuz
luk b~klıyen menlieketlere nisbetle biz 
iki sene içinde, esaslı ihtiyaç maddele
ri üzerinde, yüroe 30 dan fazla ucuzluk 
teminine şimdiye kadar muvaffak ol
duk. Bu istikamette bundan oonra da 

(Devamı 7 inci sayfada) 

ihtilalciler Mareşal Şan -
Kai - Şeki esir ettiler 

Hedef Komünistlerle 
birleşip Japonlara karşı 

gelmek imiş 
Londra, 12 (Hususi) - Çinin 

'imali garbiainde büyük bir ihtilal 
çıktığı Japon membalarından bil -
dirilmektedir. 

Ordunun da methaldar olduğu 
bu ihtilal neticesinde, Çin umum 
kumandan ve bafvekili marefal 
Şan - Kai - Şek esir edilmiştir. 

Feci bir surette analarının kucağın
da ölen Kemalle İbrahim illunektebe 
devam ediyorlardı. Zavallı Ahmet deli 
gibidir. Mütemadiyen ağlamaktadır. 
Sorulduğunda tek kalan yavruaile çift
liğe çekilerek. çile dorduracağını söyle
miştir. Bu vaziyet Adanalıları bir kat 
daha ağlatmıştır 

müdahale meselesi 
e Her tarafta hazırlık 

I
• spanyadaki mücadeleye bir niha -

yet vermek için bir tavassut yapıl
masını düşünen, bu yokla bazı teşeb -
biislere girişen İngiltere ile Fransa -
nın bu hare!ketleri, umumiyetle çok 
müsait bir şekilde karşılandı. Fakat, 
bugün, garbi Avrupanın cenup mün
tehası, adeta bir insan mezbahası ha
line gelmiştir. Bu manzaraya, bir in -
san sıfatne tahammül etmek hakika -
ten mümkün değildir. Bu bakımdan, 
bu iki devletin teşebbüsleri minnet ve 
şükranla karşılanmak gerektir. Fakat 
bu arada söylenebilecek bazı şeyler de 
yok değildir. İspanyadaki dahili müca
delenin bu derece amansız bir şiddet ihtilalciler, komünistlerle teşTi -

ki mesai etmek suretile Japonya -
ya karşı lıareketc geçmek arzusun
dadırlar. 

Cenazeler gömülmüştür. Şeh;t içinde almasında, acaba, bazı devletler ka -
bir su ıbirikintisinde hüviyeti meçhul dar bu iki büyük memleketin de mes·u 
bir ceset .bulunmuştur. Seylap günü liyet hissesi yok mudur? Bütün dünya 

~=-------------,J hastaneye kaldırılan tan7.ifat memur - ile beraber biz de biliyoruz ki, söyle-

R larından Halilin karısı da ölmüştür. nen iddialı sözlere rağmen, bir çok İn-
Omanganzn Bununla. ~imdiye kadar ölenlerin sayısı giliz gemileri, İspanyaya hanı harıl 

D 
• silah ve mühimmat taşıyor, hemen bü-

lŞ Slgasef i kırk altıyı bulmuştur. Maili inhi - tün Fransız şehirlerinde, İspanyanın 
dam binalar heyeti fenniyece muayene Madrid mıntakası için taraf taraf gö -
edilmekte, yıktmlmaktadır. Teberru - nüllüler tx>planıyor. 

Dış Bakanı Şubatta 
Ankaraya geleceğini 

Mecliste söyledi 

lar devam ediyor. Her taraftan para, Bir çok sosyalist V'e komünist mer-
elbise, mabrukat yardımları geliyor. kezleri, gönüllü kaydeden ahzı asker. 
Mersin ve Tarsusta yardım komiteleri büroları haline gelmişlerdir. Bu hal -
faaliyete geçnllştir. MerjÜn belediyesi lere göz yumanların bu hareketlerini 

Bükreş, 12 - Meclis, dı~ bakanının 5000 kilo kömür göndermiş, seylapze- göz önüne getirince, yapmak istedik -
izahatından sonra müzakerelere baş • delere dni'btılmıştır. Belediyemiz kur- leri ulvi vazifenin samimi bir istek 
lamıştır. tarmada büyük yararlıkları görülen mah.5ulü oltluğundan şüphe etmemek, 

1 
kolay kolay mümkün olmaz. Diyelim 

Bütün siyasal parti başkanları dış memur arını para ve takdirnamelerle ki Almanya ile İtalya totaliter rejimle 
siyasa hakkında bsviblerini teyid et • mükafatlandırmıştır. Hava gayet gü- idare edilen memleketler oldukları 
mişlerdir. zel gitmektedir. • için, onların, şu veya bu bakımdan 

Titüleskonun ayrılması hakkında Orduevi binasında açılması karar - müdahaleleri bir emri vakidir. Fakat 
Mihalaşe tarafından yaf>tlan bir sorgu- laştırılan yerli mallar aergisi binanın onlar Milletler ~emiyeti misakına ria
ya ceva.b veren T ataresko, bu mesele· temelinde büyük tahribat olduğundan yet etmiyor ve verdikleri sözü tevil 
nin bir iç siyasa meselesi olduğunu, açılamamıştır. ediyorlar diye ayni yola sapmak, bil -
çünkü liberal partinin mütecanis bir Fuat mem mantıik itibarile ne derece doğ -
h""k" t · ted'w• · b.ldi k d rudur. Bundan ötürüdür ki bir çok 
ti~ k~~e . ıs ıgını ı rere emiş • Ankara kadmlannm yardımı kimseler gibi ben de, İspanya işlerine 

D · d l. ı. _, w· "kl"k Ankara, 12 (A.A.) - Ankaradaki yapı1mak istendiıği söylenen ~amiml 
« ış sıyasa a ııç uır aegışı ı ol - K d Es" K fı ela müdahalenin samım· .vet:ne pek ın· an -

Z
. b . a ın ırgeme urumu tara n n •J 

mamıştır. ıra u sıyasa, Roman,·a .. . b d k a· · h klı ·· ·11 t" · d . ... f l . d " Adana felaketzcdelerıne dağıtılmak ü- nuyorum ve un a en ımı a gcı 
mı e. ının aımı men aat erme aya • 486 . . d 1.1.w. rüyorum. 

d · .. · dı T" .. 
1 

k f zere ıgıyım eşyası A ana va ı ıgı-
nan aımı sıyaea r. ıtu es o tara ın· .. d ·ı · · 
d ı .. ""k" d -kib d"l ne gon erı mı~tir. an nu umet a ına ta e ı en siva - ----------
sanın bütün memleket siyasası oldu • 
ğunu ve bu siyasanın takib ve tarsin 
edildiğini fobat edebildik.» 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımları 

Ankara, 12 (A.A.) - Çocuk Esir-
Antonesko pazartesi günü, Delbos'

un dav~ti üzerine Paris'e gideceğini bil· 
d. · 1· D ·""-ka L , b k geme Kurumu Genel Merkezi 1/11/ 
ırmış ır. ış va nı ıuunaan aş a o• ') 

Ş b t~" At" d t l ak l B 1• <JJÔ dan 111-1936 tarihine kadar 2739 u a '""' ına a op anac o an a - w • • 

k A d 
· .. k . . . çocuga yardım etmıştir. 

an ntantı aımı onscyı ıç.tımaına 
· 1· "k d w• • bu .1 .1 A Bunlardan 398 hasta çocuk ve anne 
ış ıra e ecegını ve vesı e ı e n • . 
k · t cd w. • d .. ] . genel merkezm polikliniklerinde mua-
ar~yı zıyare ecegını e soy emış - d . ed'l . . 

tir. yene ve te avı ı mıştir. 

İtalya Kralı hasta 
Roma. 12 (AA) - İtalyan .kralı, 

hafif bir soğuk algınlığından muzta • 
ribdir. Hükümdar, kat'iyyen kimseyi 
mülakat için kabul etmemektedir. 

Yunanistanm lngiltereye 
ısmarladığı yeni muhripler 

Ayrıca Diş Bakımevinde de 329 ço
cuğun dişleri muayene ve tedavi edil
miştir. 

1815 çocuk ve anne genel merkezin 
l>anyolarmdan istifade etmiftİr. 

Süt Damlasından her gün 166 çocu
ğa si.ıt verilmiş ve bir ayrla yekun ola
l"ak J:}36 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 
Yardım için ba.,vuran 31 yoksul yav

ruya para yardımı yapılmı~tır. 

* Romanya erkanıharbiye reisi gene -
ral Samsonovici Lehistanı ziyarete 

~ 
gitti. Beraberin-

rafta cie erkanıharbi-
wllk ye ikinci reisi ile 

büyük e!'kanı -
harbiyenin üç şube şefi de bulun.nak -
tadır. Bu ayın on beşine kadar siıre -
cek olan bu seyahatin mevzuu, Roman
ya ile Lehistan arasında mevcut olan 
ve oon zamanda daha ziyade sıkılaş -
tırılrnası istenen askeri ve dostluk 
bağJannın kuvvetlendirilmesi mese -
lesidir. Maamafih bu ziyaretten yeni 
bir askeri anlaşma doğacağı muh:e
mel olmamakla beraber mevcut şerait 
içinde elde mevrut vesikaların tatbik 
kabiliyetlerinin gözden geçirilmesi de, 
mevcut vaziyetin ne"':aketine bir delil 
sayılmak gerektir. 

Tehlike o derece artmıştır ki, her -
kes, mevcut imkan ve kabiliyetlerini 
tartıya vurma1f ıbir borç biliyor. 

Selim Ragıp 
Atina, 12 (Hususi) - Yunanistan 

hesabına İngiltere tergahlarına sipariş 
edilen iki torpido muhribi mukavclena- r--., 
mesini imzalamak üzere yeni deniz er
kanıharbiye reisi amiral Sakallariu dün 
Londraya gitmiştir. 

Yeni tefrikamız 
Habeşistan, ltalya ve lngiltera 

Roma, 12 (A.A.) - Sir Eric Dur
mond'un yeni bir takım itimatnameler 
takdim etmeğe mecbur kalmr mndan 
İtalyanın İtalyan imparatorluğunun 
tamnmaaı meaeleainde istifade etmesi 
çok muhtemeldir. 

İtalyanın daha ziyade muvakkat bir 
itilaf vücuda get:rilmek üzere müza -
kerat icrası mabadile anonim itimRt
namclerin tccdid.ini k8bu1 edeceği zan
nolunınaktadır. 

Karsta zelzele 
Kars, 12 (A.A.) - Karsa elli kilo

metre meAafede bulunan Digor nahiye-1 
m ve köylerinde 10-11 gecesi saat 21,
de iki zelzele olmuftur. Gelen raporlara 
göre ha.sar ve zayiat yoktur. 

Çok güzel ve çok bir heyecanla larihi roman 

SUMER YILDIZI 

Bayram 

boylarına inişleri.. Sumer san"atı .. 
Sumer medeniyeti.. Akad ve Elam 
harbleri.. Akad dilberleri .. Sumer 
bağları ve şarab alemleri ... -

ertesi başlıyoruz 
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r ŞIBİB BABIBLIBİ 1 
Gayrimeşru 
Rekabet 
Ticaret Odasında bir ko
misyon bu iş etrafında 
alınacak tedbirleri tetkik 

Binek ve yillı 
Arabaları Yenlcaml 
Kemerinden 
Geçmegecelı 

Karışık bir maaş 
hesabı 

Emlak Bankası ölmüş 
mütekditlerin maaşlannı 

kimden alacak? 

ASLAN ADAM• EMSALSiZ ATLET 

BUSTER CRABE 
En son muvaffakiyeti ve 1001 meraklı vak·warla dolu olan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
(l'lash Gordon) 

ftlminde tarihten evvel yaşamış hayvanlarla, köpek balıklarile, vahşi 
hayvanlarla atlayıp sıçramakda ve mQcadele etmektedir. 

!0~~ SÜMER Sinemamnda 
Tekmili bir def ada gösterilmektedir. 

8ag011 __,..,.,. ı- wt- 1t tle ba•l•r. ediyor 

Şc:lhir Meclisinin kararile, bideruca 
binek ve yük arabaları Yeni cami ke • 
meti ahından geçemiyeceklerdir. Bu· 
radan yalnız motörlü vasıtaların mü • 
ruru uburuna müeaade olunmuştur. Emlik Bankasında 3 aylık maatlara H k ki · · t"hanl T f ... 1.n • d 

Avrupanın bir çok yerlerinde oldu- Belediye memurları tarafından yapılan aid muamelelerde im brlflkhk nazarı U U a J8DI ım 1 !lf"IR ip aault8SID 8 yangm 

J 
iu gibi bizde de gayri me,ru rekabete kont.x.ol neticesinde, binek ve yük ara· dikkati celbetmi,tir. 18[C8Sİ . başlang1C1 
mani ohnak için yeniden tertibat alı • balarının yeni Yenicami kemerinden MalUnı olduğu üzere Banka 3 aylık Hukuk Fakültesinin dört seneye çı· Dün öğle üzeri Üniversitede Tıb Fr 
nacaktır. Bu cümleden ohnak üzere işlemeleri hem balkın gid~. gelişini maafları cüz'i bir fiiz mukabilinde kır· kaıılmaaı münaaebetile birinci ve ikin- kültesi liboratuarlarından birinde bir 
Avrupanın tanınmış şehirlerinin bu hu· gü~leştirdiği görülmüş ve hem de mo- makta, kırdığı maaşları da bir bordro ci aınıflarda dönen talebeye açılan im· yangın zuhur etmiş, itfaiye beş dakik• 
ıustaki te,kilatma aid nizamlar göz • törlü vasıtaların müaacleme ihtimalinin ile Malmüdürlügünden almaktadır. tihanlar dün bitmiştir. imtihanların ne. zarfında yetişerek yangını söndürmÜf" 
den geçirilmek üzere lstanhula getiril· fazla olduğu anlaşılmıttır. Malmüdürlüğü bordrolardan birini tet• ticesi henüz ilan edilmemiştir. Bayram· tür. 
miştir. Ticaret Odasında bu it için bir Bundan böyle, Eminönünden fı • kik ederken nıaaflan kırılan müteka • dan evvel ilin edileceği ümid olun • Yangın sür'atle söndürüldüğü 
komisyon çalışmağa başlamıttır. Gayri tanıbulun muhtelif aemtlerine gidecek idlerden bir kaçının bu maaşa istihkak maktadır. tedrisatı haleldar etmemiştir • 
me,ru rekabet hakkında Avrupa şehir· olan binek ve yük arabaları ancak, Ye- keabetmeden öldüklerini tesbit etmiş, 
leri~de muhtelif konferanalar veril - nicaıır; kemerinin karşısına gelen Ev· Bankaya bu maaşlan tediye edemiye - Belediyede ceza büroları Da" 1 . . t . 1 . 
mekte, gayri meşru rekabet yapanların kafa aid dükkinlann bulunduğu yol - ceğini, Bankanın alacağını ölülerin va· Belediye para cezalarının daha aa· ıre erm aymya iŞ erı 
teabiti itinde tüc.carlardan istifade edil· dan geçebileceklerdir. rislerinden tahsil etmesi idlh ettiğini lim bir şekilde tahsili cihetine gidilme- Vilayetin hususi ve mülhak bütcelerl-. 
mektedir. Bime de bu şekilde hareket bildirmiştir. sini düşünmüş ve bunun tetbiti işin idare edilen ~led.iyele~, ilk oku~lar ~ 
edilecek, Halkevleri ve Üniversite sa- Gümrüklerde Bunun üzerine Banka da varislere belediye· müfettişlerinden mürekkep ha~tanele~ gibı daırel~rın~e, aynıyat ır 
lonlannda bu hususa dair özlü konfe - müracaat etmiştir. Varisler müracaati bir hey' et teşkil olunmuştu. len, aynıyat mu~~sıblerı ta~afındaJI 
ranslar verilecek, musahabeler yapıla- [s/ahaf hüsnü telakki etmişler, fakat murisle- Bu hey'etin kararile şimdiye kadar yapılacaktır .. Dahılıye Vekaletınce b~ 
calr.tır. Avrupada bu şekilde verilen rini..'1 vefatlarından evvel bu maaşları beled'ye talı ·1 bele · tahs'l d'l- hususta vazıfedar olan memurların bit 
konferans eerilerinin kopyalan da ge- Gümrüklerde yapılacak geniş mik· almış olduklarına dair imzalarını ve ya- mekt: ola aı şu rlınce hı. eh~. listesinin tanzimi emredilmiştir. 

~· _ı_. · l~L 1937 l ba d · . n para ceza arı, ayn ır u 
tirtiecek, teıcüme edilecek, eeııafa an- ybaast~ı 18 anata yı ı Işın an ılı· hud Bankanın .iddiasını tevsik eden ve. ro tetkil olunarak o auretle ahnmak- Badema ayniyata aid muamelen fil 
,_.,·lacakbr ren batlanacaktır. Yalnız stanbul ve sikalan gömıek iatemitlerdir tad t d · · · · .. 1 · L::• • ._, ' 1 · .. "ki . ba üd" lükl . b · ır. e vırı ıçın numune erme uygun uu 

r:.~umr~ .. erı . ! .. m .ur ~rı ı· Banka muameleleri yaptığı mak • Bu tarz tahsilin, evvelki şekle na- tekilde defterlerin ve matbu kiğıtlarJll 
DUnkU kazalar me anda• digerl~ı .~edıl~cektır. Bu buzların dip koçanlannı maaş alanlara zaran daha müebet netice verdiği an· h&Z1rlanmaaı icab etmektedir. Aysal 

Unkapmunda otuı:m:ı ~ar °:1'veci la~tır. tube müdurluklerı de kaldırı· imza ettirmekt~ir. Bunun için ... d~rhal laşıld~ğından ~ma c:eza evrakının zaman<la. her sene, resmi dairelerd• 
Mehmet mey ve hal mm onündeki mo- G.. ük ld . . ... makbuzların dıp koçanlarını varıslere beledıye tahail şubelerıne gönderilme- bvlunan efyanın kontrol edilmesi Jazıoı 
törden odmı ~keneli erimiş, Cer . um~. cek area~ 11~t baş1a~ınca göstermek istemiş, fakat o zaman gör- yip her kaymakamlıkta tetkil oluna- gehı\ektedir. Kontrol itini mea'ul meııo 
~ hastanesme ka?dınbnıştır. ıhdas edıle __ ,_ yenı Bvazıfelere harıçten müştür ki dip koçanlan yoktur v~ kay• cak ceza büroları vaaıtasile mevkii mıırlar yapmakla beraber hariçten d• * Arap camiinde oturan Vesilenin memur ala<;AAtır. unlann gümrüğe bolm t le k L .-ı.ı: . ... . • ' 
.. " ndalri w N . . . ka . . . k d t _L· ed'l ek . Uf ur. muame ye onması ~arar altına alın- cııut hıbre miluyetınde olmak üzere ırı• 
""' yaşı __ ~gu un evmın - gırme şeraıtı ya ın a eaoıt ı er ı- Banka bu vaziyet karşısında 1300 tı •~ bi d ah kt r 
pısı önünde oynarlcen çocukların attı- lin edilecek.tir . . mış r. se111 r meza memuru naca ı • 
.. b' taşla ba ından .. tt · lıra kadar tutan dıp koçanlarını kaybe- Bu suretle dairelerde mevcud )evazıoı 
gı ır ş agır sure e yara- d l h kk d ~L· Bı"r kom"ısyo c k ti" b" . 
ı hft·ft-- k ldı ıl ışt A .lana 'el'Aket·""edelerl CD memur ar a ın a taxibat yapıl- n u ıyme 1 ır ile ayniyat defterleri kartılattırılacakı' 
anmış, GO>w:u~ye a r m ır. "' ı~ a • l b'l "dd . "l'W .. d ft k . . * Fenerde demir ve saç fabrikası I ması ta ~ ı e ~u . eıumu~ ıge mura· 8 er aybettı tır.. T eaıbit edilen eşyanın kıymetler• 

amele1erinden Salim çalışırken sol eli- 1.çln leberrular caat etmış, müddeıumumılık de evrakı K . 1 k S b. Em' .. konacak w içlerinde imha edı1mesi ve-
!L! • ube k · . Ollllıl~ncu u ya~n a n ın~ 

nin şahadet parmağını makineye kap- Adana seyl8.pzedelerine yardım ola- uuncı ş ye sev etmıştir. .. . 1 •.. .. ya satılması icab edenler görülürse on• 
k Kızıl İs b 1 .. İ lk' · be aı~ı_ d 1 l nu emmyet memur uguna muracaat 

tırmıştır. Yaralı hastaneye kalıhnl· ra ay tan u ..... uınessilliğin~ s ıncı şu axa ar memur arı ce • ed k idh 1.. .. ...... d 1 lar da ayırtılacaktır. Aynca, yeniden 
mıştır. tanbul Belediyesi İmar şubesi memur bed~rek ifadelerine müracaat etmiş • ere k a ~t. gdum500rugul~ e mbualme e satıQ alınacak levazım da bu ıuretle ta-

ları tarafından 23, Evliya Zade Bay Nu · yaptırır en ıçın e ıra u unan 
I tır. d ft · · k be .... . .. I . . p yin edilecektir. 

Klişeci Al~eddln reddin Erenden 2S, Attarbaşı oğlu Bay " erını ay ttıgını ıoy emıştır. o- -------------
Mehmetten 200. Ankaral'ı Bay Ziya ve Bektaşi ~glnl lisce derhal para ve fail arattınlmağa .--·----------, 

Tekrar mahalleme eşi Bayan Faikadan ı ooo, Bay Osman başlanmıştır. 1 Yeni Neşriyat 
Edlllyor tarafından ıo, İstanbul Celepler Birli- Yapanlar kefaletle --~--------

ğinden soo, İstanbul Topçu ve Nakli- Tahliye edildiler Clkü - Ankara Balkevler1 Merkezi ıa • 
Maslak yolunda kullanclıiı hususi ye okulu 1 ve 2 inci sınıf sübaylan . . . . bllııtuı ltıtdııını Şe~e~l=OID rafından çıkarılan bu mecmuanın ta J\C1 s&• 

otomobil ile Bekir imıinde bir jandar. tarafında 330 li teb .. ed'1,....; .. ı· Dün bırıncı ~ mahkemesınde E- ıeJair1\iJıhsa dram kısmında J181 da çıbm§tır. İç1ııde cıeterıı talr ve..,... 
n ra erru lu.u...oı ır. .. ultandaL' l · d BeL · ı!!_ • • mayı çiğneyen Klişeci Al&eclctin içün- yupas:ı ev erın e 1Lt&f1 ayını 18 - 12 - 986 da cı1arımwn bir çok gtllel Jasılan vardır. 

cü caa mahkemesinde ölüme.ehebi- Şeker Bayramı 1 yapmaktan maznun Nihad ve Musta- gtındııa aaatı~80da, BaJuubrbk ı.ıer1 DerPd _ Omnhurtyetl9 

Jıet maddelinden 1 eene hapse mah - Bayram Salı aünüdür. Bayram fa Türabinin durutmalarına dün de • akpm.O 8880 t 20•30 da on 1lç1lnctı yıldöntımilne tadar Ttlrtıye sa• 
kt\m edilm.ifti. namazı aaati tudur: vam olunmuttur. Dünkü celsede maz- B Y K HALA :vmdırlık hareketlerlnl ~ çok gOtiel 

KlifCCi AJ&eddin bu bük.mü temyiz S. D. nunların müdafii Etem Ruhi müclaf~ Fransız ttyatroanı realmler Ye 1Ull&rla Çlbmftır. 200111.yta tçtıJ• 
etmif ve temyiz ceza daireaince hü • ZevaH saat 7 S9 sını yapacaktı. Fakat hastalığı dolay11i- Operet tısmmda de ıölrimtlztl kabartan Bayındırlık eseri,.. 
kiiın bazı fihidlerin dinlenmemit ol • Ezani • 3 18 le celseye gelemediği için duruşmanın g11ndtız saat 15.SOda. r1ı:ı1n maltimatını vermettedlt. 
maaı noktasından nakzedilmiftir. •ADAKAI PITIR başka bir güne bırakılmasına karar ve- akşam saat 20.SO da VarblE _ a net l&Jlll Yapı Nabi,~ 

Dün üçüncü cezada tekrar durutma- En iJi iyi Son rildi. Mamunlar muhakemelerinin gay- LEYLA •• MECNUN rahman Rafit. Halll BM1. Papuellu, H_., 
ya batlandı. Mahkeme nakza uymağa Kr. Kr. Kr. ri mevkuf olarak cereyanını taleb etti- -------------- Aıı, Cevdet Kuüet, Behçet Kemal, ılaJJlll 
karar verdi, ve mezkdr fihidlerin celbi Buida,. 14 12 ll ler. Mahkeme bu talebi kabul ederek Taksltm~e-trMakslmd lılıaclt, vun Mah1r'1n m•Jr•le w pırıerJ11' 

Arpa 19 oo oo 100 1. .._ fal _l!Lt ... _ 1 _ _ı· d varye e "ya osun a 
için durufJDB bqka güne bırakıldı. er ıra 1Le et verour.ıerı ıauıır e H lk Q . çılamftır. 

'Cıriim lOO 84 60 tahliye edilmelerizıi karar altına aldı. a perati Ba:J&tm intikamı - Sayılı l'ralwz nıu .. 
TUrk • ltalyan ticaret ulqması Yarhaf: TirkiJ• diin:J&nm en 171 mey- Cildiye ve ztıbreviye mQtahas8181 Bu akşam 21 de ban'lrlerlnden •Paul Bourget. n1n bu ,_. 

Türk • İ'talya ticaret anlatmas\ bu ..ıaımı ~. lofrıuulan •eJftJ'l D Ç 1 p R U T matine 16 da eseri Ferid Naınılt Hansoy tarafından dllltnl"' 
ayın nihayetine kadar uzatılmıştır. Jalq eb1k etme. r. Zozo Dalmas ve ze çevr11m1§ ve ldtab hallnde 91kanln~• 
:;:::_:::;::;=:..:=:.=:::::=;_~;:::=;::;:::;:::;::::;:;::;::;;::;::;::;::;;::;: Beyotlu, Ru ...Wetbaae.ı aruıada Pona Tomakosla Battan eona kadar r.evkle okunacak h~ 

- KDçOk Haberler 
Otbnrilkler Umum Müdtlrtl Mahmud Ne • iııracatcılara Terllecek ruhsatnameler he • 

GiıDrlldel' amam midiri pldl l ihraeatedarm raluatnamelerl 

d1m, heyeti tettlflye relal ~uammer dön An· ntız VekAletten ıelmemlftlr. Bu Jilzden thra· 
karadan tebr1mlze ıelmlllerdlr. tırı mtldtır dan cat lflerlnde mtlfktlllta marb Jraltııdıtın 

tüccarlar aJAkadar makamlara bq :lstanbulda bulundukları müddet içinde gilm- vurarak 

ri\iilD taşınma bazırlıklar1le metlul olacak· 

ıar, bayram erteal tekrar Ankara:J& clöne • 
ceklerdtr. 

fstanbal ft Biiroına 
İatanbul İl Btırosu Batmilfettlfl Bal6k ya

nn AnkaradaD 18ıırtm1m gelecektir. Bu hu
nstakl tefklllt 'ftl büro, esasen bamlanmıf 
oldutundan faaliyete bayram ertesi hemen 
pçilecektlr. 

Ecnebi " ekalliyet mekteblerl toplantısı 
ıı:cnebl ekalltyet mektebler1 dtln ölleden 

enel saat 10 da 13 tuıctı llkmektebde mıntaka 
milfettlşlerln1n lftlrlklle bir toplantı :J&P • 

mıtıardır. 

Dünki1 toplantıda mtıfettlşler tarafından 

müfredat programının ecnebi mekteplerde 
ne suretle tatbik edllecelt anlatılmJf ft mu
alllmlerle bu meaele etratında baaMbaJler 

J&PılJnıftır. . 
lldaat VeWeU 'teftlt lle7e&I aellıl pıldl 
bctısat Vek&letl Tertlf BeyeU Rellll BGIDtı 

Yaman bqtn AnJwadaa 1nuıbaJa ........... 

•• 

ruhsatnameler1ntn pt.trllmeetne deWet edil 

mealnl 11temltlerdlr. 
•Hllll-111111 ... IMMllHI Hl-Mlllllllllllllllll 11 il 

TAKViM 
1 inci KANuN 

Rumi 1808 

ıs 
Arabi sene 

18fi2 1866 - -2 el T8frlıı R•mt1ene Kasım 
80 1891 86 

PAZAR 

SABAH 
Ramazan 

İ!ıılSAK 

6. D. 8. D. 
2 86 28 12 48 
7 17 6 80 

Ôğle lkindJ iFTAR Yatsı 

.,. D. s. D. d. 'D. s. D • 
L 1 'ltl 8 ,7 u - 1 89 
z . 12 '11 1, • 18 41 18 M 

1abtı Meymeuet apubmuı. Telefon: 4!1!153 E N A y I L E R 

MARTHA 
EGGERTH 

bir hayatın romanıdır. 

Bayramın Birinci gUnU 
matinelerden itibaren 

M E L E K 
sinemasında 

•• 
PARiSLi ŞANTOZ 

iSTE BAHRİYELiLER 
(Frmmca) JAMES CAGNEY - Bu kadar btlytlk Bahriye filmi yapdmamlfbr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y•rın •kt•m T O R K •ln•m•81nd• 

Casino De Paris 
Fransızca AL JOLSON - RUBY KEEI.ER - Türk sinemasında 

ilaveten ı Tlrll Do••w ... ı• Yun•nlmm ••r:r•tl ve ilkler tlUnr• h•lterlerl 
.... Mat 11 ... tMzil .... 
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• 
HABERLER/ 

l{e anda ele trik tesisatı JKastamonud~ elma 

1 d•J k .. rnahsulu 
ma e 1 me UZere Elma istihlak edecek bir 

lbricede liman teşkilatı ve gümrük idaresi bulun- fabrika Kastamonuda 
llladığı için Keşan ve İpsala ihracatı Uzunköprüden büyük faydalar temin 

• 
1 

yapılıyor ve iki misli masrafa maloluyor edecektir 

Kastamonu (Hususi) - Karasu ça
yı etrafında bir çok elma bahçeleri 
vardır. Burada bilhassa Amasya cinsi 
elmalar bol mi'ktarda yetişmektedir. 
lç Anadoluya ve Ankaraya buradan 
her sene llramyQn kamyon fidanlar, 
meyvalar gönderilir. Bu sene, elma a
ğaçlarının yaprakları kadar bol ve 
çok elma v:mıesi halkın yüzünü gül
dürmüştür. ihracat üç aydır devam et
mektedir. Şimdiye kadar 300 bin sau
dık e1ma gönderilmiştir. 

Gönende tütüncülük 
Belediye Gönen k:ısabasının haritasını yaptırmak ve 
elektrik tesisabnı vücude getirmek için harekete geçti 

... 
-eşandan l>ir görüniif 

Keşan (Hususi) - Keşan eski bir zunköprüden yapılan ihracat masrafı 
~ merkezidir. Kasabada 7000 nü • iki katlı olmakta ve bu yüzden köylü 
\'ardır. Umumi nüfus 31000 kü • 

~d~r,· 63 parça köyü vardır. Çamlıca, 
Ctdıye, Enez isminde üç nahiyesi 
dır. Bunlardan Enezde eski zaman-
~ aid ve harab büyük bir kale hara-
11 \'ardır. Bu kale civarında eski ma

çok zarar görmektedir. Trakyanın en 
büyük hayvan panayırı burada kurul
maktadır. Geniş mikyasta hayvan alım 
satımı olur, Meriç ovalarında yetişen 
gürbüz hayvanlar bu panayırda satı -
lır. 

Sandığa taput ismi verilir. Seksen 
kiloluk kızıl elmalar talaşlanır, kağıt 
amha?aj yapıldıktan sonra taputlar çi
vilenir. Elmaların kızıı renkli olmı -
yanları, taJı<ış kurtlarının berelediği 
meyvalar .ıskartaya ayrılır. Iskarta -
lardan ihraç edilmiyenler halkın elin
de •kalmakta, bu da yekfın tutmakta -
dır. 

Eğer Kastarnonuda elma istihlak e
decek bir fabrika açılırsa, mühim bir 
varidat membaı bulunmuş olacaktır. 

Y. O. Altınkalem 

~~~--------.... --·----------~---~ 
Işıklar köyü cinayetinin esrarı 

Gönen (Hususi) - Gönen otomo -
bille Bandırmaya bir buçuk saat me -
safede gayet güzel ve 1 O bin nüfuslu 
bir kasabadır. Kazaya bağlı doksan 
köy vardır. Ve bunların hemen hemen 
kafifcsinde köy ikanunu tatbi!k edil -
mektedir. 

Gönende hayat diğer kasabalara nis
betle çdk ucuzdur. Gönende köylerle 
beraber 14 ilk mektep vardır. 

Bu yıl Nafia Vekaletinin 937 sene -
sinde başlanmak üzere keşfini yaptır -
dığı Kocaçay üzerindeki beton köprü 
ile beraber Göneni Bigaya bağlıyacak 
olan yolun bilhassa ticaret noktai na
zarından çok mühim olan Balye Gö -

Biga mekteplerinde diş 
muayenesi 

• 

Biga (Hususi) - Diş doktoru Hay

nen yolunun yaptırılması Gönende ti
caret hayatının daha iyi bir şekilde in
kişafına yarıyacaktır. 

Gönen; Avrupa pi.yasalarında tü -
tünlerile kendini tanıtan kazalardan 
biridir. Her sene bir buçuk mil'yon kilo 
tütün yetiştirir. Evvelki yıllar tütü -
nün az para edişi her ne kadar ekicileri 
azaltmışsa da · geçen sene ve bu sene 
fiatıarm yükselmesi alıcıların fazla -
laşması neticesi gene ekicilerin ilgi -
sini tütüne çekmiştir. Burada müteva· 
zi adımlarla yürüyen bir belediye Vat'· 

dır. Belediye bu sene Gönenin har -
tasını ve elektrik tesisatını yapmak 
için faa?iyete geçmiştir. 

izmirde bir Tarzan 
lcr, Voyvoda mezarları ve saire 

~c Çarpmaktadır. Enez tam Mericin 
'1tı8abındadır. Keşanda da, epey göç
tı Yerleştirilmiş, müstahsil bir hale 

1~tİfrniştir. Kaza dahilinde 500 hane-
ı<ıoo küsur muhacire pek munta • 

:tı olmak üzere kagir evler verilmiş, 
YVanat, tohumluk, yemeklik dağı • 

Afyonlu Salibin içinde ölü olarak bulunduğu bağ 
kulesinin kadınlı bir eğlenceye sahne olduğu 

muhakkak. Fakat kadın kim? 

ri, Biga mekteprerine devam eden bil • Kuşadası 
tün talebeyi ve yetimler yurdundaki • 

ormanlarında bir 
kaplan öldürdü öksüz yavruları meccanen muayene ve adam hır 

llı~ş, köy işlerine çok ehemmiyet ve- lzmir, 12 (Hususi) - lzmir adli - danı 12 ilkteşrinde Tire nüfus memur 
~ış, kaymakamın himmetile köy - yesi senelerdenberi bu kadar korkunç luğundan verilmiş, bundan anlaşılıyor 
~ Tarım Kredi Kooperatifi açıl • ve esrarengiz bir cinayetle karşı karşı- ki maktul :J7 yaşındadır. Afyonun Ha 
~faaliyete geçilmiştir. ya kalmış değildir. Ortada beyni, vücu cıali mahallesinde 2..:i7 numaralı evde 

tedavi etmiştir. Hayri, yakında köy o
kulllarını dahi gezerek talebeye pa -
rasız bakacak, tedaviye muhtaç olan
lara ilaç verecektir. Doktorun bu yurt
severliği kazada büyük memnuniyet 
uyandırmıştır. -------• 0 Ylünün hayvanatını islah için du parçalanmış ve vücudünün muh - oturan Ahmed oğlu Salihtir. 

&alar alınmıştır. Bütün Trakyada telif yerlerinden ynralanmıf bir ceaed Saatlerce devam eden tahkikat '\'e KAhta tahrirat katibi beraet etti 
n sene olduğu gibi bu sene de hay- var. elde edilen İp uçları maktulün hüviye- Kahta (Hususi) - Narince nahi -

1\ 8a'hiplerine Ziraat Bankasınca kre- Cinayet Işıklar köyünün az ilerisin- tini meydana çıkarmakla beraber, ka- yesi tahrirat katibi Halidin geçen se -
qçılrnış ve çok iyi neticeler vermiş - de, sola ayrılan bağlar arasındaki kü- till7.ri ele verecek kadar kuvvetli değil. neki davar sayım memurluğu zama _ 
l' oh um islah istasyonu faaliyette • çük kulede işlenmiş. Bu bağ kulesinde Uç aydanheri bağ kulesi boşmuş , nında vazifesini suiistimal etmek sure-

. Burada köylünün tahumu parasız yazın üzüm kurutuluyor. Kış mevsi - burası tenha olduğu için hazan kadınlı tile rüşvet aldığı ihbar edilmiş ve suç 
tak temizlenmektedir. Köy kalkın- minde ise orada in cin top oynuyor. eğlencelere sahne oluyormuş. Afyon· H>OH numaralı kanunun daireyi şü -
, Programı tathika başlanmış seme• Kule tek odadan ibaret. Kulenin dara· lu Salih, kışı bu bağ kulesinde geçir - mulünde görülerek hakkında tevkif 
~ Rörülmüştür. cık kapısından içeri girilince ortada , miş, vazıyet henüz tenevvür etmiş de- kararı verilmişti. Mahkemece yapılan 
elediye cc fenni bir mezbaha yap· boylu boyuna uzanmış bir cesedLe kar· ğildir. Şimdilik üç ihtimale yer verili· incelemeler ve hadise hakkında dinle-

,)~ış, kasabanın planı tanzim etti • şılaşılıyor. yor: nilen şahitlerin ifadeleri arasındaki ba-
1 ış, elektrik işi de bitmek üzere .. Maktulle katiller arasında devamlı A) Hadise yerinde izlerine tesadüf riz mübayenetler suçun bir isnattan .i-

Burada mevaşi ihracatı çok mü - bir boğuşma olmuş. Cesedin yaııı ha - edilen kadının bağ kulesine bir er - baret olduğunu tahakkuk ettirmiş ve 
11
dir. Meriç nehrinin coşkun suları şında takıların taş yontma işinde kul- kekle birlikte geldiği anlaşılıyor. Yine cürmün anasırı hakkında kanaat bahiş 
~ ovalara yayılır, yazın bur~arda !andıkları bir çivi vac. Yanı başında da vazıyetten anlaşıldığına göre kadın , deliller elde edilemediğinden beraatine 

( tnebzul ve kuvvetli otlu mer'alar bir demir parçası, bir de bıçak kını gö yanındaki hüviyeti meçhul erkekle bir karar verilmiştir. . 
~ıt, iyi hayvanat yetişir. rülüyor. T arialar arasında da bir bıçak likte kuleye geldiği zaman Afyonlu Meşhud cürümler kanunu mer'iyet 
llrnuk mahalli ihtiyaca kafi dere • bulunuyor. Yine tarla arasındaki ayak Salih orada bulunmayordu. mevkiine girelidenberi kazamızda an • 
~ ekilir. Daha tecrübe halindedir. izlerinde de bir kadın ayağının izi far- Salih geldiği zaman bu vazıyete hıd cak iki vukuatı adliye olmuş ve fai]. 

3ii ve kalite tayini için işe başlan- kediliyor. detlenmi~ ve !hüviyeti meçhul erkekle leri de derhal cezalandırılmı~lardır. 
~ır. Sıhhi vaziyet iyidir. Kasabada Müddeiumumi büyük bir dikkatle aralarında geçen boğazlaşmadan son-
' Yutaklı mükemmel bir hastane, cinıu-'et odasında tetkiklerine devam e- ra bu feci akıbete uğramıştır. 
de İmdadı sıhhi otomobili vardır. diyor. Odanın bir ucunda, tabanı pat- B) ikinci ihtimal: Bu kadının evli 
l!~ak köylerde haeta olanların im • lamış bir tek çorap bulunuyor.Bu bir olması ve beraberindeki hüviyeti meç-
~tı~ Yetişimektedir. . kadın çorabıdır. hul erkekle buraya gelmesi, Salihin gı 
ece limanı ve iskelesi kasabaya O· Yine cinayet odasında henüz soğu- yabında cğlenmesidir. Kadın ve erkek 
ılornetre mesafededir. Adalar De· mak üzere bulunan ateş külleri de var. burada yemek te yemişler, eğlenmişler 

~l\iıı Saros körfezinde bulunan bu Demek cinayet pek eski değildir. Bir dir. 
oqll ihracat işinde üç kazanın, fpsa _ kaç saat içinde itlenmiştir. Eğer böyle C) Üçüucü ihtimal en kuvvetli ola-
!\ 11

A Ik K k · · 1 d t w ~ olma"ı nıdır. Sal~ı·n malu4matı tahtında bagw • ı~ıa aranın ve eşanın ço ışı• o masay ı, amamen sogumuy ., m 

Y<trarnaktadır. Bu limanı kasabaya icabcderdi. kulesinde bir eğlence tertib edilmesi 
ltı ~~an şosenin teaviyei türabiyesi Arka üstü, bağ kulesinin içine u - hatıra geliyor. Yırtık çorab tekinden 
t 

1btrıış ise de tamamlanmadığından zanmış bulunan cesedin üzerindeki eş anlaşıldığına göre varlıksız ve umumi 
~t"olmaktadır. Bu limanda gerek yalar gözden geçiriliyor. Bunların he- bir kadın olan biri, yanındaki erkekle 
~~ uk ve ..gerek idare memurunun men hepsi eski, Haki bir kilot panta • ve Salih le birlikte bağ kulesine gelmiş; 
k tın-ıaması ihracata çok zarar ver • lon, yeni bir fan ile, caket ~e~inde .bir l a~eş .yakılarak y~me~. ~.eni·l·miş, eğle_ -
tcdir. Bu yüzden kara yoluyla U- hü,ıviyet cüzdanı var. Bu huvıyct cuz- nılmış, sonra Salıhlc uçuncu şahıs olan 

Pazar Ola Hasan 

•.. Sureti. .• 

e. Diyor 

••. airette ••• 

Ki: 

... .mümkündür 
ylemek ... 

tema~a 

24 kaçakçı yakalandı 
Ankara - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza orgu • 
tü, yetmiş bir kaçakçı, 840 kilo güm
rük kaçağı, 62 kilo inhisar kaçağı, iki 
silah, sekiz fişek, 263 Türk lirası ve 
7!) kesim hayvanı ile 24 kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. -------
Nevşehirde bir ayhk et sarfiyafl 

Nevşehir (Hususi) - Nevşehirde 
bir ay zarfında 1145 koyun, 1 •lf>5 ke
çi, ()() sığır, 4.) dana kesilmiştir. 

Nevşehir şube reisl i ği 
Nevşehir (Hususi) - Münhal bu

lunan kazamız şuhe reisliğine Binbaşı 
Ziya tayin edilmiş, gelmiş ve vazifesi· 
ne başlamıştır. 

;Iek. ~;;;;;;da, ~lktd~kançlık yü-
zünden kavga çıkmış, bağ kulesinde 
kav.:ı bir mücadele geçmiş, neticede bu 
feci cinayet işlenilmiştir. 

Bu üç ihtimalin maddi bir kıymeti 
olamıyacağı şüphesizdir ve faraziye -
den ibarettir. Ancak tahkikat safhası, 
elde edilen ip uçları hadiseyi böyle bir 
safhaya. dökmüştür. Katilin veya ka -
tlllr rin en kısa bir zaman içinde yaka
lanacakları muhakkaktır. 

İzmir, 12 {Hususi) - Bugün Kuş· 
adası civarında ormanda heyecanlı bir 
boğuşma olmuş, ormandan geçmekte 
olan Yörük Hasanın önüne bir dişi 

kaplan çıkmıştır . 
Üzerinde yalnız bıçağı olan Hasan, 

kaplan kudurmuş gibi üzerine saldırın
ca ne yapacağını birdenbire şaşırmış, 
güçlükle çıkardığı bıçağını kaplana ha
vale etmiş, vahşi hayvanla Hasan ara· 
sında kanlı bir boğuşma başlamıştır . 

Hasan vücudünün muhtelif yerle -
rinden ağır surette yaralanmış, fakat 
buna rağmen kaplanı öldürmüştür. 

Yaralı Hasan İzmir Memleket Hat· 
tanesine getirilmiştir. Sıhhati iyidir. 

Bigada bir mahkOmiyet 
Biga (Hususi) - Karabigada Re -

cebin mağazasını gece vakti maymun
cukla açarak para çalmaktan suçlu Ko· 
muk Mahmut isminde bir köylüye Bi
ga asliye ceza mahkemesinde dokuz 
buçuk yıl hapis cezası verilmiştir. 

--·· . . ----·---··------·-------
Hadiseler~ 
Kar$ısınd~ 

Doğumlara dair 
- Çinde bir kadın on tane çocuk 

birden doğurmuş .. 
- Olamaz! 
Dediler .. Ben de bir sual sordum: 
- Dünyanın her tarafında dokuz 

doğuran yok mu? 
-Var ... 
- Çindeki de bundan bir fazla. Do-

kuz yerine on! 
- Bir kadın doktorumuz, tayyare

de do&rurmuş ve adı Uçak konulmuc;.. 
-. İyi ki tramvayda doğurmadı. 

Bay Uçak fena isim değil ama Bay 
Tramvay dile hiç hoş gelmiyor. 

- Havada doğmasına ne dersin? 
- Havada doğmasına diyeceğim 

yok, fakat temenni edelim, ilerde ağ
zını havaya açmasın, burnu havada 
olmasın .. 

- Maraşta iki çocuk, karınları bi
ribirine bitiŞik olarak doğmuş .. 

- Deseni7ıe tam mfınasile karındaş 
mış1ar. 

- Daha başka ne var? 
mı dediniz? .. 
- Şimdiki halde bu kadar. l<"aka1 

belli olmaz. Gün doğmadan meşimE" 
şepten neler doğar . 

İMSE'r 



6 Sayfa POSTA 

Ankara mektupları: 

Gümrükte kontrol ayın 15 inde 
başllyor, ruhsatnamesiz ihracat yok! ıHAnANIN--FiLMLERi 1 

Ruhsatname ile ihracı mecburi olan "Sümer,, sineması: 
malların tanı listesini neşrediyoruz Bay " Tekin ,, 

meçhul dünyalarda. Ankara, 12 (Hususi) - Ruhsatna
nesi olmıyan hiç bir ihracatçı bu ayın 
1 5 inden itibaren, Türkiye gümrükie
rinden mal çıkaramıyacaktır. Son ka
rıun, şimdiye kadar ihracatçılık yap
mış olanlara lba~ ko!aylıklar göster
mişti. Bunlara, ruh5atnameleri tama
men verilmiş bulunuyor; yeni ih:racat
:ıhğa başlayacak olanlara gelince, bun 
lar kanunun istediği bütün şeraiti haiz 
)l.mak mecburiyetindedirler. Al€ıkadar 
lara bir kolaylık olmak üzere, her biri 
için ruhsatname alınacak mallarla, bu 
mal gruplarına dahil bütün maddele~·in 
isimlerini bildiriyorum: 
Canlı hayvanlar (at, manda, sığır, ko 

yun ve keçi cinsleri, kümes hayvan
!arı), et (tütsülenmiş veya kurutu~m:.ış 
etrer); sütten mamul maddeler (pey
nirler, saf ve mahlut tereyağı), bal1k 
yağları, yumurta, balık (her türlü ta .. 
ze veya müstahzar balık, kımızı, dil, ta 
rama, Japon havyarı, hayvani dökün
tüler (ham, toz ve döküntü halinde ke 
mile, tırnak ve boynuz); sünger, bağ1r
,;ak (y~, tuzlu, kuru, gayri mamfil ba
jırsaklar), balmumu; tabaklanmamış 
:leriler (yaş ve kuru işlenmemiş deri
ler); tabaklanmış deriler (işlenmiş de
riler, kösele ve sun'i kösele), kürk ve 
'<ürk imaline mahsus postlar; yün (adi 
yün, keçi kılı ve sair yünler), halı 

(şaı:k halıları, her nevi ipek halılar); 
ipek (ipek kozası, kamçıbaşı ve ipek 
döküntüleri); hububat ve bakliyat 
(buğday, çavdar, darı, kuş yemi, arpa, 
kara arpa, yulaf, kapluca, burçak ve 
sair hububat, malt, susam, nohut, be
zelye, fasul'ye, bakla, mercimek, börül
ce, ve emsali bakliyat, kepek ve de
ğirmen döküntüleri); yaş meyveler 
(taze üzüm, taze incir, taze erik, tare 
kayısı ve zerdali, taze elma, arrnu:, li
mon, portakal, mandalina, turunç, tat
lı limon, ağaç kavunu, kavun ve kar-
puz); kuru üzüm (çeki·rdekli ve çekir
deksiz); kuru incir; fındık, muhtc-lif ku 
ru ve kurutulmuş meyveler (kuru erik 
kayıS'l ve zerdali, elma, armut, her ne
vi fıstık, badem, sair meyve çekirdek-
leriy ceviz, kestane, keçi boynuzu, ko
k.o, kobra, plam); ııeytinyağı ve zeytin 
tanesi; her nevi pekmez ve bulama; seb 
ze (her nevi taze, .kurutulmuş, tuzlan
~ ve konserve sebzeler); her nevi şa
rap; her nevi bira; tohumlar (pamuk, 
tütün, pancar, keten, haşhaş tohumla
rile sair zeytt t.ohumlar) nebati yağlar 
(susam yağı, tahin, ~ yağı); bah.:ı
rat (kimyon, anason); tütün ve sigara; 

meyankökü, meyankökü hülasası ve 
meyan ba!ı; palamut ve hülasası, va
leks; mazı, afyon, kitre, odun ve yon
ga ve kömür, her nevi kereste; pamuk 
kozası, keten, kendir, lüle taşı, külçe 
ve toz halinde zımpara; amyant (ha:n, 
levha ve yaprak halinde amyant), de
mir (demir cevheri, her nevi demir), 
köhne madenler (köhne demir, köhne 
bakır, köhne çinko, köhne kurşun ma
mulatı); bakır (cevher, külçe, kütük, 
toz, talaş, hurda ve parça halinde ba
kır); kurşun cevheri; çinko cevhen ve 
külçesi; her şekilde anümuan; krom, 
manganez; muhtelif madenler (cevher, 
külçe, kitle ve mamul halinde ormak 
üzere istisnalar cetvelinde gösterilme
miş sair adi madenler), maden kömü
rü (maden kömürü, linyit, turp, blıi

ket, kok kömürü, parça ve toz halinde 
antrasit), civa; Malibden; arsenik cev
heri; kükürt (çubuk, toz, çiçek ve sair 
şekilde ıkükürt); gül yağı. 

Şu tamamını bildirdiğim ve paran -
tez içinde gümrüık tarife numaraların
daki isimlerini kaydettiğim mallardan 
gayri maddeler ruhsa·ttan istisna edil
miş vaziyettedir. Maamafih istisna edi
lenlerin gümrük tarife numaralarını 
gösterir liste de ayrıca hazırlanmış ve 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Çiftçiye pamuk tohumu 

Asıl ismi: Flaş Gord<>n. 
Bu film baştan başa harikulade ma

ceralarla doludur. Gö;1"iilen başlıca sah
neler şunlardır: Görünmiyen adamlar. 
Kartal adamların havada uçmaları. 
Şehrin semada durması. Bay Tekinin 
ejde11halarla harbetmesi. Sular içinde 
bulunan şehirler. Garip garip tayya
reler. Arslan adamlar - zehirli gazlar. 
Deniz canavarları. Bu fi'lınde baş rolü, 
yani Bay Tekin rolünü meşhur san'at
kar Buster Grab yapmıştır. Buster 
Grab çok yaman bir yüzme şampiyonu 
ayni zamanda müthiş bir güreşçidir. 
Mumaileyhin bu filmden evvel çevir
miş olduğu •Ormanlar Kralı ve cTar
zan• flmlerinde fevkalade muvaffak ol 
muş ve herkesi hayrette bırakmıştır. 
Bu filmin mevzuu aylarca bütün dün
ya çocuk ve gençlik mecmualarında 

tefrika edilen w dünya gençliğinde bü 
yük bir heyecana dtişürmüş olan bü
yük eserden aynen alınmıştır. 

".Saray,, sineması: 

Kızıl korScln 

Fransızca sözlü 
dağıtılacak Mevzuu: Dr. Blud, İspanyolların İn-

. .. . .. . giliz Kralı İkinci Cl'ms'e karşı isyanla-
.Gazıantep (Hususı) - Vılayetı -

1 
rı ec;nasında esir döşerek Hindistana 

mı.z, ~dana pamuk ~ın~akasına da~il götürülüyor. Ve orada esirler pazarın
edılmış ve Klevland cınsı pamuk ekı - da satılıyor. Blud Albay Bi~opun naza
mi muvafık görülmüştür. Köylüye Zi- rı dikkatini celbediyor. Albayın tahkir 
:·aat Vekaletince parasız pamuk tohu .. ı Ierine cevap vermiyor. Bu hareketi Al

mu dağıtılacağından Tarım Direktör -1 bayın yeğeni Arabelanm hoşuna gidi~ 
lüğü mıntaka ihtiyacını tesbite başla- yor. Onu satın alıyor. Sahibi hastala
mıştır. Adana Ziraat Mektebi Müdürü t nıyor. B1ud bunu iyi ettiğinden diğer 
Rahmi buraya gelerek pamuklar hak- esirlerden daha iyi bir muameleye 
kında tetkikatta bulunmuştur. mazhar olmaktadır. Bir müddet sonra 

Biga parti kongresi 
Blud arkadaşı Pit ile bir isyan hazır
larken Albay bundan haberdar oluyor. 
Pit dayak yiyor, fakat Blud'u Arabel

Biga (Hususi) 
toplanmış, idare 

- Parti kongresi la kaçırıyor. Gizlenmiş olduğu mahal
heyeti intihap olun- .de güzel sahibesini öpüyor. Kadın bu 

muştur. hareketi tahkir addey'lediğinden ona 
Yeni idare 

!ardır: 

heyetine seçilenler şun- bir tokat artıyor. Blud avdette arkadaşı 

Avukat İsmail Hakkı, Dimotakalı 
Ahmet, zahireci Ahmet, ayakkabıcı 
Ahmet, değirmenci Bekir, bakırcı Ha
san, belediye reisi Raşit. Bunların 

içinden Raşit, Parti başkanı seçilmiştir. 

-CÖNÜL iSLERi 

Pit'i işkencede görünce onu tedavi ey
lemek istiyor. Aibay bunu görünce kı
zıyor ve Pit'in yerine Blud'u geçiriyor. 
Blud işkenceye büyük bir metanet.le 
göğüs geriyor. Tam bu sırada sesler 
duyulu~r' İspanyollar şehre hüc-um 
eylemişlerdir. Katliam yapıyorlar. Bu 
sırada Blud ve arkadaşları tarlalara 
kaçıyorlar ve silablandıktan sonra ge; 
miye hücum ile alıyorlar. İspanyollar 
avdet eyledikleri sırada top ateşi ile 
karşılaştıklarını .anlayınca şaşırıyorlar. 
~lbay merak içinde gemiye gidip te o
rada Blud ile arkadaşlarını gorunce Mazi hiçbir zaman 

Tamam ile 
Unutulamaz 
Erenköyünden gelen bir mektup 

beni düşündürdü. Yazan bir genç 
kadındır. Diyor ki: 

- Kocam ö)eli üç yıl oldu. Öten 
ile ölünmiyor, m&tem yıllarını geçir. 
dileten sonra tekrar hayatımı yap
mayı düşündüm. Tesadüf karşım:ı 
ilk eşinden aynlmış bir erkeği ~ıkar
dı, nişanlandık. Bir kaç haftaya ka
dar evleneceğiz. Fakat ben birden 
tereddüde düştüm. Sebebi şu: 

Bir gün nişanlımın eski eşi ile kar
şıleşmıştık. Uzun uzun bakıştılar.. 

farket.memiş göründüm, fakat tesa
düfler, karşılaşmalar, bakışmalar sı.K~ 
laşmıya başladı. Gördüm ki kadm er
keği, eı1ke-k de kadını tamamen unut
muş değildir. Ve bu wziyet ileride 
evlenirsek benim için bir azap ola
caktır. Nişanı bozmaya karar ver -
dim, ne dersiniz?» 

* Beni dfü;iindüren işte bu su:ıl ol-
du. Bir defa hayatın hiç değişmez 
bir kaidesidir: Kadın ilk tanıdığı er-

kegi sevsin veya sevmesin hiç unut
maz, ona karşı da.imi, önüne geçil -
mez bir zaafı vardır. Erkek de elitıe 
genç kız olarak geçen eşine kar~ı 
ayni hisre mütehassisdir. Araya ö -
l'üm girse bile bu his sarsılmaz, ıa: 

kat imkansızlılk karşısında gelişme 
fırsatını bulamaz, kül altında uyu -
şur, arada ölüm yoksa her dak:ka 
fevıeranıa müheyya durur. 

Aziz okuyucum. kalbini yokla, ö
len revc'ini düşün, ilk günlerimzi 
hatırla, sözümün doğruluğunu tas -
dik edeceksin. Bununla beraber ka-
idenin müstesnalan da vardır. Aca
ba sen bu dakikada yeni bulduğun 
ruşanJınYa o müstesnalardan birini 
mi teşkil ediyorsun? Bilemem: 

öte taraftan haıkiıkati unutm1ya -
hm: Dul bir kadınsın, hiç evlenme
miş bir erkek.le evlenemezsin, evlen
sen bile onu mes'ut edemezsin, zev
cesi ölmüş, seninle tıpkı ayni vazi -
yette bir erke'k buirrı.adığın müdd-:t
çe bu sıkıntıları hissedeceksin. 

Sana ne nasihat vereyim. Söyle -
dlklerimi bir defa daha oku düc;lin 1 • 

ve kararım kendin ver • 
fEyzE 

hayret ediyor. Blud denize açılır ve 
haksız ~kenrelerdıen intikam almaj;ı 
kurar. Az bir zaman içinde Blud bü
yük bir şöhret kazanıyor ... Ve bir müd 
det sonı:a meşhur Fransız korsanı Lö
vasör ile ortak oluyor. Artık denizler
de emniyet kalmaz. Bir gün, Lövasör 
bir gemi 7.apteder. İçinde Arabella He 
Kralın askeri müşaviri Lord Vilauby 
bulunmaktadır. Korsan bunlardan çok 
para istemektedir. Blud, bunu haber 
alınca Lövasör lle kavgaya başlar ve 
düelloya karar verirler. Düelloda Fran 
sız korsanı ölür. Blud, Lord le Ara~l
layı kendi gemisine alır. Genç kadın 
Bludu görünce 9Qit memnun olur. He
le babasına kavuşturacağını öğrenince 
büsbütün memnuniyeti artar. Bu sıra
larda Albay tekrar adaları eline almış-
tır w Bludu yakalamak için bir filô 
sevkeder. Lord ise Blud'dan çok me~n
nun olduğundan memlekete hizmet et-

mesini telklif ediyor. Bu arada Fransa 
ile İngiltere arasında harp başlar. Blud 
harbe iştirak eder ve galip ge-lir. Hiz
metine mükfıfaten adaya Vali tayın e
dilir ve mesut günrer yaşamağa baş
lar. 

Yakanda: Biister Grah -Bay Teldn- filminde 
Ortada: .şeytan' ft Gençlib filminden heyecanlı bir aalme 
Altta: .Kızıl Korsan• ülmbaba bir aaJmesi 

"Sakarya ,, sineması: Sinema Haberleri: 

Şeytan ve gençlik 
Asıl ismi: Praglı talebe Adolf Volbrük ta

rafından. 

Mevzuu: Vak'a ıaeo senesinde <Prag> da 
cereyan eder. Gazino sahibi Kost'un yeğeni 

Lldya senei devriyesi kutlulamyordu. Müsa
merede talebe Balduin, pntoz (Jülya) dootu 

Baron Valdl.s bulunmaktadırlar. Tslebeden 

Zavrel şantozu öpmek istediğinden :P.alduln 

Ue düello eder. Balduin ıallp gelir. Bunun 
üzerine (Jülya) oradakileri operaya davet e-

der. Genç Balduln (Jülya) ya iuJık 'llmuştur. 

Kız da onu sevmektedir. 

Operada etlence sırasında (Jülya) nm 

eski tarudıklarından Doktor Karpls blr loca

da bulunmaktadır. Bu adamın orada bulun

ması (Jülya) yı lruıdmr. Tam o sırada (Jtil

ya) nın kıymetli bir bllez.lll kaybolur. 

Kllıbıklarm şahı olan bir 
san'atkAr: Fred Aster 

Kıvrak ve coşkun sinema yı~~ 
Cincer Rocer's ile birlikte emsalsiz ~ 
filimleri çeviren meşhur san'a 
(Fred Aster) in kılı.bıkların şahı 014' 
ğunu biliyor mu idiniz? .. 

Dikkat ettiniz ise görınüşsünil~ 
ki bu san'atkar herkesin öpmek ~~ 
eliği kıvrak yıldız Cincer Rocer'sı '/ 
az öper ve öpücükleri dahi ek k1ss 
rer ... 

Sebebi nedir biliyor musunuz?.. , 

Fred Asteriın karısı son derece ~ 
kanç bir kadındır. Rollerde koca ~ 

yıldızları ömesinden hoşlarunaı~ 

müsaade etmez ..• Hatta son çev·~, 
olduğu bir filinin senaryosunu tet tİ. 

ederken - Madam (Aster) koı:ası;,tf 
çevireceği fiLimlerin senaryo;'iunll 1 . 
bu buseler noktai nazarından saJ1"', 

J 

ın 

ö 
rn 
11( 

re 

Balduin doktor Karpls ile birlikte blleıiti 

bulur n kıza verir. Balduln faldrliğll'ı sev

giden dolayı güç bulmaktadır. Bir ak';am 
evine dönünce doktoru odasında bulı•r. Ku

mar oynarlar ve Balduin Barondan para ve 

arabasını kazanır. Delikanlı eve doner. Bu 
serer de kendinden nefret etmiş bir halde
dir. Ertesi gün delikanlı (Jülya) yı ka:zandı

b araba ile maskeli baloya getirmektedir. 
Orada eğlenirken doktor Karpis gelir. 1'<.ık

torun gelmesi üzerine gençler çekllirl~r. Dok
tor bunları yeniden takip eylediğinderi 

ıJülya) kızar !e onunla kavga eder. Balnuin, 
Baron Valdis'e rastgellr. Kavga ed•rleı-. iı 

düelloya ta.dar varır. Odasına dave~ t>derken 
Balduln onu ~k seven küçük Llcty:ıyı gorür. 

·D 
eder!.. _ Kocasının sık sık Cince~ 
peceğini anlayınca bu fasılların 11 '11 
mehal çıkarılmasıru talep eder .. · ~ 

talebi zoraki kabul edilir ... ,-
D i,i'!er sinemalarda geçen h~ 

başlamış olan filmler gi>5:~'\, 
mektedir. Bunlar, filmlerinin de~ 
rilmesini bayrama kadar tehir e:>t 
!erdir. 

'------------------



-·' t 3 Birincitetrin SON POSTA 

ismet İnönünün dünkü nutku 1 

• 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) ı rap milletine ilan ediyt>rlar. Daha çok l leri söyledikleri vakitler dahi Suriye
rnüsbet neticeleı· alacağunıza ~m~niz. ta:fsl~t v~rn:iyeyirn .. Bizi. inciten nice lı1eri ~ustakil bir devlet olarak inki- Ankara stadı Salı 
Önümüzdeki sene içinde temel ıhtiyaç acı soıJlen bı?.ıden esırgemıyorlar. şaf ettıren Fransaya karşı tebrik duy
rnaddelerinden daha bir i'kisi üzerınde Sancağı Suriyelilere vermiş dc~iliz! gularını ve Suriyelilere karşı sevgileri 
Ucuzluk tedbirleri alacağız. Evvela şunu söyliyeyim ki, biz Tukcn mizi ve iyi kıomşuluk hislerini teharüz 

Ucuzluk mücadelesi yaparken bir derun ve Antakya mıntakasmı hiçbir "!a ettirmeğe çalıştık. Bizim bu kadar ha 
noktava memleketin dikkatini celbede man Suriyelilere verm~ değiliz. (şid- yıı'hah ve dürüst. vaiiyetimize karşı 
ceğim.: o da merkezde, Büyük Mil!et defli ve sürekli alkışlar). Suriyenin istiklfile gid'erken bir Türk 
Meclisinde devletin ucuzluk yapmak Hukuki tasviye esnasında malı ve- inine hükmetmek arzusu göstermesini 
için fedakarlık vaptığı mevzular üz~ - ren biz olduğumuza göre hiç olmal'Sa yanlış, haksız ve çok plimane buluyo-

günü merasimle 
açılıyor 

Türkiyenin en ehemmiyetli 
turnuvası yapılacak rinde kolaylıkla -i.~iderniyeceğimiz, mem ~lı ~:. v~ ~ereye verdiğimi~i bizim ruz. (şiddetli alkışlar). • . 

leket köşelerinde diğer şe'killerde rcsım ıyı bıld:ıgmuzı kabul etmek lazımd1r. Asla muvafakat etmıyeceğız Mornleketimizin en büyük spor sa-
ler alınmaya kalkınmasıdır. Mesela bu Ondan sonra bi~i1:1 Arap ~ill~tine kar Yüzlerce kilometre u.zunlukta hu - hası olarak yapılan Ankara stadyumu 
sene sayını için hazine varidatından şı hay!rlıah ve ı!ı dost hislennde bu- ~~tlarda yanyanayız. Iyi komşuların iki gün sonra büyük merasimlP. açıla
esaslı feda.karlık ettik. Dolaştığını es- lunıdugumuzu germemek haksızlıktır. ıçınde bulundu.klan huzur hava!)ı, en caktır. 
llada tfu'lü şekilde hayvan üzerinden Osmanlı imparatorluğunda Arapln""m cazibeli mücadelelerin verebileceği Türkiye b

0

rincilikleri vesilesile bü
l'esim alınmak temayülleri gördüm. fena idare edildiğini, zikretmek, bizr, menfaatlerden üstündür. Muhtelif kom yük spor hareketlerine sahne olan An
.Bundan sonra B. M. Meclisinde ucuz- milliyetçi Tür.klere, Türk Cumhu:.-iye- şu!arla tecrübe ettiğimiz için bu bahti- karanın yeni ve büyük bir stada sahip 
hik tedbirleri aldığımız maddeler üze- ti evlatlarına karşı ortava süriı1erek yar neticeyi salaruyetle söyliyebiUriz. olması memleket sporu bakınundan bü 
linde diğer makamlar tarafından her ~ir sitem d:ğildir. Hu~.J.etçi O~anlı B~.z kuvv~l~ kaniiz 'ki Suriyelilerin tün nazarları üzerinde tolayacak bir 
hangi bir suretle resim konulmasını lmpa:atorl~gunun 60n yuz s~nesındekı Türklerle ıyı ~or_nşuluğu esas ~utrna~a- meseledir. 
kanuni müeyyideye bağlamak fikrm- fena idaresınden Araplar hıç olmazsa rı, Arap rnilletinın de menfaatine daha 1924 de Paris olimpiyadından dön-
dt'Yiz. Türlcla' kadar mesuldürler. Biz pek iyi çok yarayacaktır. Fakat bir noktayı a- dükten sonra ilk Türkiye birincilikleri 

Harici borçlanınız hatırlarız, memleketin başında remınn çık yürekle söylemek isterim, bi2imle vesilesile Ankaradaki İstiklal sahasm-
Döviz sarfi~atı memleketin umumi t:>ir Arnavut sadrazam ve Sultan Hami hıern hudut olan bir Türk memleketi- da toplandığınuz zaman hükıimet mer 

idaresinde iyi bir kontrole alınmıştır. din yanında.memleketin hakikt sadra- n'in Arap devleti tarafından dini , harsi kezinin muazzam bir stada olan ihtiya
llarici borç'larunız üzerinde bu bir se- zamı tanılan Şam1ı bir vezir bulunur- ve iktısadi türlü vasıtalarla millwetin cını sezmiştik. 

Sayfa 7 

Kiryako Melihi 
.. İkinci defa 

v 

çagırıyor 

Boksörün "Son Posta" ya 
gönderdiği mektup 

ne zarfında başka bir anlaşma yapt!k, du. (Bravo ses!eri). den uzaklaştınlabileceğini zannetmek Büyük, küçük birçok hareketlerin 
bu anlaşmaya göre borçlarımızın yarıSJ Bu zatların lrnparatorluık idaresinde yanlış bir hesaptır. Bu, bütün Türktye toplandığı Ankaranın da bir gün spor 
Ilı mal ile ve yar.mm şimdiye kadar ol ki ehliyetlerini ve dev'letlerine olan sa- memleketini :huzurundan mahrum et - merkezi olacağını da biliyor ve hattı 
ıiuğu gibi dövizle tediye edeceğiz. Bım dakatlannı münakaşa mevzuu etmek mek ve onu çıldırtmak için, işkence içi hissediyorduk. Çok şuurlu bir şekilde 
<lan başka yaptığımız ciddi kontrol bu fikrimden uzaktır. Tebarüz ettirmek is ne atmak dernektir. Buna asla muvda ilerliyen Ankaradaki spor işleri büyü
sene bizı döviz bakımından daha mü- tediğim nokta, fmparatorluk idaresmde kat etmiyeceğiz. (alkışlar). ye büyüye bu hale geldiği içindir ki bu 
sait vaziyette bırakmıştir. Önümüzde- Arnavutların da Arapiarın da hiç ol- Böyle bir ihtimali niçin kabul etmi- sta.d ihtiyncı her taraftan evvel orada 
ki senelerin ihracat maddeleri için de ma:zsa Türkler kadar mes'ul oldukları- yeceğimizi vicdanımızın bütün kanaati hissedilmiş, gerek hükfunetin ve gıerek Bobör Kiry&lro 
ı......._ - - -- .uoıt,grmız- mevzulann ink:ic:af dır. İmparatorluk çöktüğü zaman Suri- le sö·r4emek için sogu-k kanlılıkla h""r se spo teşkilaAtının b- ··k d 
YlJllaSSa cay- '.( ~,. ' .. r uyu yar ıın ve lıtanbulun kuvvetli bok.aörlerindcrı 
ettirilmesi sayesinde döviz vaziyetiıni- yeyi Anadoludan ve Şamı Ankaradan kese kanaat verici deliller bularak ua- himmetlerile yalnız bizim değil, bütün . . - .. 
liıı daha müsait olacagıru- umuyoruz. daha mamur bı.raktığımı. zı sanıyoruz. ha çalışıyoruz. Büyük. heyecan gu··nıe - Balkanların iftihar ed k1 · Ank Kiryako gazetemıze yaptıgı muraca· 

ece erı ara l f bok ·· M ı·h· bi · b 
Maden .. :.~ . Misakı mım rinde bazı siyaset adamlan memle- stadı böylece vücud ı· ·ı ·şı· ata maru ıor e 1 1 r müaa a· ~ ... ~ Milll d , e ge ın mı ır. d . . 

Bize aoviz temin edecek mevzular Ü- evlet ilk temellerini atarken, ketin vatanperverliğini değerli özlerin Memlekete ~eref verecek bir şekilde kaya av.et e°?ış.tı: 
terinde baş'lıca ehemmiyet verdiğimiz Arap memleketlerini Arap milletine hı de t-opladıküannı zannederler ve ifrat- büyük merasimle açılacak olan Ankara Hangı şeraıt ıçınde olursa olsur 
birisi maden isletmesidir. Zannediyo- rakmayı. kendi siyasetine esas tutmuş- lı mülahazalara düşerler. Ümit ed.iyo- :;tadı Türkiyenin en kuvvetli takımları Melihle çarpışmağı arzu eden Kiryakc 
ruz ki maden işletmesi için de bir iki ~~r. :au:ıu r:-mıi olarak misakı millide rum ki hadisatı daha soğuk kanlı mü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Ankara yaptığı davetin kabul edilmediğini vr 
len.ede alacağımız neticeler bu mem- ılan ettı~. Mısakı mi1~Yi 0 zamanki güç talea etmek mümkün olduğu vakit Gücü ve Altınordu klüplerinin arala- bu güne kadar bir cevap çıkmadığını 
leketi hariçt.en iUıal edı1ecek kıymetli şartlar ıçınde zarun olarak yapılmış Türkler ve Arap milleti arasındaki ıyi nnda yapacaklan mühim bir turnuva- görerek ikinci bir teklif daha yapını~ 
Vasltalarla cihazla.mnak için bize genış ~~ak Y:rul§tırd ~is~~ ~illi şuurlu komşuluk ve iyi dostluk faydaları muf ya sahne olaocaktır. tır. 
fll'5at verecektir. Umumi olarak mem ~·~ı!asç.~~e ~: ıri'llianaatin ifa rit düşüncelere hakim tutulacaktır. Bu dört büyük klübümüz için şerefli Kiryakonun gönderdiği mektubl· 
leketin bu geçen bir sene zarfında iyi l ıTüı_:·k u uı..n~ıtsl ~ 1;11bı . dehzikredi- Suriye devletini doğarken muhabbet bir vazüe olan bu müsabakalarda han- aynen neşrediyoruz: 
~hştıgın-ı, huzur irinde emniyetle ve en . r m.em t:".n.e e.nn. ı ıze azır .ve. r le selfunlı'-""rU" Fakat onun daha do-:ı edil B 1 ih "" ... gi takım birinci olursa olsun k~!l.di <..> / 11 / 936 t ·hı· t · geniş bir istikbale do&ru vürek ferahı m er. ız on an ıst sal etmek :çın g-a ken Türk ·n . . ld tmek h <w arı ı gazc enız vası· 

b" "' d.. . r ı erını e e e eves- renklerini müdafaa için yapacakları bu ı b k 1 d B 11..1 
içinde '-'Ürüdügu-.. nü hülasa olarak söyli unyanın galıp devletlerine karşı da- lerı· cr,05 .. termes"ıını· dogru- bulmuyo tas e tanınmış o sör er en ay a e-

" ha d- t ha 1'..J t:> ruz. maçlarda ayn ve mk şerefli bir hususi 1 h b bok da bilirim. (alkışlar). or ~ne ruı="~tik. Daha dört se Türk mıntakasında İskenderun limanı- yet vardır. r- i i ir s maçına vet etmeme 
Memleketin vaziyetini sevinçli bir ~e ~arbet't~e~ sonra kazanılan rnuzaf na Suriyenin mühtaç olacağını düşıjn- Memleket sporunun en asri bir sta- rağmen şimdiye kadar kendisinden hl 

tlazarla görü~en büyük Curnhurreisi- enyet netıcesin<ie Arap rnemleket!eri mek bu mın'aka uz·· er:-..le Surı·ye de"- dınd hususta bir cevap alamadım. 
k I . . , ~ JIUU • a açılış merasimine iştirak edecclt 

tniz Atatürkün adım sevgilerle ve say ne arşı 0 an vazıyetunizi V'e zihniyeti letinin hakim'"''~';" ·ht· ·· t Bu arık davet üzerine Bay Melihin · · d - · ti d.k ı., .... -...e ı ıyaç gos ermez. olan bu klüplerin renkleri kadar isim- ~ 
Olarla anmak bizim için tatlı ve şe- mızı. egış z::ne 1 

• Lo-zan rn~ahedesin İ.skenden.m mıntakasma Ilınan olarak leri de tarihe geçecektir. Ömer Besim ve menecerının sea çıkarmamasını 
tefli bir borçtur. (allc1~lar). d~ bıl\'Ok mucadelelere ve bırçok taz- bugünlkü Türk.ive Cumhur:y ti ara ·s· sportmcnlı·g-e yaraştıramıyorum. Ecneo 

t ...,. yilder k T .. k nıet· . . ·kı·. " e zı ın 
skendenm ve Antakya meselesi . e arşı ur mı ının ıstı a.i- den muhtaç bulunan sahalar: şiın ll Tekirda ... gda spor bi ve profeıyöncl boksörlerle maç ya· 
Şimdi arkadaşlar, harici bir mesele- nı. ve ~~ıaz:nı müdafaa ederken Arap Suriveden muhtaç olan kısımd~n dahaa _ __!.L Id 

-1:11et u nd b. manda · ı J T ekirdagw (Hususi) - Tekı.rdagın-_ pıp galip çıkmak bir rnaı-İııet deği ir. 
lnize, bugün içinde bulunduğumuz mü m..ı . .ı.ı 1 .z:rı e . ır tesıs o un- büyüktür. (Bravo sesleri). 
hun milli meseleye temas edeceğim... m~a~ı ıçın: y~ı Anıp istiklfiline mü- Dünyanın. her yerinde sahili olınıyan da spor faali.yeti artmaktadır. Burada Son defa olarak Bay Melihe meyJ 

Murahhas heyetinizin müzakere ye- nafı bır .v~zıyetı mua~edede kabul et- veyahut .arzu ettiği sahil kısmı haşka e<Yılmazspor», «Tckirdağspor», «HalJc- dan okuyorum. Bu davetimi kabul e 
l'ine gitmek üzere yolda bulunduğu İs- n:emeık ıçın de çok ezıyetler çektik. En memleketlerin elinde bulunan yerler- spor» isminde üç klüp vardır. Fakat decegini ümit ediyorum.2 
lren.derun ve Antakya meselesi (şiddet ni:har:t kabul ettiğimiz bu mmtakala de, milletlerin binl>irleriyle iktısadi sahasızlık yüzünden ıpor faaliyeti in - Boksör Kiryako Panayotidia 
li alkışlar). nn alakadarlara bırakılmış olmasıdır. münasebetlerini kolayca tanzim edecek kişaf edeme.ıncktedir. Bir futbol ıa - B k l 

Bu meselenin Fransa ile olan cephe- Alakadarlardan maksat eğer manda sa çareler bulunmuştUl". Demek istiyorum hasına şiddetle .lıtiyaç vardır. Saha için fa lm arı 
Bi şudur: Bizim 921 ve 923 muahede- hi.bi devletler olsaydı, bu kadar müca- ki iktısadi mülfilıazalar devlet hakimi- tefebbüse giritilmit ve bir proje hazır- M l 
leriyle hususi ~arfilar altında bıraktığı~ deleye lüzum olmaksızın onların adını yeti mülfillazasından tamamen ayrı ola lanmıştır. . aç arı 
lnız İskenderun ve Antakya mıntakası- sadece zikretmek kifayet ederdi. A.lalrn rak mütalea edi1.,..,bilir. Bu mülahaza- E k. kl H Ik ' 

d 1 h , b ""' n es ı üp a spor dur. Diğer İstanbul Lrk şampiyonası B takını 
tıın tekamül eden hadisat içinde istik- ar ar, etkesten evveı, izim, nazarı- larla Suriye halkına ve Arap milletine kl ı d ik · 
flıe kawşmasını istiyoruz. Bu mesele- mızda, bıraktığımız memleketlerin hal karşı dostluk hislerimizi hal ve istikbal üp er e gittı cc: inkitaf etmektedir . .Iarı maçlarına dün devam edilmiştir. 
"' Fr Cumh kı ·..:a: İs Halkspor gelecek sene Trakya •ampi- Beşı"ktaş Topkapı 
J ı ansa uriyeti ile Cemiyetı Ak ıuı. için ifade etmeğe ve bizim kenderun, T 

~~- - - -· Evv 1~ b Tür" k Ira._ d ti - yonluğunu kazanmak için •imdiden I I -•"-Ql goruşecegız. e " u mmta- • .. os ugu Antakya ve havalisi meselesini ne .ka- T 

ita için emniyet tedbiri alınmasını :iü- Arkadaşlar, dar milli ve ciddi görmeğe mecbur ol- ekzeraislere batlanuflır. 
l\ıınlu bu1~ruz. Sinirler 0 kadar ger Cumhuriyetin harici siyasetinde bü- duğumuzu izah etmeğe çalıştım. Ümit Geçen hafta Tekirciapporla Yıl -
&in olmuştur ki, ansızın vuku bulacak tün kıomşu1ariyle iyi olmak arzusu zan ederim iki bu sözlerw haklarımızı cid- :ıpazepor araauıdaki maç beraberlikle 
b.atliseler arzu edilıniyen akisler ve çok nediyonız ki üzerinde tereddüt edilme- di öl.çülınüş bir çerçeve içinde nasıl neticelenmif. Halkspor Tekirdağaporu 
lıkın'tllı vaziyetler husule. getirebilir. si mümkün olmıyan bir siyasettir. Bii- anladığımızı da göstermiş olacaktır. bir sıfır yenm.İf ve Tekirdağ f8.1Dpiyon u 

Süıkfuıet içinde konuşabilmek için tün komşularile iyi münasebet kurmak Biz Cemiyeti Akvam prensiplerine olmuftur. 
~ela bu mıntakada bir emniyet vazi- ve bütün eski düşmanhkları ted:ıvi e- bağlıyız. Cemiyeti Akvam makanizma_ --------------
l«-i husule getirilmesini ehemm~yetli derele sıkı ve samimt dostluklara çe- sı dahilinde milletler.i.n ciddi meselele- yoklan mesut neticelere vanlabileceği
QUluyoruz. Cemiyeti Akvamda bunu virme'k için Türk milleti elinden gelen rini müzakere edebireceıltlerine ve bu ne inanıyoruz. (aıtışlar). 
~m~e~~~ub~edec~z~M~i~~~~~~~m~mm ~=~====-=~~~h~==~~=~~=~-~------
o0nra ciddt olarak dost olan iki mem- olan Irak memıeketinin müstakil bir Tasarruf aftasının ilk gu·· nü 
~etin çetin bir .meseleyi konuşması gi deV:ret olarak kurulmasını biz herkes
bı Fransa ile konuşacağız. Dostluk ıi- ten evvel ve Cemiyeti Akvamdan ev
~~tinin ve dostluk hislerinin zihniye- vel arzu ettik lrakın müstakil bir dev 
~ze hiklın olduğunu söylemek be _ let olması muahedesi ilk olarak biT.i..'ll 
~~ için bir zevktir. Biribirinin dost- tarafnruman imza edilmi~r. Ondan 
~na ciddi olarak kıymet veren lki sonra da bu memleketle komşuluğu w 
~eırn1eketin Cemiyeti Akvam sinesin _ muz o kadar iıyi hislerle ve o kadar iyi 
elen. bir anlaşma ile çıkmasını samimi- istikamette inkişaf etti ki çok zaman 
)etıe ümit ve temenni ediyoruz. hudut hadiselerinde iki memleket bir 

vücut grbi hareket ettL Tam bir emni-
1\feselenin Suriyeye müteallik yet havası frak - Türk hududunda hl-

cephesi ldm bu1'tmmaktadır. 
Bir de meselemizin Suriyelilere ta-

Wlluk eden cephesini izah etmek isti
~rum: 
Arkadaşlar, 

Şeref sahasında yapılan Beşiktaş 
Topkapı arasındaki müsabaka ~k he 
yecanlı olmuştur. 

Maç iki tarafın büyük kuvvet sarfına 
ra~en 1 - 1 berabere bitmiştir. 

Güneş Süleyman iye 
8 o 

Taksim stadyomunda yapılan B ta i 
kımları arasındaki bu müsabaka Gu -
neş takımının büyük sayı !arkile ne -
. ticelenmiş. Güneş takımı 6 - O maçı 
kazamnıştır. 

Galatasaray 
1 

lstanbulspor 
1 

Taksim stadyoınunda yapılan bu ma
çın ilk devresi mwavi bir oyunla, ikin
ci devrede tamamile Galatasarayın ha
kimiyeti artında geçen oyunda tstan -
bulspor kalesine çekilen narrm~nahi 
şütlardan bir tanesi gol olmamış, buna 
mukabil İstanbulsporun yegane hücu· 
mu bir gol ile neticelenmiştir. .... 

1 

Yurttaı: Ekonomik savaş bitmedi. Bu 
a:n"&Şta da muvaffak olmak için bütün 

milletin elblruti ve ruh birlitl şarttır. 
Ekononılk savaştaki el ve ruh birli~l-

~ 'Ba1.ı Suriye siyaset adamları bu me
~e vesilesi!e son zamanlarda sinirH!ik 
.. lerdiler. İskenderun ve Antakya ha 
vaı· . 
~·ıs nin Suri~den ayrılmasına itiraz 

Suriyeye de biz kıymetli b'ir kom
şu gözü ile bakmak istiyoruz. Suriye
lilerin istilk.laH ihtimalinden bahsedıl -
dikçe -biz •bunu daima a5ikar bir sevinç 
le karşıladık. Cemiyeti Akvamda Fran 
sanın Suriyelilere istiklal yolunda in
kişaf ettirmek için bulduğu her fırsat 
bizim tarafımızdan büyük sitayişe uğ
radı. Son defa resmi notalar teati eder
ken ve Suriyede siyast adamlar Türk 
ler için hoşa ~tmiyecek her türm söz-

Ulusal ekonomi Ye arttırma haftası- lanara.k muallimleri tarafından verilen m1zin parolası: Yerli mah ve tasarruf -

n1~:-0rl.a~. Ası:lı'k A~ap düşmanlarının 
~ nı. bı~ım, Turklenn, Suriyeden kıy-

eıtlı bir parça almak istediğimizi A-

nın ilk günü dün geçmiştir. ilk gün ol• öğütleri dinlemişlerdir. tur. Yerli malı kullanmak ve tasanııf eı-
mak möna!Cibetile talebeler konferans Tayyareler 1s.ta~~~.I üzerinde u:~ _., mek ulusal ve şerem bir vasi redir. Sen 

salonlarında, mekteb bahçelerinde top- şarak !haftaya aıd ogutler yazılı kagıt- .._d_e_ek_o_n_0mı __ sa_vaş_•0_da __ bu_v_a:d_r_e_nı_ya_ı:_. __ 

ları · erdir 
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Kral Edvardın tahttan feragat 
edeceği 7 5 yıl Önce malôm imiş! 

Sekizinci Edvardın Madam Simpsonu sevmesine 
sebep bir unutkanlıktır - Ana Kraliçenin hükmü -
Madam Simpson izdivaçtan bahsedildikçe ne 
diyordu? - Beşinci Jorjun tahakkuk eden tahmini 

Bundan yetmiş beş yıl evvel İngilte
rede ortaya garip bir kehanet atılmıştı. 
Viktoryanm uzun süren hükümdarlı -
ğından sonra iki tane Kralın kısa müd
detJe hüküm sürecekleri ve bunlar -
dan David isminde birisinin tahta çık
tıktan sonra unutulmıyacak bir şöhre
te erişeceği ve bu şöhret yüzünden tah 
tından feragat edeceği söyleniyordu. 
Müteveffa Beş~i Jorj bu sözleri duy
muştu. Ve mahremlerinden birine cbu 
iki hüıkümdardan biri babam Yedinci 
Edvartl, diğeri de çok muhtemel ki oğ
lum Gal Prensi David olacak• demiş
ti. 

Dediği çıktı, Sekizinci Edvard nami
le tahta çıkan dünyanın en sempatik 
Prensi David, bir aşk hadisesi yüzün
den tahttan feragat etti. 

* Prensin Madam Simpson ile evlen 
mesi mevzuu bahsolduğu zaman Ma 
dam Simpsonun yakınlarından biri şu 
sözleri söylemi.ştir: 

- Mesele Kralın Madam Simpsonu 
alıp almıyacağı meselesi değildir. Me 
sele Madam Simpsonun Kral ile izdiva 
ca razı olup olmıyacağı meselesidir.:. 

Filhakiika son zamanlarda her ne pa 
hasına olursa olsun Madam Simpso -
nun kralın karısı olmak istemediği hak 
kında ortalbkta şayialar dolaşıyurdu. 
~enci.isine bu mesele-ler açıldığı zaman 
elam not impartanb (ben mühini bir 
şalı'.Ji~t değilim) demesini seviyordu. 
Kendisinin böylece Krala layi.k bir zev 
ce olmadığını anlatmak istiyordu. Ve 
bundan sonra da: 

- Görüyorsunuz, Kralın samimi dos 
tuyum, yakiniyim. bu vaziyeti, onun 
karısı olmağa tercih ederim. Sözlerıni 
ilave ediyordu. 

Mağrur bir kadın olan Madam Simp 
son bu vaziyeti kendisi için daha mu
vafık buluyordu. Marganatique bir zev 

Madam Simpaonun ilci yeni resmi 

ce olmağa tahammül edemezdi. Haya- Madam Simpaon sokak kıyafeti ile 
tı sırf şahsi zaviyeden görüyordu. Ev-
lenme işlerine, kalp meselelerine bas- evlenmiş olsaydı. Onunla münasebeti 
kalarının müdahalelerinden hoşlanm~z yalnız şahsi olacaktı. 
dı. Hiç bir tarafa, hediye ve 

İngiliz krallarının it_;' inde· morganatik remiyecek, hiç bir içtimai işin başına 
tarzda yalnız Dördüncü Jorj evlerımi<-- geçemiyıecekti, gene kralın müsaadesi 
ti. ~Idıqı kadın da iki kere bosanmı~- olmadan tkimse hakkında takibat yap
tı. Uste!ik te k.atolik idi. İn 11ih.teamUl tıramıyacak, ve kendi şahsı hakkında 
le• ; l.:öyle b.~r kadını .Krnlın zevceliae işlenecek bir suikast, hüküm.dara JŞ-
a lına~ımı ı d " 
K l 

musaac e c ıyor, fakat onu ~E:nmi~ f~lbl telakki edtllmiyerek ale-
m ıe-. olarak tanımıy0'"'d E~ M I"d · · d· s· . . ~1 · ger ı a- a e hır msana karzı işlenmiş telakki 

c1m ımpson da Sekızıncı Edvard J1e ,edilecektL 

Madam Simpson eğer Kral ile evlcrı
miş olaydı, husooi katipleri, resmi hir 
kalemi mahsusu olınıyacaktı. Hülasa 
sarayda bir taraftan Kralın karısı ol -
makla beraber, diğer taraftan da silik 
bir şahsiyet olarak kalacaktı. Madam 
Simpsonun izzeti nefsi ve gururu bü
yüktür. Eğer aza kanaat etmiş olsay
dı şimdiye kadar Sekizinci Edvard ıle 
Prensliği zamanında evlenebilirdi. Ve 
bugünkü müşküller de meydana gel -
mezdi. Bir kararla eski kocasından ay
rılarak tekrar Amerikan tabiyetini ikt i 
sap etlt.iıkten sonra, sevgili Daveyinin 
Madam Sirn,pson Krala David isminin 
muharrefi olarak Davey derdi ? sam!mi 
bir sırdaşı olmağa karar vermişti. A:Je 
arasında hor görülen bir insan olarak 
yaşam.ak istemediği için de böyle mor
ganatik bir iıxiivaca razı olmuyordu. 

* Büyük dedikodulara ve mühim me-
selelere yol açacak böyle bir davava 
kimse elini sürmek istemiyordu. K;al 
Madam Simpsonu seviyordu. Onun sev 
gisi hakkında şu mütaleaları herkes a
çıkça iihar ediyordu: 

- Görüılüyor ki Madam Simpson 
Kralın bir lazımı gayri müfarikidir. Se 
kizinci Edvard mesut olabilmek için o
nun yardımına ve onun mevcudiyetine 
muhtaçtır. Hakkı da vardır. Sekiz:nci 
Edvard, ecdadının yetiştiği tarzda 
yetişmemiştir. Ortada iki nesli biribi
rinden ayıran koskoca bir harbi umu
mt 'Vardır. 

Haı'bi umumiyi, harp sahalarında, si
per içlerinde geçiren Sekizinci Edvar
dın babası kadar an'anelere bağlı oima 
sın~ imkan yoktu. Beşinci Jorj tn.gi!iz 
lerın istedikleri bir Kraldı. Dört duva

, non arasında bütün hayatı resmi for-
malitelere bağlı, yaşar durur, ve belki 
bundan da zevk duyardı. Halbuki dün 
kü Prens dö Gal böyle değildi. 

1-farb sonrası felaketlerinin her tür
lüsüne bilfiil iştirak etmişti. İşsiz ka _ 
lan amelenin arasında yaşamış, onla
rın eğlencelerine iştirak etmişti Siper
lerin içinde dövüşürken an'anelerin 
emrettiği merasimi yapmağa imkan 
yoktu. lngiltere İmparatorluğunun en 
sevilmiş bir ferdi sıfatile bütün dün _ 
yayı dolaşarak milleti ve devleti namı
na propaganda yaparken küçük ile kii
çük ve büy.ük ile büyük olan bir gencin 
an'ı:µıelerle bağlı olmasına imkan yok-
tu. . . (Devamı 11 inci sayfada) 

Bh·incİieşrin 13 

Madam Simpson Kan 
şehrinde ne yanıyor? 

:.:::::::t" 

Kandaki Villa yüzlerce gazetecinin ve 
polis memurunun muhasarası altında 
Madam Simpsonun resmini çeken gazeteciler 
gülümsemesini rica ettiler, aldıkları cevap şu 

" Böyle bir zamanda nasıl gülebilirimJ,, 

biraz 
oldu: 

lngiltere Kralı Se
kizinci Edvardın ken 
diaile evlenebilmek 
için tahtından vaz· 
geçtiği Madam Simp 
son, meaele orto.ya 
çıkıp ta herkes Kıa· 
lan tahtından veya 
aıkınJ an birini t~r • 
cih etmeaini bekledi 
ği günlerde Londra
dan ayrdmıf, Fransa 
nın Cenabundaki 
(Cannea) ıehrine git 
miıti.A,ağıdaki mek 
tup Madam Simpso
nun (Canneı) ıehrin 
de vaktini nasıl ge
çirdiğini anlatmakta 
dır. Bu ıehirden 8 Bi 
rincikiinun tarihiyle 
lngiliz gazetelerine 
yazılmı1tır: 

Madam Simpson hl 
la Kanda Lem Vici vil
lasının mecburi bir mi 
safiridir. Bu villanın 
sahipleri, dostları Mis 
ter ve Misis Rocerstir. 
Tabiatile köşkün önün 
de azim bir meraklı 
kitlesi, dalgalı bir de
niz gibi kımıldanarak, 
parmaklarının ucunda 
yükselerek, İngiliz ta
riMnde silinmez bir e
ier bırakan günün meş 
hur kadınını, Madam 
Simpsonu uzaktan ol- Kan §ehrindeki villa 
sıın görmek i.ştiyakiyle yanıyorlar .... / zı neşriyattan mülhem o ..... tak sanıldl' 

* * • ğına göre bir doktorun tedavisi aıtınd8 
Bu sabah, sokağa çıkmak arzusunu değildir. Bugüne kadar hiç bir do.~~: 

gösteren Madam Simp.son, halkın bu te run burada Madamı ziyaret etmed?gı~ 
hacümünü görünce niyetinden vazgeç de söyliyebilirim. Madam Simpson }<O 

miş, ve zeytin ağa~larile süslü, etrafı pekleri çok sever. Günde yarım sa81 

kapalı bahçede çok kısa bir gezinti yap- kadar bahçede köpeklerinin talim ,,e 
mıştır. terbiyesile meşgul ~lmaktadır ... > dedi· 

Madam Simpson bu gezintisinde ye
şilier giymişti. Boynunda da zarif bir 
altın broş vardı. Uzun yolculuğundan 
hiç te yoru1rnuşa benzemiyor ve evsa 
hiplerile ciddi ciddi görüşüyor, arada 
sırada da sesini biraz yükseltiyordu. 

* * • 
Madam Simpson gayet az yemeık yer. 

Ssbebi de çektiği mide rahatsızlığı
dır. Onun için, Kan'a geldiği gece de
liksiz bir uyku uyuyan Madam, sabah
leyin yalnız bir çay ile iktifa etmişt!r. 

* * * 
Madam Simpson b~ gezinti esnasın

da ilk defa olarak, fotoğrafçıların res
mini çekmesine müsaade etmiştir. On
ların «lUtfen biraz gülümseyiniz> şek
lindeki mutat ricalarına karşı «Böyle 
bir zamanda nasıl gülebilirim? .. :ı> de
miş, ve makinelerin karşısında gayet 
ciddi bir vaziyet almıştır. 

* •• 
. Madam Simpson, akşama duğrtl• 
Kanda tedarik edilebilen ingilizce, fr~ 
sıcza, almanca, italyanca gazeteleri ge· 
tirterek, bir saat kadar bunları tetki1' 
le meşgul olmuş, hakkında yazılan yB' 
zıları alaka ile okumuş ve bazı yerli 
rinde ise kahkahalarla gülmüştür. 

Sekizinci Edvardın uğuruna taç <it 
tahtını terkettiği Madamın mühafB' 
zası için Fransa hükfımeti gayet sı)(.1 
tedbirler almayı ihmal etmemiş., ~ 
muhafızların adedini artıırmıştır. 1{!9 

lın hususi polis hafiyesi, daha h~Ji 
köşkte ve Madamın evinde bulunrnıı1" 
tadır. 

* * * 
Büıyük ve tarihi bir vak'anın içine ~ 

rışmış olduğunu asla hatirlamıyan 1'(\Ş 
ikün sahibi Misis Rocers, arkasında b~t 
sürü polis hafiyeleri olduğu halde s;· 

* * * yalı, beyaz renkli spor otomobiliyle~ 
Lem Vici k~nde bugün müthiş teberi almaya çı:Jmnış, sonra Grand !1° 

bir heyecan hüküm sürdü. Londrad:m telde bir arkadaşının kokteyl eğlenti~il' 
köşke üç defa telefon ettiler. İki de u- de bulunmuştur. · · 
zun telgraf geldi. Bununla beraber, Madam Simpsonu soran gazetecil• ' 
vaziyetin tebellür ettiğine ve bu mese- · d ' 
le hakkında bir karar verildiğine dair re: cGörüyorsunuz ya! .. İşte bura 8 

kat'i bir ma:l.Umat alınamadı. yun. Misafirimiz de iyidi~, sıhhattedl~ 
Madam Simpsonla birlikte Mıster Biricilk düşi.iıncesi, vaziyetin bir an e'I 

Harison ismi altında otomobille Kana vel aydınlanmasıdır.» 
gelen Sekizinci Edvardın mabeyincile Demiştir. 
rinden Lord Brownlow, bu sabahki oc- * 
yanatında, köşkte heyecanın ziyadesi- Önün'de birçok hafiyelerin, polisıe; 
le arttıqmı ve netice hakkında mallı- rin dolaştığı, Lon Vici villasına, otoV1, 
mat beklediklerini saklamadı. Ve l\Ia- biller mütemadiyen çiçek taşıma}{tll 
dam Simpsonun projelerinden bahse- dır. Uzun çiçek kutuları villanın a 1tr~ 
derek : . sinde açılmakta, iyice muayeneden g·S 
«Madamın Kanda ne kadar kaiacağı çirilmekte, ondan sonra, eski çin ış! ~, 

~ahim .dc.ğildir. Gün ve vakit tayin e-/ zolara yerleştirilmektedir. Yalnız ı.,oJ 
d.ılme~ıştır. Herhalde Noeli burada ge I draclan gönderilen iki kutu, mor \re ıJ1 
çırecegı muhakk.~ktır._. Aıneri~a .. veya-, latun rengindeki orki.deleri, ]\focl11~ıl 
hut Lo~draya donmegı asla duşunme- Simpson, bizzat alarak yatak od.ısı ·ıı 
mektedır. ı götürmüş, ve tuvalet masasının üıerı, 
. Madam .umumiyetle vaktini evde ge deki vazolara kendi eliy•le yerleşti! 

çırmektedır. Sıhhati yerindedir. Ve ba miştir. 
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Tarihten sayfalar: 

tarihinde 
taht 

Osmanlı 
aşk ve 

Hangi. po.dişalılar kimleri sevdiler 
ve aşk uğrunda neler gaptılar? 

Yazan ı Turan Can 

İngiltere Krab ve Hindistan lmpa- aştayıle kıvranıyoıdu. Cariye, padiş:ıh· 
ratoru Sekizinci Ed.vard sevgi ile tahtı la nlrAblanmak istiyor, fakat padiş!'i • 
m telif edemediğinden tacını terketti. hın hocası buna razı olmuyordu. Hal
Yakın mmanlarda gerek İspanyada ve buti hoca da kıza vunılmuştu; bir gün 
gerek lsveçte müstakbet Saltanat hak- güzel cariyeye qkım açtL O da: 
larından va7.geçen prensler oldu. Eski · _ Eğer beni sırtına alıp ta yedi de
asırlarda da muhtelif krallar arasında fa fU sofanın etrafında dolaştırırsan se 
böyıle yapanlar vardır. Fakat acaba Os nin olurum. 
manlı padişahlan arasında da var mı! Dedi. 
Osmanlı Padişahlan arasında aşkın Hoca razı oldu ama, üçüncü dolaşma 

pençesine düşenleri bu zaaflan yüzün- da kapı açıldı ve Yavuz göründü: 
den lro.rlkunç işler gören birçoklannı _ Bu ne hal hocam! Sen bu carıye-
sayabiliriz. Sekizinci Edvard gibi yapa den sakınmamı söyledin; halbuki... 
mn bulunup bulunmadığını söyl'iyebil- Hoca ezilip büzüldü : 
meık içim ~ padişahları ve bunların _ Hakkım var Padişahım, görüyor-
aşklannı gözden geçirelim: sunuz ki bir tanesi beni eşek yapıp sır-* • tınıa bindi. Sizin üç karınız var. Bu da 

Adanada doğmuş olan Şeyh Edabali gelirse haliniz nice olur? 
Suriyede fıkıh tahsil etmiş ve Esklşe- Yavuzun bu cariy8!Yi nikAhla alıp al
hir yakinindaki İtburnu köyünde yer- madığım-tarihlerden öğrenmek kabil 
leşmişti. Sultan Osman henüz istiklali- olmadı. 
ni ilin etmediği bir sırada bu Şeyhe . * 
misafir oldu. O gece Şeyhle konuşur- Kanuni Sultan Süleyman da aş-
ken kızını da gördü. (Mal Hatun) adın kın ve kadının pençesinde kıvranmak
daki bu genç kız Osman Beyin çok ho- tan kurtulamamıştır. Aslı Rus olan 
fUIUl gi'llti ve hemen işılt oldu. Şeyh Hurrem Sultan veya Rokzelin bu Pa
Edebaliden istedi. Fakat Şeyh kendisi- dişahm üzerinde müthiş bir tesir yap
nin alelide bir adam olduğunu ileri SÜ mıştır. Kanuni Sultan Süleyman, tu -
N1* kızım Oımian Beye liyı« ~e- tulduğu aŞkın tesiri altında bir çılgına 
eli ve veımadl. ()aman Bey tamam lld dömnüş, yapılan iftiralan ve çevril ;m 
yıl bu deriıı ve aaraılmu qkı 88l'B"Jmaz entrikalan görememiş; oğlu Şehzade 
bir ul>1rla lmlbin,de sakladı. LAtin (sab Muırtafa ile şehzade Beyazıdı ve dört 
nn IOQU ~) dedikleri gibi en torununu kendi emriyle ve gözlerınin 
sonWMfa se'V'lıilisine kawştu. Onu sev- önünde boğıdurmuştur. Bütün bunlar 
gilisiııe kavuşturan sebep pek şairane Hurrem Sultamn kendi otlu olan Şeh-
ve etısanevldir: zade Selimi tahta çıkarabilmesi içindL 

Olin«n Bey bir gece Şeyhin evinde * 
yM&rken bir rüya gördü. Edebalinin Safiye Sulıtanın, Kösem Sultanın sa-
bajTından çıkan bir hiW, bedir halini rayda oynadıklan roller pek yamandır. 
alarak Qsman Beyin bağrına girdi ve Bunlar, her renk ve her lx>yda yüzicr
Ckman Bejin göbeğinden gıkan bir a- ce seçme cariyelerle çevrilmiş olan Pa
ğaç bütün Anadolu, Rumen, Arabistan di.JahJan parmaklarının üzerinde oy -
~ Ka1kuy.ayı UJ>laclı; Olnian Bey bu- natmışlar; onları en korkunç cinayet 
nu ~ 18,.ımt ~ Osman Beyin lere süri&lemişlerdir. 
neslinin üç kıt'aya hakim olacağım, * 
İstanbulu :ı.aptedeceğini anladı ve o a- Deli İ'brahim tahta çıktığı zaman on
man bu şerefi kendi kwna bağışlamak dan başka şehzade yoktu ve bu padişah 
için evlıemneye razı oklu. evlid bırakmadan ölecek olursa Os -* manlı Hanedanı tükenecektL Sultan 
Yıldınm Beyazıt, Sırp kralının kızı 1'brahime her gün birkaç cariye verili

Mariye çılgm Cibi Aşıktı ve onun bir yordu. Turhan hasekiden bir oğlu ol
arzusunu iki yapmıyordu. du. Gözltebeği gibi bakılıyordu. 1'""a kat 

Fatih Sultan Mehmet fren adındaki Padişah bu şehzade için tutulnıu:j o
bir Rum kızına delice işık oldu ve bu lan genç ve güzel süt anneye vuruldu. 
uimda herşeyi unuttu. O kadar ki Ye Hatti bir gün saray bahçesinde eğleniı 
niçeri1er ve halk arasında dedikodular ten kendi oğlunu okşamamış, süt an· 
bqlad>. İstanbulu tapteden, dünyaya nenin yavrusunu büyük bir şefak~tle 
meydan okuyan bu genç hükümdar, sevıneğe başlanuştı. Şehzadenin anne
saraydan ve sevgilisinin yanından çık- si bundan şikayet edince de şehzade 
maz olmuştu. Mehmedi ~Avcı Sultan Mehmet) k p-

Yeniçeriler bir gün saray kapısına tığı gibi fırlatmış, fakat havuza d ·ş
dayandılar. Padişahlannı, kılıcı elde o- tüğü için yalnız başı yanlmakla kur
larak başlarında ve harpte görmek is- tutmuştu. 
tediklerini söylediler. 

Fatih Sultan Mehmet buna ~k kız
dı, fakat memleketin menfaatini, hal
kın ve askerin arzusunu feda edecek 
yerde sevgilisini kendi eliyle öldürdü. 
İsyancıların ayaklarının dibine attı. 

* Yavuz Sultan Selim bir ~ariyeye vu-
rulmuştu. İranda ve Mısırda iki büyiık 
devleti birer vuruşta yere seren bu ce
sur adam, ceylin bakışlı bir ıeoç kızın 

* Avcı Sultan Mehpıet şair carİ\·e<;i 
Afifeye Aşık görünüyordu. Fakat h ~i
katte Afife ona Aşıktı ve ona: 
Benim Şevketlu Sultanım hemen lh·r· 

yaya benze ~ · n! 
Diye şiirler yazardı. 
Üçüncü Selimin, .Abdülmecidı 1 de 

aşkları vardır. Hele Abdülmecit aslı 
Fransız olan bir kansına pek bag:!~ Jı. 

(Devamı 11 inei IQfaM) 
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12 - 18 Birinci Kanun Ulusal Tasarruf Haftasıdır. Kumbaralar 19 Birinci 
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. 

URKiYE ZiRAAT B NKASI 1 

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

lınmış olan talimatnamesile ikraz iş.lerini tevzi ederek kAgir bina
larla henüz inş:ıah bitmemi~ emlake ve kıymetli arsalara kısa ve 
uzun vadele. lc ehven ve müsait şartlarla ödünç para vermeğe 
başh · ığını !:aym müşterilerine ilan eder. 

f" frea : 

L 1hçekapı - Dördüncü Vakıf Han, Zemin kat, Cadde No. 70 
"T-.. fon No.sı :!3554,, 

3556 ... " - - ___ _ ...,._ 

AK y İş1~tmesi Direktörlüğünden: 
Şe~~cr bayra~ınıl tesadüf eden birincikinunun 15, 16, 17 ci Sah, Y,.r

tamb ve Perşe!"""Öf: günleri Haydarpafıı - Kadıköy - Adalar - Anadolu -
Yalova hatlarında Pazar tarifesi tatbik olunacaktır. (3584) 

C İ C 1 DUDAKUK 
DbyaaıD en eablt 

dudak boya ... 

FARUKl'niD CiCi 
allıtıdU'. Hl; bir te
mula ılliameı. Yaw 
bDH bile ;akma&. 
24 aa.t dudaku kaJU'. 
T ecrilbul kolaJdıl'. 
• Depoau ı Sultanhamamında 
FARUKi OOZEL KOKULAR 

._ __ ., mağueıad.ır. • 

Birincitqrin 13 

• : ' •• ;,<" .... , • ' .;-· •· •• l ' - ..... : • . • . ""~· ~· ~ L ... • • ' • • . • 

Kulağınıza küpe olsun ! 

il 

1 
Kullanmakla kabildir ! 

Bir hamlede nene ve grıpı geÇJ.nr. Harareti sür'atle 
d~ürür • Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak 

GRİPIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir 

_.., Sinirli ve ciğerleri Ç A HUlasasile banyo 
zayıf olanlar yapınız. 

ı Çam ağacı ın bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef
füsil kolaylaşbnr. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokuları 
izale eder. Neşenizi arbrır. Şi.Jesi 60 kuruştur. Her eczanede 
arayınız. DeposuTak"'im eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket 

"'9 > üzerinde Taksim aczaneal firmasına dikkat ediniz. 

----- ---
Pazarlıkla elektrik tesisatı ilanı 

Havza Belediyesinden: 
Nafia Vekaletinden tasdikli proje mucibince kasabamızda yapıla " 

cak • bina ve direkler hariç - 14635 lira bedeli keıifli elektrik teıiaa " 

tımızm kapalı zarfla yapılan mün akasasına talip çıkmadığından te " 
aisatın 20 gün müddetle ve pazarlıkla toptan veya ayrı ayrı taliple " 

rine evvelce yapılan ilan ve eksiltme kağıdı mucibince ihalesine karat 
erilmiıtir. 

İsteklilerin §arbıame, plan ve diğer tafsilat için Havza Belediye 
Riyasetine ve İstanbul' da Şark ap artımanmda mühendis Hasan Ha• 
letc müra.cao.tları ve pazarlık ihale kararının 17 Birincikanun 936 
Perıembe günü ıaat 16,30 da Ha na Belediye Encümeninde verile " 
ceği ilan olunur. «3386» 

. 

l\-1 evduat için el verişli şartlar 
Para plasman1 için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
~~~~~~~~--~-~-

Belediye Sular İdaresinden: 
-- ----

Kış mevsiminde su saatlerinin dondan kırılma tehlikesi vardır. Bun&JJI 
önüne geçmek ve yok yere tamir parası vermemek için tedbir almrıtll51 

hususuna sayın abonderiıı dikkati celbolunur. (3431) 



t3 Birincit.-. 
1::1::::::::--~--" 

SON POSTA 

Gecenki .,. 

E ilmecem "zde 
Kazananlar 

(Dünkü nüshadan kalan kısım) 
MÜREKKEPLİ KALEM 

Sayfa 11 

Zirai bahisle: 

Dutlar.ı kurutan böcülerle. 
nasıl mücadele edilir? 

Beşiktaş Çelebi oğtu sokak 21 de İf
fet Toker, İstanbul Haseki kadınlar has 
tahanesi eczacısı Hayri kızı Enver, !\u
ruosmaniye Selvili Mescit ;okak 4 <le 
Neriman, İstanbul kız orta okulu 422 
Refahat, İstanbul birinci mektep 318 
ErdeL 

istanbu1d:m - Yalova yolile - Bur - altında ço1- defa iıki senelik bir zaman, 
saya gidenlerin Hk uğrad~ları kasa - 1 a~a~ı k~~ıilen sarmıya ve öldi.iı meğı 
ba (Orhangazi) dir. Otobusten azıcık kafı gelu. 
etrafınıza bakınca buranın ileride gö - * 
rülen İmik gölüne oldukça yakın bu - Diva~pise karşı; ona daha evvelce 
lunduğunu farkedersiniız. Orhangazi; tutular- memleketlerde tatbik ed:lmif 

PARA ÇANTASI bu şirin gölün iki yakasını bir ay gib! bir ço1' mücadele usulleri \•ardır. Ez • 
Maltepe birinci iikmektep 28 SühPy- saran 23 parça köyle birlikte, Bursaya cümlE' İtalyada kükürtlü kireç bula , 

la, Eyüp orta mektep ı /C den 415 Zul- bağlı bir kaza oluyor. Bir çoklarının macı ile yaz ve kış ayl'arında d;:ı.llan 
bahar Sağnak, Galatasaray lisesi idare küçük gördüğü bu kaza, hakikat halde bad~na etmek usuldendi. (On k. 'osu.. 
,nemuru Nurettin oğlu İhsan, İstanbul kalabalık bir nüfusun geçinebildiği bir bir kilo kkeç, bir kilo kükürt k y natı -
lisesi S/A dan 385 Ekrem Olguner, İs- \•atan parçasıdır. İklim ve toprağının !anık yapılır). Bu sayede böcülcr ya -
tanbul Erkek Jisesi 1248 Ferruh. zirai ir*işafa müsait bulunması bu ıııp kavrulmakta ve eğer rnücad~ .e ek· 

MUHTIRA DEF4t'EKİ yedere her çeşit istihsali yerleştirmiş, Mk~iz ve kusul'Suz yapılmışsa faydab 
Beyoğlu 29 uncu mektep 2/ A dan \~ iktısadi durumuna bu yfüxien üs - olmakta idi. Fakat sonradan bu terli· 

Gönül Kafiı1 ~hir Cumhuriyet tün bir ilerilik nasip olmuştur. Bura- bin dut dallarındaki tomurcuk1ara do. 
mahanesi Doluk sokak 1 de Hidayet larda buğday, arpa gibileriııden tutu - kunduğu anlaşıldı. Hem de bu bula -
Sarper, 'Üsküdar 20 inci mektep 247 nuz da pirinç, mısır, darı, susam, ke - macı hazırlamak epey~ zor bir lşti. Bu 
MuaZ7.ez. Diyanbekir Ziya Gök Alp ten gibikrine varıncı~ kadar her çe- iki mahzuru ortadan kaldırmak için, 
mektebi talebesinden Nur Hayat, Is - şit taneli mahsullere rastlarsınız. Yüz uzun tecrübelerden sonra daha başk& 
tanbul eltte'k lisesi 97 Hicri, Ankara binlerce zeytin ağacı, dağı taşı kapla- mualece1er buJdular. Mesela karbo • 
Dahiliye Vekaleti dairesinde hazine mış bir halde olup Türkiyenin en iyi lineüm adında.ki bir maden kömüril 

Beluat, tUmn, Vasfi -Leyla - Meaıuna operetindeki ci7iniflerile vekili avukat Sabri Başaran kızı Mu _ ~eklik zeytinini yetiştirirler. Sebze artığı bu maksada pek yaramıştır. 
Garıbin yazdığı, Mesut Cemilin bes-, len adamdır. Leyll Hanımı Hikmet azzez, Beyoğlu 29 uncu ilk mektep ve meyva gelirile geçinen köylüsü bır Karbolineüm, yüz kısım suya on kı • 

~.b!dlği Leyli - Mecnun operetinin bi- Bey boşayacak olsa .. hali fena olacak- 4/B den 205 Atıl, Emet Gazi Kemal hayli çoktur. Ayrıca sayısı milyona sım karıştırılmak suretile haıırlan -
rinci perdesi İstanbula yakın bir köyde tır. Herhalde bu işi bir yoluna koymak mektebi 2 den Hasibe, Erenköy Ebru yaklaşan dut ağaçlan da, bu kazaya makta ve bu bulamaçta dallar badana 
geçer... lazmı. Bir kurnazlık düşünür, ve ı;okak 30 da Sabiha, Adapazarı orta her yıl 3000 kutuya yakın böcek bes- edilmektedir. Yapraksız zamanda ya • 

cZengin bir kadının bir oğlu vardır: Hfkmet Beyi Leyli Hanımın Kerim mektep 2/A dan 652 Berrin. lernek in*iınını bahşetmiştir. Denebi- pılan bu ilAçlamanın '1 70 fayda ver• 
kerim; Kerim, lstanbulda Mis Hanıma Beyle zannedilen şekilde kaçmamış ol- KiTAP lir ki Orhangazi bir ziraa·tçi gözile ha- diği temin olunmaktadır. Şimdi Or -"* olmuş, sonra köye annesinin ya- duğuna ikna eder, fakat Mis işi olanca Üsküdar 2 nci orta mektep 103 Ne- reketli ve pek kıymetli bir sahadır. hangazide mütehassıs bir memurun 
nma d&mıüştür. Kerim ressşmdır. Köy açıkhğiyle anlatır .. Hikmet Bey Leyla- zahat, Adapazarı orta mektep 2/B den * uğraşmakta olduğu mücadele tarzı da 
de de resjm. yapar. Resim yaparken mo dan ayrılır. Necati, Ankara Yenicami civan Na _ İşte bu kazada, yakın bir kaç sene - bu esas dairesinde yapılmaktadır. 
del olarak Gülsüm adlı bir köylü kızı Mis Hanım Tok Beyle, Kerim Gül- zımbey mahanesi Ulukapı cad. 75 de denberi türeyen bir böcü, memleketin Diyaspise karşı, ilk defa İtalyada ve 
seçmiştir. Gülsüm, Kerimi sevm~tir. sümie, çit'tlfilc sahibi kadın Hikmet Bey Hüseyin Erif, Ankara Şenyurt mahal- ikitısadi varlığına, engel olmak is - sonradan bi3de de tatbik edilen ikincf 
K 'C'- k k ~..ı·· ·· h aki bir mücadele usulü de bu böc. u·· 1 ~r1·, erim de Gülsümü ... Mis Hanımı unut le, dadı çiftlik kehyası Ali Çavuşla .. lesi EA.--.- so a .. de Nesrin Beler, Sam- tedi: K~,Auyu er yıl az v 'tte, az e- rt: ge-
.ınuştur bile... Dans hocası da Mis Hanımın matmazeli sun Muradiye sokak 21 de ·Mel3hat, mellde bir çok paraya kavuşturan ko- ne başka bir böcüye yokettirmek tar• 

Tok Bey İstanbuldan köye gelir. Tok ile evlenirler. KırıkXale askeri lisesi demirci öğret- zacıhk bu haşere yüzünden tehlikeye zıdır. 
Bey Kerimin çocukluk arkadaşıdır. Ke Bu üçüncü perde çok uzundur. İkin- meni Ramazan, Kırıkkale askeri san'at- düştü, böcü dutlukları istila ederek Ümit ederiz ki, Orhangazi mücade -
rimin annesine teyze der. Tok Bey, Ke- ci perde kaldmlabileceği gibi bu pertle lar mektebi 28 Talat Ertuğrul, Ankara onları kurutmıya başladı. Dutların ku- ıe.:i de t~z vakitte kat'i bir ne iceye 
Jimin annesi1e konuşur. Bu konuşma- de ikiye tıaksim edilinii. İkiye taksim ."..tı.fbey mahallesi 193 Süheyla, An _ ruması nihayet ciddi bir endişe halini erışecektır. Çiftçi 
dan Kerimin İstanbulda iken Mis Ha- edildiği ha'lde bile konuşmalara çok kara İncesu köprüsü karşısında 1 de aldı ve devletin zirai teşkilatı ona kar
nımı sevdiğini öğreniyoruz.Ayni zaman yer bırakan final sahnesinden gene bir Dr. Ahmet Ali vasıtasile Yurtuması, şı mücadele açtı. 
da da Tok Beyin bir bestekar olduğu- az kırpmak icap ederdi. Ankara İsmet İnönü mektebi 1435 Na- Bazı köy'lülerin ckurutan• dedikleri 
nu .. Tok Bey öyle bir bestekaT ki ala- Operetin heyeti umumiyesini ele a- mrk Tümtürk. bu haşere, fen düiınde (Diyaspis Pen-
turkayı alafrangaya karıştırıp opera ya lırsak; şarkılaT güzel, fakat pek yerli KART tagona) diye an1Jmaktadır. Bunun is -
Pllabileceği iddiasında ... Hatta Leyla - ~rinde değil, şarkı söylemek için mu- Ankara Necatibey mektebi S/B den til3:sına uğramış ~ğaçlara bakınea genç 
Mecnun adlı bir opera da hazırlamıştır. hakkak bir girizgah yapılıyor. Halbuki Enver, Ankara. Hacı Doğan İbadulJah dalların yukarıdan aşağı sanmtrak bir 

Kerimin köyde bulunduğwıu Tok buna lüzum yok. caddesi 4'9-S 1 4e Selihaddin, Fethiye beyazlık.la sıvan?tlış gibi olduğu görü-
Beyden öğrenen Mis Hanını, dadıs:, Sahenede en fazla görünen şahıs, maden Engin Sabri, İnönü kız mektebi lür. Ya!kınlaşıncA veya elle ezilince bu 
lllalrnazeli ve dans hocasile birlikte kö dans hocası Zart Zurtyandı. Bu rolü 2/B deJl S32 Beki, Arnavutköy Seğ _ bulaşöğın carıh olduğu farkediJir. 
Ye ~lir. Hazım yapıyordu. Şunu söyaiyebiliriın banlar sokak 24 Adnan Rıza Palandö- Diyaspislerin, aııaçları kabuklu bir ta-

Mis Hanun Gülsüme karşı fena dav- ki Hazım rolünü f.evkalade güzel yap- ken kardeşleri, Konya ağırceza reisi kım bitler hali"'lde olup yapıştıkları 
rarur. Ve Kerimi doğum gününün yıl tı. Kendini beğenmiş, profesör geçinen Sadık kızı Hayriye, Konya orta mek- yerde bir taraft.an ürer, bir taraftan da 
dönümüne çıağınrken Gülsümü de ça- Zart Zurtyanın boodan daha güzel can tep 342 Nuri çapur, Konya meri orta ağaeın suyunu emerek onu kurutur -
tını-. T<* Bey de bu doğwn gününde Iandırıbnasma imkin yoktur dersem mektep hesap memuru mes'ut oğlu lar. 
Giilsümıe birli.Jete Leyli - Mecnun ope- yalan söylemiş olmam. Ama Zart Zurt- Hikmet, İstanbul Suftanahmet Ücler Dişili erkeklı olan bu bitler yılda iki 
l'asmdan bi.r parça oynayacağına söz ve yan bu operette birinci plana alınacak Hamam sokak 11 de Zahide, Bursa li- nesil wrere~ her se~rinde 150-200 
lir .. • şahsiyet değildi. sesi 1 / A dan 1269 Mehmet Tunagöre, yumurta yaparlar. Bu yumurtalardan 

Birinci perde operetin eşhasını tanı- Behzadın yaptığı Ali Çavuş rolü ek- Davutpaşa orta mektep Cahit Çalış, 1s- çevik baJ'Me-;li bir takım kurtlar çıka-

"En ,kuvvetli 
Türkiye,, 
W..üdafaa Vekili, Türk1ye 
en kuvvetli ordutuna 
bugün sah:ptir, d yor 
Ankara 12 (Hususi) - Yedinci art

tırma ve yerij malı haftası münase • 
betile kurum başkanı ve Milli Müda,. 
faa Vekili Kazım Özalp rady<>dd söy• 
lediği nutukta kısaca demiştir ki: 

«Dışarıda Türkiye yalnız kolll§U• 

lan arasında değil, bütün dünyad~ çot 
sevilen ve çok sayılan bir devlettir. 
Bununla ne kadar övünsek yerıdir. 
İ~ide Türkiye, en kuvvetti ordu -

suna bugün sahiptir. Bugünkü Tür -
kiye her bakımhdan en kuvvetli Tür
kiyedir. Yarın daha kuvvetli olmak 

Jnakla geçiyor. Tok Bey çiftlik sahibi leme bir roldü. Behzaıt, Şehir Tiyatro- tanbul Hililiahmer caddesi S8 Yaşar rak hemen sğacm, muhtelif yer1erine 
kadına Mis Hanımdan uzun uzun bah- smıun bu çok -emektar ve girdiği her Kara, Ayazpaşa Gümüşmıyu brşLq daj'tln1ar vr onlar da birer yere yapı
lediyor. Dadı, matmazel. dans hocası, kalıpta muvaffak oıan aktörü bu rolde Arzumanya apar. 63-65 de Yuvana şarak orad111 bir taraftan emmeye, bir 
karakterlerini sözlerile meydana koyu de muvaffakıyet göstermişti ama .• Pi- Mariti, Kadıköy Kuşdili kalem so • taraftan ü .. eml~ başlarlar. Bu prtlar 
JOrlar. ~rolü yoktu. kak 12 de Ganime, Vezneciler Vidinli -::::aı===-===========:::::am:m=======-===== .. 

Birinci perde de taklit var, şarkı VH. Dekor iyi, ziya tertibatı fena idi, ak- Tevfik Paşa cad. 34 Ayten Öztoprak, Tan·hten sayfalar.· 
azmindeyiz.• 

~t hareket yok .. Söz pek fazla. Bil- töder pİJ'eBe t.amamile adapte olmuş Bursa orta mektep 1/D den 830 Meh-
hama Tok Bey çok komşıyor .. Buka- sayılamazlardı. Giriş ve çıkışlarda ha- met, Samsun Hançerli mahallesi Yeni 
dar anlatmasına lüzum yok. War göze çarpıyordu. hamam sokak 84 de S. Erginu.r, Lüle - (B.ttarafı • U8ft1 ~) daki kızına vurulduğunu bilıniyen yok 

İ'Jrinci perde Tarabyada bir köşkte Böyle olmakla beraber gene Vasfi- bhaurgaz OnGedias sarnusaklk ı çiftliği M. Mu- Abdülhizin Fransaya gittiği sırada tur. 
feçiyor: cBu köşkte iki kişi daha tanı- nin, Em.in BeHğin, Bedianm, Ferihanın, rrem, · paşa Nev'iye sokak 39 Üçüncü Napolyonun kansı Öjenlye a- * 
~ruz. Mis Hanımın babası Hikmet Bey Şevkıiyenin, iyi oynadıklannı söyllye- da Anactt Süzan Çapyan, Topkapı 34 şık olduğu, Öjeni ziyaret iadesi için İs- Osmanlı padişahları arasında taht .. 
\re üvey annesi Leyla Hanım .. Hikmet biliıim ... Melek bu operette diğer ope- üncü mektep S23 Orhan Yurdakı.Jl, tanbula geldiği ve Beylerbeyi sarayına J tan feragat eden bir tek adam vardır. 
Bey borç içinde bir adam, Leyla Ha- retlerdekine nisbetle daha iyi idi, ope- Konya Tarla mahallesi 12 de Adnan misafir edildiği zaman onunla mesut' O da İkinci Murattır. İyi kalp1i şair 
rıım hoppa bir kadın. Kerim geldiği za- ret sahnemiz onu da kazanıyor demek- Uygur, İstanbul erkek lisesi 465 Asaf, aşk saatleri yaşadığı rivayet edilir. Mu 1 bir adam olan bu Padişah iki def~ tah
lban Krime kur yapıyor. Miste bunun tir. 1smet 1111tasi İstanbul erkek lisesi l/A dan IS3 M. hakkak olan biqey \Parsa Öjeninin ha- tını oğlu tkind Mehmede bırakmış, Ma 
farkına varıyor, Leyli Mecnun operaaı Kral Edvardın tahttan fe- Yılmaz, Ged~kaşa .Nev'iye s?°k 39 dil tın için, Tüı1ciyeye gıelecek Fransızla- nisadaki sarayının ıssızlığına çeki'miş
l>arçalarmı da bu perdede dinliyoruz.• Alis, K.ocaelı İzmir ömeraga mahal - ra ve Fransız malına mühim imtiyaz- ti. Fakat her iki seferinde de memle-

İkinci perdeye hiç lüzum yoktu. J,ey ragat edeceği 75 yıl Önce lesi Ortahamam yanında .fS/t de Ce - lar vermiştir. ketin başına ç(lten tehlike onu vazife 
li Hanımla Hikmet Bey de birinci per- IA • • I W. Gazi Osmanpqa orta mektep 3fD Abdülhamidin Afrodit adındaki bir başına çağırmış; 0 da hemen ko'?mUŞ• 
dede sahneye gıelebilirlerdi. Bu perde- ma Um ımış da 68 Salihaddin, İstanbul ticaret li- Rum kızına olan aşkı dillere de.stan ol- tur. 
llın en kuvvetli tarafı olması lizım ge- ( Battarafa 8 İllci uJfacla ) sesi -4 166 Nureddin ~t, İzmir mern- nauştu. Son Osmanlı Padişahı Vahrlet- İkinci Muradın reragatinin sebebi, 
len Leyü - M«mın iyi gösterilemedi. leket hastanesi caddesı 125 de Şük - tı"nin artmış yaşını geçmiş olduğu bir bir kadına aş" ık oluşu deg-il, saddik ve 
~. pı· Onun içindir ki Prenı dö Gal David, "" küd. '-·- tit- "nde 6 ~ ilndaki ufak sahne uzak düşü- . . . ran, us ar AUo ens usu Se - sırada saray bahçivanının on üç yaşın- sessizliğe olan sevgisidir. 
~rdu. Bilhassa Leyli çok aeride kal Sekızıncı Edvard olunca babamnın hu- miha İstanbul kız muallim mektebi 1 -··-o·.: ·---f M dam Saki, •etır' •etir •ene ~u-•-u·· ıa·.·:1~ ..... '" - dudlan it dar lan ha tah • ~ 1 o mamıftı. ıger tara tan, a • • • ....... ......., 
~. Bu sahneyi gülünç hale getir- ço o yatına am - 3/A dan Melahat bay, stanbul S' k A "k d d.. k Söylet, tlile •etir - .. e -wa rii' abıa, 
~'- · · M ··ı ed d. Dum1 hir tı kteb' 1 SS ımpeon artı merı aya a onme • a-· ~ .......... ~ ıçM ecnuna tuluat sahnelerini mu eme 1• » upınar şe ya me ı . · d A 'k b Ben var iken gerek hana hu zevk, bu 
taklit eden bazı tekerlemeler yaptırılı- * Mustafa, Ankara İş Bankası karşısı.n- ıstemıyor u~r . hm~~ı ~n ~al~ u:t~nı~, sat. 
)Ordu ki bu hjç hoş birşey değildi. Madam Simpaonun Sekizinci Ed - da 29 da Ahmet kızı Azize, Kumkapı kral ve wken ~Sl a ın a u an ıgı ı- Bir gün gele ki gönniye kimse tftn· 

. Leyla - Mecnun t.ablıosu daha güzel vard üzerinde büyük bir nüfuzu var • orta mektep 2~ A ~ ~eddin, İs - aanı bege~~ıyordu. . bnm!.. 
hir .şek~. ~nte edilebilirdi. Tabloyu dı. tanbul erkek lisesi 412 Bulent Bay - ince, nazık, ~re~, ~ulak ve zekı Diyen bu şair hükümdarın ruhunu 
leridekı kuçuk sahnede göstermiye Iii- Ona bekarlıktan kalma bir çok idet- raksan, Kurnkapı ~rta meır:tep 2/~ ~kıtlı. uzun ~ırpık~ sab~k ~adam. bu satırlardan anİamak pek ko'aydır. 
:nı yoktu. :e~ .ka~nır ve bu tablo lerini unutturmağa muvaffak olmuf - dei., 504 İrfan, İzmıt Ulugazı mek~eb~ Sı~.,paon,. Baltı~ore d~ ~etı mhir yav-ı İkinci. Murattan başkalan tahtlarına, 
aınse~~ göstenlirdı. tu. . 5/B den 107 Kemal, ~~nbul ; ıncı ru ıken bırdenbire tarıhın malı olmu~- dört değil, bin elle sarılmışlar; onu kay 
'Öçiincu perde gene köyde geçer: A L ı· Ma . b ~--ti ... . . mektep 11 Osman Demıroz, Adapazan tu. Onu bu mertebeye çıkaran teeadüf betmemek irin kardeşlerini oıi • Jarını 
Ley).. Ha . na ıua ıçe rı u <1<>11 ugu ıçın- So. k H Berber •1 . s ' b , 

)e « a nım Kerırnle birlikte kö- d be... ki be be bi .. b' ganpazan asap acı og u de istisnaidır. Malumdur ki, Viktorya- torunlarını, hatta sevgililerini feda et-
..__ ~lmişlerdir. Tok Bey Kerimle Ley- ekn ··zıegendmed~keod e) ra .. r.: .~sun ır Sacit, Seydişehir As. Ş. Başkanı kızı M. ya teb'an Kraliçe Mari de Hrayına ko- mişler, gözlerinin önünde bog· durmnJ:-
-.n ka te ao e ı u arın onunu alm -······-.. ·----·--···--·--..... _ -.-
0 ın çt~k~rını haber almış. arkadan . ıf • mı,tı. O zaman krala müracaat etmiş, casından boşanmış kadınları tekrar ev- lardır. Osmanlı sarayında aşk. Sultan 

da. gelmıştır. . tı · . .. bu hidiaelerin üzerine bir devriilem }enseler bile almazdı. Osmandan başkaları için gün1i.i · hayat 
lrı lf'l6 Hanun, .dans hocası, Mis Ham- - Onl~rın a.ral~nndakı munaıe~t seyahatine çıkmak arzusunda olduğu- Madam Simpson müstesna bir mua-ı ve zaruretlerin üstünde birşey dc"ğildi. 

lıl Matmaze1ı, dadısı da bir baskın yalnız Maıeıteyı alakadar ederi demıt- - • .1-: •• • l !!.L" l k h k b l -~·ı Esasen padişahlar için evlenm 'k ve 
hPlnak r 1 k"yd · nu 90_yn;uw,..ı. me eye taoı o ara uzura a u eoı - . "iha eme ıy e o e toplanırlar. Ve tı. Sek' . . Ed d bi d ha Lond l a-şk bahsınde hiç bir yasak ve hudut ol· 
ltııı. yet Leyli Hanımın kocası Hikmet Madam Simpson kocasından lpa ~ dö wn~ı lıt'var li, oı: ~ada S~aya 1 dJ i,. itte o kabul ediliş bugünkü mesele- madığı için ak.si de bekleneme7. t • 

velr .. Dans hocası menfaatini bi- wich mahkemeainin kararile botu • nmemböe J L~afjL!- :1,__ le ~ ımp- erı ortaya attı. "--~ 
.,,oun Y e ..,. iDi' ueı meaıne razı (Franus pzete •• mecm ........... ) umuı Caa 
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Antak -a ve iskenderunda Yeni lngiltere Kralı altıncı 
Birincitetrin 13 

h.~!.~r~ı.~n~!!:!ıin~ .. ~~f~.~~.~~!~~~ Jorj dün tahta çıktı 
ra soğuk ve yağmurlu havada çırSoıl çıp- nevreye gitmiştir. d b"l {Baştarafı 1 inci sayfada) zamanda bütün Dominyonlarda cii ·/ Portsmouth rıhtımlarında lıususi 
lak sdkaklar'da dolaştırılıyor. nra Sancakta son zamanlar a, ve ı • - 1 

k at a de (İstanbul saati ile beşte) ta.ri· lus merasimi yapılmıştır. tık merasim muhafızlar görülmüyordu. Eski kra • • lözde serbest bırakılıyorlar. Anla ya- has§.a bugünlerde türeyen bazı bed • 
,da TüPklerden sokağa ç.ı'kmak mccbu- hahlar, aleyhimizde çalışmalarına e- hi Sent JarRes sarayında yapıldı. Figi adalarında olmuştur. Kralhk ka - oraya perdeleri tamamile kapalı olanbir 
rıyetinde olanların sokak başıa:ında ı hemmiyetle devam etmekle beraber, Saraya giden yolları ve meydanları .rarnamelerini Dominyonlarda umumi otomolbil içinde gelmiştir. Edvard'ı bu-
s k ık üstleri arandıkta;ı sonra bır so- bu iş, akamete uğramaktadır. dolduran yüz binlerce halkın tehaoil _.ı valiler okumuşlar ve bundan sonra da radan Fusy isimli torpido alrnıf ve der· 
kaktan bir başka sokaga geçmelerı~e Fuat mü muhafız kıtaatı tarafından müşkii- krala sadakat telgrafları çekmişlerdir. hal Fransaya hareket etmiştir. 
müsaade verilmektedir. Sokaklarda ya latla durdurulabiliyor<lu. Cülustan sonra Edvardın nereye gideceği henüz ma-Bir Kürt Beyini yeniden mebus 
pılan bu tazyık kafi gelmiyormuş gibi yapmak istediler, fakat olmadı Sarayın avlusunda Londra, 12 (Hususi) - Merasim lum olmamakla beraber, şimdilik hedc-
Türk mahallelerinde evleri aramak ve Halep, 19 (Hususi)_ Sancakta nam Sarayın avlusunda an'anevi kıya - ~ittikten sonra Majeste Altıncı Jorj, fin Avusturya Tirolu olması kuvvetle 
bu bahane ıle soygunculuk yapmak, zetliğini koyan \"e çok kuvvetli olduğu fetleri ile muhtelif kıtaat mevki almış Sent James'den Buckingham sarayına muhtemeldir. 
sokak aralarında sebepsiz yere adam halde Vataniler tarafından alınan terti bulunuyordu. Tarihi elbiseler giymiş .gitmiş, orada dahiliye nazırı Sir Con ikinci bir faraziyeye göre, F.dvard, 
çev·nnek hareketleri henüz durmamış bat yüzünden intihapta ekalliyette ka- olan bando efradı da orada hazırdı • Siıtton'u kabul ederek kendisile bir geçen yaz ziyaret ettiği Dalmaçya sa • 

tır İ1a1k liderinin kapısında süngülü lan Kürt beylerinden Reşit Ağaya man lar. ımüddet görüşmüştür. hillerine gidecektir . 
. 1 dater devlet otoriteleri tarafından ye- Yeni kral sarayda Kral bundan sonra valide kraliçenin Bazı mahafilde yapılan tahminlere nöbctçı er niden mebusluk teklif edilmi-c:tir. Re- k k 1 M dam 

Hama, 12 (Hususi) - 5 Kanunuev- ..ı Yeni kral saat 11 .28 de saraya gel- ziyaretine gitmiştir. rağmen, ~imdilik es i ra ın a 
ve den beri Antakyada halk hareket şit Ağa bu tekille red cevabı vermiş- di ve halk tarafından hararetle selam- Londra, 12 (Ünited Prens Muhabi- Simpson'un yanına gitmesi beklenme-

tir. Reşit Ağaya vuku bulan müracaata k ed" 
lcrı lıderi Abdülgani Türlonenin kapı- landı. Kralın benzi biraz u~uk görü - .rinden) - Cülus merasiminden sonra me t ır. 

Suriye mukadderatı ile alakadar olan-
1 

k da 'd w •~L sına süngülü nöbetçiler ikame ediımiş- nüyordu. <eY~-c::asın kral, talihin açık ol- .Buckingham sarayında dahiliye nazırı Ancak ge ece nisan a, ıgı tauu. !arı endişelendiren iki hadiseye sebep "'"Y 

tır. Kendısi ıhtilattan memnu bulun - lm sun in dı'ye bagw ıran halkı eliyle selam- Sir Con Simonu kabul etmt• olan yeni kararı mevkii mer'iyete girecek ve ta· olmuştur. ~it Ağanın mebus seçi e Y 

maktadır. mesi yüzünden Kürtlerle Vatanilerin lıyordu. kral, imzaladığı ilk emirname ile, ağa- mamen serbest kalacak olan Madam 
Ermenileri silahlandırıyorlar arası adam akıllı açılmıştır. Hatta Kürt Hususi meclis erkanı sadakat yemi- heyisi Sekizinci Edvarda Vindsor dü- Simpson henüz Kanda bulunmakta • 

1 azıkiye, 12 
(Hususi) - Sancakta- dağında Araplarla Kürtlerin arasında ni ettik.ten sonra, kral mUtad beyanatta kası ünvanını tevcih etmiştir. dır. 

k' Taşnak Ermenileri~ silfilılandırıl- birtakım hadiseler de cereyan etmıştir. bulundu ve tahta oturdu. Eaki kral Tetviç mensİmİ 
ma ı işi günden güne tahakkuk ettiril- ) E 1 
mektedir. Yeni Sancak mebuslarından Diğer taraftan da M.endup ol- Kral büyük amiral üniforması giy • Dün gece, gizlice Portsmuttan F ran- Londra, 12 (Hususi - :vve ce 

. 1 sun, Vatani'ler olsun yeni bir tez mı'c::tı·. .saya hareket etmı'ş olan eski kral, Is • Sekizinci Edvardın tetvic merasimi ta· Muses der Kalosyanm emrı atında T 

Musa dağmdaki Ermeniler teslih edil- müdafaa etmektedirler. Bu da yer yer Men.sim viçreye giden eksprese bağh hususi bir rihi olarak .Ayin edilen 12 mayıs aünü 
mi~lerdir. dolaşarak Suriye vahdeti namına im- Cülus merasimini yapacak olan he- vagonla yoluna devam etmektedir. değiştirilmiyecek ve Altıncı Jorj aynı 

za toplamaktır. Reşit Ağaya yapılan h ih · k · p mda '-!-Cenevrec:le 
Cenevre, 12 - Havas bildiriyor: 
Fransız dış işleri müst~arı Pier Vi

enot, matbuata beyanatta bulunmuş ve 
konseyin şimdiki toplantısı ruzname· 
sine dahil olan lskenderun meselesine 
temas ederek demiştir ki: 

<Türkiye, Türk ahalinin hakim bu· 
lunduğu lskenderun için müstakbel 
::iuriye cum'huriyeti çerçevesi içinde o
tonomi istemektedir.» 

Vienot, Türkiye ile Fransa arasında 
değil, Fransaya verilmiş olan mandayı 
tadile yegane selahiyeddar olan Millet
ler Cemiyeti meclisi ile Türkiye ara -
aında i'1tilaf mevcud olduğunu kay • 
deylemiştir. 

Not: 

Anadolu Ajansı, Türk talebinin hiç 
J>ir zaman İskenderun'un müstakbel 
Suriye cumhuriyeti çerçevesi içinde o

tonomisini istihdaf etmemiş olduğunu 
beyana mezundur. 

Bir Türk düşmanım Cenevreye 
gönderdiler 

Adana, 12 (Hususi) - Türk düş
manlığı ile tanınmış olan Halepli dok
/or Abdurrahman Kayalı, Uluslar Ku
rumunun 14 birincikanunda toplana • 
cak olan toplantısında, Suriye ve bil
hassa Sancak meselesinde, Sancak me
&elesin i konuşmak üzere Halepten Be· 

yet bu sırada salonun kapısında görün- Eski ıbükümdarın Londradan are· tar te taç gıyece tır. rogra DMıı müracaat yeni bir hareketin zuhuruna ~Ll k ı 
dü. Heyetin önünde İngilterenin en keti pek gizli tutulmuştur. bir değişix i yapı mamışhr. mani olmak, hem de Suriye vahdeti 

için el'eman tedarik etmek gayesini ta- yaşlı saray maşerali bulunuyordu, ya- • ı A .. L 
kip ediyordu. Reşit Ağanın teklifi ka- nında başka !birisi krallık armasmı ta- lzmı•r ı• rsen u•• pen 
bul etmemesi Mendupluk mahafilinde şıyordu. Alay salona girince, borazan-

iyi tesir bırakmaımıştlr. lar üç defa selam borusu çaldılar. Ve İzmir, 12 (Hususi) _ Bundan üç 1 Çetin Cinin lzmirde üç serte ~çi.n~e 
billdenbire bütün trampetler vurulma- gün önce lzmir zabıtası «Çetin Cin» ı:oymadığı mağaza kalmamış gıbıdır. 
ğa başlandı. York Dükası kral ilan edi- nam müstearile lzmirde faaliyet gös- Bundan on gün evvel Kcmcraltında 
liyordu. İhtiyar mareşal, kararnameyi teren Alaşehirli Şükrü isminde bir hır- «Ehram Mağazasının, Moreno eczayi 

Şehrimizdeki Antakyahlarm 
dünkü toplantısı 

Dün Eminönü Halkevinde memle • okudu ve Alber Artur F redrik Jorju sız yakalamıştı. Alaşehirli Şükrü - ken· t.bbiye deposunu, Göztepede bir bak· 
ketimizde lbulunan Sancak Türkleri bir lngiltere, İrlanda ve ıbütün Dominyon- di tabirile. demokrat bir hırsızdır. Soy- kal dükkanını soymuştur. 

!ar kralı, Hististan imparatoru Altıncı duğu mağazalara kart dö vizitini hıra- Bu hırsız aynı zamanda keyif sa~i-toplantı yapmışlardır. 

T oplantınm ruznamesi şu idi: 

1 - Antakya ve İskenderun Yar -
dım Birliğinin feshi. 

2 - Yeni Siyasal Birliğin kurulma-

J orj olarak ilan etti. kır ve: bidir. Anlattığına göre kendisi her gır· 
<<Allah Kralı muhafaza etain!» _ «Kusura !bakmayın. Sizi telaşa diği mağazada evvela işini bitirir, ça-

Kararname büyük bir seuizlik için- verdim. Bir kaç parça eşyanızı ödünç lacağı eşyayı hazırlarmış, ondan soma 
de okunmuş.tu. İlhtiyar mar~in sesi, olarQk aldım. Param olunca bunlarm da saatini başı:ıın altına koyarak ik·, 
geniş salonda titrek akisler yapıyor • bedelini posta havalesile adresinize üç saatlik. bir uyku kestirirmiş, saba!. n 

sı, du kelime kelime okunan kararname takdı'm ederim» diye yazmaktan çe • saat üçünde kalkarak mağazadan çı -:ı - Yeni Siyasal Birliğin idare he- Ali ,,_ k 1 uh f · (G 
« an ra ı m a aza etsı:ırn ot sa- k' karmış. Çıkarken mutlaka zarafet gös 

Yeti intihabı. h k ) 1 ·1 'ha · ınmez. 
ve t e ing söz en e nı yete erıyor· B h k l b t · · tererek kartını bırakırmış. 

Toplantı çok hararetli olmuş, bir K · k b' b' u ırsızın ya a anması za 1 a ıçın l 
du. ararnamenın o unmaat ıter ıt- b yük b' ff k' t 1 ,Çetin Cin bundan bir hafta evv · 

çok hatibler nutuklar söylemişlerdir. mez trampetler tekrar çalmag" a başla • ı cidds:n Ü.·: ır ~uva. a ıyde ko' mulşh· M h ed d' kkA 
. d b I ba do d 1 .1. tur. Kendısı beledıye cıvarın a ı su Göztepede il::,kkal e m in ü a · 

Sonra cemiyetin şu nizamnamesi o • dı ve ıçer e u unan n a ngı ız . l k .. kt" gı'rmı'ş b"lık konser -
'il" .. · mahkemesıne sorgusu yapı ma uzere nına gece va ı • .. kunmuştur. mı ı marşını terennum ettı. . _L d vesi, yagw ve limonla bir salata yapauk 

1 ı . . . . geti.rildi. Oradakı zaoıta memurun an ld _ 
1 

• 
Madde - - Antakya • skenderun Saraydakı merasını bittıkten sonra . k .. . . . ted' Ç t' karnını doyurmuş, ça ıgı eşı- .. r ıçı1 

l 1 B B k H . , ... . f I .1 41 helil,ya gırme uzere ızın ıa ı. « e ın 
ve hava isi i e ayn, uca , azıne Hayd Park ta onar sanıye asta ı e ad k b" al da b' · · tahmini bir de fatura hazırlıynrak in.-

"-· l · · · "kl"l k k · · .. 1... .1... d"l CiI\ı> or an omşu ın ar n ırının nanıye erını ıstı a e avuşturma ıçın pare top atılarak cu us resmen ı an e ı - . .. _. "k k zalamış, sonra ııÇetin Cinıı firmalı k,n-. 1 l l k .. · w l y k daın.ına geçtı ve on uç moo.re yu se -merkezı stanbu ela o ma uzere sıya- .di. Toplar atılmaga baş ayınca or k .. l _ L k l k ıştı tına RU cümleleri yazmış.ır: 
" · · "k k lm ·1... d'l · · beki' ten so aga at ıyara& ayıp ara ar · Y sı hır bırlı uru uştur. Dükaunın kralı an e ı mesını ıyen b' l «Aziz dostum Mehmet, 

Madde • 2 - Bu cemiyetin, Mersin, ıhalk şapkalarını çıkararak, yeni hü • Her şeyden evvel yaman ır ~t et o- «Kusura bakma, seni taciz ettim. 
Kilis, l.slahiye ve Dörtyolda birer şube- 1kümdarlarının cülusunu selamladılar. lan bu adam dün gece tekrar hır evde Gündüz gelemezdim. Zaten iyi dost 
si olacaktu. Londra 12 (Hususi) - Bugün aynı uyuduğu esnada yakalanmıttır. geceleyin ziyarete gelir. Seni bir kaç 

na karışacak hakkı nereden buldum? bakışların nasıl eriyerek damla dam~a kuruş zarara soktum. ihtiyaç içindeyim 
Onun hayatını kırdıktan sonra gene aktığını ve onun bu akan yaşlarını aıl- Yakında borcumu takdim ederim. Ba· 
ne hakla 0 hayata tekrar girmek isti- meğe bile lüzum görmeden nasıl bü- lıkların doğrusu nefismiş, öyle olm eo 

1 

yorum} Kendi kendimden utanmıyor yük bir tehlikeden kaçıyormuş gibi so- sen müşteri tutamazsın. Hoşc-u kalıı. 
muyum ben} Niç.in onun mes'ut ol - kağa fırladığını hatırladıkça Mualla a• Çetin Cin 
masını mesela Özkan!a evlenme • zaplı bir saadet duyuyordu. Çeti.n Cin bir feylesof olduğunu söy-

Yazanı Muazzez Tahaln Berk and 

sini t~savvur ett.ikıçe kudurmuş bir - Nasıl oldu da birdenbire onu is- }üyor. Hırsızlığı zevk için yapıyormu . 
hayvan gibi kendimden geçiyorum? mile çağırabildim} seyahate meraklı imiş. Hapisanede 
Evli barklı bir adam olduğwn halde Fakat o akşam onun pyri tabii ve bir müddet istirahat ettikten sonra ç -

ve ondan gene ne jsti~rum> istediğim- başka bir dünyadan gelen iniltili ve a- kacak, adam olacakmış. Ancak hırsız· Boğuk bir ses bir hırıltı gibi inledi: 
- Onu ~eviyor musun Mualla? 

Söyle bana onu sevmiyors"un değil 
mi} Cevap ver, yoksa onu öldürece • 
ğim ben ... Cevap ver diyorum, işitmi
yor musun} 

Genç kız çırpınıyor, ellerini kur
tarmak istiyordu. Fakat birdenbire ne
f~si kesilmiş gibi bütün vücudu gev -
şcdi. Artık mücadele edecek kuvveti 
kalmamıştı. Zayıf ve yaşlı bir sesle 
mırıldandı : 

- Canımı acıtıyorsun Ekrem.. bı
rak beni! 

Bu sesteki hüzün Ekremin benliğini 
karıştırmıştı. Uzun bir sarhoş 1uktan 

ayılmış gibi karşısındakinin yuzune 
şaşkın şaşkın bakıyordu. O şimdi yü
zünü ellerile kapamış hıçkırıyor, bo -
ğuluyordu. 

Ekrem bu hıçkırıkları duymamak 
için bir deli. gibi odadan çıkarak aoka
ğa fırladı. 

Yürümek .. koşmak .. unutmak 
hatırlamak istiyordu. 

- Canımı acıtıyorsun Ekrem. 
Mualla kendtsini ilk defa olarak 

ismile çağırmış, ona eskiden olduğu 
gibi cısemı demişti. Demek kendindet1 
kuvvetli tesirler altında çırpınırken o
nun ~çin <ıBay Taylan» değil «Ekrem)) 
oluyordu. Ekrem .. ne tattı isimmis bu 
meğer... Kendi adını bugünkü kadar 
sevdiğini hatırlamıyordu. 

- Bırak beni .. bırak benıi. .. 
Zavallı Mualla nasıl çırpınmış ve 

hırpala nmıştı. Bunu dü~ünürken ya -
ııakları kızarıyor, kendi kendinden u
tanıyordu. 

- Kaba bir adam gibi hareket et -
tim Kıskançlık ,gözler.imi bürümüş -
tü; her tarafta kan görüyordum .. ira
demi tamamile kaybetmiştim. 

- Ne hakla.benim huısusiyetime ka
rışıyorsunuz Bay Taylan? 

MuaHanm hak.k.t var. Onun varlığı· 

den utanmıyor muyum) cı sesi, kudurmuş hayvan gözleri Mu- lık yapmaması için sermayeye ihtiya.c.ı 
Ekrem büyük bir tehlikeden ka .. allada his ve irade namına ne varsa var, para bulursa evlenecek ve Avru· 

çıyormuş gibi yürürken bunlan düşü- alıp bir sel gibi sürüklemiftİ. pada kısa bir seyahat yapacakmış, ufak 
nüyor ve çılgın bir sesle kendi kendine ilkin onun en bayağı fÜphelerle bir sermaye. yalnız 2i,OOO lira bu ta· 
söylüyordu: kendisini kirletmesine kızmış ve is • nınJOış hırsızın cemiyete kıymetli bir 

- Senden başka kimse yok artık yan etmişti: uzuv olarak iadesine kafi imiş. 
Mualla ... Senin yanında iken hatta bir _ Ne hakla Özkanı kıskanıyor) 1 b d 'md' dl' · nçe· . . . fte u a am şı ı a ıyenın pe 
baba olduğumu bıle unutuyorum. Halbukı zavallı adam tam bir arkadaş sinCle heaab verecek ve öyle z~nedili -
Yalnız sen .. yalnız sen varam şimdi. gibi bana karşı c~ntilmence hareket yor ki oldukça uzun bir müddet lzmir 
Bütün kuvvetimle seni ~ğmyor, seni etmekten başka hır şey yapmıyor. cezaevinde misafir kalacaktır. 
istiyorum. Yalnız seni.·· Yalnız bazı akşamlar beraber Ni • _ .. ___ .................... --...... ' -

* şantaşına kadar yürüyoruz ve yolda larnıyacağım. 
Senelerdenberi kalbinin en derin ikimizin de çok sevdiğimiz kitaplardan Ne kadar da nazik bir adam doğru 

köşelerinde saklıyarak yüksek sesle konuşuyoruz. Özkan çok okumuş ve su ... Yeni aldığı kitapları hatta oku -
söylemeğe ,ı:esaret edemediği bir İ91ni oldukça yer g~zmiş bir adam. Bana madan bile bana veriyor. 
kendi ağzından işittiği dakikadan iti • enteresan feyler anlatıyor ve benim. - Bayan Dalmen, ilk önce ıiz oku· 
baren Mualla bütün kuvvet ve meta • bilhassa son aylarda Bediaya yaptığım yun uz, sonra ben ... Siz pek çabuk o· 
netini kaybctmeğe başlamıştı. masraflarla büsbütün zayıllıyan büt· kuyorsunuz, halbuki ben bir kitaba 

- Ekrem bırak beni .. kolumu acı- çemden aymp ta alamadığım kitapları günlerle elimde tutuyorum. Bot yere 
tıyorsun. bana veriyor. O olmaaa bir kaç edebi sizi bckletmit olurum. 
Boğuk sesinin «Ekremo dediği an- gazeteden başka okuyacak bir fey bu

da onun ıözlerindeki vabti ve kanlı 
(Arkası var) 
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Dört kadın, geniş kadife koltuklara dık; fakat ikimiz de genç ve güzel Rus 
gömülmüş konuşuyorduk. Dışarıda kar kızının tesiri altında idik. Bir ara bize 
)'3ğıyordu .. rüzgarla serpilerek ve do- Rusyadaki hayatından tekrar anlntma
narak düşen buzlanm~ bir kar ... Rad- ğa başladı: 
yatörün ta yanına sokulmuş olan Le- «Babam Çarın sarayında yaşıyan bir 

H b 1 •• f t • ı man, bir kedi gibi uyukluyordu. Prensti. ·Her sene Çar kendisine pır -arp aş ayınca nu Uz amamı e Kapı açıldı .. ev sahibimiz içeri gir - .lanta.lar, kürkler hediye ederdi. Be· 
nı·m, bir avuç içın· e sıg· acak. kadar giı -di.. yüzü soğuktan morarmıştı. 

k d 1 1 • • t • - Beni affediniz rica ederim .. siıd sa- zel bir astrakan mantom vardı, bunu uman an arın e ıne geçmış 1 at dörtte çağırdığım halde sokağa çık- da bana Çar hediye etmişti; sonradan 
mağa mecbur kaldım. Rusyadan kaçtığımız vakit bunu on hin 

Enver Paşa iaşe işlerine el atmış, idarede ise kumandanlar valilere hükmetmeğe 
başlamışlardı. Enver Paşa işi daha ileri götürerek kadınların topuklanna kadar 

uz .'..n etek giymelerini emretmişti. 

- Zararı yok canım, hizr:letc: anne- lirnya sattun. 
ne gitt'iğini söyledi. Biz de konuşarak Amerikalı kadın da ben de bila ihti-
seni bekledik. tiyar haykırdık: 

- Dün akşam seyahatten geldiğimi - On bin liraya mı? 
biliyorsunuz, sabahtanberi ancak va - Rus kızı hiç istifini bozmadan: 

Kağıt yoksulluğu son haddi -
~c geldiği zaman Alman harb 
ltıathuat karargahı bizim gaze -
itlere de bir kağıt yayini kurdu. 
agonları onlar verirlerdi. Harbin son 
•ı esn~ında ıbiz bir matbuat cemi -
ttj yapmak ve buna bir de varidat 
lılnıaik istedik. Bulduğumuz varidat 
kağıt jşini bizzat cemiyetin eline 

Cttnek, herkesin ihtiyacını orada te -
İn edip, cemiyet menfaatine küçük 
t hisse ayırmaktı. Almanlar, bizim 
kanıha.rbiycdeki Almanlar buna razı 
hnadıfar. Enver paşa da onları ilti ,. 

etti. Ben de matbuat namına bi -
görÜfÜmüzde israr ettim. Hatta 

\, 
J 

lizlerimi açmakla uğraştım; annemin - Evet ... dedi. 
benıi görmeğe geleceğini umuyordum, Bu oevab ihtiyar kadını şaşırtmıştı: 
halbuki nez1ıelenmiş, telefon etti, ben - Geliniz, size benim mantomu gös· 
gitmeğe mecbur kaldım. tereyim, o da pek güzel ve kıymetlidir 

- Şimdi sen bu sözleri bırak da bize ama sizin dediğiniz kadar bahalı de • 
seyahatini anlat İclal. .. Biz burada se- ğil. 
ni beklerken sıkılmadık. Hiç birimizin Birlikte Madamın kompartimanına 
evfi.nde kaLlröfer olmadığı için vakitsiz gittik. Askıda nefis bir astrakan maıı· 
gelen kışın ilk saatlerini senin sıcak sa- to vardı. Rus kızı, gayet tabii bir ta · 
Lonunda geçirmekten bilakis çok mem- vırla mantoyu askıdan alarak giydi. 
nunuı. Kendimi tutamadım: 

İclal karşımıza geçti; bize A vrupada - Madmazel, ne güzıel yakıştı size ... 
gördüğü şeyleri anhatmağa başladı; fa- dedim. 
ka.t Leman artık uyanmıştı, gözlerin! u- Kızın gözlerinde bir şimşek çaktı. 
ğuşturaraık ev sahibinin sözünü kesti: - Değil mi? Tıpkı üstüme yapılmış 

- Büyük binalan, temiz sokakları, gibi. . 

t gün meclis :koridorunda bu işden • 
~yı Enver paşa ile münakaşada ilc
titmiş olacağım ki it fırka grupuna 

sul'arı ve dağları hep biliyoruz. Sen bi- Sonra Amerikalıya dönerek dudak • 
re Par/isin modasından bahset kızım, farının ucile ona l'utfen h'iıtab ediyor • 
bizi en çok alakadar eden şey odur. muş gibi bir hal takındı: 

Hepimiz koltuklarımızda doğrularak - Benimkisi çok daha güz.eldi! 
dinl€llleğe hazır'laınmıştık. İclal mera _ HarlJden sonra zeng!nleşmiş olan ih· 

&etti. Grup idare heyeti toplandı. l .. ~~~--~· 
rıi çağırdılar. Görüt ,noktamızı izah
aonra ((eğer bu iş halledilmezse ri
te bir iatizah takriri vereceğimi» 

~ızı alevlendiımek için nazlanıyor. tiyar kadın Rus kızının kayıtsız bir ta
başka şeylerden bahsediyordu. Nihayet vırla mantoyu çıkararak kanapenın ÜS· 

t matbuatın bu nüfuz altında mı ça
.. tı lizım geleceğini soracağını 
.l'ledim. Nihayet matbuatın fazla si· 
lenmiş olduğu görülünce vagonlar 
hudan doğruya bizim emrimize 

ttiJdi. Zannedilmemelidir ki bu isra-
~. ınathuat cemiyetine varidat temi
. ~ibi alelade bir mesleki menfaat en
esinden ileri geliyordu. Hayır, ar ~ 
Vazih bir surette görüyorduk ki Al
tı harp matıbuat karargahı Türk 
tbuatını kendi nüfuzu altında tut -
it finrindedir. Biz de bunun için is
cttik. 

Büyük harpte cephede bir harp molası veren askerlerimiz içimizde en genç olan Leman yerinden tüne atmasına şaşkın şaşkın bakıyor · 

ra.da vilayetin veya sancağın veya ka • hazırlanmış olan İstanbul kadınlarını fırlı~rak dışarı çıktı, beş dnkika son- du. 
zanın oradaki kumandanın elinde bu • bu kadar sıkı surette kapanmıya ic • ra kollarında, omuzlarında bin bir * 

renkte elbise ve mantolarla içeriye gi- O gece çok rahatsız uyuduğum için lunur ve bu hal, harb mıntakaaına çok bar eden bu münasebetsiz emri bana hah bi k ,,__ t Lo 
riyordu. Hep birden yeı imiztlen sıçra- ertesi sa raz geç aU\.luış ım. • 

uzak yerlerde dahi böyle olurdu. Ku - da tebliğ eden vesikanın altına ka • kantada Arnerikah Madama rasladım. 
mandanla geçinemiyen vali yerinde nun namına ağır sözler yazarak iade dık. İkimiz de, gav. ef 

- Demek bu duramaz, başkumandanlık israr eder, etmiş olduğumu çok iyi hatırlarım. Fa- tabii b ir surette 
dahiliye biraz mukavemet gösterir, kat, bu, sade bir emirden ibaret kal • sene danter çok Ya.rmki nushamızdı : Rus kızından ko 

memurunu müdafaa eder, fakat, ne - madı. Hatta tatbikatına bile geçildi. moda.Siyah üstü- h k ) nuşmağa başla · 
ticede mağlubiyet olurdu. Valilerin .i- Fakat, zabıta memurları bu tatbikat ne ımor garnitür ÇalgtCl ey e ••• dık. 
çinde yalnız İzmir valisi Rahmi bey söz esnasında bazı İttihat ve Terakki er - koymuşlar, görü- Bir ara, bir men. 
dinlemez, müstakilen hareket eder ve kanının ailelerine çattıkları için niha - yor musun Fah- Yazan : Kadircan Ka/lı dil almak jçin va. 

gona dönmek Hl· Enver pas.ada yalnız ona karııı bir ~ey yet mukabil bir hareket gelmesi ge - rünnisa'?. 1 da 
T T • zım geldi; ar.rn -

yapamazdı. Bunun için o, kendi muhi- cikmedi ve iş tavsadı. Bununla bera - - O... Icltı.l, 
be b hs ·w· k b"l h k h" estrakan manto almışsın, güle gü!e ... şımın sözünü lkeserek müsaade istedim 

tinde dilediği gibi hareket etmiş, adeta r, a ettıgım mu a 1 are et ıç l" ve l.dkantadan çıktım. Tren bir istasyo-
ı h b" IA ld w d d k Astrakan sözile İclal birdenbire e ı-başka bir rejim kurmu{)tU. zmir in .. ır zaman azım 0 ugu erece e uv- na gel~ti. Beş <iakika duracaktı ... Lo-

laşe l"şlerı terlandının harb .iaqesi müııkülatı tanı- vetle yapılamamıştı. mi yakaladı: 1 b k kantaya dönmekte acele etmeden kori 
T T y k b _ Aman çocuklıar, bun an ıra 'n 

3 mamasının başlıca sebebi budur. Harb u arıdan gelen u mütemadi mü- ~ s·ı"'"' trende ı.....,.,ımdan g~n bir vak'- dorun penceresine dayanaraık dıızarı • 
- Memleketin en mühim mesele- mıntakalarına yakın olan, yahud ordu dahalelerin aşağıya doğru tesirini gös- ua U<o ~ smı se~ğe başladım. 

iqfe idi. Afağıda aynca bir Iasılola- k b l d I ayı anlatayım, çok tuha~ ve gari~ir. 
karargahlarının bulunduğu yerlerde termemesi de a i eği di. Harbin son Go··zu··mu··zu··n önündeki bu çeşıd çe- Bir de ne göreyim? Rus kızı, arka -

hi1tayeaini ve tahlilini yapacagw ım 1 · d · 1 f d d Anı 'k ı M d t k • mesela bilhassa Cemal paşanın ku ,. sene erın e ıf, maa ese aşağıya a şid güzel elbiselerden, ma·ntolardan, sın a erı a ı a amın as ra an 
tnesele üzerinde İttihat ve Terakki mandan lığı zamanında Suriye merkez- sirayet etmişti: Bir gün zaman geldiği çıorab ve çantalardan zorla ayrılarak manıtosu, el'inde bir çanta ile karşımda 
Enver paf8 ve. yahud, daha doğru- !erinde - valiler, mutasarrıflar kuman- için Ada vapuruna hareket işaretini yerlerimire oturduk ve İclal anlattı: değil mi? Hayretten ağzımı açıp bir 
onun namına levazım idaresi ve · k ka l b h dud \ şey söylliyemedim. O, çok tabii bir yü· a· . .. danların birer hususi katibleri gibi idi- vermış ve apıyı pamış o an İr me- - Trenimiz Yugoslavya u un 1 rüyüş~ bana ,,..,.'lrlaştı: 

· ıl H .. akkı paşa araaında haylı .~u- ler. mura benimle beraber vapuru kaçır - geçtikten sonra komşu kompartiman • J<=>. 

-1..0 •ftl im t B b" ı g ı - Milvoner Amerikalı bana acıdı ve ınun~ ar 0 U9 u. u muna- AhlAkf • "b t k d mış olan bir askeri inzibat memuru • daki gürültü~rden oraya ır yo cu e - " 
yı ittihat ve Terakkinin hayli nü a inli a a varmcaya 8 ar l k k dı·gın·· 

1
• n""lanıış:tını. Sabah erit .. ende.n u _ zavaTulığımı biraz unutturmak için bu 

• nun, evve a apıyı açma emrini ver- e1•.. mantoyu bana hediye etti. Ne iyi ka-
. \re kuvvet sahili olan İstanbul he- Enver Paşanın ve onun idaresi al - diğini ve sonra da bu emri dinleme • zun boyflu, sarışın, ine€ ve guzel bır ka- .? On kr t-,,ıı,;k· t 

tlj k . . d d k A k'IA 1 k t h dınla karşıı..,<-tım. ,..,..k tatlı bir gühişle dm deği!l mı. ate ar 'C"~.n ur e .. 
1 ıncr ezıy~ yapıyor u. . . tın a as en teş ı atın mem e e a • diğinden dolayı da adamcağıza, poli - ~ yv rnek isterdim ama tren kalkacak, vak-
lb• '-- 1 t _ı.. 1 b t .ı_ k d k hı' k ntrol altına yu .. ziline baktı·, ben de güldüm ve k.en-....,.e mcsereaıne s aııvu un ıaşesı a- ya mı iDU a ar 81 ı r 0 sin gözü önünde mükemmel bir kaç tim yok,· siz hitfen kendisine ölünceye 

n.d al"'Lad la l b 11 1 h k · h A h t hlAk" disile k.onuşmağa başl'adık. Seyahatıer-an ~ ar o n stan u ıeye- aması are etı, atta aya ın a a ı tokat aşkettigw ini gördüm ve ondan · kadar minnettar olduğumu söyler mi-
~ k k 1 b l · · · ·b L d bö' ı de ah'baplığın çabuk illerlediğini b.nı . -er eziycsi gıere stan u un ıaşesı ınzı atına varıncıya J(a ar Y ece u- sonra ibuna benzer daha bir çok hadi • . d b b siniz? 

yorsunuz. Biz de bir saat içın e • ır ı-l~crek memleketin harb esnasındaki zanıp gitmişti.. Günün birinde merkez selere şahit oldum ve bazılarına da mü- riınizi tanımıştık. Bana Rus oldugunu, Kıadın iner inmez tren yürüdü; ben 
~tlak İ8fC ihtiyaçlarının temini iti- kumandanlığı polis müdürlüğüne e - nasip ~kilde müdahale ettim. eskiden çok zengin jjken malum siyasi halEı şaşkın şaşkın pencereden istasyo .. 
~ıc b~ i~l~ri~ kamilen levazım eline mir vererek kadınların çarşaflarının Bu halin neticeleri sebebler<len sonra fakir dü~üğünü ve na bakıyordum; onun sevimli bir yük' 
lınesını ıatiyor, memlekette sefer- topuklara kadar uzatılması• mecburi 1 .JI k ·· rüyüşle yolcuların arasından geçere 
l''- Şu yukarıda saydıgw ım ve daha say- bir tüccarın oğluy a ev .Lenme uzere rd ıkt g· g··rown.·· tşı- 0 zaman, lıt kanunlarının cari olmadığı bir oldugwunu fstanbulda birer birer her e- ld • .. leci" ö• ga an ç ı mı o ı.ç 
!\t ka ması uzun sürecek bu gibi haller, ne - P.ari.se gitm~kte 0 ugunu soy ı. g- a'klım başıma geldi ve zavallı Amerika~ 
l a ayrılarak. burada iktısadi usul- ve tebliğ ettiler. O tarihten bir kaç .se- tice itibarile devlet makinesinin yal • leyin ldkantada tekrar buluştuk; ya - iının kurnaz bir hırsızın kurbanı oldu .. 
~ Qalıfılıp askeri inzıbatın tesiri al- ne sonra büsbütün açılacak derecede nımızclaki masada gene trende tanıdı-

nız bir çarkının işlemesine, diğerleri- ğunu anladım. 
müstahsilin ürkütühniyerek is - iiiii-------iıiiiiiiiiiiiiİİııİİİİİİııııİİİİİİİ-ııiııiiiiıiiiioiiiiılijj nin tamamen muattal kalmasına se .. ğımız ve bir kaç kere milyoner oldu - İclfil susmuştu, hep birden helecanla -
İn takviyesi fikrini müdafaa edi- s p t gu· nu ögrw endigimiz yaşlı bir Amerikalı sorduk.· 

~ OD Ol a hep oluyor, umumi hayatta da bun _ 1 d u. Bu fikre göre çiftcilik yapabile- rd kadın vardı. Rus kızı hemen onuna a _ Pe!ki, mantosunun çalındığını söy-. 
, halk, egw er istihsalde faydanın art- dan hakiki bir felç doğulyob. uh. lKısa arkadaş oldu ve nasıl etti, ne yaptı bil- led.imn va'kit hemen tel'grafla polise ha-

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. ·· k b" h · · b.. ır a b l k b· 

~rıı eörür ve devletin, halk karşısına surece ır arp ıçın oy e e • miyorum, kadının masasına oturara ber vererek hırsızı yakalatmadı mı? 
İS TAN BUL ki de o kadar büyük bir fenalık do - k :ı,....,._,. ek emegwe b~cladı · e bir tek.alifoi değil, belki de is - - arşı :n.m'lıya yem Y -. • Iclfil başını önüne eğmiş, bize cevab 

lı' ik ad" 11 1 t 'k . . baA n flatları ğurmaz, !hatta bundan harbi daha kısa lar. vermed~n gülüyordu. Sualimizi tek -
n ı tı~ 1 

yo ara efvı cısı 0 
• bir zamanda bitirebilecek bir kuvvet • Ben ingilizoe bilmem, fakat güzel rarladıık: 

~ geldiği~ kanaat getirirse daha - Gazetenin esas yazısile bir sü- ler birliği hasıl olabilirdi. Lakin, uzı- Rusun Amerikalıyla mükemmelen ko • - Söylesene İclAl! 
Çalışıp daha fazla istihsal yapa • tunun iki satırı bir (santim) yan ve uzıyacağı görülen bir harpte nuştuğunu görüyordum. Çok şirin ve Aynı gülüşle yüzümüze baktı: 

1
• Bu, uzıaması muhtemel bir harb 1 ·b uıı.... 1 t d sayı ır. memleketin yaşama kabiliyetini de de- tatlı bir sesle ir şeJ>K;r an a ıyor u. - Ben bu vak'adan kimseye bahset-

•~ında bcllci de memleketin iktısa- 2 - Sahifesine göre bir santim ilan vam ettirmek, dayanmak kuvvetlerini Hatta bir aralık ihtiyar kadının men - medim; çünkü Amerikalı kadının yaş1-
,~~Üdafaasını arttıracak bir usul idi. fi.atı şunlardır: arttırmak bakımından bu vaziyet çok ditini gözlerine götürdüğünü bile gör- na göre ~k zıengin ve Rus kızının da 

at, levazım idares.i «askerin ihtiya- fena idi. işin fena tarafı turada idi ki dilin. gençliğine nazaran çıok fakir okluğunu 1 
llncak: 6!ker düşünüm diyerek bu- Sahife ı - «to kunq askeri idarenin lüzumlu ve lüzumsuz Kahvelerini içer'lerken Amerikalı düşündüm.. . Bir de .. yabancı memle -. 

tnani oldu. Demek oluyor ki mem • ı - %50 • Madam beni de masasına davet etti. ketterde polis dairelerine, mah'kemele-
l . · tazyikleri halkın üzerinde ve bilhassa ~tın "ıı_ • • • d b k • s - 200 • Bu sefer fransızca ıkonuşmağa başla - re koşmak istemiyordum. 
~~ enm~rmı~ e aşume- I-~ m~p~~a~blı~kh~~~km·~~~~========~~====~===~====~~=~ 1ıın ve onun levazım idaresinin e- • 60 • dinı· hissettirdikçe bundan lttı"hat ve keri idaresi devleti olduğu gibi ittihat «muzafferiyeti kat'iye» ümidi kesil • t Diğer yerler : • 1 
~CÇrnif oldu. Son sahife : _ 31 • Terakki mes'ul tutulurdu. Halbuki, it- ve Terakkiyi de kendi hakimiyeti al· memişti. Bunun için, ttihat ve Te • 

ı. idare işleri tihat ve Terakki harbin ilanından ıon• tına almıttı. Merkezi umumi, kafi mu- rakki, memleket idaresini daha yu -
'<lar · ı · d d hal ·· 3 - Bir santimde vasatı (8) keli- ra artık kuvvetten dütmüttü. Merkezi zafferiyete inandığı müddetçe, bu ha- muşak, daha seyyal ve okşayıcı bir si· t.ı c aş erın e e aynı goze çar- l k 
~ı: Her yerde bir vali, bir de askeri me vardır. umumi aakinletmit, bir tarafa çekil • kimiyeti, tav'an da olaa, kerlıan da ol- yaset e ine verme için harbin sonları-

an bulunurdu. Nerede vali za- 4 - İnce ve kalın yazılar tutacak- mit. <<harp hikmeti» denilen kuvvet 18, kabul etti. Halbuki «mağlubiyeti na kadar hiç bir tey yapamadı . 
• .. ı_ 14 _J_ ları yere göre santimle ölçülür. En p L_ '1 r.ı.-·1r --1·-- · bdar da (Arkası } ~~bürokrat bir memur ite o- ._ ___________ ıııııı.. _ _.,onu ıuatunnuttu. ver •tanın u •&at Y•» ~ ' .. ,~ya , ··· var. 
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DÖRT ile YEDi~ 
A R AStNDA 

IKlllCI KISIM A. R. Yaan : llqla A..- ..... cedea çıniren : H•rıan Uprlıır,il 

Kağıdın beyaz tarafmdakızılımbrak sabrlar meydana 
çıki:ıışh, mektupta "çok miisbet sahalarda yürüyoruz, 
dostlarımız bu hafta içinde Doma meclisinde bir 

"Madam Arnold, sizi Merritve Patton 
hareket gösterecekler,, deniyordu. nwı katili olarak tevkif ediyorum!,, 

- Bu muhakkaktır, azizim. Bir şeyleri bir türlü intın.b edemedik. !'&
millete ihanet eden, o milletin intika- Aayet, orada iyisini bulamıy-=!lğlDIZl 
mından daima korkmalıdır. düşünerek dört şişe kolonya gönder • 

Şüphe altında kalmamak içia. eneli. biç sebepliz yere bir kadm öldürmek. 
Böyle bir diİfİİnce. habra gelebilir mi idi? 

Moranof, derin derin içini çekti. Bu dik. _ 38 _ l - NezleMz eizi eklıtrik •mlalyeei-~tiğini bana anlatır mısınız) 
sözleri, derin bir sükUt tikib etti. Ve [Bu kıymetsiz hediyeler, hmın ha- ne oturmaktan, beni de bir polis me.. Dedi. 
sonra Cemilin dudaklarında şu keli ~ ttramızı ta~ için tizi memnun ' TEVö' mmunun :meelek. hayabna birdenbire Kent bir aigara yaktı n sük4a 
meler titredi: eder fikrindey~. Lütfen bize sık sık nMyet veren bir sil yapmaktan kur lllUf ta.bil w seelıe söylendi: 

-Acaba, bu tarihi teref kim kaza- mektub yazınız, naınl zaman geçirdi- < s.. 1, ...._, _ ..- 1, 4Wdka ıo l tarmıfbr, dedi. _ John mtüa hikayeyi Mil• 
nacak?.. ğinizi bildiriniz. Sonra Madmazıel Patton'a daM cloi- yonun. Hakikatte hu pek bMit ~ 

Moranof, bjrclenbire ayağa kalktı. El- Selamet ve afi yetinizi temenni ede- Henclrib kendi kendisini ikna etti nl9u, Madmazel Patton ile Möeyö- di. Mlhi~ni aal....ak için Yd 
lerini iki tarafa açarak omuzlarını kal- riz, muhterem doatwnuz. ki. cinayetin meydanda olduğu için Ncırman Lan.g'a baktı; zira delikanlı ke> ka,.fedip üaerlerinde d~nmek 
dırdı: ... Himİf: Düiün haarhldarile ...,..ı görünmiyen budalaca sebebi bundan Iunu genç kızın beline dolamiftı, ikisi dir. 

- Kim bilir).. Belki, ben.. belki. oldujumm ~fala JU•- '-•Af- ibarettir. O. eebebi ki teğmen ilk da .. bir viicud haline selmitlerdi. ÇavUf 1-aretle: , 
siz.. belki, bir majik .. helki de, bir fedeniaiz. kikadanberi ~ınp duruyordu ~ Onlara lıitab etıniye hazırl.nmıf <> -Evet, dedi. Aw ben ... 
prens ... Bir millet, bir kah .. amanı do- Prenses !De)'tianda olduju için de bir türlü gö- lan teğmen d1.aaklanndan çıkmak i •bakar- hiç kimeenin ~ 
ğururken sormaz ki... F.mma Feedonmıa remiyordu. F abt acaıba bulmuf mu i- Zet'e olan .wleri zaptetti, 10nra her - cajmı göriiriim, deci. 

Diye mırıldandı. Sonra. başını u • Ce~iJ'.. yeme_k oda11na geçmif, ora- dH Görmüş mü jdj) kese birden eöylendi: _ 1 e aa.ı mesele de burada ,al 
:r.atarak pencereden bak~: dan ~uyu~ek bır ~8:'>~k almıştı .. ~olon: Henciriks imirinin arkasından - Tabii her üçünüz de ,.badete ça-- _ 1nlıyamadım. 

- Vakit; epeyce geç.ti, do~tum. Ve ya" ş~~lerınde~ bırını seçerek ıçındelu yürümeie koyulduğu sırada bu ğırılaıcaksınız. Bu aalondan ~ mul • .. •. . 
biz de, bir hayli gevezelik ettik.. Artık, mayıı bu tabaaa bofllltmıştı. Ve sonra muhakemenin yanlış olduğunu anladı. ve nizamına muvafık. birer ce1bı aldık.- - VJc. mım k.içiik bir 
hen kaçıyorum. Size aon sözüm ta -1 mektubu içine atarak haili hafif sal- Her üç cinayetin yap•lmasından sonra tan ve imzaladıktan aoma aYnfahilir • yapalım. M-1-m Merrit'ia ~I 
d11r: - ihtiyatlı hareket ediniz. Belki l lamıya bafiaımfta. Kiiıdın beyaz tara- bu, böyle diifünülebilirdi, fakat her ü- siniz. Uzun mrmez, çabuk yapılır. nal!Dda m: .~> ~ 
günün birinde mühim iflerc ~arıya • fında, derhal km~ satır~. me~- çünün de yapclmasmdan evvel düşü- Mösyö Norman Lang aörüyorum ki bcihuwı tnrieı tuafmden • 
cak olan kuvvetinizi, 00. yere ııraf et- dana çakmıf; fU bJimeler Cemılin go- nülemezdi. Bir müddet soma öldür - Madmazel Patton'u ıia emanet edebi· (Arkası Vfl. 
meyiniz. Hadi, Allaha umarladık. züne Ç&Tpmlfb. mek tasavvurunda bulunduğu üç ki- lirim. 

. * .. . Cemil!.. . • . . . şinin öl~ doia11.He şiiplıe ~ Nwman l.afttJ aözlenni kaldırdı . : . 
Gospodin Moranofun sozTerı, Ce • [Bu hafta .çınde, lnr genç, sızmle kalınamak için, evvela hiç aebebaiz - &et. de.di ve pnç km keadiei-

milin dimağında bir eersemlik husule temasa gelecektir. Kendisinde~, (~a- yere bir kadın1 öldürmek.. öyle bir d.ii- ıac doğna çektL 
getirmişti. EHerile baflru sıkarak: . rola) sorun~. Parola: (Rasputın) -~~~· şünce idi ki batıra gelemezdL Ya so • 1'eat geri d.öouek ar.bunda Hea -

- Hay, Allah müetah'kını versm.. [Bu gencı, (Aleksı baba) ya gotu- nwıcu iki kişiyi «;}dürmek fırsatı. çık- drib olduğu hakle salondan çıktı. 1-W-

• aoa Poıta t 
İst.amnd Gelir w Para 

BORSA S I nereden karıttım bu iflerin içine) .. Ba- recekıiniz. Ve benim tarafımdan sön- mazsa ilk cinayet nafile yere yapılınıf de adamlazından bi.iae: 
kalım, Emma neler yazıyor~.. derildiğini söyliyeceksiniz. olmaz mı idi) Nitekim teğmen ilk. da- _ Mlerke21du. bir kadın m6Eettif is- ._ ____ 12_._ız_-_ı_9_S6 __ _... .... 

Diye söylenmişti. [Buradaki arkad8flara, sizden hah- kikalarda k.ün bütün sakinleriai tıeyiu.iz. mıntaka. müGdeiumwıUaini 4a 
Moranofun verdiği mektubu çıkar • settim. Sizinle mutlaka görüşme~ ar • top ye!&un karakola götürmek üzerey• habeldar edıiai:&. emrini veıdiı. Ur& 

mıt. aÇIDlf; kağıdın bir yüzündeki ya- zusunu imar ettiler ••. Bunu temıu et- di. Katil elhctte bu ihtimali de düşii. Ceketiai ustma. ~ek 4'ok.uzua- 1' 'l,,IT.B. 1 -~,. ........ 
zıları okumıya batlanufb. Bu Juaa mek için bir çare buldum. Sizlıa için nür lüzumsuz bir cinayeti yaparak eli nuntaka ÇCIVlLfUR& a: ~ 'l;,IT.a II 2t, l>aldl 
mektubda ~satırlar vardı: yanıp tutuşan halamın, size brf1 o- kendisini tehlikeye atmazdı. _ Madam Aı:nold aiyinir ı'yin • 'fr 'l.&T.B. meo.oo 

[Aziz d06tumuz. lan hasaet ve iştiyak hislerini bir kat Hendrik, içinden: mez karakola ııötüriiLuin. ben de. ora- ._ ______ ....:.,_ ____ _ 
(Görüyorsunuz ki, Moekovanm gü- daha tahrike koyuldwn. Halam, uzun _ Teğmeni durduı:a)'lm hata yap- da. bulunaeağı.m. dedi.. Soru:a. Hen -

rültiilü hayatı bile sizi bize unuttur - müddet sizin tahauüTÜZÜne tah_amül masın, diye dütündü. driJu'e hitah ati: 
madı. Yol yorgunluğwnuz ve mecbu- edemiyecek: ne yapıp yaparak bi~ ba- Az kaldı: - Jabn hazır mısın?- Gel bak.ali.Dl. 
ri ışlerimizi bitirir bitirme-z, derhal .&i- hane ile sizi buraya celbettirecekttr. - Durunuz, diye baiıracaktı. Bu mıet'Um. evden bıktım artık. 
zi :hatırladık. Ben bu mektubu hepimi- [l,lerimize, ve vaziyetimize gelin • Fakat vakit bulamadı. Teğmen ~imı- * 
ziu namına yazıyonma; halamla hem- ce: Çok miilbet aihalar üzerinde yü - diden dört kişinin önündeydi ve aöz Sokağa çıktıkları zaman Hendrikı 
şiremin hislerine de tercüman oluyo - rüyoruz. Biraz ağır olmakla ber~ber, söylemeğe hatlamıfb: bir elini fefinin kolu üzerine koydu: 
rum. İkiai de, size bol bOI .elim ediyor- esaslı muvaffakiyetler elde ediyoruz. _ Madmazel Patton istereeniz aa. • - Yürümeden hadisenin aaaıl ıe~-
lar; orada sikin ve memnun bir hayat Dostlarımız bu hafta içinde. (Duma londan dışarıya çıkabilirsin.iz. diy.or • ::::::::,::::: ______ _ 

geçirmenizi temenni eyliyorlar. Mecli.i) nde bir hareket gösteTecekler- du. IR A DlVıO 
{Size buradan bazı teYler gönder - dir. Fakat bu hareket, küçük bir ~Ü - Hcndriks genç krzın menfi bir auret-

mek istedik. Fakat, göndereceğimiz mayiş olmaktan ileri geçmiyecekttr. te baş salladığını gördü:-
[Hükiimetin; biriz bir şekilde Al • _ Öjrenmelk i8tiyorum. diyordu. 

Bir Doktorun 
GUnlük Pazar 

man siya.adine yürümesi, jflerimizi O zaman T eimen Kent hafifce ~ 
pek kolaylaştırıyor. Efkarı ıunumiye • na dönc:lü: . 
deki hoflludauzluk., arttıkca artıyor... - Madam Arnold .. dedi. Sizi Ma - • 

Progrant 

Bu Plitle. hiıdiat daha ıür'atle yürü- dam Merrit'in ve Mösyö Patton'un ka- lif.e Mtl'i.fJlitı: . 

Nn{lerından (*) yecek; ve tetebbüalıerimiz d.Ua m• - tili olmak suçu ile tevkif ediyorum. ıuo· PWda U::uaa: ':. =-, ___________ .__.,. ff- L! ~! 'c.ıder cektir • k" b da d1I. 13,Di: PlAJda m • • 
Romatizmalılar va ıuuyeuı netı Veft. •• • • Haber vereyım ı un n ao.ra .Y~ - telif pllk netrlratı. 

{Daima .,..ulk. n tetik merınde pacai'ınız her beyanat kanun muc.ibin- . 
Son haftalar zarfında llavaJann ~t. balunu~uz.. .• ce cinayet ıoahk~naesinin biJajsi. ön.D-- = p~::~ muslklsl, 19.30: Konfe-

Lira 

Bl'pnl 97 oo il Anadolu l'f811.do 
sıvas Erzurum 9 5 .'oo Anadolu M 4' 

Sosy.teler BSh•rm 
.Lir& 

ta. B. ML aı.oo ~ tlt. TrallMI 
• • HL 10,08 Bomontl 
• • lfame ıo,oo T.ertoa 

Kerkn B. D. 90,00 A. Çimento 

lln 

r. l'rallll 

ÇBIQD 
Kq, 

616,00 ıı Dolar 
1],D6 Liret 

~ 
• ... l'raDll u 1.00 1 1111.rJt 

1 Dolar 1:16.50 IO Drabml 
1 :bterJ&ıı 6\8,00 Z0 LeT& 
., Liret 126,00 zo Le7 

7aimurlu w rttubeW «ltmeal JOdn - [Denn hır muha\eat1e alnınm:l.a o- ne sunulabilecektır. · • . TBsamıf w ,mı malı baftası mıbıa-
den, bllh- mizndn ıwn•+fzre•• olan.. "li .hihi:Jim rans. IDedt ,..... 
ıar, ı&tırab çetmep betJıctıtar. Bir tJI - perim, aziz ve 8e'VWI m. aebetile, Orman Mektebi -..ntınt Bay Tt!T- ı• _.. 

r..ma -39- ........ tarafından. 20: BebDa ve~ • ....- • mı bellniD - atruıılmdan. bell ıatuı - .u& .n.u - • 

dulundan. diler bir bmaı oma alnım- Dikkat: tuaftndlA Ttldl mvsUıı1st • balk: pndln, 9U • 97,00 lıılecldllW 
c1aıı, diler bir tısım da dllledlldla w Bu kijıdı, clerl..ı imha ediniz. MUADELENIN HAL ŞEKLf ıua: 1ı1imrnC Ye arlııadqJan '81:aıltlfln l~----ıllİlll---~~ 

Cemilin dudaklarındaki tebessüm 'l'iiırk mnslJgJA - ~ p.rınıan 21:. (SIPa l- ~:.-----------; kollarından mütemadiyen~- 9'IMll-
t.edlrler. genifledi. Bu kızılımtrak satırlara bir f Sat 7, dlıkilla ' - ..t-1, dalb 17 ) yarı>, orkestra. 22: Aljana ve boraa llaberll-
Butitn bu muhtelif tezahüratın sebebi a7- daha göz gezdirdi. Çelik kadar katı hiı rl. &30: PlAtJa IOiaiar. 

nidir: Jıl1bım1ıı romatlmna. Romatlzmalı- azim ve irade. ile yazılmış olan bu keli- Kent wzii11e d~ etti! 
lann riitubeW ..e ~ 1ft'1erde otw- meL:r Cemile derin bir hayret verdi: _ Scçeceiiniz avııhta telefon et -
malan ook feDldır. Bıı bal ıtuta••ıan - - Allalmnt,. Ne tahaf if ... Bir fU mek hakknmdlT. MeTker depoauncfan 
mn artımımnı sebebQıet wrlr. Romatiz- d E t..._..ı._ -f · -1: bda &u 

satırlara bakıyorum. Bir e mmayı bir ııumnı mu effif ~neeye r - l2.3Ck ..... "l'ldt mua8ilııl. D.IO: Ba.,... malılar JfJIDeklerine de dDı:tat etmelJdlr- ___ ..1_ !I.. h • • • 

ler. Çok et, bilhassa Yaib etler, •cuk, plerimiıı ÖDÜDe ıctiıi)cwauı- hun • rada adamlmnnwın nr.ısmm nezareti d& J.Ui: Plül& hafU zabit. 1.U6: lıluh'9-
pPstırma ıbaharatlı ;yem•·ter ~ıMlerl brı omm yudti-a m tiirlii inanmak altında kalaeabmız. Kadm ınüfettif uı tl&k netrJıatı. 
asla cila dellldlr. ist~cmmı ... Ne pm tezad. yarab- plince omm gösii önünde giyinini • .&qam neşrlJatı : 

Yemeklerde taJevl maden .ulan, meeell bit ... O hoppa, şımarık, alayet, bir sa- niz. Ciyindilten 90nTa 9 1mC1t mmta• WQ: PJ.iı.kl& dana mus1klal. 19: Koııfe • 
Kara'iliıar sulan ve blbrbonatb Ufıç - lon fantaziai sJn aörünen ba kızda, bu ka19 nakledileceğiaizi ırnrlatmıza ~a- rana: Tasarruf ve yeril mah haftası muna
Jar ve mıeJVa tuzbn almalan muvafık- kadar kuvvetli bir eeciye, ve bu kadar ber ftriniz. M'ln'Blbten 9 12ftC1I mm- sebetlle, ~~t "::; dkA~9:u:m:: tır A t •-- ft&.ı.'an :tuDan k b" fk" "' Ol d ~-L-ı._ '--L--L-ız Avıılatmız tak - Cevdet ~ ta ın an, · 

• yrıca roma; IUUA ~· - COf un ır me urcr.. ur teY e - U1&aaa samcaana • • • • masal· t Galip tarafmdan,20: Rtfa~ ve _. 
matla beraber sık sık U-40 derece .ıw- ğil... Şu, Çarlar ülkeaine ayak baab - ribeıl bir saat eoma sızmle poli. mmta- ~~arı tarafından Türk mustk1s1 ve halk 

rinde buıyolar )'3ptn8Jıdutar. llaDJ'O aa- ğım gündenberi gördüğüm miaallerden kasm<la lonapbilir. laları, 20,30: Baflye ve arkadaşlan tara -
yu icine karbor..at ve )'&hud tilldlrtJfi anlıyorum ki; günün birinde bu mem- Polis teğmeni ba aöıderi ~ • :dan Türk musik1s1 ve halk p.rıomt, 21.: 
maddeler Dlve ı ıyt olur. Şişman olan ro- lekette bijYıik bir inlalill> olUJ'ftt, bunun ten eonn. 9 UllC1I mmtabya mensa.b < .. A~ lyarı): Şehir tiyatrosu dram Dmıı ta,.. 
ınnt · :nalılar muayyen zamanlarda tan- J - .l!:'.-~ .__ 

muva.u..._k:-.. -finde, ha kızların iki --1:- menı&ıtme uüuau: rafmdan. bir temsil,23: Ajans ve borsa ba • .;Iyonlannı baktırm:ıb ve ldrarlannı tab- fi?l ,,...... r-·- pvıuo .ı_-1! 

m etttrmeUdtrler. çok büyük hmeleri olacak. - Sö,-JıedikJerimi i\Jittiniz ya) m:ıaı. bK1s1. 22,30: P1Akl& sololar. 

----~~-:"'--::-:--·--1t Diye aöylendi. (Arkam 'ftll') Bu bdm ~ W.ene ile elana~ l>ir · ·--·----
( • u notllın kesip aald11,..... 78 • ---·----------- eaniye ble ya)nm htaaluhmıyaahır. Yarhaf: Tirit ,_..., .,. pbl sapa 
hat • .tbüm• Japqtınp kon-.oe Ba- _.!!!&_~ u::...ö Merrit"'• M- ....._ ... .,... Bıt l7f twa_. .... 

....__ ______ L- ...._.._ .-....: ~ • •mıılaaı.nmı• •-- u .. ~ ~· -..... .. ,ar s. ..,...nh ~ 111111 -- ... _._ ~pil& ar. 
M: -61-.~imdad • • ... ...... ,.. W>ei s: 

NIJ6e.fcl 
E.c%1U1eler 
.. pctlti ....... - .... 
ı.s...w cWeldler: 
Abarayda: (Etem Pertev). 

EJref Nefet). Bakır~yilnde: ( 
Beyazıtta: (1Selkls). Euılnl)nilnde: 

111' Kemal, eevnt). ftnerd&: < 
Kara~ (8'Jat). ıro-""

(Baaan lfallıd). Bamaı,r.da 

ŞeblemfntnAle: <A. a.-.. -.oh!~ 
flDda: (Alaf>. 
1111 eil&.C~ O!,.,....: ' ...... eaıaca.ae : '8pcır'dt&> • Huköiuıu• 
sım ~. Kaaımpaşada: cıı 
Merkez nahl)'ede: (Kanzult, 

Şişllde: (Halk).Taksbnde: (Ta~ 
mat>. ~ 
Usködar, K.aıHr W .lıialanl• t' 
~cla: '"'!erkez). Heybelld 
lllfl. Kad*öJ pazaryolunda ~ 
tar>. Modada: CA1leddln>. thık 
rahorcl&: dmmbor' · 
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YILBASI 
llava Kurumu Büyük ~iyango~u 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 
(500.0QO) Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000 

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 

ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000 ) 
Liralık iki adet mlkAlat vardır. 

Ke'1de Yılbap Geceıı yapılacaktır. 
BlleOer : ( 2,5), (5) ve (10) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız ... ......._ 

İstanbul Rektörlü-
•• 
Universitesi 

ğünden: 

I 

I 

SON POSTA 

I .. .. 
: 

,ı I 
JI• 

iCiN 
il<Ti'R. 

- -- -- -- • - -- --- -

. ı i. hı A 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K 1 N 
ve izale 

Har eczanede arayınız - -·---------
Gebze Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Ciheti karadan 1k1 yüz liranın müddeaalcyh 
Gebzentn Banara sokağında oturan Pat Pat 

oğlu İsmallden alınıp davacı Raatm kızı 

ŞevkJyeye verilmesine ve bu paranın müte
alllk olduğu senedi her nasılsa eline geçire-

} - Dit tababeti mektebindeki açık uistanlıklara ve: rek k.end.Jslnl alacatıı glbl göstermiye kıyam 
2 _ Tıp Fakültesindeki Laborant eden diğer müddeaaleyh Gebzenln Sultan 

namzetliklerine istekli olanların Erhan mahallesinde anası Hesna ile birlikte 

kttlaı, öirenmek üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına. müracaatları. oturan ve İstanbulda Tophanede Aluncı 

«3595» 
Vakıf handa şark kumpanyasına alt Albano 

Sabah doku ~dan akşam sa11t 
be.7e kadın mat, saf ve sevimli 
bır ten. Gnndoz tekrar pudra-
lanııııığa hacet yok. İşte; hava
lamhrıımış yeni Tokalon pud
rıısıııın garanti munassenatı 
buııl!trdır. Bu cazib havalandır
ma usUıU, Parı&ı bir kımyage
rııı keşfıd.rı Bu usul dairesınde 
havası toplandınlmı!;i yegane 
hnrır pudradır. Şımdıye kadar 
yapıl ın pudralardan on defa 
dıllut saf ve daha lıaf;ftir. Bu 
usul. 'I oknlon pudnısıııın istih-
zarıııdn kıı.ı'lnılınal.tadır. lşte 
hunuıı içındır kı, 'l'okalon pud
rnsı. daha muntazam ve daha 
mOkt: nıınel bir tarzda yapışır, 
CıHlı hemen hemen görünmez 
bır gllleilık tıtbaknshe kaplar ----

Sayfa ıs 

il 
ve yoze tabii bir gtızellik ve
rir ve modası geçmış ve yoz l 
bir mnkiyaj şeklini vermedeıı 
kalın Adı pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
ToknJon pudrası yOze yapışık 
kaldığı cıheUe öunn cS saatli'~ 
pudra» tabir ederler. Artık ııe 
parlak blırun, ne ya~lı cild gö
rOnmiyecek, belki ıllzga.r, ynğ· 
murun ve terlemenin icrayı te
sır eclenıiyeceği mat, sat ve se· 
vinıli bır len görünecektir. 

,--------------------·------~~--BAYRAM ŞEKERi 80 Kr. 
Şeker Şekerleme ve lokumları dünyaya nam veren 

Li MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri 

j Merkezi :_!Jahçekapı, İstanbul 1 

Şuhe!eri: BeJoğlu, Pangalh, Karaköy, Kadıköy, Ankara 

PAZAR günü açıktır. 
~ .... -----------~----------------------~ 
Yeni açılan Türk tezyini 

San' atlar Şubesi 
Güzel San'atlar Akademisi Direk

törlüğünden: 
Bu den yılında Akademimize yeniden bir tube ili•e edilmiftir. ((Türk 

Tezyini San'atlar» adım alan bu tubede Tezhip, tezyini Arap yazısı, Türk 
ciltciliği, Ebri, Ahar ve Cilt kahpluı, Türk Minyatürü, Türk Çini Nakıtlan, 
Kıymetli laflar üzerinde bik, altın varak imali, balı nakıfları ••Sedef kak
macılığı gibi aan'atlar güzide Ye tanmmlf profesörler tarafından öğretil-
mektedir. Kız, erkek talebe beraberdir. Y&f tahdidi yoktur. Dnam yalnız 
talebenin seçtiii uıufm un'atlarma münbuırdır. Talebe mel'ili için lizun 
olan malzeme mektep idaresi tarafından verilir. Kayıt ve kabul devam et
mektedir. Direktörlükten fazla mhat alınabilir. Telefonla, mektupla yapı-
lacak müracaatlara cevap verilir. «Telefon No. 41400, 41356». Yukarda 
adı geçen san' atlan öğreten profesörlerin isimleri: 

Tuğrakef lımail Hakkı, Yusuf, Reisülhattitin Hacı Ki.mil, Ncmettin, 
Sacit, Dr. Süheyl Ünver, Topbpı saray müzesi cilt mütehauıılan'"ldan 
mücellit Bahattin T olmthoilu, Sedefkir Vasıf, Hakkik lsmail Yümni Son
ver, Feyzullah Dayıgil, Hüseyin Yaldız. <c3348» 

---- -· ---------------
~-------------·~ ı ~--------------... SİNEKLİ ı Denizyolları 

iŞLETMESi BAKKAL 
Mevaimin en güzel romanı 

Yazan: Halide Edip 
Baştan sona kadar heyecan dolu 

400 sayfalık: bir eserdir. 
Tanesi 100, ciltli 125 

AHMED HALiD KIT APEvt 

l ı 

ı : 

Acenteler:: Karaköy Köpr .. h"t' 
Tel 42352 - Sirkeci MibürdMr.ade 

Han Tel. 22740 ·---· lVJ.ersin Salı postas.l 
Yalnız bu haftaya mahsus ol

mak üzere 15 Birincikinun Sah 1ı 
aünü Mersin postaaı yapılmaya -....___ npurunda elettrlkçl Betlr Hüaeyln otıu 

----·--------ı::----------- Eyübün bu baptaki muarazasının men'Jne ~----------- caktır. ((360911 
dair olan davanın muhakemesi IODunda u-

-l_s_t_a_n_b_u~l ~B-e~le_d_ı_·y_e_s_i~_ll_i_n_I_1_r_ı~~~~~~I s~n~tt~mduav~~em~~b~ru ~·~·"~···""-----~---·-----·· ~L•·~~-------~~r 
_ yüz liranın müddeaaleyh İsmallden alınıp a tarihinde müddeaaleyh_ Eyübün cıya - ,_- Dr. IHSAN SAMI ~ 

B ikt davacı Şevldyeye verilmesine ve diler müd- bında dlğer müddeaaleyh ı.man ile davacı G Aft 
etı a•t.a Pazartesi günü kurulan pazarın cumartesi aününe revrildiift d al h E ttbü da ~ ... 1 onokok Si T • 3' •- ea ey yu n vacı ~vıuyeye karşı ŞeTkiyenln vicahlarında karar verilml.1 ol -

'- Feriköyündeki nazarın eakiai ~L: .......... _; kurulac•aı ilinA olunur. j meıkür muarazumm men'lne ve 400 kuruş matla ikametgahı meçhul olan müddeaaleyh &laopldutu ... ibtilitlanııa brtı pek te-r- •- .,-- - ı •irli \'e tuc apiır. Di-a~ Sultanmah-
llln harcının müddeaaleyhlerden alınmasına EJiba işbu karar hüllsası llMen teblil' olu- mut türbesi No. 11' 

,..1.) (3603) temyiz olunabilmek llere lJ/hlDcl tqrin.I D8r. aa.) 
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• Beyoğlu istiklal caddesi, Tokathyan karşısında 

ve BOURLA 8 f R A D E R L E R : Mağazalarında, Ankara, latanbul, Beyoğlu, lı:mir 

BANK 
1 za a ı 

Yerli Malı ve Tasarru/Haftasında 
Yalnız peşin sabşlarda 

il 

1 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlarında 

. ' ' .. · l! ·.·ıt,. . 

MUbaUIGah •özler ve 
rakamlar ho' görU

lebllir, •ncak 

Mukayese terazisini ehlen 
bırakmaınulıdır. 

KREM PERTEV 

için buna lOzum yoktur. 
• O şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
mnsbet cevap verıniŞtir. 

... ... 
BELSOGUKLUGU 

VE FRENGİYE YAKALANMAMA1( 
İÇİN EN İYİ İLAÇ 

PROTEJİN. dir 
' 

50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. 

PASTIRMA 

HAKKI 
Balıkpazar No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi
yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastırma yemiyeceksiniz. 

AGIZDA ERİB 
YUMUŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

61--~ Doktor -ım---. 

HORHORNi 
Eminönü eczaneli yaıwıda. Her 
gilıı akf&ID& kadar hutalannı 

-- kabul eder. Tel. 24131 --

BA VRAM Münasebetile 
Hazırladığımız Erkek ve 

Çocuklara mahsus 
ELBiSELER, PALTOLAR, GÖMLEKLER, f(RA .. 
VATLAR, PİJAMALAR, ÇORAPLAR, ŞAPKA
LAR, EL ÇANTALARI, F ANELALAR. TRlKO
T AJ EŞYASI vesairenin en zengin ve müntehab 
ç~itlerini pek elve~li fiatlarla muhterem milfte
rilerimize takdim etmekteyiz. 

Beyoğlu, istiklal caddesi 

M 
A 
y 
E 
~ 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Papbahçe Fabrikasında mevcut 600 adet bot bidon 28/Xll/936 tarihi' 

ne rastlayan Pazartesi ıünü aaat 10 da pazarlıkla 1atılacaktır. tnkID-" 
bidonları görmek üza-e b. aün Pa.pbahçe FeLıQcasma, pu:ullk için dl 
tayin olunan gün ve aaatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabetatl' 
inhisarlar Levazım ve mübayaat tubeai müdürlüğündeki 1ab.f komilJolll" 
na müracaatlan. «3598» 

En iyi ve en mUkemmel mallar 

Rekabet kabul etmea fl•tlar. 

BEYO~LUNDA 

Stoklanmız tilkenmedea ibtiyaçlannızı temin ediniz. 


