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ancakta Arapları Ermeniler silihlandı 
İktısat Vekilinin Nutk MOşAHITLER oKusuN ... 

U . Türk talebeye milli 
" Vatandaşların iştira ve vergi varlıklarını unutturmak 

tediye kudreti gözle için tedbirler aldılar 
görülür bir sür'atle artıyor,, 
lil Bayar "Türkiye ralmz mahsullerini deler &ata satmak imkatJIDI bulmUf 
memleket değil, pıy~anncla atoku kalm1yan, uzun seneler için petin 

paralı miifteri peyle,en. yeglne memlekettir" dedi 

Celil Bayann 
radyoda 

söylediği nutuk 
sat Vekili maJi ve mnal 

Yaziyetimizi de bütün 
teferruatile anlatb 

Celil Bayana 
.. Son Posta,, ya 
mühim beyanab 
"Kalitem cliifik mal 
,.P.nlara karp ala 

tedbirler alacafız 1 " 

Sancaıa mllplıltlerln ,,ıı..a1 mandala 
memurlar 11• 1111lluıllerl mllteeulr ~iti 

Fransız gazeteleri nltiayet bir 
noktada hakikati görmeoe başiadılar Türk - ınalliz 

dostluğu 
~-------, Barışsever devletler grupuna dalıil olan Ankara ile bozuş-

Çanlıo/ Sofllaga tllJlllbıce •••• 

ulgaristanda her türlü 
toplanhlar yasak edildi 

Atatürkle Majeste Altıncı makta menfaatimiz yoktur, digorlar. O halde Sancakta 
Jorj arasında dostane yapılmakta olan tazyikın önüne neden geçilmiyor 7 
telgraflar teati edildi Antakya ve l.kendenaa ihtllfınm ı•ükGt içinde aeçiftiımekte olduklaruu 

'----------- çıktılı aünlerde FraUIZ pzetelerinin bydetmiftik ve bu eükütu da anı.,.. 
Ankara, 18 (AA) - Cumhurbaf'" bu meaeleyi muannidane bir mar ile (Devamı 6 ma D7fMa) 

kanı K. Atatiiık ile Kral Altına Jorj -----=---------=-=-=-=~-=-~-iliiaR Bir yılan hikiyesil 
igasi teşekküller faaliyetlerini yeniden arttırdılar, 

hükumet Sofyada sıkı tedbirler aldı Deterli mizahçımız ismet 
Hulu.i ( IMSET ) • ~ 

Türkiyenin bir çok yerlerinde gül yapraklan üzerinde 
yılan şekli görülüyormU§; bu, harbin pek yakla 

olctuima delilet edermif 
a, 18 (Hulud mubabiri.mjz-ı zere olduk1anu haber a1mıtfır. Dün 

- Bulpr zabıtası, dalıblan sıya· gece .. tıeree 8ü.rea bir içtima aktedeJ) gize( bir JUi serisine 
~•rin tekrar taa!lyete geçmek 0- (Det- 1 ma •,,...) ba;lacbk 

u 5000 lira nereye gitti? 1 Sen kimsi~? 1 
Emlak Bankasındaki hadisenin •Mw IUllllllÜ, ,,.,.,., 11eecır, 

....-,, rejülr, ..-ı.eı. •-.v, 
"'alı'-.,_ t . le. ,.ı d. "'w .. '°""" ~ 6Lt.. &ı 1C.ı1ea ı ın ışa1 e ıgor p.ı, w,ı, ,_. ;...., ecwıı 

Bifi7or.....,._ 

1 Sen kimsin? ] 
Keztyltlerla, lmlarlann, batah .... 
ketlerin, dGftlncelstD, tuıaatlaruı 
neJ.eldlıi Neye kmnın, nlOID ıoıer
lln! Keclerlencfllln uman ne yapar, 
ıevbıdilla ....... .. hal ilmin. .. 

Kendini tanı10r m111UDt 

[ S.en ,kl~sln? 1 
.............. la ,.. ..... ..,........,. 

Halk anuında dolaşan şagianın alı ne? 
( " San Posta ,, n1n ziraat matehass111 JIZIJOr ) 

rtn bfıViDde idim. Yw ~ki ma - itte -dedi. Siz d~ g&ım de .ina 

BayrMIUD bir bt aıı. blab91ıldaş-.ı~ bir yığın gül yaprağmı öteki.le.o 
tınkP, ana cadde ilzıerindeld bhftte- rin önüne yayarak: 

~ ........... ~ ........ --_.,, ..,.. ~ ... birili. eliiıde .. •! (Dn .... ..,, •> 
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~ Hergün --· -
Yerli malı kullanmak 
Bahsında madalyenin 
Öbür tarafı 

•--- Yazan; Muhittin Birgen -

- Yurddaş yerli malı kullan! .. 
Bu bir propaganda düsturudur ki 

senelerdenberi, her gün bir defa ınut
iaka ya okuruz, yahut :işitiriz. Bu se • 
neki tasarruf ve iktisat haftası da bi
zim gözlerimizi ve ku1aklarumzı kaç 
gündür ayni ıpropaganda ile doldur -
du. İyi bir şey. Yurddaşm yerli malmı 
tercih etmesi, daima onu kı .. ~1anmay1 
hatırından Çl'kcırmaması l<lzımdır. Bu-

nun için de, arada bir onun dikkatini 
bu bahis üzerine celbetımek üzere dai-

ma propagandayı eksik etmemek el • 
bet hayırlıdır. Dünya hep ayni yoldan 
<1idiyor ve bundan dolayı da Türkiye, 
~enelerdenberi milli iktisadın bir di.is
turu halinde bu sözü tekrar ediyor. 

Fakat bütün düstuJ:ilarda oldu~ru gi
bi bu düsturda da bir nisbilik ve iza -
fılik vardır: Düsturlar durur, hayat ise 
yürür ve binaenaleyh değişir. İçt.imal 
hadiselere ait bütün kanunları Z3man 
mutlaka değiştirir, tadil eder ve hatta 
bazan büsbütün ortadan kaldırarak 

bunun ye-rine zıddını koymıya kadar 
gider. 

* Z:arıınediyorum ki cyurddaş yedi 
malı kullan!:t düsturunu da zaman 
hayli ezip bü7müştür. Bugün yurdda -
şın ~rli malı kullanması için o kadar 
büyük propagandaya lüzum ka1nıo. ~ 

mışt.ır. Beş on sene evvel böyle bir 
propagandaya lüzum vardı, çünkü 
yurdda.şın bir mal almak için müra -
caat edeceği piyasada hemen ay:ru fia
ta değilse bi1e yakın fiata yabancı mal 
da bu1abilirdi. Fakat, bi.r zamandan • 
beri gerelk gümrükler, gerek konten -
janlar ve M. listeleri, yavaş yavaş bir 
takım yabancı malları ortadan knld: -
raraık bunların y~rleriM ya yerli ve 
yahrı.ıt yarını ye.rli, dörtte üçü yerli 
malları koydu. O surette ki bugün 
yurddaş her haıngi bir istihlak mad -
desini tedarik etmek için piyasoj a 
çıktığı zaman ka·rşısına evvela bu :::ıe

vi matlar çıkıyor. Ara yerde, bunlarm 
arasına eğer tek tük yabancı mal ar 
karışmışsa artl'k bunlar da fiatlarınm 
yüksekliği hasebile, biiyük bir lüks 
maddesi olmuş ve binaenaleyh bun -
ların yıanma yaklaşmak ta yurddnş 

için müşkül bir ~ hallne gelmiştir. 
Şu hallde, bugün, işO.er beş· on s~ne 

evvelki halde değildir: Propaganda ol
sa da, olmasa da, yurddaş vazifesiru 
düşünse de, düşünmese de nizam ken
disini doğru yürümeğe se\•kedecek ha
le gelmiştir. İş böyle olunca da pro -
pağanda için nefes tüketmek, nihayet 
bir adetin devamınıdan başka bir şey 
olamaz. 

* - Yerli malı, temiz ve ucuz ol! 
Şimdi nöbet bu p!""opagandaya gel

di. Bu, rnadalyenin öbür tarafıdır ve 
ikt!sat ve tasarruf cemiyeti ile müt~ 
tehiden artık madalyenin bu tarafını 

çeviıre~k o1ursak, zannedersem, çok 
iYi bir propaganda devresine geçmiş 

bulu.nacağız. Çünkü, yerli malına kar
şı gösterdiğimiz bu kadar rağbete mu
kabil bazı yerli mallardan gördüğü -
müz mukabele çok fenadır ve bu, hi
zim gücii.müze gidiyor. GeçenJerıde bu 
sütunlarda çürük çorap1arla İngiliz 
kumaşı diye brae pahalı pahalı sürülen 
yerli kumaşfaT ba.klkında yazdıklarım 
acaba bir fayda verdi mi? Bilmiyo -
rum; fakat muhctlkkak olarak bil-diğim 
bir şey varsa ~rli malların daha te -
miz yapılmaları w daha ucuz satı1m::t
ları lüzumudur. Bazı yerli mallar hem 
i·yi değil, hem de pahalıdır. 

İktisat ve tasarruf haftası biterken 
bu ha.fllayı tertip eden hayırlı cemiye
te bu no~tayı hatırlatmaktan kendimi 
menedemedim: Bugün, yerli malı kul
lanmak için propaganda yapsak ta, 
yapmasak ta netice peık az değişir, 
çünkü bugün yarli.si var denecek de
recede kuvvetle mevcut olan bir ma -
lm yabancısını almak mevlkiinde za -
ten de$liz. Fakat, yerli malların kıs
men çoık ıslaha muhtaç oldukları ha -
disesi ise muhaikkak.tır. 

Bunun için şimdi propagandanın is
tilrnme1iniı de bu ta:rafa çevirmek la -
zırn! 

Muhittin Birgen 

Hayatta muvaffak olamıyaniar, 

ba~atar.mm muvaffak olduklarını 

gördükleri zaman ~emezler, kıska
nırlar. Bu aczin ifadesidir. 

(söz 
Hindistanda kopyacı 
Talebelere verilen 
Ağır ceza 

Pencap üniversitelileri her neden
se derslerini ihmal ediyorlar ve imti
handa alın terile kazanmaktansa, 'öy
le işin kolay tarafını arayarak yanla
rında yardımcı unsurlar, sizin anlaya
cağınız <ekopyen götürmekten ve ya
hut, hocanın vereceği ~ualleıri çalmak
tan, daha olmazsa, yerlerine daha ze
ki talebeleri sokmaktan çekinmiyorlar-
mış. 

işte bu yüzden gözlerini dört açan 
üniversite profesörleri bu devredeki 
imtihanlarda 150 talebeyi kopye eder
ken yakalamı~lar ve bütün üniversite 
talebesine bir ibret ohna.k üzere bun
ların yüzlerini siyaha boyayı.p ve efek
lere ters bindirerek sehrin ana cadde--, 

SON POST4 

a Gösterişten çekinelim D 

Hayatta parasız kalanlar bir diğe
rini servete milstağrak gördükleri za 
man iç]ıerinde bir sızı duyarlar, bu 

' fakrin ilıilltisidir. 

1 \ 
-.,..~ _ _....... 

--~~ ıtW~i 

Ne kimseyi k1*andır, ne kirnBeyi 
inılet, muvaffak olduğunu, para ka
zandığını herıkesin b~esine hiç lü
zum yoktur. Gözü üzerine ç~
ten her vakit çıek'1n. 

ARASINDA ) 
•-..,-~----------------~ 

HERGUN BiR FIKRA 
Biliyorum .. biliyorum! 

Tevfik Fikretin huyu hakkmda bir 
çoklarının telakkisi, ymılıştır. Der· 
hum, uzaktan halim, selim, kimseyi 
incitmez, herkesin d•ima hatırım tat. 
yip eder l'örüniirdü.. 

Lakiı:i, hakikatte Fikret, çok örse
leyici hir lisana malikti ve ıı:ırasını 
düşürürse muhatabını fena halde iğ
nelerdi 

Bir gün, Galatasaray müdürü iken, 
hoşlanmadığı birisi kendisine aöz 111'8 

sın da: 
' - Geçen gün ziyaretinize ıelmi.ş
tim. Lakin hizmetçi evde yok oldu-
ğunuzu söyledi .. 
Diyince, Fikret: 
Biliy0T11DL. biliyorum ... dıedi; siz 

kapıda hizmetçi ile konuşurken, ben 
yukarıdan hepsini işittim.! ·- . . Bir gecede 60 lir.alıh 
Çiçek yiyen adam 

Para gerine 
Balık verllerelı 
Girilen sinema 

Alaskada on iki ay karların buz!a. 
rın jçinde bulunan bir · ~ir vardır. 
Bethcl {lehri ..• Bu tehlrde de tek bir 11"
nema mevcuttur. Bütün Eskimolar 
sinemanın her matinesini hahişl'e dol
dururlaır. Yalnız duhuliye paralan oı 
madığı ci.çin, sinemacı bun1ardan vasa
ti boyda, bir ıbalık istemekte ve bu ba
lıkları topladıkta.Q .sonra, satmaktadır. 
Bahk toplamak. mukabilinde en köh
ne ve u<:uz film1eri gösteren sinemacı 
rivayete nazaran .knıa zamanda büyük 
bir servet temin e~t:i.r. 

Güneşle beraber dönen 
sanatoryom 

!erinde dolaştırmışlar, bir yandan da 
münadiler, bu gördüğünüz (ıezilley Fransanın cenup taraflarında ve-
namussuzıdurlar. İmtihanda kopye et- remliler için yeni fekildc iki sanator-
tiler) diye bağırmışlardıır. yom yapılmaktadır. Sanatoryomun her 

~ ikisinde de hasta yatakhanelerinin bu-
Boşanma/arın önüne geçmek J; lunduğu kısmın daima güne~e mütc-

istegen hakimin tavsiyeleri ı veccih olması için bütün binanın mü-
Boşanma davalarının gün.den güne 1 1\- teharrik olması düşünülmüş ve bunun 

artmasından müteessir olan Amerika- için çoık kuvvetli makinelCJ" ile bir ta-
lı bir !hakim senelerce ıüren tecrübe· ~ l.......:m tesisat yapılmıştır. 
den sonra edindiği kanaatleri ileri- evet... Bir adam 60 Iiralı:lr. çiçek Bu suretle hasta'~ r sabahtan alqa· 
de boşanmaların önüne geçmek. üzere yeınicşm. MeDburnda, b1r kömür fah- ma kadar a_üneşin şifa verici şuaına 
yeni evleneceklere tavsiye etmeğc ka· 11.ikaııınm tevzi müd'ürü.düır. Bir gece, maruz kalmakta ve malum o1an teda-
rar vermiştir. bir bal<ı<Ja tam 60 liralık çiçek yiyerek vi suretinden üç defa daha sür·atle iyi 

Hak.imin tavsiyeleri fUn1ardır: etrafındakilerin hayretini, hatta alkışı- olmakta imişler. Fakat sanatoryomla-
Kadınlar için: Evinizi çok temiz nı rop}amıftı:r. rm diğer kısmı yani anhan, mutfaiı, 
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Sözün Kısası 

Kadınların sakalı 

I!. Talıı 
•ı zmir-den, bayram üstü k~tü bir. h.a-

ıber geldi: Orada Kaşmıg mıdir, 

Kuşing midiır, ne Allahm belasıdır?.-; 
Garip bir hastalik türemiş. Ba) ~ .ıla -
rımızm üstlerinden ıraık, bu ille;; cin
si laJtife ariz oluyor ve gül yüzlerinde 
sakal, bıyık çıkarıyormuş! 

Erke!ld~rle müsavat yarışınd:ı hiç 

bir şeyden kaç.ımnıyan, haklarmdan 
kıl kadar feragatte bulunmak istemi .. 

yen kadmların, sonunda bu noktaya 

varmaları zarur1 idi. 
Rabbimin hikmeti bunda da terelli 

ed~elk: 
- Erkeklerle mutlaka biır mi o1mak 

istiyorsunuz? Alın sizıe!. buyurdu. 
Ş:iıı:ndi artlk, 'kadınlarla aranuzda, 

ancalk pek ehemmiyetsiz bir cinsiyet 
farkı kalıyor. 

L8kin, sakallı bayanlarla şöyle kar .. 

11 karşıya oturup ta, kendilerine bazl 
öi'ütU.er vermesini pek arzu ederdırn. 

Bu mümkün olamıyacağına göre, o 
öjütlıerimi mücmelen burada vere
yim: 

Evvıela: Sakallı olmak, başl'ı başına 
bir mari~et deği1dir. Eskiden sakal ta-

şıyanlara hürmet gösterifu, kendile .: 
riınıe ağır başlı denilirdi. Bugünktl 

günde, sakal sahipleri bilakis kainatın 
saralkasına maruz bulunuyorlar. BU 

noktaya bilhassa dikkat buyuruımaSl"" 
m ve bu recüliyet alameti ile fazıa te-
fahür edilmem.esini hassatan arzede • 
rim.. 

Saniyen: Sak'al, tehlikeli 
1 
bir nes .. 

nedir. Onu başkalarıınm ve bı!hass::ı 
'karı, koca gibi yatkınların eline ver "' 
memeğe azami dikkat etmelidir. Zira, 
bir defa sakal ele verildi mi, rnaaıal • 
lah, onun peşi sıra jnsanm hürriyeti, 
rahatı, huzuru, her şeyi birdım gider. 

Salisen: Saıkal ağarmayı görsün! İn
san, yok sakaldan ak sakala geldt diye 
hürmet görür sanırsanız, haşa, asll 
yoktur! Bu, bir zaman belki öyle :miş·· 
Fakat bugüne bugün mute'ber olan, 
bilaıkis ak saıkaldan yok sa'kala gel -
mek, ahır zamanında şabıernretliğe 
rücu edebilmektir. • 

işte, kısaca diyeceklerim budur. 
Sakalları çıkan bayanfara bu maz .. 

hariyeU'eri mübarek olsun! Vakt~ 
olsa, ben de eski divan şairleri gibl 
kendilerine manzum bir sakal müba ". 
rekeısi yazar ve hediye ederdim. 

Ne yapayım ki, bunun artık rnudBSl 
geçmiştir. Benim şimdi yapabileceği1İ1, 
bana adresini bildirmelk. Iutfünde bu ~ 
lunacak sakallı bayana en iyi tıraş bl'" 

çağının hangisi olduğunu aöylemekteı1 
ibaretitir. 

tutunuz. Kendinizi güzeliik ve cazibe- Direktör Harokl'wı iddiaeına gö- doktorların dairesi de daima gölge i-
nize halel verecek şekilde ihmal etme- re, çiçek ile yapılan bir tedavi, tıb çinde buJunrnakta İm~. ---·'"''"" ......... ,, _ _. ...... ~, ____ ,,,.,,,,,,,,_,.,-

yiniz. Başka erkeklerin de nazarı dik- dünyasının daha farkına varamadığı Sabırlı nişanlzlar ! Biliyor musunuz ? 
katini celbetmeyi dü,ünmcyiniz. harikulade bir tedavi u.sulüdür. Zira, Londralı Mister Rusel bugün 93 ya-

Erkekler için: Varidatınıza göre çiçeklerde gayet hol miktarda vitamin şmtladır. Ve 87 yaşında bir kadınla 15 
cömert olunuz, ev iıtlerine karışmayı- vardır. İnsam şi.~man1atIT, sağlam ya- senedenlberi nişanlıdır. Evlenemediği
filz. Karınızı gezmeğe çıkarınız, neş'c- par. Gül ve menekşenin ha:zımı Jcolay- nin scbobi, parasızlığıdır. 
li olunuz. dır, şifahdır. Krıizantem ve boru çiçe- Bunların arasındaki macera şöyle 

En kısa cümle ğinin ıhazmı ağır ise de, buınların da cereyan etmiştir: 

1 - Andronicus kimdir? 
2 - Budistlerin peygamberi 

Buddanm ilkinci ismi nedir? 
3 - Kleber kimıdir? 

ols!l 

(Cevapları Yarın) 

* Amerik:ada otomobil fabrikaların • kendilerine has bir lezzetleri vardır. Rusel 78 yaşında iken bir gün yolda 

dan ıbiri bir reklam yaptırmak istemiş- Öğ'}e ve akşam yemekllerini hususi bir Madama rastlar, Madam da o za- Dünkü Suallerin Cevapları: 
ti. Resmi çizdirdi ve bu resmi tanınmış bahçesinde yet:iştıirdiği çiçe'kl'erden te- man 72 y~ındadır. Birbirlerine aşıka- ,. 

· d di ,_... k k 1 - Napolyon B<>napartın kuırıa~-rı. bir muharrire göndererek altına gayet mm e en reuör, oyun, tavu gör· ne gözlerle bakarlar ve nihayet evlen- B lt?" 

d M l k danlik muvaffakiyetinin i!Iki, r 1,. 
kısa bir reklam cümlesi yazıp imza at~ Ü mü, ecuısi papaz arı gibi so ağı- m~e karar verirler. Fakat paraları harbiye mektebini bitirip mülazin1 o .. 
masını bildirdi. !1.!...?e~~!!~--- .. ·- yo~ur. Nihayet aşkın ölmiyeceğine duktan sonra Tulon şehrini İngiUıle ıı-

Mu:harrir ;en kısa cümle olarak ~u- «Resme Balo) kanaat getirirler, ve. para biriktirmeğc rin dlerinden istirdat etmiş ve o.~ .. 
nu \mldu: Altına imz:as~nı attı. Sonra dü~ün - başlarlar. maniki inkılap idaresi tarafından 'J 

· - ] generalliğa terfi ettirilmiştir. . 
11
i .. 

I• S T E R ı• N A N ı• S T E R ı· N A N M A f 1 2 - Edvard isimleri ile anılan ll1ı:ıe .. 
. • liz kralları içinde kraliçe anasınıı'l ~-

rine m:>çen hükümdar 7 inci Ed\·a. c" Dünyanın en meşhur zenginleri!11den biri olarak ölen giyinm~i. Basil Zaharof bu adama acıdı. Kıendisini ya- b- ' lal' p 

Basil Zahacr:of hayatının ilk devirlerini büyük bir yok- nma çağ:ıırdı V'e cebinden ~k defterini çikararak dır. Anası kraliçe Viıktorya Y.
1
• diJlci 

200 000) f --~- k ek _..ı d h'ükümdarlık yapmış, l 841 de ) e ..Je sulluk içinde geçirmişti. Zengin olunca bir gün gençli - ( • r~lı bir ç yaLAJı vıe a ama uzattı. ~ ard 19 O ı ı> 
JUı>ıcı hiç tanımadığı bir adamın kendisine bir ser - Edvardı dogurımuştur. Edv )?'erh 

ğinde flaJtiraıne bir hayat sürdüj'ü yerleri görmek iste- vet verebileceğine inanmadı, karşısındakinin deli oldu- tahta çıkmış, 1916 da ölmüşt~r. Jod 
di. Pa.riste oturduğu sokağı gerıx:li, Sonra nebatat bahçe- ğuna zahip oldu ve civardan bir polis çağır.arak Basil ne oğlu - geçen yıl ölen - beşıneı 

Sıin~ girdi 'Bocada kapıcılıkı sed. TenE aRdam lçoNk AfakNiraneı SZTahEaroRfu tesl lNim.AettNi. M A ! J geçmiştir. B;-ıaı1sll 3 - Nicephore Gregoras ·µ eri 

L 
müvıerrihlerdend.ir. En meşhur es 1 _...ııııııil 
Romalıların tarihidir. ............ 
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İspanyada vaziyet tehlikeli Miişalıitler • 1'e-1ıl-ike_ar_tıyo-r -
Okusun... • Brezilya Sulh 

Eden: "Tehlikeleri mübalağa/andırmak onları hiç girmtıtc~~": ~:~=d~arueı- • !::!.:~!:.~:, bütün Avrupa 

CI, •• emezl•g"'e tdPlmekfen JQhQ l•y •d• ler arasında Arapların tes1ihi birinci J . . -h· b. el 1 akta 
6 'Orm l 6"'"' Ilı l lr. planda ~elme'ktedir. Kuse)Ti "köyler!n- ıçm ~u ım .. rr .. mes e 0 m 

Vaziyet hiç de memnuniyete şayan değildir" diyor ~:~r~Taplar açiktan açığası1iılılanmak :~:tl:~~~~:uy::ra:ı::e~o~j~ 
Londra, 18 - Avam KamaraS'.nda] milleti kendi müŞkülatıru dilediği ;ıveç-ı söylemek ·sterim ki ademi müdahale Ermeniler de silablaıımr'ılı.l'or hükfunet vardır. Bu hükumetin de Sov 

harici siyasetin müzakeresi esnasında hile halletmekte serbest bırakmaları siyaseti, bir zaaf eseri de~ildir. Böyle Sancakta blıiı."b!n erile :aral:am .a~k ibu yet .Rusya ile bir ittüakı mevcuttur. 
i!:den, bilhassa İspanyanın vaziyetın- bir vazifedir. . bir siyasetin sadı'.kane takibi gerek bi- ılıman Ermenilerin :.aTalannı !bulmak we Madridi elinde tutan hukfımetci İspan
den bahsedeceğini süylemiştir. Muhte- Avam Kamarası, Fransa hükumeti- .tlm için Me gerek .Av.rıwa için_ ıçok akı- b1Dlları Taşna'k ıPtı.r.tisi emeller.ine göre yo.run gidi~i sola doğrudur. Hatta çok 
lif suallere cevap veren Eden, İsp:mya nin geçen sonbaharda harp tehlikeleri- lfuıe hir cha.rekettir ıM fih . t organize etmek .ıçi.n de geceli gündüzlü sola doğru. Bu sebeple gerek Fransa
da İspanyanın istem~kte olduğu bir hü ni izam etmiş olduğu mütaleasında bu- hi t . • .&.aama ~awı:ıy.c ' .faalıyet saı:folwımaktadır. Gene hu nın ve gerek Sovyet. Rusyanın tevcc
kfımeti görmek arzusunda bulunduğu- lunabilir. Fakat Avam Kamarasının ç e. ılll~unıyete şayan d~ldir. maksatla Musa Dağındald Ermenileııe ciıhünü haizdir. Halbuki Almanya, İtal 
hu söylemiş ve şöyle demiştir: !hatırlaması 15.zımdır ki tehlikcleri mü A<lemı mudliha:le itilafau ı.ıslah .için b"r silah dcığıtıbnalk'taaır. ya :v:e !Portekiz gibi otoriter memleket-

Bütün milletlerin İspanyadaki mi.i.ca balağalandırmak onları hiç görmemez çare arıyoruz ve bedihidir ki en iyi ':s'a Vatamter miitftsSİI' ler, İspanya gibi Akdenizin garbır.a ve 
dele haricinde kalmaları ve İspanya liğe ge1mekten daha iyidir. Şunu tla re bir konfırol 1.lSulü bulmaktır. Hama, 18 (Rususı) - uç bitaraf mü Afrika ile muvasala y-0llannın bir kıs-
-= w d lın · M"l mınaJıaıkimolan blı memlekette Mnrk-- Elektrı'k ve ha va gazı ı'stı'hlar. k 1 Afyon işlerimiz i!~e~inc~:~~:~ t~~:fı:r~ane~e~~~ ~: sist bir rejim kurulmasına rıza gösler-

1an !karar mandater memurlar ve Vıa mek istemiyorlar . .Cünkü Fransanın gi-
&: • ~ ıı d · · 't · ib akın di'Şinden de emin değildirler. Eğei· ya-

ver g i · kanununda •jeğişiklik ~~:;:::, ~yr~1::::n :J\:;::: ::,ı ... ~:.:nl!Ş-: ~~~tb~h:ı:ı~p ~~~~ı:::a~ :~ 
lursa, İtalya ile Almanya, ik" taraflı 

o)-.aktadır Müşahitlerin Sancak sahasında yapa b :n__ w k1 
Nufusu 10 bine kadar olan kasabalardaki elektrik 
sarfiyatı istihlak resminden istisna ediimektedir 

.. s.:a crıkları tetkikleroe bilhassa şu nokta- ir tazyi.Auı ağı.tlığı altında kalaca ar. 
dır. İspanya mücadelesinin General lar derhal gözlerine .çarpacak 'bir hal-

Ankara ) 9 !(Hususi) _ Alınan dedır: Frariko lehine inkişaf edip Madrit hü-
1" t ·· At.· Jnh d kümelinin ezilmesile neticelenmesini 

Anka ..... , 18 ('Telefonla) - Elek- <1."llan kasabalarda, -elektrik sarf.iyatı is ma uma a gore ıyon İsar i aresi, 1 - Türkler .mandanın başladığı za- . temel . . ba I .• h. 
·~ k .. r· d tı p.:::. o~6 ı1.. • •• •• • ok ıs erının s ıca ,.e en mu mı se-

ıtrik ve havagazı sarfedenlerden alına- tihlak :resmindeıı istisna edilmektedir. o~. u en sa u a u.u5ı v.:.ı "11enesi man· mandanberı kültur baknnmdan bırç b b" b d B" :b. . d la b "k" 
ıu afyoılu d " f. d t "kl .__1 1 dır B"lh e ı u ur. ırı ırme zı o n u ı ı 

k .. .. . . . su n &n, vasatı mor ın e~ce- azyı ere maruz :t\.a mış ar . ı as- . k d f 
cak istihlak vergisini gösteren anun- Maden komur ocaklannm ıçerısın- . {l '>) . tb l 

1 
bch k"l j(" 1 de T.ütkl ımekt tııma !kanaatin :arş:ılaşması ve ço e a Is-

Öa bazı değişiklikler yapılmalctad1r. de bulunan brlcümle tesisat alat ı•:e ~ı -(
4
Y
8

1

0
)ukan afyf~n arın eker. 1 o- sa oy er: . , t ere ed~ıı-~ç - pan,.ya işlerine fiili m'Üdahale halinde 

n a· fi suna uruıı ıyat "'erec tir mnk suretiyııe utulan yol ı~ate şa- ,, h~· , .dir iki ,_ k 1 tehl"k 
..uu tadil madenlerimizin maılı}"et ıyat- edevat ve bu ocaklardnn çıkarılan .,. ·• · d L~za ur eLmesı :ıuJ'r u an ı e-
l d ..l • 1 ~ d ldarenin bu kararı umumiyetle yan ır. . . ~ vi doguw ruyor. Halbuki Almanyanın 
arı üzerin e <Je müessır o acagm an cevilerlerin eritme, yıkama, kurutma ·· h ·ı k· l Kasabalarda ıse talebeve mıllı varuk .. 

1 
.. ··ıoıt b" h k t• :~-~.·· d"" ~.· b" n:ı... musta Sl ôy ÜyÜ memnun etmiştir. ..., urui'~ ır nro e 1 ffiwıil\.Uil ur .11. r 

gerek layiha ve gerek Gümü'i".a?e veya buna benzer mahallerde kulla- larıı ı unutturmak için her türlü ted- '.. F a san n b" ' k bel .. dı ıt 
b' r _ı· Ser · 0 ı S b" :'! ,M"'""'...+.... gun r n ı ır , 1u a _ esıru ave 

ıne ~u ~ıp vetm u mevzu 1 
e nı1an kuvvei muharrike merkezleri ay· Ümer Bankın ırıer auu:·~·.... . etsin. Ve bu mulrnbele, kendisini Fran-

alakndar tefsir tailebi bütçe, maliye ve ni suretle bu resimden muaf tutulmak- Turkçe yerme arapça saya bağlı Dilen Sovyet Rusyayı ilili 
• il~tısat encümenlerinde tetkik edilerelc _, • Türkçe '\Terine arapça okunulması 'biır barelre'tle sevaretsin. Uza'lk Şark1, 

1ı tac1lr. sermayesi " ıneclis ı.uznamesine a nmı<>+ır. . . , .. . · · b ta ı.:~ __ , __ . ....,,..;;--ı.e m ,...,.,. 1m ı-ı d .-..:ı J 1 .. • •
1 

f"" r . Vapurlar, şımendıfer Katarları bula- 1çın azı mu assıp .ııuıı~m ~:u.uı ev ... uL 'O aMa evam 'C'Uen apon 
Bu layıha ı e mena ıı urnumıyeye . . . . Ankara, 18 (T I f l ) _ s·· ::retilc fanliyet ilcriletilmiştir. Bunları :elilik-esi Sovyet Rusya için böyle bir 

hadim müesseselerle hususi idare, be- sa hareketlen sırasında elektrık Jslıh- . e e on a ~mer 'J'fümek içın müşahitler hiç bir müskü hare'I..-ete kolay kolay IDıkBn vennezse 
··Ih k kl" ı bank eeımayesıne evvelce 42 mılyon ~ • ledivelcr hastane mektep ve buna ben- sal eden zatu are e na ıye vasıta arı r .1.. l . lfrta uğraına)acaklardır. de, bazı ahvalde hadiselerin inkişafı 

zer ·te isİerde ve nüfusu 10 bine kadar da bu resimden istisna olunmuşlardır. ıra.( ave 7 .. ~?mulştu. .B~ ıSermay~ . .ı1: Tiirklerin eniliki sebeplerini kav :amak mümkün olma-
---------·• verı en sa a ıyet ere Jstınaden gırışı- dığı için, her ilıtinu:.li, berveçhi pe§in 

1. zmı·rde Sekı· zı· ncı· cdv.ardın ıen taahhütler tamamen karşılanmış· ı - Türklerin elindeki emlak biiyük hesaba katmak lBznn gelir. İşte bütün 
ı:. tır. Ancak teşkil edilen ı:ıeker fabrika- bir sür'atle, bilhassa Halepli .Arap ve 

• • Hır istiyanların ~ geçmektedir. Bu- kor..ku, şimdilik bundan ileri geliyor. ihracat işleri atıratl laTı anonim şirlcetine Süme-r bankın nun için Suriyenin hıç bir mıntakasın- * 
7 milyon :1:m hin qiradan ibaret olan aa 'tatbik ooılmıyen kanunlar ve zecrıı Şimal ve Cenup Amerikasını ideal 

b 1_ K I h'issesinden bir kıf:mt temin edilebil- usuller tatbik edilmektedir. bir ülke haline koymak için Br~zilya-
sa ı" ra a . t" K 1 .. d k . . s·· d ı 'h 
te l etb er bank sermayesine yeniaen 3,5 milyon Breztlra Sulh konferansı, bütün 

Vali Anka:ıadaki temasları Amerik 
neticesini anlatıyor 1 milyon kı•f ·ı mış ır. a anını o eme 1cın umer Köylünün acıklı hali 1 a açı an SU1 

-- 'lira eklenmesi z.arureti hasıl olmuş ve 1926 da buğdayın kilosu 20 .kur.aşa Konferansı nevileri gibi bir 
İzmir, 18 (Hususi) - Bir müddet- A.) - Gazetelere be .hükumet hu hususta 'l?ledise bir laviha satııdığı zaman taı,bedilen aşar vergisi konferans <:ılmak-

.en beri Ankarada bulunan İzmir VJli- yanatia bu E?§hur muharrir Las v . t' ~ 1 sene sonra buğday kilosunun 4 ku- tan öteye geçemedi. Roosevelt'ten ev-
fi Fazlı Güleç İzmire dünm~ ve mu- ker, Ame an ~ enclikası na."llllla eski I ermış ır. .ruşa düşmesine rağmen 1936 ya kadar ?el Hoover de ilk defa Reisicumhur se-
harririmize temasları bakkmda şu be- Kral Ed\ .. ile t lefonda görüştüğünü f, I ayni vergi alınmaktadır. Öyle .iZ:lman ol çildiği zaman bir harp gemisine lbine-rak hükfıme'ti ·Ankarada ı. , ,__ da Yanatta bulunmuştur: :ve hatırıtı zrrınsı için kendisine bir ft nıuştur ~ ge~ı vari ttan tohumluk r.ek bundan evvelki konferansa giunı15-

- İhracat m 1 .,,rım1zm :d ş piyas 1ar milyon dolar te i ettiğini söylem:§- sefaret binası yaphrıy.or dahi ayırmak imkanını bulanııyan köy ti. Şimdi okluğu gibi pek parlak sulh 
da konmmasım temin için icap edc>n tir. Ankara, 18 Cf clefonk) -hak hü· li.ı üstelik bor:cederek bu vergiyi öde- fikirleri teati edildi. Birleşik Amerika, 
tedbirl ""r alır.mıştır. İzmir turizm Le; ne Roma, 18 (A.A.) - Cenovadan Po- :ı_ r- k miştir. dig~ er devletleri tatmin etmek için bir ıx:U:!ı~ >:s-an ayada hükumetimizin 
'ie b. ~ _, c-hı.:rnmiyet v:erccelı.-tir. Hukü olo di Roma -gazetesine haber werildi- 'Borçluların sayısı çok fedakarlıklara kat'landı. Bu arada 

· " ıverdiği ar.sa rüzerine yeni bir seforetha-
rnct Iı.ımir ıfm a ile yakındo;.n alakadar 1 ğine göre İngiliz Madam Elly Prn~gle'e ,.. .Sancagınw ,,..... """>ı.ı:rln nıın•-·k"'"l o:ıan 1biT ıde .. kmnik hadise. oldu: Roosevelt nu 
l · B ne ıbinası fo~a 'CdeceKtir. Sefarethane ~ ~~~ ı.cı ...,, o arak yeni direktifler '\ eımiştir. ~n ait olan Verona yatı Cannes'den Ccııo- I Anıuk ovasında bu:

0
ITTiu 1..,ı...~~ bır sur~- tu'!k soyle11. !lren

1 
, b_ır ses~ cKahr~lsun 

d b -"- ·· ·· ·· deki 1 -~·-d l binası 25 bin noiliz lirasına mal ola- ~ c~ - -an a,.,c;,,..a onumuz yı Zw.ıLUı n . z- vaya gelmiştir. adam Sim.pson ile ""O e 'borçlu olmıyan tek köylü v:e çifiiik empe:r:yalızm.• dıye lbağıniı. Bagıran 
nıirdc yeni orta mektep açılacaktır. T .- Dük dü Vindsorun bulundukları bu caktır. sahfui halmamı.ştır. adamı yakala~ılar, ~u, A:1ant1n .~:isi-
ıtnirde sıtma mücadele tec.'"kilutı da ku- yat elli giin ikadar Cenovada kaldık- Gayrı müsavı nisbetler dalıilinde te cum~uru~~n oz ıevli dı bı:_ ~munısttl 
l1ı1acaktrr. tan sonra Amerikaya hareket edecek- Atica elçimiz Yunan füye edilen vergiler yüzünden banka ve ibır mu<ı.det evvel komunıst propa-

tir. E ~ı • 1 Ce • ti• • f h ... lara borçlu Türltle.rin mikda w _ gandası yaptığı için Brezi'lyadan !ko-

Üç Vekil 
İzmire gidiyor 

lzmir, 18 (Hususi) - Ankaradan 
ielen lbaberlere göre Nafia ve Zira.ıt 
Ve.killeri refakatlerinde Ege meb·usla

,tile ziraat miıt.Chassısları old.u,ğu lıal
de yakında lzmire geleceklerdir .. Ge
diz ve Mendereste yapılacak .tesisat hak 
kında tetk:ikatta bulunacaklardır. 

Bundan baş'ka Menemen civarımla 
ela baraj yapılacak, Bakırçay yatc:.ğı 
tecuzıeneoek tir. 

iktısad Vekili Celal Bayarm da ik
baadi tedciklerde ıbulunmak üzere Jz
tnire gelmesi muhtemeldir. 

~uıp er mıye nın a rı maktadır. rı çogaı ~~ştu. I~aa~afih ha~is~in umumi 

Türk - lngiltz Azası oldu Sade Kilis bankasına borçlu olan 68 mu7.akerat U1Jennde hıç bır tesır '\'e 

Ki • y• • Atina as (HUBusi~ - 'f.ü~kiyc c] • .kiJidü: .. Sancakta .sıhhl teşk~t 'tr.ürk ehemmıye~i olamaroı. Nitekim olmadı 
. erıng 0 iSi çisi Ruşen Eşrefin Ramassos edipler kesafl'ti .aleyhlne .olarak tanzim edil- da. Fa'kat ışler tavsayıp ta konu~mala· · 

Londra, 18 (A.A.} - Lordlar ikamn- cemiYeti fa.'hri :izalığına ~abu ii üzeri- .mi§tir. nn bara:etı azalınca altta~ alta. birla; 
Tası, 'Türkiye ile yeni bir k1erıng ofısi ne dün ııcemiy-CSt merkezinde samimi Bilhassa Amuk mıntakasuıda sıtma kım aksı cereyanlar b~şgosterdı. Bl{ 
ihaasma dair ~ıa:ı emirnameyi tasvip bir meıasim yapılmış, elçrye dip1oması mücadelesi .sureti mahsusada ihmal 0 • arada, Avr~pa işlerile alakadar olma-~ 
ettikten sonra ıçtımalarmı 26 Kanunu .1 ·at· ın •. ı-tle . luıunuştur. mak vaadınde bulunan mern1ekctler-

verı mıy rr. •ou 'munaseoe cernıyct d ş·u · H b . • ~ w 
sani) e talik etmiştir. . . R E f d t kl Her şeye rağmen en ı nın, a ~ ılnaK1nı ianıdı.gı sa-

reısı ve uşen şre os ane nutu .ar · · ı d ı'ktı E .-
···'l ~ l d" Halep, 18 {Hususi} _ Sancagınw Su- yıa arı mey ana ç . vvel~ de ışa· Cazibe ölçü ıaleli 

Kandilli ıasathanesi müdürü Fatin 
Almanyada ynptığı tefkik seyahatin -
den dönmüştür. Bay Fatin •rasathanede 
eksik olan bır cazibe -ölçü aleti de getir
miştir. Bu alet bilhassa maden arama 
iş1erinde pek fazla ~e yarama'ktadır. 

so.r emı" er ır. t tm"<tt" . De l t · .. ı · de ·· ·1 :iyenin bir ~ası ..old~u ileri si\r- re e ı~ un. v e ı~erın , soz ı e 

Rami tarlalarında 
bulunan ceset 

ıınek ıısteyenlerin müracaatları bütün fiil arasındaki mesafe ziyadesile nis· 
Sancak .mıntakasında gülünç hulun _ ~tsiz ve en iyi n~tli olarak ~ö~lenen 
maktadır. Tüıklere muhalü olanlar da soz1er, ımuba1klkak :kı, karşıdakıru atlat
bilirler ki Sancaktaki mühim coğrafya maya matuf, mabaı~tli bir manevr..a
.i.siıuler.i ;tüıkçedir Koz'uca Gümüw _ dan ibaret - Selim Ragı,p 

~ R~mide tarlalar .içind: b~~~~ıclan al- 1nr, SakailJ,, Topboğazı, Ç~taltepe, ~e 
dıgı llır yaranın 'tesırıne ol~ugu an1a~ı- miyapan, :Oüztepe, Acar-köy ve -saire... Yuna.nisfanda 

Ankara tiyatro mektebi Hukuk talebasiwin temennisi ian ceseaın hü~•yeti tes'bıt cdrtmiştir. Gene .snncakta yaşayan \Ve en ifaz a Bir komünist hareketi 
Ankara .. ~g (Tdcf-0nlaj _Anka- Hukuk fakülfesinde 4 yıllık Tejimin Bu adam 25 yaşında Kenan isminde ıüfusu ilitiva ed aileler hep Türlc-

t ttatbiki <dofayısile !fakülte ıikincı sınıf birisidir. Ramiye bayramın 'ikinci .gü- ür. Mesela Antak~·ada Şemsettinler. Megdana. çıh.arıldı 
ıa tiyatro mekte~inc yeniden 25 tale- talebesinin Maar.i.f Vekfıleti nezdinde nu İstanbuldan gittiği an~aşıqmı~tır. Ialefnğa zaıleler. Cıvele.k zadeler, Fes: Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı biJ 

e alınacakıtır. e'k.tepte :todrisata de- yaptı.klan !temeımi müsait !bir ekilde . . . rci zadeler, ilfıh._ airdyor: Yunattistanda bir ihtiliilci ko· 
°"arn edllme'kıted!:r. ka.. ........ •anmıştır ,7:-k ,k ted . t -d·· Kıenamn !bır cmayete anı kurfban gıt- _ _ 

Erlu~rol abidesi 
Abdülhamit amanında Japonyaya 

~apı ~ ziyaret ~rı avdet ederken batan 
l()r~ugrol gemısi .şehitleri iÇn Kişu -
d ~nna .adasın& hükiımetimiz taraf :n
t <ın bir ab:de fasa.sına ibaşlanılmışta.r. 
bcnıeıatma merasimi yapıldığı giın ada 
~ alkı ellerinde Tiirk ve Ja,pon bayrak-
a:ı olduğu halde merasime ıştirak et-

•• "'-r"' •• ~~. St; nsa mu u- .w , • • .; • _ M..şalıitler i~·eti 
ru An.kar.aya donunce bu .temenni bir iigı, Oksa hır kaza ncL cesınde 1;11 ıo1 ,...__ 18 ( -A .. . 

_ . . "-"ll.Wevr-e, n.A. ~- :Sugun rsken-
karara baglanacaktır. cl ..,~ıldır. Ceset derun Sancagw ına ctı"de"e" .ı .• 

Aftı mevcudumuz 
ka1d ...... ......._.......... 'illahki.k ·· j b .. , .. ıo~an .muşa -

m~a ı~:~ . d 8Ub;~ ~ :ı- Uütlenin iayini "karar1asaea'ktır. iNo~veç 
k mm~ muavm IGrm en ey e en m~Iekten bir dipl~mat. Holla~da-

Cumhrıriy.et Merkez 4:ıarikasınm oyn~uş ur:. . dan eski b1r müstemleke ida1 ecisı ve 
ıneşrettiği bir ijstatistiğe göre a'l:tm me~t- ~ır kadın aısedı 4-_lıa 1bulundu 1sv·çreden ir u.abıtin namzet gostcııil-
oudum.uz 4 :senede -.iki ınrisli fazlaluş - Dun Balalta ıskclc cn:annda den:Z- unesi istenmiştir. Milleiler Cemiyetine 
mışt.ır. Bugün .dahilde v.e harjç.te ımeY- .den bir ikadm cesedi daha çıkarılmı~ mensu,P bir'.kaç memwla !nrlikte h~· e
cut aLt.ınla.rımızın yeki.mu 32 miJ,b'.On tır. B.ı cescdm lıüviyeti tezbit edileme- tin Noclden rvel Sanca,ğa hareket ~de 
lira kıymetindedir. miştir. ce-· sanırma'ktadır . 

mfüıist ihal'e'ketine mü't.eallik olarak iteş 
'fedılen =.heyecan Yenci vesı1rnlar ço'K-· 
tan beri bir sunrnstin hazırlanma'kt:.t ol 
duğunu ,göstermi~ir. Bu elr.rakta takri
ben .bin kişinin ismi geçmektedir. Hii
kiımet bunlardan başlıcalarını t.evı::·t 

etmiştir. Ve pek yakında bu vesikaları'· 
tafsilfıtı.iyle ıne redere'k Yunan ve ya• 
'hancı <efkarı umumıyelerini aydınlata 
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Güzel San'atlar 
Akademisindeki 

ıslahat 

f~ş _____ a_ı_··a ___ B_A_B,_B_B_L_B_B_i ___ l 1 

Istanbul iş bürosu dünden 
itibaren işe başladı 

iş kanununun tatbikından mütevellit vecibelerden 
kurtulmak maksadile bazı fabrikaların aldıklan 

Profesörler mektepte 
ikamet etmiyecek, her ~aziyetlerle alakadar olunacak 

f l 
profesör için bir atölye 

stanbu iş bürosu dünden itibaren nayi mıntakalarıru::la kanunun hükümı-
faaliyete geçmiı;ıtir. Bu münasebetle lerine göre kurulacak teşekküller üze- yapbnlacak 
baş müfettiş Haluk, müfettiş ve me- rinde hazırlık yapılacak, fabrika ida • c·· l S , l . . 
murları dün saat 14 de Ticaret Odası l ·1 t - -1~1 k ah. ·· uzıe an at ar AkademiSı resım re en e emas euuece , n ıye mu- b . . . . . 
konferans salonunda toplayarak kendi- dürleri, ·kaymakamlar ve valilerle ka· şuı esı ıçın kend~ile temaslar yapılan 
!erine vazifeleri hakkında izahat ver- 'k M. Leopold Lvey şehrimize gelmiş 

nun tatıbı atında alacakları roller hak- Ak d ·d ki k·kı · ba 1 
miştir. kında görüşmeler yapılacaktır. ve a emı e tet ı erme ş a-

lstanbul iş bürnsu kadrosu Basmü- , mı~ır. 
fettiş HalUk, müfettiş Niyazi ve 'Mü- İş kanununun tatbikine geçilme- Akademideki :ıslah.at esnasında her 
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Bugün SAKARYA (Eski Elhamra) Sinemasında 

Eşine rastgelinemiyen bir eser ... 
Zevkine doyulmıyan bir neş'e ... 

Yüksekliğine yetişilemiyen bir fazilet . ,. 

DONANMA GELiYOR 
Gençlik ... Ateş ... Aşk ... Hayat... ve Zevk dolu 

Lewls 8tone • Ruby Keeler • Dlck Powell 
lHlveten : 1 - Büyük Millet Meclisinin açılma töreni ve Ulu Önder 
Atatflrk'ün irad buyurduklan son nutuk. 2 - Ankarada Cumlıuriy< t 

Bayramında yapılan muazzam resmi geçit 
Yarın saat 11 de tenzilAUı matine. 

,; Vasi s:on~, ~er~b~ak!rnınd:!!~~e?1!~!?1!!ıemadiyeıı l 
dolup boşaltan mevsimin hakiki Paris filmi 

GÜNÜN ADAMI 
emsalsiz şaheserini yaratan 

MAURICE CHEVALİER 
ve ELVİRE POPESCO 

takdir ve alkış tuf anlarile karşılan maktadırlar. 
fidle üç memurdan yani altı lcisilik bir den evvel kanunun vecibelerinden şeyden evvel devam tarzının değişti-

Son gUnlerinden istifade ediniz 1 kadrodan ibarettlr. ' kurtulmak için bazı fabrikaların aıne· rilmesi düşünülmektedir. Bu.günkü şe- ~----~ 
Büro ilk iş olarak, yeni iş kanunu lelerini işten çıkarmak, yevmiyelerini k~l~e .mimari ş~si~de bütün dersler 

tatbik mevkiine konuluncaya kadar azaltmak suretile yaptıkları hareketle- bırıncı sınıfa yukletıbniştir. Diğer i
kanunun tatbikatına ait hazırlıklarla ·t k h 1 ·k" I d k.k kinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda 

Emıalıiz atlet allan adam lii.kabile anılan BUSTER CRABE'm harikulade maceralarını 

taıvir eden ve görülmemiş bir muvaHakiyetle 

re aı vu u u an şı ayet er e tet ı . d ld 
meşgul olacaktır. Fabrikalarda ve sa- edilecekliir. ' ı.se ersler az o uğu gibi devam za-• ---=-=-------... ..-.---------- manları da muayyen değildir. 

SÜMER SİNEMASINDA 
tekmili bir defada gösterilmekte olan 

BAY MEÇHUL DÜNYALARDA TEKiN iplik idhali işi Santralla idare Birin~i sımftaki derslerden bir kıSr 
mı 2 • 3 ve 4 üncü sınıflara mütesavi-

Sana yİ Birliği afyon inhisan edilen saatlar ye~ ~aksim edilecek ve her sınıf tale- I filmini gidip görünüz. 
besının muntazaman devamı mecburi ~--••• 

nam ve hesabına Birlik ta Ak "d . kılınacaktır. · 

( Flash Gordon ) 
JURNALDE : Eaki ve yeni İngiltere kralları : Akşam 

modası ve saire. Searuılar : 2 112, 5 ve 

FOX 

8 112 da 

rafından yapılmasını istiyor ay 1 aresı Almanyadan Diğer taraftan bütün subelerde de 
8 elektrikli saat getirtti tedrisatın muntazaman ;apılabil'mesi 

fstanbul Sanayi Birliğinde dün bir için bazı noktalarda esaslı tetkikler ya-
toplantı yapılmıştır. Toplantıda lktı- Akay idaresi tarafından yeni Ka- pılrnaktadır. 
ıat Vekaleti teftiş hey' eti reisi Hüsnü dıköy iskelesine konmak üzere Alman- Heykeltraş şuıbesi için de M. Belling 
Yaman, İş Bürosu Baş müfettişi Ha- yaya sipariş edilen sek.iz elektrik saati şehrimize gelmiştir. 
lUk., Sanayii Birliği umumi katibi Ha- getirilerek yerlerine asılmıştır. Akademide kısım şeflerinin ikame-
lid ve Sanayı· Birligw ı' memurları hazır B tine tahsı·s ediJen daı·r l ktebe '}"' u saatlerden üçü iskelenin köprü e er me ' ı a-
bulunmuş, muhtelif ısanayi m~elele- . . . . ve edilecek, mektepte ikamet menedi-
.J:} L ·ıh . l'k .dh 

1
. . . . ..... 

1 
tarafındakı cophesıne, ıkısi içeriye, di- l k . 

ı:ı e .oı assa ıp ı ı a ı ışı goruşu - w . . . . . ece tır .. 
müştür. ger ıkısı Akay bınasına ve hıri de işlet- Her mualJim ve profesör için ayrı-

Sanayi Birliği, uyuşturucu madde- meye konmuştur. ca birer atölye inşa ettirilecektir. 

ter inhisar idaresi tarafından idhal e- İşletmede bulunan saat nazım va· 
di.lecek pamuk ipliğinin memleket da- ziyettedir. Bu saat durunca diğer saat
hilinde bugünkünden daha yükseğine ler de beraberce durmaktadır. 
~atılacağını tesbit etmiş ve bunun üze-
rine İktısad Vekaletine yeni bir teklif- Bu suretle bu sekiz saat arasında 
te bulunmuştur. tam hir müvazene temin edilmiştir. 

-.. ......................................................... . 
Bu tekliPinde Sanayi Birliği., iplik . . , . 

idhal
. . -1'J l . h. tı teftış hey etı reisi Hüsnü Yaman dün 
mm uyuşturucu mawıe er m ıısa- T 

Bir adam evinde ölü bulundu 
Bakırköyde oturan ve çimento falr 

rikasında amelel'ik yapan İsmail evin
de ölü olarak bulunmuş, belediye dok
toru ölümü şüpheli gördüğünden ce
naze dün geç vakit Morg' a kaldırıl

mıştır. 

BugUn ve yarın 
Matine saat 16 da, suvnre saat 20.15 te 

Pr. ZAT i SUNGUR 
veda müsamereıi münaııebetile harikulade bir program. fiatlarda büyük 

tenzilat, ve programa ilaveten GÜSTAV FRÔHLİH'in 

ÇAPKIN M~LAZIM 
filmi göaterileeelctir, 

FERAH &INE ·MADA 

.------------·-· -- --

RADYO 
Bugünkü Program 

İSTANBUL 
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Öfle neşriyatı : 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plft.kla hafif müzik. 13.25: Muhte
lit pUl.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

ANKARA 
Futbol maçları filmi 

Buglln Pı:ograma iHlve olarak 

iPEJl ve 

MELEK 
hesa.b S 

icaret Odasında ve Tfukofisde uzun 
rı nam ve ına anayi Birliği ta-
rafından yapılmasını istemektedir. müddet meşgul olmuştur. Hüsnü Ya-

Esas itibari.le bu tekili muvafık gö- man Ticaret Odalarının yerine kuru
rüldüğünden Vekile arzedilecektir. lacak lktJAt odaları hakkında da tet
Toplantıda bulunan teftiş hey'eti reisi kikat yapmaktadır. Ayrıca yumurta ve 
Hüsnü Yamana da teklifin metni an- fındık kontrolü işleri etrafında da Q. 

.... _ ···--· • ............. -:; 18,30: Pltı.kla dans musikisi. 19,30: Şehir 

tiyatrosu komedi kısmı tarafından bir temsil. 

sinemalarında gösteriliyor. Ankara 
stadının açılma töreni 

Fenerb•hçe • AnkaregUcU 
Galatasaray ve Altınordu 

!atılmıştır. fis müdür.i-yetinden izahat almıştır. 

Hüsnü Yaman'ın Tetkiklen° H üsnü Yaman bu akşam Ankaraya 
lstanıbulda ıbulunan lktısat Vekale- dönecektiır. 

KDçDk Haberler 
Mektep Yavrularına Yardım Ticaret Odası Sanayi Şubesi 

Çocuk Esirgeme Kurumu hey'eti merke- Ticaret Odası Sanayi şubesi reisliğini 

ziyesi toplanarak mektep yavrularına yapı- bundan sonra umumi kA.tlp Cevad Nizami ı
lan yardım sahasını genişletmek için alına- dare edecektlr. Bu şube şiındiye kadar nMl 
cak tedbirleri görüşmüşlerdir. olamadığından ısı~ edilecektir. • 

Şehir Plim Esasen İktısad odalarının faaliyete geç-
Şehlrcllik mütehassısı M. Prost şehrin mesinden sonra da bu büro 14ğvedllecekt1r. 

müstakbel pl!nı için hazırladığı projenin Portakal Satıştan Arttı 

ilk ve esas kısmını tesblt etmiştir. Mütehassıs Portakal fiyatları talebin çok olWJU yü-

bugünlerde Ankaraya gidecektir. zünden yeniden yükselmlştir. Bu portakalları 
Muallimlerin Kıdem Zamlan Almanlar almakatır. Sovyet Rusya ftrmala 

Maaşlan 55 llra olan llk tedrisat mual- rından blri de portakal almak üzere Türko 
Umlerlnln kıdem zamlarının verilmesi emrl tise müracaat teınlştir. 
üzerine istanbuldak1 muallimlerden kıdem Şirketlerin Teftişi 

zammı görenlerin kaffesi zamlarını almış

lardır. 

İktısat Vekii.letı müfettişleri mart ayında 
başlayacak şirketlerin hesaplarını teftiş için 

Daha evvelkl yıllarda. zam görenlerin ma- şlmdiden tetkikata başlamışlardır. 
aş farklarının verıımest için bazı tedbirler .......................................... - .............. -

düşünülmektedir. T AKVIM 
Şark Demiryolları Hattı 

Şark Demlryollarmın blr kaç gün zarfın tinci KANUN 
da resmen tesellüm muamelesine başlanı- 1-----;------:------I 

lacaktır. Rumt ıene 
1863 -1 el Ka.nun Reemt sene 

Arabt Hne 
tSM -Kasım 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler sun -
lardır: • 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: 
(Ali Rıza). Bakı~öyünde: (İste -
pan). BeY.azıtta: (Asador Vahram). 
Eminönünde: (Beşir Kemal, Ce • 
vat). Fenerde: (Hüsameddin). Ka
ragümrükıte: (Kemal). Küçükpa -
zarda: (Nroati). Sa.m.atyada: (Ero -
fiılos). Şehremininde: (A. Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Üniversite). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hlüseyin Hüsnü). Has -
köyde: (Nisim Aseo). Kasırnpaşa -
da: (Müe~t). Merkez nahiyede: 
(Del'l!A Suda, Kinyoli). Şişlide: 
(Nargiledyan). 'Thksimde: (Li -
monciyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaki • 
ler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Muvakkithane -
de: (Saadet). Kadıköy Söğütlüçeş -
mede: (Huliisi Osman). Üsküdar 
İmrahorıda: (İmrahor). .. ........................................ ·-····· 
Cildiye ve zübreviye mntahassısı 

Dr. ÇIPRUT 
Beyotlu, RUI 1efarethaııdi ııruında Posta 
90katı Meymenet aparbmaııı. Telefon: -tSSS3 

20: Türk musiki heyeti. 20,30 Münür Nurettin 
ve arkadaşları ta.rafından Türk musiktsl ve 
halk şarkıları. 21: <Saat ayarı) Orkestra. 
22 : Ajans ve borsa haberleri. 22,30 Plakla 

sololar. 
BUKREŞ 

16.15: Askeri bando. 17.10: Hafif orkes
tra. 21: Dans fakültesi. 21.45: Haberler. 24: 

Caz havaları. 
BUDAPEŞTE 

17: Kral müzik akademlsinden nakil. 
18.55: Çigan orkestrası. 22.41: Çigan orkes
trası. 24.05: Haberler. 

PRAG 

16.45: Tiyatro. 17.55 Almanyadan nakil. 
18.45: Haberler. 19.15: Dans muslldsi. 20.30: 

Bra.ttslav'dan nakil. 22.15: Plak neşriyatı. 
VARŞOVA 

18.15: Orkestra konseri. 17: Viyolon hava
lan, şarkılar. 19.30: Orkestra. 21: Dans mu
sikisi. 22.30: Şuman'dan parçalar. 24: Dans 

pla.kları. 

VİYANA 

16.50: Plrut neşriyatı. 18.35: Halk şarkıla-
n. 19.40: Viyana senfoni orkestrası. 22.20: 

klnplerimizin maçları 

------···----· ... ,..., 
hlıln&uı Btlld ıtıni 

$ehir1Yya1rosu 

ıııııııııııım 

111...111 

111111111 

Şehir 'fiyatrosu 
Tepe başı 

dram kısmında 
19-12-36 saat 20.30 d• 

BABA 

Fransız tiyatro~ll 
Operet kısıııında 

gündüz saat 14 de 
Çocuk tiyatrosu 

FATMACIK 
akşam saat 20.30 dl( 

ve M E C NUH 
~"1.a91111 1 1 Ni:ll, ____ ......................... ~·""'1 

LKYLl 

Taksimde - Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
Matine 16 da 

ZOZO DALMAS 
ve TOMAKOSLA 

ENAYiLER 
_. ... _ .............. ..,. •• 11! .................. 1 ·---·- . 1 .~ 

Yarın k 1 p r o r ram 18.30: Pllkla dans musiktsL 19.30: Konfe" 
20 Birincikanun 1936 rans: Suat Derviş tarafından. 20.00: BelJll" 

Caz havalan. 

İSTANBUL ve arkadaşları tarafından Türk musiklsl '" 
Ölle a91l'i1atı: halk şarkılan. 20.30: Sadi ve arkadaşıarı tt' .. 
12,30: Pl.Wa Türk muslktsl, 12,50: Baft,, rafından Türk muslldsl ve halk şarıuııırı.. 

dls, 13,05: Pllkla. haf11 müzik. 13.25: Muh- 21.00: (Saat ayarı) orkestra. o· 
tellf pllk nqrlyatı. 22.00: Ajans ve borsa baberlerL 22.S ' 

Akşam Neşriyatı: Pllkla sololar. 
Devlet Demtryollan idaresi bu yeni hatta 

çalışacak memurların kadrolarını tesblt et
mekle meşguldür. 

Devlet Demtryollan tarafından Almanya
ya sipariş edilen lokomotifler şehrimlze gel

6 1936 

CUMARTESİ 

42 

Fred Astaire - Ginger Rogers 
miştir. Bunlar Şark Demiryollarmda işletlle· 1--::-:--::---.----------1 
cektlr. Şark Demiryollarında işletilmek üze- SABAH ı-htSAK 
re Avrupaya vagonlar da sipariş edilmiştir. 8. D. Şevv4 a} 8. D. 

Gümrüğün Yeni Binası 2 38 1 4 51 
Gümrük dairelerinin Ç1nll1 Rıhtım hanı- 7 21 5 ı~~~~;:-:---::-.---~-+--=:.......L.=33::_ı 

na nakline bu ayın 25 inden itibaren başla- ÖJle !kindi Akşam Yatsı 
nacaktır. Ayın 28 inde bazı daireler bu han- ;:,. V. S. U. ~. D. S. D. 
da faaliyete geçmiş bulunacak, gelecek ayın r:.. 7 28 9 48 12 _ 1 8Q 
2 inde ise tekmil nakil !4leri tamamla~ 
olacaktır. z. 12 10 14 30 16 42 18 21 

Pek 

BUGÜN 

1 PEK 
&lnemaaı•d• 

tıaveten: P ARAMOUNT 

yakında Şehrimize tekrar geliyorlar •••• 

Çölde Bir TDrk Genci 
Türkçe sözlü - Türkçe musikili şaheser 

JURNAL: İngilterenin son krallık bAdiseleri bütnn tafsil!tile gösterilmektedir. 

1 

l 
] 
ı 
] 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Mimar Sinanın 
hala muhafaza 

yaptırdığı kaldırımları 
eden kasaba: lpsala 

Sayfa S 

Bir maliye tahsildan zimmetine 
1 O, o o O lira g e ç i r d i 

Karamanda yakacak buhranı baş gösterdi, halk 
alakadar makamlara baş vuruyor, korucular bir 

örnek elbise giyecekler 

Piyasaya verilen Edirne peynirleri bu kasabada imal edilmekte, münbit meralarında · 
hayvan sürü1eri otlar arasında göze görünmeyecek kadar küçük kalmaktadır • 

İpsalanm umu mi görünüıii 

............................. ._. .... ·--·--·-·--
Sivasta 

• 
pıgango 

bir 
talihlisi 

Sivas (Husuai) - Tayyare piyan
gosunun son ke. 
şidesinde büyük 
ikrami~enin on• 
da biri husu• 
ıt muhasebe oda• 
c111 Hak.kıya .ia~ ' 
bet etmiftir. Hak
kı tam dört bin 
lira alacaktır. Bu 
para Hakkı lçin 
büyük bir ıer • 
vettir. Fakat o bu Sivas husust mu • 
serveti bankada hasebe odacuı 
tenmiye edeceği • Hakkı 
nl, ifinden ayrılnuyacağını söylemek-
te : 

b' lpsala (Hususi) - 16000 nüfuslu 1 rehildiii kadar uzanan çayırlıklar hu
I ır kasabadır. 23 parça köyü, lbriktepo sule aetirir. Bu çayırlarda beslenen a-

8lllinde bir tane nahiyesi vardır. Os- ğırlar, mandalar, koyunlar adeta of.. 
tnanlı Türkleri ilk defa Rumeline geç· ların içerisind~ kaybolmaktadır. Trakt
likieri zaman buraya uğramışlar, ka- yanın müntehasında bulunan bu ka -
jahanın üsttarafında T eketepesi deni- sabanın şimendiferle irtibatı olmadı • 
ttı ınahalle bir de taştan abide dikmiş- ğından nakliyatı müşkulatla yapıl • - Ben zaten bir iiln gelip bana pi· 
erdir. Bu abide hala mevcuttur. O sı- maktadır. yango vuracağın.dan emindim. Yemez, 
~ada taşkın bir halde bulunan Meriç y • k •• •• içmez, di~imden, tırnağımdan arttırır, 
~~lanı yol vermemiş, Dimetuka yolile e D 1 C e 0 Y U bir piyango bileti alırdım. Umudum 
\ ırneye geçmek istemişler, bir sal ) d bop çıkmadı demek.tir. 
dıllrntüşlar ve salı bir ipe bağlamışlar- y o u n a 

r. lpsala kelimesi buradan kalmış, 
•t>nraları bu kasabanın ismine alem ol
ltıuştur. 
b· Burada mimar Sinanın eserlerinden 
ır kervansaray, kasabanın suyunu 

tCtiren eski su kemerleri ve o günden 
alına kaldırımlar vardır. Başlıca 

bıahsulatı hububat, pirinç, fasulya, si
'"tn vesairedir. Bu sene pirinç zer'iya
~"'a çok ehemmiyet verilmiş, sair sene-

le kıyas kabul etmiyecek derecede 
~rinç tar1ası hazırlanmıştır. Avrupa-

tı sulama aletleri getirilmiştir. 
d lpsala mevaşi yetiştirmek hususun
b~. değil T rakyada bütün Türkiyede 
~tınciliği almaktadır. Meriç nehrinin 

E.dirneden başlıyarak denize mün
~ı:> olduğu geniş ova ve mer'alarda 
' 1hülerle gürbüz hesli hayvanat göze 
~rPrnaktadır. Her sene Yunanistana 
dı11Yük mikyasta ihracat yapılmakta -

Yeni doğmuş bir çocuk 
bulundu ve bir adam 
tarafından evlat edinildi 

T anus (Hususi) - Yenice istas -
yonuna 200 metre mesafede Tarausun 
Yenice köyüne giden yol üzerinde 
gece köy bekçileri tarafından ağzına 
bir tülbent içinde lokum verilmiş ya -
nına bir kat yedek çamaşır bırakılmış, 
iki çocuk bataniyesi içerisine sarlımış 
henüz 15 - 20 günlük bir erkek çocu
ğu bulunmuştur. Hadise mahalli hü -
kfımet memurlarına haıber verilmiş ve 
çocuk hükumetçe Y eniceköyünden Ali 
oğlu Kalenderin şefkatH bakımına 
terkedilmiştir. 

Hiç evladı olmamış olan Kalender 
en müşfik bir baba gibi çocuğa bak
makta ve evlatsızlık acısını bu yavru 
{ıe tamamen teselli etmektedir. Yenice 
istasyonu ve köy Hayıdarpaşa - Nusey
bin - Adana - Mersin hatlarının geçtiği 
bir yerdedir. 

Bu yavrucuğun bir yolcu tarafından 
bırakıldığı tahmin edilmektedir. Yav
ru sağ ve sıhhati yerindedir. 

Adapazarı evkaf memurluğu 
Adapazarı (Hususi) - Kazamız 

evkaf memuru lbrahim Kahya oğlu 
Ankarada evkaf genel direktörlüğünde 
evrak tetkik memurluğuna tayin olun

muştur. Yerine henüz kimse gelme -
miştir. 

Sivasta bir ayda sahlan et 
Sivas (Huısusi) - Sivas mezbaha

sında ikinciteşrin ayı içerisinde 1478 
koyun, 2899 keçi, 107 oğlak, 214 sı
ğır ve manda kesilnii~r. 

Hesaba göre Sivasta bir ay zarfında 
satılan et miık<larından nufua bafına 3 
kilo isabet etmdk.tedir. 

Kuaman. kalesi 
Karaman (Husust) - Orta Anado -

!Uda büyü'k tariht badisel~re sahne o
lan Karaman eski devirlerden kalmış 
pek ~ kıymetli eserleri ihtiva et -
mek.ltediT. 

Şehriın Hisar mahallesine giden 
cadde üzerinde bulunan Hatuniye 
medresesi mevcut eserlerin en değer
lisi meyanındadır. Karaman oğulla -
rından Mehmet Karaman tarafından 
yaptırılan bu eser maalesef bugün pek 
harap bir haldedir. 

Bu medresenin ilk ismi Nefise Sul
tan medresesi idi. Bil'ahare halk ara
sında Hatuniye medresesi olarak söy
leıuniş ve öylece kabul edilmiştir. 

Karamanda mevcut diğer tarihi e -
serlerden biri de henüz kimin tarafın
dan inşa ettiril'd.iği tesbit edi1emiyen 
ve A1aeddin KeyOmbatın yaptırdığı 
zannolunan kaledir. 

Meılkür kale girintili ve çıkıntılı o -
lup kutru 18, irtifaı l 5 metredir. İçin
de bir zindan ve biır de kuyu vard\r. 

Bu eserleııden başka tarihi kıymeti 
büyük Karaman kapıları, Gaziler köp
rüsü, Kız'lar türbesi, Yeraltı yolları ve 
Aktekke adlarile anılan daha bir çok 
eserler de vardır. 

Odun buhranı 
Son günlerde Karamanda büyük bir 

odU!l'l buhranı göze çarpmaktadır. Ge
çen yıl 20-25 kuruşa alınan odunun 
yü'kü bu yıl 60-70 kuruşa kadar yük -
selmiştir. 

Karaman halkı bu buhranın gideril-

mesi için icap eden h'er makama ba\ 
vurmağa karar vermiş;tir. 
Diğer taraftan bir haftadanberi sü • 

rek'li olarak devam etmekte olan yağ· 
murlar şehri adeta bi'r göl haline ge • 
tinniş, sular ev'lere kadar yükselmiş • 
tir. Yağımurla beraber başlıyan fırtı -
na da hay'lıca hasarı mucip olmuştur. 

Bir tahsildarın zimmeti 
Afadağ mmtakası maliye tahsil.darı 

Saffet tahsil ettiği paralardan bir kıs
mını zimmetine geçirmekten suçlu o -
larak tev~if edilmiştir. Saffetin zim -
metine geçirdiği para m'iktannın 1 O 
bin lira kadar olduğu söylenmektedir. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 
Karamanda köy koruculan yeknesak 

giyinecekler 
Köy korucularının ayni renk ve a·y

ni biçim elbise giymeleri takarrür et
miştir. Bu işin tıemini maksadile köy 
bütçıelerinden tahsisat ayrılmıştır. 

Adapazarmda iki kaçakçı 
yakalandı 

Adapazarı (Hususi) - Hendeğin 
Kalayık köyünden Mustafa ve Akya
zılı Hüseyin namlarında iki kişi Hen
dekten getirdikleri üç yük kaçak tü • 
tünü Adapazar köylerinde satarlarken 
cürmümeşhut halinde yakalanmışlar 
ve adliyeye verilmişlerdir. 

Edirnede kar 
Edirne (Hususi) - Burada şiddetli 

soğuklar hüküm sürmektedir. Bayram 
da yağan kar 73 - 80 .santim irtifa yap
mıştır. 

Antalya parti üyeleri 
Antalya (Hususi) -· Parti yonku· 

rul üyeliklerine Ali Asım Barut, En • 
ver, Münir, Halit, Hasan Fehmi, Kad
ri, Melflmet seçilmişlerdi.r. Yedek üye 
Tiklere de lbrahim, Ahmet, Murat, Zo
k.i, Mehmet, lsmail seçilmi~lerdir. Sakarya köprüsü inşaatı 

r. Hayvan cinsinin islahı için hüku
;ctçe boğalar getirilmiştir. Kasaba ci
~iltında müteaddit mandıralar vardır. 
k ~ tnandıra1arda manda, inek sütle -
trıttnden makineler vasitasile külliyetli 
~kdarda kremalar yapılmakta, lstan
d· la sevkedilmektedir. Edirne peyniri 
b1l-'e piyasada şöhret alan peynirler 
tıı~~ada yapılmaktadır. Köylerde de 
~ llteaddit mandıralar vardır. Bu man
'ttalarda kaşar peyniri yapılmakta, Adapazarı (Hususi) - Adapazarı
~ l\c~t külli mikdarda Edirne kaşarı Bolu şosesi üzerindeki Sakarya köp
~ lllıle piyasaya arzolunmaktadır. rüsü beton olarak inşa edilmektedir. 
~ aa.rif vaziyeti iyidir. Kasabada tam Köprünün inşası sür'atle .ilerlemekte 
~!kılat1ı bir mektep, :köylerde de yir- inşaat suyun üstüne çıktığı için nehrin 
~}''..mütecaviz mektep vardır. Harala yağmurlar dolayııaile yükselmesinden 
~Unde eskiden kalına bir kale hara- faaliyet durmamaktadır. Köprünün ü
l~.' Vardır. Mıntaka malaryalıdır. Me- çüncü gözü de son günlerde ikmal edil

Nazilli muallimleri bir arada 
1 Hadiseler 
Karşısınd 

~rafına taşan suları geniş göz gö- miştir. 

' ......._ Şu modanın ne garip cilveıeri 
1' liasan Bey7 

... Avırupada kadınlar giydikleri a
"aip şapkaları beğenmez olmuşlar. 

. 
Nazilli (Hususi) - Beş eylül oku-

lunda öğretmenler bir toplantı yap -
mışlardır. 

Toplantıda bütün Nazilti og-

retmenlerİ hazır bulunmuşlardır. İlk 
öğretim e.9pCktri Hüsamettin Üzener 
bölge öğretmenlerine (UlU8al ve sos-

. . . Şimdi ~ külah şeklinde şap
kalar giyrneğe başlamışlar. Artıl<. bu 
kadarı da gülünç değil mi? 

yal eğitim ve öğretim) konuları üze -

rinde bir konferans vermiştir. Bu ted
rie yılında takip edilen yeni ergitim 

ve öğretim usulleri üzerinde faydalı 

konuşmalar yapılnuştır. Bu vesile ile 

de Nazilli muallimlerinin toplu şekil.. 
de fotoğrafları çekilmiştir. 

Hasan Bey - Bu işte yanlışlık 

var dostum. Külah şekline giren er
kelk ~apkaları olacak. Kadınlar külah 
giymez1er. 

Mevsim:n lfıgatından 
Kürk - E11ke'.klerin başlarının 

kadınların da sırtlarının belasıdır. 
Kürkçü dü~anı - Karının, dö · 

nüp dolaşıp gideceği yer. 
Küıık modası - Her kış kadınlara 

fıriz olan sari bir hastalık 
KüTklü - Tutul:duğu hastalığı 

etrafındakj kadınlara da sirayet et
tirece'k olan ckülik modası• hastası 

Kürk yaka - cKürk modası .) has· 
talığını yakaya yapılan bir aşı ile 
giydırmek çaresi. (Bu aşı ile tedavJ 
usulünde ancak yüzde beş müsbet 
netice alınabilir.) 

Kürksüz - Yüzü hiç gülmiyen 
1kadın. 

Kürk almak - Sermayeyi kediye 
yüklemek. top atmak, aç kalmak 
manalarına ge1ir. 
Küııklünün kocası - Paltosuz er· 

kek, demektir. 
Peşin para ile künk almak -

Füc'eten olmek. 
Taksitl~ kürk almak - Uzun u . 

zun can çe'kiştikten sonra ölmek. 
İMSET 
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Fransız gazeteleri nihayet bir 
noktada hakikati görmene başladılar 
Banşsever devletler grupuna dahil olan Ankara ile 
bozuşmakta m~nfaatimiz l ı .tur, diyorlar. O halde 

Sancakta yapılmakta olan tazyikın 

Bir yılan 
hikiyesi! 

Gül yaprakları üzerinde 
yılan şekli görülüyormuş; 
bu, harbin yakın olduğuna 

Kocasının doğduğu tarihi 
uğursuz görüp boşanmak 
isteyen Amerikalı kadın 

önüne neden geçilmiyor ? delalet edermiş 

(Baştarafı 1 \nci sayfada) Bu zat diyor ki: (Baftarah 1 inci sapada) 
lan Fransa dlf itleri bakanlığından a1- «Bu meeele bizi hillhaua alakadar S nki biraz -evvel, bir türlü dinlete-

* ~ .. 
Kadın mahlıemecle 6oıanma 1eb ebini föyle izah etti: «Onunla ev • 
lenirken bana 18 aiuıtoıta doğmuı olduğunu aöylaniıti. Halbuki 

18 değil, 28 afuatoıta doimuf, Joiduğu taTihte yıldulaT aslan 
baTcanır teılıiJ eJiyorlaf'. Ba bir mfioaç İçin çalı aiurauz bir feydir. 

Ben aslan bıırcıınun tuiri altında doğan bir ina«11la 
naal eolenebiliTim?» 

dıkları direktife uyarak iltizam ettikle- etmektedir. Çünkü Türkiyenin kartı- m~ği iddiasının isbat edici delili ıdi 
rini .öylemiftik. Aradan geçen müc:l- ıında zahiren Frana Yardtr. Zahiren bunlar. Zavallının :kimbilir ti ner:d.~ 
det zarfında direlttif değişmi' olacak diyoruz, z:İTa hele doetumuz lngilizle- bulup getirdiği bu yapraklar, kendı_sın~ Nevyork 28 Te.piniaaııi (H~) .-: 
ki Fransız pzeteleri nihayet dıTierini rin doetlan haline seldikten sonra pek yorm~ ~yordu ... v~ ~llı ~ı Bugün Nevyo.rk eflin umumıyes!111 
çözdüler ve bunu da meselenin U!~s- Türklerle bom,mamız iç.in hiç bir • bu mesele yiızunden, çok uzuntu çekı- ~kiye bölen bir boşarvna davasını elin· 
lar kurumunda müz:kere ~evlciınc hep yoktur. Fazla olarak Yakın Şark yordu. thtiyarsız, gö~ler~e ~lakl~n- Iemeğe gittim. 
konulmuş olması munasebctilc yap- ele l tl . L__ L!_!_ • •• 1_ la _1 mı onun masasına mısaiır ettim. İçıaı- şu Amerikahlar hakikaten garip in-

v e erme &arfl, UK11D ıçın a.o y Ol- 1s k dı' ....... -..a- '-- ·· ıracak tılar. cı..· ) . . d den cbir çiçek meraklısı o a ge:e ":' sanlar biz uuı- um gun '8f 
ilk günde .öylcdikleri, Fransız de- ~ıyan nı~ye ~mın en v~e- yordum. Meğer ötekileri bu ıddıaya yeni bir b3dise U. karfdaştığımıa bal-

1 . . Ulmlar Kurumunda teft'ih çıp, daha ZJyade gaile Terccek olan ıt- ı.-:ırı:::ı ...,,,..duran, berikini de bu_ d_e,rec.e de gene karşmııza ç*an garaiplerin egcsının "f k . . -L •• ld w J\:--:r ...,, , ....__... __ kendimizi 
ettiği Fransız görüşünün, tabiatile bir tı a sıstcmıne geçmc,.a. uzere o ugu- üzen mesele, bu çi~ merakı degı..; bır karşısında baynııt ~K:U 
müdafaası tcklindedir. Bu müdafaa muz zaman'larda. feıaket haberi imiş. Ve bu :fel§ket ~a- alamıyoruz. 
bir kaç noktaya haSTCttiri\cbilir: Sonu gelmeyecek bir bvpyı 'Slrtı- berini de i.Şte şu gül yapraklan getir- Gazeteler bir bdtadanheri bu acayip 

- San --Lta Tu-rk unsuru y~de rnıza yüklenmenin ııruı ıcrçekten · ı dava hakkında umn mun tafaillt ve .. 
cnA mıt er. * xiyorlardı. Nihayet IOll durupanm 

kU"kı geçmez. değildir. Halbuki t.kenderun meseleei Bilmem nerede? - daha ltüıçücükten yapılacağı ve kararın wtl\eceli S(lnı" 
_ Sancağın müatak.a bir devlet ha- usule ait kırtasiye muamelelerine ~ babasile birlikte Mekkeye gıöüirüldü- geTdi çattı, e~ ~ ~11 0

)ine ihağı Ulualu Kurumunun kara· ğulıacak oluna bafanıza aelccek olan w .... _ Haa adını takınan bir çt>ban olmasaydı, iı;el1 ~ 
rma aykırwhr. budur. gu lÇUl a-- ~ ... bu .. -ı..-narda ·e- Mah'kane gamjjD 'b]atwhğmı i9tiap • 

F "le k } Va.rIDJll. .uaCl ~.., ,_. ~~-~ Jla 
- Tüdtiy• • ran1& 1 mu ave e- Hukuk bakımından Türkiye Ulus- linde sopesile gezerken iri bi.r yılana debilmek için ~ ~:u~ -

sini, Franaaıwa mandater devlet Mfati- lar Kurumuna girmekle manda rejimi- raatlamıt-· (Kışın yı.laolar gezmez a- vacı madam t* ~ı, kibar-: Hurafelere luan•n biçare kadııı 
le aktetmift:ir. ni ve F ranaanın yapbğı tamamiyeti ma.. rastıaınış işte!?) Hacı ~ban, yı- yet.ey• D>:~ okluğuç=~1A• •lhnna ~~ .... bir insanla hayatımı tı6 

GIJi. landan pek korkarmış. Yan üstüne sal rasında soy.1enİJOl'dU. ... ~ -- uv~ * mülkiye taahhüdünü llDutmu.ftur. d'ı.rmak, yal"ı kaçmak isterken: fakat güzel de delildi. Çok asabi oldu- 111 teşrik eder.im? , 

Sancakta Türk unaurunun yüzde ı-~!ürk aörii.fünün mantıkı 80Du
1
U- _Dur kaçma, diye bir ses işitmiş. ğu halinden anl•tJhyordu. Davuının Reis gülmemeğe çalışarak bu izah', 

1 __ k ~.-l:.!I 90 •w• ist f t''kler1c u.ıar Kurumundan çıkmasa olur. fte Bakmış ki yılan doğrulmuş, Hacı ço- bu derece ali*a uy~~ olmasm- tı dinledikten sonra, bu sefer de a 
ınr ı ucp nı geçtıgı a ı.. 1 

bir aynht daha. bana lif söylüyor: dan mEIIlllun olmadıgı yuzunden bel - damcağız gülerek ayağa 'kalktı. 
sabittir ve bitaraf bir idare altında ya· Ew b ~ • - _ Dur ace1e etme. Ben erenlerden li idi. . _ - Muhterem hakimler, dedi, !!1ii4' • • . . "d ,_. ger u IOD çareye gayouucnın o- ....:;,u;, rd u ,_ k D e-pılacak bir mceleme ile yem en ve ner .. ilm ._ : •• _-ı: • ~ .. •1. Yılan babayım. Sana bir hamim var. Kocası ıse. 5~,o u. zaa.tan en- dei.nin davasını işittiniz. avanın 

. • .. .. .. k" nune geçı ea. ~e11111r1e aıyuı amı ı il 
1 

__. a kadH w , d ndt 
vakit tesbıtı de mumkundur. Kaldı ı .. .. .. almak 1.. d B . .. Onu köy1üne İılaştır. Tedar&Ji davran disine e erı e •~~ yapan ~ -s • ıının neden ibaret oldugunu an.a ı 

k ı ··zc1 .. h. bi gozonune .,....__ar. u ııyuı l ı demi~ lanna bakıyor, o ela onlara işaretler ~yle tuhaf vak'aTarl3 karşılaşarak. r geriye a an yu e onun mu ım r lmil de Türk milliyet aevederi ile A- sın ar. -s· uv;y .. 

kamı da "[üıliyeyi .iltizam eden un- Hacı Çoban, yılamn hüviyetini öğ- veriyordu. cayip kararlar veıımEk mevkiine dür 
F l rap unsuru arasındaki önüne seçilmez: r--·ırıce azıcık duraklamııır: Nıhayet davanı.n mahi~ti anlaşıldı. tiidimüre her halde sizler de ha) ret.! 

IUJ'lardan mürekkeptir. ranaız arın iftibahtır. --:_. Hayır ola, Yılan :&ba! demiş. Yüksek soqe~ menısup bayan d;.;lııiz.. Saçmalığı bahir ve zalP' 
hukuk bakımından ileriye eürdükleri V h-ıu '- bal T- k • - r..ar ~ez. yakında pek büyült kocasından fevkalfııde m_ ~unm~, olan böyle biır .iddiayi reddediniz! .. .-::-:.:.'l.ı·· w •• li b e fU aıue tea. IBrzı ur e aıt ......,- er-r-· li 1r ... 1r.-~1..... bu ıtı .... 
noktalann ~vı~ ugune ge nce, u olanı Türke Araba ait olanı da Araba bir harp olacak. Tedariksiz davranan- kocası evve ~~ ~.ış, w Reis bu talep üzerine şu cevabı v--
defalarca .... hlmıttır. Ulmlar Kuru· _ . ._ _ _ . lar acı çekecekler. Boş vakit geçi~- barla hay.atlan biUnez, tükemnez dı • di: 

_ _ ..ı_ • • • l vermekten iıaret OYcak demektir.n . 1 rıhılarla Clk>nl'niyormut. sonra asabi _ -n:- ı..-- dava ---1.&--d.r. :S"' munua me1ewnm eaaeuıın ınce enmc- • .. . . . _ . 71n eı--r- hilmil uıo.;c: .1.11:1 uu.uuııc:&..::u• 
. . . "lecJ.: t k.r 1 tıla Joumal m .eö,lediii tibı Tur~ Çooaıı f8fll'DlJŞ: değilmiş, kendisirw _ne _dense ·. · .e. sas ha4dkmda miidafaanızı yapmadll' 91

_~ SIJ'llfi'B da .... b~~n . ~ ar a;ı a - manda eiatem'ini hiç m zaman kabul _ Aman Yılan Baba .. Bu beher sa- şef.katle cevap wrınnış, ze~ş. davanııı reddini ist.iyememiniz., zevct1 -
ca&tır. ura ugun ıçın taze enme- hı"den ..._-~ıı· .. F-'-t bmu köylü yalnız muhterem zevoesin_in. tuvaletıne ~ • • lüz" .. •• uz ebnemİftİr. Muahede meydandadır, ve _ .... u,~ ~ li nizin iddiaları ha'lclunda ne di.)O 
ıme um aomıuyor • . . ~'-leıklS ve inandırmak bu zaman ayda -400 dolar hıarçedebıhyormut, e 

F 1e . . . t d daha geçenlerde bizzat o muahedeyı ye YAM ka b' :.-......ıı· w. ı· iki nuz? 
ranaız pz.etc rmın netrıya m a da P* müşkül. On1an nasıl kandıra- açı.lmuş, rısmm ır Jöl.t:Ulgın Biıraz evvel ,..;;1-n adam mahked 

t...:_:m e·Lemmivet yeJdiaimiz nokta: ~apan. ın. ajzından bir defa daha din- Jım?. yaT'll"l"Ulzmış. • • v_e IOnft da bun. dan• '2 5....,.;u. .ot<' 

~ .m -ı • ıe r·- nin bu işi ciddiye aldığını görünce 11"' Kendi benr"na nihayet bir dereceye nmıftir. . - kıımnıyanlara gül yaprağını gös- sene evvel sevişerek e.tenmışlemıış. 
ı..._ .ı_ tab... ----t...: -=-::Iebs1ecek o- F abt bu dak.ıb maele bunda de. ter, benim tasviriml orada görecek~er Bu kadar iY?- Mı: ~n aklı ~- ratını astı. fi 
~r 11 "~ .,.ua .. il F ı..ı....ı-..ı T _ı... da b" n-.n ayrılmak iMedi - Hakimler, dedi. Davacı ola~tf!A 
lan b ~!...l-L- .J~{ L - -~...1-fa 11, ransz mee c._.,.anmızın Ün; cli.r r .zıevcenm --W- • --'-11- - ilk" lı 

u müa. ... ~·,va JDQUll a aı- .ı __ ..:.L_... • -=-=-..ı.:ı.ı.-: ._____ · * ğini aoracai'ksuuz değil mi? Bunun 1e - butün beni UM&ll&emeye sur · 
..L T'..!L'- .J _ _ .._:,.. bakkmct. eerd CI09t1UtfUD& ft'l'U' Jr-WIU~ ..,-una.- . .. . . . " ' s=~ . .ı; ....... ..ı.. _,. __ ı-:a_ "nli1 " 

rwnua ............... e- tedi ç ban tez ayakla köyüne donmuş. bebını ımkanı ydt bulamazsınız w zevcemlıe sev~ca eV'1ı:uu-., go __ .. 
cl*n mütalea1aıdır. . ~abt ...demki .,.ledir ~~köyün. ıüRerini de fazbl merakta bın*mamak için he - müm birbirimire kaptırdığımız z!llD""" 

Meaei& hekuıız. (Pelit Journal) ıo demki ba clelrikada mitekelN 'W: buda,. crtaya döbnüş ve tJ&*ı masa men söyliy~m.. w .. • birbirimizin kaç yaşında oMuğu~ 
Cenevreye yaıladıjı .iyui muharriri . . _ . . komp.mmz gibi: . Kocası nüfus kiğıdın~ gostenlen r:u bilmiyorduk. Bir gün a aras 
eli 01 ki. iun muhafaza edilecrii iimıicli berd&. _İtte m de gıörün de inanm denıif. tarihten on gijıı küçükm~ te ondan... sevgifırn aslan burcunda doğan -~ 

Y · . . . Yamdu, o luılde .,...,-..uz: Sancakta Kahwm bil'9Dk kimseler 1aımşu ma Nüfus klğıdında 18 ağustos tarihin- kelkler ne evlenemiyeceğüıi söyleu" 
- Burada bu elim meaclenın poli- koloni memarlarınm eraa tatbik ettik-- . _,_, __ -.... de dogw duguw --v.tı halde mösyö 28 · ~ 

...._.._ L_L __ ..J• !1 - _;:_"!f Jtte aya biriJıımifler, Japnlllluan r-ueD le _,.__.. ben derhal kendi doğum tarihiIDL 
1 Dia C9&llDI cuu.ıte "" ~ uame ve leri tazyik~ -.len Dİhayet •e- · ·-ı-...a. ue ..,haldka Yılan bam- ağugtosta doAmal- -.c "b .. 

_ı_ L- çın.7" ......... ~' Uıl kik ettiırdim ~filhakika a~ gı ı ~ Tn - F..-z mü.nını•ıazw••tmıa"" ao· rilmeyor.> bJD lıa-i yen.de idi: Yoproldarırı Hakim sordu. lan burcunda doğduğumo ~ 
ı.,..merlekt• müteeılir olmatınm ~ğıuna, kendisinin bmm lınan tuvi - Bu on gfiuclen ne ç*ar? Niçin ~ manasız w s~a bir :: ~ 
IOll derece ter.üfe deier bir hadi. ÇankoS ri n*tolumnuftu. Bakan1atm bir Jm- boşanmağa kd:ıjorwwwıuz, decliT dolayı sevgilimden aynlacak deği~ 
oJ.caiı .. ılmelrt.drr. ',/ mı gülüp geçiyor, fakat ebıeliyeti de Madam~ ayala kalktı, mendili ya. .. Gittim kuJbunu buldum ve J-- . 

Türkiye le F raa• •mimt müna- S O 1-gaya k\jaktan kulağa ti bi1mem neMeki ile burnunun etrafmdaki terlerı sile - mı on gün küçwıtüm. . ~ 
8ebette --..,...ı.rc1a. Ve T~e bu 'J ~ Hacı çobandan buralara kadar ge~en rek: Aradan 12 sene gibi ur.un mr m~ 
...1-'-~-...I- L:- 1-L ,_ • Do"nu"nca Yılan IJabanın haber.ine az 1Juçuk inan geçti. bu müddet zarfında birbir·._ .. w 
~ ~ _. topn.1L letemeyen, .,... maden ~lyorlardL . kat'iyyen incitmedik, sevgi ft ın~ 
toprak iNMüko.n• ihinm eden aalh (e.parafı 1 IDd .. yfa .. ) Bana plince, yapraklan eörür gör- dedi, manevıya!- da kada ıldızla betimiz uzun~ devam etti. ~ 
ICftD c:le.tederia lıirlilderi anuanda kabine, baflıca bu mesele etrafında mü mez b1alasıya güldüm. Kalıftde anlat- k~ v~. Şimdiye r Y • i}le ne olduysa olldu, araya feytanıD~r 
b• b ••ktadv. pbreıer. hulnnmUllt herbanci muh- tığım gibi .ayliyeyiın de m de biraz nn g~terdiği ~w.n, l.abn işaret .~- girdi ve karım benim aslan burc 

1-a halııle Pmie ile Ankara masında temel bir hareketin ÖllÜDıe geçmek için ,Ulünüz. ği tarikten kat lJY~D ay~. değilim. doğlm~ olduğuma muttali oldu. ~ 
umimt Ye.,. -d Yerici man..ebedc- ıJsnmaaı lAnıngelen tedbirleri kararla, * . . KOCJtmla da evleniıbn ilk ııım onan böyle sa~a bir lebepten bopnmd~ 
. ,_ _ . tırmıjl.ır. Kabine içtimeuıctan sonra, Da Gülün epiz güzelliğim, tabiatta kıs- yaşım sormak oldu. bMla 18 ağustosta u,or, 12 senedir Rndisine ~ 

na....,. "-:-'-)'ilmek bir menfa- biliye Nezaretinin emriyle bi-r beyan- kanan o kadar çok düşman vardır kL doğduğunu söyledi. hesap ettim, bak- fetinniyen bil' koeanm bundan ~ 
at.,. demektir. name neşreden Emniyet Müdürlilğü Bugün on bine yaklaşan çeşiUeri, daha tım yıldızları iyi idi, ve evlendim. l.a-- uğursuz oJması için hiç Wr abep ~ 

l,te bu iiınit iledir ki ya1nız koru- açık ve kapah yerlerde he!' türlü top- da çok arttıkça bu düşmanları öylece ut şimdi öğnıaiyona ki 18 ajmtol tar. .~ 
yucu tecl>irter m.erinıde cletit meielenin lantılan kat'tyyım yuak etmiş.tir-_ So- artıp tidiıor- Bu~. bir ta değil, 28 ağmtcwta dojınaı ve doldu - Taraflar davamn mevum üze1'P"'"" 

1 ewı üzerin• cWai bir UYllflD& vukaa kaklarda • Dilma~ menedilmiitır. nesi de boyu beş milimetreJe bi1e var ğu tarihte ası. IMırcuna tesadüf ~di- iUiflk etmişlerdi. 
r'=Mi temee• edilmektedir. Emirnaml,e mınlif ~ eclen!er mıyan ~cü:k bi.r 4t:~ırtir. Bu ke )'OrDlUf. . . Ben utan burcunun tesiri Reis madama tneccih .at: __..i 

tedhir fiddetle ~- Dahlltye lebek mewiminde, gül yapraklan~m _ Artık beraber Jlılipan ~ 
~.., .. lr •. !er ~~- Nazın Krunovsti, VllZiyet hakkında ıltma blttr, ldter yumurta bıraka- de koca başlı bir yılan pldine rutlar diyemrdu. 

•• - T urk .... -:"~ ~ mieait bır malümal iatiyen pzetecilere 111 lteya- rak gezer. Bırakılan bu ~ az lll1lz. Bu şektt bizim mini- mini tutıhn Madam bir d*lrı düpiıMlil: ,. 
bna ~~ Cetinlii .ta:dwde Cenev- ııatta bahmm111tur: wıra, Adeta gözle göıülemiyecü ka - içini yiyip oyduğu tünelin görünütlln- - Reis hanıınr., dlıdl, ~ 
rede her iki ı.aktmelln, mm.ta mu- - Zabıta tarafmıiu alınan tedbir- dar uı.cıt bir kurt fışkırarak 3apra- den başka birşeJ değildir. Eğer aydın- nuz ki 12 scuA hayatımı, 
hmririnin del&letile müzakereye si~ ler, .. zamanlarda bazı siyasi teş~- jın içine dalar. Yem:kçe plslijini arka- lıja doğru bakarsanız, baıan sanmtnk •vgimi feda edi,.._, 1 ırk ki~ 
mekte gccı1aniyec~i ümit edilmek- küllerin pterdili ı..u,.etıe allkadar- sına •lan ve boylm'ıa büyüyen tırtıl, renkli, siyah bqlı tu1lhn kendisini de fata olan bajh111Jm 11aDJarm ı....-
tedir. dır. Ba mahafili iku ettim. Niyetlerin- ~ defa öte başa varmadan &nrünün farkedebilirsiniz. Kan a!Ameti sayılan elen fazla ... Aynllmk ~ 

Cenevre& herhalde ietenilcn feyi den va~elerini tawiye eyled!rn. ıezwin bımmı tamamlar. Blylece kat w yaprağlfl tera tarafından bakmca * . , 
ikincikinun •JJ içinde tarallann bir i- Şimdi ise uayiş ve huzuru temin et - diBi büyüdükçe geniJ)eya tünelinin kırmızı görünen siyah yol da tırtılm Mahkeme işi uzatmadı, kıla bit_,-
tllf temin etmeleri ve akieleri hitü m~k için zabıtaya amit salihi7et ver- nihayetinde (ipek böceğinin koza için- çıkardığı pisliktlr. 7.aftredeo aonra bopmna tararıJ11 
likad 1ar · · fazla nahot tem' n miş bulun1ı1yorum. clekl hali gı"bi) krizalitleşerek kalır. Bir Hülisa - Yılan blıbaya karşı gelmek eli. ~ 
;_~ :,.n 1 i l>ir ü::ra~ ya- Asayip bmmaya felebbiil edenler, müddet sonra buradan yeni itil' ke!ebek gibi olmasın ama (!) - onun tasvirinı ta Adam güledcen glrdiji ~ ...... 

. • ~ . m reye böyle bir hareketin bndUeri için do- halinde ~r ve gene uçmata baş!ar. şıyan gül yapraklannı toptaylf' yak - kırarak çık.ryorda. Zevd CIDll ~jf " 
devam edilmcmce1dır. ğuracalı netleeleri tJiee hesaplamalı- * mak bahçenizin selimeti namına hayır Kusuruma bakma §e'kerim, dedı, :--

.. *. . . dırlar.» İşte (,W yaprağı iç kurdu), dediği- lı bir hareb«ir. Ve yılan baba, kırk birlerinin boyunlarma san1dılar'..ı...."'" 
Bu, T urk doatluguna Journal ın ıı- Sof yanın her tarafında sıkı inzibat miz bu böcünün istilAsma ujramış bir Hacı çoitanı elçi liinderse de bu masa- uzun öpüştüler ve her ikisi de hıç,. .... · 

,..ı muharriri Saint Brice de ayni de- tedbirleri alınmıştır. Sokaklarda atlı gül fidanı.na sokulup ta bazı yaprakla la inanmayınız! rak birbirlerinden ayrıldılar. 
recede ehemmiyet vermektedir. devriyeler gemıektedir. rı gözden geçirecek olursanız üstle;in Çiftçi Son Postama Amerlb • 
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Tarihten sayfalar: 

''H· istan bana mirastır, 

SON POSTA: ;:,ayra 1 

FENNi BAHiSLER 
o u iyilikle vermezseniz 
zorla almasını bilirim!,, 

Ciğer hastalıklarının kat'i ilacı 
nihayet keşfedildi mi? .---------------------- * . -------------------

Babürün Ordusu on bin kişiden mlirekkepti, Hindiatan Sultanı 
İbrahimin İse 100.000 askeri 1000 tane fili YardL rıllerin hepsi 

birden hücuma geçmiflerdi, ovada 7erler unılıyor, fillerin 
homurdanııları pk ıth'lltlatln8 andırıyordu. Amerikalı iki doktor ela sun'i kan 

vücude getirmiye ılluvaff ak olmuşlar 

Pencap valisi Devlet Han aksak Ti -
tbürün torunu Mehmet Babürü Hin -
d.:Stan üzerine yürümeyi ve orada bii
Y'ük bir devlet !kurmayı teklif ediyor -
d.u. 

Tarihçi (Catrou), Devlet Hanın 
'Özlerini şöyte nakleder: 

- Arzuna karşı gelmek ve yahut 
~ türediye karşı pek liaklı olarak ka
'lill'nlakta olan kinini yatıştırmak iste
~. Seni Semerkand tacından mah
t\ıın eden bir adamla harbetmek elbet 
lloğru bir iştir. O tacı senin başına ge
~ek için canımı fedaya hazırım. 
tlkat bir kere şimal tarafa ve bir ke
~ de cenup tarafa bakınca eski yur -
dunu bırakarak yenil'erlni fethetmeyi 
<laııa uygun bulurum. 

Devlet Han sesini biraz daha yük -
lielterek sözüne devam etmişti: 
•- Hayır, ey ulu hakan! Öz.bek Hanı 

~Ybani ile boy ölçüşmek bmm için 
~Pheli netke verir. Semerkand.ı alan 
~Ybani, harpte saç sakal ağartmış bir 
~mıdır. Askerleri ise aksak Timürün 
~etıilınez askerlerinin ~rlerini tut -
~U.Şlardır. Ha1.."'anım, öfkemizin gös -
t tdiği yola gitnliyelim. O bizi alda -
il'. Bir türediyi kovmak çok güzel bır 
~; lakin daha az bir kuvvetle o -
tı?n üstüne yürümek tehlikelidir. Hin
::ıanı fethetmek senin için daha fay-

lıdır. Büyük baban Timür orayı 
~etti, fakat yerleşemedi. Gün geç -

.• Çe oradaki Mogollar azalıyor ve bir rn onu bugünkü gı"bi kolaylıkla fet
tı ~ek .ihtliımali kalmıyacaktır. İndus 
l'~rini aş. Hindistanın göbeğine pa -
l'iı.tahtJnı kur. TatariS'tanın karlı çölle
l Yer.ine Hindin cennet gibi olan ova
)ı~1!1~ git. Her şey seni Hinde çekiyor. 
ıJ::~ın Hindistan şehirlerine koy -
~ valiler, seni., görür görmez, as -
I! lerile birlikte senden yana geçe -
l' ~İtlerdir. Ordun her adımda büyü -
~ektir. Orayı fethettikten sonra Se
ttıa_ tk~dı almak kolay olacaktır. O za-

n Oibeklere karşı harp açabiliriz.• 
6.~evlet Han sözün sonunu güzel bağ
""_lllŞtı. 

~ llabür o zamana kadar geçen haya -
1 acı acı hatırlıyordu: 

~enüz on bir yaşındayken amcası 
~and Ham Sultan Ahmetle da
~ Taşkent Hanı Mahmut, Babürün 
~ ası ömer .Mina.ya taarruz etmişler 

o sırada Ömer Mirza ölmüştü. Ba-

~. ancak askerlerinin fedakarlığı sa· 

13ınae canım kurtarabilmişti. h.. a~ür, Ferganede hanlık yapıyor, 
\ıçlık hayatı pek tehlikeli maceralar 
~ harplerle geçiyordu. İki defa Se -
~antlı geri aldı. Fakat en son.ra 
\ k'lerin hanı Şeybaninin karşısın
~· duramamış, Efgan taraflarına gel -
~{1i. Burada kuvvet toplıyordu. Fa -
~lt. taarruzları bir semere vermiyor -

~vlet Hanın sözleri onu cenuba çe· 

Berlin fizık ens 
tifüsü direktörü 
Gerdire şöy'l.-e bir 
yazı yazmıştır: 

cİnsanlar sevi,. 
Diırlz, zira yaptı
ğıın uzun araştır
malar neticesiu.d'e .~ o .. ~ 

cJ 
I._ 

başta verem ol - tJ r---t 

mak üzere bü.tün 
ciğer h'astalıklan
ının önüne geçe
cek bir iliç bul
dum.» 

Dr. Gereke Hl
Clll ne olduğunu bildiırmiyorsa da A~ 
,manyada çılkan 'tllbbi mecmua bu hu
susta şu izahatı vermektedir: 

cGerc!ke hemen hemen 40 senedir bu 
:uğurda çalışıyordu. Birçok defalar vc

Fakat o, ç~ .. ve hesapsız yürü • ,rem afetini kat'i surette yere serecek 
yen bir adam degı:ldi. çareler bulduğunu zannetti. Usullerı -* . . v • • • 

O yaz Efganla Hindistan arasındaki pın 90gu .ııyı .n.etıceler veımek!e bera-
yalçın ve korkunç dağların dar geçit - .~r beşerı~ti ıÇin içiıtı kemiren bu der 
}erinden, biri otuz beş ve diğeri kırk ;di tamamıyle bertaraf edemiyordu. 
beş yaşl-arında !ki adam geçiyordu. Nihaye't gıeçen sene te1Jlcikatım ilcr
Ankalarında beyaz bir harmani, baş - ,fo'tmek için Afrikaya geçti, Sahrayi Ke 
larında birer beyaz küllh ve ayakla - birde dolaştı. Veremin m.emWki har
rında Efgan iti pabuçlw vardı. Omuz- ,re sdkenesi arasmd'a yaptığı tahribatı 
l'arında bir torba taşıyorlardı ve bu 'tetikik etmık istedi. Sahranın tam or
to~bada yiyecek pyler bulunuyordu. ıtalarında misafir bulwı.duğu bir kabi-

Ilk vard:ııkları Hind şehrinin kale g_ • b . t ez1ıe . .. · 
kapısında mızraklı askerler onlara · erun, ron.şı 1 n ' grıp, zaturre.e ı-
sordula.r: Ia'tı gibi ciğer hastaılıklarının ne oldu-

- Yabancısınız, dejil mi? ğunu bilmediklerini gördü ve bunun se 

ki bütün mikroplan imha etmektedir. usare haline getirmektedir. Bu ware 
Gredke kumu aklı, tahlil etlG, ve ni-" yi gliserinli suda karıştırdıktan soma 

q1ayet veremi kakünden mahvedecek farelere injecte etmektedir. En az mu 
ıınadd'enin ne dl.duğunu tesbit etti Ora- kavemet eden hayvan merkep old'uğu 
<l*i lktundan bir'kaç t.on Almanyaya için tecrübelerde de en ziyade merkep 
getirerek hastalarına koklattı ve şaya işe yaramaktadır. 

ru dilkik~t neticeler aldı. İşte eşeklerin üzerine tatbik edilen 
Şimdi al.el3de grip olanlara bi.J.e bu ,ve sanıra da eşek kanından istihsal edi 

kumu kaynar suda koklatıyor, bir bu- len bu serom şimdi Prio nurus australis 
ğu yapıyor, ve bir defada gripi tedavi ,namındaki müthiş akırebin zehirim ta 
ediyormuş. Eczacılar bu keşiften mem. )llamile tesiırsiz bırakıyormuş. 
nun olmadrklan için böyle bir ilacın S ,.. h 
inç bir işe yaramadığını aöyllüyc>rlar- un 1 ayat 
mış. Do:kttıar Gredke ise son asırda be- ~~ 
şerıı~ yapılabirecek en büyük hizme \ 11)~~ .. 
ti ifa et'tiği kanaatinde imiş. ~ ~~ , 

Akrep zehirlerine karşı serom , 
Bılhassa sıcak memleketlerde akrep- ~ \ 

lerin insanları sokaralk 7.lehirlediklerini r-..-=ır...uw'i'i'il" 
ve ölüme sebep dlduklarıru hep duya
rız. Bu mel'un hayvanlar !jilhassa Ce-

zairde her sene yüzlerce insanın kanı- Alek . C ll il t · L" db . sı: are e ayyarecı ın ~r-

n.a gıreı:e:· ~p1:1'i imha mücadele gin sun'i bir lkalp yaptıklarından b~
sı d tesırl'i bır netıce vermemektedir . .sctmiştik. Gene bir Rus profesörünün 

ölü bir köpeği tekrardan bir müddet ya 
nattığı da Avrupa mm muhitinde hayıli 
ded'ikodufar uyandırmıştı. Amcrikada 
intişar etmekte olan Popular Sc~ence 
mecmuasına nazaran illin aleminde ye 
ni bir mucize daha olmuş, w küreyva· 
tı harara sunı ~.kimyevi olarak mey
dana getirilmiştir. 

.. Bu işle meşgtrl olan kimseler Oregon 
Universitesi profesörlerinden Dr. Tr-

- Evet ... LMdin din kardeşiyiz!.. Jlebini arıŞımıağa lwyulduı. 
- Biz ateşe taparız. , Nihayet kabile ile sakın olduğu arazi ,Zira bu hayvan. muhitini iyi bulduğu 
- Biz de.·· arasmda bir münasebet keşfetti ve 'bir ,'takdirde fev.kalade sür'atle yayılmakta 

win ve Alfred Muscovits'tir. Bunlar 
20 senelik mütemadi bir çahşma netice 
sinde la'boratuvar!annda insan kanını 
vücude getirmişlerdir. İhtiyar yolcu baş eğkii ve gözlerini -c..U.,..t - d- a;.: dak kum dır 

kapı arak yal ·"'-: ldand • pl'lluua:: sonra gor u 1A1 ora i un · . · 
Y varır gııUl mm ı. ..~-.ı: b ı · d "-• '1.1:- dd ·- d t ... te senelerden beri bu zehirli ve sın Haccetmek . . gidi" '1?luuı.~ıı u un Usu uı.ı ma e cıger e . """i 

At puia ıtaçın H~~ h ----·-· --· .... ""' .... - si de tesirli b1r netice vermenıektedir. 
Bu kanın yapılan tahlil'i. neticesinde 

aynen insan kanına benzıediği anlaşd-

yıl ::;;en zama:: Gan · n~U: ~~fi J ;çin çalııan, Ce2air Pastör enstitüsü mü 
su1annda yııkanı.rlar; mabet~rde ağlz- c;ıQıC, ,dürü Profesör Sergent nihayet An.tis-

m"JŞ, höcrenin protoplasmasmın meovrut 
olduğu tebeyyün etmiştir. 

lanndan alev çlkan kocaman heykel- ,corpionique hlr Berorn keşfetmeğe mu- Bu hadise şimdiJik lAboratuvarların 
dört duvarı arasın.da ka1mış olmakla 
beraber umumiyet :kesbettiği takdirde 

lerin önünde yerlere kapanırlardı. ,vaffak olmuştur. 
AS-erler bu fakir :insanlara dudaık Şapka modası Cenubi Afrikanın en 7Jehirli ve bü-

bükerek baktılar. İçlerinden biri çı -
kıştı: 

- Haydi, daba ne duruyorsunuz? 

yüık akrebi Prionul1.16 awtralis ismiyle 

1tesmiye olunanıdır. Dokttor Sergent bu 
,akrebin rehirini toplamak imkanı o1-

Yıkılın buradan .•. 
İki yulcu çökmeğe başlıyan akşam 

karanlığında bu Hind şehrinin esrarlı 
sokaklarında kay'bolduW-. 

" ,madı~ için zelifr kesesini ezmekte ve 

dünya yilirunde büyülk bir inkılap yara 
tacak, hayatın gidişini değiştirecek ma 
hiy~Uedir. Tetkik ve araştı.rmalar de
vam etmektedir. 

Biri diğerine şöyle dedi: 
- İlk adımda yakalanmaktan o ka

dar koıktum ki.. 
Diğeri pek yavaş bir sesle fısılda -

dı: 

- Hakanım ... 
- Sus .. . Benim adımı ne çabuk ı.ı.- · 

nuttun? 
- Kusurumu bağışlayınız! .. Bun -

dan sonra bu !kadarcık zorluğa da 
raSt.J.amıyacağımızı size söyliyebilirim. 

Bu iki yolcu Babürle vezJiriydi. 

* Babür Hindistanı baŞtan başa gez-
miş, !burada.ki insan kalabalığının ya -
şayışını, balkın aynlınış olduğu sınıf

lar arasındaki geçimsi2likleri, vali ve , Çok şık bir fötr p.pka:. RellCi siyabt
hükümdarlarm idare tarzlarını yakın- tır Yuvarlak bir ~t ufak. bir be 
dan görm'üştü. · ... ~1· .:ı_ h f"fı ~ , d ~ . . re 

1S23 de bütün Hind hükümdarları- .~ ıın~ a ı çe 5~.er~. ogru ın~yor. 
na şu notayı gönderdi: ;K~ndinden yapılnuf mu.selles şeklınde 

- Hindistan ~torluğu bana ,bir parça, sivri uçlarından biri alın ü
dedeın Timürlenkten kalan bir mıras- ,zerine gelmek üzere, önden arkaya doğ 
tır. Onu sahiıbine veriniz. Ydksa sahi - ;ru !konulmuştur. Bu parça şapkaya tat-
bi onu almasını bilir. , 1 bir yük:scltlik wriyor. Kendilerfoe 

Hind hükümdarları Efganistandaki . ·· 
b fak" kü ük hüküm ... d pu senenın yuksek şapkaları yaraşma-

u ır ve ç ara bıyık dıv d" .. lba 1 h ··k ek 
altından güldüler. , gmı uşwııen yan ar em yu s 

Babür Hindistana girdi ve Laharı sayılan, hem de yaraşan bu modelden 
aldı. istifade etmelidirler. Ahım üzerindeki 

1526 da Hindistanm daha içerilerine gri i'ki tüy orijinal bir şekilde konul
yürüdü. Bu sefer de kumandasına al - muştur. Gö7Jere kadar inen ince bir tül 
dığı ordu an.caık on iki bin kişilikti. yüze ve ~pkaya ayrı bir güzellik \'er
Tarihten sahifeler 

meıktedi.r. 
(Devamı 12 inci sayfada). ._ 

l 

Okuyucularımızın 
Sorgularına 
Cevaplarımız 
Olruyucullarımızdan Bay Muhid -

dine: 
- Şiiriniz güzeldL:r, ancak şiir 

neşretmek mutadımız olmadığı için 
edebi mecmualardan birine gönder
menizi tavsiye ederi'Z. 

* Kütahyada okuyucularımızdan 
Bay Mehmet Yüksele: 

- Sorgularınıza cevaplarımız ŞU· 
dur: t - Sıhhat mektebi orta mek -
tep mezunu kabul eder. Kayıt ve 
kabıil nizamnamesinde sizin balı -
settiğiniz şekiılde bir sarahat yok -
tur. Ancak şahsi olarak müracaat ~ 
derseniz belltl bir istisna yapılabi -
lir. Kurslar bittabL ilkbaharda yeni
den açılacaktır. Bu hususta bir mek
tupla kurs müdürlüğüne baş v:ura -
cak olursanız iyi bir malumat edi -
nirsiniz sanırız. 

ittmat ~ Terakkide on sene h~ 
nüz bitmemiştir. Kitap halinde çı -

karılması için bu dakikada verllmi~ 
bir karar yoktur. 

* Kadı.köyünde Bay Halide: 
Babanızın eserlerini, bu satı.rı.n 

yazan muharrir bile küçüklüğünde 
okumuş, her Lirinden ayn ayrı is • 
tifadef.er temiın etmiştir. Fakat bu 
eserlerin yeni harfler ile tekrar ba
sılmasında, biliıassa gazete okuyu -
cusu bakımından mahzur vardır. 

Bununla beraber bizi hatırladığınız 
için size teşelkkür ederiz. 

* Ankara Yenişehhtie Vehbi İsmail: 
- Teveccühlerinize teşekkür e -

der iz. Mizahçı aclrndaşımız İms~t 
arzularınızı maalmemnuniye yerir.e 
ge.tireceh-tir. 

* Gemlikte inşaat amelesi üç arka -
d"şa: 

- B"zıe yaroığmız mektup ta ver
diğih ·z izahatı ayınen bir istida ile 
İkı.isat Vıekfüıetine bildiriniz. Celal 
Bayarın nuzan dikkatini celberlecek 
olursanız, müsbet bir netice alaca
ğınız muhakkaktır. 
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Bu 5000 lira nereye gitti? 
Emlak Bankasındaki hadisenin 

inkişaf ediyor tahkikatı 

Emlak ve Eytam ~ankasının kapısı 
Son üç aylıklar dağıtılırken, Emlak - Canım ben, sen doğru s;ymış.sın· 

bankasının İstanbul şubesinde beş bin dır diye makhuzu verdim tabii. Fakat 
liralık bi.r açık çıkmıştı. Eks.ik çıkan sen yantlmış olacaksın. Şu kasam bit 
bu beş bin liranın ne olduğu bir türlü kere daha sayıver. Bana eksik verdi
anlaşılamamıştı. Cünlerdenıberi, bu pa- ğin beş bin lira çıkacaktır meydana 1 
ranın nereye gittiğini tahkike devam İzzet, Sermedin bu ricasını da ye
eden zabıta, vaziyeti henüz mutlak rine getiriyor. Fakat alınan netice, 
surette aydınlatmış değildir. Sermedin son ümidini de kırmıştır. Bu 

Biz, bu açık hadisesi etrafındaki vaziyet karşısında da hadise evvela 
tahkikatımıza dün de devam ettik. banka müdürlüğüne aksediyor, sonra 
T ahkikaıtla meşgul olan arkadaşlarımı- da bittabi zabrtaya ve adliyeye intikal 
zın muhtelif membalardan edindikleri eyliyor. 
malumata nazaran, bu açık hadisesi Yapılan ilk tahkikat, ser vezneda-
şöyle vukuıbulmuştur: rın kasasında beş yüzer liralık on tane 

Emlak ve Eytam bankası, Eytam varakai nakdiye bulunmasını icap et
ve eramil maaşı alanlara üç aylıklarını tirmektedir. 
bayramdan önce dağıtabilmek için bü- Çünkü ser veznedar İzzetin tesel
yük bir faaliyet ve gayret göstermiş- lüm ettiği paralar içinde beş yüzer li
tir. ralık on tane varakai nakdiye mevcut-

Bayram arifesine tekaddüm eden tur. 
günlerde, oradaki maaş tevziatının na- Ve o gün maaş sahiplerine yüksek 
sıl yapıldığını Son Postaya yazmıştık. para verilmediği için, bu paranın ser 
Maaşların dağıtıldığı sıralarda, Emlak vez:1edarın kasasından çıkamıyacağı 
ve Eytam bankasında bulunan bir mu- tabiidir. 
harririmiz.İtl yazdığı o intıbaları ve mü- Hathuki, ser veznedarın kasasında, 
şahedeleri okuyanlar, banka memur- bu beş yüz liralıklar yok.tur. Ve bu beş 
larının o sıralardaki tehacüm karşısın- yüz liralıkların da nerelere tediye o
da uğradıkları müşkülatı tasavvur e- lundukları aydınlatılamamaktadır. 
debilmişlerdi. Bu itibarladır ki şimdilik bu cihet, 

fşte, mevzuu bahsolan açık hadise- ser vezneci İzzetin lehinde görüle
si, o -günlerin hummalı faaliyeti sırala- memekted 
rında vukubulmuştur. * 

Emlak ve Eytam bankası baş vez. Banka ıv1üdürü, hadise etrafında 
nedarı, izzet adında bir zattır. Bu zat, sorulan suaflerim.iz karşısında tam bir 
o günlerde, maaş dağıtan veznedarla- sükutu tercih etmektedir. 
ra para yetiştirmekle me'8uldür. Fakat banka memurlarından bazı-

Baş veznedardan o gün de para a- lan, hadisenin, yazdığımız şekilde ce
lan veznedarlar arasında Bay Sermed reyan ettiği fikrindedirlcı-. 
de vardır. Tahkikata vaz'ıyed eden ikinci şu-

benin qıüdürü ise, hadiseden tamamen 

Beşiktaş izmitte 
bir maç yaptı 

İzmitliler güzel bir oyundan 
sonra 4-0 mağlup oldular r 

Vukubulan davet üzerine Be~ikt~ 
jimnastik klübü futbol takımı 
17/12/1936 günü sabahı lzmite git
miş ve IZilnitte İdmanyurdu ile bir fut
bol maçı yapmıştır. 

Çok samimi cereyan eden merasi
mi müteakıp birlikte iki komşu vila
yet futbolcularının resimleri çekilmiş 
ve saat 15 de yüzbaşı Nazımın idare
sinde oyuna başlanmıştır. 

Beşiktaşlıların 4 - O galibiyetile 
neticelenen bu maç bir tek favül ya
pılmadan çok samimi ve çok tatlı bir 
surette cereyan etmiş ve kalabalık se
yirciler iyi bir gün yaşamışlardır. 

Siyah beyazlıların hakim oyunları 
karşısında kaybeden İzmit ldmanyurdu 
futbolcuları hu maçta büyük enerji 
sarfile ve teknik oyun tarzı ile, kabili
yetlerini ve değerlerini göstermiş ~e 
takdirle karşılanmışlardır. 

İzmitte spor hareketlerine canlılık 
veren ve sporu yüksek himayelerinde 
yaşatan ilbay Hamid Oskay da seyir
ciler arasında bulunuyordu. Ayni za
manda Beşiktaş klühünün çok eeki ve 
değerli müessis azası bulunan ilbay 
Hamit Oskay, maçtan sonra Bcşiktaf
lıları evine davet ederek bir çay ver
mek suretile de alakasını izhar etmiş
tir. Beşiktaşlılar, İzmit sporcularının 
coşkun ve samimi tezahüratı arasında 
ayni gün akşam İstanbula uğurlanmış
lardır. 

19 mayısta geni statta 
Şehirler arası atletizm 
Müsabakaları 
Yapılacak 

Ankara 18 (Hususi) - Yeni açı· 
lan büyük stadyomdan azami derece
de istifadeyi düşünen Atletizm fede
rasyonu 19 mayısta Atatürk spor bay
ramı günü İstanbul, İzmir, Ankara at
letleri arasında bir müsabaka yapa
caktır. Üç şehir arasındaki müsabaka- -
lar her sene Ankarada ayni tarrhlerde 
tekrarlanacaktır. 

Bay Sennedk ser veznedar Bay 
İzzet iki eski ve teklifsiz dostturlar. A
ralarındaki mütekabil samımıyet ve 
emniyet bittabi çok kuvvet'lidir. Açık 
hadiSC8İnİn vukubulduğu gün, Bay 
Sermed, ser veznedardan para istiyor. 
Ser veznedar Jzzet, kendiısine, iki ~ 
rnar para veriyor. Bay Sermed, baş 
veznedara soruyor: 

bihaber davranmaktadır. Atletizm antrenörü 
Bütün bt' cihetler de, hadiselerin J 

tahkikatı uınasında, gazetecilerin kar- zmire gidiyor 
şılaştıkları güçlüklere bir kuvvetli mi- iki senedenberi İstanbulda çalışan 
sal daha katmaktadır. atletizm muallimi Amerikalı Luiz bir 

Bu "adise etrafında. ilk tafsilat ve- müddet için fzmı"re ·· d ·ı k · . . gon erı ece tir. 
rılırken açık veren veznedarların isim- A t ·· L · f · d 
1 

. N . ,. . . . n renor uız zmır en sonra da An-
erı urı ve Zekı olarak kaydedılm1ştı. k ·d k · . . . araya gı ece tır. 

- Kaç bin lira bunlar? 
Bny izzet cevap veriyor: 

- 8!> bini 
Bu cevap, bay Sermedi tatmine ka

fi geliyor. Ve o, ekseriya olduğu gibi, 
aralarındaki mütekabil emniyete gü
veniyor, ve o 8ıkışık vaziyette elindeki 
paraları saymakla vakit kaybetmeye 
lüzum görmüyor. 

Gene ayni emniyetle hu sefer de 
paraları saymayan veznedar Sermed . 
&er veznedarın hazırladığı 8[) bin lira-
Lk makıbuzu da imzalıyor. 

* 

Bu ısımler, zabıta tahkıkatını güç-
leştirmemek maksadile kullanılmışlar
dır. Hadisenin hakiki alakadarları, yu
karıda yazdığımız gibi, Ser veznedar 
izzet, ve vez.nedarlardan Sermeddir. 
Bu işle başka bir kimsenin alakası 
mevcut değildir. 

Türk - lngiliz 
Dostluğu 

(Baştarafı l inci sayfada) 
arasında aşağıdaki telgraflar teati edil
miştir: 

l\lajeste Altıncı Jorj 
Londra 

Tediyat bittikten sonra kasasını · Majestelerinin kudretli Britanya Im 
kapamaya hazırlanan veznedar paratorluğunu teşkil eden milletlerin 
Sermed, hesap1arını yapınca beş bin mukadderatını ellerine aldıkları csna
lirnlık bir açık görüyor. Evvela fazla te da kendilerine en har ve kalbi tebrik
laş göstermiyor ve bunun bir hesap lerimi takdim etmek isterim. Bu vesile 
yani ;lığı olduğunu zannediyor. Fakat den bılistifade Majestelerile hanedanı 
hesapları iki defa tekrarlayıp da kasa- kralilerinin saadetleri, Britanya millE't 
sından beş bin lira eksik bulunduğuna !erinin refahı ve memleketerimiz ara-
kani olunca pek tabı"Aı la k 1 sında mevcut an'anevi dbstluk bağlaı-' o ra şaşa a- . . . ·· 
yor. Ve derhal d k k· ,nın takvıyesı hakkındakı en guzel te-

y h 1 ser dv.ezne ara boşara . mennilerimi arzederim. 
- a u zzet, ıyor, sen ana beş K. Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 
Ankara 

Tahta cülusüm münasebetiyle hatır-

bin lira eksik vermişsin 1 
- Hayır .. . Sana tam 8!) bin lira ver

dim. işte makbuzu f.. 

Atletizm Federasyonu, antrenörü 
muhtelif şehirlere yollamağı düşün
mektedir. 

Bigada ave1hk 
Biga (Hususi) - Biga halkında bü

yük bir av merakı vardır. Her yıl 200 
den fazla avcı avlanmak için ruhsa .. 

tiye alır. Tezkeresiz olanların da ade
di malum değildir. Buranın av hayvan

ları keklik, tavşan, çakal, tilkiden ibar 

rettir. Bu kadar av merakına rağmen 

henüz avcılar kulübü tesis edilmiş de

ğildir. Biganın en meşhur avcısı Ah

met isminde 70 yaşında bir adamdır. --- ...... ·----.. ·-------··-----
nüvaz telgrafınızı almak, Mister Presı
dent, beni çok mütehassis etti. Güzel 
temennilerinize bütün samimiyetimle 

teşekkür ederim. Memleketlerimiz ara 
sındaki dostluk münasebetlerinin, mü-
tekabil menfaatler ve milletler arasın
daki sulh ve refahın inkişafı nef'ine te 
kfımül etmekte berdevam olması en 
har emelimdir. ~ 

Georges 

Fener bahçe • Ankarapcn maçından bir ıörllniiş 

Fener • Albnorda maçuıdan bir emtantane 

Turnuva pmpiyonu F enerbahçe takımı iataıyonda 

mm• 
L.~ 

-

F enerbahçe Alhnordu maçında iki takım bir arada 
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LSEN KİMSİN?~ Sabık Kral Edvard, 
tahttan çekilişine ait 

filmi seyretti - Miidiri 1 A 

umumı 

1 

Haddi zatında belki hiç fena adam 
değil, amma müdiri .,,.ımi! Müdiri 
umumJJ.iğ'in bütün vuıflıarmı haiz ol -
ması lazım.. Eh, o ela bunlan haiz .. 

- Bu vamflar nedir? 
İşi hraldnnda sÖ'Z ~değilim, 

her gün sütun sütuh yazı 1üan elim
deki kalemle, onun meşagili yevmiye
sine kanşmak istemem .. Fakat bilif"im 
ki: 

Her sabah otomobilinden inip şirke
tinin kapısından içeri g\redten yü
zünü bta-uşturur. Bu yüz buruşturmak 
mesh!k cidö~tinin kendinden bekle· 
diği bir wcibedir~ Merdivenleri çllwı .. 
cıya kadar rast.geldiği bütün insanlar 
birer zaviyei kaime şeklinde yere eği -
lirler. O bun.lan belli belirsiz bir 
baş seolimile karşılar. 

Bast<munu bir odacı, ppkasmı bir 
ba~a odacı, eldiveninin bir tekini bir 
başka odacı, öteki tekini gene bir baş
ka odacı alır .. 

Odasına girer, koltuğuna gömülür. 
Kapı vurulur: 

-Gir. 
Bir memur, amma ufak bir memur 

zannetmeyin, büyük memu!', yani u -
fak memurlara: 

-Höt! 
Deyince; ufak memurların yürek -

l'eri tir tir titriY91 bir memur gırer. 
Ceketindeki bütün düğmeler iliki.idir. 

- Şey, emretmiştiniz.. 
-Ne? 
Bu: 
-Ne? 
Yok mu, meımurcuğu rüzgara tutul

ınuş bir ince dal gibi tir tir titretmiye 
kati geloir. Artık diyeceğini unutmuş
tur. 

- Bırakın evraklan, ben tetkik e -
derim. 

Memur evraklan bı.rakmış, kapıdan 
çıkmıştır. Yüzü pancar gibi kıpkırmı
zıdır: 

Zavallıcık ... 
Müdiri umumi zile basar; giren od:ı

cıya: 

- Filan kimseyi çağınn! der .. 
Bu çağrıl~ haberini al'an filan kimse 

•~asının öl'üm haberilli almış gibi bey
llınden vurulınuşa döner: 

- Ya haşlıyacaksa_ 

* Akşam olur, müdiri umuminin paı-
tosu, şapkası, eldivenılmnin her teki 
:YI'~ . birer Odacı tarafından kend!sine 
~ılır, otomobilin kapısını açan (:ofôr 
~11ir .. Müdiri umumi artık evin; dü
ııuyordur. 

] 
Yazan: 

• 
/ ~,,,., 41' ıV-4<6& ~_:,, 

Otomobil döner, dolaşı~ .. Köprtınün il~. HattA ayağını ayağımn 
Adam iSkelesinin öniiııde durur. Şo - üstünden bile iodlımemiştir. 
för kapıyı açar. Müdiri umumi oto - Müdiri umumt artık hiddetlidir. 
mobilden inerken biraz müteessirdir. Hele bu saniyede karşısına maiyetin -
Bu teessürünün sebebini de bilirim. den lm-i çıba paçavraya 9evirecektir .. 
Çünkü otomoWim kapısından çıkarken Kaıdi kelıdine dü.,ıinür: 
eğilmek meôburiyetiınde kalmıştır. - Adadan döımıeliyim.. Bu olacak 
tçinden: • şey değil Bu vapurlar fena, çok fena .. 

- Bu ott>mobill;m böyi\! yapanlara Seviye tarla gö7Jetilmiyor. On kuruşu 
da lkıet olsun! veren benimle ayni yerde oturmak 
Demiştir. O ister ki otomobilin ka - hakkını alıyor. Fena •• Fena ... 

pısı biraz yüksek olsun ve eğilntek, Vapurdan inerken aceleci bir yolcu 
kendi karşısında eğilen memurlar gibi kendisini iter .. 
eğı'lmek lüzumunu Wıev ki otomobil- - Ah, sen benim kim olduğumu bir 
den inerken bile hissetmesin! ' bilsen buna mr cesaret ederdin. 

V'apurun han!lkeıtine bir dakika var- Ada iskelesinde kendini tanıyan, da
dır, kapının 6nünde duran iskel'e me - ha doğrusu maiyetinde çalı.şan bir ki
muru avazı çıktığı kadar bağırır: şiye rastlar; adam müdiri umumiyi 

- Koşalım baylar vapur kalkacak.. göriir görmez riikua vamuştır. 
Müdiri umumi bu, koşar mı?.. Va- Yüreğine biraz su serpilir. 

pur bir saniye dursa sanki ne olur? O, - Oh .. 
ağır e7.gi fıstikt makam yürürken me- Hafif, amma hissedimıiyecek kadar 
mur tekrar bağınr: hafif birr baş selamile rükua varanın 

- Bayım yürü .. Vapur kaçacak. rükiiunu cevapladıktan sonra iki tara-

/ngiliz gazetelerine göre Madam 
Simpson günde 500 tehdit 

mektubu alıyormuş 
Viyanadan İngiliz gazetelerine bildi

riliyor: 
Sabık Kral Edvard bu gece yemek

ten sonra, Enzesfeld şatosunun yemek 
salonunda, kendi tarihi feragat dramı
nın filme çekiLıni.ş sahnelerini seyretti. 
Etrafındakilerle hiç konuşmadı. Ve he 
yecansız bir çehre ile gözlerini beyaz 
perdeye dikerek, filmde bir Amerikalı 
spikerin söylediği sözleri dinledi ve u
zun müddet ayn yaşayacağı, öz vata
nının parçalarına Downing Streek - Bu 
kingam sarayına, (Fort Belvedere)e 
(Portsmouth) a uzun uzun baktı. 

* Bu sabah, kendisini filme alan bir 
Amerikalı ve Avusturyalı film opera
törünü polisin tevkif ettiğini du~an Ed 
vard, kendilerini serbest bıraktırdı. 
Filmlerini kendilerine iade ettirdi ve 
iyi çıktığı takdirde bu filmleri satın a
lacağını onlara söyledi. 

* 
Akşama doğru Enzesfeld köyünün 

bandosu milli İngiliz ve askeri havalan 
çalarak Krala tatlı saatler geçirtti. 

* 
Sabı.k Kralın bugün il.k işi, kardeşi 

Altıncı Corca 41 inci yıldönümünü kut 
!ulayan bir tebrik telgrafı çekmek ol
du. Sonra da Lou Vici villası ile 23 da
kika telefonla konuştu. 
Edvardın kulak rahatsızlığı pek faz 

la olmamakla beraber, arada sırada tut 
tuğundan bugünlerde profesör Noyma 
nın tedaviye başlaması muhtemeldir. 

* Sabık Kralın ilk günü oldukça ne
şeli ve hareketli geçti Havanın soğuk 
olmasına rağmen, sabah saat 10,30 da 
ayağında golf pantalonu, sırtında bir 
sveter olduğu haJde falonun bahçesin
de gezindi durdu. Çak sııbhatli görünü
yordu. Sonra bir saat kadar golf oyna
dL 

* Dükün seneba.şına kadar burada ka-
lacağı anlaşılmaktadır. BeJgratta çıkan 
politika gazetesine göre, Noelden son
ra da, Korfoda sabık Avusturya Kra
liçesi Elizabetin sarayında oturacak -
tır. 

Kan şehrinden İngiliz gazetelerine 
bildiriliyor: 

Madam Simpsonan 10D resimlerinden 
biri 

Son günlerin yarattığı asabi havada, 
Edvarda karşı yükselen tariz ve tenkit 
seslerinden dolayı fena halde üzü en 
Madam Simpsorı bu gece sabahın üçü
ne kadar bir daıkrka bile gözünü kırp
mam14, mütemadiyen odasında dolaş
mış, Kraldan telefon gelince içi rahat
lıyarak yatağına uzanmıştır. 

Sabahleyin saat on birde kalkarcık la 
civert bir eteklik,. beyaz bluz giym:ş, 
boynuna siyah bir şarp atmış ve zeytın 
likler arasında uzun müddet gezinmiş 
tir. Bahçeye inerken, orada biriken hal 
la başiyle selimlamıştır. 

Bugün öğleden sonra, bir kadın ber 
beri ile, bir güzellik ve makyaj müte
hassısı şatoya gelmiş, ve doğrudan doj 
ruya Madam Simpsonun odasına alın· 
mışlardır. 

Madam Simpson günde beşyüze ya
kın mektup almaktadır. Bunların Ç<>ğu 
tehdit mektuplarıdır. 

* Madam Simpson ile Dük dö Vind
sor 1 7 Nisanda bitirilmesi mukarrer o
lan talak davası muameleleri nihayet 
leninceye kadar buluşmamayı karar • 
laştırmışlardır. 

İki otomobil çarpışh 1 Bakkalköy cinayeti 
Bağıran iSke?e memurunu, tepeden fına baıkmı-r.. B • t b - tr b Tbb Ad("' Seyf tti • k 

tırnağa kadar süzer .. Bu süzüşün ma- Bu bakıştaki mana d1l şudur: ır O o us amvaya çarp ' ı 1 e DID as.ı• 
nası şudur: - Hey etraftakiler, benim nasıl a- bir çocuk motosikletten turasında ve gömleğinde 

- Maiyetimde olsaydın ben sana dam olduğumu anladınız mı? düştü kan lekesi bulamadı 
gösterirdim. * . Küçükpaza~da Hacıkaıdnı mahalle- Küçük Bakkalköy cinayeti etrafın• 

Vapura girer, lüks mevkide bir san- d t 6a d H M h t 
Sayısız müdiri umurni'lerim, sa • aın e 0 uran yaşın 8 acı e me daki tahkikat devam etmektedir. Sey• 

dalyeye kurulur. · · k d k w ada 13 
Yanı boştur, bir dakika sonra da bir kın bana darılmayın, ben bu yazımla evının a~ısın a~ çı tı~ ·~w• ~~~ feddiniın polietek.i ikrarına rağmen 

genç yanındaki sandazyeye oturur. hepiniz böylesiniz demedim. Amma, larında bır çocugun bındı~ beygırın müddeiumumiilikte cinayeti İflediğini 
Genç ayak ayak üzerine atar, sigara - siz de: altında kalmıf, ~ından agır surette inkar ve bu ink.innda ıerar etmekte
sını ya.kar.. - İçimizde böy'leleri yoktur, diye _ yaralanı~u~, hastaneye kaldırı~ıftır. dir. Tıli>ı adli kimyahaneai Seyfetti• 

Müdiri umumf bu, gt?nç ise, kjm meı.ısiniz ya! * Şışlı -.. Beyazıt hattı~da ı!leye~ nm gömleğile kasaturası üzerinde yapm 
bilir belki de maiyetinde bir memur; İsmet Bulfısi vatman .Sule~anı~ idare.~ı~~eki tığı tah1ile ait raporunu vermiftir. Bu 
böyle ayak ayak üstüne atıp otursun tramvay Sırkecıde ıınemalar onunde raporda gerek kuaturada, gerek göm-
ha .. Hem de sigara içsin.. Kayıp beşler, meğer neredelermiş Bakıtköyünc itleyen Alinin idareein- lekte kan lekeli görülmediği bildiril-

Acaba hakikaten öyle mi? Maiye - deki otobüele çarpıtm•t. otobiie hasa- mektedir 
tinde bir memur mu bu? Olmasa bile Küçük.pazarda çömlekçi letepan i.a- ra uğramıf, yolculara bir teY olma- Diğe; taraftan Seyfettin poliat4t 
günün birinde bel.ki olacaktır. minde bir adamla marangoz Ali,, kun- mıftır L d" · da k t ld w ! ..ı.ı! t '-. · K.Cn ıııne ya a ı ıgını ıauıa e me11.• 

Ne haddıne yanında oturmıya cesa- duracı Hüeeyin ıol>acı Ahmet ve ean * Kadıköy Selami çefme caddesin- t b h ta da Jd .. .. t ed bT ' ' • eve u uaue vacı o ugunu soy• 
re e. 1 .ı.yor · . .. dıkçı lsmailin bayramın ikinci günü de gitmekte olan Emine tramvaydan lemektedir. Kendi.i tabibi adliye mu-
Gencı şoyle hır suzer, genç oralı de- eğlenti yapmak üzere bir otonıob"I kaçmak üzere kaldırıma ko,arken yere t•: ·1m· .. _L!L· adli Se f tt' · 

ğiT o süzerken genç te sigarasın ··r- . . . . ı ge- ayene e wrı ıf, UK»Dl Y e ının 
re' B' ·· ·· 1es ke d" .. \~ zıntıaıne çıktıklarını, bır daha avdet yuvarlanmıf, hafı kaldırıma ~arpmıf. tabanlannda dayak iaarı görüldüğünü, 
ld
r. w ır soz 

1
sotsy e veba n 1ısı1nın, ım etmediklerini, ailelerinin zabıtaya ve ağır ıurette yaralanmış, Nümune ha• fakat bu asarın Seyfettin tarafından 

o ugunu ana a aca nası o ur. .. . ... •w .. • k J':ı l 
- Affedersiniz, sizi bir yerden ta - muddeı.umum.ı~ı.g~ muracaatla aranma- tanesıne .. a om mıştı~. . . '> da yapılabiL"nesi mümkün olduğunu 

nıyorum zannederim. , larını nca ettıaını yazmıştık. * Şofor Haydarın ıdaresındek'i 2-62 zikretmiftir. 
Genciın nerede çalıştığını öğrenmek Bu be, adam bulunmuştur. Meğer ~uma~alı o~omobil ile toför Bekiri? Seyfettin hakkında polisteki ikra-

için bu suali sormuştur. bunlar Galatada bir müddet eğlendik- ıdaresındckı 2168 numaralı otomobil rından bafka henüz hiç hİıı' delil bulu-
. -:- Olabili~, iht~mal vapurda birbi - ten .onra yola çıkmışlar, lstepan ao- Tarlabafınd~n. ~eçcrken çarpıtmı.flar- namamıttır. Zabıta Seyfettini itham 

rımı'ze tesaduf edıyoruz. Ben de sizi ta kakta ötekine berikine sata maya ba - dır. Otomobıl ıçınde bulunan Zekı ba- eden delilleri toplamakla mefıgUldür. 
nıyorum. Çehreniz hiç yabancı değil! l k k ş ş şandan, dokumacı Mustafa kolundan, · · ·-

Bı.ı cevap hiç hoşuna gitmemiştir. amış, a:ga ~· mıf. lstepan hakkın- Terzi Bekir de sol k8,fından yaralan- motoaikletle tur yaparken yere yuvar
Demek yalnız çehresini tanıyor .. İşi- da .kanunı takıbata başlanmış, sarhoş mışlardır. Ootomobiller de ehemmi- lanmıt ve motörle birlikte 10 metre 
ni bilmiyor.. olan arkadaşları da şahit olarak onun- yetli surette hasara uğramışlardır. .kadar sürüklenmiştir. Muıtafa adeta 

- Ben fiilim şirketin müdiri umu- la bera~~ karak~l~a kalmışl~rdır. Es- * Sultanahmette ötekine berikine lıurdahaf bir liale gelmiştir. Yaralı ço-
misi..· te~an. bılahara hikım kararı le tevkif motör kiralayan Ali evvelki gün 1 :i cuk hastaneye kaldırılmış, 13 yaşında 

- Öyle mi, mü~rref oldum. d 1 k d 1 d L - L _ '-
:;-- .... ··le 1 mış, a~ a aş arı a •.eroea.t vmuul- yaşında Mustafa isminde bir çocuğa çocuğa motosiklet kiralayan Ali hak• 

Genç ayağa kalkmamıştır, onunu 1 d t 1 d mıf, ev erıne av e etmış er ır. da bir motosiklet kiralamıft gocuk bu, kında da takibata başlanılmıştır. 
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,-Haydi Gülelim 1 
Başka yok ki 

Uşak salona kb1i ayaklaril'e girmiş
ti, bayan kızdı: 

- Bu ayaklarla 
salona girmiyc u -
tan mı yor musun? 
Uşak bir ayakla -

nna, bir de baya -
na bak"tı: 

- Affedin bayan amma, başka a -

yalklarım yok iki sakma onlarla gire -

y.iım! 

Dikkat et 
Yeni bir radyo almışlardı .. Bay rad

yoyu karıştırıyor -
du, birdenbire yü -
zü güldü: 

- Bu radyo ma
kinesi mükemmel' 
dedi, biraz evvel 
hattı üstüvayı alı -

yordum, .şimdi şimal kutbunu buldum. 
Bayan telaş'.l'andı: 
- Aman dikkat et bay, nezleye tu-

tulursun .. 

Ne kadar 
Muallim çocuğa sordu: 
- Şimal kutbu 

ile cer up kutbu a -
rasında ne kadar 
mesafe vardır. 

Çocuk düşünme -
den cevap verdi: 

- Tam bir dün -
ya !kadar. 

Nasıl oldu ? 
Dilenci dileniyordu: 
- Aç kaldım, yi-

yecek ekmeğim 
yok~ 

Bir kadın acıdı, 

on kuruş verdi ve 
sordu: 

- Nasıl oldu da 
bu kadar düştün? 

Dilenci kadına baktı: 
_ - Eskiden sizin gibi cömerttim de .. 

- Nereye? 
- Pantalonwnu dikeceğim. 

SON POSTA 

Moııolog: 

KORKU NEDiR? 
Korau nedir? Nedir, nedir? .. Söy -ı nım, koııkmak buna mı derler.. Hiç 

leyin bakayım .. Siz biliyor musunuz? bilmiyordum. 
Ben biliyor muyum? Bilsem h'iç sorar Ben geceleri bu yüzden odamda 
mıyun? Ömrümde görmedım, yanın - yalnız yatamam.. Olur ya bir fare çı -
dan. geçmedim, yanıma gehnedi. lo\o"'.'el'ir. Buna da mı koıianak diyor -

Korku, tuhaf ~y, sorarlar bana: sunu~. n>ğrusu tuhaf, ah artık siz bu 
-Koııktun mu? gjdişle her şeye korlonak diyeceksini~ 
- Hayır; Şuna da: 
Derim.. Amma bu hayın da ağzım - K.Onkudan! 

alışmış ollduğu için söyfurim. Yoksa Diyemezısiniz ya_ Anlatayım. Durun 
hayır dememe de lüZ'llm yok. Çünkü ben ~leri kaıranl:ıkta sokağa çıka -
kı>~u nedir bilmiyorum ki; korkup marn. Çıksam da muhaikkak yanımda 
.kDrkmadığırn sualfne evet veya hayır biri bulunmalıdır. Bu da mı korku -
diyebil~im? dan, kaııkudan ha, dOğru söylüyorum, 

cKoriru dağlan bekfer> derler.. An- h'iç biliniyordum. Demek bütün bun
laşılan bu bir dağ bekçisi.. Ben dağa tar korkudan r...a. Demek ben kotlta -
da çıktını, orada da korkuyu aradım ğ'ım öyle mi? Vah vah vah vah. Hal -
amma bulamadım. Vazifesini iyi yap- buki ben kend.:mi hiç korku bilmez sa-
mıyan bir bekçi olacak ki kaçınış.. nırdım. Ne bileydim btmlarm korku 

- K.oııkudan tir tir titredlın! olduğunu nereden tahmin ederdim. 
Diyenlere de rastladım. Ben de tit- Cesur değil miyim artık? Demin bo

rerim amma soğuktan galiba, korku şmıa boöürlenmişim desenize, amma 
soğuğuın bir nevi olacak; amma soğu - bakın doğrusu !ki:birime dokundu. 
ğun bu nevini de bilımiyorum. Buruian sonra bu knrku dediğiniz şey-

İşte söy!lüyorum; 'korku nedir, bil- !erin hepsini bırakacağını, cesur ola -
miyorum, biliniyorum. Yani korkak cağım, fa.reden korkmıyacağım, pat 
değilim.. Ko11kak olmıyanlara ne der- di~ bir şey düşerse yerimden zıpla -
ler söytleyin bakayım? Dur bir adı mıyaaağJ.m. Geceleri sdkağa çıkmak 
vardı, onu buldum, bu1dum.. Cesur .. içln muhakka'k yanımda bir.isi olsun 
Yani ben cesuırum. Yaşasın benim gibi istcmiyeceğim. Konkmıyacağım kork-
cesur çocuklar. mıyacağım işte .. 

* 
Şey .. Şey birdenbire neye mi sus -

tum. Şey şurada birdenbire bir gürül'
tü oldu da ben de sustum. 

Ne ~lüyorsunuz, amma, gü1ünecek 
ne var.. Aa ne dediniz anlamadım; 
korktum da mı sustum. A bu kork -
mak mr, t."Urkmak buna mı derler. 

K.ışt, hi§'t, ay üzerime geliyor. Oh 
çok şülkür gitti. 

Aaaa kahkahayla gülüyorsunuz, gü
lünecek ne var- canım, bir fare geçti, 
ben de kov'dum. Ürerime mi çıksın, ne 
diyorsunuz bakayım, biraz, biraz daha 
hızlı söyleyin de anlıyayım. 

Korictınn mu? Neden korkayrm ca -

- Yok ben kendim pekiıla dike _ 
bilirim. 

E~"."\·ah bir şey batınına geldi, bura
da ~ye daldım, yazılacak vazifemi 
wıutturn. Yarın muallime ne cevap 
wreyim .. 

- Şimdi de muailimde.n korkuyor
sun! 

:Mı dediniz. Bu da korku ha .. Kork -
mamak için ne yapmaık. ıazım. Vazife
mi yapmak değil mi, Allaha ısmarla -
dık öyleyse. muallimden korkmamak 
için vazifooıi yapmıya gidiyt>rum. 

** --············------······-··· .. ···-··-· .. ··---
Şalranç oyunu 

-
- Bak gene pantakmunu yırt _ 
mışsın, gel de dilreyim.. 

Tokyoya yaya giden Alman 
Betlinde oturan yirmi yedi yaşında 

bir Alman genci ~
yaya ola:rak Tok - ..-
yoya gitmek için 
Beriint.Ien çıkmış-
tır. Tokyoyu bı - ' 
1irsini% değil m1 
Çindedir. 1940 o -·
limpiyatlan da Tdk.yoda yapılacaktır. 
Ber.Iml:i ~cin Tokyoya yaya olarak 
gitmesinin sebebi olimpiyatlarda bu -
hmmaktı:r. Esa.sell1 h-esnpça ancak o za
man Tokyoya vamıış olacaktır. 

* Otomobile bDcum eden asl111 
Doğu Afr.ikamuda otomobille gezen 

bir seyyah bir u -
lanın hücumuna 
uğramıştır. Sey -
yah otomobilini ga
yet yavaş sürüyor -
muş. Otomobile 
karşı taraftan bir 
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Beyazlaşan kaz 
Büyük bir korku neticesinde in 

samann saçla. -
nnm birdenbi -
re ağardığı. du · 
ymmuştur. Fa -
kat bir kazın 

tü}ierinin be 
yazfa~ğı hi\ 
duyulmamıŞtır. Cı ~-erlerde Amerika · 
da kaz ~ bir adamın kazı bit 
gece tillkiden korkmuş ve kaz kül ren 

1 

gi iken birdenıbire beyaz oluvermiştir. 

* Arılarm dostu 

aslan birden'bire hücum etmi§, iOğuk
kanlı seyyah ta otomobile derhal hız 
verip otomobil.h bnşıru kuv ... etli ola
rak as:tıana ça~ ve aSl'an o anda öl· ' 
müş. 

* Yakllan otomobiller 
Cenubi .Afrikada kaza yapan otomo

billere karşı büyük bir kin beslerler" 
Oranın yerlile -
ri kaza yapan o
Wınobillere ni • 
şan koyarlar. Bu 
otomobiller ar -
tık işe yararnıya

cak bir hale gel
diği zaman otomobili yaptığı kazanın 
cezası: olar~ yakarlar. 

Bu adamın göğs'üne bakınız.. Siyah 
gördüğünüz kısım arılardır. Anlar bıl 
adamın vücudmıa bu tarzda konuyor
lar. Ve bir tanesi bile adamı sokmU -
yor. 

Ge,en bllmecemizde 1 Yeni 
Kazananlar Bilmecemiz 

BiR KİLO ÇİKOLATA· I' . -, Beyoğlu t t inci mektep tos Meh _ Bir kol •••ti verlyorua. 
met. 
BİR AYLIK 
ABONEMİZ 
Sivas lisesi 

3/B den 184 Sa
mi Olgun. 
MCBEKKEPLİ 

KALEM 
İstanbul 44 ün

oü mektep 247 
Neriman Ziya, 
İstanbul 2 nci 
mektep 5 /B den Bir çift §OSOD ka • 
591 Yusuf ili - zanan Hüsnü 
kan, İstanbul 27 inci mektep S / A dan 
6 75 Fehmi Çörıgeve1J İstanbi.ıl 44 üncü 
mektep 1/A dan 43 Yaşaı·, İstanbul 
44 üncü mektep 5 / A dan 164 Hik -
met. 

BOYA KALEMİ 
İstanbul erkek lisesi 1248 Ferah, is

tanbul kız lisesi t 602 F. YUksel, Gala
tasaray lisesi Ortaköy şubesi idare 
m€'ffiuru Nuri oil.u İhsan, Cihangir 
Kumrulu S. Kumrulu apartunanı Ay
şe Güler, Salihli mali~ dairesinde ha
zine vekili avukat Hayri kızı Muazzez. 

TARAK 
İstanbul ticaret lisesi 1166 Nured -

din Alxnet, Cicali gumrü.k M. M. oğlu 
Aı.ımi Ölx!an, İstanbul erkek lisesi 603 
Nihat, İstanbul erkek lisesi 2/C den 85 
Muharrem, İstanbul Haseki kadmhır 
hastanesi eczacı Hayrı kızı Enver. 

(Arkası var) 

·r 
Bu re-=-mi gazıeteden kesiniz· sı _ 

kartona yapIŞ'tınp muhtelif renk bO 
yalarla boyayınız, en iyi bayıy~n ;ı 
kuyueu'larırnızdan bir tanesıne bır "Z 

saati vereceğiz.. Gene iyi boyıyaıı Y~9 
tane okuyucumı z için de baŞka baş 011 
hediyeler hazırlanmıştır. Cevabı _ 
beş gün içinde matbaamıza gönd~~e· 
meniz lazımdır. Cevap zarfın -u:er

1 tıı~ 
bilmecenin gazetede çıktığı günu.tı 
rihmi ya7..rnayı unut.mayınız. . e1' 

Geçen biLmecemizdeki ke~ıie~ıJ· 
dört köşeler 12 değil, l 8 tanedir· 
na dikkat ediniz. 
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(B ştarafı l inci snyfada) 

İKtısat Velci~i sıfatıyle, bundan hususi 
bır mcmnuni) et du) maktay1m. 

İktısat Vekıl: bundan sonra iktısadın 
tarıhte mfınas.nı i1..ah eun·ş \€ demiş

t r ıki: 

- &' i devirlerde, tasarrufun ifade-
s : D ten artırmak veya «Ak akçe kara 
gun ıç·ndir> sözüdür. 

Halbu'ki tasarrufun, ileri, hak hi ve 
m bet manası bunun tam ters"nedi!". 
Ak -~. ak günü hazırlamak iç:Ud:r; 
d.ı.şten değil, işten artırmak lazınıdır. 

Ta arrufun bu .) eni nllinası 18 in
ci a~ır Büyük Endüstri ink !abilc b:ı.ş
lamı~. omuz omuza ilerlemiştir. 

19 uncu asrın oom yet faal.yeti sa
hasında en büyük ihuraı Anonim ve 
ona benzer şirketlerdir. 

Tasarruf, bu tarililerden sonradtr ki 
ferdi hır ihtiyat degıl, aynı zamanda 
rnilli b"r istihsal manh~lası haline gel
ınişt.r. 

İ eri m'illetle.rin başarmış oldukları 
nnıazzam işlerin geniş sermayesinı ve
ren, aynı zamanda, büyük temetttileri
ne tirak hnkAnı bahşeden yaygm ve 
gür kaynak haline gelmiş"tir. 
Muasır tasarruf telakkisi; küpte, ka

sada, sandılkta saklanan para değildir. 
Mıllf istihsale sevkedilen paradır. 

Tasarrufu milli iStihsale kanalize e
dm müesseseler milli bankalardır. 

V'€'kıl bundan soiıra medeni adamın 
çclcle ~ tasarrufla iş gördüğünden bah 
Setmiş ve çekin faydalarını anlabntş.f,r. 
Bllllu müteakıp sözüne şöyle devam et 
lllıştir: 

- Aı~daşlar; 
Tu.nkiye T:i.irk'lerindir, Türklere ait 

kalacakllır, diyoruz. 
.Bunun mevzuurnuz itibarile m.7tnas1, 

Yaratacağımız endüstrinin yurdumuza 
ait varlıkların , biz sahibi, biz efendisi 
kalacağız demektir. 

Böyle -0hnasmdaki lüzum ve ehem
miyeti izah edecek değilim. 

Memleketin bir koloni gibi şunun bu 
nun hesabına şunun bunun tarafından 
değil, k€ndi hmabımız~ !kendi evimiz o 
larak imarl, .kalkm.ması Kamalist da
\lanm temelkHr. 

Dev'let bütçe gelirinden bu maksat
la mümkün olan tasarrufu ay~ıp b~ 
~ektedir. 

Gayemiz nedir ? 
Devletçe <leruh'te edilmiş ve edil -

ll'lelde olan işler: 
Tütk milletinin medeni ve ileri mil

let .olarak var olması. 
n.iridyenin seri ekonomik kalkmrna 

il~ refah1' 
. Her Türle için emin, tem€lli faaliyet 
ı:rn.ıkfuılarının çeşitlendi ri'.lmesi, 

Ve kısaca Türkiyenin ekonomik ku
rulması \•e korunması maksatlı işlerdir. 

Umumi surette endüst.ri~·el işletme: 
devresine girmek üzereyiz, Teknik, ti
cari, rasyonel i.Şletme demek istiyorum. 
Muasır manada, milli, müsbet tasar 

1"\ıflı t'ellli:n ve teşvik için, müsbet ta
sarrufun aradığı ~bütün elemanları tam 
olarak muhafaza ediyoruz, muhafaza 
edeceğiz. 

. Takip etmekte dkluğwnuz ldering po 
htikası son aylarda bazı memleketle
~n, ticari maksatlar ileri sürerek, gi
l'i§'tiği devaluation yani milli para kıy
hletlerini d~ünne yarışından bizi müs 
1-l)li brrakmıştır. 

Hepiniz bilirsiniz: Mallarımızı müş
ltiilatsız ihraç edebi1mekıtey.iz..Bugı1nkü 
~gumuz talep nisbetinde mal yetiş
tırebilmektir. 

Milli paramızı dDşUrmiyecegiz 
Bu şerait dahilinde mil'li paramLZm 

ltıymet'ini düşürmek lüzumsuzdur. Bu, 
tasarr!J!! sahibinin cebinden ve tasarru
fundan o mikdar çalmaktır. Tasarruf 
h.a.rekıetini zehirlemektir. 

.Biz enflasyun yani dahilde tedavül:elti paran:ı.n hacmini şişirmek politi -
asının aleyhindeyiz. 
. Defıasyon yani para ve kredi hacmi 

llı kısacak politikanın da aleyhizıJeyiz. 
Küpte, sandıkta> kasada para sakla

~a~ ipUdailiğile, bir deflasyon hare
~t1 olduğu için de, mücadele etmeli

)Jz., 

1 .. Bu, bir milli i~ihsal elemanını ro
U.nden uzaklaştırmak, mamum etmek 
~lli t>lkonomi menfaati hilafına hare
-et etm~tir. 

d 1'ürk malı davasmı, milli tasan·uf 
~VasiJe yanyana gütmemizin sebebi, 

&arrufa yeni ve hakiki manasını ver 
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in radyoda söylediği nu k • • 
1 1 

di;_imiz içindir. 
Türk camiası bu yeni anlayışlad1r ki, 

artık, bir lokma, bir hıt'.ıta cemiyeti ol
maktan çıkmışt.ır. Kamalist inkıliıbı -
mn bütün nimetlerinden Wiksiz isti
fade etmenin ~ı:>lunu bulmuş, bu yolda 
dc\'ama azmetmiş bir cemiyettir. 

Bu cemıyet, artık, külturü, şuuru, ta 
mamen benimsediği tekniğiy:].e, k~ndi 
lopraklannda 'kendi emniyeti, kendı re 
!ahı. !kendi saadeti ile, kendine ve dün
~ .ı.ya faydalı olmak yolunu tutmuştur. 

K.amal.st inkılUp içinde Türk vatan
daşı, zahmetsiz, gö.ster~siz, kenai öz 
ve hakiki hüviyetini bulım.ıştu. 

Kama · t fnkılap ve onun ekonomık 
ve sosyolojik sistemi içinde sadece mü 
tesanit ve müt(!Canis bir (Neo-Turc) 
yanı yeni Türk cemi)"leti değil, aynı za
manda y€-pyeni bir TürkiY,edir. 

Ev haikı g"bı evin içınin de yepyeni 
bir gözle görülmesi 18.z.ımdır. 

1 ktısadi milliyet,iliğimiz, ıiyasi 
milliyetçiliğ "mizin seviyesine ere • 
cektir. 

Tasarruf hareketi milli para kıyme
tinde'ki istikrara <layanır. Milli para 
kıymetinin m asuniyeti tediye müva1.e 
nesinin salabetine dayanır. 

Tediye müvazenesinin masuniyeti va 
t.andaşm Türk malı.na ve Türk. o1an her 
şey.e artan rağbetine dayanır. 

Türk malını, yainıız tasatTUfun bir 
ana desteği olduğu için değil, Türk o1 
duğu için ve Tür1c olduğwnuz için sev 
memiz raz.ımdır. 

Bankalarımız sağlamdır 
Bankalarımız Büyük Mi'llet Meclisi

nin kabul efüği Bankalar kanununun 
kontrolü a'.ltmda, mazbut idare ve el
lerdedir. 

Bütün dünyada en emniyetli banka~ 
laı1a boy ölçebilecek vaziyette olduk
larının ifadesini, her vesile ile .işitmek 
le \~ bunu bizzat da söylemekle bir 
Türk olarak iftihar ve gurur duyarım. 
Kıymetli İktısat v~kilim.iız bundan 

sonra bankalara yapılan mevduatı ~ 
mutlak tasarruf ralka.mJ.arını ptenni.ş 
mevduatın her sene artarak 19 35 de 
198 milyona. takarrüp ettiğini tasarru 
fun ise 7 2 milyonu bulduğunu anl@.tmış 
tı:r. Celfıl Bayar sözüne· şöyle devam 
etmiştir: 

- Burada tasaNUf bakımından ha
yat sigortaları hareketinden de kısaca 
bahsetmek isterim: 

Hayat sigortaları da tasarruf 
demektir 

Çüıılkü hayat sigortalarını, milll tasar 
rufun diğer bir tezahürü olarak alı
yorum.. Fillıafkika, gerek bankaya, ge
rek bu sigortalara teveccüh eden pata 
lar ayni tasarruf :tıerbiyes~ rasyo
nel ferdi bütçenin meyvaları, ve her 
ikisinde de hakim olan ruh ihtiyat ve 
yarını karşıfarnak gibi sıhhatli hic en
dişe değli l midir? 

Sigortalar hakkrnda yeni 
mevzuat 

Esasen sigorta mevzuatımızı yP.Jli-
1~-eceğiz. Bu meyanda hayat sigona
l'arına milli tasarrufun himayesi bakı
mından ayrı biT ehemmiyet vereceğiz. 
Türtk'iyıede çalışan Sigorta Şirltet!erin
den günü geldiğinde her poli~i öde 
yece'k. vaziyette olmalarını istemem:z 
tabiidir. Bunun için hayaıt sigortaların 
da riyazi ihtiyatların çok lmd bir hai
de bulundurulması icap eder. 

ihracat Ye idhalAhmız 

7 milyon l ira f.azla ile kapanmıştır. 

Mahsulatımız para ediyor 
Bu vaziy et, tiftik, fındık, tütün, 

pamuk, üzüm, incir , 'krom gibi ana. 
maddelerimiz ihraclitında görülen inki 
şafm eserıdır. 

Tüm ye i1halat ve ihracatının aşağı 
yukan yüzd€ 90 ı halen kiering veya 
benzeııi anlaşma il~ bağlı bulunduğu
muz meml~<etler ile yapılmaktadır. 

Bildiğiniz veçhile, 1 Kanunusani 9.37 
tarihinden ifibaren, kontenjan yani u
mum ithalatın mikdar itibarile tahdi
di sistemi kaldınlmakta ve klering ve 
ya benzeri anlaşma mevcut memleket
terden hudutsuz ithalat imkanı veren 
yeni bir :rejım i'kame edilmektedir. 

Bu yeni rejimde, anlaşmalarla Türıki 
ye ihracatı için istihsal edilecek kolay 
lık ve menfaat karşılığı verilebilecek. 
maddeler ithali memnu kalınası icap 
eden maddeler ayn ayn listeler halin
de gösterıbniştir. 

Bu senenin 1 1 inci ayı sonunda kle
ring hesap1arıınızm bakiyesi, tabiri di
ğede, rnemldketianizden Türlt maJı al
mak için piyasamı'lJCla haZIT peşin pa
ra y~fuıu 23,000,000 Tü:rk liras1d1r. 

ihracata kastedenler 
Türk ihracatçuım. itibanm ve dış p 

yasalarda şöhretini vikaye w ta.rsin ~ 
çin neşretti.{,1imiz hususi kanun, ve mil.
rakabe hükümleri, şimdiden iyi tesirle 
rihi hissettmni§ bulunmaktadır. 

Bu kanunlar hilafında hareket • 
denler, bu mem~ket dahilinde ça
llf'11a imkanı balamıyacaldaTdır. 
Memleketimizıde iş hatminin geni~ 

lemeğe doğru seyrine delil olması itiba 
rile şu birkaç ra!kamı da z:ikredeceğim: 
İstanbul Emniyi!'t Sandığı hariç ol

mak üzere, yalnız milli bankalarmızm 
ikrazat, iştirak ve esham ve tahvil.At 
halinde bilumum plasmanları yekfınu; 

1933 sen~inde l '43,3 74.000 
19 34 senesinde 161,3 16.000 lira iken 
19.35 senesinde 187.616.000 liradır. 

· Bundan başka ithatat rakamlarımı
zın tetılciki belli başlı millt faaliyet ce
reyanlarının iStikametlerini vazıhan 
göstermektedir: Mühim gördüğüm bir 
noıctayı burada ıkısaca ifade etmem Jay 
dalıdır: 

Srnai kalkmmada hususi 
sermayeler 

Memleketin endüstriyel kuruluşun -
da hususi milli ~rmayelerin payı, se
neden seneye mahsüs bir ehemmiyetle 
art.maktadır. Bwı.Wl manası, Tü~iye -
nin dünya ticaretine şimdi yepyeni bir 
platform üzerinde ~irak etmekte ol
duğunu gösterın6kten ibaret değil, ay
nı zamanda bu milli sermayenin milf 
kalkınma hareketindeki uyaniklığma 
da a.Şikar bir delil vermektedir. 

935 yılır.;n ilk 7 ayında Türkiye 9bın 
tonluk 6.000.000 lira değerin<le maki
ne ithall etmişken 19 36 ilk 7 ayıncla bu 
ithalat yüzde 7 2 nisbetinde bir anışla 
l 61000 tona çılmuştır. Değeri 10000000 
liradır. 

Hususi endüstrinin makine ve di
ğer sabit sermayeye amortismanı da, 
eldeki rakamlara nazaran 1932 de 36, 
1933 de 63, 1934 de 68 milyon lirayı 
bubnuştur. 

1935 senesinde hu rakamın daha faz 
la arttığında şüphe yokıtur. 

Bu rakamlar milli endüstrileşme pl4 
nının, yani devlet sanayii hareketinin, 
hususi sermaye hareketini de artıraca
ğının ~ıkar delilidir. 

Celal Bayar bundan sonra ihracat ve Yine milli 'ka~kınmanın beklediğimiz 
ithalata temas ederek şu güzel hab~r- bir feyzi ve neticesi olarak vatandaşla
leri venmiştir: rın iştira ve vergi tediye kudreti göz

Ticari müvazene vaziyetim'izi bildi le görülür bir sür'atle artmaktadır. 
ren rakamlar şunlarolf: Yaptırdığım hesap1ara göre, mem -

1tıru·abmııc lttıalatımııı Fatlc reket ziırai mahsullerinin alım kabiH-
1933 96.162. 00 74.672.000 21.490.000 yeti: 1934 de 1933 yılma nazaran yüz-
1934 92.149.ooo 16·790·000 s.ss9.ooo de 25 arttığı halde 1935 de yüzde '43, ı 9 
1935 .9~.861.000 88.823.000 7.038.000 

1934 serıesi ilk on ayı zarfında ih- art.mıştıır. Vergi tediyel'eri sureti umu-
racatımız yi?klınu 65,5 milyon lira idi. miyede bütün memlekette ve bilhassa 
1935 senesinde bu rakam 68,5 milyo- sanayi mıntakala.nnda müstesna bir in 
na çıkmıştır. Bu senenin ilt on ayına tizamla yapılnıaktadu. 
ait ~kim ise sı,aıto,086 liradır; yani Fabrikalanm1z1n umumi vaziyeti 
on dört milyon lira fazladır. Devlet fabrikalarından da kısaca bab 

ithalatımıza gelince, yine ayni sene- &edeceğim: 
ierde onar aylık olarak sıruile 72 mil Biliyurswuz ki beş senelik planın 
yon, 75 milyon, 75,S milyondur. tafbikau vame9ini Sümer Banka ver-

Bu seneye ait diğer şayanı dikka.t dik. Maden işleri içıin Eti Bankı ku:r
bir ndkrta şudur: Son iki sene yani 1934 duk. 
19 3 5 seneleri ilk oın ayı zarfında tica- Bwıdan başka Maden Tetkik ve A
ret müvazenemiz 6,S miil.yon lira kadar ,rama Enstitüsü ile Elektrifikasyon bü
açık iken bu sene ayni d~ bilakis rolaruu bu maksatla a.lBkalı oıarak 

teşkil ettik. 1 r i Heyetınce tetkik olunmaktadır. 
Endüstrileşme programının tatlikı - Yeni p18.n şu fasılları ihtiva edi • 

na başlandığı 19 34 yılı mayısından bu yor: 
güne kadar ba~arılan işleri şöy'le stra Mndencilik, mnden kömürü ocakları 1şlet-
layabllirim : meıert, mıntaka elektrik santrnllan, ev mah-
Programın birinci senesinde temeJle rukntı sanayi ve ticareti, toprak sanayii, 

ri aülnuş olan K ayseri bez, İzmit kağıt, gıda maddrleri sanayi ve ticareti, kimya sa.
Bakırköy bez fabrikaları, bugün dev- nayli, rnlhaniki sannyi, denizcilik. 1 
let endüstrisi ·m anzumesinin, mühim Türki') enin endüst eşmresini "stiyo
cüzü tamları olarak hali faaliyettedır. ruz. F..ndüstril~meyi, zirai ist.hsalfitI 

Sümer Bank ve İş Bankası tarafın- çok ve çoğalabilir bir memle~et olmali 
dan müştereken kuru.lan Gülyağı !ab- bakınıından da hayati bir zaruret gör• 
rikası faaliyetinın ikinci sezonunu bi düğümi.ıız için, bu günün en bil) ilk mil· 
t.iıımiştir. li davasıdır diyoruz. 

Ynn.e ayni şekilde kurulmuş olan Ke Bundan dolayıdır ki, ferdi sermaye 
çiburlu Kükürt fabrikası, faaliyet:ıni nin bugün gitmediği veya yetmediği 
tevsi etmektedir. büyük işleri dev1et üzerine alı) or. 

Program mucibince kuruluşlarını İş Ferdin yaptığı, yapabi eceği veya 
Bankasına verdiğimiz Sömikok, cam ve yapmak :istediği büyü!k küçük sanayii.nr 
şişe fabrikalan mallarını piyasada sat- ise, her türlü tedabirle hima)(. mc ko .. 
maktadırlar. şu yor. 

Yur<lumuzda yalnız mühim bir va .. 
Programın ikinci yılında temelleri a- tandaş kitlesini değil, memleketin bu 

tılmış olan Ereğli Bez fabrikası, y a - ba'kımdan ana pdlıti'kasını alci1-:adar e
kında, faali~~ bulunan pamuklu fab den küçük san'atlar da bilhassa meşı-
r ikalan gruplUla iştirak edecektir. gul olduğumuz mevzulardandır. 1 

İnşası plana uygun olarak devam e- K .... k ·· h" 
den Merinos fabrilkası., Nazilli Basma UÇU sanayii tmaye 
fabr.ikası, Gemlik sım't ipek fabrikası Bunların muhtaç oldukları hirna\ e 
1937 de işletmeye açılması mukarrer tiedbir1eri vıe yardımları hakkında ken 
labrikalardandır. dileri.ni dinleyip bir karara vasıl ol -
Prowamın taıtbikı.nm üçüncü yılı or mak için, bu sene .An.karada bir kon• 

tasında.yız. Bu üçüncü yıl zarfında me gre t.op1adık. Ayni zamanda bir de ser· 
saimizi teksif edeceğlmiz büyük i§, Kn- gi tertip ettik. Memleketin her tarafın-ı 
rabitlm.e kurulacak (Demir - Çelik) fab da, geniş, ~tli, yaygın bir küçük sa.: 
ri'kalandtr. Bu fabrikalar grupunun i- nayi şebekesine malik olmayı, memle-c 
çmde ildnci sanayi p1Anxnıza giren bo- kette büyük sanayi mevzuu kadar e .. 
ru fabrikası da mevcuttur. hemmiyetli ve büyük sanayiin tutun .. ı 

İş, bu ayın birinde imzalanan kat'i ması ve i.n.'ki.şafı için zaruri göımekte-' 
mu!ka.vclelevle bir İngdliz grupuna iha yiz. 
le ediınıiştir. 1iki buçuk sene sonra Kongrenin tesbit etıt:iği talepler, bu 
Türic piyasası ihtiyacı o-1*.n demir ve çe gün bir Uıyiha halinde İcra Ve'killa-f 
liği tamamen memleket dahilinden te- ~yıeti:ndedir. Yakında Büyük Mill~ 
darike başlamış olacaktır. Meclisine arzedilmiş bulunacaktır. 

Demir ve çelik fabrikaları, rasyonel Fiyat kontrolü ve rasyonalizasyon 
endüstrlle~in en zaruri temeli ol- mevzuu etrafındaki düşündüklerimiz ..; 
duğuna göre ehemmiyeti, kıymeU aşi- den de kısaca bahsetmekte fayda va~ 
k~d~ d~ 

Ayni zamanda başanlacak işler için- Bu sene, Ve'kaJeıte fiyat rnürakabesf 
de, Sümer Ban'k, Ziraat ve İş bankala salahiyeti veren kanun, Büyük Mille'ti 
rının iştira.kiyle Malatyada kurulacak Meclisinden çıkmış ve malfununul o • 
Jakaıılı bez kom.binası gelmektedir. lan maddeler üzerinde tatbikatına dP 

Halen Türkiye kağıt ihtiyacının yüz başlanmıştır. 
de 50 sını vermekte olan kağıt fabrika İki büyük hedefimiz vardır: 
51 19 3 7 de tevsi edilecek ve yani başın- Birincisi: devletçe ve mil1etçe yapıi-
da ayırıca bir sellüioz fabrikası da ku- makta olan fedakarh'kların , herha~ 
rulacak.tır. Bu ikinci fabrikanın maki şekilde, müstehlik aleymne b ir istiSj 
nelerini ihale etmiş, temelini atmış bu- mar vesilesi olmasına meydan \'erme• 
hınuyoruz. mektedir. 

K:mnya sa.nayid, kendir ve seramik sa İkincisi, normal hayat \'~ 
nayii 1937 senesinde ~layacak işler rekabet ıkabillyeti ol'an ve bir gün ibrf-' 
aras111dadır. catçı vaz'iyete de geçebilecek bulunao' 

Te4crar ediyorum, endiEtrileşmeyi :. sanayi manzumesi temin etmek • 
Kama:list inkl'labın bugüne ait en bü 
yük milli davası ve Türltiye refahmm 
en zaruri temeli sayıyoruz. 

Birinci beş senelik. aanayi pllnının 
yukarıda kısaca izah ettiğim şekilde 
tatbikatının normal bir surette ilerle
~i yalnız memleketin bu derecede e
hemmiyetli bir ilıtiyacıru temin etmek 
le kalmamıştır, mahsullerimizin satı -
şı ve aranışını da t€min edecek bir me 
kanıiınıa. halin.de kullaınılmışhr. Çün -
kü, bütün bu fabrikalar için döviz de
ğil, 'Iürk malı verdik, Türle malı vcre
ceği-L 

Devletin, endüstri planı tatbikatı do 
layısile, büyük maıkine aıhcısı olarak 
salm~ çıkışı, bilmukabele mahsulle
rimizi almaları ve aramalan kaynını 
ileri sünn~k pol'itikamızı temin etmi;
tir. Bu say-ede Türidye, zi!-ai ve ipti
dai mallar ihraç eden memleketler a
rasında, yalnız. mahsullerini değe: fi-
yata satma'k imkanını bulmuş ilk mem 
le4cet değil, .piyasalanında istok kalma
yan, UZllll ser.eler iqin, peşin paralı, 

miişteri peyleyen, yegane memleket -
tir. 

Bu suretle memlekette hükumetin, 
yalnız endüstri, yalnız zR'aat veya bi
rinci derecede endüstri veya birinci de 
recede ziraat değil, bir kül halinde, 
Türkiye milli ekonomisi, Türk cNatio
na1i~e economique> i, yani cEkono -
mi'k milliyeti> hedefini takip etmiş ve 
edeca bulunduğunu bir kere daha iia 
de etmetc istıerim. 

Eııdüst.rileşme plWıınuz bulunrnasay 
dı, bugünkü dünya buhranı ortasında, 
Türk köylüsünün, rnahsu11erini buglin 
kil .Şet"aitle satabilirIEsi ~k müşkül olur 
du. 

ikinci beş senelik plan 
Şimdi ikinci bir beş senelik plfınm 

da ~larını tesbit ettik. İcra Vekille-

Eti Bank neler yapacak 
Bir yıl evvel kuruluştı11u haber ver"' 

diğim bu Bankı, Madenler üzerind~ 
sistemli bir çalışma hazırlamaktadır. 

Bu bankaya ait oJ.ara.k yaptığmusl 
işlerden iki mühinunini arzedeyim: • 

Ergani madenlerin.deki ecnebi his .. 
seler, kfunilen mübayaa edilmiş ve bu 
mühim madenin imtiyazı, tamaıne11 

Türk sermaye eline geçmiştir. 
1938 Mayısında iŞletmeye açtlacak er 

lan bu madende istihsal senede 7,500 
ila ı o,ooo ton olacaktır. 

Ereğli kömür şirketi, şirketin bilu~ 

mum tesisat ve gayri menk(ıJatı vem.&• 
dm, liman ''~ şimen<life.r üzerindeki 
bilcümle hukuku ile üç buçuk miıyon, 
lit-a~'Q salın alınmışt1r. Bedeli on sene 
de müsavi taksitle, faiı;siz, kömür oja
ra\{ ödenecektir. 
Bankanın Şimdiden e1'i altına veril .. 

miş devlet madenleri Türkiye iktısadt 

kalkınma tediyelerini muntazaman yap 
ma iktidarını bahşedecek ehernmıyette 
dir. Gtileman krom madenlerinin eşsiz 
bulunduğu ecnebi mütehas.<;ıslarca da 
teyit edilmiştir. 

Vasati tenörü yüzde 50 den :ı~ağı dilf 
memektedir. Önümüzdeıki sene zarfın 
da yalnız bu madenden yüzde 50 VR• 

sa ti tenörlü olmak şaırtile 100 bin ton 
ihraç edeceğiz. Bu sayede Tü rkiyenin 
bu maden istihsal ve jhracatında Hiyilr 
olduğu mevkie yavaş yavaş yaklaşma
sı temin edilmiş olacaktır. 

KU\·arshaıne bakır madenleri Mayıc 
ta saf balkır \"ermeve başJayacaktır. Bu 
madenden senede 2000 - 2500 ton ala• 
cai:,ı-ız. 

Kısaca, madeni harici tediye vasıta 
lanmızın en mühiml'erinden b iri teUık· 
ki etmekteyiz. 

M.adcın Arama ve Tetkik 1 ıtüsü .. 
(Liıtfen sayfayı çevirjniz) . 

.:. 
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1900 liraya 3000 altın 
Dolandırılan davacı hakimin sualine cevap veriyor: 
" Tamah dünyası. Gözlerim karardı, hallerinden 

§Üphelenmek hatırıma gelmedi. ,, 

SON POSTA: 

1arihten 
Sayfalar 

( BaftArafı 7 inci sayfada ) 
Delhi Sultanı İbralrimin askeri ise yüz 
bin kişiden ve bin filden ibarettL 

Fakat Babür Türk padişahına gön
derdiği bir elçi vasıtasile Türk topçu
ları getirtmişti. Çünkü en büyük düş
manı olan Şeybaniyi mağlup eden Şah 
İsmail Safaviyi Yavuz Sultan Selimin 
mağlup etmesinde Türk toplarının çok 
büyük rol oynadığını duymuştu. 

Üçüncü ceza mahkemesinde bir Mahkemede reisin: Canım bunla- Delhinin şimalinde Cemna nehri ke-
narındaki Banipat mevtkiinde iki ordu dolandırıcılık davası görülmüştür: rın halinden şüphelenmedin mi? tar-
karşılaştı. 

Fehmi ve Zekeriya isminde iki ar· zmdaki sualine Yakup: Sultan İbrahim Amaye kuvvetine 
kadaş amele kıyafetine girerek mav- - Şüphelenmedim efendim. Ta- mağİ-urdu ve hatta süvarisine Babürü 
nacılar cemiyeti reisi Yakuba gitmiş- ma"h dünyası!. Gözüm karardı. 3000 çıev'Jrecek şekilde manevra yaptırıyor-
ler : altın 1900 lira .. diye cevap vermiştir. du. 

- Biz BeyoğTunda bir apartımanın Mahkeme bir şahidin celbi için 8 Stiltan İbrahlmin ordu.su önündeki 
lağımlarını tamir ederken bir torba kanunusanye bırakılmıştır. bin kadar fil de hep birden hücuma 

Rus altını bulduk. Sana satmak istiyo- eskişeker şirketi aleyhindeki dava geçtiler. Yemyeşil ova.da yerler sarsı-
ruz. Alır mısın? lıyor, fillerin homurdanışları gök gü-

Diyerek üzerinde 1914 tarihi bu- Maliye Vekaleti 26 teşrinisanide rültüsünü andırıyordu. Fillerin üstün-

1 k 1 1 d .. f !il. f t b 1 T k k f b- deki süsl'ü kn<:klerde üçer b~r asker unan i i tane atın göstermiş er ir. mun esm s an u - ra ya şe er a ~ -"$'~ 

Yakup bunları muayene ettikten son- rikaları anonim firketi tasfiye memur· bulunuyor; Babürün askerleri üzerine 
ra satın almag~ a talih olmuı:ı. Fehmi ve lan aleyhine 800 bin liralık bir dava yağmur gi.bi ok yağdırıyorlardı. Yal • 

T ruz fillerin ayakları, karşılarındaki şu 
Zekeriya altınların 3000 tane olduğu- açmıştı. Bu para avans, inhL,ar resmi küçük ord.uyu çiğneyip ezmek için çok 
nu ve bunları 1900 liraya verecekleri- ve avansın faizlerinden müteşekkildir. bile gelirdi 
ni söylemişlerdir. Yakup teklifi kabul Dava arzuhali müddeialeyhlere tebliğ Fakat filler iki yüz kulaç kadar yak
etmiştir. Bunun üzerine iki ahbap ça· edilmiştir. Mahkeme ayrıca bir ihtiya- }aşınca Babür ordusunun önünde du -
vuşlar: ti tedbir olmak üzere tasfiyenin mev~ ran bir sıra asker hemen geriye ~ekil-
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iLAN 
Adapazarı 

Juğundan: 
İcra ve İflas Memur-

Adapazannm Orta cami civarinda kunduracalakla mefgul hı bndi
lerinin taleblerine binaen iflislarının açılmasına karar verilen Veli ve Nazif 
biraberlerin mevcut mallan tuviye masraflarını koruyamıyacağı anlatıl. 

dığından taaviyenin buit tekilde yapılmasına karar verilmİftİr. Müflialerde 
alacak iddiasında bulunanlann alacaklarını ve istihkak iddialannı İfbu ilin· 
nın nqri tarihinden itibaren 20/1/937 tarihine müsadif ç~ günü ak· 
tamına kadar dairemize müracaatla kaydettirmeleri ve senet ve evrak su· 
retleri veya uıllanm ibraz etmeleri ve bu müddet içinde takip murafı ve
rilip de tasviyenin idi tekilde yapılması istenildiği takdirde resmen müraca• 
at edilmesi ve bafka mahalde bulunan alacaklıların alacaklannı gösterir 

senet ve evraklarını bu müddet içinde posta Ue memuriyetimize taahhütlil 
olarak göndermeleri, müflislerin mallarını her ne sıfatla olursa olsun elle
rinde bulunduranlann o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak prtile 

bunları aJni müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak· 
bul mazeretleri olmadıkça cezai mes' uliyete uğrayacaklan ve ruçhanı hak· 
lanndan mahrum kalacaldan ve bu müddet içinde alacaklannı kaydettif.. 
memit alacaklıların 1a.bf tutarının paylafmasından mahrum bırakılacaklan 

lüzumu ilin olunur. 

1 ~---·----1-st_a_n __ h_u_ı __ B_e_le_d_iy_e_s_i __ ll_a_n_lar_ı _________ ı 
Sütlücede polis karakolunun önündeki halka mahıua Millet suyu set

meainin memurlu çCfme yapıldığı ilin olunur. (B.) (3656) 
- Bize vereceğiniz 1900 lirayı yal- zuunu teşkil eden menkul ve gayri di ve namluları güneşten parlıyan top

nız f>O liralık olmak üzere hazırlayı- menkul emvalin tevziinin ve tasfiye- l'ar birdenbire korkunç bir şekilde 

nız. Biz yarın geliriz. Altınları verir einin dava neticesine kadar tehirini ve patlıyarak ortalığı alev ve dumana Celal Bayarın "SonPosta,, ya Mühim beyanali 
paraları alırız. Malum ya polis duyma- gayrimenkulün a.hare meni ferağını boğdu. 

k l 1 Topçular fillere nı.ş' an almışI·ar ve (Baştarafı 1 inci sayfada) kındaki düşüncelerinizi IUtfeder misi sın. demişferdir. arar atına a mıştır. 

38 hedefe isabet etti..ımişlerdi. - Yılbaşından itibaren meriyet mcv niz? Mesela Karabük fabrikaları? 
Yakup derhal kasasını açmış ve Bir kumarbaz mahkQm oldu kiı'ne girecek olan yeni gümrük sis- - Bu fabrikalar hakkında JAzunge-

~o k ak b d·ı Fillerin safları dağı'ltlı. tane b liralı ayırar ir men ı e temı.rn· iz dahilde ve hariçte ne gı·bi te-
Sarıyerde Madende oturan Rı"zeli o ad k. sarsıntı v r·ıı · h k koymuştur. Mendildeki paraları kasa- v a 1 e 1 erın ay 1 - sirler yaptı? tbrahim Kozalak l0sı·mıı· bı'r adam bay- rışları bu··sbu·'tün arttL Bı· çokları ge 

sına koyacağı sırada iki açık göz ev- . . • d.. - 1 ; ! İb - - Yılbaşında tatbika başlanacak o-
velce 'hazırladıkları ve içinde kağıt bu- ramın üçüncü günü bazı çocuklara rh1:51~ gerıkyel ~ru:1~.e:, reku ıa~ld" ~ - ,lan bu yeni gümrük sisteminin ne gibi 

zarla. kumar oynatırken'"" yakalanmıı:ı ımın as er erını çıgnıye o uru - . b·ı w • h kık d · d.d lunan bir paketi masanın üzerine hıra- T 1 fl dav t 
1 

d tesirlerı ola ı ecegı a ın a şım ı en 
d h 1 1 t b l .. dd . •1.v. yor ar, sa arı gı ıyor ar ı. .. le T . . . .. 

kıp hakiki para mendilini aşırarak ora- ve er a s an u mu eıumumı ıgı- . . .birşey soy nemez. esırını o zaman go 
dan hemen sıvışmışlardır. Adamlar çı- ne sevkolunmuştur. Toplar bır dah_a ateş ettı. Koca Hind ıreceğiz. 

sah ~ ordusu şaşkın hır halde kaçıyor, ço • _ Çimento ve iplik ihtikarı olduğun 
kar çıkmaz işin farkına varan Yakup Suçlunun duruşması dün · ah ; cü ğu c:mna nehrinin coşkun suların - dan bahsediliyor. Bu hususta yapılan 
derhal polise müracaat etmi~ ve polis sulh ceza mahkemesinde yapılmış, suç- da boguluyordu 

' · tahkikat bir netice verdi mi? 
bu dolandırıcıların sabıkalı Zekeriya sabit olduğundan lbrahimin 50 lira pa· Babür o gün Delhiye giriyor; Babür _Raporları henüz bana gelmedi. 
ve Fehmi olduğunu anlayarak bunları ra cezası vermesine ve bir gün hapsi- imparatorluğunu kuruyordu. _ Kereste piyasasındaki küçük es-
yakalamıştır. ne karar verilmiştir. Turan Can naf ve perakendeciler kereste ihtika -

nün mcsaısile Elektrifikasyon büro-/ kıi samimi müzaheretlerinden bunu mil f Bütün memleketle karşı karşıya bu- :ından şika~'et .• :cı.i~or~ardı. Hızar ~a!
sunun tetkikleri .şayanı dikkat terakki- li bir cephe vazifesi telakki etmiş ol-1 lunduğum şu saniyede, onun büyük Jyatı menedıldigı :çın ı.şlenen mal ıhtı
ler göstermekrtedir. Bunların da tefer malarından, göstıerdikleri şuurlu disıp varlığı önünde huşu ile eğilmeyi en yaca cevap v~remıyor~uş? . 
rüatına temas etmekliğim çok vaktini- linden dolayı teşekkür etmek borcum büyük vm:if.e bilirim. .- .Bununla ~aha zıyade Zıraat Ve-
zi alır. Yalnız Kütahya Linyit havzası, dur. Nutuktan sonra İktısat vekilimiz avni kaletı_ meşguldur. .. . . • v 

Simli kurşun taharrileri ve mınt~~a Matbuata teşekkür bina dahilinde toplanan ve vitrin ~ü- - Ticaret odalarının veTürkofısm lag 
elektrik santral:ı. tetki.'klerinin 1jkrile viyle yerine bir iktısat odaları teşkil5.tı 
iktifa edeceğim. Matbuatımız, her büyük milli işte ol sabakası hakkında karar verecek olan kurulmasın.dan bahsediliyor. Böyle bir 

Guleman Krom madeninin de bize duğu gibi, bugün, memleketin en bü heyeti kabul etmiştir. Stüdyodan ol- proje var mıdır? 
etüdünü yapan enstiıtüdür. Daha bir - yük mi:llli davası olan, endüstrileşme, ik dukça yorgun ayrılan vekilimiz bir mu -. Geçen. sefe_ rk.i içtimada böy. le b.i.r 

harririmize : tk k d ld B t tb k d çdk mndenler üzerinde tetkikat ve a- tısadi ciha:ölanma işinde de, büyük ve proJe te ı e ı ı. unun a ı ı u-
raş'tırmcılar yapmaktadır. Elektrifikru;- şuurlu rolünü ifa etmektedir. - İstanbula bayram tatilinden isti- şünülüyo~. • v •• • 

yon bürosu memlelretim!izin su kuvvel Bu ciheti de takdirle kaydetmek va- fade ederek dinlenmek üzere geldim, - Yenı kurulan agır endustrı lıak-
lerinden ıstifade mevzuunu ve pratik zifemdir. Gelecek yıJ, memleketin da- birkaç güne kadar Ankaraya dönece- t · ·- ' ·-
imkanlarını tetkik ve resb'it ediyor. Bu ha ferahlı neticelerle karşılaşacağın- ğim. demiştir. ırOldukça heyecanlı münakaşalada ce 

len izahat evvelce matıbuata verilmiş· 
tir. ŞimdHik bu fal\»rikaların amele v• 
teknisyen evleri ve bir kısım müştem 
la.tın inşasına devam edilmektedir. 

- Avrupa gazetelerinde demokratilı 
ve liberal iktısat sistemleri takibind• 
ısrar eden devletlerin aralarında anla· 
şarak diğer memleketleri de tahdidat· 
tan vazgeçirmeğe hiç olmaı.sa bu tah· 
didatı tahdide irza edeceklerinden bah 
solunuyor. Buna ihtimal verir misini.ı1 
Ve böyle bir hareket bizim iktısadi ha· 

yatımız üzerinde ne gibi tesirler ya • 
par? 

- Belki böyle bir teşebbüs yapılır. 
Bunun bizim iıktısadi hayatımıza ne gi· 
bi tesir yapacağı şimdiden kestiritemez, 
fakat bazı memleketler böyle yapsalar 
bile biz gene şimdi.ki gibi hareket ede· 
riz. Yani iktısadi bünyemize en uygur. 

gelen şekilde .. 
- Yerli malların kalitesini yükselt

mek meselesinden sık sık bahsolunU· 
yor. Bu mesele hakkında ne düşünü • 
yorsun uz? 

- Bizim fabrikalarunızın istihsala · etütler büyük ana elekı'trik cereyanlan dan şüphem yok!tur. Çünkü, işar'et etti- yitrin müsabakası neticelenem~di reyan eden bu içtimada ekseriyet şu 
tesisatı geçecek sahalarda motopomp ği yolda tereddütsüz gittiğimiz ve gi- Iktısat ve Yerli Mallar Haftasının fikirde bulunmuştur: ,tından artık kalite meselesi mevzuu ba 
yoHyle irva ve islrn düşüncelerini de ıh deceğimiz bu yolun her merhalesınde vitrin müsabakasını neticelendirmek - Bu yıl müsabakaya iştirak eden his değildir. 
tiva etmektedir. kendisine inanm~ ve bağlanın~ olma- ve müsabakada birinci gelen müessese vitrinler ancak çok kötü, az kötü diye - Ya e,şhas eJi.nde bulunan imalAt? 

Epey vaktinizi aldım. Sözlerimi biti- nın payaınsız kuvvet, zevk ve neşes:ni ye mev'ut mükafatı vermek üzere top- tasnif edilebilirler. Bu vaziyet karşı- - Bu gibi müesseselerin kalitesi dil• 
xeceğim . İktıS3t Vekili sıfatiyle, vatan tattığımız Büyük Önderin gösterdiği !anan jüri heyeti hiç bir karar verme- sında az kötü vitrine mükafat vermek şük mallarına karşı sıkı tedbirler ala -
daşla:rımıza milli ekonomi davamızda- ışığı takip ediyoruz. den tekrar toplanmak üzere dağılmış- doğru olamaz. cağız. 

Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

Bütün bu işler hazırlandıktan sonra, ihtiyar olarak görecek. 
senelerdenberi bir köşede tozlanan 
doktorluk diplomalarını bulup çıkar • Gecelerin getirdiği ve yaşattığı ka
dı. Sıhhiye Vekaletine bir istida ile rışık !hülyalar ve rüyalardan sonra gün
müracaat ederek Anadoluda bir hekim- düzün Muallayı karşısında bulduğu za
lik istedi. man artık onu uzak ve erişilmez bir 

- Alacağım maa~ Mualla ile bana kadın gibi görmüyor ve çıldırtıcı bir 
yetişir ... Yavaş yavaş müşteri de tu- sevinç varlığını bir alev gibi sarıyor -
tar, tanınmış bir doktor olurum ... du: 
Belki de bir gün gene İstanbula döne- - Mualla benim .. benim karım artık .. 
riz .. diyordu. Bundan sonra günlerim hep onu mes'-

Cözünün önünde Mualla ile bera - ud etmekle geçecek ... Artık onun göz
ber Anadoluda geçireceği hayat can- }erindeki bu uzak ve soluk ışık parlı • 
!anıyor, gece uykularını kaçırıyordu. yacak, yüzündeki bu derin hüzün u -

- Küçük bir evimiz .. bir de hiz - çacak ve o dünyanın en çok sevilen ka
metcimiz olacak... Ben gündüzleri, dını olduğu için Örnl'Ünün sonuna ka -
hastalarımla uğraşırken Mualla evimi- dar bahtiyar olacak. 
z.e bakacak .. geceleri de başba~a konu- * 
şacağı7 .. kitab okuyacağız .. . O hazan Bahçeden misafirlerin neş'eli ve 
iş işliyecek, dikiş dikecek .. ve bu ra - yiiksek kahkahaları sıcak bir buğu gibi 
hat ve sakin günlf'r hiç bitmiy~ct"k ve yükseliyor, evin içini dolduruyordu. 
seneler .bizi birbirine bağlı iki ak saclı - Gelin ve güveyin 'erefine jçiyo-

ruz! 
- Yaşasın Bedia, yaşasın Feridun 1 
- Yeni çifte uzun ömür, dirlik dü-

zenlik dileriz. 
- Celin ve güvey bir defa daha 

dansetsinler .. bir dans daha. ... 
- Yeşil ağaçlar altında Bedia beyaz 

etekleri ve beyaz tülü ile masallardaki 
peri kızlarını andırıyor. 

- Görüyor musun~ Ağaçların ko
yuluklarına gömülmek için uzaklaşı -
yorlar .. artık yalnız kalmak istiyorlar. 

- ikisi de ne genç, ne güzel... Al
lah bağışlasın tam biribirine uygun • 
lar ... 

- Şereflerine bir kadeh daha içiyo
rum. 

- Şereflerine .. saadetlerine .. sevgi
lerine ... 

- Gelin nerede? Nereye gitti? Gü
vey de ortada yok. Gizlice sıvıştılar mı 
yoksa? 

- Seyahat elbiselerini giymeğe git
mişlerdir. Vapur onda kalkacak .. saat 
sekizi geçti. 

- Beyaz elbisesi ve duvağı ile onu 
bir defa daha görseydim keşki . .. Ne 
güzel bir gelin oldu Bedia değil mi? 

- Ya.. mini mlni, cana yakın bir 
gelin. 

-- Muallayı göcdünüz mü? Ne ka-

dar memnun. Gözleri gülüyor adeta! 
- Fakat rengi pek soluk. 
- Helecandan olınalı .• yeğeni gi -

dince büsbütün yalnız kalacak zavallı. 
- Bedia nereye gidecekmiş? 
-Floransaya, oradan Venediğe. 

- Gelinin elbiselerini ve çamaşır • 
ları'" gördünüz mü? 

- Evet, hepsi birbirinden güzeldi. 
- Aşkolsun Muallaya... Bedianın 

anası ve babası da olsa ancak ona böy
le bir cihaz vereceklerdi. 

- Feda kar kız doğrusu. 
- Solgun yüzile o ne kadar güzel-

di bugün! 
- Mualla mı? Pek zayıflamış .. çok 

yorgun zavallı! 
- Evet fakat gene güzel. Onda sol

mıyan ve hırpalanmıyan bir Srüzellik 
var. 

Bahçede küçük masaların etrafında 
yer yer oturan davetliler yiyip içiyorlar 
ve aralarında konuşuyorlardı. 

Bütün bir öğleden sonra dansetmiş
ler, koşmuşlar, oynamışlardı ... Ak -
~amın loşluğile beraber gelen hafif se
rinlik hepsine yorgunluklarını hisset -
tirdiği için artık dinlenip konuşmaktan 
başka bir şey istemiyor gibiydiler. 

Yukarıda Bedianm küçük odasında 
büyük bir telaş vardı. Gelin beyaz uzun 

elbisesini çıkarmış, seyahat için bazı! 
!anıyor, bir yandan da karş.ısında dur
duğu halde telaşla göremediği qyala· 
rını aramak için ortalığı allak bulıal& 
ediyor, yere düşen tülleri, kordela ~e 
mendilleri kaldırmayı düşünmede~ 
onları çiğneyerek bir taraftan öteye gt" 

diyor, çırpınıyor, terliyordu. 

- Teyzeciğim, bej çantamı valiı• 
koymadım; kuzum onu bulur muauıı1 

- Peki yavrum. 

- Can Muallacığım, dudak boyatı11 

bulamadım; şuralarda hir yerde olacak· 
Ne olur arayıver bana! 

- işte şurada duruyor, al kızım· 
Mualla her şeyi yerleştirmek ve ıı1-

mamlamak için odanın dört bucağına 
kosuyor, her yere yetisiyor, ç.antalar1 

• • \1 
kendi elile kapayor, şapka. kutusll~I 
sıkıştırıyor, en lüzumsuz işleri bı • 
kendi elile yapmak istiyordu. 

- Bedia, siz arka kapıdan çıkın• 
Bahçedeki mJisafirler areS1ndan ge. ~ 
çer.seniz ıbin türlü muziplik1erle sıı 
lafa tutarlar, önünüze geçerler.. ~ 
kalırsınız. 

Siz gittikten sonra ben onları hen'lefJ 
1. 'n'l 

savar ve arkanızdan vapura ge ırı · 
emi yavrum~ 

IArkası yaı). 
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Ruslar bizim Kafkasyada bir taarruz tecrübesine girişmiş olmamıza fena halde 
hiddetlenmişler, mukabil bir taarruzla memleketi istilaya karar vermişlerdi. Bunun 
İçin Ermenileri de içerden teşvik ederek Orduyu iki taraftan birden meşgul 

edecekler ve işi kısa zamanda bitireceklerdi. 

iki taraflı tedbir 
) liakikaten işin '8kaya tahammülü 
~()\tu. R'U'Slar, bizim Kaflc.aeyada bir 
ttı 6tr~ teaübesine girişmiş olduğu • 
~ U~ f~na halde hiddetlenmişler, mu
~ biı bır taarruzla memleketi istilaya 
~· tar vcrıru, görünürorlard.ı. Bunun 
~n de bir taraftan kendileri hücum 
... 

1
erken diğer tarahan Ermeni komite

'-l er· . h 
~ _1~1 arekete geçirecekler ve ordu-
~ ıkı. taraftan birden m~l ederek 
~ ~ hır zamanda İfİ bitireceklerdi. Bu 
~Yet ka11ııında hükumet iç.in tcd • 

olnıal: lizımdı. Bu tedbirler itti-

_________________ m __ ah_ku_m_u _____ J 
Çeviren: Nurullah Atnç ' 

diriden alınacak aşının daha faydalı O· 

lacağmı zannettiğini ve sizin de bu 
harikulade fedakarlığa razı o:d ... ôu -
nuzu söylemiş ... 
Onları biliyorum, ne cevap verm ışlcr? 

- Müddeiumumi böyle bir ııeye 
müsaade edemiyeceğini söylem;ş, 

Çünkü, fevkalade bir talik eser. ola • 
rak ameliyat iyi netice verir de hasta 
ıkurtulursa siz bir kahraman sayıl!r • 
m?Ş)ınız, idamınıza imkan !kal'rncızm1ş. 

Anarşist aci acı: 

- Evet, dedi, benim bir kahraman 
olmama müsaade ydk. 

Bir müddet sustular. Andrioux biral 
daha sarannıştı. 

- Ya o zavallı? dedi, belki o kurtu· 
lurdu . · 

- Ne yapalım? 
- Desenize ki ona da ümit kapısı 

bırafkmıyorlar. 

- Yine bir tecrübe edecekler. 
- Nasıl tecrübe edecekler? 
- Bilmem ... Priems diyor ki... Na· 

sıl anlatayım? İcab ederse ... 
AVltkat şaşırmış, kekeliyordu. An ~ 

drioux: 
- Anladım, dedi. Ben öldükten 

sonra, değil' mi? Benim kafam kesilir 
!kesibnez tecrübeyi yapacaklar, öyle 
değil mi? 

- Bi'lmem ... 
- Pekala! hiç üzülmeyin, anlaşıldı ... 
Omuzlarını silkti. 
- Budalalık! Öbür türlüsü çok daha 

iyi olurdu! Her ne ise! razı olmamış .. 
lar. Hele bir sigara daha lfıtfedin, bu· 
rada pe'k bulunmuyor. AHah yine de 
sizden razı olsun ... 
Odasında yalnız !kalınca Andriou,. 

yatağına oturdu, ağlamağa başladı. 
Son arzusunu, faydalı olmak, bir can 

lkurtaımak arzusunu, bu hülyayı da 
tahakkuk ettiremiyeoekti. Bir caq 
kurtarsa bile bunu ancak ölümünde~ 
sonra, kendisi faritına varmadan, ha ~ 
beri olmadan yapacaktı. Bir 1akım, 
şuursuz hayvanların da öltimünden. 
insan oğluna fayda gelebilir; fakat bu, 
onlar için bir meziyet sayılır mı? Ken .. 
disinin bir fedakarlıkta bulunmasına. 
razı olmuyorlar; halbuki şimdi istıy

iStiye, gönül rızası ile VeTeceği bir şe~ 

Yarmki nushamızda : 

Y•z•nı la111et HulQa l lMSET 

yi, ölümündel} 
sonm çalar gib1 
a1tmağı tercih e... 
diyorlar. Hem 
de o zaman bel • 
ki hiç bir işe ya
ramıyacak. 

Kahraman 
olmamıza mü "" 
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(Al(l/K iJLl(fflNDE 
IJiQ TDtıK ZARiTi 

A. Yazan: Celal Cengiz 
Cemil Maşaya fikirlerini korkusuzca söylüyordlL 
" Çarlık diyordu, milleti aldatan, uyuşturan ve mil -
yonlarca insanın kanııu emen bir düşmandıı,, genç kız 
ellerini birbirine kilitleyerek Cemile yalvardı: "Bunlar 

Tanze ahnı mibede sürdü, Tunçayı 
. birdenbi e atının ·· stüne çekti ve .... 

çok korkunç ~eyler Allah aşkınıza söylemeyiniz 1,, 
Kralın yeğeni erkesin gözü önünde mabede girmiş, sevgilisini kurlarmışb •.• 
Şimdi Fırat kııılarında ağaçlık bir bahçede oturuyorlardı. Tunçay, Tanzerin 

dizinde yatıyordu. Mes'uttular .... 
- Evet. bir cürüm iş1iyorlar. 
- Bu adam. hu düşmanım ortadan - Lakin .. Çarlık.. ve, din •.• 

kaldırmak istiyor. Sana, müracaat edi- - Dur, lazım.. ~. <mlara cevap 

yor. On altın veriyor. «Bu adamı, öl- vereceğim ... Sen; oldukça okumuş Dün~ü kısmm hulAsası 1yılırch. Krnl Gudea buradan atla geçe-ı {güneş) o akşam karahulutlar arasın· 
d~r. }> diyor ... Söyle bakalım; on altım yazmış.. 1lı tm_ epeyce :zcJci bir ktzsm. sumer'lllcrln en parlak devirlerinde ceği zaman atından iner, öyle geçerdi. dan süzülüp giderken, SumcrTırer çoi 
mukabilinde, o :adamı öldürebilir Gözle."':ini yum. Şu, koca çaT1ık ülke- Kral Gudea'nın kızı feruı. halde ııns- Kralın muhafızları Tanzerin atının diz-ı kederli ve muztarip görünüyorlardı. 
misinL inin içyüzü~ü d~n. Acaba., çaTlık taıaruyor. Halk payitaht olan Ur şeb- ginlerine sarılmak istediler. Fakat, geç (Ulu mabut) o akşam dünyaya ı,red, 

Maşa. bütün vücudile saTS1ldı. Ba- bugün Rus miUetinin saadetini temin rlnln mabedlerlne koşarak dua ediyor· kalmışlardı. Tanzer sevgilisini bir atı-· ederken, neden bulutlara.Jiürünmüştii1 
şım Gki tarafa saUadı: edebiliyor mu}. lar. Rahipler, Gudea'.nın kızının iyi o- lışta atının üstüne çekti ve ayağının * * * 

- Hayır .. AUah göstermesin. ln:bnmesl trın masum b1r kızın ıırnnının opuklannı atının karnına vurarak öyle Nereye gitsek, Enhil tepemizd0·· 
DiyP bağırdı. - Ben.. ~urada; merolclcetinizdc n1oblmnsını şart koşuyorlar. Bu kıZ ı;e- bir sıçrayış sıçradı .. <iyle bir atılışla yü- Fırat kıyılarında ağaçlık bir bahçe-
- Yirmi altına?.. yabancı sıfatile bulunduğum .halde, r.ruyor: Demirel Taner'in on sekiz ya- rüdü ki .. Tanzerin şaha kalkan atının 

H l l .. L · k f-1ct 1 !L~ d . d. ~c!ald lkızı Tunçny. Tnner ıcızınm altında kaim ak . . h k b. b. . ye aığınmışlardı. 
- ayır .. ıayır... lergun oır ço se a.ı allKil:Y en ın • kurban edllmeslne .gü~ükle razı olu- . - . a~ ıçın er es ır m· Tunçay, Tanzerin diz.inde yatıyordıl· 
- Y uz altına~~· liyorwn; v.e ıbu yüz.den <le bir çok ah- yor, ve başını alarak dağa çıklyor. o- nın uzerıne !1gı.'ta.~k kaçışmıştı. U yanık.b.lar .. 
- Hayıır .. mümkün değil... lak faciaları işitiyorum. Yalan mı, bun- rndı:ı. kıZmm sevgillsl \"C Krtı.lm Gudea yegenının bu çılgınca hare - Ay ışığı F uatm ~ırı'l şırıl akan ber • 
- Haa.. şimdi beni dinie .. ~ lşte. lar~.. ~eni Tam:e~e --+,,.eııvor va ketini görünce: ak 

1 
•• • d . . d 

ye6 .&....,wo .1 • • r au arı uzerm e tıt~ıyor u. şu anda memleketinizde, tıpkı senin Zlyetl <an.atıyor. Tanzer, sev- - Tanrının gazeöinden nasıl kur· y k l d 
k l ı~ So 1 l ks avaş yavaş onusuyor ar ı: gibi düşünen bir ço insan ar var K;i~ - ruy.orum., ilana.. eğer sen ça tl1· gilisl Tunçay'ı kurtarmak için şehre k.o- tu aca · ın? B . d'Y' .. ' b .. · 1. • 

ı...ı 'ba . .. . - enı sev ıgını ışte ugun anw !bunlar, sadet:e bir boğaztoK. uğumı, mazsan, lba nın hali ne olur?. şuyor. Halkın genç 'kız haklGndalcl ko- Dıye soylenmekten başka hır şey ya- d T 
1 1 ı · d · A~J l · ı· , .. Hı- d V __ L_f _, •. k ım, anzer bir çok zavallı arın peş erııı e gezı - - ~ ı ~tan ö ur. nuşmıı.:lo.rmı _....,..,.... pama ı. e muna ız.ıarına <lonere : S ... 
1
.. d k ~~ k bor • 

ı I _a_· di _ Aıınen". ,,,~-"n dev .. - etmet.•A..... B k dedi d'l d•Y• . . - enı o um en urı..arma ·vor ar .. vatanperver eri ta.Klp e yor· ' ~.- - ..........._ - ıra ın ı ı e ıgı yere gıtsın I ..., 
J L -•d L._ • ı_ 1 .. .. ' ' · cumdu. Bu yüzden Gudeayı dar1 ttı ..... lar.. Bunlann hareketlerini hükumete - O da. - O ruu e AıZın temız -..an ı ve le- Donup dolaşıp gene buraya başvura-

1 1 ka kl k y k d :le . } . •. kli deV'lm• Mabut Enhil k abe d b amma .. sen memnunsun yal ha~r veriyor ar .. on arı za arın ır- - Ta,b ... ar e~ nnd • mıkz y~r~L kgızl ı . ._ '--ban-
1 

ca
0 
.. ~~e ı~ t Aeb oyukn ~ecektir. _ Darılan yalnız Gudea mıdır? 

haçları altında parçala.na parçalana, - a ıı .. on.ar a. .ca, ıgunansız ı arıın :g.anını ~ u gune ıuı l .ma ette csiıen .insan M~L r:- _q_ •

1
.. .,. Q, 

•• i:WUt ı:.ımı ı unutuyor musunr zindan1arn, Sihiryalara göndertiyorlar.. fakat sen burad :ı... b eder. kurbanlarının böyle ölümden kurtUl - .t k t 'zd--1! 
- a; oa ana, anana H d. B . k .. ..ı _ _ -ı .. . . nereye gı se , epemı ewr. 

hatta; çoğunu, ipe çektiriyorlar .. ölüm m_ d ~ · b. •-k k k - av l sus. enım ızım gune' "Ougu goru muş, ısıtilmi-~ değildi Her- M k b k - .lt ve :roar e~ıenne ırer ro ma e me tc- ' . l ek 'zdi • -r • - era etıne.. u sı ıntı ~ 
mangalarının insafsız kur.şunlan :karşı· darjk etmek için ıstuaba, m sakl te ıkada..r tenuz.. Y1 dızlar .kadar 1 ·esı · kes yerlere eğilerek Tanrıya yalvarı • ak k d :. k 
Sına eev"kecliyorlar... Belki, bun1ann ta ' Bil edigy İn bir aünahı olsa O'Pl"ek du · yarın şama a ar surece · · 0 1 

'hatta .. ben, pekala farkındayım, Ma- y- •• m '-- 0 
o- · yor · . . · - Niçin} .. Enhilin bizi affedeceğı• 

adlarını sen de işit.'"llişsindir. Bu:ılara; h A .c.d L! • h. Eğer ,gunahsız OLS1aydı, Gudeanın ana- - Bızım suçumuz yok Ulu Tanrı! . . 
şa.. atta, vı nnını ve russıyntırun l· •. •. L l d . . _ .. ' .. .. nı nu sanıyorsun? 

hafiye, casus diyorlar. ı~f ol -'- h" · L ı:_.ı k" l '-ıı eı olumden xıutu ur u. Sen bızı ıbutun fenalıklardan ve bu tun B' . Ah Enh'l' k . 1efl' 
m ına ar<.IK ır çox. ıtxıa ar ıw:ara . . T .. k - be . ""k f - ızım ma ut ı e arşı ış 

Maşa, kıpkırmızı lcesilmi~ti. Başını .k- u1 k l L b - Demırcı .aner m ızını nım fda etlerden koru 1 çimizde kanı akı- . b' k G d . "et 
dlllanır en: &ar •~ 1!an:ı mer amet h . k l l rnış ır suçumuz yo . u ea senın .1 

tamamile göğsilne eğmişti. Sanki, bey- d' '\ kızımdan da a temız anı mı sanı "' tı acak Tunçaydan daha suçsuz daha . Lbe . b' k ,,__ b l ktıf· 
e ıyor mu'. . . . . ' -:rıne e tte yem ır uro0<1n u aca 

nine indirilen bir d;:rrbe altında sersem· yofiJNn.?. temız lazlar var. Hepsını senın yolun- y kş k ak (ezici-
- ·•·•·• Be · L b. ·· r. t d kurb arın a am onun aııı ınca, -r . lemiş gibi idi ... Dudakları titrerni'; Se . . ._ _ . -- n senın ıuzını ır gun :ı:ıra a an vermeğe hazırız! d ""'b d ) h'dd n•ebt 

k - mn yerme, 'OCn -ceva:> vereyım; . . . , ld k .. _ et ma u u nun ı et ve g~ şaş ın bir vaziyetle: h ''( 10 _.,_ • • d , 11 boylarında destısın: cıo ıurur en gor• Mabet önundeki kargaşalık çok sür- B' d f 
1

,.,,_ k 
1 

. 
yır ... ~ oca nus uı~esm1 oıauraıı . .. ıd w b w . geçer. ız e e aKetten urtu urw..· - Fak . onlar .. hir vazife ifa et- 1 II muştum .. .aı ıaı suyun yarısını astıgı medı. Gudea mabede girdi. .. .. se-

aç.ara, \Sefi ere acıyor m } .. Hayır... d·'k .. b ··zt 'mi •. d.. T b l d - Olwnden kurtuluşuma bab.:ını 
miyorlar · Çarlığın.. ve.. dinin Pi ileten, hasta1ıktan, bakımsıihktan Yl ere ? ·tu.:. unu go•w end . .:: gor ud~· apınma aşa ı. vinecek mi acaba? Yoksa o da (şiddet 
düşmanlL .. .. 1 ·c k , d b. nsan 1çecegı suyu, çıgne ıgı yere o- tık- ( .dd f ) ._ ka k be . r.lıl 

çuruyen ere: tırostan, o era an, m k . hl ? once şı et ve eliıket mabudu) mabudu ndan Kor ra nı su,. 
- Dur <:. sözüı;nü bitirmedim.· · bir hastalıktan ölenlere başını çevir.ip er rn~ ç ··L k _ _ - . b' F.nhilin heykeli önünde dizçökiq> yal - mu :görecek~ 

Evet; onl, a, h ıfiye re casus <liyorlar. bal :> H x. 1 d .. il . - .ou, er'Ke yuzu germe.mı~ ır dl k B-L- bıl 
İhtimal ki •ıyor mu... ayır ... vy e egı mı, kı . . •. h lm F kat var ı ar: - Hayır .. m ra etme! aoon 

fiye ve casusların ço- Ma~a .. eğer söyliedik.letim bir hakikat bgenç rr z ıçın ~a i -sab~'--edaz. ha~~ - Sana Tunç.aydan daha temiz haberi alırsa çok Eevinecektir. 
ğu, kcndı ~ınin hayırlı bir itı götdük- d w•ı L • en, ıunçayı ıanzer e ı:u~ e 'i""""" k l b' k L __ h 1 h . N b·ı· 

egı se, oenı sustur. .__ .. d.. O k b anı ır UfUöll u up edıye edece • - ereden ı ıyorsun~ 
forini zanne orlar .. ve; bilmiyerek, ~a oturur~n g.or unı. nun anı, e- .... b. . 'dd . k l "'ıllı 

· le k d dah t · 1 gız.. ızı şı et ve felak.ctlerin1e peri- - Ben senın kanının a ·ıtı acag 
istemiy r ~ b·r takım felaketlere se- - Şu halde .. Çarlık; -'Cnin, ·ve :senin nım lZllllk.ın anın an a emız 0 - şan etme! Bizi affet!. Ve sen Gudea- ondan duydum. Dağda dolaşıyorc:lll" 
bebiyet \ıerıvurl. r. İs, te böylece de, masa gere 

gibi mılyonlan:a zavallının dostu de • N d' T l T nm biricik kızını da çektiği işkenceden çok kederliydi ... 
farkında olmıyarak b:.iyük bi~~n! ğildir. Bil""kis, <lü~nıclır. :Hem de b. -b .. e ı~orısun .. d anzek~ eti. unça~ kurtar! lstıraplannı azal'tl Bu yıl ıstırap - Halbuki ben onu m~tte sallı' 

1 M 11 ır ınnı evıyor mu eme J.S yorsun r k .k .. .. .. . . .. .. .. ,.,ar l nası ? ·• İ eti aldatan, yüzüne gülen, Bö l h. d k . t d. çe N •• çok uzülduk.. aen gelecek yı- yordum. Demek benım olum ımu e-

l i1 u ka - y e u şey eme ts eme ım. lı h l ıŞ· 
ve mı yonıaTca İnsruun nını emen bir S d l ıı... ... ,..,_ _ •• d .. ~ - .. •. mızı u yı a benzetme 1 Biz dertleri memek için, kendini dağlara o.tııl 'f 
d.. a ece on an ~oaşa gor ugumu soy- k .. u _ . k b' 7 _ ll b h O . .. ekli pı 
uşman... !edim. Mabut Enbil böyle peylerden aş ın ve yureıoen t~ ın u u1usun L..CJVa ı a aml ne temız yur 

(•~ aşa, kıvrandı. Ellerini birbirine ki- hoşlanma?. .. değil mi~ çocukllarıdyız. Artık usandık bu sonsuz adamdı:·:·. T ctJı) 

toru 
Cwnartes'i 

--------------'----• ,ıı'tleuer-:ı.. Cemilin 'Vli7iin. _ ,_ - ı~-. ''k· 'h · ı_ k •· _ .J· ıstır.ap ar an... - Bıhrım babanı ben 1 aner ı :ıT ~ .T- _ oaJtU 'l ı !l uyanı. Konuşması ço urmeoı. B ~ 

- Ah, bun1ar .. <çok korkunç ışeyler.. Birdenbire kalabalık arasında bir çığ • bundan sonr~ ~panağın batı yüzü- şehrinde kims~yc f:_~~ık ya~IJl~ • 
Kalb hastalıkl " ının sebebi ekse -
ri~ ile had ve afuşli romatiuruıdtr. 
Diğer mümıin ve entani hastaLık -
larm ihtilatı olarak ta kalbin ka -
pakları hastalanır. &asıen ka1b lıas
talıgı demek kalbin boşluklarında· 
ki kap:ıkların bozulmasıdır. Yokuş 
çıkaric<;nı, merdiven çıkarlken nefes 
dar!ığı \'e çarpıntı hissederler. A -
cele yürümeğe. koşmağa gelemez -
ler. Ağır işleme çalışamazkr. Kallı 
hastalığı olanlar hafü işlerde ka -
tiplik, bankacı lik, :r.ıemuduk gibı 
işleri pekala yapabilirler. Kalb 
ha talığına rntiptelfı olanlar sigara
yı, alkollu içkileri kat'iyyen ku.ı -
lanmamaTıdırlar. Bunları kuUarur-

'SÖylemeyin.. AUah aşkınıza söyleme- lık koptu .. mabedin dışında toplananlar ne aşlarını çevırdıler. ve yıllardanberı ekmegını demır. ·şçf 
yin... birbirini çiğnercesine koşuşmağa ve ( Güneş )in Sumer dağı arkasına rinde örs sallamakla k7;anan ~ır ~ıııı 

Diye yalvardı. bağrışmıya ba~adılar. deYrildiği sırada başlarını yerden kal- dir. Böyle bi~ adamın. ~~\;.~5\ •• dii1 
Cemil; bir elini, Maşanın omuzuna - Bu ne reza1etl .. Bu ne saygısız- clıran Sumerliler şimdi ellerini göğe da ceylan bogazlanır gı~ı 0 uru uruşii' 

bastmlı: lık 1.. doğru uzatarak Ulu mabutları {gü - -k ~man T~nze~.' ~k~t ~t .. d 8!J1'ı 
- Pekala. . .söylemeyim. Fakat sen, Bir küçük çocuk sesi herkesi hayre- neş) e yalvarıyorlardı: nEerhe.

1 
.. ~:dıudş.tl ~.soz. erı~ e e ~ 

1 
bir tek .kelime ile cevap :ver. SöyleJrk- te <lüşünnü~tü: - Mabut (Enhil) in gazebinden nTı ı 1 l~ ;nk.ı;mış 0 m~yası fitti' 
lerim, bir hakikat mı, değil mi?. - Ah .. ölüyorum. Tanzerin e.tı ba- sen bizi koru, ey Ulu Tnnrıl Biz, yer- anzer e ın e 1 .~aş ~adrça :r_1ı~ı .,.e 

S -•· · ed · ib __ ı_ı_ ._ •w edi yu··zu··nde '-o:\ı::ay · ---~ ta atarak, suyun uzerın e ve ıre~1 _,e - ornmyın •. ~ nca enm, ana ~unı çıgn . J _.,.. an ın:samarın en suçsu- . . gı c;-

böyle şeyler ~or.mayın. Ortalığı altüst eden bir atlının ka- .zu, en temiz yürekliıııiyiz. Bize el uzat· birbiri ardınca uzayıp gıdell çız 
labalığt yararak mabet kapısına doğru mayanın elini kesmedik ... Yurdumuzu dalg~n dalgın bak~.yo.~ud. d l J$ 

- Soracağım, Maşa .. bilhassa sana k _ .. -ıd·· ·- . I . v k d k Bırden suyun ustun e 0 aşan sv 
k k A<>'h•gu onnı u. çıgnemıycn erın ayagını ırma ı . . . . . . . .. .. . dı·. soracağtrn .. ve .. artı sana açı söy • ""''"' 0

- 1 1 evır ., 
- Tanzer ... Tanzer .. ne yapıyor • Hırsı.dan, }atancıları, sahtekarları oe- erını sevgı ısının yudzune ç w · 1eğiı 

li)eyim, Maşa.. şeni, i&tcmiyerek git· k.l •v l d K - Bu gece bura a yatacngız, 0 
tigwin, 0 yanlı~ ~tdan r>virmcv~ çalı- sun?. Çocu arımızı çıgneyorsun .. a • za an ırıyoruz. omşusunun malında, . 

l' ~" a""' J - k L 1 d '\ d .. ·· 1 1 ·· 1 · · k mı? ~'""'.mm. tını surece yer "u ama ın mı,. canın a gozu o an arın goz erını çı a- . 
\---e.- T ld ib. ko k · · ı · lJ - Nasıl ıster~en... r larsa hayatları muhakkak surette Maşa, eUerini yüzüne kapadı. anzer • yı mm gı ı şara · ırıyor ve ımsesız erın ma arını, can- . . b lki b. · ıı.r~ 

k i< "lır. Sofo·kalcnnlıgıv lıastalıldarı F k ~ · f al k d' "' mabet kaprsına tam vaktinde yetişmiş- larını koruyoruz. Sen bizi (Enhil) in ı - Şehre memeyız.. e ızı 
~ 5"' o• - a at .. ben sıze en ı "Chne ım. l 

hele zatürree, zatfilcenp onlar için y · _.ıı • l ·.-. . .. ti. Rahipler Tanzcri görünce p~rdılar. şiddetinden korumakta neden gecik.i- ar. k l ,,c;ı' 
emın 'Otlerım .. nası l;,<.crsen1z:, oy • B _]_ .. ül' .. •• '\ uı T 1 - Hiç olmazsa i i gün o sun D. e 

rınk tehlik'2lidir'. K~ilerinı· Ç"'k ı :ı_ _ • • d · - uraCJA at :sur ur mu r yorsun, u ı. anrı . . ... (l1 
:r- • .. ıece .. oeş oın }"P_mın e enm. O . d Jk lmadı T M .. bed. 1--k .. l d den uzak kalmalıyız. Benım ye .. ~,. 
muhafaza etrneğe mecburdurlar. - Yemine hacet yo~ Maşa.. bunu e~ye homey an a cak.. 1 anzAer ük' al ıbn a~ b~~u?lt~rı h aı·rasın a verilecek kurbanın kanı akmcaYıı 
Kelb hastalığı olıın kadınlar gebe be t .1 b·ı· V . genç KtZln ynunu vura o an • y se en u ses, ır mı ı a ınde ve 

n, amarnı c ı ıyorum. <e, onun ı- . . w ela !Sehre ı·nmeyiz e olınamalı:dırlar. Hastalıkları artar . d' ,_. . 1 ı... __ ı,· d _ sunun b·leğıne 9arildı. bır agızdan çıkıyor gibiydi. r l' • •• ti 
-'~ı.ı:k ı.:.....J b. ,1• • çın ır ~ı enın e, nıç '!r'Amme en go- _ Ondan sonra .. ild gün 5onrO 
&.e.1ill e UJ!l~en ıre uaş gösterır. ' .. .. K L Cesu l .rı. 1 - Onu ö\düremezsin, Asu! O be· Duadan sonra mabedin Asulnrmdan 
Ka"b ı. -~ lıgıv 1 1 d . A • • ruşuyorum.. . or~ma. r o . n a- . • . . . lacak) Jı 

ı· ua:s~a 0 an ar: 3 cınsı mu • d k' fedak"" 1 k _-' ___ .L k--' 1_ _ _ nım s-evgılımdir. hırı kralın yanına eokuldu: 0 • ttlt 
nnsEbetler k tedil imal dır cm .-ı.. ar 1 cucocx ttUar ıtcn - T ·· l · · k ak 

ço m!l 
0 

t · d' d b. k d .. .. h ld - Gudea emfetti .. hah.ısı kendi e1ile - Emrediniz de (Enbil) e yeni bir unçay goz erını apayar ' 
Hidcit:t, hey€Can, korku ~endileri - L nkı 'ke tır kau ret !:l ruHycrs.un; ol-~ e, getirdi. Tanrının gazeb-:nden kurtul • kurban arasınlar... bir gülü~le cevap verdi: .. ~· 
ne 90k fenaTık yapabilir. Yemekle- na ı a e rşı a... em meın eK te, . ı-1. r . B b. . l O d 'k' ·· sa•· 
re bilhassa akşrun yemeklerinin h k d. f d 1 1 mak i~in onu oıaiırrne ıyız. ll' ı • Gudea ihtıyar arı başına topladı. - n an sonrasını .. ı ı gun be' 

em ocn ~ne, aBy B ıbo. . . ı,.rumil.. Ve yirmi dört saat içinde yeni, temiz ını se:ı bilirsin,, Tanzer! 1stersef1 ..etil çok hafif olmasına di~t etmeli - - ooh .. en unu ıstcmez mı • -er • • r ede . ·steı~ 
dirJer. y:im, zannediyorsunuz. Ve, acaba i.. Sumer kralı, Tanzeri at üstünde gö- kanlı bır kurbanlık kız bulunmasını nı babama tes ım rsın.. : rfll --------------1 rünce gözlerini e1ile kapadı: Böylecli. - babamın iste~i~e - yanında ka ırı cıı· ('") Bu notlan ltC!İp saklsymız, ya • temedim mii .. F aka.t.. anam, babam, l 

11
a 

bot bir albüme y p!Jhnp koDekıiyon kardeşlerim.. onlar, açlıktan ölecek • - Mabet önünde at sürülür mü Mabet boşalırken güneş Sumer da- - Baban, senin benim o rna 
yapınız. Sıkıntı mmanmnda ba notlar ler... hiç~ .. tulun bu sayıgısızı.. ğınm arkasında kaybolmuftu. gel mi ~lacak sam yorsun} rJır) 
bir rloktor gibi imd dınl%a Yetİfebilir. (Arkası w~r) Mabede at gelmek bile aünah Sumerlilerin en büyük mabudu olan - (Arkası' 



En iyi ve en mükemmel mallar 

Rekabet kabul etmea tl•tl•r. 

B.E Y O G L U N DA 

BAK ER 

1 L N 
Adapazarı İcra Memurluğundan : 

(Adapazarı şimendifer 1stasyon müteahhidi lsmaile.) 
Hacı Numana otan borcunuza mukabil evvelce 

demiryollarındaki istibkakınızdan ihtiyaten haciz 
olunan (671) liranın icraen haczine karar verilmiş 
olduğu 103 üncü maddeye istinaden davetiye tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

1937 YILBASI 
Hava Kurumu Büyük PJyangosu 

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

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle ( 400.000 ve ıoo.ooo ) 
1.1ra111r Od atlet mlkllat vardır. 

Kafide Yllltqa &ecesi ıapdacaktır. 
Biletler: (.Z,5), (5) ve (10) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... 

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için alınacak 350 ton kok kömürünün mübayauı 

~la z.fla eksiltmeye konmuttur. • 2 - Ebittme 21/12/936 pazartesi günü aaat 15,30 da Ankaracla Ye-
laİfehirde V ekilet binaamda toplanacak satınalma komiayommca y.pıla
~. 

3 - Muhammen bedel 10,500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 kuruttur. \. 
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Bütün krt'!mlerin jçinde birinci. 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihurınd&n başka 

bir ıey değildir. Krem Pertcvin 

terkil>ine (-aayriaaf} hiçbir 

İLAN 
Adapazarı Hükumet konağında ve 

Jcra dai esinde çalışan manufaturaci 
Ali Riza oğulları İbrahim Hilmi 

biraderlerin konkordato komiseri 
Hakkı Armutçu oğlu tarafından: 

madde siremez. 

5 - lstelıdiler.in buaa dair olan prbmmeyi Vekalet Levazım Biftmllldan Kayıp: İstanbul seyrüseferlnden aldığım 
'1.bilirler. ısı No. ıu motosiklet plfı.k~mı kaybettim. 

Adapazannda Uzunç-.ıda manifatura ticaretile tnef8Ul ibn konkorda

to akdi talebinde bulunan İbrahim Hilmi biraderlerin talebleri icra tetkik 
merciiuc:e kabul olunarak iki ay mehil verilmif ve bunlarda alacak idcl,. 

asında bulunanların •lacaklarmı kaydettirmeleri hakkındaki ilin da Smı 
Posta prkrinin 11/11/936 tarih 2257 ıayıh ve Cumhuriyet gazetesi

nin 15/11 /936 tarih ve 4494 aayılı nüıhUarile ilin ettirilmit ve mezkiir 

ilinın muayyen müddeti seçerek konkordato teklifini ıniiakel'e etmek ~ 
çin alacaklılann davetine ıga gelmit olduğundan lbrahim Hilmi biraderler
de alacak iddiumda bulunup alaaldannı kaydettirmİf olan alacaklılann 

konkordato teklifinin müzakereli günü olarak tayin olunan 13/1 /937 ta
rihine miiladif ~günü ..at 14 ele toplanh İçİll tensip olunan Ur:un 

Ç&rftda Ticaftlt Oduı l.mumm içtima -'onunda bizzat veya bilvekile fm. 
zır bulunmaları ve 3/1/937 tarihinden itibaren de"veaiblan tfikik edilme'lc 

üzeTe komiaerliğe müracaatları lüzumu ilan olunur. 

6 - lstPldilerin 21/12/936 siinü aut 14,30 za kadar teklif mektuplan- Yenisini alacağımdan ealdsinln hükmü yot
llı satınalma komisyonu reisliğine venııeleıi Ye makbuz almaları lizmıdır. tur. 

7 - POlita ile ıönden1ecek teklif mektuPlarmm yukanla yazılı aatte 
lteialije gelmİf bulunması f&rllır. Postada olacak secikmeler muteber de
tilcfir. cı1988n cc3413» 

...... _ -------------- -------
Darphane ve Damga Matbaası Mü

dürlüğünden: 
1 - 150 adet diküm potuı ile 60 dane kaptjı kapalı zarf uaulile, 
2 -·Matbaa için tahminen 150 kilo Çizıi, 1800 adet kite çİqİsİ Ye 543 

~muhtelif puntoda hurufat ve 132 kilo mpaa, anter1in ve buat -.J< ek
&iltnıe ile alınacaktır. 

3 - Telımiaen 50.000 kilo kırpaıb kijlt ve 2.000 kilo .kurfua remadı 
-.e 1.200 kilo kul>mtı deri ve 150 adet çimmto tıarl»uı ve 2500 kilo lıurda 
Çelik 1MU'Ç8lan ve iki adet miiltame) çini ve bir adet gaz aobaJan pazarlıkla 
'-tılacaktır. 

4 - Pota ve 'kapaklan muvakkat teminatı 250 liradır. Ekıiltmeai 25/12 
1936....a 14 de. 

S - Hurufat ve çizgilımria mUYakkat temjnatı 1120 tinıdır. 
FJ.ilbae.i .28/12/936 ... 14 de. 
6 - Oiier ~yamn iman laamı p&7.arWda ...nırrm- 30/121931 aaat 

l4 de '-f'lanacak ve 1eklif mektupları eksiltme autinden bir aaat eTVel Mü
.turi)'ete tevdi oluaacaldır. 

Bebek Sallık Ap. 5 No. Mümtaz 

DoktOf' Hefttr Cem..i 
IWUlip .Ute ...... 

Akay İşletmesinden: 
1. - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede ufalt fose Ü· 

zerinde gösterilecek mahalde yapbrdacak Elektrik antralı leaİ•tı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmUflur. 

2. - Eksiltme 30/12/1936 Tarihli (#rtamba g1inü ıaat 14.30 da Ka • 
raköyde idare Merkezinde Şefler Encümeninde y11pı...ıctar. 

3. - Muhammen bedeli {55.327) lira ve 20 kuratlur. 
4. - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruftur . 

? - istekliler ,...tnameieri aı...k niimuneleri ~e aatılacak ~yayı gör • 
~~wıvw.._ il? ••••-ıs•ltrrerı • te-
~. «3516t) 

Pazardan mMıde be~n B - 6 
Dıvanyolu(104) .No. lleıef'on: 2:.?99:J 
T& Kandilli 88 • Beylerbeya 6i 

5. - Şartname, ketif ve proj~ler idare veznesinden bir lira mu! 11MID
tle talın almabilir. 

6. - lıtekliler teklif mektuplarını .f &Zlh aaatten nihayet INr aaat evve
line kadar Encümen ReieJiiine makbuz mukabilinde vermelMirW. (3542} 

t 
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Dişlerin ve Diş Etlerinin Hayatıdır. İki misli büyük 20 kuruş. 
Diş fırçalarının serti makbuldür. Mcsina nevinin en fevkaladesinden yapılan Hasan diş fırçalarile temizlenen diıtlerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut 

bütün diş müstahzaratının en mükemmeli olan DANTOS diş macunile ve dİf suyu ile birlikte istimalinde dişler inci ıibi olur. HASAN ve DANTOS 

markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın 
yerinden 

temel taşlarından birinin 
sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu Akıbetten 
vikaye eder 

Dişlerlnizi gUndllz ilci defa 
Radyolin diş macunile fırça

lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebede bir ha
yat lemin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
lemekle ve parlfttmakla kal
maz, ağızdaki bntnn mikro}).: 

lan imba eder. 

Daima 

Asri hayatta; bir yazı makinesi yazıhanede olduğu kadar ev 
için de elzemdir. R E M t N G T O N 

size portetif makinelerinin emsalsiz modellerini takdim eder. 
--· Tllrklye veklli umumisi : SlDNEY NOWILL ve ŞÜREK.Asl 411-r 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

San' at mektebi mezunu 
aranıyor 

Nazilli Basma fabrikası montajında çalışmak ve ehliyeti görülenler 
billbara fabrika kadro.suna alınmak üzere, Tesviyeci, Elektrikci, 
Demirci, su ve buhar boruları tesisatcısı elektrik kaynakcısı, 75 
San'at mektebi mezunu alınacaktır. 

Taliplerin 25112/936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilan olunur. 

1 - Mektep mezuniyet vesikası, 
2 - Bonservis, 
3 - 3 adet vesika fotoğrafı 
4 - Nüfus kağıdı 

-5 - Hüsnühal vesi kas\ 
6 - Sıhhat kağıdı 

Not: 

Na;'im Fabrikası tarafından verilmiı olan ilAıı üzerine vaki olacak 
•ürauatlaruı Banka Umumi Müdürlüiüne 16nderilmai. 

KUMATıZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K t N 

Her eczanede arayın1z 

Kolayhk·$İklık 
He• t•JdH ••••I hlarl·I• ••• ·, 

r. ... , ........ tıııe ı earanı ... onlar 
çıa r•11•lftl•f elH lıu H11tOr- kO· 
lotı ... ı ı•r•ro• fllıl•lt da taınlıı •I· 
"''' eluriar. Hululv lııctlllr Vü · 
cudu• ta11HOlıOal dOıalllr •• eıı 
t•dld haroketlefilı bole ••t'ı11en 
ıı., ..... 

Flretı ı 7 1/1 nredu ltlberen, 

Satıı rerl yalı"& ı 

llTHIUL, hyoğlıı 
TIHI lfteydH• 12 No. iv.• 

Mıluamıaı ılratol ed inir ••r• 
t& No.lu tarifornlıl l•ltyınlı , 

Flratl•""''•'• lılrOk teftılllt, 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 
ll 

ll 

ll 

: 1 - 4t0 kuruş 
: Z-ZSO • 
: 1-20t • 

: t - ıot • 
Diğer yerler : - 6t • 
Son sahıte : - 31 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. __ .................... _______ , ... _..._,, 

&on Poat.ı Matbaa .. 

Neıriyat lld. : Selliu Ragıp EMEÇ 

{ 
A. EkN1D UŞAKLIOlı. 

&AHIPLERh S. Rqıp EMEÇ 

Rı m e lleriı . 

en iyisidir. 
VENÜS ri · 
meli ile tu-
valet gören 
kirpikler 

çok cazi. 

beli olur, 

Yayılmaz 

Dudaklara 
en çok ya· 
ratan ve 
cazip renk· 
lerile kul· 
lan an lan 
hayrete dü
şüren çok 
sabit YE· 
NÜS rujla· 

ve yakmaz rı 35. 60 • 
75 kurut· 80 kuruş· 
tur. s.u tur. 

Deposu: Evliya zade Nureddin ecza, aH\t ve ıtrıydl ddposu 1stnnb~ Balıçelrapl 

TÜRK 
MODEL UÇAK 

SF:RGiSi 
20 Biri ... ci Kanun Pazar gunu Taksim'de açılıyor 

giriş serbesttir . 

. ~A~~~ ı::ı? IA\ l..\fl SAATLARINI ~~~~I~ 
AYARLI . u ,··~u'\J 

POKER 
Tırat bıçaklarile tıraş olmak bir zevktir 
Çünki en sert sakalları bile kolayhlda 

tıraş eder ve cildi yumupbr. 

ısrarla ·PO K~ R PLA Y 
markalı bıçaklan isteyinİL 

!Tenvirat ceçeksi No. 5 
Gözlerin mnlwfazası. aucak iyi 

ve temiz ziya llC§redctı elektrik 

a111pullcri ile kabildir. Bımun 

i~itı çijie ispirullı oları Osrarn 

mJ a111pulleri11i k11/lanuuz. Bu 

suretle yiizdc 20 nislıetindecla· 

lw j(ı::lcı aycllllltlr temin etmiı 

olurswıuz. A v i z ele.r için 

OARA 
ampulleri 15, 25, ·10, 6.>. 100, 12.5 

ı·p 1.50 Del.-alwnenlil•tir. 


