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Fransaya ikinci notamız hazırlanıyor 
....................................................... 

Fransa Hatay için 
verdiğimiz notaya_ 

cevabını bildirdi 

(Hisar) vapuru faciasından ölümle 100 saatlik bir mücadeleyi 
müteakıb kurtulan ikinci gemici Temel " Son Posta ,. ya 

tüyler ürpertici macerasını anlabyor ..__________________ --------------------

Suriye Başvekfllnln yeni beyanatı 
"Adaya beş kişi çıktık, 
dördii kollarımda Oldii,, 

Fransa. Suriye muahedesi olduğu gibi tasdik edilecek, d Y . b 
fakat şekil üzerinde fedakirhklar 1•pılacakbr Karadeniz e bir unan vapuru ath 

&ıkara, 24 (Hususi) - l'ransız bilk6-

tneti Hatay hakkındaki notamıza owab yıldız • Kara yel fırhnası yeniden bütün şiddetile başladı, hiçbir gemi 
~rmiştir. Bu cevaba tarafımızdan veri- K d • l •k• ik•b ti d h b k 
kcek ikinci nota Hariciye veWeti.nde ara eaıze açı amıyor, ı ı vapurun ı e n en a er yo 
lıazırlanmaktadır. Karadeniııde fırtı-

Suriye Başvekilinin liSded na devam etmekte-
Haleb 24 (A.A.) - Ankara yolu ile Pa- dir. Fırtına dün biraz 

rlsten dönmekte olan Suriye Baıvekili hafifler gibi OlmUf. 
Cemil Mardaın Bey dün :ıkşam bura,- fakat gecedea it1ba-
varmıştır. ren tekrar fkidetlen-

Cemil Mardam Bey, cFransa ve Türki- miftir. Karadenizde 
ye, vazifemi büyük mlkyuta kolaylaş. hava, kapalıdır. Zon-
<tırmıştır, iki memleket de ıstiklllımizi guldak liman reisU-
tanımağa ve istiklalimize müzaheret et.- ğinden İstanbul il-
meğe hazırdm demi§Ül'. man idares.ıne gelen 

bir telgrafta Zongul-
Fransa - Suriye muahedesi -1 dak ve civarında fid-

tasdik ediliyor? detli Kıble - Lodoe 
Şam, 20 <Husuat muhabir1m1z yazıyor) - rüzgln esmekte tken 

8uriye Başvekill Cemil Beyin Parlae J'&Pblı Yıldız _ Karayele çe-
___ <_D_ev==a-m•ı•2aiı=n==ci-s=a.y•f-=ada--=) ___ •H•arici __ ·y_e_v_ekU_._i_T_ev_fik_R_üft1l __ A_t'GI__ virdiği ve çok fiddetll 

Mısırda-Saray - Kabine 
ihtilifı aldı, yürüdü 

Vefd partisinin aldığı karar sureti saraya karşı bir 
ilanıharb notası mahiyetinde telakki ediliyor 

esmeğe bafladlfı bU.. 
dirilmiştir. 

Gene Zonguldak
taıı verilen haberlere 
göre evvel.ki ıkşam 

oradan denia açılıın 
Şule ve S.d.ıkzade 

vapurlan.nm &lcıbe
tindm haber yoktlir. 
Kar tipisi devam et.. 

Kahire 24 (A.A.) - Nahas paşa ve miştir. Bazı Vefdciler toplantı sonun - mektedir. 
Makrem p~ dahil olmadığı halde ye- da evine giderken Ahmed Mahir paşa- Bu yüzden Karade-
rıl bir Vefd kabinesi teşkilini düşünen ya hücum etmişlerdir. nize vapurların çık- ık 
!Ahmed Mahir paşa, diğer iki arkadaşi- Vefd parlamento grubumm aldığı ması geri kalmıştır. Temel anlatıyor: cBir kayalıktan lb4ret olaa adactlıa dmizle çarpışa çarpışa ç tım!> 
Je beraber Vefd parlamento grubunun karar sureti, saraya kal'Şl bir ilAnı harb Denizciler bu rüzgan da üç giia evvelki 1 - Karadeııize çıkmak budalalık, de-
aldığı karar sureti aleyhine rey ver - (Devamı 11 inci ıayfada) fırtına kadar tehlikeli gônnekte: mektedirler. 

Yeni kazalar 

Deniz Bank kanununun Mecliste 
müzakeresi hararetli oldu 

Kızılay günü Liman riyasetine dün akpm yenldeA 
dört kaza bildirilmiştir: 
ı 1 - İstanbul limanına merbut bir bu
çuk tonluk Ceylan motörii. Karamürsel-

B .. b .. tü.. 1 k de batmıştır 
UfUD U D mem e ette 2 - GöllÜk limanında HaUUn andalı 

olduğu r•bi lstanbulda da batmıştır. 
h- 3 - Dört tonluk Turgud motöru Bod-yer yer teza urat yapılacak rum civarında batmıştır. Hatiblerin mütalealanna lkbsad Vekili cevab verdi, 

Deniz Bank yerine, Deniz Bankası denilmesi 
hakkında teklif üzerine layiha encümene iade edildi 

4 - 60 tonluk Dervişin mavnası, ~ 
dek limanında demirini taram.Jf, Türkeli 
adaaı önünde batmıştır. 

(.D'1Jamı 11 in.ci sayfadA) 
(Hilal') ;faciaıından ~ ıc.n.ı.. ._. 

gemici Tetnel 
•• 

Çok müessir bir sahne 
Temelin babasrna oQlunun saO 
olduğu müjdesini biz verdik 1 

Dün, Rizeli Temelin, batan Hisar va
purundan kurtulan ikinci vatandaş oldu
lunu öğrenmişsinizdir ve bu haberi de 

Ankara, 24 (Hususi) - Bugün J.feclli- ı teklif veçhile Ankara delil. fakat f.tan_ bütün meslekdaşlanndan evvel yetifü-
le Deniz Bank kanun liyihua müzakere bulun o1maaı lhmı geleceline ı..,. et- ren Son Postanın dünkü nüabundA oku-
edilirken Bere Türker (Afyon) SÖ& ala- miftir. duklarum size anlatnuıtır ki, tayfa Sey-
hk bankanın sermaye vaziyetine tema1 Refik ince Mani• deniz iflerile utra- feddinJn kurtulu§ile Rizeli Temelm kur-
ederek demiştir ki: fllll mubtelif milesseaeleri bir araya top- tuluşu arumda hayli büyük farklar var-

cBu sermaye bir takım eski gemiler- lamanm faydalı bulunduğunu anlatımı, dır: 
ilen, dubalardan, fabrikalardan, nhtım- Ahmed İhaaıı Tokgöz (Ordu) bankanın Kızılayın 80 neı yıldönibnü 'buciin bü- Tayfa Seyfeddin, kazadan birkaç .ut 
lardan, demirbaş eşyadan ibaret olup nak.. sermayesi üzerinde mütaleasını anlatmış tün memleket dahilinde oldufu gibi İs- sonra, imdada yetişenlerin gozlerine 
di sermayesi de devredilecek müessese- ve demiştir ki: tanbulda da büyük tezahürat içinde çarpmak talihine uğramı§tır. 
lerin kasalarında bulunan ihtiyaca kifa- - Bu işe büyük sermaye lizımdır. 50 teı'id edilecektir. Fakat tesadüfün bu eınsalsi.z ltltfuıadan 
yet etmiyecek az ırtikdarda nakidden iba- milyon, 100 milyon. Fakat kArla toplana- Saat on dörtte Beyuıd meydanında mahrum kalan Rizeli Temel, kazadan aon-
rettir. cak sermaye ile diye işe başlıyarak bu toplanılacak, nutuklar söylendikten aon- ra, azgın dalgalar Kasında tam yüz saat 

Türker Deniz Bankın tabii merkezinin (Dftıamı 11 inci NJ/lada) (Devama 2 inci ıtıyfa4a) (Devamı 11 lnei ıa11fad4) Temelin babası lımail 



Her gün 
Oh olsun. 
Aonıpal 

Yam: llalalttla .... 

Ç in ifJeri bahis mevmu oldut· 
ça Avrupahlar, uzun tecıi1he

lerin verdiği bir kanaatle §Öyle eöylerler: 
cÇinde, ]imanlara hlkim olan, bütün Çi
ne bAlrimdir!• Bunun içindir Jd Avrupe
hlar, Çinin ,.ımz sa1ımertne Jerlepnele 
ehemmiyet vermişler, kimi bir limanı 
Jdmf bir diferini elde etmi§ler ve oradan 
Çinin şu veya bu sahasına hakim olmut
lardır. Şanghay gı1>i, bir elde tutulması
na ötekilerin razı olmac:Wdarı ve olamı
yacaklan mühim noktalarda da uıter

nasyonal sahalar ayırmışlardır. Avrupa
hlar buralara yerleşirler ve geniş nüfus. 
hı. büyük servetli Çinin her biri bir par
çasuıı, 8'h maliye ile, glb ticaretle, gib 
DÜil vmtalarile ve gih madenleri ile 
diledikleri gıbi istismar ederler. Bugün 
laponyamn iatillsı karpsında .zavalh 
Cm• diye acıdıkları bu memleket, A vru
p. emperJalizmiııin elinde kolay kolay 
tilbntıüyen yağlı bir kuyruk olduğu 
miiddetçe, kimse bunun czavalhlığınh 

dütlnmezdi! Avrupa emperyalistleri bu 
b6Jllk Jat'anm her tahtını keşfetmiş ol
dukları halde czavallı• olduğunun keşfi. 
Dl en sonraya bırakJlut olacaklardır ki 
GllU da §imdi anlıyorlar. 

Japonyaya gelmce, o da şu dakıkada, 
A vrupalıludan 6lrendiii ıeyleri tatbik 
etmekten,.bqb bir feY yapmıyor: cÇinin 
1imanlarmll kim hUılm blUJ'I&, bütün 
Çine JıAkim olacaktır. diyerek pm:ıll Ç!
DİD her tarafını tuttuktan ve Şangbayla 
..ı Çmin arasına bir perde ~ 
IODl'8 pmdi de cenubi Çinin lablllerinde 
do1ıpynya bqladı. Bqlia bir ada, JUl1l 
bir cQeri, eneJ4, Çin philJerinde bıa

,. pyet yakuı olarak şimalden «auba 
dalru uzanan adalan Fonnoz MısındeJd 
denk o..ane dayanarak, birer birer jgal 
etti. Şimdi de Bong-Kong müstemlekesi
nln etrafında bulunup İngilizlere aid ol
mıyan adalan ifgal ve ayni zamanda 
Kanton körfezine sokularak karan u
brler ihraç ediyor. 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC F elô.ketin tesirini verditi ders azaltır.. X 

....... , .... 
Sözün Kısası -

Yazı Çoi O/dala /çin 
Bugün Konamatb 

Kızılay 
.. .. gunu 

{BafCGnı/I J Mel •Jdadc) 
n Tabfme pdilerek Abideye çelenk ko

l nulacaktır. 
Kızılayın İstanbuldaki r.ıbeleri bu m~ 

DUebetle muhtelif programlar tertib et
miflerdir. Bu proeramludan bir kısmını 
dün nep-etmiştik. 

Eminönü Kızılay kaza ıubesi de l:ugüıl 
aat 21,30 da Eminönü Halkevi binası sa .. 
tonunda bir kabul resmi terttb euniştir. 
Merasime İltiklAl marşı He ve saat 21,30 
da baflanaeak, billhare Kızılayın tarih--

Bir ferd veya bir millet her zaman beklemediği bir fell- Perdin veya milletin olgunluk derecesi uJracfılı fellbtten çesi ve başardıfı işler hakkm<h Dr. O.. 
ketin karıısmda kalabilir. ders alıp almaması ile ölç(ilür. man Şerafeddin, Dr. Celil Tahsin })iree 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iiii::iiiiiiii::iiii:ii:i::i:i:iii'iiiiiiiıiiiiiiiii~iiiii:iıi:i:iiiiiiiii=::=::::::::::=:=:;::ı::~ nutuk 8ÖJliyeee)derdir. Embı&ıtl ~msil 

lr s ... z A R A s 1 N D A ) kolundan Niyazi bir monolol IÖJliyeeek. 
~ caz, muhtelif dans ve zeybek havalan 

\. çalacaktır. 

l-:-b-n-,.-•• -ıu1--llll!"n_g_l_l_te_rı_e_11_e_•-:._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:._-_-_-_-_-_-_-,..-, -Kı-a_ç_IUı __ b_lr_lı_ız_z_arlf _ _., ha::.1:.1cı: ~ast:!~~;!: 

4 deve hedlge etti f f [GÜN BiR AKRA Bir şapka lcad etti tarihçesini anlatacak. Emmamı BaJkevt 

---
Koyuna dua et 

Köylünün binni kompıu dava edi
JIO"Rl&I· Köylü, avukatıM '°"'"'§: 

- Hakime bir koyun göndersnı-.. 
n1 olv? 

Awkat: 

- Sakı" ha, demi§ bunu yapa -
ymı; ..eme davcıttı Jcaybedersin, hct -
Jdm b6yle ,eylere çok kızar. 

KÖJlli daNttı Jcazcıamıı, mahkeme
den Çlkar'larkeft avukat: 

- Gördün Jl'I, demif, davayı biz 
JcazancWc. 

K61Jli giilmilf: 

temsil kolu tarafından monologlar söyJe.. 
ııeçek, koro heyeti, koro havalan çata
cak, müteakiben bir temsil verileci!ktir. 

Ayni sı- kildr Beyazıd, Kumkapı, Kü
çükpazar .Kızılay fUbelerinde de= mera• 
llın tertib olunmU§tur. 

Kızılayın Beyollu kazası tubelerinden 
Şf§li, Galata, Xumıpap, Hasköy nahiytı4 
}erinde de merulm tertib edilmtfpr. BCI 
gece biri Beyoğlu merkezinde, dfteri Şif
.li şubesinde iki toplantı te.rtib edilmiftir• 
Toplantılarda müsamereler, a6ylevler va.. 
rilecek, Kızılayuı )'flbekllği ve te,ekkül 
tekli ile çok mütenevvi yardımlın hak• 
kında halk tenvir edilecektir. 

-Sm göndeFdiğim Jcovuna du~ et! Fransaga llılncl 
- Koyun mu gönderdin, ben. sana 

hdlcim buna kızar demedim mi."' Nollima lıazırlanıgor 
- iyi ya ben de koyunu bent dava Annesinin, o uzun kenarb aclb, ga- (Ba, tanıfı J üıcl ratlfadc) 

edn kompmuft tarafından grjnder- rib şapkalarım göre göre heveae düşen seyahat ve neticeleri flmdl daha f1l anlafılı .. 
dim. şu küçücük kız, tencereye girerek, ba- yor. BurlJe Batvetııı, Parllde l'raDla Harl-

* Jf - * ka a.... _,_ -.-..1-- bir cUe naareU Y9P1 lla7 DIUlllınS ile muh .... 
Ba suretle laponyamn Çini ı.till siya- Loııdra hayvanat bahÇesi gun geçtik- şına P8&UM geçlren:. ~u.ao 11t mtlWtatıar YAJ>DUI Ye bu mWAb~ 

1ettnde iklnd bir devre 'bqlamlf oıuyor. ce zengmleşmektedir. Son gim1en1e m- Dilnganın en garlb 1 kız ~uğunu isbat ediyor. netıcealnde Burlye - Prama muahedea1n111 
Şimalde Naııldn'i zapteden Japon ordusu caz ~ İbnissuud, cins ~eveıern;ı~ Slnema•ı nerede? oldalu libl taadW ... lw'lnde her iki .. 

c:emaba dolra 18yı1ırken ayni wncta ~ = İngiltereye hediye etmiştır. 1938 senesi lıakkında raı .::,u~;: ::::· tadlJl h1lluaundS 
lapan babrl,.t birer birer Çin sahille- u , hayvanat bahçes ninen gö- Dünyanın en küçük sineması Bırleşik 1 t .1. "l'' l'nnunın üur1nde mar ettlll DDktalar da 
rlni kuptu ldllara ~erlefiyorlar ve ud rünen yerinde teşhir edilmekte ve et- Amerika hüldllnetlerinin Ohceyto eyale- gapııan e,au ıer bu arada &6rilillm8-lr. 
Şenpaydn 80Dl'a ÇWn en mOhtm u- raflarına epeyce aeyirci toplamaktadır- ünin 300,000 nüfuslu Elba phrindedir. Si- Huıafata tmı.nanlar yeni senenin uğur- ŞlmdJJe tadar Terilen lsahaıtaa anlqll • 

maı olan Kanton-U ele leçirmele karar lıar. nema salonunda yalnız otuz mevki bu - lu olacağını ...ıımm ediyorlar. ÇGnldl 1938 ~ ..!!."d!:, =' ıec:ı ~f= : 
ftl'llÜf bulunuyorlar. İfin en miilıimtni lanon11ada pastacılıkta lunuyor. Ve ne sinema, ne kapısında, ne seneslııde aym on Oçüne tesadüf eden tArlıXlar JaPllUflardır. Prana lltecUl1 tef .. 
efe fUdur Jd, bu kadarla da blmıyarat J' " .., de bafka bir yerde en ufak bir rekllm 1eı1n uah8d 
Tonkin körfezine hikim olan Hainan a- kul/anılan güvercinler yapmamaktadır. yalnız blr cuma (13 mayıs) bulunuyor - dlller ~-::= ~: 
dama yerlepnek istediklerini g&terir Ja.!'°ny~da ~ta işlerinde kullanı • Sonra ıeyircıler ~inemaya girerken de- muş. Senenin ilk gthıil euınarteai, noel Buna mukabil SarJıe BapetlJl de, l'rama .. 
bir takım bahri hareketlere tefebbüs eı- lan guvercınlenn mikdarı 80,000 nı aş- ğil, filmi se"redip de memnun kaldrkları de pazara 193P senesi) gP.liyormU§. Bu mn lltedltlerlnl en mtlbhn notı.larda hun-ı 

ışt Bunl ~ .. il blr tetılde kabul etmet 8Uletl1e fedatlr ,. 
llÜf buluıımaktachrlar. m .ır. . a~ 20,000 ni ordu biz - takdirde çıkarken para vermektedirler. mu na~ ebetle bir Fransız gazetesi umumi- 1ı1c yapnuftır. l'ranaanın lstedltlerl fQll1ar .. 
Şu halde, Uakprtta, blltln bllJft ~etmdedir. Genye kalan 60.000 guv-;r- Seyırcilerden bir çoklarınm gördükleri yetle takvim tbeıinde 111 •talıdül teY· dır: 

ievletlerln mlhim alAb1arma ralmen, cm doktorlar, bahkçı1ar vesalr san at filmden meınn ,_ld ki latmak lerı kaydetmektedir: da•~-- Rall17et haklarının himaJe " mı .. 
1a lstilA karar sahibim tarafından kullanılmaktadır. . . un - ı arını an ..-.. 

ponya, Çini ba§tanbqa 18 "' ky b·· ... ~.... tesi .a.--hi S ıçın bilet bedelinin iki mıslint bile ver- clliç bir uar ÇUpmba, cuma ve pa - 2 - 8ari71t dnletlnb:a tepn&ımda l'raa• Yerm1f delnettir J o onun u3 ..a pze cnoa ı - " .......... 
....;_ istilAsı _ bUlll> idarehanesinde JSO güvercin ça _ mekt,. .olduktan aörü 1müştür. Sinemayı zard&n başlamıYomıUf. Takvimler her 28 • mem---, ftl'lleeet Jetler n ce.-

Çhdn ba -·"'' nL.n- ~daklaAv 1 şmaktadır. Guete muhabirleri gü • seyrettıkten sonra çıkarken bilet bede - senede birbirinin ayni bul11DUJOI'. Me -=~ -:rı ~O:~-= 
rupa ne Y•..--- U\Kuuen oy vuz 1:-· i . 3-
iltemn! Avrupanm Jllpacafı hiçbir 

181 
vercinleri beraberlerine alıp gider - .&llll verm !ene limdiye kadar tesadilf e - seli· 1965 sens bpkı tıpkıaıııa 113'1 .,. muameleler. 

,mmr lede AftUP81UD delil, Amerib- her.~ bunlar~~~ ~ye haber- dılmenıiştir. nesin n ayni bulunmaktadır. Birinci ~ dl !. --=:.:ı~ :;"J,.ı::a ~ 
mn da yapaealı bir feY oldulunu tarzet- [lennı ve filmlerını gonde~ler. . rln ayı her \•al·jt ıkincl kanunun ba§la - banka illerinde l'raDm1ara r1o11aa b•Marf 
tirecet aıam.tıer görmtlyonız. Ç1nk6 Av- Balıkçılar da posta guvercinlerini Çekoslooa/tgada dığı ·· n başlımıaktadır. 'ffl'llmelL 
ıepa puçalanlmf bir haldedir beraberlerine alıp denizlere 1 SO kilo • b . d ·1ı • • gu 8arlJe BafTülll blMba 118 ~ 
tcıpıımü için İngiltere ile Framan': C:: metre kadar açıldıktan sonra hal ve va- ır ı encının bırakdıgı servet Nısan ayı temmumn Nf1adail dn, bi· Pranmlan memnun edecek 11utar tabal .. 

yet müstacel olarak verdikleri katarlar- ztyetlerini ailelerine bunlann vasıtasi- Çelroslovakyanın Tupato şehrinde rlncı kinun ey161 IJe ayni gtlnde, pbat, mlf'lr. Bu 81U1arm arada teati ldllleet blll 
ıa arfettikleri pyretlere rağmen, bu 1fl le bildirirler. e li aenedenberi belediyenin verdiif mi mart ve ikinn teşrin aylrrı, lıaftanm ayni ftyaBa~ır=::ı~~ 
u zamuıda bqarmak için elde hiçb r A merikada lıer 20 saniyede nare gibi bir meskende ikamet eden bir gününde bqlamaktadırlar. Senentn ilk olan bQanata 8urJ)en!n ba mm' 'ınle ,... 
kuYvet yoktur. Avrupa toplanamu ve • • • dilenci kadın geçenlerde öbnüştür Bu ve son gilnlerl daima a,m lilnlerdlr. Sa-~~ derecelbd 18 .. ı ...... m 
bunun için de Japonya, hem AvnıpaJa bır SUÇ ıılenıgor . ıhtiyar, dünyanın en fukara ka~ ol • dece senei uru.ede bugünler delipnek- :un1'nin 111~.!'.=a=:: 
bem de Ameribya J'almen, Çin n dört Sen gunlerde Ammkada neşredılen bir kla tan•ftft'u..+ öı- ünd b tedir.• lan mlneaatmdan da ~. Pl'all .. 
tarafım çeviriyor ve orada yerlepnefe lstatlstije göre Birlepk Amerika hükıl - ma -.-w.ı·L ~ .. en sonra ir . . .. anm lukda Ka.Wttılll b1maJeJe medNll 
brar veriyor B~ otuz bet ,.ne -ev· metlen dahilinde dört milyon mücrim ko~usu. dilencinin .b~yük serveti ol - kuronluk (bızım para ile aşagı yukarı oldulmıu atıtıan ~ l&JleJen Badcl1e 111 
tel Avrupalılarm an beli• diye ad tak- bulunuyormuş. 19.16 1enesinde vasati o- dugunu ihbar etmesı üzerine zabıta ta- on beş bin lira) ild banka çeki bulun • sareu fttlU. 8urbenlıı ba -*tada l'raDla .. 

8Uf olclutluı tehlike itte bu tehlike idi; la k her vırmi sanıyede bir cerh vuku rafından ikametgihmda taharriyat .ya· muştur. Belediye fukara diye elli sene- :: :-a'U::'~ taabNld ._ 
tortulan da bap gelmif oldu. bulmu tur. Ayni tene zarfında Amerikan pılınıştır. F hakika bu mmare gibi ika- .denberi meccanen ikametine tahsis et- Bitin ba maıtmat burada lntlfar ettik .. 

AvrupaJI bu dü§künl utrat.m bu mahkemelerinde 13 000 c:nayet, 34 000 metglhta dilencm·n eski püskü yatağı tıği minarenin )lira bedelini bu para • ten IDIU'a Japllaa ltUM,. muhtellf tanda ..,.. 
..... _tA kuvvetsiz ve hareketsiz bırakan hırsız1 ık, 2'78 823 kasa kırmak 716 674 altında bir çinko kutu içens nde on beş dan tahs ı ettikten sonra bakiyesini di llr ecltJmlftb ~'bu Hlllfdan blo dl 

Avrupanm hakka ve adalete kıymet kundakçılık dava an goru mu tür. kı o ağırlı w nda gumiif para ile 2SO.OOO Jencı kadının varislerıne terketmiştir. • me=~:::·ıat.edllderbıl dolapt b1r ,oıı-
rmeyifidir. 918 din IOl1r8, dilnya yeııi- r dan temin oldufuna göre SurtJenlll 

en tanzim e4illrlıııeft dünya 1 rtn- • ı • l betledlll laUl1M de kendlllllnden bitin e .. 
de ve enternasyonal mun hak 1 T E R N A N t J S T E R J N A N ~ \ ! heD1mlJetln1 kaJbetmlt buJnnmaktadJr 

adalet prens plerinm de bWm olabıl
melini temin edecek bir ruzam kcınulmuş 
olsaydı Avrupa bu feci sukutu a&mezd 
İtalya Babeşiltanı yarım senede yuttu, 
Avrupa burnunun dibindeki bu hidise 
brfıamda Aciz kaldı. Şimdi de laponya 
1llJ1Dl /<:. vnıpa kıt'uı kadar bir m.ıe. 
bti iatilA altına alıyor da alakadarlu 
plnız seyahatler yapıp nutuklar söylü
,arlar! 

Oh olsun. Avrupa! 

Df1n matbaamıza isminin tofôr İzmirli Abdullah oğlu Ke- saç çıktı. G ne grırsonu çağırdım, l&Merdim, 
mal oldufunu sayliyen bir okuyucumuz g idi ve bıze tunlan - Ya bu ne saçı' diye sordum. _ 
anlattı: - Amma da aksılik ha, dedi, hep bunlar sana mı ~kıyor 

-Sırkecıde bır lokantaya g"ttim. Karnımı doyurdum. Bu be adam .• Ve bu sefer tabaiı JEahbrdı. Fakat garaonun bu 
arada bir de makama getirttim. Makarnayı yerken iç nden muamelesi ganbhne gitti. 
bq parmalım b8ylklqünde bir böcek çıktı. Garsonu çafır- - Bu nasıl ·ıı .. diyecektim. 
dun, pterdim, - Eh... Çok söylüyomın, gar hesabını, çe]t arabanı dedi 

- Ocak bacelı efendim dedi, pil bir feY delil ve pannat- ve benden yemeyip iade ettijim böcekli, kJ1lı makamapın 
larUe bhell alıp llttL Bu macla tabaktan bir de uzuncn bir paraauıı da alıp keyfine baktı.a 

1~1 ER 1 NAN, 1 STER 1 .~ AN 1~ Af 

Almanga ile 
Çelıo•I01Jalıga 
Arasında glJrilfmeler 
Bedin 24 (A.A.) - ~·ile 

Reich hüktimeti anmıda mibalr.ere]el' 
cereyan etmektedir. Dnztr Voıpoetell 
....... bir ta1Dm lmmfaluk ...ıelerf 
hakJnnda IÖ dQOnü blldirmet~· 

mlulm'elerdlll mebed, ,.ınız iki 
Jriemlebt arasmdald matbuat milll ... ._., ___ ...., _____ ~~----'"""!-~-~~-----"""""'"...-ı!"l .......... ...-ı~...-JJbetlerlnl .ıab eUlıekteD i~ 
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Panay hadisesi hakkındaki 
notaya Japonya cevab verdi 
Japonya hükumeti tarafından verilen 

görülmedi Amerikada kafi 
teminat 

[ 
Bu Sabahki J (' ı 

,- Gazetelerde ~ f.)~...,..'""~..-
7.:.~~~~üğü:.~.~!~ir~:._ uza• A[ E 
Şark dünyayı felce uğrattı başlıklı makale -

E 
sinde Yunus Nadi Çin - Japon harbinden 
bahsetmekte, çının lstlUisından sonra sıranın 
Rusyanın Şarki Asyadan kovulmasına gelece
i;iııe iş:ıreUe: 

- « Yeni felaketler belki Avrupanın aklını 
başına getirir. Filhakika polltıka olarak Av -
rupnnın şimdiki yaşadığı hayat baştanb!lfl\ 
hezeyandır. Kl.mb111r, insanlığın hayatında 

lylllğe doğru değişiklikler olabilmek 1çln belki 
A vrupanın §lmdlki hezeyanı bir zarurettir. Ne 
olursa olsun adım adım hakikati görmek la
şımdır.» 

• Aciz olmıyan lngiltere 
neden aciz gibi 
görünüyor? 

Yazan: Selim Ragıp Eme' 

f: 3 üyük devletler Uzakşarktaki 
menfaatlerini koruyabilmek 

için Japonyanın karşısında havsalanın * güçlükle kabul edebileceği bir d ip lo -
Kurun - Ya:ının temeli çocuk başlıklı mn- masi yumuşaklıg· ı gösteriyorlar. Ga ri 

Londra 24 (Hususi) - New-York Ti- ları hakkında kanuni hükümlerin tatbik şekildedir. Bu şayiaların tevsiki henüz k:ı.leslnde Asım Us çocuk mevzuu uzerlndeld , Y 
mes gazetesi Uzakşark vekayii hakkında edildiği ilave edilmektedir. mümkün olmamıştır. bir suale cevab vererek yarınkı Türklyenln ~es ul J~pon .unsurlarının arka arkaya 
neşrettiği mühim bir makalede, 1ngilte- Vaşington 24 (A.A.) - Hariciye bakan- San Fransisco 24 (A.A.) - Ameri- sahibleri mevkline geçecek olan çocuklıırın ihdas ettıklen ve başka şartlar altında 
re ile Amerikanın bu hususla muvazi bir lığı, Panay hadisesi hakkındaki Japon ka gümrük memurları dün Tatstuama- asri ihtıyaclara göre yetişmesi için devlet ve ccasus belli> harb sebebi sayılabilecek 

mllletln en sıkı bir surette elblrllğlle çalışma- hadiseler önünde, eğer bir Japon nazırı 
siyaset takib ettiklerini tebarüz ettirdik- cevabını almıştır. ru ismindeki Japon vapuru buradan kal s: lcnb ettiğini yazmaktadır. çıkıp da iki kelime ile izharı teessüf e-
ten sonra, yazısını Mançukonun Japonya Hariciye bakanlığı, Hull, Roosevelt ve kacağı sırada vapurda bulunan birinin 

. decek olursa, hemen meseleyi halledil-
tarafmdan işgaline ve Italyanın Habe- diğer memurlar arasında akdedilen içti- üzerinde birkaç mektub bulmuşlardır. 

H t 1 
miş sayıyorlar ve kapatıyorlar. Kuv -

~istan fütuhatına intikal ettirerek, bu ha- maın neticesine intiz~ren, bu cevab hak- Memurlar bu adamın ismini gizli tutu- a s a m em u r a r 1 
diselerden ibret alınması lüzumunda ıs- kında tefsiratta bulunmaktan imtina et- yorlar. Mektubların bazı tezgahların fa vetlinin karşısında zayıfın bundan baş-

ka yapabileceği başka bir şey olamı.va-
ra rcdiyor ve Çinde de bu kabil sürpriz- mektedir. aliyeti hakkında malumatı ihtiva ett iği 
}erin vukuuna meydan vermemek için, Bununla beraber, salahiyettar mahfil- bildirilmektedir. d r v 1 et t e dav,. cağına göre Avrupa Ve Amerikanın bu 
İngiltere ile Amerika arasında daha sıkı ler Japon cevabının tatmın edıci olmadı- Jlarb vazı"yctı" • meskenetini mazur görmek doğru -

dur. Fakat bu hal daha ne zamana ka-
bir teşriki mesai yapılmasın~ ehemmi- ğını bildirmektedirler. Japon hükiime~i Londra 24 (Hususı·) Dört kol üze 

- dar devam edebilir? Japonyanın gerek 
yetle istiyor. tarafından teklif edilen teminat da kafi rine ilerlemekte olan Japon kuvvetle - ıı ttı· r B C ek Çine karşı ve gerek Çindeki Amecika _ 

Tokyo 24 (A.A.) - Harıciy!' b:ıkanlığı- addedilmemektedir. ~u teminat, Tokyo- ri, Çinlilerin yeni mukavemet merkezi [j 
nın Panny hadisesi hakkındakı Amerika nun muhasematın daha başlangıcında ''fh tt"k1 · H h h · · n:n ve Avrupanın muhtelif menfaat -

ll 1 az e ı en ange ow şe rıne gır- lerine karşı besledigı· · teJakki bugün ar-
notasına olan cevabında, hadisenin şaya- verdig·i bazı teminatın tekrarından iba- ınişlcrdir Ankara, 24 (Hususi) - Memurin kanu-. tık bütün vuzuhile anlaşılmıştır. Eg· er 
nı esef bir hata neticesı olduğu teyid ve rettir'. Çin membaları ise Hangchow'nu.n nunun 34 ve 35 inci maddr-lerinC' müzey-

i . 'h Japonya, daha bugünden cAsya Asya-
Japon hükumetinin 14 kanunuevvel ta- Japon şaJopaJarında torpil boruları zaptını kat'i surette tekzib etmektedir- yel kanun ayı alan Meclis ruz.namesıne 

bulundu 1 h ki .. lılarındır• prensibini hemen ilan edip 
rihli ilk notasının, Japonyanın resmen ]er. alındı. Layi anın aldığı ::on şc e gore 

b 1 yabancı bakiyetüssüyufunu bir tekme 
tarz.iyede bulunmasını ve tnmina1 veril
mesini istiyen Amerika notasına kafi bir 
şekilde cevab teşkil ettiği iliive edilmek
tedir. Japon hava kumandanı General 
Matusumin geri çağrılmasındaki ehem
miyeti ve bunun fevkalade: vahim bir in-
2ibat tedbiri teşkil ettiğini ısrarla kayde
den notada, hava filosunda mes'ul olan-

Vaşington 24 (A.A.) - Bazı şayialara Tokyo 24 (A.A.) _ İyi bir memba- yedinci ve ondan aşağı derecelerde u u-
göre. Kaliforniya cenubunda harekette dan alınan malumata göre, solcu un _ nan memurlardan (kadro dolayısile açık- il~ kapı dışan etmeye t~ebbüs ey~e • 
b ı b. d r·ı t•11· h'l ı ta kalan memurlar dahı'l) memleket da- mıyorsa, bunu, yapmak ıstememesın -u unan ır estroyer ı o ı ası, sa ı ya- surlar arasında yapılmakta olan tevki - 1 
kınında Japon şalopalarında araştırma fat devam etmektedir. Fakat bu te vki _ hilindeki resmi ve hususi müessesatı sıh- ı den d~ği.l, şi.mdilik böyle bir ?arckcti 
yapmıştır. Bunların bazılarında 7.ahirde fat geçen günlere nazaran daha azdır. hiyede tedavileri lüzumu !ennen sabit o- cgaçy·r\ sıy;sı> addetmesinde~~ır. Yok. 
tehlikesiz olan torpil boruları bulunmuş- Dahiliye Nazm Tokvo Valisini az • !anların tedavi ve vol masrafile devletçe sa ın e o.an davası~.1 ?.allettı ten son
tur ki, bunlar, deniz mahfıllerine göre, letm~ ve yerine emniy;t müdürünü ta- tedavi ettirilmekte~ iken vefat edenlerin ra, U~~şark~ bu ?uyuk emp:.ryal~t 
birkaç dakika içinde monte edilebilecek yin etmiştir. cennze masrafı mensub oldukları daire ~evlbebtı.?ın,ddıg::1~rıle hesab gormı:>ge 

büdcesinden verilecektir. :şe us e ecegını, . yarın nasıl ö -

Müstemlekeciler Arablar.a karşı 
Kürt ve Ermenileri s:l3hlandmyorlar 

Kara denizde 
fı~tına kesildi 

. . . . . lumle karşılaşacak ısek, o kadar emni-
Memurıyetının ilgası aolayısıle açıkta tl k t'' ti b ki. b'I· · N't _ ye e ve a ıye e e ıve ı ınz. ı e-

kalan memurların ilganın vukubuldugu k" A d İtal · ı · t "lt · . .. . ım vrupa a, ya ı e ngı erenm 
ay ıle anı muteakıp olan ay zarfında ma- k 1 kl · t] · d b h. tt . . ·arşı ı ı vazıye erı e u ma ıye e -
aşları, tam olarak ve bu miıddetın hita- d. 

Yalova yolunda bir oto.. ~nında te~rar hizmete ta~n kı.lınmamış ır.İngiltcre, tesis ettiği imparatorlu -
L • 11 b• k ıseler yem memuriyete tayınlcrıne kadar - . t b k . . l • 1. bi 

Elbeyli ve Tür men köyler:ndeki Türkleri 
arablaştırmak için faaliyetler sarf olunuyor 

moı.. ı e ır myon . . . .. . . gun emnıye şe e csını en c verış ı r 
!ıılı hızmet rnuddetı yedı seneye kadar kil tt .. d t' · ı 

h d "' l d . şe ve sure e vucu e ge :ırmış o an e·1 ege yuvar n ı olanlara dörtte bir, on beş seneye kadar b. d l tf B b k · -1 d 
Bursadan t~lefonla bildirildig-ine göre 1 olanlara üçte bir, on beş seneden fazla b~r. devAekdır .. u şe e enın kagkarından . . ın e enız ve onun şar ısını ır. 

Haleb 24 (Hususi) - Cezire mıntakası
nı Suriyedcn ayırma hareketi etrafında 

yapılan tahrikat dnha vazıh bir şekil al
maktadır. Arappın~rı istihbarat zabiti 
Ermenileri ve Kürdlcri muntazaman tes
lih etmektedir. Bunlardan maada Şa
hinoğulları ile muhtelif aşiretlere aid eli 
silah tutanlar için" defter hazırlanmış ve 
kendilerine de kafi mikdarda silah tevzi 
olunmuştur. Silahlandırılan Ermeniler 
'.Arablara karşı nümayişler de yapmışlar
dır. 

te mazbata yapılmış ve sahte imzalarl:ı. Bursada kar tipisi yüzünden ölenler 8 °~1anlakra. yarım nısbetınde açık maaşı ve- Mısır ve Filistin bu mıntakada olduğu 
· · l · ·a· · B 1 d d .. d- k d d M 1 nece tır arızclcr hazırlanmıştır. Kendı namına 1 nşı ıı. ':in.ar. a~ ?r u ~ ın ır. u- · gibi Hind yolu da buralardan geçiyor. 

sahte imza atılan Elbeyli Türk aşireti re- danyada Ismaı! ısmınde hır adam da Mesleki memuriyeti olan mebuslnr Mısır bu volun bir mahfazası' Filis -
isi Ahmed Himmet kendi arzusu hilafına !ırtına w esna .nda ~eni.~de boğulm~şlur. 1 müddetleri bittikten sonra tekrar intihab tin, Hind ;ahillerine ynpılabilecek a -
yapılan bu muameleden dolayı devlet ve u.~udag kayak cvı ~ustehdemlerınden 

1 

edilmezlerse mebusluktan evvelki memu- kınlara Arabistanı setreden bir ileri 
mandater hükumet makamları nezdinde ~u~e~men şe1hre ınerken yolda kar riyetlerine nazaran haklarında bu ma~- mevzidir. İtalya, bu bakımdnn İngiltere 
protestoda bulunmuştur. tıpısıne tutu .muş. kaybolmuş, ka - de tatbik olunacaktır. Bu kanunun hazı- ile muaraza halinde kalmaya mahklim * yaklı jandarmalar tarafından aranmış, randa mer'iyete girmesi teklif edilmek- bir devlettir. Onunla yapabileceği bü -

Antakya 24 (Hususi) - Kesep nahiye- bulunamamıştır. Donduğu tahmin edil- tedir. tün anlaşmalar muvakkat olacaktır. 
sinde altı ay müddetle ikamete memur mektedir. Bursadan Yalovaya giden Ta ki İngiltcrenin Akdenizdeki mutlak 
edilen Zeki Arsuzi'nin affedilmesı için poste otomobHi ile zeytin yüklü bir Irak mecli.tıleri hakimiyetini kabul etsin. 
bazı Arab mahfelleri ile Aleviler tara- ka~yon hendeğ~ devrilmiştir. .. Bağdad 24 (A.A.) _ Mevlud paşa Uzakşark davasının hal ve faslını 

Türkleri Arablaştınyorlar fından müracaatlar yapılmı~tır. . Lın.andan v~rılen haberlere gore de 1 Muhlis, meb'usan meclisi reisliğine in- güçleştiren bir amil. işte bu İngiliz - İ-
Halcb 24 (Hususi) - Elbeylı ve Türk- Kont de Martcl Antakyaya gidiyor Sıvastopolda bır Yunan vapuru batmış- tihab edilmiştir. Seyid Mehmed, 1929 talyan rekabetidir. Uzakşarkla meş~l 

men köylerindeki Türkleri Arablaştır- Adana, 25 (Hususi) - Halk Partisi hal- tır. senesindenberi işgal etmekte olduğu a- olmak için İtalyanın Avrupada hare~e-
mak hususunda faaliyetler sarfolunmak- ka hitaben bir beyanname neşretti. Ayni 1 Karadenizdcn bu sabah gelen haber- yan reisliğine yeniden intihab edilmiş- te gayri muktedir bir hale getirilmesi 
tadır. Baş vurulan tedbirlerden biri de zamanda parti, bütün yolsuz hareketleri lere göre dün akşam başhyan tir. (Deı,amı 11 inci sayfada) 
bunların tabi oldukları Carablus kazasın- delege Garo nezdinde protesto etti. yıldız - karayel fırtınası durmuş -
dan aliikalarını keserek Bab kazasına Kont dö Martelin bugünlerde Antak- tur. Fakat deniz çok kabarıkt1r Ye 
raptetmek istemeleridir. Bunun için sah- yaya gelmesi bekleniyor. büyük dalgalar vardır. Bunun için ge-

-•••-- ---·•••••••••••-••••••·-·-··-------·• miler henüz seferlere imkan bulama -

Filistinde 
Çarpışmalar 

Kudüs 24 (A.A.) - Taberiye civa -
' rmda Maverayı Şeria kuvvetlerile ted
hişciler arasındaki çarpışmalara mahal
li kuvvetler de iştirak etmektedirler. 
Haydudlar, Şarka doğru çekilmekte -
dirler. 

Filistinin muhtelif verlerinde sui -
kasdlar kaydedilmekte.dir. Polis, silah 
depolarına vaz'ıyed ederek bunları im
l1a etmektedir. 

Kudüs 24 (A.A.) - Muntazam kıtaat
la asiler arasında Filistin şimalinde ce
reyan eden çarpışmalar hakiki bir muha· 
rebe şeklini almak' dır. 

Saat 14 de 22 as.ınin öldüğü bildiril
mektedir. 

Meclis·n 
Kış ta ~·ı; 

Ankara, 24 (Hu usi) - Meclis ikin
cikanunun on beşinde kış tatili yapa -
cak \'e Martın başında toplanacaktır. 
hfü.lımet mcc' i.-, n Mart toplantısına ye
ni büdce projesile beraber ehemmiyet
li bir çok kanun layihaları tevdi ede -
cektir. 

Bu lAyihalann hazırlanması mecli -
sin bır buçuk aylık kış tatili sırasında 
tamamlanmış olacaktır. 

Halebde nümayiş 
Ve tevkifler 
Adana 24 (Hususi) - Buraya gelen 

malumata göre dün Halebde komünist~er 
tarafından nümayişler yapıldı. Birçok 
kişi tevkif edildi. Vatanilere muhalefet 
şiddetlenmektedir. -------

Bir milyon 184 
bin b:rı şişesi 

Ha icden şişe getirilmesi 
hakkındaki tezkere iktısad 

encümeni d ~ görüşüldü 

mışlardır. 
Müddeiumumilik Hisar vapuru ka -

zası hakkında adli tahkikakta başlamış 
bulunmaktadır. 

ihracatımız 
16 milyon 
Lira artlı 

Ankara 24 (A.A.) - İstatistik U - I 
mum Mi.idürlüğü 11 aylık harici tica -
ret istatistiklerini tamamlamıştır. Alı
nan neticelere nazaran ikinciteşrin so -
nuna kadar idhalat kıymeti 1O1 ve ih -
racat kıymeti l l 7 milyon liraya baliğ 
olmuştur. 

Bu mikdarlar 1936 senesinin ay -
~nkara. 24. <Hıı~ıısi> - İldısad Enciimeni nı aylarına nazaran idhalfıtta 1 7 milyon 

bugun uınumı hey et toplantısından sonra 1 , ·ı tta 16 milyon lira artış göster-
Iktısad Veklllnln lşUrnklle içtima etmiştir. \ e ı ıraca . • . 
nu topluntıda orman çiftliği bira .fabrlkn:.ı-1 mcktedir. Jdha!~ta nazaran ıhracat faz
na harlcden bir milyon 184 bin birn ş!-ıesl lası 16 milyon ıradır. 
getirilme ine ve şi-şeler resminin 1ndlrllme -
sine dair Başvekalet tezkeresi görüşülmüş - Kı rşehirde 
tür. 

önümüzdeki ayın başında ruhsatnamesi A •• k • •• 
nihayet bulan Bomontl - Nektar fabrikası - ta U1' g tin Ü 
nın boşluğunu doldurmak için Orman çllt - . (AA) _ Ulu Önderimizin 
liği bira fabrikası genişletilerek l.malı'it:ı baş- Kırşehır 24 · · . . 
ladığından fabrikanın şişe ihtiyacının kar - Sıvastan Ankaraya gıderlerken Kırşehı-
şılanması tedbiri yl!rlnde görülmüştür. Bu 1 re ilk avak bastıkları günün 18 incı yıl
münasebetıe İktısad Veklll Encümene izahat dönümü. olan bugün çok canlı tezahü ı atla 
\'f!rmlş ve P~şabdahçe ca;ı ;e şlbşe /abkr\~usd ı kutlanmış, Atatürk anıtına resmi ve hu-
normal imalata evam e er en u ev a a e • .. 1 tarafından çelenkler 
vaziyet karşısındaki talebi karşılamak imkil - susı muessese er .. '. . 
nını bulnmıyacağmdan harice ılparı., nzlye- konmuş, nutuklar soylenmış, şehır baş-
tı hasıl olduğunu söylesılşt.lr. tanbaşa donatılmıştır. 

il Sabahtan Sabaha: 

Yıkalım ..ııapalını ve 
İstinye - Bebek yolunu Prustun planına göre açmağa hazırlanan bPlediye

nin, İstanbulun en güzel bir şe!ırahı olacak bu yol üzerine tesaduf eden bir 
iki köhne yahyı yıkmamnk ıçin yol un boynunu bükeccğinden oahscdı!iyor. 

Bir kaç tahta yığını uzak olmıyan tabii ölümüne bir an evvel kavuşturmak· 
tan neden çekmiyoruz bilmer.-ı. Bu tahta enkazın büyük bir imar programile 
hareket eden şehircinin cedveı:ııe ve pergeline tahakküm etmesi imkanı var 

mıdır? 
Tahtanın İstanbul için ne acı ve ne katı bir ıztırab ve felaket timsali oldu-

ğunu kim inkar <'der? 
Mımar ve mühendis için artık inşa malzemesi olmaktan çıkan tahtan.o yol 

açan, yarının şehrini kurll'a ~ vazife sini üzerine alan bir şehirci mmırında 
ne kıvmcti olabilir? 

Dl'~irle çimentonun izdivacır.danberi hendesesiz ve diplomasız kalfalarla 
beraber yeni yapıcılıkta vazifesi kal mıyan tahtanın dünden bugüne sürünen 
enkazında ne bedii kıymet olabilır? 
Tahtanın Türk şehirciliğind~ açtı itı derin yaraları nasıl unutabilirız. İs

tanbulun birkaç kere yanıp k\il olına .. ı tahta yüzünden değil mi? Baba ocak
,, lnnmızı, ecdad yadigfırlarınnzı kül, kömür eden tahta değil mi? 

Bütün bu tehhkeleri an1 aşuaı ak artık yeni yapılarda vazifesine ttsmen 
nihayet verilen tahta değil mı? 

il 

Bu ömürsüz, zevksiz tahta enkazı uğuruna varın için hazırladığımız büyük 
eserlerin bedii zevkini, hendesi şeklini bozmak modern şehircilik içın bir 

aciz değil mi? 
Unut mı yalım ki bunları biz yıkma slk, hatta etraflarına fisebilillah bırer 

destek te vursak zaman onların zaten iskelet haline gelmiş kof ve battal şe
k.llerini yıkıp ayaklarımızın d bine serecek! 

Bir iki tahta yığını için büvük bir ~ehrahın boynunu bükmiyelim! Bunu 
zevkinden emin olduğum Muhittin Üstündağdan rica ederim. 

Bürhan Cahid 

Bu mevzu üzerinde fikirlerime iştirak ettiklerini bildirerek telefonla ve mektubiar
ıa mıratta btilwıan muhterem karilerime teşekkür ederim. 

B. C. 



' SaJfa SON POSTA 

Günahkar papas 
T urusina başpiskoposu bir 
telgrafla patrikhaneden 

Birineikanun 21 

Otobüs meselesi hakkındaki 
tahkikat devam ediyor 

papas Dositeosun ceza- Beyoğlu müddeiumumiliği karışık bir ölüm hadises · ni 
Sahur Sami dün de bir dava açtı ve bununla açhğı 
davalar dördü, bütün davaların yekunu da onu buldu 

landırılmasını istedi tahkik ediyor, netice mahkemede an!aşılacak 
Turisina manastırları b~ piskoposu Adllye şüpheli ve karı.şık bir öltlm hldi- kemeye intikal ettirmek üzeredir. Çünku r-

ve reısı patrikhaneye gönderdiği sesinin tahldkat~.e meşgul bulunmalı:tadır. tada bir ölü vardır, şüpheli görülen bu ol :n 
Otobüs işi etrafındaki adli ve idari Bundan sonra da Vilayete gitmiş, Vali bir telgrafda geçenlerde Eleni isminde Bundan bir muddet evvel Cihangirde, Hav hld1se~ ancak mahkemede aydınlanab le , 

t'hkikat dün de kanuni seyrini takib muavini Hüdai Karata banla görüşmüş- bir kadınla kilisede münasebetsiz bir i::a ~:~!~':ı!~da~~:a~~~=:= :b~~ ce~ed·llıcab eden kimseler mahkemeye da -
. dl" d 'd b h'dl .. . h ld .. .. h d h . . .... ecckler ve izahatları dlnlenecektlr. 

e• mış, a ıyc e yenı en azı şa ı er tur. a e ve curmu meş u alınde yaka· birdenbire hastalanmış ve ağzından köpük - Apartımandaki kusurlu tesis t ,.. 

d 1 
. 'lk' "f . l . d 1 d" h . l a ı yapan m11 ı ı enmış, mu ·ıye mu ettış en e ye· Mwnaileyh kendisile görüşen bir anıp ort ay apıs cezasına mahkfım er saçmağa başlamıştır. Derhal doktor getl- hendisln tesblt edllmeslnl, müddelumumil:k 

ni bazı müracaatlar karşısında kalmış- muharririmize: olan Dositeos'un kilise kanunlan vechi- rllerek lcab eden tedb~ler al.~nmışg da, Mah poUae bildlrmiştlr. 
lardır. - Ankaradan otobüs tahkikatı ile le tecziye edilmesini rica etmiştir. Bu mud kurtulamıyarak olmüştur. --------

D ed b 
.. . . t 1 b .. . t 'kh . . BilA.hare Mahmudun amcası All Özbeyln D •• t k• • t k• f 

~n m~a~aat .. en .oto .üscüler meşgul olmak uzere geldım. Tahkıkat .a e uzenne pa rı ane Sen Sınodi de bu vak'adan bir hafta evvel ayni odada Or iŞi eV J 
.. D.~n ~ulkıye rnu:e~tışlenne 3 oto - bildiğiniz gibi devam etmektedir. Fa - ;ı Jk :oplantısında ~u .meseleyi tedkik et- ayn! şekilde tezahüratla hastalandığı, sonra d• Jd• 

buscu muracaat etmıştır. Bunlardan ı - kat şimdilik bir şey söylemek mümkün mege karar vermıştır. güç~ükle kurtarılabildiği tesblt ed1lmlft1r. C ) l 
kısi Keresteciler • Eyüb, biri de Tak - değıldir. Ben de bir müddet burada ka· Ikl ~Mise arasındaki bu benzerlik zabı -
sim - Yenimahalle arasında otobüs iş - larak tahkikat ile meşgul olacağım· de- Atı· nada muvaffak tanın ş~phesinl. muclb olmuş, hA.diseden Bey Hukuk fakültesı· mu""hrünu" 
l t kt d ' l B t b · ·· ı .. 

1 
· . . - oğlu muddelwnumillği haberdar edilmiştir 

e me_- e ~r er: u .~ o .. u~cu er mu. kı - mıştır. • Mahmudun cesedi de· Morga kaldırılmıştır: kl"d • 
ye mufettışlerın ı gormuş er ve şikayet· Tevfik Talatın İstanbulda 10 gün ka bir konser verildi Ot-Opsl etJcesinde verilen rapor, Mahmudun ta 1 etmışler ve sahte 
ler·n· söy!e~işlerdir. Şikayetleri bil - lacağı tahmin edilmektedir. . . 2atürreeden öldüğünü tesblt etmiştir. Halbu- tramvay pasosu yapmışlar 
hassa şu ık1 noktada toplanmaktadır: Adli tahkikat Bayan Fahıre, tanbun Bay Refik, k1, Mahmudun ve amcasının hava gazından .. " ı O b" 

1 
· • . M" . N dd' k . . . . zehirlenme alAlmi gösterdlklerl iddia olun _ Dün adliyeye dort sahtekArlık suçlusu sev 

- lo us erın plakaları alınmış - Adlı cephede de tahkikat seyrini ta- unır ure ın, ve emam Sadı gıbı, _ " kedllmlştlr. Suçlular Hikmet isminde blrlle . 
tır, ikisinin plakası birer sene, birisinin ,kib etmektedir. Dişçi Avni Bayerin pro memleketin en kıymetli san'atkarların- mhaalllktaddırb. IMudddk:eıulmf umllılik bu "11Püzuhe Ue ma- vlllyet tskAn memuru Şevket, çinkograf Kab 

1
.k d 3 · . . . d .. kk"l ·· "d b" , . n e r e eş yap masını mlu gör , P a ası a sene sonra ıade edılmıştır. testonamesi etrafındaki tahkikata dün an muteşe ı g~zı e ır hey et, bır • miiştür. Belediye mühendisleri Ye belediye rıeı _v~ matbaa~.ı :ra~f~dur. Bunlar Hu;mk 
2 - Kendilerine şehir dahilinde ye- de devam edilmiş, dün gazeteci olan ba kaç gün evvel, Atmada, çok büyük bir doktorlarından müteşekldl bir hey'et, k~pı _ Fakültesinin muhürünu taklid ederek, sahte 

ni te~is edilen hatlardan hiç biri veril· zı şahidlerin malumatına müracaat e • rağbet gören muvaffakiyet1i bir konser cının öldüğü dairede bir keşif yapmış, haki- ::~a~~~u~t:~:k::r~~ndurlar. Suç .. 
memış, bu husustaki müracaatları da dilmistir. Bu şahidlerden Avni Bayerin vermişlerdir. katen havagazı teslsatını kusurlu bulmuş - - Bu mühür eskiden kalmadır. Evvelce 

ka
l alınma t Ot b'" 

1 
. K • " At" d · •a l R k . tur. Borularda bir takım delikler bulundulh· _ _ ~ mıs ır. o us erı eres - parayı verip vermedigi, verdiği mahal ına a yenı ) pı an e s s~ema - da görülmüştür. Bunun üzerine vaziyet bir ~; bu muhüru bize yaptırmışlardı, sonra h~dl~e 

tecıler hattında da çalıştırılmamakta - etrafında kendilerine neler söyledig"i sının muazzam salonunda verılen bu Adli Tıb işleri meclisinden sorulm t adliyeye de intikal etml§tl. Yeni bir muhur 
ır. .. .. . . . etrafında sualler sorulmuş, verdikleri onser .e.' dost unan mılletinin sayın ı~. Morg raporunda tesblt olunan fenni de- Şevket ıse:' · 

d k d Y · 1 tl.I ur· Mec- kazmış değiliz demişlerdir 

Bu otobusc~lerın ı~dıalan doğru mu cevablar tesbit edilmiştir. Başvekılı Melaksas, ve Atina sefirimiz l~lle istinaden, ilk vaziyeti yanı ölümün za- _ Bana mkmet blr tramvay pasosu ver-
dur, değil midır? Dogru ise tarzı hare- S b S . d" d"' .. da Ruşen şref de hazır bulunmuşlardır. turree neticesi husule geldiğini tesblt etmit- mlftl. Bundaki mühürtln sahte oldufunu bil· 

k k 
. "d' d .il 'd" , M" a ur anu or uncu vayı da açtı H '-;<a. b " t" h lk b " .. tir. 1 et anunı mı ır, eg mı ır. uf et • . .. emen u un a , ve utun Yunan mlyordum demiş, H k:tnet onu tasdik ederek., 

tişler bunlan tedkik ve tahkik edecek- Tan gazetesı dun, Bay Sabur Sami - gazeteleri bu konserin muvaffakivc - Bu suretle, hadise cidden karl§ık bir saf - tunları seyıemlştlr: 
lerdir nin vakti le memleketimizde İskocla fa b tinden büyu" k bir sitayişle bahsetmvek h~!a .. girmiştir. M~~mud zehirlenerek mi öl- - Evet, benim isk~n dalreslne işim düş .. 

. . . - muştur, yoksa zaturreeden mi? Her i"'R' n•tü Şe k t k l lık " terdi Be 
• 11 • rıkalarını temsıl ederken bir tamimle t d' 1 h kk · ·· .....,ı m..., · v e 0 ay gos · n de ona Miif ettişlenn sua en d . . . . e ır er. a ında da elde mevcud fenni deliller nr - bir cemile olmak fizere bu tramvay pasosu .. 

Fakat bu arada müfettişler de mü •. ~::1e.t daıre.lerıne gırmekten menedıl- Halen Selanikde bulunan, ve Kavala dır. lnu verdim. Sultanahmed sulh ceza hlkhnt 
racaat eden otobüscülcre bazı sualler 0 gını yazmış. le Dramaya da uğrayacak olan san ·at· Beyoğlu müddelumumUlğl hadiseyi mah _ I suçluların dördünü de tevkif etmiştir. 
sormuşlardır. Bu sualler bilhassa evvel- Bay Sabur Sami gazetemize yol adı- karlarımız, yapılan davetleri kırama -
ce müfettişliğe müracaat edip şikayette ğı bir mektubda: .. dıkları iç'n, Atinaya tekrar dönecek -
bulunan otobüscülerin şikayetlerinin - Aslı .yok, dıyor. ve bu m~-~asebet- ier, ve orada bir, veya iki konser daha 
doğru olup olmadığını tesbit edici su - le de y7nı b r dava ~kame ettıgm ha - verdikten sonra memlekete avdet ede -
ellerdir. Müfettişlerin anlamak istedık- ber verıyor. ~yded~.yo~~z. reklc.rdi.r. 
leri bir nokta da otobüscülerin şikayet- . Bu dava ıle. otobus 1~ınden dolayı --------
lerinin bir noktada mı toplandığı, yok- şımd ye kadar ıkame edılen davalar _o· Noel 
sa her otobüscünün ayn bir arzusu, ay· ~u bulmuştur. ı. O ?ava dan d.a ~ncak _ oe 

• 
:ı~ 1 P E K Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

SEZAR 
BORJiYA Bugün Noel... 

Dün İstanbul kiliseleri dolup boşal- FLORANSANIN DEBDEBE ve 1HT1ŞAMI 
dı ve bilhassa gece yarısı duası için hm- • 10 BİNLERCE FİGÜRAN • MÜTHİŞ 

n bir şikayeti mi olduğudur. şı mahkemeye ıntıkal etrnıştır. Dıger 
Mülkiye Baş Müfettişi de geldi davaların. da bugün n:ahkerneye inti -

cahınç doldu. Katolik ve Protestanlar ve MUAZZ~M MiZANSEN & EZA R 
Miladı İsayı dua, ilahi ve orğ ile kar - BORJIYA'ııın zehiri - LÜKRES BORJIYA'nın ateşli ihtirası. Halkla 

Dahiliye Vekaleti Teftiş Hey'eti Rei- kal etmesı muhterneldır. 
si Tevfik Talat da dün istanbula gel - Taksim · Yenimahalle otobüsleri 
miştir. Ve burada otobüs tahkikatı ile Taksim • Yenimahalle arasında iş -
meşgul olacaktır. leyen otobüslerden 4 gün evvel on ta -

Tevfik Talat dün gelir gelmez bele • nesinin belediye nizamlarına avkırı ha 
diyeye gitmiş, müfettişlere tahsis edi· reket ettikleri için plakaları ~alınmış, 
len dairede müfettişlerle görüşmüş, tah bunlardan dördünün plakaları dün ia -
kikat etrafında izahat almış, kendileri - de edilmiştir. Diğerlerinin sahibleri de 
ne icab eden direktifleri vermiştir. Tev plakalarının iade edilmesi için uğrq • 

~ıladılar. Gece yarısını müteakib bir a- L t irleşen bir kahramanın zulme karşı isyam 
iJe sofrasında, veya bir eğlence yerin - A ' K • Ö L O M • M A C I! R A ve T A R 1 H 
de şetaretle yemek yediler. Noveillon Bugon saat 1 de talebe matinesi •••••••lllllJ' 

fik Talat belediyede iki saat kalmıştır. maktadırlar. 

Poliste: Kültür işleri: 
Bir genç ihtiyatsızlığına Yüksek tedrisat Ye neşriyat 

yaptılar. Sabaha karşı da çocuklarının 
patiklerini oyuncakla doldurdular. 
Yavru uyanıp da bunları görünce ~ski 
bir adete teban: 

- Sana Noel baba getirdi, diyecek -
lerdir, çocuğa gelecek Noeli de bekle • 
meyi öğreteceklerdir. 

LOREL - HARDY 

PERiLER DITABINDA 
En fazla muvartak olmuş ve en mtıkemmel TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM 

Pek yakında S A R A Y sinemasının 

kurban gitti d d 
Evvelki gün Kadıköyünde bir genç elek _ mü ürleri şehrimiz e 

Okuyucularımızın arasında Katolik 
veya Protestan vatandaşlarımız varsa Büyük zaferi olacakbr. 
kendilerine Noellerini tebrik ederiz. ~--••••••• 

~~------~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tıikie ölmüştür. Yüksek tedrisat umum müdürü Ce-
Kadıköyünde Rızapaşada oturan Mesudl- vad dün sabah Ankaradan İstanbula Bir hırsız tevkif edlldi 

Jeli Cemal evde yeni alınan radyonun ante- gelmiştir. Umum Müdür İstanbulda bir Sirkecide Alinin dükkanından bir çuval 
n1n1 kurmak istemiş, balkona çıkmıştır. Ce - .. Ü · · .. 
mal radyo telinin ucunu bellne bağlamı§ di- kaç gun k~lacak, ~.ıvers~te ve yuksek dolusu tütun ve sigara çalan Leon isminde 
ter ucunu da elektrik telleri lir.erinden ata _ mekteblerın 1938 budcesı etrafındaki biri, yakalanmıı. Sultanahmed 1 inci sulh 
nlı: karfı tarata geçirmek istemiştir. Bu sı-ı hazırlıklarını gözden geçirecektir. Dün ce7..a hfıklmi tarafından sorguya çekilerek, 
rada radyo teli elektrik teline temas etmiş, Güzel San'atlar Akademisinde yapılan tevkif e~~lm~~lr.. . . . . . . . . . ·
ee~yan bir anda Cemalln vücudunu sararak inşaatı tedkık eden Umum Müdür p - Şehzadeba,ı ı Ferah sinemada 
blwnüne sebeb olmuştur. . .. . . . . a 

Bir adam 150 lirasını çarptırdı zarte ı gunu~den ıtıbaren Ünıversitede ı Bugün bu gece 2 bOyUk film 
Dün Agop ısmlnde bir adam polise müra- meşgu. olmaga başlıyacaktır. Bay Ce - Sovoly Hotel ( Mana alber) 

eaat ederek Kurtuluş - Beyazıd tramvayın _ vad birkaç gün kaldıktan sonra Anka· Yeşil domino ( Daniel Darieuı:) 
da (150) Ura parasının yankesicilik suretlle ıaya dönecektir. Gece lllveten ı İsmail DllmbllllQ 
eaJmdığını bildirmiştir Zabıta meçhul yan - Maarü Vekaleti neşriyat müdürü ve arkadaşlan var~ete ve Hafız 
kealclyi aramaktadır. F 'k R 'd d d'" A k Burhan k rf 

B
. · d h zl k aı eşı e un n aradan şehrimi- on&e 
ır sıneına a ırsı ı · - p rt · gtl Q ak D btlllO 

Evvelki gece Beyoğlundakl sinemalardan z~ gelmış, dogruc~ Devlet matbaasına Hza esı n şamı Om 

Dünya muharrirlerinden tercümeler 
serisi: No. 12-13 

Turgenief 

Babalar 
ve 

Çocuklar 
Rusçadan çevirenler: 

Hasan Ati Ediz- Vasıf 01IGt 
iki cildi ı oo Kr. 
REMZİ KİTABEVİ 

NOVOTNl'de 
Budapeşte Operet ŞantözQ 

RUDOLFFY 
ve tenor YuNKA'nın iştirakile 

MÜKEMMEL MÜZiK 
Yılbaşı gecesi için 
masalannızı evvelden tedarik 

ediniz. 

birinde bir hırsızlık olmuştur. gıderek rnekteb kıtablarının baskıları Kadıköy KuşdUi tiyatrosunda ••••••••••••••" 
Sinemada muşterller dağıldıktan sonra etrafında devam eden faaliyeti tedkik ------------------------------------------------

nznedar müdurıyet odasındaki odasındaki etmiştir. Faik Reşid bir hafta kadar İs- s u· . M E R 
J&zıhanenln üst gözüne 78 Ura koyarak gözü tanbulda kalacaktır. 
klllUemlş ve oda kapısını da kapıyarak çı - 24,496 kı•şı• 
kıp gitmiştir. 

O gece sinemada hademe Mehmed no-bet Yetlla1 kongnsi 

Sinemasında 
- Yeşilay Kurumunun on aeldzlncl yıllık 

cı olaralı: kalmıştır Ertesi gunü yazıhaneye kongresi bugun saat on dörtte Cağaloğlu 
~en sln:~ı:em~:rı ~arala~n bulundu- Hnlkevl salonunda yapılacaktır. Ordinaryüs 
... masa_ " n ara para ann çalın - profesör Mazhar Osman Uzman açış sozünü 
dıltnı gormuşler ve keyfiyeti zabıtaya ha- soyllyecek, profesör Fahreddin Kerim, Tah -
ber vermlşlerdlr. Yapılan .~ahklkat sonunda sin Hamdi, Safiye Hüseyin, L<ltflye Bekir, dok 
fÜpheler odacı Mehmed uzerl~de toplanmış tor İbrahim Zatı Öget, Fehmi Atanç söz söy-
Te Mehmed adliyeye verllmlştır. 11yecek, bilahare dilekler dinlenecek ve seçim 

Diinkü Juualar yapılacaktır. 
Dun sabah, saat 10,30 da Taksim stadyo- ................................................ - ...... _ 

mu önunde, tramvayın önüne geçmek iste - tramvay arabası Şehzadebaşında şoför Meh
:pen 3340 numaralı Yenimahalle - Tak im med Sezal idaresindeki •J51 numaralı kam -
otobllsile, 133 numaralı Şişli - Tünel tranıva- Y na çarpmış, her Uds1 de hasara uğramış -
11 şiddetle çarpışmışlardır. Kaza neticesin - tır. 
de, tramvayın aynası ve camları kırılmış, o- * Fatih Salmatomruk Sultanhamam cad
tobilsün çamurlukları zedelenmiş, fakat fre- de 1 22 numarada oturan Remzinin 7 ya§m
ne çabuk davranan vatmanın atikliği saye - dnki oğlu Ertuğrul sokakta buldutu blr ta -
slnde, yolculara bir şey olmamış, ve büyu - banca fişeğini kimse görmeden mangala at
mesl muhakkak bir kaza hafif savuşturul - mış, ve kurşunun patlamaslle muhtelif yer -
muştur. lerinden Yaralanarak hastaneye kaldınlınıl-

* Vatman Nazım idaresindeki. M9 sayılı tır. 

Senenin en büyük TÜRKÇE SÔZLIJ ve ŞARKILI muazzam ve muhteşem şark filmi 

RAMON NOVARRO'nun temsili 
ŞEYH AHMED 

Şark musiki ve şarlnlftrile dolu mntemmel pheserini gOrmnştnr. BugO.n mutlaka bu filmi gidip görnnnz. 

Iİnemaıında 

Baş rolde 

HANS ALBERS 
macera lan, 
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·------~:.:.:.._ _______________________________ ~~--~~~~--~-:-----------------------------------------
. Izm~rde E~kaf. K1rkağaç -Gelen be yolunun yapılması Bugün Gaziantebin 

kurtuluş günüdür 
ıdaresı beledıye ıle • .. • 

birlikte çalışıyor 1 ç in e m 1 r v e rı 1 d 1 
İzmir (Husu· 

si) - Evkaf ida· 
resi, İzmirin imar 
işlerine geniş öl
çüde iştirake ka
rar vermiştir. Me
zarlıkb~ mevki
inde büyük bir 
hfille bir gazino 
meydana getiril
miş ve kiraya ve
rilmi.ştir. İzmir 
b e 1 e d i y e s i · 1zmir Evkcıf müdürü 
nin imar progra· Esad Screzli 
mına dahil bulunan işlerin bir kısmı· 
nı evkaf idaresinin meydana getirmesi 
mümkün görülmektedir. Bu mevzu ü
zerinde iki idare arasında temaslar baş· 
lamıştır. Kırkağ~ mekteblerbade okuyan tJavrular 
Evkafın irad getimıiyen müessesele· Kırkağaç (!lususi) - Çocuk Esirgeme 

ri satılmakta, yerine irad getiren ve Kurumu çok iyi çalışmaktadır. Kurum 
şehrin imarına yanyan müesseseler yu·· z ç.1cuğa sıcak rcmek vermektedir. Ay-

"" ks 1rn kt d" E kaf "d . . 600 ~ ~ e : ır. v ı a~es~~n .. .. rıca 63 Çocuk da tepeden tırnağa giydi -
h!..rı lıra sarfile meydana ~etır~ıgı tut~n rilmiştir. Kazgnın zenginleri, tüccarları 
deposu, senevi 32.000 lıra kira getır- kuruma yardım. etmektedirler. Kurumun 

Gazia.nteb müdafaa sahnelerinden. biri: Magar ~ di.i§m4sılcı mil.fademe. mektedir.. . . . . faaliyetin~e hel<:>diye reisi ile kurum bq-
Tarihi resim Evkaf ıdaresıne aıd olup ırad getir- kan vekili n:ifus memuru Abdürrahimin 

Bugün Gaziantebin kurtuluş günü- miş, acı zerdali çekirdekleri Yenmiş, miyen ve tarihi kıymeti hai~ olmıyan büyi~k hizmetleri görülmektedir. 
ilür. Gazianteb bundan on yedi sene ev- halkta tesenunüm alaimleri görülmüş, bazı medreseler, harab camıler satışa Halkevi mcc:;:ıisi de takdirıe kayde p -
vel müstevli ordu ile tek ~ına on bir gene teslim olurunamıştır. ç~karı~ .. Alsancakta ~tın al~n.an yandır. Evin Çl)lışkan gençleri ile mual _ 
a.y mütemadiyen çarpışmış, dünyaya Geçen sene Büyük Şef bir nutkun- bır ars.a uz~de ~ern hır camı m- lim bay: ._.e h~yanlar elbirliği etmiş va _ 
kahramanlığını göstenniştir. Düşman· da: şa edılecektır. Plam hazırlanmıştır. ziyette çalışm::ıktadırlar. En son olarak 
lar bile ona bu kahramanlığı dolayısile c- Türküm diyen her şehir, her ka- Birgi nahiyesindeki mu cami, bu ese- Türk birliği mektebinde Himmetin oğlu 
cTürk Verdünü• adını vermişlerdir. saba ve en küçük Türk_ kö!ü, Gazian- r~ kı~etile ;111ütenasib bir şekil~e -~- piyesini te..-nsil etmişlerdir. Kırkağ~ 

Antebliler düşrnanlan ile bu on bir teblileri kahramanlık mısalı olarak ala- mır edılecektır. Evkaf umum mudur- kadınlar ilk dı;.>fa olarak bu piyeste sahne-
ay içinde birçok ünlü sokak muharebe- bilirler.> buyurm~lardı. lüğü mimarlarından biri İmıire gelerek ye çıkmış bulıınmaktadır!ar. 
teri yapmıştır. Kuvvetli himayeler al- Gazi.antebin kurtuluşu münasebetile Ulu camide yapılacak tamiratın keşfini Temsi! e~n:l!'mda Halkevi temsil kolu 
ıtında sevkedilen düşman kıtaatı şehre şehrimizdeki Antebliler de Halkevinde yapmıştır. Evkaf müdürü Esad Serez1i rnerıfaatine b:!' müzayede yapılmış, fakat 
t>ir kanş bile sokulmamış, tankları san- bir merasim tertib etmişlerdir. Bugün İzmir evkafımn inkişafı için çok fay- müzayedeye ('ıkarılan kıymetli hediye • 
ki yurn..-uklarla parçalanarak püskür· Ankara radycısu saat 18.30 dan 19.30 a dalı mesat sarfetrnektedir. Manisa ev- nin ne olduğ'U kimseye fÖylenmemiştir. Kaymakam Saleihaddi'I\ Kıpçak Halk"' 
tülmüştür. Harb esnasında şehirde ne kadar bu mevzua dair neşriyatta bulu- kaf idaresi de Manisada iki yeni bina Yarıfan arttırma sonunda bu hediye kay- gfflçleri ara.nnda 
cebhane, ne tahkimat, ne de başka harb nacaktır. yaptırmaktadır. makam Salahaddin Kıpçağın üzerinde yetleri görülC'ceğinden şüphe e<Blme • 
vasıtası mevcud değildi. Düşmanın at- kalmış ve o zaman Atatürkün güzel bir mektedir. 
tığı yetmiş bin top mermisine karşı fe- yenice köyünde modern bir köy büstü olduğu a!:laşılmış, alkışlar arasın-
&kar halk imalathane kurarak iptidai da kaymakal'T'3 "erilmiştir. Himmetin oğ-
fekilde barut ve fişek dökerek cebha- konag" 1 yaptırılıyor ıu piyesi yakı'1.fa Gelenbe nahiyesinde de 
ııe yapmağa uğraşmışlardır. Erzak bit· temsil edilecel-tir. 

M--·- f··-·-;-- - Halkevinin rpor kolu da çalışmakta • 
3 raşta eCJ dır. Yakında 1'u kolun da müsmir faali-

Kırkağaç - Gclenbe yolunun yapılmua 
için Man:sa ,·alisi l;utfi Kırdarın emrile 
n:ıfia başmühendisi tarafından bir keşif 
yapılmaktadır. Yolun inşası için hazırlılıD
Iara başlanılrnıştır. 

bir kaza Kaşda bir'-~--d-;-;------A--r-~_..,b.........,kirde taltif 
Maraş (Hususi) - Ziraat menuru 

Rüşdünün oğlu on üç yaşlarındaki Ay· karısını öldürdü edilen memurlar 
han eve döndüğü zaman annesinin ve 
babasının dışarıya çılonış olduklarını 

görmüştür. Evde hizmetciden başka 
kimsenin bulunmayışından istüade e
i:len çocuk, babasının tüfeğini alarak oy
namağa başlamıştır. Bu sırada tüfek a
teş alınış, namludan çıkan kurşun, ma· 
sanın üstünde uyumakta olan Maraşın 
Başdervişler köyünden on ya~1anndaki 
hizmetci Cennete isabet etmış, derhal 
tilümüne sebebiyet vermiştir. 

Bir delikanh arkadaşım yaraladı 
1 Dursunbcyin Kireç köyünde delikan-
1 tııarın toplanıp eğlenti yaptık.lan sıra 
oyunu oynamak yüzünden bu köyden 

' 1ıziz oğlu Hüseyinle, Ali oğlu Osman 
arasında kavga çıkmış, bu kavgada Hü-

• seyin, Osmanı bıçakla ağır ve tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

Y en.ice köyünde yapıla" köy konağı 

Kaşa yarım saat uzaklıkta bulunan 
Yeniköyde bir cinayet ~lenmiştir. ; 

Eskidenberi kansı ile geçinemiyen 
Mehmed kansını ölümle tehdid eyle -
miştir. 

Bir gün köyün ıssız bir yerindeki 
kulübesinde tek başına yatan Mehme • 
din karısı, bir gece yatağında buluna -
mamış ve günlerce arandığı halde aki
beti tesbit edilememişti. 

Nihayet geçenlerde kulübenin uza -
ğında bulunan sulu kuyulardan birisi· 

w 

· nin içinde bir cesed bulunmuş ve bu -
nun kaybolan Mehmedin karısına aid 

İnegöl (Husu· çalışan köylülere • de bizzat nPzarct olduğu anlaşılmıştır. Huswt muhasebe ÇcıVUf Ali 
Vrcıl si) - İnegölün etmiştir. Yakında bitirilecek olan Müsbet ip uçlan elde edilip katil ol· memuru Mustafa 

:Yenice köyünde bu binaya şimdiye kadar 2262 lira gibi duğu anlaşılan Mehmed, yakalanıp Arabkir (Hususi) _ Nazımiye kaJ'" 
çok az bir para sarfedi~ir. Köy o- adliyeye verilmiştir. ;makamı, Hami Arıkan kazamız ka~ 

güzel bir köy ko-, kulunun bahçesi de duvar1arla çevril· Makt~l .. ka~ırun ba~ı~da iki bıçak kamlığına tayin edilmiş, gelmiş, vant. 
Çağış nahiyesinde yangm pağı yapılmakta· m~ ve Yenice köyü ile umumi şose a- yarası gorulmuş ve k~tılı~, karısını bı- sine başlamıştır. Kazamız husust ıma-

Çağış nahiyesinin Orhaniye köyünde dır. Köy konağı- rasındaki yol da güzel bir şekilde tan- çakladıktan sonra bogdugu anlaşılmış· hasebe memuru Mustafa Karahanla 

,tbrahiın oğlu İdrisin evinde bir yan- nın plaru Muhtar zim edilmiştir. Yenice muhtarı Mustafa ~----- karakol komutanı Çavuş Ali Ural Ma-
gın çıkmış ve ev tamamen yanmıştır. Mustafa Yılmaz Mmtafa Yılmaz Yılmaz köyün güzelleşmesi için çok latya vilayeti tarafından birer takdfl'-
Evde bulunan eşyaların bir kısmı kur-

tarafından yapılmış ve inşaatta çalışmaktadır. name ile taltif edilmişlerdir. 
tan:!:~lmı:!ş~tır~·-=-=-===-=::ır:::ıı-======._,-====~=-::.r:::=:m:..~,....;.-=:----::::---=-=--:~:=-=-:-=ı--==--==-==-=--=-=-= 

Pazar Ola Hasen Bey Diyor ki: J İ LE1 
OYUKLU TRA~ 

--· ·- ~IÇAGI 
daha ser•dir 
daha sa~lamd1r 
daha keskindir 
daha dayanıklıdır TEKDÜGME 

sizin için dOşDnen 

bir Ayar otoımıtiijldir 

- Hasan Bey, birkaç gün
dür, gazetelerin spor sütunla
rını muntazamr.n takib edi· 
J'Oruın. 

- Muhtelif maçlarda bir
birlerine tokat, tekme atan. 

- Hakeme karşı gelen fu~ 
bulcularm hepsini birden ce-
zalandınyorlarmıJ. 

Hasan Bey - · Vur, kır, öl 
dür diyen seyircilere de ceza 
yok mu? 

PNILIPS 
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l _ H tdiseler Kartısında _ı 

VAPUR VE NAR 
H ani bir bilmece vardır: l -Bu parçalar buraya gelince ne ola-

. cak? diyorsunuz. Ben de bilmem, günün 
- Sokaktan aldım, hır tane, birinde nar almış, evime getirmiştim. Üç 

eve getirdim bin tane! yaşındaki çocuğum: 
Acaba nedir? diye kendinizi zahmete _ Soy! 

sokup düşünmeyin, ne olduğunu da söy- Demişti. Soymuştum, soyduktan ::onra: 
liyeceğim. Nar, yahud da Londradau sa- - İyi değil, eskisi gibi yap! 
tın alınan cBayrakll> vapuru. Dem~ti. Kırmızı kırnuzı nar taneler~ . 

- Nar, dedin anladık, fakat Bayraklı ne bakmıştım: 
vapuru da ne oluyor? - Şimdi iş güçleşti. dem.iştim, ben bu-

Diyeceksiniz... Bayraklı vapurunun nu eskisi gibi yapamam! 

macerasını anlatayım: Bu vapur Londra- * 
dan 18500 liraya satın alınmış, vapur Şimdi de şöyle bir şey ortaya atıyor-
memleketimize gelmek üzere yola çık- su uz: 

k ki - Nar tanelere ayrıldıktan sonra tek-mış. Fakat yolda zora gelmiş olaca · 
Fransız sahillerinde karaya oturmuş. rar birleştirilmez amma, gemi öyle mi? 

Evet şimdiye kadar gemi parç:ıla.yıp, 
Boyon şehrinde vapuru tamir etmiş- yeni baştan parçalan birleştirmediğim 

ler, fakat bu vapurun koca denizleri ge- için ihtimal yanılmış olabilirim. Fakat 
çip buraya gelemiyeceğini anlamışlar, madem ki siz beni böyle güç bir swıl 
bunun üzerine koskoca vapuru parça par- karşısında bıraktınız. Ben de size güç bir 
ça sökmüşler, sandıklara yerleştirmişler. sual sorayım. 

Şimdi buraya bir vapur yerine birçok Günün birinde mükellef bir apartıman 
sandık parçası geliyormuş. görseniz, parasını verip satın al!::ı:ınız, a-

Yani sokaktan aldığımız narın kabuğu- partımanı size satan da apartımanı yık
nu evde soyunca nasıl minimini parçalar tırsa.. taşını, toprağını, camını, ÇP.rçeve
halindc dağılıverirse vapur da aynen öy- ı sini size teslim etse kabul eder misiniz? 
le olmuş. ismet Hulmi 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz? ~ 
Tembellik yüzünden 

icad edilen Alet 
Biliyor musunuz 

ki meşhur kaşif 
Edison'a, ilk ke
şiflerinden birini 
tembellik ilham et
miştir. O zaman 
Edison genç bir 
telgraf memuru i
di. Amerikan te1-

grafhanelerinde bir usul vardır. Nöbetçi 

vucudun kazaya en çok maruz 
olan uzvu nedir? 

İn.sanlar kazaya 
uğradıkları zaman 
en ziyade vücud
lerinin hangi kı

sımlarından ceri
hadar olmaktadır
lar? Amerikan 
hastanelerinin u-
mumi istatistikle
rine göre bu gibi 
kazalarda ekseri-

memurun uyumadığı anlaşılmak üzere yetle insanlar elle-
her yarım saatte bir, nöbetçi müdüre, rinden yaralan-
telgrafla uyanık olduğunu bildirir. maktadırlar. Yal-

Edison uykuya pek düşkündü. Bu se- nız yüzde on nisbetinde başka noktala-

bebl k t Id ku t ı k . . k" 1 rından yara lanmak:tadırlar. İkinci dere-e ve on ro en r u ma ıçın u- .. 
cede tehlikeye maruz vucud aksamının, 

çük bir otomatik makine icad etti. O, u- ellerden sonra gözler ve daha sonra ayak-
yurken bu makine de her yarım saatte lar olduğu anlaşılmaktadır. 
bir nöbetçi müdüre icab eden işareti ve

riyor ve her şey, böylece yolwıda gitmiş 
oluyordu. 

* iki senede 63 defa evlenen kadın 
Dünyada evlen

ıne ve boşanma re
korunu kıran, ha-

len bir Çingene 
kadınıdır. Bu ka
dın Yugoslavyanın 

Zhunje kasabasın-
da cturmaktadır , 
ve iki sene zarfın
da tamam (63) de
fa ev!enmiş vf> boşanmıştır. 

Okuyucu tarıma 
Cevablarım .. 
cHayrabolu» da Bay «E. O. K.> ya: 
- Vardır ve öyle insanlara da dün~ 

yanın en iğrenç mahl(ıku denilir. 
Fakat bunu size ilk söyliyene neden 
kolunuzun bütün kuvvetile bir tokat 
vurmadınız? Neden bir ikincinin, bir 
üçüncünün tekrar etmelerine cesaret 

verdiniz? Aynanın karşısına geçtiği· 
niz zaman kendi kendinize ne yüzle 
bakıyorsunuz? İşte bir sürü sual ki 
cevablannı vermek size düşer. 

* İzmirde cGönül Acısına•: 
Eskiden bir başka imza altında 

yazmış olduğun mektubları ve onla
ra vermiş olduğum cevabları hatır
lamıyorum. Üzerlerinden çok zaman 
geçmiş olacak. Hntırlatırsan yeni va .. 
ziyet üzerinde düşünürlim. 

* cDüzce> den imzasız mektub yol-
hyan okuyucuma: 

.. 
KUltur faaliyetleri iç:n 

bir vahidi kıyası 
En son yapılan 

bir istatistiğe göre 
bazı memleketle
rin kültür faaliyet-~ 
leri aşağıdaki ra-
kamlarla ifade edi-
liyor: ~ ~ 

Almanya: ~ ~ 
63,000,000 nüft.s, 15,000 perakendeci ki
tab evi; Amerika: 126,000,000 nüfus, 6000 
perakendeci kitab evi;İngiltere: 43.000.000 
nüfus, 10,000 kitab evi; İtalya: 43,000,000 
nüfus, 3,000 kitab evi; Fransa: 62,000,000 
nüfus, 60,000 perakendeci kitab evi. 

il 

- Çok erken başlamışsınız, fena 
etmişsiniz. Fakat madem ki olan ol
muş, şimdi neticeye bakalım: Bence 
bu meselenin en iyi tarafı aşkın1Z1 

kalbinizde saklamış olmanızdır. Baş
langıcın erken oluşunun gayri tabii
liğini bu nokta örtüyor. Madem ki i
kinizin de vaziyeti müsaiddir, tered
düde mahal yok. Bir dostunuz vası
tasile kızın ağabeyine veya şahsan 
ha basına müracaat ediniz. 

* Kumkapıdan imzasız mek tub yol· 
lıyan okuyucuma: 

Size zahmet olacak, fakat bir da
ha yazınız, yazının daha okunaklı ol
masına dikkat ediniz. İçinden çıka-
madım. Mazur görün. 

* Şişlide Bayan Ba'ya: 

I' 

Emniyet Sandığına götürünüz, ı 
terhin edeceğinizi söyliyerek ne fiat 
vereceklerine bakınız. Verdikleri fi-

1 
atın asgari bir misli değerinde olaca-
ğı muhakkaktır. 

TEYZE 

SON POSTA Birincikiuıun 25 

1 K /A D O N j I İnsan kasabı Veidmann 
Nasıl giyinmelisiniz Katil hapishanede hatıralarını yazdı,1 

Her model, her insana 
yakışmaz, model seçerken 
buna çok dikkat etmelisiniz 

hayatını ve cinayetlerini anlatıyor 

I 

Kısa boylu şişmansanız: 

Baştan ayağa ayni renkte, bıçimleri 
sade elbiseler giyininz. Belinizi biraz yu
karıdan bağlayınız. Etekleriniz daima 
başkalarına nazaran bir parça daha uzun 
olsun. Uzunluğuna pli, kup yaptırm2yı 
unutmayınız. Sivri açık yakalan benim-
seyiniz. 

'trstü başka, altı başka renk elbiseler
den, (bluz etek gibi) çok açık renkler
den, sıkı bel ve bol kollardan kaçınınız. 

Erkek gıoı kemikli ve zayıf vücucUü 
iseniz korsajı büzgülü, bol, jabolu tama
mile kadına yaraşan elbiseler giyininiz. 
Belinizi çok sıkı bağlayınız. Bu,büstünü
ze yuvarlaklık verir. 

Fransada şimdiye kadar altı adam öl
dürdüğü meydana çıkan insan kasa.hı 
Weidmann valttile Landru'nun yattığı 
höcrede yatmaktadır. Katil orada hahra
lannı yazmıştır. Bunları Fransız g;ucte-
lerinden iktibas ediyoruz: · 
PAZARTESİ: Kendime ve neler yap

tığıma dair yazmayı kolay sanmıştım. j 
Şimdi anlıyorum ki, kendime dair yaz.. 
mak kadar güç bir şey olamazmı~ dün
yada ... 

Bu höcrede Landru ve diğer katillerin 
de yattığını söylediler. Duvardaki her çi
.,i ği, yerdeki her lekeyi daha şimdi::!en 

.anıyorum. Bun.lan hep katiller yıap

mışlar. 

Müdhiş bir yeis içinde duvadan tek
meliyerek, buraya benden sonra gele
ceklerin dehşetle, korku ile bakacakları 
bir işaret perçinledim. 

Bugünkü halimden kurtularak mazi
ye sığınmak için, nevmidane gayret edi
yorum. Höcre arkadaşlarım durmadan 
::~nuşurlarken, beynimde tokatlanan ses-
ten kurtulmaya çalışıyorum. 

Onlar hep istikbalden, bu h apishane 
duvarlarının ötesine aid şeylerden konu
şuyorlar, neden? Bu gibi konuşmaların 
beni cehennem azabına soktuğunu bilme
leri lazım .. . Benim için kaybolmuş bir 
dünyadan bahsediyorlar. 

SALI GECESİ: Sular kararınca sevini
yorum. O zaman yataklarımıza uzarunıya 
izin veriyorlar. Bazan gayet sakinane bir 
surette mes'ud olduğumu hissediyorum. 
O zaman Cennet gibi geliyor bana her 
yer. Sonra bu saadetim değişiyor ve şim
diye kadar hiçbir kimsenin gitmediği bir 
cehennem başlıyor. 

Işıklar sönünce o kızı görüyorum. O
nun boğuk feryadlarıru duyuyorum. Göz
lerimin önünde korku ile dolu gözlerinin 
oynaştığını görüyorum. KaTanlık olur 
olmaz, o Amerikalı kız gözümün önüne 
geliyor. 

Bazan, hafif hafif sitemler e-
derek benimle komışuyor. Neden yaptım 
bu işi? O p kadar iyi, o kadar güıeldi ki. 
Belki beni sevmesini de temin eder<l!m. 
Derken soğuk terlere batmış bir halde 
uyanıyorum. 

Ben hakikaten iyi kalbli bir adamdım. 
Bunları nasıl yaptım. Buna imkan var 

mı?. Deli miyim yoksa? .. 
PERŞEMBE: Bugün J ean de Kov en 

(Amerikalı artist) ile ne zaman tamştı
i'ın:u düşündüm. 

Param ve gidecek yerim yoktu. Cad
delerde başıboş dolaŞlyordum. Sonra 
Ambassador oteline girdim... Caz:lıC'll 
bir Am~rikalı kız bana bir şey sordu. Der
ken işi uzattık, konuşmaya daldık. 

hkönce beni bir Amerikalı sandı ka
dın. cHayır değilim> dedim. İşte böylece 
tanıştık. Evime geldi. Kadın çok cazibeli 
idi. Ona pek öyle tutulduğumu sanmı
yordum. Zaten ben kadınlardan o kadar 
hoşlanmam. Evvelce de hoşlandığımı 
?.annetmiyorum. Tarnamile normal oldu
ğum zamanlar garib huylarımdan biri de 
budur. Hikmetini asla anlamış değilim. 

Erkek elbisesini andıran tarzlardan sa
kınınız. Kravat, dik yaka, gömlek biçi
minde bluzlar, kare omuzlu tayyörler .. . 
Vesaire .. 

CUMARTESİ: Gitgide çocukluğumu 
arıyorum. Belki orada başkasma olduğu 
kadar kendime de sır olan şeylerin ce
vabını bulabilirim. Ailem iyi insanlardı . 
Frankiurt - aus Main'de küçük bir kasa
bada gayet namuskarane yaş1yorduk. Ço
cuk denecek yaşlarımda iken bHe çalmak 
için, mukavemeti imkansız bir arzu du
yardım. Bazan ne yapmak üzere olduğu
mu hatırlar, bundan çekinecek kuvveti 
bulurdum kendimde. 
Başka zamanlar ise, çalardım. Fakat 

Weidmann 

çaldığım para ve eşyayı kullanmazdıın 
Sadece cOnlar benim olsun! .. > derdim. 

18 yaşımda iken Ganadada yeni bir ha~ 
yat sürmeğe başladım. İlk evvela ideal 
bir surette mes'ud olduğum bir çiftlikt11 
çalıştım. Derken menhus tarafım gena 
uyandı, galib geldi. Küçük kabahatlar iş. 
Iedim ve hapse tıkıldım. Hapisten çıkın .. 
ca da işimden kovuldum. l 

Almanyaya dönüşümde tekrar hapse 
girdim. Sonralan yoldaşım olan Blan1', 
ve Million'la tanıştım. 1 

Fransaya gelince, gayet mağrur olmuş•ı 

tum. Zira her iki hududdaki muhafızla-. 
ra rağmen, otomobilimle lmduddan aş-j 
mıştım. Burada ]{endilerine hapiste yar• 
dım etmiş olduğum iki Franslzla temasa. 
geçtim. İlkö~celeri namus]~ ?."am~slu :J 
şarnak istedım. Sonra, butun ırade 
kaybettim, düzeni kaçıl'dım. Kafamda 
yalnız bir şey vardı: 1 

- Her ne suretle olursa olmn parır 

bulmak!.. 1 
PAZAR: Jean de Koven ile tanışt"°1 

tan sonra neler olduğunu tekrar yazıyol 
nım. 

Bir hadise ötekini kovaladı. Bana mü~ 
temadiyen: 1 

cNasıl yaptın?> diye soruyorlar. Bilmi"', 
yorum. Bilmek tc istemy:orum. 

Bana, Janine Kellcr'in ayakkabılarını 
neden çıkardın? diye soruyorlar. Acaba 
çıkarmış mıyım? .. Beliti de yapmışımdır: 

Başkalarının da ayakkabılarını ayakla• 
rından çıkardığımı söylüyorlar. Neden?., 
Neden beni rahat bırakmıyorlar. 

Evimde kadın saçları, çamaşırları bul-. 
muşlar. Bunları benim giyip giymediğimi 
öğrenmek istiyorlar. Belki de kullanmı• 
şımdır. 

Gittikçe hızını arttıraıı karanlık anti• 
sosyal hisleri anlatamam. İlk günleri Ver .. 
say ha.pisa~~inde rabattun Şimdi ise 
tamamile bitkinim.> - ······ ................... . ... ...................... ______ _ 

Dövertepede bir cinayet 
Sınıdırgınıın Dövertepe nahiyesin6 

bağlı İzzeddin köyünden Halil onb~ 
oğlu Süleymanla, Ahmed oğlu Tahir a-1 
rasında anlaşılamıyan bir meseleden 
kavga çıkmış, Süleyman Tahiri öldür
müştür. 

Suçlu Süleyman vak'adan biraz son· 
ra yakalanmıştır. 

Zevkine düşkün nöbetçi 1 lhi ahbab çavuşlar: ________ _. 

' ' ı. ( 1 1 ft l. --- l -(1. ı.- l 
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8 Sayfa 

Haftanın filmleri 
Bu hafta sinemalarımızda bir Türkçe· 

sözlü film daha seyredeceğiz 

cBüyük Aşk> filminde Clark Gcıble ile Myrna Loy 
Bu hafta Melek sineması Clark Gable ı ıamentoya veriyor. O'shea fırsattan isti -

ile Myrna Loy'un .Büyük Aşk> isminde fade, etmek ister ve parlamentoda ken -
çevirdikleri filmi göstermektedir. Mev - , disine mühim vazife verilmesi için Par -
zuu şudur: nel'in yardımını ister. 

Pamel İngiltere parlamentosunun E!n Parnel bu adamının vaktile kendisine 
kıymetli ve en nafiz hatiblerinden biridir. karşı işlemiş olduğu cürümleri gözönün
En mühim işi, !zI~da istiklfilidir. O'sh.~a de tutarak, talebini rddeder. 
ise çok muhtens hır adam olup Parnel ın O'shea intikam almak için kansının a
İzlanda hakkında y~kın bir z:rmanda ~a: leyhine boşanma davası açar ·ı:e sebe?b o
zan~cağı muvaffakiyetten hıssc te.mını larak Parnel'in münasebetlerini ileri sü-
için karısı Kate vasıtasile kendisile mü. B .1• p 1 . . k - b. d 

b 
. . 

1 
kt dır rer. u ı an arne ıçın ço agır ır ar • 

nase et temınıne ça ışma a . b d. s· . h ki k b 
P 1 K 

·ık ·· .. tu·kl . d ki e ır. ıyası ayattan çe lme mec u-arne ve ate ı goruş erı ıl - . . . .. 

kad b
. b. 

1 
. . . 1 d:i p ı•· nyetındedir. Bu acıya taham.mul eıie.nıez a ır ır ennı savmış er r. arne ı . _ _ 

k kisk 
1 

kd 1 Pl .ks ve muztanb oldugu kalb hastalıguıdan 
ço , . anan. mes e . aş an ıenı kendisinin yalnız sadık kalan Kate'nin 
Park ta ışlenmış olan cınayeUerden ken- k 11 ta k "l" 
di · · ' 1 t ~ ...... k . dikl . d o arı arasına a ra o ur. 

sını mes u uuua ıste er•n en, 
Parnel bu ithamların sahte vesikalara 
dayandığını isbat ediyor. 

Parnel, İzlanda için Home Rull kanu
nunun tatbikini istiyor ve teklifini par -

Kıskançlık: 

Robert Taylor ile Barbara Stanvyk'in 
çevirmiş oldukları bu film Saray sinema
sında gösterilmektedir. 

"Türk,, Sineması: J "/pek,, Sineması: 

Atina k~çakçıları Sezar Borjia 

Ham AUıers Atina kaçakçılannda Filmden bir aa.hne 
Kaptan Kollersberg hasta bulunan İki aydanberi Borjialar Medicis şato-

dostu mühendis Gruppiyi Pirede doktor sunu muhasara etmektedirler. Muhasara 
Negruziye götürmek arzusundadır. Fakat uzun sürmektedir. Borjialara mtınsub 
Pire limanında karantine olduğundan çetelerin başında gayet cesur bir rPıs bu
müşkülat baş göstermiştir. Gruppi ölü - lunmaktadır. Malatesta adında bulunan 
yor ve ölümü sırasında ııjşanlısı Roza bu reis çetelerin ruhunu teşkil ermek -
Frugası himayesine almasını kaptandan 'tedir. Nihayet şato zaptedilir. Şatoda bu
rica ediyor. Pire limanında kaptanı biri lunan küçük Jiovani de Medicis annesı
ziyaret ediyor ve ona karlı bir iş teklif nin yardımı ile kaçırılır. 
edjyor. 

Kaptan, bu vasıta ile tanıştığı Kalfa ile 
görüşür. Kalfa kendisine Gordobuk ge
misinin kaptanlığını teklif eder. 

Kollersberg, bir kahvede şarkı söyle -
mekte olan Roza Frugası bulur: Roza Vi
yanalıdır. Hayatını kazanmak için kah
velerde şarkı söylemeğe mecbur oiınuş
tur. 

Kaptan bir iş buldujJu takdirde ka -
bul edip etmiyeceğini sorar. Teklif ka -
bul edilir. Diğer taraftan Kalfa da rıza 
gösterir. Ertesi günü Kollersberg yeni 
gem~si olan Gordobuku kumandası altı

na alır. Gemiye yüklenen sandık?arm 

muhteviyatını tedkik bile etmemiştir. Eş
ya Afrikaya gönderilmek üzere silahtan 
ibarettir. 

Gemiye ayni zamanda bir takım yol
cular biner. Bunlar meyanında Roza ve 
Kalfa da bulunmaktadır. Silahları yükli
yen Kalfa az sonra tevkif edilir. Knptan 
Ko11crsberg ile Roza evlenirler." .. 

Aradan yirmi sene geçmiştir. Jiovani 
büyümüştür. İlk işi Medicis şatosunu al
malttır. Kafi mikdarda askere mahk bu-
lunmıyan Jiovani şatoyu muhasara altı -
na almıyor. Gizlice şatoya giriyor ve hal
kı birbirine katıyor, ihtilal çıkartıyor. 

Ve Borjialar şehirden kovuluyorlar. 
Bundan sonra Jiovani asker topluyor ve 
muntazam bir ordu meydana gctfriyor. 
Malatesta da ortaya çıkıyor ve Jiovaninin 
reis olmasını çekemiyor. Az sonra Jio -
vani, Floransa dükalığı meclisi huzuruna 
çağırılıyor. Jiovani halka ittihad et.meği 
tavs\ye ediyor. Delikanlı Malatcsta"nın. 

metresi güzel Laura'yı seviyor. (Floran
sa) birbirine geçiyor. 

Bu sırada Jiovani kurnazlıkla hapse 
atılıyorsa da az sonra kaçıyor. François 
Darjantier'in ordusuna yazılıyor. Onun
la birlikte harbe iştirak ediyor. Mnskeli 
baloda Malatesta öldürülüyor. İş bu su
retle hitam buluyor. 
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1 ACEM i LE R 
2 -Acemi Şair 

Kafasında iki şey 
vardır ·vezin ve· ka -• 
fiye.. Veznin ekme-
cri kafiyenfrı katığı 
ö ' 

ve ikisinin bir 1eşme-
sinden basıl olan şii
rin de gazel olaca : 
ğına kanidir. Şiiri 

valnız kendisi için 
değil, başkaları için 
de bir gıdadır. Fa -
kat başkaları onun 
gibi düşünemezler ki· 
bunu bilebilsinler. 

Ona: 

- Monşer! 

Derseniz .. 
verir: 

- Şer. 

cevab 

- Monşerin ceva-
bı o mu? 

-

Hayır, kafiyesi. 
Kollarınızdan yakalar: 
- Sana bir şiir o1myayım .. 
Der .. 
-Oku! 
Derseniz, vay halinize .. 

- Okuma dinliyemem! 
Derseniz gene vay halinize! 

* Acemi şairin saçı uzun, yakası yağlıdır. 
Berber makasile, temiz yakadan nefret 
eder. Kravat bağlayışı hiç bir kimsenin 
kravat bağlaYJşına benzemez, ceketi ce -
ketten başka her şeye benzer. 

Acemi şair hassastır. Vücudü kemik -
ten, etten değil, histen yapılmıştır. His
sile görür, hissile düşünür, hissile yürür, 
hatta hissile dayak da yer .. 

Yazan: 

Acemi şair eski ve yeni şairlerin hep. 
sini tanır.. Abdülhak Hamidden bahse -
derken: 

- Hece vezninin üstadı idi, der, onun 
için kendisine şairi azam denildi. En gü
zel eserleri Leyla ile Mecnun ve Mes -
nevidir. 

Sorarlar: 
- Ya Makberini nasıl buldunuz? 

. - Asri mezarlıkta imiş, gidip göreme
diın. 

- Ya Tarık hakkındaki fikriniz? 
- Onun şiirle alakası yok, bir gazete 

sahibidir ve meb'ustur. 
Tevfik Fikreti de beğenir .. 

- On yedinci asırda yetişen en kuv
vetli Türk şairi odur, diye anlatır, Fu -
zuli ile ayni mektebden yetişmedir. Ru
baiyatı bütün dillere tercüme edilmiş -
tir. 

benziyen gözleri, la .. 
al rengi dudakları 

vardır. Vücudü Ve .. 
nüsün vücudündcn 
lıiçimli, teni billur .. 
dan parlaktır. Acemi 

şair bu siyah saçlı, 

kehribar gözlü, Iaal 
dudaklı, billur tenli, 
Venüs vücudlü gü .. 

.zeli hayalinde can .. 
landmr.. İşte o.. T~ 
kendisi gözlednin ö-. 
nündedir Elini uzat. 
sa tutacak, koklasa 
kokusunu du:ıacak, 
seslense sesini işitti. 

recektir .. Ne de giiııı 

zel giyinmiştir. Mi· 
nicik ayakJarındakl 
minnacık ayakkabıla• 
rı ne kadar zarifıoıı 

tir. İpek robu vücudüne ne kadar da ya• 
kışmıştır. Mantosu ve şapkası, velhasıl 
nesi varsa hepsi zarif, hepsi hoş, hepsi 
güzeldir. 

Acemi şair oturur. Kağıdı önüne ko • 
yar, sağ eline kalemi alır, sol elini şaka
ğına dayar, yazacaktır. 

- Yetiş perii ilhamım, yeti~! 
Merdivenlerde ayak sesi olur.. Kııı

pınm rezesi oynar .. 
- Perii ilhamım .. geliyor. İşte o, ta 

kendisi.. Biraz evvel tahayyül ettiğim kll• 
dm. 
Kapı açılır. 

- Ne o kuşuk Bay no ôldun .. Yntışıll~ 
dedin geldim. 

- Hay Allah belanı versin. 
- Ban na yapdım kuşuku bay. 

- Çık dışarı. 

Ara6 

- Hissile nasıl dayak yer? 
Diyeceksiniz. Söyliyeyim.. Bu bir -kaç 

defa başına gelmiştir. Mesela bir kahve
de herkesin arasında perii ilham.ile baş
başa otururken yanıbaşındaki masada 
patlıcan dolmasile, irmik helvasının lez
zetinden bahsedildiği zaman hemen söze 
kanşmış: His aleminde yaşıyanların 

böyle bayağı sözleı le rahatsız edilmeme
sini yanındaki masada oturanlara ihtar 
etmiş, ve bu yüzden bir temiz dayak ye
miştir. Bunu anlad1ğı zaman: 

Çağırılan perii ilhamın yerine 
- Rübabı Şikesteye ne dersiniz? dadı gelmiştir. 
- Bir İran şairidir. Kendisinin bazı 

- Kolum, budum kırıldı, kemiklerim 
sızladı! 

Demez, 

- Bütün hislerim bir anda rencide ol
du, der. 

Acemi şair, geceleri penceresinin ö -
nünde bağıra bağıra şiir okur .. Kornşu 
evdeki genç kızın, o şiir okurken başını 
pencereye dayayıp kendini dinlediğini 

sanır.. Coştukça coşar... Halbuki komşu 

evin kızı uykudadır .. Bu sesi işitince u -
yanmıştır. 

- Acaba yangın mı var? 

Der, kulak kabartır .. 
- Anlaşıldı, gene deli herif bağırıyor .. 

Yorganını başına çeker, tekrar uyur .. 
ve horlar. 

* Acemi şair tramvayda vatmanın ha -
tasını tashih eder: 

- Çanı; dadadadan diye değil.. dada
dandan, dadadandan.. diye çalmalısın .. 
Ancak o zaman aruza uyar. 

Vapurda arka kamaraya oturur. Eğer 

kamarada on üç kişi varsa canı sıkılır .. 
On bir, yahud da on dört kişi varsa se-

şiirlerini okudum. Çok yüksek, yalnız 

biraz fütürizme kaçmış. 
- Halukun defterini unuttunuz .. 
- Oğlunuz Haluka defter mi alacak -

tım. Söz verdiğim hiç aklıma gelmiyor. 
Şairler böyle dalgın olurlar. Yarın alır 
getiririm. 

- Nedimden bahsetmedin. 
- Nedim .. Henüz daha çok genç, şiir-

leri biraz acemice yazılmış, fakat isti -
dadı olduğu muhakkak; ilerliyecek. 

Garb ediplerini de bilir, garb ede
biyatına da vakıftır. 

Şekispirin, Fransa İhtilali kebiri dev -
rinde yetişmiş bir şair, Hügonun Alman 
edebiyatında yenilik yapmış bir dahi, 
Götenin Fransız realistlerinden en kuv
vetlisi olduğunu ikide bir anlatır. 

Acemi şair harblerin şiirle yapılma • 
sını ister! 

- Neden, der, karşı karşıya geçip bir
birlerine topla, tüfekle hücum ediyorlar; 
şiirle hücum etsinler .. Şiirde zayıf kalan 
diğerinin şiirinıitm güzelini yazaınıyan 
,mağhlb olmuş sayılsın! 

Hükumetin şairleri himaye ~tmesini 

ister: 
- Bizim gibi şairler için birer nşiyan 

yapılsın der .. Bahçemizde çamlar, çiçek

ler, güller olsun .. Bülbüller güllere kon
sunlar, kumrular çamların altında bir _ 
birlerile öpüşsünler, martiler uçuşsunlar, 

kotralar dolaşsınlar, kum sahraları göz 
alabildiğine uzansınlar, dalgalar kaya -
lan dövsünler .. 

vinir .. Sakın onun on üç rakamının uğur- - Bunlar nerede olacak? 
suzluğuna inandığını zannetmeyin. Sa - - Nerede olacak, şairler için yapıla • 
dece on üç heceli şiir olmaz, on bir he- cak işiyanda. 
celi, on dört heceli olurmuş da .. 

* Acemi şair, şiirlerini parasını vererek 
bastırır. Gene kendi şiirlerini parasını 

vererek kitabcılardan satın ahr~ Şuna 

buna hediye eder. Zaman geçer, kitab -
cıdan iadeleri ve satılanların paralarını 

ister. Şuna buna hediye etmek için ce -
binden parasını verip satın aldıklarından 
ı,.aka bir tek kitab satılmaID11tır. 

- Hepsi orada mı? 
- Tabii! Şairden şiir beklemek için 

bütün bunları temin etmek lazımdır. 
Şairlerin himayesi başka nasıl olabilir 
ki? 

* Acemi şair, yolda yürürken yere eği -
lir, uzunca bir tel siyah saç görür .. alır, 

düşünür, bu siyah saç teli siyah saçlı bir 
kadının bafından düşmüştür. Kim bilir 
o ne güzel bir kadındır. Siyah kehribara 

Şair gene düşünür 
- Yazayım, yazacağım .. 
Tekrar bir tel saça bakar. Kalemi teki

rar sağ eline alır. Sol elini tekrar şaka " 
ğına dayar, yazar: 

cGüneşin saçları gibiydi saçh 
Parmaklarile hesablar: 

- On bir hece! 
İkinci mısraı da yazar: 

cKamerin gözleri gibi,ydi 
İki mısraı birden okur: 

goztı> 

- Mükemmel, fakat güneşin saçı, ka • 
merin gözü olur mu? diyecekler .. varsııl 
desinler .. Şiir bu, edebiyat bu .. neye ol • 
masın! 

Üçüncü mısraı yazacaktır .. Saça kafiye 
arar: Aklına da hep münasebetsiz keli • 
meler gelir .. Bakraç, aç, kırbaç, hallaç, 
güllaç ... 

- Acaba nasıl yapsam? 
cAşkım oldu ona bir bakraç> 

- İyi değili 

cAşkımın pamuğunu attı hallaç> 

- Gene olmadı. 

cAşkıma vurdu o sanki biı' kırbaç> . 
- Bu iyi, ya dördüncü mısra. Bu se • 

fer de göze kafiye lazım. Öz, söz, old\lı 
oldu. 

cSöyle bana haydi sen şimdi bir sÖZ• • 

- Şiir, onun şiiri ne güzel, o ne güzel. 
o benim .. o benim perii ilhamım, o beniJD 
şiirim, o benim her şeyim. 

Saç telini alır. 

- Ne güzel! 
Evirir, çevirir! 

- Ne parlak. 
Koklar: 

- Ne güzel kokul 
Okşar: 

- Ne hoş! 
Öper: 

- Ne tatlı! 
Fakat düşünmez ki kendisine ılhaJ1l 

veren, güzellerin güzelini hayalinde ya
şattıran bu saç teli .. hakikatte saç tell 
değildir. Çünkü saç teli bu kadar kalın 
olmaz. Saç teli zannettiği şey sütçü be}~ \ 
girinin kuyruğundan kopmuş bir kıldır. 

ismet Hulıisi 
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Kızılayın tarihi 
Bilahare (Beyaz Rahibe) ismile narr.ına romanlar yazıl 
ve filmler çevıilen İngiliz Misinin Kırım harbindf 

hizmetleri Kızılay hesabın · - reklam olmuştu 

Ya.zan: Dr. Hafız Cemal 

Kızılay Kunımu menıublanna aid eski bir harb hatırası. (Ortada görülen Dr. 
Neşet ômerdir. En sağdaki de Dr. Ifafız Cemal Lokman Hekimdir) 

-1-

Bu satırları, dünyada bütün insanlara 
en hayırlı, en faydalı, en lüzumlu işleri 
gören bu mukaddes cemiyetin gerek eski 
devirlerde ve gerek feyizkir Cumhuriyet 

devrinde büyük semereler veren f ~rn liye
tini, yeni nesle bildirmek için yazıynrum. 

Umarım ki Türk gençleri, bundan böyle 
Kızılay için daha çok gayret sarfedecek
lerdir. 

* Eski harblerde esirler ve mecruhlar öl-
dürülürdü. Fakat zaman ilerledikçe cin
saniyeb duygusu daha fazla tekamül ettı. 
Bilhassa eski Türkler, ötedenberi harb 
esnasında esir veya yaralı düşenleri ceii 

bağlı> addederek her hususta imdadları
na koşarlardı. Daha sonralan Avrupada 
da bu şekilde yer yer, yaralı ve esirleri 

himaye eden cemiyetler kurulmağa baş
ladı. Bu fikir yayıldı. .Be:ıı z rahibe Mis Florerıre N ;ghfogaie'in 

resmi 
Nihayet geçen asrın ortalarına rlnğru, 

İsviçre cMenfaati Umumiye Cemiyeti> çen rTk Kızılay o za:uıan Dolmabahçe sa
bu fikri beynelın.ilel bir şekle sokmak rayında toplanarak kongreler akrletmiş, 
için dünya hayırseverlerini bir tn!)lantı- fakat sonra derin bir uykuya dalmıştı. 

ya davet etti. Birçok Mimlerin ve içtima- 1897 Osmanlı - Yunan harbinde ilanı 
iyatçıların hazır bulunduğu bu içtimada harbin top seslerile uyandı. Bir takım 
§U üç esas kabul edildi: faydalı işler gördü. Fakat gene uyudu ve 

l - Harbde yaralananlar ve onları te- bu ikinci uyku meşrutiyetin ilanına ka-
davi edenler cbitaraf> sayılacaklarrlır. dar devam etti. 

2 - Sıhhi heyetin bitaraflığını gfoter- Meşrutiyetten sonra Faik Paşa önayak 
mek için bir •alameti farika> tayin erii- olarak bu cemiyeti uyandırmağa cabala
lecektir. dı. Nihayet 1911 de sadrazam füıkkı Pa-

3 - Harb esnasında bu bayr.ıık nereve şanın riyasetinde Tokatlıyan otelinde bir 
asılırsa, o mahal bitaraf addediler.ı>k, ta- kongre toplanarak 30 kişiden mürekkeb 
arruzdan masun bulunacaktır. bir umumi merkez ve idare heyeti Sf'!çilrli. 

İsviçre büyük meclisince de kabıı1 etli- Böylece kat'i bir şekilde faaliyete ge-
len bu proje 1834 senesinde beynelmılel 1 çilmiş oldu. 
bir şekil aldı ve 1907 ye kadar bu muka- Ansızın zuhur eden Osmanlı - Italyan 
vel€ye 55 hükumet iştirak etti. harbi patladığı zaman, Kızılay altı aylık 

Osmanlı hükumeti, bu teşekküle 1835 bir çocuktu. Trablusgarb istila erfüdi. 
senesinde iştirak etmiştir. Türk askerleri iç taraflara çekildiler. Bir 

Bununla beraber memlekette 2R se>ne çok yaralananlar oluyordu. Hast~hk ta 
hiçbir hareket vücud bulmadı ve ancak çıkmıştı. Bunun üzerine operatör Kerim 
bundan 60 sene evvel, yani 1877 rle res- Seba tinin başkanlığında 6 hekim, l 5 has-

men bir Hilaliahmer Cemiyeti teşekktil tabakıcıdan mürekkeb ~Hilaliahmcr im
etti. Yalnız bu cemiyet, İsviçre bayrağı- dad heyeti> namında bir teşekkül, Mar

nın aksi, yani beyaz zemin üzerinde kır- silya - Tunus yoJile Trablusa gönn".!rildi. 

mızı saHb şeklindeki remzi kırmızı bir ay Bu sırada kolera da zuhur ettiğinden bır 
§eklinde tadil ederek kabul etti ve bunu heyet daha izam olundu. Yalnız bu he

bütün dünya devletleri nezdindı> tescıl yeti götüren vapur İtalyanların eline esir 
ettirdi. düşmüştü. Doktorlar, zabit olmadıklarını 

isbat etmek için İtalyan ve Fransız mü
tehassıslar önünde doktorluk imtihanı 

vermeğe mecbur edilmişler, ancak vazı

yet tahakkuk ettikten sonra yollarına de

vam edebilmişlerdi. 

Trablus harbi bitmeden Balkan harbi 

patladı. Böylelikle Kızılaya yenidrn bü-

SON POSTA 

Bugünkü Türkiyede hayat 1 
4 - Sahne ı 
san'atkarı 

1 Bedia Ferdinin bu haline bakınca, insan gayri 
- ihtiyari: 

-- Acaba , diyor, sevimli san'atkar, san'atkAr zevci-
n sözlerini de bu derece zevkle ve dikkatle dinler 

mi? 

2 Her sabah, kendisine konser dinleten zevcinin işine gidişin· 
- den sonra yalnız kalan Bayan Bediayı eğlendiren meşgale

lerden birisi de örgüdür. Bu canlı fabrikanın en güzel mahsullerine 
Bedia Muvahhidin, Galatasaray lisesinin onuncu sıfında okuyan 
oğlu Sina konar. 

3 Bedia Ferdi, boş zamanlarından 
• bir kısmını, radyoya tercih et

tiği gramofonunun başında geçirmek
tedir. Kendisine sorarsanız, radyo pa
raziti, insanın yüreğini kemiren kor
kunç bir mikrobdur. 

4- Değerli san'atklr, olrumaııın da 
zevkine varmış bahtiyarlardan- 5 Yakında, Bedia Fer<1inin kale

• minden çıJuııış yeni pi:ve~ier 

seyredeceğiz. Son aylarda, piyes ler
cüme etmek merakı, nüksetmiştir. 

dır. 

Buna hasrettiği vakit az cı,iüdb'. 

6 - Bedia Ferdi, bütün bu meşgaleler arasında, 
mutfağını sık sık teftişten geçirmek fırsatını 

da bulur. 

7 • Sofrada en neı'eli olduğu günler, yemekleri elile pişirmek 
fırsatını bulabildij ~erdiı Sevimli san'atkir, işinden 

dönen zevcine"" hTd""'fiı • ln•ett eRrini bol bol ikram ederken: 
- Sakın pot ım._.,. .... •· a 4eı •enk!d · önlemek için, yemekle-

rin kendisi tarafından pJ§lrildifini illn eder. 

8 Nihayet Bediayı işinin başında, yani Şehir Tiy;ıtrosn 
• sahnesinde görüyorsunuz... Bir piyealerdekı sahte 

zevçlerinin yanındaki san'atkar Bedia ya ... 
9 Bir de evinde, hakiki zevcinin yanındaki Bedi~.ya. ba

• kın. Bu iki manzara aize Bedianın sahnede de, hayat.-

taki kadar tabli görünebilecek kadar kıymetli bir san·atkir 
1 ~ib eden: Naci Sadullah Fotograflan cılan: Cemal 1 

olduğunu isbat edecektir. 

Bu arada 1854 senesinde vukua gelen 
Kınm muharebesi esnasında aslen İngılız 
olan Mis Florence Nighingale isminde 

genç ve güzel bir hastabakıcı mPm)eke
timize gelmiş, Kırım harbinde yaraıanan 
Türk ve ecnebi askerlere Selimiye kısla

sında canla başla hizmet etmişti. Ru yı.i7.
den büyük bir şöhret kazanan ve ismi 

·her yerde hürmetle anılan bu İngiliz kızı 
yük vazifeler terettüb etti. İstanbulda veya hastalanan askerler tedavi ediliyor- üzerinde Dr. Süleyman Numanın riyase- lere göndererek yerleşmelerini, sefalet 

Londraya döndüğü zaman büyük mera

simle karşılanmıştı. Hatta onun için «Be
yaz Rahibe> isimli romanlar yazılmış, son 
zamanlarda da filmler çevrilmiştir. Bu 
filmlerden biri bu sene başında ~ehrimiz 

sinemalarından birinde gösterilmiştir. 
İşte bu İngiliz Misinin hareketi Kızılay 
için büyük bir reklam olmuştu. 

Abdülhamid.in iradesile ve Dr: Abdul
lah, Dr. Kırımlı Aziz, Marko Paşa gibi 
zatların teşebbüsi1e 1877 de faaliyete ge-

Dr. Besim Örnerin teşviki ile bir cHilali- lardı. tinde oraya bir heyet gönderdi. Ayni he- ve ölümden kurtulmalarını temin etti. 

ahmer Cemiyeti Hanımlar MerkE>zh te- 1330 senesinde ilk defa olarak Kızılayı yete dahil olan Dr. Tevfik Sağlam da bü- B~n, Balkan harbi patlar patlamaz, 

şekkül etti. Mahmud Muhtar Paşanın eşi halka tanıtmak için rozet usulü ihdas e- yük gayretler sarfetti ve böylelikle bü- derhal Kıbrıstaki mevkiimi terkctm·ş ve 

buraya reis oldu. Birçok kadınlar da ya- dildi ve Şeker Bayramının ilk gününde yük faciaların önü alınabildi. İstanbula koşarak Kızılaydan ":l7.İte is

zılarak burasını bir imalathane baline halka dağıtıldı. Bundan böyle Şeker Bay- Bundan başka harbi müteakip İstan- temiştim. Muhacirler üstüne seyy~r dok

koydular. Toplanan iane, imal edilen ramlannın ilk günü Kızılay rozet günü bula 600,000 muhacir sığınmıştı. Şehre- tor tayin ettiler. Bir araba kiralı) or ve 

sargılar muntazaman cebhelere gö-rıdni- olarak kabul edildi. maneti bunlara bir ş~y yapamıyordu. İş- hergün sabahtan akşama kadar c~miler-
liyor, elden gelen hiçbir gayret esirgen- Harb bittikten sonra Ruscuk civarında te Kızılay himayekar elini bunların !ze- de. mescidkrde, hanlarda, izbekrrlc sil-
miyordu. binlerce esirimiz kalmıştı. Bun1ar tifüs rine de uzattı ve yüz binlerce vatandaşın rüncn hasta muhacirlerin imdar1ına ko-

Diğer taraftan Trakyada yer yer l.ıüyük gibi sari hastalıklar, açlık ve perişanlık iaşe ve ibatesini temin etti. Bunlara iş şuyor, Kızılayın hizmetine bir va~ı a oıu-
seyyar hastaneler kuruluyor,. yaralall&n yüzünien kırılıyorlardı. Kızılay btmun buldu. Memleketin içinde muhtelıf yer- yordum. Dr. Ilafız C:PmaL 
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Fincanlara taksim etti. 
- Hele hele için, dedi. Bu ~ haı'lnde bir çay &nrü

aüıde i~emipinf zdir. 

olunDUf. 

l __ ı_erak_l_ı __ ve_Fa_ydal_ı __.I 
Açhğa en fazla hangi 

hayvan tahammül gösterir? 
Açlıla f!ll ziya .. 

de taheınrnlll ? 
teren haJY8D de • 
vedir derler. J'a -
kat bu dolw de• 
ğildir. Hani şu pil 
kokulu tabtaku -
rulan var ya.. Onlar bu hususta develer
den daha ileri gelirler. Bir tahtakurusu 
bir sene hiç bir gıda almadan yasıvabilir. 

- Bir p clOltlannı ewlne da.et etti. )[endi elile çayı 
demledi, bekletti ve nihayet.. 

Bay Akçar bllyfik bir matazanm .. 
hibiydi. :Mağazumda bir çok memur
lar, tezgihtarlar çalıprlardı. Malazada 
çok ff olurdu. Yahıız bir g(lnlük 1a -
tıf1an bir kaç bin lira tutardı. Bay Ak
çann bir de kasadan vardı. Kasadar 
emniyetli idi. Bir kaç günlük aatıpn 
par.mu kasamda saklardı. Fakat na
sılsa eOniln birinde bu emniyetli a • 

Dedi. ZIJd bsadarm ff zamanında 
giydili ceket orada idi. CekeU köpeğe 
koklattılar, k6pek kokuyu alır almaz 
.koşmıya bqladı, polia hafiyesi de pe
şine düştü. Köpek o kadar kopıyordu 
ki hafiye ikide bir; köpeje: 

- Yavatı yavq! 
Diye balmmya mecbur kalıyordu. 
Köpek kop kop ku11anıJ.mıı elbi • 

Havlayıp düWndan clıpn fırladı. 

Tabii polis hafiyesi de peşini bırak -
mıyordu. Kapet bir çok sokaklara da
lıp çıktı. Niha7et bir evin önündt dur
du. Polis hafiJeSi kapıyı çaldL Kapı a
çıldı. köpekle beraber içeri girdiler. Bir 
odaya çıktılar. Kaı>et odada yemek yi
yen bir erkelin yanına gidip durdu; 
polis hafiyesi; adamm ll!'tına dolam -
du: 

- Benimle beraber karakola gidecek 

VENİ 
Şu arkadlfllllZlD 

:raptıjına bakın, mü
rekkeble deftere ya -
zı yazarken kolu hok 

kaya çarpllllf, hok • 
b devrtlmif, mü -
rekbb masaya, def .. 

terin tlzerine dökül· 

müı ve derhal resmi .. 

ni yapmış .. Fakat res

samın iti çok olduğu 
için resmi boyamıya 

vakit bulamamış. 

Şimdi siz, bu resmi 

gazeteden kesin, uy • 
gun gelecek renkler
le güzelce boyayın, 

llODl'a bize g&ıderin. 

Bir kifiye büyük bir 
fotograf albümtı. bir 

Dostları birer JWlum tattılar ve kahkahayla ıüldüler. klfiye bir çay finca

dam JDaluadaki Jr••da bulunan OD 

bin Ura ile beraber ortadan kayboldu. 
Bay Akçar derhal bU polis bafiye.a 
buldu, ona ifl anlattı. Polis ha • 
flyesl: 

- Eler kuadarmıza ald bir ,ey bu
rada kaldıysa verin, köpeltme kolda -
tayım. Ketpellm onun toıru.unu abn
ca nerede ı.e onu bulur . 

.ıer 1atan bir ealddnlıı dükkAnıu gir
eli. Polis hafiyesi de: 

- Hah ifte buldum. 
Diyerek aevindi, fakat köpek eski -

cinin dükkinındaki eski elbiaelerdea 
bir çojwıu kokladıktan sonra Adeta: 

- Burada yok! 
Demek ister gibL 
- Hav hav! 

mniz. 
Adam, itaat etti, blrlikt.e 1rarakola 

ptUler. Majaza sahibi çalın1dl. MaJa
za sahibi, adamı görür g&mez: 

- Bu benim ka1adanm delil! 
Dedi, sorgu sualden sonra if anla -

pJdı. Ve adama aztır dilediler- Polia 
hafiyesinin yakaladıjı adam, eül b
•dann lrallanılmlf elbllelint •ttıla 
dükkindan elblaeyt 18tm ahD'f w ~ 
tma lf.JIDiftl 

Kendisine çok lftverıen Bay Necati çayı pifirlrken çay- nı, diler yüz kifiye de ayn ayn kıymetli hed!Jeler vereceğiz. Bilmeeeye cenb 
danhfa çı.ıy koymalı unutmnflu. lli1afJrlerine ikram ettill verme müddeti on bet 8'lndilr. Bilmeceyi bize pcterdilini& arfJann tıı.er!M 
adi!ee 11cak IU iclL 1 •Mtede ~ artb1. JaWQI -.tmaJllml 
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25 .Birindkinun SON P0'8~A 

faciasından ölümle 100 saatlllı bir mücadelegi (Hisar) vapuru 
mütealııb lıurtulan Çok •• • bir sahne Temel "Son Posta,, ya macerasını anlatıyor muessır 

"Adaya beş kişi çıktık, 
dördü kollarımda öldü,, 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 
süren feci bir maceraya kahraman ol
mu~tur. 

Dün, Ortaköyde, anasına, babasına, ve 
karde§ine, Temelin sağ olduğu müjdesi
ni yetiştirmek üzere evlerini ararken 
hem bunlan düşünüyor, hem bu müjöeyi 
vermenin güçlüğünden ürküyordum. 

(BQftartıfı 1 inci sayfada) J 
Batan motör ve mav.aalann mürette

batı kurtarılmıştır. Bu kazalardan başka 
henüz haber verilmemiş birçok ka7.alar 
olduğu tahınin edi1!11ektedir. 

Ortaköyü, hemen baştanbaşs. birkaç 
defa dolaşbktan sonra, öğrenebilıiinı ki, 
Temelin babası İsmail, Taşmerdivende, 
Çevirmeci sokağında, Mehmet Paşanın 

Nazım vapuru geldi 
Köstenceye giderken fırtınaya tululan 

Kalkavan oğullarına aid Nazım vapurun
dan üç gündenberi haber alınanııy<ır V<? 

akıbetinden endişe ediliyordu. Nnı>.ım va
puru, yoluna devam edememiş, ftrtmayı 
açıkta geçirdikten sonra dün limanımıza 
dönebilmiştir. Vapurun kaptanı, büyük 
tehlike atlaWdığını limana bi1dirmiştir. 

Hisar vapu.·u faciasın~an sağ 
kurtulan ikinci gemici 

Dün ~chir tabımızda, (Hisar) 1<azaze
delerinden birinin daha Merkeb adası 
döküntülerinden iri bir kayanın üstünde 
sağ bulunarak kurtarıldığını bildirmiş 

ve saat 16 da çıkardığımız ikinci tdb1m1z
da da, kurtarılan Rizeli Kalyoncu oğul
larından 1330 doğumlu İsmail oğlu Te-

16 numaralı harab konağında, zevcesi ve 
diğer küçük oğlu ile, bir tek odacık işgal 
etmektedir ve kendisi de, Denizyolları
nın 18 numaralı mavnasında çalışmak

tadır. 
Bu odaya girdiğim zaman, yükientlı

ğim vazifenin ağırlığı bir an içinde bir 
kaç misline çıktı: 

Zira saç sobanın başında oturan ada-
Faci4 mahallinin cıvarına bir bakıf mm, sabit bakışlı gözlerinde, şuur bile 

ren Hisar vnpuru faciası tahkikatı ve dedi- tadan geçerlerken korkularından ıstanoz çı- tükenmiş gibi idi ve pencere önündeki 
kodusu devam etmektedir. Tahlisiye Umum knnrlardı. Karaburun, bir derddir.> yer minderinde, devasız bir yürek sancı-
Müdürü Necmcddln yanında Hlsar vapuru sa Boğulanlann ailelerine ikramiye sile hıçkıra hıçkıra kıvranan ananın yü-
lıiblerlnden Kalkavan o~lu İbrahim olduğu verihnesi meselesi zünde, kan denilen yaşatıcı ni.Jnetin il-
halde motörle dün Anadolu Kavağına git - Faclnda 23 kişi boğuldu. Bunların aUele- len bile sezilmiyordu. Onlara JiJimin u-
mlştlr. rl vardır. Kendilerine ikramiye veya tazmi - cunda düğümlenen müjdeyi nasıl vere-

Umum Müdür, Kavakda tahllslye amba - nat verllip verllınıyeceğl gunün meselesi ol-
rındakl telefonla lrva ile görüşmüş, malQmat muştur. Mevzuatta böyle kazalarda ikramı- bilirdim? O müdhiş ıztırabla, verPceğim 
almış ve akşam İstanbula dönmüştür. ye verillr meselesi yoktur. müjdenin doğuracağı eşsiz sevinç arasın-

Tahllslye umum Müdürü Necmeddln ken Dijter taraftan tayfalar da sigortalı değil- daki büyük mesafeyi bir an içinde aşı-
d1sile görüşen bir muharrlrlmlze: dlrler. Bu vaziyet karşlSlnda ölenlerin alle - vermek, zaten sarsılmış bir insan hüııye

lerıne tazminat verlllp verUmlyeceği hukuki sinin katlanabilecegvi bir ruh yorgunıuğu-
- Yeni hiç bir şey yok. Sizin gazeteniz her bir mevzu teşkil etmektedir. · 

melin, insana hayret ve!'en macerasını şeyl daha evvel ve çok doğru haber alıyor. Dünkü hava na hiç benzemiyordu. 
kendi ağzından yazmıştık. Benim gördüklerim de Son Postada okuduk- Dün İstanbulda bava kısmen buluUu geç- İkisi de bana yadırgayarak baktılar. 

Temeli, İrva tahlisiye mcmurJan dün lanmın aynldlr• demiştir. mlştır. Rüzgfı.r §lmıı.ll garbiden saniyede 5_6 Bilmiyorum nasıl oldu. Şuurumun haki-
sabah saat sekizde görmüşler, fakat de- Mütehassıslar ne diyorlar? metre hızla esmiştir. Akşam üzeri kar serp - miyetini bile yıkacak kadar büyük bir 
nızin şiddetinden ve mevkiin tehlikeli Knzanın Hisar vapurunun ahşap ve yolu- ınlştlr. En az hararet sırınn altında 8, en çok cesaretle: 
olmasından dolayı yanma yakia.şarmya- nun da az olması dolayıslle vukua geldiği 3•4 santıgrad idi. - Size, dedim, müjde vermiye gP1c1im! 

Hava: Memleketimizin cenub ve Ege nıın-
rak Roket atmışlar ve böylece kaznz€de- hakkındaki münakaşalar devam etmekte - taka.larında az bulutlu, diğer mıntak.alarda İsmailin gözleri, külleri üflenmiş bır 
yi kurtarmışlardır. Derhal isflısyonda te- dir. Dün gorüştüğümüz bir çok değerli kap - fazla bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiştir. ateş gibi parladı: 
davi altına alınan Temel, beş altı saat tanlar, ahşap veya eski, sür'ati az gemilerin Trabzon, Diyarbakır, Kocaeli, Eskişehir, - Oğlumdan mı? 
istirahat ettikten ve kendisine biraz gc- biraz §lddeUi deniz karşısında mukavemet c KayserJ, Sivas, Malatya ve Çorluda kar yağ - Bana her neticeyi göze aldıran o cesa-

demlyerek her an tehlikeye maruz bulun - tır 
lebildiktcn sonra macerasını Son PosU\ya mış · ret, bu sualin cevabını vermeme de kafi 

duklarını, bunların seferden çıkarılmaları İstanbul yolcuları l\luradhda kaldı gcldı"·. yarım yamalak, dün ikinci tabm11zda bil- 1 lilzım geldiğini söylemi§ erdir. Muradlı (Hususi) - Murndlıda şiddetli 
dirdiğimiz şekilde anlatmış, sonra yr.mi- Evet' Bu zat, ayni zamanda Hisar npuru kap- olr kış başladı. Karnyel fırtınasile başlıyıın - • · .. . . • . . 
den uykuya dalmıştı. tanının sahili taklb etmesinin hatalı oldu _ 1 kar tipisi her tarafı kapladı. Bu sebebden ı Hatta ŞU cumleyı de ılave e:iebıJdım: 

Nihayet dün akşam tahlisiye doktoru ğunu, denize açılması lazım geldiğini söyle - 'l'ek1rdağ - Murad.lı yolu kapandığından pos- - Temel kurtuldu ... Ve şu cır.da, helkı 
Bay Esadın gayreti neticesinde iyke ken- mekle beraber denizin şiddeti karşısında sür' I tn gelmediği gibi Istnnbuldan gelen kamyon- sizden, benden bile sıhhatte buluıınyor! 

d f h 11. t l H. fd t i lnr dıı Mumdlıda kaldılar. dısini toplıyan kazaze e acia ma a ın- n ı az o an ısar vapurunu are c men n Yaşlı denizci hiçbir şey söyJıyemedi. 

de bulunan muharririmize başından ge- gayet müşkül olduğunu da ilave etml !erdir. Şule ve Sadık.zade vapurları Zevcesine baktı. Beni, hiçbir tarafımı 
Şule ve Sadıkzııde vapurlarının 6.klbet -

!;en hadiseyi yenidert ve salım kıtfa ile uŞuıın buna l.._"\lsur bulmak lerl hakkında gece liman nöbetçi kaptanın _ görmeden bir daha süzdü. Kalbine kur-
anlatmıştır. doğru değildil">t dan mnlfımat sorduk. Nöbetçi kaptan, va - şun girmiş gibi, yüzü takallüs etti ve 

Temel gündüz, Eşek adasına ç1karken Muharrlrlmlz Türk gemi kurtarma şirke- purların Sinop limanına UUca etmeleri muh büsbütün sarardı. Sonra bir küid ağzile, 
perişan kafa ile kimseyi görmediğini söy- tı ileri gelenlerinden birlle de bu mesele hak temel olduğunu söylemiştir. kilid yuvası gibi birbiri içine gömülen 
lemişti. Halbuki şimdi blJ ifadesini değiş- kında görüşmüştür. Bu zat diyor ti.: Bir Yunan vapuru battı dişlerini, hissedilebilen bir zorlukla aça-
tinniş, ve büsbütün tüyler ürpertici ve •- Amerikalılar. harbı umumide 500 ah- Sinop 24 (A.A.) - İki gündenberi rak: 
feci bir manzara alan bu hadlseyi şöyle şab vapur yaptırmışlardı. Harbden sonra or- şiddetle devam eden fırtına hafifleme _ - Su! diyebildi ve sendeliyerek yı-
anlatmıştır: tadan kaldırdılar. Hisar vapurunun kazaya ye başlamıştır. Güneysu, İnal, Tan, Yıl- kıldı. 

- Bir kayalıktan ibaret olan adaya uğramasından şuna, buna kusur bulmak maz, Samsun, İz.mir, Türk vapurlarile Onun zafı, zevcesinin metanetini art-
denizle çarpışa çarpışa çıktım Serdümen munslfane hareket değildir. Zira bundan üç İngiliz bandıralı Ereğli ve blr Yunan tırmıştı. Yaşlı denizciyi oğlundan ~vvel 
Necati, yağcı Receb Ali, ateşçi İsmail ve buçuk sene evvel Rusların 12 bin tonluk bü- ~ilebi 1imanımızda hava beklemekte _ kendisine kavuşturabilmek için, elbirli-

d yük ve 6 senelik Harlto! lslmll ahşab vapuru ğil h ı· w t k. 
Mehıned kaptanı da gördüm. Bunlar a dı"rler. Buradaki gemilerın· aldıklan t•·•l e ayı ugraş ı da İrva - Karaburun civarında batmıştı. """ 
perişan bir vaziyette kayalıklara tırman- sizlere göre Sivastopol açıklarında y 0 _ Uzun iki saatin, iki ba!'dak suyun, yarı 
rnıya ve adaya ilticaya muvaffak olmuş- Bir gemici de muharrlrlmlze demiştir ki: vais isminde bir Yunan vapuru batmış- diriltebildiği ihtiyar babayla k'Jllltşabil-

d "d"l •- Kııradenizin bu kısmı, denizlerin en t mek imkanını bulunca vazifemi de hatır-
~;:;~tis1::!i~~~ ~~~:::: ::!1:riım~;~ tehlikeli yeridir. Eski Hırlsti~~l:_: b!, ~- -.-- ,,,.,, !adım. Bereket ki İsmail, oğlundan bah-

önünde can verdi. Ona bir şey yapamıyor, o e n ,. z B a n k k a n u n u n u n M e c ı ı· s t e setmek için, o şart içinde bana hayli Z')r 
yüreğimiz yanaraktan ölmesini seyr'?di- görünen sual "Sormak külfetine katlanma-
yorduk. ma ihtiyaç bırakmadı: 

tır! diyerek, diğer biçarelere yanıyordum. 
Daha sonra, kazadan yalnız bir kişınill 

sağ çıktığını duyup, kurtulanın Tdnd 
olmadığını öğrenince, dilim tutuldu: 1 

- Demek, dedimJ kaza gece koptuğS 

için, yavrum sahil selameti görem~ 
Çünkü o zifiri karanlık içinde. sahili h~ 
mıya imkan yoktu. Vakıi, o karanhktal 
bile sahili bulmanın çaresi vardır amma. 
Temel bunu nereden bilsin. 

Gayri ihtiyari bir sual sıkıştırdım: 
- O karanlıkta sahili bulmanın çaresi 

nedir? 
- Sahil, enginden daha karanlık görü

nür ... Fakat dedim ya? Bunu ancak, bL. 
ziın gibi ömürlerini oralarda geçirmi;;, ~ 
birkaç varta atlatmış olanlar bilirle1·1 •• 

Sonra o bana sormaya başlıyor: 
- Nasıl kurtulmuş? 

- Şimdi nerede? 
- Bu tarafa getirecekler mi, yc-ksa 

ben hemen gideyim mi? 
Ve başını iki yana sallıyarak i!Avc etli .. 

yor: 
- Hele bir sağ salim elime geçsin de, 

ben onu denize değil, dereye bırakırsaın 
ölüm çıksın. Zaten bu sefer, deni'Zin na 
uyur yılan olduğunu o da iyice anla~ 
tır ya! Hem denizde ne var sanki? Altı 
senedir, Dalga sayıp duruyor. Çalıştı ça .. 
baladı, serdümen oldu. Eline düşen para 
hfila ayda 25 lira ... 

Kundura boyasa, bu paraııın fazlastnt 
kazanır! 

Oğluna kavuşmak için yola çıkmak ü
zere sabırsızlanan babayı. bu hakkmdanı 
ve bu ihtiyacından dahu fazla mahru~ 
etmek istemedim. Ben veda niyet; le aya• 
ğa kalkınca, Bay İsmaH: 

- Sakın ha ... dedi, nereye gidiyor• 
sunuz? 

Sonra ceblerini karıştırdı. Aradığ~ 
bulamayınca, zevcesine döndü, ve par-. 
mağile köşede duran ufnk sandığı göste:'\ 
rerck sordu: 

- Nerede bunun anahtarı? 
Zevcesi: 
- Temelde! dedi. 
Bu cevabı alınca, gözlC'rile bir de etı a. 

fını kolaçan eden ihtiyar gemici, mangal 
kenarından kaptığı demir maşayı sandıı 
ğın kapağile teknesi arasına geçirdı v~ 
kilidi çatır çatır kırarak, kaptığı sarıdığt 
getirip önüme boşalttı. Bnktım: Önümdeı 
200 liraya yakın bir para dağcığı yfıkseı. 
mişti ve İsmail: 

- Lı'.'ıtfen, diyordu; bu fakirane hedi. 
yeyi kabul edin... Servetim olsa b• 
nıüjdenize dökerdim amma, varım yo-
ğum bu kadar •.• 

Ben, müjdemin mukabelesini, onun se-.. 
vindiğini görmekle fazlasile almış bulun. 
duğumu söyliyerek uzaklaşırken, hediye. 
sini hor gördüği.lmü sanarak kızaran ih· 
tiyar ve temiz denizci, mahcubiyet]P b lY• 
nunu bükmüş: 

- Ne yapayım? diyordu ... Bu nıüjde 
dünya malile ödenmez ki .. . 

Naci Sadullah 

Serdümen Necati de o gece öldü. Zaten .. • h 1. 'd - Siz, dedi, o İrva açıklarını bilmez- Mısırda Saray _Kabine 
çok zayıf düşen vücudü soğuğa .Je zah- m u z a k ere ~ 1 a r a ret 1 o u siniz ... inşallah öğrenmezsiniz de... 1 
mete tahammül edemedi. Böylece a<iaıfa l) · Ayni yerde, ben iki tlefa dalgalara gö- hfi/Bfl aldı, yÜrÜdÜ 
Mehmed kaptan, yağcı Receb AH ve ben müJdüm. Temel bu sefer gene ayni yerde (Baştarafı ı inci sayfada) 
yalnız kaldık. (Baştarafı 1 inci sayfada) kalltelerlnl dnha ziyade ihtiyaca uygun blr canını ikinci defa Azrailin pençcsincfon notası mahiyetini haiz telakki olun • 

d 1. · div ışın ı·yı· inkişaf edeceğine kanı değilim. vaziyete sokmak yolundayu. kurtarıyor. çu-nku·· bu, orada atla'tığı maktadır. Geminin enkazın an e :mıw gcç!r gı- Tekrar kürsuye gelen Ahmed İhsan de - • 
miz parçalarla kendimize b!r siper yap- Ziya Gevher Etili (Çanakkale), yeni u ki ikinci kazadır. Kahire 24 (A.A.) - Basvekil Nahas "teh mlş r : , 
tık ve donmamak için birbirimızc soku- kurulacak müessese için mu assıs ge- - veldlln ağzından sennayenln 125 mll - Geçen seferki kazadan sonra, onu de- paşa, hastalığından beri bugün ilk de _ 
larak ısınmağa çalıştık. tirilip getirıilmiyece~i, yetiştirmek ü- :;on liraya kadar çıkacağını işitmek bir bah- nizden kurtarmak, karaya çekmek iste- fa olarak evinden çıkmış ve Saraya gi· 

Sabahleyin, Mehmed kaptanın dilı tu- zere Avrupaya adam gönderilip gönde-ı tlyarlıktır. Deniz ~kı bir BaşveklllınJz var - dim. Fakat aylarca dolaştığım, uğraştı- derek başkatib Ali Mahir paşa lıe gö • 
B .1 . v . uştur dır. Kendisinin denize olan aşkile onun ya - ğ h ld b" . b 1 d .. .. .. 

tuldu. Zaten bir ayağı ca kırılmıştı. ir rı mıyecegını sorm ... · nında maddi işlerdeki vukunarı da çok bil _ ım a e, ır ış u ama ım. ruşmuştur. Nahas paşa bundan sonra 
müddet böyle yaşadı. Öğleden sonra ru- İktısad Vekilinin cevablan yüktür. onun için tahvUilt çıkarmak iyi bir Hem zaten, bızirn aileye, KaJyoncu o- Vefd partisi meb'us ve ayan azasının 
hunu Allaha teslim etti. İkindiye doğru Müteakiben kürsüye gelen İktısad Ve- lşdir. Halk bunun karlı bir iş oldu~unu bl - ğuHarı derler. Ceddimiz, Fatill devrin- bir içtimaına riyaset etmiştir. 
Receb Alinin de ağzından kan gelmeğe kili Şakir Kescbir hatiblcrin mütaleala- Ur ve alır. deııberi, denizlerde dolaşıyor. Kanımı.la Bildirildiğine göre, Saray bugünkü 
başladı. İkide birde dalıyordu, donma a- rına cevablar vermiştir. Vekil, Deniz isim baklanda bir teklif deniz suyu mu karışmıj nedir? Deryayı siyasi güçlüklerin halli hususunda ye ~ 
lfımetleri gösteriyordu. Ben onu müte- Banka 50 milyon lira bir sermaye tnhsis LAylhanın maddelerinin müzakeresine ge- görünce, balık gibi dalıyoruz. Yüzümüz ni bazı şartlar ileri sürmu··ş bulunmak-. !>lleceği sırada Sadri Maksud! ı Giresun) aöz 
madiyen uyandınyor, dürtüklüyor, hare- edildiğini müdellel bır surette rakamlar alarak Deniz Bank tabirine itiraz etmlf, de- orada gülüyor, orada ağlıyor. Falcat. hi- tadır. Vefd partisinin son içtimaı. bu 
ket ettirmeğe uğraşıyordum. Fakat bu zikrederek izah etmiş ve demiştir ki: mlştir ki: zim sülalede, denizde ölmüş tek u~ak .şartları kabul edilmez teHikki etmiştir. 
da para etmedi. Akşam ÜftÜ 0 d:ı öldü. cMüessese daha doğarken merhamete - Türk lisanı tebellür et.rniJ, vazıh gra - yoktur. T'\mel denizi bırakmayınca, hen Kahire 24 (A.A.) _ Vefd partisinin 

Geceyi böylece yalnız geçirdim Üs- şayan bir vaziyette imiş gibi arkadaşımı- mer kaidelerine maliktir. Lisanımız dünya bunu düşünüyor, ve: parlamento grubu, dünkü ioplantısın -
tümde sadece bir don, bir gö'lllek ve eli- zm burada bir mikdar para istemeğe kal- !!:ı:aar:ıı~çı~ıe ~!~;1~:~1:1s~:n~. L~~:e; - Karadeniz, kendi ~ccukla!"ırıı yemez! da üç muhalif reye karşı ittifakla aldığı 
me geçirdiğim bir ceket vardı. Donma- kışmasını yerinde bulmuyorum.> Bank şeklinde olamaz. Onun için teklif edi- diyordum! bir karar suretinde, milletin ve mesru-
mak için bütün gece adada dolaştım. Bir İktısad Vekili banka merkezinin An- yorum. Bu müesseseye •Deniz Bankas11 ıs - Hatta e\•velki akşam, kazayı haber ı:ı- ti hükumetin lideri sıfatile Nahas pa • 
taraftan bir tarafa ağır enkaz parçaları karada kurulmasının büyük faydalnr te- mlnl verelim. lınca; Temeli düşünmedim bile. Çünkü şaya tam itimad beyan etmiş, Nahas 
taşıdım. min edeceğini yapılan tedkiklerden an- İsmail Müştak Mayaton, Sadri Maksud! - Temel, yaz gelince, Bnğaziçinde köpek paşanın bugünkü meşruti hattı hareke-

h b. . nln itirazının yerinde olmadı~ı cevabmı ver- ' . 
Nihayet sabah oldu. Artık takatun kal- laşılmış olduğunu, iç ır ışimizde bugü- mtş, cBu garibe değil, dll1n lncellğldir• de _ balıkları1e yarışa çıkar. Balıklara hoca- tini tasvib eylemiş ve Nahas paşa kabi-

mamıştı. Üzerlerini artık bir kan§ kar nün işini yarma bırakmak itiyadı olma- mlştlr. lık edecek kadar ustalıklı yüzr.r. Sonra nesinden başka bir kabineye giren ve 
kaplıyan ve dört uzun ve feci tümsek dığını söylemiştir! Neticede sacfrt Maksudlnln teklifi reye kaya gibi de sağlam dclikanlıdtr. Ben de yahud böyle bir kabineye müzaheret e-
teşkil eden arkadaşlarunın yanına düş- Vekil, Ahmed İhsan <Ordu) nun serma - konmuş ve :isim hususunda bir tarar Terll - bunları düşünüyor ve: den parti azasının Vefd'den ihrac edi • 

k - "d" ki kt t hl" . ye hakkındaki sözlerine de cevab vererek ser mek üzere layiha Encümene iade edllmi§ - - O nasılsa başının ÇJresim: bakacı.tk- lecegv ini kararlaştırr.1ıştır. rne uzere ı ım uza an a ısıye san- mayenin lüzumu hallnde bir misli tezyid 0 _ tir. ========'--'==========~~==:=~= 
dalını gördüm. Onlar da beni gördüler. lunnblleceıMnl, sermaye dahilinde, haricde ... l lt><:rikı" mesa .. ı·, bu davanın hallın" c mu- _ ıi J F-k -=-=h========-

6' l --°" y ı o uyor. a ·at, tari de, kuvvetlerin 
Necib kaptan Roket attırdı. Rel•m.:- bağ- yaptmlmakta olan yenl gemllerlmlzln bede- Aciz o mıgan ngiltere teveccih bir tezahürdür. Fakat İngilte- bu derece müvazenet haline gelmeleri 
}adım ve hayatım böylece kurtuldu. li olnn on milyon liranın da dahil olduğu te- :JlT d ... • •b • · F d hi 

b " ttir tir ı~e en acız gı l re ıçin ransa a . kafi derecede yu - nadir görülmüş bir hal o1dugu· içindir Burada bana çok iyi baktılar. Allah ra- aruz e ilmiş · 
kil 1 h t t1 Göru··nu··gor ?. muşak bir vasıta değildir. Çünkü İtal - ki vaziyet umumi bir şaşkınlık dorrur • zı olsun!> Ve za a ına şu sure e nihayet ver - b 

mlştır· .. _ yanın mutlak bir acze düşmesini iste - maktadır. Fakat zincirin ilk halkası sö-
Hisar fa~ ~akkın~ tahlisiye umum ~ genl§ll~lle mütenasib olarak yeni 1h- . (Başt~rafı 3 uncu sayfaw9 ~iyor. Bütün bu karışık hesablar, hem küldüğü gün hadiseler yıldırım sür'ati-

mudunı tahkikat yapıyor tıyacları da düşünerek dalma elemanları ~ır zarurettır. Son zamanda Ingiltere Italyanın ekmeğine yağ sürüyor, hem le birbirini takib edecektir. 
irva önünde batan Te )'1rm1 üç kurban Te· kuvvetlendirmek Te mlkdarlannı arttırmak. ıle Fransa arasında daha sıkı görülen de Japonya için iki katlı ekmek kada _ Selim Ragıp Emeç 
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Yazan: Ruscadan çeviren: H.·_i,_4!..~~~. ""!f!"' 
Yaroalav BAftk B. Alaz Altın fiatları yeni 

baştan yükseliyor • 
Bana büyült annemin annesinden mi ·ı 

1 
ras olarak kalan kıymetli saat, geçenler-
.tle, evimizin içinden yok oldu. Saat eski 
we antika idi; üzerinde bfi.yük bir ifcilik 
rardı. Saatin, büyük ve usta bir aaa1çi 
t>lan büyük annemin annesinin kocaa ta
n.fından yapılmış olması ihtimali de 
mevcuddur. 

Altın flaUarı yeniden yüueımeıtteaır. Bu 
ziynet altınlarına da tesir etm.lf bulunmakta
dır. Bir haftadanberi ziynet altınlarında da 
vasatı olarak 12 - 13 kuruş bir yükselme ıö
rüldüfil halde bu mikdar dün 30 a kadar çıt 

.................... ~ 
İstanbul Borsası kapanış 

Hatları 24 .. 12 .. 1937 

Çalınan saat, altın bir saatti. Kalııa ka
paklan üzerinde çok kıymetli on altı a
'ded pırlanta parlıyordu. 

O günlerde ziyadesile paraya ihtiyacım 
\'ardı. Saati rehine koymak istedim. Bu 
münasebetle çalındığını farkettim.. Bu 
saatime, her vakit için dört yüz kroa ve
;irlerdi .. 

Büyük annemin annesi - ruhu şad ol
ıun - altından bir kadınmış!. 

Saatimin çalındığını farkeder etmez 
derhal Prog polis direktörlüğünün yolu
nu tuf.tum. Direktörlükte, hırsızlık fU -
besine müracaat etmemi tavsiye ettiler_ 
Onceden haber vererek hırsızlık şubesi 
tefinin odasına girdim .. 

Hırsızlık şubesi şefinin arkası kapıya, 
yüzü duvara dönüktü. Masasının başın -
da k5ğıdlan üzerine eğilmiş bir vaziyet
te idı. Şube şefinin tam karşısına rastla
yan duvarın üstünde, adaleti temsil e -
Ben bir tablo vardı. Bu tabloda, demir -
Clen bir el, maskeli bir haydudun yaka -
sından yapışmıştı .. Tablonun üzerinde • 
kara kalemle çizilmiş bir kelepçe resmi 
vardı. 

Ben odadan girerek bir kaç adım ma
saya yaklaşınca, şube şefinin, kağıdlarla 
ileğil, fakat uyku uyumakla meşgul oldu
iunu anladım .. Ayak seslerimden uyan
Hı. Başını masadan kaldırdı. Sol tarafta 
plı duran aynadan, gözlerini sildiğini, 
~ediğini gördüm. 
' Uykulu bir sesle: 
, - Giriniz!. diye bağırdı. 

- Ben zaten içerdeyirn, diye cevab var
Wm. 
, Şube şefi bana doğru döndü. O zaman, 
pos bıyıklı, kıranta, sert yüzlü bir ada _ 
.anın karşısında olduğumu anladım. Bana: 
~ - Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
,.. - Sizden bir mesele hakkında yardım 
fstemeğe geldim. l Şube şefi ayağa kalktı. Yüzü tatlı ve 
rwülte!it bir hal almıştı. Bana doğru bir 
fl:aç adım atarak ve sağ elini uzatarak: 
~ - Çok memnun oldum, dedi. İşte size 
1181 elim.. 

Şube şefi, kuvvetle elimi sıktı.. 
Ben kısa ve açık bir surette meseleyi 

anlattım. Şube şefi, kalın bir defterin içi
ne bazı notlar kaydederek, dikkatle beni 
itinledi En sonra: : 

- Siz, dedi, bu çalınan saatin büyük 
9nnenizin annesinden size miras kaldığı-
111 söylüyorsunuz!. Pekula .. Fakat bu saa
an hakikaten büyük annenizin annesın • 
>t1en size miras kaldığını isbat edebilir 
IDisiniz?. Bir polis memuru her şeyi bil
~ mecburiyetindedir. Bu saat\n size 

O zaman, pos bıyıklı, kıranta, sert yüzlü bir adamın kar§ı.sında. olduğumu an1aaım 

büyük annenizin annesinden miras kal -ı şe başlarında, bana tuhaf tuhaf bakan 
dığını gösteren her hangi bir vesikanız yabancı bir takım insanlara rastladım. 
var mı?. Biz, bu vesikaya istinaden ta - Bizim sokak tenha idi ve herkes de bir -
kibata başlamak mecburiyetindeyiz!. Bil- birini tanıyordu. Bunun için yabancılar 
yük annenizin annesi ne zaman doğdu?. derhal farkedilirdi .. Tabii bu benim der
Yani tevellüdü kaçtır?. Ne?. Bilmiyor hal dikkatimi çekti .. Demek ki şube şefi 
musunuz?. Biz onun doğum tarihini mu- faaliyete geçmişti .. 
hakkak bilmek mecburiyetindeyiz!. Bu- Akşama eve döndüğüm zaman, köşe -
nu öğrenmedikçe hayatta iken onunla başındaki bakkal, bir takım adamların 
münasebette bulunan insanları bulup is- benim hakkımda kendisinden bazı şey -
ticvab edemeyiz!. Sonra, bilhassa büyük ler sorduklarını söyledi. Bakkal kadın, 
annenizin annesinin vereceği ifade bizim beni iyice tanımadığından bahsederek 
için çok kıymetlidir. Ne?. Öldü mü?. O- onları, beni daha iyi tanıyan birahaneye 
tuz beş sene evvel mi öldü?. Meyus ol - göndermiş .. 
mayınız canım, zarar yok.. Elbette onu Memurlar, birahaneden, benim gün -
bilen ve onunla ahbablık eden bir iki in- lNce eve uğramadığımı öğrenmişler .. Di
san buluruz. Ne?. Yüz beş yaşında iken ğer köşedeki bakkal ise, benim müdhiş 
mi öldü?. Bu biraz biçimsiz .. Çünkü o- bir çapkın olduğumu, bir çok kadınları 
nunla arkadaşlık eden insanların da bu- baştan çıkardığımı söylemiş .. 
gün aşağı yukarı yüz yaşını geçkin ol -
malan Hizım geliyor.. Böylelerini nasıl 

bulacağız?. Fakat zarar yok. Sizin kimse
den şüpheniz var mı?. Yok?. Bu daha iyi. 
Bu suretle biz de yanlış bir takım izler 
üzerinden yürümüş olmayız!. Şu halde 
lı'.itfen zaruri taharriyat masraflarına bir 
karşılık olmak üzere elli kron depozito 
bırakını'Z!. Ben derhal bugün faaliyete 
başlarım. 

.Muhtelif komşularunın hakkımda ver
dikleri bu rnallımattan sonra benim saat 
.meselesi çok tuhaf ve çok karışık bir saf
haya girdi. 

İşte ben, bir ha!tadanberi, büyük an • 
nemin annesinin saatini çalmak suçundan 
mevkufum .. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Tarpeya ... 

:mıştır. Dün altın borsa dışında 1060 kuruş 1----------------11 
üzerinden satılmUJtır. Bir hafta evvelki tıat Ç E K L E R 
1042 kuruş 1d1. Evvelki günkü altın fiatı ise 
1052 kuruştur. 

Demek kl son 1kl gün ara.sında altın tıa
tı seklz kuruş fırlamıştır. 

Altın flatlannın yiiksellşl etrafında all -
kadar makamlar piyasada tahkikat yapmak
tadır. 

Bir müddet evvel altın fiatlannın dalml 
surette hükfunet tarafından kontrol edllecelti 
şüyu bulmuş ve bunun tesiri olarak fiat.ıar 

bir mlkdar düşmüştü. Fakat bu kontrol işi 

tahakkuk etmeyince bunu fırsat bilen sar -
raflar tekrar fiatlan yükseltmeğe başlam~ -
lardır. Piyasada tahkikat yapan alfıkadarla -
rın ilk vardığı kanaate göre sarraflar ve el
lerinde altın bulunduranlar, altınları piya -
sadan çekmiş bulunmaktadır. Taleb fazlalığı 
ki.rşısında arzın az oluşu flatlan tedrici au -
rette yükseltmeğe saik olmuştur. 

Hükfunetin altın flatıan üzerine el koy -
ması tahakkuk ettiği gün derhal altın nat. -
lnrının normale düşece~ muhakkak adde -
d!lmektedir. Altın fiatıarının yüksclme&ne 
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önayak olan sebebler ortadan kaldırılmadığı ı---------.---------1 
müddetçe fiatların yükselmekte devam ede- "'tu•ı ~ı 
ceğl umulabilir. Binaenaleyh malt mehafllde Anadolu fD1. " CSO 
altının bugiln de birkaç kur\lf fırlayacağı u- peıin 
mulmaktadır. A. im.. " CSO ndtU 

Akhisarh'.ar tutun satışmm 
Borsaya almmasım istiyorlar 
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Manisa, (Hususi> - Bu yıl Akhisar han.ll
sinde tütün verimi 5,5 milyon kilodur. 4.5 
mllyonu satılmıştır. Köylünün elinde bulu
nan 1.5 mllyon k!lo tütün de peyderpey satıl
maktadır. Tütüncüler, memleket tütüncülü
ğünün inkişafı için çok yerinde olan sebeb
ler göstererek vekalet makamına başvurmUf
lardır. Tütünlerin üzümlerde oldugu glbl nu
mara altında satılmasını ve her numara lçln 
nyrı bir ffat verilmesini ve tütün satışlarının 
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borsaya alınmasını ve ekim mıntakalannın 1------T-A_V_İ.;:..L_A_T _____ , 
lahdld edllmesini taleb etmişlerdir. 

Müstahsiller elde ettikleri tütünleri depo A9*t 
edecek yer bulamadıklarından m~külat çek- An&dola ı pe. oo.oo 
mekte olduklarını blldirmlşler nı kredi too- • ı ndeD -40.40 
peratl!lnin alım satım esnasında nazım ve • U pe. oo.oo 
mutavassıt rolünü oynamasını dllemlşlerdlr. • U TL 4?·'40 
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müzakereleri PARALAR 
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Ben elli kronu bıraktım ve hırsızlık şu- , 
besi şefinin yanından ayrıldım.. ı Yazan: Kadırcan Kaf1ı Bükreşde Türk - Romen ticaret müzakere-

Ertesi sabah sokağa çıktığım zaman kö- :----------------- lerine devam edilmektedir. Deniz Ticaret Mü
1 Ttlrk altım 
1 Banlmo\ O.. B. 1 
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269, 
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Baş, dış, nazla, grip, romatizma ve bütün ağrı:&rmızı uerhal 
keser. icabında günde Uç kaşe ahnabi ir. 

Eminönü Çocuk Esirgeme konçesi 

dürü Müfid Necdet de ticaret hey'etlmize ıı
tihak etmek üzere bugün Romanyaya gide -
cektir. Müfid Necdet, hükfuneUn yeni tall -
matını da götürmektedir. 
-··-·-·---------- Eminönü kazası Çocuk Esirgeme Karwnu-

1
-

1 
nun kongresi Dlvanyolunda Çocuk ltlUU>ha-

Yeni neşriyat nesinde yapılmıştır. Kongrede Yıllık tullyeC 
_________ _;____::...._____ raporu okunmuş, dilekler dlnlenmil, JIMli 1-

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu ta.ra
fından haftada bir çıkarılan bu çocuk mec-
1DUasmın 65 inci sayısı renkli bir kapak için
de güzel resim ve birçok çocut yazılan ne 
intişar etmiştir. 

llA\'ACJLJK VE SPOR - On beş günde 
bir çıkan bu havacılık mecmuasının 205 ın
cl sayısı intişar etmiştir. 
KUŞ CIVILTILARI - Şair Yusuf Ziyanın 

dnre heyeti lle, vlllyet kongresine m marah
has seçilmiştir. 

31 çocuk şiirinden mürekkeb olan M eeer. 
kltab halinde çıkmıştır. İçinde b~t ıüzel 
parçalar vardır. Bütün meldeb maaDlmlerl
nin talebeleri için istifade edecetıert 1ılr tur 
mecmuasıdır. 

DİŞ TABİBLERİ - Bu aylık tıb mecmu
asının 82 ncl sayısı çı~tır. 

•Son Posta,, nın edebi romanı: 15 nüyorum. En güç bir kimya tecrübesi- Bunu düşündüğüm zaman başımın içi istediğim ve beklediğim bir sevgim ol
ni yaparken, en muğlak bir cebir rne- karışıyor ve dünyada Yalnız olduğuma sun diyorum! Bazı günler içimin boşlu .. 
selesi haUetrneğe çalışırken, en heye- teşekkür ediyorum._ ~ ğuna acınırken daha ziyade muhayyel 
canlı bir tarih vak'ası okurken brujımın .. Fakat, hayatta bır bagı olmamak ne bir sevdanın, daha doğrusu muhayyel 
içinde, aynı zamanda bunu düşünen, bu guç ... Ne yorucu ve yıpratıc.ı bir boş- bir sevgilinin hasretini çekiyonım gibi-
meçhulü halletrneğe çalışan gizli bir luk ... Arkadaşlarımın evlerıne gitti- me geliyor. Bu yeni hislerimi tahlil et-

Muazzez Tahsin Berkand nokta buluyorum. Beni bu kadar meş- ğim zaman kendimi yerden bitmiş bir rnekten korkuyorwn duygularımı in· 

Bir Genç Kızın Romanı 

gul eden mesele, görünüşte belki çok ot gibi yalnız sanıyorum ve içimin in- celersem kendimi üzUcü hayallere kap-
Helecandan titriyerek piyanoya otur- - Pek mi şaşırdın Selma? basittir .. gülünç olacak kadar basit ... cebir teli derin derin sızlıyor. tıracağımı zannediyorum. Öyle gecele-

·Amı. Bereket versin ki o arkası bana - Evet hocam. Evvela hiçbir kıyme- Fakat benim gibi bütün ömrü kalabalık e rim 1 k' t ğımda "zl . . .... 
~ük,· d eh redi- t' lm alann basılmasına son bir mektebde geçmiş olan bir genç kız Emel ııv.k mu"teessır· . Orhan fstanbula bı'r şoeuyd~~ .. ı, yaeda b' go ~~!':' ,.--- pencere en şarısıını sey ı o ıyan p~r~ .. .. . • .... - . . b h . . k d b" "k 't . B:r7 il b bası y uşunem en, ır şey ~ .. ,,...._.. 

rou, yoksa bu acemi havayı onun ra da sizin gıbı buyük b1r profesorun ıçın unun e ernmıyetı o a ar uyu - gı mış ır taraftan da annes e a d 
t .. k' b ı k · · k b · 1 • dola b' an, saatlerce bir heykel gibi yattyo-ısında kabil değil çalamazdım. böyle ufa~ tefek ş:ylerl: ~~asına. ur ı unu an ama ıçın anca enım on ann, bazı sebeblerden yı ırleş- K lak w • 

Ben bitirince yanıma geldi. Geniş bır tebessum yuzunu golgele- gibi hayat bilgisi az bir mektebli kız melerini münasib görmediklerini söy- rum. u lanın u~!~uyo_:, ~un 
~ - Bu tatil seninle kompozisyon tek- di. (Ne tuhaf Hocam gülerken on yaş olinak icab eder. lüyorlarm.ış. Kızcağız dün gece sabah- sert s~r~ çarpıyor; hutwı vucudum a
~ine çalışalım kızım; bu sırada vak- gençleşmişti.) Evet, bir aile nedir? Buna bir ce- lara kadar ağladı durdu. teşler ıç~ınde ~anarak kıvraruyor. Has
.tirı yok değil mi? - Yeni istidadları teşvik etmek bi- vah bulmak isteğile arkadaşlarımın ev- - Orhanı benden ayıracak sebebi gö- ta ?lacagım dıye korkuyorum; fakat er-
r - İmtihanlar yakın olduğu için bir zim vazifemiz kızım. lerini ve yaşayışlarını düşünüyordum: remiyorum Selmacığım; anemle babam tesı .sabah kend~i hergünkü ~bi kuv-
~ye nefes alamıyorum hocam. O kadar şa§lrmıştım ki ona bir şey İşte mes'ud bir aile: Ana, baba, ço- niçin saadetimize mani olmak istiyor- vetlı duyunca hır gece evvelki buhra-

- Hakkın var, bir iki ay daha bekli- söylemek lazım olduğunu bildiğim hal- cuklar bir çatı altında rahat ve sükun lar? nın sebebini bulmağa çabalıyorum ve 
;rebiliriz. de sözlerimi bir araya toplıyamıyor· içinde yaşıyorlar. Zavallı Emelcik, gözlerinden sıcak bütün bu sebebsiz üzüntüler ve çarpın-
[ Odadan çıkarken geri döndü. Ehem- dwn. Abdal gibi kekeledim: Bunu düşünürken dünyada ya- yaşlar akarak öyle candan kopan sözler tılar asabımı bozuyor, kafamı yoruyor. 
ıniyetsiz bir şey söylüyormuş gibi: - Teşekkür ederim hocam. payalnız olduğuma için için ağ- söylüyordu ki onu teselli elmeğe çalı- Bazı günler bunlardan Sabahate ve 

- Selma, dedi. Senin uydurduğun Ona başka söyliyccek bir şey bula- lıyor ve bir aile ocağını hasretle düşü- şacak yerde kendimi tutamadan ben de Emele bahsetmek arzusu içimi yakıyor 
,l>u parçalan bastıracağız galiba; İstan- madığırna kızdığıından olacak sesim nüyorum .. Sabahatin veya Emelın.evi- ağladım. ama onların benimle alay etmelerinden 
J>ulda bir dostumla bu meseleyi görü- boğuktu ve gözlerimden yaşlar akıyor- ne benziyen bir sevgi yuvasını... Ona acıyorum, biraz da kızıyorum. korkarak bundan da vazgeçiyorum. 
tüyoruz. du. Fakat beride mesela Şefkatin aile- Fakat içimde yeni bir duygu daha var 

Sevinç ve hayretten açılan gözlerle Hocam bunu görmemiş gibi alel'ace- sinde olduğu gibi, bir çatı altında yaşa- ki onu kendi kendime itiraf etmekten 
~üne baktım. Bir şey söylemeğe ce- le yürüyerek kapıdan çıktı. dıkları halde birbirlerine adeta düşman bile çekiniyorum: Kıskançlık. 
saret edemiyordum. Onun her zaman e olan ve birbirine zararlı olmaktan baş- Bu, arkadaşımın aşkına veya saade-
abus olduğu halde bugün ilk defa ola- Bir aile nedir? Son günlerde bir ta- ka bir işe yaramıyan birçok insanlara tine kıskanmak değil, alel'umum csev-
rak gülen yüzü beni her vakitten ziya- raftan derslerime büyük bir ateşle ça- da, kan bağile bağlı oldukları için bir gi» ye özenmek, onu çağırmak ve iste-
ne korkutuvordu. lışırken, bir taraftan da benim için bir aile diyoruz .. gene onlann bir arada ya- mek ... 

Telfı.şımı ~anladı ,muamma olan bu sualin cevabım dnfü- pmala.nm tabH g&ilyoruz. r Benim de d~ündüğü.m. ajladığmı, 

Dün gece gene uyuyamamı.ştmı; bu 
sabah müdire hanımın odasına girdi
ğim vakit rengimi pek soluk buldu. 

Gözlerinde ve yüzünde büyük bir a
laka ile elimi tuttu. 

- Hasta mısın kızım? 
(ATkaa..,.) 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineteriı 
Ben içeriye girince Talat paşa koltuğundan yarı arkasına dönerek kaşları 
çatık bir halde beni tepeden tırnağa kadar süzdü, sonra tok bir sesle : 

" Muallim efendi, nedir bu mesele .? ,, dedi 
Kendisine: f 
- Çok ma.lırem, müı;tacel ve hükume

ti pek yakından alakadar f:decek pek mü
him bh· mcselı?yi coğrudıın doğruya pa -
§aya haber vermek ıçin .. 

Gelıiığimi söylediğim zaman bu merd 
yüzlü delikanlı beni tt>peden tırnağa ka
dar dikkatle süzdü. Sl)nra pek ciddi bir 
tavırla: 

- Hüviye•ipizi ögrenebHir miyim? di
ye sordu. 

- Bır tarih muallimi dey;niz .. 
-- Peki beyefcndı .. lıitfen salonda bir 

dakika oturunuz da paşa hazretlerine te
lefonla malıi~at verelim. 

Genç zat bir müddet kaybolduktan son· 
ra tekrar geldi: 

- Paşa hazretleri pek mühim bir me
selenin müzakeresile meşgul olduklan 
icin bu mühim meseleyi bendenize söy • 
l~enizi emir buyuruyorlar, dedi. 

Ben şiddeUe ısrar eWm: 
- İhbaratım hükfunet için pek mühim

dir ve st :1 df'rec~ mahrem<Ur. Doğrudan 
doğruya ken~ileriııe bildirmiye mecbu -
riyet vardır. Müstacel olduğu için de 
mümkünse bugün mutlaka arzetmeli -
yiın. 

Hayrı Bey heyecanla söylediğim bu 
sözlerim üzerine hayret ve meraka kapıl
mıştı. Yüzüırı- «arib garib bakarak. 

- Siyasi bi" ihbar mıdır? Sorabilir mi
yiın? dedi. 

- Doğrudnn doğruya siyasi değilse de 
netice itibar=!!? son derece siyasi bir e -
he.mmıyeti olduğunu zannediyorum!. 

- Peki, l'-e~denize söyliyebilirsiniz. 
Biz paşa ha::rretlerinin yakınlarmdanız. 

Bir suikasd filin mı? 
- Size söyliyemiyeceğimi arzettim .. 
- Eğer öyle bir şeyse veya böyle bir 

niyetleri olaı:!ar varsa burada bizlerin 
cümlemizin hayatımızı fedaya hazır ol -
duğumuzu b:I111eniz gerektir .. 

Bu merd vt' c~ur adamm mutlaka pa
fayı görmekt,.h ısrarımda kuşkulan -
dığını zaten Anlamışb.m: 

- Biliyorurı efendiMı dedim. Biliyo • 
ram, maksadınızı da anlıyorum .. 
J'abt ham. herhanct bir phsi me
aele değil, daha çok btr hük:Uınet ve 
memleket meselesi .. 

- Peki bu mesele pafllyı pmeden o
lamaz mı? 

- Hayırl 

Hayri Bey (tuhaf!) deftıek ister gibi 
bir müddet ~üşünceli düfünceli yüzüme 
baktı. Sonra N§UU •:IıYJrak: 

- Meselenin ~hemnüyf'tli olduğunu 

halinizdPn ar.hyoruMı dedi. Vakıa paşa 
hazretleri bir mesele hakkında bir defa 
ne derlerse o mesele öyle clacak demek
tir. Fakat mAdemki bu kadar ısrar edi -
yorsunuz Ye meselenin ehemmiyetinden 
bahsediyorsun11Z. Telefonla bir defa da
lla arzedelim. 
Gen~ zat tekrar salondar. çıktı. Bir kaç 

dakika sonra llNya tekrar girdi. Telaşlı 
bir haldtydt. 

- TelefondA bana epeyce azar iş.ittir -
eliniz, dedi. P.1yurunu.ı, ezi götüreyim. 

Talat Papumı odasına girdiğim zaman 
duyduğum hıyreti, hiç unutamam. Mü -
hün bir meaetenin nriizabreli için içtima 
halinde olan p~ hakikatte tanımadığım 
bazı zevatla J'('lker oynamakta idi. 

Ben içeri gir=nce Talit Paşa koltuğun
da yarı arbsuıa dönettk kaşları çatık 
bir halde beni evvela tepeden tırnağa ka
dar süzdü, IOlll'a insanm tatlı dille canı
nı alm1tsını pek iyi bilen utaca bir ba
bacanlıkla, fakat yan anı ııkılmış bir 
halde: 

- Bre maallim efendi, ıaedir bu me -
eele? 

Dedi. Sonra ilive etti: 
- Otur da flJraya anlat bakalım .. 
Ben masa hqmdaki hiç tanımadığım 

zatlara babnk bt'i Wr ciddiyetle söy
lediın: 

- Husml ınetmek isterim; paşa haz
l'etleri! 

Talat Pqa masa başındaki diğer zat -
lann yanında söylemek istemediğimi, 
§Üphesiz derhal anlamıştı. Kaşlarını çat
tı: 

- Beylerin hepsi mahremi esranmız -
dır. Ne olsa çekinmeden söyliycbilirsin. 
.Ancak pek mi müstacel? 

Talat Paşa eme kaşlannı kaşıııarcık sordu: cHayatın tehlike altında mı?ı 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 

-41-

l - Allah Allah! dedi. Bre evlad. bunu 
bizim polis müdürümüz var, ona anlat -
saydın ya? 

- Evet! .. 
- Çok garib şey .. Öyle ise hiç çekin -

rne! .. Söyle bakalım neymiş bu mesele? .. 
- Emir buyuruyorsanız meselenin 

fevkalade mahremiyet ve ehemmiyı:?tine 
rağmen arzedcyim .. 

Talat Paşa elinde tuttuğu oyun kağıd
larını can sıkıntısile masanın üzerine bı-

raktı: 

- E, söyle dedik a, muallim efendi. Se
ni dinliyoruz .. dedi. Yalnız, mümkün ol
duğu kadar hülasa et.. Ha, evvela şunu 
söyle, ne meselesidir bu? .. 

- Bir define meselesi efendim! 
Talat Paşa bu sözü duyar duymaı büs

bütün bana doğru çevrilerek gayet de
rin bir hayretle yüzüme baktı. Tuhaf bir 
gülümsemeyle de gözlerini kırpıştıra kır
pıştıra sordu: 

- Ne meselesi , ne meselesi? 
- Gayet büyük bir define meselesi, da-

ha doğrusu defineler meselesi, paşa haz -
retleri.. 

- Ne defineleri, bre muallim efendi? 
- Bizans defineleri efendim! Ben-

deniz kıymeti milyonları, belk1 
milyarlara baliğ olan bu defineler! ele 
geçirmek için İstanbulda nasıl bir teş
kilatın çalışmakta olduğunu garib tcsa -
düflerle öğrendim. Bu sebebden kendi 
hayatım dahi tehlike altındadır. 

Talat Paşa elile kaşlarını kaşıyıırak 
sordu: 

- Hayatın tehlike altında nıı? 
- Evet paşa hazretleri!. Fakat bunun 

o kadar ehemmiyeti yoktur. Asıl mesele 
bu teşkilatın gayet geniş bir şebeke olu
şu, bazı ecnebilerle, bazı ıneınul edilmi
yecek adamların dahi bu mesele t tra -
fında müdhiş bir surette ~alışmalarıdır. 
Bu yüzden memlekette bir çok c:na -
yetler vukua gelmekte ve hi1r birmin es
rarı anlaşılamamaktadır. Hatta şu son 
kesik baş cinayetinin dahi bu mesele ile 
alakadar olduğunu zatıalinize isbata ha -
zırım. 

Talat Paşa hayretle yüzüme bakıyor
du: 

- Bu, polis müdürünün hall~debilece
ği bir mesele değil ki paşa hazretleri .. 

Talat Paşa tuhaf tuhaf yüzüme baki -
yordu: 

- Neden? diye sordu. 
- Çünkü meselede ecnebi parmağı 1 

vardır. Bazı devletlerle münasebatınııza 
dahi tesiri olabilir ... 

(Arkası var) 

Tarihten sayfalar 
(Bas tarafı 7 inci sayfada) 

Fakat işin d-:>ğrusu, M~lo~ Kapiloviçin 
birinci Muradı zaferd"'n sonra ve harb 
mc:ıydanını g"1er-kcn öldürmüş olduğu -
dur. 

Harb sırasın~a padi~aha cioğru saldı -
raıak öl<iüre:nediği, anC'ak zaferden son
ra maksadını yapabildiği ~nlaşılıyor. 

Bu hcsab~ı bütün bu ışler bir kadın 
uJruna yapılmış oluyor. F"ransızların da
lavereli veya bu gibi hadiselerin sebeble
rini öğrenmek istiyenlerf' verdikleri ö
ğlidü buna da tatbik ederSE>k acaba yan
lış mı olur? 

O nasihat şudur: 
- Kadını =ıra! ... 

TtıYan Can 

Bir muhtar bir köylünün 
karısım · kaçırdı 

Biga (Hususi) - Eci köyünden ter
zi Alaeddin Bigaya gelmiş, köy muhta
rı Hüseyin aleyhine bir dava açmıştır. 
İddiasına nazaran üç çocuk sahibi olan 
muhtar Hüseyin, karısını iğfal ederek 
kaçırmıştır. Alaeddinin muhtar Hüse -
yine kaçan kansından üç çocuğu da 
vardır. 

Muşta eczane ihti;·acı 
Muş (Hususi) - Mıntakada zaman 

zaman salgın bir şekil alan sıtma has
talığı ile esaslı bir surette mücadeleye 
karar verilmiştir. Sıhhiye memurları 
köylere giderek köylüyü muayene et
mekte ve icab eden tedbirleri almak
tadırlar. Yalnız burada eczane bulun
maması yüzünden halk ilaç temini hu
susunda çok müşkülat çekmektedir. 

Grip, 
Nevralji, 

Haş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıkhk ve buton 
ağrılarmızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

• 

Avrupada güzeliik 

müstahzarah 

Teşhir ve miisabaka sergile -
rinde en. son yapılan tecrübe 
ve tedkikatlar neticesinde VE· 
NÜS pudrasının fevkalitde 
terkib ve safiyeti ve cildler 

için en mükemmel ve sıhhi bir 
pudra olduğu jüri hey'etlerin

ce ittifakla kabul ve tasdike -
dilerek Granpri mükifatı ve

rilmiştir. 

Dünyada mevcud pudralann 
muhakkak en iyisi olan VE -
NÜS pudrası yağlı ve yağsıs 

en narin ve nazik cildliler İ· 
çin kullanılınağa liyık şaya

m itimad ve tavsiye emsalsiz 
bir pudradır. Nureddin Evliya 
Zade Eczayı kimyeviye alat 
ve ıtriyat deposu, İstanbul. 

OSMANLI BA l<ASI 
TtJRK ANONİM ŞİRKETİ 

T~IS TARİHİ : 1863 

Bermayeal: ıt,Oot,9" lnıllb l1ruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\lya, Romanya. 
Suı iye ve Y"nanist.mda Filyallerj 
vardır. 
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iı\"'ı · Bir Bu haftaki lig maçlarında 
hangi klüpler kazanabilir . Haremağasının Hatıralar• 

Yaza:ı: Ziya Şakir 
Yıldız tiyatrosunda perde açıldıktan beş dakika sonra, (fevkalade mühim ve 
müstacel ) kaydile Ab.lulhaıride bir jurnal tai dim ec.ilrr1işti. Hünkar bu 
jurnali okur okumaz rengi sapsarı kesilmiş, fakat sükunet ni mu haf aza etmişti 

Vefa - Beşiktaş maçı, milli kümenin şeklini;ı tavazzuhu 
bakımından en mühim müsabaka olacaktır 

Huzurunuzda üç oyun vermek, hü
nerlerimızi size göstermek istiyoruz. 
Bızi , kabul eder misiniz? 

Deniliyordu ve cevab gönderil..mek ü
zere Viyanada bir de adres bildirilı

,, yordu. 
K· dan nem kapan Abdülhamid, der

hal Viyana sefaretine şifreli bir telgraf 
çekmiş; imza sahıbi hokkabaz ile arka
daşfarı hakkında malumat istemişti. 

Ertesi gün Viyanadan şu cevab gel
mışt ı: 

c Viyanada, bu isimde bir hokkabaz 
mevcud değildir.> 

Abdülharnidm içine .derhal büyük 
bir şübhe girmişti. 

cŞu halde; gizliden gizliye, ve ince
den inceye tahkikat icra ediniz. Bu a
dam ne maksadla bize mektub gönder
miştir.> 

Diye, tekrar bir telgraf çektirmişti. 
Dlirt gün sonra, şu cevab gelmişti: 
c Yuhan Brandis ismi, uydurmadır. 

Bu mektubu yazan adam, yeni yetiş
miş bir muharrirdir. Bütün gayret:ne 
rağmen, eserleri şöhret kesbedememiş
tir. Nihayet bu adam düşünmüş. taşın
mış: bir fevkaJadelik göstermek iste
miştir. Kendi fikrine uygun bir kadın 
ve bir de erkek arkadaşile birkaç hok
kabazlık numarası öğrenmiştir. Maksa
dı da, bir hokkabaz sıfatile sarayı hü
mayuna girmek, müşahedelerini telle
yip, pulluyarak bir eser vücude getir
mek .. bu suretle de iştihar etmekten i
barettir.> 

Abdülhamid bu cevabı alır almaz: 
c Yuhan :ile arkadaşlarını sefaretha

neye celbediniz. Kendilerine inanmış 

gibi görünerek (İstanbula gidip de zati 
şahanenin huzuruna çıkacak san'atkar-
1arın fotograflarını evvelce gönderme
leri adettir) dıyc resimlerini aldırarak 
serian gönderiniz.> 1 

Diye, üçüncü bir telgraf çektirmişti. 
Bir hafta sonra, resimler gelmişti. 

Abdüihamid derhal bu resimlerin mü
tcadd ıd kopyelerini çıkarttırarak bütün 
iskele.ere ve şımendifer istasyonların- 1 
dakiA ~lis, jandarma, asker merkezlcr~-j 
:ne tamım etmiş; bu adamların (memalı-ı 
ki mahrusai şahaneye dühullerine zin
har müsaade edilmemesi) için kat'i e-
mirler vermişti. 1 

Size, bir vak'a daha .. 1316 senesi kış 
r.1evsimi idi. istanbula, gene bir Fran- ı' 
sız kumpanyası gelmişti. Bu kumpanya, 
Bey-0ğlunun büyük otellerinden birine 
inmiı:;ti. Birkaç oyun verdikten sonra, 
saraj a davet edilmiş, davet gecesi de 
tiyatro k·umpanyasına bildirilmişti. 

Muayyen olan gecede, bütün arti5t
ler Yıldıza aldınlmıştı. Sahnede her şey 
hazırlanmış, mfıtad olan saatte, perde 
açılmıştı. 

Fakat perdenin açılması üzerinden, 
beş dakika kadar bir zaman geçer geç

mez, (fevkalade mühim ve müstacel) 
kaydı ile Abdülhamide bir jurnal tak
dim edilmişti. Hünkar bu jurnali okur 
okumaz rengi sapsan kesilmişti. Fakat, 
yanında bulunan kadınlara telaş ver
memek için sükünetini muhafaza etmiş
ti. Bir bahane ile kanapesini geri çek-1 

tirdikten sonra, Cevher ağayı çağırmış; 
kulağına bir takım emirler vermişti. 

Aradan birkaç dakika geçer geçmez; 
fanonun her tarafı tüfekciler tarafın
dan ihata edilmişti. Ve bütün gözler; 
uzunca boylu, balık etinde, son derecede 

güzel bir kadmın üzerinde temerküz I 
clmişti. 

Tıyatro müdürü, esvabcıbaşı İlyas 

lley hemen kumpanyanın direktörünü 
bir tarafa çekerek şu suretle isticvaba 
girişmişti: 

- Bu .. Madam Duran, sizin oyuncu
larınızdan mı? .. 

Direktör, birdenbire şaşırarak, mü
tereddid bir Jisanla cevab vermişti: 

- Hem, c\·et, hem hayır! 
- Nasıl o1ur? Sarih cevab veriniz. 

Yoksa, hakkınızda hayırlı d.maz . 

- Doğrusunu söyliyeyim. Oyuncula
runızdan biri, hastalandı. Bu madamı 
onun yerine almıya mecbur kaldık. 

- Kendisini ne zamandanberi tanı-
yorsunuz? 

- Buraya geldiğımiz gündenberi. 
Kendisile, otelde tanıştık. 

- Pekala, bu kadın, oyuna çıkmıya
cak. 

kumpanya direktörü i1e çarçabuk mü
nasebet tesis etmişti. Böylece, bir iki 
gün sonra da, kumpanyanın saray ti
yatrosunda oyun vereceğini öğrenmiş
ti. 

O anda, Madam Duran'da bir arzu 
uyanmıştı. Ne yapıp yaparak kendisini 
saraya götürmesi için direktöre yalvar
mıştı. 

Direktör. garib ruhlu vatandaşının, 
bu arzusunu tehlikeli bir şey addetme

- Ne olursa olsun .. bu kadın, sahne- miş .. sarayda oynanacak oyunda rolü 
ye çıkmıyacak. az o1an bir kadının yerine onu götür-

- Aman efendim, nasıl olur? Sahne, 
tamamile bozulur. 

Tabiidir ki; direktör, fazla ısrar ede- miye brar vermişti. Ve bu karar da 
memişti. İkinci ve üçüncü perdelerde tatb'k -edilmişti. Fakat otel direktörü; 
bu kad•nın yapacağı rol derhal kaldın- Madam Duranın diğer artistlerin arası- Geçen haftaki Güneş - Ualatasa ray maçından heyecanlı bw safha 
!arak oyuna öylece devam edilmiş, oi- na karışarak saraya gittiğini haber a- İstanbul lig maçlarının sekizine! haftası yun tendi hayatı Jçln tarihinde mfthlm blt 

b oyunları pazar günü K:adıköy, Taksim ve rol oynıyacaktır. 
yes bitinceye kadar da kadının kul s- lır almaz, aşından korkmuş; doğruca Şeref stadlarında yapılacaktır. Vefanın Beşlktaşa galebe$1 demet mtın tü-
lere yaklaşmasına meydan verilrnem·ş- Galatasaraya koşmuş, meseleyi haber Bir hafta sonra nlhayetJenecek olan lig meye esaslı bir surette yaklaşması veya yer-
ti. verm işti. maçlarını müleaklb baştan ltlbaren derece lcşmesl demektir. Beşlktaşı çok nazik btr 

Meselenin içyüzüne gelince; bu. ha- Oyuncı:'ar o gece, tam rnanasile göz alacak dört klüb mll~i kümeye seçilecek ve bu mevkte sokacak olan bu maçın böyle bir hU-
fifmeşreb ve o!dukca zengin kadın, hapsi altında işlerini bitirmişlerdi. Ve ı oyunların baş~ıyacagı ~arlhe kadar aradakl 8usiyett oluşudur ki bu oyuna iltl tarar da ıu-

. . • • • . . 1>0, zaman lçınde de Ist.anbul tlld maçları zumundan fazla ehemmiyet vermek mecou-bır macera aramak ıçın Istanbula ~el-. son perde ıner ınmez de, gene kuvvetlı bir turnuva halinde yapılmış olacaktır. riyetlndedlr. Oyunun çok sür'atli ve sıkı ce-
mişti. O otele inmişti. B:r hafta kadar I b ir muhafaza altında saraydan çıkarı- Fenerbahçe _ istanbulspor reyan edeceği düşünülürse netice almak lçlıl 
vaJ<tini Türk genclerile birer gün, vir- lara1<. araba 1arına bindirilmişler; otele Büyük maçlarından bir kısmını savmış 0 • oyuncuların büyük bir kuvvet ve gayret sar-
mi dörder saat süren macera 1ara has-1 gö11de .. i!m;şlerdi. lan Fenerbahçe hemen her maçta rakibleri- fedecekleri kolaylıkla anlaşılır. 

1 
kt is d ib Vefa takımı mllU ki.ime yolunda eline dil-retmic:+ i. Fakat bunlar, onun taskın ru- F.rtec:i gün, otelci saraya celbedilmiş; nl mağlüb et~e e e .. e ~al iyetıeri dalma ~en !kinci ve son fırsattan bakalım nasıl bir 

hunu tatmin etmemisti. Ona, kafi dere- sadakatine mükafat olmak üzere yüz zorlukla ve bıraz da muşküllt içinde kazan- netice ile çıkacaktır. 
d h . . 11· 1· .h ·ım· t' T' k ı ını>ktadır. ce e eyecan vermemıştı. c ı ıra ı san verı ış ı. ıvatro um- senelerdenberi büyük bir Ahenkle futbol Galatasaray - Eyüb 
İşte tam bu sırada, tiyatro kumpan- panyasına gelince; bir taraftan sansür, oynıyan Fenerbahçe birinci takımı kadrosu 

· Ligde en çok gol yapabilecek oyuncuıarı yası, Istanbu!a gelmişti. Ve, madam di~er taraftan da zabıtanın tazyikına içinde artık yerini gençlere bırakacak oyun- blr araya toplamış olan GalatasaraJ hücnın 
Duran'ın bulunduğu otele yerleşmişti. 1 davanarnıyarak birkaç gün sonra, İs- cuların bollaşmış olmal~rıdır ki hemen her hattı, Ud haftadanberi yaptıklan oyund• 
Madam Duran, oda komşuluğu hasebi le tan bulu terkedip gitmişti. (Arkası var) oyun~n~n tk.<;~~ ~Ir şekilde cereyan etmesi- ancak tek bir sayı yapabilmişlerdir. Yecil 

~=~==========~=~~~~=~~~~=~~~~~~~~~==~=~ne~eomaa~ ~~~~rt~~~lğlnlp~~~~r 
r ra /N.." rn v o istanbulspor son oyunlara doğru yavaş ya-r -"""' I -, Lig maçlarının başında hayli zayıf olan ray, son mağlübiyetlle dördüncü vaziyete k•-

E i r ~Oktoru:ı Cumarte-ı· !~ /~ Udi ~ vnş lleri hamle yapan bir hal almıştır. da~udü~!~takl maçın, Galatasaray için ge-

G U•• n ıu·" k .. Bu müsabakanın büyük rolünü Fenerb:ı.h- lecek hafta yapılacak Fenerbahçe oyunu d<>-

Motlarnı ""a.., 

Ruh ve sinir 
Hıfzıssılıhası 

E unünkü program çı;, hücum hBattıkoynıyacTaktırka. layısile manevi bir kuvvet olacağını hesab 
~ ey oz - op pı etmek l~zımdır. 

25 Birincikanun 937 Curnart~i Bizde futbol lstlkran olmadığı ötedenberl Her fırsatta kendllerlne sayı lmtAnı hazır .. 

1 

i s T A N B u L mnllımdur. Beykozun Galatasaray ve Beşik- lıyan müdafaa hatları; bugünkü ıı:acırosll• 
Öğle neşriyatı: trı.şla berabere kalmış suretlle butün nazar- takımı zafere götilrecek neticeyi almak için 
12 30: Plakla Türk musiklsJ, 12 50. Hava- lnrı üzerine çektiği bir sırada Eyübe 2-0 her dakika hücum hattına yardım etmeltte-

dls. 13 05: Pllikla Türk musikisi. 13.30: Muh- mat:"lfıb olu"unun fazl:ı gururdan ileri ge!dl-
lk.l vazlfesi tdi! plAk neşriyatı. ğl iddia edllmektedlr. Topkapının ise bu mel'- dlrMüsabakanın tabii cereJanı Ey{ibi.i taıl• 

Akşam n~şriyah: 1

1 sım bugünkfı vaziyetten daha Heri gitmesine çalışmağa sevtedecektlr. 

Dunyaya gelen her insanın 
vardır: 

Biri yaşadığı müddetce sağlam, iyi ve ra
hnt yaşamak, 
İkincJsJ de kendJsinden sonra gürbüz ve 
dinç bir nesil bırakmaktır. 
Ancak bu suretle insan cemiyeti yiıksek 
hedefine vasıl olabillr. Sıska, ruhnn ve 
bedenen hasta bir nesil yetlştlrmek aile
sine mensub olduğu cemiyete karşı gü
nah işlemek demektir. Beden sağlamlığı 
kadar ruh ve akıl zlndell~lnl de ehemmi
yetle gözönünde tutmak lcab eder. 
E.skl Romalıların bir darbımesell vardır: 
cSağlam vücudde sağlam fikir•. 
Fikre daima çok ehemmiyet veren Ro
malılar bunu ancak vücud sağlamlığı ile 
temin edlleb1leceğlnl düşünmüşler ve 
umumt hayatlarında spora mühim yer 
ayırmı§lardır. Fakat vilcud zindeliği itin 
de fikir sağlamlığı §arttır. Aklen hasta 
olanlar vücudlerlnln aıhhat ve zindell~ 
ııe al6.kadar olamazlar. Esasen bu tkl 
kuvvet b1rblrlle çok sıkı münasebettedlr
ler. Beden makinesi iyi L~lerse ruh ciha
zımızda düzenlik olur. Ruh ~!bazında 
sarsıntı olursa beden makinesi it göre
mez. Binaenaleyh beden ve ruh hıfzıssıh
hasına müştereken kıymet verelim ve 
hiçbirini ihmal etmlyellm. 

(•) Bu notları kesip uklayınn:, yabud 
bir albüme yapıştırıp kolek.,iyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 

1 ~bi imdadınu.a yetfşebillr. 

18.30: Plakla dans musikisi. 19: Safiye: artık lmkiı.n kalmamıştır. 
Piyano ve keman refakatlle. 19.30: Konfe-1 Oyunun tabii cereyanı Beykozun hlldml- Güneş - Süleymaniye 
rans: Prof. Salih Murat tarafından (Radyo yetini lcab ettirmektedir. Son haftalarda yaptığı maçlarda tam tor-
alPmlnde yenilikler). 19.55: Borsa haberlerı. ı . Beşiktaş - Vefa munu gootermlş olan Güneş karşwnda Sü-
20: Sadi ve arkadaşları tarafından Türk mu-

1 
Işte, haftanın üıerlnde durulacak bir o- leymanlyenin doksan dakika çabalaması oii

slklsl ve halk şarkıları. 20.30: Hava raporu. ı-unu. Lig maçlarının beşlnc.t haftasına l::ı- neşe bol sayı fırsatı verecektir. Ligde zarnaıı 
20.33: Ömer Rıı:a tarafından arabc'l söyl""· dar mllll lı:iinıe ""!unda büyük fimldlerle yü- zaman güzel oyımlar yapan Süleymanlye için 
20.45: Semahat Özdenses ve arkadaşl:ın ta- riiyen Vefa lkl takım knrşısında meğliıblyete tıu maçta azamt ve kuvveUi müdafaa büyük 
rafından Türk musikisi VP halk ş:ırkılnrı, uğrayınca bir müddet olduğu yerde kalmata 1ı bir selamet olacaktır. 
lsant t'tyarı). 21.15: Orkestra. 22 15: Ajans mecbur oldu. Vefanın bu hafta yapacağı o- _ Ömer Beslnt 
haberleri. 22.30 Plakla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22.50 Son haberler ve ertesi 
günün programı. ' Voleybol ~fe~~el'edesin ? 

• Beyoğlu Halkevi tarafından hususi bir ma-
25 Birindkiınun 937 Cumartesi hiyctte tertlb f'dilen senelik voleybol maçlnrı 

A "N K A R A fiç hafta sonra nihayetlenecek ve evin prog-
ötıe neşriyatı: rnmı mucibince basketbol maçları başlaml§ 
13.30: Muhtelif plak neşriyatı. 13.50: PlAk: J olncaktır. 

Türk musikisi ve halk şarkılnn. 14 15: Dahili Hususi bir şekllde Yapılan maçlara 27 klüb 
ve harici haberler. 15 30: Müzik öğretmen o-ı ve mekteb iştirak et.mekte ve müsabakalar 
kulundan naklen, Cumhur Başkanlığı Fldr- son derecede bir heyecan ve aldka ile t.o.k!b 
monlk orkestra heyetinin konseri. Şef Prae- E'dllmektedir. 
torlus. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plak neşriyatı. 18.35: Çocuklara ka
ragöz (Küçük Ali). 19.10: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (lilkmet Rız:ı Sesgör ve arka
daşları>. 19.35: Saat Ayarı ve arabca neşri
yat. 19.50: Türk muslklsJ ve halk şarkıları 
<Belma ve arkadaşları). 20.15: Hukuki ko
nuşma: Hukuk İlmlni Yayma Kurumu üye
leri tnrafından. 20.30: Türk muslklsl ve halk 
şarkıları (SalAhaddin ve arkadaşları). 21: A

Voleybol ajanının en küçük bir alı\kasını 
tekmemlş olan bu müsabakalar büyük bir tn
tiıam içinde cereyan etmekle beraber, t~
kiluta mensub hakemler tarafından idare e
dilmediği için bazı müşküllere tesadüf edil
diği gerek kJüblerln şlkayet.ıerlnden ve ge
rekse lialkevinin hnkem bulabilmek lçln çek
tığı sıkıntılardan anlaşılmaktadır. 

Mıntaka voleybol ajanı kendi şubesi için 
yapılan bu büyük hareketle nlçln alAkadar 

olmuyor? Voleybol ve basketbol kış sporu T• 
ekseriyetle salonda yapılan bir hareket ol
duğu halde ajanlık nlçln bu vazlfestnl irunal 
ediyor? Bir senedenberi basketbol federa.9-' 
yonu emrinde bulunan monitör İlhami, ltlill:>
ler arasında basketbol inkişafı için nedell 
ç&lı§mlYOr? 

Aynı zamanda Genç Hırfstlyanlar Cemtye
tlnln (Y. M. C. A.) bir memuru olan hhaıni 
btı cemiyetin kendi programı dolayıstle t.er
tib ettiği müsabakaları spor teşkllAtı namın• 
bir faaliyet olarak gösteremlyecejtl için blıl 
burada hem alfi.kadar ajanı, hem de teşkllf.
tın monitörünü vazifeye davet etmek rnec
burfyetlnde kaldık. Voleybol ve basketbol 11• 
allkadar olan birkaç klüb kendi salonund• 
çalışırken monitörün Y. M. C. A. daltl vazi
fesi dolıı.yıslle a!Akadar tlüblerle mc;şgul ol
maması, nazan dikkate alınacak büyük ,.. 
mühlm blr mevzudur. 

"'1 jans haberleri. 21.15: Stüdyo orkestrası. 21. 
55: Yarınki program ve İstikHU marşı. Akay işletmesinden: Nöbetci 

Eczan eler 
Bu rece nöbeki ola'l'I eczaneler fonlardır: 
İstanbul cihetindekUer: 
Aksarayda: <Şeref>. Alemdarda: (Abdül
kadir). Bezayıdda: (Asador). Sıunntya
da: (Rıdvan>. Emlnönünde: <Hüseyin 
Hüsnü>. Eyiibde: (ffilcmet Atlamaz>. Fe
nerde: (Vitam. Şehremininde: (Hamdl). 
Şehzndebaşında: <i. HaW). Karagüm
rükte: (Fuad). Küçi.ikpazarda: (Hikmet 
Ccmm. Bakırköyiinde: <İstepan). 
Beyotlu clhetlndekller: 
İstlkltıl caddesinde: (DelHisuda). Tepe
başında: (Kinyoll). Topçularda: (Sporl
dls). İstik!~ caddesinde: (Llmonclyan >. 
Pangnltıdıı: (Nargtleelyan). BeşiktBfta: 

(Süleyman Receb>. 
Boğaz.içi, Kadıköy nı AdalardakJler: 
Üskildarda: (Ahmediye). Sarıyerde: CNu
ril. Kndıköyünde: (Moda, Merkezı. Bü-
7ükadnda: (Halk). Heybelide: (Halk). 

j:• 

f;tf[A~AH A 'Z~INl1 
FAKAT 

[i::.:·.:~:.~ ~"'~Son Po C!ll :t .;ı.; il\·~ elit 

DAt<I ,, B J R 1 LAN~· 
BÜTON ÜLKEYİ HER GÜN OOLASIR.... 

Nefsi Kadıköy iskelesi iç Büfe Bostancı iskelesindeki DnkkAn 
Yukarıda yazılı mahallerin 23112.'1937 tarihinde yapılan açık arttırma!arında 

Kadıköy iskelesi iç büfeye verilen fiat uygun görülmemiş, Bostancı iskelesin
deki dükkana da talip zuhur etmediğinden her ikisinin açık arttırması 30/12/1937 
Perşembe günü saat on beşe uzatılmıştır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün Levazım Şefliğine ve artt-rına
ya gireceklerin verecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbetindeki pe1' 
akçeleriyle yukarıda yazılı giın ve saatte Şefler Encümenine müraC.'.latla:-ı. 

(8~80) 

G Ümrük Muhafaza Gen ~ı KQmutanlığı 
f stan bul Satın Alma Komisvonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 7000 kilo sabunun 10/1/1938 Pazartesi 
günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 2100 lira ve ilk teminatı 158 liradır 
3 - Şartname ve e\rsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatte vezne: makbuzu veya Banka mcktublariyle bir-

likte Galata Eski İthal1t Gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. (8f.ı79) 



25 Birinc.ildnan SON POSTA 

•• 
·ruRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

MERKEZi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ş u 183 ~ L ~ R a 
D 

ANKARA 
Adapazar1 BozöyUk Gemlik 

iSTANBUL: 1 Bandarma Eursa iz mit 
1 ~ 

Bartın DUzce Safranbolu 
'l'eleton : 2316 Bolu Eskişehir Tekirdağ 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

'fELGRAF ADRESİ: 

·-Umum Müdürlük: TUBKB ANB - Şubeler: TiCABET 

öksUrenlere va 
BöAUs nezlele,.ına KAT AN BAKKI EKREM 

• 
Sayfa t5 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 36500 lira olan sabit ve seyyar telgraf makine ve yedekleri 

8/2/1938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 2737,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine v~rmeleri lazımdır. 
Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8568) 

"""""" Muhammen bedeli (195000) lira olan l 00 ton metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton külçe kalay ve 10 ton antimuvanın bedeli serbest dö -
vizle ödenmek üzere ~/2/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bn ışe girmek istiyenlerin metal için 11000, kalay ve antimuvan için 9870 li

ralık muvakkat teminat ih kanunun tayin ettiğ: ves~kaları ve Nafia müteah -
hidlik vesıkası tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reis1iğine ver- · 
melcri lı;zımdır. 
Şartnameler 862 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satılmaktadır. 

(84~.) , 
il 1938 YILBAŞI 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

30.000, . 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ••• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satın Alma Komisyonundan 

1 - Deniz vasıtaları için 74 kalem malzemenin 2'1/12/1937 pazartesi günü saat 
11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şart."lamesile cins ve evsafını gösterir liste ve nümuneler komisyondadır. 

görülebilir. 
3 - Tahmini tutarı 6790 lira ve ilk teminatı 510 liradır. 
4 - İsteklilerin· o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanu r. un 3~ nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mektublarını Ga-
lata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisvona vermeleri. (8233) 

HAYATIMIN 
En Büyük 

HEYECANI 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALAT~ 

Türkiyetlelri Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yrınanidandaki Şubel~ri: 
- -SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasslar servisi 

Can Rızkullah Kürdi 
Halepte bütün Tilrkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

Üç merasim gününde adi bir pud

ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildime parça parça yapışı- ~-~--~,-~ .. ~~--~·~·~-~-~--~-~ .. ~, ~·-~~~~~~ 
yor ve yüzüm cmakiyajlı> bir §ekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 

sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Hnvadb ve Halk gazetesi - ...-

Yerebatnn, Çatalçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 
Jrullanmağa başladım. Beni görenler ı---·=========-=-=~ı 
şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni de- Gazetemizde çıkan yazı ve 
ğildim. rcs:imlerin bütün hakları ! 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü

yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 

ve istimal hakkı büyük mali fedakar

lıklarla hemen Tokalon müessesesi ta

rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka

lon pudrası namile ve hergün daha 

taze, daha nermin, daha ıüzel görü

nünüz. 

ABONE FiA TLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 150 
YUNA~İSTAN 1 ıs.to 12'20 710 270 
ECNEBi 27W liOO 800 200 

Abone bedeli pe.şird.ıı. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak gerı verilmez.. 
ilanlardan meı'uliyet almmcu. 
Cevap için ınclclublara 10 kuruşluk 

P ul ilavesi lazımdır. 

1 P~sta-katusu : 741 İ~tanbul ı 
1 11 

: : Telgraf : Son Posta : : 
: 

1 Te~e!on : ~0203 : : 
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J6 Sayfa 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

L • 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasna dikkat •• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ile karşılayabilirsiniz 1 

GRiPiN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 
ve Türk kimyevi müstahzarlannm en 
muvaffaklanndan biri olan o illcdır 
ki vücudü nezle, grip, bron§it hasta
lıklarına karıı kale gibi müdafaa 
eder, hanreti süratle düşürür ve 

bütün ağnlan geçirir. 

icabında günde 3 k•t• ahnablllr. 
Taklitlerinden sakımnız ve her yerde ısrarla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
OkulUJLuza 75 lira i.ıcretli (İaşeai Okula aid) bir erkek Daktilo alınacaktır. 

'.(Almanca bilenler tercih olunur.) isteklilerin 27 /12/1937 Pazartesi günü saat 14 

de Okulda sınavlan yapılmak men evraklarile birlikte Ankarada Müzik Öğret-
men okulunda bulunmnlan. (8471) (4637) 

ARADA BÜYÜK FARK VAR~ 
Pertev çocuk pudra11 ; ~imdiye k.adH hlfblr beıııerl tarahndan taklirl 

edilmemiştir. Bu pudranın, ea· bDytlk mezlyeti bilhassa çocuk clkUerl 

f çin hazırlanmış olma.il " terkibinde tahrif edici hl<ıbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vncutlu yaşlı lrimeel« de Dllanmaktadırlar. vneudan lltfnla

rında ve koltuk altlanmn pişlklerine karşı bwıdan daha moeeslr bir 
pudra benoz keşredilmemlşttr. 

Batı ağrıdan 

çatllyacak gibi 

En şiddetli baş ve 
dlş ağrılarını 

dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessirdir. 
icabında gUnd• 3 ka9e 

ahnablllr. 

isim ve markaya dikkat, 
taklitlerinden sakınınız. 

DIŞ TABlBl 

RATIP TÜRKOGLU , 
Ankara ~ddesiode: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayenoha· 
nesinde hergO.D . saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmekl$dir. 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Teneffüs yollarile geçen hasta· 
hklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'ı pastillerdir. Nezle, bron· 
şit, grip ve boğaz rahatsazhk-
larrnda, ses kısıkbgmda pek 
faydahdır. Botun eczanelerde 
bulunur. 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU .. lsTANBUL 

CAFER MüSHiL Şekeri 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iyi müshil t•kerldlr. 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 ---~ 

P A T 1 
iç Ye dıı balUI' memelerinM, buur memeleriııiıı her tlrlil 
iltihaplarında, cerahatloomif fuıtüllerde, kanayan bum me
melerinin tedavi..sinde daima muyaffakiyetle pfayı temin eder. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile karıştlrmayıntz. 
r ı 

llinTarikmiz 'A-~·a•r•a-Y•ü•k•se•k-Z•h•a•a•t•E•n•s•ti•lli•.s•ü-R•e·~·a•rl•ü•ğ·~·d·~~: 

lstanbul Sıhhi Mflesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Muayene ve tedavi evleri içiıı &&bn ahpacak olan ~ kilo yerii Ko~ Hidro
fil kapalı zarfla eksiltmeye konulmUftur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sth'hat ve jçtimei muavenet müdürlüğü bi!wı1U1da 
kurulu Komisyonda 5/1/938 Çarpmba günü saat 15 de yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiat: Beher kilosu 135 kurUJtur. 
3 - Muvakkat garanti: 405 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her gftn Kdınt.yonda görO..lebilir. 
5 - İstekliler cari seneye aid TlcAret pduı vesikasiyle 2490 sayılı kamında 

yazılı belgeler ve bu işe yeter mun.tkat garanti makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir aat evvel Komiayona ver
meleri. c849h 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kabataş Levazım ambarında mevcud avarya olmuş 2000 kilo sigara paket ko

lası 10/1/938 Pazartesi günü saat 10 da puarlıkla aatılacaktır. İateklilerin malı 
her gün ambarda görebileceklui n pazarlık için de ~ 15 teminat peralariyle 
birlikte muayyen gün ve saatte JCabataşda levazım ve mübayaat f"beli müdür
lüğündeki Satış Komisyoııuaa gelmeleri ilin olunW'. cSMa• 

Birinci aalaile 4IXJ lıu"lf 
ikinci sah:le 25ti » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü uıhile 100 » 
lç •ahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca ınikdarda ilAn yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istüade ~ 
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
ilanlar iÇin ayrı bir tarüe derpi§ 
edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrt-se müracaat edil
melidir: 

Son Posta Matbu. 

Neıriyat :14ildürii: Selim Ragıp B .. 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEal: A. Ekrem USAKLIGllJ 

Muhbralı, Haritalı 1-layat akvimi Çıkh 
Bu eıs.ız ve ~msalıiz takvimin talditleri nrdır TAklırlerhu almamak fçln dikkat etmelidir. 

Tak,·ime aıt her türlü malumab, dünya tarihlerini. inl.alan: t.arthleri. dınl truihler, ihtlralar U.rthl, 
dilnya devletlerinin nufuı 'Oe kuvvetlert, vilayet Vf' kazalanmu:. nufuıumu~ tren btaayonlan, liman ve 
ııkeleler. kanunlarımız. •ağlık bilgileri, ııüzellik çarelnf ve herkeıln itine yarayan daha bir çoL: faydalı · 
malümab, mükemmel bir nıuhtır" defterini, yedi renkli bir Tiirldye harfüuını hAYI: ~ 

c HAYAT TAKVJMI > rtin takJitlert cıkmııtır Ald"nmamak tçtn 'Mubbrah Haritalı. HAYAT ta.kvlnıt) 
adına dikkat etmelidir. Fiilli '25, l:.ıt"L cthlia! .Vı kuru~tıır. Markeı.1 l•:• l'l"1I r-fAAf~lf i.--i~ 1- -.Aeddtr. 

ı _Yüksek Ziraat Enstitüsü denbaneleri için 34 adet sıranın yerinde J&pb
nlması açık eksiltmeye kcıaulm'Qftm. 

2 - İhale 27/12/~7 Paarteli etıml saat 15 de Rektörlük Nnısında JÇWr 
caktır. 

3 - Mclıammen bedıll Dt0 w muvakkat teminat 178 liradır. 
4 _Daha fazla izahat 'ft paruız p.rtname almak istiyenlerin Erwtftl n.tre 

Müdürlüğüne müracaatı.n ilin olunur. cm9:. c'484> 

•• • Olçü üzerıne 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkOnlOğtıne , .... 
Korıaıu 
İltiyeıılero ölçü 

tarife11i gönderilir. 

EmlnönU 
İzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

AHENK ve MANDOLiN ' 
Zarit, sağlam ve ucuz olduğun
dan memleketin her tarafına gOn
derJlmektedir. İhtiyaçlarınızı ve 

kataloğumuzu isteyiniz. 
Eaklt•hlr ı Ahenk Çıkar,.n 

~--_.. S. Suad 4m1 __ ,, 

DOYÇE ORIENT BANK 
t>resdaer Bank Subell 

Merkezi: Bedin 

Tii.rltiyedeki ıabeltırlı 

Gala ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Hn türlü banka İfİ * 
------------------~ 


