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Hisar tayfalarından biri daha canlı of ral{ b 

J!~onya~ Rusiada I Veni ve şiddetli 
arlığı ihya için bir fırtına bekleniyor! 

p J 8 n J ar kurmuş! Karadenizde iki 'Oapur dalıa karaga 

L 11 · 1 S 1 h .. k, ti düştü, birinden de lıaber gok / 
V 1 0 0 Y ft 0 V Y 8 U U m 8 (Hisar) vapuru faciasından kurtulan yegane gemici •Son Poata n ya dün yeniden 

erka nlna Verdl'"I tafsilat bildiklerini anlatb: "Gemide yirmiye yakın sal vardı. Denize indirmlye vakit 
il bulsaydık bir tek kişi ölmezdi!• diyor 

Japon ordusu, Rwıya huducl•nda ricude getirecefi 
muhtar hükumetin rİJUetİne gelmesi için 

~omanoflann mümessili prens Kiril ile anlqmıı 
Moskova 23 (Hu • ve bmıun t.ab•kku -

IUSi) - 'l'rariscon • tu için icab eden fa .. 
linental ajamu bil • .ıiyet programım 
ltiriyor: teebiı et.miflerdir, 
. ·İyi haber alan me Japon ordusu Çin 
Juıfilde söylendiği • fütuhatını mütea -
ne. göre Sovyet ka • kib, hllen Sovyet 
l>~esinin son top • nüfuzu altında bu -
lantısında, harici • lunan Dıt Mogolis • 
,e komiseri Litvl. tun ilWl ederek, 
aof, Japonya ile es- Vladhostot wı Vo • 
ki Rus Çarlık hine • TOfilovsk mmtaka • 
lanı Rcmwıoflar • • 1annı ele geçirdik • 
IUJnda yapılan giz- ten~ burada, 
il anlaşma etrafın • Romanntlarm rl1a 
la mufaual izahat aetincll muhtar bir 
remıtştir. hOkbıet kuracak • 

"Bu aı..,_ mu .. tır. 

dbince Japonya v. Ba pıldlde kurul· 
ltomanof hinedanı • P,.., KtrR ~ olen Jaakftlıseı 
em rlimıııill P1W JiDrll, ..,._,edl ~ --- la• 
lmparat.orluğun ihyasına karar vennit (Dmatnl ş lllCI "'"*' 

tr 

Üsküdarda üç · 
talebe kayboldu 

Kaıtbolan ,.,.,,.,..... 
VMcld ~ 
(Y- 1 1IDeII ..,.. •> 

Ankarada bir 
tiyatro kuruluyor 

r Anbrada IM
dera im u,.ao 
lcuruJmMı bnr
la fbnlmat ft Şecli 
ile Rqid Rıanm 
bu tiJa-troyu kur
maları tabrrilr 
etmiftir. Şimdilik 
Şehir Tiyatrolu 
artisüeriııden Şa. 

ziya, Hüseyin Ke.. 
aaaı. • Avni, ve 
Yqar Ankara• 
ya lidecetlerdfr, 
Tiyatronun idare ~ Rlm 
kımu ŞehJr Tiyatrom Sclarecllednden 

(Devau 5 fad ..,,.., 

-Suriye ile yeniden 
mukaveleler imzalanacak 

Din Adanaclan geçerek Halebe l'iden Suriye 
Bapekili yakında tekrar Ankaraya ıelecek 

Ankara 23 (Hu • 
fllll>-Sari7•Blıt
tlldliC..Olluda-
..mme1ranwilda• 
•Ankara ..,.ıaa~ 
... ld ......... .............. 
....... w 
llD·-~ 
tir. . 
~· , 1 ıec-ba' 

Adana 23 (Bma. 
111) - Suriye &pe. 
km Cemtt ~ 
~Toroseb 

~1r phrfmizdm 

~-:-.:::. eg.: . 
IDil Maıdw w... ..._.. ............. . ,..~ ................ ...,.,,. 
..... -a w ...,_.,...,.. .... (,,... bıJ'; H 'il t9 ...,.,•rıırlltt 

Fırtına birçok sahil şehlrlerlnde tahribat yaptı 

............ -,, ......... ,,,. ,.. ...... 
r~y a-hk-lka-t -ıaz-ı m_.....!' 

....., ............. JaptmlMak 
fahkiht .......... heDd .... 
(Hisar) facllp 1mıt.anJarmm T• • 
6mleri brpllDda ~ lbmı 
plen WrP mes'ul Jtiz1eıia mn· 

eud oı.W-u eöstereceldlr. 

Bir mutehas11s " Elimizdeki 
eski ~ileri muhafaza etmek 

yeni kazılan beklamei 
ılaeakbr ,, 4İflP 

ıtaracı.nıa, §imal rüzglrlarmm ma
il darbeleri:ıe gölQa açan hir deniz
dir; kutub ikliminin cenuba dolru 
ilfürdülü boralar bu denizi, tıpla Ad-

(Dnan S iftd ıaJlfada) 

Son fiddefö fırtınada Kaı aci. t ı-
zı dqmda lna dereli karfıamda Eşek a
daSmm 4ökbt;\lerine wı-u blum 
(RiSar) vapanmdan bap, Erelllde Od 
vapunm ·da. kara,. dfittik1eri dün limm 
idaresine bilditilmiftir. Ba vapurlarda 
bin Türk Şilebcilik lJmited flrketlnln 
(Sinob) vapuru, clileri de Tavilzadıelerin 
(Tavil) vapurueur. 

Fırtına üzerhe Tilrk Şilebdllt Umlted 
flrketl, ÇamlıHan kömür •Jmala Pim 

.:::::========~ (Slnob) vapurunun Akıbetinden llldlıı · 
Flllstlntle dllrt lıtıt 19 düpnOf, miltemadlyen BrelU w ... 
Daha idama valisi ne teıgrıt muhaberest ,aparak .... 
al-LLtJm efllldl pur Jıaklwıda .ına10mat ittemiftir, J>la 
lDIUlft J!retlic:le vapunm sG-
Londra 21 (Hususi) - Ş'-11 rw.u.. vari8i HaJdar bp

de, lqilia ••rlftile bir Arab çeteıl a- tandan seJea teıanf· 
rumda pcldetlJ bir ~ olmupar. ta ıem!nJn Brelll ll
ç.te efradDim • bt, kifi 6lmlt ve bir mamnda karaya dlf
Jdli yablanmlttır. tillf1 1ıüdirilmitUr· 

llayfadakl s..arl divan, aeçm temmm IUcUae f6yle olmat
•JJDda bir Anhı blcfilren d&1 ldtiJi ida- tur: 
,ma mahkfam etmiftiı, (Sinop) ....ı an,. 

Mahk1lmlann dörd6 de Arabdır. tllfttl? 
--~ '· · - Erejli limanJDın 

{)_ . _ ... 'ln _ a O barınacak bmmda 
\ ~ 1 lUJll,, umumi harbde .,. 

ALIK U son- aenelerde bir ta-

• ŞU ~=~~= 
OMAlllNI YEN/OEN YAZDI ~ pm1 llf-

• 

!-"""' =h.u leJile dolmut. fatta- KCINfl crt;m Sltaob .,_. •2 t-.r:ı 10 iL .nah AJNnlarda bannmak fmkln• olmı-l BvveDd giln tiddf'tli fırtına ~ 
"' .... - 1AD bir .... ,...._ (Dncatlu 7 l1&CI •JdaM) 



% ~ ... fa SON POSTA Birineikiııan 24 

Her gün Resimli Makale: X intizam verimi artırır. X ır-5 .. .. Kısası 
------------------------. ._.---------··----------------- --=--1 ozun_ ___ 

Türkiye haricindeki 
Türklük 

- Yaz.an: Muhittin Blrı• 

G eç-nlerde, Japonya tarafından 

Şarki Asyada uyandınlmakta 

olduğundan bııhsedilen Panturanlmı ha
reketi vesileaile bir makale yazmış ve 
bunda .. Türk olmıyanlann yaptıkları 
Pantürk.:zm Lare.ketlerlnden> bahset
miştim . .Bu m?kalemeen dolayı, Türkiye 
haricindeki Türklüğe bağlı bulunan bazı 
oku•:ucularımt\an bırkaç mektub aldım. 
Bu .mektublar!a biraz tenltide ve biraz 
da ıX'uahazeyc upradıi!ım için bugün 
bunlara cevao \•ermek h.ledim. 
Aldığım mcl:tub'ıınn, hır tanesi mü&

tesn:ı olmak \'zere, hepsi de ayni şeyi 
soylüyorlar. niyorlnr ki: 

c- Bizim Türk hğabeylerimiz bizim 
hayatımızla al~kadar olmuyorlar. Türki
ye hükCımcti, l:C'ndi har"ci c:!yasetinin ih
ttyaçlarma t~l.i clnrak b"zi ıhmal eder
ken, rJ.z de- Ba)· Birgen, harfrt :siyaset ba
kımınd:ın ya trız 'l'Li!'kiyeyi düşünerek 

bizı ıhmal Ediyorsunuz. Halbuki küçücük 
Halay mesele~=nde TürkiyC'nin yaptığı 

biıyük gürıill ~nün yanı başmda, Türkiye 
bancinde istiklal için u~Taşan Türklerin 
hiç de mi rn:--rgul o;mıya değerleri yok
tur? Neden dolayı U.dıselerl bu kadar 

Amerika sanayiini diınya piy&Fasma hAk\nı yapan Amil; 
mahsulıinü ucuza maletmek, bu"lıı t<:min iç:n de çok yap
ın...k, çok yapmayı ba~rmak :~-in ise scri usulii zincirleme 
çalışına, muntazam çalışma kaıdPıdni bulmak olmuştur, bu
gün Amerikanın ıekabetine :karşı koymak istıyen bütün 
dünya sanayii de ayni yol üzerin~ ~üıiim~ktedir. 

İnsan da kendi aleminde ~ir fabrika s•yılır, onun da alıp 
verdıği, yapıp sattığı mahsul ,·ardır, i.ktısadi kaidelere o da 
tıpkı bir fabrika gibi tablr.'.ir. Eğer int:zanı ile çalışırsa, işini 
bir metoda raptederse çok verim teınin e:ier, aksi halde za
manını israf etmi§ olur, fazlaya maledip ucuza •tan bir 
fabrika vaziyeUn"! düşer, akıbeti ifü;~tır. 

egoist bır gözlp görüyorsunuz?• 

* Evvelli bu tenkide _cevab vereyim: 
Bir kere §!Pıu oy:ie.meliyım ki itiraza 

uğnyan makalryı, umumiyetle Türk ef
karını Türklüğe yabancı olanların her 
bıngi bir siy--set maksad.le yaptıkları 

(~_s_o_z __ A_R __ A_S--0 _N_D_A_) 
iki defa iiçüz ı~ * lngilterede yeni 
Doğuran kadın HEHGüN BiR FIKRA Bir şapka modası ---

ranturanist, yahud Fantürkist hareket- Bahriye elbisesi 
lere karşı ta1.zir maksadıl yazmıştım. 
Siyaseti ~iyac:rt olarak kabul etmek baş- Ha.Tb zengnılerinden biri elbiseye 
ka şey, onu o;;:rm·miyet olarak kabul et- merak sarmıştı. Seyahat elbisesi, spor 
mt•k ba~ka şey . .!ır. Ben o siyasetın bir sa- elbisesi, çay elbisrsi, ziyaret elbise!i 
mimiyet olara~ trlakki edilmesine mani gibi bir çok elbisele1" yaptırmıştı. 0-
olacak birkaç şey Eöylemek istemiştim; nun bu m.M"akın• bilenlerden biri bir 
bana ıtiraz edPn aziz <'kuyucularımın bu ak§am evine misafir gitmişti. Oturur-

• 

makaleye, 'l'il:-kıye bakımından bu ka- Zarken hiz~etçi içeri girdi: 
dar egoist bir mana vermeğe kadar git- - Bcyef Pndı, dr>di, banyonun mus-
melen fazla hli. tuğu bozulmtı§, sular ta§tı kapıya -

İkinci dere"ecc de şunu söylemeliyim: mıyorom. 
Türkıyenin, Türkiye haricindeki Türk- Ha .. b zenoini ayağa kalktı, gide -
lük davalannl, alakadar Türklerin arzu cekti. Misafir mani oldu: 
ettıkleri derecede alakadarlık gösterme- - Oraya 8ırtınızdaki elbi.!eyle git-
diği doğrudur. Ancak, bu az allka sebeb- meniz doğrıı olmaz, bir bahriye elbi-
siz de değildir. Bunların bazılarını saya- ıeıi giymeniz lazım. 
~rn: • -• 

ı - Türkiye, mmi po1itıkayı kendi hu- Amerikada yeni bir 
dudları içine lıasretmıştir. Bu, onun için Kulil. adam türedi 
hem tabii, he"tl ae zaruri olan bir siya- Y 

.-ıtır. Tabı::lır; çi:ınkü hc.r memleket, an- Geçen nısaıı:ia 20,000 seyircinin huzu-
cak kendi ta .. ihi hududlan içinde millt runda Paris c·vı:ırında feci surette ölen 
olmalıdır. Em~ryalızme kar§ı mücadele kuş adam K1em Senden sonra bu defa 
etmek lçin evvela, biızat emperyalist ol- Bu gördüğünüz kadın, ikinci defa ol- Amerikalılar hir kuş adama sahib ol - Kış bastırdı. Hele İngilterede, soğuk-
mamak ta zaruridir. mak üzere üçüz doğurmuştur. İlk ço- muşlardır. M"'no Morgan isminde bulu - tan burunlan düşen oluyormuş. Ka-

2 - Türklüğün reaJitesi veya realite- cuklan onar yaşındadırlar ve yeni kar- nan bu yeni 1-ılş edam geçen salı günü dınlar ,gene şıklıklarından bir türlü 
leri içinde, T:lrkiyenin faal bir rol oyna- deşlerini çok sevmektedirler. 101 inci deia olarak tecrübelerini yap - vazgeçemiyorlar. Kürkle süslü ve Es-
ma'l için, ken l!sini bu rne elelerle doğ- mış, kendisini 3500 metreden yere at - kimo maskarası ismini verdikleri bir 

göıdı.imse bu, samimi olmama mani de- das 
rudan doğı u•,•a ve siyasi manasile alaka- mıştır. şapka rno ı çıkamuşlar. 

ğlldir. Benı böyle görmeğe sevkeden se- l h 
dar hissetme~! lô.zımdır. Halbuki Türki- Morgan bu mesafeden hava boşluğu - Nası oşunuza gidiyor mu? beb de,.. hareketin başında bulunan in-
yeye en yakın Türklük camıası teşkil e- sanlann, fimdiye kadar Türklük müca- na kendisinı ;ıtmış ve yere yedi yüz met- Kendi kendine şarab imQ/ 
den Karkasrra bıle Türk"yenin böyle delesi uğurunr!a yol yürümüş ve iz bı- rl' yaklaşınca paraşütünü açarak pek 
b'r r.lakasır.ı kab ettirecek sebeb yoktur·, 1 1 muntazam bir surette mm· ştir. Mor - eden a1taç rakmış o~m:ıkla maruf bu unmama an- 6 
zira Kafkasya, siya 'i ve tarihi bakımlar- dır. Hayli uznn bir tarıhi bulunan Kaf- ganın kanadlarının Klen Senden daha Şika-go tarihi tabü müzesi direktörü 
dan başlı ba~a bir fı1emdır ve bizzat kas Türkliık hareketı içinde ben bu isım- mükemmel J:>ulunduğu anlaşılmaktadır. nebatat mütehassısı doktor Leondon Wil
Kalkasyalılar da, Türkiyenin kendisine l<!rin bu taıziıtki faaliyetlerini yeni gö- Yeni kuş achm §imdılik Avrupaya gel - yams son konferanslarının birinde Mek _ 
kat-Cı alakasır.ı bizzat ~abale mütemayil K dil · k d mı::k arzusun:ia değilmiş. Ancak Avru- sikada yeti-n bir ağacın dünyada mev-

·ır rüyor ve işitı.vnrum. en ennce mu a - r-
değildirler. dcs olan bir .:lavanın m!.idafaasında ne- palı bir ku§ a iaın çıkıp da kendisini mü- cud şarabların f'n iyıslne muadil kırmızı 
Şu halde, ol~ olsa hiıtün alakamız, den bu kadar ~eç kaldılar? Neden şimdi- sabakaya davc.>t eoerse o vakit gelecek - bir şarab çılCardığından bahsetmişti.r. 

Türkiye büktlmetinin değil, biz Türkle- ye kadar isiml"ri bu harekete karışma- miş. Hurma cinsinden olan bu ağaç Mebika-
rin, Türk olarnk, yüreğımizdP ta§lyacağı- dı'! Bunun için, diyece1hm ki, bu hareket D .1 d k. nın cenub taraflarında yalnız yerliler ta-

hisl 1 6 - h.. d k 6
- ünyaua mevcu en es ı f d A • 1 d mız er e ı.c-ZSl ur e ece t;r. Beni mu- beyaz Ruslukla değilse bile herhalde ra ın an meskün oıan orman ar a ye -

ahaze eden dl\St1arım pekala hatırlarlar cbeyaz Kaf.kulılıkla. &llklldar olsa ge- j otograf tlşmekte imiş. 
ki ben Turk olarak bu alakayı gösterdim rektir. Her iki ihtimelde de if ayni ne- Bir Avustu7 a mecmuası, aslının elde Yerliler bu ağacın gövdesinde bir de -
ve f ttihat1 \•e Terakki :1atıraları arasında lik açıp üstünü .vapraklar ile kapattık -ticeye varabilir. bulunan en eski bir :fotoğraf olduğunu 
aralarında do~larım dahi bulunan itti- Hüllsa edeyim: Umuıruyet itibarile bu yazarak bir rPcıim neşretmiştir. 1847 ta _ tan sonra iki gün beklerler ve üçüncü 
hadcı vatandışlarımı, tar•h ve hakikat mescleltrde bi1 im kusurlu ve kabahatli rihinde aJınmı~ olan bu fotograf büyük günü ağacın başına gPldiklerinde açtıkla. 
namına, tpnlc;flden cekinmod"m. olduğumuz noktalar yok değildir. Ancak, Napolyonun ik!nci karısı Maria Luizaya rı deliğin içi şarab dolduğunu görürler 

Türkfyenin ,.e Turkün, 'l'ürkiye hari- 'l'ürkıyeyi ve Türkleri bu kadar kuvvetle aıdciir. o tar'IJte Marta Lulza 56 yaşın- imiş. Bu şarab ağacın öziınün tahamrnü-
cindeki 'l'ürK1f're karşı göstermekle mü- muahaze etm<>k için de ki!ı derecede se- da bulunuyo:-C!u. ründen husule gelmekte imiş. 
kelle! olduğu vazife, bence şudur: Onlar beb bulunduğunu zannetmiyorum. o vakit .da~erotlp. denilen fotograf, tarihinden evvel alınmış bir fotoğraf 
Twkiye hududları içJnde bulundukça •t h" ı· B" on sene evvnl keşfedilm!~ti. Fakat 1847 mevt'u.:f değildir. 
kendilerini Til,.k ol:trak t~nımak. Bu nok- =========="'=ıı=ıt:ı:n::'r~g::e:n========:=:=:=:::y:=:::=:=:=================~ 

da bir takı:n kusurlarımız ve hataları- 1 
.ız olsa dahi umumi s:ır tte tutulan yol ı· ·s TER J NAN, } STER J• NAN M A 1 

da bundan oa~ka hir şey c ğildir. ~ • 
'yni zamanda ilir:ıf ed rim ki Türki-

t:de, Türkıye haricindeki Türkler hak
kında tam ve mükemmel bir fikir yok

tur. Bu, tarıh~ yaptığı bir noksandır, ya
vaş yavaş bunun da ber!araf olacağını 
ümıd edebiliriz. 

* Dığer bir okuyucum dn, Paristeki Pan. 
türkist hareketi beyaz Ruslukla alakadar 

bir-ıtareket c.lsrak tasvir etmiş bu1undu
umdan şıkaye• ediyor. Ben bu meseleyi 

b r zan ve !al-min {eklinde ifade ettim, 
kat"ı bır :ey .röylemedun. Eğer yanJ.ış 

1934 yılının bir:nci teşrin E:yında hır gece Marmarada bir makam bu korkunç hadiseyi bızden sonra ha~r almıştL• 
dmız faciası olmu§tu. Afitab m"törunıin ~·edeğinde giden Evvelki gece de Karadenizdekt feci r Adisederı sonra, Hi
hir kayığa gecenin karani.ığınc.la l.ir vnpur çarpmı§, kayık- sar vapurunun battığı ~·eri hadtada tesbit etmek üzere all
lakı 51 yolcu denize dökülmüş, bt~'uean 41 J feci bir te- '<adarlardan birine ·ele!on <'11 1k. Karpmııa çıkan zata de-
kılde boğulmu§tu. dik ki: 

Dün gazetemizin kolleksiyonunı! kıınştmrken bu faciaya - Sizden ricamız şu: Hisar vArun;ı: uq yanında battığı 
aid ıafsillt gözümüze :liştl. Bu arada ~u satır!arı okuduk: Eşek adasının mevkji nP.reye oüter! Bize .. ICizümüzü bi -

cMaalesef kurtanlamıyan 41 kJçinin mmlerıni öğrenmek, tırmcmiştik ki, karşımızdaki zat hayretle: 
bütiln gayretlerimize rağmen mümkün e;Jam&d1 Çünkü fa- - Hisar vapuru u.u? Bııttı mı? Ne zaman battı? diye ba-
ciadan en evvi!l haberdar <•Jrnası l&zım reırn er. salahiyetli ğırdı. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M Al 

L-------------------------------------------------------... 

K~ndinden 

Bahsettirmek .•• 
E. Tala __ _. 

a 

O 
nsanlığın hazan ne kadar zayıf taraf· 
ları oluyor' 

Son zamanlarda, herkes gibi ben de, 
yerli ve yabancı gazetelerde; Parbte altı 
kişinin kanına ~iren, ve daha da kim bi· 
lir kaç zavallıya kıydığı ileride belli ola
·cak görünen §'1 yaman cani Wiedmann ·ın 
maceralarını takib etmekteyim. 

Herifin canavarl.ı.kları çorab söküğü gi
bi birb:ri ardı'lca ilin eciilir edilmez bir. 
çok kimseler kendi kendilerini ortaya 
attılar; bu iş etrafında maltimat toplıyan 
gaz~te muhabirlerine müracaat ederek, 
cani ile uzakta?'. yakından münasebet id
diasında bulurdulıar: 

-- Filıln tarihte, az kaldı ben de kanlı 
köşke dü~ürüWyor, ve kurbanlar arasına 
katılıyordum. 

- Ya! Nasıl oldu? 

- Gazetelnrde ıcsminı goıuwtrıen son· 
ra Wiedmann l')iduğunu anfadığım bu a
dam, bir gün bana geldi.. ve .. 

Alt tarafı, düzme olduğu ifadenin saf
lığından besb,.,lli bir masal. Bu, seziliyo~ 
ki, sırf kendirırien gazetelerde bahsettir• 
mek, şöhretin bir ucuna o1ının şöylece 

dokunmuş bulunmak hevesinden başka. 
hiçbir saiki bıtlunmıyan bir harekettir. 

Şeklen en şeni bir cinayet mı.ilesi ve• 
sileslle bir kı:'re dahn tezahür eden bu 
beşerl ztıf ne veni, ne de Fransızlara has 
bir keyfiyettır. 

Gazetede lrcrdi resmini görmek ve ken
di adını okumak hazzını tatmak için şe
refinden, haysiyetinden fedakarlık eden, 
suç l§lemeyf gi'ze aldıran şahıslar vnrdır. 
Bunların çok zavallı telakkilerine göre, 
ayni günde, birkaç bin okuyucunun birer 
lahza nazarı nikkatini kendi nzerlcrine 
çekebılmek dfü1yanın en 'ıü}~:ik, en eri
şilmez rnazh<n iyetlerindcn biridir. 

İşmlnfn her tarafta söyıenmHı için 
zemzem kuyııc•Jnu kirleten mahud Ara
bın, yeryüzünde bınJerce, milyonlarca 
halefleri gelrrıiş, geçmiştır. 

Ve insanlık ne kadar tekamüle doğru 
giderse gitsin, gene birçok hallerinde gü .. 
lünç bir çocuk!uğım, acmacak bir bede
viliğin izlerini c!aima ve daima bulacağız. 

~ 
~ ki!c. 

Menemencloğluna 
Diln bir ameliyat 
yapıldı, sıhaati iyidir 

Hariciye katibi umumisi Numan 
Menemencioğluna Berlınde yapılan ea 
.ki ameliyatlardan kalan bir yaranın 
kapanmıyarak ara sıra rahatsızlık ver
mesi dolayısile kat'i tedavisine lüzum 
görülmüş ve bu yarayı kapatmak için 
Profesör Nissen tarafından dün Cer -
rahpaşa hastanesinde kendisine bir a • 
meliyat daha yapılmıştır. 

35 dakika süren ameliyat, tam biı:: 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Nu • 
.man Menemencioğlu'nun sıhhati iyi • 
dir. (A A.) 

Bir Rus vapuru 
Tevkif edildi 
T.ınca 2~i (A.A.) - Cebelüttank yakı

nında bulunmakta olan Chors adındaki 
Sovyct vapum, istimdad ipretleri gön
dermiştir. 

Vapur, içind:. araştırmalar yapıldıktan 
sonra Ceutaya gölilrüJmil~ olduğunu bil
dirmiş ve yardım talebinde bulunmuştur. 
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l- cÇ eu sabahki]- lngilterenin TELGRAF HABERLER i Gazetelerde 1 1 
-=.!:'ujj~~~!.~i~-d ifalyaya bir ihtarı 

İngiltere, Amerika Japonyaya §ra;~s:.:::E ingiliz Hariciye 
c Türk mllletlnln timsali olan Atattırt. müsteşarı söylüyor 

karşı kat'i vaziyetlerini =·!::~=.:-= 
Yetten daha kuvveW blr nizam Ye ailttn un- İtalya tarafuulan Yalrmprk " n . 

henüz t.ayin etmediler ~~..la~~~ 
Bir Japon gazetesi: "lngiltere Çindeki Japon aleybdan rejime müzaherette devam :~A~.::1 =!e~~;.mı;: Londra 23 (Hususi) - Avam Ka • 

• • • • d 1 k k d• cinswıı mlaafirlmJslıı a6slerl burada blW. marasının buıfuıkü toplantısında Ya • edecek olursa beklenılmıyen hır tazyıka uçar o masından or ulur" ıyor uunıara ut.ve edilecek çok bır teJ :vottur. 8lr kmşark ve Filistinde yapılan propa . 
Londra 23 (A.A.) - Kabine, dün dört ,. "I mi müfettiff Marepl EJlington yarın tef- HelU'J BurubUl'J' bizi aeYl1dolublrgözle16r- ganda hakkında beyanatta bulunan Ha 

bu,.nk aaat dPvam eden topJantısında U- lngllle1.-aııin ıif aeyahatineı çıkacaktır. Uzakfark 'Va- mQf " memleketin yeni blr yolda mtıp.t riciye müstecı:a" Lord Cranborne, de • 
.. - • ~. . · batımından dünyaya 1y1 blr örnek olabllece- -ıı-• 

zak dolu vaziyetini tamame:n gözden ge- Slgasetlnde sessizce zlyeüle ıllkattar olduğu beyan edilen bu 11 tanaaWe aramızdan ayrılımftır.. miştir ki: 
çfrmiftir. seyahat eaııasında Mueşal Mısıra, Hin- * c- Her ne şekilde olursa olsun pro • 

Verilen ma11lmata göre, kabine Uzak- Yapılan değlfllılllı distana, Singapur \'e Hong-Kong'a gide- K aran - Asım us bugtlnkil bqınüattllD- paga.ndayı takbih ederiz. İtalya tarafuı-
prka mühim takviye kuvveUeri gönde- Londra 23 (AA) _ Daily Herald cektir. de ltramlyell Brsunım-sın. battı Sstttra • dan Yakınşark ve Filistinde ale1fıimim 
riluıest için htçbir lüzum olmadığı kana- gazetesi, tn~lterenin siyasetinde ses- Japonlar 111e7dan ~- = u~~= sm n.:!:':1 aıa!:::!.1:~ yapılan propaganda durdurulmadı&ı 
atine varmqtı'!'. U:rakşarka zırhlı ve bü- sizce vukua gelmiş olıın değişikliği b?okyo !ıı <~·~·)d - ~man ~~r;t de 2 fatzU ve JÜZCI• bet ıtramlyell YIJSbud takdirde, mukabil tedbirler almaia meo 
yük kruvaz3,.lcr gönderilmesi meselesi, kaydetmt>k.~ ve bu siyasetin infirad urosu a mn en: .uaşJDI-' esm e taızm fakat Jfilde 'I ıtram1Jell yeal llut • bur kalacağız. 
böyle bir gördermenin istisnai vaziyet- siyasetind<.n çıkarak ittifaklar ve İngilterenin Uzakşarktaki battı hareketi ruıar ;p.pılm•mm taalJe etmektedir. Bi7.se böyle bir şey yapmak istemi • 
teri karplamazta matuf harekat plinına dostluklu siyasetine istihale etmek- hakkında müblealar yürütt>n Nichinichi yoruz. Bilikis, İtalya ile eski dostluk 
dahil olarak tedkikine lüzum görüldüğü te olduğun1ı yaimaktadır. Shimbun gazptcsi ucümlr §Öyle demi§- J a p on y a da münasebabmızın teessüsünü arzu. et • 
takdirde derpif edilecektir. tir: mekte · 

'irN=~~:;'h~~:~;:~ g:=:~:r~~ ~!: g~::~;::~,::::e;ı!:irhi=~; da~~;!ı~~~=:~~:a:::~ı:!;:~ b ı• r 1htı•ıa1 ha rek et ı• Av:;-~ Noel yortulan mtı. 
i'aponyaya Hongkong sularında vukubu- zuhuru takdirinde ve İngilterenin filosu- lursa, hiç bekJenHm'yen başka bir taz- ~be~il~ celselerini Şubata kadar ta ' 
1m hAdiseler hakkında blr nota gönde- nun mühim bir :namını göndermesi tak- yike düçar obnasından korkulur. ıEier · til e~ _ _ . - - -----
nlmest lcab t"trntı clmakla beraber, ha- dirinde, bir filo göndt>receği tUmbı olun- İngiltere, Uz:ıkşarktaki deniz kuvvetle- m ey da n a ç 1 k a r ı I d 1 
le.ıı Japonyan~n bu topraklars açıktan a- maktadır. rinin takviye .. ini derpif edecek olursa Halayda GarO 
cı~a tecavüz t-tmek istediğini gösteren Londra 22 (A.A.j - Daily Mail gaze- böyle bir ted~irin teEin ancak bir blöf Tokyo 22 (AA.) - Resmen bildirildi-

hiç.bir veY yoJrtur. tesinin Vaşingtondan öğrendiğine göre, olu!:>_m_ L--ı. · .._ ğıne göre, m~frit sol propagandası yap- yeni planlar 
Amerikanm vaziyeti yapılan bütün tekziblere rağmen, Ame- ..::;5:;;- ;c•y~ llUlnDID --1.;,:ıtı makla mamun 370 k~c:i tevkif edilmiftir. 

rikan torpido muhribi filotillbının San- n a . A. > - Avam mara- Bunların arasında icıçi partisi reisi me- hazırlıyor Vacıfnaton 22 (A.A.) - İngiliz kabine- sında barbıye nazın B lishı bır' 1 ,. 
,. ~ diyegoya gönrleriJmcri Amerikan filosu- rdiıw bd e sua e bus Kato da hulunmaktadır. 

sinin Uzak§ar1a bahri takviye kuvvet- nun Uzakşarl-'ta bir harekete geçeceğini ve İns•. ~eva ~· Hongkongda ve civann- Bu husw.ta neşredilen raporda denili-
leri göndermek hususunu tecile karar jfade etmektcdlr. da giliz gamızonlannın bulunduğu ve yor ki: Bunla':"ln maksadı 193~ de Mosko-
vermesi, Amt>rlkrı.nm üzakşarkta derhal fakat herhangi bir Japon taarruzu tat 

t -....!'I.!- ha- umumi m'1~eH1..a - \•ada toplanan komünist -t ........... onall-hfr harekette bulunmasını iltizam eden- ADC.UU .... .IQı • ..,. dirind nasıl !ı k t edileceğin da" b ~ .. ~uag,, 

ittifakı anasır cemiyeti 
suya düştü 

Jerin faaliye~.,.i balileştirmiştir. Bone · Koni'• p diyor gamiz:nlara h:ı; talimat ve:ilm~ği~ : di:ktifieri mucıbint.e bir ihtiW çı-
Panay hAd?•esinin husule getirmi§ ol- Londra 22 f A.A.) - lngfib. hava umu- ni söylemiştir. ma L İskenderun 23 (Hususi) - Hataycfl 

·j;·p·~·~r;·; ... ·çi~.d~ .. ··y·~·;iT ...... öiöbüS'"iŞT ..... Hisar kazazede· a:@3:E;:;f§ 
Şehirler zaptettile Dahiliye Vekileti teftit leriOd8ft bifİ daha verma!,o~=ı:::Uıa!::.ııu. 

hey' eti reisi geliyor can l ı bu 1 u n d u fakı anasır cemiyeti vasıtasile müessir 
Japon kabinesi bugün toplanıyor, Japonyanın dokuz 

devlet muahedesini feshedeceği bildiriliyor 
olmaya çalışmaktadır. Bu cemiyetin 

Ankara, 23 (Hususi) - Dahiliye Ve- muvaffakiyetsizliği daha ilk günden 
klleti tefti§ hl'yeti reisi Tevfik Talit oto- meydana çıkm ştır. Çünkll ne Rum Oıı-
büa işi hakkı?J1'.a, Vali ve Bt>lediye reisi- Jrva 24 (Sur"ti mahsusadı pderdill- todoksu, ne de Sünni Arablar AlevUer-

I~ndra 23 (Husust) - Yann toplana- miştir. Şimdi Sovyetler Birliğinden altı ntu rica ve temennisi üzerine, yapılmağa miz muhabirimiz bildiriyor) _Ban bl· le bfrleşmeğe taraftarlık göstermlşler . 
eak olan Jaron kabir.«'.sinin bazı mühim ayda yapılan s.:.ıAh nakiiyatının bu yolun başlanan tahldkata !§tirak etmek ve tah- raz yatıJ1DJ1 ve deniz biraz slnmit gibi • dir. Bunun üzerine müstakil bir Alevi 
diplomatik tedbirler alması beklenmek- inşası tamamlandıktan sonra 15 günde klkatın bir an evvel tamamknmasmı te- dir. Irvadan r2lkan can sandallan Etek klübü açmak ve bunlara mütenazır o • 
tedir. yapılaceğı biMirilmektedir. min maksad.il'! İstanbula hareket et- adası civ~mods ara.ına yapllll§lar, fitekler larak da bütün anasırın birer klüble ba 

Tokyo ıiyact mehaflHnde söylendiğine Nankin 23 (A A) - Cepheden a - mtştir. atarak, seslenerek bu .metnilıc adaya iltica işe iştiraki temin edilmek istenmekte • 
göre bu tedtirler cilmJesJnder. olarak Ja- lınan malU.mata göre, Yangtse nehri - D etmiş kimse b..:liı.ınub bulunmadığı ara • dir. 
ponya ya dokuz devlet ~u~edesini nin şimalinde harekat icra etmekte o - ahilige taşra nılmış, ve Eşek adasında bir insan görül-
feahedecek V"'yahud Mançuko'nun anti- lan Japon kuvvetleri, sevkülceyş bakı- rr müştür. Adaya tahlisiye sandalının ya- inhisarlar tekaüd 
Jııamünist pak•ma iştir.U l'tmesini karar- mından fevkalAde ehemmiyetli olan 1 eşkilafl naıması mümkün olamamış, raket ma -

!attıracaktır. Tchangpaling'i işgal etmişlerdir. nevrası yapılmış, bu suretle adam baygın S8D dtgı" 
Nankin41e yenl hük6met Şanghay 23 (A.A) __: Hangchow'un idari teşkilatta çalı•anlar bir halde kurtarılmıştır. Derhal tahllidye 

Londra 23 {HUIUSI) - J~ponlar Nan- zaptı için girişilmiş olan muharebe, şid- • • Y istasyonuna nakledilen tayfa tahlisiye Ankara, 23 <Hususi) _ Büdce l'.ndl-
kinde mahaill bir hükUınet kurmuşlardır. detini arttırmıştır. 'Oç Japon kolu, Çin· terfı .1 edılecekler doktoru tarafından tedavi altına a1ınmıt- meninde İnhisarlar Umum Müdürlqtl 
Sırf dahill ip"ri iOare t"Cf~k olan b~ lilerin anudine mukavemetine rağmen Ankara, 23 ~usust) - Dahiliye Vekl- tır. tekaüd sandı~ kanununun ikinci fıkra. 
hükumet, Pekinde tfşekk:11 ~en yenı ,şimalden şehre doğru ilerlemektedir. leti taşra tcşkilAtı ;ç1n yer.i bir kanun Sahil kazaı:!"'n hE:ri gece sabaha kadar sının tefsıri hukındaki hükfunet tezb. 
Çin hükdmetile rakib vazıyetinde olnıı- Chango'da göğüs göğüse şiddetli projesi hazır1:.ınaktadır. Bu proje idari tarassud altın.da bul~durulmakta, fe • resi üzerinde müzakereler yapılım§tır. 
Jacaktır. muharebeler olmaktadır. Japonlar, aku te§kilatta çalışanhlrm ter!ıhlerinf Jstih- nerJerle d,.vr,~eler doıqarak sahile çı- Tefsiri istenilen fıkra ~udur: 

Diler taraftan Japon membalanndaıı rane bir hücumu müteakib bu şehre daf etmektedir. kacak ~esedJen ve ankazı aramaktadırlar 
blldırildiğine gö11e harbin bidayetinden girmişlerdir. Valiler üç sınıfa aynlınakta ve asll Taharrıy~ta çıkan can sandallan henilz 
llmdiye kadar 600 Çin tayyaresi düşürill- Japon kıtaatı, Champuling'i işgal et- maaşları 100, 125 ve 250 lira olarak tesbit dönmemışlerdir '1 numaralı adacıklar 
mO,tür. Bunlardan 80 ı Sovyet tayyare- mişlerdir • edJlmektedir. Kaymakamlar da üç sınıf tahlisiye istasyonu mıntakası dahilinde 
ildir. ü . d bi tasnı'fe ı· b' Kaba buruna ıllr cesed çıkmıştır. Bu ceae-

zenn en r a ı tutulmakta d' h .. ki 'd Jd w 

Londra 23 (A.A.) - Dai!y Telegraph Hariciye Vekaleti asll maaştan 4li, 55 ve 70 lira olarak ta~ ın enTuzah . rne '"'d o usu anlaşılama -
pzetesine bilrliriliyor: $anghayd~ ge- yin olunmütadır. mıştır. rıy:ıta evam etmektedir. 
len haberlere rore, 700 bin Çin işçisi Se- teşkilib kanunu 1m ı.. 
çaaıı vlllyetl ne SovyetJer birliği ara- Ankara, 23 (Hususi) - Hariciye Ve Beı sın~a. ayn a ta olar. "mektubcu-
mnda bir yol yapmak için gece gündüz kileti teşkilatı 1'akkındald kanuna ek 1ann e~n ~çük mar&~ 4<?, en yüksek maa
çalışmaktadır. Çin hükumeti merkezi bu kanun llyihasını ~~~t . Meclisden §1 80 uzer:nd~ P o.ede yer almaktadır. 

Bursa ve 
Kara mürselde 

cSandıkları.'1 mevcud parasiJe aidah ve 
parala.nn ka7andıracağt taiz ve temettil
ler hır g-jna v€'rgi ve resme tibi değildir •• 

Bu fıkradan çıkarılan hükme gelince, 
hava vergisi memur maaşının aslından 
mı, yoksa sand;k aidatı çıkarıldıktan IOD

ra kalen mikd&rdan mı kesilecektir. En.. 
cümen meselenin tefsirile ö~ğil. yeni bir 
kanun yapılarak hailedHmesi lAzım gel
dığı kanaatinde bulunmuştur. 

villyetin merlr:ezi olan Çunkkinge naklet- bir tezkere ile gen ıstemıştır. 

Türk parasını 9 kişi dondu lstanbulun en kısa boylu 

1 1 koruma Bursadan telefonla bildirildiğine ga- adamı tevkif edi di 
Mak·ıneye verı·ıı·rken re son kara yel ve kar fırtınası esnasın- . . . 

da Bursa civarında 7 kişi donmuştur. h Bırkaç ~~ ~vv~ e~m~ f r~~k: 
l1:=:==:=========================:==:===::1 12 numaralı kararname Bunlardan Zirafta köyünden Mehmed ırsız zannı e Y atyn a ın a ır 

P • Jb d hJ•k • d k v ·1 K d' k" ·· d Al' tabancayla yaralayan stanbulun en kı· 8115 yt aŞJD 8 grev te ) eSJD e dün mer'iyete gı·rdİ Dızı ~sıke·'· .. adırgaHasan,oyu~aensan ag·ı,a sa adamı Simon kefalete rapten tahli-
ansan oyun en edilm' t' F k t d w d 

Parla M <Bu.sual> - Bütün çalıfmalara lar arasında IUlht\n biltüm stlrdiltilnl 161'- Ankara, 23 (Hususi) - Türk parası köyünden Hanifenin hüviyetleri tesbit ye w ış ı. w a a vu~ ugu ~ amın ya 
ratmen Par1s Noel ve yılbqında grev teb- met oldutwıu aöylemlftlr. kıymetini koruma hakkındak~ 156'1 sayılı edilmiş, diğer iki kişi ile Vakıf Susığır- rasıkifagıredlialınişt.ı~ndan Sımon dun tekrar 
dldl altında bulunmaktadır. Şehrin nakllya- Yeni bir hava mukavelesi kanuna istinrıden ve halen tatbik edil- lık köyünde bir ağaç kovuğunda don- i.ev ş.,r 
tanı idare eden ameleler ücretlerinln arttı - Berlln 24 (A.A..) - Almanya ile Bltonya ---

te ... 1•1 dlr Şimdi tadar henüz b ~- .. ~--1.-.. 1 ı mek~ olan 1J sayılı kar&mame ile tadil- muş olarak bulunan bir adamın hüvi- R f t 
1
• t , ~ • :n~ı!:etıb;~n~amışt~~ :.~da lr uaft m~ ..... ..-mp anm11- leri ve ekleri yerine konulmak üzere Ma- yeti henüz tesbit edilememiştir. Numan 1 a a ame ıya yap• "I 

Yugoslav Başvekili Berline gi,Uyor Sovyetler İtalyan mühendisini liyece hazırlanan 12 sayılı kararname Orhaneli yolu kapanrn~tır. Nilüfer Hariciye Vekaleti umumi kat'bi Rıfat 
Berlln 241 (A.A.) - Yugoslavya BaşvekW serbest bıraktılar Heyeti Vek·lı:>.le müzakere edilerek ka- çayı taşmıştır. Uludağda kar 3 metreyi Menemencioğluna dün Cerrahpaşa has-

Bltoyadlnovtç Berlln~ 15 ~kincl kAnunda ge- Roma 24 (A.A.> _ SoYJet cKlrof) truYU6r8- bul edildi ve lugiinkü Resınt gazetede bulmuştur. Karamürselde de soğuklar- tanesinde ordinaryos pr ( ör N en 
lecektlr. Berllnde Dört gün kaldıkt~n sonra nün infumda İtalyan fen heyeti azası ola- neşredilerek mer';yete konuldu. Yeni ka- dan Çakırlı ile Mehmudiye köyü ara- tarafından 35 dakika devam eden b r aBıue'e gidecek ve oradaki sanayi mue.sseae • 
lerln1 gezecektir. rak çalıtan ve bu kruvazörün tecrübeleri ar- rarname 58 maddedir ve parayı korumak smda bir çocukla bir ihtiyar kadının meliyan yapılmıştır. Bu ameliyat vak-

Göbbels uih taraftan fesinde henüz bUlnmi~nltl;ebeb dolayıslle için verilmif ve halen mer'ıyette bulu- donarak öldüğü haber verilmektedir. tile Berlinde yapılan amelıyat net ce • 
( ) 

8

Pr d ~b- SoüyYhe:a~ataPamatrontmecattaı,:"," ~bu_oı~n nan Jrararlan"l hepsini iç!ne toplamakta- (Fu·tına ue kaza hakkındaki diğer ha - sinde kalan yara üzerindedir ve mu • Berlln M A.A. - opagan a nazın uu m e..,,.... .,-~ ·U\911 u· • . . • 

beli noel münuebetUe aöyled111 nutukta en zerine aerbeat bırakılmıf n Kllano;p. pi • dır. Bu kararnamede yeni hiçbir hüküm berlerimiz birinci, 11edı11ci 11e dokuzut'ICU vaffaktyetle neticelenmıştır. Mene .. 
ba~W amısunun dtnyadakl bütilıı lmaD· Jldftlr. •tlfalanmu:dadıt'. menclollunun sıhhi vtlziyeti iyidir. 



SON POSTA 

l~& 
i-le-ri-ş-eh-ir_p __ ıa-nı _y_ü~-se-k ·-m-ek-te-bl-eri--0-. ç--ço-cu_k_ Karagümrükte kardeşi Kadriyi 

mangala düştüler öldüren ismail mahkemede bir semte topluyor Biri öldü, ikisi de hasta· 

Tıb Fakültesi Haydarpaşadan lstanbula nakledildikten 
sonra faaliyeti mukayese edilemiyecek kadar arttı 

haneye götürüldüler 
Karagümrükte Tevfik isminde beş 

yaşında bir çocuk, maltıza düşerek muh 
telif yerlerinden yanmıştır. Tevfik der
hal Şişli çocuk hastanesine kaldırılmış, 
yaraları çok ağır olduğundan kurtlırıla
mıyarak ölmüştür. 

Şahid olarak dinlenilen büyük ana diyor ki: " Ben 
vak'ayı görmedim ama, Kadri çok hayırsızdı, rakı, 
esrar içerdi, bana huzurunuzda ki torunum bakıyor,, 

* Aropcamllnde Abdüsselam soka~ında 
oturan Esndın tkf yaşındaki kı7.t Basene an
nesi yemek pişirmekte iken mangala dU~e -
rek yanmıştır. Yaralı Çocuk Etfal hastane -
sinde tahtı tedaviye nlınnuşt.ır .. 
* Büyülcderede Kayabaşında oturan kun

dura boyacısı Ahmedin beş yaşındaki kızı 
Hamide annesinin evde olmadığı bir sırada 
mangala düşerek ehenınııyetU surette ynn -
m]ft.ır. 

Yanan adliye 
arsasında 

haftiyat yapılacak 

Dün Ağır"P.?a mahkemesinde yeni bir 
cinayet davasının ınuhakemesine başla
nı1mıştır. Sutlu uabacı İsmail, Kara
gümrükte ez kardeşi Kadriyi bıçakla öl
dü rmckten, muhakeme olunmaktadır. 

Diın yapıları muhakemede okunan son 
tahkikatın ac:ılması kaı amamesinde ls
mailin karde~i Kadriyi bıçakla vurduğu 
ve maktulün r.akredildiği hastanede dört 

gün sonra öl·foğü tcsbit edilerek, ceza 
kanununun .ı4n uncu ınaddcsinc tevfikan 
muhakeme ccUJmck üzere mahkemeye 
gönderildiği yaZJhyordu. Bu maddenin 
tayın ettiği cc..:>a ~ ile 24 sene arasında 
ağır hapistir. 

İsmail mahJ.-emede t.adiseyi ikrar e
derek, şöyle anlatmıştır: 

la alırdL Halbl:ki bü~·üJc anamın ona ver· 
dıği para, benim ça~ışmamla kazanılıyor
du. Kadri kaC!ıncağızd::ın aldığı parayı 
rakıya, esran veriyor, kazancımız bu 
yolda harcanıyordu. Bir ak.,,c;am kardeşim 
gene para istemiş, ninem de: cArtık ver
mem> demiş. Duna kızan Kadri ihtiyar 
an~rnız.ı cövmt:ğe başlamış. Bu sırada ben 
eve gitmiştim. Kadriye: 

- nu kadm· ne diye dövüyorsun, gü
nalt değil m!, dedim. Kadri söylenmiye 
başladı. Aramr:da kavga çıktL 

Bu .sırada e.limi ona coğru salladım. E
limdeki çakı Kadrinin karnına isabet ettL 

Suçludan S()nrn, iki kardeş.in de büyük 
anası Fatma şn~id sıfatile, dinlenilmiştir. 
60 yaşlarında <'lan ihtiyar kadın, büyük 
bir teessür ıç:rde, demiştir ki: 

Yıktırııaccık olan Güzel Scın'cıtlar Akademm binası 

- Arabacıhk yaparak hayatımı kaza
nıyordum. İhtiyar r.memize de ben ba

Maarif Vekaleti Sultanahmedde ya· kıyordum. Ka .. deşim Kadri ise çalışmaz, 
nan adliye binası arsasında may1s ayın- on para kazanmaz, boşta gezerdi. Fazla 

- Vak'a oidnğu zaman, ben yanlann~ 
da değildim. Hadiseyi görmedim. Faka1 
ö!en Kadri çok hayırsızdı. Rakı içerdi, 
es:rar çekerdi. Bana bakan torunum fs
maildi •• 

heri şehir planında yüksek mektebler 
bir semte top!anmaktndır. A vrupada bir 
Ç'Jk şehirlr:- t~lebe şehri olarak tanın
mıştır. Bu şehirlerde talebelerin toplu 

bir halde bu!nnmalan temin edilmiş, 
yüksek mcktc?:ler birbinne mücavir ola
rak dizilmiştir. lstanbulda yüksek tahsil 
gençlerinin toplu bir halde bulundurulma 
sı için Beyazı-! civ:ın münahlb görülmüş
tür, kaç senedenberi devam eden hum

malı iaa~·yet ~yesinde yüksek mekteb-
1er Bcya;·ıd ctvannua toplanmaktadır. 
Mülkiye mc'<~ebi Ankaraya gittikten 
sonra Beyazıddan uzak o!arak kalan yük

sek mühendıs mektPbi Jle Güzel San'at
lar Akademisidir. Güzel San'atlar Aka
demisinin bulunduğu bina Vekiller He
yeti karan ile? buralar limana ka1bedile
ceğmden yıkılacaktır. 

Güzel San'at1ar Akadem;snln nereye 
taşınacağı belJi değildır. Mühendis mek
tebinın Anicaraya taşınması kararlaşmı, 
olduğundan 'll! fırsatta mühendislerimiz 
Ankariıdtı ye~işmeğe ba§lı~caktır. 

Beyazıd ci•ıınndaki yfiksek nıekteb
lerde okuyanların stajları.'ll da yakınla
rında yapmaları için çalışılmaktadır. Ü· 
nivcrsite yeni hüdcesi ile İstanbul cihe-

tindeki hastan,.Jere bir mflyon liradan 
fazla para ha:-ranarak yeni kbnik pavyon 
vesaire yapı!acaktır. Tıb talebeleri staj
larını en yak· . .,!anndaki hastanelerde ya-

pacaklardır. Çocuk seı-;riyatı Şişlide bu- d.ın itibaren hafriyata başlıyacaktır. , . . 
Iunmaktadır. Talebeni-:-. Şişliye kadar gi· t-Iaf . t · · kafi 'kd d t hs' t olarak, a:ııakı da bozuktu. Rakıya, esra-

. ~· rıya ıçın mı ar a a ısa ay d~ kü d"" z 11 b"" ··k 
dip gelmesi güç ()}doğundan seririyat ya· rılrnıştır. Arsadaki enkaz hala yerin - ra duş d 0• u. ava .1 u;u anamız Fat-
kında Gurcb:ı~aki cerrahi pavyonuna a- den kaldırılmamıştır. ma an aıır.a para ıster ı, vermezse zor-

Duruşma direr bazı şahıdlerin 
i9in başka gfü·e bırakıimıştır. 

celbi 

lıM~~~ Müre~rWare~al~adarma~~a~ ~==========~~-===============~• 
Tıb Fakült:?slnin Beyazın civarına ta- dan arsa üzerindeki taş, toprak vesai • Kültür işleri: Toplantılar: 

şındık~n sonr;ıki çah~malan Haydarpa- renin kaldırılmasını istemiştir. Bu en -
şadaki faaliyeti ile muhayese edilmek- kaz kaldırılmazsa eldeki para ile hem Yeni imtihan talimatnamesi Şehremini Halkevinde konser 
tcdir. Yakındı Tıb l''akültesinin Haydar- taşı, toprağı kaldırmak hem de hafri - Maarif Vekaleti liseler için üç sene- Şehremini Balkevinden: Ev1m1z saıonunı 
paşada bulunduğu son dört sene ile Be- yat yapmak kabil olınıyacaktır. lik imtihan talimatnamesi hazırlamıştı. da cumartesi günü saat 20 de Enver Gall) 

yazıd civarına gPldikten sonraki dört se- 1 Talimatnamenin üç senelik tatbik müd Gök tarafından bir piyano konseri Yerilecek• 
ne zarfındaki faaliyeti mukayeseli su- K J 60 IDCI deti dolmuştur. Vekalet, muallimlerin tir. DavetJyelerin tedariki için ev sekreterıı--· 
rette gösteren bir istatistik hazırlana- ızı ayın talimatname tatbikatı etrafında fikir - ğlne müracaat edilmesi. 

caktır. Bu :stııtistiğe göre Tıb Fakültesi yıJdÖnÜmÜ lerini, mütalcalarını istemiştir. Mayıs - Basın balosu 
Beyazıda taşı-ıtiıktan ve ecnebi profesör- da toplanacak bir komisyon mevcud ta- Bu sene İstanbul Basın Kul'Umn balosu. 
lcr Üniversitede kürsü sahibi olduktan limatnameyi ve muallimlerden gelecek bir kanunla resmi blr teşekkül mahlyetını a-
sonra çok büyük hamleler yapmış olarak Yann muazzam tezahürat malfunatı da tedkik ettikten sonra ye • lacak olan Basın Blrllğl namına olmak üze-
görülmektedir. Haydarpa~ada iken bir ya pılac k niden bir talimatname hazırlıyacak ve re Ankara, İstanbul ve İzmlrde nrllecektlll 

senede <'n fazla 176 tecrübi ameliyat ya- bu talimatname aleddevam tatbik edi- Şub~~~a~:a~ı:ı~b~e ~ı:~:ır~~~:.1~ 
] H Yarın K:z1!a,.·m fıO ncı yıldönümüdür. 1 kt" ~&....-__, pı mıştır. albuki yalnız Nissen bir se- ece ır. Jklnci gününe müsadif cumartesi gecesi mu• 
d O i Bu münasebetle -hrimizde yapılacak ne e 150 tecr-:b ame!iyat yapmıştır. :r- azıam bir şekilde verilecektir. 

mera$me saat 14 de başlanacaktır. Saat Kumkapıda iki e-v yandı 
Üniversite Rektörlüğü Üniversitenin 

14 de Beva?ld meydanında nutuklar söy- Dün, öğleden sonra, Gedlkpaşada Tillbent- 8" l J" • k" k hrch 
son yıllardaki tekmil fakültelerinde gö- ler.dikte~ sonra önde askeri bando oldu- el sokağında çocuk a7akknbısı yapan Leo - ır ame e e mı ma ıneye ap 
rülen faaliy~tl evvelki senelerle muka- . nun ninden bir yangın çıkmıştır. Leonun ça Anadoluhlsannda halat fabrikasında ~ 
yeseli olarak fÖstermekte olan bir kitab ğu halde yedPk sübay okulu, Kulelı ve tı katı kamilen. yanındaki Onnite ald evin lışan amele Erzurumlu Ahmed ellnl urgaı 
vücuda g tir•!"ek bastJracaktır. Maltepe &skt>r! lİ!•eleri t<ılcbeleri, kara 1 çatısı da kısmen yandıktan sonra, yetişen ıt- makinesine kaptırmış ve aat ellnln tabade\ 

ve deniz efrac!l, Kızılay heyetleri, okul fa!ye tarafından söndürülmü§tür. parmalı kesllmi§tir. 
Yüksek tedrisat müdürü 'eliyor 1 

Yilk k t~~bcleri, Kı~~ny tims~lerl, Divanyo~. ~~~~~--~~~~---~--~~~-~~--~~~~~-s~ tedr;c;'it umum müdürü Cevad 
b Köprü. Ba:ık~lar caddesinı takib ederek 

ugün Anka:adan İitanbula gelmiş ola- 1 
Taksime f!İQCCPJ..lc!'.iir. 'J akı::ımde abidecaktır. Ceva·l, Üniv<':-site ve Güzel 
ye çı lenk kona-::akhr. San'atlar AkaJemısindeki inşaat hakkın-

da tedkikat :rnpacaktır. Kızılay haftası m;.inasehetile radyoda' 
1938 

••••••......,, ••• • • • • •• ••• •• • •• ••••• • •••• • •••••••••• ••• • • ••••• •• verilen kon!e•ar.slar devam etmektedir. 
İstanbul Kızılay mümessilliği merasimin 

1 

Matbuat Almanağı 
ÇIKTI! Otobüs 

davalar 
işinde açılan 
okuzu buldu 

Bunlardan beşi mahkemeye sevkedildi, dördü 
henüz tedkik safhasında bulunuyor 

parlak olması ·çiu çalışmaktadır. 

İstanbul Kı7•1ııy mümcss"li, Vali ve Be
lediye reisi Muhittin Üstünciağı ziyaret 
etmiş, yapılac;ı1 -. merasim etrafında iza- 1 

hat vermıştir. Merasimin ve kutlulama 
töreninin {Jarlak olması içın icab eden 1 

bütün tertibat aiınm1ştır. 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
t 937 yılının tarihi - En meşhur muhanirlerin makaleleri - Giindelik, 
haf talık, aylık gnı:.ete ve mecmualarda isimlerini gördüğünüz bütün mu
harrirlerin resimleri - İstatistikler - Faydalı bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayınız 

Otobüs dedikodulan işi etrafındaki I müddeiumumilik tedkikatı da h .. d 
tahkikat iki noktada toplanmaktadU". vam etmektedir Dün bu h stenubz. e 
1 Adli •ftı.1.:1__ • • • usu a ır • 
. : .w.ulAJlWt. 2 • ~cfuri tahkikat. Her kaç gazetecinin malfunatına müracaat 

111111llflf1111 

11... l 1 

Şehir Tiyatrosu 

Dra ı kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosun 1a 

Toptan sat~ yeri: İstanbul BASIN KURUMU - Taksim 

~ ~ık safhası dun de devam et - edilmiştir. Bugün de bir kısım gazete _ 
ı;nıştır. ciler bu hususta malfımatlan alınmak 

Adli tahkikat üzere Müddeiumumilik tedkik bürosu- 111111111 

Bu akşam saat 20,30 da 

TURANOOT 
Masal 5 Perde 

Bu ,. p E K Sinemasında 
akşam 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Adli safhada mahkemeye intikal e - na çağırılmışlardır. Müddeiumumilik _ 

den davalar beşi bulmuştur. Bunlar şu de tedkik halinde olan daha üç dava Operet kısmı Jt"ransız tiyatrosunda 
davalardır: ı • Sahur Saminin açtığı ü- vardır. Bunlardan ikisi Sahur Sami ta- Bu akşam saat 20.30 da SEZAR ı;üncü dava. 2 - Recai Nüzhet Babanın B 1 L M E C E Komedi 3 Per~e 
açtığı birinci dava. 3 - Recai Nüzhet Ba rafından Ahmed Emin aleyhine, diğeri ---------------
banın açlığı ikinci dava. 4 _ Müddeiu • de Ahmed Emin tarafından Avni Ba -
mumiliğin açtığı dava. 5 _Avni Bayerin yer aleyhine açılmış olan davalardır. 
açtığı dava. İdari tahkikat 

Bu davaların hepsi de birinci asliye Mülkiye müfettişlerinin tahkik et -
ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Müd mekte oldukları idari safhaya gelince, 
deiumumiliğin açtığı dava ayın 28 ~nde !müfettişler dün de gerek evrak, gerek 
görülecektir. Diğer davaların da bu da- şahsan vaki müracaatlar üzerine meşgul 
va ne tevhidi muhtemeldir. 1 olmuşlardır. Bu arada bazı istidalar da 

Sabur Sami tarafından 3 dava açıl· tcdkik edilmiştir. Otobüs ruhsatiyesi al 
mış, bundan ancak Siirp Agop mezarlı- mak için verilen istidalann ne muamc
ğı işine aid olan üçüncü dava mahke - le gördükleri de ayn ayrı gözden ge • 
meye intikal etmiştir. Diğer iki da\•a çiiilmektedir. 
istidasının tedkik safhası henüz ikmal Mülkıyc müfettişlerinin tahkikatla -
edilmiş değildir. rının ilk safhasını bugün bitirecekleri 

Protesto tahkikatı Ye bu akşam Ankaraya gidecekleri, Da-
Avni Baycrln Ahmed Emin Yalmana hJliye Vekiline izahat verecekleri söy -

gönderdiği protestonaıne etrafındaki lenmektedir. 

ERTUCiRUL SADi TEK RJiYA 
'.J' j y A 1' H osu FLORANSANIN DEBDEBE ve 1HT1ŞAA1l 

KADIKÖY (Sllreyya) BlNl.ERCL, f 1GÜRAN • MÜDHlŞ ve MUAZZAM MiZANSEN 
sinemasında - lO • cı 

. SEZAR BORJIYA'mn zehiri • LÜKRES BORJIYA'nm ttleşll ihtirası. 
Paz .. rtesı akşamı 1 Hanı brrle~en bir kahramanın zulme karşı jsyanı 

HAMLET ı, AŞK-ÖLÜM· ACERAveTARiH 

Bu akşam T O R K si nt:masında ı 
Meraklı, heyecanlı bnyok tılm 

Y~oifta~ohl~k•i~ !~.~~~~:, 'm,.1, ~~ •~~t ~~rl?. ~.~·b~ ~•< ~ m~•1• ' 1 
K•çnkçılık mücadelesi, Rumca ,arkılmr, D•nıılu v. ıı. fıüveteu: Ekler dünya hbbcrlor!. 



SO.N POSTA 

8il9 üfüı ükçünün 
dolandırıcılığı 

Sif bir köylü iki beşi bir 
yerdesi ile 7 albnını 

kaptırdı 

..,,. . 
Tahkikat lizım! 

Bitaraf mütehassıslara yapbnlacak tahkikat neticesi 
bize belki de şu (Hisar) faciası kurbanlarının yetimleri 
karşısında kızarması lizım gelen birçok mes'ul 

yiizlerin mevcud olduğunu gösterecektir. 

(Bqtanıfı ı i1M:i -vftıda) Sonra da t"aptanlar gelirler. Şu daki-
riyatik.te oldllt}u gibi kudurtur; bunun kada Türkiye sularında Türk bayrağım 
için, bu denizde aeııede bir iki defa böy- taşıyarak dolaşan, can ve mal tapyan ne 
le fırtınalar k.opar ve bu fırtınalar bir kadar vapur vardır ki on ve mal mes'u· 
takım kazalar yapar ve kurbanlar verir- liyctini tamamen müdrik olan herhangi 

Hayrabolu (Hususi) - Hayrabolunun lcr. Kaza, kazadır; fakat, 1\1 evvelki gün- bir kaptan, bu gem;lerden birinin lru
Canhıdır köyünt bir kaç gün evvel he - kü H;sar kazısının :kurbanları karşısındll mandasını eline almayı kabul etrr.ez. 
nüz hüviyeti anla§Jlamıyan bir adam gel- insan bir lahu duruyor ve düşünüyor: Hıçbir gemi hptansız kalmadığına göre 
mi§ ve köylülere kendisinin hoca oldu- Acaba, bu kaz:ılara mani olmak için ü. - demek olur k: bızım kaptanlarımız ara
ğunu s5ylemis+Jr. Köylülerden Kamil fi derecede tedbir alıyor muyuz? Acaba smda laubali iş görme~e ve geminin seli· 
hasta olan ıanesına :nu~k:ı yazması için bu ka?.alarda Mzim Jmsurianmız da var n etini teknesi."lin salabetinde, makinesi· 
hocayı çağırmış, hoca da ı-.a•taya baktık- mıdır? nin kuvvetir.d" ve dümeninırı intizamın-

da değil, yalnız AJlahın ınayetinde ara-tan SOnra musı.a irine koymak üzere iki n· k H. gemı·sı·nı· go· zo .. nüne ge-
~ ır ere sar maya mütemayil olanla:-ı yok değildir. 

beşibiryerde ile yedi altın lira istemiş ve tirıy0ruz: Bu g~mi, Amerikanın harb es- Acaba, bu f:ıciada böyle bir zihniyetin, 
paraları a'arer muskayı yapmıştır. Hoca nasında 917 c;nnesinde yaptırdığı gemi- bci)le bır ruh·ır. da tesiri var mıdır? Yok, 
b d .:on·~ kaza ı:ı<:ırı bı·r mezarlıktan ferden b;r,.J;r. O taıı·hte Alman denizal-un an w ... ~ '- diye hemen 'ıGküm veremeyiz, çünkü 
toprak alınaestğını ı.öylemı~ ve muskayı tıları deniz üstünde ı asgeldikleri gemi- hafızamızda pak acı hatıraiar vardır. 
evde bırakarak Kimil ile beraber Alpul- lcri batıra ba~ra ciünya to:ıajını fevka- Butün bu SPt-eblerden dolayı gönül i• 
Juya gıtmi.şl<'rdir. Hoca Kamille beraber lade ualtmışlardı. Gene o tarihte demiri te:rdi ki şu kaza münasebetile bir talıll 

~ - .ı ~ AlpuUu mezar!ıluıdan biraz toprak al- ve çeliği az oı.n Amerika, Avrupaya mü- kat açılsın Vf' bu ihtimaller birer birer 
~ni:c::ı (HU4!Ull) - Belediye reW il. Bütan vUl~tin yftla istiblal vu:lyeti dıktan ı:onra bir aralık sıvışmıştır. Hoca- temadiyen ! ilih, cebhane gönderiyordu. ve derinden dF-nne tedkik edilsin. Tedkik 

Naili Küçüka, 4000 lirayı tanzim ettlrl- de '611e tNbit f'CljJmektedir: nın gelmediğ!ni gôren Kim'I hemen köye Amerıkalılar .Büyük ve çelik gemiler her işde fayJ3lıdır. Belki bu suretle ele 
len ~mar pJin:nın tasdiki işini taba et • 22 milyon tilo buğday, bir milyon kilo- yapacak ye~.e ki.içtik ve ahpb gemiler birkaç müıbet nokta g-• ve bu milabet 

a-ledi ... __ fazla 89770 kilo mıs 198 b · dönmüf ve ıçındeki paralan almak üzere -s-
mek üzere Anmaya gitmişti. ~ ye ~ arpe, ır, m yaparız; bırin: bat.ı.rlarsa öteki kurtu- noktalardan ıfon 2Jınacak biı takım hü-
reisimızln çettilf bir telgra~, bize, fahri kilodan f azl:ı susam, 268 bin kilo pa • muskayı açmL~ır. Mw.bnm içinde para- lur. dediler ve bunları yaptılar. Harbden kümler çıkarı!abilir. 
hemıerimfz N'fia Vekili Ali Çetinkayı- muk, on bin r!lo kıl, 22 bin kilo nohud iann yerine üzerinde (gülme komşuna, sorra Am<'rık~lılar bu gemilerin bir ço- Hem de b(:~1e bir tedkiki meslek sahfb
nın Denizli şehir pllnı yapılmak üzere, ve ceviziçi, 65000 kilo yapağ;., 12 

bin ki- gelır başına), (zaruret her ,eyi yaptınr) ğunu yaktılar, batırdılar, bunlardan bir lerir.e yaptırmaınalı. Daha bitaraf olman 
Gemlikte b\ıhman mütehassıs miihen - lo anason, 22 bin kılo ipek ko7.UI, 

2500 yazılan ouluntln iki kitıd çıkmış, Kim.il tanesı de na'>llsa bizim memlekete geldi için meslek h"ricindeki ihtisas erbabına 
dislerin Deniıliye hareketleri için emir kilo yün, bir rrulyon kilodan fazla fa - de bt.ınun üzer.ne hemen zabıtaya mü - ve senPlerce çalıştL Acaba, bu gemi kafi tedkik ettirip hükmü ona göre vermeli· 
verdiğini müjdelemektedir. Fahri hem - sulye, 20 bin kilo börülce, 

7
500 kilo af • . h derE'ccde sağ!am mıydı? Acaba, sür'ati ~z. Bö.vle bir .;ey yapllsa, şu Hisar facf-

-n·mı·zin "ardmu halkı n.ak memnun ve yon, on bhı ki'odan fazla tütün, iki mil- racau etmiştır. Zabıta ;neçhul ocayı a - ah d 
r- J r- bıı Karadeniz fırtınasına mukabele ede- ası kurbanlarının yetim çocukları. Y u 
mütehassis ctrniftir. yon sekiz yüz bın kilo pirinç, 36000 kilo ramaktadır. cek dereceyi haiz m!ydi? ana, baba ve kardeşleri karşısında kim 

Merk 'Z kaz."'sile beraber yedi kazası sarımsak, 2 milyon kilo soğan, bir milyon e· J k k' bilir ne kadar mes'ul yfl7.iln kızarmasr 
bulunan Denizlinin sathı mesahuı 61150 kilo patates, 6f.OOO k:Ho mercimek, sekiz tr SOJgU:tCU U Ya 8~1 Bu sualler, zihnimizde bir düğüm ya- lazım gelece~r. 
kilometre murabbaı, nüfuEu da 291626 yüz bin kilo hadem, 12500o kilo elma, Sivas (Hususi) - İnşa edilmekte o- pıyor. Tecrü!..<>ler ve bildiğimiz bir takım Bir mütell•_.,, fikri 
dır. İklırni mutedil ve her mahsule el- 200000 kilo erik, 300000 kilo fındık, 10000 lan Sivas - Erzurum demiryolu üzerin- hadiseler, biz~e bu gıbi işlerin çok kere- Mutehassıs ),ir denizci dün bir arkada-

h ,_ cud k.l k st b" ·ıv<'n kiJ('I k" 200000 for ihmale uğradıg~ını nösteriı. Kaza taf-verişlidir. 51600 eAtar ormanı mev - 1 0 e ane, !r mı. ıraz, de bir soygunculuk vak'ası olmuştur. " şımıza facia münasebetile demiftir ki: 
dur. Sarayköy kazasında kiikürd, Acı - kilo şeftali, 50000 kilo vişne, yüz bin ki - Divrik mıntakasmda on birinci kısım silatını öğrenince zihnin bu noktalar ü- c- Gemi'erimiz eskidir. Yollan yok-
payam kazasında zımparataşı, Honaz na - lodan fazla incir, 80000 rlo nar, 25000 ki- veznedarı Rasim, amele bordrolar!lll zerınde durması gayet tabıidir. tur Bunlan yenilemek lizımdır. Esasen 
hiyesinJe alçı madenleri vardır ve bunlar lo kaysı, 5 mayon kilo ya~ iızüm, 250000 ve 4100 lirayı hamilen tevziata gider _ 1kinci derect-de zihne gelen bir sual de, bundan sonr

3 
alınacak gemiler için hü

ffletilmckted:r. Henüz ~Jetilmiyen tebe- kilo armud, 50000 kilo ayva. ken önüne hüviyeti meçhul iki kişi çık- acaba bizim ~emleketımiımı meteorolo- kümet yeni Ş!\rllar koymuşt.llr. Ancak ea-
§ir, linyit, krem, amiyant, mika ve kur- tlalen faal bulunan y,edi un fabrikası mı.ş, veznedarı tabanca ile yaralayıp ji teşkilatı, b•ıgünkiı di.ınyanın deniz ve ki gemileri muhafaza etmek, yeni kua-
ıun madenleri de mevcuddur. mevcuddur. Bunların yıllık un istihsali 4100 lirayı alarak kaçmışlardır. Uzak - hava seyrüsnferlerınin ihtiyaçlannı tat- lan beklemeı.. olacaktır. Çünkü nasıl es. 

- 17 milye'n kilnyu apnaktadır. tan veznedara yapılan taarruzu gören min edecek Hr kuvveti haız midir? Biz ki ahşab evl .. r tuluşmağa, yzkılmağı 
Bir çoban bir genci İki deri fabrikası, lf'necte 875 bin kilo ameleler meçhul şalusları kovalamağa zannediyoruz ki bu tf'Şk:littrnız henüz mahküm isel•r, yaşını doldurmUf eski ve 

O•• ldu•• rdU- deri ve köselP. yapmaırtadır. başlamışlardır. Hırsızlar bu sırada ön- ihtiyaçları kl!'fllıyacak bir :kuvvette de- sür'atsiz vaptıTlar da fena Akıbetlere her 
Buldan, Babadağ, KızılcabölüJı:: ve De- !erine çıkan bir atlıyı da yaralıyarak {!ildir. Senenin muayyen mevsimlerinde an maruz buhınmaktadırlar.• 

Eskişehirin Kayapınan köyünden 
Karataş oğullanndan 2.3 yaşında Ali 
oğlu Mahmudu aynı köyün muhtarı Mu 
sanın çobanı Ali Rıza tabanca ile kafa
sına bir kurşun sıkarak yaralamıştır. 

HAdise derhal köyün jandanna bra
koluna haber verilmiş ve Eskiphir 
müddeiwnunüliği de haberdar edilmif
tlr. 

Yaralı Eskişehir hast.anesine getiril
miş ve ifadesi alınırken ölmüştür. Es
kişehir müddeiumumisi Ragıp tabJrib
tı derinlenctirıniş ve köyün muhtarmı 
getirerek isticvab etmiş, bu katil hidi
aesindc muhtann teşviki görülmüştür. 

Hastanede ölen Mahmuda hükUınet 
öoktoru ve hastane sertabibi tarafından 
otopsi yapılını.ş ve yaralının başından 
bir kurşun mermisi çıkanlmıştır. Katil 
Ve rnüş~vvik tevkil edilmiştir. 

Erzurumda kaymakamlar 
toplantısı 

Erzurum (Hususi) -- Erzurum villyeti 
bymakamlan bu hafta vali Haşim İ§C&
ıun rıyaseti altında umumi bir toplantı 

yapacaklardır. -----.::.-
Erzurumlular bir senede ne 

kadar et y~yorlar? 
Erzurum (Husus;) - Belediye ilta -

"tfstiklerine göre bir sene zarfında Erzu -
rum Ş('hrinde y-nen etin mikdarı bir mil
yon iki :rüz bin kiloya varmaktadır. Se
nede nüfus başına vaEatt bi:- he~bla 30 
kilo et düimektedir 

nizli merkez bzasında oJmak üzere 8300 ortadan kaybolmuşlardır. Arama nefce büyük hırçın1 tk.lar yapar. bir denizde do- Her sene Kandenizde kaç 
dokuma tezgahı mevcuddur. Bunlar, yıl- sinde çalılar arasında 1.300 lira ile bor- laşacak vapurJın ge!en havalardan ha- kiti ~? 
da 30 :mil:von mf'tre kadar dokuma yap - drolara tesadüf edilmiştir. Hırsızlar a - berdar etmel.. bu zamanda bir ihtiyaçtır. Diğer taraftan tutulan istatistiklere 
maktadırlar. ranmaktadır. B~ ıhtiyacın tatmin edilmediği de mu- göre her sene Karadeniz sahillerinde 

Memlekette spor 
b.ıkkaktır. Şu halde, ka7ada veı onun kur- fırtınalar esnasında batan takalar, mo
hanlarında elbet bu noksanın da tesir- törler ve kayıklarda boğularak filen • 
leri vardır. Iertn sayısı 400 - 500 arasındadır. 

Emirumda dafcıhlr: faali,oetf başla -
mqtır. Bu spMa gençlik arasında bil.has
•fazla rağbet vardır. 

Kıt mevıhrMin uzuıı olması dolayı -
sile devamlı 3'ltrenmanlar yapılabilece
ğinden 940 J,ponya olımpiyadına Erzu
rum kayakçıJırmm gidecekieri kuvvetle 
ümid edilmettcdir. 

den 10nra bu mahalde yapılacaktır. 
İzmit - Bereb taknnJan maçı 

İznut İdman Yurdu He HeI't'kespor klü
bü futbol tak1rrıları karşılaş!J'llflar, maçı, 
1ciman Yurdu 3-0 kazanmıştıı. Hereke ta-

Meclis arzuhal 
•• • • 

encumenının 

salahiyetleri 
Ankara, 23 (Hususi) - Büyülr Millet 

Meclisı arzuhal encümeninin vazite ve 
aalıüıiyetler.inin tayini için tedkikler ya
pılmaktadır. Parü gıupu idare heyeti bu 
maksadla Bursa mebusu Refet Canıteze 
bir rapor hazırlaımııtır. 

Mahye Encümeninin ilgası ve bu en
cümen ışlerini~ Büdce Encümenine ve
rilmesi için de Erzurum mebuau Aziz 
tedkikler yapmaktadır. 

kımı buraya, zayıf bir kadro ue gelmiş Japonya, Ras .. ada 
bul•ınmaktaych. ,,. 

R"81tlimiz layak sporu yapan 
rwnlu gençler'! göstermektedir. 

fmıir ikinci devre liı maçları Çarlığı ihya için 
l!!rzu • İzmir, (Hususi) - Lig heyeti, ikinci Planlar karmafl / 

devre lig maçlanrun devamına karar Y 
verm~tir. İzmirde lig maçları ikinci- (Ba,ıanıfı linci •Jlfada) 
kanun ni'hayetmde tamamlanacaktır. ponyanın da askeri yardımile Sibiryaya 

Adana Halkevi ciridçileri bu hafta - Alsancak ve Ü~k takımları, rakibleri- doğru yürüyecektir.• 
dan itibaren Demırköprü ch•annda cirid tıi beşer puvan geride bıraktıkları için Siyasi mehafilin kanaatine göre es~ 
oyunlarına ba~dır. Cirid oyun - milli kümeye girmeleri muhakkak gibi- ki Çin imparatorluğunu Mançukoda, 
ları her pazar hava müsaid oldukça öğle- dir. Cengiz Harun bayrağım Şimali Çinde 

Erzurum 
• 

zengın 

ve petrol 

civarında 
kömür 
bulundu 

Erzurum 23 (Hususi) - Bayburd ve 
Çoruh fabrikalaTında pulluk imaline 
başlanılmıftır. Bu kompile pulluklaı 
köylüyü sevindimüftir. Hasan.kalenin 

Kirtabal köyiinde tren hattına yakın lo
komotiflerde yakılacak kömür damarım 

bulunmuştur. Bundan ba~ka Tortum ka

zuile Ovacık nahiyesinde de zengin kö

mür, Tercan kazasında büyük ümidla 

veren petrol cıamarları bulunmU§tur. 

Petrol kuyulan muhafaza altına alınmlf, 
mühendisler bunlardan birer nümune a-

larak Ankaraya götürmüşlerdir. Maden 
arama enstitüsü burada tedkikler yapa
caktır. 

/ngiltere harb 
Gemilerinin dostane 
Ziyaretleri 

Pazar Ola Haun Bey Diyor ki: ihya etıhiş olan Japonyanın, bu defa da 
eski Rus Çarlığını canlandırmak hede
file Romanoflann riyasetinde muhtar 
bir hükfunet vücude getirmeği düşün
meleri pek de inanılnuyacak bir haber 
değildir. 

İzmir, (Hususi) - Akdeniz sularında 
dolaşan İngiliz harb gemileri sık sık Çef-

- Hasan Bey şu tabla • 
tin cllveslr1e bak-

. . . Bir 1ırtına.. bir rüz -
ıAr-

. . . Bir kaç saat · içinde 
f!hriJı ahını üatüne getir
M ... 

... 

ıf((fı 

Huan Bey - Altı naml 
çıktı; belki onu daha çok 

be~kl 

Ankarada bir 
Tiyatro karalugor 

(Bqttınlfı l inci •1/fada) 
Daime tevdi ~ektedir. Bu tiyatronun 
kuruluşuna Ar..kara Belediyesi ile Kültür 
Bakanlığı aa müzaheret etmektedir. Şehir 
Tiyatrosuna yukarıda ismi geçen artist
lerin gönderilr.ıesl i~in mahlmat veril
miftir. 

me körfezine gelerek k&ra sularımıza 

dost ziyaretler~e bulunmaktadır. Yapılan 

ziyaretler büy•Jk bir dostluk ve yakınlık 

havası yaratmaktadır. 

Evvelki gün Çeşmenin Ilıca körfezi. 
ne gelen İngi!iz cH. 3h torpidosu geceyi 

körfezde geçirdikten sonra sabahleyin 
Çeşme limanına gelntif1.ir. 

Ayni gün İ:ıg.iliz '>ahrlyelileri karaya 
çıkarak şehri gezmiJler; öğledeıı IOU. 

kendi aralarmda bir futbol egzeraizi 19-
ml§lardır. Halt, İngiliz sporculaımm o
yununa takdirle aeyretmJftir. 





1 

.. 8- bir tımarhapıe kaçkımJUJll ,, 

Çember sakallı burada da 
gırtlağıma sarılmaz mı? 
Bizi AJU'U gardiyan bana dönerek bağırdı : 

.. fuuk maaun, neı-. buraaJ 
Ha7layf paataheneai değil, hmart .. aael,, 

-··-
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YANIMA PARA ALMAMIŞIM Hasta ilk, ölüm ve pislik getiren fareleı 

• Geç zaman rnatbaada.:e. çıkmJ.Ştım. Sir-
keciden kalab~hkça bir tramvaya bin • 
dim. Tramvay Eminönünde daha kala -
balıklaştı. Kc!'riinün Kadıköy durağın • 
da hele büsbü~ kalabalık oldu. O gUn 
talihim mi açılmı§tı ne? 

Bu kalabalık tramvayda yçıbaşım.a 
güzelin güzeli blı genç kız gelip durmuş
tu. Şıktı, güzr:l giyimliydi, güzeldi. Yaşı 
da yırmidrn dun değilse de yirmi beşten 
de ~-cat'iyyen ve katibeten etıun değil • 
di Gözl,,rim ona daJmıştr. Güzel yüzü
nü bir tabloyu, güzel yüzünü çevreliyen 
bukle bul.la sarı ~açlarını da bu güzel 
tablonun çerçevesini seyreder gibi ~y -
rediyorum. 

Bu sırada kulağımın dibJnde bir se5: 
- H"şt, kf'ndlne gel! 
Der gibi: 
- Bilı;?t! 

Diye bağı:-ıiı. Ben ~ bu kondüktör -
lere ne kızar1T'f'\ ama, münasebetli müna
sebetsiz zam~nda radyodaki parazit gibi: 

- Bi!t t. 
Diye bağırmasalar sanki olmaz. 
Yanımdaki güzel ge,,nç kız çantasını aç-

tı, haktı. 

• 

A.ffedf!f'!iniz, J*"G1nı evde umamcı pm. Beııim biletimi atsamz_. 

Lokantadan çıktık, sinemaya kapağı at- - Size ne kadar teşekkür edeceğimi 
tık. Bir locada yanyar.a filmi seyrettik.. bilmıyorum. 

O sinema SPyrediyordu. Ben de seyre- Bu sefer büsbütün şaşırmıştım. 
diyorum. O filmle meşguldü, fakat benim - Şey afft.d~iı .. Tramvayda .. 
de zihnim orı.unla meşgul oiuyordu. Aca- - Sakın bir yeriruze \'Urmuş fil!n ol _ - Eyvah yAnıma para almayı unut -

·muşum. 

Kondüktör böyle r..1azeret dinler mi 
hiç .. JJir an bi.!e c!üşunıaedi. Elini çıngı
rağın k:ıyışın:ı götürüyordu. 

ile öldürünüz 
ba kimdi? Ki'Xlin nesiydi? Biı sokak ka- masın .. vah vah .. 
dını mı? B0yle clsa muhakkak halin - - Hayır, fqlc.at.. 
den anlardım. Peki ama benimle bu saat- - Teşekkiir ederim, teşekkür ederim. 

Genç J;ız ba.'la döndü: 
-· Affed~rshiz, dedı, paramı evde u -

nutml!şunı .. benim tiletimi o.lsanız .. 
Böyle teklife can kurban! Derhal para 

te sınem&ya giden bir karlm ne olabilir- Ne kadar sevindim '>ilsenjz., zavallı kı _ 
di? Yemek ye,.ken bir iki defa ağzını a- zım .. Biz onu ddma kaparız. Bugün nasıl
raınıştım, hüviyetine aid hiç bir şey söy- sa evden kaç'Tlış .. 
lememiştı. 'l u'1af şey.. - Kapar P.l!&ınız? 

Sinemadan çıktığımız zaman vakit ge- - F.vet, za,·allı bundan altı ay evvel 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçia 
her nevi fareleri, sıçanlan derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. F areier kokmaz. 

ç:ıntar.11 çıkardım: 
- NC'rcye gideceksiniz? 

- Tepebaşıra. 

Kondüktöre' döndüm: 
- Bir Tc>pebaşı ver! 
Kondiiktör, bileti kesti. 

ce yarısına y~\.:la~mıştı. aklı:•ı kaçırmıştı. O zamı;ndanberi evde 
- Sızi evir.ize götüre~m:.. tedavi ettirıy~r. sokağa bırakmıyorduk. 

- Sa:un ha'.. s=z onu yaıcaladığınıza çcık iyi ettiniz. 
- Peki ne yapalım? 
- Nasıl i.ctcrser1ız .. y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

- Bir b!lra gidelim, orada sabahı ede- Saat hırsızı 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanların 
yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerelt 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25, 
ikisi bir arada 30 kuruştur. 

- İnsan pnrasız sokağa çıkarsa ne fe
na vaziyette kalıyor. İyi ki siz vardınız .. 

-- Ne zar'l! var .. siz 'l'epebaşında mı 
oturuyorsunuz? .. 

riz. Sabahleyin siz evinize dönersiniz, 
ben de evime dönerim. Yaz.ıı .VaMslav Ha15ck 

t .,. ""' . , . . ..... 

- Hay!:, 1-Jir işim var<lı da .. 
Ne ele 6Ü"'?! konuşuyordu. Ahbab da 

olmuştuk. Tep,,.başında tramvaydan bera
ber indik. 

- Affedi!'l, yanınızda paranız yok, her 
halde lazım ol.ıcak, ben size versem. 

- Siz evinize dönersiniz .. fakat ben 
dönmem .. 

- Orasını qPnc siz biJirşiciz .. 

Rusçfldan çeviren: H. Alaz 

.. .. _ ..................................................... .. 
Gümüşhanede yeni 

mektebler 
yaptırıldı 

- Teşekk~l.r ederim. R~ neye lazım 
olacak, bir !'nre gidecr·k değilim ki .. 

- Bir- yerr gitmiyecek misiniz?. 
- 3ilmem ki. 

Beyoğlu c:ddesınde yürüyorduk. Ya -
nımızdan geçer.ter ':Jıze bakıyorlardı. Bi
ze diyorum, fakat benden ziyade ona ba4 

kıyorlardı. Ve bakanların gözlerinden 
kıskandıkl;ırı belli o'tuyordu. Kadınlar o
nun güzelliğini, erkekler de bı..i güzeli ko
!unda gezdire!' bf.ni kıskanıyorlardı. 

Bir aruhk karşı tara!tan: 
- İşte geliyor. 

Gümüşhane (Hususi) - Bu yıl zar -
fınd.a Gümüşhanedc hayli mekteb yapıl
mıştır. Vilayet mekteblı::rin nahiyelere ve 
köylere kadar sokulması içın azami gay
ret göstermektedir. 

Baş, o.ş, nazıe, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 
keser. icabında günde Uç kaşe alınabilir. 

Fırsat bu fırsattı: 
- Ben de 'TideceğiJTl yeri pek biln'ıiyo

rum, ısterseniz siı.ir le bir yerde yemek 
yiyelim. 

- Ne iyi olur, karnım da aç .. 
Hemen bir lokantaya girdik, lokanta -

ya girerken yanımd;;l:i güzeliri. verdiği 

gururla kolt1•klanm kabarıyordu. Karşı 
karşıya yemeklerimizi yedik, hatta bir 
kaç da bira yuvarladık. 

- Şimdi bir slnemaya gitsek. 
- Ne iy!! 

Diye bir SM işittim. Baktım, bir polis, 
yanında da orta yaşlı iyi giyinmiş biri 
vardı. 

- Şimdi hapı yuthım. 
Bize doğru geliyorlardı. 
- Ya kocasıysa, şımdi tabancasını çı -

karır beni öldürürse, gerçi eHm elime 
dcğmedı ama, c•na bur.u nasıl anlatabile
coğim: 

Orta yaşlı adam tam karşımda idi: , 

- Siz .. 
- Vallahi bayım ben .. 

Bu ders yılının başında Bayburd ka -
zasının Kısanta köyünde üç dershaneli 
yeni bir mektcb yaptırıimıştır. Gene üç 
dershaneli r;!ınak üzere Kltre köyünde de 
yeni bir mel.teb acılm:ştır. Bundan baş -
ka gene bu s~nebaşı ders zamanına ye -
tiştirılmek üzere Kale nahiyesi ile Torul 
kazasının Aşağıulu köyi:nde de birer 
nıekteb inşa edilmiştir. 

Gümüşhane orta okulunda talebe pan-

si~·onu cumhuriyet bayramında açılmış -
tır. Bu pansiyonda orta okulu olmıyan 

kaza merkezlerile, tam teşkilatlı köy o -

kullarından çıkan çocukların orta tah -

sil~ devamları temin edilmektedir. Bu 
pansiyona bu yıl 15 talebe gelmiştir. 

r•:ınsiyonun odun mat.rafı ile ahçı, ça

maşırcı, hacleme tahsısatı hususi idare 
kültür bütçesinden ver~lmektedir. Talebe 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 14 diri böyle imiş, ne yapalım. Sen sakın cak hallin kalmamıştı. Fevkalade bir 
üzülme, güzel gözlerin ağlamasın; sana şey geçtiğini anladıklan için üçü de 
gözyaşı dr.ğil elmaslar, inciler, kürkler meraktan yerlerinde duramıyorlardı. 

Bir Genç K. ızın Romanı yakı.şır. Sen her zaman böyle şakrak Gülme krizi geçtikten sonra sükUnetle 
• kahkahalarla gülersen yakında onlara Kamile: 

da kavuşursun. - Kuzum bana bir lim<>nata ile bir-

Mua:zzez Tahsin Berkand Pastayı kesmek için uzanan çatalımla kaç bisküi ver, açlıktan ölüyorum.. de-
bıçağım havada kaldı. Hayretten don- dim. 

Selim bey, orta yaşlı, çok esmer, ka-ı dun. Şimdi bu işin içinden nasıl sıyrı- muş gibiydim. Şefkatin annesi imalı bir Perihan kızdı: 
lın kaşlı, şişman bir adamdL Göğsünde lacağım? suretle başını sallıyarak, gözlerini sü- - Olup bitenleri anlatmadan limona-
karnına kadar düşen parmak kalınlı- Fakat ben daha kendimi toplayama- zerek gülüyordu. ta değil ya, bir damla su bile bulamaz-
ğında bir altın zincir parlıyordu. Düğ- mıştım ki altın zincirli adamın sesi ge- - Selim bey seni çok beğenmiş kı- sın kızım. 
meleri çözük yeleğinin arasından görü- ne kulağımda gürledi: zım; hayatınla alakadar oldu, ben de Sabahat de yalvarıyordu: 
len ve terden buruşmuş olan gömle~ini - Gel otur bakalım, seninle konu- kendisine senin hakkında bildiğim - Selma. senin bu kadar güldüğüne 
ikiye bölen bu kalın zincir 0 kadar gü- şalım biraz .~ız:m. . şeyleri anlattım. göre mutlaka aykırı bir şeyler olmalı-
lünç bir şeydi ki kendimi tutamadan Kabahat ustunde yakalanan bır ço- Benim her saniye biraz daha artan dır; haydi nazlanmadan anlatıver de 
kahkaha ile güldüm. Fakat bu gülüşüm c~k gi?i önüme bakarak_sandaJyey~ i_l.i- şaşkınlığımı görmüyormuş gibi ilave biz de beraber gülelim. 
onu kızdıracak yerde eğlendirm~ ola- şıverdım;_ fakat _adruı:.ca.gızın bu. ~ııçıık ettı: Bir elimde limonata bardağı ile ayağa 
cak ki sırıtarak yüzüme baktı: ~ımarıklıgımı .. h~ç .:nuh~seme~ıgı ~.er - Selim beyi kaç zamandır evlendir- kalktım ve karşılarında dimdik dur-

Aıt . . . . .. 
1
.. halinden bellı ıdı. Ondekı tabak.an e.ıle mek istediğimiz halde gönlüne göre bir dum: 

- ın zıncırıme mı gu uyorsun . t taba y k d 
hanım kızım? Ne yapayun ondan geçe~ aldığı bır pas ayı 'gı.ma ·oy t~ ve kız seçemediği için razı olmuyordu. - Hazır olun ~uklar, yakında Kay-

b n ne ıb. . . . kıllı bir hayvan pençesıne benzıyen Zengin tüccar göbeg· ini hoplata hop- seriye gelin gı.'deceg· im. Hem nasıl bili· 
mem e , e ıse gıyersem gıyeyım, . . . ttu 
göğsüme kordonumu takmazsam ken- ın ehle kolum? .tu · . lata güldü. yor musunuz? Elleri, kolları, başı ve 

d
. . plak sanırım - Hatırım ıçın ŞU pastayı yıyecek - - Bunda da bir hikmet varmış ha- göğsü pırlantalar ve incilerle süslü, tel-
ımı çı . . . k 

. sin... Güzel kızsın, şırın ızsın, ama nırnefendi, gördünüz ya! li pullu bı·r gelin. 
Mahcubıyetten yanaklar,m kızardı. b" h f 'f · . . d b k 

1 
. . ıraz a ı cesın. Artık bu komediye rahatca gülebil- - Alay etme Selma. 

Kafır a am, a ış arımdan onun ?ancı- Manalı manalı bir cAh!» çekerek mek için oradan kaçmaktan başka çare - Vallahi yalan söylemiyorum. İs-
rine gi.i1<lüğümü nasıl anlamıştı? Ben Şef.katin annesine baktı; sonra gene kalmamıştL Bir bahane ile yerimden terseniz belli etmeden salona geçelim, 
şımarıklığımın ne tesir yaptığmı gör- bana dönerek sözüne devam etti: fırladım; koşa koşa Sabahati bu1durn. size n~anlımı gösteririm. 
mek ]çin Şefkatin annesine bakıyor - - Birkaç aya varmaz sen de şişman- Perihan ve Kfunille büfenin son kırın- Birisini anyormuş gibi dolaşırken 
dum. Kadının ka~ları çatık, dudak.lan Iarsın yavrum... Öksüzlük kolay de- tılnrını yemekle meşguldüler. Beni gö- onlara Selim beyi gösterdim ve başım
kısıktı. Gözlerini karşısındaki ada.'Yla ğil. Biz senm bütün ömrünün rnekteb- rünce gözlerini açarak etrafımı aldılar. dan geçen vak'ayı anlattım. Perihan 
dikmişti. de geçtiğini ve anasız babasız büyüdü· Kahkahadan boğuluyordum. Ağzımı a- gülmeden fenalıklar geçiriyordu. Saba· 

- Eyvah, dedim. Fena bir pot kır • ğünü pekAll biliyoruz ama Allahın tak- çıp bir şey söylemek değil, ayakta dura- hat kızmıştL 

üç taksitte 48 lira veya bu değerde ma. • 
halli pıyasaya göre erzak vermektedir. 

Bayburdda y-edi talebe iıe açılan pan. • 
siyo~un kadrosu bu ıl 30 talebeye çıka ' 
rılmıştır. 

Gümüşhane vilayet tarihini yazmak ü
zere tedkilo.t yapan kültür di.rektörf 
Vehbi Okay geçen ay içinde kaleleri v
tarihi yerleri gezerek notlar ve fotograf 
tar almıştır. 

- Kuzum Selma, bu meseleden mü
dire hanıma bahsetme; bir daha sem 
bize yollamaz. Annem ve babam da 
duymasınlar, çünkü kendi evlerindt 
böyle çirkin sözlerin geçmesine taham
mül edemezler. Haklan da var; benim 
bile pek canım sıkıldı. 

Bizi güldüren bu ehemmiyetsiz vak
anın Sabahati çok üzdüğünü görünce 
müteessir oldwn. 

- Peki Sabiciğim, sen sakın üzülme; 
ben bundan hiç kimseye ve hatta anne
me bile bahsetmem. Esasen size de gül
mek için anlatmıştım. 

Perihanı susturmak daha zor oldu. 
- Şu mütekebbir Şefkatle öyle gü

zel alay edecektim ki bir daha bize, git.. 
tiği çayların ve baloların ihtişamından, 
görüştüğü ailelerin asaletlerinden bah
setmek için ağzını bile açmıyacaktı. 

Keyfimi kaçırdınız çocuklar, pek yazık 
oldu. 

• Bugün piyano hocam dersimi beğen-
di; fakat doğrusunu söylemek lazım ge
lirse ben de List'in bu çetin rapsodisini 
saatler saati meşketmiştim. 

- İyi çaldınız Selma; sizden memnu· 
num bugün. 

İlk defa olarak abus yüzü gülmiiş, 
çatık kaşları açılmıştı ve gene ilk defa 
olarak benden kendi kompoze ettiğirn 
bir valsi çalmamı istedi. 

(Arkası var) 
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f stanbulda gömülü milyarlar el rafındaki gizli harb Yeni ve şiddetli bir fntma bekleniyor 
Bizansın Defineleri 

(Bel§ taTafı 7 inci sayfada) caeli mıntaka~mda kar yağmıştır. 1stan-

Mücadele yıldınm sür'atile ve karanlıkta olduğu için ·her halde katiller başın 
cesedinden ayrılmış olduğunun farkına bile varmamış olacaklardı. Anlaşılan 

sür'atle cesedi kavrayıp dışarı fırlamıılar ve otomobile atlamışlardı 

cağı tahmiD. ediliyor. Bunların vaziyet- tul tamam:-n kapalı geçrruştir. Evvelki 
leri tehlikelidir. Bugün İneboluya gel- akşam yağan kar gece de devam etmif
mesi ıeklen~Jen Güneysu vapurunun :fır- tir. 24 f:'aat te yı.ğan kcır ve yağmurun bl
tııwun şiddetinden Sinobdan ayrılama- raktıfı su metre murabbaı bqına 12 JD. 
dılJ ~aber wıilmektedir. logramdır. 

Yeal bir flrtma beldmlJor En az sıcaklık~. en çok 2,6 kayd~ 
Dün fırtına biraz l!af.iflemiş, Karade- miştir. 

niiJe Akden!zJen baaı vapurlar gelebil- Diğer phirlerde vaziyet 
Halbuki biçare Baumanın bir meslek 

hata ve merakına kurban gittiğini ben 
tamamile anlıyordwn. Biçare adam, de
mek oluyor !ti, ilk günü benimle görüş
tükten sonra, beni maharetle taldb et -
nıiştı. E\·i öğrenmiş, bizim arkamıza düş
nıüş, !lihayet o gece gece yarısı bir kulü
beye girişimizi her halde pek merak et -
nıışü. Şüphesiz o da r.rkamızdan içeriye 
girmiş, belki de mahzenin medhaline ka
dar sokulmuş, merakl:ı bizim ne yaptığı
nıızı anlamıya çalı~,mıştı. İşw bu merak o
nun hayatına maloldu. Zira, tam o sırada 
tam:ımile gafil bir halde bulunan zavallı 
adamın üzerine ansızın hücum edilerek 
kısa bir boğuşmadan sonra şüphesiz kes
k\n bir bıçakla bir saniyede kafası kesil
nıişti. 

miılerdir. İzmir npuru İzmirden, Bursa Balıkesir 2J (Hususi) - Havalar bir-
vapuru Mudanyadan, Saadet vapuru Ban- deııbire soğumuş, kar yağmaya başla
dırmadan, Bartın '\·apuru Ayvalıktan mışhr. Dereler ve ~aylar kapanmış, mü
ı:ehnt§lerdir. nakaltıt gü~leşmeğe başlamıştır. Sima'f' 

Fakat akşama doğru Karadenizde fır- ve Uztlmcü çaylarından geçmek büsbü
tma gene şiddetJenmeğe yü1 tuttuğun- tün müşkü!Ieşmiştir. 
c!an çıkacak vapurlar çıkmamışlardır. Sivasda 
Rasad merkt>z'ermin tesbit ettiklerine gö- Sıvns 23 (Hususi) - Havalar soğudu 
re Karadeniz kıyılarında fırtına devam Şehre ve c·,·a:-ma cc.vamlı surette kaı 
edecLktir. Gemıcıler ~ddetlı bir Yıldız - yağmaktadır. 
1-'oyraz fırtmasına intizar etmektedirler. Ekspresteki teahhürün sebebi 

Limanımızdaki kazalar Dünkü nU.s:ıam1?üa dün saat 7,25 de 
Rumell Kavağında oturan balıkçı Ahmed gelmesi kah eden S,-np:on ekspresinin 

bOf olan sandallle Sarıyere gitmekte iken bır yü:mnden geieMt-A ğinl yannıştık. 
Telll tabya önlerinde amızm gelen blr dalga Ekspres tJün s?::t 13,:10 ..!a gelmiştir. Bul
lle kapak]anmıştır. Denize duşen Ahmed et-
raftan yetişenler tarafından kurtarılmıştır. ga:-is!anda knr fır~:n:ısı zıyadece oldu-* Knsımpa.şa iskelesine ald Rizeli Musta- ğundnn bu citc-prcs A!pulluya iki s.ıat te-
1anm 3191 numaralı sandalı evvelk:f gün Ye- ahhi.ırle gelmistir, fakat evvelki gece bu
miş iskelesine gelmekte iken fırtınaya tu - radan kalkan konvansiyonel treni de Al-
tularat. b&trnış, Mutafa lı:urtanımıştır. pullu istasyom.ma girerken bir arıza ge-

Fırtınanın şehrimizdeki tahribatı ~jnniş, kar yüzünden makas iğnesi raya 
Enelkl günkü fırtınada Beykozda Hüs -

nlye sokağında Sabriye isminde bir kadına tamamile inbl,ak edememiş ve lokomoti-

Mücadele yıldırım sür'afle ve karan -
lıkta olduğu için her Jıalde katiller başın 
cesedden ayrılm1ş olduğunun farkına 

varmamış olacaklardL Anlaşılan sür'atle 
cesedi kavrıyarak dışarı kaçırmışlar ve 
her halde kendilerini bekJiycn bir oto -
mobile atlıyarak firar etmişlerdi. Ha -
diselerin gidişine nazaran yolda cesedin 
ba§Sız olduğunun farkına varınca cesedi 
de Zeyrek cıvanndan geçerken orada ge
ne kuytu bir yere atıverdikleri anlaşılı -

ııJd olan ahşap harap evin çatısı çökmüş, nü fin tekerleği r.ıtydruı çıkmıştır. Kaza fil
fııaea zayiat olmam~tır. va.ki tehlikesiz atlatılmış, fakat bu yüzTalaı Pqa beni hayrctı. clitlledikten sonra aklımdan ge~diğim bir 

tavw takınmqtı , * Beykoz kundura fabrllı:ası öntindek1 de- ı:len de 4 saatlik bir teahhür vukua gel
liyebi!mesi için de terc1han evinde gö - re taşnuf. fabrika yolunu lı:apamıştır. Sul:ır miştir. Bittabi katar birinci makasta te

., Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 

yordu. -40-

Cinayet meydana pktılttan sonra ise hi dfyebileceği.m hususiyetinden dolayı 
bir türlü teşhis olunmaması son derece buraya aynt:n naklediyorum. 
tabiiydi Zira, hiç şüphesiz, İstanbula giz-
lice g~derdikleri polis memurlarının izi 
kayboJduğunu anlamış olsalar dahi hiç 
kimse onun hüviyetini ortaya çıkaracak 
vaziyette değildi 

Onun için bu :<orkunı:; ve vah~ce ci -
raye~ İstanbul için mf'<:!:ui kalmıya mah
kikmdu ve nitekim öyle de oldu. 

* Tal.it Pa§&Dlll defineler meselesinde 
oynadığı rol 

Talat Paşa defineler hakkındaki ihba
ratımı dinfoc!iktcn scnra hı~ aklımdan 

geçirmediğim bir tavır :..Jm1ştı. 
Bu' kadar cilı:'et gösteren define hay -

dudlarile ancak Talat Paşa gibi bir ada
mın başa <;ı~a1 ·ileceğine o kadar inanı -
yordum ki behemehal VP cioğrudan doğ

ruya kendis:fo göriışmcğe, bilhassa ehem
miyet atfr.cıyordum. Benı tamamile din-

o kadar yülaıelmiştlr kJ akşam iflerlnden çı-
rü~meyi tasarladım. Profesör Ulştayn'ın kan amelenin evlerine dönmesine mani ol _ vakkuf etmiş o!duğu, bu suretle de yol 
Perapalasta o gece bana bıraktığı mek - muştur. Tedarik edilen arabalar sayesinde kapandığı için E-kspres yoluna devam e
tubu da bir vesika ohırak yanıma aldım. nakliyat temJn edllebllnıiştlr. dememiştir. ~rkesköyden tertib edilen 
Ta16t Paşanın Lir fevkaladelik olmadıkça * Kadıköyilnde Yeldetlrmenlndelı:l polb imdad treni Alpulluya gitmiş, bir mild-
kseri ak ı:aratol 1>ın.a.sının bir lı:ısmı fırtına esna.ruı - det uğraıı;,ılciıkhn sonra lokomotif teker. 

e ya şam yemeğini e,inde yemek da yıkılmış, tesadüfen altında timse bu • Y 

adeti olrtuğu:ıu öğrendim. Filvaki ye - Iunmadığı için nütusca bir zayiat olmamış - Ieği yola koyu~uş, yol açılmış ve e:U. 
mek vakUnden biraz scnra gittiğim za _ tır. pres dün saat 1,30 da gelm1ştir. 
!nar. kendisinb e-vinde o?duğunu, fakat * G&tepede İ&iasyon caddesinde beledi- Gene dün l'"aat 10,22 de gelmesi icati 
içtima halin I!' ve müzakerede olduğu yeye ald bilyük bir çınar a~acı yıkılmlf ve eden konvans;yonel de bu yüzden sad 
ıçin beni k!lbul edemiyeceğini söylediler. ::ı:~ede llOS8 sayılı han guı feneri 11· 14 ü beş geçe gelebilmi~tir. 

Beni o zaman Talat Paşanın maiyetin- * Kadıköyünde Acıbademdekl polis ka _ Yunanistanda fırtına ve kar 
de hususi muhafız olarak bulunan Sela- ratolunun kapısı üzerindeki saçaklık dilşe _ Atina 23 (Hususi) - Yunanistarwı 
nik 'fiirklcı i".lden Ço~ak Hayri ismindeki rek paıçalanmlfbr. her tarafında havalar çok soğumuştur. 
genç bir zat karşıiamışh. (Bu zat Ayas _ Evkaf da ve Müzelerdeki zararlar Mora taraflan11da fırtına ile kanşıi 
tafanosta Rt:~ muharebe!.inden kalma Fırtına yüzünden bazı camilerde de ufak 'yağmur ve kar yağmaktadır. Kalavri-
Rus abidesini bomba fle bPrhava etmi-: tefek tahribat olmuştur. Adedi beşi bulan bu daya yağan kar 80 santimi bulmuştur 

Y camllerln kurşunları topmuş, bazılarının sa- İ . . -
olan cesur, çok fedakar, merd bir genç _ takları bozulmuştur. yonıyen denırnde :ôrtına pek şiddetll-
tir. Şimdi nc~e olduğunu bilmiyorum.) Askeri müze ile .Aya.sofya müzesinin de dir. Vapurlar seferlerini yapamamakta~ 

Fakat gerek Magda ve gPrelı: benim 
yeraltı lursızları sahte Bauman ve adam
lannın :fstanbulda tiıçb bir terör yap -
mağa, nasıl deh§et salmağa başladıklarına 
hiç şüphemiz kalmamış, b!lhassa ben ne 
kıratta adamlarla çarpışt1ğımı en büyük 

(ATkaı vo:r) kubbelerlndelı:l kurşunlardan bir çotu kop - dırlar. 

-=-=--------~-------------------...:.- MUf, aşağıya yuvarlanmıştır. Yunanistanın muhtelif limanlann • 

E.., J h• l H k J J d Evkaf ve Müzeler idaresi zarar mlkdan- dan l habe leni b' k elkenll delışetile anlamı§ bulvnuyordwn. 
Birdenbire o bdar yılmıştım ki mil

yaJlar delil. ~riJyonlarca lira k1ymetin
de olsa dahi deiıne meseIKile uğraşmak-

g ence şe Jr e- asan a e yo un a m tesbit ettirmektedir. Evkaf akarlarından ge en r e wır ÇO Y 
1 
bir çoğunun da eamlan kırılmak. damlan bo ve vapurların kazaya ugradık.lan ve bR 

n•nde 60 gu·•n bı•r CJ•nayet zulmak .sureWe hasara ulra.mlf bulunmak- çok vapurların da limanlara iltica et., 
t:ulır. tikleri bildirilmektedir. 

Memlekıetimb.de ki§ ve kar Güne,au vapuru tan vu geçmiştim. l.tagdaya da o vakte (Baştarafı 6 ncı sayfada) 
kadar ıfz>ediğim poHı h&ljyesi hadisesi- hiç gelmemek daha lıayır::.ı, dersiniz. Ya
nl artJ1r baştan başa anlatmakta bir l>efı bud da yüz franga yakın bfr parayı göz
ohnıyaeafı ıçin hepsıni anlattım. Gazete- den ~kanp bir hafta evveılinden, iyi bir 
lerfn cinayet hakkında verdiği tafsilatı da 'Je'r bulmanın çattSine tak.armuz. 
hasta yatağında ona muntazaman tercü- Bütün bu yüksek fiatla.r, hemen hep 
me ediyorct.ırn. yabancıaar iç•n konulmu2tuı. Tiyatro sa· 
Şüphe yok, Ma.gda da fen~ halde yıl- 1 hibleri hesablarmı, saniti :!::-ank üurinden 

~lı. Hiç bir JeY söyjemecU ama, b~tii~ 1 dC>ğil de, dolar üzerindC'n, İngiliz Jirasm
guıı uzun mun dalıp düşünüyordtL Vakıa , dan yürütürler; P.nisi dolduran İngiliz, 
biraz iyi: olur olmaz, ihtiyaten hemen evi 1 Amerikalı seyyahların böyll: bir gece için 
dejlftirdik · 1 ne verebileceğini düşünürler, bunun kar-

1 akat ne cna, ne lıana kendi ;llığı kaç; frank tutuyor, ona göre bir :fiat 
hayatımız r:ıkkmda da bir türlü listesi yaparlar. 
emniyet gPlc·mıyordu. Bu müd -
hif küstah adamların elierlnden YerlilPr bu kadar para vf'rmezJe; hem 

ve:-mek istemezler. ht>.m de vermeme -
bizim de sağ !!urtuJabHmemiz pek ~p -
beliydi Hele tcshiı ed;Jeın;yen biçare po.. 
lis hafiyesin::ı !eo ölilmünü bütün esra
rıle bilip de ifşa tdememek vaziyetinde 
k&llŞlm, heni şiddetli vicdan azabı buh
ranlarına da dü,ürmekte idi. 

Bu sebeble'".'en dolayı, D!hayet, hükO
mete iltica et~iye ve her §eyi haber ve -
rerek haya~Ja:-ımızın tahtı temine alın -

nın yollarını bilir:er. Or.Jar en iyi yerleri, 
daha ucuz almak için kmdilerine göre bir 
takım kolaylıklar, incelik.ier bulmuşlar -

dır. Paristc bir tanıdığı olmıyanlar bu 
kolaylıkları birdenbire, kendi}jğinden 

bulamaz. Bir çok ucuziuğun yanında tf -
yatrolar. kazinolar için, çnruiz, avuç do
lusu para vermeğc katlanır-

K cmal Ragıp Emon 

Erzurum (Hususi) - Hasankalenin"Ci
resun köyün<fu yaplan bir cinayet Erzu
rum ağırce.ıe mahkemesinde ruy~t edil -
meğe başlan~raktır. Hadise şöyle olmuş
tur. 

Trakya - K'>"aeli mıntakasile Marmara Sinob 23 (A.A.) - KaradenWie ba1l 

Ci:-esı:ın küyi1 muht:ırının kardeşi Ta -
ceddin il._• < yni köyLin ileri gelenlerin -
den KaSJm atasında bundan dört yıl ~vvel 
bir kadın mest-lesinden dolayı ihtilaf çık
mlf, son mu~tar intihabatında da bu iki 

havzası, Şarki Anadolu, Karadeniz kıyı- rüz.girile başlıyan fırtına tedricen şidct.
larından ha"" tam:unen, Orta ve Cenu- tini artınna:ı+llıdır. Güneysu vapuru yıo. 
hl An:ıdoluda k1smen kapalı, Ege mınta- )una devam edemiy~rek. iimanımı:ı:a .. 
hsıncla açık ~~r. Eski~hir - Ko- miştir. · 

., ... u u ......... 
Osküdarda üç tJlebe kayboldu 

tarafın hırsı rt.mıştır. Ka~ınıın akraba- Dünkü akş.'Ull gazeteler!nden biri Üs
laı ından Mecit'! bu hırs üzerine Taced - ldid.u- civan ahalisinden on talebenin 
dini öldürm:::~" karar '-ermiş. Ve Ta - kaybolduğunu yazmıştı. Yaptığımız tah
ceddmin Erzurumda olduğunu öğrenerek kikata &öre Üs.küdarda üç tütün işçisi, 
O' .u takiben F.rzuruma gelmiş, o zamana ı üç te ortamekteb talebesi olmak üzere 
kadar Mecid i!e 'I aceddin birbirlerini ta- alb çocuk b·rkaç gün evvel ortadan kay
nımazlarmış, Wecid, 1'acedcijn ile Erzu - bolmuşlar, b•mlardan üç işci bulunmuş, 
rumda tanış!Tlış ve beraberce köylerine diğerlerindLn henüz: bir haber alınama
~ilmeğc karat' vermişler. GecE saat 21 de m~tır. 
Çiftlik köyül"e doğru yürüıneğe başla - Evvela üç işçi genç, ortadan kaybol
~mşlar, o sıra-fa ~ced~in yorulmUJ, biraz muşlardır. Bımlar Soiakt:inan mahalle
ıstırahat. <·tmPl" '.stemış, bu durgunluğu sinde 2 numarAda oturan Hasan oğlu 17 
fırsat bılen ~ecıd ta~.casını çekerek yaşında Cevad ile, Selimıyede oturan İb
~er .. ıe~.d~~ biha~ bekuyen Taceddini rahim oğlu :Muza!!cr ve Valdeiatik ma
oldunnu~.ur. P.idise nefret uyandll'Dll§- halles!nde otur:ın Hasandır. Bu üç genç 

lediye başhek:mliği odacısı Fikriye ot1lı 
orta okul son ruııf talebesinden 690 nu
maralı Vahd~t ile lmrahor caddesinde 
109 nu..-narad'\ oturan avukat Tahir oğlu 
oı ta okul se:kizinci sınıf t<ılebesinden Ö
mer Behccttir. Bu üç talebe de ayın 17 n
ci cuma günü sabahı f•vlermden cMekte
be gidiyor..ız> diye ~ıkmışlar ve bir daha 
tlönmemi§lerdir. 
Kayıb çocuklardan Vahcieti cuma günü 

son defa tisk;idar vapur ıskelesinde ka
marot Bedri görmüştür. Bedri, Vahdetle 
konuşmak istemiş, fakat Vahdet cebin
den bir tabanca ~'lkararak: 

ınaarm isteme~ karar '·erd;m. Karan -
mı Magdaya na a~tım. Onun için artık 
hıç bir tehliJ.e olamıyacağını söyledim. 
Hayatlar1mızın selameti içın hükumete 
m~seleyi ha~r vermekten ve onun yar
dımına day:pımaktan bnşka çare göre -
miyordum. H"'m de doğrudan doğruya. 

tır. işçi birkaç tin evvel işlerinf> gitmek ü
-------------------------------- un"~~~n~~şlarw~ ~~ 

~Hemen buradan git ve beni gördüğü
nü kimseye söyjeme!> diye bndisini teh
did etmıştir. Vahdetin elindeki bu taban
canın Behce!e ajd clduğu anlaşılmakta
dır. 

Hadiseyi o sıralarda buyük bir nüfuz 
alnuya baş!ar·ıı§ oian T:ıiat Paşaya biz -
zat bildirmeyi işte :> va::tit elzem gördüm. 

Zira sncak isi"' gcnış ve muazzam ehem
nıfyetini kavnyabilecek ve bu işi kud -
retle ve 5ilr'ıı1le ele alıp başaı:abilecck bir 
vaziyette bulunJyordu. işte Talat Paşa ile 
defineler mt>selesi ı~ak.kında ilk temasım 
o vakit olml.ş!ur. 

Magda da bu karanma, ufak telek bazı 
itirazJardan Fonra muvafakat etmişti. E
sasen t>tmem::· dahi oisa c:ZTnim kat'i idi 
Fakat Ta~at Pa~a ıle hu t<.ımasırn hiç tah-

l"lm EdiJemıyecek, akıl ve tayale gelmez, 
asla memul etmcd!ğim bir netice verdi 
ti defineler m('telesi hakkında Talat Pa
ta ile Du ~Jk muhaverenw:I hemen tut-

NEVROZiN 
Baş, diş, nazla, grip, romatizma ve bütUn ağrılarımzı derhal 

keser. lcabanda günde uç kaşe almabilir. 

Grip, 
Nevralji, 

liaş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

görünınernişlPrdir. Bunun uzerine her ü
çünün de ailec;i çc,cukJarınıb bulunmast 
iı;:in polise :ni..iracaat et.nuşierdir. Polis 
bir taraftan t~hkikat yaparken Cevad ve 
Hasanın annf'leri de ıki gün evvel Gala
ta postanesinden verilmiş birer mektub 
almışlardır. Çocuklar bu mektublarında 
iş aramak Ü7cr~ başka yerlere gidecek
lerini ve kendilerini merak etmemelerini 
y&ımışlardır. Cevad ve Muzaffer dün 
birdenbire çıhgejmişler ve ailelerine i~ 

için Zongulda~a gitt:klerini, i~ bulamıya
rak dönmek rnecburiyctind'i! kaldıkları

r.ı, diğer arkadaşları Hasanın da Zongul
dakta kaldığını söy!emışlerdir. 

İkinci partide kaybolan çocuklar da 
Gülfem man~llesinde Uncu!ar caddesin
de, Telçıkmaz sokağında üç numarada o
turan dülger Necati oğlu Üsküdar birinci 
orta okul biri:-ıci sınıf talebesinden 17 ya
şında Naci \·e Atlaınataşı caddesi Atlas 
aokaiı f numvada oturan Eminönü Be-

Vahdet ve Behcetin anneleri bir gün 
sonra çocuklarından kendi el yazılarile 
yazılmış ve Büyükada postanesi damgalı 
birer mektub almışlardır. 

Merak :çin 1e oğlundan haber bckliyen 
Vahdetin anresı Fikriye mektubu alınca 
çok sevinmiş, fakat oı.çtığı :zaman zarfta 
boş bir kağır çıkmıştır. Behcet, büyük 
annesine gönderdiği mcktubda sıcak bir 
yerde olduk!~nnı, kcndi.,ini merak elr 
memelerini, f"Ünde 115 k.ırus yr•vmiye 
ile bir ycrd<.? çalıştığını ve yazın buyük 
annesini yarma r-löıracağını yazmakta
dır. Bchcct haybo1madan bir gün evvel 
o gün mektel.e gitmf'diği iç"n ailesi efra
dı tarafındaıı tekdir tdilmiş, çocuk ta 
bundan mÜl"cssır olarak evden ayrıl
nwıtır. 

Üç talebe !3üyükada, Yalova ve civar 
yerlerde aranMış, henüz buluaa~omıştır. 
Zabıta .kayıb toeukları a.ramaktadır. 
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SPOR .!ZS t .ı ı Saragında .13 
i """ı Bir -"e~e 

. Haremağasının Hatıralar• 
Galatasaray 

voleybol 
- Mühendis 
ihtilifı 

Y uu: Ziya Şakir 

Tiyatro artistleri Yıldız Sarayına girerlerken Beyoğlu polis müfettişi Lofolon Bey 
ile birkaç sivil polis tiyatro direktörünün etrafını almışlar: 11 Sizin içinizde 

bir ıazeteci varmış. Çabuk, bu adamı gösterini,. diye sıkışbrmafa bqlamıpardı 

oaıataaarayla - MiihencUa u1nmıan ara-/ram huırlanmattadır. 1naııbaıaa ,_.. 
mıda ppılan TOl8Jbo1 maça _...nda MI· bahçe, Oalatuaray, Otlnflf ft -- ta • 
hencUall bir talebenln oyun •huma strmlt lamlannuı da lftlratlle hımırdm G..,k .,. 
oımumı protesto eden Galat&araiJlılanD Aleancat ı&Jmnlan aruıbda, altı ~ lılr 
pptJlı m~t bentli Umltede mtllabre fuar tunıUTU1 ppacatlardJr. a. ..... ,.,,. 
edllmetıedlr. Bir suetıenlll JudJlı llM BeJ- Attnadan da 1kS ıaamın oellllDI P' 1 S •k• 
ollu BaDrm 'WOleJJIOI lmmltellnde lllrb9 tu. 
Oalataan.Jh buJ•n•ad•IJ ,.- ta""'"''- Bokslr Kirvak VnPM il 

Ondan daha küçük koltuk ve aynı dikleri b~ saatlik hayattan binbir yuncular arasında bulunan genç bir a- ıan uılqJbn•f'1r. dK • 'o O ~ ._ •• 
atemde sandalyelerde de kadın efen- ilham alarak bire, on binJratmak sure- damı göatermişti. Bu adam ctemaı -ar- BeJolla Balten IPGr ....... fG1eJbal uY flCla 
itilerle kendi kızlan otururdu. tile arpn arpn y .. zııar yaıarlardı. tistler arasından a~; dört be§ si• ==.;:,mı;::...=:, ba Yatında Romann " Afilnlda 1* • .._ 

Bu büyük balkondan, küçük koridor- Bu maçera meraklıfan, birkaç defa vil memur tarafından flddetli bir taras- Bu ıaJJmat.n•menlD 1ı1r .. ddlllnde ..;... ~:::: :!:, ı;.a:r ı::,~• .';; 
larla sağ ve sol taraftaki k>calara geçl-,mühim vak'alara sebebiyet vermişler- sud altına alınm•ıtı. buJunan marabbularm wı. oldut- ur. itı bobar arumda ppı1aa • tr•ıa 
lirdi Bu localar da, aralan üç bölme ile di. (1313 - Yunan harbi) hitam buldu- Bu maceraperest ~tecl, bu tazyı- lan tltlblere ~her bulll 1* ..... ~ l6re ba mll&büa kban..at a. .-r 
ayrılmış, uzun birer balkondan iba • ğu amada, Beyoğluna bir Fransız kome- ka ancak yirmi dört saat dayanabilmiş; ~tlltl aman lnwDJn o •=:!_de ...,. 1111- sini o!acattır. 
l'8ttt. Ü>calann önünde, seyrek kafa-Jeli kumpanyası gelmJşti. Tepeb°qı tiyat- ertesi akpm, Viyana tıeııi ile hudud :.ı.-:=ıa-=-~~ mı X:ba!sa Gala=-,.,. •» .. ..._ 
&er vardı. HünkArm akrabaauıdan olall rosunda birkaç oyun verdikten aonra, haricine çıkmıya mec1'ur bJmıştı. Oalatuart.Jd&D '*• T. ıe. o. A. dua lılr, aan on ,_ • 

IUhanlarla, gözdeler, ikballer, hazine· Yıldız sarayına davet edilmişti. Gazeteciyi bu muvaffakiyetsizliğe tobba tıtlbtlnden bir, HallıınlDdea de bir m11 ------------~ 
larlar, bu localarda otururlardı. O sırada tesadüfen bir de İtalyan o- sevkeden Amil, İtalyan operet kumpan- rahhaa olclula anıafl1m•fb'. lllbendlaU '* İstanbul Borsası kaP""I 

Alt kat localar, şehzadelere ve rike1l peret kumpanyası bulunuyordu. Bun- yasının Yıldız sarayına gönderdiii bir •a;::u..= ~·dan ma topiantda- fiatlan 23. l2- 1"37 
Ue yüksek dereceli saray nanın• mah- lar da, Fransız tiyatrosunda oyunlar ve- mektub olmUftu. Bu da, rekabetten ra Baltnl IPOI' ~ 1N .... •temt • 7 

IUıldu. riyerdu. doğm\lflU. T. 1ıL C. A. mmuulUmdaa fnWnlden 1------------1 

Abdülhamid, musikiyi ve tlyatro111 Fransız artlst1ertnl saraya mklede- Fransız kumpanyasının İstanbula b1r rapor lltemlftlr. Ç S K L B a 
eon derecede sevdiği için, bu küçük ti- cek olan arabalar, bahçe kapısının önü- gelmesi üzerine, kazancı azalan ve bun· 1111 IDlleJe hmllı ~ ?ettedir· Aodat raı ı 11 
ııatıo binuına oldukça ehemmiyet ver- ne dizilmişti. Elbiseleri ve sair oyun 1e- dan müteessir olan İtalyan kUmpanya- Askeri llsılırın llrlf LoDdN m. •M 
flllitti. Perdeleri ve dekorlan, Avrupalı vazımını ihtiva eden çantalar, bavullar smın direktöw, her nasılsa oyunculara- ~sampiyonası lali •n-T.. 0.7'1t = 
~ bile takdirini celbedecek aynca bir arabaya yükletilmişti. Sıra, rasında böyle bir adamın bulunduğunu ..,- Paıt. '5.SSJS 

kadar mükemmeldi. san'atkirlann arabalara binmelerine keşfetmiş, Fransızlan İstanbuldan kov- 1ıt baftuı :d Bar~~- = 1!:: = 
Tiyatroyu, hünkinn ikinci esvabcısı gelmişti LAkin tam o anda, Beyoğlu duracağını zannederek saraya o juma· ::rı:: l&IJlplyoD~~n ftnall &ılmbde1; Atam 11.Ji •.41 

;byas bey idare ederdi. İlyas bey, Çer- polis müfettişi U>folon bey ile birkaç li göndermişti. cumartesl gtlnil Kuleli llaellDde ppılacat- OtMm ,,.sıs IMn 
'kesti, yüksek derecede okumllf, yazmış sivil polis tiyatro direktörünün etrafı· Jurnalin hakikat çıkması üzerine, tır. lolJa -:-.:: ~ 
we tahsil görmüş delildi. Vaktile de sah- m almışlar: Abdülhamid İtalyan direktörüne beşin- bı baftadanberl llttltce U1a bir heye- AmlterdMI &lm a• 
tıe işlerile kat'iyen iftipl etmemiştl - Sizin içinizde bir gazeteci varmış. ci rütbeden bir nişan ile yüz altın ih- ~f:: =t 11:::,m ~ w ::::n•:; :;:.. t.ms Ulll 
eöyle olm~kla beraber, tiyat1"o7U mil- ~adam, .. bu vesile ~e Yıldız sa~yma san yollamışt~. Fakat, Avrupaya akse- aon mtı.abatalan daha btıJtlk '* PJNt ne lıladd4 ıs..,. a• 
kemmelen ıdare ederdi. gırerek müşahedelerini y~ içın, o- decek bir dedikoduya sebebiyet verme- tatlmlarmı pllb cetırmet tein ook oetın BerUD = ı.-a 

CUma ve çaı:şamba akpmlan, OJUll yunculann arasına kanpnış. Gösteri- mek için Fransız kwnpanyasına hiçbir micadelelerle ıeçecettır. 1ı11abab1ara .. , =- •.em :::-
leceai idi. Fakat bazan bir kag ,.. Diz, o klındir? diye, sıkıştırmıya başla- şey yapmamış .. oyunlan bitip de ken- H de b&flanıcattır. • I 8lınt 116.SS •n 
tistüste de oyun verilirdi. 0yun1ar, mış1ardı. diliklerinden avdet edinceye kadar, il- Ahmed Fıtgerı stanbll glrq ._.. 11.as .... 
tıpkı şehir tiyatrolarında olduğu gibi, Direktör evvelA inkAr etmişti. Fakat, !erinde serbest bırakmıştı. aJ.IRI mı olacak? =.- ı.740 = 
Jatsı namazlarından sonra başlar, ek - polis müfettişi kurnaz davranmış: Bu vak'anın üzerinden çok zaman ........, 2:::'., a.-
leriya gece yansına kadar devam eder- adamıSarabany~ ka~.~i!_~dun. '~~.a~ g~eden, Abdülhamide( Viyana) dan ,.":: =b!~~:m ":'.... ~tutre:: 1-------L------1 
il. a göstermeZBeDU:; ıizf 9 &UM.U hır mektub gelmişti. (Yuhan Brandis) dllecett.ar. B 8 BAM 

Tiyatronun daim! oyuncuları. (Ma • fU kapıdaki arabalara bindireceğim, imzası bulunan bir mektubcla: Halen 1t1ref ajanı bulunan 8lleymanlJell 
be.yn muzikası)na mensub bir ta1ma derhal hudud barictne aevkedeceğim.. cŞevketmeab!.. Ben.. biri erkek ve Hltmet ba n.zifeden çeırıımet ..mtıe Jlrl- Anadol• ... • • 
aan'atkirlardan mürekkebdi. Fakat son- demişti. diğeri kadın olan iki arkadaşımla bera- n1 Ahmed Petıerl1e tertedecıettılr. ,.... 25 40 .... 

ıaları (Güllü Agob), (Komik Abdi) Bir adam yüzünden büyük bir zara- ber gayetle mahir hokkabazlanz. ~ f=:~::wı = =:-_: :;,.:: .. ~ :.::-' 2;:: ';:; 
gı"bi bazı şehir oyunculan da saraya ra uiramayı göze alamıyan direktör, o- (Arkan var) :dir.u P 

1 
AalaD ti••• o,OD •·• 

alınarak bunlara ilhak edilmişti. Ka .. ık•y Halkev·ı sporcularının ....,. ,..,,. "'75 
.. .,. 

Abdüllıamid, alaturka musikidm lq- (. • 11 R A D v 1 li u it ..... llJ,IN Ol,• 1nnwtıiı gibi, alaturka oyundan da 1 ~lr Doktorun 0 çahşmaSI =,..,... t: : 
lıazzetmezdl. Onun lçln muhtelif ope- GUnlUk Cmna - Kadıt&J Baiten apor mnıt111 m11h'811f IUk Dlllmal ı.ıs -
ralan, opereUert, komedileri, dramlan N 

11 
d (*) I Bugünkü progr•111 çor bareaııerı arumda .,,,be_ llrllt 111- Twlllll 1.1• ...,. 

l'ürkceye tercüme ettbmifti. Bunlar, o •nn •• il Blrlnelkba ts'J Cama 1't bir ebemmlJet nrme...,. Bu mat- ·-------=------.. 
mabeyn muzikuı san'atkirlan tarafın· cı·~ ı 8 TAN. u L aad1a Jenl blr l'lrflf 111.lona llulr1ammf "ı, ___ ı_s_T_t_K_• __ A_Z_L_&_• ___ ___ 
ilm mahareUe aahneye tatbik edilirdi. ıu Gele -.rlJa&a: lftret federaqonunun tül .....ı kitabi Atlıkt ....., 

Abdü ... lhMDıuııa ... id.u en gok opera)ardan bot: H8'1Blılılarında dlL 
1=: '::. ~·=-1~~: 8::: ::n Cenab bu pbenlll ....._ ptlrllmtt- M.GS .._. 

lamıdL BmıJann ~ de ea Perhiz tent pJlk netr11aıı.. MeYeada J!ı'mb'l balan 11n1eDer1D ••- • H-GS .... 
frravyata), (Toska) ve (Haydutlar)& .&qua -..t7ah: ıuam bir areıte ham1anabOmelerl JolD • ıs.• u.• 

Bu oyunlarda, ecnebi kadın san'at • CUd ~ mlbtel& olan1ano l'1: tDtJllb deraı: Önlverslteden natıen: haftada bir lln de uıtrenl5r Pelllnenln ba 1----T-A_V_l~L'-::A:--"T"-----I 
karlan ıol yaparlardı. Bu kadın miat· ~~-~-~-~-•~pe':: Receb Peter tarafından. 18.30· Plltla danl ~ bahıDmal1 temta edllmlftlr. 1------.--::,.:-:~r,--::K~,.-.. --t . f•-" INll&11J• ... --~&&& -- ...... mualtlsl. 19: Osman Pebllvan: Tanbura halle Otlrll pek ptmda Anadolu ft Ka-
kirlar, çok değildi. Anca1t bir be 1o111• ıa..aıe olunur . .._ olld baltlıl•lrlan tartılan. lUo: Radyotonıt dram <zhıctrl • .sımpap tllbltdle muhtellf mllabablar .......... ı,.. OJ.oıt .._ 
fan artistlndeıı ibuettiı ftrdlr ti hi9blr perime llatl,JaCl ,oktur. 11U5: Borsa haberleri. 20: Necmeddln Rua yapmak tlleıe aumtuam hulrbldara IMlla- • 1 w4llD 4:> 'J Q.. 

Yıldlz tiyatrosunda, en ziyade ecnebi lılaam•"h umaml olarak cd1d bU'81•kla- n arkadqlan tarafından Ttlrt muallclal ve Jllllbr· • 11 P1o Oll.QG •• 

tıyatro kumpanyalarından istifade ec11- rma •tlbtel& oıanıara JUUU1&D p1a1ar halt tartııan. 20.30: aava raporu. 20.n: ö- Semih atletizm ajııllğı~ı ,.:, .. ı:.~,.... :.~ •• 
lirdl İstanbula ne zaman iyi bir ec:nebl .,. IDAllf1lbat tplardıt': mer Rua tarafından arabca aöJJev. 20.a: :aa- k b 1 . ..,. 
kum 1 Abdülhamid muhak Alel'llBlum aDroUil llUllfUbd, c-1. tahn, yan Muzaffer TII artadqlan tarafından a u etmedi • A. ALA. 

panya ıe se, • vttoıat. tül " ..ıamara etler, doma 1'lrt muslklal n halt p.rtılan, <saat lyan> ddld ~ ...,_ ......... _ .......... 1-------------1 
kak buiılan birkaç gece saraya aldınr; etlerl. tu, kdH. \19111s balılrJan 111 dalla 2ı.ıı: Orteatra. 2211· Ajana haberleri. n :!tıtea aJanlılı lçta bal nlmn 8WUftl& AJ1f lılll 
wrdiklerl q,yunları büyük bir -*le. te.ı llJadt mmm etn baJılrlar. ı.urtd11. mld· 30: ~ 10lolar, ~ " operet l>U9&lan, :e::ıırer aebeble ıu.ar. ::n.::;;:ı:: ı Ti* anmı 105I. .. 
maşa ederdi. ,., tarldel, s.tatos, tul•" mlt.hammlr 22.IO. San. baberler Ti ertesi süntln prosra- defa "'nd1slne mtiracaa\ ...... 100 metre l ......... Ol. a - -

'- "'""- peyn1rıer.--. al&9 çBett, mnt tlltl· DıL nı oaıataara..ı· -- 'w-----------~ TiyatJO uiU,au, UIU~ daireR dahilin- mi. cevts. badem, tun tuıatı, mantar- it BlrlnelUaa 137 Cama retordme .,u - Tlrlrdol&D "" • • 1 
ile bulunmakla beraber, oyuncular kat- 1ar tere, 1'bau. brQüabar, puta1ar A N '&'. & a A da bu vazlfeJl yap~ allbdulua Bir Ql8uk kendi tallallll 1 
iyen harem kapısına tekarrüb edemez- w atır biiiiur lf1trl. Bam defa J'UDlarta. Gile 8"'11ata: blldlnnlfUr. pralanth 
lerdL Muayyen zamanda saraya ıelen alt, baharat • .a1çalar, biber, hardal TII 12.30: Muhtelif pllt Dtfrlyatı. 12.50: Pl&t: Galatasaray • ..., Bltlfeblrln Olfteler t6JlndeD ..,..... ..,. 
kadın ve erkek oyuncular, şiddetli bir llrb libl f8Ylerdlr. ;:r~:::er~ halt tartılan, lUI: Dablll maÇI hakkındaki hakem raporl 11 ~da All toywı1anm otlatldıla 1ıalıa-
tarassud altında, arka taraftaki kilç6k <•> a. _.... bQ ..,.,._, ,.._. .Dfam Delld1ah: hafta ı1aD OalataluaJ' _ ama ald tabane&JI turcalaımJ& twt ~ • 
bir kapıdan, üyatıroya idhal edilirler- lılr ....... JQ Sllftll bld 's• ,........ 18.30: Pllt Dfll'lıatı. 1U5: tngWzee ders: m~~daya~tem tanımdan !....~ banca atet almllnnnlltlr, çıkan mermi ~ 
ı.aı • ....._... -·-.... h ---- ..._ ..---. ..... _ i t. 11 -..,_ ""Y "-- mna aebeb1-t Jlfthllll ....-uı. -- • _. _. - -e pe : • '""• mutttd Te halt p.rtı- raporu tedtlt edecek olan dlwlplln dlTanı b1I ~:, ... _,_.. ~ • ...--- -. 

Abdülhamid, -..1 ..... bu oyunlarla iJt.. sRıl .. ,,.,.,. , .. lıletllr. lan <Senet Adnan n artadıflan). 11.30: atfam bir toplantı ppacıttır. ~~~ b-::.:'!:-.- ıı- •-
J~ Saat lyan TII ll'abca Defript. 11.'5: Ttlrt • • f tb 1 -- ya ....... ...._-. 

llfa etme7.di. Oyurılardan sonra, san'at- ------------. musltld TII halt p.rtıJan CBelma ... arta- EmmlnU HalkeVI u o maçlan 
M.rlara aynca konserler de verdirirdi. a.r•b•fı .. f daflan>. 21.11: Konferans: Parultolol NeT- Bu pazar süntı Us maçları llBM•tl teldl· b" T •f • 

Yıldız tiyatRNnmun salnıesf, yalnız J."TV ~ ~· zad. 20.30: ,,tıt IOlo: A. BaJdar Andlçen. tl: dt. ppılacattlr: an an eJDJZ 
IJU oyunlara inhisar etmezdi. Hokka- PIW'llaneı•• AJım haberleri. ıı.ıı: sttıc:tyo salon orkel- BatırtöJ aabuı: Saha kom'8erl Rıza. ı.-
l>azlar, ve entrloklar, tüçiik hayvanlara Dltv,., ..,... :. 2l.15: Yarıntl PIOll'llll ft lautw UtW - Alemdar. 
marifetler yaptıran san'atklrlar da ek- .. pee nllıllcıl elaa ım·ll•.....,. DaYUdpqa iahuı: Saha Umllerl: lıleh -

ri da t edilir! rdi. •: med Sırn. AbaraJ - Unp, Aanspor • De-
ae ya saraya ve e ........ ella UaıfıW.: SELANIK BANKASI mlnpor. 
Meşhur hokkabaz Kaznov birkaç defa Abarlyda: <ZtJa Nuri>. Alemdarda: <._ Karaırtımrilk aabuı: Baba tamJsert: A'fnl. 

İstanbula gelmiş; her defasında saraya lld>. Beyasıdda: <Baydar>. Samat,ada: Teala tarihi : 1888 Altıot - Patlh, Bozkurt - Qalla1an. 
celbedilmiştL Hayvan mürebbisi IUl- <'hoftlol). Jlmln6ntlnde: <SaWı NecaW. • BaJJCM>tlu aahuı: Saha "-*'1: A'YDl. 
tkArlann, k""pekl tırdıkları ll:Jlbde: (Arif Beflr). l'enerde: <Bla- Bahcıollu - RamL 

• 0 ere yap meddln>. 1Jehrem1nlnde: <Nbmı>. leh- İdare Merkezi : İSTANBUI. (GALATA) Cumarteıd ııtlnil ıtpmına. bdar llatelerl-
marifeiler, hünkirııı son derecede bo- l&debafmda: <Bamdl>. Karagtlmrltte: Dl vermtJen tıtıbler bu hafta bitmen maı-
fUDB giderdi. Bu oyuncular saraya il· utemaı>. K1lç0tpuarda: <HuJ611>. Ba- TürJri-...-..leJd ._..,_., 

1 
ldb addedllecetttr. Llsteler BalteYl tltlbi-

rerlerken bütün eşyalan ve çantalan tırk6Jtlnde: (llertez>. ~, ,,_ ne Terllecettlr. 

l>ü ük bir dikkatle aranırdı. Kendileri = =~~taaarı1>. Ttl- ISTANBUL (Galata ve Yenlcaml) Çek ve Avusturya takımları 
le oyun bitinceye kadar sıkı bir kontrol Mlbafmda· Olatto'Ylç>. Oalatada: <itı- MERSİN, ADANA Bürom lzmir& de gidecekler 
altında kalırlardı. 101>. Pındıtlıda· (Muatafa Kail>. cam- tzmır. <Huaaal> - i:ltanb111 n Antarada 

Size, şu garib ciheti de arzedeyim ki; hmt,.ı caddellnde: <Kltkclı&n>. Kal- Yananidandalıl Ş.Nlm ı maçlar yapmak illere futbol federaayonun-
Yıldız sarayının esrarına vakıf olmak yoncada :(Zaflropalos>. l'lrmalada: <Br- ca angaJe edllen Cet Sparta" l'lnt VlJana 

. talnl>, fllllde: <Alml>, ~: <A11 SELANtıt • 4TİNA ıatımıan imıtre de gelerek t..dr muhtelltt-
bülyasına kapılan bazı macera meraklı· aısa>. • ıe ltlfer maç yapacaklardır. Pim V11ana ts 
11 muharrirler, gazeteciler, figüran sı- ........., .. ,.., • •• .,,....._, m1re ıtıncllEAnmı QDlda pleceölr • 

• tile bu san'atklrlann aralarına Jrarı- ı oaktldU'da· <bubad> • ...,,....: <Mar>. s.. nm -- IDUl~ı.t 918 Jllı lmıtr faan ml•llbeUle km1rde .:._ ... ..........-ıaıw.ı. Kin!± .-. .. --.. fll'lar, Yıldız tiyatrosuıiun sabesine ~~f-' ........ ıa--...- w •tlt -

Birinef -'"'• 40fJ .... 
llıinci -'aile JIO • 
Vrinei aaltil• IOt • 
Dördincl *"1ril• it» • 
lr..ı.u.ı. • 
Son eolall• • • 

Muayyen bir mldclel arfulda ..._. 
ca mikdaı da nan yaptıracaWr .,... 
tenzilltlı tarifemizden taut.111 .... 
eeklerdlr. Tam. yanm n ~ ..,ıa 
lllnlar !çfB ayn bir &arlfıl t1llJıll 
edilmlftir. 

Son Polta'nm ticari llblarma ... 
ifler için pa adrele mtlra~ ... 
awlidtr. 
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Gözlerinizi muhafaza etmek 
için Lol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram ID hu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettiği cihetİe daha 
hol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha ... 

Ber vakit garanti markasına 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş ol ur. 

• 

0$R 
Dekalümen laınbası asgari bir istihlak temin eder. 

• • • • ·~ .... • ıj "\S • e • • ~ • "ı •' ... 

EKSiL TME ILANI 
Antalya Nafia Mildürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40514 lira 77 kuruş hedeli kcşüli Antalya Meyvacılık 
ıstasyonu binaları ınşası. 

2 - Bu ışe md olan C:\ rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavdc projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

P - Hususi Ş&rtname. 
T - Keş!f cetveli. 
F - Proje. 

Istiyenler bu şartnamelerle evrakları Nafia Müdürlüğünden görebilirler ve 
10 :ira mukabil;nde nldırtabilirler. 

~ -- Eksıltme 3 Kanunusani 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşde 
Antalya Nafia dairesmde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilye olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3038 lira 61 kuruş muvakkat temi

nat vermeleri bundan başka Nafia Vekaletinden aiınmış yapı müteahhid
lik vtsikası ibraz etmeleri ve yaptıkları en büyük işin bedeli on beş bin 
liradan aşağı olrrraması. 

6 - Teklif mPktubları yukarıda 3 cü maddC'dc yazılı .saatten bir saat evveli
ne kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komis- · 
yonuna makbuz mukabili verilmek şarttır. 
Posta ıle gönderilecek mektubla rııı nihayd ü~üncü maddede yazılı saa
te kndar gelmiş olması ve dış zarfın mühiır mumu ile iyice kapatılması 
lazımdır. Postada olacak gecikmehr kabul edılmcz. (8325) r--1 n-h-i-sa-r-Ia_r_U. Müdürlü ~ünden: 

I - idaremizin :Paşabahçe müskirat fabrikası için ~nrmnmcsi mucibince 1 
adet bir tonluk seyyar elektrikli iskele vinci pazarlık nsuliyle satın alınacaktır. 

I1 - Montı-ıjı da dahıl bütün teferrüatiyle vincin muhanunen bedeli sif İstan
tul c8000, lira v• muvakkat teminatı c600 .. liradır. 

III ·- 1'!ksi1tme 18/1/038 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Kabataşda le
vazım ve mül,,"ynat subesindeki alım komisyonunda y:ıpılacaktır. 

IV - Şartnnme:ier partsız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Eksilt!Yıeye jştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal teklif mektubu 

ve kataloğlarını; kaldırma, indirme ve firen tertıbatı:u açık olarak gösteren re
simlerini; kataloğlarmı birinci sınıf bir firma olduklnrını gösterir evrakı eksilt-

ıne gl.nündPn en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum MüdUr?üğü Müskirat 
F'ıtbrıkalar Şul-esine 'erme!eri ve münakasaya ıştirak c<Jebilmek ıçin de teklifle
rinin kabulünli mutazammın vesika almaları Iazımdır. 

VI - 1stekli!erin pazarlık için tayin e.:iilen gün ve saatte -V- nci maddede 
~azılı vesıkn VP ı;; 7,5 güvt-nme paralariyle birlikte yukanda adı geçen Komis-
Yona gelmderi ilan cJunur. c8558> 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abidesi ile Gümrük 

\7e İnhisarlar Veknleti &rasındaki sahaya yapılacak olan Adliye Veklletı bi,ııası 
inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 547,000 lıradır. 

2 - Eksiltme 6/1/1938 Perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri U
Jnum Müdürlüğü eksiltme komisyonu od asında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 27 lira 35 kunlf bedel mu
kabilinde yapı !§!eri Umum Miidürlüğün den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli le.:-in 25,630 lira muvakkat teminat ver
tneleri ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahbidliği vesikası ibraz etmesi 

\7e yaptığı en büyük jşin 150,000 liradan aşağı olmamaı;ı lazımdır. 
5 - istek,lilerin teklif mektublarını iki ncl ınaddede yazılı saatten bir saat ev

\'eline kadar Komisyon Reislfğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 
~Oltada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4M4) (8378) 

Kat'iyyen 

ihtiyarlamayan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 

hiç bir çi?.gi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 

kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha

rika! Fakat, bunun da fenni bir tzahı 

vnrdır: O da; Viyana 'O'niversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay -

ret keşfi olan cBioceh nam cevherin 

s!hramiz tesiridir. cBioceh, yumuşak 

ve buruşuksuz bir clld içfo gayet el -

zem gençliğin tabii ve kıymetli bif un

surudur. Bu cevher, şimdi pembe ren

gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 

cuddur. Siz uyurken o cildinizi besler 

ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz -

deki çizgi ve buruşukluklann kaybol -

duğunu görürsünüz. Gündüz için be -

ysz rengindeki (yağsız) Tokalon kre

mi kullanınız. Bütün siyah benleriniz 

erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun.u -

ıatmı§ ve on yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha g~nç 

g5rünmck, taze ve nermin bir yüze 

malik olmak için mutlaka hakiki cilt 

U.".lsuru olan Tokalon kremlerini kulla
nınız. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞabeaJ 

Merkezi: Bedin 

Tiirlriyetl•lıı fUbeleriı 

Galatı - İstanbul - İzmir 
Deposu: bt. Tütiln Gümrüiil 

* Her türlü bonia İfİ * 
----------------------· 

1 
c 

SAÇ BOYALARI 

VANTIN 

İstanbul 

KUMRAL • SiYAH 

Ter Te yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nınmış yeglne sıhhi saç 

boyalandır. 

INGILİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Belediyesi ilanları 1 
Mükelleflerin nazarı dikkat ne. 

Mükelıeflerı!0n bazılarının adi puslalar ve yahud seııedler mukabilinde borç
larını tediye -.ımek istedikleri anlaşılmı§ttr . 

Bilcümle vcıgi ve resimlerin salahiyettar memurlar tar&fından makbuz mu • 
knbi!ı alınmsı~ ~arttJr. 

Bunun hnririnde yapılacak tahsiUitın resmi bir mahiyeti haiz olmaması iti
bclrıle kabulÜl"'"' ve mükeilefler tarafından bu şekilde vuku bulacak tediyatın, 
vergi borçlarına mahsubuna kanunen imkan yoktur. Görülen lüzum üzerine key-
fiyı•t ıltın olunur. c8539. 

~-------------------------------, 

1 

' 

P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kapntıJar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklan, flegmonlar, yanıklar, traf 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 
'iark lspe11çiyari Laboratuarı T. A Ş. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en bırtncl ıartıdır. 

1 

Kepekleri ve saç dökültneslnl teda. vı e -
den tesiri mücerreb bir 11Açdır. 

Son 
Yevmi. sırası. Bavad.1.s n Balk ıuetell 

* 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı eainllerln bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

'l'ÜRKİYB 1400 750 400 
Y\lNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 
z== 

1400 800 

Abon~ bedeli peşindir. Adreı 

deliJfumek 25 kuruıtur. 

1 
Ay 
'Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evrak geri 11uilmea. 
ltaıtlartlan me•'aliyet alınmaa. 
Cevap ıç•n mektuplara 10 kuru~luk 

Pul ilivesi lazırudu. 

p.ma kutum : 741 İatanbul 

Telgraf : Son Posta 
Tdefon : 20203 
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TÜRKiYE UMUM SATIŞ YERi: LECT IC 
RADYOLARIMDA 

BUL UMUR 
lstanbul, B yoAlu, latlklAI caddesi No. 28 - Telefon : 43849 - Telgraf: - Dekawe - lstanbul 

Galata atıf yeri : MİT AKiDIS Biraderler, Galata, Hezaren ıokak No. 2 

Bütün acı, ağrı, 

sızı ve ıstıra blar
da 

,.. 
yegane can-
kurtaran: 

Hakkı var! 
Soğuk algınlığ'uıdan mGte
'fellid nezle, irİP ve bron• 
fiti hem önler, hem teda•i 
ede.r, Bq, dit, maful, 
adale ye ıinir a;nlaruıı 

ıeçirlr. 

Günde 3 kat•Y• kadar •hnablllr. 

Gripini tercih ediniz. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla c ORlPlN • isteyiniz. 

,'~ı. lİ '.p,. .. '9', 0 
.... ..i: .... ·• ı . . .,.. . .~ . .. . . . ~ 

,. Operet8r • Uroloı AHENK ve MANDOLiN 
D h t Alı Zarlt, sa~sm ve ucuz olduğun-r. e me dan memleketin her tarafına gön-

Say n Bayanlarımıza 
kona Devlet kaşa 

Cumhuriyet devrinin Bayanları ne kadar iftihar etseler azdır. 

FEMiL ve BAGLARI 
Sayesinde kıymeti ölçülmez saadet ve rahata kavuştular. 
İşdc, vazüede, mektebde, seyahatte, baloda, yazlıkta ve kışlıkta 
hiç bir rahatsızlık görmeden ve hiç belli olmadan seve seve kul ~ 
lanclıkları ufak, yumuşak, sıcak, temiz ve sıhhi adet bezleri olan 
(F EM i L) ine kadar candan sevseler azdır. 
(FEMİL) umum cihanda takdirle karşılarunıştır. 8, ve 12 lik yeni 
ambalfıjlan her eczane, tuhafiye ve parfümöri mağazalannda ve 
kadın berberlerinde hizmetlerine hazırdır. Umumi dePosu: 1.mıet 

ı Eczane ve Laboratuvarı İstanbul, Galata. Telefon: 49247 
Adresini bildiren sayın müşterilerimize pek kıymetli bir hediye 

' takdim edeceğiz. 

BİR KAŞE 

E AL iN 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
ARTRITIZM e ROMATiZMA • KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

idrar yolJarı J derilmektedir. lhttyaçlannızı ve 
kataloğumuzu .isteyiniz. KATIB: Yeldeğlmıenl üçUncü orta oku-\ Or. HA f 1 z CEMAL ı Son Posta Matbaaaı 

hastalılcları mntebassısı. KOprQbaJI J Eskltehlrı Ahenk Çıkaran lundan aldıtım 537 sayılı oahadetnamemtn "d" _ S ı· R z ... 
Emin h •r~ı 21011:. suretini kaybettim. Yen1sin1 alaca.tınıdan es- J>&h"ı-• mü&ehunsı: Puardan . maada Ne§I'iyat Mu uru: e ım agrp 

• OnQ an, w: " " -- ••--• S. Suad 49 __ ., ...., EMEÇ ..... .... k1l1n1n hWantl 7ottar. .(88U herıtın <2 - 1) D1Va!l10lu ııumara ıot. fY te· SAHİPLERİ· S. Ragıp .,_ 
~ leloau 221118 - 21066 ' A. Ekrem vŞAKUGu-


