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ÇARŞAMBA t o - iKiNCİTEŞRİN 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı S kutuf -
~ükUmet, programının 

KABI-NE . DON TOPLANDI 

tatbikına geçiyor 

Bayar Hükômetinin vergi tenzilitı 
tasavvurları • • • 

ıçtn yenı 
Buhran, müvazene ve hava vergileri, buhran vergisi ismi alhnda toplanacak, 
b · tevhid liyihasıoa bir aınorti plim rabtolunarak 

I· 
u vergilerin muayyen bir müddette tamamen kaldırılması esası kararlaşbnlacak 

.. 

Cezdz B . A. ayar evvelki gün Millet Meclisinde hüktlmetin programını 01cur1een: Başbtık.an_, Vekiller heyeti 11e saylavlar 

ttuıer~kara, 9 (Telefonla) _İcra Ve • Ankara 9 (Telefonla) - Vekaletlerı----.... ·--·; .... ·:··--.. -··--

lanın 1 liey·et i bugün saat 16 da top - hükfunetin beyannamesinde işaret e - M u s o 1 i n ı n ı n 
"<mı ıştır .. Toplantı iki buçuk saat de- dilen kanun projelerini önümüzdeki 
~tir. (Devamı 5 inci sayfada) ov 

1 
i 

r~ Memleket meseleleri I E:I~ d::ı~nyollara 
UniverSıteli teşkllAtsızııorn 

,.____ perişanllğrna terkedilmiştlr 
~ .. .. .. kil .. t 
1"'- ucag- d . h' hareket hürriyeti, teş a 

hiirr· ın a tuttuğu bir Üniversite genÇli&ıne lıkl ed çekmek 

Parls 9 (A.A.) - Matin gazetesi, Lon
dradan aldığı aşağıdaki haberi neşret -
mE>ktedir: 
Romanın resmi tekziblerine ranmen 

Parise Londra ve Marsilyadan alınan tel
graflar, Musolininin büyük oğlu Bruno 
Musolininm düşürüldüğünü ve halen 
İspanya htıkumetçileri nezdinde esır bu-

(Devamı 2 inci sayfada) 
için ıyeti vermekten korkan, mevcut teşkilatın taş~ . ar~: 

8 

Türkiyeye 
onu d - 1 an bir unıversı , 

YUksek b' agıtmaktan başka çare bu amıy derin bir demokrasi an•a- fı.nlandı·ya Türklerı· 
ır şuur, temiz bir hürriyet vicdanı ve ··ıd· 

........_____ nesi yaratabilecek olan bir müessese degı ır. Cumhuriyet bayramını 
Un· Yazan: Muhittin Birzen d ğ z için he- Heyecanla kutluladılar 

hı ıversıte . 1 h tı alarını da unutma ı unı ' ti de 
1 

. nın büyük noksanlarından R r d . . Aklı başından ü9 karıı Helsinki (Hususi muhabirimizden) 
llldur. F'~ındeki gençliğin teşkilatsız olu· men ilAve e e~r:· 2 nci sayfada) Finlandiya Türkleri birliği geçen sene ol· 
~ bu gonçllk te§killitının acı (Dev ~ duğu gibi b~ •_e•.• d_e :umhurlyetin 14 

Çinde harb kanlı 
bir safhaya girdi 

iki taraf vahşiyane bir surette 
boğuşuyor, Şanghag düşmek üzere 
Çinliler her kanş toprağı adım adım, anudane b1r 
surette müdafaa ediyorlar, 10 bin Çinli ihata ed\ldi 

Şanghayda Japon. tayyareleri tarafından bombardıman edilen bir malıalle 
Londra 9 (Hususi) - Şan~haym ta -ıedcn Çin nskerle:ı~ son n~fesle~inc kadar 

m.ımen sukutu artık saat meselesid·r. ~arpışacaklarını ılan etnıışlerdır. 
Mnahnza Nantau bölgesinde tahaşşüd (Devavıı 3 üncü sayfada.) • 

e rkü nutku Ha tayda 
şükranla karşılandı 

Halayda tetkikatta bulunan bitaraf hey'et ayın on 
beşine kadar vazifesini bitirecek 

Antakya, (Husust) 
_ Büyük Şef Ata ~ 
türkün Meclisin açı

lış günü irad buyur • 
duklnrı nutuk rad • 
yoda derin bir heye. 
can içinde dinlen -
miştir. Atatürkür. 
bilhassa Hatay hak -
kındaki sözleri şük • 
ran ve minnetle kar· 
§ılanmıştır. 

Bitaraf lıey'etin 
tetkikleri 

Antakya, (Hususi) .. 
_ Cenevre bitaraf Cumhuriyet bayramında Türk konsoto.mnu tebrik e~ 
heyeti Şamda bir kaç ~ Hata~lı ~ualUmler 
gün kaldıktan sonra Hataya dönınü~tur., rar tedkiklerınc ba.şla?1ıştır. Heyet lza-
Heyet Hatayın muhteli(yerlerinde tek • (Devamı 2 ıncı sayfada) 

sazON KISASI: 

CEZASINI GÖREN ADAM 
Ercüment Ekrem Tafd Yazan: 

1 1!rk çalgıcılar vı·ıayete ~::,;::!~"·::·ı:.~ı::.=:ı~:·"~::.ı:~ "l merasim saat 7,30 dan 11 e kadar sür -

d ı 
ime Finlfındi Tü kl · .. • ınm i _ Bakkaldan o bir kavano:ı turpya bot 

~ .. d d r müş ve meras ya r erı ra lr adam, blr bakkal dukkan midesinin 1 rıırları karş-ısmda çalan lbsan, 
••ı Uracaatla er yan 1 a b.rllği rei!ıl Bay İbrahim Arifullah riya- lg) nünclen geçerken bir kannoı. taJ'fll nJba)et bir hırsızlıktan başka bir fe1 olmı· 

set etmiştir. (Devamı 2 inci sayfada) i dam ayni giinde beŞiblrlik ,.an bu fiilinden dolayı, sosyetenin düzeni 1 ---·-······-·-···-.. -·--··- çalın••· 0 
•

7• k:nınd~ ,.,.,.,.,.;. eıilen•I namm• üç ay hap•• mahkilm .. Hdltlnl 11· 
stanhuı . b" rkestra takımlarının __ ............ a!tı~ları ~me sarrafın da önünden ıeç • tir işitmez hııy:ıfianm~. 

a getırilen ecne 1 caz ve o dm ~n çı aran - Eyvah! demiş" ne kadar al. caa .er -

tahdid edilmesini istiyorlar eı•zansın nıiştır.. . elki de olu çartı içine de diler, banal Demek ki üç ay sonra, tam da . ıcı~ bl~~? 8 tıra! metalarını kadife kışın civcivli zamanında gene bu kalamm· 

.,,.... . - . . 

E 
.. kke' .ıl::r or'ldstra 

cnebi san'atkarlardan mure ryu• ll!i.~· .. fJto11ııııltı, 
t•yazı~r~ .. u~eu ~· 

ı·. ~ ",,,. 

defl
•nelerı• dusmu1. roaf kaJ~a~e arzeden cevahirci dlik tarın üzerine dUşeceğim .. 

mahfazalar çer sın n - i d d • ırıl ınl manzarası karşısında urıun uzer n c uruyorum. 
kanlarnıın P P l\lemlekethnizde '-'eni ..,;im blü'lkıd;ar 
b' d muştur • • ...,, • ır nn ur • b 

1 
t mucizeler b:ışardı. Ordumuz, maliyemiz. t· • 

Bu, her satın size yeni bir heyecan 
,,erecek çok gilzel bir scrgiizcşt 

romanının adıdır. 

Yakında ''Son Posta,, da 
Okuyacağınız bu romanda, 1stan -
bulun altında gizli kalmış Bizmıs 
hazinelerini ele gcçimıck için çar -
pışan ınüthi.,. haydutların scrgü -
zeştlerini merak \'C nlilka ile fakih 

ı~akat ne ora)·a, ne de urıı1a de buı.a malb- konomlnılz, ııdli~ cm iz~ hep ı ideal denecek 
nıış Ya? Bakkalın turşusu ona a a ca't: k d "k ld' A i . . . , .. dakikadaki bli.lcU ruhi esini a ar mu emme ır. z z yurdun hangı bır 
ı;orunmu .. O Y bucağına gitseniz, gurur ,·erecek önemli bır 

0 
dl:ı:i dizi hiyar turşuları daha iyi karşlla - k lk .. .. . ~ 

k
.. .. k " da ,.,, a ınma gorursunuz. 

mı, .. çun u .. çun u 0 a m açın.,,. nutün bu11Jarııı ynnıııda ı~k bir nok :ı • 
Bir ckmckc;in\n tezgahından, kıvranan mmız, bir aksnklıt"ımız var. Sosyal )'flrdıı ı 

mide inin 1.eşviklle, bir tek ekmek aşırdığı i· bakımından lıenuz hiç bir şey yapmış, hiç hır 
ç\n cem\ye\i b e_rifeden llelcbed kadro hn· c er rne)diuıa ko)mUŞ ddlliz. Yahut ki )·'· 
ıici edilen zavnUının screncamı elimlni nl • Jnlnıı o kadar az ki göze gorünmuyoY. 
bai mertebede bir bcliigaUe ta~'Tir eden bey- Ha işi de ele arın.ık zam::tnı gelmiştir. 
nelmilel cdcbiyntm en nıeş1ıur ş:ıb lyeU l'cnl Türklyede, giydiği hükmü, ynmıın 
«Vlctor Hugoı> danberi insanlık iıenuz tekf&· endlşcsne, nı:msn:rac:ık adnm luılnıamalıclır. 
mül etmemiştir. ZavalWnrı barındıracak, lıı.ıırtarncak, on· 

Açlık mel'un bir müşevviktir. En namus • lam kıırıı damın ha retinl ~ktir:ıniyecek tt• 'J..-------------- ıu. en lazileUI adam aç kalma:rı ıörsün" ıekküller istiyoruz .. 
edeceksiniz. 



1 Sayfa S O N P O S T A 
~========~~~======================~~~~~========= 

tldnciteşrin l~ 

~ Hergün \ Resimli Makale: X Şişmanlık hastalık, ifrat derece za9ıflık ölümdür x:r-5.. .. 
---------------------------------------------------------------· ozun Kısası l \ 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

Memleket 
Mesele, eri 

(B<qtarcıfı 1 inci sayfada) 

havada, şuursuz harekeilcrile, her vesi
lede bir taşkınlık yapan, cam kıran, çam 
deviren, zamansız gelmiş fırtınalar gibi 
coşan, akacak yer bulamadığı için önü
ne çıkan her şuur seddini yıkarak taşıp 
giden bir gençliğin teşkilatı değil, üni
ve:site iç: ncıe milli bir ideoloji yapan, 
memlekete hürriyet ve demokrasi şuuru
nun yaplmasına hizmet eden ve kendi 
mE'nfaatlerini üniversitenin umumi men
faatleri ve memleketin umumi yükseliş 
ihtiyaçları içinde görüp, aşk ve şevk ile, 
iman ve şuiir ile yükselmek için uğraşan 
üı:ivarsite gençliğinin teşkilô.tı! 

Her medeniyet bir nevi teşkilat mede
niyetidir ve insanlığın her medeniyet 
devrinin kendisine mahsus bir nevi teş
kilatı vardır. Yirminci asır medeniyeti ise 
bilhassa bir teşkilat medeniyetidir. Mc -
d~ni memlPketlerde hangi tarafa bakar -
sak bakalım, orada bir teşkilat görürüz. 
Bugünkü hayatta, millet demek, teşkiliıt 
namını taşıyan bir takım hayat organla
rının bir araya gelmesinden mürekkeb, 
yekpare, ahenktar bir uzviyet, içtimai bir 
uzviyet demektir. Bizde bu teşkilatların 
bir kısmı ya hiç yoktur, bir kısmı da ölü 
ve bürokratik teşkilatlardır. Üniversitede 
göze çarpan yegane teşkilat ise rektör
lük, dekanıık ve saire gibi sırf bürokrasi 
ve idare teşkilatıdır. 

* 

* Niçin? Çünkü üniversiteyi idare eden-
(Devamı 5 inci sayfada) 

11100 tarihinde Ingilterede Rağbi şampiyonluğunu kazan- 1937 vücud modasının bariz vasfı zayıflıktır, modayı ta-
mış olan takımda her oyuncunun sıkleti vasati 97 kilo idi. kipte en ileri giden Amerikanın sinema yıldızlarında vasati 
1937 yılında şampiyon olan takımda ise vasati ağırlık 70 ki- sıklet 55 kiloyu geçmez, fakat bir istatisüğe göre bu yıldız.. 
loya indi lardan yüzde doksanının ölümü vercmdencilr. Şişman has-

1900 yılında şişmanlık sıhhat eseri olarak görülüyordu, son tadır, çirkin görünür, fakat kuvvetle, sağlamlıkla, sporla 
yıllarda ise şişmanlıgvın hastalık olduguv anlaşıldL müterafık olınıy~zayıflığın da ölüme müncer olduğunu 

) 
un utmıyalım. 

( SOZ A · RASDNDA 
Çin işini konuşanlar 
Çin çayı içigorlar 

. ~ Caoalı kadın 
Büstünü gaptırdı . ffERGüN BiR FIKRA l 

Çam deviren 

. 

Londra sirklerinden birinde numara 
yapan bu cavalı kadın, memleketine d~ 
nüp kendisine bir koca .satm almadan ev
vel, İngiliz heykeltraşlarmdan birine; 
uzun müddet modellik etmiş ve bir büs
tünü yaptırmıştır. 

Dört mahküm şeytan 
adasından kaçtı 

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Bir gazeteci tanınmı~ gazinolardan birinin sahibine müra- j 

caat ederek sormuş: 
- Müessesenize gelen müşteriden garson hakkı diyerek 

yüzde on fazla bır para alırsır.1z, fakat aldığınız bu pa:-ayı 
garsonlara vermezsiniz. Ortada ihtilaflı bir mesele var, 
demiş. 

cem, tarh yapmayı l:i!mezler. Buna mukabil bir çok cebir 

hocalarını gölgede bırakacak kadar hesap hilesi bilirler. Ne 

yüzde onu istiyorlar, şeklinde b•ı cevab almış. Bu cevab sua 

lin karşılığı değildır, fakat bu k,smı bırakalım, esasında 

haklı mıdır, değil midir, orasını da araştırmaya lüzum gör

miyelim. Yalnız bu s~zleri söyliyen zatın da garson kullan-
Mües~ese sahibmdC'n: 

- Bizde herkes bifr ki garson yoktur. Aralannda iptidai dığına göre bizzat kE>ndi müessesesi aleyhinde bir reklam 
tahsilleri olrmfar say1lacak kadar nadirdir, doğru dürüst yapmış olacağına biz inanıyoruz. fakat ey okuyucu sen: 

1 ~ 1 E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N 1~ Af 

--~ 

Bugün birinci 
Say/ amızdadır 

Atatürk ün 
Nutku Halayda 
Ş'/lkranla karşılandı 

(Bqtcmıfı 1 inci sayfada) 
sı Türkiye hududu yakınındaki AkteP' 
nahiyesine giderek köylülerle temas et
mi~tir. 

Heyetin şimdiye kadar tercümanlığı111 

Ahmed Re~d isminde lise muallimlerin· 
:len bir Türk genci yapıyordu. Anlaşıl " 
mıyan bir sebebdcn dolayı heyet son de
fa, halkı tamamen Türk olan Aktepe ıı:ı· 
biyesine giderken tercüman olarak türle• 
çe bilmiyen bir hıristiyan gencini götür· 
müştür. Bu vaziyet Türk efkarı üıeriil" 
de derin al:isler uyandırmıştır. . 

Son aldığını malumata göre heyet.i.ll 
;kinci reisi A. Roge bugünlerde HataY .. 
d:m ayrılacaktır. Heyetin diğer azasııı1°' 
da ayın on beşine kadar tcdkiklerini bi " 
tı rerek Cenevreye avdet edecekleri söY~ 
leni yor. 

Gizli silahlar 
Antakya, (Hususi) - Cina • 

yetle müttehem bazı asabecilerin evleri 
taharri edilirken bu arada bir çok silill 
ve mermiler meydana çıkarılmış, bu e~· 
lerde oturanlar tevkif edilmişlerdir. }.• 
sabecilerin bu suretle memlekete bit çoJr 
Jizli silah soktuklan sabit olmuştur. 

Antakya, (Hususi) - Suriyeye gideJl 
hariciye müsteşan MenemencioğJunuJI l Hataya da uğnyacağı rivayet edilmek. .. 
tedir. 

Musollnlnln oğlu 
lspangollara 
Esir düştll 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lunduğunu bildirmekte devam ediyor~ 
Londradakl İspanya büyük elçiliği, Brun° 
Musolininin ne o!duğuna dair hiç bir Jı.a· 
bere malik bulunmadığını söylenıişt~t· 
İtalya büyük elçiliği de, genç tayyare %3" 
bitinin nerede bulunduğundan haberdar 
olmadığını bildirmiştir. 

Londra gazetecilerinin mülakatta bu " 
lunduklan İtalya matbuat ve propagan· 
da nazın, bu hususta demiştir ki: 

Bruno sağdır ve sıhhattedir. Öldilğiille, 
y~ralandığına ve yahud esir dilştüğilne 
dair olan haberler bir şeye istinad etrn.e
mektedir. Nerede olduğunu söyliyerneyız. 
Zira hfila askeri vazüe ifa etmektedir. 

Finlandiya Türkleri 
Cumhuriyet bayramını 
Heyecanla kutluladılar 

(B<ı§tarafı 1 inci sayfada) 
İlk önce hep bir ağızdan fstiklU 111ar· 

şı söylenmış, bunu İbrahim Arifullah.1~ 
hitabesi ve öğretmen Bay Zakir J{adır 
Uçanın konferansı takib etmiştir. N:ha • 
yet milli şair Bayan Saniye İffet tJgııtı 
Atatürk için yazdığı iki şiiri okuınuş " 
tur. Bu şiirler fevkalclde bir heyecan u· a· ra yandırmıştır. Daha sonra FinHin 1~ 
Türklerinin başimamı Bay Veli Ahrıt 

~r-
HPkim haz1r bulunan gençlere, Atatu 1 
kün gençliğe hitaben söylediği vecize~er 
teşrih ve izah etmiş, nihayet merası~' 
Finlandiya Türkleri birliği reisi Bay M'. 
!uHahın teşekkür nutku ile bitmişt!:;_.... 

T-A-KVi M 

-

İKİNCİTEŞRİN 

Arabi 1eııe 
1356 

l ei Tqria Rumt aene -Ka.ııa 
28 1937 2 

ÇARŞAMBA 

GÜNEŞ Ramazan 
s. o. 
1 46 6 6 41 

ôtle lki.cu iFTAR 

s. s. D. 
7 9 

ôs yiirdf... laltir• 
eden tula lakir ol~ 



HiHer, Çemberlayn - Roma, Berfin 

U zakşark konferansı dün Toky:rü~~!~11,~~~n~~~eı!~1~s,~~~il~er 
t 1 d L 

• f anlaşmasına karşı Amerika, lngiltere ve 

o p a n a m a 1 1 t v i n o Sovyeller mü,terek harekette t.ulunacaklarmıı 
J Londra 9 '(Hususi) - Belediye reisi-, sına karşı İngiltere - Amerika _ Sovyerler 

k f t k t 
• • ,_llt,k ~.bu ~ ptıtuk Birliğinin müşterek harekette bulunacak-

on eransl er e ti 
&ayllyen \)qV-ekU Çember'layn, Çin - Ja-ılanna dair bir çok ecnebi memleket!erin· 
pt>n ihtilAfmdan ve Japonya harb!nden d,. dolaşan rivayetler etrafında görüş • 

ıı .. bahsettikten sonra, sözünü 1IOma - Bor- müıJerdir. 
lere ~I 9 <Hususi) - Çalışmalarma devam etmek ü _ Anti]wmiinisı palda yeni giren ltaıyanııı ııeçUmesl ve bu· IJn mihverine intikal etılrmlf ve İngilte- Brüksel 9 (A.A.) - Roma üçler anl·l'" 

""3ı, ~~~n toplanması mukarrer olan Uzakı;ark konfe _ na mukabil Rusyanın hariç bırakılmasL. renin bu dave~er~ d~ ve ~tldı masma karşı ?'iifterek bir harekette ha· 
So ç ıınaını yarına tehir etmiştir B . tte X>ber 

1 
anlaşma esası uzerıne munasebetlernu te- lu."lacajma daır dolaşan rivayetleri Aml!-

a.. "Y•t nı hh • u vazıye n mu,; o an Sovyet murabluısl, _.ıu- .ı et k da bul d • - ll<an h . .,..IZın " ura ası hariciye nazın Litvinof bu alqam l tS liğini izhar mak d'l eml . - - -• nıe arzusun un UIUllU IOY- r eyetı murahhasası gülünç •larak Lı .""'oskovaya dörun~tür. ' n ye ız sa ı e m eketıne doıımüşliir• leınif ve dernifllr ı.r. t;ıvsif eylemiftir. ııı.~•nof'un bu Ani hareketi için şu sebeb g"steril _ tklncl Sovyet delegesi Potemkin Brükselde kaJmıt!ır. - Avrupada itımadı ve emnlye\i !evb- Bitlerin sözleri Jaııo~: . . . ° Fakat Sovyel .hey'e~ murablıaııasmın pasifik lronfera11 • ilde kuvvetlendlrmelt I~ çok zl - ~ü.?i~. 9 -:: 1923 kanşıldıkların.n 
~Çının arasını bulmak için seçilen komiteye sından ıanwmJe çekilmesi de muhtemeldir. yade pyam a~ olan böyle bır. anlaşma yıldon~u. munasebetile, B. Hitler bil 

Fı· 11· t·:····d·········A····· ·····b········ .... t ............ ;·r·.......................... um=.ıbe=~~::\:ı:: r:ı~:: nu~ ~~~:~·~~zca~.1:m~ı~~~.ı:: s ın e ra çe e erı D . ·ı . ~esi mümkündür. Esasen bunun için - ~adaki mihver, bugün dünya siyase -
ersım şakı en dir ki bu alqam bu mesele hakkında da- tınde muazzam bir müselles olmuştur. 

t k f J 
• • h kk ha fazla söz söylemek istemiyorum. Ben eminim ki bu müselles takviye bul 

e rar aa ıyete geçti a ıddakai karar .. tlçler anlaşmaAna.li.up dlJkça esldbasmırııızm faaliyeti çok Bruksel 9 (A.A.) - Amenkan murah- guçleşecektır. Bu muselles, kuvvetsıı 
'/'el " • D.. 1 hası Norman Davis Eden!~ görüşmüştür. üç taraftan değil, fakat kendi hayati 

avıv ile Hayfa arasında telefon telleri un suç ular uıüdafaalaraı iki dev1eı a.ıamı konferansın ıcra ko - menfaatlerin• ve haklarını azimkir wr 
kesildi be§I. v h dl il ti dildi aptılar. Karar pazartesiy mitesi teşkili~ h~da.~e Romada im- surette .. müdafaaya. hazır üc; devletten 

' y ı a u a e za olunan antıkomunıst uçler anlaşma - terekkup etmektedır. 
to~dra 9 ( tefhim edilecek • • • l'tşıkııkl Hususi) - Filistindeki ka - Arab tevkif edilmiştir. Çetenin takibine E k• ı• •ı• ı M•• h• b ~ ledb·arl devam etmektedir. Alınan ... devam edilmektedir· Ellziz 9 (Hususi) -Tunceli muba- s 1 ngı iZ ut iŞ ir 

11:_ ır e'"e r y • lefet hareketini hazırlayan elebe§lla _ ~leri ek-. agmen, her gün katil ha- Katledilen beş yahudinin cenazesırte h k B k•ı• ••ıd•• K tı•" 4000 
llu sab sık olın~yor. bugün öğleden sonra büyük meraslm ya- rın mu a emeleri bitmiılir· ac.ve ı ı o u a ıam : l'h-ğ ah Kud · t t ı ı ı b"' tün" ah di Geçen celsede, müddeiuın··-• 58 Y ""." a 8İtın us e ar a arma çalıj - pı!mıştır. Jlu münaSebet e u y u .uuu, Kı· şı· o·· ldu·· ru·· ldu·· 

lıır A.tab ekte. olan beş yahudi köylüsü, diikkinlan kapanmıfllr· suçludan yalnız dokuz tanesinin be-
llir p· ç':tesı tarafından katledilmiştir. Kudüs 9 (A.A.) -Teliviv ile Hayfa a- raetini, diğerlerinin muhtelif madde-ita ıyaoe .. 

1 

. • • !ere göre cezalandı.'..ım..ını iatem141l Port-Au-Prince -Haili· D (A.A.) - Saı 
P•kler· mu rezesı, tayyareler, polis ra"1ndaki telefon tellen evvelki gece ke- B .. to..!)ovingo.Haiti hududunda vuku bulan 

~tenı·n tı kv.e . zırhlı otomobiller derhal sılmı"ştı'r. Ha"' .Jı- ınahalline askeri kıt'a - ugun, suçlular müdafaalarını yap • 
a b ~ mışla h · d bir katliim esnasında hepsi de Haltili ol-

Şiındjy 
1 

ıne koyulmuşlardır. lar sevkedllmifllr· Muhaberat şimdi Ku· 'ğf 1 r, epsı • suçsuz olduklarınt. mak üzere 4000 kişinin öldürüldütti tah• 
A} e kadar, mücri:.;~:..ü!.!': !!',!;1~ktaılır. :...~ ~;:::::.o:., sö=.:.-= ınin edilmektedir. Katlllmm sebeblerlni 
I"\ illan j Al k " miye çalışmıılarılır, muhakeme karar anıtırmak ve mes'uliyetıerl tedbit etmek 

it 
- apon man as erı tefhimine kalmıştır. i!zere muhtelit bir komite tqeklı.ül el . 

-..1al~an paktının heyeti bu sabah 58 ır:~= :~ W:kl!;.: J' mıç··:,d., Jıarb Jıanlı 
rietıc ı . ld günü tefhim edecektir. lloına 

9 

e ~rı ge İ Bir 11a/haga girdi 
"1oııya ile (Hususı) - İtalyanın da Al • Tllrk ordusunu ziyaret etınelı: üzeft <? a rk ve c 8 n lfb (Baıtııraf1 ı bıc1 141/Jfıda) ~eYhtarı ğJ aponya arasındaki komünizm Alman kurmay albay Ferellerle topçu 'fi lıl Gece garb C€phesindeki Çin kuvvet -)ııst lllehı 

1
. ~aktına girmesi, buradaki si- b:nbaşwı Leı>Per bu sababkıi ~ d 1111 ıra terinin kısmı küllisi, muntazaman rie'at ~e Şu .. afılın kanaatine göre ilk ham- İs .. anbula gahnişlerdiJ;!. 8 ryo 'I ~ir. Bu müddet zarfında Çin diım· 

1 _ J~ç neticeyi. verec•ktir. Misafirler Alman Jiolu;ol08U .., 11 :darlan nevmidane muharebe etmekte 

"1en tan ponya, Franco hükı1metini res- Ataşemiliterl ile mihmandar olarak diler. ı _ ?•caktır. kurmay ytlzbıışı Ihsan ısıasyonda karfl- Nafia Vekili tedkik Japon k·t'alan şimdi beynelmilel mın--.ıiisternı aponya hükumeti, Almanyanın lamışlardır. Misafirler, bugün öğleyin h ti kı takanın garb hududunu muhafaza etmek-
Ur. eke talebine müzaheret edecek- Taksim eumhuriJel abidesine çelenk to- aeya a 08 ÇJ yor Jlıı{nseıı lllıiTcionilcl ta olan tn~iliz kuvvetlerile karşı kaıı,ıı,.. 
.a- ltaı . yacakJaldır· Bu alıpm Ankaraya hare - Ankara g (Huııwd) _ Nafia VekiU Ali Parls 10 (HulıDI) - Eakl ve maruf gelmıı!erdir. . . ~ ata ya ıle Almanya Tokyo ile Nan- ket etmeleri pek muhtemeldir. ÇetinkaY• &ıilmiizdekl gilnlerde yt rd tnııruz bqveklllerlnden Ramsey Makdo- Japon kuvvetlen Jungıao tayyare D\l!Y• ~ ;:ıı1a doğrudan d~ğruya bir an - Misafirler memleketimizde 10 gün ka- içiode yapacatı tedklk .. yahati esna...:da nald vefat etmifÜl' Eski amele parll8l de;ını ~ ~alrı"~işlerdir •. 

de te:~~~sı için Çin hükftmetl nez- du kalacaklar, 1'." .~da ordumuzu ve su nuntak:ılarını, bilhassa, ziyaret ...ıe - lideri olan Makdonald 1912, 1924 ve 19211 d raf:;,.; do;';,k;},.lerme devam e-

c 
•• e uste bulunacaJdardır. ukerl nıekteplerımızı gezeceklerdir. cektir. !Vekil ~ivtahastdakiml" alölY'.'yi ve orada da baıvekilete gelmiş ve yerini 1934 de 3; :Uometre cenubu gar~:.: :.;ı~~ 
U k d 

memur ar, mus e er ıçm kurulan . d ı · ı d" ret a" b. ·ı Ah Romanya a mahalleyi g8rdiiklen sonra Divrlkl . Baldwlne terketmlıtır· Evvelee alefll bir nokt~ya ka ar ge mış er ır. 10 bin kişi• r 1 r Si a ... -dınd bul .. ı... aosyalislken bilfıhare muhafakAr olmUf d•n ıbaret olan Çın ordU5U bu suretle 

k k k b
• b h yonunun •--r- a unacak, Erztncan, İngil Changhai'ın cenub mıntakasında faali • 

!>a aça ÇiSi a ıne u ranı E."ZUfUID - müdür~i yanma alıp ve çok l>ıı1'.ranlı senelerde . . tere -- ~le bulunan Japon kıt'alarik HangsoY 
'ıt ~· 9 (l!ıısusi _ 

9 

(AA) _Siyasi bulıroD bu- Mala~ya. oradan da Dıyanbekl• ~ metini lktıdarla idare etmiılir• korfezlnln ı;imai!nde karaya çıkan Japon 

it ~iee Cer ) - Burada çok garib .. ııülıref tır. Temin o1unc1uı- s&- çece~. . . kuvvetler! arasında mahsur kall111flır. ~ bır •en b'eyan etmıştır. Geçen haf- pn ~ ıarescco yarın bilkftmele Nafia Vekili Diyanbeldrde prk.,..... Tlirll '61gıeılar ŞJmaU Çuıde Clıansi .,..ıet'nda hedef-ı..;. eıç;u~.ı ~arethanes~ ataşesi. ~. tıarek1 ve,;._. nub batıarınm 'leme!. atma ıaren1nı1e ııu- Vllf gete miJraeaatla 1er1 Taiyu·~~u oıan Japon yiiriiytlş koi-~•tin. muracaaı etmıı ve Irak ıstifasınl b ld ğıı liberaller ıww:attır. D ti lan. 24 saatuk bir mühletten .;onra teh· ı. "'1ıyÖ>ü: hısmarlamış olduğu 2,300 ~kilin:::~ .,.mı altın- Sayahate devam edecelı: olan vekil A- tır gantlılar rl tamamen igai •tmiı!erdir. ' ~rin· az.ır old?ğ~nu ve teslim •· m~ııne n:6 nıÖtemadi,en ilqldar ,..._ dona mıntakaanıla IU l§leriol de tedkik ()du!llra ft cazı~ ı;alıp ym'li ,,. • ~I Çin ınahfellerinln söyledik!r 
!it!' .... ! ka 

1 
soylenııştır. Irak •lçisi bU da dört.. tlc ııinde - uın1an edecek, Ceyhan OUrinde kurulan lıöp- TOrk çaJgıcılar, ecııebı - ...... - rme""" de şehrin sivil halla lahli;ya ~ deıı hab rşısında şaşırmış, böyle bir t<inöe kalnUI~ ine •.d tuvvetiendi _ rünün açılma t&enlne riy.ıaet edecek _ lannın me.'lı!elcetlmi2de vı! ~ :Is - edilmiş olup Çin müdafileri Talyuan· lııı, •tıııin ~~dar. olmadığını ve Irak hii· 110eral ~.r";:" n :;;" en kllmesi lizını - tir. la!lbulda giindan güne çotaJmıılarından fu'yu tahrip elıneğe karar verınişlerdır. ıı"'ld'iını ıç .. hır sllih siparişinde bu . '?lmesl ıçın qve m çe • pklyel aWete baflaınıflardır· Bunlar, Taiyuanfu'yu müdafaa eden çın 

88 

_ ht~en son soylemıştir. aır. Makin Jst K I ce~yetleri vantasile viJ.Ayete de milr• . kerlerıle Japonlar arasında yapılan çar-
lta ...... ~l'ch ra rnesele anlaşılmıştır. Me- 1 

1 
r a caat etmiflerdir. Diyorlar ki: pışma pek vahşiyane olmuş, göjüs gö-

Jt~sı, baı 1~rninde sabıkalı bir silah Rusya. ta yayı - KOçilk -··ııar 1wı-. 'l'8ılcleri •.lise boğuşma sahneler! cereyan etm1t 
.;;:'1elt llJo u nııtralyözlerl ispanyaya sev- • Bulgar trall 1li>r1'. ~ujundanbe-~ için bir çok ve hakh hilküDıle- tir .. 
b:'!.._• fakat ksadıl~ Almanyaya sipariş et- protesto etti r1 maklnıatlil" 1ıeveS etmlı bir kraldır. ri ihtıva etınelı:tedir. Bu meyıınıı. 'tllrk- Çinliler her karış toprağı anudane 
.......... la kendisfnı Irak hükıim•tinin En uota bır moldnlsl kadar lokomotifi !erin de :retıpnelerlnl temin için eeııebi mildafaa etmişlerdır. Diğer taraftan da 

\Qı~~e ~tirak tanıtmııtır. Şimdi mesel• Londra 9 (Htısusi) - tı.ıl1a ~ 1933 ltlellr, trenled idare eder, Son günlerdş tahnlannın daimi suretle mem1ebUe &ıee .hazır~an . lağımlar patlatılmq l.eL ~•imiş h•ılunuyor. ,.n..ınöe bir doollıık ~ alıdet- Londraya gelclii!nde mefhur taç ,ıyme buluna .. nu ınenetmltllr· Ayni -nda ve ırutralyoz at:ış yle Japon ileri hare-
,& q;lta k _ . · mlı olan Sovyet Rusya, AJma1l - lıqıoıı merasiminde Itııııaıııtan treni idare el - ecnebi tebaasından olanlara da buau tet- keti g_eclktirilmiştlr. 
4'\leyh ft omun St antikomÜDISI paktınll lllfiıalaDdan dolayı mel< iatemif, ve ... ıte 88 mil IÜr'atle sür- mıl eyleınifllr. Kanun, ecnebi orkeelrl ,,_...,. tahllye edildi ~ille tarlan ltalyayı protesto etmiştir. • . . . . mOflilr. B• ııür'at lokomotifin azami ve cazlann• ,.ıru. numara §1'klinde ol- . To~o 9 ~A.A.) - Şanghaydan bil-

\r tına gir • MaabaU Mostovadan !ıildırıl~lin• aü!"atidir. Kral Londraya dönünciye ka- mık üzere ve !iri ay müddetle müaaıle dırıldıg'.ne gore, şehrin Japonlar tara • 
% ~•tova 

9 

mıyor gıı.e protesto ır.yflfetl, Roma il~ dıplo - dar ü.ıi!nde it gömlell. yilzll gözil yatlı vermek~ıUr. Halbuki numara yapmak fi· fmd~n Uıatası v~ Çinlller tarafından 
~Olo ıle sıkı ~-~-A.) - Hariciye neza-ı malik m~ ıoııııJmesiti lazam- olarak kalnuıtır· ııete getırllen bu takımlar, burada yerle- l~lıyesı, mahallı saati ile, bugün ı s de -..,;~• llıoiıf unasebetler idame eden ,,.un etmeınektedir. . gip kahyorlır ve bu su..ıle ;yeril san'at- nıhayete ermiş ve cenub tara'1ndakl 
eı ıot aı"lhta •ilen, Lehistan'm ko - Avusıuryonın dı antfkoıırilnist paktı· Del boa Ballıanlara kirlar ff bulamıytn"lar. Lança mahallesi de işgal olunmıqtıır. ~~e'-'ı;uubah rları paktına iştirak etme- na iltihak edeceğine dair deveran eden G l '' Bugün piyasanın büyük yerlerini Ma • Çlnlilerln bir muvaffaldyetl ııı._"1ııetın· 

8 
olmadığım ve Polonya bazı pytalar, Viyan• hilldlrneti Urafın- e ı1JOF •••ve Viyanalı takımlar tutmuştur. Biz, Şanghay 9 (A.A.) - Çin ajanmun bir ~ib ~ h~~ zaman olduğıı gibi dan tekzlh edllmlflİ'· Pari8 !O (Hususi) - Fransız hariciye bunlara. blisbütün ihtiyaç olmadığını id- tebliğine göre, gayri muntazam çın kuv-

lııL..ltarş1 .. ugu vasıtalarla komüniz· - namı Delbol. bu ayın aonunda yanında dıa etmıyoruz. Fakat çek·tahdid edilme- vetlerl Pek·n - Hankov demiryolu hallın-
~ekte~~Cadele etmekte olduğunu Mısır l{raJının bir heyet ~lclııAU halde ~ağı, Bükrqi ve l~ir. Et•~ vaziyet böyle devam ederse, da Çlçeçungun yilz kilometre cenubunda .fı ırler, !Je)gradı ıııyoret edeeektir. Turk san atklrları ış bulamıyacaklann· bulunan Sunçu istasyonunu Japon~ 
.,...~reıaı düg" ünü don san'atkir da yellşınlyeee-. g"li olııuflardır. Çin kuvvetler! bu.....,_ ~kllı k Ribf.ıeDtrop Londrada Bununla beraber eenebi tebouuıdan .. zo;n prlwıda bulunan bazı mıer yelerl da 
~ il JCa)ıire 

9 
(A.A.) _ aesrnen bJldirii • 1aı> ve ıneD"Jeketimizde daimi surette otu- el• pçirıııl8leıdlr. 

111 c..,:. 9 ('l!usust) illa 1 F ~ göre Kral l'andt'UD 6 sonkA • toadt& t (A;:") - Almanya bil - ranlara da bu müaaıle verllmel<tedlr. Btz,v '."'e~bJ::o;:lt::"'ki:"'"'ı'-:-b~ız-:-t-ercı-:.~h-ed"":'ilın"'.:""-e~li-yı-·ı-ki-. _il_e_ 

~ ..,~_!arın alqamİ.ıaıı':~a :,,v: nımdıı 7apıim... ~ oliı1l yük~tııi ı.!:, =-ttop bugillı liıy- Jilluelmei* ça1ıfıyımııı; fakat - 1eınelı: için yol bulaluıı. ' r --lir. rtüjlii!>!I JO ~ Jııralıılmıfbr- ,..- ile yl. liftilr. le<cih edlli$1ır. i'ereılı odllmemell Vüayel bu - tattık etmektedir. 



Yunan askeri hey'etl gitti 
[ 

-~--

1 Nikel yirmi beşlikler le l 
bronz on kuruş"uklar 
ay sonundan itibareP · 

te;miyecek 
İstanbuJ Vilayetinden: 
1 - 2257 sayılı kanunla verilen 

sa1ihiyete istinaden evvelce yapıl
mış olan ilan mucibince eski nikel 
yirmi beş .k:uruşluklarla bronz on 
kuruşluklar 30/11/937 akşamından 
sonra tedavül etmiyecektir. 

2 - Tedavülden kalkacak olan 
bu paralan ellerinde bulunduran -

ATATÜRK'ÜN D'ONYAYA HİTAP EDEN SESİNİ BİZE DUYURAN ... Ö 

ERLERİMİZİN TÜRK ORDUSUNUN İDARELERİNİ GÖSTEREN ve 

DİYE KADAR GÖRÜLENLERE BENZEMİYEN MİLLİ, ŞEREFLİ FİLM: 

EGE MANEVRALARI 
Türk Milletinin göğsünden fışkıran bir kudret ... Gökleri çelik kanatlarile del 

uçaklarımız ... Ovaları rüzgar gibi yırtan şanlı süvarilerimiz ... 

EGE MANEVR ALARIND A 
Sözleri ve seslerile birlikte yerinde çekilrni~ 1500 metrelik bu muazzam filmi 

MARMARA FİLM STÜDYOSUNDAN İSTEYİNİZ. 

Bursa sokak No. 40 

Beyoğlu 

Te~efon: 

42460 
Telgraf 

MARMAR 
lar mezkUr tarihe kadar mübadele 
eCmek üzere bilfunum malsandık - ı 
larile malsandığı vemedarlığını ya· ~ 

pan ziraat bankalanna veyahut ~ - •••••••••••••--•- '! 
Cumhuriyet Merkez bankası şua - ı~-------------,., , 

==-="==· =m=iıra=· =ca~at=ey=ı=em=:=~·=-~='.=~=n=~=-:' p E Ş T E ~~::~ D•~:~:~:r~:?~ 
Dahi lige Vekili ye 12 GÜNLÜK SEYAHAT ~ı;. bu llkşum saat 2-0.SO d 

GeneT'al Papagos Cumhuriyet 4bldesinaen dön.erke!& B Hareket 27 birinciktmun ISPANYOL BAHÇELERltU>I 

Ankarada Balkan" erkanıharbiye Öğleden sonra ıehirde bazı gezin - U akşam 120 Jira 3 perde 

reislerinin toplantısına iştirak ettikten tiler yapan Yunan hey'eti, akşam Ro- Ankaraga dönügo r tlave olarak 
sonra şehrimize dönmüş olan General manya vapurile Atinaya hareket et - p bil" V kT C h · t h Ik ERTUCRUL SADi TEK 
Papagos'un riyasetindeki Yunan aske- miştir. .a. ıye e ı 1 ve um urıye ~. V ı· y A N A 'd 
ri hey'eti dün ög-lende merasimle Tak- Yüksek isafirl . . k ri - partısı genel sekreteri Şükrü Kaya dun 3 

, m enmız as e mera sabah Anka d eh · · gelmis ve 
T1Y ATRostJ 

(AKSARAY) dil 

Bu gece: K ö 11 
S perde 

yazan Vedat Nedi 
Tör. ayrıca ı perdelik vodvil 

sim abidesine bir çelenk koymuştur. simıe uğurıanmışıardır. ~a an ş nmıze . . •. w Kış Spoı ~arı 
~- _.., ....... , __ Haydarpaşa ıstasyonunda vah ıle dıger 

Poliste: Mllleferrllı: hükCınıet ve parti erkaru tarafından kar Mnracaat: 
şılanmıştır. Vekil istasyondan doğru NA TT A Acentabgı"' 

Kaçakçılık para cezalan 26 bin kilometrelik bir otomobil )renerbahçedeki evine gitmiştir. Şük -
lstiklM cad. 176. Tel. 44914 

hemen tahsil edilecek 1eyahati rü Kaya bu akşamki ekspresle Anka -
Kaçakçılık para cezalarının tahslll, ka _ Merkezi Partste bulunan beynelmilel ta • raya hareket edecektir. .._,._._•••••••••••••' 

çeJı:çılık mahtümlarının hapis cezasının bl- nınmış otomobiller ittihadı 938 senesi ya -
Urllmeslne bırakılması yüzünden geriye kal- zında bir otomobil katlleslle devrlAlem aeya
maktadır. Bu para cezalarının biran evvel bati tertip etmlftlr. Bu seyahat 155 giln lil
tahslli ve muhbirlere de ikramiyelerinin he- recek ve bu müddet zarfında 26,000 tllomet-
men verilmesi karnrlaştınlmıştır. relJkSemeuhlfe tate~~~ktlr. 

yya a.r me.&U.19actlmizden de ceçecek-
Bir çocuk arkadaşını yaraladı terdir. 
Sarıyerde Edlbağa sokağında oturan mek lzmir valim fehrimizde 

tep talebesinden Mehmcd, ayni maha!lede İzmir Valisi Fazlı Güleç, İzmlrden phrl -
oturan Kenan ne deniz kenı:ınndı:ı kayığa mlze gelmlf ve Vall muavtnı Hilda1 Karata
binmek yüzünden kavga etmiş ve Kenanı ban tarafından tarf1}anm1.ftır. 
~alo ile göğsünden yaralamıştır. Yaralı ço-
cuk Be~ oğlu belediye hastanesine kaldırıl • J( a I tür işi e rl: 
mış, Mebmed yakalanmıştır. 

Bir çocuk petrolla yanarak öldil Terfi eden maallimlerlD Dmlan 
Fındıklıda Gümüşsuyu caddesinde otu - Bu sene vllA:yet Dk metteplert mualllm _ 

rnn Q.,manın blr buçuk yaşındaki oğlu Hay- lerinden eetiz yüztl birer derece terfi etmıf
reddln gaz lfımbası lle oynarken lflmbanın tir. Fakat bütçede Utl mlkdarda taııaıaat 
lçlndekJ gaz üzerine dökülmüş, çocuk yan - mevcud olmadığından hllen bu mlkda.rdan 
Ml§ ve yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı yalnız dört yüzü kıdem zammı almaktadır. 

•• 
Bu akşam S U M E R sineması . 

ABEL GANCE tarafından; musiki ilahının zaferine ithafen vücuda getiriıınıl 
en büyük musiki filmi 

B EETHOVEN 
HAY ATI... ESERİ ... AŞKLARI 

şaheserini GALA MÜSAMERESİ halinde takdim ediyor. 
Baş rolde: 

HARRV IBAUR 
·s 

Bu filmde, eöz kamaştıran dekorlar, hissi ve müessir bir mevzu arasuıda P~~-
Konservatuvarı orkestrası tarafından çalınan Üstadın 9 NCU SENFONİ, M .. 
TAP SONATI vesaire ... gibi en güzel parçalarını dinliyeceksiniz. Yerlerinı.ıı 
evvelden aldırınız. Beşiktaş dispanserinde ölmüştür. Diğerleri tahsisat bulundukça sam görmek 

iki esrarcı yakalandı üzere kıdemlerine göre sıraya ıconmuıtur. Fiyatlarda hiçbir zam yoktur. 

Beşlktaşta Tekke sokağında oturan arpa- Geçen altı ay zarfında İstanbul YllAyetı ilk ~--••••••••••••mmmil!mmml.•••••••••••••••••••• ... 1\ 
cı İbrahim ile Nusretin Üzerlerinde bir kilo ~et.tep muallhnleri maa§lanndan otuz bin A 
esrar bulunmuş ve her ikisi de adliyeye ve- lıra tasarruf edilmiştir. Bu mlkdar önümüz- Senenin en B E K R E T Gf'nç kızlann, sev~n kadınlann 
rllmişlerdlr. deki altı ay zarfında yani hazirana kadar o- lıiul filmi . ruhunu tahlıl eder. 

tuz bin Ura daha artacaktır. tııı: tedrisat mtı-

B •k b• ı• !ettlşleri müvazenel umumıyeden maaş aı -
eşı taşta il po } $ maktadır. Bu :fasıldan da blr sene içinde 

yırmı bet bin Ura tasarruf edilmektedir" 

d• b J d Dün İstanbul Maarif Müdürlüğü blr sene c ese 1 u un u içinde mlkdan selcaen beş bln lirayı bulan 
tasarruf edilmiş paranın kıdem görüp de ma 

Dün sabah Beşiktaşta Ihlamur cad- aş :farkını henüs aıamıyan muallimlere ve -
desinde bir cesede tesadüf edilmiş, ce _ rllmeslni İstanbul belediyesinden lstemlf -
sedin Beşiktaş merkezi mürettebatın _ Ur. Bu teklife belecllye muva~ık cevab verlr-

d r H kk ld ~ Si' bu sene terfi eden sekiz yus muallim ter
an ı:o :s a ı o ugu anlaşılmıştır. rı ettikleri tarihten itibaren maaş fartıannı 

Hadıse derhal müddeiumumiliğe alacaklardır. 
bildirile rek, adliye tabibi Enver K.a - -· · --~----------
ran cesedi muayene etmiştir. Ölü üze
rinde hjç bir yaraya tesadüf edilme -
miş, yalnız çene kemiklerile, dişleri • 
nin kırılmış olduğu görülmüştür. 

Cesed morga kaldırılmış, tahkikata 
başlanılmıştır. 

Maat yoklaması 
İstanbul Defterdarhğından: 
1 - Bilumum zat maaşları sahibleri 

yoklamalarını mensub oldukları malmü
dürlüklerine müracaatla nihayet ayın 
yirmisine kadar yaptıracaljlardır. 

2 - Maaşlarını iskonto ettirmek su -
retile bankadan alan mütekaidler, dul • 
lar ve yetimler bu ayın yirmi beşinci gü
nüne kadar cüzdanlarını malınüdürlük -
lerine ibraz ederek vize ettireceklerdir. 

3 - Bu müddet ıarfında yoklamalannı ' 
yaptırmıyanlann ve cüzdanlarını vize 
ettirmiyenlerin yoklama işleri umumi 
maaş tevzitttından evvel kat'iyyen yapı
lamıyacak ve maaşları da verilemiyecek
lit. 

4 - Alakadarların derhal müracaat -
lan tekrar ilan olunur. 

Vefat 

> GANGSTERLER~ 

KARŞI KARŞIYA 

r ollerde: 

JOSEPH 
GALLEIA 

ve 

FRANC. 
HOT 
TON 

Metro - Goldwyn Mayer Şirketi

nin heyecan dolu filmi Amerika 

polisini senelerce meşgul eden; 

esrarengiz bir surette yapılan ci

nayetler; 

İki müthiş çetenin bir türlü an -

laşamamazlığr 

BUGÜN 
Sabık Roterdam başşehbenderi ve kıy-

~~tJ~ muharrir Ali ~uri Dilmeç evvelkij A l K A z A H 
gun ı7 yaşında oldugu halde vefat etmiş-

tir. Keder li a ilesine ve merhumun dost-
larına ~=:::,·ctıaimizi sunarı7 ~ Sinemasında başlıyor. --

SU AKŞAM MELE K Sinemasında 
ŞEN - NEŞELİ - AŞK - GENÇLİK - MUSİKİ ve GÜZELLİK filini 

AŞIKLAR YOLU 
Fransızca sözlü - Nefis ve şahane bir musiki - Danslar, eğlenceli ve rnükeınıtıel 

bir mevzu. Baş rollerde· 

DİCK POWELL
MADELEİNE C A ROLL 

d··rı1• Ayrıca: Programa ilave olarak 2 kısımlık RENKLİ varyete ve Paramount u 
haberleri. 

Numaralı biletlerin evvelden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 

- - - -----=:::::::=~ 
EN MUAZZAM FRANSIZ ASKERi FiLMi 

ÇELİK 
VIKTOR FRANCEN 

K jt LE 
Y a1nu HEYECAN - HAREKET - CASUSLA' 
ve HARP FiLMi değil aynı zamanda aeveo bit 

VERA KOREN KOCANIN kıskançlık romanıdır. 

İPEK 

Cuma akşamından itibaren iPEK sinemasında 

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı filminden llODr3 Pek ya\unda Beyoğlunda 

- SARAY - MELEK - '\AKARY A sinemalarında 
fılmcilik T. A. Ş. "FİTAŞ,, tarafından 

TÜRKÇE sôZLO VE SESLi olarak filme almaD 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE MANEVRALARI 
ve muazzam GEÇİITRESİMLERİ ayni zamanda gösterilecektir. 

u film 10 nüsha olarak hazırlandığından derhal göstermek isteyen sinema müdürlerinin 

müracaat etmeleri rica olunur. 
1 · telg!'JI' F TAŞ adresıne 



1 O İkinciteşria so~ POSTA 

Çarşambada imar faaliyeti 

Hükiimet programının 
ta tbikına, geçiyor 

1 Mardin de bir amele (B~ tarafı linci sayfada) Bu üç vergi tevhid edilirken belki de 

6 köyün bataklığı kurutuldu, harap binalar yıkbnhyor 
eğer bina temin edilirse bir de ôrtamektep açılacak 

duvardan günlerde hazırlamaya başlıyacaklar - esas olarak ele alınacak ve istinad e -
dır. dilecek buhran vergisi olacaktır. 

düşerek ö)dÜ Maliye Vekaletinin alakalı büroları .Bu \:ergmın m~afıyet ~kısmı di~e~. -
vergi kanunlarında yapılması mukar - lerme nıs~etle gen~ş ol~u?undan kuçük 

Mardin (Hususi) - Ana caddenin ge- rer ıslahat ve değişiklikleri birer proje ma~ş ve ~~t sahi~lenn~n bu. ha.ı su -
Çarşamba (Husu

~~? - Çarpmbada 
t~tü.r işleri büyük 
ır hızla ilerlemekte.. 

· ı ·ı · · · eski Halkcvi halinde hazırlamak için Vekilin vere- retınden ıstüadelerı tcmın cdılmış bu-
nış etı mesı ıçın yıktırılan ı kt T h d ı · · d h · - . • ceği direktiflere intizar etmektedir - unaca ır. ev i ne ıcesın e asıl o-
bınasının duvarı uzerınde çalışmakta 0 

1 
)acak nisbetlerden ufak hır tenzile gi-

lan Abdüladat adında bir amele altın .. er.V t gilerd b h .. dilmesi ihtimali de vardır. Bundan ba~· 
~· Kaza merkezin .. t .. ası asız ver en u ran, mu - k t h d k u:. ed ı b" daki duvarın yıkılması üzerine epe u~ h . . t hid ed"l k n e\ ı an unun u\ e ı ece ı.r 
~ tam devreli üç, 

koyJercıe de üç sınıflı 
vazene ve ava vergısı ev ı ır en 1. ı· ·ı b · h 1 t d 

tü yexe düşmüş ve ağır surette yaralan - 1 k . bet. k . . nmor ı p nıu ı e u \ ergmın er yı e 
h. a_sıl .o aca nıs ın v~ı:anç ver~ısıne ricen tenzil olunmak suretile mua"" n 

9n Yedi ilk okul var
:~:· Kaza merkezi ve 

mıştır. Derhal hastaneye kaldırılan ya - ı bahs d gıld İ " .. ı uvesı mevzuu e ır. smı ge - bir müddette tamamen kaldırılma -

0Ylerdeki okullara 
1392 erke~ 509 kız 
~alebe devam etmek· 
"'ed· t ır. Mevcud mek-
ebler ihtiyaca kMi 

:elrnediği için birçok 
avı-uıar da tahsilden 

lnahruın kalmakta- Çar,ambada orta mekteb tahsiUııe hazırlanan yavrulardan 
ltırla :f?_ eso r ~ ~zaya bağlı bir grup 
Q koyden ancak 17 sinde okul vardır. mahalleleri yakınındaki bataklıkların su
a erek kazada ve gerekse köylerde yeni- lan akıtılmak üzere :tanal açılmağa baş
tn ~ rnektebler açıl:masıııa ihtiyaç ıörül- lanmıştır. 

rah orada ölmüştür. 

Çorluda telgraf memurları 
taltif edildiler 

Çorlu (Hususi) - Trakya birinci ordu 
manevralarında Çorlu telgraf memurla
rının makineleşmiş çalışmaları kolordu
nun gözünden kaçmamış ve başta telgraf 
§efi Nadir olmak üzere bütün memurlar 
birer manevra madalyası verilmek sure

tile taltif edilmişlerdir. 

Dl e tedfr. Kazada bir orta okul mevcud Yeni Wr n8hİ79 merked 
ı:nadığından nk tahsili b.tir ı Karamanda bug"' day fiatlaır 

Drta ı tn genç er Kaza merkezine 15 kilometre uzaklık-
İlk tahsil~ taki~ edememektedir. taki Ayvacık köyünün nahiye yapılma- Karaman (Husus!) - Buğday plyasa-

\lakt· tahsili bitıren talebelerden hali sına karar verilmlf ve burada nahiye te,- sında geçen hafta başhyan düşüklük de
ledir; Yerinde olanlar Samsuna gitmek- kilitı vücude getirilerek V~i ~~zü na- vam etmektedir. Sert ve yumuşak buğ -
\lekt.ıer. Kazada bir orta okul açılmasına tayin edilmıştir Na daylarda 7_8 para kadar dü..iiklük vardır. 
L_t et et tarafından müsaade edilınif, fa- biye müdürlüğüne . ~ :ı-
~ llıekt b b hiyede yeni btrçok bayındırlık eserlerı. Yumuşak buğdaylar 4,09-4,75, sert buğ -
hl h e lnası ile levazımının temi- Kaza k 
1 alka bırakılmıştır. vücude getirilmektedir. .mer ezı daylar 4,02-4,15 kuru§ arasında satıl.mak-

s 
6 köyün baı .. 1r1.:. kunıtuldu ile nahiye arasında muntazam bır yol a- tadır En makbul olanı Karaman buğ-

tm waaug• çılmıf, Ayvacık _ Erbaa yolunun da açıl-
ku 

1 
a ınUcadelesine ve bataklıkların masına baılanmıftır. Gelecek yıl da na- daylan da 5 kurupn satılmıştır. 

~e:utulnıası ameliyesine ehemmiyetle hiyede güzel bir mekteb binası yapıla- Ziraat Bankası, fimdilik mübayaa yap-
b.aı:1 edilınektedir. Bataklık suları ka- ktır mıunaktadır. 

,... r vasıtasile akıtılmaktadır. .:.ca~~·----=---=-==---=========ıı=:::::::ıı==---==::::ıa-=-=--
.uenı· 

lu li: ırcm, Denurlu, Yaınenlü, Akkoru- E • b k f b •k 
b;Jti ~vacılı Ve Karaağaç köyleri civann- rganı a ır a rı asının 
bttnu ~taklıklann kurutulma ameliyesi 

lilc G~~ır. Sıtma mücadele memuru Re- temelı• to••renle atıldı fa1_, uner bu sahada büyük bir muvaf-
~Yet ·· tuı111 gostermiştir. Batakhklann kuru-

a~dir~sından dolayı köylü sevin9 için-

F;: liarab binaJar yıktınlıyor 
~e ;~banın güzelliğini ihlAl eden, eski 
hıası 1 ılmaya yüz tutan binaların yıkıl
İ:liye ~: ~arar verilmiş, bu hususta bele
l'ıkt alıycte geçmi§tir. Binaların derhal 

ırılma . 
hı>ıı- sı içın ev sahiblerine tebligat 

··•ıştır. 

l( Bir su tahlil ediliyor 
lıan e;~ıiçl~ köyü yakınlarında bir kaya
hirsok hır su çıkmaktadır ki bu suyun 
bt!ri . hastalıklara deva olduğu öteden· 
leu ~ıvayct edilmektedir. Sıhhiye VekA-
6ib' nı\sudan tahlil edilmek üzere müna
lere dı 1~arda istemiştir. Bu hafta §i§e
gc;nde:ı ~ru.larak matlub mikdarda su 
' ı mıştır. 

ş~h . Sıtma mücadelesi 
,_ tın ha 
"'ıtsab . vasını bozan ve sıtma yapan 
tltlın a cıvarındaki bataklıkların kuru· 

asına k 
b'ıücnd 1 arar verilmiş, belediye, ııtma 
teıt ku e e teşkilatile teşriki mesai ede-
r.:~ rutma ı· B 

Merasimde Dördüncü U. Müfettiı Abdullah Alpdoğan 
da bulundu. Ameleye 400 kişilik bir ziyafet verildi 

çen bu üç vergi fevkalade zamanlarda nın bir formül halınde te bitı ıhtıma • 
konmuş bulunduğundan ve znmnnla li kuvvetlidir. 
kaldınlmalan tabii olacağından, hnl - Vergi kanunlarında yapılacak ıslıl -
buki kazanç vergisi yaşayacak bir ver- hat ve değişiklikler zannedildiğine ö
gi sayıldığından bunlann yeni bir isim re Mecliste nisanda görü ü ec k ve 
altında toplanması daha doğru görül - ni kanunların haziran başında tatbik -
rnektedir. ne geçilecektir. 

(Baıtarafı Z inci •11f ada) 
ler. yani Türkiyeye temiz, yüksek, bilgili 
\•e faziletli bir hürriyet ve demokrasi genç 
liği yaratmak, bu gençliğin ruhunu ken
di ellerile yoğunnak vazifesile mükellef 
olanlar - açık ve düz söylediğim için da
rılmasınlar! - İşin bu tarafına lakayttır
lar. Vakıa, bu söz herkes için değildir; ü
niversitede, üniversitenin asıl milli va -
zifesini yapamamasından dolayı yürek -
leri sızlıyan unsurlar da vardır. Fakat, 
bunlar çok azdırlar ve sesleri de çıkmaz; 
çünkü korkarlar; neden korkarlar? Niçin 
korkarlar? Bu cihet belli değildir; bence, 
korkularının sebebi, kendileri gibi olmı
yan bir muhit içinde, umumun temayül
leri haricinde söz söylemekten korkmak
tır! 

O çatı altında ekseriyet, koca üniver -
site bürokı ı&sisinin içinde, fekil ile meş
gul olarak, derslere devam ederler. Ve 
bunun haricinde kimi avukatlığı, kimi 
kimyagerliği, kimi doktorluğu ile uğ -
raşarak §U !ant dünyanın günlerini hoş
ça geçirmenin yolunu ararlar! Bir kısmı 
oraya günlük maişeti, bir kısmı ünvanı 
ve bir kısmı da istikbal hazırlığı gibi en
dişeler ve maksadlarla bağlıdır. İlim için, 
ilim ve §UUr içinde medeniyet ve fazi
letin muzaffer olması için kendisini üni
versiteye bağlı hissedenler, o kadar kü
çük bir ekalliyet teşkil ederler ki bun
ların azlığını görüp onlarla birlikte ge
lecek nesillerin zavallılığı karşısında ağ
lamamak kabil değildir! 
Kucağında tuttuğu bir üniversite genç

liğine hareket hürriyeti, teşkilat hürri
yeti vermekten korkan, mevcud teşkila

tın taşlonlıklarma nihayet vermek için 
onu dağıtmaktan başka bir çare bulamı
yan bir üniversite, Türkiyeye yüksek bir 
§UUr, temiz bir hilmyet vicdanı ve derin 
bir demokrasi an'anesi yaratabilecek o
lan bir müess~ değildir. Bunu böylece 
kabul ettikten .onra, ciyh nin neden do
layı yapılamadıjına bakalım: 

meseleleri 
gôrdük. Fakat, düşünmedik ki bu, genç. 
liğin fena olmasından ileri gelen bir şey 
değildir; bilfilcis üniversite, bu gençlik içi
ne ne ilim, ne §UUr, ne de geni§ mana ile 
bir hürriyet, bir tesamüh, uzak görüş ve 
faziletli duyuş neşredememiştir de genç
!ik ondan dolayı münasebetsiz taşkınlık
lar yapmıştır. Kabahat, gençde değil onu 
senelerce küçük ve orta mekteblerde, ü
niversitede terbiye etmiş olan bizlerde • 
dir. Bizler, hocalar, mürebbiler, profe
sörler vazifemizi yapmadıkça, gençliğin 
vazifesini tamam yapmasını istemek hak
kına malik olamayız. Biz, kendi elimiz
le ne ektikse ancak onu biçebiliriz. Başka 
bir mahsul aramıya hakkımız yoktur. 
Şu halde, eğer üniversitede bir talebe 

teşkilab olsa ve üniversitenin ilim ve 
terbiye muhiti bu talebe teşkilatı ile ka
fa kafaya ve kalb kalbe gelse, iş bürok· 
rasinin kör elinden kurtulup düşünen il
min, şuurun ve faziletin idare ve hfı.ki -
miyeti altına girse talebe, bu nurlu kıla
vıızun yardunı ile hiç bir fena taşkınlık 
yapmaksızın, kolay idealist olmıya mey
yal genç ruhile, iyi ve yüksek şeylere 

doğru mütemadi hamleler yapmaktan ge
ri dunnıyacaktır. 

Üniversite içinde, profesörler, talebe
nin hürriyet ve demokrasi temayülle • 
rini tcrbiy€ için, mesela, talebe teşki'a
tı ile clele vererek, bir terbiye hareketi, 
bir propaganda yaptıla.r ve bit' talebe 
teşkildtının ne tarzda, nasıl bir ruh için
de ve ne gibi usullerle çalışması l!izım 
geldiği hakkında konferanslar verdiler de 
taşkınlıklar bunlara rağmen mi vukua 
geldi? 

~"ll1led ame ıycsine başlamıştır. u 
b ~? olarak Sarıcalı ve Sungurlu Temel atma mertıri mfnden bir intıba 

abaeskid;. 'yen ide~-SO-göçm;,; usust) - Ergani ba· muhasibi Dervi§ ve Genexal Abdullah 

'Üniversite gençliğine bir teşkilat ver
mekten korkuyoruz; çünkü, onun fena, 
cahilane ve §UUfSUZ taşkınlıklar yaptığını 

Ben, bir çok tecrübemle şuna kaniim 
ki başıboş bırakılan bir gençlik, ne kadar 
P"rişanlığn giderse, seven kalbi ve diı~ii
nen kafasile onun elinden tutan, ona bir 
teşkilat veren ve bu teşkilat vasıtasile 
onu kendisine çeken bir üniversitede bu 
gençliği o kadar kolaylıkla, muvaffald -
yetle iyi şeylere doğru sevkcdcr. Bugiın
kil üniversitemizin, bu vazifeyi, yapmak 
şöyle dursun, ciddi olarak duşündilğü bile 
yoktur. Muhittin Birgen 

Ergani Maden. (H t 1 atma me- Alpdoğan birer nutuk söylemişlerdir. Adana • • re ısı belediye encümenleri 
------. ~dı" ı·n,.. 8VI yaptırılıyor kır maden! fabrıkasının leme pılmıctır General yeni bir bakır kaseyi temele 

;,t_ " en b""yu'"k tezahtlrat a ya v • t M ·. d A 
"4<I. son .ı.J.ususi) _ Babaeski kazasın- rasiınl, u d" düncü u • koyarak ilk harcı a mıştır. erasım e dana belediye meclisi, belediye Bundan sonra gizli rey ile yapıian 
lliı.etl· a!ıar içinde büyu .. k bir umran fa- Bı• .münasebetle ElaztzdenAbdorll h Alp • Etibank genel direktörü Nedim ve bakır reisi Turhan Cemal Berikerin r.iyaseti dalıni encümen azalıklarına da geçen 

o1 go ·· f tti§ General u a Tu b l 1 d 1 ~za zc çarpıyor. mumi mu e. Şefik ve diğer da _ direktörü Şevket rgut ta u unmuş - a tın a ıtoplant.rla:ra baŞiamıştır. Giz i sene olduğu gibi Kasım Enex. Ziya Ak _ 
l'enidenll1ıza Yerleştirilen göçmenler için doğan, ElAzız valisi erdir. Dördüncü !ardır. General b~n~ ~rkanına ~.eb:lk ~e r~yle. yapıl:ın. ~yaset intihabında birin- verdi, Fevzi Dural tekrar seçilmişler-
l>e eı-ıe .ao <:vin inşasına karar verllmi~ vetliler ~ı.a~ gelınif'.l Şark kromlan teıekkürlcrlni bıldımfış ve koylulcrın cı reıs vekillığıne Vehbi Necib Sava - dir. 
ıtıanda ~n . teınelleri atılmıştır. Ayni za· umumt mufottı§, evvel! lı~ törenini ayrı ayn hatırlarını sormuştur. şan, ikinci reis vekilliğine doktor Bah- ---
Olup son d:rne • İstanbul yolu üzerinde ıirketinin havai hattının ~ç~ .k saha _ Bakır şirketi direktörü ameleye 400 ri Erkan, katipliklere de Sabri Gül, ,r--------------, 
~a2:i.Yete r,nlerde pek fena ve harab bir yapmıştır. Bundan sonra 

8

1 rı ~onacak ld~ilik bir ziyafet vermiştir. Merasimden Kasım Ener, Şevket seçiJmişlerdir. N6belcl 
ijalti l<ul ~şe~. Havza _ Babaeski arasın- sına gidilmiş, burada teme e b kır şir _ sonra umum müfettiş ve davetliler Ela - Açık rey ile yapılan seçim sonunda E 
~ine ~bllkııııl.oprüsii ile diğer köprilnün kiğıdlar imzalandıktan '°"';;-ı:r şirket zlze dönmüıJerdir. )>ütçe encümenine Vehbi Necib Sava· CZBnef er 
~anınıştır. ketinden makinist Nusrat u ' §an, Hasan Ataş, Fevzi Dural, Rahmi Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar-

01 H.5.n B•Y Diyor ki: Nihat Aysan, Sabri Gül, kanunlar en - t~:~nbul clb•tlndc'·ilcr·. Pazar a ~umcnine B<ıkl Tonguç, Ra:uni Nihat ... ... 
Aysan, Rasim Yurdman, Kasım Ener, Aksarayda : <Ziya Nuri>. Alcmdard : 
LUtfi Klağoğlu, tarife encümenine; Hü- lEşrer Neşet) . Beyazıddo. : (Hnydıı.r>. Sa

matyndn: <Rıdvan). EınlnOnfinde: (A. 
scyin Daim, Nur.i Aksak, Tevfık Genç mlnasya). Eyubde: <Arif Be~lr) . Fener-
ve Mustafa Özgür, kat'i hes:;p ~cu - de: (Vltall). Şehrcmlnlnde : <Nıbım). 
menine İzzet Koçak, Arü Cemal, Ta- Şehzndebaşında: et. Halli). Karnaüm-
hir Pamukçu, Rifat Ekin, Mustafa ö . rükte: (Keman. K!içllkpazarda: CHulCl

gör, sıhhat encümemne; dokt<>T Ba}\-
ı i Erkan. doktor Ali Naim Özgür, Sa -

~~~~~~~~~:~~;~~~~~~~~~====~~~~~;;~~===;::y~~~~::: Um Serçe, diştabibi Şevket, İsmail Yü-. . ı\ücü, imar ve tezyin encümenine, 
buraları asrileştirmek Hasan Bey - Bızde asıl Le , C ı. - Sab . G-l ,., ...._ l3i .. ~ h ın an o~~unguven, rı u , .ı•a -

!ulan y-.v.e en fazla rağbet fakat bugünkü ka ve· üz~e çareler arıyorlar~- olrnıy~~kah~e yok~r .. ., mık Yarman, Şevket Çelanegil, iktısat 
Qe1.. er kahvedir Hasan le;·lyi olmadığı için... -H Ben asa
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edy · encümenine, Fevzi Dural, Baki Ton -
asan ey - say ı on- M h ".1. B R ö h' 

1 d ld 1 şuç, e met rı. ı arım, ıza zşa ın, 
::~ genç er 0 urur ar nu Jsa Şakir Akdoğan seçil.ı:ıüı:\Prıiir 

ı.I) . Bnkırköyllnde: <İstepan). 

Beyoflu clhctfndeldler: 
İstfklAl caddesinde: (Galat saray, Oa
rlh> . oaıatada: (Hidayet>. Kurtuluşta: 
(Kurtuluş>. Maçkada: (Feyzi) . B0~1k
tnşta: CSilleyman Receb) . 
Uofad(i, Kadıköy Te Aclalardakller: 
Üsküdarda: (İskeleba~ı>. Snnyerde: 
cosman>. Kadıt6yünde: <Sıhhat, Rıfat>. 
Buyükadada : cşınasl Rıza>. Heybcllde: 
(Tanaşl. 



lnebolu vapuru davası 
mühim bir safhaya girdi 
Kaptanın müdafaa vekili, işletme ıefi ve ehli vukuf 

hakkında bazı ithamlarda bulundu 

SON 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

Ayni mudhike 
İdarei mahsusayı eskitti, yepyeni 

olarak Seyrisefaine geçti. Seyrisef ain 
uzun seneler yaşadı. Sonra birdenbire 
füc'eten öldü. Fakat o gene sağdı, ge
ne yepyeniydi. Seyrisefain henüz senki 
net musalladan kaldırılmadan Akaya 
çarhı serdi. 
Akayın cA> sını başına taktı. Denize 

çıktı .. varacağı yere kaplumbağa sür'a
tile ilerledi. Kah erişti, kah yarı yolda 
kaldı. 

Meşhuru aıe.m Basra vapurundan 
bahsediyorum.. dün gazetelerin birin
de ona aid bir havadis gözüme ilişti. 

Bilmiyorum nasıl olmuş, ya vapur 
kaptana uymuş, yahud da kaptanı ken· 
dine uydurmuş. Kartal is~elesine gel
miş, durmuş, kaptan köprüsünde gö
zükmüş: 

- Gidemeyiz, demiş, hava lodos! 
Vapurdakiler, çarşaf gibi denizi gös-

termişler: 

- Bunun neresinde gidilmez?. 
- Gidilmez işte! 
Gemisini kurtaran kaptanın söziinü 

çarnaçar dinlemişler. Kartala çıkıp o
rada kalmışlar .. 

* 

SPOR 

Ordu atlı müsabakaları 

Suçlu avukatı mii.dafaasını yaparken Bu gazete havidisini okuyup gü1e-

1zmir, 9 (Hususi) - İzmir körfezi gibi tetkiklerin ehlivttkuf arasınaa bu cektim. Fakat te~ad.üfen el~me: mer -
içinde, yirmi bir kişinin hayatına mal evsafda birinin bulunmamasından ha- hum Ah~ed ~asımın cŞehır mektu~ -
olan İnebolu vapur faciasının muha - disertin Jayikile tenvir maksadını temin l~rı» geç~ı. Kitabın kabında muharn -
kemesınde iddianame serdedilmiştir. edemediğini bildirmiştir. rın resn;:.~Aardı. Ve altın~~: t 

İddia makamı, iddianamede şahid i- Asıl şayanı dikkat olan, suçlu tara- ccMud 1 atı dehre ben °.Is.em ~~l as-
fadelerini, ehlivukuf raporunu bütün fından serdedilen iki iddiadır ki bun - . . vırım gu er .. • 
delillerile birlikte teşrih etmiş, vapur ların ikisi de muhtacı tetkik görülmüş- Yazılıl ıdı. 
·· · ·ı 'k' · k hA · d k' t" Sayfa arına göz gezdirirken o de -suvarısı e l mcı aptanın adıse e ı ur: 

alfıka ve rollerini çok açık cümlelerle 1 - Suçlu müdafaa vekili ehlivu - virde işl:yen 4 ve 5 numara -
anlatmıştır. Ehlivukuf raporuna ısti - kuf hey'etinin raporunda, bilinen ve lı ~adıkoy vap.~rl~rı için yazıl - . . . . . ka1' 
naden de cvapuru karaya oturtmak su- suçlu lehine olan bazı maliimatın inalı- mış bırkaç mısra gordum.. Ordu binicilik müsabakaları bu hafta j koşusu ıdı. İki yaşındaki yerli hfllıs 
retile yolcuların hayatlarını kurtar - keme hey' etine tevdi edilen raporda On lan aynen iktib~s ediy~rum.: Aııkarada başladı. Bu sene Roma ve Lon- İngiliz erkek ve dişi. taylar~ ~~hs~s ~ • 
mak mümkündü» neticesini çıkarmış - zikredilmediği iddiasını ileri sürme - •Emekdaranı balın çeş~. istıhUlla drada iştirak ettikleri beynelmilel ma - lup Romans birinci, Özdemır ıkıncı, Ş P" 
tır. İddianamede, denızyolları işletme sidir. Hatta askeri deniz nakliyatı ko - su~e~le~,~ nialı müsabakalarda büyük muvaffaki - ka üçüncü oldu. Dördüncü koşu: Bu ~oş~ 
şefi B. Zekeriyanın mes'uliyeti nokta - misyonunun bu hadise hakkında erka- •Hava sert olmadıkca uk~eı zıncırı yetler kazanan subaylarımızın da girdiği günün en enteresan yarışlarından bırf 
sında uzun uzadıya durularak bu za - nıharbiyeye verdiği raporda levha za - • ..ço~ezler,• bu müsabakalar muvaffakiyetle devam oldu. Baştan aşağı mücadele ile geçen b~ 
tm seferde bulunan bir vapurun tona- yiatının yüzde 35 ve hatta kırk bulun- •Bu vapurlar ki derya u~r df'r- etmektedir. Yukarıdaki resimde diğer su- yarış neticesinde, Andrebudin birincı, 
jının fevkinde yük alm~yına müessir duğu yazılıp aliı~adar memurlarca im- 1 * yada yu:unezJer.n baylar arasında beynelmilel bir şöhret Ceylan ikinci Bayburt üçüncü oldu. Bil 
olduğunu, A~lt~ly~?.an fazladan 250 zalana:ğı .. ~alde, Istan~ul Deniz Tica - , A 

1 
kazanan binicilerimizden Cevad Gürkan, koşu dört ve

1 

daha yukarı yaştaki y;rll 
ton, Persendı çıftlıgınden 150 ton çel - ret mudunyetıne verılen raporda bu A Dev:an gene 01 de\ ran, alem gene ° Cevad Kula, Saim Polatkan ve Eyüb ön- yarım kan at ve kısraklara 'mahsustu. 011 

tik alması için emir vermek suretile
1
kaydlara tesadüf ~dilmemiştir. Bu zü- alemı!; d R . "ld'' b' y _ k t cüyü, alttaki resimde de müsabakayı ta- koşu: Üç yaşındaki yetli yarı mkan j\rab 

süvariyi fazla yük kabulüne manen huli yapan zevat lstanbul Tıcaret Mü- A ey . asım o u, ra :agız, ~~.: kib eden hakemleri görüyorsunuz. ve halis kan Arab erkek ve dişi taylara 
icbar ettiğine temas edilmiştir. Netice- düriyeti fen hey'eti makine miltehas - onAun sag ıken .seyre baş~ ıgı mu. ı .e A I b"tt• mahsustu. Neticede Saffet Arıkanın Uğu• 
de birinci ve ikinci kaptanların Türk sısı Haydar ve ınşaiye mütehassısı Hi· e~an d~v~m .e~ıyor. Ve bız omm ş.mdı- nkara at yarış arl 1 1 ru, Said Halimin Karakuşunu yarış so d; 
ceza kanununun 383 üncü maddesi ge- dayet Özçeliktir. Netice itibarile ehli- kı seyırcılerıyız! t H 

16 
i Ankara (Hususi) - Sonbahar at yarış- nunda bir at boyu geçerek birinci gel 

reğince beş seneden fazla olmamak ü - vukuf raporunun bir çok noksanlarla srnet u 
5 }arının aitıncı haftası her hafta ve müşterf'k bahiste üzerine oynıyanları 

ze:e ağır hapse ve 500 liraya kadar taz dolu olduğu iddia edilmektedir. ;-~";;diği-;;;;
00

lı";;f1~";ji~
00

;;;j~ iki ka- olduğu gibi kalabalık bir seyirci kütlesi bir hayli sevindirdi. Karakuş ikinci. Uy· 
mınata mahkfun edilmesi, denizyolları 2 - Suçlu müdafaa vekili tevsii tah ,gıdın yazıları okunmak ve sonra ken _ tarafından hararetle takib edildi. Seyir- sal üçüncü oldu. 
işletme şefi B. Zekeriyanın 240 mcı kikat talebinde bulunurken demiştir ,disine verilmek üzere tarafımdan alm- ciler arasında vekiller, saylavlar göze Ankara at yarışlarına iazla rağbet aca• 
maddeye uyularak bir aydan 3 seneye ki: mıştır. Yazıyı okudum Yazının kapta- çarpıyordu. Yarışlara 14,30 da başlandı. ba futbol mlçlarının daha başlamanıasın· 
kadar hapsine hükmedilmesi istenmiş- «Dosyada 1zmir ceza ~vi direktörlü- na hadise hakkında Öğretici bir yazı Birinci koşu Orman çütliği koşusu idi. dan mı ilerı geliyor?. Lig maçlarının b~Ş· 
tir. ğünün (gizlidir) kaydile Izmir. müddei- oldug1unu anladım. Görülmek ve ona Bu koşuya yedi at iştirak etti. Neticede laması at yarışlarının seyircileri üzerırı• 

T tk'k t · t Y• ·ı· -· d • b' tahrıratl ele-e 1 a ıs egı umumı ıgıne yaz ıgı ıllt< . a ve ,göre gereği yapılmak üzere sunuldu.> Malkap bırinci, ÜUter ikinci, Bozkurt ü- de bir tesir yapacak mı? Bunu bize g 
İddianamenin se~di.nden .. sonra kap - melfufu cEge pal~s oteli» fırma~ına .Y..a- Suçlunun iddiasına göre Bay Zeke- çüncü oldu. İkinci koşuya dört hayvan cek pazara başlıyacak olan lig maçları 

tan B. Mehmed Alının mud~faa vekili zılı Arap harfle~ıle. yaz:~ş ~ır kagıt riya İzmirde Mehmet Ali ile diğer ha- girdi. Birinci Novis, ikinci Girgin, üçün- gösterecektir. 
avukat B. Baha Nasuh tevsıi tahkikat. vardır. Ceza evı dırektoru muddeıu - dise aiakadarları üzerinde ifadelerini cü Kopen oldu. üçüncü koşu. Kabatepe 
ve tetkıkat isteği hakkında uzun uza - mumili~. ~ka~ına .. aynen şunu yazı - ,d~ğiştirmek üzere müessir' olmak iste- ""' .. -- .. ~----'"'....--.... 

Selim Tezcarı 

dıya maruz~.tta bulunmuştur. yor: (Dunk:ı gun yuksek katınızdan i-ıdiği ve muvaffak olduğu tasrih edil - Anadolunun itirazı /stanbul disiplin 
S~çlu mudafaa vekili tevsii tahki - zin alarak !~ebol.~ .. vap~ru kaptanı mekte, bu suretle Bay Zekeriyanın Kabul edilmedi H ' ti ildi 

kadilt luzhumı· unkdaf ısrarbed.erken ta_)'in e - Mehl metd~lkı tı~e .. goZrukşm~ge ~leled~-deniz mes'uliyetten kurtulmak için her çare- Nizamsıı bir oyuncu ile lig maçlarına eg e SeÇ 
en e ı~. u un c u ışden bıbehre> yol arı ıre • oru e erıya ı e ıger ar ye baş vurduğu anlatılmaktadır. İstanbul disiplin heyeti azalarının se • 

zevattan muteşekkil olduğunu, en mü- kadaşı beraber olduğu halde direktör- Ba Baha Nasuh sözüne devamla i~tirak ettiğ: için son yaptı~~ üç ~~çı hük- çilmesi meselesinde Türk Spor kururnıl 
him noktaları ihmal ettiğini, bir ge - Iüğümüz odasında görüştükten sonra d . r k"· men kaybede~ Anadolu klubu Türk spor ile eski mıntaka başkanı Fethi Tahsin r 
mi inşaiye mühendisinin işi olan bu c:not olarak» diye Zekerıyanın kapta - emış 1crŞunı.u arzctmeg-e mecburuz kı' kurumuna ~u.racaatla :~tanbul ~ı?ta - bu il 

. . . . . . kasının verdığı karara ıtıraz etmıştı. rasında çıkan bir ihtilaf yüzünden 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mM~~f~ın~tı~fil~a1ddınmab- İlk~~ı~ıitirnzamza~nTü~~m uwnmü~~~~ri~~stük~m~~ 

CÖNÜLİSLERİ 
Okuyucularıma 
Cevaplarım ... 
Eskişehirde Bay Ş. C. ye: 
Kocasını seven bir kadın Kısa ve

ya uzun bir ayrılık esnasında bir
denbire değişirse bunun sebebini 
muhitinin tesirinde ararlar. V i-lZ \ e
ti sarih görüyorum. Kadın sızin )·a-
nınızda basit bir aile ha\ atı yaşıy.:>r
du, bütün düşüncesi evıne matuftu. 
Misafirliğe gidince orada danslı, çay
lı, balolu başka bir alem gördü ·ve 
birdenbire kapıldı. Yarı cahil ve 
fazla saf olanlar böyledirler. l<.,:ıkat 
fena yola sapmaları ne kadar kolay 

olursa sağlam bir iradenin altır.da 

ıekrar iyi yola getirilmeleri de o ka
dar kolay olur. Size tavsiyem: 

Vaziyeti bir defa bu şekilde ka
bul ettikten sonra rivayetler ve r~e

dıkodulara bakmayınız. Gideceğiniz 
yere gidini! ve kc:dını bizzat görü~ 

nüz. Hiddete mağlCıb olmadan so
ğukkdnlılıkla yapılacak bir muh~
vere onu tekrar aile yoluna getire
bilir. Ve bir defa Eskişehire dönıin
ce ca ~il kafasında parlıyan hav&li 
alemin yavaş yavaş bulutlar ar~sı
na gömüleceğinden şüphe etmP.mek 
lazım. 

* 
Adapa7.arında Bay O. N. ye: 
Bir genç kız, gün görmez pad'şa

hının kızı değildir. Genç kızlık zama 
nında elbette ailesinin dostları ile 
konuşacaktır, bu sırada grup h :ılın· 
de resim de çıkartmış olabilir. Bun
dan ne çıkar? Muhite gelince: Omuz 
ı;ilker, geçersiniz. 

* Ankarada O. G. Ş. K. ya: 

Vaziyeti biraz müphem buldum, 
b~r fikir edinemedim. Tafsilat veri- ı 
l'l!Z. 

'l'EYZE 

mı yalnız süvariyi tecrid edip geminin kurumunca~ müsbet bir cevab alan Ana- Umumi merkez disiplin heyetini res~ 
diğer zabitan ~e ~ürettebatını ser~est dolu klübü yeni lig taksimatı üzerine tek- mıntaka başkanının seçmesini, fet 

1 .b~:a~~l.a a~ım bır ve~al a1.~ı~~ .?ır. - rar ikinci liğe indirilince bu itirazını ye- Tahsin de bu intihabın klüplere aid 
0 

• 

dıgi gıbı Izmır ceza evı mudurunun niden tazelemişti. duğunu ileri sürmüş, neticede nizanıi ~: 
tezkeresi üzerine işletm~ şefi Zekeriya Vaziyeti etraflıca tedkik eden spor ku- ihtilaf yüzünden Fethi Tahsin mınta 
ve arkadaşı hakkında hır harekete geç rumu Anado1u klübünün itirazını kabul başkanlığından ıstıfa etmişti. Türk Sf: 
memek sur~tile de o vebali tezyid ve etmemiş ve keyfiyeti lstanbul mıntaka - kurumu urr.umi merkezi İstanbul dıs P ~tı 
adilane bir kararla davayı halledebil - sına bildirmiştir. 3eyeti için eskı atletlerden Galatasara) 
rnek için sayın hey'etinizi yoracak bir Beyoğlu Halkevinin turnuvalan Ünvan, idman cemiyetleri rues'b~ 
netice tevlid etmiştir.» Geri kaldı sından Taib Servet ve Altınordu klU " 

Mabkeme tetkikat talebini tetkik i- Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edi- muessıslerinden Aydın oğlu Raşidi seÇ 
çin 13 ilkkanuna kalmıştır. lnn senelik voleybol maçları turnuvasının 

B t H d ··ıdu miştir. ıJ 
eyazı ta ay arı O ren gördüğü rılaka dolayısile daha geniş ter- İstanbul mıntakası umumi merkezin b 

Hüseynin tecziye~i istenildi tıbat aımak maksadne 24 teşrinisaniye kanmnı a!akadar1ara bııdirm·şur. 
bırakılmıştır. 

Beyazıt civarında kendi kahvesinin -----
üst kısmındaki odalarda yatan arka -
daşı Haydarı bir alacak meselesinden 
dolayı tabanca ile öldürmekten suçlu 

Anadolu klübU müessis 
ve mensubinine 

Hüseyinin Ağırcezada görülen duruş - Bir hükmen mağHiblyet kararııe aahada-
ması son safhaya gelmiştir. ki derecemiz sekizinc1likken on b1rinclllğe 

Hadiseden iki 4 evvel ge:ne bir öldür- lndlrllmek istenllmiş ..,.e bu karara vaki iti -
Y ' razımız uzerlne genel merkezce hak verlle-

,mek meselesinden dolayı 7,5 senelik rek aleyhimize verilen bu kararın bozulma-
mahkiimiyetini henüz ikmal ederek sı kararlaştırılmışken itiraz do yamızın or
tehliye edi:finiş olan suçlu hakkında tadan kaybedilmesi suretlle bu hakkınıızın 
müddeiumumi Remzi mütaleasını ser _ tanınmaması cihetine gidilerek klubumuz 1-

. .. . . . kinci kumeye indirllmek istenilmiştir. 
detmış ve suçlu Huseyın ıle, suç aletı Bu husus hakkında karar vermek üzere 
olan tabancayı ortadan yok etmek mnk 14/2 Teş/937 pazar günü saat ıo da Usku -
sadile cürme iştirak eden İbrahim ve dar Doğancılar Halkevi salonunda fevka -
Behlfilün tecziyelerini istemiştir. lAde kongre yapılacağından arkada§lann 

ıeımeıen ehemmiyetle rica olunur. 

Tekirdağh Irak ve Hindistan• 
gidecek b. 

t rt 
Kış mevsimı dola ısıl açık ha" a J1'• 

edılen serb t gur müs bak 1 rının ı· .. 
rı 1 

bahara kadar yapılamıyaca mı naza ş 

bara alan iki organizatör bu mudd tı bO 

geçırmemek maksadıle Tekirdağlı ıle y~ 
ni bır anlaşma hazırlamaktadırlar. 

1ans0 
İran, Irak, Hindı tan için hazır ıa!t" 

program üzerinde anlaşma yapıldıgı bit 
dirde Tekirdağlı Huseyin dôrt aylık 
turneye çııcacQktır. 



"Ben lJir tımarlı.ane kaçkınıyım/,~ 
t Z =zr z;s=5557s Z'WR 

--
Hoca dua ederken bayılmışım!1 
Gözlerimi açınca üfürükçü sebebini anlattı, ecinnilerin en 
büyüğü olan "Y avro,, hazretleri liitfen teşrif etmişler! 
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Röportajı yapan: Faralı Kü~lı 
<Tercüme ve iktibas hallı uıabluzdur> 

Resimli fıkra müsabakamız 
Resim ı 40 

Fıkr•: 40 
" Bayramı beldiyemec6n mi 1,. 

BJıri Madııla 6ir rlllllllSOll .-1.--ı ,,,.Y""'-'• ~- • 1ı · 8Kfllll'R - ..... _,, ıs ı 

igiyonnaf. Bariyi • örenla: 
- Yalnı tl.,,.ifler, IHqra1111 1Mlıli7Clll.Jin mi1 
- Belıliyecelıtim amma, .,,,.,.. ,/iifilntlim.. Ya •elmeyiverirN 

ömriimtle his mi islıi ipniy~fiın, tledim, otrutlam ipniye IHıfla
tlrnı. 

Resimll fıkra müsabakamız bitti 
Resimli fıkra müsabakamız bugün 

yukarıya koyduğumuz kırkıncı resim 
ve fıkra ile bitti. 

ralı resim 38 numaralı fıkranın v. S.) 
diye bildirecek, bu fıkralar ve re
simleri de gazeteden kesip yapacagı-

Esasını biliyorsunuz: Meşhur nız listeye bağhyarak bize göndere-
Bekri .Mustafanın 40 tane fık- ceksı· ·z B · · .. nı ~nun ıçm size yirmi gün 
rasını seçtik. Her fıkra için bir re- muhlet verıyoruz. Yirminci gün ak-
sim yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a ka- şamında cevabJar idarehanemize gel-
dar, fıkraların resimlerine de gene miş olmalıdır. 

(1) den (40) a kadar numara koyduk. B ·· b k d u musa a a a kazananlar arasın-
- Eysi böyle yavru hazretleri, taifei Hergün bu fıkralardan ve resimler- da 75 okuyucumuza para mükafatı 

· in b"" ··~dil Az ı ı.11. den birer tanesini dercettik. Fakat bu ğ cın en uyu
6

.. r. evve utfen te- verece iz. Mükafatların listesi şudur: 
nezzülen gözüktüler de.. . resim o gün çıkan fıkranın değiJ, ya 1 kişiyı> 100 lira 

Be 
·· edmı· daha evveJ, yahut ta daha sonra çık- l - n gorm . • 50 ,. 

~ ~ - EvlAdmı, sen pek gafilsin, her göz mi.§ bir fıkranın resmi olarak seçildi. 1 , 25 11 

ı... hı. - el •· o cak ba•• m" t k 1 Şimdi okuyucularımızdan soruyo- 1 10 
"'tııı:~qllı> , ~cırıo "e rsu ıette c;odda.r onu goremez. an - us esna u - ruz: • • )ıı~l'a ~ •tkar CbarUe Chaplin nihayet ilk ,esli fiJmfnf yapmak üzere ha- fara gözükür. Gözükecek olsaydı gözle- 8 • 5 er lira >ti_"~ btr ~ıtır. rin kör olurdu. Düşün bir kere onun ko- - Hangi resim, hangi fıkranındır? 63 • 2 şer buçuk lira 
\..~ c4l.

0 
odd ddır k -"'~ ı.. i h ı Siz de bize meseli (40 numaralı re- MükMat kazanan okuyucuları no-

tbrııtn.,, ntedi dramam ... olacaktır. Baamu.m" essilesl: Paulette Gtarafındaııar . usu, ,.-.u.gcuı sen ne a e getirdi. Ejer ~~ ~ lltt.~ ı. ua... v··· sim, 1 numaralı fıkranın, 4 numaralı ter t · d k · 

• 

"'J'~~~-cacıır. ;.rnj. ı •I DWIWah prodüksiyon• dur. $eJıarYOIU Cbaıı:::. .,.ı vııp • [ •] Yana - ıı:dulleria ., lılbil· resim 17 numaralı fıkranın, 14 nuına- bildi;!,~;~ ece tır. Neticeyi aynca 

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



8 Sayfa SON POSTA 

Başvekil C. Bayarın .Mecliste 
okuduğu programın tam metni 

[Dun Başvekil Celil Bayar'm Büyük l.Uil- şubeleri için kıymetli mütehassıslar da ge- randıman alacak surette çıılıştıracaıt ve he
let l'ıledi inde söylcdlli natltun tam metni- tlrteccğiz. Bu suretle muhtelif sahalardaki nllz noksan kısımlarını tamanılıyacağız. ı :.arb 
nin ilk kısmını vermiştik. Bugün de yeni milli eleman ihtiyaçlarımızı temine çalışacl\. snnayilmlzln inkişafına husus! önenı vermek, 
lıükiımct prorrammı izah eden bu pyaru ğ!Z. umumi endüstrileşme harekeUerlmlzde hıırb 
dikkat nutkun geri kalan kısmını neşre - Bütün devlet okullarının kemmiyet ıtiba- vaziyet ve ihtiyaçlarını daima goz önünde 
diyoruz.] l rlle olduğu kadar, keyfiyet ve techl:znt iti- tutmak kararındayız. 

Fena bir ilk öğretim fena bir hayata baş- barile de en yfiksek derecelere ulaştınlm:ı- Mllll ekonomi bakımından da husus! kıy-
latış demektir. Bu genç vatandaş karakteri- sı hed.eflınlzdlr. .. . ~ .. met izafe ettiğimiz kömürden benzin istlh-
nin teşekkülüne mani olur ve hattA boznbl- Mlllı sahnemiz, Turk lı:ülturünun mfı.ke.si, sall, klor arsenik snnayll bn aradadır. 
Ur. Bunun içindir ki ilk öğretime en çok e- güzeı dilimizin en lyi şelı:flde telA~!uzu ve en Halen kendJ tezgCüılanmızda inşa edll
hemmlyet vereceğiz. En klymetll. en tyl ye- bedll tarzda ifadesini yayan san at kaynağı mekte bulunan denlzalt.ı gemllerlın!z b!t.tlk
tışınl§ ve en kuvveUi elemanlnnmızı bu Iııte olarak ele alınacaktır. Bunda modem teknik ten sonra, yenilerini lnş:ı.ya fasılasız ~ev•m 
\e bu iş için adam yetiştirmekte kullanaca- vasıtalarına .ehemmlyet Terec~. edeceğiz. hk üç senelik hava programımız,I 
ğız. İyi bir llk okul öğretmenini, en yüksek 

1 
Ouzel ~n =~:kadyü~lnıı.t !Jngün baş- milletimizin gösterdiği yüksek alAka He şlm-

blr !Okul öğretmeninden, mahiyet ltibarlle anmış 0 an a mı ceı:; ı;. diden tahakkuk cttlrilmtş şey sayılablJJr. Bu 
daha az mühim bir vazihe almış saymıyo- Spor: vesile lle tayyare işinde bu tün ınllletce gös-
ruz ve kendilerinin hayatlle refahlarlle ve Mllll kültür kadrosu 1ç1nde mütaleasını terilmlş yüksek şuuru gurur ve iftiharla bu 
bu mühim vazifeyi başarış kabiliyetlerlle en zaruri gördüğümüz sporu profesyonel oam-' kürsüde zikretmek ve bfitiln vatandaşlara 
yakından ntnkadar olmakta devam edece- piyon yetıştırmeJı: lçln istemiyoruz. hfikümetln f{ikran ve takdirlerlnl uıaştırmak 
~iz. Spor, okullarımız gibi, sahnemiz gibi mll- isterim. 

1.1esleki tedrisattan bahsetmek istiyoruz. li kültürümüzün bir cüz'üdür. Büyült gaye Hava müdafaası bu memleketin mıııı mü
Mecburi ilk öğretim gayesi, vatandaşlarla Türk vatandaşını tılı:ir ve dÜ§ünce itibarlle dafaası mevzuunda büyük ehemmiyetli yert

konuştuklan dilin kaidelerini ve mensub ol- kuvvetli, vncud IUbarlle kuvvetli ve tam sıh- nf muhafaza etmektedir. Yeni bir hava plA-
dukları milletin tarih ve rejlmlnl otretmek hatl!. seciyeli, cilrbüz, güzel insan olarak ye- nı hazırlıyacağız. Bu program Kayseri f:ıb
,.e lıayatta daha ileri adımlan baJtımından tiştlrmektır. Naaıl lı:1 ınemleketimlzde otu- rtkasının tevsllni ve motör imal edebllecelı: 
zanırl ilk bllglyl kendilerine nrmclı:tlr. mak yazmalı: bilmlyen tek vatandaflll kal- hale get1rllmesi hususlarını da ihtiva ede-

İllt tahslll bitirenlerin hepsini, lstldad ve masını istemlyorsak ae•dlll •e bütün haya- cektır. 
kablllyeUerl neden ibaret olursa olsun üni- tmca tatbik edecett lAatal blr sporu olmıyan Ordunun ekonomik kültürel 8051&1 Savaf
versiteye dayanan blr mekanizma taJ'flBın- vatanda§ da kalmamalıdır. Salim blr kafa lanmızda Illzumlu el;manlan 'c1a yetlştfrme-
da J>ıralı:mak istemiyoruz. ancak aaRlam blr vticudda olablllr aözU Türk 11 için tertibat alınacaktır. 

Çünkü bunun neticesi blr taraftan tesis ıı_~asözüdtir. Gene bu mflllhaza Hedir kl btl-
ve kuYvetıendirmek lstedillmlz yeni ve ileri tun vatanda.olara verim kudretini muhafaza D'f politikamız: 
Türkiye hayatını en zarurt elemanlarından için muntazam çalışma hafta ''e yıl tatille- Arkadqlar 
mahrum bırakmak ve diğer taraftan yavaş rinden muntazam l.atlfade ve seyahat zevlı:l- Cumhurtyetm hiç detifmlyen dış polltik&-
ya~aş memlekette bir ihti!asa varm.:ıdan nlıl inkişafına taraftanz. 11 meçhulünllz dettldlr. 
sö.ımüş veya yarı tahsille kalmış ve yabud Sporu bir merkeze bağlayıp teşlı:llatlandır- Atattirk'itn yüksek ~ade ve irşaUannda 
da bizzat ekmeğini kazanmaktan 1!.clz, sade- mak ve muhtelif spor teşekldil ve harekeUe- temelini bulmuş yürüyeceği yolu çtzmfş Nan 
ce diplomasına. dayanan bir asabi yorgun- rlnl o vasıta Ue idare etmek lçln yüksek hu- bu siyaset •1Dl ~. dosUuk ve teyakkuz 10-
l:ı.r kafllesile karşılaşmak olur. zurunuza bir kanun lflyihuı Ue geleceğiz. lunda devam edecektir. 

Kemalist rejimde okul yalnız -mahreci Ordu: Mevcud karşılıklı dostluklarımı.u. ve teah-
a kHim- değildir. Arkadaşlar, hütlerlmlze her zamanki gibi ihtimam •e rt-

Büyük tarlhlmlz büyük mllletimlzln her ih- Maddi, manevt düzen, refah kültür sevi- ayet, dostluk dairemizin bu lhenk içinde ın
tıs:ıs sahnsındo. en büyük adamlo.n yetişt.lr- yeslnln yükselmesi ve bütün bunların başa- lı:lpfına dikkat başlıca vazitemb olacaktır. 
rniş olduğunu gösteriyor. Bu kabiliyet kanı rtlması ve devam etmesi, ancak milli emnl- Şet'ln nututİarında 11aret buyurduklan 
damarlnrımızdndır. yet ve tamamlyetımıztn icabında herkese noktaların talı:lblne azami itina ve ihtimam 

Mesleki tedrisatın vazıtesl bu kablllyeUeri karşı masum tutulabllmemte kııblldlr. ne çalışılacaktır. 
yenl hayatın her sahası lçln yetlştırmet l~lni Türk ordusu, kadını ve erkeğtle bütün 
bilir, yaşama hevesi kırılmamış en yüksek Türlı: milleti demektir. Dalma daha kuvvetli Dl§ teşklldtımızın, ekonomik kalkınma sa
teşebbüs ve hayatla mücadele kabillyetınl olmak için bu millet, her aene yüz blnJerce vaşımızda do.ha verimli bir surette çalışabll
llaiz başarıcı, dayanıklı miisbet s:ın'atlı:Ar ve evlı\dını kısaca ordu dedJlfmfz ve adının bl- mest 1çin alAkalı dnlrelerln de mütaleası alı
ihtlsas sahibi elemanlar yetiştirmektir. Bil- le hududsuz bir gurur ve heyecan kaynağı narak bu yıl bir talimat yapılacaktır. 
tün hayat ve faaliyet sabalan için bol, ayrı olduğunu bildiğimiz bu en büyük okula mllU Bütün elçilik ve konsolosluklarınızın dış 
tı}Tı mesleki tedrisat mnarlflntlzln belkemlğ! emniyeti, milli mtidataayı. milli disiplini öğ- ticareti noktasından mücehhez bulunmaları 
olacaktır. renmelı: için göndertyoruz. ve ona göre çalışmaları temin edllecektir. 

İl.: öğretim mevzuuna mtitenazır olarak Tilrk ordusu Türldyenln ynlnız emniyet İktısnd Vekflleti, dt§ ticaret teşlrtl.0.tının, 
her ne"l meslek mekteblerlne ehemmiyet ve- vasıtası değildir, Türk milli içtimai benltk harlclyemizln dı§ teşld.latı ne rabıtalan tan
r llecektlr. duygusunu dalm:ı. en yüksek derecelerde, zln edilecektir. Bu yönden d1f ticaretin 1nlı:1-

Bunun klAsik üniversite tahslllnl ihmal e- dalma uyanık tutan en büyfik mllU kültür §afı için barlclyemlze isabet eden bu önemli 
deceğiz demek olmadığı dşika.rdır. Bllflkl3 bu ocağıdır. vazife emniyet ve siyası münasebet 'Vazlttleri 
müesseselerimizi de hakiki 1llm adamı yetiş- Bu büyük dlslplln ye güven okulunu en derecesinde ehemmiyetle taklb Ye tatbik e
tJrecek §ekllde ve ancak bu istidadı en mü- müterakki, en mütekAmll vasıtalarla techlz dllecekUr. 

ıa., 111'9 nezle, grip, romattzma ve llltlD a 
rıaızı derbal keser. icabında günde Uç kaşe alınabi 

f sim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınını 

• 

Tilrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 Üncü Yeni tertip başlamıştır ..• 

1 inci k•flde 11 / lklnclt•trln / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 30.000 liradır ... 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık büyük 

mlyelerle (10.000 •• 20.000) liralık iki adet mükAf at Yardır •• 
Şimdiye kadar biDlerce kifiyi zenfİD eden ba piyan 

iftirak ediniz._ 

Z' t riP 

RADV 
Bugünkü 

10 İkinclteşrin 937 Çarşamba 

İSTANBUL 
ötı. neırf7atı: 

12.30: Pl~kla Türk musikisi. ıuo: 
vndls. 13.05: Muhtell! plU:. neşriyatı. 

ÜŞ&tJl neşriyatı: ' 
18.30: PlA.kla dans muslklsi. 19: AbJPe 

mal ve arkadaşları tarafından Türk Sil 
sı. 19.30: Radyofonik komedi: Pi~' 
Mustafa ve arkadaşlan tarafından Bd' 
slkls1 ve halk şarlı:ıları. 20.30: ömer 
rafından arabca söylev. 20.45: Nezlb8 
~rafından Türk muslklsl ve halk pr1111 21.15: Orkestra. 22.15: AJans ve borsR 

0 lerl. 22.30: Pllkla sololar, opera ve 
parça.lan. 
------_..,,.---~·-

tekı'ımll surette gösterebllmlf olanların bnşa- etmek birinci mllll vazlfemtzdlr. Milletler Cemiyetine bağlılık harlcl siyase- 11 
rablleceklerf çetin ve fevkalAde dJstplinU ilim Techlzat ve tesllhat prorramımıza. dnam timlzln aynı zamanda mesnetıerlnden ve t.a- nasız, hepsinin bu vasıflara ve bu llhnlyetle dahlllnde başarılması Şef'ln direkUn ' 
müesseseleri hallnde yükseltmeit mesaimi- edecetlz. bll lcablanndan blrinl te§kll eder. Bu arsı- vazifelerine sarılmalarını 1.stl:yeceğlz. ti programında 1!ade edllml§ ve 11 fr 
ze devam edecegtz. En son sistem harb ft.lltalanndan henüz ulusal büyük müessesenin kendinden bekle- Onlann da blzden tabii hak olarak 1sUye- mlze tatbik sahasına. koymak ödevi 

İldve ve tesis edilecek fakültelere ald tşl ihtiyacımız alanlan da temin için ayn bJr nen gayeleri temin edebllmesl, zamana lnU- bilecekleri emin geçim, emin istikbaldir. i§lerdir. ısı 
hazırlıyarak Ankara üniversitesini karaca- program yapacaRu. Bu program memleket bale etmesi geçirilen tecrübelerden JAzım ge- Bu da ihmal edilmlyecektlr. Tahakkuk ettirilecek her klSlm ııe b!J' 
~iZ. Orta okullara ve liselere lflyık olan bO- dahilinde yapılmaaı ka.bll olanları rıemleket len pratik neticeleri çıkannasUe mümkün o- Arkadaşlar, hem teknik imkAnlarun.ızı müsb8~ ıtl 
yük ehemmiyeti vermekte devam edeceğiz. dahilinde imal ettirmek esasını ihtiva ede- labllir. Hftkfunetlmlz bu yolda &arfedllecek Sözlerlmln nihayete ermek üzere olduğu rette artırarak dJğerlerinin de başs.rıl 
Şefin işaretleri dairesinde dolu bölgemizde cek ve kara, deniz, han lı:uvvetlerlmlzln bu mesalyl elinden geldiği kadar teshU etmele şu dakikada derin duygu içinde huzurunuz- temln edecek mahiyettedir. 
bir kültür merkezi esaslarını Jcurmağa ba§lı- kabil bfitün fhttyaçlanna pmll olacaktır. çalışacaktır. da bulunurken lnlı:ıll!.bın bldayetındenberl za- Bunları tahakkuk ettirmek irade? 
ync:ı •z. Sureti umumlyede mllll müdafaa kuvvet- K t • T.., lıarıı. mnn zaman refakatinde çalışmak •;e fakat ve heyecnnını ruhumuzda duyuyorU\ 

Milli kültür bakımından büyük önemi olan leı1mlz1 daima en bol, en ileri vasıtalarla tec ır aııyecı ıg• • asıl mataad 1çln fasılasız arkad:ı.ıılıt ct:nek Fakat bizim için asıl imkl\n memba ı!Jll 
Şcf'ln mm ve kültür sahasında, en buyfik O.- biz etmek belll başlı emellmlı ve vazifemiz- Arkadaşlar, şerefin! taşıdıfım selefim Malatya meb'usu Turk Mllleti'nln yüksek irade ku~! lJ 
bldelerlnden biri halinde daima yükselecek dlr. İleri idare tekniği, .salAhiyet Ye mes'uliyet! İsmet İnl!nünfi hO.mıet ve muhabbetle anma- rene temsil eden Buyük Mecllsiillı--~t!l' 
bulunan tnrlh ve dil araştırmalanmıza ve Mevcud maır.emenln dalma fyl halde bu- elele vermektir. İşleri kısa blr zamanda. kat1 yı blr vazife telAlı:ld etmekteyim. metlme gösterdlği mlizaheret ve ya 1~ bunların nHikadar işlere hususi ehemmiyet lundurulması. kıymetten d~mü~ olanlann bir neticeye bağlamaktır. Kırtaslyeclllk asla Bliyük mllletln ayın vek1llerf, İş programımızı Biıyük MllletımlJ 
vcrnıeğc devam edeceğiz. İyi ve çok eğitmen, yenllerunesl ve sefer lçln ordu ihtiyaçlarını esas ve gaye değildir. ıcırtaslyecUlAln n-ıanw Yapmak lstedlklerimlzl ve çalışmamıza ve- dalı buluyorsanız, arkad~larımdıı ~~o 
öR;l'etmcn yetıştlrmeğe bilhassa kıymet ve- kaqılıyacak her çeııld atotıar vücuda getl- tek tatbik vekli sür'atle ve !akat isabetle receğlrnlz veçheyi lüzumlu sandığım bazı tntblk edebilmek iktidarını g~ dil 
receğiz. Avrupanın tanınmış lllm ve san'at rllınesi daima göz önllnde bulunduracağımız verilmiş kararlnnn n tşlerden alınan maddi tafslldtlle arzetm!f bulunuyorum. yümelc ltinladtnızı eslrgememenlY>' 

11 
merkezlerlne talebe göndermeğe Jevam e- ehemnıJyetll işler olacaktır. vertinll neticeleri tevsıttır. Bunlar malt imlı:Anlanmızın, teknik şartla- Sizin itimadınız blzlm kuvvetıınlzlP 
deceğiz. Lüzumlu görülecek mm ve teknik Mevcud harb aanayll fabrikalarımızı tam Türkiye Cumhuriyeti memurlarının 1stla- nmızın müsaadeleri nisbetınde ve bir pldn nmızın sarsılmaz temelldlr.• 

_ YazaD -;ı leşmiş!.. Lakırdıya ceva~. ~~·vermiyor, gün, beş gün, bir hafta, bir ay geçme- Tuhaf şey! Gülsüm şimdi ~;,yor, 
• Soa Posta" 0111 f Hdd Fahri OzınsoL sadece abdal abdal yuzume bakıyor. den ölümlerine, sanki on yıl evvel, bel- sürünmesini de mi günah 581ıc 6!il 

edebi romam · - Mahmureyi ona bırakamam. Daha bir ki de ben daha çocukken ölmüşler gi- Yoksa hiç aman vermeden, s;lt 5 'jo'P' 
müddet yalıda kalmalıyım. bi alıştım. mün geçtiği bu yalıda ödagacı , ~ 

Babamı, vasiyeti üstüne Eyübsultan- sundan başka koku istemiy~r IIl~~~ 
18 Teınmw: 1936

= da tepeye gömmüştük. Annemi de o· se bu koca yalının içindckı bU İı ~:.,, 
Yalıdan bu yeni ölü çıkalı bir hafta nun yanına bırakalı daha iki yıl olmadı. havadan kurtulmağa, bu ha~~lt ~rJ 

ld f kat ba bir yıl kadar uzak ge- Dadım da orada yatıyor. Yanlarında sofalarla bu tıklım tıklım eşy dB 11ıA 
. . . ~· u, ~··ıs.. na ten bu felaketi bekli- şimdi boş duran bir tek mezar var: o pe~deleri inik, sessiz odalar ,ıı1.:.ı 

Belkı de kaynanası bırakmadL Bu- la hıslı ... Bu dehşetten onu korumalı- ıyor. u ~ za .. .. k .. 
1 

d da benim mezanm... renk, biraz hayat görmeğe ~_.ıııır 
d b. b" · B " d b · •t · h yormuş aglayıp dovunme şoy e ur- f 1 SIPr ,w 

ra a ız ızeyız. ır e u umı sız as- yım. . ·· . bii bir sö le • Bilmem ki bir haftadır ne diye ke.'l· rum. Ne oldu bana? ..• Etn ıın . ,,. ,,.. 
ta! O ne? .. bir çıg·lık .. Mahmurenin çı'1- sun, şımdıden, gayet ta Y yış- d.i ··ı·· ·· ·· ık ık a·· ·· ·· ., H - dehşet, b lık b esrar nedi!· .• ıi 

Görüyorum ki Mahmure anasından 

da, Patınadan da .fazla üzülüyor. Hep 

köşelere çekilip ağlıyor. Meğer babası

nı ne kadar da severmiş! Zavallı kızın 

hali de yok. Onun nöbetini de ben üs -
tüme aldım. 

Bu satırları ;pek acele yazıyorum. 
Çünkü daha biraz evvel içeride Ji'at -
maya nöbetimi verirken uykusuzluk .. 
tan yıkılıyordum. Biraz yatıp uyuma
ğa çalışmalıyım. Eğer uyuyabilirsem ..• 

10 Temmuz 1936, rccee yarısı: 

b ı h demeg·e bac:ladı Fa•·na o umumu s s u.şunuyorum. a u ıssız , u _...rl" 
l g• Y k ··ı·· ·· ·· ı · · e emer um» " • u , 1'.~ ı ı.. . o sa o unun goz ermı o yavru- .. •. d""ğ"" d n ü . _ yattan mı usandım? Yoksa ölüm düşün- na öyle geliyor ki, şimdi, bU 
Ya mı kapattılar? babasının gomul u un e ç gun son . • ık b . k .. k"' .. it 

. . . . . . ra depoda gün deliğimi yirmi beş ku- cesı mı art enı yaşama tan eır utu- san kornişli yüksek endam a tfl '. 
lçerıye koşuyorum... ' ... d 1 . yor' . le n ıe1' f' 

ruş artı_;dıl~r diye .an~sı~a muJ e edı. · da günün son ışıkları hır a . tD~ 
11 Temmuz 1936: Yalnız Üskiıdardakı buy~k kı: Hacer, 20 Temmuz 19SI: bi pıhtılaşıyor ve çehreler bt~ 

.. . .. .. eşe dosta ayıb alınası~ ~ı~e. a~hy~~al~- gibi solgun görünüyor. Bir '#.. 
Bugun beledıye çavuşunu gomduk. tan tabutun arkasına duştu ıdı.Şımdı ıhtı- Mahmurede garib bir hal var: hem 

1 
h 1 ksedeO ter 

K h edd f d ı. k b" . . babam a anamın çe res a et. 
a~c.aa ~ . e, ~rtma an yı~1 ır mal 0 da yatışmıştır. Mahmureye gelin· yanuna sokulmak ıstıyor, hem korku- ? er hafta 111 fJf' 

selvınm dıbın~e bır mezar daha .. dol- ce ,düne kadar için için ağlıyordu. Uy- yor gibi... Bir de anlamadığım, karşı'll- lar bu ~~nalar mı. H . e mi otıı.ı:JI 
du. Yarın yagmurlar baş1a~ıp. k.?pek- kusuzluktan da gözlerinin altı mos- da topuklarına kadar inen bir basma den gelışımde b.~ ~~dırle: uzun •f.':4. 
1er topraklarını deşmeden ustunu be- mordu. Hamdolsun onu da bugün bi- entari ile gezmesi.._ Üstelik bu sıcak- bu konsolların ustundekı çôl'tilJ~ 
tonla sağlamlaştırmalı, bir de taş dik- k" g·· - 0 u

1 

m Galiba dün g"'• ta ayakların.ıa da kalın kahverengı· lambalar yanınca mı akşamın ~, ır · r T" k" M h ı id b raz sa ın oruy r · ~' ' "' 1 rıfl ""'~J 
tbırme ıyım. a 1 •8t.~ur:, 1 e: ek,' ~- ce biraz rahatca uyudu. Eh, gençlik! •. çorablar .. Mavi emprimesini, ince :pek nü anlardım? Yazın, tatil aya l;oC'.ıı 
asının mezarına gıt ıgı gun, çıçe ıerı- b"" b"' .. t b"l lb tt .. bl G""l - ü kald , K . f uslu tı"" 

ni sefil bir toprak çöküntüsüne do'.{- ~sbutun un~ tamtaasak d ığ1eldei e e Esur çora b~rınl ı uk.suın m d b" ll't~1 · b ı- çen zamanı ~ üstiı ant ,. biltilJl ,ıf 
. Za 11 k b .. gıt u matemı u ca e ya... P.n zını, oy e, es ı zaman a ır Cıvi.e a- satten mi öğrenirdim? Ar ı~ . 1'P 

Hasta artık kendisini biç bilmıyor. mesın... va 1 ız, ugun cenazeye b"le babamın ve anamın matemini kaç gib" giyindirmekten ne haz duyu ·· a bit -"~I 
Koma halinde. Bu gece ölüm muhak- gelemedi. Odasında kapanmış hala ağ- g~ tutabilmiştim ki... ~~~ ki?~.: Dün başını ağrıyordu, cc: lar bana kor~ulul b~a;~·~aıııo 1'""~ 
kak! lı~or. Hele. teessürü biraz azalsın, onu Bu anda onların ölümünü hat~rlıyo- bimdeki küçük şişeden biraz kolonya gibi ~el~yor. ece erı lara çarpıtı 51:. 

Gidip Mahmurcye bakayım. Babas:- bıraz gezdırmek, bu acısını yumuşat· rum. İkisinde de ilk günü nasıl tıkanır· süründüm ve şişeyi Mahmureye uzata- .relen şıddetle pervaz_ ısdıJ11' ti 
nın odasına girm~ olmasın! Gülsüme mak IB.zım •.• Fakat unutuncaya kadar casına ağlamış, saçlarımı yolmuş, gö- cak oldum. Yandan tereddüdle anasına garlardan bil~. ür~ege ~=~n <fj';,rJ 
söyledimdi ama .. olabifir ki söz dinle- hastalanmasından korkarım. ğüs tahtam.ı yumruklaınıştun. Netice baktı ve cTe§ekkür ederim. istemem:. nıyorum ki dort olu, 8(11r1'°" 
temez. Çok hisli kız, umduğumdan !az- Gülsüme gelince, büsbütün sersem- ne oldu? Onlar gömüldüler, bense üç dedi. bu yalıyı basıyor • 

• 
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. Haremağasının Hatıralar• 
Y azau : Ziya Şakir 

Ortada dönen rivayetlere göre Cemile Sultan Çarlık 
Rusgasının Sefiri General lgnatigef' e casusluk ediyor, 

bu güzden kocasını tutuyordu! 
O tarihte kibritler, pek ipti- sözlerden kuşkulanarak kocasından he-

dai bir halde idi. Uçları, ufak sab istiyecek yerde, bilakis paşasını şid 
bir tazyik ile, aerhal ateş alı- detli müdafaa etmiş; ağlıya ağlıya: 
verirdi. Küçük sultan, kibrit kutusunu · - Kocam, güzel. Haspalar, çekemi-
almış; onunla oynamıya başlamıştı. Fa- yorlar. Melek gibi adamcağıza iftira e-
kat kutunun içindeki kibritler, birden- diyorlar. Dilerim Allahtan, rıizumah-
bire parlamıştı. Sultanın üstünde, kat .şerde dilleri enselerinden çekilsin. 
kat etekli, adeta malakof tarzında ipek- Diye feryad etmişti. 
li bir elbise vardı. Bu ince kumaş, bir Bazıları; Cemile Sultanın, kocasına 

anda yanmıya başlamış. Dört yaşında karşı gösterdiği bu zafı çok mühim bir 
sultan, alevler içinde kalmıştı. Annesi, sebebe atfediyorlar, fakat bunu Abdiil-
üzerine atılmıştı. Onun elbisesi de ateş hamide sö,> lemlye bir türlü c~saret e-
almıştı. Buna rağmen, kadıncağız ev - demıyorlardı. 
ladını kurtarmak için ne mümkünse Sarayın bazı kulağı delile adamlaıı-
yapmıştı. Fakat, buna muvaffak olama- mn rivayetlerine nazaran; Cemile Sul-
mıljitı. Ana ile evladın feryatlarını işi· tan, Çarlık Rusyasının sefiri General 
den saraylılar koşup gelinceye kadar İgnatiyefo casusluk ediyormuş. Abdül-
çocuğun naz"k vücudu, kavrulmuş, sim- Rus Çarı ikinci Aleksandr hamidin sarayında, Çarlık nüfuz ve si-
siyah bir külçe halim almıştı. - Saçlı sakallı, koskoca adamsın. yasetinin artırılması, ve Çarlık men-

Abdülhamidin hususi tabibi Mavro- Kendini biraz iyi idare et. faatine mugayir kararların derhal ha-
yani bey, derhal yetişmişti. Çocuğu Demişti. Aynı zamanda, hemşiresi ber alınması için; sefir, Cemile Sulta
ölümden kurtarmak için ne mümkünse Cemile Sultanı da saraya çağırtarak o- na her ay mühim mikdarda para veri-
yapmıştı. Fakat küçük sultan, ıztırap- na da: yormuş. 
lar içınde ancak bir saat kadar yaşa- - Sen, nasıl kadınsın? Bir kocanı Damad Mahmud paşa da bunu bildi-
mıştı. zaptedemiyorsun. Kapıp, .haremlere ği halde, bilmemezlikten geliyonnuş. 

Abdülhamid aksam avdet etm·~r koyveriyorsun. O da, boğa gibi ortada Nihayet bir gün geldi ki; bu s?.zler, 
Bu fcluket ka~şısı~da ç ld 1 hı~ 1

1 · dolaşıyor, olmıyacak sözlere sebebiyet Abdülhamidin de kulağına gitti. Ofke-
, ı ıraca t a e . d" b" k .. 1 .. 1 d ld ld' F gelmiştı. Lakın artık, iş işden geçmiş- v~n~or.. ıye, ır ta ım soz er soy e- sin en, çı ırma derecelerine ge '· a-

ti. Abdülhamid, evladını kurtarmak i- mıştı. . . . kat sükunetini muhafaza etmek mec-
çin her fedakarlığı yapan, ve hatta bu temıle Sultan, bır kadın sıfatıle bu buriyetini hissetti. (Arkası var) 

uğurda kolları ve göğsü kamilen vanan 
karısını, bu felaketten sruıra bir kat 
daha sevmişti. Fakat, Nazikeda, derin 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları / 
bir teessüre kapılmıştı ki; tam iki sene Muhammen kıymeti Muvakkat teminat 
dairesınde kapanmış kalmış, bu müd - Lira Kr. Lira Kr. 
det zarfında Abdülhamid ile dahi an
cak bır kaç kere mülakat etmişti. 

_Naveki hicrin unutulmaz yarcsi 
Iş1cr açtın ey yürck1er paresi 

Şarkısı, bu fac "anın hatırası olmak 
üzere yapılmıştır. 

Abdülhamid tahta çıktıktan sonra 
Nazıkeda (Baş kadınefendi) ünvanıru 
almıştır. Fakat, artık eski nes'esi kal
madığı için daima münzevi bir hayat 
yaşamıştır. 

Saltanatm tebeddül gününden itibaren 
Trablusgarbc sürgün gidinceye kadar 
sarayda, ikil)ci bir padişah gibi hüküm 
suren, ve mabeyin başkatibi Said paşa 
ite elele vererek bir çok mahirane si
yasetler çeviren damat Mahmut paşa, 
Cemıle sultanın zevci olmak itibarile 
büyük bir imtiyaza maliktı. Fakat, da
mat Mahmud paşanın bu derecede nü
fuz kesbetmesine, Cemile sultandan zi
yade Nazikeda, baş kadın efendi se -
bebiyet vermişti. 

Bu saf kadın, o yüksek makamı ihraz 
etmekle beraber, eski velinimetlerine 
olan merbutiyet ve hürmetini bir an bi
le kaybetmemişti. Damat Mahmud pa
şayı Abdülhamide sevdirmek, ve ona 
itimat bahşetmek için hiç bir fırsatı 
fevt eylememişti. 

Meşreb ve yaradılı.şı itibarile zevk 
ve safasına çok düşkün olan damat 
paşa hakkında vakit vakit saraylarda 
korkunç dedikodular zuhur ediyordu. 

Esasen o esnada ~arayların harem 

158 50 11 

144 60 10 

67 02 4 

10 

12 

69 

Ür.küdarda Karadavutpaşa mahallesi 
Karacaahmcd caddesi 226 ve 226 müker
rer yeni 204 sayılı kargir di.ıkkanın 120/ 
10 hissesi. 
Knzguncul-;ta Dlikoç sokağında 3 miıker
rf'r sayılı arsanın tamamı. 
Üsküdarda Selmanağa mahallesi Kara-
caahmed caddesi eski 109 yenı 99 sayılı 
dükkan arsasının 120/20 hissesi. 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yer Jer satılmak üzere açık artırmaya çıka-

rılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 25 /11/937 Perşembe günü saat 15 de Kadı-
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (7615) 

Oteller, Çama,ırhanele,r, 
ve M Qesseseler 

g•yet mOkemmet ve ltın•lı bir t.rzd• y•k•J•ft 8IOdem 
çam•tır yık•m• mekln•ı.rı. 

Pratik, kullanı•h ve elzem 
c•m•ıır J•k•m•, ç•m•tır kurutm• ve çam•t•r OtOI•"'• 

m•tıı•n•l•rı ile deıenfekt• cih11zl11rı v ... ı,.. takdim 
ve teslim ediyoruz. 

J. "· JOHN "· o .. •R~URT. o•uTSCHLANO 

••ttı ,.,ı ı letanbul Ku~ukahvecı Han 21 

DILJÖ OIVARMATI Tel 21187 

----------~-----------------------------------~----~ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbu 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 32 sayılı ana gemisi için 5 kilid zincirin müteahhidi nam ve hesabına 26/ 
11/937 Cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1230 liradır. 

ve selamlık daireleri, birer dedikodu 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
kaynağı halinde idi. İşleri güçleri ol - 4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuzu veya banka mek-
mıyan kadınlar ve erkekler, yalan yan- tubları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galata Eski İthalat Gümrüğü bi-
lış bir takım sözlerle, şuradan buradan nasındaki komisyona gelmeleri. c7598, 
topladıklan havadisJerin münakasaJa- -- --- · _.;._ _______________ _ 

rile vakit geçirirlerdi. Hatta bir ar~lık 1 
Abdwhamiddn vaJjdeliği yani; maka~ inhisarlar u. Müdürlüczünden: 
mım~diü~Perestuk~ın ~~~ ~---------------------·-'------• ile şehzade Osman efendinin; ve Ser -
vet Seza hanım efendi ile de, Salih e -
fendinin münasebetlerinden bahsedi -
lerek günlerce saraylarda bu dediko -
du sürüklenmişti. Fakat, bu sözler, u
zun sürmeden, kapanıvermişti. Yalnız 
damat Mahmud paşa hakkında hergün 
tazelenen rivayetlerin ardı arası kesil
memişti. 

Abdülhamidin hoşlanmadığı bir şey 
varsa; kendi aleyhinde sürekli dedi
kodular uyandıracak haraketlere sebe
biyet vermesi idi. 
!Nitekim hünkar bir kaç kere damat 

Mahmud paşayı tekdir etmiş; 

ı _ Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir adet yük asansörü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Eksiltme, 22/Xl/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de yapıla-

caktır. 

III - Muhammen J:>edeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
IV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesin

den alınabilir. 
V - Asansör cWertheim Stiglar, Sehlndler veya A. T. G.~ markalı olacaktır. 
VI - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden en geç bir hafta ev-

vel Tütün Fabrikalar Şubesine verilerek eksiltmeye iştirak vesikası alınacaktır. 
VII - Mühürlü teklü mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak vesikası ve 

% 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geq 
saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkanlığına makbuz mukabi-
linde ~erilmif olmalıdır. cB.ı c8808ı 

•• 
Usküdar - Katlıköy ve Ha~r~lj~i 
Halk Tran v yları T rk Anonirn Ş rAc .n t> n: 

Şebekelerimizde ilk ve Orta mekteblerle Lise talebelerint tatb' 
eelilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi, 15 lkincit ~-b •937 Pa 

zartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde ten~ilath " 
varakası verilmek fB.rtile, yüksek mektebler talebesine de t~tmil edil 

cek ve yüksek mektebler talebeleri için timdiye kadar tatbik edilm 
te olan tenzilatlı tarife ayni günden itibaren hükümden kaldırıla 
tar. 

Geyve icra Memurluğundan: 
İdarei Hu~usiye mallımülmikdar meba liğe borçlu Geyvenin Camiikebir 

hallesinden Şevki oğlu Mustafanın işbu borcundan jpoteklı Geyve çarşısında 
ğı Receb usta, solu ve arkası Hacı Atapaşa v~reseleri han ve müştemilatı ve 
hesi yol ile mahdud dört yüz lira kıymeti muhammeneli bir bab dükkanın 
para ile satılmasına ve paraya çevrilmesine ve ilk arttırmanın 15/12/937 Ç 
şamba günü saat 14 de başlıyarak 16 da yapılmasına ve bu artırmada inub 
men kıymetin ~ 75 ni bulmadığı takdirde en çok artıranların taahhüdleri 
kalmak şartile ikinci artırmanın 30/12/ 937 Perşembe günü saat 14 de başlıya! 
16 da yapılmasına ve artırma şartnamesi de herkes tarafından görülebiJ.ınek 
zere 4/12/937 Cumartesi günü icra divanh&nesine talikine karar verilmiştir. 

İkinci artırmada da yine muhammen kıymetin % 75 şini bulmadığı suret 
2280 sayılı kanunun tatbikile borç beş sene tecil edilecektir. Bu itibarla · 
alacaklılar ve alakadarların işbu satılığa çıkarılan dükkan üzerindeki balda 
ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile niba 
c2Q, gün içinde icra dairesine bildirme1e ri lazımdır. Aksi takdirde haklan ıa 
sicillcrile sabit olmadıkça paranın paylaşmasından hariç bırakılacaklardır. ~ 
dcllaliye resmi müşteriye aiddir. Müsak kafatı tQilviriye ve tanzifiyesi ve v 
vakıf para~n bedeli müzayededen tenzil er.lilecektır Talihlerin pey akçeleri .e 
milli bir bankanın sağlamlık mektubunu hamilen muayyen gün ve saatte !fSl/ 
sayılı dosya ifadcsile icraya müracaatları ilan olunur. c7607• 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

A.centelet~ı KaraköJ K8prlbAfl 
Tel 42352 - Sirkeci MübUrdarzade 

Haa Tel 22740 

··---·~ MERSiN CUMA POSTASI 
Şimdiye kadar İstanbuldan Per

şembe günleri saat 10 da kalkan Mer
sin ikinci postaları 12 İkincişetrin
den itibaren İstanbuldan Cuma gün
leri saat 10 da kalkarak gidiş ve dö
nüşte ayni programı bir gün farkla 
yapacaklardır. c7614t 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
Şimdiye kadar İstanbuldan Cu

martesi günleri saat 15 de kalkan 
İzmir sür'at postası 14 İkinciteşrin
den itibaren İstanbuldan Pazar gün
leri saat 10,30 da kalkarak İzmir'e 
Pazartesi günü saat 10 da varacak ve 
İzmirQ.en Salı günü saat 16 da hare
ketle Çarşamba günü saat 16 da İs
tanbula dönecektir. 

AYVALIK POSTALARI 
Şimdiye kadar İstanbuldan Salı ve 

Cuma günleri saat 19 da kalkan Ay
valık postaları 13 ve 17 İkinciteşrin 
tarihlerinden itibaren İstanbuldan 
Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 
15 de kalkacaklardır. 

Bu postalara kalkış günleri yük a-
lınmayacaktır. c7613. 

ALOMİNYOM MATRA, ÇELİK BAŞ· 
LIK, GAZ MASKESİ VE MADEN 
İŞLERİ FABRİKASI TÜRK LİMİTED 

ŞİRKETİ 

TASFiYE MEMURLUliUNDAN: 
Birinci ilin 

Alominyom matra, çelik başlık, gaz 
maskesi, ve Maden İşleri fabrikası Türk 
Limited Şirketinin tasfiyesine ve tasfıye 
memuru olarak İsmail İsa Caniş ve Ham
diEmin Çap'ın tayinine karar v.erılmiş 

ve bu kararname ticaret kanunu ahka -
mına tevfikan İstanbul Sicilli Ticaret 
qıcmurluğunca tescil ve Sicilli Ticaret 
gazetesinin 6 İkinciteşrin 937 tarihli ve 
3276 numaralı nüshasile ilin edilmiştir. 
İşbu şirkette alacak ve sair hukuku 

mevcud olanların ilin tarihinden itibaren 

Ticarethdnemiz eskisi gibi ~ 
mantolarını 10 sene garanti ., 

ay vade ile kefaletsiz olarak ~ 
tadır. Anadoluda bulunan ID oıtr"; 

rimlze ayni şeraitle kabul edif1~ B"E"YkKöçO ~~ 
Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

MO~ 
aaatl olrt111(' 

ZARİF - 8AÔLAM - ff~_,r·. 
168 birinci mokarat kazaJl';J" 

Buton saatçiler le bul~~~·:.:ı: ..... _):, 

posu : Su~~~':1..:1-~ #. 
·ı .. Ierindet' , bir sene zarfında tatı gun ~ 

da her gun saat 10 dan 12 ye re'!' 
tanbulda İş Hanında 2 No. lu ~jeti, 
racaatla alacaklarını kaydettı~ 
evrakı müsbitelerini tevdi eyi 
zumu ilan olunur. tflll' ,J 

Tasfiye met"" ,,JI' V" 

lmMıil lsa Cani§ ve Haındi J 
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PALTOLAR •'7 Liradan ltlbıt.ren 

2it00 
TESl2iN 
AYf 'ESiTLEl2iMiZ 

KOSTÜMLÜKLER 
13 Liradan iltlbaren 

YERLi 
MALL~ PAZA12LAQI 

~şa~ Nafıa Vekaletinden : 
189 &ıdaki t el 
--,. <ıd~t İ ~: v de parti mikdarları y.a71lı olan cem'an 172949 ~ noı:mal ve 
ti ı.ı saat l()~•hz makaslık kayın travers altı parti ve l6flJciDCitefrin/937 :salı gii-
)le eksnt dan fübaren ayn ayn cltstltmesi yapılacak surette 'kapalı 'Zarf usu-
~l rneye konmuştur. \ 
b trne A ~er l>a . nkarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
~ rn:Z: aid eksiitme şartna~i ve tcfenüatı cetvelde hizalarında yazılı 
"ls~lile . ılinde Ankarada Vek5.let Ma!zeme :Müdürlüğünden alınahilir. 
Lelcıe hi rın her parti için ayrı ayrı 1.m2im edecekleri teklif mektuplarını cet-
~tt ~alar:ına · ·· v kA ,. en aı a gösterilen muvakkat te ·nat ve talimatnamesıne gore e a-
~~ sa~~r;;ış :malzeme .müteahhitliği \'e,S::sı ile birlikte ~6/~citş"in/.937. salı 
.. ""<Q(llr. •30 a kadar Ankarada Vekil 'et Malzeme Müdürlugu.De ver.melen ıl-

c40f8. . 
c'735h 

~ Muhamooe.ıı Mu:villat ~ 
~\tt; Bedelı Teminat Bedeli Kesileceği DevJet 

Norıııaı L~~ 
____,--

' Lira Kr. Lira J(r. 

.ı\c1et 1ııgilit Ormanı 
Mıılı:ııa· 

l ~·lı:ııdet 
45136 -= ~ Kocaeli Vilayeti Geyve ka· 
~ l89 104663 30 648."3 17 5 23 

zasmdaki Karagöl ormanı. 

• 16366 - 88 Kocaeli Vilayeti Geyve ka· 
37641 80 2823 j4 1 zasındaki Giimüşdere Han· 

yeri ormanı. - Kocaeli Vilayeti Hendeıı: - 3f695 l 73 50 260!! 16 
l{nzasındaki Aksu göksü 

ormanı. 

- 70920 3 55 Kocaeli Vilayeti Hendek 
50 4796 03 nzasındaki Çamdağı At-

~ başı onnaw. 

2to03 Vilayeti karasu - 55206 90 -4010 35 2 76 Kocaeli 
kazasındaki NOllahasan 

Pınan Ormanı. 

- i5505 "° 8025 26 4 78 ·Kocaeli Vilayeü Hende~ 
kazasındaki Keremali Har-

h.. ~ rakli üstü OrJ12Ull. 

~t~~ ~-----~-==:...::...---
~ ~ ~SUsi orman sahiblerı dE> girebilirler~ 

8~ıtt l t - u •arı ·ı Hllat ı 
ıtı~ rrırı ( ı < r~ ve L min.ar1 sıetma mu111 ıu , ... : • . . 
~~;~ llliinas 7 rihine kadar ;:,ıncecıaeıı 
~tla. tece saa cbetile 11e 8 Birincı kanun i93 ta 10 da• kalkan ka

tın seYr·· t o.30,, ve Yeşıiköyden cHer gece saat %Z, 
~"- Usefer edeceği ılcln oluı~ıır. . c76 IO» 

'-\1 ~~ b ,,,,,_,,, 2.Xl 37 paıartesi gü-
~tt ~t ıs d edeli 7000 lira olan 20 000 küo Kloru tuty~ 2 

· !uıdan kapalı 
ı-. ll~lil ile liaydarpaşada gar binası dahilindeki komJSYon tar.a 
Qlı· est 

t:~i 1~ gitın a ~n alınacaktır. . nunun tayin et-
'bıcı "~ile v ek 1miyenlerin 525 liralık muvakkat temınat ~e ~5 N lu nüsha-

tc:"i a itıtİJaree~e~n:U Gazetenin 7.5.36 gün 3297 veya ı. 7.37 ~ı: 3ve te~ineri muh
~~is~~t1nı llli§_ olan talimatname öairesinde aJıııml§ vesı binası dahilindE:ki 
il ~oıı t . .8Yn1 gün saat 14 de kadar Haydarpaşada pr 
~ ~ eıslığin •id e vermeleri lazımdır. .__w.dlr (ft04) 

tarın z o)a'rak dalJtımı-- · 

jr----~--------------------------·----------------------
Son sistem 100 mumluk 

RADiUM 
FENER LAMBALARIMIZ 

celmiştir. 
Perakende Fiatı : 800 kuruttur. 
T(ıptan alıcılaıa aynca maktu bir fiat 

tayin olunmuştur. 

R AD i UM T' Ti~~~thanesi ij 
. Galata, Ol{çu Musa No. 104-106 Posta kutusu 1313. 

Telgraf: Radium - lstanbuJ, Te:efon: 42878 

B 1 R ~ A S H 1 H: Si 
Geçenlerde verdlAlmlz lllnlarda perakende flyatt L &EHVEN 750 kurut razılmıttar. Tashih olu•ur. 

ASRI KADIN 

GÜZELLiGI 

VENÜS Ruju 

VENÜS KREni 
•• 

VEftU5 PDDIWI 

Asri kadın güzelliğinin tılsımı 
oldu, bütün şık ve kibar famil· 
yalar ve cild meraklılan .şimdi 
v E N Ü S güzellik müstah.r.a
ra tını kullanıyorlar. Umumi de
posu: Nureddin Evliyazade ec
zayi kimyeviye, . alat ve ıtriyat 

deposu, Istanbul 

oJŞ T AB1Bl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddelinda: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
nesinde bergtln sut on dörtten 
<19 ) a ksdar .kabul etmektedir. 

--·---···--···· .... ·······-····--········· 11 -

Son Posta 
Yevml. Siyasi, :Havadis _ve Balk ~teat 

Yereba tan, Çatalçepne souk. 25. 
ISl'ANBUL 

Gazetemizde çıkan yaz.ı ve 

1 esimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. -

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TDR:ıdn uoo 750 400 150 

"'340 l.220 710 270 
YVN ANİSl' .Alil 
ECNEBİ 

2700 1400 800 .300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

_. .,.. 

Gelen evralı ıeri ueribttn. 
llOl•Jaıı rnM',,Ji~t alınmtn. 
~ 19n aıeJdUplara 10 kurU§luk 

Pul :iliveSi lizımdır. 

PofiG btulU : 741 İstanbul ı 
Telgraf: Son Posta 
f'ele/Otı : •03 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, 
asabi zayıflık, uykusuzluk, baş 
ve y~rım baş ağrı~ı, başdönmesi, 
baygınlık, çarpıntı, ve sinirden 
ileri gelen bütün rahatsızlıkları 
giderir. 

1 lstanbul Eelediyesi ilanları 1 _______ _. 
Keşif bedeli 5472 lira 73 kuruş olan Çubuklu gaz depolarında memur odasile 

anbannın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le
\Yazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 410 
lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktublle beraber ll/11/937 Perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (B.) (7309) 

,,,,,,,.,,,, 
ı - lst:ınbul Ziraat Bankasında aylık almakta olan İstanbul Belediye ve Hu

susi İdaresinden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 937 yılı ikinci 
altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre silintisiz ya-

zılacak ve fotograflı olacaktır. 
a - Maaş sahibleri yoklama ilmühabcrlerini oturmakta oldukları nahiye mü

dürlüklerine tasdik etünfikten sonra resmi scned, oylık cüzdanı ve nüfus tezke
resiyle birlikte ikinciteşrin 93'7 sonuna kadar aid oldukları belediye şubelerine 
müracaatla yoklamalannı yaptırmaları ilan olunur. cB.> c7542, 

Geyve icra Memurluğundan : 
fdarei Hususiyeye malihnülmikdar pa raya borçlu Geyvenin Orhaniye mahal

lesinden Mehmed oJlu Eşrefin işbu bor cundan dolayı ipotekli: tapu kaydına 
göre Geyvenin Çeltikler mevkiinde pr kan beylik hendeği ve Hacı Hasan tar
lası, garban Veli pehlivan veresesi tarlası, şimalen yol ve cenuben beylik hen
deği ile mahdud dokuz dönüm ve halen ayni mevkide şarkan beylik hendeği ve 
Hacı Hasan tarlas~ prbin Veli pelılivan veresesi tarlası, şimalen yol ve cenuben -
Veli pehlivan vereseleri tarlası i1e mahdud ve beher metre murabbaı ı kuru§ 
64 santim kıymeti mukaddereli 8271 metre murabbaı tarlanın peşin para ile sa
tılmasına 'ft paraya çevrilmesine ve ilk artırmanın J5/12/937 Çarşamba günü 
saat 14 de bqlıyaralt 16 da yapılmasına ve bu artırmada muhammen kıymetin 
% 75 ni bulmadığı takdirde en çok artı ranlann taahhüdleri baki kalmak şarti-

le ildnd artırmanm JtJ/U/931 Perşembe günü saat 14 de başlıyarak 16 da icra· 
sına ve artırma pı1namesi de herkes tarafından görülebilmek üzere 4/12/m 
Cumartesi günü icra divanhanesine talikine karar verilmiştir. İkinci artırmada 

da yine muhammen kıymetin " 75 ni bulmadığı surette 2280 sayılı kanunun 
tatbikile borç hef aene tecil edilecektir. Bu itibarla diğer alacaklılar ve ilgilile
rin işbu satılığa çıkanlan tarla üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan idd.Wannı evrakı müabitelerile nihayet 20 gün jçinde icra dairesine bil· 
dirmeleri ii:cmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça para• 
nın tak.sinunden hariç bırakılacaklardır. % 2/5 delliıliyc resmi müşteriye aiddir. 
Aran vergısi, tenviriye ve tanzifiyesi ve varsa vakıf parası bedeli müuıyededen 
tenzil edilecektir. İsteklilerin pey akçeleri veya milli bir bankanın teminat me1'
tubunu hamilen muayyen gün ve saatte 937 /421 numaralı dosya ifadesile icraya 
müracaatları ilan olunur. c7606t 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

l - Muhammen bedeli 6020 lira tutan Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsüne alı
nacak aletler 22/11/1937 Pazartesi günü saat 15 de Univerırite Rektörlüğünde 
ihale edilmek üzere açık eksiltmeye lronulmu3tur. 

2 - isteklilerin M90 sayıh kanunda yazılı belgeler ile beraber % 71' muvaK• 
kat teminat vermelai !inmdır. Liste ve şartname hergün RektOrlükte görüle
bilir. ,7475. 
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ALQ ••• ~" ~Q\/ÜıiM ... 
f'E"" ıauıc' O~ü~6M 
. .. "ı;.1 .. T"&\\ t\AHYAtl.• 
LI Ç,.VM'~ 

SON POSTA 

YA~A "'RMİ"c.iıiM / 
T"'Bİ\ K,."4..,.1\ 5AVE~İNt>E 
HS:M 1Yl\.f.~'T

0

IM, Mi M t>i 
... İİ 1( E t'1 M lö. \. C!l.L t" O İ l"I .... 

8UNV 
UNUTMAYIN: 

solıt1GA KA!?Ş/ 
TABİİ KANYAK 

Günde bir MAFSAL AGRILA~I 
defa 

' DISL!Rt: .. fBEDi' HAYAT 
' VERiR 

\\ 

7,so TUP ruı 

BUYUK /2, s~ 
) ,, 
EJORT - lt)SL} 2(J 

HA5AN DEPOSU 
. Ar 

diş macunu 
ile dişlerinizi 

temizlerseniz, öm
rünüz müddetince 
dişleriniz sağlam 

ve inci gibi parlak 
ve beyaz kalır. 

Dişleriniz 
•• •• çurumez, 

Dişelleriniz 

kanamaz 

Çok müthiş anlar geçir~,'~ 
Fakat bir tek kaşe G R 1 P " 
almakla, bütün şiddetine raf 
men Romatizma agrısmı ça~ 

bucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertiple yaP~ 
GRİPİN kaşeleri en muannid ,g 
rıları kısa zamanda geçirir. 

1. 

GRİP. 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrı!' 

rıruzı, acılannızı defeder. 

-----·~~~~~~-__,/ 

TIFOBiL 
Dr. IHSAN SAMI tıı· 

Tifo ve paratlfo hastalıklann8 tifO 
tulmamak için ağızdan alınan eı
haplandır. Hiç rahatsızlık verlll 

Herkes alabilir. Kutusu 60 J{t· 

~~~~-~~~~--____./ 
,. Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUtatıassısL KOprQb!l1' 
,,,. Eruinonn ban, Tel: 2191:>~ 

ı ' ' . . .. .i .. 

Sabah, öğle ve akşam ~y~u~~!:~0!,a~ 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 bitA1er~eg~•om~? 
defa dişi eri niçin temizlemek lazımdır ~-bunla-nn-ıifa-sıdı._, 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo -
enza, ve hatta zatürreeye yol açtık
Jan, iltihap yapan diş etlerile kök -
lerinde mide humması, apandisit 

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap -
tlğı fennen anlaşılmıştır. Temiz a • 
ğız, ve sağlam dişler umumi vücud 
sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi hergün kabil 
olduğu kadar fazla -laakal 3 defa
(Radyolin) diş macunile fırçalıya:rak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 

·etmelisiniz. Bu suretle mikroblnn 
imha ederek dişlerinizi korumuş o -

1ursunuz. 

~· • · . ..,,.t,..: ... 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy Topçular cad, 37 

IJan Tarif em iz 
Birinci aalıile 4()0 kuruı 
ikinci Mıhile 250 » 
Üçüncü .alıile 200 » 
Dördüncü aahil• 100 >) 

iç tahilela 60 >) 

Son •ahil• 40 » 
Muayyf!n bir müddet zarfında fazla· 

En muannit öksürüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün kat'i illcı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan .. 
lara vikaye edici teairi 

ıayanı dikkattir. 

8UtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczaneai 

Beyoğlu, 1.tanbul 

~ ........................................ ,,,. ca mikdaı da ilan yaptıracaklqr ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede-

ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa ~ A D E Mİ İ K T İ D A R 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiı 

ed~:ş;:ıa'nın ucari nanıarına aıd 
1 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞl 
işler iç•o şu adrese müracaat edil- H O R M O B ı• N ud 
melidir: t7I""" 

bincililı: KolJektll ŞlrkeU, 1 Tabletleri. Her ecı:anede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 Horı:ıı0 

.Kahramanzade Han Galata İstanbul 

Ankara caddesi ·----------------------~ 
L _.J ~ 

Son Posta Matbaası p R OF 1 L AA K S 1 N 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

sAHiPLERl! ~-~:O:::~;~KLIGlL ~-~ Belsof!ukluğu ve Frengiden korur. 


