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SovYetıere göre 3 taraflı paktın hedefi 
!talya Afrika . BES AYLIK VARiDAT-kıt' asını tekrar 

tevzi etmek istiyormuş Geçen seneye nisbetle 
---~~--~--~ oo~m~oo"6~ 

Bir Belçika gazetesi Litvinofun lngiliz lira bir fazlalık var 
ve Fransız Hariciye Nazırlarını Anluaall(Hrım•> _:_ ıpn.1. 

M 
• • • • f bulunduğumuz mali yılın illı ki 

Oskovaya davet ettıgv ını 1 şa edı·yor a_ylık tahsilatın~ mali~e.119,396,641 
lıra olarak tesbıt etmıflır. 

... -·------ Bu rakam dlfında kalan ilci mil· 

Y 8 n 1 hat 1 a r 1 n y?n liraya ~akın tebe~rüat ta vardır 
lı.ı amam butçede vmıdat meyanıaa 
idhal edilmemif olduğurulan tahsi· 

a ç ı I m a tören 1er1 lôt B~e::;-:;,;ı,. ~:-,::,~:~;;,elti 
mikdarın sekiz buçuk milyonu ba· 
lıadan tahailattır. 

Bugün Ankaradan hususi 
bir tren kalkıyor 

Geçen mali yılın ilk bef ayına niı
betle bu yılın ille beı ayı ll ,526,(>44 
lira bir lazlalılı ilade etmektedir. Maliye ı'ekili Fuad Aorcııa 

Romada JapO'll - Alman - ltalytm paktı imzalanırken 
b Brüksel 11 (Hususi) - Avrupa ınat - komiseri Lltviııofun :Moskovaya dönme
Uatı elan, Almanya - Japonya - İtalya si, muhtelif faraziyelere yol aÇDU§tır. 

lzmirde bütün memleketi alakadar 
eden bir münakaşa 

:~sında aktedilen antikomünist paktına İndepandance Belge gazetesi bu mü • 
ır tefsir ve tahminlerle doludur. nasebetle dikkate değer jU ifşaatı sil -
B ha sa, paktın halyll" ti~ ~ tunlanna ıeçf:1'11ı!'ftfr 

lalanrnasını müteakib Sovyet hariciye (Devamı 3 üncü sayfada) 
-===--=======================-=-=---------======------------

Amerikada ilk faşist 

Belediyeler ibtikirla 
mücadele edemez mi? 

devlet teessüs etti 
İzmir 11 (Hususi) - Avrupa tedkikle-

Ymi 1ıcıtlar üzerinde ilk f rinden dönen belediye ve fuar komitesi 
ıe er reisi doktor Behçet Uz, şehir meclisinde 

An.kara 11 (Hususi) - Sivas • Erzu- münakaşalı bir celseye riyaset etmiştir. 

b • • • .. • • e· 1 "k A "k ruın - K~as hattının Sivas - Divrik kıs- Şehir meclisi azasından Hüsnü Tonak, 
orezılyada faşızmın teeSSUS etmeSlDI ır eşı men 8 mı ile Çetuıkaya - Malatya iltisak hat - hökümetimizin aldığı müsbet tedbirlere 

matbuatı endişe ile karşıladı tmm işletmeğe açtlma ve Diyarıbekir, rağmen !zmirde havayici zaruriye fiat -
l.on • . tif devlet haline gelecektir. Şimdilik Irak, !ran ballarının temel atma tören- !arının mahalli sebebierle arttınldığın -

Cuınh dra .. 11 (Hus~s~~ ---: Br~~ıl~ıh ici bütün borçların tediyesi tatil e- lerınde bulunacak davetlileri götürecek dan şikayet etmiş ve belediye reisinden 
ilin urreı;ıı Vargas bılfııl diktatorl ~r . ir hu.ousl tren yann on altıda hareket ede _ tedbir aJınınasını ;stemiştir. Bu mllnue. 

etmıştır. dilmişt · cektir · · b 1 d" l · iht· • B . · . (De"""" 6 ıncı saııfada) · . . betle belediye reısı e e ıye erın ı -
.._ rezılya bundan sonra bır korpora- DavetWer arasında Sıvas, Malatyo ve kirla mücadele edemiyeceğini şu suretle 

• .• rla • Diyarıbekir meb'usları da bulunmakta - izAh etmiştir-
Şehir meclisinde bır ropo J dır. ·- Arkad~ıJar. biz elimizdeki mevzu-

iki ( e ) kelimesi iki lngiltere ile :· gı~D=~~·::: .!=r:r• gör- lzmir belediye reisi Dr. B~ Uz 
Ş Y d•Jd• Franko arasında r · EFR · saat münakaşa e 1 ı Yeni münasebat YENi T IKAMIZ 

2" ve dükkanlann önünü teıniz tut!D~k mecburiyetini Dün Londrada resmi 
yükleyen hüküm" Tanzifat v~rpsı v~ren halka bir tebliğ neşredildi 

laıızifat ameleliği yaptınlamaz " ıtirazlarıJe kaqılandı Londra 11 (A.A.) - Hariciye nezare. 
tinden aşağıdaki resmi tebliğ neşrolun-

muıtur: (Devamı 6 ınct sayfada) 

Filistinde tekrar 
Bombalar 
Patlıyor 
Londra 11 (Hususi) - Kudüste bn -

giin tekrar bombalar patlamış ve dük -
kinlar kapanmııtır. 

Şehrin merkezinde, otobüs durak ye
rinde atılan bir bomba neticesinde bir 
Arab ölmÜ§ ve altı Arab da yaralanmış-

(DetJamı 6 ıncı sayfada) 

Bizansı~ defineleri 

İstan~ fe~~~ke~ son Bizans bükümdan olan Kostantin'in km lren 
namına gomdürdugu milyarlık defmeler etrafında ·· ı yuz erce sene eonra 

ı V k•JJ • dönen entrikalar 
cra e 1 erı Baştanbaıa heyecan, baştanbaşa hareket dolu 

Hey' eti toplandı çok güzel bir macera romanı 

Şehir mecliıinde bir toplantı t "'- "d S be ntad mazbatalar encümen - Ankara ıf (Husust) - cra Vekilleri p k k d b 1 
«.l\l • • • diren şahı 1 onra mı... 1 

• e y a 1 n a a ş 1 y o r u z Old n, ıehlr mecıısımız. na 
1 

h .,<ııuııdu. Ve sıra, yeni zabıta! heyetı bu akşam saat on altıda CeW Ba-~uınuz gürültülü lçtımalarından bl - ere .,, .fiıllııı İjıame!liniıı müzakerelln• yıırın bqkaıılığınd• toplandı. !clima seç . 1 ~~.~~~~~~~~ .,~~~~~ ~~~~~ ________________________ J 

~ru mutazammın cevabi tel okundu. • r~'fif .: . 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 



2 Sayfa 

Her gün 
Sınıfsız bir ~miyet olan 
Türkiye sınıfsız . 
Kalmakta devam edecektir 

Yazan: Muhittin Birgen 

O n dokuzuncu asrın yaratbğı ve 
yirminci asnn da pratik şekilcie 

bir bayat mevzuu haline getirdiği bir fi
kir vardır ki, ondan evvelki asırlarda hiç 
olmazsa fi.kir ve nazariye halinde mev
cud değildL cSınıf mücadelesi> diye ifa
de edilen bu fikir, ancak on dokuzuncu 
asırda ve evveli nazariye olarak çıktı. Bu 
fikir üzerine yirminci asır koskoca hır 
ihtilal kurdu. Öyle bir ihtilal ki, sebeb 
olduğu içtimai ihtilaçlar, hfılfı devam e
diyor. Türk inkılabı bu nazariyeyi red
detmiştir; hakikatte onun böyle ~pması 
da lazımdı. Çünkü, nazariyeler ve fikir
ler, Atatürkün dediği gibi, gökte halkedi
lip yere gönderilmiş şeylerden değildir. 
Bunlar, bizim hayatımızdan çıkarlar. 

Türk inkılabı tahakkuk ettiği zaman, bi
zim içtimai hayatımızda bu nevi müca -
deleler . doğuracak sınıf f arklan yoktu, 
binaenaleyh, Türk inkılabının bu naza
riyeyi reddetmesi gayet tabii idi 

* Fuat, mademki tarihin bir devrinde 
ve insan cemiyetlerinin bazıları içinde 
bir takım sınıf mücadeleleri olmuştur ve 
hala da olmaktadır, §u halde, sınıf mü -
cadelesi denilen şey mutlak ve gökten 
inmiş bir nazariye olarak reddetmek fik
ri ne kadar doğru ve reel bir görüşe is
tinad ediyorsa, sınıf mücadelesini top
tan inkar ve reddetmek te o kadar yan
lış olur. Bunlardan ne biri, ne de diğeri 
için mutlak olarak vardır veya yoktur 
demek hatalıdır. Sınıf mücadelesi var ol
duğu kadar da yoktur; nitekim yok ol
duğu kadar da vardır. Hangi cemiyet için
de varsa, orada vardır ve hangisinde 
yoksa orada yoktur. MeselA Rusyadn, 
Almanyada ve daha bir takım memle -
ketlerde, derece derece şiddetle, vardı ve 
vardır. En çok şiddetle var olduğu yer -
dedir ki kavga şiddetli olmuş ve uzun . 
El.irmüştür. 

Şu halde, her hangi bir cemiyet, her 
hangi bir tarih içinde sınıf mücadelesi 
yoktur, diyP.rek ellerini kavuşturup otu
ramaz. Hakikatte sınıf mücadelesinin 
her hangi bir cemiyet içinde doğmasına 
mani olmak lazımdır. 

* Eğer bu müli.haz.ılar doğru ise, eğer 
bugün müsbet bir ilim mevzuu olan sos
yoloji üzerindeki tedkiklerle bu netice-
ye varmakta haklı isek, o zaman Türki
yenin ve Türk inkılabının içtimai sihha
tini, her türlü mikroplardan korumak 
mecburiyetinde bulunduğumuzu da ka -
bul etmek lizımdır. İş kanununu ncşret
rn~kle, bu meseleye ehemmiyet veren 
curnhuriyet için yapılacak daha pek çok 
§ey vardır. Bunlann en başında, benıın 
arada bir üzerinde durduğum küçük hal
kın ve kütlenin hayat şartlarını ıslah et
mek. yani küçük maişetli kütlenin ha
yat seviyesini yükseltmek meselesi ge -
lir. Mesela, çok çocuklu aileyi korumak, 
küçük ma;şetli insanların verdikleri ver
gilerle geniş maişetli insanların verdik -
leri arasında, evvelkiler lehine bir fark 
koyup bu farkı gittikçe genişletmek gi
bi bir takım tedbirlerle halledilebilecek 
olan bu meseleleri eski zamanlarda ih -
mal etmek, belki de caiz olabilirdi; faknt, 
zamanımızda bunlar ihmal edilir şeyler
den değildir. 

Türk inkılabı Türk cemiyetini sınırsız 
olarak buldu. Yahud, Türk cemiyeti içın
dcki tabakalar arasındaki maişet farkları, 
faraıa bundan yirmi sene evvel için, 
cTürkiyede mücadele halinde sımflar 
VRrdır> diye içtimai bir dava kurula -
b;Jmesini r.lÜmkün kılacak bir ehemmi -
yeti haiz değildi. Fakat, bir zamandan -
beri, Türkiyede inkişaf halinde bulunan 
iktisadi hayat, acaba cemiyetin, birbirin
r"n farklı maişet şartlan gösteren züm
releri, vazifeleri arasında ne gibi tesirler 
yaptı veya yapıyor? diye arada bir dü~ 
şünmek mecburiyetindeyiz. 

SON POS.TA 

Resimli Makale: X Tarihin kaydettiği en büyük inkıliib X 

Eski tarih son asırları do}duran millet ihtilallerini kayde
derken İngilterenin 1642 inkılabını hem mukaddeme olduğu 
için, hem de İngilterede parlamento usulünü kat'i şekilde 
tesise sebeb olduğu için en başta anlatır, milletlere hürriyet 
yolunu açtığı için de Fransanın 1789 ihtilalini en mühim 

olarak görür, fakat yeni tarihin üzerinde en fazla olarak 
duracağı inkılib Türk :inkıla.bı olacaktır. 

Atatürkün Samsuna ayak bastığı gün başlıyan Türk in
kılabı aadece bir idare şeklinin değiştirilmesinden ibaret 
kalmadı. Mahvolan bir milleti kurlardı, mağlObiyetten mu
zafferiyete ulaştırdı, esaretten hürriyete çıkardı. Sonra ona 
benliğini anlatti, ve inanılmıyacak kadar kısa bir zaman 
içinde Türke en müterakki milletlerin ayarına çıkabilme
n in yolunu açtı, şimdi vazifemiz bu yolun üzerinde dur -
madan yürümektir. 

( sez 
Moda olan geni tlb 
Spor taggarelerl 

ARASBNDA 

\• HERGüN BiR FIKRf*l 
Ayakkabının teki 

Alt katta oturan evine erkence ge
lir, erkence uyurmU§. V8t katta otu
ran geç gelirmiş. Ayakkablarını çtka
nr, hızla yere atarmış. Alt kattaki bir 
gün üst kattakine; ayakkabısını yere 
11aıuıı bırakmcwnı rica etmif, öteki: 

- Hayhay, demif, bu geceden iti
baren dikkat ederim. 

Yeni bir nevi 
/pek çorablar 

) 

İkinciteşrin 12 

r- ~ 

Sözün Kısası 
Dedikoduya 
Dair 

E.T:.lu ---

M uhterem Selim Sırrı ağabey ve 

üstadımız, beden terbiycsile 
senelerdenberi tenmiye ettiği bazula
rının kuvvetini bir iki yıldır, yurdun 
her bucağında çıkan her gazeteye çala 
kalem yazı yetiştirmekte deniyor. 

Üstadın, akla gelebilecek her türlü 
mevzua temas eden bu güzel yazıları· 
nın maalesef hepsini takib etmek imka
nını bulamıyorum. Bunun için Türki
ye Cumhuriyeti hududları içerisinde 
kaç gazete ve mecmua çıkıyorsa hepsi
ne abone olmak lazımdır ki, buna be
nim gücüm yetmez. 

Geçen gün, tesadüfen, kendisinin 
«dedikodu» ya dair bir makalesi gözü· 
me ilişti. Üstad soruyor: 

- Dedikodu tatlı mıdır? 
Ve yarım sayfanın iki sütununu iş

gal eden bir mütaleadan sonra, şu ne
ticeye vanyor: 
-Tatlıdır! 

Bu netice ve bu kanaatte, Bay Selim 
S&rrı yalnız değildir. Dedikodunun tat
lılığı hakkında cicmaı ümmeb vardır 
denebilir. 

En ciddi bir adamı ele alsak ve ya
nında dedikodu yapmağa koyulsak, 
derhal kulak kabarttığını, alakadar ol· 
duğunu görürüz. 

Bu nedendir?. İzah edemeyiz. Beşeri 
zaafların bazılan vardır ki bunların se
beblerini ne tıb, ne ruhiyat, ne de fi
lozofi alimleri bir türlü bulup da mey
dana çıkaramamışlardır. Dedikodu da 
bu cümledendir. 

Hayatında temiz bir insan oimakla 
tanınmış şair Celfil Sahir merhum. be
şeri zevkler içerisinde dedikodu kadar 
tatlı bir şey tasavvur edemediğini söy· 
lerdi. 
Maksadmın kısmen Iatife olduğuna 

kaniinı. Zira Sahirin bizzat dedik,ldU 
Olduğu yerden :ta1kan ıpor tayyare

leri son zamanlarda Avrupada çok moda 
olmuştur. Yukarıdaki resimde, mef}ıur 

Alman kadın tayyarecilerinden Anna 
Rcitsch'i böyle bir tayyare ile bir Al
man tayyare meydanında uçuş talimleri 
yaparken görüyorsunuz. 

Gece olm.uı, alt kattaki tatlı uyku
ıuıada iken çat diye ayakkabımn yen 
dilltüğünü duymU§. Sinirlenmif, ken
di kendine: 

- Bari, clemif, öteki tekini de atsın 
da 6yle uyuyayım. 

yapmağa karakteri müsaid değildi. O 
Amerikada ipek çorab fabrf.btörleri, bu sözü, içinde yaşadığı muhiti çok i,Yi 

Dünyada sigara içenler 
çogalıyor 

Beynelmilel istatistiklere göre umumi 
harbden sonra bütün dünyada tütün 1s
tihlfıkatı fazlalaşmıştır. Bilhassa sigara 
içenlerin sayısı çoğalmıştır. Püro içenler 
azalmıştır. İngilterede de sigara içenlerin 
sayısı son haddini bulmuştur. Bunun da 
sebebi umumi harbden sonra itiyadların 
değişmesi ve kadınlann da sigaraya ipti
ıa derecesinde alışmış olmalarıdır. 

olan Celal Bayar hükfunetine, günlük ha
yatın hareketlerini kaydeden bir gaze -
teci sı!atilc, küçük bir muhtıra vermek
tir. Etraftan her gün aldığım mektublar, 
küçük maişetli insanların çektikleri sı
kıntılardan bahsediyor. Bunları himaye 
etmek lazımdır. Bunları ne kadar çok hi
maye edebilirsek cTürkiyede sınıf rnü
car!elesi yoktur!> iddiasını o kadar göğ
sii.nüzü gererek ileri sürebiliriz. Tür.ki -
yenin içtimai sıhhatini korumak için, en 
güzel ilaç, en tesirli tedbir budur. Her 
şeyi bilerek yapan cumhuriyet ve her a -
dımını tartarak atan Celil Bayar, elbet 
bu hakikati gözden kaçımuyacak ve Tür
kiye, sınıfsız bir memleket olarak kala
caktır. 

Her vakit tekrar edelim ve hiç bir za
man unutınıyalım: Yaratmadığımız za -
man sınıf yoktur, yarattığımız zaman da, 
m#lalesef, mücadeleye hazır sınıflar pey
da olur. Tarihte ve cemiyette mutlak o -
larak hiç bir şey görillemez. Her şey, h't
yatın ve maişetin şartlarına bağlıdır. 

Muhittin Birgen 

Sabaha. kadar beklemif, fakat aycık
k4bın.m öteki teki 11ere d~. Er
teli .sabah erkenden üıı kata çıkm&f. 
v .ı kattaki: 
- Affedersiniz, demfl, dün gece a

yakkabının birini çıkanp yere atmış
tıın. O zaman dzin tembihiniz aklıma 
ge'ldi:. Öteki teki çıkanp 1/400IÇ4 yere 
koydum. 

*-------------· 
Amerikada geni 
Burun modaları 

Amerikadaki blrçoli kadınlar, ,.güzellik 
enstitülerine başvurarak burunlarını de
ği§tirip beğendikleri artistlerin buruu
lanna benzetmelerini f.5temektedir. 

En çok beğenilen ve moda olan burun
lar Greta Garbo, Norma Scherar ve Si
mone Simon'un burunları imiş. 
Yukarıda, burunlarile meşhur olan bu 

artistleri görüyorsunuz. 

Kendi kendini tekaüd 
eden general 

Fransız generallerinden, eski hava na
zın ve son zamanlara kadar da, hava kuv
vıotleri umumi müfettişliğini yapan Ge
neral Denain, iki sene evvel kendisinin 
koymuş olduğu bir kanunla, azami yaşı
nı doldurduğundan vazifesinden ayrıl
mıştır. 

çorabların akmasına meydan vermemek bellemiş bir psikolog sıfatile söyfüyor
için, gördüJünüz tekilde dizi açık çorab- du. 
lar yapmıya başlamışlardır. La.kin bu iddia yanlış değildir. Dedi 

Londrada gözlük 
kullananlar klübü 

Londrada gözlilk kullananlar klübü 
tesiı. edilmiştir. Bu klübe gözlük taşıyan
ların kaffesi aza olabilmektedirler. Aza. 
!arın hepsinin verecekleri muayyen az bir 
tahsisatla senede iki defa gözlerinin mec
canen muayenesi ve bir defa da mecca
nen tedavisı hakkını haiz bulunuyorlar. 
Klüb Londranm en mahir göz doktorla
rının yardımını temin ettiği gibi amla ·ı
nın satın alacağı en karışık gözlüklerin 
meccanen verilmesini de temin etmiştir. 

Klübün ilk toplantısında reisleri tara
fından verilen izahatta gözlük kullanan
hr klübünün mesaisi azalarına yukarıda 
bahsettiğimiz kolaylıklardan maada göz
lük taşıyanların daha birçok metalibini 
de temin edeceğini söylemi§tir. Bu meta
lib umumi tiyatrolara, salonların tenvi
rine, duvarlarına renklerine ve daha sair 
bu gibi şeylere taalltik etmektedir. 

Titanigin meşhur adamı öldü 
Londrada White Ştar Sine'nin direktö

l'Ü Josef İsınay 7f yaşında olduğu halde 
ölmüştür. 

İsmayın ölümü münasebetile İngiliz 
gazeteleri birçok makaleler ne§l'ederek 
direktörün hayatını anlatmakta ve 1912 
de batan Titanikte yaptığı fedakirlığı 

zikretmektedirler. 
Bu yazılara göre 1912 de büyük bir ays

berge çarparak batan İngiliz gemisi Ti
tanik ile Nevyorka giden İsmay, facia 
vuku bulunca derhal bir sandala atlamış 
ve birçok çocukla kadının hayatını kur
tarmıştır. 

kodu, hubutu Ademden bugüne kadar, 
zengin, fakir, kadın, erkek, her sınıf 
halkın en harcıa.Iem, en masraCsıl, en 
zevkli eğlencesini teşkil eylemiştir. 

Ve ciğerimize o kadar işlemiştir ki, 
yapmamağa azmettiğimiz halde, bila 
ihtiyar onun yoluna saptığımız ekseri
yetle vakidir. 

Çünkü, doğrusunu söylemek 15zım 
gelirse, üstad Selim Sırrının da dediği 
gibi: 

- Tatlıdır, kafir! 

Tatlıdır amma .. tatlı şeylerin ekseri
si gibi ahlfıka mugayir ve sosyeteye za

rarlı olmasa! 

.F.~. -
-----......------·------

TAKViM 
İKİNCİ TEŞRİN 
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Küçük halkı korumak için cumhuriyd f" 
şimdiye kadar pek mühim tedbirler al -
rnamış değildir; fakat, alınan bu tedbir- İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
ler, bahsettiğimiz iktısadi inkişafın yap-
tığı ayırıcı tesirleri ne dereceye kadar 
karşılıyabil niştir? Bu sual, daima zihni
miz.in bir köşesinde durmalıdır. 

* Bu satırları yazmaktan maksadım, 

memleketi ucuzluğa götürmek ve kUçük 
ll'aişetleri hin"aye etmek vaadlannda bu
lurıan ve vaad1arını tutacağı da şüphesiz 

Balıkesirde oturan bir arkadaşımız anlattı: 
cMakineci Cemaleedin isminde bir zatın bir laz çocuğu 

olmuştu. Yavruya cNE•riman> adını koydu ve doğumu ha
ber vermek üzere nüfus dairesine gitti. Orada bu ismi işi
tince türkçe olmadığını düşündüler, muamelenin yapılması 
için deji§tirilmesi lazım geldiJini söylediler .• Bizim bildi-

ğimize göre soy adı karıunu elzem görülen takyidatı sadece 

soy adlan için yapmış, küçük adların intihabı şeklini tama
men serbest bırakmıştır, binaenaleyh biz bu hikayeyi din-

ledikten .sonra bazı yerlerde kanun metninin hatırda iyi 

kalmamıı olduğuna inandık, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R lNANMAI 
Uyanalı bulanmalı, aylıuda 

balanmalttan her ~an 
ha71Tlulu 



Fransa Hariciye 
Nazırının 

E Ş h d k Ankara seyahati 
an g a Y a son mu av eme t Allna 11 (Hus";'1> .. --:. Fra~ ~aı:iciye • B nazarı Delbosun onumuzdeki ikincı kA- erlin - Tokyo -

h..erkezı• Japonların eJı•ne geçtı• :;:C~e
1

~~: :a~~r;a;:te~::: :~:~ Ro~a paktı Cll leri haberler burada teyid edilmektedir. Han: Selim BaKJp f!rn99 

B irkaç zaman evvel Almanya 

J • • t • d b •• •• ile Japonya arasında akdolu.-
apon cehirlerini bombardıman ıçın yola çıkan 3 Çin z m 1 r e ut un nan Antikomünist anlaşmaya, birkaç 

Y 1 k • ) A k d hafta evvel İtalya da iltihak etti. Ko -tayyaresini Japonlar düşürdüler mem e etı a a a ar münizm ile mücadele için yapıldığı id-

d b• •• k dia olunan bu anlaşma, dünyanın her-
l.ondra 11 (Husus!) _ Şanghayın en/ulef olduju ve bomba parçalarının ~~· ıUÇ~. ~ita doğru gitmif oldukları öğ- e en Jr muna aşa hangi bir noktasında iki milyon küslll' 

.... lllulravemet merkezi olan Nantao böl der admdaki Danimarkalı gue. tecının rerul_m_ıştır. İhtimal bunlar, bir Japon 8 1 i . -~- tonluk bir donanmanın toplanabilece -

..., bul eh bo ( Oftarafı ncı ıaılf-J w. • 21 O ·ı .. f l k . 
~ de bilfiil Japonların eline geçmiş • yaralanmasma tebebiyet v~rmıt un- Ş r!11ı mbardımana teşebbüs edecek - gını ve mı yon nu usu azım bir 
"""· duğu da haber verilmektedir. lerdı. düğ~müz aşikar. ~t~~irla .mücadele edt>- kütlenin muayyen bir fikir etrafında 
~Burada tahaşşüd eden Çin kuvvetle • Nlmlda'la bombudımam Sadd~e adaları yakininde, Japon tay • meyız. Kanun bızı böyle bır sual sormak, harekette bulunacağını ifade etmek ı . 
... den Yedı yüz asker Fransız mıntaka- y~relerı, iki Çin tayyaresi düşiirmüşler- cneden iht;kar yapıyorsun• demek hak- tibarile büyük bir ehemmiyeti haıı -
.... 'la ı.on~-a 11 (H··-·-t) _ Japon askeri dır kmı vermemiştir. Bizim vazifemiz esnafa dir. 
M.ı geçmiştir. Bunlar silihlarmdan tec- '""· U.Ua& • k k kl ~ 
•oq edilmişlerdir. tayyareleri bugün Nankini bombardıman Uçüncüsü kurtularak Japonyaya doğ- cbir etiket koy, eti etin o una ı o - Antikomünist muahedeyi imza'a -

)'r t mı§lardır ru y ı d cak, herkesin görebileceği bir yerde bu- yan devletlerin ifadelerine gôre bu mı-
)'. ansız mıntakasında bir obüs patlı • etmif ye bazı haara yap . o una evam etmiş ise de nihayet ya- lunacak• demektir. So 
.. :tak. bir çok kişinin ölümüne sebebiyet 15 tayyareden ibaret olan bu filo şe • kalanarak .tah.rib edilmiştir. İ sak vyet Rusya devleti aleyhine mti-
""trrı ba ._,_. Çinli) Madde tasrih etmek istemiyorum. s - teveccih değildir. Bizzat Sovyet Rus • ıştir. hir üzerinde 50 bom a ... ~.ır. ere göre vaziyet ühsal yerinde on kuruş olan bir malı İz-
"" ?fantao'da mültecilerin bulunduğu Çin hava topları bu tayyarelerden iki- Şanghay ı ı (A.A.) _ Na:nkinden ya devletinin de her zaman beyan e -
... ,ntak ıı'nı· derhal diimirmeğe muvaffak olmut- buraya gele h b 1 Çi h-k mirde yüz kırk kuruşa satan bir vatan - degeldiği gibi, resmi Rus devletinin 
._.. h aya bir çok Japon obüsleri dilf • -Y- • n a er ere göre n u u· daşa, carkadaı: sen ihtikar yapıyorsun• b" · d h 

•ıtür. lar bir üçüncüsü de yolda parçalanm!ftır. metı Şanghayın düşmesine rağmen » unyesın en arıç sayılan üçüncü en-
f'ı·an T'avvarelerde bulunan pilot ve asker - şiddetle m.. d l d derneğe hııkkımız, salahiyetimiz yoktur. ternasyonale ve onun dış propaganda-

h. sız mıntakasındaki gönüllüler, u . . uca. e eye devam azmin e • Kendi kendimizi aldatmıyalım. Biz eli - k d B l 
~. \'akti seferber edilmiştir. ler telef olmUJtur. d.ımdr. ~ınb aslkerı makamatı harbin daha m:zde olmtyan bir salahiyet için n&SJl sına arşı ır. u an aşmanın askeri bır 
1.... ueyu Telgraf gazetesi muhabiri Pem- Tokyo, ıı (A.A.) - Üç ~i~ ~ayy~resi- şı ı aş amlj olduğu mütaleasında _ mahiyeti olmadığı iddiasına gelince; 
"l'Oke Stephens'in bomba parçaları ile nin bu sabah Yangtse halıcı uzennden dır. harekete geçeriz? böyle bir misak, ya tecavüzi, yahut da 

~ı··z· .. m .... ):· r ... d .... e .... ·3·· .... 1; .h ... r .... a .. c ... a. ···t· .ç ... ) ......... ·,:n· ·a··,=,· ·, .. z. ··_·. ·,:,·a···,·,· ·a· .n... :~::eı:~~~~~~~:a~:~;::i~:~~:. ted:!ebi~e:~l~r:t!a~:i;a~~~~i~nlaş -
tehirlerde Arızi sebeblerden dolayı rast- malarda görülegeldiği vechile, müey .. 
lanan tereffülerin önüne geçilir. yidesi de, gene askeri olmak lazım ge-

hak k 1 n da ad 1 i müzakerelerl ka~iizif:~ı:a~~~;:ı:ı:~::~i:i~,~=: ~~ie~ ~~l!ea::ı:~~ ~~u~~::ı=~ 
den bahsetmek isterim. Biz, geçenlerde leri cephe, icabına göre taarruzi, ica • 

tak 1• bat yapı 1 ı yor tekrar başlıyor =~~~::~~:..ah:~::.:::.:::.ı:: ~:~~ ~~rı~~!~:ü:.~~;:.~:i~~il":ı: 
mürün altı kuruştan satılabileceğine ka- makla, bu anlaşmanın bütün icablan-

fıın Roma 11 (A.A.) _ Hariciye nazırı rar verdi. Bu kararın alınmasına takad- nı kabul etmiş oluyor. Nitekim Sov • 
... _ ir, 11 (A.A.) - İzmir'de üç firma - dirilmiftir. . K c· İn düm eden gu"nlerde bir encümen arka - ,.et Rusyanın, Romada yaptığı t-b -~ ""k d öt be bu kab 1 har keti ri iti ont ıano giltere bil..:n. elı-tm Lord ., .....,... ı._ · •v ~kün fiatlarla giri.::rnil.'! olduk eden ri ı e e - 3 .... ~ da•ımız kömür mevzuı·ıe .. ~----ırı._ t ın· · d 
~ ba ,. •• ..,, edindik! hakkındaki ltlınat d Perthi kabul etmiftir. Kont CJabonun » ... &....-ua&&&- büs ile talyanın bu hareket ı gayn Ol 
~ı· zı taahhütleri kapatabilmek e - ylld · · eri ma a d . ü fımızı tavsiye, halkın belki de köaıiir - tane addetmesi, onun da bu telikkiyi 
ı. lYle anormal şekillerde hariç piyasa- tesvik edildiği takdirde bu üç ticaretha • avetı zer.!ne vuku bulan bu mülAkata su·z kalacagwından bahsediyordu. 
<41tt t ki· f ih t ibları fevkalide büyiit bir ehemmiyet veril - benimsediğini gösterir. h e ı lcr yaparak piyasayı düşürme- D\!nin ellerindeki raca çı ~ ve- me-ktedir. Ben §llhaan buna inanmak iltemıyor- Demek oluyor ki, dünya, yalntZ ide-
IQ Çalıştıkıarı tesbit edilmiş ve bunlar kAletçe iltirdad edilecek ve bır daha Tür- İtalyan mehafilinde, iki memleket a • dum. Kömür ifinde ihtikAr yapıldıfı afi· olojik bakımdan değil, ayni zamanda 
~nda derhal adli takibat yapılmam 1 kiyede ihracat ticareti yapamıyacak bir rasındaki ihtilAflı llle8elelerin halli için kardı. Altı kurut fiat teabit ederek k6- memnunlarla, memnun olmıyanlar di-

d vekaletince İzmi~~~erdir. İtalyanın müzakerelere giriımeye Amade mürcülere bildirdik. Sanki bu tebliğimiz ye iki geniş zümreye ayrılmak istida· 

L On d ra da m U .. ta re k en ı' n y ı I do" n u" mu" oi:~a ~~I~=:=~iye tamamile, !:i~~~:;v~:~~:!;~nb=l~:::~ı: ~~n:r~~~~C:~nG:~~:nu~:~~t~ee~ 
İtalya ile İngiltere arasında pek yakında du ve kömürler ortadan kalktı. Halk kö- kendilerini memnun edebilecek bir sa
açılacağı anlaplan müzakerelerle meş • mürsüz kalınca, derhal karanmızı ıerl ha göstermeye çalışıyorlar. 

mera simin de bir ha d ise o 1 d u su~ bydedlliyor ti, görüıfile<ek me- al~~yetl olduğu gibi anlattım arb - letı!~ı:~:ı17~;~ına~p:::r~.:. d;; 
seleler muhteliftir. Alman müstemleke da§lar ... Hükumetimiz nezdinde teşebbö- dikmişe benziyorlar. 

)'ı ~ndra 11 (Hususi) - Mütarekenin J rJrmüşlerdir. B~ po~ memuru, bu ada- talebleri, İspanya meaelesi, Trablustaki se girişerek bu sahada tedbir alınmasını Bu sebebledir ki Berlin - Tokyo • 
~nümü münasebetile bu sabah Whi- mı susturmak içm elile ağzını kapatmış- İtalyan ordusu, Avrupa siyasetine dair iJtirham edeceğiz. Roma paktı, öyle iddia edildiği gibi ko 
Pil 1 nıezarlığında büyük merasim ya- tır. İtalyanın teminat vermesi ve nihayet Ak- * münizme karşı icabında bir kalkan ve 

llltş ve iki dakikalık an'anevi sükuttan Bu anda adam, krala yirmi metre ita - deniz statükosu. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, ayni eeJ. icabında bir kılıç değil, Sovyet Rusya 
"°nra kral abıdeye çelenk koymuştur. dar ~e~fede bulunma~~a- idi v~ ~oğru- Fakat, İtalya için en mühim olan jki sede şehir meclisinde gene bütün Tilr - arazisini hedef tutan bir kombinezon 
tt !lundan sonra, kralın Whitehall boyun- ca hükümdara dojru yurumek ıstıyor • mesele vardır ki, o da imparatorluğun ta- kiye şehirlerini alakadar eden bir mev - manzarası arzediyor. Bu üç devletin 
bır ılerledi~i sırada, kalabalığın içinden du. nmrnası ve İngilterenin gerek doğrudan zudan bahis açtı. Azadan biri neden hAlA anlaşmasındaki maksad sadece bu o • 
lır: adanı ayrılarak şu sözleri haykırmış- Süktittan sonra, sWcCıtu ihlal eden t•hıs doğruya, gerek dolayıaile Moskova siya- Kordon tramvaylarının yapılmadıtuu. labilir ve komiser Voroşilof da buna 

polisler tarafından götürülürken halk, s~tine yapmakta olduğu ınüzaheretin ha- Yukarı mahalleler halkının neden su - bildiği için, son nutkunda, Kızıl ordu -
cte'lliitün bunlar riyadan başka bir şey tehdid nidalan çıkarıyordu. Polis me • fifletilmesidir. suzluktan muztarip olduğunu 10runca, nun kuvvet ve kudretinden bahsetme-
:ldır.. ' murlan, halkın süktitu ihW eden phsa reis şu cevabı verdi: ye lüzum görmüştür. 21 O milyon 160 

iti u adamın etrafını derhal polisler al· bir fenalık yapmasına mini olmak için Franlıocalar beı c- Kordonda tramvay ifletmek için milyona karşı. Ati, bize, bir devler 
lftır. kuvvet istimaline mecbur olmuşlardır. /nal/iz gemisini firketle yaptığımız temaslar maalesef mücadelesi hazırlamaktadır. 

"·Su adaının: cSiz kat'i surette harbi Yapılan tahkikat neticesinde, bu cür'et- müsöet bir netice vermemiftir. İzmirde Selim Ragıb Bmeç 
'."4llrlıy · kAr adamın dört, beş ay evvel akıl has· Serbest bıraktılar bir tramvay 11irketi var. Bu ıirket İzmir 
ttlnıi . orsunuz, diye haykırdığı da ışı· tana esın· den çıkan Stanley Story .iaminde '»' O 
tıer· ftır. Polis memurları, bu adamın ü- lm Londra 11 (A.A.) - Reuterin öğren • şehri halkına dünyanın hiç bir yerinde rman 

llle atılmışlar ve kendisini yere dü - birisi ~ld°"! ~aşı ıştır. diğine gör-. Salamaııb menıurları, Co- rastlanmıyan pahalı bir fiatla elektrik ~ 1 -· -~·.. . . runna limanında mevkuf bulunan be§ İn- verir, tramvay ücretlerini diledilf te - ı ayinleri 
talya Afrı·k-:y--ı- -t~~zi etmek istiyormuş gillz gemiami bırakmlflardır. ~-ldeİzmimuhafbealzaedied~ . veka,ehirdtenYiraii~ Ankara 11 (BUIUal) - Orman Genel Dl -

~ ıçın r yesmm sasın an m rettörltllünde 1en1 ta i .... .. .. __,. 
-mı di ki Al d h 1 k h' b. il t 1 ..: Y n ve na ........ -. . ba lığı altında ezcu e yor : manya a asta 1 1Ş ır ere a ırsa biz buna bir fe1 JNf• .Antalya orman mühendlalltlne Suphl. ı-

...... L. (BqtaTtıfı 1 ınd sayfada) ftç taraflı mukavelenin antikomünist Berlin 11 (A.A.) _ KıIAt hümma sal- liyemeyiz. negöl orman mühendlslltlne Mustafa Ipt. 
beı ..... ıtvinof, Fransız hariciye nazırı . . iki" taraflı Japon - Alman muka • Fakat -hrin hatlarını .o.----1---- umum müdürlük mühendia muavtnllltne or-

""18 un k l d k ~ 111 etıkeü, gını, Almanyada ve bilhassa cenubi ve w- WUIUUllMU•- zın al üh in 6ire . ye ın ar a seyahate çı acaa•. . den daha az ikna edici mahiyet • içir. kendisile konU§Dlak: isteriz. E"er bu ban, ı m endJsllttne egölden Baba 
tL nınce, onu Moskovaya davet etn11ş- velesm garbi Almanyada fiddetle hüküm sür - · a Karada11 ve Nuri Azra.it, BotuUyan mibeıı-
""' tedir. . . .. mektedir. firket şehir hatlarını tamamlamaz, halk- dJa muavinlll1ne ilacı, Çanakkaleye Turp&. 

l>eı ... -- Gerçi Roma mukavelest hiç şuphe- _ tan aldığına mukabil şehre bir ,ey ftl'- taılhlye mühendia muavinlıtine Şütıil, Pa-
~ uvai, şimdilik bu davete icabet ~e· . Sovy~tler Birliğine, karşı gayri dos riki mesaisinin en musbet bir şekli de- mek istemezse, belediye bu uhada ha- sarcık mühendia muavlnlltlne Aaım, OölldtJ 
'"aztyette olmadığını söyliyerek red- sız bir hareket teşkil etmektedir. Fa· mektir. Romada mukavelenin imzası rekete geçmek hakkını kullanır... mühendis muavtnllf!ne İzzeddln Da -

l.i lftir. =e işin bu cephesi mukavelenin ame • günlerinde beş A!™ harb gemisinin Şunu yapacağı~. arkadqlar ... Varidatı- ::1!;~~ ~:n:ı~a.::.r~ü..1::~ 
'it tvtnof, ayni surette Edeni de Mosko- li manasını izah edemiyor. Muahede, İtaly~~~ ~aeta ~ m~~.asalatı mızı a:ttırrn_aJt, dunyanın en güzel turist pqaya Mehmed, İzmire cevad. Afyona Ab
bt~~.davet etnıiş, fakat ondan da rnüs • . diki beynelmilel vaziyette, yalnız tesadufı hır şey. değil~ı~. Yenı uç ta - şehrinı İzmırde yaratmak için mutlaka dültadlr, Oemanlyeye Fikri tayin edlldller. 

t ır cevab alamamıştır. şım • d mütalea edı1ebilir: İtaıya, raflı mukavelenın mühun vasfı, işti - belediyeyi takviye edece.,tiz. Hava gazı ve Bolu orman mektebi mualllmlltlne Per14 
.._ .. fl~r bu merkezde iken İtalya antiko- şu ~k atak t vzi etmek, Almanya rak eden üç devletin taarruzkAr hare • mezbahayı işletmek hakkını ele geçirmq Şevket, Adapazarına Hakkı, Karasuya ta -

lrıist '"'kt · la B n ijze • Afrı ayı e rar e . . . b' telif .L • :L • maU Tokada Şevket Çoruma Şahap vattı-l'bı - ını unza mış. unu d İ T ve Fransız müstemlekelerıni ketlen ıçın ır merAezı uıdasını bulunuyoruz. Belediye, kendi vasıtalarJle tebi~ Turgut tapı • Faz 
1 

Posof • 
~ e. Litvtnof tekrar Delbos, Eden ve A- ~ ngı. ız ek istiyor. derpiş etmesidir. Karşıyakanın tramvay ve su ihtiyaçla • dahana Betır' sıt~~ Be~~amayaa A~ 
~ka mümessili Norman Davise mü - e e 1:;m1 ve İtalya birlikte Avrupa Mevzuubahs olan şey, İtalyan i>rdu· rını temin etmiştir. Şimdi de Kordonda Kurttıntına Eşref, içele Şerafeddin, Bolu-
~ tla, antikomünist paktını takbih e- . any; •. tirmek istiyorlar. Ja • su İspanyada ve Japon ordusu Çincie otobüs işletmek hakkımızı kullandık. ya Sami, Kadıncıta Şahap tayin edildller. 
lb' bır bcyanname neşretmelerini di!e- harıtas~ı· Ç~ı~ ·şgal peşindedir. ital • harekette olduğu şu onda, İtalyan, Ja - HükUnıetten, şehrin umumi hizmetle-

!ftir. ponya a: ını Aı !manya Ren mıntaka- pon ve Alman erklnıharbiyeleri icra - rinin hepsini belediyemizıe terketmesini 
uç de 1 d L · f b tal• ya Habeşıstanı, 'f ta · 'di : .... · ğ' Ş h' telef b 1 · btrı· \'et a amı itvıno un u c • da Mançuriyi işgal et- atlarının telı ve nzınn r. J.lıj.ıyece ız. e ır onunu e ediye 

!al 
1 

de reddedince Sovyet hariciye ko • sını ve Jabpon.~a devlet bir sıra beynel • Bu suretle Roman mukavelesi tesi- idare edecektir. Halkın su ihtiyacını ken-
•aer1 kı k ' ı k t dorı·· mücı - tikten ve u uç lmil 1 h tın ··t · di · t · d ği B ·· 'ki tG zara meme e ıne » . hed 1 • 'hlal ettikten ıK>n - rini beyne e aya en mu enevvı mız emın e ece z. ugun on 1 oto-
1'.a mılel mua e en 1 ·· t b'lir b · b" 1 ı.. .... l d ~ · b"' ·· llo . d b··r· d··nya önünde bundan cephelerınde gos ere ı ve una bına· us e ~ a ıgımız ışe utün tehir hat-

lı.b ltla. 11 (A.A.) - Yabancı gazete mu· ra, şı~ 1 ~ ~n ~a hareketleri için a- en de barışın muhafazasında menfaati farında 150 otobüs kullanarak devam e _ 
~ırıerine yapılan toplu _bir. beyaw~at~a, sonrakı a~nı al orlar olan bütün devletler tarafından mües • deceğiz. Şehir halkını dü§iinmiyen m!i -
11. Yet notasına cevab verılmıyecegı bıl- ç ktan açdıga. an ~ıyd"len ~esikanın ga _ sir bir mücadeleyi istilzam eder. esseselerin karşısında kendi vasıtalan • 
~1lnıişti Roma a ımza e 1 A t 1 M zl · İ · · · ),f r. . . h . daha vardır: Bu vesika, Roma 11 (A. .) - ta yanın os • mı a rekabet edeceğiz. zmır tehrmı yap. 

....._ 
1
oskova ıı _ (Tass ajansı bildiriyor) rıb hır cep esı 1 h'ç şüphesiz bilhassa kova büyük elçisi Rosso vazifesi başına lT'..ak azminde olan İzmir halkının slyinin 

41 ı\'estiya gazetesi, İtalyan - Japon • her şe~de~.e;e ı~ ve İngiliz menfa- gitmek üzere buaün Cenovadan hare - bafkalan tarafından iltismar edilmesine 
rtıan blokunun kat'i olarak teşekkülü Akdenızde ı ranslan İt 1 an Alman tet ket etmiftir. müsaade etmiyeceliz.• 

· akı• atlerine karşı o a Y .. 

Posta tayinleri 
Ankara, 11 <Hususi) - Ankara posta mer 

tez müdurlülü muhasebeci.si Hidayet umum 
müdürlük muhasebe şefllline tayin edilmif
tlr. Ankara posta muhaslblltıne de Trabzon 
posta müdür muavini MevlQd tayin edilmif
tlr. Adana posta müdür muavlnllline Tota• 
nıüdürü Sami tayin edilmlfUr. 

Şimendifer konrr~si 
Atina 11 (Hususi) - Beynelmilel ş: -

mendifer kongresi gelecek pazarteııı gü
n•~ Atina ticaret odası salonunda açıla • 
caktır. 



4 SaJfa BOM POIT.& 

Sultanahmed san'atlar 
okulu binaSı yıktırılacak 

Piyangonun 
talilileri 

Türk Hava ku • 
nımu piyangosu • 

• 
yenı Halicdeki sandal kazas1 

nasıl oldu? 
Yerir.e muazzam bir ahi ... : e yapılacak, yanan adliye binası 
arsasında da eski Bizans sarayı meydana çıkarılacak 

nun dünkü keşi .. Do .. rt 
desinde büyük ik kızın boğulmasile neticelenen kazanın 
ramiyelerin he.. muhakemesi son safhasına geldi 
men hepsi çık · Haliçte, Hasköy açıklannda vukua hapse mahkfun olarak, derhal te\f~ 

Maarif Vekaleti nisan ayından iti - 1 sahası geniştir. Bir ucu Bizanslılardan mıştır. 30.000 li · gelen ve dört kızın ölümile neticelenen edilıni~tir. 
baren yanan adliye sarayının arsasın - evvel Bazilika olan askeri müze bina- rayı kazanan 'll ... t 
da hafriyat yaptıracakbr. İstanb!llun sına, bir yanı Bakster'in hafriyat saha- J 5346 nurnarah motör kazasının. muhakemesine_ A~ır. - Peynir hırsızı 7 ay hapis yatac• 
b k ld - h d bil b" ceza rnahkemesınde devam edilmıştır. . . . , 
ir çok tarafları azı ıgı zaman mu - sına ayanmaktadır. Maarif Vekale:ti1 etin ır parça· Dünkü celsede Ayvansarayda Kon- E~elki a~m Sırkecıde Malal • 

telü Bizans eserlerine rastlanmakta, buradaki hafriyat için. ica~ eden .mas - sı Ma:pı:ççular - . traplak fabrikasında çalışan İbrahim ya - Sıvas nakliyat ambarının kapl 
bunlardan bir kısmı kaldırılıp müze - rafı yapmaktan çekınmıyecektır. Bu da Emıroglu ha - 30 bın liranın onda c::ahı"d 1 ak clinl ·ım· d . ı· smda duran 12 kilo agw ırlıgı" nda bir -

tl A fy da 26 bi · · '·--- t 1ih1" "' o ar eru ış ve emış ır _.. lere getirilmekte, kaldırılamıyanlar ha sure e . yas~ a müzesi civan Bizans run . ~uma~a- nnı n.cuuna.~ ~ ı ki: neke peyniri çalan sabıkalılardan VP 
ritada işaret edilerek ) erinde bırakıl - mahallesı halıne konacaktır. Halen sey lı trik~~aJ f~brı - amele: Şukro , .. .. . . yakalanarak, adliyeye teslim edilmiŞ • 
maktadır. Bizans eserlerinin merkezi Y.a?I~r .~amilerimizi, Türk tarzı mima- k~sı ~tolye~~de. çalışan J 7 v yaşında - Vak a gunu ?1r sa~dall~ bız de k~r tir. Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sUJI 
Sultanahıned camii ile Topkapı sara - rısı~ı g.ormek maksadile büyük masraf- Şukrüde, dıger ~ır parçası Bogazkesen- şıd~ ~arşı!~ geçı~or~ı ~:-~ır a:alık hı~ ceza mahkemesinde yapılan duruşın" 
yının arasındaki sahada bulunmakta - lar. ihtı~ar ederek şehrimize gelmek - de Kalyon ~kagı~?a, 7 ~urna~alı. ev - motorun su~ atle ı:st~ 1 

.... d~?ı:? ~?1_ sı.,da inkar etmişse de, suçu sabit oı • 
d Y .. ..1 .. B" 1 d tedır. Bırkaç sene sonra kurulacak Bi· de oturan Saıme ısimli kimsesız bır ka mekte oldugunu gorduk.. Motorun o muştur 
ır. ere gomu u ızans saray arın an . - · .. d - lükl · t k B" · 

birinin antresi arkeolog Bakster ta - zans Amahallesi seyyahların daha faz. dmda, dıger bir parçası da Balıkesir - n~ en dguç f e :ıaç ~ .. lmıravz ~onra Veli, 7 ay 15 gün müddetle haJ:l" 
rafından Sultanahmed camiinin avlu- la al~kasını celbedecektir. de Kebs_ut nahiyesinde Nafizdedir. alrdamBız an erya . adir .•. u~ud aga ~··a~. - mahkum edilerek, tevkifhaneye gön• 

. Bızans mahallesi ileri şehir planın - 12,000 lıra kazanan 3379 J numaralı a ı. aşımızı çevır gımız e mo.orun d .lın. ti 
sunda çıkarılmıştır. Bu hafrı~at A ~-:u- da ehemmiyetle nazan itibara alınmış- ı biletin bir parçası da Çakmakçılarda peşimizden gele~ bir başka sandala çar erı ış r. . . • • 
pa arkeologları arasında derın alaka tır. Bu saha planda Bizans eserlerini Sümbüllü hanında 18 numarada Sü - parak, parçaladıgını, sandalın batmak- lstanbul adhyesmde yem taymlel 
uyandırın~ •. B~~ter'e b~kaç ~o~e - tanzim edecek mütehassıs hey'ete ter- leymandadır. Diğer talihliler de bu - ta olduğu-?.u gördük.. Motörün aı:k? ta- Aydın sulh hakimi Muhittin İstaıı • 
rans verdınlınıştır. Maarıf Vekaletı ta kedilıniştir. Sultanahmed parkından i- gün anlaşılacaktır. rafında, durnende ayakta dur~ hırı var bul sulh hakimliğine, İstanbul sulh bf 
rafından yanan adliye binası arsasında tibaren San'atlar mektebine kadar olan dı. Fakat, bunun suçlu Üzeyır olup ol· kimi Şevki de Aydın sulh hakimliğiJSt 
yapılan sondaj ameliyesinde burada saha meydan olacak, mektebin yerjne Tarihi mescidJer madığını tayin edemiyeceğim. tayin edilmişlerdir. İstanbul aıasındad 
miladın beşinci asrında yapılmış bir sa büyük bir abide dikilecektir. Şahid İbrahim polis tahkikatı sıra- Sabriye Giresun hukuk hakimliği, İl' 
ray bulunduğu anlaşılmıştır. Sarayın Mektep binası yıkılacaktır. tamir d•J• sında verdiği ifadede ise şöyle diyordu: tanbul 2 nci sorgu hakimi Mahire dl -- .. ...., ---_..... .. ----.... .... e J ıyor c- Hadisenin mes'ulü motördür. Zi· Kastamonu ceza hakimliği terfian t~ 
Bir kadın, müşterisijBir çek sahtekaArlıg"'ı Vakıflar idare- ra çok sür'atli gidiyor ve korna çalma- lif edilmiştir. 

si mescidler gibi sı lazım olduğu halde çalmıyordu. Ka- ---------
o J d u" b b · d küçük tariht eser- za vukua geldiği zaman da, motörde bu- Alenl te,ekkür 

gu er eri mey ana lerin de tamiri - lunan tayfalar, kazazedelere bir yar • Uzun müddet hakimlik ve avukatlı) 
d d• k ld ne başlamıştır. dım etmek için tevakkuf etmediler.• yapmış olan sevgili ve kıymetli babl4 

8 Va C IYOF Çl afi J Bu hususta va - Şahid vaktile verdiği bu ifadenin mız Eşref Aynuksanın vefatile acı ~ 
Göztepede oturan Mebmed Said kı- Zabıta mühim bir çek sahtekarlığı-. kıflar idaresi fen doğru olduğunu, fakat aradan zaman ıztırablarırnıza iştirak eden Işık LiseSf 

zı Saime polise müracaat ederek ber - nı meydana çıkarmış ve tahkikaını ik- bey'eti baş mima 
1 geçtiği iç.in, şimdi her şeyi hatırlıyaına- öğretmen ve talebelerine gerek yazı il~ 

~r Fatoya saç~~rını ondüle yaptırdı - mal ederek suçlularını adliyeye ver _ n Vasfi Egeli bir dığını söylemiştir. ve gerekse evimize kadar gelerek ihtt' 
gını ve bu onduleden sonra saçlarının ,mişir. Hadisenin mahiyeti şudur: m u h arririmize Bundan sonra suçluların vekilleri yan zahmetle beyanı taziyette huıurısd 
tamamen döküldüğünü iddia etmiştir. Mis Cons adlı Amerika üniversite §unlan söylemiş motörün kaptanı Ahmedin 1 S st'!".e - akraba ve dostlarımıza candan teşelt1 

Polis Saimeyi doktora göndererek saç- talebelerinden genç bir gazeteci kadın . tir:. denberi dai~ motörün idares~i'. ken- kürlerimizi bildiririz. 
larının iddia ettiği gibi ondüleden dö - Türkiyeyi görmek üzere memleketimi-! Vakıflar ba§mımarı •- İstanbulun di bulunrnadıgı zamanlarda vekılı Re - Eşi: Şahne~at Aynuksa .. 
külüp dökülmediğini tesbit ettirecek - ze gelınic:: ve Büyükadadaki Atlantik Vasfi Egeli tarihi ziynetle - şide bıraktığını iddia etmişlerdir. Bu otuııarı: Vıze kaymakamı Nareddin _ .. ~ 

-ı• · d 1 k" "k l · · · d • · h b ··d f h"tl · · h nnksa, GeYT9 orman koruma takım k. as-· tir. I otelinde ikamete başlamışır. Amerikalı 1 r~ en o ~n uçu eser e~ızı e oırer ususta azı mu a aa şa ı eı:nın r;ıa meni NeemJ Aynııksa, Divanımuhasebat uıl" 
kadın burada, kendisine Amerikada 1 bırer tamır ~t~ek, o~la~ ~yasına ça- kemece dinlenilınele~ini ~sternışlerd~r: rakıb manini Fahri Aynuksa, lflk Lisesi .... 

lhtısas stajı arkadaşları arafından tavsiye edilen 1 lışma~ en buyük vaz.ifeınızdır. Bunlar- İddia makamı vekillerın bu talebının lebelerlnden Sadi Aynuksa. 
Esad d d b' ter .. b 1 dan bır kaçını §imdiden tamire başla- müvekkilleri lehine bir fayda temin et- Kızları: Işık Lisesi öiretmenlerlnden MI'" 

Yapacak doktorlar onun :e;:k:tin:e 11~~ge~eug·;11~!c::ı:~ dık. miyeceğini söyliyerek: ~a Ayn!~~· ista~~~ uisk .~kuıbaıö!reı~;~ 
~ '$ B B • . ş· di k d l tahk'k t lennden ...,.ıa Ayn......... -n au Mecburi hizmetini tamamlayan A - .mıştır. Evvelce bir takım pürüzlü ~ - u sene eyoglunda Şışhane yo • - ım .ye a ~r yapı ~n. ·ı ~ talebelerinden Sabahat Aynuba. 

c1payam hükfımet doktoru Galib Se - lerde alakası görülen ve polis tarafın· kuşunda Okçu Musa, Yeni postane ar- ve elde edı.~e~ delıll.~le _hadıse ~1-~ugu ------
1 

-A--·---... ...-ıl 
zen Ceuahpaşa hastanesi asistanlığı - dan sabıkalı olarak tanılan Esad A _ kasında Hobyar, Mercanda Sadrazam zaman motöru Üzeyırın ıdare ettıgı sa- L N 
na, Van h~kiımet doktoru Ziya Hay - merikalı kadının zengin olduğun~ an • Ali paşa t_arafından tecdit olunan Ya- bi~ ~lrnuştur, maznun Üzeyirdir, de - Osmanlı Bankasından: %3 faizli 1911: 
darpaşaw numune hastanesi hariciye a- !ayınca eline boş bir çek defteri geçir- ~k mescıd, ~yoğl~~da Kamerhatun mıştır. . . . . ihraçlı Mısır kredi Fonsiye tahvilatınıtll 
sistanlıgına, Çubuk hükiimet doktoru miş ve kadının imzasını taklid ederek cıvannda Emın camıı denmekle maruf Mahkeme, vekıllerın talebını red • 11121937 tarihinde yapılacak itfa keşide"\ 
Cem~l Gureba hastanesi cildiye asis • 140 dolarlık bir çek tanzim etmiş, ta - Kanuni ~evrinde. ter~e emini . ola~ dedere~, m_uhakemeyi mütalea için sinde başa baş tediyesi tehlikesine kat1t 
tanlıgına, Avanoz hükfımet doktoru til günü olması dolayısile bankaların Yaş Emın efendı carnıı ve mescıdlerı başka hır gune bırakmıştır. Osmanlı Bankası Galata merkezile Yenl6 
s~.i dahiliye asistanlığı~, Akçura kapalı olduğunu ileri sürerek bu <;P.ki taı:rıir edil.ecektir. Gelecek sene tamir Ağır cezadaki dOnkU kararlar Ca."lli ve B€yoğlu şubeleri tarafından peJ 
hukumet doktoru Salah~dd.ın ~ocuk Harilaos adlı bir sarrafa verip muka _ t!dıleceklerın sayısı çoğaltılacaktır., Halıcıovhmda Aliyi öldüren Receb iyi şartlarla sigorta edileceği, mezktV 
hastanesi a:>istanlığı~, Çı.v:ilden. Os - bilinde para almıştır. Haril~os da ç~Ki ile Halid~n Ağırcezada görülen duruş- tahvilat hamillerinin malOmu olmak üzt-
m~ Hase~ı ha~taı:ıesı h.arıcıye asıstan- Niko adlı birisine ciro etmıştir. Niko M areıal Çakmak malan neticelenmiştir. Duruşma neti- re ilan olunur. 
lıgına ta~~n edılmışlerd~.r. ABu doktor - burada çeki banka!a verecek yerde Şehrimizde cesinde suçlular 3 çer sene 9 ar ay müd -~---------.._ __ _ 
lardan munhal kala?. hu~umet doktor- mahalline gö?derınış ve bu suretle dö - detle hapse mahkUm. edilmişlerdir. 
luklarına da tıb fakültesı 936 mezun - viz kaçakçılıgı yapmak istemış· tir Genel JUırmay Başkanı Mart!şal ı * Be •1 d b' b' h ed ta · ı · yog un a ır ıra an e -
ları tayın o unmuştur. Hastanelere Sahte çek Amerikada sahteliği an - Fevzi Çakmak dün Ankaradan şehri - b .1 arkadaşı Aliyi yaralamaktan 
tayin olunan doktorlar ihtisas sıajları- }aşılarak iade edilince gene zincirle - mize gelmiştir an

1
ca Aı 1~ Av hk . .1 kl d . · suç u ı gırceza ma emesıne ver, -

nı yapaca ar ır. me suretıle Esada müracaat edilmış· - - · ·-- · ı· s ıu h k · ı· 
·1 ' ~!illi Şehir tiyatrosu mış ı. uç nun mu a emesı ne ıce -Miitef errik: Esad da Harı ~osa elli lira ve üst tara- l!I Dram kısmı Tepebaşı lenmiş, cürmü sabit olduğundan 7 ay 

fma ~.a 1
60 ~n vade ile tediye t::dil - ~n~ tiyatrosunda müddetle hapsine karar verilmiştir. 

D hil. V k" . . . mek uzere hır sened vererek çeki geri 1 il • • 8 
. ıy~ e ili Ankaraya gıtti aimıştır. 11ı11 !ı bu aıcşum saat 20.ao da Bir yankesıcı yakalandı YB 

. Şehru:n!zde bulunm~kta olan Dahi - Bu sırada hadiseden haberdar cian l&PANYOL BAtfÇELERINDE mahkQm Oldu 
l~y~ Vekılı ve Cumhurıyet Halk Par - Amerikalı kadın zabıtaya müracaat e- il perde 
tısı Genel Sekreteri Şükrü Kaya dün derek vaziyeti anlatmıştır Yakalanan Mahmud isminde bir sabıkalı Uzun-
Ankaray~ hareket et.mişt~r. Vekil H.ay Esad bu çekleri Vagonlide .çalışan. R~ - Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda çarşıda Mehmed isminde birinin ce - (AKSARAY) da 
darpaşa ıstasyonunda valı, ve muavm- sim adında birisinden aldıg"ını s·· 1 _ Bu akşam saat 20.30 da binden saatini aşırırken yakalanarak, Bu gece 
!eril rt' ·ıA k" t af oy e d' d · e ~a ı ve v1 ayet er anı ar ın - miş ve Rasimin üzerinde de bir tak•rn A T E Ş B Ö C E C 1 ün a lıyeye verilıniştir. Ve Pazar matine 
dan ~gurlanm.ıştır: . . , . boş çekler zuhur etmiştir. Komedi 4 perde Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh ce- UNUTULAN AOA,, 
Terziler cemıyeti yenı ıdare hey eti Yapılan tahkikatta bu boş çeklerm zada yapılan duruşması sonunda 5 ay Yazan : Nazım Hik~ 

Dün :erziler C~~i~eti bir ~opıru:tıl~şka ~iri.sine .aid oldu.~~ ve bir vesi!e 1 ~••••••••••••••••ııİllİıll•••İıll••••••ıııİııı••••••llİımmİııliıİİİİİİİİİİıııİİiilll .. yaparak ıdare hey etını seçmışlerd:r. ıle Rasırnın elıne geçtıgı anlaşılrnışhr. 1 BU GECE BÜYÜK .sinema mhamere.ti olarak 
Yapılan tasn~fdAe cemiyet reisliği~e 1 Döviz kaçakçılığı yaptıklarından do- 1 P 1 B S 1 1' 1 M A 1 1 R D A 

ERTU6RUL SADi TEK 
TlY ATROSU 

Mustafa Sami, azalıklara da Rahmi Or layı sarraf Niko, Harilaos ve Rasim ih ' ' ' S f L A ff B A Ş N 
nek ile Ahmed Temel, İzzet, Cemal, 'tisas mahkemesine, Esad da Cumhuri - J A '' filminin anutulmaz yara hem 

HEYECAN ve MACERA DOLU EN 

ÇEL 
şapkacı Rahmi seçilınişlerdir. Bundan yet Müddeiumumiijğine verilmişler - V İ K T O R F R A N C E N ve V E R A K O R E N 
sonra yedek aza seçilmiş ve bunlardan dir. Adliye de sahtekarlık üzerinde talı 
da Calibe, Tahire, Muhittin Burün ka- .kikata başlamıştır. 
zanmışlardır. ı -------

Beyoğlu Halk evinde F rannzca 
dersltri 

• 
1 K 

BOYOK FRANSIZ ASKERi FiLMDE 

KALE Polisle: Fransız Şark hududun~ saran M A G 1 NOT hatb oellk kalelerinin esran - Casuslarla mncadele. SEVEN 
• Beyotıu Halkevlnden: Evimiz dershane - BiR KOCANIN KISKANÇLIKLARI - MUAZZAM ve MODHiŞ film. Ayrıca: FOX DÜNYA havadisleri gaz tesL 

Bır yangın hııtlang1n Jerlnde Fransızca az bilenlerle hiç bllmlyen 

1 
aıı • 

Taksimde İstiklal caddesinde Hfisnü Ta· bayanlar için yeni bir kurs açılmıştır. Arzu 
b!at lokantasında dün baca kurumlarının edenlerin kaydolunmak üzere Evimize mü-. 
tutl14maslle bir yangın başlangıcı olmUf, ıı- racaat eylemeleri rica olunur. 
faJye tarafından sirayetine meydan veril -
meden söndürulmüştür. 

Bir çocuğu araba çiğnedi 
Firuzağa oqğı kongresi 

cumhuriyet Halk partisi ocak kongreler! 
Erenköyde oturan arabacı Osman, ara - devam etmektedir Flruzağa semt ocatının 

bası ile Sahrayı Cedidde oturan İsmail udlı kongresi onumüzdeld Cuma günü Firuzağa
b!r çocuğa çarparak yaralamıştır. Suçlu a- da Türkgücu sokalındakl ilk mektepde ya
rabacı yakalanmış, yaralı tedavi altına a -j pılacaktır. Azanın saat 18,30 da kom~reye ı 
Jınmııtır. &elmelerl lstenmettedlr • . 

Genç kızlar için 
Kadınlar için 

S ... venler ve sevmişler için 
BEKARET 

Film tarihinin en mUateana eaerl 

L1L DAGOVER - SABiNE PETERS - KARL ŞCHÖNBÖCK Fransızca 

T O R K sinemasında 15 İkinci Teşrin Pazartesi akşamı GALA M0SAMEHES1 olarak 



BON POSTA Sayfa 1 

Tuncelinde inşaat 
. f cialiyeti devam ediyor 

j Büyük kalblilik Resimle küçük haberler 
Hamiyetli bir vatandaş 90 
bin liralık emlakinj kızılaya 

ve maarife hediye etti • 
İzmit (Hususi) - Gölcükte büyük em-

lak ve akan bulunan Hasib pqa oğlu Bay Sinobd& belediJ• 1e-

,,.---.---="""-~r Rauf Hasib 90 bin lira değerindeki ara- n1 bir itfalJe pnJı 

\'•~tile kabrlann bile güçlükle geçtikleri sarp yollardan 
§imdi dizi dizi otomobiller ve lokomobiller geçiyor 

i · zisini ve Gölcük palas otelini Kızılay Ku- yaptll'II1lftır. Ayrıaa it. 
;;~ ru~u ile m~kteb yapılmak üzere ~~~e =e =· ":.:!: 

hediye etmiştir. Eskidenberi mulıitımızm de pra.J binuı &lrtı. 
sempatisini kazanmıt olan bu vatansever m.ektedlr. • 

zatın, bu güzel hareketi de sev&i ve saygı 
ile karşılanmıştır. 

TUnceUnd• yol lnfaa
tında lc1J]Janılaıı ıoto

uıdb1ll•r dombularla. 
ppılmJI sallarla Per
telc IUJUildan ıeçtrl-

Urken 

Eı· · \1 azız (Hususi) - Tuncelindekl imarıkat kat balkonlar, taraçalar vardır. 

Babaeski kurtuluş 
bayramını kutluladı 

Babaeski (Husus!) - Babaeski ıwrtu
lu~un yıldönümil.nü büyük ve parlak 
tezahüratla kutlulamıştır. Saat on dörtte, 
asker, talebe, izci, emaf ve halkın yap
tığı büyük geçld resmi pek parlak ol
muıtur. Geçid resminden sonra, bir he
yet, kurtulq günfindt hükfuneti teslim 
alan ilk heyeti temsilen hükfunet kona
ğına gitmiş~ kilidli bulunan kapıyı aça
rak içeri girmiştir. Bunu, aeııq mekteb
lilerin heyecanlı hitabeleri ta]db etmlj, 
merasim bitmİjtir. 

Gece de fener alayları terüb edilınif, 
yer yer, tertib edllm eğlenceler ve mil1l 
oyun_1arla geç vakitlere kadar eğlenile
rek bayram tes'id edilmiştir. 

c:~emd_in hareketi devam etmektedir. Bugün Tunceıırun_ her köşe~in~e geniş 
gü hur~.yetın tunç eli yurdun bu çok şoseler, muazzam köprüler, kültür ocak-
1 ;ı koşesine medeniyetin en feyizli ıan vücuda getirilınektedir. Daha dün 
f, .. arını serpmekte, düne kadar iptidai katırların geçemediği aarp topraklara bu
~funcelerin, hürafelerin tesiri altında gün yapılnuş büyük ıoselerin üstünde 
.,

0

; 'i ~lan bu yerlere düşünmek, öğren- otomobiller, kaJnyonlar Tuncelinin içer- Balıkesirde VtJ 
ın k' b>lmek ve anlamak zevkini tanıt- !erin• doğru uçınaktadır. Refah ve saa- Sındırgıda 
j' a tadır. Daha dün mekteb adı verilen detin ne olduğunu, çapulculuğun ve de- .~/d ·/Pıyı cahil babasının ne günü yakaca- rebeylerinin tazyikleri altında anlıya- Y dtJf/I ZtJIZtJ[tJiero/dU 
;ı sabırsiZlıkla bekliyen Dersim çocu- mamıf olan Tunceli köylüsü, ilk deh <>- Balıkesir (Hususi) - burada şid -

' bu sefer de: ıarak müstakil yaşamanın zevk.ini tat- detli bir zelzele olmuş, halle hayli tela-

• 

• h-: Benim köyümde de ~e zaman cum- maktadır. şa düşmüştür. Zelzele beş saniye sür -
laurıyet mektebi açılacak? diye sabırsız- Bütün köylüler: müş, çok ıükür hasara! olmamıştır. 
nnıağa başlamıştır. - Allah Atatürk babamızdan razı ol- * Çorlu Köprl1ce çUtl1-ll~:pu~culuk içinde gitgide göçen bir sun. Yaşamaiıın zevldnl onun sayesinde Sındırgı (Hususi) - Gece saat ona tinde ,,.llltlrllmı 14 

d ıının yerinde medeniyet ve bayın- ve himayesinde anlıyoruz. Nutl da kan- on kala Şimali şarklden şiddetli bir bot• General l<Alım ,...ırlık eserlerile süslenen ve yükselen dırılmışız bugun" e kadar?! ... Ne bilelim hareket olmuş, halk korkudan sokakla- Dirilt tarahndall ıte"'n li f 1 t B . ıan ve Malkara ..,le-
h: «' Atatürk inkılAbının en parlak biz!. Başımızdaki reliler bize her şeyi ra ır amcy ır. azı evlerm duyarları rln• tevzi -ıii: ~er~ir. Tunce!inin her köşesi bu- bambaşka anlatm1flardı!... Hükllmele çatlamıştır. Resimde General U.: 
k aş başına ve muvaffak bir eser eyvallah demeyin, onun tazyiki altında Ergili köyll cinayeıı·n·ın zım Dirilt kö7Werl• •zanınaktadır. hepiniz can verirsiniz derlerdi, Allah ' bir arada •--te~celinin her yanı, yeşil kümeler, e- hepsini ka)uetsin, şimdi. hepsini anlıyo- muhakemesine başlanıldı dlr. 

ç erde akan dereler, ormanlar ve yal- ruz demektedirler. Balıkesir (Hususi) - Bandırmanın 
b~ kayalarla doludur. Her kayada sanki Cumhuriyetto. baıarıcı eli yarın b• Ergili köyünde İstanbullu Ziya adında 
b,~•r. kahve, birer gazino kurmak için yerlerde çok mes'ud eserler yaratacaktır. biri~i Şaba~ a~ aı'kadaşile bir-

• 
• ltızam Yücude getirilmiş muntazam V. V. likte bır muddet once teyzesi Nefiseyi 

Söğüdün ·ç-;ku;bi~;; kÖyünde yeni ru~:~~0~:: ~;:~~~~~:~ 
ld 

deki dereye götürmüşler, ayağına tq 

bir ilk mektep 8ÇI l bağlıyarak suya atmışlardı. Bu iki suç-lu hakkında yapılmakta olan tahkikat 
sona ermiş ve ağır cezada muhakeme
lerine başlanmıştır. 

Suşehri dağlarına kar yağdı 
Suşehri (Hususl) - Epeyce bir roüd

dcttenberi iyi gitmekte olan havalar bir
denbire bozulmuştur. Kaza dağlarına kar 
da yağmağe başlamıştır. Kazada dehşetli 
b;r odun buhranı vardır. Kazanın elek
trik işi üzerinde uğraşmak üzere ıehri
rnize gelen mühendis tetkiklerine başla-

mıştır. 
. - - -·-·- 39 

allimi vardır. Mektebin küşad resmi, Bi
lE'Cik, Söğüt, Bozöyük, İnönü ve civar 
köylerden gelen büyük bir kalabalık hu
zurunda yapılmış, nutuklar söylenmiş, 
kaymakam kordeleyi kestikten sonra da- • 
vetliler mektebi gezmişlerdir. 

Söğüt (Hususi) _ Merkeze bet saat ker fabrikasına, senevi 1100 tem pancar Bundan sonra, davetlilere köylü bir Kihta ve cınrmda :·•~fede Bursa _ Es~ir yolu üzerin- verir. ziyafet vermiş, ziyafetten sonra da köy tetkikat yapan arteo· 
.. ~ki. 956 nüfuslu Çukurhısa' r köyü, 170 Köylünün gayreti!•, iki ay içerisinde, oyunu ve eğlencelerile iyi bir gün geçi- !oglar J'Pıbt tadbl ... "'"l b b' ı · ı . · R · d kt b' 1 eski devirlere dayanan 
•· ı, oldukça büyük bir köydür. Toprağı bet sınıflı bir i!kmekte ınası_ yapı mış- rı mıştır. '..".m e me . e ın açı ışında Kilıt• köprüsllııO ıe-
•raate elverişlidir. Bu köy, Eskişehir şe- tır. Mektebin 200 kadar talebesı ve 2 mu- bulunanlar gorulınektedir. n>k mimari, - ,._ ribi bakımdan çok ID.y-

Pa zar Ola Hasan ~ey Diyor ki: m•tıt buımu,ıar. """"" muhafazasını karar-
laştırmışlardır • 

• 

.... ' 

• 
M&latfa emn17eı dl

rektöı11 :İhsa.n Sabri 
~et Umum M~ 
dürlQtl ArflY fUbell 

• mtıdürlUtün• taJ1n .. 
dllmltttr. Realm İhsan 
lür1D1ıı Malatyadaa 
a,yrı1ıfım ııöstermekte

dlr. 

• 

• 
oeneral Dlrik lpsa

lada. köylülere hayvan 
hastalJtlan, Keşanda 

d& trahom hattında 
maltmıat vermiş ve 
TrakJa köylerinin :fah
ri muallimllitnl deruh
te etmıştlr. General Dl
rlk kftylillere ders ve
rirken görülmettedlr. 

Uirneıle -111ye bnıreferi Sm•ayı llalkm blaaa tamamlandı 
Edirne (Husmf) - VaH lf!J'azl M~rgenin Bahteıdr CHususi) - Smdırgıda 

Hasan Bey - Desene her humnile ~-"'- -...ı....a...&.. _ ...... __ ,..pbnl~ .........,. ... ----~ bat- malda olan Ha.l.ke\'I ye Parti bl 
kamyonda blr de kaldırım lanmıttır. Tatartu w 1Dı1irm merua Dabl- atı bltmiftk .___ a .. ı- nasınm lnfa• 
tamircili bulunacak... :re ltOn&relerl toplaDlnıfludll" .. d · -. _....vtertnın Jlldöni· 

....._-------------------------~---------------~=~-~------- · mwı e açılacalttll'. 
- Hasan Bey yeni bir 

ley haber aldım. 
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1 Sa1fa 

Şehir meclisinde bir röportaj 

İki ( şey ) kelimesi iki 
saat münakaşa edildi 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) yetinde kaldı. Fakat ondan sonraki madde-
geıdi. Fakat bu talimatnamenin daha ler de ayni derecede gürültü kopardı. 

Altıncı maddede ııu cümle vardı: 
dördüncü maddesi okunurken, meclis, lıir •- Yollar, meydanlar, sinemalar, gazino-
kelime yüzünden birbirine girdi. Bu ınad- lar, nakli vasıtaları gibi umuma mahsus yer 
de şu cümleyle başlıyordu: lerde halkl tiksindirecek, utandıracak, inci -

e- Halkın huzur, ve rahatını kaçıı-acak tecek eşeyler. yapmak yasaktır!• 
şeyleri yapmak, ve saat yirmi ikiden sekize Adalı Avni gene söz aldı: 
kndar sokaklarda, ve yirmi dörtten .sekize - Bu, talimatname ml, yoksa şeyname -
kadar ev ve apartıman içlerinde hoşnutsuz- mi? Bu eşey. Ier de ne oluyor? Bu cşeyler. 
luğa ve sızıltıya meydan verecek derecede tavzih edilsin! 
buğırıp çağırmak .... yasaktır!» kellmesile bl- Talimatname müdatllerl cevab yetiştir -
ten bu uzun cümle, sabırsız bir Aza tarafın- diler: 
dan yan yerinde kesildi: - Halkı utandırabilecek, tlkslndlrebile -

- Olmaz,_ Bu madde sakat_ cek, lnclteblleeek şeyler sayıp tükenmekle 
- Neresi sakat? biter mi? Mesela geçenlerde, Y.enicaml !Sniin-
- Her tarafı sakat... d~ bir adam pantalonsuz, -donsuz dolaşarak, 
.Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şey- kadınlan çil yavrusu gibi dağıtmıştı! Böyle 

ler .... diyorsunuz._ aŞeyler1> ne demek? Bu, davranmanın memnu olduğunu .da bu mad 
tasrih olunmalı! aŞey. gibi muphem bir ke- deye lHi.ve mi edelim? Bu kabil hareketleri 
lime kullanmak, iyi bir eşey. değildir. talimatnameye açıkça yatmayı göze alsalı: bl-

Adalı Avni de parladı: ile, yapılabilecek bütün münasebetsizlikleri 
- Doğrudur .. . Oradaki şey kelimesi, mak- t~hmlne, takdire lmlc!n var mı? 

sadı anlatamamak aczinin lfadP.sldlr. Şey Günün birinde, bir ahlaksız çıksa da, ak-
kelimesinin manasını, herkes keyfine göre l:ı gelmedik bir edebslzllk etse, sonra da: 
mi uyduracak? Böyle şey olur mu? - Bunu yapmak memnun değildir~ Tali -

Böylece başlıyan eşey• münakaşası uza- matnamede böyle bir yasak yok! derse ne ya 
dıkça uzadı. pacağız? · 

İtiraza uğrayan tarafı sa~ bu kellme ete Bu müdafaa, az enel bir başka maddeae 
değildi. Gene Adalı Avni ayağa kalkarak, kabul edllmlyen eşey. kelimesinin, bu mad
ayni maddenin başka bir sakaUığını teşhl.i, dede ipka olunmasına kfıfl geldi. Ve Uçtin
teşhlr, ve teşrih eLU: cii gürültü de, dokuzuncu maddenin şu fık-

- Sonra bu maddede, saat 22 den sonra rası üstünde koptu: 
gürültü, patırdı yasak deniliyor. Bu ne de- •-- Ev, apartıman, ve dükkA.n sahipleri 
mek Saat 22 den sonra yasak, ondan ev _ binalarının onündekl yaya kaldırımlarını yı. 
vel vur patlasın, çal oynasın mı? Faraza kayıp temizlemeye mecburdurlar.11 
münasebetsizin birisi, saat 22 den evvel na- Buna ilk itiraz eden, Hamdi Rasim oldu: 
rayı basacak, ihtara, itiraza kalkıştınız mıy- - Efendim, dedi, bu madde, evvela, tan -
dı, saati blr gozünüze, bu maddeyi öbür gö- zl!at vergisi veren halka bir de tanzifat a -
ztınüze dayayacak: melellği tahmil ediyor. 

- Bu zamanda patırdı serbesttir. diye _ Feridun Manyasi, cevab vermek için, 1tl -
cekl razın sonunu beklemeye sabredemedi: 

Talimatname müdafilerinden birisi ce _ - Ne demek? Bu halkın. da vazlfes1dlr. 
vab verdi: Laheyde, herkes, evinin, dükkAnının onunu, 

- Sokakta nfıra atmaya, ceza kanunu s;~bunlu sıcak suyla yıkar! 
ml'mldlr. Siz de bilmukabele, o kanunu onun Bu cevab, bazı fızaları güldürdü. Fakat 
gözüne dayarsınız! meclisi tatmin etmedi. İtirazlar birbirini ko-

Blr başka Aza atıldı : valadı: 
- Evet... O maddenin o tarafına doku _ - Balıkp:ızarında dükkfınınız var. Kendl

nulmasın. Halkın serbestlsl, bundan fazla nlz de Havzada kaymakamsınız. DukkAn sa
tahdit edllemez. Gürültü, patırdı kaydını bl- h!bl olduğunuz için, İstanbuldakl müsteci -
raz daha takyld edelim de, ahali, gehlr so- rln pisliğinin cezasını, Havzada siz mi öde -
kaklarında, talimatname korkusile ayak - yecek, çekeceksiniz? 
larının ucuna basarak, hırsız gibi mi dolaş- - Evet ... cSahibI. kelimesi kaldırılsın, sa-
sın? kinleri denilsin! 

Bir başka rı.za da meraklandı: - - O da olmaz ... Apartıman kiracısı. eline 
- Hem bu talimatname de nereden çık - çalı süpürgesi alıp sokak mı süpürecek? 

tı? Bu yeni bir talimatname mldlr? Eskisi - Bir mesele daha var: Haydi diyellm ki, 
tadil mi ediliyor? Hangi maddeler değiştlri- dukkanın önü, sabahleyin temizlendi. Vt! ga 
Uyor? Çünkü eğer yeni bir tallmatname ya- llp geçenler, öğleye kadar, orasını yeniden 
pılıyorsa, bunun buraya makamdan gelme- kirlettiler. Tam o sırada da, belediye memu -
sJ !Azım! Bunları bilelim bizi ru kapıya dayanıp: 

Avukat Faruki cevab verdi: - Cezai dedi. 
- VAkıA bu talimatname makamdan geç- O zaman ne olacak? Adamcağız vazlfe-
1 ti Fak t dl sini gördüğü halde paraları sökülec~k mi? 

m § r. a geçmesey ne olurdu? Hey'etl Feridun Manyası, haklı bir hiddetle ce -
umumiye, icabında, makamın tensib etnıe - vab verdi: 
dlfl bir kararı blle veremez mi? Buna salıl-
hlyetımlz yok mu? - Efendim ... Maksad, herkesin, bulundu-

ğu kapının önünü temlz tutmasını temin et
Ferldun Manyası de, bu müdafaanın ek- mektlr. 

slğinl tamamladı: Bu cevaba, Hamdi Rasim, altından kalkı-
- Hem, anlaşılıyor ki, bazı arkadaşlar, bu lnmıyan blr sualle mukabele etti: 

tallmatnamenin mahiyetinden haberdar de ,.. - Kapının önü dediğiniz yer, sokaktır. 
ıı;IldirJer. Makam, bundan üç sene evvel, mü- l:lalk, tanzifat vergisi versin, hem de sokak 
tehassıs kimseleri, yeni bir zabıta! belediye mı süpürsün? Soruyorum: Sokakları ~eml?.
tallmatnamesl hazırlamakla tavzif etmişti. lr.mek, belediyenin vazifesi midir, de~ll mi
Bu vazifeyi üzerlerlne alanlar, tam bir bu- dlr? 
çuk sene muhtelif kanunları tetkik ettııer. Cevabını uzunca bir sükütıa alan bu su • 
Vukuflu kimselerden mütalea ve tlklr topla- alden sonra, mahud maddedeki csahlbhı ke
dılar. Ve bunu meydana getirdiler. Yani, bu Jlmesinln yanına, bir de cşfıglllerı . kelimesi 
talimatnameyi, bizim encümenimiz yapma • eklendi! Ve diğer maddelerin okunması, pa
dı. Encümenimiz, sadece, bu talimatname - zarteslye bırakıldı! 
nln, meclisimiz namına tetklk1le vazlfedar - Dağılan Azalardan birisine: 
dır. - Şimdi, d.edlm, 9 maddenin müzakeresi 

Fakat söylediğim gibi, bir buçuk senedir, bir celse sürdü. Bu hesapça, bu bin madde _ 
meclisten çıkartlamıyan bu talimatnamenin lik talimatname buradan bir buçuk ıısırda 
Akıbeti tehlikededir. Çünkü eğer bir cşey. çıkar! 
kelimesi üzerinde bir saat oyalanılırsa, bu Muhatabım gülümsedi: 
talimatnamenin müzakefeslne celselerimlz - Korkma He! •- -d ğll - - ı ··· e a.Gaların munakaşa he _ 

e • o~ur erimiz blle yetmezi veslerl yatışsın da gör Allmallı.h 9 

d 
B
1 
u solizlerl haklı bulan reis, mahud mad- yl değil, 9 tallmatna~~yi bir cel;ede mç~::e: 

en n m zakereslnl, tehir etmek mecburi - rırlar ! Naci Sadulfab 
~~ ......... , .... _.._ 

Amerihada ilk faşist 
Devlet teessüs etti 

(Bu§tarafı 1 inci sayfada) 

Amerika matbuatı, Brezilyada vuku 
bulan bu değişikliği endişe ile karşıla
makta ve Faşizmin Okyanusu aşarak 
Amerikanın yanı başında ahzı mevkt 
ettiğini yazmaktadır. 

Amerika hariciye nazırınm beyanatı 
Vaşington 11 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Welles gazeteleri kabul ederek 
demiştir ki: 

Brezilyada faşist bir rejim kurul -
muş olması münhasıran Brezilyayı a -
Iakadar eden bir meseledir. Amerika • 
nın siyaseti başka milletlerin dahili 
işlerine karışmamaktadır. Welles bu 
mesele hakkında fazla bir şey söylemek 
istememiştir. 

CUrmU meşhud kanunu 
Ankara 11 (Hususi) - Cürmü rne~hud 

kanunu hükümlerinin ordu mensupla -
rına tatbik tarzı tesbit edilecektir, 

Filistinde tekrar 
Bombalar patlıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Öğleden sonra bir başka Arab da öl -

d .. irülmüş ve şehrin !§imal mahallel~rin
dc bir bomba daha atılmıştır. 

Polisler derhal yetişerek inzibatı te -
m:n etmişl<'rdir. 

Geçen saiı günü beş yahudi köylüsii -
nün katlile alakadar oldukları tahmi.n t
dilen 17 Arab tevkif edilmiştir. 

Bundan başka Kudüs camii mütevel -
lısi Şeyh Ensari katledilmiş, bir Ye -

menli ya~udi de yaralanmıştır. 

Kudüsll (A.A.) - Bugün şehir mer -
1'.ezinde birdenbire karışıklıklar çıkmış 

ve mütarekenin yıldönümü merasimini 
ihlal etmiştir. 

Bir bomba atılmış ve beş Arab ağır su
rette yaralanmıştır. Bu sene üçüncü defa 

olarak halkın saat 18 den sonra sokakla
ra çıkması yasak edilmiştir. 

SON İkinci teşrin J % 

HADiSELER 
KARŞBSINDA 

SPOR 
Karınca ile aslanın hikayesi 
Karınca, bir gün aslanın ayağına tır

manmış, tüyleri arasına sokulmuş. Aslan 
yiirümüş, ormanları dolaşmış. İnine gir
miş, yatmış, avcılara hücum etmiş, par-

Beşiktaş ile Güneş bu 
hafta karşılaşıyor 

çalamış. Karınca, aslanın tüyleri arasın- Bu hafta Galatasaray, Süleymaniye; Vefa, Eyüp; Beykoıt 
dan çıkmış; ayağından aşağı inmiş. Ka- 1 
bara kabara yürümüş, rasgeldiklerine: stanbulspor; F enerbahçe de Topkapı ile çarpışacak 

- Ben, demiş, aslanın en yakın arka- İstanbul lig maçlarının ikinci haftası bahçenin heyeti umumiyesi de çok ıyi 
dnşıyım. Bana, ormanda dolaşalun mı? oyunları pazar günü Kadıköy, Taksim ve değildir. 
dedi; dolaşalım .. dedim .. Dolaştık. Avcı- Şeref stadlarında yapılacaktır. Geçen 
1ar pusu kurmuşlardı. Ben gördüm. Asla- hafta yapılan maçlardan galebe ile çı

nı ikaz ettim. Avcılara hücum edip on- kan Galatasaray hariç, bütün takımiarın 
!arı paraladık. Sonra birlikte ine girdik, sözleşmişler gibi berabere kalmış olma
oturduk, dınlendik. ları ve Galatasarayın da güçlükle bu ga-
Aslanı görüp; aslana, karıncanın söy- !ebeyi elde ettiğine bakılırsa, bu seneki 

1ecliklerini tekrar etmişler, . aslan gülmüş: maçların fazla alaka uyandıracak bir 
- Ben nslanım, demiş, o karınca. Ben tarzda devam edeceği anlaşılmaktadır. 

onunla arkadaşlık eder miyim hiç, ihti- Her vesile ile söylemek fırsatı buldu -
mal tüylerım arasına girmiş, yaptıkları· ğurn bir noktaya burada gene temas mec
m1 .görınüş~ür_ F.akat ben karincanın de- buriyeti hasıl oldu. 
dLlderine şaşmıyorum. Bizde futbol her tarafta büyük bir rağ-

- Ya nPye şaşıyorsun? bet gfümüş olmasına mukabil her gün 
- Koskoca aslanla minimini karınca- bir parça daha gerilemektedir. Büyük 

r.m arkadaşlık e1tiklerini karıncanın ağ- mnsraflar içinde bütün varlıklarını fut-
zından işitip inananlara şaşıyorum. bola hasreden şöhretli klüplerimiz ya -* . mnda, on bir futbolcuyu doğru- dürüst 

Bazan Vl!purda kulağıma bir ses geli- bile barındırabilmek için emek sarfeden 
y-ır: · küçük klüplerin aldıkları şayanı dikkat 

- Ben vergiler hakkında doğrudan dereceleır futbolun yükseldiğine değil, 

doğruya vekille konuştum. İndirileceği göze batar derecede sukut ettiğine kuv-
muhakkak, bana bizzat söyledi. vetli bir delildir. 

Tramvayda burnumun dibinde bar bar En tabii neticeleri talihsizlik veya sür-
b::ığırıyorlar: priz şeklinde göstermek suretile futbol a-

- İşte efendim yanlış tatbik ediliyor. leminde yaptığımız yenilik bir müddet 
Kendi söylediğim, benim vesile olduğu::n bızi oyalıyacaksa da futbol varlığımızın 
b'r yasağı ben bilmez miyim; tramvaym gün geçtikçe sukut etmekte olduğunu er 
kapıları hareket esnasında kapanacak.. geç anlıyacağız. 
füırekettcn evvel değil; valiye bu emri Galatasaray - Süleymaniye 
verdiren benim! Galatasaray geçen hafta yaptığı oyun!a 

Banka gişesinde memura çıkışıyor: bizi tatmin edemedi. Milli küme maçla -
- Kanun ne demek? Kanunu yapan rından sonra yarıdan fazla oyuncusunu 

kimdir, sen onu bfür misin? Geçmiye- kaybetmiş olan Galatasarayın daha par
cek para il~. geçecek parayı ona ben gC\s- lak dereceler alabileceğini zannetmek 
terdim. Bu verdiğim para geçer! 1 gUçtür. 

Sokak başında durmuş, yanındaki.ne Müdafaa hattını olduğu gibi kaybeden 
anlatıyor: Galatasaray için zorlu takımlar karşısın-

- Dün polis müdürile beraberd·m. da dayanabilmek kolay bir iş olmıya -
Y:ınlış hareket eden bir memur gördün caktır. 

mü numarasını bana ver, kapı dışarı ede- Eski şeklini muhafaza etmekte olan hü-
yiın! dedi. cum hattının henüz lüzumu kadar id -

* Böylelerine rasladıkça, karmca ile as
lanın hikayesini, karıncanın ağzından du
yup inananlardan olmadığıma şükredi-
yorum. ismet Hulusi 

lngiltere ile Franko 
Arasında 
Yeni münasebat 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Büyük Britanya hükurnetile General 
Franconun idaresi altında bulunan top -
raklardaki makamat arasında daha mem
nuniyet verici bir teması tesis ederek 
her iki taraf topraklarında karşılıklı ola
ıak tebaalarını ve menfaatlerini koru -
mak için Büyük Britanya hükumetinin 
Snlamanka veya diğer bir şehirde otur -
m:ık üzere bir memur göndermesi ve bu
na mukabil İngiliz hükümctinin de Lon
draya Franconun bir memurunu kabul 
etmesi takarrür etmiştir. 

Bundan başka sayıları mahdud diğer 
bir takım tali memurların da tayini ka
rarlaştırılmıştır. BunlarCrı oturacaklaı-ı 
yerler iki taraf arasında tcsbit oluna -
caktır. 

manlı olmaması da takımı büsbütün za
yıf bir şekle sokmaktadır. 

En genç oyuncuları kadrosuna almış 

olan Süleymaniyenin Galatasaray ıçın 

hatırı sayılır bir tehlike olacağını kabul 
etmek lazımdır. 

Vefa - Eyüp 
B!r hafta evvel her iki takım karşılat

bkları rakib takımlarla müsavi oyunlar 
yapmışlardır. 

İstanbul liginde oldukça kuvvetli va -
ziyette olan Vefa takımı her gün biraz 
daha iyi idman yapmakta olduğundan 
Eyüble yapacağı maçı mutlaka kazanma
ğa ve kuvvetli vaziyetini isbat etmeğe 
çalışacaktır. 

Geçen hafta Süleymaniye karşısında 

daha ziyade müdafaa ile oynıyan Eyü -
bün bu tarz oyunla Vefa karşısında tu
tunması çok güç olacaktır. 

Beykoz - İstanbulspor 
Haf tanın güzel oyunlarından biri hiç 

şüphe yok ki bu iki takımın kartılaş -
masile olacaktır. İstanbulspor eski kad
rosunu toplıyabildiği için bugün hayli 
kuvvetli vaziyettedir. 
Güneş ile müsavi bir oyun yapması, 

hatta son daki\talara kadar galib bir va
ziyette bulunması kolay sarsılır bir ta
kım olmadığını isbata kAfidir. 

Beşiktaş - Güneş 
İşte lig maçlarının müh'im oyunların~ 

dan biri de bu haf ta tarafiardan biriııiı• 
mağlübiyetile bitmiş olacaktır. 

İlk maçını Fenerbahçe gibi bir takırıı-1 
la yapmak zorunda kalan Beşiktaş, k .. ıı1 
disini Fenerbahçe önünde kurbanlık k~ 
yun gibi zannedenleri hayrete düşfü ı ·ıÜ~ 
ve bütün nazarları üzerine çekmiştir. 

Geçen haftaki maçta bütün hatlaril :ıJ 
teş kesilen Beşiktaşın bu sırada örı.:r.~ 
çıkacak biıtün takımları söküp göti.ir ~ 
mesi veya sürüklemesi için fevkal:'.'ıd~ 
gayri tabiilıklerden daha başka bir ~e1ı 
olmak icab eder. 

Beşiktaş bu formu tutabilir mi bilmiy~ 
runı. Sür'atlı ve uzun paslarla yaptığı ooı 

yun karşısında şiındilik tutunacak takı?l\ 
her halde çok ihtiyatlı bulunmak sure • 
tile ancak onun hücumlarını keseb!lc • 
cektir. 
Güneş geçen hafta ümid edilen neti "4 

ceyi alamadı. Bir maçtan berabere aynl .. 
mak hemen bir takımın zayıf olduğu his• 
sini vermezse de, kuvvetli takımların gii~ 
olsa bile kazanacakları oyunlarda müj " 
kJl vaziyette kalmaları elbette endişe)'~ 
mucibdir. 
Güneş takımı için talihsiz olmakla be· 

raber en kuvvetli mevsim geçen sene idi. 
Bu sene Rasih tahsil dolayısile takım· 

dan ayrılmış, hücum hattının en kuvvetli 
iki oyuncusu Rebii ve Salahaddin heli 
geçen sene bir parça daha yaşlanmış bu• 
lunmaktadırlar. 

Takım yeniden ıslah edilip kuvvet bu1 
luncıya kadar hayli zorluklar çekeceği 
zannedilmektedir. 

İşte bu hava içindeki Beşiktaş - Güne~ 
m:ıçı bütün ümidleri bir taraf lehine çeı 
kip durmaktadır. 

Ömer Besim • 

Ordu atlı 
M Üsabakaları 

Bu memurun Londrayı kabulü Franco
nlın idaresi altında bulunan topraklarua
ki makamatın tanınmasını kat'iyyen ta -
zammun etmediği gibi iki taraf tan hiç bi
ri diğerinin memuruna diplomatik sala
hiyetler vermiyecek ve kendi memuru 
için de bövle salahiyet verilmesini bekle
miyecektir. 

Beykoz takımı da en idmanlı bulundu
ğu bir sırada parlak dereceler almak mec
buriyetindedir. Takımı çok genç oyuncu- ı 

lardan mürekkep olan Beykozun bu haf-
ta daha güzel bir oyun yapacağı ümid e
dilmektedir. 

Fenerbahçe - Topkapı 
.Geçen hafta Beşikta~ karşısında ciddf 

----- • ·-·----· ....... - · ;ıi'9_, ___ ;;;.. , bir tehlike atlatmış olan Fenerbahçenin r-
B u haftaki lig maçları 
-TAKSİM STADINDA -
Galatasaray • Süleymaniye 

Basri 

- ŞEREF STADINDA -
Vefa - Eyüp 

Said Salahaddin 

Beykoz - İstanbu)spor 
Cafer 

- KADIKÖY STADINDA -
Fenerbahçe - Topkapı 

Sami 

Beşiktaş - Güneş 
Nuri Bo.rut 

l bu hafta kendi sahasında yapacağı ilk 
maç için fazla sıkıntı çekeceği ümid edi
lemez. 

Bununla beraber kat'iyyen ihmali caiz 
olmıyan Topkapı takımı zaman zaman 
büyük takımları sarsmış bir kuvvet ola
rak maruftur. Çabuk ve temiz futbol oy
namaktadır. 

Büyük takımların kendine ehemmiyet 
vermemesinden istifade eden Topkapı 

takımının bazı takımları olduğu gibi Fe
nerbahçeyi de hatırı sayılacak kadar ter
lettiği henüz unutulmıyacak kadar ya -
kındır. 

Milli küme şampiyonluğu kazanan ta
kımdan yalnız Yaşan kaybeden Fener -

Geçen hafta Ankarada başlıyan ordıt 
atlı müsabakaları ayni heyecan ve mu • 
vaffakiyetle devam etmektedir. Şiındi " 
ye kadar yapılan müsabakalarda Avrtı• 
pada büyük muvaffakiyetler kazanan ve 
beynelmilel şöhret kazanan subaylarımız .. 
dan başka bir çok yeni subaylar da n~ -
zarı dikkati celbetmişlerdir. 
Yukarıdaki resimlerde Hamdi, yüz .. 

başı Cevad, ve teğmen Eyüb Öncürıiirt 
muvaffakiyetli atlayışlarını görüyorsu -
nuz. 
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Amerikalı bir ilim adamının iddiaları 

Napoleon'un muvaff akiyetinin sırrı 
hasta olmasındadır· 

E.ğer bu büyük kumand~n irsen -~~nsere _ve verem~ müpte~i 
bulunmasaydı, tarihte ışgal ettıgı .mev._kıe asla erışemezdı 

. Meşhur alim Dr. Soholnikof un .. d~d~gı -- --.,.,, . .,...,, ____ ~~-~ ........ ~·~ 
.bi Napoleon her hareketi, her sozu ıle 

ı gı , . . . b't ·ı dı bütün ömrünce bır fikrı sa ı ı e yaşa · 

Genç Napoleon'un veremle 
pençeleştiği günlerde 

Aınerikalı bir ilim adamı Nevyork ga
tetelerine yazıyor: 

Arcis-Sur-Aube'de bir bomba patladı 
"e N l il a__po eon'un muhafaza kıtaatı korku 
. e dagıldı. cTalihin adamı> nı taşıyan at 
ıtııT ~ 1 ak neticesinde param parça oldu. Fa-
at Napoleon'a hiçbir şey olmamıştı. 

;'l'~lihin adamı• nasibinin, babası ve ced
~erı gibi, mide kanserinden ölmek oldu
tıuıu pek iyi biliyordu. 

Bundan dolayı cenklerde ,korkusuz, 
~ervasız bir fatalist kesilmişti. Bununla 
~raber, Avrupayı fethetmesi için, cM:...· 

"a~fakiyet hastalığı> diye isim vereceği
lllız cverernin, hamle ettirici kuvveti 1~-
~;rn geldi ve endocrine guddelerinin az 
~ :ınesi de, bu tarih adamını, kanserden 
~gan nasibini beklemek ü zere menfaya 

Surükled· ı. 
d Napoleon'un büyük babası, mide urun-
~n ölmüştü. Babası da ayni hastalıktan 

~Oçlip gittiği zaman Napoleon mektebde 
a~ltuıuyordu. Mekteb müdürlüğü haberi 
t ır alınaz kendisine izin vermek istemiş, 
altat o, razı olmamış: • 

d - Göz yaşı kadınlara yakışır! diyerek 
erslerine devam etmişti. 

1 Napoleon, kendisinde bulunan iyi has-
~~· b 

6 
• ı anasından tevarüs ettiğini, ba a-

ıl'ldan da bozuk bir sıhhat ve mide kan
Sp,.· • 
b • 1nı aldığını söylerdi. Onun için :ie ba-
asının ölümünden müteessir olduğunu 

a~ıa bell · tm · · ı e emıştı. 

1 Napoleon, doğuşunda bir dahiye has o
;cak kadar zekiydi. Eğer sıhhati yerinde 
t'~lunsaydı, hiç şüphe yok ki asker, fa-
ı. olnuyacak, kendisini aşırı derecede 

'"Vd'v• - ıgı, bayıldığı fenne verecekti. 

t ~~basına yapılan fethi meyyit ile, has
~·ıgın irsi olduğunu bilen Napoleon, bu 
edeseı~yi ekseriya doktorlarla münakaşa 

(.ltdı. İki kere teşrih ilmine çalışmış, 
hı>r • . . 
}{~ . seferınde de, yalnız ve yalnız mıdeyı 
~sıp biçtikten sonra, bu hevesinden vaz

r"Çtnişti. Hatta son günlerine kadar bi· 

d~11 doktorlar, midesinin bozuk o~~~.ğ~n: 
t}3 bahsettikleri zaman, kızar, kop1..11ur. 
di oş .~a:·· Midemde hiçbir şey yok• der· 

: Butun bunlara rağmen, imparatorun 
lnıde rahatsı:ruğı ve hazımsızlık çektiği 
rtıuhakkaktır. 
t Çünkü, yemeklerden sonra midesi ağ
ırdı. Bu ağrılar zamanla daha fazlalaş· 
~§, k_eskinlemiş, ve kendisinde ihtikanı 

hedı oldugu~ nu gösteren mide bularıtı-
81 t , 

ezahür etmişti. Bu anlarda Napoleon 
~ere Yatar ve halının üzerinde o yana, bu 
tana . 1 d' f Yllvarlanarak ın er ı. .. . .. 

Şte hunları öğrendikten sonra, buyuıc 
&skerin o dünyada taklid edilmiş meşhur 
fırı:..,_ . v. . . sagv 
eli~~ıu nc<ien ihtiyar ettıgını, ~·anı 

1 Yeleğinin içine niçin soktugunu au-
lıyo,.,. "d · · b · ~z. Bunun sırf ağrıyan mı esını as-

Bu fikri sabit te, irsi binnetice kaçınıl
m::ısı imkansız olan ailevi bir hastalıkt!ln 
öteceği kanaati idi. Bu his, evham yal~ız 
Napoleonda değil, bütün Bonapart aıle
sinde vardı. Bazı istisnalarla hemen hep-

i 
. ölümlel'ıni beklemişlerdi. Napoleonun 

Sl k .d 
bUyük kız kardeşi: '.Ben tı~ ~ ı ama 

ahkum edilmiş bir ınsan gıbı yaşıyo
~m• diye diye Napoleondan sekiz ay ev-

vel Triestede öldü. . . " 
Napoleon öldükten sonra ~ides:nın ~: 

müş bir kutuda oğluna gonderılmesını 
mir ve vasiyet etmişti. Fakat, Napoleo
~un oğlu, mide kanserinden değil, ve-

remden öldü. 

* Yatakta, ·kanserden öleceğine inanmış 

l Naooleonda bambaşka, cidalden, 
oması • . . 
savaştan korkmıyan, çekinmıyen, bır r~-
hi halet yaratmıştı. Napoleonun ces~~et~, 
tehlike karşısında doğan cesaret deglldı. 
Ona göre ctehlike> diye ~ir m~fh~.1:1 .. yok-

t Bombanın atını üzerıne surdugu zau. 
man ihtimal ki patlamıyacağını sanmıştı. 
Halbuki bu yolda yalnız at yanmış, kt?n

disine bir şey olmamıştı. 
Napoleon'un Elba dönüşünde, karşısı-

na bir alay ile yüzbaşı Rand.ome gönde
ri!mişti. Kumandanın vazifes~ imparato
ru Grenoble'de durdurmaktı. !ki düşman 
kuvvet karşılaşınca, Napoleon askerleri-

N poleon'un bu dünyaca meşhur pozunun 
ıJ sebebi artık meçhul değildir 

ne silahlarını aşağıya indirmelerini, n_am
l ]arı yere doğru tutmalarını emrettı ve 
t~k başına ilerledi. Bunu gören, yüzbaşı: 
_İşte! .. Ateş!.. diyeJ:ıaykırdı. 
Askerler titriyen ellerile silahlarını, 

N P
oleonun üzerine doğrulttular. Fakat 

a 'l , a· N::poleon gözünü bile kırpmadan ı er~e ı 
VP. gayet tok bir sesle: 

_ Askerler, diye bağırdı, ben sizin :ın
paratorunuzum. Tanıyorsunuz b~ni.. Içi
nizde imparatorunu öldürecek bır asker 

ksın meydana, işte vücudum. v.usa, çı 

Bunun i.ızerine yüzbaşının emrinde~ 
k 1 . hepsi silahlarını atarak dız 

as er erın 
çöktüler. . . 

1809 da Ratisbon muharebesınd.e yara-
lanmış olmasına rağmen harbe gırınekte 

ısrar etmi:?ti. 
Waterloo muharebesinden sonra, bü~ 

tün ümidlerini kaybedince zehir içti. Fa-

kat tesir etmedi. 
Kartal burunlu, yeşilimsi, adeta sanm

t ak suratlı Napoleon kendisini bildi bi
l:Ji ciğerleri ağzından gelecekmiş gibi, 

sarsıla sarsıla öksürürdü ve daim~ da ~: 
. .. · ti. Buna ra men azamı ener1ı 

Napolen m enfada kam.serden 
muztarib iken 

sarfederek çalışır. Yapacağı harblerin 
bütün teferrüatını hazırlardı. Günde üç 
sutten fazla uyumazdı ve günde bir öğün 
yediği yemeklerini gayet acele, lokma
ları birbiri peşi sıra yutarak yerdi. Bütün 
ko!'kusu, evhamı kanserden ölmek oldu
ğu halde, garib bir inanışla, mukadder 
ne ise o olacağını söyler ve böyle acele 
acele yemek yiyişlerinin hastalığı daha 
sür'atle davet ettiğini asla düşünmezdi. 
Dahilden ilaç almaz, kanının alınmasına 
da müsaade etmezdi. 

Muazzam bir muhayyele sahibi olan 
ve bu hayallerini hakikate ulaştırmayı 

bilen ve uaştıran Napoleon, şöhret ka
zandığı zamanlar, hasta, adetli yatalak o
lacak bir halde idi. Fakat ondaki o anla-
şılmaz kudret ve enerji ile her istediğine 
nail oldu. Napoleon bu enerjisini endoc
rine guddelerinin kuvvetle işlemesinden 
elde etmişti. Bazı hastalıklar bu gudde:e-

ı·i atalete sevkeder ve birçok hastala:-ı 
tembel yapar. Verem gibi bir takım has
talıklar ise aksine ayni guddeleri hare
kete getirir. 

Napoleonun fethi meytinde ciğerlerin
den birinde kurumuş bir verem karhası
na rastlanmış, bu suretle ölümünün ve
remden olmadığı anlaşılmıştı. Filvaki Na
poleon şöhret ve muvaffakiyetin en yük
sek noktalarına çıktığı zaman veremi rle 
yenmişti ve öksüri.iğü de kesilmişti. Ken
d:sini imparator ilan ettiği zaman da 11ö
bckli, şişman bir adam olmuştu. 

0 

• 

Artık verem mikrobile bcsleneınıven 
endocrine guddeleri kafi derecede lsli-

• :> 

yemez olmuşlardı. Vakıa Napoleon gt'ne 
p!:inlar çiziyor, muhayyelesini kudretle 
işletiyordu ama, bu planlarını tatbik e

deC'ek enerjisini kaybetmiş bulunuyordu. 

Ahlakı da değişmişti. Artık, ikid0 bir
de bol bol ağlıyordu. Yüzü de eski ş~klini 
kaybetmiş, kadınca bir mana almış, be
yazlaşmıştı. 

Meşhur biografi muharriri Segur'ım 
ıddiasına göre Napoleonun Rus seferini 
kaybedişi sırf bu değişmesinden, hastalı
ğından ileri gelmiştir. Borodinoda tam 

zamanında icab eden emirleri YeremP
mesi. hatta tereddüd etmemesi bu hezi
nı;tini hazırlamıştır. Hatta o kadar ki 
meşhur General Murat bile, cBen bu a
damı tanımıyorum• demişti. 

* 
Endocrine guddelerinin iyi işlememesi 

:v-üzünden bozgundan bozguna uğrıyan, 
~ihayet hal'edilen, Elbaya sürülen, ora
dan kaçan, iyi hazırlanmış Waterloo mu
h:ırebesini gene bu sebcbden iyi idare r.
demiyen Napoleon, St. Helena menfa
smda, ancak son demlerinde kendisini 
ölüme götüren hastalığın o kadar kork
tuğu menhus mide kanseri olduğunu an

lamıştı. 

Sayfa 7 

1.-K.-a_d_ı_n_~-ô-.z-il_e_A_vr_u_p_a_ ... 

Simone Simonla "inülci ·<at 
iri mavi gözleri, bukle bukle kumral saçlarile bu tatlı 
tebessümlü yıldız, mu~akkak ki sinema perdesinde 

tanıdığımız gölgesinden çok daha güzeldi 
Y acın: Maıuze2 T ahıin Berlıand 

-23-

Simone Simon'un gazetemize hediye ettiği imzalı resmı 

Cinemonde mecmuası müdürü bana beraber görmek çok nefis bir tablo teşkil 
vermiş olduğu sözde durmuştu. Bir sa- ediyor ve o zaman artisti de en sade ve 
bah katibinden şu mektubu aldım: samimi halile görmek kabil oluyor. 

cSinema artistlerinden Simone Simon Konuşarak Şanzelizedeki küçük pavi-
şerefine film şirketi tarafından pazartesi yona gelmiştik. Kapıda birkaç fotografçı 
günü saat altıda Şanzelize paviyonunda nöbet bekliyormuş gibi, beş aşağı be~ yu
bir kokteyl parti verilecektir. Bu top- k;ırı dolaşıp duruyorlardı. M. Bessy'yi 
lantıya aid davetiyeyi ilişik olarak gön- görünce selam verdiler. 
deriyorum. Yalnız gitmek istemediğimz - Geldi mi? 
takdirde lUtfen muayyen bir saatte bize - Bir iki dakika sonra burada olacak. 
gelin; beraber gideriz.> Dar bir merdivenden çıkarak, üç dört 

Bu mektuba çok sevindim; çünkü ben bDyük odanın birleşmesinden ha:>ıl olan 
şahsan Simone Simondan hoşlandığım şirin bir salona girdik. Bizden e\'\·el b ir 
gibi bu artistin Türkiyede çok sevildiğini çok davetliler gelmiş, büfede yiyiµ içı
d2 bilivordum. yorlardı. Arkadaşım kolumdan tu:s n.k 

Mua;•yen günde, saat beş buçukta Ci- beni de bir masaya yaklaştırdı ve garso
nemonde müdürünün odasında idim. Be- n~ şampanya ısmarladı. Zengin, ı;ok zen
ni gene nezaketle kabul ederek katibini gin bir büfede herkes neş'e içinde konu
çağırdı: şup gülerek içiyor ve yiyordu. Henüz 

_ Elen, kokteyl partiye gidecekler a- bnrdağı ağzıma götürmemiştim ki bir te
rasında Bessy de var değil mi? Kendisini las oldu ve karşımda siyah taftadan u
madınazel Berkandla tanıştırınız ve onu zun bir elbise içinde Simcne Simonu gıir
Simone Simonla görüştürmesini tarafım- düm. Omuzlarında mükemmel bir : ilki, 
cJan rica ediniz. başında ensesine doğru yatırılmış geniş 

İki dakika sonra mecmuanın belli başlı siyah bir şapka vardı. Bukle bukle kum
yazıcılarınrlan biri olan l'v1. Maurice Bessy ra! saçları yüzünün iki tarafından bır 
ve birkaç arkadaşile birlıkte yola düzü~- ipek yığını halinde flrlıyordu. İlk düşün
M;iştük. M_ Bessy sporcu adımlarile yü- cem şu oldu: 
r5yerek beni de yanında koşrnağa mC>c- -- Sinemadakinden çok, çok daha gi.i-
bıır ediyor ve durmadan konuşuyordu. Zf'l! 

- Simone Simonu hiç gördünüz mü? Hele iri mavi gözleri cidden nefis ... 
- Canlısını hayır. Konuşurken ve gülerken duclaklannın 

- Çok sevimli bir kızdır. Fakat Holly- kıpırdayışı tıpkı şımarık bir çocuğun se-
w0od'dan döndükten sonra onu değişm;ş vimli hareketlerini andırıyordu. 
buldum. Artistin etrafını bir saniye içinde ah-

- Ne gibi? hahları, gazeteciler, sinemacılar çevrele-
- Hollywood'a gitmeden, yani yirmi ın:şti. M. Bessy'ye: 

a~' f·vvel ne~'eli, şakrak, sade bir kızdı. - Eyvah! dedim. Bizim kendisine yak-
Şir.ıdi ona da, Amerikaya giden bütün l<ısmamıza imkan olamıyacak. 
öl!'ki artistlerimiz .gibi bir .. nasıl tarif Muhatabım böyle şeylere alışkın bir 
e..:ıeyim .. uzaklık, ağırlık, daha doğrtı<;U adam kayıdsızlığile omuz silkti. 
.s:nema yıldızı olduğunu bilen bir ha,, - Geliniz biz bir defa daha büfeye gi-
çakmüş. • delim.. Şimdi o da şampanya içnıeğe 

-- Fena mı? g01ir. 
- Ben sevmedim; fakat ona aid yaz- Hakikaten de öyle oldu, on dakika gı>ç-

dığun son yazıda da söylediğim gibi. on meden Simone Simon masaya vaklac:tı: . ~ 

bPŞ gün sonra gene eski haline döııPcck - Sıcaktan bayılıyorum, bana bir ;am-
sanırım; çünkü onda ya şına mahsus ta- panya veriniz, dedi. 
bii ve genç bir neş'e vardır ve bütün mu- İşte o zaman arkadaşım fırsatı kaçır-

vaffakiyetinin sırrı da bundadır. • madı: 

- Kendisini yakından göreceğim i~· n - Madm:lzel Simon, size, sizi görmek 
cidden memnunum. · için <jOk uzaklardan gelen bir gazt:.•tt>cıyi 

- Ne yazık ki onu umumi bir yerde talcdim edenm. 
göreceksinız. Evinde ve cmükerrer Sı- Artist ince parmaklarile elimi sıktı. 
mone Simonla. birlikte görseniz naha - Nereden geliyorsunuz. 
çok severdiniz. - Türkiyeden. 

- cMükerrera mi? İkinci bir Simone Tü k. d - ? O çok 1 - r ıye en mı. oo... uz:ı.c. .• 
Sim~n varlığından haberim yok. Güldü, ben de güldüm. 

- Annesınden bahsediyorum. İkisi ni (Devamı 8 inci sayfada, 



8 Sayfa 

Tayyare piyangosunun 
birinci keşidesi bugün bitti 

:_15,000 lira 
Kazanan 

8135 
Sonları ( 35) rakamlarile biten bütün 

numaralar onda bir itıöarile ikişer lıra 
amorti kazanmışlardır. 

1,000 lire k•zenanlar 

26607 35228 
38002 

500 lira kazananlar 
26617 15978 18705 26045 19491 16436 
11573 16792 33793 22695 31240 4231 
36091 1408 38283 

150 lira kazananlar 
119 8642 7971 3043 15513 .27289 

6144 27769 11851 24245 67<K 1372 
19285 28359 27895 34278 22639 302~4 
23?12 12251 5396 34839 12298 5167 

100 lira kazananlar 
6417 23058 34051 6233 

21106 4687 39462 31385 
15345 6028 8317 12121 
21821 36099 8697 27986 
36397 25888 33594 10590 

33109 
35063 
25658 
15598 
13646 

14353 
13444 
19342 

3602 
2943 

27246 31772 1132 17088 35910 352?0 
8417 9502 33518 34713 3193 16859 

29194 8519 38295 22365. 27146 25384 

50 lira kazananlar 

28269 
21530 
10734 
32924 

37747 
1624 
4946 

2950i 

39952 
5948 
8962 

22275 

35658 
35140 
4650 

17183 

25743 
37993 
14889 
38663 

18021 
12.161 
13889 
33142 

30 lira kazananlar 
23368 732 1311 20300 18022 34820 
28559 35903 34188 21494 8493 344 
33230 26424 11556 H736 10798 32896 

435 30401 33244 25873 24176 10251 
34617 5280 64 4436 8196 2!87"1 
38993 37280 2998 3-653 25547 29127 
~ 10400 16144 3871 3511 1468 
5291 38366 22945 22 24358 1151 

13394 3017 36422 9820 27447 3053 
3696 26370 12133 592 35951 34124 

25059 27025 39172 31490 37440 21162 
20946 33396 13640 35145 11592 9324 
34072 2582 13493 21112 2558 26414 
34769 26836 2149 48&{ 8979 16208 
33487 19638 20275 30503 1432 13452 
3722 101&3 28394 21410 17833 25424 

22286 21090 11334 18012 20282 26271 
22980 5249 38271 2138 18993 34365 
32533 32133 9004 299'1'1 28942 11224 
38224 34599 20789 4065 17757 23631 
38817 17968 205&f 26107 8082 37766 
7892 37246 14010 25540 20575 5611 

35935 1358 200{2 4464 34102 28887 
34105 29229 25092 6849 7592 8824 
25001 1402 20407 13770 25591 15797 
28626 16306 3822 17774 28890 aoooa 
17021 4334 11626 37406 24483 27724 
15587 29169 35406 27626 32849 3990 
5079 8326 20534 1779 34570 17751 

16172 21950 9815 1156 12450 5956 
36383 17282 17700 24292 29879 4185 
38284 13363 36423 12157 24743 13931 

13671 20821 15062 16150 31154 
16181 37568 26757 13219 37476 
23727 11518 19932 10771 16435 
14934 268.17 28451 22770 29046 
27485 16323 1245 27276 19706 
36454 28653 1461 28733 21613 
12797 176~7 36502 920 20572 
35835 37437 9482 37472 21794 

3S370 
3127 32387 
lll-l- 505 
7018 

<\1'1-0? 32.=i95 
..Di) .... 13340 

2700 33928 27937 32453 19540 
37990 26256 3815 14694 17393 
11844 1144 4013 30994 574 
15594 34203 30737 19925 34012 

9248 29504 5748 10834 24251 
15662 15950 3966 13397 34818 
~4193 30942 22190 24664 32462 
12802 28704 35797 31799 4938 
31 00 18701 35266 27306 16638 

1941 14161 7625 29385 21386 
39969 19271 8421 8457 12575 
35773 16265 27926 15023 24484 
11q53 5601 8635 25949 15447 
18101 13774 25285 10216 22076 
22095 18335 29491 35842 5064 
23532 21163 3864 35723 1472 
4391 11939 25153 34435 10309 

36808 35927 3744 19364 13853 
192") 38666 15423 15208 16125 
10065 14270 31174 22561 16353 
8232 33530 32951 19663 36463 

23667 4725 20055 6744 4430 
2643 15932 12517 29442 32165 

13015 10367 3641 1768 14739 
9129 33209 2526 21735 5839 

31831 28911 25523 8694 1052 
1461 ~330 5439 10780 25154 

• Son Posta ,. nıo 
edebi romıuıı 

89-1:3 16244 
241 30276 

9143 37856 
17039 8036 
27433 

7061 22267 32194 4711 9852 
10176 31387 6944 25078 17598 

9380 35476 33473 6559 14207 
30882 20424 31495 38984 
30903 773 24970 1552 14780 

7599 
23659 
33719 

19260 29?38 
347~ı3 ::18569 

6140 22863 14654 18814 24746 
28316 22619 20083 14840 10298 
37349 3345 24658 20771 1541 
19983 10933 10328 30860 12000 

11303 
39790 
20896 
13559 
16245 
534:J 

30534 
26514 
3677 

11431 
7038 

16297 
29487 
17050 
23550 
4087 
7296 

21 35374 23719 8240 23274 359~8 

20bln lirahk mükifat 
Keşideden sonra dolabdan 40 numara 

dıha çekilmiş ve yirmi bin liralık mü
kafat bu kırk numara arasında onda bir 
itibarile ellişer lira olarak taksim edil
miştir: 

25628 33328 14557 35378 19283 31656 
17193 2396 3357 2773 27510 34932 
5087 12558 8949 6712 6886 38672 

12032 7190 7328 25612 13277 5125 
33891 611 8050 37532 23449 19942 
22991 30566 10561 32933 38341 6844 
11861 38102 9055 16864 

On bin lirahk mükafat 
38378 En son çekilen ( 13667) numaraya da 
19271 10 bin liralık mükafat verilmiştir. 

- Yaıao -~ f Halid f ıhri Ozansoy 

SON POSTA 

Kadın gözile 
Avrupa 

(Bas tarafı 7 inci sayfada) 
- Bizde sizi çok seviyorlar madmazel. 
Mavi gözlerini açarak sordu: 
- Sahi mi? . 
Dudaklar:nı bardağına götürürken 

rafını alan birçok sinemacı ve gazetecı
le!"den ara bulup onunla iki saniye olsun 
ko..Y\uşabilmek fırsabnı kaçırmamak için 
derhal sordum: 

- Şimdiye kadar çevirdiğiniz filmler 
içinde en çok hangisini seviyorsunuz? 

Bilatereddüd cevab verdi: 
- Genç kız yatakhanesi. 
- Hollywood'u nasıl buldunuz! 
tkinci sualim maalesef cevabsız kaldı; 

ç-:lnkü o dakikada bir Amerikalı gazeteci 
yaıima yaklaşmış ve onunla konuşma~a 
başlamıştı. Bir daha ona yaklaşmak f tr
satını ele geçiremiyeceğimi anladığım 

için hemen elimdeki fotografiyi uzattım: 
- Gazetem için lutfen şu resminizi im-

zalar mısınız? · 
Kendi resmini elimden alarak baktı ve 

dudakları gene şımarık bir hareketle bü
küldü: 

- En çirkin fotografımı seçmişsiniz. 
Birlikte masaya doğru ilerledik. Bu 

ma:anın üzerinde film şirketinin hazır
ladığı bir yığın resim vardı. Simone Si
mon bunları karıştırdı ve kendi kendisi-
ne söylüyormuş gibi: · 

- Hepsi ayni... dedikten sonra masa
n:n yanındaki koltuğa oturarak gazete
cilerden birinin uzattığı mürekkebli k:ı
lemi aldı. Halinde yazı yazmağa üşenen 
tembel bir mektebli kız gevşekliği vardı; 
Ial.rat imzalı resmini bana uzatlrken du
d:ıkları ve gözleri gülüyordu: 

·- Alınız ve memleketinizde beni se
venlere selamlarımı götürünüz. 

Güzel sinema yıldızına teşekkür ede
rPk yanından uzaklaştım ve arkadaşların 
bulunduğu masaya döndüm. M. Bessy 
beni bekliyordu. 

- Şimdi size biraz dedikodu dinlete-
yim mi? dedi . 

- Simone Simon hakkında mı? 
- Tabii. 
Salonda maksadsız dolaşıyormuşuz gi

bi yürüdükten sonra hararetle konuşan 
bir grupun yakınında durduk. Şişmanca 
b!r adam kısık bir sesle yanındakilere 
söylüyordu: 

- Evet, dediğimi tekrar ediyorum; 
Danielle Darrieux dururken bu kıza ehem 
miyet verilir mi? Şu yukarı kalkık sivri 
çeneye, §U geniş yanaklara bak azizim, 
böylesine güzel bir artist denir mi? 

Genç bir adam cevab verdi: 
- Maksadınızı anlıyorum. Bu sefer si

zin kumpanyanın teklifini reddettiği için 
Simone Siınona düşman oldunuz; fakat 
ne yapsanız onun cazibesi gene kuvveUL 
İnsanı kendine çeken biraz da o sivri çe
nesi değil mi? 

Bir üçüncüsü atıldı: 

- Ben ne Simone Simonu ne de Da
nielle Darrıeux'u beğeniyorum; artist 
dediğin Greta Garba gibi olur. 

Bu ismin büyüsü altında hepsi bir sa
niye sustular; sonra içlerinden en genci 
konuştu: 

- Greta Garbo ... Greta Garbo ... Bıra-

• 500 LiRA 
Mükafat 

TABii KANYAK 
Vitrin Müsabakası Sartları 

1 - Müsabaka 15 İkinci Teşrin 
937 de başlayacak, ı Birinci Ka4 

nun 937 de bitecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak eden 
bayiler vitrinlerini on beş gün 
müddetle yalnız tabii kanyağa 
hasredeceklerdir. 

3 - Vitrinler İkinci Teşrinin 
son haftasında bir jüri heyeti ta
rafından seçilerek, mükafat hak 
edenler tesbit edilecektir. 

4 - Mükafat kazanan bayile
rin listesi Birinci Kanunun baş
langıcında gazetelerle ilan edile
cektir. 

5 - Müsabakaya Ankara ve 
İstanbul şehri bayileri girebi
lecek ve her iki şehirdeki vit
rinler, mütehassıs zevattan mü-

teşekkil jüri heyetleri tarafından 
tetkik edilerek dereceler tesbit 
olunacaktır. 

6 - tstanbulda ve Ankarads 
birinci gelenlere 100 er lira, ts
tanbu1da ikinciye M, üçüncüye 
25 lira ve dördüncüden sonra 
35 kişiye, Ankarada birinci
den sonra derece alan 10 ki -
şiye beşer lira verilecekdir. 

7 - İnhisarlar satış mağaza
ları bu müsabakaya girmiyecek. 

8 - Müsabakaya iştirak et
mek ıçin Bültenin üçüncü sahi-

fesindeki kuponu doldurup İn
hisarlar Reklam ve Neşriyat şu
bP.sine göndermek kafidir. (Ku-

pon bir kartona yapıştırılırsa 

daha iyi olur.) 

İstanbul: -10-931 

İnhisarlar idaresinin tertib ettiği Tabü Kanyak vitrin müsabakası
na iştirak ediyorum. 

İsim : .................................................................................... . 

Adres ................................................................................. 
......................................... ········ .................................................. . 
f Bu fişi bir karton üzerine yapıştırıp İDblsarlar Umum l\lüdürlüfü Reklim 

ye Neşriyat Şubesi Galata, aclresine gönderiniz.] 

IRADVOI 
BugünkU program 

12 Tefrinlsanl 937 Cuma 
iBTANBUL 

ötıe netrlyab: 
12.30: Pllkla Türk musıt:ısl, 12.50: Bava· 

dis, 13.05: MUhtellf plü neşr!yatı. , 
Akpm nefl'b"ah: 

18,30: Pl~kla dans mus1tlsl 19: Balk §ar· 
kıları: osınan Pehlivan tarafından. 19,30: 
Radyo tonik dram. 20: Suad Gün ve arka
daşlan tarafından Türk muslklsl ve hallı: 
şarkıları. 20,30: ömer Rıza tarafından arab
ca söylev. 20,45: Bayan Mmaffer ve arka
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan (Saat ayan). 21,15: Orkestra. 22,15: 
Ajans ve borsa haberlerL 22,30: PlA.kla so-

kınız şu esrarengizliğe özenen kadını ar
tık· bakınız Simone Simon ne canlı, ne 
neŞ'eli, ne kadar. hayatla dolu ... Ha.yeli o
nunla birlikte birer şampanya içelim. 

Ve ba§ta ııişman adam olmak üzere 
hepsi genç artistin bulunduğu masaya 
doğru yürüyerek onu hürmetle selAmla- _.,, 
dılar. M. BeTkand · 

--, Merkezi tarafından çıkarılan bu haftalık ~ 

1 yeni necriyat cut mecmuasının 59 uncu sayısı tenkil 
r · kapak 1çlnde güzel yazılar ve resimlerle 1ıı' 

ç-oc-uk-·-Çoc--:uk:--::Es:-1:-rg-e-m-e-=K:-:-urum::="."'.'u::-;:G;::e=:nel tfşar etmiştir. 

- Evet .. üç aydır nişanlı idi. - Bak bana, Mahmure .. bak, yav - bam sayılırsınız. 
- Kaç yaşında? ı·um! - Mahmure.. . 
- On dokuzuna bastı. - Baktım, ne var? - Babamın saçları da sizinki:er gıb• 
- Güzel mi? - Ama iyi bak.. gözlerimin içine .. ağarmıştı. 
- Güzel. ne görüyorsun? - Mahmure .. 
- Gözleri ne renk? - Korkuyorum.. bırakın elimi... - Babam da ~asta döşeğinde. b.!ifl: 
- Çok tatlı koyu mavi. - Korkuyor musun? .. Neden? «Mahmure» derdı. Fakat başka bır se 
- Demek senin gözlerin gibi? - Bilmem .. bırakın elimi... le .. korkulmıyan, yumuşak bir sesle .. 

Dedim. - Benim gözlerim güzel değil ki.. - Mahmure.. dinle beni.. ben de tıbkı sizin babanızın sesi gibi... 
- Seninkiler daha güzel. korkuyorum - Mahmure .. zalim çocuk! 

28 Temmuz 1936: 

Gülüm:sedi: ··· • ç ki ı· · · l d ı uıı' Bu akşam Mahmure ile ilk çarpış - ·· - Ne bilıyorsunuz? Onun gözlerini - Siz de mi? - e n e mızı .. saç arıma o\: 
- Orgüsünü bu akşam bitirsin! .. a· . k _ Evet.. aynalara bakmaktan .. ışık· mayın... .., rnamız .. · - Bu kadar acele mi? gorme ınız ·i.. n-· ~ d d • ld d 

1 
dı.1 

Vakıa bu şimdilik sessiz geçen mü- - Ben görmeden de bilirim. lı aynalara, sisli aynalara .. bütün ay - - ~ u.~gar. an agı ı 
1
a .. a.nına 

Ce\ ab vermedi, yürüdü. Ne demek is- k sen k.::.'·ullerı topluyorum cadelcde ikimiz de yaralı değiliz, söz- - Falcı mısınız? nalara bakma tan... • ~ · 
lerim· d h f.f l ·hı • ternişti, anlamadım! Eh b. - Susun .. ı'şitivor musunuz'?... 29 Temmuz 1936: ız sa ece a ı te mı er ve igne- So M h .1 k t k İ t - .. ıraz.. " 
1erdi, sanki karşılıklı hisli bir komedi- nra a mure 

1 
e on.uş u · ş e - O halde benim ne düşündüğümü - Rüzgar çıktı .. yaprakların hışıltı- Kulaklarımda hfıla tatlı bir musııd in ıık ,. . . çarpışmamız bu konuşma ıle basladı! 1 

'n meousını yazdık, fakat yarın A-d 1 ·t 1 .. k b" h 1 b" N. f de bilebilir misiniz? sı... gibi Mahmurenin sözleri... tek tük ı-e "'b" 1. 1 . . . e a mı o OJJ ır sa ne. ır cm o H hl k 1 ~ 
o ur mec ıs ere geçınce bır facıa yaz- . . S . . , - Kim bilir.. - ayır .. ru ar onuşuyor. limelerle, kısa heceli nefis bır şiirin 111 
mıyacağımıza kim hüküm verebilir? ıle hır antoru~ konuşması gıbı ... ):al- - Ne olur, söyleyin öyleyse.. - Ruhlar mı? .. Yok canım... lodisi... Gece uykumda bile ihtimal bıJ 

Yllk"rık" d d . b h b mz şu farkla: şıddet ve taarruz yok. O s·· l . d l E t b b r hla ı.ıı " ı o am a, evın a çeye a· h' 1 . 1 b . . imd - oy erım ama arı mazsan.. - ve .. a anızın, ananızın u - mısraları sayıklamışımdır. Çünkü r 
kan yandaki pencerenin önünde iki - ıs er )anız enım ıç e... - Darılmam .. söyleyin.. rı .. eminim, benim babamın ruhu da yalarım hep Mahmure ile do!u idi. J33' 
rniz başbaşa kalmıştık. M.ahmure, elin- Bu konuşmamızı aklımda kalabildiği - Sen de bir çeyiz düşünüyorsun. içlerinde.. zan bir bahçede onun beyaz güverci111 

de bir dantel örüyordu. Ne güzel bir kadar yazıyorum: - Bir çeyız mi? - Mahmure.. ya ben de ölürsem .. ler içinde büyük bir güvercir. olup uÇ" 
temmuz sonu akşamı idi! Her lfıhza, aşa - l\~~~.mure.. nedir bu ördüğün? - Evel. kendi çeyizini.. benim ruhumu da böyle duyar mıs~? tuğunu görüyor, bazan saz.brı pcrnbB 
ğıdaki ağaçların üstünden, renk renk - ~o~yo~.un~~ ya, dantel.. - Ben evJenmiyeccğim ki.. - Allah saklasın .. niçin öleceksiniz? bir ışıkla bayılmış bir gölün kıyısındıJı 
değışen bir ufuk parçası görüyorduk. - Ne ınc: ~:gu. . - Sebeb? - Doğru söyle, Mahmure, arkamdan Ş-Jffaf bir et gibi suları yara yara yüıı>' 
Bir aralık, pencereden eğilip bahçeye -. ~~m ku~ukken ?nnenız bana öğ- - Bilmem .. içime öyle geliyor.. ağlar mısın? şüne bakıyordum. O böyle yüzerkeflı 
baktım. Gülsüm, hala çiçeklerini sula- rettı ıdı. Benı sevcrdı de.·· - Mahmure! - Bir küçük kızın ağlamnsmdan ne her söğüd dalı ayrı bir ney se;ile hır 
mağı bitirememişti. - Ne iyi etmiş de öğretmiş!.. Ne gü- - Efendim.. çıkar? kırıyordu. Her rüya gibi bu da geçti ,,e 
• Fatma işinden gelmi~, ona su taşı- zel de örüyorsun!.. Peki, ne yapacak- - Ver elini avucuma.. - Ah yavrum! buna inansam, ölür- sabahleyin son rüyamdan uyandığı~ 
yordu. Onlar da beni gördü. Gülsüm: -sm bunu?.. - Elim boş değil.. ken o kadar az ıztırab duyarım ki... vakit, gözlerime ilk ilişen, minderid 

- Mahmure orada mı? - Kendim için değil, bir al'kadaşım - Ziyanı yok .. dantelini sonra örer- - Ne acı söıler söylüyorsunuz! köşesindeki beyaz bir kabartı old~ 
Diye seslendi. için .. çeyizine hediyem .. ufak bir şey •.. s:n. - Söyliyeceği.min binde biri değiL Mahmurenin dün akşam unuttuğu dall 

ı - Ev-'" - Ya .. demek o kız evleniyor? - Peki .• ne olacak! - Babam öldü. Simdi siz benim ba· teli... (Arkaıı varl 



....., 12 İkiııcitqriD 
SOM POSTA 

'' Ben bir tımarhane kaçkınıyım/,, 

Kiminle görüşsem bana "Deli,, 
damgasını yapıştırıyordu 

liasene hanımla buluşmağa intizaren yeni bir tecrübeye 
daha girişmeğe karar 

Röportajı yapan: F aralı Küçiilı 
<Tercüme ve tttıbu hallı mabfuıdur> 

- ~1 -
'l' Bu esnada Sirkeciye ~ıştık 
d ranı.vaydan indim. Ankara caddesin
tıı ~ ~u~arıya doğru çıkıyorum. Sıhhiye 
y Udunyetinin önünde güreş iederas -
k:nu~dan Sadullahı görmiyeyim mi? 

ndı kendime: 
" - Dur bakalım, şuna bir oyun oynı
,,aY.ını. 

biye.rek koştum: 
- Merhaba Sadullah ... 

b ~şını kaldırdı. Dik dik suratıma 
Çıa tı. Tanımadı galiba. Gözlüklerini 
~rar~k ipek mendilile temizledi. baş· 

aşagı beni süzdü. nihayet tanıdı:· 
- Merhaba, dedi. Bu ne hal? 

ıi - Hali falan bırak. Çoban Mehmed 
erede? 

•ııı~ Çoban Mehmed mi? Ne yapacak-

l'lk Yutmazlar mı? Nasıl cenubi Amc· 
datlı Komar mıdır, nedir. Bir kemer 
it averesi çıkardı. Gazeteleri kafese 
~.Ydu: Dünyanın parasını kazandı. O d: Paralık aklile böyle dolabı çevirir 
ç

0
bben yapamaz mıyım? Sen mutla~a 

da~ an Mehmedi bul.. o olmazsa Tekır-
glıyı, daha olmazsa Dinarlıyı bul.. . 

.ı~ Sadullah beni tekrar bac::tan aşağı 
"~ldü: :ı 

verdim 

--- - ---

Sayfa 9 

Hikayeleri 

TIPKI BABASI .. 
Yazan : Peride CellJI 

Dudaklannın arasından bir jıııltı halinde hep ayni şeyi tekrarlıyordu.: 
babaıı, ııpkı babası!> 

cTıp1Ci" 

- Ben sizin annenizim dedi. 
Bu söz üzerine onun hemen kollarına 

atılacağını sanmıştı, bu hareketi yapmak, 
sevinmese bile herhalde heyecanlanacak. 
belki de kızacak, yıllardır nerede oldu• 
ğunu, niçiıı gelmediğini kendisind<>n so. 
racaktı. Halbuki genç kız en küçük bir 
harekette bıle bulunmadı. Yalnız cya! .. > 

ciiye, mırıldandı ve dudaklarının kena
rında müstehzi bir teb<>ssüm belirdi. Göz. 
giize geldiler. Kadın titredi. Kızının göz-
1,-,·indeki donukluk ve dudağındaki müs
tch.li tebe~süm ona bir başkasını, biraz 

(LU.tfen sayfayı çeviriniz) 

I 



ıo Sayfa SON POSTA 
Son Posta'nın tefrikası : 41 

Yazan : Ziya Şakir 

Bir gün sultan Mecid : " Bizim saray kadınları pek 
pısırık. Ne insanla bülbül gibi konuşmasını bilirler, 
ne de zarif elbiseler giyerler/,, dige şikayet etmişti 

evvel kendini kapıdan kovan kocasını ne 
kadar hatırlatıyordu .. Çok soğuk varmış 
gibi titriyordu. Kızının üzerinde dikkat
le dolaşan gözlerinden sıkılmıya başla
mı~tı. Hem artık kalbi onu görmeden ev
vel çarptığı gibi çarpmıyordu. Yalnız 
içinde garib bir eziklik vardı. Geriye 
doğru birkaç adun attı, gene bahçe duva
rJ:ıa yaslandL O sırada kızı bahçenin ka
pıc:;ını açmıştı. Adımını içeri doğru atar
ken gayet soğuk bir tavırla: cE .. peki, 
b::?nden ne istiyorsunuz, dedi.» Bu ses bir 
ka~ misli büyüyerek uğultu halinde ka
dının kulağına çarptı. Eğer duvara yas
l:ı.nmamış olsa oraya, yerlere düşecektL 
Başını önüne eğerek suçlu bir tavırla: 
cHiç yavrum dedi hiç .. Affedersiniz sizi 
rahatsız ettim.ı. 

Genç kız omuzlarını silkeleyip, duda
ğını büktü ve Allaha ısmarladık bile de
meden içeri girip uzaklaştı. Kadın b:r 
müddet daha orada kaldı. Hayretinden 
donmuş gibi idi. Kızının o soğuk, kendi
n; beğenmiş tavrı, donuk bakışlı gözle
rindeki o budala gurur bir türlü hayalin-

cl"'n silinmiyordu. Biraz sonra harab, bit
kin bir halde evine döneı:ken sanki yıl
lardanberi hasret kaldığı evladını gör
memiş te, cnu biraz evvel toprağa ver
miş kadar yaslı ve muztaribdi. Dudak
larının arasından bir fısıltı halinde hep 
ayni şeyi tekrarlıyordu: 

- Tıpkı babası, tıpkı babası!. 

Yarmki nüshamız .:fa: 

Onu bana sorma! .• 

P A T 
ANTIVIROSLE 

1 
TED AV~ 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının aruındaki kaııntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin aurette temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

DIŞ T ABİBl 

RATIP TÜRKO~LU 
Ankara caddesind~: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
nesinde herglln sııat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmekteıdir. 

fkinmetrin 12 

Son Postanın tefrikası: 96 

Denizlerin Makyaveu 

Kaptan Bum • Bum 
Çeviren: Ahmed CemaleddJn saraç~ 

Limanda bir çok maynler buzlar arasında aıkıpp 
kalmışh. Bunları tüf ek ve mitralyöz 

ateşile patlatmak biz~m için bir eğlence oluyordu 

(Arkan Nr) 

------------~----------------
1111 

Cuma 

(*) 

------Anjinler 
(Mevsim 
Hastalıklarından) 

Bu rece nöbetçi olan ecsaaeler ..-ıar
dır: 

İstanbul cihet indekiler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Ab
dülkadir). Beyazıdda: (Cemll> , Bama\
yada: (Teofllos>. Emlnönünde: (saılb 
Necati>. Eyübde: (Arif Beşir) , Fenerde: 
<Hüsameddin), Şehremininde: CNumı> . 
Şehzadebıışmda: (Asaf), Karagümrük
te: (Suad>, 15üçükpazarda: (NecaU Ah
med), Bakırköyünde: (Merkez>. 
Beyoğlu cihetlndekiler: . _ 
İstiklBI caddesinde: (Galatasaray>. Tü
nel başında: (Matkovlç), Galatada: {İkl
yol), Fmdıklıda: (Mustafa Nail) . cuın
hurlyet caddesinde: CKürkçüyan>. Kal
yoncuda CZafiropulos), Firuza~ada: (Bt
tuğrul), Şişlide: (Asım), Beşiktaş\&: <Ali 
Rıza). 

Boöaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: <İttlhadl, Sarıyerde: <Asaf), 
Kadıköyünde: (Saadet), (Osman BulO
si), Büyükadada: (Şinasi Rıza> , Befbe"" 
ilde: <Tanaş>. _ 



SON POSTA 
Sa,fa '' 

1 1 Emniyet Sandığı ilanları !EK KOLLU CEMAL GiŞESi 
Taksitli Emlak Sattşı 

• 
Dai._ büyük ikramiye:er 

iŞTE 
'rEK 

kaynağıdır. 
SEMTİ CİNSİ 

Muhammen 
kıymeti 

Üçer kath, beşer odalı, ter
kos ve elektrik tesisatını 

Lira YİNE; 

KOLLU CEMAL; 
Beyoğlunda Feriköy İkinci kısım ma
hallesinde eski Hacıabraham, yeni 

.Sabun fabrikası sokağında eski 7 
mük. yeni 14, 16 No. lı 

havi kargir iki evin tamamı. 2500 

Bu kqidenin en büyük ikramiyelİ olan Şfflide, l'eriköy İkinci kısım mahal
lesinde eski Halebllibrahim, yeni 

Ü~ buçuk katlı yedi odalı 
terkos ve elektrik tesisatını 

havi önü bahçeli kargir bir 30.000 lirayı Tokoğlu sokağında eski 'l, yeni 7 
(No. taj l'l No. lı) evin tamamı. 1700 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle -
sinde eski Halidağa, yeni Nuribey 

İki ka tJı beş odalı ve sar-
nıçlı yanm kargir maaahır 

15346 numaralı bilet hamili Marpuççularda Emir 

Oğlu Hanında Fanila Fabrikasında amele tokağuıda eski 2, 2 mnt. yeni 11, 11/2 
No. lL 

bir evin tamamı. 300 

17 yaşında Bay ŞÜKRÜ'ye verdi. Bar fDkrU 30.000 llrarı Tek Koll• 
Cem•l'd•n •hror. 

latanbul Oniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Eski 
Yeni 

HAY DEN 
BAK ER 

Pazarlık Komisyonu ilanları. 

»i. - 348 bin 437 lira 96 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpap hastanesinde ya- mağazalarını ziyaret ediniz. 
Cak Şirüji Kliniği binası inşası kaplı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mobily.:ı hususunda cEMSA· 

Beylerbeyjnde Bürhaniye :rnaıı,.ııe - Kirgir aitı odalı maabahçe 

sinde eski Halidağa, yeni Nuribey so- bir evin tamamı. 
uğulda eski 9, yeni 3 N o. lı 
Galatada Alacamescid mahallesinde Bir buçuk katta 
Mahmudiye caddesinde eski 266, yeni kargir bir dükkin. 
268 No. 1ı 

maaoda 

.Kasımpaşada Bedreddin mahallesin- İki katta iki bölüklü ve beş 
de Aynialibaba sokağında eski 22 4Jdalı maabahçe ahşab bir 
yeni 22, 22/1 No. lı evin tamamı. 

300 

600 

900 ! - Bu işe aid şartnameler §UDlardır: Li ARASINDA. en iyi \#e 

- Eksiltme şartnamesi. zengin çe§idler bulacaksınız. 1 - Arttırma 22 T. Sani 937 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapıla-
~ - Mukavele projesi. SALON, YEMEK ve YA _ cak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Üzerlerinde kalacaktır. 
l> - Bayındırlık Genel şartnamesi. TAK ODASI takımlannı 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 

- Özel şartname. HER YERDEN İYİ ve UCUZ akçesi yatırmak lAzımdır. 
: - Keşü cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli ŞERAİT ve FİATLARLA te • 3 - Artbrma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü-

- Proje. darik edebilirsiniz. savi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş fa!ze tibidjr. 
lar · ~ b ·nde beşi nisbetin- ..a T k · 1 · kul Sa d ~ bi · · d d teklf de 

1
Yenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelınin yuz ı . . a..,.•••••••••••••'• -s - a sıt er ödeninciye kadar gaynmen n ı6a rıncı erece e ipo 

3 bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat bürosundan ala~~:~rj .. y .. d kalır. (7516) 
) - Eksiltme 29/11/937 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite e or ugun e İstanbul İkinci ülis Memurluğundan: ---,----- ------------------- -

apıJacaktır Müflis Derviş Zade İbrahimin sahibi 1 lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 1 ~ i - Eksiltmeye girebilmek için istek liJerin 17 bin 687,52 lira. muv~~~at t~~ı- olup İpotekli olan: 
t \'erınes! ve bundan başka aşağıdaki \"esikaları haiz olup getırmesı azı~ ı. · + 1 - İstanbul da Eğrikapıda Avcı ma - .Kıymeti Pey parası 

lb~ - 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından a.lmmış ıny~.aa. hallesinde İvaz efendi sokağında eski 35 L K. L. K. 
Uteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis vey~ m~ar degıls.e ila 41, yeni 31/33/65/37 No. ları hav: 167 15 12 55 Tahtakale. 

fııtaat rnüddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir muhen~s veya ~·- şartnamede tafsilatı yazılı ve tamamına Rüstempap mahalesinde Büyükçukur han 2 ind katta 8 
~n Noterden tasdikli senedini ve yahut da bir mühendis veya mımarla mı.ı~- 971 lira 50 kuruş kıymet konan zeminle- No. h odanın tamamı 2773. 

teken taahhüde girdiğine dair not.er 5'-'nedi vermesi. ri çimento döşeli kepenk ve istorları ha-
195 

00 14 65 Samatyada. 5 
- Tek!if mektubları 3 ncü maddede yazılı bir saat evveline kadar Üniver- rap 259 metre murabbaındaki yekdiğeri- Hacıhilseyinağa mahallesinde Samatya tramvay caddesin-

lfteye getirilerek eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verile- ne kalbedilmiş maa bahçe üç harap dük- de eski 311/313 yeni 335 No. fu ve tamamı 100 metre mu-
~lttir. Posta ile gönderilecek mektubların en geç 3 ncü maddede yazılı saate ka- ka::ı ve tamamına 450 lira kıymet konan rabbaında bulunan arsa 2596. 

r gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. ayni mahalle ve sokakta yeni 39/41 No. l'uanaa yazılı emiü: satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanl-
l>ostada gecikmeler kabul edilmez. c 754h lu elyevrn 39 No. ya tesadüf eden bir ah- ınıştır. İhalE'Si 19/11/937 Cuma günü saat 15 de yapı!acaktır. İsteklilerin Mahld· 

t.....__ - şap kulübe ve aynca 41 No ya tesadüf lit kalemine gelmeleri. (7478) 
eden ahşap üzeri alaturka keremidi ha- ,.__ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: vi cephesi yapraklı kepenkli içinde ye- Semti meoııur ve Cadde veya 
~ miş ağaçlan ve metnl.k tulumbayı havi mahallesi 10kağı 

Muhammen aylı.il 
Lira KUI'Uf 1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli otomatik tabı 

"1'1tinesi için talih zühur etmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 
ft 2 - Pazarlık 22.XI.937 tarihine rastlıran pazartesi günü saat 14 de Kabataş-

l'..e\'azun ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapı.lacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
t - Şartna el 1 k her gu-n adı geçen komisyondan alınabilir. m er parasız o ara . 
1 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektuplannı ve ka-

~°llaruu ks'ltm ·· ·· d 1 ın· hı'&arlar tütün fabrikalar fUbesi müdür-cqlon e ı e gunun en evve . 
e vermeleri lazımdır. -

8 - •-·ekl.l · 1 k . . ta . olunan gün ve saatte % 7,5 guvenme pa-
~ ASt ı erın pazar ı ıçın yın . . 1 '1517 

e birlikte adı geçen komisyona gelrnelerı ılan ° unur. c > 

"""""" tıb· "h ·nde gazetelerle intişar eden ill-
!lı"".~~· Palto ve Fotin hakkında 9/XI/937 tarı ı. 1 olarak c3 095ı. lira yaztl-
,.:·~ . . deli yan ış · dıtı, __ cl95. takım elbısenın muhammen be bedelinin c4.095. lira oldu· 
lıa ı..~~r:?lmüştür. cl95. takım elbisenın muhammen 

--nuten ilan olunur. c7666> 

bA YMON Fenerler 
Meraklılarına Müjde~ 

aoo na 

DA 
600 
• 
1 

Fen erleri gelmiştir· 
l~ı •t•Jc allll•k için ralnız 

202 metre murabbaındaki maa arsa, dült-
kinm nısıf hissesi ve tamamına 345 lira Bahçekapı 4- CÜ Vakıf 
kıymet takdir olunan ayni mahalle ve hanın Asma katında 

sokakta 13/15 No. altında evvelce hane Bahçekapı 4- CÜ Vakıf 
şimdi bahçeden ibaret bulunan, içinde hanın Asma katında 
m,.yvalı, meyvuız ağaçlan havi ve u • Bahçekapı 4 ·CÜ Vakıf • 

zunlama vaziyette olan 460 metre mu • hanın Alma btmda 
rabbaındaki arsanın 16 hisse itibarile 7 Gedikpaşa Mimar Bay. 
hissesi müşterisine ihale edildiği halde reddin Tatlı kuyu 
m:işteri bedele aid muamele ile tescili Çarşıda Hazırcılar 
yaptırmamış olduğundan olbabtaki iha- Kumkapı, ŞehsuvarbeJ Kulluk 
IerJn fesh 'ne karar verilmiş ve on beı 
gün müddetle açık arttırmaya konmuş
tur. 
Arttırma 27 /11/937 Cumartesi saat ıı 

ilil 13 de Adliye ikinci iflis dairesinde 
yapı1acaktı... Almak istiyenlerin 0 gün 
dairede hazır bulunmaları ilin olunur. 

(1801) 

----······ --··· .............. __ --.,_ .. , __ 
Son Posta 

• • 

. -

No. Cinsi 

3'1 Oda 

39 

35 > 
6 • Dükkln 

6-21 Arsadan müfrez 
kısım. 

6-21 

5-21 

5-21 

fi-21 

Arsadan müfrez 
01 No. ~ evin 
arkasından ge
le.'l kısım. 
A .. sadan müfrez 
ı29 No. lı evin 
arkasına gelen 
kısım. 

Arsadan nıüfıez 
33 No. lı evin 

J&rkasma gelen 
k:sım. 

Arsadan müfrez 
kısım. 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halt ıazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme &okak, 25. 
1STANBUL Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs sonuna kadar . 

Şehzadebap Kalen- 3 Mülga !Evkaf 

15 

16 

18 

2 
1 

2 

2 

2 

2 

der hane imaret Matbaası. 60 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 9.19 senesi Mayıs sonuna kadar. 

00 

00 

00 

50 
so 

00 

00 

00 

00 

00 

oe Gazetemizde ç1nn yazı ve 
1 esimlerin bü tüu haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

-
ABONE FiATLARI 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 19/T.sanl/ 
937 Cuma günü saat 15 e kadar Çenberlitaş'da İstanbul Vakıflar BaşmüdürlülQ. 
V:ıkıf Akarlar kalemine gelmeleri. (7665) 
--·---------~·--~~~~~~-------~~--~-----DAiMON Pilleri 

ile 
I> A 1 M ON Ampullarını 

1 
Sene 
Kr. 

• Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. -

1 
Ay 
Kr. -

ı ııtanbul Eelediyesi ilanları ) 

Hepsine 200 lira kıymet tahmin olunan Şehzadebaşında Kalenderhane mahal
lesinde Arlık-Ana sokağında 6/6 numaralı evin enkazı satılmak üzere açık artır
maya konu1muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İste}diler 15 
liralık ilk teminat makbuz 'M!ya mektubıle berabt>r 23/11/937 Salı günü saat 

kullanınız ve her yerde D A i M O N 
' . . 
markuına dikkat edıoız. 

T1iRKİYB 1400 7ö0 400 160 

YUNANİSTAN :MO 1220 710 270 

ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7587) 
Nafıa Vekaletinden: değiştirmek 2s_kuruıtur. ~ 

d V kllet Malzeme Ek- l b d b d 29 :a· ·· .. a .,t 15 me Ar.kara a e Gelen .,,..alı ••ri ueri me2. Sarıyer Belediye fU esin en: Tara ya a Toparlak Fener sokağında Yuvan Jn. 
llltırı ırfncikanun 937 Çarşamba gunu s ~ bedellı 90 adet basit ve 3 adet mu- llanlartlan rnd'tıliyet alınmC12. zı Eftimiyadan metruk ve halen sahibi ve ikametgfilıı meçhul 11-13 numaralı 
~f :_Komisyonunda 

171185 
lira muh~me~ b' teJakkinin kapalı zarf usuliyle 10 k ahşap evin bir kısmı 1lkılmış ve kalan kısmı da mnili inhidam bir hale gelmif 

1111.. .lllgı}ız makas takımı ile 4 basit makası ır Cevap ıçtn mektuplara urufluk 
"'ll8iltrn Pul iliveai ]Azınıdır. ve bu şekilde bırakılması fennen gayrı caiz görülmüş olduğundan yıkılarak bir 

J! esi yapılacaktır. . f .. tı 856 kuru§ mukabilinde An- kazaya me.vdan vermemek üzere ilAn tarihinden itib:ıren 15 gün zarfında alila-u hUsusa aid eksiltme şartnamesı ve te erru~ . 

'• ekilet Malzeme u ... .... 
"'l~akkat teminat 9809 lira 25 kuruştur. al Mal- Teıgraf: Son Posta 44 üncü maddesine tevfikan Dairece hedmile ankazının satılacağı malGm olmak 

V M"dürlüğünden alınabılır. 1 p ...... Jcutun: '141 İltanbul darı tarafından hedmile def'i mahzur edilmediği takdirde yapı yollar kanununun 

1aıe · t sine göre VekAletten umuş Teı./OA : am ve meçhul olan sahibine tahriri teblii makamına kaiın bulunmak üzere keyfiye\ ~ killerin teklif mektublannı talıma nam~ . ik~- 937 Çarşamba günü saat ------------...ı. n.1.- olunur. cB.• c'l688• 

~-----~~uuo._..J..J..~·~·...,.·.&&Q~·~u·Dc:~b~i~rl~ik~t~e~2=9~B=~:.:....ın_c_~..__'una....JJL.1.11aıb~~·~"llJ'l~~·:.._ __ ...lJL. .... !!!!!!!!~~~~~~::'.~~~~-wau~---~--~--~----!..._--~--------~--~------~---~~------~j 



12 Sayfa 

---

A 

lııun vucudu dişlere 
mubtaçtır. Diolorimi:tlo 
do RADYOLIN'o ıbti· 
yacı oldufpınu unutmayın 

Dişler niçin çürür ? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız 
yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz aynı 
zamanda yemek ıaatleri arasında dişleri temiz· 
lem eğe de yarar. Fakat bu, temizlik kafi 
değildir. Dişlerinizi çürümekten kurtarmak isti· 
yorsanız sabah, öğle ve akşam R AD Y O L f N 

kullanarak tabiatc yardım etmelisiniz. 

Istanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden : 

Üniversite Radyoloji ve Biofizik Ens1ıtürunde iki asistanlık açıktır. İsteklilerin 
Tıb Fakültesi Dekanlığına baş vurmaları. c7623a 

• 

' 

1 EM ,, 

YARIM BAŞ 
Ağrılan, asabi zafiyet, asabi 

öksürükler KAB L 'a 
karşı gelemezler. 'f ecrübe ile 
sabittir. 

İlan Tarif em iz 
Birinci •ahi/11 400 kurut 
ikinci aahil• 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son sahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdaıda illn yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayn bir tarife derpi1 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarma aid 
işler için §U adrese müracaat edil· 
melidir: 

İlancılık Kollektit Şlrlietı, 
B:abraman:mde Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UljAKLIGlL 

Dik ve sarp çıkışlı Ulu
dağına tirmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini hohlıyarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına inıkan yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı yer ne 
kadar dik ve uzun olursa 
olsun dainıa sırt çantasında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii Kanyak yalnız 
Uludağında kullanılmaz. 
O, rütubetli ve nemli yer
lerde soğuk alğznlığına kar
şı en iyi bir tedbi~dir. 

Daima soğuğa maruz ka
larak çalışan bir aile baba
sına akşam eve döndüğü 
zaman sunulacak en iyi 
şey, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kangaktır. 

Baş, ış, nezle, grip, romatizma ve b tin ajrılS' 
rınızı derhal keser. icabında günde Uç kaşe alınabilir· 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

SAÇ BOYALARI 

VANTİN 

• 

KUMRAL· SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyye11 

çıkmaz; tnbii renk veren ta'" 

nınmış yegane sıhhi saç 

boyalr: rıdır. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lsT ANBUL 


