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Atatiirkiin 

t 1 f d·ı lstanbul adlıgesı ( Hısar ) vapuru op antısına şere -ver ı er ./. . ..:1... t _,,_ ~,_ b , -1. 

Eğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek 
menfaatleri İcab ettirirse o çevre kahramanlannın 
geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar 
göstermeğe amade bulunduklarına da §Üpbem 

olmadığı da bilinmelidir 

1 acıasını uun eu1eı1ee aşıauı 

7acfca11s .,.... .. .,.. .. ili • 1 
.......... 

-M-uh-ta-ç-an-al-ar-a "I Fırtına hafifledi 
(Şule) ve (Sadıkzade) vaparlalmm Hmanlara 11ğmdıldan 

Yetim maaıı anlapldı, karaya oturan Sinopnpurunun kurtanlacaja 
'l ıübheli, (Hisar ) npunı lkind kaptanının ce.se.cB dia IJaOlll facia .......... uldedildi 

Ankara 25 (Hmusl} - Muhtaç ana
lara da yetim maafl bağlanmasını te
min için tekaüd kanununda delffik
lik yapılmasına dair bükUmetin Mec-
lile verclij:l maliye encümeninden ge
çerek bütçe encümenine verildi. Bu 
liyihanın ana hükmü şu fıkrada top
lanmaktadır: 

Dul ananın hiç bir geçinecek malı, 
kudreti ve kanunen bakacak kimsesi 
Yoksa oğlu veya kızı hayatında be -
yanname venniı ola dahi talebi Uze
rine birinci derece yetimler arasında 
maq tahsis olunur. 

B._. faclGanclM IGf lt'Ul"hala1I ad getMel Tewaet/ıağda) w Seyfu{Wı 
(IOlcla) ,anpa (Yazm 11 IDci _,,...) 
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Kızılayın 60 ıncı yılı 
bütün yurdda kutlulandı 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

H isar faciasının 
Verdigi dersler 

Bilmiyorum, acaba bizim deniz tica -
retimizin selametini temin vazifesile mü

ke1Jef olanlar, denizlerde gezdirdiğimiz 

tekne adedile her sene dalgalar arasına 
gömdüğümüz insanlar arasındaki nisbcti 

hiç hesab ettiler mi? Bilhassa, böy1e bir 
hesabı başka milletlerin gemileri ile kur
banları arasındaki nisbetlcrle mukayese 

ettiler mi? Böyle bir hesabın ve bilhassa 
bu tarzda bir mukayesenin yapıldığını 
hiç zannetmiyorum. Eğer yapılmış olsay

dı, gemi adedine nisbetle verdiğ~rniz kur
ban mikdarının yüksel,cliği karşısında 

vicdanların sızlamaması ve buna karşı 

tedbir alınmaması imkansızdı. 

Bir gemi sahibi, bir ticaret adamıdır. O

nun bir derece de düşüneceğı şey, ser -
mayesi ve sermayesinin kar ve zarar he-

sablandır. Ne geminin fenni e\'safından 
çok bir şey anlar, ne de kaptanının kap
tanlık vasıflan hakkmdn uzun uzadıya 

düşünmeğe lüzum görür. Her hangi bir 
gemi sahibi için iş bundan ıbarettir; öte
sini düşünmek devlete kalır. 

Ben zannediyorum ki bu işle alakadar 
olanlar, fenden ziyade AllAhın lutfuna ve 
ecel denilen şeye inaruruş olanlardır. E
ğer böyle olmasaydı, havuz kadar kü -

ı:ük denizlerde elim facialar kaydetmez
, k ve Hisar gemisi gibi beş bın tona ya-

Kın cesamette bir gemi, Karadenizin dal
galarından kaçma ıztırannda kalmazdı. 

* 
Deniz Bank, yahud - daha türkçesile -

Deniz Bankası bir an evvel kurulsa da 
şu bizim gemi demirbaşımız, güzel bir 
ayıklama ameliyesi geçirse çok iyi olur. 
Bugün elimizde bulunan gemiler arasın-

da ciddi bir imtihana çekilip de muvaf
fak olacak teknenin yüzde onu bulabile
ceği dahi şüphelidir. Fakat, sade bu tek-

(l) Bizim fırtına kelimesi de buradan 
gelir 

Resimli Malcale: 

ccesur kaptan, değil, temkinli, ihtiyatlı. 

kültürlü kaptan lazımdır. Eğer İnebolu 

kaptanı böyle olsaydı ve bilhassa mede
rıi cesareti kuvvetli olup da chnyır, ben 

o kadar yük alamam!~ diyebilmiş bulun
saydı, elbet, fen namına o yüz kızarta
cak olan faciayı görmezdik. Bu asırda 
her şeyden evvel kiıltür, umumi kültür 

lazımdır. Umumi kültürü olmıyan insan, 
isterse bir asır deniz üstünde dolaşsın ve 

martilerle arkadaş olsun, bugünkü dün -
yada gemi kaptanlığı edemez. Çünk'Ü ciç-

gemi adedimizle kurban mikdar: arasın

daki nisbeti yukseltip gidecektır! 

SON POSTA. 

IC Beşeriyet bir çiçek bahçesidir. X 

ikinci dere er ip < ılup, :ısıi oyunun talihe 

bağlı> olduğunu süyliyı>rei< hidayet mah
kemeh,nm ver .!!ği kararı tasdik etmiş -
tir. 

Bu karar İhlyan temyız mahkemesin
ce de tasvib erlibniştir. 

/ı-1ayerling f nciasının 

r 
iSTER 

• 

iN ANMA! İNAN, İSTER 
derecesi genişletilecektir. Fakat işittiğimiz eğer doğru ise 

bir çocuk :çin sarfedilen gündelik yemek ancak 5 kuruş ile 

temin t d:lmektedir. 

İstanbul uzun ç.alışmalardan sonra ilkmekteblerde okuyan 
fakir çocuklara oğle Üzerleri meccanen sıcak yeme.;: dağıt-. 
:nıya başladı. Bu usulün faydası görüldü, bütün memlekete 
de teşmili düşünüldü. İnşallah bu bir başlangıçtl!', tedricen 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R l NAN M Af 

Blrtndkinun 28 

-----------------------------'\ 
Sözün Kısası 

Kızılay 

E. Talu--.. 

ikmal edilen 
Şoseler 

Ankara . (Husust) - Naftadan nlman 
haberlere göre, İstanbul - E<'llnie yolunun 
13 üncü kilometresinden ayrılan 2500 met -
re uzunluğundaki yol 12 metre platform ve 
9 metre şose genlşllğlnde beton asfalt ola • 
rak bitirllmiştır. 

Ayrıca İzmir - Çeşme yolunun Oülbahçe 
ınevkllnden ayrılıp Karaburuna giden yolun 
da şose inşaatı b1t1rllmlştlr. 

Ankara - İstanbul yolunun 135/ lM üncil 
kilometreleri arasında 1822 metre uzunlu ... 
ğundakl şose inşaatı bitirilmiş ve Çorum-Y~ 
gad yolunun 74 üncü kllomotreslndekl Ara~ 
seyfl köprüsünün inşaatı ikmal edilmiştir. 
Köprü onar metre açıklığında betonarme lk1 
gözlüdür. 

Erzurum-Tercan yolunda yeni 
inşaat 

Tercan (Hususi) - Erzurum - Tercan 
yolu üzerindeki 6 köpr..i ve menfezin in• 
şaatı miı teahhidine ihale edilmiştir. 
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Japonlar Çinde bir şehir lsp~nyada h~rh 

d h t 
.
1 

şıddetlendı 
a a zapte İl er Franko kuvvetleri mukabil 

Bazı noktalarda muhabil taarruza geçen 
Çinliler ilerlediklerini iddia etmektedirler 

Şanghay 25 (A.A.) - Çin seyyar kuv
Netleri Suiyan vilayeti hududunda bulu
.nan Yuya'yı almışlardır. 

Diğer taraftan Çinliler hfila Hang -
çeu'yu müdafaa ediyorlar. Bu şehir hal
kının büyük bir kısmı çok evvelden geri 
alınmıştır. Çinliler' Hangçeu körfezine a
kan Tsiengtang ırmağını kapatmışlar, bü
tün fabrikaları tahrib etmişler ve nehir
'1eki münakala vasıtalarını da batırmış -
iardır. 

Cangşov - Hangçeu demiryolu üzerin
de d~ Çin kuvvetleri Hengçeu'da maruz 
bulundukları tazyiki hafifletmek mak.sa
dıle Kaşing istikametinde bir mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Çin kıtaatı keza Tientsin ile P ukeu a
rasında Şaopo'yu zaptettikten sonra 
1Yangçe üzerine ilerlemeğe başlamıştır. 

Tokyo 25 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Hankow üzerine yürümekte olan üç 

J'apon kolu 23 ilkkanunda şehrin işgalini 
tamamlamışlardır. 

24 kanun sabahı saat sekizde Hankow 
surlarının bütün kapılarını zaptettikten 
sonra bu kuvvetler şehre girmişlerdir. 

Şehirde sokak muharebeleri yapılmak -
tadır. 

Nankin'e ric'atleri esnasında Çinliler 
tarafından tahrib edilen Şanghay - Nan
kin şimendifer hattı, Japon istihkAm 
kıt'alarının muannidane çalışmaları neti
cesinde pek müşkül şartlar altında ve pek 
kısa bir zamanda tamamile tamir edil
miştir. Bu hat üzerinde 23 ilkkanundan 
itibaren münakalat başlamıştır. 

Tokyo 25 (A.A.) - Sol cenaha men -
sub unsurların tevkifine devam edilmek
tedir. 

Tokyo polis müdürünün yerine emni -
yet müdürü getirilmiştir. 

Şimali Çin işletilecek 
Tokyo 25 (A.A.) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, Japon hükumeti, bu -
günkü kabine toplantısında, plan komi -
tesi tarafından şimali Çinin işletilmesi 
hakkında hazırlanan esas plaru tasvib et
miştir. 

* Şanghay 25 (A.A.) - Japon nıenabiin-
den öğrenildiğine göre J apon kuvvetleri, 
saat 14 de Hanoçeu'ya girmişlerdir. 

Suriye Başvekili Halebde 
yeni bir nutuk söyledi 

8. Cemil Mardam Suriyenin Türkiye ve Fransa ile 
eşrikimesai arzusunda olduğunu ehemmiyetle kaydetti 

Haleb 25 (A.A.) - Paris ve ."ınk:aradan 
buraya gelen Suriye başvekili Cemil 
Mardanı, bu akşam verilen bir ziyafette 
söylediği nutukta, Suriyenin Türkiye ve 
Fransa ile b~şriki mesai arzusunda bu -
lunduğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Cemil Mardanı, ekalliyetler hakkında 
aemiştir ki: 

Fransaya icab eden bütün teminatı ver 
Ciik ve hıristiyanlara cemaat hukukunu 
~ermekte hiç bir mahzur görmüyoruz. 

Suriye idaresi hakkında da Cemil Mar
dam şunları söylemiştir: 

Millete tamam.ile itimad eden bu -
günkü Suriye hükumeti sonuna kadar 

vazifesine devama ve nasyonalist bloku 
haricinde hiç bir siyasi partile yer ver -
memeğe azmetmiş bulunuyor. Hiç sıkıl
madan söyliyebilirim ki, Suriye, Fransa

nm teşriki mesaisine ve Fransız memur 

ve fen adamlarının yardımına muhtaçtır. 

Bazı doktorlarımız ihtısas için 
Avrupa ve Amerikaya gönderiliyorlar 
Hükumet tabibleri arasında yapılan tayin ve 

nakillerin listesini neşrediyoruz 
Ankara 25 (Hususi) - Palu hükümet ta -

bibi Hayati Çubuk hükümet tabibllğine, Mer 
kez hıfzıssıhha müessesesi serom ve aşı şu -
besi başaslstanı Tevfik bakteriyoloji şubesi 

mütehassıs muavinliğine, Oördüncü umumi 
müfettişlik sıhhi müşaviri Said Akklnnan 
Sıhhat ve İçtimai muavenet müfettişliğine, 
;yenibahçe Gureba hastanesi laboratuvarı a
ısistanı Ali Önem Ankara verem mücadele 
idlspanseri mütehassıslığına, Manisa sıtma 
ınücadelesl tabiblerlnden Nuri Konya sıtma 
ınücadele tabibllğ!ne, açıktan mütekaid ta
bib Nuri Aktiz Haı-an belediye tabibllğine, 
Aydın sıtma mücadelesi tablblerinden Os -
inan Hayri Manisa sıtma mücadelesi tabib -
Uğine, Adana sıtma mücadelesi tabiblerin -
den Hamdi Kocabaş Maraş memleket has
tanesi operatörlüğüne, Maraş memleket has
tanesi dahiliye mütehassısı İhsan bu hasta
ile baş tabibliğ!ne, Ankara nümune hastane-
61 eski baştabibi Nüzhet Çevik Çanakkale 
iskan müdürlüğüne, or hükümet tabibi Hü
seyin Hüsnü Gediz hükümet tablbllğine, Ge
diz hıikOmet tabibi Sabri Of hükümet tabibli
line, Genç hukiımet tabibi Avni Aksaray 
kazası hükümet tabibliğine, Garzan hükumet 
tabibi Mutahhar Adıyaman hükümet tabib
llğlne, Tıb talebe yurdu idare tabibi İrfan 
Tıb Fakültesi göz doçentliğine, açıktan mü
tekald tabib Servet tıb talebe yurdu idare ta
blbllğine, Rlza me1·kez hüküınet tabibi Ham
di Malkara hiiküınet tabibllğine, Pazar hü -
kümet tabibi Fahri Kütahya hükı1met ta -
bibllğine, Yalova hükümet tabibi Necib Ba
kırköy belediye tablbliğine, 1936 senesi me -
zunu Ahmed Galib Pazar kazası hükfımet ta 
bibliğinc, Mersin memleket hastanesi kulak 
mütehassısı Nejad Gazlanteb memleket has
tanesi kulak mütehassıslığına, açıktan ku -
lak mutehassısı Ziya Mersin memleket has -
tanesi kulak mütehassıslığına, İnebolu, Cide 
frengi mücadele tabibi Şevki Çorum memle
ket hastanesi cildiye ve zühreviye mütehas
mslığına, Tire eski belediye tabibi HaUd Ur
Ja tahaffuzhanesi müdür muavinliğine, Si -
21.op memleket hastanesi operatörü Avni Bar 
&an memleket hastanesi operatörlüğüne, A -

masya memleket hastanesi dahlllye mütehas 
sısı Tallit Sinop memleket hastanesi dahlll
ye mütehassıslığına, Aydın memleket hasta
nesi laboratuvar şefi Nuri İzmir emrazı sa
riye ve istllalye hastanesi labo;atuvar şefii
ğine, Manisa vilayet bakteriyoloğu Şevket 
Aydın memleket hastanesi laboratuvar şet -
Jiğine, Diyarbakır emrazı zühreviye hastane
si bakteriyoloğu Nafi Manisa vililyet batte -
rlyoJoğluğuna, İstanbul Cerrahpaşa hastane
si rontgen mütehassısı Nazmi Beyoğlu has
tanesi rontgen mütehassıslığına, Tarık Te -
mel Cerrahpaşa hastanesi rontgen mütchas
sıslığına, açıktan mütekaJd eczacı Ruhi El
nıalı belediye eczacılığına nakil ve tayin e -
dilmişlerdlr. 

Ordu frengi mücadele tabibi Zeki Mesud 
ve Maraş memleket hastanesi operatörü Nu
ri istifa ederek vazifelerinden ayrılmışlardır. 

Bitlis merkezi hükUınet tabibi Adil clld 
ve zührevi hastalıkları ihtisası için vilayet 
hesabına, Ergani hükUınet tabibi İzzet Tok 
göz hastalıkları ihtisası için, Uşak memıe -
ket hastanesi dahiliye mütehassısı Muin em
razı asabiye içJn, merkez hıfzıssıhha mües -
sesesi mütehassıslarından Muhtar parazi -
toloji için Parlse, Konya sıtma mücadelesi ta 
biblerinden Fevzi ve Malkara hükumet ta -
bibi Enver rontgen için· Viyanaya, Ankara 
merkez hıfzıssıhha müessesesi biyoloji şu -
lıesl başasistam Eyüb tecrübi patalojl için 
Amerikaya, Gazlanteb memleket hastanesi 
kulak mütehassısı Ziyaeddin kulak ihtisası 
için Berline gönderllm.ek üzere seçU.mlşler -
dlr. 

Londra civarında sisten 
trenler işleyemedi 

Londra 25 (A.A.) - Bütün İngiltere 
üzerine, birdenbire, kuvvetli bir sis çök
müş ve bu yüzden bir çok spor toplantı
ları yapılmamıştır. Sisin kalınlığı Londra 
civarında trenlerin muntazam surette iş
lemesbı.e de mini olmaktadır. 

taarruza geçiyorlar 
Henday 25 (A.A.) - Bir Frankist mem 

bamdan bildirildiğine göre, Teruel şehri
nin şimalinde ve cenubu garbisinde bu
lunan Concud ve Villa Star kasabaların
da şiddetli muharebeler cereyan etmek -
tedir. Franco takviye kıt'aları Teruel'e 
iki kilometrelik bir mesafede bulunmak
tadırlar. Şehrin yukan kısmında muha -
rebe devam etmektedir. 

Franco kuvvetleri kumandanı General 
Aranda'nın Teruel'i tamam.ile düşman e
linden kurtarmak üzere büyük bir taar
ruz hazırladığı söylenmektedir. 

Salamanca 25 (A.A.) - Umumi karar
gah tebliğ ediyor: 

Teruel'in sivil ahalisi, cumhuriyetçile
rin taarruzlarına mukavemet etmekte 
berdevamdır. Cumhuriyetçilerin zayiatı 
azimdir. 

Mısırda 
Siyasi buhran 
Devam ediyor 

Kahire 25 (A.A.) - Siyasi vaziyet 
değişmemiştir. Saray, taleblerinde ıs -
rar etmekte ve beklemektedir. Ali Ma
hir paşa ile Nahas paşa arasında bu sa· 
hah için kararlaştırılan görüşme yapıl
mamıştır. Sanıldığına göre, hükumet, 
ezcümle cMavi Gömlekliler• teşkilatı
nın dağıtılması bahsinde Sarayın ta -
Ieblerini is'afa mütemayildir. Nahas 
paşa, tedkiklerine devam etmektedir. 
Vaziyetin birkaç zaman daha sürmesi 
pek muhtemeldir. 

-----------------
"Si g as etimizin esası 
Türlıiye dostluğudur,, 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

c- İskenderun meselesi çıktığı sı -
ralarda İrak ile İran hükUmetleri ara .. 
sındak.i ihtilafın halli zımnında Tür -
kiye Hariciye Vekili iki memleket ara· 
sında bir dostluk tesisi zımnında mü -
him gayretler sarfetmekte idi. İrak hü
kfuneti de bu sebebden dolayı ve tabii 
bir nezaket vazüesile bu meselede Tür 
kiyeye müşkülat çıkarmak istememiş -
tir.» 

Diğer taraftan Şam gazetelerinin 
verdikleri haberlere göre son günler • 
de Vatani blokuna mensup bir çok mü 
hinı şahsiyetler Bağdad hükılmetine 
müracaatla Hatay meselesinde Suriye
yi iltizamen Türkiye nezdinde teşeb -
büslerde bulunmayı istemişlerdir. Bü
tün bu müracaatlara karşı Bağdad hü
kfuneti: cHarici siyasetimizin esası 
Türk.iye dostluğudur; bunun için böy -
le bir vazife deruhde etmemize imkan 
yoktur.> tarzında cevablar vermekle 
iktifa etmiştir. 

Bu haberler burada, Arab İttihadı 
fikri taraftarları arasında büyük bir 
inkisarı mucib oldu. 

Bir lohusayı kaynar 
Suda öldürdüler 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Kayapa nahiyesinden Mehmedin çok 
genç olan karısı Teslime bir erkek çocuk 
doğurmuştur. Doğumdan sonra kadın do
ğum sancısile kıvranırken 50 yaşında Da
vud oğlu Hüseyin bu sancı ve ıztırabı ke
secek bir çare bildiğini söylemiş, hemen 
de tatbik etmiştir. Hüseyin, hüyük bir 
kazanı ocağa koyarak, iç!ndekı suyu iyi
ce kaynatmış, kadını anadan doğma soy
duktan sonra, bu suya oturtmuştur. Ka -
dın evvela kaynar suya girmek isteme -
miş, suya girdiği zaman da feryada baş
lamıştır. Hüseyin, tahammül tavsiyt> et -
miş ve: 

- Ne kadar dayanır:;an senin için o 
kadar iyidir demiş, ellerile de bastırarak 
kazandan çıkmasına mani olmuştur. Kn -
dının çığlığı üzerine koşuşan köylüler, 
zavallı Teslimeyi, kazanm içinde çırıl
çıplak, ölü olarak bulmuşlardır. 

Teslime sudan çıkarıhrken, etlerinin 
bir kısmının da döküldüğü görülmüştür. 

Hadiseden derhal müddeiumumilik ha
berdar edilmiş, suçlu yakalanarak hak • 
kında takibata başlanmıştır. 

Teslimenin cesedi, muayene edilmek ü
zere Balıkesire getirilmiştir. 

Bu Sabahki ı 

sinde dünyanın karışık vaziyetini bedbinane 
blr görüşle kısaca tahlil ettikten sonra bir 
dünya harbinin filen başlam~ olduğu neti
cesine varıyor ve Avrupa medenlyctınin ge
çirdiği bu buhran sonunda ya kalacağını, 
yahud da büsbütün mahvolacığını söylüyor. 

* Tan - Ahmed Emin Yalman KlZllayın 
altm1şıncı yıldönümü münasebetlle yazdığı 
başmakalede diyor ki: 

a:Kızılay altmış yaşına basmıştır. Bu hMl
seye bir alaka duymıyacak vatandaı yoktur. 
Kızılayı, her Türk, yakın ve seviml1 bir dost 
bilir, hem de vazifesinden hiçbir zaman ıaıı
mıyan bir kara gün dostu ... » 
Kızılayın yaptığı hizmetlerden bahsettik

ten sonra; şunları ilave ediyor: 
cKızılayın 60 ıncı yılından başlıyarak içti

mai yardım boşluğunu da doldurmağa teşeb
büs ederse vatandaşların sevgi ve saygısı bir 
kat daha aıtar ve bu bayırlı müessesenin 
her tarafta açtığı iyiliklerden bugün mem
leketimizde ihmal edilmiş bir halde olan iç
timai yardım sahası da istifade etmiş olur.• 

* Kunın - Hasan Kumçayı bugün uTavşan 
tehl!kesb serlevhalı bir yazı yazmıştır. Edir
nede tüylerinden istifade maksadile tavşan 
yetiştirmek fikrine temas 9den muharrir, bu 
tavşanların zira ate zara.r verebileceklerini 
düşünüyor ve Edirnelilerin fayda yerine za
rar görmelerinden korkuyor. 

Filistin de 
Çarpışmalar 
Devam ediyor 
Son müsademelerde 40 

kadar Arab öldü 
Kudüs 25 (A.A.) - Filistinin şimalin

deki haydutların takibi hareketi bütün 
gece devam etmiştir. Kırk kadar Arabın 
ölmüş olduğu tahmin edilmektedir. 

Muharebe, hudud yakininde Akka ile 
Saf ed ve Hayriye arasındaki dağlard:ı 

vukua gelmiştir. Takriben 800 kışi taki
bata iştirak etmiştir. Bu takibata bu sa -
bah da devam edilmesi muhtemeldir. Tay 
yareler de takiblere iştirak etmektedir
ler. 

Pariste sütçüler de 
grev yaptılar 

Münakalal 100 askeri 
kamyon vasıtasile yapılıyor 

Paris 25 (A.A.) - Münakalat grevin -
de hiç bir değişiklik olmadığından şeh
rin iaşesi dün akşam da askeri kamyon -
larla temin edilmiştir. İstasyonlardan eş
ya nakliyatını da keza askeri kamyon -
Iar yapmaktadır, Bu suretle işliyen as -

keri kamyonların sayısı dün yüze çıka -
rılmıştır. 

Sütçüler de dün akşam greve iltihak 
eylemişlerdir. Bunlar hastanelere icab 
eden sütleri vermeğe devam edecekle -
rini bildirmişlerse de son anda bundan 
caymışlardır. 

Amerika Milletler 
Cemiyetine 
g;riyormu? 

Cenevre, 26 (Hususi) - Amerika Bir
leşik hükumetlerinin Milletler Cemiyeti
He gireceği hakkında yeni bir rivayet do
laşmağa başlamıştır. 

-----------------
Almanyada sulh 
seslevi yükseliyor 
Münib 25 (A.A.) - Hitlerin muavini 

Rudolf Hess, dün akşam radyoda bütün 
dünyadaki Almanlara hitaben noel be -
yanatında bulunmuştur. 

• H arb devresinin 
kaybolan mühim bir 
siması : l udendor/ 

Yazan: ~lim Raflp Emet 

IE5} eynelmilel istatistiklere inan

(g) mak ne derece caizdir? Bilmem. 

Fakat bunların en son kayıdlarına göre 
1937 yılı içinde milletlerin en çok ehem
miyet verdiği yeni iki mevzu olmuştur: 
Silah yapmak, altın toplamak. 

Filvaki bu son sene içinde bütün dün
ya silah fabrikaları durmacian çalıştıktan 
başka mevcud fabrikalar ihtiyaca kafi 
gelmedikleri için yenileri yapılmıştır. Al. 
tın da, silah da harbi yapmıya yarıyan 
birer vasıta olduklarına göre, 1937 yılı

nın hakim meselesi, sadece bu harb mev
zuu olmuştur. Maamafih bundan birkaç 
gün evvel vefat eden meşhur Alman ge
nerali Ludendorf harb için paranın be
hemehal lazım olduğuna inanan bir kim
se değildi. Ludendorf'a göre, paradan ev
vel, harb yapmak için muktedir kuman
dana ihtiyaç vardır. Halbuki Napolyon, 
harb mevzuu ortaya çıktığı zaman para, 
gene para, daima para diyP.n bir harb de
hası idi. Ludendorf ise, Alman harb ma
kinesini, bütün dünyaya karşı dört sene 
müddetle idare etmiş ve mütareke yapıl· 
dığı zaman bir tek düşman neferinin Al· 
man topraklarına ayak basmamış olması 
ile bu husustaki kabiliyetini isbat eyle
miş bir kumandandı. Harb bahsinde bu 
iki yüksek insanın bu derece farklı dü
şünmeleri, muhakkak ki, gene kendi he. 
sablarına bir noksan telakki ediıebiür. 

Şu halde, her ikisinin harb hakkındaki 
düşüncesini te'lü ederek cPara ve. iyi 
kumandan> demekle, işin içinden sıyrıl
mak mümkün olabilir. 

* Ludendorf'un; bir harb vasıtası olmak 
itibarile paraya karşı gösterdiği istihfaf 
şayanı hayret bir dereceyi bulmakta idi. 
Malfun olduğu üzere bu zat, 1923 senesin
de Hitlerle beraber Münih'de bir hüku· 
met darbesi yapmak istemiş, muvafiak 
olunamamış, tevkif edilmiş ve o sırada 

üzeri aranarak Alman devletinin müstak
bel hükumet erkanına aid bir liste mey· 
dana çıkmıştı. Bu listenin daha o zaman 
umumi hayret uyandıran tarafı, mali iş
ler için bir nazır tayininin tamamen ih
mal edilmiş bulunması idi. Bir tacir ai
lesine mensub bulunmasına !'ağmen Al
man ordusu gibi asalet, unvan ve salahi
yetlerini kıskançlıkla muhafaza eden bir 
muhitte iktidar ve kabiliyetini herkese 
tanıtmış ve harbden sonra dahl hiç kım
seye boyun eğmemiştir. Münih lıadısesin
den sonra Hitlerle arası açılmış olmasına 
rağmen her iki taraf yekdiğerine kar~ı 
dalına saygı taşır ve hürmetkar olmak
tan vazgeçmemişlerdir. Ölümünden kı. 
~ zaman evvel Hitlerle banşa11 Luden
dorf'u Hitler Mareşal yapmak istediği 

zamandır ki onun asıl hakiki çehresi mey
dana çıkmış ve Hitlerin kendisini tevcih 
ettiği unvanı kabul etmerniştır. Çünkü 
o, bu unvana hak kazanmadığı kanaatir.
de bulunuyordu. - Selim R.agıb Emeç 

lngiliz 
Kralının nutku 

Londra 25 (Hususi) - Kral Altıncı 
George bugün saat üçte, Noel müna • 
sebetile Britanya imparatorluğu hal • 
kına hitaben radyoda ilk nutkunu söy. 
lem iştir. 

Kral ezcümle demiştir ki: 
- Sizden bir çok kimseler, babamın 

Noel rnünasebetile irad ettiği nutuk • 
ları dinlemişlerdir. 

Onun sözleri her eve ve her kalb~ 
saadet getirirdi. Onun yerini tutmak 
iddiasında bulunmuyorum. Fakat hepi
ni zin de bana müzahir olacağınızdan 

eminim. 

Rudolf Hess, Almanyanm sulh içinde 
emniyet hissesinden mülhem olduğunu 

kaydettikten sonra diğer memleketlerde 

de ne erkeklerin.ve ne de kadınların harb 
istemediklerini ve bütün medeni millet
lerdeki sulh arzusunun Avrupa sükunu· 
na en kuvvetli garantiyi temin eylediğini 
söylemiştir. 

Geçen şu sene üzerine b ir göz attı
ğımızda, dünyanın her tarafında belir
miş olan b ir husumet gölgesini görüyo
ruz. 

Ekspres gecikti 
Bu sabah saat 7,25 de gelmesi lazım ge

len Avrupa ekspresi, Bulgaristan civarın
da fazla kar olmasından gecikmiş, dokuzu 
kırk beş geçe Sirkeciye gelmiştir. 

Yeni senenin b ir sulh ve refah sene
si olmasını temenni ederim.» 

Hariciye Vekili şehrimizde 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 

bu :Sabahki ekspresle Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. 
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iMii& .ı 
Yeni teşkilatta ilk ve orta 
mektebler birleştiriliyor 

Şehrin umumi 
tenviri işi 

Yugoslav tebaasmdan bir h1rs12 
I 

Elektrik ş!rketile yapılan 
altı sene hapse mahkOm oldu 

Çocuklar 6 yaşında mecburi tlhsile başlıyacaklar ve 
8 yıl okuduktan sonra mecburi tahsili bitireceklerdir 

temaslar İ} İ netice verdi 
Şehrin tenviratı için muhtelif yer -

lere yeniden 2000 lamba konulmak • 

Eğer biraz daha yakalanmasaymış lstanbulda hırsızlık 
yapmadığı semt kalmıyacakmış 

Maarif Vekaleti maarif teşkilatı kanu- j kaza merkezlerimiz orta rnekteb ihtiya - tadır. Bunlardan sekiz yüzü tellere a -
nu projerutin hazırlıklarını tamamla - cını duymaktadır. Bu şekilde bu ihtiyaç sı lmıştır. Sekiz yüzü de direklere takıl
mıştır. Proje yakında M~cliste müzakere da karşılanmış olacaktır. mıştır. Diğer dört yüz lamba da direk-

Asliye 1 inci ceza mahkemesi dün İs· tın almaktan ma?.nun Hasan ile Ali de 2 
tanbul civarında muhtelif yerlerden, muh şer gün hapse, 2 şer lira para cezssına 
telif günlerde hırsızlık yapmaktan maz- mahkfun edilmişlerdir. 

edilccektir. Projenin en mühim kısımla- J:öy mektebleri üç smıfdan beş sınıfa lere takılacaktır. 
nun Tosun Lutfi isminde Yugoslav te - Sabiha Z k · C h · t 
baasmdan bir hırsızın muhakemesini ne- e erıya um urıye 

nndan biri ilk mekteb mualJimlcrinl\ ya- çıkarılacak, merkezi köy!erde leyli beş Şehir Meclisi, şehnn umumi gün • 
pılan himayenin çoğaltılmış olmasıdır. sırvflı mektebler teşkil olunacaktır. lerde tenvir edilmesi için yüz bin lira 

ticelendirmiştir. Tosun Lfıtfi Kartalda af ey hine bir dava 8Çfl 
kahveci Osman, Kadıköyünde kahveci Bir müddet evvel Tan gazetes: ile Cum-

Yeni teşkilat ile ~kJi deg~:şecek olan ilk harcarunasını kabul etmişti. Belediye 
r Evli kadınlar tahsile devam b h ta 1 kt 'k · k mekteblerde çalışacak muaUimlerin bil- u usus e e rı şır etile temaslara 

edebilecekler b 1 ·ık k ı gilerini çoğaltmak için b:ızı yeni karar- aş anuş ve 1 onUŞlna arda anlaşma-
lar ittihaz edilmektedir. Hükumet, tahsilini terketmiş. ve hatta ,ya vanlmıştır. Yakında müzakereler 

Scnelerdenberi müfettişlerin . mekteb ana olmuş, genç kız ve hdmların bilgi- .sona erecektir. 
müdürlC'rinin, terbiyecilerin Vekalete , sini arttırmak için tedbirler almıştır. Kız •• --------
vermiş oldukları raporlarla ilk ınekteb enstitüleri vasıtasile genç kızlar evlen - Usküdar adliyesi 
mfifredat programının, +alebelcri orta dikten sonra ev işlerinde müşkülat çek- _ 

mektebe hazırlayıcı mahiyette olmadığı miyecek. ~rzda liilgil.cnd!ri~eccktir. yanan bi..anın enkazı 

Ali, Çengelköyünde dükkancı Vangcl huriyet gazetesi arasında bazı münaka • 
oğlu Tanaş, Beşiktaşta aşçı Ali, Arna - şalar olmuştu. Bu sırada Tan muharrir • 
vutköyünde hemşerisi İsmail, Galatada lerinden Sabiha Zekeriya Cumhuriyet 
dükkancı Boğos, Galatada Hidayet ve da- gazetesinde hakkında yazılan yazıları 
ha bir çok yerlerde, bir çok kimselere aid şahsına hakaret saymıştı. Sabiha Zeke • 
muhtelif eşyayi çalmış, sonunda yakayı riya o zaman adliyeye müracaat edeceği· 
ele vererek, adalet huzuruna çıkanlmış- ni gazetesinde yazmış, fakat sonra böyle 
tır. bir müracaat vuku bulmamıştı. Mubar • 

görülmüştür. Her iki mekteb birbirinin Her vılayct merkezınde bırer kız ens -
tamamlayıcısı olduğu halde ~rogr:ımlan titüsü açıh~cak, bunlara akşam kız san'at satılacak, yerine yeni 
arasında derin bir ayrılık vardır. kursları ilave olunacaktır. K~d.ın ve bina yapılacak 

Yeni teşkilat ile orta mektebler ilk kızlar kurslara devam ederek dıkış, na - y u·· k"' d . . . . 
ve k k · · k anan s u ar adlıyesının yennde 

Suçlu, Yugoslavyadan gelirken vapur- rir, dün müddeiumumiliğe bir istida ve
da dost olduğu, arkadaşı Yusu1un bile, rcrek, Cumhuriyet gazetesi aleyhine ceza 
bilahare Çarşı içindeki dükkanına gi _ kanununun 482 nci maddesine göre, dava 
derck, bir ceket ve pantalonla, cüzdanı- açılmasın~ istemiştir. Müddeiumumilik 
nı çalmıştır. 2 nci tedkik bürosu tarafından, istida ted· 

mektebler birleştirilmektedir. Bundan ış, ~~e p~şı~e: ~amaşır. yı ·ama ve vapılacak bina için vekaletten istenen 
sonra ilk ve orta tahsile tekab~l t ek her turlu ev ışlennı oğrcnmış olacaklar- ~ah . lm" t" . . . . 

Tosunun çaldığı muhtelif eşya ara • kik edilmektedir. 

~-----------------------_ u e m c j t sısat ge ış ır. Şımdı, bır proJe ha-
uzere sekiz senelik mecburi tahsil dev - ır. zırlnnrnaktadır. Pro3·e b"ti · t 

sın da, müaevher, para, tabanca, elbise, Müsamere tehiri 
çamaşır v.s. vardır. 

rcs nş ıyaca tır. Bırınci sınıfa altı ya- a ıye me erın mus ·ı ve başlanılacaktır. Yan b" k i b ı k · · Ek ıı· t ktebl · de ik" j ı nce, mşaa a 
bit. ı 1 . · t"k d ı · T"" k 1 k an ınanı n en azı 

şını ıren eı: a ın~ca~, ~n dört yaşın - Jımnas ı ers erı ur ce o aca ı da satılacaktır. Bir münakasa açılmış-

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü İlçe .. 
Mahkeme işlenen bütün bu suçları sa- sinden: Çocuk kütüphanesi menfaat,Jne 41 i-

bit görmüş, Yusufun içtimaen 5 sene, 10 klnclkCmun/938 Salı akşamı Beyoğlunda 
ay, 20 gün müddetle hapsme. 0 kadar Fransız tiyatrosunda verllece~! evvelce ilA.n 
müddet te emniyet altında bulundurul _ edilmiş olan müsamere tiyatro binasının o • 

da d~ mecburı tahsı1 bıtmış bulunacaktır. Ecnebi ve ekalliyet mektcblcı indeki tır. 
Bugun rne~cud ilk mektebler ayni bina- musiki ve jimnastik dersleri bundan son
larında s:kız sınıfa çıkar1lacaklardır. Bu ra türkçe olarak verilecektir. Musiki 
s~etle b_ma b~hr~n~na meydan veril - derslerinde Türk dili ile yapılmış şarkı
mıyecektır. Şımdıki bnşmuallimlikler lar öğrenilecek, jimnastik derslerinde ku-

ilk bakır nıah.'lu/ünü 
Yarın ihraç ediyoruz 

gün meşgul olması münasebetUe 18/İkincı .. 
ı:ıasına karar vermiştir. Çalınan malı sa- kılnun/938 Salı akşamına bırakılmıştır. 

lağvedilecek, bunların yerine direktör _ mandalar türkçe olarak sövJenccektiı:. Bu Kuvarshan madenlerimizden istih _ 
~------:.-..... a-. ..... , 
İst~nbul Borsası kapanış 

fiatları 25 - 12- 1937 

DANIELLE DARBIEU.X ..... 
lükler ikame olunacaktn. İlk mckteb sene dersler kendi dillerı~de ders öğre -1 sal edilen ilk bakır cevherlerinden kül I 
muallimlerinin maaşı iki binden başlı _ tenler tarafından verilecek, gelecek se _ liyetl~. mikdar An:erikaya sevkolun - ı 
yacaktır. neden sonra türkçe ve b."'Ültür derslerini mak uzere Egzamılla vapuruna tama - ı 

Para, refah, san'at memleketi olan Ame .. 
rlka, sesll sinemanın icadından sonra yok .. 

-------·--------• suzluk necllr bllmiyen maddeten ve manen 
zengin memleketinden kendisine !hım ge • 
len elemanları aldıktan ve sinema sahasın
da da dev adımlarlle llerledlkten sonra Av • 
rupanın yetiştirmiş olduğu en müstesna 
san'atkllrlan da rahat !bırakmıyor~ Dün 
Charles. Boyer, bugün DANİELLE DARRİ
EUX, TINO ROSSİ, birer birer Avrupayı 
terkedlyorlar... Bunların Amertkayn gld~
lcrl Avrµpadn kazandıkları son muvaffakl
yetlerl üzerine vukubulmaktndır. Fransız -
Jar; ellerinden kaçırdıktan kadın artistler 
içinde Danlelle Darrleux'ye en zlya.de a
cınmaktndırlar ... Fransızların en kuvvet.il 
kalem sahiplerinden ve münekkitıertnden 
PİERRE Wolf, ona Amerlkaya gitmeden ev
vel çok hJsll bir mevzu hazırlamıştır. Bu mev
zuun fsml •SUİİSTİMAL DAVASI.dır. Güzel 
Dn.nlelle Darrteux'nün Amertkaya gitmeden 
evvel memleketinde en son çevirmiş olduğu 
bu film son seneler zarfında Frnnsada çe'f
rilmiş olan en ince filmdir. Bu hususta film 
münekkitleri hemfikir bulunmaktadırlar ... 

ÇEKLER 
İlk tedrisat müfettişleri ile muallim _ yapan Türk muallimleri ücret mukabi _ mile yükletilmiştir. Vapur, yann li -

!erinin bilgilerini çoğaltmak için yenı linde musiki ve jimnastik öğretecekler _ rnanımızdan hareket edecektir 
kurslar ve imtihanlar açılacaktır. Bir çok dir. 

• 
içki dü.şmanları dün yıl k 

kongrelerini yaptılar 

Altm f atları 
1 

Altın fiatları dün de bir mikdar yük 
selrniştir. Bir gün evvel 1058 - 1060 
kuruş olan altın dün 1062 - 1064 kuru· 

1 
.şa satılmıştır . .Bir gün evveline naza -
ran · fiatlarda dört kuruş bir yükselme 
olmuştur. 

Londra 
"eY-Yorl 
Parl.s 
Mlllno 
Bruuel 
Atına 

Cenure 
Sofya 
Amsterdaıa 

Pr"ı 
Viyana 
Madrid 
Bcrlln 

Türk borcu tahvilleri de yükselme
ğe başlamıştır. Dört gün evvel 14,40 
Türk lirası üzerinden muamele gören 

Vu'°Ya birinci tertib Türk borçlan evvelki gün Budapeıte 
14, 70, dün de 15 Türk lirasına fırla • Blikreo 

mıştır. İkinci tertib Türk borcu evvel. Beısrad 
ki gün 14,10 iken dün 14,70 Türk lira- Yollohama 
. sma satıbnıştır. ' Moıllo•:ı 

Stokholm 
Sterlin dün bir gün evvelki fiat ü -

Açı~tJ 
'i25.5J 

0,7985 
,3.5325 
15 .• 875 
4.71 

67.37 
M5S3 

6 .94ö9 
1.4374 

xı. 1516 
4.22.l4 

13.74:11 
1.9d24 
•.:.nsa 
4.168 

106. 795 
.:.4.4515 
2.ı4a5 

~3. 6225 
) .1013 

zerinden 625 • 628 kuruştan satılmış - ESHAM 
tır. 1 

1 Anadolu ıın. "' ıso 
peşın TEŞE 
A iın ""' 80 Y11r1e. 

Şişti Marmara kliniğinde vefat eden aziz BonıontJ - Nelttar 
babamın ölümü dolayısile yazarak ve söyli- Aı:.lan çımento 
yerek taziyet lütfunda bulunan ve cenazeye Merkez banka.u 
bizzat iştirak etmek zahmetini ihtiyar eden h Bank.uı 
biiyüklerime, dostlarıma ve arkadaşlarıma Telefon 
merhumun hastalığı esna ında bütün gay - ıttıhat ve Detl.ı. 

ıJ , .ı) 

u.o.ı 

96 75 
ı , JJ 

6 ('IS 

ı lJ 
ı ıs 

Kap 11 J 
625 75 

0,798S 
23.525 
15,1835 
4,7u85 

17.335 
3,454) 

63.9225 
1.4356 

22, 7425 
4.2138 

13.743j 
l.98lt, 
4.2141 
4.0ıs 

l(ı6, 7525 
M.4381 
~.7454 

23.63 
s.ıo 

........... , 
1)41.00 
OJ. )) 
o.oı 

v.oo 
96.75 
W,JJ 

retlerile ihtimam ve emeklerini sarfedcn de- Şark Deilrmenl 
. . . ğcrli doktorlarına acılı yüreğimin şiikranla- 1 erkoıı 7 l J O. J JI 

Toplantıdan. bır ıntıba 1 rını ve allemln ve benim minnetlerimizi mnh· ı-----:----------
Y cşilay kongresi dün Halkevinde 1 doktorun ciçki gıda mıdır?> sualine terem gazetenizin sayfalarında al7.ederim. İSTİKRAZLAR 

topla~mış, kongreyi Doktor İbrahim 3000 aza birden bila münakaşa (değil- Basan - Aıı Yücel 
1 Açt!ı ı ~paıııı 

Zati Oget açmıştır. dir) cevabını vermişlerdir. Polisle Türk bOrca ı peşin OJ ou oo.oo 
Cemiyet mensuplarından bir sene i· Bundan sonra Tahsin Hamid kür • : • • ı nde.. 14 75 ıs oo 

çinde ölenlerin hatıralarına hürmeten süye gelerek cemiyetin bir senelik rna- Bir çocuk haşlandı • • 11 •adeı 14
•
20 

14,40 

bir dakika ayakta durulduktan sonra 1i hesab raportınu okwnuş, rapor kabul K d · T A v t L A T 
k • k• · · . . . . . . . ·· ki asımpaşa a, Kaptanpaşa mahallesinde 
urum umumı atıbı cemıyetın 18 ıncı edılmıştır. Bunu mutea b Bayan Sa - oturan Bedrlyenın bir ındakl kızı Kad _ 

yılının kutlulanmasını istemiş, ve söz- fiye Hüseyin kürsüye gelmi.ş, dünya j rlye, mangaldaki su te:C:~eslnln fızerlne dev 
]erine şöyle devam etmiştir: kadınlık alemindeki içki düşmanlığı rllmeslle muhteUf yerlerinden yanmış, Şlşll 

-« Bize bir çok kimseler şimdiye hakkında uzun bir konferans vermiş ~ocut hastanesine kaldırılmıştır. 1 

Anadolu I pe. 
• 1 f&dtll 
• ll pe. 

l\\J.I Ny•.-., 
.ı .. o.ı tJ. Jil 
0) OJ OJ. rxı 
OJ OJ OJ.OJ 
,;;ı.oo oo.oo kadar kaç kişıyi işretten vazgeçirdi - onu Bayan Latife Bekir takib etmiş - Bir yolcu tramvaydan atlarken düştü • u •a. 

niz?> sualini soruyorlar. Biz kimseye tir. Kadıköy - Bağlarbaşı arasında işleyen 10 , 1_u_a_d_oı_u_m_ıı._pe_ıı_n _______ _ 
açıktan içki içmeyiniz demedik. Ku - Bu sırada salona Doktor Mazhar numaralı tramvayda bulunan Ali adında bir 

1 
p A R A L A R 

J') OJ 00 GO 

l k] . . · . l h" d .. .. yolcu Hnydarpaşa llsesi önünde tramvaydan -------
· · · · . 1 yere şere aşın an ya- ı ıış ~ 

a arına yavaşca fısıldamakla ıktıfa Osman gelerek ıçkı a ey ın e saz soy· atlamak ısterken dfi k b d ı1 1 \" Satı• 
cttık. Kımseyı vazgeçiremesek bile içki lemi~, Mazhar Osmanı Doktor Ibrahırn ralıı.nmış, hastaneye kaldırılmıştır. ı Türlı: aıtmı 1062 106-4. 

yüzü~den mu.htelif i_llet!.erc yakalan • Zati ~akib e~miş ~e ~çk~~i.? insanlard~ Bir otomobil bir otobüsle çarpıştı ı Banknot o.. B. ~69. ~o. 
mış hır _çok kımselcn muessesenin şef- yaptıgı tahrıbatı ılrnı goruşlerle tahlıl Büyükdereye gitmekte olan Zeytinburnu -··························································-
kat ocagında tedavi ettik ve ben şuna etmiştir. demir eşya fabrikası sahibi Emekli General maralı otobüsle çarpışmıştır. Çarpışmada o-
kat'iyen kaniim ki kurumumuz uhdesi- Nihayet eski idare hey'eti azası u - Nurlye ald ve şoför Celfll ldareslndekl 11241 tomobtUn ön kısmı parçalanm~. §Otör de ha 
ne aldığı işi becermiş ve memleket için sulen istifa ettiklerinden yeniden 1n - numaralı hususi otomobil Maslakda 3388 nu- fit surette yaralanmıştır. 
elinden geldiği kadar çalışmış ve mu- 1ihab yapılmış ve neticede Doktor Maz 

bir . film: 

' • 

1 

1 

: 

' 29 iLK KANUN 

ÇARŞAMBA 

LA BO EM 
İki sinemada başlıyacak 

111111111111111 

111...lll 
111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Dra kısmı Tepebaşı 

Tiyatro sun J" 
Buglln saat 15.30 da 

ve akşırn saat 2J,30 dı 

j TURANOOT 

' Masal 5 Perde 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bugün saat 15.30 da 

ve akşam saat 20.30 da 
B 1 L M E C E Komedi S Perde 

Operet kısmında 28. 12.937 Salı 

ıık::amı san'atkar Naşit tarafından 
• Beyimin tiyntroya merakı > Kome
d.sile bir kavuk devrildi. 

vaffak olmuştur. har Osman Başkanlığa, İbrahim Zati 1 Göreceği iz en güzel 
ŞAHANE BiR MEVZU içinde 

B O Y·OK 
ŞAHANE BiR AŞK 

sinemasında 
Bat rollerde ı 

AŞK 
Fransızca siSzlU 

MELEK 

Hatib bundan sonra hükfunetin bü· Yarb~kanlığa, Fahreddin Kerim Ge - 1 
yük bayramlarda Yeşilay rozetleri tev nel Sekreterliğe, Fehmi Genel Sekreteri 
ziinc ve YeşiJay bayrağının Türk bay- nıuavinliğine, Tahsin veznedarlığa, La· 
rağı yanında dalgalanmasına müsaade t:fc Bekir, Celal Sabahat, Mustafa Ta-1 
etmek suretile kcndJerine muavenette lat, Nevzad Ayaz, Ahmed Süheyl, A -
bulunduğunu, anlatmış, Avrupada ak- liye Rıza, Ahmed Cevdet, Habib, Ba -ı 
dedilen içki düşrnanlan kongrelerini an haeddin, Cemal, Nebahat Hamid, Ah • 
latrnış. şu suretle sözlerine nihayet ver med Cevdet, Kudsi, Reşid, Ayşe, Fuad, 
miştir: Gazanfer de Azalıldara intihab edil -

- Son Vaşington toplantısında bir mişlerdir. 

KLAl{K GABLE 
MYRNA LOY 

Seanslar: 11 • tenziliUı matine 2 - 4,15 - 6,30 ·· 9 



26 Birincikinun 

Kösedağı suyu Çetinkaya 
adile Zaraya akıtılıyor 

Cumhuriyet meydanında bir halk salonu ile bir 
balkeYİ bin&11 yapbnlması kararlqbnldı 

SOW P0'8'1& 

Gemlikte tuz 
buhranı 

Ambardaki on bin çuval 
tuz zeytincilerin ihtiyacını 

karşılamadı 

Gemlik (Hususi) - Gemlikte bu y ·' 
zeytin mahsulü çok bereketlidir. Depo
lardaki zeytinlerin rnuhafası için lazım 
olan tuza inhisarlar idaresindeki on bin 
çuval tuz yetin.şmediğinden İzmir ve 
diğer yerlere bir çok sipari.şler veril -
miş, fakat henüz tuıJlar ge'l;mem.~ti:r. 
Civardaki ambarlarda da tuz buluna -
mamışlır. Salamura yapılamıyan zey- 1 
tinlerin bozulacağmdan endişe edil - 1 
rnektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Bugün artık hiç bir 
teY güç değil Hasan Bey .•. 

... İnsanlar tayyareye U
. layınca Okyanualan... 

•.• Otomobile 
!Ölleri afıyorlar .• 

bınince Hasan Bey - Hadleri -
ne düpnüpe bizim aoka~ı 
g~btlsinler_ 

Nizipte elektrik tesisatı 
takviye edilecek 

lzmitte posta işleri 
muntazam 

çok 

Gümüşhaneye bağlanıyor 

Şeyrcmdmı bfT göriiniı, 

Sivas (Hususi) - Şeyrom Güna. . :ı.dır. Bu yol üzerinde d{),... ~epıil 
haneye bağlı ve Kelkite 30 kilomeı:a ııı!Jlhdhhide .ihale edilınış ve faı.hyete 
mesafede bir kaT.a merkezidir. Şeyraru.ıgeç ımıştir. Bu yol yapıldıktan sonra 
Gümüşhaneye raptedecek Olan yolu.nı kasabanın iktısadi hareketleri normal 
iki yıl içinde bitirilmesine çalışılmak • bir şekilde ilerliyecektir. 



8 Sayfa 

r HAdiseler Ka!'fuında _I 
<ÇOROKILER 

B enim tanıdığım bir adam var .. , Bu doğruldu, işportanın ötesini berisi-

D . işl . d k 11 nıl f ni bir kere daha. yokladı: 
eruz erın e u a sa ena k . t d·~· · - Bu senin bana satma ıs e ıgın ış -

olmaz. Fikrinden istifade edilir.. Ada - porta çürük, ben işportayı, işporta al -
mım nerede mi? Burada yanımda duru- 1 olmak için değil içine portakal koy
yo:. Neye_ ~üzü~~zü buruşturuyorsunuz, ::k için alıyorum. 'Bu işportaya porta
begenmedinız nu. Haksızsınız.. Evet, ger- kal koyup sokağa çıkmam.. Yol ortasın • 
çi giyiniş itibarile biraz garib, fakat mes- da patlar portakallar yere dökülür, yere 
l~~ icab~ bu tarzda giyiniyor. Çünkü ken- dökülen ~ortakallara yazık değil mi? 
dısı bugune kadar seyy~r satıcılık yapar- Dedi, gördünüz ya, ne anlayışlı, ne de
dı. Seyy.a~ s~tıcıdan ~~n;z işlerinde ne su- rin fikirli bir insan .. Çürük işportaya por
retle mı ıstıfade edılır. takal doldurulup yola çıkılınca işportarun 

Söyliyeyim: Bu adamı ben kendi gibi patlıyacağını ve portakalların yere dökü
bir seyyar satıcı ile konuşurken gördüm. leceğini keşfetti. 

Öteki buna kullanılmış bir işporta sat- Ne mühim bir keşif değil mi? 
mak istiyordu. Bu evirdi, çevirdi, elıle Böyle bir adam sizin çok işinize yarı -
dokundu. yacaktır .. Hani çürük işportay:ı portakal 

- Aah, dedi, almam. doldurulup yola çıkılınıyacağmı bilebıl -
Öteki, bunun işportayı pahalı buldu - diği gibi, çürük gemilere de insan dol -

ğunu zannetmişti. Fiatı kırd11 yarı fiata durulup denize açılmak imkanı olmad1ğı-
indi. Fakat bu gene almadı. nı da bilebilir .. 

SON POSTA 

IKADDNll 
Bluz - jile 

Öteki sinirlendi: DPdim ya, böyle bir adama ihtiyacınız BT .. 1 B d . k 
Se ~ . .~. . . b' t 1 ı uz - Jı e. e enı e ose, - nin işporta almıya meramın yok- oldugunu hıssettıgım ıçın onu ızza a - k .. .. d 

x:ollan ayni 
umaşın duzun en. 

muş, dedi, baksana yarı liata indim, ge- dım ve size getirdim.. ------
ne almıyorsun .. lsrnet Huhisi Saten bluz 
C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 

zım geliyor. Çün
kü bu kasabada 
beş tane yüz ya -

fIDl geçmiş kimse, otuz üç tane de dok -
.anlık adam vardır. Köy halkı fakirdfr. 
Yiyecek, içecek hususunda da son derece 
kanaatkardırlar. İçki nedir bilmezler, et 
yemesini sevmezler. Çok çalışmak mec -
buriyetinde oldu.klan için uykulan da az
dır. Hele tütünü ağızlarına koymazlar. 

* Amerikadaki yangınlar 

Lavanta eski Mısırh'.ar 
, 

111 
zamanmda mevcuddu 

-~ I// · Dünyanın en es
ki ziynet eşyasın
dan biri olan la
vantaların tarihi 
pek eskidif. Çünki.ı 
Mısırdaki Fir'avun 
mezarları olan pi
ramidlerde dahi i
çi lavanta dolu va
zolara tesadüf e
dilmiştir. Fakat bu 

vazolarda çince şiirler görülmf'ktedir. Ö .. . . . 
B d d b l

A t 
1 

M d nunde bır Jabo, bu J3btınun ortasın-un an a, u av an a ann ısır a ya- _ .. . 
1 dıkl la ı1m kt dır E ki k ku 1 

dakı baaıdda altı c.uğme var. Yakanın, Ja-
pı ma an an ş a a . s o - b . . . 
1 b

. diğ ldıv eml k t onun, bılezıklerın }_enarmdakı sıyah 
arın ır er yapı gı m e et e es- . .1 k d'f d 1 n·· v 

k
. Ar b' tand çızgı er a ı c en yapı.mıştır. ugme _ 
ı a ıs ır. 1 d k ct·I ·ı b' kt ·· * er e a ı e ı e ır rerı:_~ 

ilk otel Her lıadın bilmelidir: 
-------------------1936 yılı içinde f · "\ Biliyor musu • Büyük, p.ımuklu örtüleri 

Amerikan sigor - '' '1 ~~~ nuz ki Amerika • 
ta kumpanyaları- da ilk tesis edilP.n nasıl temizlemeli 
nm yangın yüzün- otel Boston şeh - Bunları çamaşıra vermek hiç doğru de-
den müşterilerine rinde ve (1829) da ğildir. Hem yıpranırlar, hem de pPk iyi 
tediye ettikleri pa- yapılmıştır. On - O teınizlenmiyebilirler. En iyisi ayrıra ve 
ra (56,000,000) İn- dan evve1, bu na - şöyle temizlemektir: 
giliz lirasına ba - mı taşıyan yerler- n Lekeli ise önce bu lekeleri cinslerine 
liğ olmuştur. 1933 de, yolcular, umu- göre ayrı ayrı çıkartmıya çalışmalıdır. 
yılında ise, bu ra- mi bir salonda ve Sonra büyük bir leğende saburıl~ ılık su 
kam (66,000,000) hep bir arada ge- hazırlamalı, örtüyü bu suda bir çeyrek 
sterlini bulmuştu. ceyi geçirmek mecburiyetinde idiler. saat bırakmalıdır. Bu müddet g':!ç:ince 
--------------------------------h&bnhrubhHkHe~füh~~u~~ 

Gazi köprüsü ~tı Balık karaya vurdu turmalı, bir yeri iki defa oğmamaya çok 
Gazi köprüsü inşaatı devam etmek - Denizin şiddetinden yerlerinde ba- dikkat etmelidir. 

tedir. Almanyadan getirilip montajla- rınamıyan ve yem bulamıyan palamud Bundan sonra ılık, şaplı suya basma
n yapılan dubalar yerlerine yerleştiril- ve istavrid balıklan kıyılara ve Halice lıdır. (100 litre suya 100 gram şap kifi
mektedir. Yeniden dört duba daha Al- vurmuştur. Dün limanda ve olta ile dir.) Bu suda beş on dakika ıslattıktan 
manyadan yola çıkarılmıştır. pek çok balık tutulmuştur. Diri diri pa sonra bildiğiniz soğuk suda bol bol çr:ıl-

Ordu MalUller Birliği İstanbul lamutlar on kuruşa satılmıştır. kalamalıdır. 
şubesi açıldı ........................................... --....... --- Nasıl kurutmalı - Böyle eşyayı her 

Ordu Malfıller Blrllti İstanbul şubesln - isteyenlerin 1kl fotograf, berat cüzdanı ve hangi bir çamaşır gibi kurutmak ta do~
den: ordu Malıiller Birliği İstanbul şubesi - raporlarlle her gün saat üçe kadar Vezneci- ru değildir. Gölgelik fakat rüzgarlı bir 
nın açıldığını, yasa ve hüviyet varakaları da lerdekJ şubemize müracaatlarını maUU kar - yerde ufki olarak asmalıdır. Meseli iki 
celml§ olduğundan t.ayıdlarını yaptırmak deşlerimlze bildiririz. ipe, dört mandalla asmak. Vakit vakit 

-

Okuyucularıma 

Cevablarım .. 

l 

2 - İstanbulda size komşuıuK eden 
birisi tarafından yazıldığını neredeu 
biliyorsunuz? 

1 

altını ü..stüne çevirmeyi de unutmamalı
dır. 

~ 

Gümüş ır.~~1~r nagıJ 
temizlenir ? 

Adi suya biraz yakacak ispirto k::ıt:mız. 
Gi.imüs kabı bu suya batırınız. Çok yu
TTlll~::ık bir fırça ile oğunuz. Bilhassa o~·
ma yerlerini. 

Siyaset ve tiyatro 
* * * ---------------------... Pariate öyle tiyatrolar -...ar ki aktörlerle beraber ae,irciler de« Yap.

tın gre•, yaJUID sosyalizm!» diye baiırıyorlar, gene 3yle tiyatrolar 
mevcud ki sahnelerinde bugünkü Franuz ida.raini tenldd ve tehzil 

eden revülerden baıka bir tef oynanmıyor 

Yazan: Kemal Ragıb Enson 

Pa:ri.si.n küçük ffyatr~ anndan. birinde sahne 

- 21 - zakça d~yor; hele genç kadın rolle • 
Fransanın bugün geçirdiği ruhi, iç- rine hiç de yaraşmıyor. 

timai haleti anlıyabılmek için görii • Gabi Morlay da Dovile geldi M~ 
lecek yerlerin en başında Theatre du Ma Mcre'i oynadı. K.azinonun tiyat • 
Peuple geliyor: Eski Sarah-Bernardt rosundaki fiatlar, oraya gelen artistle
tlyatrosu... re, oynanan piyeslere göre de~iyo:r1 

Burada bütün bir mevsim, her gece artıyor, eksiliyor. Bu piyes oynanacağı 
La Mere adlı bir piyes oynuyorlar. Vic- ak.ciam, tiyatrodaki bütün yerler, he1 
tor Marqueritte, Maxime Gorki'nin biri zamankinden daha pahalı satıldı; bil 
romanından adapte etmiş: Bir proloğ, iki gün evvel gidib bilet almak istiyen• 
sekiz tablo ... Oğlu sosyalist olan hir ka- ler yer bulamadılar; belli başlı localar, 
dm, ilkönce böyle gürültülere karış - en iyi koltuklar, bir hafta önce satılmIŞ• 
mayı istemezken sonra yavaş yavaş bu bitmişti. Oyun gecesi de kadınlar de ~ 
fikirleri nasıl benimseyor, işçinin uğ • kolte, en şık, en ağır tuvaletlerle ti 4 

radığı zulme, çektiği sefalete karşı nasıl yatroya geldiler; erkekler de hep gecf 
isyan ediyor, işte bunu ·tasvir eden bir esvabı giymişlerdi. Üvey annesini se 4 

eser. Bir yandan bu piyesi seyretmek, ven, onun cdesti izdivacını kendi bab~ 
bir yandan da arada bir seyircilere göz sından taleb eden» gencin macerası, 
gezdirmek bugünkü Fransa için az çok bilmem ama, benim pek hoşuma git • 
bir fikir edinmeğe elverir. Perde açılır- metli; fakat çoğu Parisli olan seyirciler, 
ken, kapanırken, sosyalist işçiler isyan bayıldılar ... 
ederken tiyatronun içi alkışlardan sar- * 
sılıyor; şeyirciler artistlerle ber.aber, Bir zamanlar htanbu1a da sık sık ge--
hep bir ağızdan sosyalist şarkıları söy- l!i!n Baret turnesi, gene Dovilde HenrY 
Iüyor, ikide birde : Bernstein'in cKalb> ismindeki beş per-

- Yaşasın grev!. delik piyesini oynadı. Baş rolde de: 
- Yaşasın sosyalizm!.. Komedi Fransez hissedarlarından Ro-
Diye bağırışıb duruyorlar... ger Mouteaux ... 
Sonra gene Parisde, bir başka sahne El programlarının başında piyesin 

üzerinde, bu cer.eyana baştan başa ters müellifi: «Fransız tiyatrosunun mevki• 
gelen, aykırı düşen bir hava esiyor: ,ini çok parlak buluyorum!..> diye mü • 
cBlum>un siyasetini, Fransa maliyeci- talealar yürütmüş, «Fransadaki sahne 
!iğini, Yahudi cereyanlarını, kısacası, hayatının 25 sene evvelkinden daha 
bugünkü Fransa idaresini çekiştiren, parlak olduğunu, bugün de yer yüzün• 
ona çatan, onunla eğlenen, kinayelerle, de eşi olmadığını, en başta geldiğini tas
alaylarla, dolu revüler oynanıyor!. dik, bunun için de yemin ederim!.> di .. 

i~e, birbirine düşman öyle fikirler ye bütün bir sayfa doldurmuş!. 
ki, yanyana yaşanılıyor; Faris ahalisi, Fransız tiyatrosunun tez~esi için 
soğukkanlılıkla ikisini de seyrediyor; Bernstein efendinin yemine çekilen bir 
klmisi birine gidib orada eğleniyor, gü- şahid mevkiine getirilmesi, onun da 
lüyor, alay ediyor; kimisi de ötekinde iddiasını ispat için yem.inden başka ça
heyecanla taşıyor, bağrışıyor, alkışlı - re bulamaması Fransız sahne hayatın.
yor ... Bir üçüncüsü de bunların ikisine dan daha parlak olsa gerektir!. Oynanan 
birden dudağını büküb geçiyor: İşte piyesi de; hiç beğenmediğimi şuraya 
Fransa... sık~tırmaktan kendimi alamıyacağınL 

* Hemen her zaman gülünçlü eserler 
Yazın tiyatroların bazısı turneye çı- oynıyan Palais Royal'da cMadame est 

kar, bazısı da büsbütün kapalıdır. Ko- avec moi!> diye bir vodvil vardı; bütiln 
medi Fransezin hissedarlarından Alek- bir mevsim hep onu oynadılar. Gene o 
sandr ile Robin Trovile geldiler. günlerde operada da bütün ihtişamı, 
Fakat sinema olswı, tiyatro olsun öyle bütün güzelliği ile cFausbu oynuyor • 
hamlelerle yürüyor ki Robin, artık bu- }ardı. ' 
günkü san'at heyecanlarından biraz u- Kemal Ragıp EnsoD 

İzmitten bir mektub aldım. Yazan 
kadın nu, erkek mi anlaşılmıyor, altın
da ti. A. inisiyali var. Diyor ki: 

Bir arkadaşınız size latife etmiş ola
cak, derim. 

* 
l, ___ 1_~_ı_a_h_b_a_b __ ç_a_v_u_ş_la_r_: _______________________ A __ v_da_n __ s_o_nr_a ____ _.I 

cBir müddettenben İzmit kağıd 

fabrikasında İ. K. ve saire inisiyalleri 
ile mektublar alıyorum. İçinde sevildi
ğim söyleniyor. Tahmin ediyorum ki 
bana bu rnektubları gönderen İstanbul
lu bir komşumdur. O halde geçenlerde 
karşılaştığımız zaman aşkını şüahen 
söylemeyip de bu garib usule müraca· 
at etmekte olmasının sebebi nedir?> 

* Suali üzerinde düşünmekle halledi"-
lecek mahiyette bulmuyorum. Fakat 
bir defa da ben sorayım: 

l - Mektubların İzmit kağıd fabri
kasında çalışan birisi tarafından yol
landığını, 

Adres isteyen okuyucuma: 
7 tarihli Son Postay'i geçen mektu

bunuzla istediğiniz adres geldi. Mese· 
leye bir netice vermek size aid bir iş
dir. 

* Ankarada Bayan (G. G.) ye: 
Hakkınız var, uzun saçlı vakti:e 

gözlerimize güzel görünüyordu, kadı
na güzellik verirdi. Şimdi gayri tabii, 

biraz da çirkin gelmektedir Anlaşılan 
zevkimiz değişmiş olacak. Çaresiz, u-

mumi cereyana tabi olacaksınız. Fakat 
kendinize yakı§tırınak §arlile. 

TEYZE 



26 BirincilWnun SON .PO'.STA 

Hollyvood 
bacaklarını 

yıldızların1n 
okuyan adam 

için bu garib, fakat Yıldızlar, istikballerini öğrenmek 
cazip iş de mütehassıs falcıya koşuyorlar 

1fte fala tçiR ,.,... 4ffkkat bir tab1o .. Acaba btı resim? erden Dtlnielle Darr\cr'ftııa istikbalinl kftfe~bdu w? 

Bollywood çok garib yerdir. Gün ~eçtikçe bunun nümun~ 
.eıne tesadüf edib dunayonız. Nitt>kim şımca de .sinema yıl
dızlarının istikbalini bacaklanndan ~nlıyan :ıdam> dan bah
sedilmektedir. 

Bu adamın ismi Ben Murdoch'dur. Ve çok ihtiyardır. Bu 
faic:iığıle Marlene ::>ietrich'in büyuk ~1ldız oıacağını iki sene 
evvel kPşfetmiştir. 

Günün birinde Anıta Page de cna Rider ve bacaklarını gös. 
tE:rir. İhüyar güzel bacaklan yarım saat tedktk ettikten son
ra der ki: 

- İstıkbaliniz her llalde parlak olacr.ktır. Sizi bu hususta 
temın edebilirim. J<"akat f(>hretıniz ~ok siırmiyecektir. 

Anita Page hadisatın inki~fmı büyük b:r merakla bekler. 
Bir hafta sonra o zaman büyük bir muva!fakiyE:t kazanmış 
olan cBroadway Melody, Iilminde lıaşro:ü alır ve şükran eseri 
olarak aldığı ilcretin üçte birini :htiyar ilen Murdoch'a verir. 

Carole Lombard da her Altı ayda bir bu esrarengiz adamın 
ziyaretin.o gelme~tedir. Bundan başka başlıca müşterileri ıun· 
!ardır: 

Silvia Sidney, Ruby Kteler, Myrna I.oy, Marlene Dietrich, 
Jonn Crawford. 

Ben Murdoch'a göre: 
Kalın bacaklar ekseriya azimkar ıtabiate delalet ederler. 

Fakat ayni zamanda kabalık da gösterirler. Bir kadının diz· 
ieri kalın ise ahlakı pek o kadar iyi telakki edilemez. İyi ah -
lnka sah•b olmak ıçin muhakkak 'ince bı:r"aklı, ince kalçalı ol· 
mak gerekmiş. Ayak bıleklt-:i jnce olar.~ar zuif bir tabiate 
nıalık sayılabilirler. 

Ayak bileklerı in :e 'llup yürüı ken bunları kıvıranlar hop
paır.izaç ımişler. Baldırları ~ıkı olanlar mE ~in ı.hJaklı, gevşek 
olanlar ise havai meşreb olurlarmış. 

Charles Boyer Fransızlara kUskUn 
cLe Venin> adında büyük bir film çev:rınck üzere Fransaya 

evdet etmiş :>lan meşhur san'atkar Chades Boyer'ye Fransada 
sağdan, soldan hücum edilmektedir. Imndr.n bir iki hafta 
evvel şerefine verilmiş olan bir ~okteyl part!~ınd(; şu sözleri 
sarf etmiştir: 

- Hollywoodda film çev!rdiğimden deııayı bana karşı hü
cum ediliynr. Biraz daha gayret edilse •hiysrneti vataniye> ile 
it.ham edileceğim. Şaşılacak şey doğrusu. Mut.akkak ki beni 
kıskanıyorlar. Fakat ne için? 

Halk benı seviyor, teşci eôiyor. Ben de clımden geldiği ka
dar daha iyi oynamağa, halkı daha fazla memnun etmeğe 
gayret ediyorum. Ben memleketimi çok seviyorum. Fakat şu
nu ôğrer.mek arzu'1Jndayım: 

cAcaba. bu cmemleket beni bala seviyor mlı?11 

Mae West'in yeni filmi 
Scksappeal cCinsi cazibe kraliçesı> üııvanını kazanmış 

olan meşhur sinema .iMUl'atkarı Mae W{·st -yeni bir film çevir
mek üzere hazırlıklara başlamıştır. Mae Wen bu filmde yeni 
bir dans ibda edecektir. Bu öansın hm~ cSapphire Sah dir. 
Kendisine partöner olarak Edmund Lowe'yi seçmiştir. Filmin 
ismi ve mevzuu hakkında ketumiyet n·uhaiaza eylemektedir. 
Diğer taraftan Mae West'in bu filmi çevirdikten sonra çok 

genç ve yakışıklı yeni erkek sinema yıldızlarından birile ev
leneceği de dedikodu halinde söylenmektedir. Fakat alaka -
darlar, bu haberin kat'iyyen aslı ve esası olmadığını, sırf 

rek1fım için ortaya atıldığını iddia etmektedirler. 
Güzel JaıtJıe Regan'ın iıtikbalin! riz de parla1c 

bvlmuyo,- T'ı14MUTıU.Z? 

Sa)fa 7 

" Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Korku veren bir ziyar t 
P~ygamberlik iddiasındaki deli beni odasına götürdü, 

kapıyı kapadı, karşılıklı oturduk. Oturmamızla 
beraber bende de korku başladı 

-63-
Yanyana yürüın'~· 

ğe başladık. Demir 
parmaklığın yanma 
yaklaştık.. cebinde .. 
ki anahtar destesinJ 
çıkardı. Merdiven al. 
tındaki kapıyı açtı. 

Küçük bir odaya 
girdi. Duvarlarda bir 
sürü raflar, üstünde 
ekmekler dizili. Or -
tada küçük bir ma -
sa, iki tarafında iki 
sandalye. Birisine 
kendisi oturuyor. bi
risini bana gösteri -
yor. Oturuyoruz. 

Röportajı yapan: F aralı Kiiçiilı 
<Tercilme ft lkUbu haktı ma!ı.tmdml 

Alıyor mu beni bir Tim41'ha7teden bir manzarrı. Eczane 
korku. Ya herif beni bu odada boğarsa? baktı. Sonra yavSi yav~ yüzünün çiz
Bağırsa.m bile gardiyan!ar yetişinciye gileri açılmağa başladı. Evvela gö le-
kadar sağlam öbür dünyayı boylarım. riııin yanla:-mdakiler kayboldu .. yanak-

Huyuna gitmeli. ları çukurlaştı, ·ağzı açıldı .. tebessüme 
O beni süzüyor, ben onu süzüyorum. başladı. Tebessüm genişledi, genişledi, 

Ablak çehreli, geniş alınlı birisi bu. Ye- neş'eye inkılab etti: 
şil takkesi alnının yansını örttüğü hal- - Hay, dedi, gördüm. Evlfıdım, sen, 
de hala koca bir parçası meydanda. sen benim en sevgili havarimsin. Öl-
Kalın kaşları gözlerini örtüyor.. bı- dükten sonra seni halife yapacağım. 

yıklar, kulakları çınlasın Alman irnpa- Ayağa kalktı. Raftan bir ekmek aldı, 
ratorunu imrendirecek derecede .. Ab- çekmeceden bir bıçak çıkardı .. kesti: 
dülhamidinkinden daha hürmetli bir - Al ev!adun, ye, dedi.. acıkmışsın-
burun da yüzünü süslüyor. Deliklerin- dır. 
den fı.şkıran kıllar bıyıklara karı.,.mıış... Hakikaten karnım açtı. Teşekkür ct-

Yüzünün en şayanı dikkat yeri göz- tim .. yemeğe ve düşüruneğe başladım. 
leri.. bu gözlerde binbir ışık yanıyor. Karşımdaki bal gibi deli idi.. fakat 
Parlıyor, bir kere bakan tesirinden kur- anlaşılan işe yarar delilerden olmalı ki 
tulamıyor. Gayri ihtiyari ürperiyor. kendisine bir vazife vermişlerdi. Fakat 

Epey müddet bakıştık.. sonra birden· ne kadar işe yararsa yarasın, bunun eli· 
bire sordu: ne nasıl bıçak veriliyordu? Gayri mes'-

- Beni tanıyor musun? ul bir adamın eline bıçak vermek, beş 
Bila tereddüd cevab verdim: yaşındaki bir çocuğun al oynarsın diye 
- Tanıyorum. eline bir bomba vermekle müsavi idi. 
Hoşuna gitti.. tebessüm etti: 
- Peki öyle ise, ben kimim? 
- Siz ..f I inci peygamber Yusuf sal-

l!llahü aleyhi ve sellemsiniz .. 
Tebessümü daha genişlen. 32 dişi 

gözüktü: 
- Güzel, peki, sen bana inandın i

man ettin mi? 
- İnandın, iman ettim. Sen Allahın 

Mazhar Osman uludur, 
Mazhar Osm3n uludur, 
Haynıllah ho('a onun kuludur. 
Fahreddin Kerimdir rejimi ke en 
Fahreddin Kerimdir rejimi kesen 
Haydin taş Jarmağn .. 
Haydin yol yapmağa .. 

en sevgili kulu, en sevgili peygamberi- Ezan makamile ve güzel davudi ses
ıin. Senden sonra peygamber gelmiye- le okunan bu sözler beni düşüncelerim-
cek.. den ayırdı. 

Memnuniyetinden içi içine sığmıyor- Bunu söyliyenler kimlerdi? 
du. Cebinden koca bir tabaka çıkardı: Yusuf peygamberin yüzüne bakt:m: 

- Al, sar bakalım, sevgili evlRdım. - Müşriklerin ezanı, dedi. İkindi ol· 
Dedi. muş olmalı. Bu zındıklar namazı filan 
- Teşekkür ederim, içmem.. biliyorlar.. yalnız benim peygamberli-
- Utanma. sana müsaade ediyorum. ğime pek iman etmiyorlar. İnşallah 
- Teşekkür ederim, içmem... bunlara karşı bir Gazve açar, hepsini 
- İç evladım, iç derim. Sana müsaa- iman ettiririz. Haydi arkamdan gel.. 

de veren peygamberin... ~ana zındıkları göstereyim .. 
- Kullanmam.. Odadan çıktık .. o önde, ben arkada 
- Kullanacaksın.. madem ki ben mü- koğuşa girdik. 

Allahümme fırtına, 
Bin babanın sırtına .. 

saade ettim ... Şunu bil ki, velev ki ne
zaket, terbiye eseri olarak reddetsen 
bile kafir ohırsun. Peygamberine karşı 
gelmiş sayılırsın. 

- Ben sigara sarmasını bilmem.. Diye dolaşan iki kişi hala karyolala-
- Dur ben öğreteyim, dikkat et.. rın arasında bir aşağı, bir yukarı dola-
Açtı. Pakette sigara kağıdı yerine şıyor, aynı nekarntı tekrar ediyorlar. 

küçük küçük kesilmiş gazete parçalan Raşid baba gene karyolasından inme
vardı. Onlardan bir tanesiııi aldı, bir si- ğe çabalıyor, arkasındaki yaşlık daha 
gara sardı. Bana uzattı. Bir de kendisi büyümüş. 
yaktı. Tekrar sordu: Hastabakıcı Melunedle, Halil İbra-

- Beni nereden tanıdın? hlrn tavlaya tutuşmuşlar. Bizi görünce 
- Yüzünüzden, gözlerinizden. duru- tavlayı bıraktılar. 

şunuzdan, konuşuşunuzdan. Görmüyor - Merhaba Yusuf peygamber!. 
musunuz. bCl§.Ulızın üstünde bir bulut - Yusuf peygamber, gene vahi geli-
var... yor mu? 
Şimdi hayret etmek sırası ona gelmiş- - Yusuf peygamber risalet ne za-

ti Bugüne kadar bu, bulut hikAyesi o- man? 
nun aklına gelmemi§ti.. Kafasını kaldır- Yusuf peygamber pürhışım: 
dı .. tavana baktı. - Susun zındıklar, dedi. Bakın be-

Sordum : nim kim olduğumu buna sorun. Görür 
- Gördünüz mü?.. görmez beni tanıdı. Kendisine cennet 
Gözlerini küçülttü, dikkatli dikkatli için ilk davetiyeyi vereceğim. 

balanağa başladı. Bi1" şeyler gönneğe - Ya, dedi. Demek seni tanıdı ha? 
çabalıyor, fakat göremiyordu. Zaten ne - Evet tanıdı, istersen sor. 
görebilirdi ki .. tavanda bittabi ne bu- Bana döndü! 
lut vardı, ne de bulunmasına imkan.. - Tanıdın mı? 

Artık, eğlenceyi bulmuştum: - Tanımaz olur mu~m. ~h rzama~ 
- Bakın, balon, diyordum .. görüyor peygamberi Yusuf aleyusselam efendı-

musunuz? Tam şurada... miz. Hem iman da ettim .. 
Daha dikkatli bakınağa başladı. Ha- - Ala .. 

linden, dehşetli bir mücadele içinde ol- Halil İbrahiınle bir göz işareti yap-
duğu anlaşılıyordu. Baktı, baktı, bak-ıtılar. 
.tı.. beliti bir çeyrek, belki yanın saat (ATkası var) 
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"Son Posta,, DID 

Ne zamand~ f'1 ,altm b~!inı 
üstündeki kaleye tırmanmak için uğraıı-
yor lardı. Fakat ya~amıyorlardı. 

O gün de Sabinlerin en çevik Ye eesur
lanndan elli ki§i merdift!lleri dayamış
lar ve ka.lbnlarmı 'baflarmm üstüne tu
tarak bütün lmlarile yukarı çıkmağa 
'başlamışlardı. Fabt Boma nöbetcileri 
ODları gömıüfle:rdi Tepedeıa atJlm 11112-

raklar ve taflar birer yılGvnıl lilıi: uı.. 
dıranları yere seriyordu. 

Sekiz ölü ve yirmi kadat' yaralı T@rdik
ten sonra geri çekildiler. 

Kral Tatyü.! bir taşın iistüne oturmuş, 
başını ellerinin arasına alınış, derin de
rin düşünüyordu 

- Alçaklar! Bizi şenliğe çağırarak kız
larımızı kaçırdilar. Aradan bir yıl geçti, 
bili öcümüzü alamadılt. 

TARPEYA 

Başını kaldırdı ve Kapitorün aarp ia- K1'al koştu., yert: düşeni alm.. 

••• 

• 

-
)Jalıldar ü.stündeki ltule ~ maz~a yemin ediyoruz ki bize ka~ kapısmı aça.- Babası köşede yorgun yatıyordu. Ka
bakarak içini çekti: cak olana kapıdan per girmez sol kol- pıların anahtarları da onnn başmın tıe'U-

- Eğer şurayı ele geçirebı1seydim bü- larım.ızdakileri hemen vereceğız. na asılmıştı. 
tün Roma elimde oiurdu. Romülüsle Cevabı gönderdL Tarpeya anahtarlan aldı. Ayaklarının 
haydud!arını kılıçtan geçirirdim ve... ı ·Yanındakilerden bazıları bunu. hoş gör- ucuna basarak dışan çıktı.. Duvarlara 

Birdenbire durdu. Çünkü knieniıı iis- mediler. Bu kalın altın bilezikler çoğu- yapışır gjbi sine sine merdivenleri indi. 
Hinde bir gen~ kız görmüştü, nun bütün varlıklar~ baha hatıraları, her Önce kilıdi ve sonra surgiıyü açtı. Çekin-
.~caba onlardan kaçmlrmş birisi miy- ~eyleriydi. ce kapı kımtldadL Dışandan iki kuvvetli 

iı · Fakat kral onları yatıştırdı: el de itınce içeriye solgun bir sabah ay-
0, kral Tatyfuıe yar~ım edemez miydi? _ Şu anda sol kollarınızda taşıdıJınız dınlı-ı aktı. 
Fakat hayır; o Kapıtol kumandanı Ro- altın bilt'zikler her zaman orada kalacak- Sab"nJer sa~ ellerinde Y. Iıçları, sol k 1-

nalı Tarpeyüs'ün kızı güzel Tarpeya idi. tır. Düşünün ki kale kapısından gb:dıği- ların a kalkanı rile göründüler. 
Gözlerıni yakışıklı, güzel ve parlak miz sırada sol koUarunı7.da yalıuz altın G nç kız kC'nara çek ldi. Gözleri büyük 

zırhlı, sol koIIannda birer altın bılezık bilezikler bul un mıyacaktır. bir hırs ve derin bir sevınç"e parlıyarak 
taşı) an Sabinlerden ayırm!yordu. Hepsi birbirlerine bak.War. ellı:>ri i uzattı. k ndisine at.ı1a,.ak olan b"-

Genç kız etrafına bakındı, mazgallann Harb zamanında sol Jrollarında daha lezıkleri yere düşmeden yakalamağ:i ha-
kenarmdan aşağıya taş gıbı hır şey ata- ne taşıdıklarını anlamakta gecikmediler. zırhnıyordu. 
rak oradan kayboldu. Ve birdenbire büyük bir se\ inçle kılıç- En onde kral Tatyüs v::ırdı, sağ e"ini 

Kral koştu, }7'!re düşeni aldı. Bu, küçtlk !arını havaya kaldırarak haykırdılar: sol koluna doğru uzattı. Kalkanın kayış-
air taşa sarılmış olan bir deri parçasıydı, _ Yaşasın kral!... ]arını kesti ve onu kızın kolları arasına 
alıp uzaklaşmak istedi; fakat yukarıda Vakit gece yarısını geçmişti. Orta'ık attı. 
bir yere uzun bir sicimle bağh olduğunu. nerdeysc ağaracaktı. Onun arka ındakiler de krallan gıbı 
görünce durdu. Tarpeya ak.şamdanberi uyumamıştı. yapıyorlardı. 
Romalıların şübhelerinı uyandırmamak Uzun beyaz entarisinin i<ıinde daha süz- Genç kız kocaman ve ağ•r kalkanların 

Fçin pek dikkatli davraruy-0rdu. gün ve solgundu. Kalbi ouyük hir korku altında inliyor, ağlıyor, yüzü gözü kan 
Deriyi açtı ve okudu: ve heyecanla çarpıyordu. Yaptığı işin jçinde. bir türlü doğrularnıy~rd.u. 
- Sizi istediğim zaman kaleye sokabi- zorluk ve fena.lığını pek iyi biliyOl'du. Sabınler, yalın kılıç K!ıpıtol a daldılar. 

lirim. Yalnız bir şartla; sol kollannızdaki- Fakat süslenmeyi de 0 kadar seviyordu Romalıları uykuda bast•rdtht.r. 
teri bana vereceksiniz! ki; yüzlerce altın bilezik onun etrafında 1 .. Sabahın ~ı~. lŞJ~larile berabe= Kap t~-

Sabinler kalkanlarını her an kolların- bir kasırganın savurduğn. yalımlar g'bi 1 lun kulelerı uzermden Sah n askerl1>rı
da bulundurmuyorlar; harb olmadıkca dönüyor; kararından dönnıcstne imkan nin zafer sesleri Palatin dağmın üstünde-
bir kenara bırakıyorlardt. O sırada sol bırakmıy~du. ki Romaya aksediyordu. 
kollarında yalnız birer altın bilezik var- Yığın yığın altın bilezik~! Bu sırada Tarpeya koca bir yığın ha-
dı. Onlarla süslG.eeek on1ada lUm bilir lindeki: demir kalkanların altınd~ son :ne-
Doğrusu yüzlerce adamın kollarındaki daha ne kadar güzel ~cakt.ı' fesini veriyor; alçaklığını hayatile ödü. 

bu bilezikler bir araya gehnce onlara sa- Ruhunun eı;ı. zayıf noktasından yaka,.. :-y-or_d_u_. ____________ _ 

hı"b olan insan dünyanın en zengini sayı- lanmıştı. YARINKİ NOSHAMIZDA: ıı 
la bilirdi. G 

Sabinlere o sırada 11aıe kap.sının dib;- ç ge'en teı'rraf Tat"i.is mırıldandı: -
ne kadar sürünmelerıni, OC.k'emeleriıu ı 

- Kapitofü satsalar ba kadar etmerl yazmıştı. Yazan: Peri.de Celal 
Fakat gözlerinde birdenbire ileride ka. 

leden yapılması beklenen her hangi bir 
çıkış için karako? ~zen askerlere kaydı. 
Onların sol kollannda altın bfıeziklerden 
başka dE>mirden veyahud lilruz derisinden 
kalkanlar da vardı. 

Hemen derinin arkasını çevird1, yazdı: 
- Ben, Sabin kralı Tatyüs ve askcrferı, 

TESiSA 11 ELEKTRiKiYE TÜRK 
ANONiM ŞiRKETi 

Mühim ilin 
T.-b eleldrikiye Ttlrk Anonim Şirketi, 111e111•lanaıa 1937 ıene

shıe ait <~Yİ renkli hüviyet kartlarmm 1 lkincilinun 1938 den iti
baren İptal edilerek 1938 ıeneıi için mmteber olmak üzere «bej~ 

ıenlrte kartlarla cleiittiril«ejiıu aaym m:iifteTiltrine aneyler. 

Ba hrtlann bat tarahnda fİrlietin annm olan <cTESISATI ELEK.
TRIKIYE TÜRK ANONiM ŞlRKETl» yazılıdır. 

Yukarda we;.terilea ev•fa uypa elnuyan kartlar aake adclec:lilme
li ve ili.milleri polise haber 'ftl'ilmeliir. 

Şirket miıterilerinin bu lli.na riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin mea'uliyetini kabul etmiyec..eğini ıimdiden beyan eyler. 

DIREKTORLOK 

OROZDi·BAK 
llfiaı phıd ziyaret etmeden 

Hediyeliklerinizi ye oyuncaldarumı 

&ATIN ALMAYINIZ. 

Baş, d.ş, nsı.e, gr1p, romat Zına ve butün ağniarmızı derhal 
kesçr. lcabrnda günde rç kaşe a'tnabilir. 

Elektrik işleri ilaın 
Sındı.,..gı Be'ediye Riyasetinden: 

ı _ Sındırgı kasabasmın elektrik tesisatının santral inşaatı ve a~ direkler 
Belediyece inşa ve ihzar edilmek şartile makine ve elektrik techizatile şebeke ve 
tefer:rüatı ~13,655) lira (75) kuruş keşif bedeli ÜZl!l'iııden kapalı zarf waılile 

münakasaya konulmuştur. 
2 - Eksiltme 17 ft/193! tarihinde saat 15 de Sındırgı Belediyesinde encümen 

huzurunda yapılacaktır. 
3 - Bu işe- aid evrak şunlardır~ 
A - Proje. 
B - Keşif cedveli. 
C - Fenni şartname. 
D - Mukavele projesi. 
E - Eksiltme şartnamesi. 

F - Bayındırlık işleri genel şartname si. 

4 - İsteyenler bu evrakı Sındırgı Be !edin.esinden görebilecekleri gibi. birer 
kopyesini bedeli mukabilinde Istanbuld:ı Galatada Selanik Bankası beşine~ katta. 
mühendis Hasa Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler '7o 7,5 teminatları tutarı olan (1024) (18) 
kuruşluk muvakkat teminatlarını ve 1937 yılına aid Nafia Vekaletinden alınmıt 
müteahhitlik vesikasını veya bu nevi işleri muvaffakiyetle başardığına dair ka
naat bahş vesaiki ve Ticaret Odası vesikasını 2490 numaralı kanunun hükümleri
ne göre ihzar ederek teklif mektubunu ihtiva eden miThürlü bir zarf içinde iha
le saatinden bir saat evvel Belediye Re fsliğine göndermeleri Ilzımdır. 

6 - Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez. .(8550) 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 18 Jarınla gez, sonra tekrar gelir, çalışır· - Fuad bey mi? Birçok mekteb makbuzları ... Ömrii-
sın. - Evet, amcanın oğlu. mün geçen senelerini intizama koyu. 
Yanına yakl~tım. Hiçbir başlangıca Yavaş sesle, kendi kendime söylü· yormUfWD gibi bunları tarih masill Bir Genç Kazın Romanı lüzum görmeksızin soı;dum: yormuşum gibi mırıldandım: dizdim. Sonuncusu beş sene evveline 
- Amcamın oğ unun ismini bana - Demek ismi Fuadmış ..• Fenac de- aiddi. Beş senedenberi müdirem niçin 

söyler misiniz? ğil. 1 • bu mekteb kiğıdiarını saklamaktan 
Muauez Tah.sin Bcrkaııd Elindeki işini bıraktı, biraz dbğrul- Sonra telaşla yazı masasına doğru vazgeçmişti acaba? Bana cevab 'ftmle-

du: gittim. den kağıdlan kanştmnakta de9am et.. 
- Hayır anneciğim, bu gece uyuya-ı f.ade. ettiği mana ne mü bhem, ne kan- - Amcanm oğlu mu? Durup durur- - Mektu blar hangi çekmecede du- tim. işte dört yıl evvelki bir doktor 

madırn. şık! lmtihanla.nm bitince ve diplomamı: ken bu da akına nereden geleli serma? ruyor anneciğim? Lirtfen onlan bana makbuzu. Bu mutlaka bana apandisit 
- Niçin.? alınca ne yapacağım? Şimdiden kendi· Kaç gündenbe.ri. bunu düşünmekte gösteriverin; birdenbire içimde onları ameliyatı yapan doktordan olacak.

0 

- Bı.lmiyorwn, uykum kacmış ola- mi karanlık düşüncelere ve ürnid:;izli- olduğumu ona söylemek istemedim.. okumak isteği uyan~ Bir. tane daha; bu da bademcikle.rimi a-
cak. ğe k.aptııımamak için bunu düşünmek bilmem neden, bu sualin beni ondan cBa.şınm içinden ne geçiyor?> gibi lan boğaz hekiminin. .. 

Kas.larını "atu,. yüzünden ter,.ddu"de, ı"stemı'yorum fakat zam~nın su gibı' ak Dudak! B~ 1......_,__ bir 3 
- "' - uzaklıı.ştıracağım zanneder diy~ içime sorgu ile gö71erime bakt:r. arı utün uu.u.ı.<1.n, kendime aid yeni 

korkuy:ı benziyen b'r üzüntli: geç-ti. tığını, imtihana ancak hm iki ay kald!- bir üzüntü gelm~ti. Kayıdsız ve şen bir kıpırdadı, bir ~y söyliyecek sandım, şey öğrenmek ümidile dikkatle gözden 
- Dokto~a söyli~~yim de seni bir ı ğıru görmek bende sinirli bir helecan sesle cevab verdun: fa.kat vazgeçti ye sükunetle çekmesin- geçiriyorum. Sağ elimin altındaki k~ 

~uaycnc etsın; scn gunlerde yanakların yaratıyor. _Dün gece bir rüya gördüm ... İhti- den bir zarf çıkararak bana uzattı.: ğıdlar beni biraz korkutuyor: Onlar hep 
bıraz soldu. Ne yapacağım? Mektebi b'tirdikten: ·ar bir kadın beni elimden tutarak - İşte .Inzrm; al oku... me.ktub ... Yavaş yavaş bunlan da sıra-

Sinirli bir kahkaha ile güldüm.. sonra ne olacağım? Kendimi ucsuz, bu· ~enç bir adarna gösteriyordu: İnce düşünceli kadın beni ker;ıdi ha· ya diziyorum ve en eskisi, ta çocuklu-
- Ne kadar evhamlısınız! Bende has- caksız bir tarlaya dikilı.niş tek bir ağa- «Bak amcanın kızı Selma ne kadar trne bırakanı.le dışarıya çıktı. ğwndan kal.an bu sararmış kağıdlar be

ta yüzü var mı hiç? Bir gece uyuyama- c~ benzetiyDrum şin:di..:. 1-!er hangi is- büyümÜş!:. İlk defa olaıak hususi hayatımla ni çekiyorT bunları hemen okumak için 
maktan ne çıkar? ~ık.ametten :secek bm nızga:r bu zavallı Müd.remin kaşlan çatıldı, gözleri u- karşı karşıya kalmıştım ve ilk defa sabırsızlanıyorum. Amcamın,., oğlu Fu· 

- Gözlerinin altlan da morarmış ıstin~dsız .~~~et hır:palıyacak, sanıacak; zaklara baktı:. doğrudan doğraya kendime aid kağıd- ad, bunca sene evvel müdireme ne yaz-
yavrum. Derslerine fazla mı çalışıyor belkı de k_?kunden ko~a~ ~aprakl:anru. - Hayırdır inşallah kızını ..• Belki de lan okuyacaktmı. Önümdeki büyü.kce mış acaba? Fakat, hayır; bu Fuaddan 
sun y ksa? etrafa dagıtacak .. · Kını bilir? bugünlerde amcanın oğllınd.an bana bir sarı zarfı açmaktan korkuyordum. El- değil, babamdan... Gözlerim merak, 

_ imtihanlar yakın müdire hanım; • mektub gelir. lerim titriyor, ialbim çarpıyordu. Bir hayret ve acile açılarak uzun UZ\lJl im-
sizin yüzünüzü ağartacak bir drploma Ba akşam piyano dersime çal~ıyor- ~ralda sardimı:' iki dakika, gizli bir §eY yapıyormuşum zaya baktım. İçimde karmakan.,ık duy-
abnazsam emeklerimize yazık olmaz dum; bırdenbire tabura üz~rinde bir fı- - Kuzum amıeciğim,. şimdfye kadar gibi dışarısını: dinledim.. Bahçedeki ço- gular belirip kayboluverdi. Babamın 
mı? n1dak gibi dönerek yerimden sıçra- ondan gelen mektublar ne oldu? cuklarm patırtmı uzak bir uğultu lıa- güzel erkek yazısını zevkle seyrederken 

Saçlarımı okşadı. dun. Müdire hanım başını örgi.isünden - Sana aid her şey masaırnn çekme- linde bana kadar geliyordu. Bu lUak 0ınu:n yüzünü bulabilmek için hafızam~ 
_Hakkın var Selma; birkaç ay daha kaldırarak hayretle yüzüme oaktı. cesfnde bir zarf içinde Sakhdır. İster- giiriütü ve etnfımdaki sessizlik bana bütün kuvvetini sarfettiğim halde mavı 

gayret etmelisin· sonra istirahat eder - Ne o1dmı Jozrm?' İçüı mi sıkıldr?' sen bir gün onları sana gösteririm. E- cesuet vermişti. İki elimle zart. aça,. bir çift göz.den başka bir şey göremiyo-

kend. · t ı ' ' Bir saattenberi pry' an.o çalmaktan yo- sasen Fuad beyden gelen mektublamı rak içindeki ka2ıdlan masanın üstüne nun.. Ba§lm aczle önümde açık :iuraıı 
mı op arsın. ~- ı~t ekt b d ~ v.li (Arkası var· Sonra... Bu kelimenin benim için i- nılmaşsan biraz bahçeye çrk, arkadaş- sayısı on taneyi gşçma.: uuşa ,. un: m u a ogııı egı yor. ı 



lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Talat paşa oturduğu koltuğun tutulacak ye•lerine yapışh: " Muallim efendi, 
diye sordu, maluliyetin dimağından mı idi senin" ve ilave etti: ''Peki götürünüz!,. 
Talat Paşa a1ent bir istihza ile gülerek: 1 
- Yok canım! dedi. Sen korkarun ba -

şımıza bir gaile çıkaracaksın. 
- Hayır, paşa hazreUeri, bir gaile var

sa esasen başıınWl çıkmış bulunmaktadır. 
Hila ellerindeki oyun kağıdlılı"ını bı -

rak:mamış ve hayretle bizi dinlemekte o
lan diğer zatlardan biri bu aralık eğile
rek Talat Paşanın kulağına bir şeyler 
söyledi Talat Paşa buna başını sallıya -
rak güldü. Sonra tekrar bana döndü. Yü
züme gözlerinin ucile yan yan bak<Irak: 

- Sen yaman şeyler biliyorsun, anla -
pldı, muallim bey! .. dedi. Bu maltima -
tınızdan hükumet elbette istifade ede -
cektir. Ancak, vereceğin izahatı dinle -
meden evvel sana bazı sualler sormdk is
terim. 

- Buyurun paşa hazreUeri! 
- Bizans defineleri buyurdun, değil 

mi? 1 Salı.anarak odadan çıktım. Arkam dan nvil memurtar geliyorlmdı. 
- Evet ... 
- Neredeymi§ bu defineler? 
- İstanbulda .•. 
-Nerede? 
- Henüz bendeniz de bilmiyorum. 

Fakat ... 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 

-42-

- Müsaade buyur. Bu defineleri elde gözü görecek vakti olmadığını idrlk eder
etmek için ecnebilerle Osmanlılar elbir- din.. herkes harble meşgul bre ev
liğile büyük bir teşkilat halinde ~ahşı - lad! Şu sırada kimsenin böyle şeyleri 

yor buyuruyorsun.. Bu ecnebiler hangi 

1 

dinliyecek vakti yok. Hadi oğlum baka
devlete mensub? lım, başınıfan büyük işlere kalkışma, git 

- Bendenizin bildiklerim Avusturya işinle gücünle meşgul ol! Yahud şöyle 
Macaristana!.. boka istirahat et.. bol bol dinlen .. ne ya. 

Talat Paşa birdenbire: parsan yap .. bizi rahat bırak .. Beyi gölü· 
- Eyvah! dedi, müttefikimiz. Sen işe rünüz! 

bak, salan harbi de bunlar çıkarmış ol - SaIJanarak odadan çıktım. Arkamdan 
masın? sivil memurlar geliyorlardı. Merdi\'en-

- Tahmininizde yanılmıyorsunuz paşa lerdcn asabi adımlarla inerek kendimi 
hazretleri.. sokağa attım. 

- Tnmam! Sokakta, ne kadar çetin bir mücadeleye 

J 
olduğu kaydı bulunan basit bir mektu
bundan başkaca ne delil vardı? Me.ktub
daki bu kayıd da esas itibarile büyük bir 
şey üade edemezdi. Esasen İstanbulda 
her zaman define ve asan atika hırsızla-
n olması gayet tabii idi. 

Binaenaleyh, henüz föbar edeceğim 
şeylerin bir hükumeti harekete geçire
bilecek mahiyetten pek uzak bulunduk
lannı birdenbire tamamil~ anlıyarak son 
derece me'yus oldum. 

Talat paşa ile muhaveremizi ve onun 
beni defineler hülyasile aklını kaçırmış 
biri yerine koyarak adeta kovduğunu 

Magdadan gizli tuttum. Çünkü Magda 
bunu öğrenirse haydudlar karşısında ta
mamile yalnız kalmamızdan fena halde 
telaşa düşebilirdi. Fakat, uzun uzadıya 
düşünüp taşındıktan sonra, yalnız bası
nuza haydudlara karşı mutlaka mağliıb 
olacağımızı iyice aklım kestiğı için ken
dimize yardımcı bir kuvve:; bulmamıza 
şiddetle lüzum hissettim, böyle bir can
dan dost bulmıya karar verdim. 

Bu (tamam) ın dehşetli manidar bir girişmiş olduğumu acı ve derin bir yeisle 
surette telaffuzu beni o vakte kadsr he - anlıyarak, bastığım yeri görmiyccek bir 
yecanımın sevkile düşmüş o1duğunı gaf- halde, sallana sallana yürüyordum. Göz
letten birdenbire uyandırmıştı: T:ıl&t Pa- lerimde belki de yaşlar vardı. Şiddetli 
şa benim sözlerimi ciddiyetle telakki et- müteessirdim. Önüme ilk gelen bir mey
memiye azmetmiş gibi görünüyordu. haneye daldım ve bu teessürle kör küt\ik 

O vakit son derece hiddetlendim. Ga- oluncaya kadar içtim. Eve, geç vakit, ka
yct büyük bir hararetle, beyecanln nasıl nştığım maceraların altınd3 adeta ezil
bir telakki karşısında kalırsam kalayım, miş, ümidsiz, bitkin bir halde döndüm. 
benim hadiseyi ihbar etmcmi.n sadece bir Fakat sonradan işi kendi kendime dü
vazife oldu~nu, meselenin hiç de zan- şündüğüm zaman hakikaten ne kadar a
nedildiği gibi olmadığım, gizli c:alışan bu kıl almıyacak bir davaya karıştığımı an
teşkilatın gayet mahirane hareket ettiği- lıyarak Talat paşaya hak vermedim değil. 
ni, trenleri soyduklarını, cinayetler yap- Talat paşa beni, akli müvazenesi bo
tıklannı, son kesik baş cinayetinin dahi zuk biri telakki etmekte belki de tam:ı
bunlar taarfından yapıldığında asla süb- mile -haklıydı. Bahusus elimde profesör 
hem olmadığını, bu adamların elebaşıla- ~yn'ın (İstan~~r.c- hırsızları) 

Eski ahbablarımdan hijrriyet ve itfüıfa 
mensubiyetinden dolayı vaz·fesinden ç:
karılrnış ikinci taharri komiserı Ahmed 
Suavi efendi vardı ki son derece zeki, a- , 
kil, itidal ve basiret sahihi kıymetli bir 
zattı. Kendisi meşhur zührevi hastalıklar 1 
mütehassısı doktor Şükrü Mehmedın en 
yakın dostu idi. Doktorun Arabistana git-! 
mesine fevkal8.de yardım etmış. arkasın
dan kendisi de onun yanına hareket etti
ği e>..snada yolda Adana civarında meçhul 
adamlar tarafından katlolunmuştur. 

rını da tesadüfle tanıdığımı, bunlnn ha- ..:-===-o. 

(ATkası var) 
~I 

1 bt>r vermekle belki de hayatım tehlikeye 
girdiği halde memlekete biiyük bir hiz
mette bulunduğumu zamıettiğimi söyle
dim. 

Oradaki zevat hiç kımıldamadan, hiç
bir ş!'v !>ÖVlPmf'den sövlediklerimi dinli
yorlardı. Talat pa n d:ı aynı sükunetle 
beni dinl<'dikten sonra karşısındaki zeva
ta döndü 

- Bu kadar sroy oluvor da koca devlPti 
osmanfvenin haberi bile olmuyor. Siz ise 
bakın .. dedi. Sonra, kaş13rını çatarak ba
na döndü 

- Sen tarih muallimi olduğunu söyle-
din, evlad. dedi. Nerede rnuallimsin? 

- İdim efendim .. 
- Nerede? 
- Kosvada! 
- Kosvada mı? Şimdi muallim değil 

misin? 
- H~vır! 

- Nroen? 
- Tekaüde çıkarıldım. 
- Tuhaf şey .. hiç de tekaüd olacak yaş-

ta değilsin, bilakis gençsin? Sebeb ney
di? 

O vakit Talat paşa iki elile koltuğun el 
konacak yerlerini tuttu, gözlerimin içine 
bakarak şu sözleri söyledi: 

- Bu maluliyetin dimağdan mı? 
Birdenbire bütün odadakiler kahkaha

larla güldüler. Kıpkırmızı kesilmiştim. 

Talat paşa ise birdenbire şiddetli bir asa
biyetle: 

. . : . ~ .... ,. , .. :- " .. '~. \~:.: . 

NE OZi 
Baş, diş, n3z~e, grip, romatizm1 ve bül~n ağrılarrnızı derhal 

keser. lcatmda günde Uç kaşa ah na '1ilir. 

içme suyu isalesi münakasası. 
Kalecik Belediye Reisliğinden: 

1 - Kalecik kasabasına isale edilecek içme suyunun kaptaj, çelik isale boru
su, ferşi ve depo inşası vesair teferrüatt 15/12/937 tarihinden 14/] /938 tarihine 
kadar bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18219,99 liradır. 
3 - Proje, keşifname ve şartnamesi 225 kuruş mukabilinde Kalecik Belediye

sinden alınabilir. 
4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin Dahiliye Vekaleti imar Jıeyetin

den musaddak ehliyetname ibraz eylemeleri şarttır. 
5 - İ&tek1ilerin 2490 No.lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz ol

maları elzemdir. 
6 - Muvakkat tenimat mikdarı 1367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif melttublarını 14/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Ka
lecik Belediye Dairesinde müteşekkil ihale komisyonuna göndermiş olmaları la
zımdır. 

8 - İhale 14/1/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kalecik Belediye 
Encümeninde yapılacaktı.r. ·8608. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

- Bre koca muallim! diye bağırdı, 

memlekette bu kadar işler oluyor dA, hü
kumetin bunca teşkilatı, adamları, polisi 
varken hiçbirinin haberi olmıyor da bü
tün bunları sen mi biliyorsun? Bu olacak 
iş mi? Eğer aklın başında biri isen orta-ı 
lığın, bahsettiğin devletlerin, hatti bizim 

bükUmetin dahi senin Bizans definlerini --••••••••••••••••••••••••" 

• 
TORK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETI 

Mühim ilin 
Elektrik tirketi, memurlarmm 1937 aenesine ait upembe» renkli hti

Yİyet kartJarmm 1 İkincikimm 1938 den itibaren iptal edilerek, 1938 

MDesİ için muteber olmak üzere "Yetil» renkte kartlarla deiittirilece

iini sayın müıterilerine arzeyler. 

Bu kartlann bat tarafında Şirketin unvanı olan «TÜRK ANONiM 

ELEKTRiK ŞiRK.ETi» yazılıdr. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar aahte addedilme

li ve lıi.milleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin meı'uliyetini kabul etmi yecejini tim diden beyan eyler. 

DİREKTÖR LOK 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 ___ , ____ _. 
Vilayet dahilinde mevcurl lan..,arma telefon şebekesinin takviye:si için lüzumu 

olan 1990 tane ağaç direk kat.• zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep
sine 11940 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 27.12.937 pazartesi günü saat 
15 de Daimt Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika 

ve 895 lira 50 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek· 
tublarını havi kapalı zarflarını yukarda· yazılı günde saat 14 e kadar Daimi En· 
cümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(İ.) (8302) 1273 

~ 

Keşü bedeli 2701 lira 65 kuruş olan Da vutpaşa iltisak yolunun tam.iri açık eli.. 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürl6-
ğiindcn alacakları Fen ehliyet vesikasile 202 lira 62 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya meklubile beraber 27/12/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü .. 

ınende bulunmalıdırlar. (İ.) (8300) 

~ 

Keşif bedeli 1174 lira 84 kuruş olan Cinci temizJ..ik ahırının tamiri açık ek
siltmeye konulmuştur. KeşiC evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle-

bilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğün
den alacakları fen ehliyet vesikasile 88 lira 11 kuruşluk ilk temina~ makbuz ve-

ya mektubile beraber 27/12/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bo-
lunmalıdırlar. (B.) (8301) 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

~ALSAMİN KREMİ 
Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kaimıştı..r. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir 'tec· 
rübe mahsulü olarak vücudc ge
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM/N 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkl 

değil, sıhhi evsaf mm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzelli 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafatım 

D İ K K A T : kazanmış olmakla isbat etmişli .. 
L·REM v ALSAM/N Gühdüz için yağsız, gece için yağh ve 
I\. v halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 

KREM BALSAM/N ötedcnberi tanınmış hususi vazola -
ıında satıldığı gibi son defa sureti 

mahsm,ada imal ettird iğimiz 1:!ayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarü olan 

KREM BALSAMİN tü~leri bütün nevi~erile tan_mmış, ecza 
ıtrıyat ve tuhafıye magazalannda 
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'~ ı Sarayında 3..J -~· 

iı\d• Bir Ankara muhteliti Bükreş 
S P. O R 

. Haremağasının H'1tıralar• muhtelitile berabere kaldı 
Yazan: Ziya Şakir 

Memleketinde işsizlikten sürünmeğe mahkum olan Bertran, 
sarayda yüzbaşı rütbesi ile müreffeh bir hayat geçiriyordu 
Hazır aklının gelmişken şu bahsi de hamid odaya giriyor. Oynıyanlan tak- rek ona bir komedi yazdırıyor. Bu ko

~ve edeyim. Zannederim iki sene ka- dfr ve tebrik ederek çıkıp gidiyor. Fa-ı medinin mevzuu, doktorun kansının 
dar evvel, akşam gazetelerinden biri, kat oradaki gözdelerden bir (Rumelili) kendisini aldatmasından mürekkeb bir 
bir makale neşretmişti. Bu makaleye ile bir Çerkes, birbirlerini kıskanıyor· takım rezaletlerle doludur... Ve, bu 
nazaran aktör Bertran'ın zevcesi, gtiya lar. Evvela kavgaya başlıyorlar. Bunun komediyi bizz~t Mavroyani paşaya oy
barem dairesine dans hocalığı ile gir- la hırslarını yenemiyorlar.. saçsaça, natıyor. Böylece, Mavroyani pqaya, 
miş ve gitgide o kadar nüfuz peyda et· başbaşa geliyorlar. Bu da kafi gelmiyor.! dünya yüzünde görülmemiş, manevi bir 
nıiş ki, adeta siyasi meselelerde bile, Çerkes gözde derhal ufak bıçağını çıka- i~kence yapıyor. 
iıünkara akıl hocalığı edermiş ... Yalan. rıyor .. rakibesinin göğsüne saplıyor. Aktör Bertranın kansı tarafından 

Evvela şunu söyliyeyim ki, (Bertran) Bu hepsinden daha fazla yalan.. Ne uydurulan bu yalanlar, az çok tarihi· 
tıenilen \,u aktör, alelade bir komikten Yıİdız sarayında ve ne de sul~ sa- mize temas ettiği için ben size bunun 
ba1J~~ bir, şetkY. dleğil.d~. Hd ünkdarın sak~;ra raylarında, böyl~ kanlı bıçaklı bir kav- hakikatini bütün taf~atile mklede-
a ""6' san a ar ar ıçın e on an ço us- .. film' •• d · "tiı-ı. · 

Ankara muhteliti dün hikim bir oyun oynadı. Bikret 
muhteliti bugün ikinci maçım yapacak 

~ lanl dd ga, ne gor uş, ve ne e ışı •HUOJ şey yun. 
'"""' o ar mevcu u. d -"ld.ir 

11bdtılhamid bu adamı, (Müzikai hü- egı • ." Bükreı m.uhteliti maçtan bir gin evvel ekzersiz yaparke. 
lınayun) a kaydettirmişti. Aklımda kal- Vakıa saraylann çatııaı:ının. ~ her A B D 'O L H A M t D VE f Ankara 25 <Hususi> - Buctln Şehir na-,Maltepeden All lklncl, Kulellden M4 -ı a-
ldığına göre rütbesi de (yüzbaşı) idi. şeyden fazla kıskançlık hıslerınm kay- M AV BOYAN 1 PAŞA dında Ankara muhtelltl lle Btlkref muhtelit! çüncü, 61 kiloda Kuleliden Kemal lılrtDd. 
Memleketinde olsa, ~lki de işsizlik- nadığı bir yerdi. H~tta bu yüzden, bir . .. . . lilk karşılaşmalarını yaptılar" 2 - 2 berabe- Malte·~·den Muzaffer ikinci. llartıQ9dln ıte-
_,_aç kalacak olan bu adam Abdülha- takım ufak tefek hadiseler ve dediko- Hakıkaten, Abdülhamui ıle Mavro- re kaldılar. . mal üçuncil, 66 ldloda Denls llsestnden OD-

mi 
' da ksik d ğil" eli vani p~ıı:a arasında, çok mühim bir ha Ankara muhtelit!. Fuad, Yatar, Sabri, ril blrlncl, Kuleliden Cihad 1t1JMıf.. 11.atepe-

d saltanat makamından sukut edin- dular e e · Fakat gerek bu J • -ı . . .. .. .. - Musa, Hasan, Abdül, Mustafa, Abdurrahman, den Bülend üçilncü, 
ceye kadar hayatını geniş bir refah i- hadiseler, ve gerek bu dedikodular, sa- dıse ~eçm~tir. ~akat bu, busbutün baş· Hıza, Cel~ ve Nlyazlden mütetetklldl. Ha - 72 klloda Maltepeden 8aml tıılrtDcl. De • 
'Ç!rıde geçirmişti. F~at Abdülhamid su· rayın sıkı inzibat ve intizamını ihlal e-ıka bır şekıldedır. kem Kemal Halimdi. Oyuna 2,30 da başlandı. n1z lisesinden Ercümend Wnci, rwndell 
bt eder etmez derhal vaziyetini de- decek şekillere giremezfü Evvela şunu arzedeyim ki· Mavroya- İlk dakl~al~ deneme ile seçti. Ankara ta- Osman üçüncü, 79 kiloda Kuleliden Buan 

. . . ' · . ' • . kımı bir türlü anlaşamıyor, miaaflr takım birinci, Deniz harb okulundan Abmed lk1D-
12ıştı1:niştı. _ . . . . _ Bertranın karısı, gözden düşen (göz- n~ ?aşa, ~alnı~ s~ray hayatında ~e~ıl, bundan istifadeye çalışıyordu. ıo uncu da - el, Maltepeden Necdet üçilnctı, 8" t2Joda Ku· 

(Agam eglenıyor) ısmındekı revu- de) len·n -ı·çine ag-ır kurşu rç 1 1 hızım tıb alenumızde de oldukca muhım klkada sol açığın güzel bir ortaaını sat iç lellden Suad blrlncl, Harbiyeden Kemal ıtın-
.r.- ...... .. .. h . . n pa a an So " b ll l vlrdl .ft, -1l1.U1 mevzuunu, -o .. "°vunun mu arrın· d ld 1 allara k 

1 
k d . bir şahsiyettir. nra hususi hayatı, guzel lr kafa e go e çe . ~eci Fua - el, Maltepeden Cemal üçunctı plm'f •dtr. 

ile- bu nankör adam ilham etmişti. 0 uru an- çuv on~ ara enı- ok dikkate an bir' roman ibidir dm güzel kurtarışları goze çarpıyordu. 1'1 in- Hakemlltı Yaşar ve Salın yaP!Dltl&ıdlr. Mtl-
Abd-lh . d devrinin zulüm ist"b- ze atıldıklanndan bahsettikten sonra, 1 ç şay g · el dakikada blzlmkller beraberutı temin et- sabakalarda bütün askert mekteb medlr, mG 

Badı d
u adi~lı. ""t . vle taıb- Abdülhamid.in sertabibi Mavroyani pa- Abdülhamidin hususi hayatına dair tller. 3 dakika sonra da 2 - 1 gallb vaziyete alllm, subay ve talebeleri ham balm+DI.,. 

n an gır ve mu eessır o an . ı1 1 da tik ... ft b k b 1 t klb edil ·-. .. k h şaya yapılan bir ışkenceyi gözlerile yaz an bazı yazı ar , Mavroyani paşa geç · muoa a a eyecan a aJD..,.-. 
asının her şeyı soy leme , ve atta o za- .. .. •.. .. .. .. . . i in· 44 üncü dakikada misafirler beraberllll Kuleli lisesi müdürü Kurma1 A1bQ TeT .. 
IJmane idareye isyan etmek, en tabii bir gordugunu soyluyor. Bu ışkenceyı de, ç · .. . _ • temin ettller. Devre 2 - 2 bltu. İkinci dn - fik Topçu talebelere bir aö7ln ft1J1111. IPO .. 
hakkı idi Fakat zavallı Türk milleti şöyle tarif ediyor: cAbdulhamıd dogdugu zaman, yanın- rede hiç gol olmadı. İkinci devrede Anlcara run ve vücud terblyeslnin ~an-
açlıktan ~e sefal~tten inim inim inler- GO.ya bir gün Abdülhamid, Mavro- da bulunn:1uş .. onu ilk kucağına alan, muhtelltl tamamen hAklm OJD&dı. latmlftır. 

· bö 
1 

· w Alet'" B Mavroyanı olmuştur • Maçtan sonra m.batlrlertn tame reisleri Müsabakalar sonunda P11ftD1ar ....u e-
ken, kuş südü ile beslenenlerın Ye- yanı paşayı çagınyor. or ertranm · bana dedi ki: dllmlş. 13 puvan ve üç blrinc1llkle Kldlll ta-
ı:e küfranı nimet etmeleri en hür dü- karısı da, yanında. Abdülhamid: Şeklinde bir takım yazılar yazılmış- - Takım oyununu çıkaramadı. Yann her kımı blrincl, Deniz Lise ve Harb oaı. u pu-
şlnenlerin bile vicdanlarına dokunmuş, - Paşa! .. Ben, (melankoli) ye tutul- tır. Bunlar da doğru değildir ... Saray· halde daha güzel oynayacak Ye gallb gele - vıı.n ve iki btrlnclllkle ikinci, Mal'9pe tUı • 
kendisine bazı ihtarlarda bulunulmak dum. Beni ancak sen tedavi edebilir- da bulunduğu müddet zarfında kendisi cektlr. Takımınızda sağ açık, taıecı, sol bek mı da 10 puvanla tlçüncilltıp almJllarebr. 

b ri t . h. ed"lm• ti . B ' b.lir . . ve santrhafınız klla oyunculannızdır.. Fenerbahçeden b·ır "ıstifa mec u ye ı ıss ı ış sın. unu yapa ı mısın? ile sıkı bir dostluk tesis ettiğim bu zat, 8ellm Tescan 
O tarihte Şehremaneti tarafından Diyor. birçok defalar bana hayatını şöylece Ankara Güneş klUbU Fenerbahçe blrlnci futbol tatnm :merm 

:vaz'ıyed edilerek halka açılmış olan Mavroyani paşa cevab veriyor: nakletmiştir: m\ıhaelmlertnden Namık bmıre l1decell l -
lfıldız sarayında, muvakkaten yapılan _ Şe k tliın! B d .. bh mİ edi ., . . . Ankara 25 <Hususi> - Bugiin saat 17 de çln klübünden istifa etmiştir. Namıt İzmir 
lir laş b" .. d kt"" l""k ed b v e ·· un an şu e - Mavroyanı nın asıl adı (Spındon) • Yenl§ehlr Halk partisi blnaaında Günet tıtl- mmtakasında oynayacağı için İatanbal mın-
acıa: ~naisıçınb e

1
; or: u en u yorsunuz?.. dur. (Mavroyani), aile ismidir. ( 1841) btl üyeleri ilk kongrelerini pparak Anlcara takasına müracaat etmiş, icab edell .__. 

, art tan u a tut.unaını!a~- Ve, Abdülhamidi tedaviye girişiyor. senesinde vefat eden (Osınanl h .. ku- Giinet ltlübünü kurmuşlardır. Kongreyi ee - lenin yapılmas!hı lstemifttr. 
lanı anlayınca memleketıne gıtmiş; Fakat b teda · . . b. . ' 1 u vad Abbas açmış, henüz dört Jatında olan lklnel kır k..-. 
kendisine (Sultan'ın tiyatro müdürü u vı, ıyı ır netıce vermi• metinin Viyana maslahatgüzarı; Yanko Giinef tıübünün şimdiye kadar kazandıtı 

' yor Hünkir gazaba li Dokto M · be ) · • ·dir Beyoğlu Halkevt Spor Komlteafnden: .n bq artisti) unvanım vermişti. Ve · ge yor. ra avroyanı Y m yegeru · muvatraklyetıeri hüllsa etmlftir. Evimiz tarafından terttb edllen imi ba • 
--l" A htelif m 1 ket- ceza olmak üzere, kendisi dikte ettire- (Arka.n var) Blllhare idare hey'etl ve haJSiyet dlnnı Undekl lor koşulannın Udndtd 2 Klnanaııanl 
- .... "° a vrupanın mu em e seçllnüştlr. Klüb içtimai bir tıtıbdiir. Reis 
lerinde, sonra Kahire ve İskenderiye- Cevad Abbasdır Şimdlllk fu.llJett atıcılık. 19

t 38d pllazaraıgilnü yap11lacaft~;-M~ .. ~ . 
1 

· s a ı e K aml§ yo u ar_...... .u•!!!:!!!!!! r ..-

nJn avama mahsus tıyatrolannda (A- R A D v o 1 biniclllk, dağcılık şubelerine lnbl8ar edecek - çer atletten teşkil edllecet. ber kllb ll&ıed1l1 
lam eğleniyor) revüsünil sahneye ko- tir. kadar atlet ne müsabakaya llrece'kUr. ICtlb-
yarak kendisi de koca bir takma burun- Nil belci Galatasaray klUbU Ankarada ıer atıetıerin listelerini 291121m ••m1n1 

!a Abdülhamid rolünü temsil etmiştL E·~anele,.. BugUnkU progr•- b kadar Beyoğlu Halken spor komttıMlm,.. 
t~te b ruh.:ı- b k kt d 1 ~ .a •n ŞU 8 açıyor rcceklerdir. Hakemler: Ytlııbqı BftneeMtn, 
~ , u Wı& ve u ara er e o an ze BlrbıelUD- lifi Paur 25 • İhsan Bolor, c. Şahingtra;,, ıram. Jlra:ua. 

tMı adamın karısı da ecnebi memleket· 1111 ıece nibetol olMI eoaaeler ............ : ı 8 T & 11 8 
u L .. A~~a," (Hususı) .-Gala~asaray M. Nuri Banca, Mufahham, Receb.. Mllllba-

lerde nazan dikkati celbederek kendi- t.&aaıtaı clbet.lndeldJer: ötıe •etrlntı: klubu hukumet merkezınde bır şube ka sabah saat 9,30 da yapılacattar. 
Abarayda: <Barım). Alemdarda: <sun k k 

Bine ehemmiyet verdirmek için (Şeri- A.mn). Beyazadda: (Cemil). Samatpda: 12.30: Plltla Ttlrk mulk1sl, ıuo: RHa• açma arannı vermiştir. Bakırköy BarutgUcU aluıllla 
le) adım takınmış, (Abdülhamidin göz- ı (Erofl.loa). Bmlnönünde: <Beflr Kemal). dJi 1;·05 bı:;1:ı_ Halken ıöstertd kolu ta- Askeri mektebler gUreş b u kU 1 
tlesi~ olduğunu ilin etm .. ekten çekinme- Eyilbde: <Arif Bqtr>. renercıe: <Bmll:va- ra - n.-,atı: mUsabakaları ug n maç ar 
mtştı. Karısının takındıgı bu parlak sı- cm. Şehremlnlnde: <Nlmn>. Şebladeba- 18,30: PlWa dana mu.siklsl 19: Baf!Je· ı - Nlf&ntafı Spor A. ,. B. tabmllıDI 
tatı aktör Bertran'ın nasıl hazmettiğini flDda: <İ. Battı>. Karagtbnr11kte: <Su- Piyano ve keman refataW i 9 30. Ko r • Dün Kulell askert llseatnde uted metıeb- Barutgilcil A.. ve B. takımlan. 
Ln~: Ancak burada bu k d ad). Ktıçtıkpuarda: (Rlkın8' Cemil). Ba- rans: 8ellm Sırn Tar (Öe, - 'ü. d :U~>- lerln güre§ takınılan arasında bir mtıaab&ta 2 - Çırçır Spor B. tatımı Ue ButltlW 
w™yorum. , a ının lorköyiinde <Hllll>. can mrum n e • yapılmıştır. genç takımı arasında futbol maOIM' J8111 • 
mylediği yalanların hakikatini söyle- Beyotfa elbetindeldler: 20: Müzeyyen ve art.adafları tarafından 56 kiloda Deniz llaesinden Buncur blrtncl lacaktır 
aıtye lüzum görüyorum. iatıtıll caddesinde: CKanzut). Dairede: Türk musiklsl ve halk şarkılan, 20,30: Bava - ..... ~ .. ;. __ A 

(Gilnef). Karaköyde: (Htbeyln Btlmll). raporu. 20,33 ömer Rıza tarafından arabca e· . . ve "k" . L" B t k 1 "d fik 10 
Bu kadının rivayetine nazaran, Yıl- Tat.simde: <N1Zamedd1n>. Tarlabetında: söylev, 20,45: Bay M1111.tfer tıkar ve arka • lrlRCI 1 lftCI il 1 im arma il 1 S r 

lız sarayında iki bin kadın varmış .. ya· <Nlhad>. Şlfllde: (Halk). Bef1ttalta: daşları tarafından Tilrk musUdal ve halk Futbol ajanlıtı tarafından \am1m edilen blrincl ve Wnci lig B. tatmııarm& mM-... 
lan. Yıldız sarayında, gerek hünkar da- (Nail Halid). §Rrkılan. <Saat Ayan>, 21,15: Orkestra: 1 - ti\ril aynen neşrediyoruz: 
iresinde ve gerek sultan ve şehzadelerin 11o1u1ç1. KadlkiJ n Adalardatllel': Amnlaberta~t!':n~~ ;,~~~: 2Se- Leodpolidtall: Polo - Taksim Stada Belfktaf Stadı a..-:-ı . d d tt·ft~dard (İmr h ) San rd ' ""-· rena e enne, _____________________ .....;;......;. ______ _ 

umu"C erın e mevcu olan kadınlann a- _.. a: a or · ye e: <Ol- 4 - Plnquette: Les Clocbea de Corne vuıe, 18-12-1937 Vefa - Güneş, Galatuaray - Befiktaf 
8edl, (hazine defteri )denilen saraylıla· man). Kadıköyiinde: <Saadet, Olman 

1

5 - Grieg: Au Printemps, n,15: Ajana ha • 25-12-1937 istanbul5por - BJb, Fenerbahçe - Topkapı 
BulG.td). Bilyilkadada: (Şinul Jbsa). .. _,., Be-... ım kayıd defteri mucibince, üç yüz yet- Ud Tanaf> berlerl, 22,30: P~-.tıa IOlolar, opera, ve operet 1-1-1938 Süleyma~e - ı- Vefa - Befiktaf 

a1ş ile dört yüz adedi arasında idi Ba- Heybe e: < • parçalan, 22,50. Son haberler ve ertul li1 - 8-1-1938 Topkapı - GalatuaraJ i:stanbulspor - Gilnet 

aa bir hayli eksilirdi. Fakat hiçbir za- niln programı. :=!:!:!: ~~=r~a~:n~= :::a;1s~::ı:=-
man, dört yüzü geçmeıniştL 1 A IK VE o 29-1-1938 Güneş - snıeymanIJıt Beykoz - Oalatasara1 

Sonra giiya bu kadın b\r gece harem- STANBUL H VAGAZI VE ELEKTR TEŞEBB SATI 6-2-1938 Topkapı - Vefa Eyüb - Penerbahçe 

6e muvaffakiyetll bir temsil vermiş, SINAIYE TORK ANONiM ŞiRKETi Beylerbeyi - Galata Gençler Karagümrilk - Davud~ 
bınun üzerine Abdülhamid kendisini l3-2-l938 istanbulspor - stue;,manlye Beykoz - Befl.ktaf 

Feneryılmaz - Aııadoluhlaar Kasımpqa - Davudpqa 

.saraydaki kadınlara dans dersi vermi· M u·· h ·ı m ı· ı a· n 20-2-ı938 Eyüb - Galatasar&J Beylerbeyi - Anadoluhlaar 
6e memur elmiş .. yalan. Güneş - Fenerbah91 Karagümrük - Feneryılmu 

Sarayda alafranga dans, eskidenberi 27-2-1938 Beykoz - Topkap1 Vefa - Süleyınaniye 
maIUın olan şeylerdendi. Ve saraylıla- lıtanhulda Havapzı ve Elektrik ve Te,ebbüaatı Sınaiye Türk Anonim 8_3_1938 :::!:'e --Fı:'n:r ::ı~:~~~b Galata Gençllr 

ım birçokları da vals, polka, mazurka, Şirketi, memurlannm 1937 aeneaine ait c<kiremit>> renkli hüviyet kart- Karagümrük - Beylerbeyi Davudpaşa - FeneryılmU 
kadril gibi eski dansları çok iyi bilir- lannm 1 ikincikinun 1938 den itibaren iptal eclile,ek 1938 aeneai için 13-3-1938 Güneı - GalataaaraJ Beykoz - Vefa 
lerdi. Galata Gençler - Karagiimrta Beylerbeyi - Kasnnpap 

Donizetti paşanın en kıymetli tale
belerinden olan (Dürrenkar) kalfa ile 
Peyami Nigar, Tevnifer, Şöhret kalfa· 
tar sarayın en mühim musiki üstadla
rmdan olmakla beraber hemen hemen 
Wyebilirim ki, saraylılara alafranga 
Bans öğretmekte de, bunlar temayüz 
~lerdi. Aktör Bertran'ın kansı, ken
lisine pek fuzuli bir paye vermiştir. 

Daha sonra, Bertranın karışı bir ge
OI (gözde) lerle dansederken, Abdül· 

muteber olmak üzere cclnrmızı» renkte kartlarla deiiftirileceiini sayın 20-3-1938 Eyüb - Topkapı Fenerbahçe - SüleymantJe 
müıterilerine arzeyler. Anadoluhlsar - Karag{lmrilk Galata Gençler - Kasımpqa 

27-3-1938 Galata.saray - İltanbulspor beşlktaş - Güneş 
Bu kartlann bat tarafında tirketin unvanı olan ((ISTANBULDA Feneryılmaz _ oaıata Oençlel Davudpaşa _ Beylerbeyi 

HAV AGAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBOSATI SINAIYE TÜRK 3-4-1938 Vefa - Penerbabçe Beykoz - Eyüb 
Anadoluhlsar - Kuunpqa Davudpaşa - Galata Gençler 

ANONiM ŞiRKETi» yazılıdır. 10-t-1938 Güneş - Eyilb Karagümrük - Kasımpqa 
Y ukarcla söaterilen eYtafa uygun oJmıyaa kartlar l&bte addedilme- Silleymanl)'e ~ Qalatuara7 Feneryılmaz - Beylerbeyi 

li Ye bimilleri poliae haber ...umelür. 17-4-1938 Vefa. Eyilb istanbulapor - Beşlttaf 
Fenerbahçe - a.ıatuaraJ Anadoluhlaar - Dawdp&f& 

Şirket müıterilerinin bu ilina riayet etmemelerindm çıkabilecek 2M-19J8 Gtlnet • Beykos Billeymanlye - Betlktaf 

neticelerin mea'uliyetbai kabul etmiyec:ejini fimdiden .,_,... eıler. ı-ı-ma ci:; ~~ ==-~ ~= 
DIRElaORl.01' Topbpa -~ ..,_ • t.tanbalspac 
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Mes'uller aranıyor! Kızılayın 60 ıncı yılı 
bütün yurdda kutlulandı 

Atatürkün 
Gazian teblilere 

telgrafı 
(Başta7'afı 1 inci sayfada) vil mekteblerin talebelerj, Kııılayın faal (Baştanıfı ı if&Ci ıayftıö4) 

lrıaksadile yapılmı§ bir çok renkli tablo- heyetleri, itfaiye bandosu, itfaiye kam • mez ve umm.dmaz ıa'l/ftı tefkil edft& 11üJc

lstaobul adliyesi ( Hisar ) vapuru 
faciasını dün tedkike başladı 

lar da görüyorlardı; fakat saat 14 dü geç- yonlan ve itfaiye efradı, esnaf cemiyet- sek kahf'amanl\klan.nın 15 na yddönü • Karadenfzdeki fu .. 
tiği halde, tenhalığını mubafaza eden lerl mensublan, ve geni§ bir halk kala• münün kutlulamnaktcı oüt""'nu mü; • tına, diln kısmen ha-
Jneydanda, bir toplantı yapılacağını an- balıjı yürüyordu. deliyn telgnıf'mwı cıldım. fifleml§Ur. Hava yıJ-
latan hiç bir faaliyet, hiç bir hareket se- Havanın müsaid olmayışı, tayyareleri- Bundan duy~m sonsuz ıev1c ve sacı- dız - karayelden, yıl-
zemiyor lardı. Hatta hatibler için bir kür- mizin merasime i§tiraklerine imkAn bı- deti §itndi orada ha.ıır buluMn bt"Uün kıır dız - poyraza çevir -
BÜ bile kurulmamış bulunuyordu. rakmamıştı. metli, fedak4r cırlcadaşl4mı bilmelerine mJftir. Bu tebeb\ 

Merasimin başlamasını bekliyenler a- Saat 16,30 da Taksim meydanına vanl- delaletinizi rica ederim. Bftyükderede beklı-
rasında tabur halinde mekteb talebele- dığı zaman, hatiblerin üzerinden nutuk yen büyük vapurlar 

Gazi4nteb ve Gaziantebliler, cidden Box. 
ri, kollan bazubendli üniversiteliler, hat- söyliyecekleri kürsüler henüz kurulabil- 5azdan çıkmışlar .. 

bütün Türkiyenin en bahtlısıdıf'. Çünkü dır Pir 1 ta nutuk soyliyecekleri orogramltfla ilin mi§, fakat hoparlör tesissu tam~- Türkiyenin hef' köşesinde ihtildl w in • · eden ge en 
olunmut hat1bler bile vardı. Talebeleri- mamıştı. Bu teahhunın 3ebebini de me. Romanya vapuru dün 

k'1db, hakiki Türklüğe kanıı_.mn. müca • t 13 d K-nin baflllda bulunan maarif müdürümüz rak etük: Program mucibince, Taksim -~··- saa · e osten • 
delesi olmuştur. Bu meyanda yalnız Ga - D 11 Bay Tevfiğe sordum: meydanında yapılması mukarrer bulu - ceye, enizyo an - Kumanlaft Jcazaecleler taaJc1dW.--r-
ziantebin büyük Türk milletin.in yüksek M da-'---- .. .,,.,._r. 

- B kliyoruz! dedi. nan toplantıya, havanın müsaads etmi - nm ersin vapuru u•uMJ.wa hareketi nn bir kaç ...r.- daha ~-'---da 4.-~-
k4mutayınca gazilikle, m.uhnriblikle ün. ım· 1 rdi au.aa uuu'""11-. .,... 

Merasıme başlanmayııının sebebini yeceği sanılm!f. Fakat tehditkar bir va - e ış e ·r. lisfve hasta babmeviııde ,.,_, __ , __ _ 
k "" vcın almış bulunması için elbette sebebler a·· ı...--ı.. ·--..ı " a.cuuuuu-.uıl JD1I ollan pazubendli universitelilerden öi- ziyet alan soğuğun.,_ ve karnı haflflemesi ~ uneysu vapuru ~- .-u-aueniz - vafıt ıörmilfUlr. 
renmek istedim: üzerine, oradaki merasimin yapılabile - "47'dı7'. 2-6 A ro l I den gelecektir. Gmaille--..., Wmleri 

- Bilmiyoruz! cevabım verdiler. ceği anlaşılmış, ve kürsünün kurulması Yalnız ve 11anıımcısız bU"akıl oı • Şule ve Sadık Zadeclen haber alındı ---nn 
Haübleri sorguya çektim: tekrar kararlaştınlnuş, mal4nna rağmen sadece mahdud Ti.i7'1c Evvelki gfbı Zonguldaktan hareket e - .. Se~ ıemide 25 kiff olduklanna 
- Buraya davet edildik, geldik. Fazla Bu makul mazereti öğrendikten sonra, k4hramanla~mımı .Gazi4ntebin yüksek den Denizyollarma aicl Sadıkzade vapu .. 10ylemekte, ancak, 15 kadat :isim say " 

ınalfunatımız yok! dediler. kürsünün ve hoparlör tesisatının kurul - kahramanlarile birleşm.eıiZe n kavi rile BarzilAy Jmmpanymııa aid Şule va- maktachr. 
Gazetecilerden bir haber ümid etmi - masını on beş dakikadan fazla bekleme- zcmoolunan halım ordmunun çok ftıik ve Purunun bir kazaya ulramadıklan hak- Temel ise, M ismi fU pktlde tesbit et.-

ye de imk&n yoktu. Çünkü onlann ye _ dik. mücehhez kuvvetlerinden kutsal 1JUrdüı- kında haberler •ııelmfftir. Zonguldaktan, mıektedlr: 
gine ma11lmat kaynaklan ve rehberleri Kürsüye ilk çıkan hatib, doktor Salim nn.ı kahftlmatıaı ku~""1f olmalan, ffte hareket eden Ş1aJe vaparu, fırtına karp • Birinci kaptan GtridUollu İbrahim. 
de, ellerlDdeki programdan ibaretti. Ahmeddi. Doktor Salim Ahmedill Kızıl- bu, on~ra . manni bir ~lantcı kıtlme. • sında İstanbala dojnı yoluna devam ede- ikinci Mehmed kaptan, üçilncll telsizci 

Merak, tereddüd içinde, kararsız ka - ayın yüksek manasını muvaffatiyetle hü- tinde ıımdı tapdıklan unvanı vemıiftir. melDİ§, Erelli ffmanma iltica etmiştir. Hasan ka tan, .. verte lostr KA§if 
r•WOS'ı etrafıma bakınırken beni sellm- lasa eden kısa, fakat ruhlu nutku, uzun O heyecanlı kahnımanlık günlerim 0 gün Sadıkzade vapuru da Zonguldaktan 11 ~ ';emeı, serd= N 
hyan bir bildik, orada bekleyişimin hik· alkışlar arasında sona erdi. Ve kürsüde, cereyan ettiği gibi §imdi hatırüımaktcı oı. kalktıktan IOD1'8 fırtma ile kar§lla§llllf: : ' düm Sabri, serdilmen Ah d eca
nıetini sordu. Ben vaziyetimi anlatınca, genç hatib Bayan Meliha Avni göründü. duğumcı bu telgrafımı din1iyecek olan bir nıüddet daJgalarJa Ç&rpl§IDJI, nihayet ta ser en Akif, t · ııusı::: us. 
kaşlarını kaldırıp gülümsedi: Bu büyük günün kendisine ilham ettiği ~~: !IUrdda§lann emin olmalannı di • Zonguldağa dönmek mecburiyetinde kal- Afı:8:ı bilme:;ı: hareket '~!~ 

- Yahu, ben de seni, mesleğinin erba: duyguları, ezcümle fU cümlelerle ifade • ~ıştır. gemiye aldıkları bir aşçı yamalı, kama-
bı bilirdim! Toplantı •şlıyalı yarun sa- leştirdi: Eğer, bir fÜD millet, vatan, ve Cum- Smop vapurunun ~ tehHlrelltlir rot Hüseyin, çarkçıbaşı Kadri ikinci 
atten fazla oluyor. c- Kızılay Kurumu, barb ve sulh gün- huriyetin yüksek menfaatleri icab et • Ereğlide eskiden batnuf bir Yunan va- çarkçı Süleyman, lostromo Haiıi, Yalcı 

Hayretle sordum: lerinde, durmadan yanan, aydınlatan, ısı- tirine o çevre blıramanlarmm geç • purunun üzerine düşen Sinob vapuru - Receb Ali, yağcı Ahmed, alefti Maksud 
- Nerede? tan bir ocaktır. mişde oldujmıdaıı daha yüksek kah • nun vaziyeti tehlikeli göıiiDJD4Jktedir. Va- atqçl Mehmed, &tefçi dilet' Mehmed a· 
- Üniversitenin konferans salonunda! Bu mukaddes ocağın fedakir mensub- ramanlıklar göstermeye imade bulun • pura güverteden yarım men apğısma tefÇi İsmail atefçl Yusuf, atetçl Seyf~l. 
Tesad f n ayağıma gelen bu haberi, lan, :rtus, Yunan, Trablusgarb, Balkan, duklarma da şüphem olmadığı hiUn • kadar w girmiştir. Ambarlar, malğne lah. ' 

ayazda titriyerek toplantı bekliyen bi - Büyük Harb ve nihayet İstiklll savaşla- melidir. ,Ctimlenizin derin ve yıkılmaz dairesi, kazan kısmı su içerisindedir. Temel, kendisinden 80llt'&, Adada hiç 
çare meslE>kdaslardan gizlemiye merha- rmda, ateı ve ölüm yağmuru altında ıüvenle gözlerinden öperim. Vapurun teknesi müteaddtd yerlerin • Jtimsenin sağ kalrnadJlmı söylemektedir. 
metim mini oldu. Zaten tetikte bulunan durmadan, dinlenmeden çalışmış, sayısız K. Atatürk den delinmiştir. Yalnız gemi düz dur .. AB •hldbt 
bütün alakadarlar arasında çok kısa bir yara sarmış, hesabsız göz yaşı dindirmif. Eğlenceye devam edildiği esnada saat ~tadır ki, bu biraz ümid venci bir hal- • 
zamanda tyayılan bu haberden sonra, ka- ve her ,eyden üstün, her şeyden iıuıani 10,50 de Atatürk yanlarında Başvekil dir. Vapurun kurtanlabilmesi için ev • Batan Hisar vapuru faciası etrafında 
labalık bir kafile halinde, konferans sa _ vazifesini, bir an unutmamıştır. Celil Bayar, Milli Müdafaa Vekili Ge • veIA yaralannm kapanması, soma sula .. milddefumumtlikçe tahkikata başlanıl -
fonunun yolunu tuttuk. Oraya varıp et • Böyle bir kurlıhıa yardım, f11phe yok neral Kazım Özal ve Maarif Vekili Sal- nn tulum~a ile bopltıbnaaı, ocaJdarmm Jmfbr. Vapur son defa olarak İstanbul lf. 
rafı dinle>,'ince öğrendik ki, merasimi ter- ki her medeni insan için, en tabii, ve en fet Arıkan olduı: halde Halkevine pref yakılması ıcab ~tmektedir. Bava fırtına- manmdan aynlir~ muayenesi yapıl • 
tib edenler, havanın soğukluğunu hesab- birinci vazifedir. verdiler. Orada bulunan halka iltifat et. ~ gi~ği takdirde lmrtarı1muı 15-ZO Dnf ve Liman ldareR tarafmdan aefer ya-
lıyarak, toplantıyı, Beyand meydanın .. Cumhuriyet rejimile, layık olduğu yük· tiler. Saat 'ıı,50 de ayrıldılar ve tehir Jo- gun surecektir. Fakat henilz brtanJma pabiJmele milaaid teraitt haiz ~u~du. 
dan, lforiTenns .aalonüiıa JiaklelmlŞier. sek mevkie ~ Kmlay, bugün, re - kantasına gituı.: iflDe baı1anmaınııtır. Kmtanna maralı- lana dair- bb eden rapor ~. 

Fakat küçük yaşta bir çok talebeleri, refli yoluna, IÜJl geçtikçe artan bir hızla • • • mn. ftpunm IDJmetine tekabül edip ede- Aneak. vaparmı E)'abatl e1Dasında bu 
Beyazıd meydanında şiddetli ayazın muh ilerlemektedir. Şfhnmızda mlyecelJ de ~ir. prtJardan her haDll birinin lnlcitaa uğ • 
temel su·kasdlarından koruyan bu çok Yurda,. gene bu yurdun batrmdatiler- Dün Gaziantebin kurtuluş günfl J1} ~ &e,lalWa tedavi....,.._ raJDMI da mfiınlrftndiir. Bunun için gemt-
lsabetli kararı verirken, meydana gelip de defi kuvvet alarak bekçi olan Kızılay, ya- dönümü idi. Şehrimi7.dekl Anteblller bu lwe;1Jti atin Etek adası döldbıtllerin- nfn 8llll olarak, Zonp1dak Ji'":'nın~ 
bu karardan haberdar olamıyacak kim - rm kopacak her lıanli bir fırtınaya kar- münasebetle Eminlıril Baltevinde top _ dm, bır kayalıkta -ı olarak bulunu qnlarbn. nmayme edilip • edilnıedili 
selerin vaziyetlerin:f unutmak gafletin- fl, hepimize güvenç verecek fe)dlcle ha· lanmıı la,rbu mes'acl 1Jld&ıilmünü te • 8el'dilmen TemeHn (B.far) faclua etn • tahkik edilmektedir. 
den de kurtulamaımşlar. zırlanmıt bulunuyor. zahüratla katlnlamıılan:hT. fmda ll1ledikJerini diin YBZINfbk. Bu hmuata, mtlddeiumuml Hitm~t (). 

Merasimi hazırhyanlann bu küçük Raf- Veremlilerin. yara)Jlann, kimaesizle • Herkesin gölsüııde, izerJnde Gaziın • Sdlhl ~ diizıeJen Od bnm • nat, din bir mnhaııirbıüze, demift~ ti: 
Jetleri yüzünden Beyazıd meydanmda rin evi, ve bütün insanhğm koruyucu.ı tebdeki zafer Abidesinin resın.t bulunan ele, ~ iyi tedavi edilmek 6-re, cltln - HMl8e etrafmda hamlık ~ab 
boşune geçirclğimiz zaman, çoğumuzu, olan bu ocak, biltiln atefint, iki büyllk birer rozet vardı. tahlisiye ld8,l'ellnln AnadoHmerlndetl &fllmıtbr. Htd.i.,,fn bir mes'ulü olup. 
konferans salonunda erkenden baılıyan membadan, yani Türk hükOmetinden, ve Meras· h beraber sö lenil is hasta bakım evine nakledibnft1eıdi. olmnlı tihkOC e«mmeldedir. 
t~planbda okunan İstiklal marpnı, ve Türk ~et~den almaktadır.. tiklll nıa:~e ı:ıanmış, bU:u m::. : M'ehmed. lraptanm eeaedl ......._ llr+'refl ı de kit ve br 
soylenen nutuklan dinlemek fırsatın • ~aksımdeki merasim bu suretle sona kib Gazianteb müdafaasında şehid 

0 
.. ~tlı Dün latanbulda hava kapah geçmiş ve 

dan mahrum bıraktı. . . . . e .. · lan kahramanların hatıralarına hür • ~ ölleye doğru, Hisar vapuru ili - 6ısılalarJa kar JBlmıtbr. Yirmi dört saat 
Konferans salon1*la yetl§ebildiğimiz Dün pcekl Jlliisamere ve k..ıeramlar ,meten ayağa kaJkJJmış ve susulmuş • Variai Girldli olJu İbrahim bptanm Jru.. içinde 1afan brm metre murabbama bı .. 

zaman, Bay Veysel Rüşdü.' ~ ~ al- Dün ~ ~t 22 den itibaren, doktor tur. Bundan sonra Doktor Osman Bar- defl~ri Zekeriya ve Mabucl kaptanlar bir rakblı 811 500 gramdır. 
kışlanan nutkunun son cümlesini henüz Fahreddin Kenm, doktor Ali Rıza, dok - laş kürs.. lerek Anteb civarmda motörle İrvaya gitmi§ler, ~ adamndan 
tamamlamış bulunuyordu. Ondan bo - tor Klzun İsmail, ve Eininönü Halkevt ya ı1an uye ge uharebelerd bin mÜ§külitıa İbrahim bptamn ~ Hava memleketimizht eemıb ımntaka-
planlar, dışanda muazzam ve munta • bafkını Aglh Sım Levend, lstanbul rad- ~teblil ~t: gösterdikl ~ ve ni ikinci tap~ Giridlioğlu Mehmedin 1arile ..-. ınmnen bulutlu. ~ taraf-
zam bir alay teşkil edince g6rdük ki, 'U- yosunda Kızılaydan bahis konferanslar t ,_-;_~ ___ 1_,_1 .. -ı .. - ı-~,: cesedini alabnmitiercUr. Bu ceRd adanın lannda kapah ve yağışlı geçmııUr. ~ • 

• ·+ .. -·. k • salon Be ..,_;.terdir ,a ve ~-6 ~ -'-n-t...L.-- M-Mr Xaa,a, "'-'- Ankara ve Si• nıversı....,_sızın onı.erans. u. ya - ve.-.wp • Bü ük K Atatürk' ....... .,,...... tlırllfıada...,.1rıı!Daftıa oJt1a - ~ • ,,,_...., 
zıd meydanından fazla insan alabilecn 'Univemte konferans salonunda, ve ~ı' fii:::'nm ~lan: .j 111 için kola7hkJa ahnah!Jmıftlr. Ceted nobda kar yalnnftır. 
genişliktedir. Taksim meydanımla yapılan merufm de ,kışla'!. m-. ve R...u feııeıiue ~- Oraya Kııııt11 ,.on.r ........ telpaf 

Saat on bete dolru Beyazıd !JleYdamıJ.· radyo vasıtdile meınleketin Jaer tarafına Bum::: B Jmk ~- t.u.ı JmiWı 
dan hareket eden bU alay, 'Türbede itd- )'a~. den Demir ~ye ~\; !na ~.....,_ liaptuu ıtedd ıc.pn (Bmusl) - Bir taç g6ndeJiberl 
ye ayrııdı: Alayın y1n11 tramvay cadde- Kızalay kaza ve nablye blnaJan da anlı y(lkaek aeale An.tebin nuıl kaptan, dlln ele, havmım m.ubalefetiu bzada q Pddetle hGJdlm alrmette -
sini 

1
takib etti, yarısı da Divanyoluna ba~aklar ve elektrilderle :=uı::ıtır. f:11 ~diğinl ve meşhur Anteb mü- nlmen, can andahnı indirerek !'fek._ dir. Yalan karlardan JOllar Jrapanm11 • 

•Ptı: Bunun aebebini soruşturunca öl- dar pce, buralarda, ıeç ka- dafii Şahinin nreti tebadetini çok mü- duma litmif. acta ~ ltir müddet br. Posta münıblltı durmuftul'. Tellnf 
rendik ki, tramvay caddesini takib e - = milsamenler ~· eşsir bir Jfsanha anlatımf, isWl esna • dolqmqtır. telleri de kAmilen kopmu§, muhaberat 
denler de, ellerindeki programı dltkatli metteblerde, ta ere Kızıl- . kesilmiftir 
okumam•k _.,_.._9 .Mı.-A.ı-..ıı- ay haklnnda konfenDllar dinletihniftir. smda tehirde bllhman bazı eımenUe - Stek ........ tlirt ...ı ... 'Al' • • 

pMC"N&& ... """"...,~ııu&-. rin Fransızlara,__ ~-.ı:ı.1__, '--"'- G-nfilule 
Ayn yollardan giden kafl)eler kiJprii Dün &ece, Eınin&ıl, Befollu, Kadıköy ~ ~...-&"-&AICC! uua• Adada, Mehmed bptamn caedinden 

hqmd b. 1 ' Ölküdar HalkevlerllMle de toplantılar ya~ nü kabulden, Türlderbı bütün müru- bafka dön cmed daha &örillmettedir. l'a- Gemlik (HusUsl) - iyi gitmekte olu 
...__ iri~ taU' ~'!~ ~ı.!.~tten dojan pılmıf, maruf ve .a ...... li hatlbler bura • miyetıere rağmen kendilerine çok fa • kat, yüksekte, kayalar 'flzerlnde bulun havalar birdenbire bozulmuş, sürek» 

agsa __ ıa O.n11U&D -.uwU9 oldu. Ve ha- ._.,... ik lan .F.ransızJarla ı . . .. yağmur fırtınadan kar ~ .. • 
reket anındaki intinmına kaVUflUl alay larda, Kızılay hakkında 90t özlü ve kıy- nndano almz Türk~ .. çarpı ıştıklaku - dutu ıç_m bu eesedlerf hava tamamen 86- ba l ....... :e Ha et .. sonrd~ .. J.~!"-.• 
'L... "•""' lim d-'"'ı .... ' metli nııtuklar IÖ)'Jemitlerdlr. ve Y e as o 8Q. o v- kanet bulmadan almak miimkün de~n • ş -au.w .. ır. rar uçe uşmu ... ...,.. 
aopru,,- .. , an a&ı. vapurların dudük etli azim! Antebi tten nasıl k . au 
aesleri ve halkın ıllntJan ar da ~· Bu toplantılardan aonn Kızılay şere - v e esare ur dir. Dün akşama kadar, sahil devriyele- Denizyollan vapurlan 

En Önde giden askerf ban-:On m:rşl . fine tertib edilen nezih ellentiler de, geç taı:<iıklanndan uzun uzun . bahsetmiş, ri, evvelki sabah Kababurunda görülen Ankara 2S (AA) - Karadenizde • 
çalıyor, ve bandoyu, Türk ba,;allle .;,,~ vakitlere kadar sürmüştür. Alı. Kılıcın Mara§d& Ermenileri te~~ : ceeed~en hl:fU cesedin sahile vurduğu- ki fırtına esnasında Denizyollan idare-
zılay sancağı takib ediyordu. Ankarada çay ziyafeti ,lb~tkenb.80mtakadir~k:e~hknasılhyetiştılıkgını nu gormemışlerdir. Kababurunda duran sine aid vapurlardan hiç birisi tehlike-

B kla uyu ır ar. ve ayran • ve henüz &efhia edilemem~ olan bu ce d'\-emiştir· 
ayrı ~m arkasından, Kızılayın, Tak Ankara 2~ (Husuat) -: ~ızıla)'Ul alt - la nakletmiştir. Demir Dat sözlerine sed de henüz nakledil • .. ye wıua • 

sim lbldesıne koyacağı muazzam çelen- mıflJlcı yıldönOmü fehrımızde parlak bir şöyle devam etmiştir: eınemiştu: Bugün, fırtına seyrüsefere imkin w 
~ tapyanlar geliyordu. . surette tes'id edilmiştir. Kızılay umumi -c Diişımanlar teslim olun diye bizi Temelle Se~·~m ifadeleri ahntlı recek derecede hafiflemi§ olduğundan 

Çelenkten sonra, sırasıle Yedek Subay merkezinin Ankarapalasta verdili çay zorladıklan uman biz beyaz bayrak Anadolu fenen Jandarma .kumandam vapurlar yollanna devam etmekt.edir. 
okulu. Kul~li, ve Mal~ askeri lisele • ziyafetine BqveJdl CeW Bayar, Vekil • verine düşman mermileıile harab 1 _ İrvaya giderek Seyfullahla Temelin sor- Akibetinden haber almamadığı bıldirl
~ talebelen, kara ve deniz askerleri yü- ler ve Ankaranm gözide- sınıfına menaub ;ıuş bir halde bulunan Antep kal ~ _ gularını yap~ ve zabıt tanzim etmiş, çı- len Sadık Zade vapuru fırtına esnasm-

~:• ~~~~~ ~~~~~~~~1,~~-~~-·n•~--e·~-~=~-i=-·n=b·un~la=-~d~a~~~-~;li~m;a;n;m;a~m~~~~;a;·~-~ 
&. Si Asız bulunan talebelerin kolların - B. Hısan Sakanın nutkı ,landınyorduk. Hatta bir ara ideta şe1ı.• · . . . 
~kızıl hiWli beyaz birer pazu - Ankara 25 <B1111111> - KmlaJm ., uıca ri teslim etmeğe mecbur olduğumuz nasıl kuvvetli bır azım ve ırade il~ çar takib etmiştir. Merasime saat beş bu. 
Adı• · Jlld6nimt m0 nalebet!le ADbra Paluda ~ bir sırada kaley.e çekilecek beyaz bez ~nndan bahsederek Atatürk'e çukda nihayet verilmiltir 
bB::.ı-ri takib eden teh.,r bandosunun nıea llJaf.ıte lleeUI ltlnet Retll "'-'bal1 arandı. Hiç bir ev bu bezi vermek 18 .. olan minnet ve şikran hislerini teba .. A~..L ada. 

ar. dan da, Kizılayt teınsil eden kam- Sa1lan Ba.-n am tararmdan mlblm bir temedi > • rüz ettirmfitir Daha Ba 11 -llldr 
10nfar, Kmlay lleın,ire okulu talebeleri. DUWll: ~ • .aa DUmtda Kmlatm ·- . . sonra yan • 
lllltlit tepilAtmı temsil eden ka lektte, kura1dul1I lbdenberl, ,.... ,. 7loP Bundan IO~ Hukuk ta1ebesiDde.r:ı diba Antebin ıa,ihi tesisi hakkında u • Ankara, 25 (Husuit) - ljehrimi.ı. 
•m117 pıçtik teıttti -.1ın1..ı..~~· matta oldalu, ~ hı.matlar ~ Bedriye Ana * o da harbin zunca bir konferans vermif, bunu dok- bul~--~. • 1* l'IC8 & ... 

-ıw-~~,.. ~ la &ebartl eti. • QJMu. Jlnlbldl-: "'Antel>Uler.bl .. • • mk allualnıan nıat1ru vmdıl' lllhlk_ hlr tawji1ajılıtr_.,,W. 



ız Sayfa SON POSTA 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

E E • 

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

Hasan ismine ve markasna dikkat •• 

1938 Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
. . Fakat taklitleri,. vardır. Dikkat etmelidir. . . . 

Her türlG malumatı, vakitleri. ıaatlerl, mevıimlerl, hava dettııklıklertnl, hrtın&lan, arabi ruınl ay. 
lan, tarihi vakalan, darbımeıellerl. mantlerl, hlkiye ve littfelerl hnf. 
Umumun rağbetini kazanan bu Takvlmlerln taklitleri çdmuıtır. Aldanmamak için ( SAATıJ MAARİF 
T AKVt~I) adına ve (SAAT) reımine dikkat etmelidir. Merkezi: letanbul Maarif KttaphaneıfdJr. 

•• 
TURK ANTRASiTi 

Her cins soba ve maltızlar için 

ideal bir kömürdür. 
Odun kömüründen yarı yanya ucuzdur. 

Satış merkezi: Galata Yolcu saJ.onu karşısında Tahir han 5 inci kat 
Telefon ı 44915 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu Başkanlığından 
Cinsi Mikdan Mu. Fiatı Mu. Teminatı 

Urla birinci nevi sade yağı 600 Kg. 100 Ku. -'5 LL 
İhale : 4/1/938 Salı saat : 14 de 

1 - Bifyükdere Bahçe köyde bulunan orman fakültesi için yukarıda mikdarı, 
muhammen fiatı, muvakkat teminatı yazılı Urfa birinci nevi sade Yai eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme Vilayet ~Iuh&sebesi Direktörlüğünde toplanan Fakülte Miibayaat 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatın yıtmld.ılma dair mlk -
buz göstermek ve 2490 sayüı kanunda yazılı E.v~!ları haiz olmak lizımdır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Bilyükdeıe Bahçe kby Qnnan Fa· 
Jdilteaine müracaatları ilan olunur. llMI>. 

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YananidanJalıi ŞalHlm t 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kaaalar serviai 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karak6y ·r opçular cad. 43 

5oD Posta Matbua 

N.vat 14Qdüril: Seüril KGQIP .... 
s.~•IOIC 

8AlllPLalz "'- D.-.. Dl• K'Mh' 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lıaruı 
ikinci sah:le 256 » 
Üçüncü şahi!e 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
I~ •ahif eler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istüade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn b:r tarüe derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari illnlanna aid 

işler için şu adrese müracaat edil
meiidir: 

İlincüık Kolleldif Şirketi, 
Ka!hramaııSaAI~ Ban 

Ankara caddesi 
L...., _________ _J 

AHENK ve MANDOLiN 
Zarif, sağlam ve ucuz olduğun
dan memleketin her tarafına gön
derllmektedir. lhtiya~annızı ve 

kataloğumuzu isteyiniz. 
Eakltehlr ı Ahenk Çıkar•• 

._ ___ • S. Suıtd '4m--· 
SAÇ BAKIMI 

Gilıelllğin en birinci f&l'bdır, 

Kepekleri ve saç dökülmestnı tedan e -
den teslri mücerreb blr 110.çdır. 

-
Hastalıkların 

Keşif kolu: Kırıklık 

Neşenizi söndüren 
çalışmanıza mani 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz. 

Bu sayede bir çok büyük hutr 
lık.lara tutulmak tehJikMhıjl .. 

önlemiş olUl'IRDWS. 

iP. 
Bütün ağn, sızı ve sanalan u.er, ... 
ve diş ağnlanna, nezleye, cılpe, 

romatizmaya karp bilh._ 
müessirdir. 

İcabında. günde 3 kaşe aJmıblJb:, 

Taklitlerinden sakınınız. Ve her yerd9 
ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmani için öğütler 
Kirahk Kasalar 

Büttın gQn arasız açıktır 

İstanbul Liman işletme idaresinden: 
1 - İstanbul ve Trabzon limanlan :için alınacak vinçler hakkında 15/12/fd 

tarihine kadar şartname alan muhtelif firmaların kat'i tekliflerim l/.Mart/911 
Sah günü sat ).• de İdare Şefler Encümenine getirmeleri. 

2 - 16/12/937 tarihinden sonra şartn-:.me almak isteyen firmalar yukanda illa 
edilen tarfhde teklifierizıi vermek kayd ve şartile fen heyetinden bıı p.rtııam.ı.-
ll alabilec:eklerdir. (881 .. 


