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Sancak meselesinin halli Milletler 
Cemiyetinin gelecek içtimaına kaldı 
Antakya ve İskenderuna 3 

müşahit gönderilecek 
Türk heyeti Milletler Cemiyetinin 

bu kararına · iştirô.k etmediler 
liariciye Vekilinin 

Konseyde 
yeni beyanah 

Milletleı- Cemiyeti 

ııtı.-~a'k meselesi etrafında ayın on 
"'l>tdü:nıden beri Cenevrede cereyan e-

komeyinin M>D toplantw 

Son Vaziyet ~ rnüzakereler haıkkmda son gelen 
01:}grat!Jar şunlardır: 

Cenevre, 16 Anadolu Ajansının husu 
•t nıuhabiri bildiriyor: Milletler Mecli
•l kıonsey'inin bu sabahki toplantısında 
~Zbata muharriri Samiler, celsenin 
lşlangıcmda raporu okumuştur: 

Raporda neler var? 
'rümciye ve Fraınsa mümessilleri, kon 

~Wn l '4 ve 15 Kanunuevvel celseı!e
~e, noktainazarla.nnı izah etmişler-

~ Vesikalardan ve cereyan eden mü-
~relerden anl.a.şıldığına göre, bu böl 
~ taallUk eden beynelmi1lel vesaik 
lkJnnda alakladar hükfunetler arasın 
'- (Devamı 11 inci sayfada) 

Türkiye - Fransa arasında 
müzakerelere devam edilecek 

Cenevre, 16 (Hu.suet) - Üç gündenberi Sancak meselesini müzake
Te eden Milletler Cemiyeti Kon•eyi fevkalade toplant.ıaına nihayet ver· 
mittir. Buaünkü toplantıda kat't bir karar veribnemİf, meselenin tekrar 
görü(lülmesi kon~eyin ikinci klnundaki alelado top'lantıaına bıra1alm1ftır. 

Bu milddet zarfında Türklye ve Fransa arasında müzakereler cereyan 
edecekt.İI'. Ayni zam&nda Sancap gönderilecek olan miif8hitler de tetkikatı 
neticelerini birer taporla konHye bildireceklerdir. 

Bura mehaf~ meselenin iyi bir neticeye bağlanacağı ümidini bcele
mektedir. 

Fransız komünistleri 
bir hükiimet 

darbesi hazırlamışlar 
Geniş bir teşlıtllJt meydana çıkarıldı 

Bir Fransız gazetesine göre komünistler 30 bin Faslıyı 
F ransanın muhtelif mıntakalarına yerleştirmişler, 

400 bin kişi de silahlandırılmış 

Faslılardan mnrekkep bir grup 
Paris 16 (Huswi) - Libcrte ga- Bu gazeteye nazaran, bir müc:ldct-

zcteai, bUtün Fransayı derin bir heye- tcnberi müh\m miktarda Faah, hiç bir 
can ve endi"şeye düşüren bazı ifşaatta pasaport formalitesine tabi tutu1.mak-
bulunmuştur. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Emlak Bankasında bir vak'a 
Üç aylıklar dağıhlırken bir veznede 5 bin lira açık 
çıkh, müddeiumumilik ve zabıta tahkikata el koydu 

Emlak ve Eytam bankasının •on üç Veznedarlara tevziat sabahleyin saat 
aylııkları tevzii esnasında 5 bi.n küıur 6 da yapılmaktadır. Vak'a günit aa
lirahlt bir açık tcsbit edilmiftir. Bu a- bahleyin ser veznedar Zeki bütün veı;. 
çık etrafında zabıta tahkikat yapmak· neda.rlara para tevzi etmif, bu meyan
tadır. da veznedar Nuriye de elli bin li:ra ver• 

Ulusal ekonomi ve arttırma 
haftasmm beşinci günü 

Banka maa(I tevzü eınasında eaha- mittir. Nuri ile Zeki gayet aamimt ar
bı maatın paralarını mümkün morte- kadaşdırlar, birbirlerine de mutlak iti• 
be kolaylıkla almalannı temin için mÜr matları vardır. Bunun .için Nuri ellI 

1 Su meselesl'nı'n teaddit veznedarlar vaaıtaaite tediyat ~in ~ira~ sa~~dan almıştır. ,Aktam 
yapmakıtadır. Bu veznedarlar da parayı uzen tedıye bıtı.p de veznedar Nurl 

ha ili içi n 5 o m il y o n .• , veznedar Z,,kiden ·~tadırlar. .. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Şehrimizde bulunan Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
İstanbul radyosunda hafta münasebetile 

mühim bir konferans verecek 

Batbakan Ankarada haftayı açarken (Yazısı 1 t inci sayfada) 

lira sarfedilecek r-[ Yenı tefrıkamız 
Yedi senelik bir su 
programı hazırlandı 

Ankara 16 (Hususi) - Hükume
timizin bu yıl yeni bir programla mes
gul olacağı meselelerin en mühim.mi~i 1 

su meselesi teşkü etmektedir. 
Bu itin esaslı surette halli için e

hemmiyetli tedbirler alınmaktadır. 
Yurd rçin feyizli olan suların birer tah
rip unsuru kalmalarının Orıüne geçile
rek kanal, baraj ve diğer su tesisatı i
le istifadeli bir hale getirilmesi için 7 
senelik bir program hazırlanmıftır. Bu 
iş için 50 milyon lira sarfedilecektir. __... __ _........,.. ...... _.._ ... .......__. ... ~~ 

Ankaradaki maç 
Fenerbahçe lzmirin AltınorJu 

talr.ımını S - 1 mağlup etti 
Taf•illt iç nyfalarda 911or ılituaumuıdadır. 

Çok güzel ve çok heyecanh bir tarihi roman 

SUMER YI DiZi 
Yazan : Celal Cetıgiz 

Hiç işlenmemiş bir mevzu .. ha- boylarına inişleri.. Sumer san'atı .. 
kir ve masum aşklar .. Orta Asyadan Sumer medeniyeti.. Akad ve Elam 
Fırat kıyılarına Türk akınları .. Su- harbleri.. Akad dilberleri .. Sumer 
rnerlilerin yaşayışları, düğünleri, Nil bağları ve şarab alemleri ... 

r -- ' Sumerliler Garba nasıl yayıldılar? 
Sıimeı Kralı Gudecı'nın kızının yüzünü ilk defa gören erkek kim
dir? Sumer mabetlerinde Kralın kızı uğurunda verilen kurbanlar 

araaında celladın elinden kaçan kadın •• 
\... 

Yarın başhyoruz 
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Hergün ' Resimli Makale: a Masrafta daima ölçülü olmalı a 
Türkiyede yeni bir 
Devir başlıyor: 
Demir ve çelik de-uri 

•--- Yauın: Muhittin Birgen -
• çinde yaşadığımız medeniyet dev
i rim ne kendi adını vermiş olan 

devrin bugünkü hayatımızda .~~nadı~ı 
rol itıbarile ne büyük ve rouhım bır 
hamiyet sahibi olduğunu izaha ~a -
cet yoktur. Bugün üzerinde. yaşadıgı -
mız Türk topra'k'lan, vaktıle maden 
itibarıle de, sanayi itibanle de dünya
nın demircilik yüzünden maruf saha -
larından biriydi. Bir zamanlar Tür -
kiye topr~lannı örtmüş olan bir çok 
geniş sahalardaki ormanların ortadan 
k~ybolmuş bulunmasını iktısat tarihi, 
bunların :kısmen demir sanayii tara -
fından kuHanılmış bulunması ile izah 
ediyor. Fakat, sonraları, demir ~~na -
~ ımin şekli d~tiği zaı:ıandan ıtıba -
ren Türkiyede bu iş ortadan kaybol -
du ve yuksek fırınlar çıktığı zaınan
danberi de Tüı1tiy-e demir sanayiinin 
tamamen yırbancısı oldu. 

* Bunclan dDlayıdır ki Karabükte ya -
pılacak yüksek fırınlar tesisatı Türki
ye için yeni bir devir açacak kadar 
mühimdir. Şimdiye kadar muhtelif sa
nayi sahasında yapıJmış olan muhtelif 
teşebbüslerin hiç biri bu defa 1rnuı. e
dilen mukavelelerle, tesisine kara~. ve
ril'en demir sanayii derecesinde yuk -
sek bir ehemmiyeti haiz olamaz. Bı -
zim eski tersaneler, haddehan~_ıer, 
tophaneler ve sair buna benzer mue~
sooeler çoktanberi ölüp gitmiş ~eylerdı: 
Sırf askeri ihtiyaçlar ve gayeler eserı 
olan bu müesseselerin yerine son se -
~!erde vücuda getirilmiş olan müh!m 
fabrikalar bile memleketin bu ihtiya -
cını temine yarıyama2!dı. Karabükte 
vücuda getirilecek tesisler ise büsbü -
tün başka, Tül'kiyeyi yirminci asrın 
demir devrine sokacak olan müessese-
lerdir. Bunun için, İsmet İnönü tara -
f ından üç ıdin evvel irat edilen nutuk
ta demir ve kömür işine hükumetin 
çok ehemmi~ vereceği ~akkındaki 
satırları büyük bir memnunıyetle oku· 
mamak kabil değildir. Türkiyenin yır
mınci asır sanayi ve medeniyet haya
tına ancak bu tesisler ile gireceğınde 
hiç şüphe olmadığından hü_kume~ bu 
i!;e ne j_kadar ehemmiyet verırse bıı de .. 
o kadar memnun olacağız. 

* Bu hususta aldığım malumata göre 
Karabük müesseseleri tedrici surette 
en basit demir ve çelik işlerinden en 
ince imalata kadar her şey yapacaktır. 
Kaloriferler, su boruları, raylar ve ni
hayet motörler, bir kaç sene içinde 
birer birer kurulacak teT.gahlarda ted
ricen birer birer imal edilecek madrle
lerdir. Bunlar imal edildikçe de hiç 
şüphesiz memleketin iktısadi kurulu • 
şunda tedrici bir istihale olacaktır. Bu 
işler belki ilk zamanlarda ?!:az paha: 
lılık yapabilir. Fakat, teknıgı en yenı 
ve en ekonomik prensiplerile kurula
cak olan fabrikalarda maliyet tedrici 
surette düşmek sayesinde eminiz ki 
bizim fabrikalarımızın mamulatı ya -
kın bir istikbalde Avrupa sanayii ma
mulatı derecesinde ucuz mamulat 
meydana getirebilecektir. İptidai marl
deleri memlekette mevcut ve i~çilik te 

Ayda bin lira kazandıkları halde 
zaruret i~nde yaşayan aileler vardır. 

(sOz 
Ölen ve borçları 
Ödendikten sonra 
Dirilen tüccar 

Varşova cu.a mahkemesi ııarip bir 
dolandırıcılık davaıı rüyet etmektedir. 
Leh gazetelerinin yazdıklarına naza
ran hadise ~yle cereyan ebniştir: 

Meşhur tüccarlardan Vinoviç borç
larını ödcycmiyecek hale geliyor. if
las etmeden vaziyetini kurtarmak için 
karısile müştereken bir dalavere düşü
nüyor. Bir aün hasta olarak upuzun 
yatağa uzanıyor ve bütün alacaldılatı· 
nı davet ediyor. Alacaklılara, karısı 
kocasının ölüm derecesinde hasta ol
duğunu, doktorların kendisinden ümi
di kestiklerini söylüyor. Vinov:iç tit· 
rek sesle alacaklılarına, halinin fena 
olduğunu, ve ancak borçlarının yüzde 
otuzunu verebileceğini bildiriyor. A· 
lacaklılar ölen adamın canını alamıya-

Ayda yüz lira kazandıklan halde 
bin lim kıazananlardan daha rahat ya 
şayanlar görülür. 

Zaruret çekip çekmemenin sebebi 
fazla kazanıp kazanmamak değil, ka
zanılanı iyi harcedip etmemektir. 

A ASIN DA J 
·--·----------- tr 

HERGUN BiR FIKRA 
Dostla, düşmana dair 

Bizde çıkım nıizah .gazetelerinin 
en eskisi olan •Diyojcn» in sahibi 
Ali Bey, bir gün nıecliste demiş ki: 

- Erkeğin dostlan dost, kadının
kiler iae ıerikicüri.imdür. 

Orada hazır bulunan Befir Fuat 
Bey merhum da §U mütaleada bu. 
lunmUf: 

- Düşman kazanmak, insan için 
çok faydalıdır! 

- Neden? diye sormUflar. 
- Çünkü.. demiş; dostlannm 

ırıymetini o zaman takdir etmek 
fırsatını bulur! 

~--------------------------· Sakal taraftarları 
Cemiyet hurarak 
faaliyete geçtiler 

Dünya yilzilnde 
Misli bulunmıyan 
Resmi elbise 

Tek başına ufak bir kotranın için
de Bahrimuhitleri •tan Allen Ccrbo, 
spor aleminde çok. meşhur bir fahai
yettir. Kendisini tamamile denizciliğe 
hasrettiği için tehirlerden uzak yaşa
maktadır. 

Elyevm Souı ·le· Vent adalarında 
seyahat etmektedir. Meşhur denizci 
~sına mahsus reımt elbise olarak 
kabul ettiği reaimde iÖrülen kıyafetle 
adanın valisini ziyaret etmiştir . 

Resim ziyaretten sonra, valinin 
kendisini kapıda teşyi etmesini iÖster· 
mektedir. 

Yeni bir Kral 
caldarından bu sureti tesviyeye razı o- Amerikada demir, pamuk, petrol 
luyorlar. krallarının yanında yeni bir krallık da-

Ertcai aün karısı tekrar alacaklıları ha kuruldu: Briç hükümdarlığı. 
çağırıyor, ağlayarak .kocasının öldüğü- a·· il d.. L ki . 1.. 1 b Briç hükümdarı olan zat, Ncvyor.k-ut n unya era.e en aaa.a ve ı· 
nü söylüyor ve adamları, cenazenin ,_1 .. k .. d L l _L • l ta oturmaktadır. Ve aslen Rustur. 20 

yı-. arın yu un en &.urtu ma&. ıater er- . 
bulunduğu odaya sokuyor. Alacaklılar , aenedenberı Nevyorkta oturmaktadır. 
filhakika kefenlere sarılmış bir ce&ctle ken Perce de ıakallarına baib olan bir Mütemadiyen Briç oynayan bu zatın 
karşılaşıyorlar. Hepsi f8pkal~ını çıka- k.ıaç kifJ toplanarak bir cemiyet kur· karşısında kimse duramamakta imit ve 
rıyor, naaşın önünde hürmetle eğili- mu~lar ve bir de beyanname neşrede- Kolberston isminde olan zat senede 
yorlar. O sırada kadın gene ağlayarak rek sakallıları cemiyete çağınnıtlardır. yalnız briç sayesinde yarım milyon do
kocasımn ancak borcunun % yirmisi- Kısa zamanda cemiyetin azaları hayli lar kal!!:anıyormuş. Kolberston şimdi 
ni kapatacak miktarda para bıraktığını artmıştır. Cemiyet azaları bir resmi ge- briç hakkında New - York Times'de 
söylüyor. Alacaklılar, bu manzara kar- çit ~pacak kadar çoğalınca merasim· briç hakkında bazı makaleler yazıyor
şısında yapacak bir fey bulamadıkla- le sokaia çıkmışlar ve köşe hatlarında muş. Neşrettiği kitapları on binlerce 
rından çarnaçar yüzde yirmi ile hesabı durarak nutuklar irad etmeğe başla- insan okuyormu~. 
kapatıp kadını ibra ediyorl'ar. mışlardır. --.-·--- ·' ------------

Aradan on beş gün geçtikten son- Yukardaki fotoğraf sakallıların res- ren bir kaç ki;;i Mi~igan'da bir cemiyet ucuz olduğuna ,göre olsa olc;a b~z.im 
sanayiimize amortisman ve para faizi 
bir yük olacaktır. Bu da gümrük fark
larile kolayca karşılaşabileceği için 
zannediyoruz ki ilk zamanlarda dahi 
bizim anamulA.tımız o kadar pahahya 
malolmıyaca'ktır. Başlangıçta böyle bir 
fark olsa bile bu müesseselerin mem
leket iktısadiyatına vereceği genişli - r 
ğin büyüklüğü karşısında biz buna se-

ra alacaklılardan biri ölen tüccarı Var-
1 
mi geçidini göstermektedir. kurmuşlardır. Bu cemiyetin gayesı, 

şovanın büyük caddelerinden birinde sarmısağın kokusunu burunlann al-

ve seve katlanmıya razıyız. Daha ilk 
senede bize bir çok milyon liralık dö-

görüyor, ve bir dolaba düştüğünü an· Kokusuz sarmısak mamasını temin ve herkes tarafından 
layarak adamcağızı derhal polise tes- Sarmısağın bir çok hastalıklara fev- yenmesini temin imi~. Herkesin öğle 
lim ediyor. Şimdi bu garip basü badel- kalade iyi geldiği malumdur. ve akşam birer ba~ sarmısak yemesi 
mevtin davası rüyet ediliyormuş. Amerikada sarmısaktan fayda gö- beşeriyetin yükselmesi için lazımmıf. 

İSTER İNAN İ.STER irJ AN M .t\! 
v.iz tasarruf ettirecek olan bu teşeb -
büst.en dolayı memnun olmamak ka
bil değildir. 

* Tekrar edeJim: Türkiyede şimdiye 
kadar yapılan sanayi teşebbüsleri için
de bu defaki teşebbüse yakından ol -
sun benziyecek hiç biri yoktut. Demir 
ve çıellk devrinde yaşıyan bir mi11e
fuı bacaları bütün sene tüten bir kaç 
yüksek fırını olmazsa o millet yirmin
ci asır mrileti olama?.dı. Hükfunet bu 
eksilk1iğimizi de tamamlamıştır, ken -
disine ne kadar mütec;ekkir olsak az -

Bir okuyucumuz yazıyor: zanneden başka bir gafil yolda müşteri arayarak ağır 
cBazı ziyaretler için bayramın ikinci günü Boğaziçine ağır giden şoföre: «Biraz çabuk gidelim, çok bekledik, 

gitırnştim. Şehre acele dönmek mecburiyetinde oldu:.um geç kaldılk!> demez mi? Vay sen misin bunu söyliyen! 
için otobüsle avdet etmek istedim. Yeniköy durak ycmı- Şoför sert sert arkasına baktı ve sonra, o yolcuya hizmet 
de saatlerce beklediğim halde boş bic otobüs bul'amadım. ettiğinin farkmda değilmiş gibi bağırdı: 
Derken orada ha lime acı) an bir hayır snh bi bana şu - Kendi keyfine hizmet ettirme'k istiyorsan taksi ile 
nasihali verdi: c Yukarı giden otobüslerden biriyle Yeni git!> 
mahalleye çıkınız ve otobüse Yenimahalleden bininiz!» Bu mektubu okuyarak yolcuların şoförler tarafından 
Dediğini yaptım. 16 kuruş verere'k yer bulmak için Ye- azarlandığını, 25 kuruş1uk yolun 46 kuruşa katedildiğini, 
nimahalleye kadar g'iıt\im. Ve dediği gibi otobüse oradan mi.işteri!el'in saatlerce istasyonl'arda bekletildiğini öğcen 
bindim. Bu suret.le Yeni/köyden 2 5 kuru.~ vererek T:ıksi- dikten sonra biz şehrin bu kısmında otobüs scrvisın\n 
me kadar gideceğime, Ycnimahalleden 30 kuruş vererek ı halka fayda temin ettiğ'ine inanmadık. Fakat ey okuyucu 
yola çıktlm. Benim gibi otobüslerin muntazam i.şle<liğinı sen: 

iSTER iNAN İSTER iNANMA ! 

Sözün Kısa: ı 

Yerli malı 

1. Tat-J 

C umartesi günündenberi, a rttı ' 
rım ve yerli malı haftasıDJf 

içindeyiz. Başbakanımızın, bu harta11 
açanken, Ankara Halkevinde söy ıed.l / 

ji gi-'bi, bu hayırlı teşkilatı şu kadal 
yıl önce kuran'lann gi.iıttükleri gıry~ 

her gün biraz daha ziyade tahakkUl 
etmektedir. 

Muh'te-lif bankalar t;arafından za ' 
man zaman neşrolunan rakamlafl 
yurddaşlarımızdaki tasarruf hamlesi ' 
nin günden güne ileri gittiğini, mev ' 
duat y~kıinunun her sene biraz dah4 
kabarmakta olduğunu gösteri) or. 
Diğer taraftan cumhuri~t hükü ' 

metinin isabetli tedbirleri, halkımız J 

da milli endüstriye ve yerli mahsuIAf 
ve mamulata karşı her dem artan bU 
ra~t, bir tercih uyandırmıştır. 

Bugün, hemen hemen bütün :hti J 
yaçlarımıza gene kendi vasıtalaı ımızl• 
karşılık verecek bir haldeyiz. G ıydi 
ğimiz kumaş, ayağımıroaki kundura: 
srrtımızdaki çamaşır, içtiğimiz \'e ye • 
di.ğimiz her şey, evimizin eşyası· hef 
yerli malıdır. 
Bunların bir kısmı belki yaband 

memleket yapılarının ayni d ,ıl~ 
Kante itibarile, belki, bizrlen çok e~ 
bir endüstri tarihine mam~ olan o ya ( 
bancı ülkelerin mamulMmdaki mü ' 
kemmeliyet derecesine eri.şem miştit 

Fııkat on yıl içinde elde et ' _:rırniJ 
çok güzel neticeyi nazarı dikk e alır 
sak, aıımimiule sebat etmek, ~ mle ' 
mizi devam ettirmek şartile, p ~ ya • 
kında bizim de o dereceye eri., cpıniı 
muhakkaktır. 

Elverir ki yerli malını korurr '<, dar 
ma onu tercih eylemek, her Tü ~ ai ' 
:tesinin içinde en ileride ve en ustÜJI 
tutulan milli ve vatani prensıpıerdel1 

biri olsun. 
Daima ve daima yerli ma1ı! .. 
Kat'i ve mutlak bir zaruret olma · 

dıkça, on paramızı bu yurddan dışaıı 
ya sızdırmamayı ülkü edinmeliyiz. 

İyice bilmeliyiz ki, Türkiyenin eko· 
nomik kalkınmasına başlıca yardım t 

decek budur. 
Bu kanaat, Tü·rk olan ve Türkiyedt 

yaşıyan ve geçinen her ferdin ve ~ 
müessesenin müşterek kanaati olınl" 
lı ve herkesçe bu kanaate hürmet e · 
dihnelidir. 

Geçen yaz sonlarında gazeteci ar ~ 
kada.şlarla Yugoslavyaya seyahat etti
ğimiz esnada dilclcat etmi~im. Buıgaf 
ve Yugoslav topraklarından geçer ' 
ken, trene bağlı lokanta vagonunUO 
bütün dolapları mühürleniyor, ve 0 

topraklarda yalnız o memleket mah J 

sullerinin satılmasına cevaz veriliyor• 
du. 

Bizde ise, İstanbul ile Ankara ar•· 
sında işliyen lokanta vagon!arındl 
kullanılan şekerin bile yabancı oldU J 

ğunu öğrendim. 

Vagon-Li kumpanyası dürüst çalı " 
şan ve her meml'ekeıin kanunların•' 
örf ve adetlerine riayet eden hır müet 
sese olduğu ha?de buna nasıl olup ti 
cevaz verdiğini kendi kendime izah e' 

demedim. 
Her Tüıık gibi, ben de isterim ki be" 

nimle daimi temasta bulunan yubaııc:J 
mü~eseler benim milli duyguları.ıo' 
her vakit uygun tarzda hareket etsiJı .. 
ler; ve Türk fabrikalarının terterııl' 
şekeri dururken, bunu ta bilmem ne~ 
lerden getirtmiye lüzum görmesinletb. 

Yerli malına karşı her vatandaş~ 
hafta içerisinde rağbet ve ham~ il 
arttJrır'ken, adı geçen milessesenın 
muhakkak bir zühul eseri olan ha1' ' 
smı tamir edeceğini ümit etmek iatl" 
riz. 

dı~ :tluhittin:...:B~il'!!'~e~e=n::.......ı.::..:...:__ ______________________________ ~~----~~~--------------------------;......-----------------=---------~-----------
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hadis~leri karşısında Çin 
Rusya tedbirler alıyor 

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

lJzak Şarktaki Sovget ordusunun Başkumandanı 

Mareşal Blüh~r tayyare ile vazi/'!!}__f!!!.?!.~ll;._.~~~~--.. ·-
Berıin, 16 (Hususi) - Moskovadan ilk defa otara, n:~~ bir bey~nm~- r 

bill:iirılrl.iğiıne gore, Uzak Şarktaki Sov me neşrederek hükumetın ~.ve. ıç ~ı- Al 
M ordusunun başkumandanı Mareşal yasasın1 tasvip, Çan-Kay-Şek ı mılletin manya 
ltlüher, dün, hususi bir tayyaf'C ile Ka- baŞlı_:.a :istinatgahı olarak ~~ ve ~ang. H d dd 
barov;:;ka ,gitmi{tir. Mareşalin bu ani se Sueliang'ı Çanık-Kay-Şek ı tahlıyeye U U a 
tnhati Çindeki son hadiseacrıe bağlıdır davet em-: etedir. T db. ı alıyor 
).[areşal Blüher, harekefüıden evvel Japonyaııın vaziyeti e lf er 
Sta1in ve Voroşilofla görüşmüştür. Tokyo, 16 (A.A.) - Domei Ajansı 

Nan'kin, 16 (A.A.) - Nankiiı şehrin bil!diriyor: Hfrota, .A!rita, Tea~i ve Nn-
de örfi idat"e ilfın edilmiştir. gano bu sabah ron alınan malumata 
Şanghay, 16 (A.A.) - Hususi bir göre ÇOı \raZiyctini tetk'ik \"e zannolun 

~yınaktan aılınau malfunata göre, hiı- duğuna göre, Çin hakkında müteyak
kfunet kıtaau S!anfuyu muhasara et- ikız bir in1 · ·-ır ve ademi müdahale si
hti.ş' ·r. yasası f.ak .. ..,ıne dair olan kamrı teyit 
Şanghay, 16 (AA.) - Çin matbuatı, eylemişlerdir. 

Asilerin Madrid üzerine yeni 
· b~r taarruzu ~aha kırıldı 

ispanyada çarpışan Alman askerleri memleketlerindeki 
ana ve babalarile nasıl mektuplaşıyorlar? 

M d.rKI 16 (A.A.) - Bi.r tebliğde, rmı Bedin posta merkezlerine 10 ııu
~ilcrin Madrid. cephesindeki bütiin ta· maTa R1ttnda gön~eleri ıbildirilmiş-
~zlarının !kırıldığı bildirilmektedir. tir. Bu askerlerin ana ve babalarına, 
' Hükômet Kuvvetlerinin oğuUannın manevralar esnasında ö-
( Muvaffakıyetleri lüm derecesinde ağır yaralar aldıklan-

Madrid 16 (AA) - Bilbao'dan na dair TesnU tebliğat gelmeye başla· 
bildiriliyor: Hükumet .k.u.aatı ileri ha· m~r. 
teJcetlcrine devam ede:rek dün E:akorza Bir Sovyet Gemiai Yandı 
l'nevzilerine hakiın sevküloeyş noktası Oran 16 (A.A.) - Amerika ban-
Dlan lrrasmendi'yi işıgel' etmiş:lerdir. d,ralı Preside.nt Seanckin \':apurundan 

İapanynda Çarpışan Almnnlar dün gece -gönderilen bir telsizde, Ora-
Londra 16 (A.A.) - Mançester nın 45 mil şimalinde bir Sovyet vnpu

Guardhn gazetesıne göre, İspanyada runun yanmakta olduğu, o yakınlarda 
~İZ?net eden Alman aske .. lerinin ana bir İspanyo1 harp gcm~in1n bulundu
\'e h~bn.lan, oF"ullannın ask,.ri talim ve ğu ve tayfanın gemiyi terkcdebildikleri 
tethiye almak için meçhul bir yere kaydedilmektedir. Bir kaç g~mi 11ür·~t
töndcri1diklCTinden haberdar olmuş- le geminin bulunduğu mahalle doğru 
ktd r. Bunlara mektup ve telgrafla- gidiyorlardı, 

Adana Bayı~am 
Yapmadı 

1 Madam 
Simpson 

Alman Ataşemiliterleri 
Berlinde Toplanıyorlar 
Bcrl'in, 16 (A.A.) - A'lmanyanm 

dışandaki askeri ata~leri, Hi'tlere .ra 
poTlarım vermek üzere Berlinde top
bmmıya davet edilmiş1ertlir. 

Konferansm bllacıün toplamnası 
muhtemeldir. 

Hudutlarda tedbirler 
Paris, 16 (A.A.) - Pöti Parjzien 

ve I~ko dö Pari gazeteleri, Bal'da çı
kan Nasyonal Çaytl.ıng'un bir haberi
ni veriyorlıır. Bu haberde Almanların 
F.ransa, İsviçre ve Almanya toprak
J'ıunnın bi:rle.şt.'iği. bölgede hududu ten 
stk etmekte olduklan bildkiliyor. 
Gclıay.m Grenz Truppen denilen kı
tnat ih'das ediimiştir. Bu kıtaat hü
cum krt'alariyle emnıyet kıt'alann
dan ve motôrliı kı.t1alardan mürekkep 
tit·. Bütün eırdcekle.r üniformalı ve mit 
ralyözlüdür. 

Eioo dö Pari diyor ki: 
Şurası lkayda şayandır ki, Al

manya, İsviçn..ode birkaç hafta
dan:ben hududu himaye ıçın 

tedbirler almaktadır ve motörlü 
kıt'alhrla müoebhez bir himaye kolu 
teşkil etm'iştir. 

Çekoslovak.yaya karşı 
Londra, 16 (A.A) - Mançester 

GaTd'.iyan ve Moming P~ gazeteleri 
Hifiler tarofından Çe..~oslovakyayı is-
1.ıihda.f etmesı muhtemel yeni bir dar 
bede buhınulmasıındruı kcxrlruyorlnr. 

Bununlıa ber:aber, bu ~teler, Al· 
man erkanı harbiyesinin muhalf'fcti 
sayesJı<le tdilikenin şimdilik berta· 
raf olıduğunu zaıuıetmeh-ıt.edirler. 

Alnıanların hayal 

Emlak Bankasın 
da Bir vak'a 

(Bqtarafa l inc:i 8a7fada) 
verdiği para ile mütebaki parayı aa· 

yınca ortada bet bin Hratık bir açık e Antakya ve 
görmü~ür. He.ap, kitap, ıece yanla· /skenderun davası 
rına kadar kafa patlatmak para etme-

.. 

miş, be~ bin liralık açık o\duğu tezahür Cemiyeti Akvamda 
etmi~, bunun iizerine Nuri ser vezne- e Uzak Şarkta tarihi bir 
dara müracaat ederek.: hadise 

- Aman Zekiciğim demif, sen ba· A ntakya ve İskenderun hakkın -
na be~ bin lira ek.sik vermitıin. daki davamız, nihayet Uluslar 

Ser veznodar tereddütsüz mu'kabe- Kurumu önünde bütün vüzuhile teşrih 
le etmiş: eclihnektedir. Bu münasebetle ortaya 

- Hayır deIJt.İf. Yanlışan o1acak. çıkan hakikat şudur ki, dost Fransa, 
Ben sana parayı tamam verdim. l~te yani~ bir kanaatle, marufa altındaki 
teslim ma'khuzun. Suriyenin mukadderatı ile maruia ile 

- Canım doğru amma, teslim mak· a.18kası bulunmıyan An~a ve İs -
buzu bir fey ifade et.mu, ben parayı kenderun sancaklarının mukadderatı -
saymadan alilllftım, sana zahmet şu nı birbirine bağlamak istemiştir. Bu 
kasadaki parayı bir kere aayıver, ihti- tezin yanlışlığı kendiliğinden müte -

zahirdir. Antakya ve İskenderun, doğ-
mal iki beş bin lira fazla çıkar. rudan doğruya Fransanın otoritesi al-

Zeki, akhnı oynatacak bir hale gel- tına konulmuş olan Suriyeden ayrı, 
miş olan bu arkadaşının hatırını kır- aslen tamamen Türlt halk ile meskUn 
mamış, kasayı aaymıf, fak.at umuldu· bir arazi parçasıdır. Suri~ mu -
ğu gibi beş bin lira fazla zühur etme- kadderatı mevzuu bahsolduğu bir za
miştir. Bunun üzerine if bankaya ak- manda, Türke ait olan bu hakkın, o 
setmiş, müfettifler, mütehassıslar tet· Tüııkün dileği dairesinde verilmesi ve 
kikata ~laınıflar, di~ taraftan da mevcut ihtfi&.fın hal ~ faslolunması 
müddeiumum!lide zabıtayı keyfiyet- gerelktir. Antalkya ve İskenderunlu -
ten haberdar etmişlerdir. lar, Suriyenin istikUl elde ettiği bir 

c:.· diki h-"-ı h ı zamanda, kendi mukadderatlarının ge-
..,..,ım DW• u paranın nası ~ . . d . . . . t 

1 d ld v malu d.-x.nd' V ne kendılerı tarafın an tayınını ıs e -
up asır~ U8'U m ~· . ır. ez. mekte )"el"den göğe kadar haklıdırlar. 
nedar Nunye söre parayı eluıık almtf, Bu münasebetle ~yanı dikkat bir bent 
ser veznedar, kendisinin itimadını ve yazan Le Journal gareiesinin kaydet
saymadan almak Adetini istismar ede- tiği gibi, Türkün hakkının Türke, A -
rek beş bin lira elaıik vermiştir. Ser rabın ıbaikkmın da Araıba venilmesi ka
veznedara göre para tamam verilmiş· dar doğru ve mantık! ne olabilir? 
tir. Yanlış tediye yapıhn.ıf. fazla para * 
verilm~. hu suretle açık. hueule ~elmiş Uza!k Şarkta, hiç beklenilmiyen bir 
olması muhtemeldir. Bu iki iddia da zc:rnanau, milhim bir hB.dise zuhur et-

tetkik edilmektedir. Ser veznedar da, Uzak ,ark ti Bir kısım 
Nuri de zannall:ında bulunmaktadırlar. ~•nl bir milli 7in ku~ -

Vak'a arifeden bir a-fuı evvel ol- dönU111 vetlerı, h~r gu.n 
N ,_ .. . ağırlığı bır par -

muştur Veznedar url çoa. muteoaaır· noktasında d h ta J 
· ça a a ar n a· 

dir. Banka miltehassıslan veznedar Nu ponyarun tazyikı kar.şısında komünist 
rinin ser veznedardan aldığı paraların Çin kuvvt.wf.lerile birleştiler ve Japon -
nev'ini, yani ne kadar befyüz lirahlc., yaya karşı mukavemet gösterilmesi e
ne kadar 50 liralık, no bdar on lira· sasını müdafaa eden bir noktai na -
lık, ne kadar bet liralık al<lığını teabit zarla ortay atılarak isyan ettiler. Bu 
etmişler, ser veznedara bankanın ver- ~y~n neticesinde, milU Çin hük~e -
eliği paraların nev'ini de ayni şekilde tinın b~.an.dnnı olan Mareşal Şan 
tesh"t ttikten aonra veznedar Nurinin Kay Çe'k, ısyan eden kuvvetler tara -

.~ :~-~· · 1 la t d' fından esir edildi. Bu hal, Japonyarun 0 gun cuu~ı nevı para ar e ıye yap- 1 rd ıı..-...: ç· ·· . d b led'ği . . . sene e envel ı ın uz:erın e es ı 

bğını, hangı ve:rıelero h~ı n~ ~- emperyalist emellerin tahakkukunu 

Seylap yüzünden halk 
matem içindedir 

Talak hakkında resmi 
bir kağıt imzalanmamış 

r~lar bozdu:dugun~ ~tkik etmlflcr- tehlikeye düşürdü. Çünkü, alttan alt& 
dir. Bu tetkikat neticeaınde aer vezne- sız:ın haberler gösteriyor ki, bu hare
d.nrm knsasında para tamam zuhur et· kette, milli Çin hükfuneti baş.kuman -
melde beraber par.a nevilerinde nazarı danı ve reisi Mareşal Şan Kay Çekin 
dikkate çarpan bir fark aörülmüttür. nlaka ve mu ıasebeti vardır. Onun, bu 
Faraza Nuriye ~ diğer veznedarlara kuvvetler tarafından esir edilmesi, ze-

Şarllarını yükseltmek verilen befer yüz lirahklar hesaptan vahiri kurtarmıya matut bir mane\.Ta.. 

Jçin çareler çıkanklıktan aonra kasada kalan bc~er ~r. ~u s~'be~~.J~~ytanın,al9kın bi~~e-
") Alın ·· r alıkların mikıtan kalması icap rıne ew· e ıgı • ·Ka ve a ·n us-

Lonclra 16 (Huamn - an se- yuz ır . . . bütün art..-nışbr. Hatta Japon kabine -
f . · Vo 1 RibLentro.p söyledigv i bir nu· eden miktardan fazla z.ühur etmıftır. . . ı... vuku t ld d 

A _]_ -- 16 (H .. uhahirimiz. v -- 16 (A A ) Mad s· ırı ' 'IJ ' • • • • • ek sının, ıuU a ı evve en er -~ .r-ıaana ususı m ~. . . -. a~ ımp- tukta ezdiimle demiştir ki: Bu esrus ıtibarile bır fCY il. ad, e etm. ıem • ni"' edemediği it>in askeri 
tlen) -Seylap felaketinin son ve kat'i son ~e'hırdc doldŞilllf ı;c Amerıka. kon· Al .

1
,_..:_· ıL t rtl nı le beraber talık.ık.atta milhim bir nokta c--ı t fından ı· 

1 
anha -

l\eti . _ . il · · man mı ıouıım naya 'a arı . sır aro yapı an mua a -
1\ ... cclen benuz tesbıt ed. ~memıştır. soloşJuğuna da uğram~ır. , ... yükseltmek için başiıca iki yol ~unlar- olarak üzermde durulmaktadır. ze karşısında istifa etmesi dahi 
l-~~e~~C:)C:den. 70? kişı ·çadırlar~ Rogers, M0adn~ Sım.ı:so~wun. tala- dır: Ham madd~ tedariki ve bey- Tahkikatta bu nokta da gözönilnde mevzuubahstır. Uzak Şark, şu halile, 

::rlerurilm ştir. Şımdıye kadar camı, kı hakkında hıç bır resmı kagıt ımzar. 1 il l . bulundurulmaktadır. Umumi kanaat yeni bir tariıht dönüm noktasına var _ 
ttı1 ed.ıese ve hnn1arn yerleştirilmiş .o- lamam41 o1duğunu beyan eylem~tir. ne mBı e tbı~Tct. .. t t k mesele henüz tebellür etmeıni~tir. Bayram ol· ~ sayılabilir. - Selim Ragıp 
a 1 . · una ınaen, mus em e e - . . 
n arın ıaşe ve ibatesıne devam olun- . . k .. b' kilde hani pek zi- masına rağmen tahkik.ata devam edıl-

btnaktadır. felake dolayJsile Adıma y unanistan Habeşistanın :sındm mantı ld :r ~es ha .. '-ın mu·'th" mektcdir. Ne icenİn bugün tesbit ecli- Nurullah Sümerin 
• L ya e arzuya eger. on •0 ış d d tk 

ilYram yapmamıştır, bayram yen KU• ilhakJDl tantdJ mt? f • h t t k edilmemelidir Ak feceği umulmalctadır. ra YO a DU U 
~u.l l-1 Ik . . d d' ve .. cı a ası e rar . - A k 16 H T rnamıştı. r. a mat .. em ıçın e ı.r. Atiııa 16 (Hususi) - Yunanis"'ı.a- ~ .__, _ _1!_de, bu cihan Bol~ik. ihtilali- n ara, ( ususi) - asarruf 

S '!-.L 
1
- u k ı d fa-11 t .... ·~aıun:r y- • Fransız komünistleri h f 1 . 1~!Jııye ıKO nn °! eıı e wıye - nın Roma elçisi hükumetinin Adisa- nin aşikar bir zaferi olacaktır. a tası münaaebetile Sümer Bank V-

erine devam e~ektedırlc:. . .. babada bir Genera1 konsolosluğu tesis ,,.. • • bir hükumet darbesi mum Direktörü Nurullah Sümer bu-
lı .. A.ti'4?la (Hususı) -:- Seylab~ ılk gu- etmeğe karar verdiğini tebliğ etmiştir. General Kazım Dınk hazırlamışlar gün radyoda uzun bir nutuk söylemit 
U şe-hrin Kayalıbag mahallesınde () - y · b ,__ H be · · 16 (A.A.) T k G B ştarafı ı · · yf d ) ve memlekette bir sendik ekonomik ttıra.n Mahmut san b b" . 13 unanıstanın u .K.Eıran a şıstan Kayserı - Ta ya o- ( a mcı sa a a ' • . .. 

'·ıı.,, an sa~,_- ındiy ıilhakrnı tanıdıgıw ,qfl'klinde tefsir ıedil- nd E.nspc:kteri General Kaum Dirilt sızın Fransanın Paris, Lyon, Nis gıbi mesut hamlelerın netıcelcrını anlat· 
J -..ı an ~daı bu unan !kızı auımı ve ge. r . . k . k 1 d d · · 
l'i ..:ı_ ı ı d k Ra · mektedir (aıı.rserrye gehnlf bez ve tayyare fal> başhca merıkezlenne yerleşme teclirler rnış ve nut unun son arın a emıştır o..ıe gem? ~ yaşıarnı a ızı zıye yı · ~ .. J. • w • _ • • .. • • k". 
kılan evfurinin a •tında kalrrnş'lardır. - • • ırik.a'lannı, muzeyı ve diğer eski eser- Fransız komunıat t~kılatının bil' ı. . . 
~leyi haber alan ıstihkfım bölügü Romanya Hancıye Nazırı leri gezmi'ştir. eseri olan, şimdiye kadar bu suretle ccln37 senesınde yenı kurulacak 
~71bn~ ve zabı!.ai belediye memur- Pari~ie in fransada yerl~en .Faalıların adedi beş. fabrika ·ne, milli endüstrinin bün-
~tile, itfaiye ve tanzifat amelesi ha - Paris 16 (A.A.)-Romanya Harici- Türk - giliz 30,000 i geçmiştir. yesıne tam olgunluk verecek olan de-
dıse .Y~r·n"? yetişoıJş ve dokuz saat bir ye Nazın M. Antcneslru buraya gel- Klering anlaşması Komünistler tarafından işsiz liste- mir ve çelik fabrikaları grubu da vü-
~lı~ınac:tan sonr-a bunl::ııJan ~a:ıyeyi m4ı ve M. Oelbus tarafından kabul ıe- iLondra 16 (A.A.) - Avam Ka- lerine kaydedilen bu Faslılara yiyecek cud ıbulduktan sonra Türkiye, toprak-
t~~ın bir hal.d~. Sab,Jrayı Ja o1u ola· dilmiştir. marası y~i Tür:k. _ lngiliz klering an- ve içecek temin edildiği gihi, gizlice larının ve vatandaşlarının selamet ve 

çıkarab.lm:ı.şlcı dır. R Ati" f" . Iaşm."l.Bı hakkındaki hazine kararname- .silah da dağıtılmıştır. refahın~ n>:atuf büyü:k adımını ~ahak· 
1\. - omanyanın na se ın sini tasvip ed karar suretini n:ye 1cşaanna devam eden Liberte gaze- kuk ettırmış .. bulunacak ve Mın.~tl~r 
tıkarada gaze~~ buln-am Atina 16 (Husuei) - Romaııra· müracaat edihnebizin kabul etmiştir. tesini'n, mevsuk kaydı ile bildirdiğine arası ekonomısınd.e hem daha musaıt 

b Ankara lô {Husu-1) - Ankara ının Atına elçiliğine Ankara elç.isi M.. • • göre, komünistlerin yaptığı bütün hu ve müessir, he~. de daha m~fit bir rol 
l;~&iin bir gazete buhram geçirm1ştir. Fıiloti tayin edilmiştir. Tayyarecı Kost Atinada hazırlıkların gayesi gelecek haziranda ~~~~.!!!a~ ~:~kıı.ne. gel~:~~ı::·!> . 
d ~di ~erin bu •adar ehemmiyetli o1· İ Atina, 16 (Hususi) - Fransa ile bir hükumet darbesi yaparak Fransa· planları zabıta tarafından meydana çı· 

Ugu bir sı.nıdn Ankarada bayram n,)lterede fırhna Hindi Çini a~sında bir mukavemet u- da Sovyct rejimi tesis etmekmiş. Bu karılmıştır. t .. 
,~nleri basılan Kızılay gazetesi ançak Londra 16 (A.A.) - Britanya ada· çuşu }apmakta olan meşhur Fransız gayenintahr.kkuku için de. memleke- Hükumet, işi gizli . tutmakla bera· 

vO. ı:üsha basm ştır. larmda :Sidddli bir fırtına hüküm sür- t:a.yyarecisi Koıt havanın oıuhalefeti tin muhtelif merkezlerinde silahlı ola- ber tahkikata devam etmektedir. 
~ Önümüzdekı bayramlarda gazete mek:tedir. Rü.zı.gar saatte 100 .kilomet- ve benzinin bitmeai üzerine Atinaya rak 400 ibin kişi hazır bulunuyormuş. Lyon,Avignon ve Nis'de darbeyi 
~anının önüne geçilmeısi için icap reye kadar ıçı.km1~r. Dovr ile Ounkerk inmeğe ~ecbur olmuştur. Kost bura- Y·ukardaki malumatı veren gazete hazırlayan komünist teşkilatına ait si
ltı tedbirlerin alınması ta.hii görül- arasındaki Fcribut servisi 0ugün tek-ıda üç gün ikalacak, tayyaresinde bazı şunları da ilave etmektedir. lah ve mühimmat depolan da meyda .. 

ektedir. rar tatil edilmiştir. , ~ _ tamirat yapacaktır. _ _ Pek şümullü olan bu teşkilatın na çıkarılmıştır. 
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1 ŞEBİB 1 o 

B AB E B L 1 B i 1 ~Adam-e~U~S~ ~:::=.~~:.::: 
Florga 
Genişletiliyor 

Bayramın iki 
gününde 6 kaza 

oldu 

t t •• _J maceralannı tasvir eden ve görülmemiş bir muvaffakiyet 
nşaa a musaaue ve rağbet kazanan 

Edilmeyen gerler BAY TEKiN MECHUL DüNYALARDA 
1 

(Flash Gordon) Kalitarya köyünün bir kısmı 
istimlak edilecek Florya 
İmar sahasına kab)acak 

Cankurtaran ve lshakpaşa 
mahallelerinde plandan 
e~ veJ İnşaat yapılmıyacak 

BGyllk film bir kaç gftn daha gösterilecektir. Seanslar 2-5 ve 8.30 rJa 

Şehrin hudutları dahiline alınan 
Kalitarya köyünün arazisinden bir kıs
mının, Florya imar sahasına kanlma
ıı düşünülmüştür. Bunun üzerine be
lediye mühendisleri tarafından yapılan 
tetkikat neticesinde Floryada istimlak 
edilen araziye ilave olunacak yerler 
teshit edilmiştir. Bu arazinin istimlak. 
bedelinin on bin lirayı tecavüz ettiği 
görülmüştür. 

Lakin, meselenin, tehrin imarına 
müteallik hususlardan olduğu gözö
nün.d· tutularak belediye bütçesinden 
sarfı icap eden meblağ tefrik edilmif 
ve Şehir Meclisinden de istimlak kara· 
rı C\lınmıştır. 

istimlak muamelesi yakın bir za
manda neticelendirilecek ve ilkbaharda 
bu sahada imar faaliyetine batlana
caktır. 

Beyazıt hamamını 
Müzeler idaresi 
Satın alacak 

Bir motör bir sandala çak ptı, 
1 a)b kişi denize döküldü 

Şişlide oturan 9 yaşında Veli oğlu 
Cevdet tramvaydan dü.şmüş, ağır su
rette yaralarunıştır. * Galatada Kalafatyerinde çalışan 
Kegorkun başına demir düşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. * Beyoğlunda oturan ~aat amele
si Ahmeddn ibileık damarları, kırılan 
bir camın parçaları ne ıkesilmiş, Ahmet 
hastaneye ıkaldırılttnıştır. * Sakayonun idaresindeki 1925 nu
maralı otomobil va1rnan Mehmedin ıda 
resindeki Bebek tramvayile çarpışmış
tır. Hatanın kimde olduğu tahkik edil-

Belediyece, tehir planı kat'i teklini 
almeJan Sultanahmetde Cankurtaran 
m{lhallesile İshak ~a yangın yeri sa
hasında inşaata müsaade edilmemesi 
karQ,T altına alınmıştır. Burada yapıla
cak inşaatın, şehrin harici manzarası 
baklJllından, bedii esaslara ve modern 
mimariye uygun olması düşünülmek
tedir. Belediyece, bunun da ancak şe
hir .planının kesbi kat'iyet etmesinden 
sonra karara bağlanabileceği anlaşıl
mıştır. 

mektedir. Sokakta bir çocuk ölüsü bnlundu * Şoför Osmanın idaresindeki 2001 . 
ve şoför Saidın Jdaresindeıki 2211 nu- Nışantaşında 5 günlük bir erkek ço-
maralı otomobillerle 693 numaralı cuğu bulunmuş çocuk ölü olduğu için 
tramvay çarpışmış, her üçü de hasara morga gönderilmiştir. Çocuğun sahibi 
uğramıştır. aranmaktadır. 

* Vaso, Lefter, Diyamandi, Anas
tasya, Dodbs isminde beş kişi Fener
den Mevlfrt oğlu Ahmedin idaresinde
ki 3946 numaralı sandala binerek kar 
şıya geçmek istemişler, fakat deniz ti
caret müdürlüğüne ait romorkör san
dala çarpmış, devirmiş, yulcular deni 
ze dö.küLrnüşlerdir. 

Mooor kazazedeleri kurtarmıştır. 

Belediye istatistik 
Yıllıkları 
Hazırlanıyor 

Müzeler Umum Müdürlüğü, Bi
zal)ı devrinden kalma tarihi eserler
d4n oran Beyazıt hamamının hüsnü 
muh,fazası düşünülmü' ve bunu te- Güzel san' atlar 
min için mezkur hamamın satın alın- Ak _J • • 
m~ına karar verilmek üzere Maarif QaemlSl 

Belediyece şehir :işleri hakkında is
tatistik yıllıkları hazırlanmaktadır. Ev
velce, 3 cild teşkil eden ihzari mahi~ 
yette bültenler tanzim olunmuş ve 
bunlar neşredilmişti. Şimdi ihzar edi
len yıllık 4 üncü cildi ihtiva edecek ve 
9:34 ile 9:J5 senelerine ait bulunacak
tır. Bu kitap 937 sene9i bidayetinde 
tekmillenecektir. 

YeQletine müracaat edilmiştir. Islah edı-lı·yo> 
Keyfiyet, Maarif Vekaletince tet- ' 

kik edilme1'ıe olup tasvip edildiği ve Maarif Vekaleti Cüzd San'atler 
icap eden tıahaiaat aönderildiği takdir- Akademisini islah etmek • kararını al- Bilahara istatistik yıllıklarının 
de Beyazıt hamamının satın alınma- mış bulunmaktadır. Bunun için Avru- 5 inci cildi hazırlanacaktır. ki bunun
ıına müteallik muamele kısa bir za- padan bu işin ehli mütehassıslar cel- la da 936 senesine ait olan ihzai malu
manda bitirilecektir. Ayni zamanda, bedilecektir. mat verilecektir. Her iki yıllık da 937 
hamamın, bugünkü halile yıkılmak Bir müddettenberi ecnebi profe- senesi içinde tab'edilecektir. 

tel\.lik.caine maruz olduğu anlaşıklığın- aörlerle yapılan temasli_\r neticesinde Belediyece tubelere yapılan tamim
dan hemen tamirine de başlanacaktır. mimari şubesine M. Bruno taut, re- de istatistik kanununa nazaran bildi-

sim fUbcsine M. Leopold Lerey, hey- rilmesi icap eden hususların bir an ev
Liman ve gUmrUk idarelerinin keltraf fUbesine de M. Belling getiril- vel ikmal edilmesi istenmiştir. Bu au-

. d . I . mesi kararlaftırılmıfbr. retle iatatinik yıllıklarının gecikme-
yem aıre erı . B~ mütehassıalardan mimari fUbe- den ortaya çıkarılması temin edilmiş 

Ankarada bulunan Liman Umum sı tefı M.Bruno Taut tehrimize gel- olacaktır Verı"len v ·b ... 
M ft M 1 ı l b la 

. . . emre ragmen, ı zaı 

üdürü Rau anyas ıgi ırtan u mıf ve Ak.ademıdek.i tetkiklerine haf- malumatın tanziminde ·ımı 1. ·· ·· l 
d .. ·· ·· la Diğ h - ı a ı goru en 

onmuftur. mıftır. er müte aseıelar da bu ~ memurlara rastlanır b 1 • t t• _ 
U Miid.. be be · d L d ih . '--da sa, un ar ıs a ıs 

mum ur ra rın e ıı;a ro yın nı ayetıne ~ r fehrimize gele- tik kanununun ahk"' dai · d 
b .. . .ı_ . • • Lim .da k ·ı: l . ba l kl amı resın e ce-

ve utçeyı ue getırınıştır. an ı · re vazııe erıne f ayaca ardır. za~dırılacaklardır. 

~--· Bu akşam SARAY 
Göstermeğe başlıyacağı ve 

MAUBICB CBEVALIBB 
ve ELVIBB POPESCO 

nun son temsilleri olan 

GOnUn Adamı 
Şen, nnkteli, sevimli filmlerini görmek nzere 
koşacak halk kOtleleri tarafından muhasara 

altına alınacaktır. 

lıaveten: FOX JURNAL da sabık İngiliz 
Kralı 8 inci Edvard'ın hususi hayatı; 

moda : En son suvare modelleri 

Sineması 

~----&.•---· Bugün 411----------
SAKARY A SiHEMASINDA (Eski Elhamra) 

Halkımızın en çok sevdiği ve beğendiği 3 yıldız 

RUBY KEELER • DICK POWELL - LEWIS STONE 
Aınerikanın en son yeni donanmasının iştira.kile yapılan ve şimdiye kadar 

emsali görnlmeyen deniz filmi 

DONANMA GELiYOR 
tıaveten: 1 - BOytlk Millet Meclisinin açılma töreni ve Ulu Önder Atatorktln 

ırat buyurduklan son nutuk. 2 - Ankarada Cumhuriyet Bayramında 
yapılan muazzam resmi geçit. 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Kqif bedeli 799 lira 25 kurut olan Salkıımöiütte Hüdavendigir caclde

ıinde Karaki Hüseyin çelebi camii minaresinin yıkılıp içeriye yeniden yapd 
maaı açık eksilbneye konulmuttur. Kqif evrakı ve fUbıameai levazım mii
dürlüğünde görülebilir. istekliler belediye fen ifleri müdürlüiünden ala • 
caldarı Fen ehliyet veaikuile 2490 N. b kanunda yazılı veaika ve 59 lira 94 
kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/12/936 pazartetİ 
ıünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3297) 

* * Viliyet aygır depoau için lüzumu olan 37 bin kilo beyaz yulaf açık ek • 
ıiltmeye konulmuttur. Bir kilo yulafa alb kurut 50 aantim fiat talınıİJI 
olunmuflur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ıörülebilir. lateldiler 2490 
N.b kanunda yazılı veaika ve 180 tira 38 kunıtluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 21/12/936 pazarteai gtinü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmahdırlar. (1) (3395) 

* * Kqif bedeli 1083 lira 69 kunıt olan Çubuklu pz depolarındaki tanklara 
yaptırılacak müstakil borular açık eluiltmeye konulmuttur. Ke,if evrakı 
ve fllrlnamesi levazım müdürlüğünde aörülebilir. istekliler 2490 N. h kanUll 
da yazılı veaika ve 81 lira 28 kunıfluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 22/12/936 aalı günü IUt 14 de Daimi Encümende bulımmalıchr • 
lar. (8.) (3438) resi yli>afında tafınacağı Merkez Rıh- Akademinin her fubesinde eaaalı 

tım hanının birinci, ikinci ve üçüncü surette islahat yapılacaktlJ'. Mimari 
katını itsıal edecektir. Dördüncü ve tubeai mütehasaısı M. Bruno bu hu
beşinci katı firketlcr komiserliği, talı- ıustaki raporunu hazırlamıf ve V cka
lis.iye umum müdürlüğü, gemi kurtar· letle temaslar yapmak üzere Ankara• 

Vakii paralar kadrosu verilmiyecektir. Kargir binalarla, inp-ı Taksimde- Maksim 
genişleyecek atı henüz ikmal edilmemi' evlere ve varyete tiyatrosunda 

Vakıf paralar dairesi talimatname- kıymetli arsalara bir formül dahilinde Halk Opereti 
ma firketi i'gal edecektir. ya gitmi,tir. 

Ayni günlerde Gümrük daireleri ----------

de Çinili Rıhtım hanına tafınacak.tır. Portakal sahşları 
Yalnız bu hanın aümrük dairelerine 
kafi gelmiyeceği söylendiğinden Sa- artıyor 
lon müdürlüğü fimdih1c yerini terket
miycccktir. 

Tiftik ve pamuk piyasaları 

Bilhassa hariç piyasalardan 
fazla talep var 

Portakal piyasamız gün geçtikçe 
l:lariçten tiftiklerimize iıtek fazla- inkifaf göstermektedir. Piyasaya gelen 

dır4 fluna mukabil piyasada mal azdır. mallar her gün fazlalaşmaktadır. Son 
Tiftiğin kilosu bu hafta 135 kuruşa hafta içinde Dörtyol porta.kallarının 
kaq..r aatılmıftır. bi~ adedi yerinde teslim 6 - 7 lira üze-

Ya.pağılarımıza da o niabette İatek rinden muamele aörmüşti,ir. 

sinin bazı maddelerinin hugünkti aia
temlere uymadığı görüldüğü için de
ğiştirilmesi kararlaştmlmıftır. 

Hazırlanmak.ta olan talimatname
ye nazaran ahfap evlere ödünç para 

para verilecektir. Bu akşam 21 da 

Vakıf paralar idaresinin son ıene- Matine 16 da 

1 d IA üh" .k d t zozo DALMA& 
er c muame atı m ım mı tar a ar • ve TOMAKO&LA 
mıştır. Bu sebepten kadrosunun da I 
genişletilmesi düşünülmektedir. ENA Y LER 

Mi L L i SiNEMADA 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

2 büyük ve Türkçe sözlü film birden 

MEÇHUL ASKER 
TUrkçe •özlU yegln• hakiki harp illmi 

.:::: Dnnya harbinde garp cephesi - En kanlı muharebeler - Çanakkale 
ve lstikW harbi, ve LOREL HARDI Ttlrkçe sOzlQ komedi 

~~ K AN KA RDEŞLE R 
vardır. Beyaz yapağılar memleket i- Şimdiye kadar Dörtyol-dan Türkiye 
çinde kilosu 54 kuruştan muamele dahiline ve İstanbula 1 O bin paket 
görmüştür. Kanunuevvel ayında tes- .küçük eandık portakal göndcrilmİ'ftir. 
lim edilmek üzere Almanya piyasa- Haıi&le olan muameleler çoğalmakta- TÜA 11rr. Aynca Donanmamızın Yunanistanı ziyareti ve orada yapılan 

m.ızclan 152 ton yapağı satın almıştır. dır . .Almanya ve Romanyadan yeniden . SÖZ~s; --•••••••••lstik•.•b•al•ş•e•n•li•kl•e•ri•••••••ı•~ 
Piyaaada pamuk azaldıkça istek ço- ta~bler vardır. Bunlar arasında Ro- ~HARP Aud .. ~ 

ğalmakta ve fiyatlar tedricen yüksel- ma.nya talebleri tetkik edilmektedir. -----~-===-=-=-----------------===--o"""'• ....... -------=====----
mektcdir. Piyasa aailamdır. Avrupa· Geçen hafta Almanyaya 40 bin pa- 6J•••••• Bayramda en beğenilen filmi 1İz de görünGz T R K ainemanııda 
dan ve Japonyadan vaki talebler de- ket. portakal aatılmıftır. Bundan başka J A M ES C A G NE y •• p AT O' B R 1 E N'in en rtızel filmi 
vam etmektedir. Son günlerde burala- Almanya firmalarından bir kaçı ile 

ra yapılan muameleler geçen aünlere yenidenmukaveleleryapılmıttır. •ıŞTE BAHRı•YEL•ıLER 
nis~ten daha fazla olmuştur. 
--------- Samatyada bir yang1n başlangıcı 

YurddlLf: İngUterede: İngllls malı tul- Samatyada Kürkçühafı mahalle- (F ) 
ıan, l'ranaada: Fransız maıı kullan, Al- si~e Hacı Mustafa pafa sokağında ransızca il e 

Muallim Safiyenin evinin kaplamaları Şimdiye kadar bu kadar munzam deniı ftlml yapılmadı. Bntnn Amerika Deniz ve Hava kuvvetleri bu r Dl 
manyada Alman malı tuııan; cllJorlar. lftlrak etmiftlr. Deniz ve Tayyare harpleri heyecanlı sahneler aym zamanda meraklı bir aşk macerası. Helll 

Yurddq: :eız de balJ.n1onıs: :a. Tllrt tututmuttur. Y&Jı4Pnın ııaaıl çıktıiı heyecan hem nee'e. llaTeten Ekler son dünya havadisleri. 
L_jı:!ıl\!:!~~~m~a~JJ~tunamnaıı~~~·~~~~-1Ltah:.::...:.k=ik..::......:ed~ilm __ ek_t_edi_"_r._A~~~t~1tt_u_·~y•~ta_r_•_u.._~~~------............. ıİllııi--.~lllllrlllLaaal;_ı_:Ulfı tenzillth matine 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Sivasta kurulacak 

fabrikasının 

...... ş . 
ehrımize gelen bir eonebi... 

Karama.o (Hususi) - Belediye 
reisliği intihabı yapılmıf, neticede 
Müftü oğlu Ahmet reisliğe seçilmif· 

... İstan.bu1un manzarasını sisli ha 
• va da f evOtalade güzel bulmuş .• 

Sivas (Hususi) - Şehrimizde ilk defa olarak Çocuk Esirgeme Kurumu 
~~fu:ıdan Ha1ıkevi salon~ tertip edilen kostlürnlü balo hazırlanan çe
şıtlı bır programla çok samıml ve eğlenceli bir hava içinde geç vakte kadar 
de\·am etmiştir. Baloda bayanlarımızın milli kıyafetlerle yer aimalan ay _ 
rıca bir hususiyet teşkil ediyordu. 

... Acai'p şey değil mi Hasan Bey? 
Sis şehrin güıJelHğini arttırır mı? 

Hasan Bey - Tabii dostum, bozuk 
kaldırımları, maili inhidam binaları 

' 
Ye kurumuş çeşmeleri g&1ermez! 

Sayfa 5 

Yeni tramvay arabalarından bah
sediyorum. Yıarısı birinci mevki, ya
rısı ikinci mevki yapılmış. 

- İyi mi, kötü mü? 
Diyeceksiniz .. bana kalırsa hiç iyi 

değil, kötü; hem de çok kö°'tü .. 
-Niye .. 
mi? Söyliyeyim: 
Böyle bir tramvaya kaç kişi biner? 

En aşağı elli k~i değil mi? Şimdi bu 
el1i kişinin ellisi birden ikinci mev
ki tarafına hücum edecekler.. Sebep 
malfun .. Fazla paraya kıyamamak .. 
Düşünün şimdi elli kişi, bir tarafa hü
cum edince tramvay ne hale gelir?. 

TahtaravaHi ya vam diye; bir tara
fı havaya kalkarsa.. İşte bu aklıma 
geldi de .. Kötü, dedim .. 
Aıma diyecekler ki: 
- Tramvay hesaplı yapıldı. Elli id-

şi değil, yüz elli kişi bir tarafa yük-

1 
lense gene başı havaya kalkmaz.. Öy
le de olabilir ama, tramvayı bu ka
dar hesaplayacaklarına, kesemizi he
saplasa !ardı da hepsini birden ikinc~ 
mevıki yapsalardı. Daha iyi olmaz mıy 
dı? 

IMSET 



Ankarada dün yapılan maç 
Fener, lzmirin Alhnordu 

takımını 5 -1 yendi 
Bugün Galatasaray Altınordu ile, F enerbahçe de 

Ankaragücü ile karşılaşıyorlar 
Ankara, 16 (Hususi) - Ankara Yarınki Fener ve Ank.aragücü ma-

"tadında bugün kalabalık bir hatit kit- çı heyecanla bekleniyor. Şimdiden fi. 
esi önünde yapılan Fcnerbahçe -iz- kir yürütmek doğru olmamakla bera
nir Altınorcbı maçında F encrbahçe ber Fener kuvvctoli bir rakip karşısın
) - 1 galip gelmiştir. da oynayacaktır. Eğer Ankaragücü 

Yarm saat 12 de Altınordu • Ga- aon günlerde oynadığı oyunların biri
' atasaray, saat 14 de Fenerbahçe ·An- ni oynarsa galip geleceği muhakkak-
~caragücü maçları vardır. tır. 

Şeker Bayramı nasıl geçti ? 
* ~ • 

Eski bayramlarda dünkü çocuk, geni bayramlarda 
bu günkü çocuk -- Yeni tramvay arabaları ve büyük 
bebekler - Bayram yerlerinde bir dolaşma - Zabıta 

vukuatı bu bayram neden az oldu I 
Günlerin hepsi yirmi dörder saattir. 

Günler hep ayni ismi taşırlar. Bayram 
Iar da böyledir. 

Fakat hayatımızın aey.rinde her bay
ramın ayn bir lnısusiyeti, her bayra
mın ayn hisleri~ düşünceleri vardır. 

F.skiden küçük adamın bayramı bir 
kaç oyuncaac, birkaç küçük mendil ve 
bir sürü öpülecek ilıtiyar eliyle doiu
dur. Bayram namazından gelen büyük 
baba1ardan başlıyarak, bütün ev balla
nın ayn ayrı ellerini öpmek, avurdu a
kabinde f8kerle dolu, ~ patili gı-

Bugün F enerbahçe ve Galatasaray 
ekaüdleri 1 - 1 berabere kalmışlardır. 

3ugünkü maçta Fenerbahçc çok ha
:.<İm bir oyun oynamıştır. lzmirliler 
yorgunluktan ve yeni sahaya alıtma• 
dıklarından fena oynadılar. Stadyom 
tamamen dolu idi. &,bakan ve Ali 
Çetinkaya maçta hazır bulundular. 

cır gıcır küçük adam için iı1k eeremoni 
Galatasaraylıların da Altınorduya 

idi. 
galip gelmesi ihtimali mevcuttur. 

Önümüzdeki yaz yapılacak olan 
Balkan olimpiyadları yeni sahada ola· 

cakhr. Başvekil lstanbulun güzel bir 
stadyoma kavuşması için lizımaelen 
emirleri vermiştir. 

Ankara Gençlerbirliüi ile Çek 
takımı nasıl karşılaştılar? 

Sonra eırasile, davulunu çala çala do 
l~an cbekçi baba:t ellerindeki ıınkla~ 
ra renk renk kuriıq bağlamış mahal
le tulumbecıları, çöpçüler hep birer ye 
ni ve acaip ziyaretçi olarak çıocuk ha
yalimize girer, çıkarlardı. 

Bayram yeri, ÇOCUk için büsbütün 
ihata edilmez bir 8.lemdi. Küçük adam, 
bütün yılda yalnız iki kere kurulan bu 
tuhaf, karışık, ren1di panayırı, sever 
mi, yad?rgar mıydı? Herhalde kavra
yamazdı. 

Bayram, macuncunun ağdalı yemı -
şinden, 9eyyar tiyatronun küTahlı ibl-

Ankara 12 (Hususi) - Cumartesi ı da müdafaaya yardım ~ek mecbu- şlne, atlı karıncanın Uısan başlı atın
a babı saat { 1 O) da buraya gelen Çeki riyet:inde kalıyorlardı. Bilhassa Hasan dan, kay.ı.k ısalıncağm pek ~ ve pek 
{arlin futbol takımı ayni gün ( J 4,45 ) çok teknik oynuyor, Galatasaraylı Ni- yüksak gelen kolanma kadar hiç birine 
le Gençler Bir?iği ile karşılaştı. Hava h acim gençlik zamanlarmı hatırla t.ıyor doyul:madan geçe-r ~dertli. 
:rfuıeşli, fa'kat &0ğuk, stad o kadar ka- du. Ben bayramdan sonra kutuların ıçin
abalık değil, hakem Beşiktaşlı HakkJ. İkinci devre oyuna çok canlı başlan- de parlak renklerini kay'be~. bayat
:wveıa Çekler sahaya çıktılar, kırını- dı. Çekler neticenin lehlerine çevril - la.mış şekerlere bakarken onların ilk 
~ yı1tlızlı mavi beyaz fanila ve mavi mesi için kısa, kısa paslarla sağdan, sabahltıaki parıl parıl halterini gözü ~ 
:km giymi.?ler. ~nçler Birliği kırını- soldan hücum ediyorlar. Gençler Bir- rnün önüne getirir, tatlı bir iştiha ile 
a _siyah fomıayı giymiş. liği müdaf'aası 90k fena anlar geçıri- beraber bayramın da hesaplıyamadı-
Takımlar: Çekler: John, Langhanes, yor. ğım bir müddet sonra tekrar gelmek 

Poledne - Barento, Rozvoda, Fiala - Bir aralık Gençler Birliğinin iki be- üzere gittiğini bilir, fakat gene de üzü-
Vaneçek, Trojniçek, P.işteh, Bubeni - ki yarı sahanın ilerisine kadar gelmiş- lürdüm. 
;ek, Hook. • lerdi. * 

Gençler Birliği: Rahmi, Kadri, İh - Devrenin ( 1 S) ci dakikasında Genç- Bu bayram sabahı küçük brdeşim Sepet araba sanki hu afacanları cteill, Ba7J'B.11lda börek tepsisi taşıyanlatdl 
;an, Ahmet, Hasan, Keşfi, Selim, Sa - ler birinci golü yediler {27) nci daki- ceplerini biır yokladı. Ak.şamdan koydu bir yük ıtirill«l taşıyor. neşesine bakın! 
filıaddin, Rasim, Niyazi, İhsan. kada da Çeklerin sol içi bir karLsık - ğum iki yirmi beşliği kafi bulmamış gi Epey k.alabalıık var. Fakat 0 kadar boı p:ılf. İşleri kötü giden hir mahalle b~· * lık'tan istifade ederek ikinci golü yap- bi somurttu. araba geçtiği halde hücum eden yok. )alıııın dükkaru gibi çe§iUeri h em fr 

Oyun b~ladı. Çeklerin sahayı ya - tı. Nihayet (38) ci dakik.ada da sol a - - Ağabey, dedi, bana biraz bozuk Her1kesin başka birşey .bek1ediği mey- nalaşmış, hem az.alınış. 
lırgadıkları belli. Gençler bundan is - çıklan topu sürdü, bek.furi at1attı ve par ver. danda. Kaırşı karşıya rekabet yapan ça.~ 
~ade etmek istiyorlar ve ağır bası - sağ k~en üçüncü ve 10n golü attı. - Ne yapacaksın? 8 . iht' '-~... daki körpe lar, sıra sıra müşteri bekliyen sevı _,., 

V 3 O Ç kl · l'b· ·1 b ' ı· - Kızılaya \•er..,...;.ı;m. Rozet ta- ır ıyar -...u.., yanın gP vorlar, lakin tema.slann azlığından o - e maç - e erın ga ı ıyetı e ıt 1. =-..::5ı b baka .. eşek. ... u,.ıer, sade bayrama mahsus e 

* 
karlar. lk!ızını, baygın aygın n zup .,....... 

lacak, çok brsat kaçırıyorlar, Çekler pe del'ikanlmın şl'l'l1rıdkm kur _ lenmiş .suru beygirleri pek kıt! ,,. 
nüıternadiyen 10ldan hücum ediyorlar. Oyun zaman, zaman karışık, fakat - Anlat bakalım, bu rozetlerin pa- tarmaık iiçn cıınune gelen ilk Eskiden bir eşeğe tek bir afacan l<", 
I.Akin bu akınları Gençler Birliği mü- umumiyetle gü1.el w hararetli idi. rası ne oluyor? tramva)'a saldıracak oldu. Ke _ rulurdu. Şimdi, üç tanesi arka a rkBY, 
Jafaası kolaylıkla kesiyor. · Ve devre Gen9}er Birliği oyuncuları topu iyi , - Ne mi olu~r? Onu bilmiyecek ne- rime hanım oralı ımı ya? .Annesine ağız sıralanıyor. Dördüncüleri de sıra g~ 
rolsüz bitiyor. Bu devrenin kayda de- bloke ediyorlar, fakat pas verecekleri var? Fakir 9QCUklara elbise ~iyorlar, lince bilnmek üzere yuları tutmuş çev , açtırmadan: 
1er hAdisesi Gençler Birliği furvetle - arkad~larını göremiyorlar, paslan çorba içirlyorlar. _ Bekliyelim, anneciğim eliyor, ye- yor. çı 
"inin .birbirine yarış edercesine gol ka- hasını oyuncu!arına .kaptırıyorlardı. - Sade bu kadar değil koca sersem, ni tramvaylar çıkmış, hazır bineceğiz, Buhran çocukları bile birer ikusat 
~ımıalarıdır. Buna mukabil Gençler Çekler ise burada vasat bir takım ka- Adana fe'liketzedelerine yardun. harp b ıı:- b · yapmış. Müşterek eğleniyorlar. , 

ında ı..aıı M hm 'kl . onlara ine.Um arı. ıt' Bil'Hgı·· müdafaa hattı ,.,J,. fedakar ve naatini verdiler. Hakemin görüş~cri zaman :a raman e eotÇ'i erm y · ·· - d- B"t" t t Sepet örmesi arabalarda daha ag 
.,.._ 1 ___ • ----ı.. em tramvay gorun u. u un s an S y 

iü2'g'Ün oynadı, zaman, zaman haflar iyi idi. SeUın Tezcan _yaraliUllll .aıuMlllL. b 1 h 1k b - .. · t başhları, mektep kasketl'ileri var. J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıoft~ilik~· L-~ n· , u aı~~poo~ı ~~ ~ : - Y-ılll&A.f. 8' eşıme ~~ırn. ın la seyahate ahdetmiş olacak. Koca va- ka ha:yvanların sürüklediği araba, t• 

il Iiyor ama pek anlamıyor. O ışın bu ka · Si k .d Emi .. .. , . ıı bi.r gu"rülrn halinde geçip gıdı)~"" 

-CÖNÜL iSLERi 
Muhtelif erkek 
Tiplerinden 
Bir nümune 
Bir kadın okuyucum. 
- cKocam artık beni sevmez ol -

du Teyzeciğim> diyor. 
Buna neden hükmettiğin! de söy

liyeyim. Mektubunda izah edici sa
tırlar aynen şunlardır: 

- cEski zamanlarda da benimle 
fazla meşgul olur değildi, fak:ıt .son 
yıTiarda büsbütün ihmal etmiye 
baŞladı, ne hatırımı soruyor, ne el
biselerim~ soruyor, ne gezmiye git-
me!k ihtiyacım olup olmadığını so -
ruyor, karşı karşıya adeta kırk yıl -
lık bir erkek dost gibiyiz, halbuki 
evleneli daha üçüncü yıl tekmil ol
madı.> 

* 
Tesadüfe bakınız ki ben bu genç 

kadını da, kocasını da oldukça ya -
kından tanırım, ve kocasının kansı
nı çıldırasıya sevdiğini de bilirim. 
Buna rağmen bu genç kadına bu 
yanlış his nereden gelıniştir? Sebe
bini bulmakta giiçlük çeıkmedim. 
Bşzı erkek'ler yaradılıştan dur -

gundurlar, hisleri içten kaynıyan 
bir deniz halindedir, kalblerinde 
gizl'i kalır, dışarı çıkamaz. Duyarlar, 
fakat duyduklarını söyleyemezler. 
zannederler ki söyloemiye teşebbiis 
etseler gösterişe, yapmacığa hamle
di1cceık , latife mevzuu olacak. Sus
mayı tercih ederler. Fakat bu söy -
lenemi~"t'n h is içte kaldıkça müte -
madiyen çoğalır, siddet kesbeder. 
Sağlamlaştıkça sağ1amlaşır. Bu er -
kekler pek ~a gitmezler, gonül 
bahs~nde pek muvaffak olmazlar, 
fa.kat kadının bu yaradılışta erkeği, 
kalbini dudaklarında taşıyan erkek
lere ter~ih etmesi menfaati iktiza -
sındandır. Sonu gelmez, sigortalı 

bir aşk ile ~başa dernektir. 
Bana mektup yazan gerıç kadı -

nın kocası bu cins erkeklerdendir. 
Kendi ini gördüğüm zaman karak
terinde küçük bir değişiklik yapmı
ya çalışacağım. Fakat fnuvaflak o
lacağımı sanmıyorum. Bu, böylece 
kabul edilmelidir. 

• • • 
Bozdoğanda (K. K.) a: 
Yanlış düşünüyorsunuz. Zevceniz 

haklıdır, nafile üzülmeyiniz. 
TEYZE 

d .. uOO 1'd • fark nda d gon r ecı en oonune ge-ıınceye Pi": 
• ~lr Saşumd Kıo 1 ugunda un -ıı..· ı la e - kadar dolmuş bile. Amerikan filmlerinin kahraman a- ...J. 
gı . e zı ay n CJ.UJSe a n ar- B' .. .. 1 ..ı.. Em' .. .. d b ' taklit ederek ağıZları ile tabanca Sfl" 
ı--d .. .11 riJ ba . le . dn...4; b.1. ır suru yo cu ucı. ınonun en ın ,,... 
1\4 '"'i'a e, çor ıçen n ""'iune ı ı- d' t . . sk' 1 ...:ı-- f k 1 çııkaranlardan şarkı söyle~nlcre d,., , ı. çerısı e ı vagon arU<Uı ar sızıaş-

t dar. Sanki bir ilkme'ktep bahçesı g ' ı. 
yor. 

* Yanımdaki arkadaş: yor. 
Bu bayram da hava çok gü~ldi. Ay- - Şirket bunJarı sanırsam izdihama * J.• 

nanın karşısında k86ketini sol kaşına mimi olmaık için getirtmiş. Şu hale bak Antakya meselesi devam ediyor. 
d'oğru eğen küçük biradere tekrar sor- ta bir ibret al. dedi. dana seylabının kederi hala içimiı.O:; 
dum: _ Ne yapar.sın azizim, yeni bunlar, Kışa rastlayan, fakat yazdan kalma dl 

- Nereye böy4e bayram yE!!"ine mi? günlerden de bayram, bırak 1 c iyükler hava içinde geçen ıbu .şeker bayı aınıtl dl' 
- Bayram yerinde ne yapacağım, de eğlensin! sokakta neden daha ne~1'i görünrrıe 

dedi, .şöyle bir bisiklet tutup dolaşma- * ğini bunları düşününce anladım. 
ğı düşünüyoruz. Sonra da bir sinema- Beyoğluna yeni tramvay arabesile Esaretten kurtulmağı sabır •zl~ 
ya gideceğiz. çıkmak için bekliyen üç delıkanlı ya- bekliyen ıoo bin kişinin bayram Y~ 

Ben bunun kadarken bayramyeri di- ya ka)(iılar. Başlarında yepyeni kas- rnadığı bir bayramda zaten dolu d1 
ye can atardım. Palanları sırma içinde k<:tleri, boyunlarında sun'i ipekt en kaş eğlen~ğe imkan var mıydı? ıt 
tombul eşeklere binmek, püsküllü, sa- kolları, sırtlarında lacivert pardeslile- Hele birkaç gün evvel, Adana ft 
çaklı arabalarda tur yapmak, çocuklu- .ri vur. Ayakkabı.lan bile yeni. Belli ki keti. bu şeker bayramını, bütün g~ 
ğumun önune geçemroiğim, büyük ,bayram için süslenmişler. şine rağmen biraz karartmamış mıy~ 
zevklerindendi. Bir tanesi İstanbul halkmın gözde a- Ben bu iki hadise karşısındakı İS ,. 

Demek on dört, oo bc.ş sene, içtimai rabasımı arkadan baktı baktı da: bulu vakur bir süklınla Adanadaıdl .. 
hayatımıı.ıda, sırma palanlı eşekle, stis _ va7.gcçin be. dedi, binemediğimiı. rin felfıketlerini unutacakları ve .!Jl,ıl 
lü arabanın yerine bisikleti, yediği her isabet oldu. üstümüz başımız berbat 0 _ takya - İskenderunluların hiirriy~ 
şak..')akta külfilıını cfüşüren hokkabazın lacaktı. Pantaıonlar buruşacaktı. ne kavuşacakları yakın bayramı ~ 
yerine de sinemayı getirmiş. Bir di•:erı ilave etti: yor, .neşesini ona saklıyor gibi görd 

* - Otomobıle binelim. Buradan Tak * icıJI~ 
Kapıya gene. çöpçü, davulcu, bekçi s ime kacl~r ne yazar ki... Her sene bayramlarda zabıta vu tJlfo 

geldi. Fakat artıık tulumbacılar yok. Benim k ulak misafiri olduğumu far- tı n isbeten fazlal~ırdı. Halbuki b~ ~ 
Demek İstanbulun , bu güvercin ka- nre büsbütün coştu : ram halk daha temiz, ve daha dur 

nadı perçimli. çapkın omuı.l\ı ve bol nem ne vazarsa yazsın, b ayram f eğlenmesini bildi. ~ 
,paçalı bıçkın tipı de, maZıiye karıştı. b yram bir ba.yram. Bakalım gelecek ı ~~nd~ rı;eşhut cürü.?:~~r kan~n~~ 
,Hem bu noksan artık hiç te his.:.edil- ) ıla sı:ığ çıl qr mıyız ? 1 tesırı o!Clugu kada.r '. do~~=nleıın JD~ 
.miyar. Hayatın seyrinde. eskinin ses- Tramvay ara mağrurane bakıp ~ak- ne z.~~n .. :re ne ıçm duguşm~, . ır si" 
s iz, sndasız ö'i:mii acı bı e değil. f-'i <'rin du•-duklan yere do· , u s:ı'lana j gelrlıgını ogrenmi'ş olmaları da * sal Pa ) iirüdl:icr. nırım. tıit I 
Eımmönünl!~ t.ramv~y bekliyoı uz.. Kadirga bayram yeri ufa.dıkç.:ı ufal Kemal Ta 



17 Birilıdkinun 

Biri ekose kumaştan 
öteki redingot biçimi 

S oktaki manto ekose kumaştan yapılmıftır. Kumqta il9 renk vardır .• 
decı· Kırmızı, beyaz ve lacivert .. Yafa ~ paltoları yakuı biçimia • 
~ ır. Kollar düzdür. Mantonun öntt, düjlne anlan faz.la ıeırı.ff kruvaa
~ · Beli dardır. Etelderde az klotluk vardır. Spor roplarla pet iyi lfder. 
f.+nrAta_ fötzdür. Şapkanın üzerine tüy yerine mantonun kumapıı hatula-

• hır süs konulmuştur. 
Ô teki manto red'in~t biçimindedir. Bel tamaınlle vücuda yapı.şıktu. 
~at Cepler mantonun önündeki kesilin alt ve üstüne konulınuıtur. İki 
tanı ka~aklı~ır .~e bir düğmey'le tutturulmuştur. Etek fazla kloflur. ltollar 
di a!:lıle duzdur. Bu mantoyla giyilen şapka mantonun renıfnde f"ötrden
te~ ~n fazla açık. Arka biraz basıkça dır. Şapkanın kenannda kırmızı 
~bir kordela çevrilmiştir. 

ao• POSTA: 

Üç parça 
Bir spor elbiseesi 

Sayfa 7 

HOKKABAZ 
1 Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

1 {1 

Hani fU e8ki hddtabuların: 1 Usta - Sepet fazla, sepeti çurarl 
«Evet efendtm, sepet ef!:ndim. mü- YaTdak - Neden çıkanyormuşum. 

naSiPtir efend.m!• diye bir tekerleme- tramvay ıım burası, yoksa otobüs milT 
reri vardı. Geçen gün, bixim eski kapı Usta - Küllıani. alayı bırak da cid. 
yo']daşı Ercihııeınd Ekrem Talu bir ya- di konuş, alayın sırası mı ~~? 
zrsm(ia bu ıt~eyi diline dola - Yardaik - Evet bayım, oyledir ba-
IDJŞtı. yun, münasiptir bayum, pek güı;ıeldiı 
Tesadüfe bakın ki dün akşam meşhur bayu:n, arada aırada daha ne buyuru?' 

h:>ltkabaz İrfanla yarciaJı Armutçu - sunuz a benim iki gözüm bayım! 
oğlu husu.si bir ei:lenti ywinde aynı te- Usta - Demek sen benimle alay e-
kerJanıe ile bir hokkabu muhaveresi diyorsun ha T 
yaptıtlar, bayıldım. Bu muhavereyi ay- Yardak - Evet bayım, öyledir ba -

Yukarıdaki mocW ilt perçıadan mü- nen sizA de na&ledeyim de dinleyin: yım, münasiptir bayım, pek gilzeld1r 
reWtep bir spor elbiaeısidir. Etek, ce _ Usta - (Şakp'lrla yardağın kafası - bay.un, arada 11rada ..... . 
ket ve man1o .. ı&r üçü da ayni mor na vurarak) H.,.. benim oğlancazmı! Usta - Demek şimdi sen beni adanı 
yünW kıımaftaa J&Pılıruftır Etek pli- Yaroak - Buyur ustac:ığım! yerine koymuyorsun ha? 
l'idir. Cebtiıı yak.Mı ve kı>Ban düz _ Usta - ~ bu bayram biz~ Ba- Yard~ -: Evet bayım, öyle~ ba-
dii!'. Belinda knmqmdan yapılmış bfr yana bayram hediyesi olarak giızel bir yun, munasıptir bayım, pek guzeldh 
kemer vardır. kedi yavrusu takdim edeceğim ... Bu - bayım...... . _ 

11.ır "'- d'" ... .:ıür ..__,, Ö ü na, sen ne dersin bakayım, oğlanca - Usta - Fa!tat bu senm yaptıgın ter-
uıan::w Unu , - yapmaz. n b" iztiliıt' , 

kruvazed.ir. Y\akının yanlarındaki zrm? ıyes ır. .. 
parçalar ~ JWbJl tam•mile ka- Yardak - İyi haltedersin ustacığım! Yaıici~ --:~"':tb bayım, o)1edk ~ ~adi -
pamak için. yapdm!fbr. Yab kaldı _ Usta - Tüüüh terbi~ külhani! yrı.m, munasıy..... ayım, pe guzeı r 
rıJdığı zam.an onJar da bJdmlır ve bo- Ynrdak - Ne oldu ustacığım! ooyrm ...... . 
yun da br d~ iliştirilir. Sporca Usta - Daha ne o1acak; hiç insan us- Usta - inadına mı yapıyorsun be a. 
kad.ınm klşın ~ en ıık ve ~ tasına 'karşı böyla temi.yesizce karıı • dam! . . 
iyi elb. edir u.......-. L-1.. • lık verir mi? Yardak - Evet bayım, öyledir ba -

ıs • AIU,_ IUlllV• rengı • - .. . tir b k gü 1.:ıa 
p.rp takıJ.ır. Yarda!k - Ya ne diye ~ ya? yım, munasıp ayım, pe ze wr 

İki şık tayyör 
Usta - Terbiyeli adam usta.sına, bayım .... ·· 

patronuna, hocuma, amtrine, karşı da- Usta - Nurullah Ata duymasın bun. 
ima: cEvet ba~ münasiptir bayım, lan, alimallah seni tefe koyar da ça
pek güzeldir baymı, arada sırada da - lar! 

~lerinli bir rop modeli 
't~ l> ve pelerin ayni kumaştan yapıin:ıştır. 
' aş kıvırcıktır. Rop düz dikilıni§tir. Önde 
~nlarda dikişleri vardır. Belinde gent ku-

' 

ha neler ne buyurursunuz a benim ca- Yaırdak - Evet baymı, öyled1r ba -
rum ciğerim bay.mı!> dl~ cevab ve - yun, münasiptir bayım. pek güzeldir 
rir. bayım. ..... 

Ya.."tlak - Peki, öyie oJSun ustacı- Usta - Bir de sıkılmadan şairlik id-
ğım, danlma, ben ıimdiden sonra 1a - diasında bulunuyorsun, ıen fciir eleği~ 
na hep öyle cevab verir:kn. tek telli 3.şık bile olamazsın! 

Usta - NUlıl cevab vvirsin baka - Yardak - Evet baymı, öyredir ba-
y:ıın? yam, münasiptir bayım, pek güzeldir 

Yardak - E'ftt bay.mı, sepet ba - bayım ..... . 
yım... (Devaıiıı 12 inci sayfada) 

1 

Şehitlilllerimlzl · 
Ne zaman 
imar edeceğiz? 

Zaman zam&n bir çok vatanse -
v~eri ehemmtyetle meşgul eden 
mühim bir mesele vardır: Şehitlik
lerin imarı iıP-· 

Çana:kıkaleye gidenler görmüşler
dir: İın.gilizder, Fransızlar büyük 
harp'te öron ukerkri için Çanakka -
lede hariıkullde !bideler yaotılar. 

Halbuki bizim bir tek Mehmetçik 
abidemiz var. o da ihtiyacı görmiye 
kafi değil. Bununla beraber şimdi -
ye kadar şehf.tlikJeri imar için bJr 
çok teşebbüs yapmamış degildir. Fa 
kat hiç birinden bir netice alınma -
mış'tır. 

ralı bir halde İstanbula getirildi ve 
Beyoğlunda Mektebi Sultanı hasta. 
nesine yatırıldı. Fakat bir kaç g\iı1 
sonra da a'ldı.ğı yaraların teslrllı 
hayata gözlerini kapadı. Ben o za • 
man çok küçü.ktüm. Babamı Edir -
nekapıdaıki şehitliğe gömmüşler. A· 
radan senel~r geçti, büyüdüm. Ba · 
bamın mezannı bulmak istedim. Fa-
kat bütün aramalarıma rağmen bu
lamadım. Gece gündii2 teessür için· 
deyim. Belki yirmi defa F.dirneka -
pıya gittim, hiç bir ntnice elde ede· 
meden döndüm. 

Artık şeh.i:Uikleri imar etmek za· 
rnanı ~lmiştir. Ben babanım ke -
miklerinin ortadan kaybolmasına 

karşı ne kadar müteessir isem, be
nim gibi bin!erce şeMt çocukları da 
ayni t~ürü duyuyorlar. 

~ n bir kuşak bulunur. Yaka diktir. 
~re~rin toparlak yakahdır. Kalçalara kadar 
~~·· Modası geçmiyen klasik bir modeldir. 'ç kız ve genç kadınlar giyebilecekleri gibi, 

Bu sene ceket ve etek nwdası ço'ktur. Resimdeki siyah etek üze.ı i-

İşte bu, senelerdenberi hfila sızısı 
devam eden yarayı Beşiktaşta otu -
ran S. Necati .i5minde bir okuyucu -
muz da deşiyor: 

Ve gene benim gibi bir çok ye -
timler var ki, yetimlik maaşlarını 
almıyorlar. Bu maaşların büyük bir 
kısmile bir hayli işler yapılır sanı ... 
yorum. Şehitlerin hiç olmazsa me
zarları birer taşla örtülür, kaybol -
maktan kurtarılır.• Yaşlılar da giyebilirler. 

ne giyilıniş ~..ket yün örgüdüı·. Yaka yünden toparlak örülmüştür. 
Diğer modelde ıop ve gene ayni kumaştan bir yelek vardır. ram 

göğüs hizasında fki sıra kordon işleme süs yapı~r. 
<- Büyük harpte babam Çanak

kale cep'hesinde yaralanmışt.L Ya -
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Madam Simpson, hala derin 
bir teessür içinde! 

Yeni lngiltere Kralının 
hayatı ve hatıraları 

Albncı Jorj, bugünkü Kraliçe Eli2abetle severek 
evlenmiı ve izdivaçtan sonra adeta bam başka 

bir ıahsiyet olmuştu Sekizinci Edvardın radyodaki nutkuiıiı 
dinlerken asabi bir buhran geçirdi 

Ka:1 şehrindeki köşke hergün kimin tarafından gönderildiği bilinmiyen bir buket 
gel.yor, fvladam Simpson pekaz dışan çıkıyor, bütiln vaktini düşünmekle geçiriyor 

Kan'dan İngiliz gazetil~rine bildiri-ı 
liyor: Kan'da Madam Simpsonun ika
met e .. ı.igi Lem Vici !köşkimde artık son 
günlerddci müphem hava kaybolmuş 
gibıdır. Şundı telıefona doğrudan doğ
ru) a u~aklar cevap vermektedir. Satı
cılar da l:ınhç-e kapısına kadar yaklaşa
bili\ or ar. 

1'.1adam Simpson bugün de kırmızı 
gül:eı le Mımozadan yapılmış büyük 
b r l UKet almıştır. Bu bukeUn üzenn
de. k.m n tarafından gOrıderilfüğini bU 
dıren bır kart veyahut bir kağıt ol.ma
rna h beraber, herhalde Londradan ~l 
di ı tahmin olunmaktadır. 
M:ıdam Sımpson da artık eski ihtiya

tı e den bırakmış gibidir. Şehirde oto
mobil ile ~z'intiye çıktığı zamanlar, 
araba son sür'atle uçmuyor, ve poliste 
!kendisiyle o kadar meşgul olmuyor. Bu 
nunia beraber, köşk muhitinde garip, 
b~r durgunlUk vardır. Madam Si'mpson 
etrafında olan bitenloole, hiç atakadaT 
olmamakta, ve evde bir kanapenin üze 
rinde kederli ve gözleri dolu bir halde 
oturmaktadır. 

Hatta bu sabah geldiğini bildirdiği
miz buket bile kendisinde bi.r aksüld
rnel uyandıramamıştır. 

Madam Simpson, bütün gün Kral Se 
kizinci Edvardla telefonda )lonuşmuş 
olmasına rağmen !kederi dağılmamıştır. 
Ve Dilk Vın.dsorla buluşmak için söz
leşmiş olduklarını da beyan eotmiştir. 

Şehirde Madam Sim~onun birtakı~ 
tehdit mEktupları aldığı hakkında pyii 
aJar çıkmışsa da köŞke müracaat eden 
gazetecilıere ev sahibesi : 

c- Hayır, bu haberi kat'i~n tek
zip edebilirsiniz. Bilakis Madam Sirnp
aona gelen mektuplar baştan başa sem 
pati destanlarıdır. 

Madam Simpsomm Krnlı ne zaman 
göreceği bi1l.'inemez. Fakat teWtinin pek, 
yakında ollnıyacağı muhakkak'lır?.• 

Demişıtir. 

Madam Simpson, çok az yemek ye
mekte, mütemadiyen cigara i~ekte
dir. Bu geoe, akşam yemeğine pek geç 
oturan Madam Simp;on, yemeğin son
larına doğru radyoda, Londrayı bul -
muş ve Kral Edwrdın rad'yo ile neş
retltiği son hitabesini dinlemiŞtir. Sev
gilisinin salonda derin ve manidar ih
tizaz~r1a akseden sesini, kahw içerken, 
dinl~ Madam S~n, bir sinir buh 
ranı geçinnişt'i.r. 

Tahttan feragat kararım Madam. 

• 

. 
Seldzind • Edvardın tahttan feragatini 
bildittn ve kendi imzasiyle kardeşle· 

riniD imzasam ihtiva eden vesika 

Sa Majeste Altına Jorj Kral llln edildiği gün merasime giderken 

K n.1 Jorjla Krailiçe Ma.ı1nbı ikin- niyetlerini belli ediyorlardı. Ve k~I 
. ni tmcıı!tere Kralı Al- köŞkünden Lond.raya ge}en, bu mll~ 

cı ojLu, ye cMkk t- vazi ve şiire meftun genç kızın. şerev 
tmcı Jorjun 1-yatı 9'>k ıayanı a ne Kraliçe Marl ziyafetler çekiyor, ör 
tlr. bir -~· de Albe \'etler tertip ediyordu. 

Evlemneden evvel ~ .r * 
olan Altıncı Jorj, utangaç ve asabi bir L eydi ELizabet saray adetfl'erine I 
~· Hayatmı Em:abetl~ bicleşürince rı ~ da b" ka'""'tıne~ 
nefırine Wmach arttı. Asabiyeti geçti. varııgın n ırşey J~ 
Adeta bambaşka biır f&hsiyet oldu. zin, pek çabuk alıştı. Kaynana ile.~ 

Müteveffa Kral Beşinci Jorjun, Kra- l'in biribirlerini pek çabu~ .. s~~-ı~ , 
nçe Marinilı çocuklan Se.ndriçıham balı Pe!k kolaylıklıa anlaştılar. Gorgu=>~ 

!erinde oynarlarken, Gal Prensi kız den, zerafetinden gelinini i'stifudel 1 ~- Merin" uzun saçlarım çeker ren Kraliçenin tesir ve teşvikiyle, ı;. 
~ Kral ~ de onu teselli eder~ di Elizabet, kendi güzelliğini bir -1 
di r da.ha artt.lracak bir şekilde ve ~~yet )J * rif olarak giyinmeğe başladı. 0.Y~.~ 

ln.giıtz kadınları, onu bir moda ınll 

Müstakbel Yol'k Dükü, Alhet' utan mucidi diye telakkiye ~ladılar. nt' 
gaç, çe'kingen, cılız bir 90cuktu. Uzun bir hatayı seyaha'tinden so 1' 

Madam Simpsoa1Dl bir 7em.ek esnum da ahnmıı m ,..I resimlerinden biri Oatelik dllJınde de tutuldluk vardı. Za- Imtdraya dönen Düşes York 1skoÇ 
yıf ve kansız olduğundan, haStabak.ıc~- anesile yetiştmlmiş olduğundan, k$ 
tarın Slkı nezareti altında yaşamış, dı- nanası Kraliçe lVT.., .. ;den akıl danışa 
ğer' çocukların oynadığı bahçelerde, oy evüıi dayadı, dr .. ı,t 
bBm8ktan menedilmişti. Lfilcln sonra - Prenste de görumir bir değişiklık ~ 
!an Kral ailesinin en gürbüz uzvu bu kol'urunaya başlamıştı. Karısının sa biı 
m.1ız 9Qeu:k olmuştu. aı:1dadaşlığı onun üzeri·ndj! kurtarıcı~ 

Büyük haırp pat!ıadığı günlerde o za- tesir yaratmış, sinirlerini kuvvetlen il' 
manlar 18 yaşında bulunan Prens Al- miş, asabiyetinden eser kaılmaınış, ~ 
ber hasta bulunuyordu. Vatanına biz- nin tutukluğu ve utangaç tavırları 
met için yarııp tutuşımakl'a beraber, fi- bolmuştu. 

Joya katılamadı. Ağabeysi Edvardla bir * ~ 
J.ikte ıyola çı.bmadı. Evde kalmaya mah M evkiinin kap ettirdiği vazitel JI 

k,&n oldu. büyük bi:r incelik ve zerafetlB r 
Fab t Krali~ Mari oğluna o kadar pan ~es bir müddet kocasına ref1 

lyt ba.k!tı ki, ilti sene IJC>nra, yani l 9 l 6 etmek şerefinden uzak kaldı. Ve _ı:,ı. 
da büyük ffilbda yer alan Prens Alberi, yılının 21 Nisanında, Hanedan ail_;. 
Cel.lıko, tebliğlerinde medhetti. ıii.n erkek bir 90cuk istemelerine fN 

1921 dt ilk defa olarak S'tratmorun men, şimdi veliaht olan Elizabeti dO' 
mıa?ikAnesi olan Gl.amis şatosuna, anne yaya getirdi. 
li ve kız brdeşi1e birlikte gitti. Orada Btr müddet som-a bir yaşındaki ~ 
Stntmonm kızı Leydi Elizabet onlara culdl.arım büyük annelerine emane~"' 

Madam Simpeonma Kan phrindekl kö pclm - dr'atle Çlkan olomoblll ptlonun tarihini anlattı. Ve İsveçli ced derek Londrada bırakan York ~ 
---1 b. t Seki v bir lobna viveoek koymadı ve larinden iftiharla bametti. Birlikte ge- ve kansı krallığı temsil için Avusı-., 

SİmJB>na heıitaırten ev~ ırza - ,agzma """ zintiye çıkarak, Prense etrafı tanıttı. yaya gittiler ve her ~rde geniş bit,,,. 
zinc'l Edvıa.rd bUdirmjftir. Bu suretle pıütemadiyen ılgara iQtl. Hatıl, oku- Kraıtiçe müstaıkbel gelinini, daha iJk · il ır .. -ıl d 1 
'ı..ı.- bütün dünyaya vıayılmadan ~ mayı 0 kadar .evdiği halde tek bir sa- ıı ve sevgı e AAA~ an ı ar. ~ 
.. -uq- .,- ...x-lüğü" andan itibwen beğenmiş ve 1930 da :ı-ıncı· kız N\ruklları do~-
ı:aat evvel Madam Simn;:nnun kulagı-- tır bile dkuyamadı. &"""' m r--
" r-- sevmişti Oğlu A'lıberin de daha o daki- * _.. 
pa varmlfbr. Alkşama doğru, tekrar telefonu açtı, kada müstakbel zevcesine kanı kayna- ,,,.. 
, Bu sahne, şu şekiıltl'e tas~r edilebilir: ~londıakileri dışarıya çikararak Kral- yeni Kral 14 Biriacikilıun ,j 

Madam Simpeonun engin bir tevek- la uzun uzun konuştu. Bu muhavere- mıştı. * de Ağabeysi Edvarddan ı 8 ,J, 
,kÜl ile mukadderatmın tavazzuhunu den sora biraz daha rahatlamış, sakin sonra Sand.righamda York evtnde ti._ 
pekledifi Lon Vici ıatosundaki derin leşmiş ol<iuğu gö~~ü. . A?ber tam j1ti sene Leydi Elizabe- du. Bugün kırk bir yaşındadır. ~-:.1 
.~izlrği tıelefon'Ull cırlak sesi yırttı. . Feragat haberi, köşke şu şekilde gel te nişanlanma teklifinde bulun- Kral Jorj gfbi o da deni7.cidir. ~ 

Kırabn Madamın yanında bulunan .eli: O gün birşeyler olacağını sezen ga- du. Lakın, bu nişanlanma teık1litleri hl- zl sever. İyi bir ane babası, samiJOI 
pıabeyilıcisi telefona koştu ve heyeca- zete muharrir~ri öğleden sonra şato- nedan uasından bir tarafından yapıldı imandır. Devlet işlerini liyikıyle 
.nım yenmek illteyen bir tavırla: mm etrafın.da toplanmış, bekleşiyorlar ğı halde mağrur İslroçyalı kızm başını rabilecıek azim ve irade sahlhi bit 

- Kral Hazretleri sizi istiyor, Ma- dL Hava rüı.garlı vt çok soğuktu. Te- döndüremedi, gönlünü çelmedi. c.trr. Sabık KraT Edvardta birtı1d• 
,dam .. dedi. leforı başında be4diyen bir hizmetçi, Kızm resmi ilk defa, 1922 yılında susl tahsfiini bitirmiş, ayni 

Madam Simpeon ağır, ağır telefona Kralın beyanatmı, steno ile yazmış ol- gazetelerde çlktı. Yor.k Dükünün ha- yüzücülük, binicilik ve atıcılıjı .. 
yaklaflL Sa.kin bia- seslıe ve tek hece- duğu ~l~. efen~'eri~e getirdi. Krahn yatında mühim bir rol oynayacak olan miştir. Babasının izini takip edere" 
)eı4le cevap vet"iıiren gözleri d01'du. Yir mabeyıncısı a~Iade bır muhtıra def - bu gürel kızı, etkin umum.iyeye tanıt- yaşmda Osbome bahriye kolejuı-~ 
,mi daklta devam eden muhavere esna-. teri kağıdına tekrar çekilen bu beya- mak icap ediyordu. Şayialar biribirini miş, orada iki sene okumuş, sont' 
,9mda, gözyaşlarını tutamadı ve iri kat na~ orada buluna~ polis hafiyelerine, zincirleme talk.ip etti. Kont ve Kontes ne de Dar90t kolejinde tıahsilini 
reler yanaklarından aşağıya yuvarlan- polıslere ve muhbırlere okudu. Sonra Stıratmarun 23 yaşmdaki aevimU kız- etmiştir. 
dL da mgi1'izce anlamıyan Fransız1ara be- lan Leydi Elimbetfn pek yakm bir za Me~ bulunduğu sıralard• 
. Mabeyinci ve ev sahipleri Mis~r ve yanname tercüme edildi manda, Kral ailesine karışacağı haber- ailesinden olduğunu asla düşünJll \il~ 
Misis Rogers, bu mükalemede Madam * l~ ortalığa yayıldı Ve bu şayialar İkin herhangi bir talebe gibi yetışmiŞktl 
,S'irnpsoııun cevet ve hayır• dan başka Bu arada etrafını saran gazetecile- cikanun 1923 de hakikat o1tlu. kadaşları arasında kibarlığı, sil 
bir söz sarfe'tıtiğini işitmediler. Madrun. re Madam Rogers, beyanatta bulun:t- Kızın babası: cElizabet melek gibi ile temayüz etmiştir. Babası Kr81,;.? 
reseptörü yerine takar takmaz h;ç rak şöylle dedi: hir kızdır. Dük te kiıbar bir delikanlı- d'a biır bahriye zabiti ve bahriY~ ~ 
bir şey söylemeden orada bulunan bir - Madam Simpson, burada köşkte dır ve ternlı: bir İngillzdir. Kızım siga- tebmden mezundur. Beşinci JorJ. ·
,iskemleye ~erek bir müddet bekledi. kalacaktır. Bunu kat'iyyetle söyliyebi- ra içmez. Ve bugünle~e pek m~a o- t:p muhitinde Uskunu:11~ a;aı;ıeysi ~ 

Villada bulunan herkes, Kralın tele lfrim. Bu, kendisine bağlı bir şeydır. lan birtakım şey1ere ozenmez!• diyor- cı Edvarda Sardalya ısımlen tB VI, 
fon eıttiğin'i anlamı.şlıardı. Hertı"alde Noeli burada geçi'rcceğinı u- du. Kral ile Kraliçe de bu birleşmeyi ikıen ona cMister C-Onson• adı verı 

Bütün gün gözleri yaşh, tek kelime muyorum. Kralın köşke gelmesinin en .bütün kalplerile alkışlıyorlar, ve: cBu tir. ~ 
"onuşmadan dolaşan Madam Simpson küçüOc bir ihtimali dahi yokhır. bir sevgi evlenmesidir!• diye memnu- (İngiliz gazetelerha 

• 
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Deniz ve Denizcilik: 

Hattı harp zırhlıları dün· ne 
idiler, bugün ne oldular? 

Yelken ve ilh buhar devirlerinde bir harp gemisinin hayatı onun 
tanıamile eskiyip kullanılmaz bir hale gelnıesile ölçülürdü. Bugiln 
yepyeni lıalde bulunan bir vahidiharp, bü.'tbütiln yeni bir sınıfın 

denize indirilmesi üzerine bütün harp lıudretini kaybediyor 

llarp gemilerinin bir uırda ıeçirdikleri tekamül safhalarını ıösterir resim: (Yelkenli gemi 1846 senesinin en muh
teşem harp ıe.milerhıden biri olan Le Sanverain, diieri ise Fransızların son günlerde deniz indirdikleri Stasburgdur. 

Aziz okuyucula .. nıftan bir sür'at mü 
rım, bu hafta hep sa bakası devam e-
birlikte zamanenin derken bir de bü· 
chattı harp zırhlısı• yUk.çap rekabeti baş 
denilen muazzam ö la:mıştı. İki sene son 
lüın makinesinin ra Birleşik Ameri-
ba.~döndürücü teki\- ka bahriyesi 28950 
mulünü gözden ge- tonluk Teksas sınıfı 
çirelim: Bu korkun9 mhihları denize at-
deVlere, sıcak oda- tı. Bu sınıf gemiler-
lanmızda hayali, fa de büyük top çapı 
kat merakınızı gıcık 35 santimetreye yük 
?ayacak bir geçil selmiş'ti. 
resmi yaptıralım: İıng'ilizler boş du-
Zamanımızın ale- rurlar mı ya?.. Bir 

lfı.mum harp g\mtll• sene sonra İngiliz 
rinin başlıca iki vu bahriyesi bu Ameri 
fı vardır: kan t.efevvukuna 38 

Birisi, daımt keşif santimetrelik top ta 
ler:in, ihliraalrın, şıyan Kuin Elizabet 
bunların kuvvet ve Dünyanm en büyük harp gemilerinden NeJson sınıfı bcıı gemiyi tez 
ku~retlerin:i dalına d~rm.esi'; lmlaşan zırh k~a'klar kullanılması su- gfilıa koymakla cevap veriyordu. Tabıi 

!kincisi, - ki bu en mühimmidir _ son retile cgülle> ile czırh> arasında bir re topların çapları arttıkça gemilerin hac 
sistem bir harp gemisinin ~ karışık, 'kabetti'r başlamış, güllererin delici kud mi istiabileri de büyüyordu .. 
Çok mazul aksamdan, yardımcı rna- retleri arttıkça zırh kuşaklar kalın-ı Artı:k iş, meşhur fıkradakı Arnavu
kinelerden vücude gelmiş bir fen haıi- !aşmış, zırh levhalar kalın'laştıkça gül- dun inadına, dök~lmü~tü. İngi~izlerin 
kası bulunmasıdır. lelerin tahrip kuvvetleri ve çapları art 31,000 tonluk Kum Elızabetlerıne A-

Evvelleri bahri :inşaat'ta terakki ya-. tırılmış ve bu hal dumansız barutun i- rnerikalılar 33100 tonluk ·Maryland sı
vaştı. Bugün bir ihtira, bir fenni buluş cadına kadar sürüp gitmiştir. nıfı dört hat'tı harp zırhlısı yapmak su 
harp gemilerinde acil tadilat yapılmR- Biz şimdi kwk buçuk santimlik top rctile mukabele ettiler. Bu dört zırhlı 
sını icap ettiriyor. Eskiden yelken ve diyince hayret ediyoruz. Halbuki 1860 sekiz tane 40 buçukluk topla teslih .e
flk buhar devrinde bir geminin hayatı iTe 1890 seneleri arasında kııık üç san- dilmiş1erdi. 
onun tamamiyle eskiyip hemen hemen tirnetre çapında top •taşıyan zırhlılar bi Japonlar da 34300 tonluk Nagalo ve 
kullanılamaz bir hıale gelmesile ölçülür le vardı. · Müçü zırhlılarını filolarına ıthal etmiş 
dü. Şimdi hemen yel'li bir halde bulu- Uzun me•aleden muharebe devresi lerdi. Nihayet İngrnz~er «Sıkajerak> 
nan bir vahidi harp, büsbütün yeni bir Dumansız barut icat edilip te deniz muharebesinin vermiş olduğu tecrübe 
sınıfın denize indirilmesi üzerine, bü- topçulu~u büyük bir inkılap geçhınce !erden de istifade etmek suretile meş
tün harp kudretini kaybetmiş oıuyor mesela İtalyanların cDandolo» smıfı hur Ne~n ve Rodney sapır drit -
\re zamanenin fenni terakkiyatı o ka- zırhlı1annda , 43 santimetreye kadar notlarını d€nize indirdiler. 
dar hızlı gidiyor ki hiç bir devlet büt- yükselmiş olan top çapı c2 7:t ve c30:t Bu veni iki zırhh 216 metreye va
Çesi bu terakkiyi adım adım takip ede- santimetreye indirilmiş ve buna mu- ran ıx;yları, hepsi provaya tayin edil
cek kadar zengin bulunmuyor. kabil sür'at fazlalığı peşinde koşulma- miş dokuz tane 40 buçuk santimetre-

Diinün, bugünün ve belki de yarının ya b~aınmıştır. lik topu 355 santimetre kalınlığındaki 
deniz kuvvetlerinin belkemiğini teşkil Dumansız barut i~ zırhlılar için ar- zırh kuşan, saatte 25 mile varan sür'
eden •zırhlı> nın geçirdiği tekamüle tık cuzun mesafeden muharebe» dev- ati ile fennin ve deniz mühendisliğinin 
\'e muhtelif devirlere bir göz atalım: resi başlamış oluyordu. Binaenaleyh bu cidden bir harikasıdır. 
>'akın me•aleden muhaTebe devresi bu zırhlılar gittikçe büyüyor, topların Bu zırhh;arın büyük çaplı topları 40 

1860 senesinden 1890 senesine k:ıdar çapları 30 santimetreyi tecavüz etme- derecelik irtıfala dev boJ~ıu güllelerini 
geçen 30 senelik zamana zırhlıların mekle be-raber zırhlılarda nisbeten kü- tamam 3300 metreye kadar atabilmek 
•yakın m.esafeden muharebe> devreı:.i çük ,çaplı topların adetleri ziyad~leşi- tedir. 15 santimetrelik toplar ise 60 de 
diyebiliriz. Yelkenden buhara gcçış 7a yor, gün geçtikçe daha sert, daha mu- rece drise edilebilmeıkte ve bu iti
lllanına tesadüf eden bu devrede zırh- kavemeili zırhlılar döküyordu: barla tayyarelere karşı da kullanılabil 
hlar nihayet saatte 15 mil sür'at1e sey- Nihayet c 1906> senesinde lngilizle- me'ıntedir. Deniz inşaatı rekabetini or
rederJeroi. Harp yakın mesafelerden rin dcnizıe indirmiş oldukları «Dret- 1 ta<laıı ka'<lıımak için aktcdilmiş olan 
Yapıldığından bu yirmi senelik d~vre- not> adlı zırhlı hattı harp zırhlısı in~a- meşhur c Vaşington> muahedesi bere
de •zırh>, cmahmuz> ve cbüyük çaplı atında 'büyük topların çap!arını tevhit ket versin bu delica silfıhlanmanın bir 
top> en büyilk rolü oynamıştır. suretile, büyi.ık bir inkılfıp vücude re- müddet için önüne geçti. Arkasından 

Mesela faik kuvvetlerine rağmen İ- tirdi. Artık zırhlı harp gemilerinde bir cLondra» anlaşması geldi yetişti de mil 
talyanlarm maği1ubiyetile neticelenmiş kaç çaptaki büJrük top!ar yerine b!r let!er üç be~ sene rahat nefes aldılar. 
olan cLissa> deniz muharebesinde A- çap (30 buçuk santimetre) kabul edil- L§lkin son vakavi yeniden bir deniz 
"1ısturya filosu Amirali cTegetofıı un miş oluyordu. si!fıhlarm"'sı rekabeti yarattı. 
sancak gemisi olan cFertlinand Maks» Üç sene sonra büyük toplar çapı bü- Bir taraf1an Fransızlar Dunkerk sı-
lırhlısı «Re c1'1ta1ia» isimli İtalyc.n zırh yUdü ve gene İngilizlerin 1909 sene- nıfı dört muharebe kruvazörü, yapar
lısını mahmuzlayarak batırmış ve İlal sinde denize indirdikleri Orion sınıfı larl'"en İ'<tlyanlar 35000 tonluk iki zırh 
Yanları bozguna uğratmıştı. gemileri 34 santimetrelik topla teçhiz 1ı inşa ediyorlar. 'l'abii İngilizler, Amc-
~ıyah barutla atı&1n güllclere karşı ge edilmiş 1crdi. riknlı,ar da boş durmuyorlar. 

tnıleri müdafaa için daima gittikçe ka- Muhtelif bahriycler arasında lJir ta- (Devamı 11 inci sayfada) 

Sayfa 9 

Tarihten yapraklar : 

Hükümdarlara hükmeden 
kadın: Türkan Sultan 

r----------- * Jf ... 
Tnrkistana. lrana ve lraka hükmeden Havarizim Sultanı Mehmet 
Tekq, anne.si TürkAn Sultamn arzularına ram oluyordu. Sultan 
himaye ettiği mllrtekip bir vezirin boynunu vurdurmak istemiş, 

fakat karıııında annesini bulmuıtu 

Yazan ı Turan Can 

Harzem sultanı Mehmet Tekeş, kuv
vet ve haşmetinin son d~esindeydi. 
Türkistanı, bütün İranı ve hattA Irakın 
bir kısmını ele geçirmişti. Dört yüz bin 
kişilik mükemmel ve dinç bir ordusu 
vardı ve bu orduyu, cesur, zeki ve be
cer.ilkli Türk kumandanları idare edi
yordu. 

Mehmet Tekeş Bağdadda saltanat 
süren Abbasi halifelerine bile kafa tu
tuyor; civıarındaıki krallar ve beyler -
den vergi alıyordu. 

Fakat istediklerini bir kadına yap -
tıramıyor ve yapmak istediklerini de 
bu kadın bir sözü veya işaretile boz -
mağa mecbur ediyordu. 

Bu kadın, Türkan Sultandı. 
Tekeşin babası Alaedd'in, Harzem 

gölile Hazer denizi arasından !: • n 
Kanıklı kabilesi reislerinden Cin K: -
şinin kızını almıştı. Türkan adındaki bu 
kız güzelliği derecesinde zeki ve ce -
surdu. Onun akrabasından olan bir 
çok Türk beyleri sultan Aliıeddinin 
hi:znnl'tine girdiler ve yüksek mevki -
lere geçtiler. 

Alllcddin ölüp te oğlu Mehmet Te -
keş hükümdar olunca Türi<an Sulta
mn nüfuzu büsbütün arttı. O kadar ki 
oğlunun bütün didinmeleri boşa gidi
yorou. Hatta düşmandan bir vilayet 
zaptedilince onun yansını Türkan 
Sultana verirdi. Fakat Türkan Sultan 
bu kadarla kalmaz, her işe karışırdL 

Onun da katipleri, kahyaları, saltanat 
sürdüğü bir saray vardı. Hepsi de de
ğerli adamlar olan yedi katip kulla -
nırdı. Bir mühür yaptırmış ve üzerine 
şunları yazdırmıştı: 

cDin ve dünya hamiyesi, Türkler 
prensesi, bütün dünyadaki kadınlar 

mel?kesi>. 
Her vilayete hem Sultan Mehmet 

Tekeşten, hem de Türkan Sultandan 
emirler gelimi. Valiler buna o kadar 
alışmışlardı ki bunlardan hangisinin 
tarihi sonra ise ona göre iş yaparlardı. 
Sultan Mehmedin idam ettirmek iste
diğini Türkan Sultan serbest bıraktı -
rırdı, fakat bunun aksi olamazdı. 

* Türkan Su11an eski kölelerinden 
Nasıreddini başvezir yaptırmıştı. Fa -
kat Sultan Mehmet bunu hiç sevmi -
yordu. Çünkü rüşvet alıyordu. 

Sultan 1fohmet Nişaburda bulun -
duğu sırada meşhur alimlerden Sad-

reddin Cüneydiyi oraya kadı yaptı: 
- Vezir Nasıre<ldine sakın bir şey 

göndermiyesin! 
Dedi. 
Fakat vezir Nasıreddine para· ve he

diye göndenniyenlerin, yerlerinde tu
tunamadı.klarını herkes biliyordu. Ka
dının dostları ona nasihat verdiler: 

- Sen eğer postu kaybetmek iste -
miyorsan Valide Sultanı ihmal etme -
melisin! 

Bir çok misaller zikrettiler. 
Kadının aklı yattı ve kimse haber 

almaz diyerek giz1ice bir torba içine 
dört bin altın koydu. Ağzını mühürlt?
di ve başvezire yolladı. 

Fa.kat Sultan Mehmet bunu haber 
altlı ve torbanın galdiğini anlar anla -
ma.z bir adam gönderdi. Keseyi istedi. 
Vezir N asıreddin açmadan gönderd \. 

Sultan Mehmet kadıyı hemen getirt-
ti ve sordu: 

- Vezire ne yolladın? 
- Hiç bir şey göndermedim. 
Keseyi onun önüne attı: 
- Bu nedir? 
Kadı, Sultan Mehmedin ayakların ... 

kapandı vıe yalnız azJedilmekle kur · 
tuldu. 

Sultan Melunet çok kızrwştı. A -
damlarına emretti: 

- Gidin, vezir Nasıreddinin çrd·ı ·nı 
başına yıkın. Onu himaye edcnın ) a -
nma defolsun. 

Valide Sultan buna kızdı. \Tez ın 

geçeceği yollar üzerindeki şeh rlerın 

vali ve kadılarına: 
- Nasıreddine bir vezire yap!lan 

ih'tiramı göstereceksiniz! 
Dedi. 
Dediği yapılıyordu ve Nasıredd;n ve

zirlikten kovulduğuna bin şahıt ıster

di. 
Payi;tahta yaklaştığı zaman da şe -

hirde tellalar bağırttı: 
- Herkes vezir Nasıreddinin işlik -

haline gidecek ve gitrniyenler ağır ce
zalara çarptırılacaktır. 

O gün şehir sanki boşalmıştı. 

* Tüıikan Sultanın küçük oğlu Uzlak 
şah İran taraflarında büyük bir vilaye
ti idare ediyordu. Nasıreddini onun ve
zirliğine tayin etti, fakat bu adam ar -
tı'k şımarmıştı. ve yıllarca tadını al -
dığı rüşvetten bir türlü vaz geçemı -
yordu. Devlete ait büyük bir parayı 
kendi ha7linesine çevirdL Bu haber 
Sultan Mehmet Tekeş'c gittiği zaman 
pek çok kızdı. Hassa ordusu zab.tlc -
rinden en çok güvendiği birisine: 

- Git, bu herifin başını kesip ge -
tir! 

Dedi. 
O sırada Nasıreddinin payitahta dön

düğü haber alındı. Ve zabit, yanındaki 
askerlerle birlikte oraya gitti. Nişa -
burdaki Sultan Mehmedin emrini ye -
rine getirmeden önce Valide Sultana 
haber vemıeyi daha muvafık buldu. 
Türican Sultanın sarayına gitti. Aldığı 
emri bildirdi. 

Türkan Sultan hiç aldınnadı. llatti 
henüz güzellik ve gençliğini muhafaza 
eden aydınlık ve beyaz yüzünde iş • 
tihza seziliyordu: 

- Şimdi vezir Nasıreddini buraya 
getirteceğim. Benim yanımda iken se • 
ni de çağırtacağım. Ona ne diyecek -
sin? 

Zabit yutkundu: 
- Şey ... Siz ne emrederseniz! .. 
Türkan Sultan gülümsedi: 
- Ona benim önümde diyecek.:.ın ki 

ebeni büyük Harrem Sultanı Mehmet 
Tekeş gönderdi ve size, benim senden 
başka vezirim yoktur. Vezirliğine de
vam et. İmparatorluğumda herkes sa -

(Devamı 11 inci sayfada) 
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lesi Mizojlu .okağmda eski 
22, 24 Ye. 30, 32 Sayılı ar-
anın tamamı. 

Yu!·anda mc·J'k"İleriyle numaralan ve cinsleri kıymet ve teminatları ya· 
Eılı ı hlul yerler t.atılacaktır. İhalesi 23/12/1936 ç.r.amba günü saat 14 
de Kadıköy Vakıflar Müdürlüiünde yap11acaktrr. lıteldil«in müracaatla • 
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Antal<ya ve 
müşahit 

SON POSTA 

• 
Iskenderuna 

gönderilecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) • • ya amade olurdu. 

3 

da görüş ihtilafı mevcuttur. Konsey a- / S m e f / n 
0
••n U.. Müşahitler meselesi 

zası, iki hükllınetiın mül'hem olduğu sa Muhterem ınaılbata muharrlrimizllı 

mimi d06tluk ve hüsnü niyet m.kri hak D • k • huı.ıuru ile cereyan eden görüşneler e.ı 
kında i'ki tarafça verilen temi.nah kay- ıgor l nasında, Fransanıın muhterem mümes 
detmekle şüı:'hesiz .bah.ti~l~r ~i bu Aınkara, 16 _ Başvekil İsmet İnö- sili, bizce müessi;r bir temirlat teşkil e-
hal, meselenın netıoesıını musaıt hır su ı nü evvellki gün Ankaranın InDdern ' den talıep!ere i.ş1ıira.k: edemiyeceğini bil 
ret'te görmeye .. ~as: v~:mekt_etlır: stadyomunu açarken ~nçTiğe hitap 1 d~rmi.ş li::. ~u. red ve sadece bir miişa
Fraınsamn ve_ Tür'kı!e:rı~n mumessı ı le_rı .tiği .nutlkunun sonunda, büyük mil- , rot komıtlesı ıhdası t.ek1ifi böy'le bir ko 
esas meselenın tet3tikınm gelecek mıı- li davamız olan Sancak meselesi hak-

1 
mitenin Sancak vaziyeti hakkında fay 

tad toplantı devresine bırakılmasını kında şunları söy'lemi.ştir: dalı bir surette malUnıat alabııyacağı
kon.seyden ist~ek ?usus~nda mut~bı~ «- Aırkadaşlar, unutmamala.yız ki nı, çünkü bu komitenin yegAne istih -
ollduklan~ı bıldırmış~er~ır. B~a ın:ı- bugün büyük d'avamız Sancak mese- bar membaınm geçen hadiseden bizim 
zaren ve ıcap eden sukun ve ıtımat n.a 1'esi Cem~yeti Akvamda müzakere e- nazarımızda mes'ul ollan mahalli ma-
va ihd · · b t-..ıı...ır· ler der kamat otacaın .. ,, 1.1:1dirm..._t..1;tı'h""'e saik . s~ . ~ ıçın, azı ı::u:u diliyor. Yüreklerimiz heyecan ile do- "'........ uı ~ ........ 
Piış edrlınıştıır. ludur. Dost Fra.nsadan ve Cemiyt:ti oldu. Bununla beraber, uzlaşma gay-

Türkiyenin istedikleri \Akvamdan emniyet ve istiklal bekli- ı retim bu noktada durmadı ve üç bita-
TüI1kiye mümessili, konseyin T-4 Ka- _yoruz.ı raf miimes.5ile bir F\-ansız, lir de Türk 

nunuevvel relseslnde, Milletler Cemi - de'legesi iltihak etmede şarti~ k<>mis-
Y'e'Unin bir komiseri.niın fili ~resi al- gayretin esirgcnmiyecegı yolunda yona gönderilıne6ini kabul eıtltim. 
tına 'konacak küçük bir bitarak jandar Fransız ve Türk hük&netleri tuafın- latinkifm Sebepleri 
tna müfrezesinin gönderilmesini i~te- dan verilen temina.tı senet ittihaz ey- Komisyonun, bu suretle teşkil e-
mişti. Fransa mümessili, kendisi:; 1e ler. dildiği takdirde, bizi allkadar eden va-
Y'aptığım görüşmelerde, k endi fikrince 3 - F ransnz hükumetinin yaptığı :riyet hakkında lcanseye meltimat ver-
bu tedbir'lerin yerinde olmıyacag·ını kat'ı" taleb" k b } _.ı_ k fsk _.ı mek h"·usunda ,,..,. çok .c_~.ı-L oı~abı"'-ı a u cucre euuerun ..- ...... üt_. QIUl ıı ıe-
hildirmi Qtir. Türlki~ mümessii. bu nok Sa k d 

Y ... - ncağına en ısa bir müddet zarfında ceğini üıtündüm. Fransız mümessili. 
lai nazara i.ştirak etmemektedir. Diğer l 

ro leri iı:ıbu rapo-ı_ t.ayı"n olunan u··ç bu tekli'fi de '-ahui ed · ~ · · b'l cihetten, Fransa mümessili hududun .,. raa .: emıycccgını ı -
İlki tarafında tah'k1kata tevessül edil- müşahit göndermeye karar vermiştir. dircii. ve bu hal beni teklif edilen tedı-
rnes~ ısrar etmemiş, fakat konseyin Mü,ahitlerin Tayini birleri hey'eti umumiyesi itibarile gay-
bizzat Sancağa müşahitler gönderme- 1 - Konsey reisinden, raportö- rikafi addetırneye mecbur etti Bunun-
Ye davet edi1:mesini tek lif eylemiştir. ıün teklifi üzerine, mezkı1r müşahit- la beraber, bu cihette bir tecrübe ya-

Fransız murahhnsınm taahbütl,erı lcrin tayinini rica eder. pılmasına mani olmak İ$temedim. Fa-
Bundan başka, Fransız mürne s:Ji, ,) - Müşa hitlerin vazifesine ait a- kat tamamen 9amimi olarak k.ifayetsjz 

konsey'in esas mes€'.e hakkında ku ral"! - zami müdd et i ] !);~7 birincikanunun addettiğim bir tarZJ halle iştirak mee
nı vermesine intizar~n, son Fran~ız - sonu olarak tesbit eyler. buriyetini üzerime almak benim için 
SuriyE muahedesinin tac:dikırıı g..:!dk - (>' - 111.1u"'şah ı" tlere sekreterliklerı' ı'· · k" d 1 L~f be '" ım ansız ı. şte istin·~ .ımm ae pler• tinn€yi taahhüt elmiş ir. Nihayet, · 
n.__ çm İcap eden mem"ırları vermeye g~- bun1ardu ve k. · b .... ra.nsız m ümessili, mtiş hi !er yer eri- ~ - onseyın unu an-

- nel sekreteri davet eder. l cagwını Ü 't _.ı: ne varır varmaz, ahiren Sancağa hu- ıya mı ewyorum. 
susi surette gönderilmiş olan kıtdal.ln 7 - l\1ali n izamnamen in 3~ üncü Bundan ~onra Fransız delogeıi Vi-
geı; alınmasını ve orada bu~unan ,,5_ maddesi mucibince, işbu kararın tatbi- yena F ransanın noktai nazarını an
keri unsurların nomınl mevcuda ındi - kı11dan teveflüd edebilecek masrafları !atmıştır. 
ti~ini taahhüt ey,emiştir. kar~ılamak üzere avans bahsından 75 Romanya murahhasının teessürleri 

Askeri tedbir yok bin İsviçre franklı k bir meblağa kadar Fransız dclegesmen soDTa söz alan 
Konseydeki Tür'lüye mümess ili, hu- icap eden parayı almaya genel sekre- Romaınyu murahhası Pellıa fU beyanat-

dudun Tür.kiye cihetinde askeri mahi- terligi mezun k.ılar. ta bulunmuŞtur: 
Yette hiç bir tedbir mevzuu bahsolma 8 _ [şbu karar suretinin ittihazı- Sandlerin tevdi ettiığd raporu ve ka-
dığıru bildirdfil<.ten sonra, Sancağa mü- nın hiç bir vechile meselenin esasına rar suretini kabul etım€k:le beraber, 
lahitler gönderilımesi hakkındaki Fran konseyı.n henüz Türkiye ilıe Fransa ara 

dokunmıyacağını ve bu meselenin taı-
aıı; nıümessiliinin talebine, telklif edildi sı.nda tam bir anlaşma tahakkuk etti-
,11.: marn en açık kalacagı· nı tasrih eyler. 
~' Şekilde, ~Airak etmediğini söylemiş- rebi'leook bir vaziyette bu1umnadığ!nı 
tir. • Tevfik Rüflü Arum Beyanab müışahede ile duyduğum teessürleri iZ 

Kafi anlaşma tahakkuk etmedi Bu raporun kıra.atini müteakıp Türk har eylemekten keıdimi alamıyorum. 
Bunlardan da müsteb'an olduğu veç- delegesi Tevfik Rüı;ttü Aras söz alarak İngiliz delegesinin sözleri 

hliıe h>nseyin ittihaza. davet olunacağı aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Buınu müteakıp İıngiliz delegesi Gran 
~i.rller hususunda bir anlaşma tahak Baylar. bom clemi.ştix ki: 
~Uk edememiştir. Herhalde konsey her Türkiye, muhterem mazbata mu- İngiltere hüıkinneti Krdiyesi, esas 
iki hükfunete de itimat edecektir. Bu harririmiz tarafından bize tevdi edilen mesel~yıe mütıeallik olarak ba.dis olan 
~i hükıimet, malfun olduğu üııere icap karar sureti projesi hakkıında istin· görüş ihtilafının kat~t surette hal'l'inden 
eden manevt sü.kfinu tahakkuk ettir - evvel kararJ~tınlacak tabaffuzi ted -kaf reyi vermeye karar vermi,tir. 
ltıek için hiç bir gayretten fariğ olını- birler hakkında umum! anlaşmanın er-
'- Türkiye Cumhuryictini bu kararı 
.T<lcakJardır. Maamafih, Frnnsa hüklı- de edilıebileoeğini ümit etmift;L .Mez -
metinin kat'i talebi dolayıs.i'le .rapoLiö- vermeye sevkeden sebepleri ıizo ve kür hülklımet bu anlafmanın tahakkuk 
tünüz İskenderun ve Sancai;n en kısa bilhassa M. Sandler'e bildirmeliyim. etmemesinden dolayı, müt.eessiftir. Bu 
bir mühlet zarfında üç müşahitten mü Türkiye ~ümessili için, memleketini nunla. beraber, gösterilen &>stane ~ iti 
reı&ep bir heyet görroermek teklifinde pek ziyade alakadar eden bu mesele- 18.fperver fikir sebebiylle, meselenin be 
bulunur. de müsait bir rey vermemenin müel- yeti umumiye5i hakkında pek yakında 

Müşahitler ne iş görecekler ? lim bir şey olduğunu her şeyden ev - do&ta.ne bir sureti tıesviye elde erdile-
Şurasını tasrih etmek muvafık olur vel söylemek isterim. bileceğine kani bulunmaktadır. 

ki, Fransız te4difine göre bu müşahit- Meselenin ehemmiyeti Konseyin karan 
le-rin vazifesi ne meselenin esasını tet- Fakat meselenin ehemmiyeti teklif Cenevıre, 16 (A.A.) - Mil'.lıe'tler Ce-
ktk, ne de İskenderun ve Antakya "lm miyeti konseyi, mazbata muharriri 
t edilen mu'karreratıa iştirakime imkan 
~kasında en son hadis oran veya ola- Sandler tarafından V'e'f1ılen raporu, 1'iir 
hılen vak'aJarı tahkik etmek deği 'dir. vermemektedir. Ayni zamanda men· kiyenin istinlkfil'ınaı mukabil, ittifakla 
}( fi bir reyle bu mukarreratın kabulüne k b ı et · b ··ı kı e-ıa müşahit'ler, ne asayişin muhafa- a u mı.ş ve unu mu ea p reis bu 
Zasında bizzat hareket edecek, ne de de mani oılmak istemiyorum. nu müşahede ve tesbit ederek, içtima 
e~arm teskjni için ck>ğrudan doğıuya Cumhuriyet hükli.metinin Fransaya devıresini kapatmıştır. 
rnudahalede bulunabilecekleıd ir. Onla karşı mutt.a$if olduğu çok dostane his- Türkiye - Suriye hududunda 
tın rolü müşahedede bulun.maya 7 e i- siyatı huzurunuzda bilhassa kaydet - Halep, 16 (A.A.) - Havas .bildiriyor 
l'a-bı halde konseye malumat verecek mek isterim. Bu ruh dairetrinde<lir ki, Sancakta sükfin hüküm süm-=ktedir. 
surette hadiseleri takibe inhisar ede- hadis olan ihtilaf hakklnda Fransız mü Bununla beraber, muhtemel hadise1e
~tir. Şurası bedih~ir ıki, mahalli hü- messilJeriylle memnuniyet vertci dos - rin önüne geçmek için, Türkiye - Su
lt~et er'karu müşahitlere vazıifeleri - tane bir tarzı hal aramaya gene de ça- riye hududWJda emniyet tedbirleri it
~ın ifasında her türlü teshilatı yapacak lışacağım. Muhterem mazbata muhar- tihaz edilmiştir. Suriye mebusları A-
ardır. ririmiz tarafından yapılan gayretleri rap ve Türk ahaldnin intihap mücade 

Karar sureti saygı ile anarak ve kerıdisine burada lesi esnasında ilki k'iştnin ölümüne ve 

1
. konsey kendisine yaptığım bu tek- minnettarlığımı bil.direrek Sancak aha 20 k.i~ntn yaralanmasına sebep olan 
~~ri kabul ettiği takdirde aşa ğıdaki Ifainin müellim vaziyelini gözönüncle hadiselerden dol'ayı müttefikan müte
arar suretini tasvibine arzedeceğırn. tutan Cumhuriyet hü'kilmetinin kon - eıssif bulunmaktadırlar. 
Konsey, seyden, esas meselenin tet~ ik ve halli-
~ - lskenderun ve Antakya havalisi ni hazırlamaya matuf ·tahaffuzi tedbir 

kkında ortaya çıkan meselenin esa- ler kabul etmesini isremiş olkı.uğunu 
~111•n tetkikini konseyin ikinci kanun- hatır!atmaklığıma müsaadenizi rica e
a)ti alelade içtima devresine tehiri hu- deceğim. Cümhuriyet hükfuneti, bu 

•tısu da T·· k F h maksatla, meseleye mevzu teşkil eden n ur ve rans.ız ükumetleri-
tıi11 b k k k bölgenin, orada cereyan eden hadise -
d rnuta ı aldı larınt müşahede e- ler hakkında ciddi bir tahkikat icra e-
erek her iki lıükii.rnete bu müddet 
~fında konuşmalarına raportör ile 
~~ 1 bir temas halinde devam etmele-

ctilebilmesi havanın di~r şiddet ted
birlcrile yeniden bozulmaması için, ta 
mamen bitaraf halıe konulmasını teklif 

•ın . . 
.; tavsıye eyler. etmişti. Bu şartlar içinde, hükumetim 

\' ~ - Meselenin mes'ut bir neticeye bizzat kendi arazisi üzerinde de buna 
il.tdırıimasma yardım için hiç bir l benzer bir tahkikat icrasına razı olma 

iki günlük müzakereler 
Bayram münasebetile gazetemizin 

çıkmadığı iki gün içinde cereyan e· 
den en mühim hadise Sancak mesele
sinin Milletler Cemiyeti konseyinde 
müzakeresi olmu~tur. 

Ayın 14 üncü günü öğlec:len sonra 
saat beşde Şilinin Londra sefiri Ed
vard'ın riyasetinde toplanan konsey
de ilk sözü, murahhas hey'etimiz reisi 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras al
mış, Sancak meselesi hakkında kuv-

Sayfa ti 

Ulusal ekonomi ve arttırma 
haftasrnrn beşinci gün~ 

UlUMl ekt>nomi ve arttırma haf
tcuıı hararetli hir 9ok.ilde devam etmek
tedir. Mağaıaların vitrinlerini yerli 
mallarile çok .güzel süsledikleri görül
mektedir. Bayram olmasına rağmen 
vitrin müsabakasına bu ıene iştirak e
den mağazalar geçen seneden çok.tur. 

Geçen ec11e pek aceleye gefen ku
ru yemi' müsabakası bu ıene daha 
muvaffak olmuftur. Şehrimizıdeki bir 
çok tkuru yemi~iler ikramiyeli yemiş 
aatışına iştirak ebruşlerdir. 

Halk da bu yıl - belki de bayra
mın tesirilc - geçen yılın biriktirme 
haftasındakinden daha fazla kuru ye-

miş istihlak etmektedir. 

Mekteplerdeki müsamerelere bay. 
ramın birinci ·İkinci ve üçüncü günierJ 
için fasıla veriılmiştir. Cuma ve cumar-

tesi günleri müsamerelere tekrar haf" 
lanacaktır. Havaların çok güzel gidi,! 

çocuklara bu haftayı neş'e içinde ge
çirmeğe vesile olmuştur. 

Ankaradan şehrimize gelen lktısat 
Vekili C~lal J3ayar ekonomi ve .arttır
ma mevzuu etrafında İstanbul radyo
sunda bir konferans verecektir. 

Bu konferansa büyük ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Deniz ve denizcilik Tarihten yapraklar 
( Baftarah 9 uncu aayf ada ) ( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

'Versay muahedesinin elini, kolunu na itaat et.sin ve emirlerini yapsın! de· 
bağlamış olduğu Almanya da cNazi> di 
r~j~in gayret ve himmetlerile ken- :_ Başüstüne efendimiz. 
dıs1?'1 ba~laya~ engellerden kurtularak Vezir Nasıreddin geldi ve zabit: 
yenı gemıler ınşasma başlamış bulunu _ Başını kesip getir! 

yor. . . . . . ı Diye emir aldığı adama Türkan 
Vaii~t, cihan harbının anfesindekı Sultanın söylediği sözleri aynile tek -

silAh yarışı devresine çok benurdi. rarladı. 
Fazla olarak büyük harbin verdiği Vezir Nasıreddin işine devam etmiş
ıilAh yarışı de~ çok benzedi. ti. 
tı gemileri, tayyareler de büsbütün te
kAmül ~iş bulunuyor. 

Krallar deviren, halifeye, hatta son 
senelerde Mogol hüküm.dan Cengize 
yan bakan bu haşmetli ve !kuvvetli hü
kümdar bir kölenin hakkından gele .. 
miyordu. 

Hülisa her bahriye dişine kadar si
lMılamyor, var kuvvetiyıle deniz kuv
vetlerini artırmaya uğraşıyor. 

Gelecek hafta muhtelif devletler 
bahriyesi.nde, bu gidişle bir gün karş1-
laşıp döğüşeceğe benziyen, muhtelif 
sınıf dritnotlar arasında b.fr mukayese 
yapacağı% ~ onları hayalen biribir
lerile harbettireceğiz. 

A. Cemalettin Saraçoğlu 
;:;ii""JdiTıe~:·;·;;i~~;··;;ı-;~··1~-;i·;;;iri-_~: 
!atmıştır. 

Hariciye Vekili büyük bir alaka ile 
dinlenen tezimizi izrah ederken ad.il bir 
ıuretihal bulunması .için meselenin 
objektik (bitaraf) bir surette tetkikini 
iıtemit ve iht~Jafın devamı müddetin
ce münazaalı araziden Fransız kıt'ala
rmın çekilmesini, Milletler Cemiyeti
nin bir komiserinin fi'li idaresi altında 
Sancağtl ufak bir bitaraf jandarma 
kıt'asının gönderilmesini teklif etmiş
tir. 

T evlik Rüştü Aras beyanatında 
bilhassa fU noktalar üzerinde durmut" 
tur: 

lzahatımdan çık.an netice tudur ki, 
Türkiye eak.i arazisinin kayıtlı ve ,art· 
h o1arıdt feragat eylediği bu parçuın
da, Fransız otoritesi çerçevesi içinde 
muhtar bir rcüimden müteneim olma
ya namzet a'haliden bafka bir şey gör
memif ve hiç bir zaman, F ransanın, 
bir Tüıık cemaatini bir gün kat'i suret
te gayri Türk bir cemaatin boyundu
ruğu altına koymak üzere namı hesa
bına temellük edeceği bir Suriye aiya~ 
at varlığını bir dakika. için kabul eylo
meği düşünmemiştir. 

Milletler Cemiyetinin Rolü Var mı 1 
Mitletler Cemiyetine ait olarak gös

terilen fakat hşddi zatinde 1kat'iyyen 
ona ait bulunmıyan rol hakkında dü
fiincemi sarih şurettc bildirmiş oldu
ğumu sanıyorum. 

1922 de vücuda getirilen ve 1923 
eylulünde mevilc.ii tatbike konulan 
manda tartı Sancak arazisini ihtiva e
demez. Sancak arazisi, bu vesikanın 
kabulünden evvel olduğu gibi kabu
lünden sonra da, ayn bir halde ve ka
yıtlı şartih bir tarzda yalnız Fransa cum 
huriycti hükumetinin otoritesi altına 
konulmuş olaralc kalmaktadır. Manda 
şartı Sancaktan bahsctmemdc.tedfr ki, 
bu ileri sürdüğüm mülahazat için ka
fi bir delildir. Fakat bunun dahası da 
vardır. 

Türkçe Yerine 
Bu vesika, bugün manda arazisi 

üzerine yalnız Fransızca ve Arapça 
yı resmi li~an olarak koymaktadır. 

Çünkü bu köle sırtını TürkAn Sulta
na dayamıştı. 

Sultan Mehmedin imparatorluğu 
Mogol orduları önünde yıkıldığı zaman 
Cengiz Han Türkan Sultana iU haberi 
yoUadı: 

- Oğ1unun sana hürmetsizlik etti
ğini biliyorum. Senin idarende olan 
memleketi zaptetmiyeceğim. Yalmz, 
bana dostluk g&tereceğini, emin oldıı
ğun bir adamın ağzından duymak is .. 
terim. 

Türkan Sultan cevap bile vermedi. 
Esir düştü ve 1233 de Karakurum • 

da öldü. 
Turan Can ·········--·················-·························-için en emin garantiyi teşkil eylediği 

ni tekit ctmiftir. 
Tevfik Rüştü Arasın beyanatı mu• 

rahhaslar üzerinde iyi bir tesir bırak .. 
mıştır. 

Ertesi gün, yani ayın on beş inde, 
toplanan konseyde Fransız murahhası 
hariciye müsteşarı M. Vjyena Fransız 
noktai nazarını anlatmış ve Sancakta 
hiç bir tedhiş hAdisesinin vukubulma
dığını söyliyerek konsey Azalarını i~ 
naa uğraşmıştır. M. Viyena kafi adde
dtlmeyecek sebepler ileri sürdükten 
sonra bu havalideki askert ku\'\ etle
rin takviye edildiğini ikrar etrne:::i ve 
bir alay Çerkes süvarisinin Sancağa 
gönderildiğini söylemesi fena b ir tesir 
uyandırmıştır. 

Fransız murahhası uzun bevana
tında Antaıkyaya bitaraf bir tahk;k ko
misyonunun gönderilmesini ileri sür
müştür. 

Fransız murahhasına göre ihtilaf 
Fransa ile Türkiye arasında değil , Mil· 
letler Cemiyetile Türkiye arasındadır. 

Konsey, müzakerelerin devamı eı
nasında İsveç hariciye Vekili ve İsveç 
delegesi M. Sancller'i Sancak IDPselesi 
hakkında mazbata muharrirliği , e ta
yin eylemiştir. Müzakerelerin dl vamı 
sıralarında Hariciye Vekili Tevfik Rii~ 
tü Aras ile Fransız murahhası \'ivena 
ve mazbata muharriri İsveç de egesi 
Sandler arasında bazı görüşmeler ol-
muştur. 

Cenevreye gitmiş olan Suriye hü
kumetinin erkaru da lkonıey mi.izake
relerini takip etmişlerdir. 
# ···:·FARUKi";~···-

Halbuki l 9'11 ve 19'23 muahedeleri C I C I S f\o R - E S J 
İskenderun ve Antakya muhtar mın- U IW& 

takası için Türkçeyi resmi lisan olarak "Arupa riınellerınden tlstünd ıır. 
tanımaktadır. Yak mazi 

DökUlmez!l 
Hariciye Vekili beyanatının sonun- Leke yapmaz:!! 

da Fransa ile Türkiye arasındaki derin Her yerde arayınız. 
ve samimi dostluğun adil bir suretihal 1 ~-•m:ın•mll!'.'!~•••••'f1' 



Vehbi Saidin muhakemesi 
Suçlu n1üdafaas1nı ydptı ve tahliyesini istedi, fakat 
tahliye talebi reddedildi, karar ayın 24 ünde verilecek 

Pazartesı günü öğleden sonra üçün
cü ceza mahkemesinde eski Sadrazam 
Sait Paşanın oğlu Vehbi Saidin mu
hakemesine devam olunmuştur. Bir ev 
velki celsede tevkif edilmiş olan S:ıit 
Vehbi mahkemeye tahriri müdafaası
nı verdi. Müdafaaname okundu. Bu 
müdafaada maznun beş nokılaya işa
ret ederek kusursuz olduğunu, bu !ti
barla beraetini ve eğer beraet ettiril
mezse, cezasının tecilini istiyordu. 

miş~ir. 
Tah1iyesini isterken Vehbi Sait: 
- Bu dava iki seneden beri devam 

ediyor. Bu müddet zarfında bütün du
ruşmalara geldim. Şimdiye kadar kaç 
mağa teşebbüs etmedim. Evvelce bin 
liralık bir kefalet vermiştim. Arzu edi 
lirse bu kefaleti naıkden de verir, ve 
tezyiıt edebilirim. Ecnebi bir memleıke 
t.e kaçmak imkansızdır. Gerek pasa
port meselesi ve gerek döviz meselesi 
bir Türkün hükfunetin müsaadesi ol
maksızın ecnebi bir memlekete gitme 
sine imkan vermemektedir. demiştir. 

SON POSTA: 

Hokkabaz 
(Baı tarafı 7 inci sayfada] 

Usta - Hele senin şimdiye kadar 
yaııdığın hiika~ ve romanların bir ço
ğu hıep başka dillerden aşiremento i -

Vehbi Saidin işaret eıttiği bu beş 
noktaya nazaran Müddeiumumi kaza 
mahalline 15 saat sonra gelmiş ve bu 
yüzden maznunun lehindeki delillerin 
mühim bir kısmı zayi olmuştur. Bun
dan baş:ka mahalli vak'ada yapılan iki 
keşif arasındaki tenakusun izalesi ıçin 
iiçüncü bir keşif yapılmasını isted;ği 

halde bu talep reddolunmuştur. Vehbi 
Sai. tıbbı adlice muayenesini istediği 
halde bu hususa da karar verilmemiş 
olduğunu müdafaasında zikretmekte -
dir. 

Müdıd'eiumumi evvelce iıtttihaz olu -
nan tevlkif kararının kanuni sebepleri
ni değiştirecek bir hal mevcut olma
dığından bahisle bu talebin kabul edil
memesini istemiştir. 

miş... P,:~r&;;::!~~~ Yardak - Evet bayım, öyledir ba - . S.. 

ARLON Vehbi Sa.it tekrar söz alarak müda
faasını geç hazırlamasından dolayı 
mahkemenin tev:kif karan verdiğini 

beş güınden beri tevfkifhanede olduğu
nu V'e bu beş günlük cezanın kafi gö
rülmesini, bayramı ailesi yanın.da ge
çirmek istediğini söylemiştir. Mahke
me .on dakikalık bir müzakereden son 
ra t~liye talebini reddetmiş, karar 
için duruşma 2-4 Kanunuevvele bırakıl 
mıştır. 

yun, münasiptk bayım, pek güzeldir 1 

bayım ..... . 
Usla - Allah Allah bu adam beni 

Bütün bunları ileri sürdükten soma 
maznun beraetini veya mahlkumiyeti 
lrnlinde cezasının tecilini istemiştir. 

Ayrıca derhal tahliyesi için bir karar 
. verilmesini de talep etmiş ve bunun 
için mahkemeye bir .istida takdim et-

uykuı.w blf gcct takip eder. Her ter len• ef)rilnlh. in~ lnaJ'Sll~ 
kcderlenu vı hl~ bir ı,c:ydco mcmnuD olmu. Her muvaffakıyetin ilk ..,.. 
lan dinlenmlt bir vücut ve dinlenmı. ıinirlcrdlr. feer sinirli iıenl&. 

Bromural ·KnoH· komprimeleri 
sizi kurtanr. 

MGsekkfndlı ve uykuya temlD eder we hiç bir ıaran 1oktur. blitıh 
dilny• tanıg 

ıt ft • 11-prtmr" haYI ~ 
llınt• ecuneı.rde ttteıe ile utılft. 

knoll A.-0. ktmyevl maddeler fabrJkalan, Ludwigıhateo •IRhlAJ 

ONS&'i€ C E" 
Yazanı Muazzez Tahsin l!Serkand 

zorla çıldırtacak yahu! 
Yardak - Evet bayım, öyledir ba -

yım, münasiptir bayım, pek güzeldir 
bayım ..... . 

Usta - Bugün1erde gazetelerde ne 
var, ne yok bakalım, bazı gazGteler 
ufuklardan barut kokuları geliyor! di
ye yazıyoı<larmış doğru mu? 

Yardak - Ev~ bayım, öyledir ba
yım, münasiptir bayım, pek güzeldır 
bayım ... 

Usta - İspanya işleri ihtilat yapa
cak, mesele büsbütün sarpa saracak 
diyorlar, öyle mi? 

Yıaı.ıdak - Evel bayım, öyledir ba -
yım, münasiptir bayım, pek güzeldir 
bayım ... 

Usta - Profesör Mazhar Osman bu
günleı.ıde hastalarının ku1ak meme1e -
rine tahin peıkmez şırınga etmeğe baş-
1 amış, ne dersin? 

Yardak - Evet bayım, öyledir ba -
yım, münasiptir bayım, pek güzeldir 
bayım ... 

Usta - Hindi şair Rabindaranat Ta
gor bozaya tarçın yerine kırmızı bi
ber ek~p içemıiş ... 

Yardaik - Evet baylm, örled[r ba
yun. münasipUr bayım, pek güzeldir 
bayım ... 

Usta - Mıeşhur İrlandalı muharrir 
(Blcrnarşov) bi2im loonservatuvardan 
sahur davulunun bir notasım istemiş, 
ha1berin var mı? 

Yardaık - Evet bayım, öyledir ha -
yım, münasip'tir bayım, pek iyi etmiş 
bayım ... 

Usta - Meşhur Yunan şair ve mu -
harriırJerinden (Palamas) bizim, kla-

birbirine kitlen mitti: 
- Mualla, sevgili, gözlerini ver; 

hana bak. Seni ne kadar sevdiğimi gör
müyor musun? Başmm bir saniye 
göğsüme itimatla dayandığını, sevgi
li bakışlarının gözlerimde bilerek yaşa
dığım duymak istiyorum. 

Bir şey söyleme; böyle kıpırdama • 
dan dur; bırak yumuşak ipek saçlarını 

Onun karsımda kah kuduran bir vah- Öğle yemeğini alelacele yemiş, tek- okşıyayım, ateş gibi yanan alnına t:li-
şetle, kah inliyen bir çocuk ıztırabile rar işe başlamıştı; fakat artık elinde mi koyayım .. başka bir şey istemiyo • 
çırpınması da beni büsbütün bitiri - bir iki sahife kaldığı için daha süku • rum artık ... 
yor. 

Bütün bu karma karışık duyguların 
jçinde deli olmazsam mutlaka sersem 
ve iradesiz bir aptala döneceğim. 

* Mualla çok müstacel bir yazıyı ma • 
kinede yazmağa uğraşıyor, elleri bü -
tün siir'atile harfler üzerinde Kayı -
yordu. 

Sabaıh erkenden Marşal gelmiş, pat
ronun bu uzun işin saat üçte hazır ol
masını rica ettiğini söylemişti. 

Kocaman bir paket halinde masa • 
nın iistüne yığılan kağıtlar birer birer 
ebiliyor ve her sahife bittikçe Mualla 
.geniş bir nefes alarak kendi kendisine: 

- Böyle rahatsız edilmeden yazar· 
ıam saat ikide işim bitecek. 

Diyerek seviniyordu. 

netle yazabiliyordu. Bir dakikacık, çırpınmadan, isyan ve 
- Saat bir; bu saatte herkes ye • nefr"'l:le yüzünü buruşturmadan böy -

mekte.. rahatsız edilmek korkusu da lece kal, benden korkmadığım, ben • 
yok ... Şu bir iki sahifeyi de hemen bi- den ~açmadığım görerek zavallı kalbim 
tiriverirsem çok iyi olacak. saadetle dolsun. 

Parmakları olanca çabukluğile harf· Genç kız masaya yapışan parmakla-
lerin üzerinde kayıyor, makine çılgın rının yavaş yavaş kuvvetten düştüğü
pir tıkırttyla çıtırdıyordu. Birdenbire nü, vücudünün gevşek bir inkiyadla 
omuzlarının kuvvetli iki kolla sarıldı- yumuşadığını, gözler.inin büyük bir u
ğını, başının arkaya doğru çekildiğini yumak ve dinlenmek i:htiya<:ile kapan
duyunca haykırmamak ve düşmemek dığını duyuyor, Ekremin kollarının her 
için masayı iki elile yakaladı. saniye biraz daha 11lu saTdığını. b&ı'5tn• 

Arkaya doğru çekilen baflnın ateş- da dolaşan elin hummalı yanaklaTında, 
ler içinde yanan iki el arasında hapse- gözlerinde durduğunu .hU rüyada gibi 
dildiğini, çılgın bir çift gözün gözleri- duyuyor, fakat silkin.ip bu rüyadan 
ne dikildiğini korku ve acıyla duyu - kurtulacak, uyanacak iradeyi kendin· 
yordu; fakat titriyen dudaltları bir söz de bulamıyordu. 
~vlemek için bile kuvvet bulamadan Ekrem ea-ilmif, kulaiında f ııddıyor-

j ııayıf biır inilt.lyle açık kalmıf, difleri du: 

Saatlerini Her yerde arayınız. 

sik.perver Salih Zekiden Karamanlıca ı ına mı ediyorum bayım? 
öğrenıecekmi~. hiç öyle şey olur mu? Usta - Peıki amma, şimdi benim ye-

Yaı1Claık - Evet bayım, öyledir ba - rime senin karşında sizin bayan ols.a 
yım, münasiptir bayım, bu çok güzel idi, ~ne aynen bu cevaıpla.rı verebilir 
bir teş-ebbüstür bayım... miydin? 

Usta - Asrın büyük Fransız şairi Yardak - Evet bayım, öy'ledir ba .. 
(Fol Valeri) bizim (Necip Fazıl) ı ken- yun, münasiptir bayım ... 
d.i.sine damat yapmak istemiş; fa.kat (Tam bu aralık yard.ağın bayanı e • 
Bay (Tahir Nadi) daha ben bekarken linde bir so'ba maşasile ortaya çıkar ve 
Necip Fazıla evlenmek düşmez diye elindeki maşayı kocasına doğru aallı
pişmiş aşa soğuk su katmış... Bu nasıl yarak bağırır: 
is böyle? - Gece yarısı oldu, sen hMi bura-
• Yardak - Evet bayım, öyledir ba _ larda gevezeHkle vakit geçiriyorsun 
yım, münasiptir bayım, doğrudur ba - ha ! 
yım... Yar~--:- (Dalgınhkla~. - ~~ ba-

Usta - Bu yıl kış çok olacak, kö - yım, oyled~~· b~~anım, munasıptır ba
mürcülerle oduncular tel kadayıfı ile yım, pek guze.Ldır bayanım ... 
şampanya içeceklermiş... ~~ - (M~ş~yı kocasının ~uzu-
Yardaık _ Evet ba~ım, öyledir ba _ na ındirerek) yuru bakayım eve_. 

yım, münasiptir bayım, pe'k güzeldir Yardak - Aman omuzum bayım. .. 
ba ım... Kadın - (Bir de sırtına yapl§t.ıra-

y . . Kadın - (Birde sırtına yapıştıra • 
Usta - Artıst Vasfı, yakında havada k) .... d' 1 . . .. ra yuru ıyorum sana. 

dolasan bır tayyarede mev1ut okuya - y <lak (K 'k 1:1_ --~-
k ·b .. "k Beh tl H d G l t ar - oşara ve euıe .u1<uıl ca , uyu za a azım a a a a a ak) t b ıtn' . . ~ . d ov r aman sır un ayan . 

ve Beyazıt kulelerının tepeıerın en a- Kadın _ Se . h 1 ıı. • "1 
• 1 · .. 1 · "}s nı ay d.Z, senı ppş-. 

şagı ge en geçenın uzer erıne gu uvu . .. . k 1- ...... A>. --•t . • senı sunepe, sem ocaüılr ..... ~A .au. 
serpecek1ermış... .. . Usta - Evet Bayanım, öJlledir ba • 

Yardaık -. Evet bayım, oyled;r ba • yanını, çok doğru buyurdunuz baya • 
yım, ~k dogrudur bay~ hatta b~u rum, bir daha yapıştırın bayanım! 
g~e~ geoe ben aynen rüyamda bıle Yardak önde karısı arkada koşarlar-
gordum bayım... .. . ken usta elindeki hokkabaz düdüğünil 

Usta - Behey kulhanı, ben sana ne öttürür: 
söylesem sen hep bana ayni cevabı mı - D" .. "t d" "t d" "ti H ydi ba 1ar , uuu , uu , uu . a y , 
vereceksin böyle? . .. bayanlar oyun burada değil, UJıl oywı 

Yardak - Evet dedik ya bayım, oy- perdenin arkasında ... 
ledir işte bayım, münasiptir bayım, fe- Osman Cemal KaJ'ııh 

- Artık ikimizden ba,ka kimse yok ken aynı dakikada hain ve acı bir hiı 
Mualla... Seninle beraber Riıderiz. Pa- kalbine doluyordu: 
ra ve her şey burada kalsın 1 Biz senin- - Hayır, olamaz, 0 batkaaırun ko
le Anadolu ya geçeriz, orada hen dok- cası; başka bir yuvanın babası ... Bana 
torluk ederim ve seninle ba'başa, kay- tekrar gelemez, gelse de kim 1JiJi.r ne 
bettiğimiz günlerin acısını çıkaracak şartlarla ve nasıl gelir? Sonra gene a-y

kadar mes'ud oluruz. rılmak mı? Gene azab ve itkenc:. mi? 
Gözlerini sıkarak bao;ıını sallama yav- H y ı.. -T a :ır, ntayır ... 

rum 1 Görüyorsun ya artık ne sende, - Muallacığım, hayır dcmiyecekıin 
ne de bende mukavemet edecek kuv- değil mi? Benimle beraber gelmei• 
vet kalmadı. İkimiz de her gün damla razı ol~sm değil mi? Artık bu ayrı
damla ölüyoruz. Bize yazık değit mi lık azabı dinecek, hep bir arada, hep 
Mualla. Niçin ayağımıza kadar gelen ikimiz beraber olacağız. 
saadeti tekrar tepelim: Bir defa benim 
alçaklığım ve karaktersizliğim yüzün
den heni kovmuştun .. hayat bizi tek • 
rar yüzyüze getirmekle bize karşı yap
tığı büyük hainliği telafi etmek isti -
yor, neden biz saadet imk.lnını bile • 
rek, istiyerek gene elimizden kaçıra -
hm } 

Yüzüme bak yavrum, .cvgili göz • 
lerinin ışığını bana ver ve eöyle ba • 
na .. evet Cle .. evet diyeceksin değil mi? 

Ekremin sıcak sesi, kulağında alev
ler yaratırken Mualla her nefeste ba,
ka hisler altında yanıyordu. Bir sani
ye oluyordu ki kollarını onun boynu • 
na dolıyaırak güzel batını kendisine 
yaklaştırmak ve onun dw:laklarından 
a'k tarabını içmek arzuaı1e kavrulur-

Dışarıdan gelen bir ayak ıteai ikisini 
de birdenbire uyandırmıftı. Ekrem bir 
adım gerilerken Mualla gözlerini oğuf
turarak etrafını gördü ve hemen haki
kati hatırladı. 

- Hayır Ekrem, vaz3yetimizin çe
tinliğini ve sarplığını bildiğiniz halde 
bunları bana söyletmeyiniz. Neden ~ 
ni daha fazla hırpalıyorsunuz) 

Siz, evli, çoluk çocuk sahibi bir a • 
damken benimle nasıl beraber gelebi
lirsin iz} Buna ben razı olur muyuın 
sanıyorsunuz siz~ Yalvarırım size ben· 
den uzaklaşınız ve benim de sizden u· 
zaklaşabilmem için bana yardım edi • 
niz. 

(Arkası var) 
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" Sc 1 Posta " mn tefrikası : 8 1 

M''C •• c..r.. il ••• 

iKiNCi KISIM A. R. Yamı H•laA rrüa a..m-.- ptiıea : Hanan V,allı6'1 

Cen il Maşa ile kon\lfuyordu : " Maşa!.. dedi ben 
hay ımda i. -;an aşlondan hasıl olan şarabın binlerce 
çeşit,nİ tatbı • fakat millet ve memleket aşkının lezze
tini unlann l ç birinde bulamadım .•. Ne dersin buna!." 

Birinci ve ikinci katil 
Nihayet şii.plıeli olarak ortada ancak Madam Arnold 
kalıgordıı. Bu suretle de muadele lıalledilmiş alda. Fak at böyle olmakla beraber, deiiftirecekıin. O zaman gele dunun; 

pek cok ineanlar, bu uğurda şimdi sana ben, küçük bir fikir vere -
kurban gitmeyi kendilerine bir ylın ... Ma~I.. Vatan, ev1&dlanm çok. 
zevk e·linmişlerdir. Çünkü .. onun fe • seven bir anadır. Onun, bütün evlid.. - Fakat makas, fakat kuşak- ikin· halde odasına çıktıiı DmN1 Môty6 deıWı arkasına saklanmıttır Kadın br 
refinden aldıkla~ ruhi gıdada. dünya· !arına karşı, hududauz bir şefkati var- c_i kat.il bunları nereden bulmuf olabi- Patton·un makası ve kuf&iı saklamak ha ile kız arasında geçen ~uhavere1İ 
JHŞ hiç bir haz ve meserretinde bulun- dır. Lakiiiin; o ananın, evladlarına kar- Jır~ diye .ordu: •uretile kendmi kurtarmak iatediii • dinliyordu. Madmazel Patton odanD' 
mıyan ~ :r lezzet h= setmişlerdir. şı bu tefkatini siyanen gösterebilmesi - itte bu ·~de ikinci katili baJ,. .ne hiikmetmifti. Zira cürüm ileti bu - dönünce kapanın ıiir8ftsünü uau~ 
Maş .. , derin derin içini çekmişti. için tamamile ıerbut kalmaaı lazım • mıya yan!~ bir .dÜfÜnce~ heflan • lunamayınca aı1thın dıprdan ıelen bir itmiftir. Bundan aonra Mötyö Pattoetl 

Kollarını, masaya c...:ıyamıf; .bafını, ö- dır... Bilmem, fikrimi anlatabildim ıgıcıdır .lkincı ~ maka ile Dmaf yabancı tal'afından yapılmıt o·labilece- na .. ı ölc:lürdiğünü bili}"Ol'UZ. 
,nüne eğmişti. miL. ıJ>arçaaını tabiatile ilk cinayete sanne iine illtimal yeriJebilirdi. * 

Cemil, parmaklarının ucu .ile yavaş - Dur. Sana bunu bir misalle an - olan 'ameriyeden almıfbr. Birinci ka- Madem Arnold kocumm ölümün • (Mösyö l..ang) a plince: Onmı 1 • 
yavaş kadehini çev:rerck devam etti: }atayım ... Meaela; 0 ana, 11ensin. Fa- til kadını öldürdükten IODta mabat den IOllla bana kocasının da tıpkı Ma- çiiııcü cinayeti yapmlf olmumdlıl 

- Mafal .. Ben, h ... yatımda ~nsan kat, ben fİmdi senin ellerini sımsıkı yaradan çıltarDUf Ye kumat perçanna dam Merrit tıibi öldüriilmiif olup olma- fiiphe edemezdim. Bir adam otuz bil 
afkınd n hasıl olan şarabın, binlerce bağlıyorum; ondan sonra da, cchadi ba- aararak maunın altına abmfb. dığım eoıdu •. O dakikada ikinci ciaa .. dolar kazanmak "çin bir diğerini alcll' 
&efidini tattım. Fakat, millet ve mem- na bir bardak şarab ver.» diyorum. Ve- Çavut sene tordu: ~eti Patton'un yaptığı 8IDJll1 ifta ede- nıbilir. Fakat bu parayı iki mialla. 9" 
leket a kının ]czzetini, bunlann hiç bi- rebilir misin).. - Peki am~ ba maku ile kumat mezeli. katil Pattondur, cinayeti kame- karmak .için ilk hareketini tekrar -
rinde bulamadım ... Ne dersin, buna}.. Maşa, başını kaldırdı. Uzun ve kıvır- ıJ>afÇUI kamerıJ'eden eve kimin tara - riyeden setirdiii makasla yapmıftı1', rnez. 

cık kirpikleri altında kıvılcımlanan fından aıetirilmi,tir) diyemadi. (Madmazel Patt<>nt a plinca: 0n.-
- Şimdiii.. lakırdı, 1hım ya?. Ce- gözlerile. Cemilin gözlerinin içine bak- Kent: . Şu halde intikam alnu,a karar Yel'- ~ım öldürmai için biç bir .-JI 

lelim vana ... insan aş~ma kar11ı olan tı: - Suall~uıe, mukabil 8U81lerle ce- di. John ICDİD - önce &.hlettiiin teh- yoktu. Şu halde Mö.yti Merrit bU 1 -
hissiyatını, tamamile biliyorum. Bu - - EJlerim, bağlı. Nuıl verebilirim). vah vereceğını. like Madam Arnold'u l:ıir eaniye bile çüncü cinayetin yapıldılı ııracla ela 1" 
nu bana söylemiştin... Ya, bu aşk Diye mırıldandı. Makaa ile ~~tak ikinci bir cinayette tereddüde düfünnemiftir: Kadın ~v- rede bulunacajmı iabat edebilecek .r 
hakkındnlci fikrin nedir .. Cemil; davasını kazanmıya bft~h _ kuDanılmak ıçın eve getirilirken ne cini çıldırasıya aeviyordu. Zevci ise ziyette olduğunu gördüğiiın zam-o • 

Ma,a, başını biraz daha eğdi. Hafif yan bir avukat gibi, hararetli bir ta.vır Jllaksad aıüdülüyordu) Aynı ai)lha, ay- ölmüttü. Kadın ilk iki cinayette tlkib limde fi.iphe}i olarak ancak Madam Al' 
ve titr:yen bir sesle cevap verdi: aldı. nı burun keailmaine ne lüzum vardı) ec:lilmif dlan ÜÇ cinayetin de aynı plıaa nold kalıyordu. Bu 8Ul'etfe de mmdll' 

- Baham, vaktile çok vatanperver- - Hah .. ffte, gördün rnüL işi ne Suallerin cevabı basittir: Çünkü ;.kinci atfedileceiini ümid etmit olabilir. Ken- halledilmit oluyordu. 
di. Adetı:t, bütün ihtilalcilere prestet e- güzel anladın .. . lfte, sizin vatamnız katil ikinci cinayetin .birinciye benZ& di.i i1rmci cinayeti yaptıiı sırada bir * 
derdi. BJna da, az çok bir fikir ver - da, bugiin aynı şekilde... Bak; hiç meaini ve onun katiline adedilmeıini bafka yerde bul._nduiunu i.bet ede • 1-lendriJu çaVUf hw f11PkaNJti 9 • 
nıi9ti. Fakat... korkmadan, hiç çekinmeden. tıpkı bir ~stiyordu. Çünkü ikinci cinayetin faıli cek mevkideydi. Bu ıuretle kurtulma- kardı, mendili ıi1e iç kenanaın mu ..... 

- Evet .. fakat... dost gibi söyiüyorum .. ~te, bugün si- birinci cinayette masumluğunu isbat yı ümid etmif olması da mümkün - be.a üzerinde toplanan terleri aiWl, ,-, 
- Bir gün geleli ki .. beni aç bua - zin vatanınızda, bu halde... Şimdi, ~ebilecek mevkideydi. Devam ede • dür. kayı tekrar bafına aeçirdi: 

kan vatan kahrolsun! diye feryat et - -soruyorum, aana.. babanın; «heni aç lım: Madam Merrit'i öldürmÜf olma- Bittabi menfaat meselesini bir ke .. - Vallahi bana ne oldu, ~ 
ti. Ve bu sözlerde. .. bırakan vatan kahrolıun.n demeye )arından şüphe edilemiyecek. olan iki nara bırakmak llmmıhı. Zira Madam biç bir feY anlıyamaclım, aacajın t-' 

- E .. söylesene.. devam etsene, hal,;kı var mı, yok mu?.. ,erkek vardı. Birisi Mösyö Arnold, ikin- Arnold ortaklar: araaıııdalci mukavele olaqk, diye eöylendi. 
Maşa... - Yok cisi de Mösyö Patton'du. Ve madem k.i mucibince sigorta yohmdan. istifade~ BlTl1 

- Tabii, yok ... Maamafih, hu fi . Jkinci cinayette Mösyö Arnold öldürül:... dememL Hasla A119ti11 
_ Şu h3Jde, senin söylemek iste- kayette, baban da haksız değil. Ancak .müştü. Katil Patton'dan başkaaı ola - Madam Arnold yanında l\1.admazel a 

«Lkler. ıi ben ikmal edeyim .. ve o söz- ~u var ki; kimden tikayet edeceaini mazdı. Patton il Mösyö Lana olduğu halde IRA D~ 
ler, senin kalbindeki vatanperverli~ bilmiyor. Vatandan mı, yoksa vatanı . Çavuş yaprak. siiarasmın ucunu ia- b!rinci kata çık.tıjı zaman evvela arka-
lıislerini de bir anda s:lip süpürüverdi; bu hale koyanlardan mıL tikrahla fırlattı; Kent devam ediy~ .. ~lar•a n kendi odalarına ııirip kapıla.. =--
değil mi, Maşa?. ~u: rını kapamalarıw beklemif, 80ma it a& B U kü Progra• 

Cemil sükut etmişti... Ya1nız; - işte bu sebeb do1ayısiledir ki Pat- petinden makası alarak Pa.tton'un oda- ug n tsTANBUL 

- Maşat.. Bu diişüncenden dolayi, sür'atli bir belcışla, Matanın çehresine ton tahkikat başladığı zaman Madam sına girmiş, ell:ıiae dolabından kufait Ölle ~ : 
seni a} ıplıyacak değilim. Henüz çok göz gezdirmifti. Şimdi MBfaya. derin Merrit'in ölüm saatini kat'iyetle öğ - çıkarm14, ve bu suretle hazırlıklarını ıJ.30: PlWa Türk mualkSIL ıuo: :sa~ 
genç ve muhakemesi tekemmül etme - bir dütünce ıelmişti. renmekte israr etmiştir. Bu adam bu- bıtirclikten sonra. banyo odaaına pe • dJL 13.05: Pllkl& hafif milzl.L 1!.U: uubW' 
mi' bir kız olduğun ıç.in: hatta seni ına- - E .. Maşa!.. Ben, bir kadeh daha .dala değildi. Cinayete sahae olan ye- rek duf cihazının üstündesı sark.an per- llf plll neşriyatı. 
7.Ur göreceğim... Tabiidir ki; bir za - içmek fikrindeyim. re aelince sevdiği kadının cesedi ile .................. TA""i("y""i·M·· .... ··--- .u.am aefrlJatı : 
man gelecek ,sen de hayatta bir çok Maşa: .karşılaşıyor, fakat kendisini çaıbuk. top- ıue: PlA.kla danı mustıd!L 19,IO: xord' 
seyler ö renecek, bir çok tecrübeler -!\1üsaade ediniz. Ben verey· luyor. Ve bize nazaran daha derin na- 1 inci KANUN ram: Ta.sarraf 

98 
ywn malı baftul 

111~ 
.. k h" l . . d"" .. 1 .. d D un. zarfıdır· M "t t klar . ,__ . . ıs~battle Üniverslte Doçentıerınden BaJ ._... gorece ; ıs erını ve uşunce erını e emişti... Cemil; Ma~nın •arab ııicıe- · errı ve ora ı şıu.etının . _ .. _....ıııl " ~ ~ h J • d .. ·· ·· d rhal · Rumi ıene Arabt ıeıae ıı. Dem t.arafmdan. 20. Rıfat,.. ar-~ 

· ~ -- --- sine uzanan elinde, hafif bir titreme ma vo acaglın~ . uşunuyor. e sı • 1lJl2 17 1855 watından TiiZlL mualldsl •• halk tar~ 
hissetmişti. gorta mese eıını hatırlıyor, IOl11'a da - _ . u..:ı .... ı .... tara!md&A .tf11 

Bir Doktorun '-ad ··ı·· - ·· · d 1 el Kılnun Resmt sene Kasım 20.30. Safiye ve ar _... __ ...ı 
- Mersi, Ma,a •.• Hadi, yarım ka - ._ ının ~~~u .ızcrın e.n epeyc~ za - 4 193d 40 mo.s1Jdsl ve lıalk oar:ıoıan. 21: CS"'a.~ ..,..-.' 

Günlük Peqembe deh de sen ... Bravoot.. Uysal bir kız man geçtıgın anlıyor, cın~yete alet o- Orkeatra. 22: Ajana ve bora haberlerL ~ 
Notlarından (*) olduğun için seni o kadar seviyorum lan mkak.ui.k. ılbdu~uyor, ~-e~~n burunku - PERŞEMBE PlWa aoıoıar. _________ ....... ...._ __ , ki... .nun es o ugunu goruyor ve ma ası BUKBEI 

Çabalı ~elr.eW.ia iç cel»ne ,.,,..ı..,tiriyor, doktor SAllAH 1 1 iMSAK 11: Romanya musıtıal. ıuo: !Şartııat· sfı 
lhtiyarlamanıın Çün.Matak"" • galiba ~d~ri hii!itmcbe1~·ti. Vingrat ile poliae telefon etmeden ev- .b. u. Şevval i. 1>. 45: Pllt neşrtyatı. 19.lS: Senfoni tomef· 

.. . u, ~rtaya ıJU ~re. ç ..:n • ,vel de eft ptürüp ..ıdıyor. Artık ya- 2 88 2 12 50 BtTllAPQ'l'B 

Se'ilepleri mıyen hır •ual atıverıuıftı: .pacağı ~Y münuib bir fınatın çıkına- '1 20 5 82 l'1•: vıyo1a haftları. ıua: PlD: ~ 
insaıı.!arı çabuk ihtiyarlatan ruh1 heye- - Pek.ali ••• Kimlere beddüa et - anu bek.Jemekten ibarettir. Arnold'u ö .ı.e İkindi Akş8111 YatS& ıtııo: Tb'atro. n: Haberler. 

3
1.2

5
: Q'cd' 

canlar, sıkıntılar ve a.sabiyetlerdir. i'l - mek .. kimlere hURll'Det ptemıek. li .. öldürmekle hem bir rakibeden intikam LJ. S. u. ;:;. ı JJ. .:;. I o. u.traa. 22..M: ~~ 
sanı, r görürsunuz ki henüz daha kırk 

1 
zırn} .. almış. hem de kendisini mahvolmaktan • 7 28 ~ ~ U - 1 ~ _.ffl 

'h.ae flJf va.,Jann""a fk.,. \oA b Jan c '] bu l'J.t!t: Alıu&n.,adaJı nakll. 19.30: e>perP""° ~· " "' u • "" ..... m ura çı ış emı, sualin &ar,aaında, hafif bir rite atfeclilecektir. Her iki cinayet de ı. 12 09 14 30 16 41 18 21 
1 

yetmı llk hale gelmi<;:!lr. sonra altmış ya- ac sernlik hiuetmİftİ. Verilecek. cevaba, ,Madam Arnold'a, yahud Mösyö Mer- ~:::::::~:::::::::::::::::::w.;!-_ nallll. 22.25: cu ~8!:-ı-A 
şında ... !:ı.!llara rnstgellrsfnlz ti dinç, b" ..,. ... ,,_ ..-
rapsn ·ıam ve sıhh:ı.ttedirler. ır anda kestireınemifti. rit.e atfedilecektir. Yalnız bu planda NiJbelcl ıu: ıtonser. 19.SO: ıtomer. 20.5: P18 ~ 
Bunlar muntazam çalışmak, erken yat _ - Kimlere miL bir tek nokta •kumıftır. O da ikinci ci- rfJatl. 20.20: TlYatro. 22.20: Şarkılar. 

"-- _L ..... _ Eczaneler mak, alkol almamak, bllbassa asabi n 1JC1Diftj... Ve 9DIU'B, dudaklaımı nayet için 8'efeJL Möeyö ı..-1C1Tit'in, ge- Dana havalan. 
ruht .. ıdemelerden kaçınmak, büyllt lh- büküp omuzlarını ltalduaralr.: rek Madam Amald•un mUumiyetlerini Ba rece nöJJetcl olan ecanelec fUD)ar • VAKŞOTA ıılf 
Ura.:: r arkasında t.oşmaınakla gençlllı: - - Bunu, bana nirin aoruyoraun, .isbat edebilecek delillere aynı zamanda dır: l'f.15: Kuartet. 19: llaftf m\11lkl. ~ 

"T fstanbol clhetindekller: .. _._nl _.._._ ~ 
ıerlnl muhafaza etmfşlerd!r. İnsan dün- Maşa~ ... Benim aibi, yabancı bir a • malik olabileceklerini katilİD hesab et- ııuıııeıu baftlar. ıı: '-1.UoV ~--

1 Ha t d 
Atsarayda : <Etem PerteT). Alemdarda: ......... telif haftlar. 22.16: Dl.U m_._ 

yaya l>lr de.la ce lr. ya a ~t tatlıdır. dam, böyle bir suale karıııı, tamamı"le memlf· olmasandadıı. -.u.1• • (Blrn Rasim). Batırköylhıde : <J!DllJ. it ı • • 
Bu güzel hayatı mümkün mertebe uzat- dogwru bir cevab vercbi1ir miL Ben·, Ben vak•acla ayn ayn iki katilin bu- W •" 

1 
a • • • • • 

k iyi 1 
k: (,.f bcd n! -·•• lleyuıdda : <BeW.>. EmbıönODde : <S&- 11 lllrt.dlli .. n ısu 

ma ve geç rme ~·n e " .nu.u. ancak memleket ve rnı1let isleri içindet lunduğonu ancak Merrit·m aksırık hi- Wı Recatt>. l'anerd• : tllmllyadi). K& • hıfzıssıhhaya riAyet et~elı: IAzımdn'. Bu iaTANBUL pi11mif bir adam aıfatile, memleket ve kiyesillden sonra anladım. ıqümrükte : (Suad>. KOl,;ükpuarda : Ölle -'_..... sayede pek çok yaşh tımselerln gençler ... ....,..,,_. (111 
tndnr rahat ve ennlı yıllar geçirmesi milletinizin ne kadar ıztırab çektiğini * (Halaa BulQ.si). SamatJad& : C'l'eofiloal. ll,31: pJ.lkla T6rk mualt1st, lUO! :,,_ 

mümkfndtlr. Artık nütM tezterelertnln görüyorum, ve hisafl'Ciiyorum. Sana Polia müfettişi bir 8aniye ımtu, kaf- ŞehnrniDinde : CA. Hamdi). Şebzadeba- dla, 13,05: PlA.tla batlf mtlzlk. 1us: 
kıymeti n!sbl bir hale ge!mtştlr. HaJdkt söylediğim ŞC)ler, işte bundan ibaret- lmı çatıktı. de~am e~: flDd& : (İsmail Hakkı). teUf pllk netı11StL 
nUhs kılğıdı Vlkt.oT PuŞenin dedfl1 gtbt ti ... Bu sualine muhakkak bir cevab - Mösyö Amo.lcl'un bb1iai birdi- Beyotl• ciltetlndekileı:: AQUD neşriyatı: _ _.., Galatada : (İamet). Haaköyde : (Nlstm __ ........... 11 50'"'"· .. 
lns:ınm göriınd•ığu yaştır. ::ıfmak istiyorsan .. mubitinj dinle .. ız· ğer tahıa dalla biliyordu. O da Madam 18.30: P\lkla dans ~ : · -6 

Aseo). Kasımpaşada : (Müeyyed}. Mer -. -- -• mah hattall ~-· 
Şt>n olunuz, bulunduğunuz mecllslerde, tırab çeken vatanda•larını dinle.. 'ou Arnold idi. Madam Amold rakibesinin rana : Tasau .. • ve ;ı-- . -• v !""' kez nahiyede : (Kanzut, Baronakyan, t- · taraıından. ,,.......-

1.tlerl ı arumcıa. her yerde nef'e Jaratt- tarafta ~msa1srz debdebe ve tantana .ölümünden sonra kameriyeyi ziyaret ttmad>. Şişlide : (1'ecdet). TalWmde sebetile, Bayan iffet HallDL ~ 
nn, mın !çin u un bir r;ençllk mubdder- içinde yaşıyanlara mukabil, öbür ta - ,eden yegane fahsın Mösyö Patton ol - Spor muaahabelerl: Eşref Şeil& 4" 
dlr ('l'almlm). 20: vedia Rıza ve arkadaştan tarafJJS _.J 

· rafta ~lrktan ve sefaletten inim inim .ı...:.una i.itmiıııti ~ madem ki biz --- ttslıMM - K.Uılliy " AIWar~: 20 - <JlfP': 
( • ) ;.ı notlan keıip aaklaymm, ,.. • 
laat b "r albüme yaplfh.-ıp l:o11ebiy09 

yapınız. Srkmh zamannmda iN aolfar 
t.ir tf,.fdor ~ fmdıwlFF"M ,etftel6. 

UM!§ ..,... T -y Ttirlc muslk:tsl ve halk prktlan. ·- dtlJ!' 
inleyen halk zümresini dinle .. ve ni .. lilahına anyoırduk. butan.chk, maka ... Bü.Jiitadada : <Merkez). Heybellde: <Yu- KA.mn ye arkad .. ı ı tarafından Ttırtr " 
hayet, kendi kalbini, kendi vicdanını em ve lwtaim Pattan tara&nclan ah - aut). KadıköJ Pazaryolunda : CRıf&t Rlsl ve halt fal'lnlan. 21: <saat ..,.sa>·_..: 
dinle... JUp aötiirülmq oJd..aunu hiM-1-aa. muhtar). Modada : Wleddln>. Üstü - bltra. u: AfanS ft bora babeftdi. .....

~ Rr) Madam Arnold fafkın ve perit• hiit ... _dar_Qarlıbo __ JUD_da_:_<fttlh--ad_>_. ---•ıPlüla sololar. 



~SPİRİN 

-

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur, 

Anıbalaj ve komprimelerin 

'üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

Bir Doktorun Cazip Ketti; 

Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

GENÇLİGINI iADE EDiYOR. , 

\T"ryanada bir tıp mecmuası, dün-
~a.:yı hayrette bı.1'.akacak fennin 
loıı zaferini ilan ediyor. Buru-

flıkluldann yalnız sebebi zuhuru 
değiı, izale çaresini de bulmuşlar
dır. Anneler, hatta büyük anneler, 

~rtık gençlik zamanlardaki taze 

\>~ açık tenlerine kavuşabilirler, 
So ve 60 yaşlarında olan kadınlar, 
1'tnç1iklerindeki yumuşak ve bu

~uz bir cilt teminine muvaf
lik olabilirler. Buruşukluklar, ih
tiyarladığımız vakit zuhura gelir, 

tild; bazı canlı ve besleyici un -

~rlarl kaybeder. Bu unsurlar, 
l1J"ndiki kemali itina ile intihap e
d.ibniş genç hayvanlardan istihsal 

tdilınektedir. Bunlarla cild beslen
d· .. 

• 1gı takdirde tazeleşir ve gençle -
fır. İşte; Viyana Üniversitesinde 
})rofesör Doktor Stejskal idaresin

de Yapılan keşfin şayanı hayret se
?nereleri bu profesörün keşfinin 

münhasıran istimal hakkı Tokalon 

müessesesi tarafından büyük fe -
dakarhklarla temin edilmiştir. 

cBiocel> tabir edilen canlı hü-
"' 

ceyreler hülasası, yalnız pemhe 

rengindeki Tokalon kreminde bu -
lunur. Hastahanelerde 60 - 70 yaş

larındaki kadınlar üzerinde yapı -

lan tecrübelerde altı hafta zarfın -
da buruşukluklarının tamamen za
il olduğu görülmüştür. Her akşam 

yatmazdan evvel yegane cild · un
suru olan pembe rengindeki Tok::ı

lon kremini kullanınız. Siz uyur-

ken, o, cildi besler ve gençleştirir. 
Serian buruşukluklar izale olur ve 
birkaç !hafta zarfında daha genç 

görünmüş olursunuz. Gündüz için 
(yağsız) beyaz rengindeki Tokaloo 
kremini kullanınız. Siyah benlen 

eritir, açık mesameleri kapatır ve 

en sert bir cildi yumuşatır. beyaz
latır, ve gençleştirir. 

Satıhk Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğ1unda latanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Direktörlüğü 

tarfıaında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Müra -
taa.t mahalli Y enipoatane civarında Kızılay hanında «eski Aksaraylı -
lar hanı» Depo Oirektörlüğüdür. 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
~.~lik ve eytam bankası, lıtanbul Eminönü dairesi mahauauı vekili a
~ Mehmet saiilı Tunç tarafmdan Çadırcı zade Lutfü, Sirkeci Köprülü 
it·· ~o.'. 5, Hamdi, İstanbul Mahmut f>&ta Ab~t Ef. han ve Mustafa Sirkeci 
b~u han Mehmet bey zadeler ya~ane~de, aleyblerine açılan da
-..._ cereyan eden Muhakemesi sırasında: 
•. Müddeuleyhlerden Muıtafanın ikametgihmm meçıhutiyetine binaen 
;::nkın davetiye teblij edilmedijinden bir ay müddetle ilanen tebliiat ic
~ ve muhakemenin 18/1/937 tarihine müaadif pazartesi saat 15 e ta-
8'.; kanı verİlmif olmak]a keyfiyet teblij m•bmına kaim olmak üzea:e 

...... ( 432) 

MACAR ZiRAAT Makineleri Fabrika~ 

Telef on : 23671 

Hofherr • Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi 

TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi 
l..tanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telifat adresi : Hofherton Şube : ADAN ' 

1937 MODELLERİ 
25, «) Ye liO beygir kuvvetlerinde, tekerlekli 

Yeya ~k m.teıninde 

HSCS Çelik 

.MAZOT 

15 

I 

TRAKTÖRLER~~-
Emaalsiz derecede mllkemmel, sağlam vı:ı sadedirler. 

ltıemeleri en ucuz ve en emindir. 

Çefik pulluklar, Orak ve harman makineleri, motör ve lokomobiller, değirmenter , 
yem kırma ve ezme makineleri, ekremözler ve yayıklar, santrifüj tulumbalar. 

her turlu ziraat makineleri. 

Mazot yakan, yeni veya milstamel fakat tamir edil.mit, Diring traktörleri çok ucuz fiyatla aablır. 

.... , .... ~!!: - -. . . 
: - . : : i - -- : i - - -- - -• ....... 

SİNEKLİ 
BAKKAL 

Me\'Simin en güzel romanı 

Yazan: Halide Edip 
Baştan son ı kıtdar heyecan do,u 

40U SHYfalık bir eserdir. 
Tamsı 100, ciltli 125 

AHMED HALİD KIT APEVi 

I 

. . . ~ . . "'\': 

I 
' •' .. 

" .1 
p• . .. 

,,ı 

! f A reE . ~ ~ -.. .. -. :.:: : ı:. ı E. .... - - : - - - - - . - - - y ~ - -- '=i- t6 = ·~ 

POKER 
Tıraş bıçağı yerine başk~ 

bir bıçak verirlerse 
aldanmayınız. 

lsrarla POKER PLA Y 

Tıraş bıçaklarmı isteyini~. 

~ · To~.~h2n ·:.~~ ' Sandalya v MobUya•ın· 

tTifo vt· p.1r t ·ru ı nıh .ı .an~1ıt tu-1 r . . . . 1 
hılmttmttk içın ~,~.ı tt.l ıı:ı ı ro ' ll<'m UCllZllllll, heııı glıZfılı.ıı almak l\'111 st.ıııhulda RızıtiJaş& yokuşuııdu 
hııı•,:•rnhr. llıç rttn tLı-ı ~.ı. , C'r z. ~ ~ No. ASRt MOttLYA mağnznsmı %iyaret edlntz. 

Htrkes ~bbır. hULUSU ua ı-.r. ~ l '9 A H M E D F E V Z 1 Tel. 23407 ~----r# 



16 Sayfa SON POSTA: 

YAVRUNUZA ACIYINIZ 
Terk ibini bilmediğiniz Avrupa Çocuk gıd•ları . mldelerlnl bozar 

ve yavrunuzu hastehkh yapar. Allahın yarattığı saf ve taze 
hububattan ahnmıt 

Vitamin Pirinç özü 
Kalori Yulaf 

'' 
Gıda Mercimek 

'' Patates ,, Afiyet 
Buğday,, Kuvvet İrmik Kudret '' Türlü 

Sıhhat • " Badem 
'' Neş'e Mısır 
" Zeka Arpa 
" temin eden Çavdar,, 

yegane çocuk 
Bezelye,, gıdasıdır. 

0ZL0 UNLARILE' 
Besleyiniz ve Büyutttnüz. 

Hasan özlil unlan nef asctleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktınnıyarak deiiştire değiftire yediriniz. 

Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrulannız nq' eli, sıhhatli, tombul, kanlı, 

canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diı çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iahal olmazlar. HASAN 
ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallcbi ve çorbalanp ve tatlılann ve pürelerin Ye yemeklerin 
lezzetine payan olmaL HASAN ÖZLÜ UNLARI nefuetini on aene muhafaza eder. Daima tazedir. 
Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba1ka marka verirlerıe almayınız ve aldanmayınız. HASAN 
MARKASINA DlKKA T. Bütün eczaneler ve Bakkalarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş ve Eskişehir 

ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

H OBi 
Tabletleri ~ Her eczanede arayınu. (PO.ta kutusu 1255 Hormobin) 

OksUrenlere: KATRAN HAKKI IKBEM 

' . -

~t\i'ı.; . 

Birinciki.nun 17 

1 ~ll.~kat c~i No. 4 
~ CE1 ~/ 

~ifil~"'~~.§ 
~/rot\o ''/. . ı 1 • / / • b . . 4rı ~ \ucuz ve il are ı ır tenvırat 

25Dlm 
l.BW 

llODlm 
39W 

•' 65Dlm 
58W 

125Dlm 
rrrw 

150Dlm 
111W 

i-stiyorsanı z Osranı ll!JJ lam· 

balan h·u/la1111u :;, ve anıpul

lerin dibinde ayduılık dere

cesini gösteren (DLm) Ue 

elchtrik sarfiyatuu gösteren 

Vat İ§aretine dikkat ediniz.. 

Her zaman v e her yer· 

de O s ,. a nı (mJ a uı p u l le • 
. . . 

rrnr ısteyınız. 

oaaa 
ampulleri ucuz aydınlık tenıin ederler. 

. . .. ~ ~ ' . 

Ansızın yakalıyan ağrılar 
1 Yalnız bir kaşe 1 

GRiPiN 
almakla derhal 
izale edilebilir 

GRiPiN 
Bütün ajn, ıızı ve ııtırabların pan -
zehiridir. Gripin varken <il, bat ve 
romatizma ağrılan çekilmez, Gripin 
nezle ve gripi geçirir; harueti dütürür, 

hastalıkların önüne geçer 

Bütün hemlerin içinde biıW 

olan ve daima birinci k~ 

Krem Pertn oldu. 811 Kr... 

Pcrtevin her zaman pek b117ik 
b ir itina ile ihzarında.n b.fka 
b ir ıey değildir. Krem PerteYİla 

terkib ine {gayrisaf) hiçbir 

madde ~iremez:. 

Son Posta 

-

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25. 
İ STAN BUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sU

tunun iki satırı bir (santiJJl) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilin 
fia tı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kunat 
• : 2 - 250 • 

• : 3 - 200 • 

• : ' - ıoo • 
Diğer yerler : - 69 • 

Son sa hlte : - 30 ı 

3 - B ir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutaca1'
ları yere göre santimle ölçülilt· 


