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Atatürkün Şark viliyetlerinde tedkikleri 
. ----~~~~~~~~--~~~~~~----

.ve 

!3 ü yük Önder Malatyada yapı Berlin kon_uşmalan arifesinde 

faaliyeti hakkında izahat aldı "Alman yanın n~. 
• . • • kuvvete,.ne de musaadeye 

Dıyarıbekıre hareket ettı ihtiyacı vardır,, 

yabancı 

Atatürkün geçtiği gol/arda ~alk 
coşkun tezalıürat yapmaktadır 

Alma• nasyonal sosyalist partisinin gazetesi, 

Almanyayı, ltalya ve Japonyaya bağlıvan siyasi 

dostluklan hiç kimsenin sarsamayacağını yazıyor 

----............. .__ ..... -
Sokak hareketini 
biran evvel tanzim 

etmek ıazım •.• 

Londra, 14 (Hususi) - Lord Halifaxın 
Berlin seyahati etrafında ortaya atdan 
muhtelif haberler hakkında gazetelerin 
bilhassa ecnebi matbuatın ileri sürdükle
ri rnütaleaiar burada büyük bir alaka ile 
takib edilmektedir. 

Berlin mülakatının ne netice verece
ğini şimdiden kestirmek kabil olamıya
ca~ı siyıast mehafilde beyan edilmekte
dir. 
Yalnız Alrnanyada intişar eden nasyo

nal sosyalist partisinin gazetesi olan 
Correcpondance Officielle'in, Lord Hali
fax'ın seyahatinin tehiri !Azım gelip gel
ın<.>diğl hakkındaki .makalesi burada hay-

(Devama ı üncü sayfada.) ~d Halifaz Alman hartctye nazın 

Çetinkaya H Malatya dan ,,.,.,. glJriltıflf 
Malatya, 14 (A.A.) _ Dün gece geç va-ı Atatiirkfln Malatyayı teşrifleri tep atıı. 
~ Çetinkayadan ayrılan Atatürk, refa- mRk suretli• ellınlanmış, ve kendileri, 

1 t .,,. ıııaiyetindekiler ile saat U de Ma- vali. kolordu. komutanı, memurlar ve çot 
a.yayı §eı·eflendirdiler. · (Devamı 2 ıncı sayfada) 

Belçika Kralı Leopold 
yarın Londraya gidiyor 

Uzakşark konferansı 
kararını bugün bildirecek 
Konferans Japongaga teessilflerini bildirecek 
ve dilnga eflıarı umamigeslnde husule gelen 
ne/r.et, infial ve tedhiş hislerini lıaydedecelıllr 

Brüksel, 14 (Husus!) - Uzakşark 

- Kral, Lokarno misakını imza eden devletlerin konferansı bugün akdedeceği umum! 

b
. lr f l • • t krf ede k Bir ccıddenm haU ,. bir toplantıdan sonra dağılacaktır Top 
ır on erans akdetme ennı 8 1 . ce HerPıa liisıunaa lıozalar ola- ıantıda cum~rtesi .~nü ittihaz ~en 

Londra, 14 (Hususi) _ Belçika. kralı, ferans akdetmesini teklif edecek ve hl· yor, itlMllllar öliiyar, mema l •• kararlar katı şeklım alacak ve bir teb-
tefakatinde hariciye nazırı Spaak oldug~u nihacette kendisinin bu konferansa riya• nirleniyorlar. Şolörler "'cıv '~ •ı liğ neşredilecektir. 
hald b"ld" ktir " .,cı ~ıaen- F tel inin tenkidJed ~ salı günü Londraya hareket ede- set edeceğini 1 ~.ece . ·. ,. lere, yaya yiiriiyenler lörle ~ız pze e~ 
C?tır. Kralı hamil olan vapur tngniz tor- Bu gazete, §11 sozlen ılave etmekte- kamyonlar arabalara ve fO ilta re, Pans 14 (Hususı) - Gazeteler U -
Pıdoları Vf' tayyareleri tarafından karşı- dir: . yoltla birbirlerile garp .n yet zakşark konferansı ile yakından alika
lanacaktır. cAlakadıır devletler arasındaki kon~ J, b "rbirlaine lıülr el"~ uuanlar dar olmaktadırlar. Japonyanın konfe • 

_!>euple gazetesinin siyasi muhabirir:? malar, bir itillf ~i bulmak ilmtdini a ı Yazan: Muhi~ ı~ir ":yorlar. ,rans~ karşı ~ndığı tarzı hareketi 
r~ı-e Kral Leopold İngiltereye Lok:ırno kııvvetlendirdiği takdir~e bu ~onferans, <Yazısı Hergüıı aötunum!tıa> tenkıd e~e~~e~ler.. . 
Jnısakını imza eden devletlerin bir kon- .Noel'den evvel toplanabilecektir.> · Pazartes. gunu tanzım edeceği deklA-
ea /snQR71QdQ ra-;yonun anahtarlarının Davis, Eden ve 

[ Ma~uyenri~k~ f ~~h __ w_~_,a_~-"-~-'---~-*-~-~-~--
b--~~~~~~~~~~ ~bbi~; ~merika konsolosunu 

Rusyada içki sahşı yasak tu1ntere iki taraf aramnda öldüren adamın İçyÜzÜ 
16 yaşından aşağı çocuklar• sigara sablması da mutavassıt vazifesi 

yasak edildi görecek idam edilen Karayan mahkemede bir teessüf bile 
.. d·Y· .. ç· kıt'alan Ope- Londra ı4 (Hususi) - İspanyada Jki izhar etmemiş, bilakis mttmnuai7et göstermi•tir 

Moskova 15 (Hususi) - Moskovada sının bıldir ıgıne gore ın t .. af ara~nıda bir mütareke kdi t fın .,, •"- ıı·· · · · 1 in1'n cenubunda Hatamung civarında a- .. a e ra - Şam, 11 (Hususi 
·~o u ıçki satışı çok şiddetlı nızam ara k da t bbusl · 

tabi tutulmuştur. Neşredilen bir karar • Teh-Şing-Çengi geri aimışlard.ır. da ya ın eşe ere gırişileceği ha- muhabirimiz yazı • 
euı-~·nd n berleri tekrarlan~aktadır. Sunday Re- yor:) _ Beyrutta 

ilam~, fabrikalar ve mektebler civarır.da- General Abranoviç a~-- 8 f~ree gazetesinin dıplomasi muhabiri bu Mıgırdıç Karayan 
ki lokantalarda ve bakkal dükkanlarının .... 1r .. nhyor ı ak ~- . . . e- hususta ıun arı yazın tadır: tarafından yaptlın.ıf 
:ks_eri~inde votka ve daha difer ~lkoll~ Sofya 15 (Hususi) - Po~s ıdaresı. g cİngiltere, sene nihayetinden evvel bir bir cinayet var ki 
Ç!cilerın satılmasını menetmektedır. Dı- neral Abranoviçe eğer Panste kaybolım mütareke akded'ilmesi maksadile Bar . m htelif taraflar • 
ler müesseseler, içkileri, kadehle değil ~ski Rus muharibleri cemiyet~ mer~~ez lons. ile Salamanca arasında bir mu: da~ dikkate değer 
fakat kapa'ı şişeler içinde satabilecek - komitesi ı'Pisi 'aeneral Müllenn y~rme vassıt vazifesini görebilecektir.> bir vak'adır. 
lerdir. İçkinin orada açılarak içilmesi de g~ç:mek tasavvurunda ise .B~lg~ı.,_tımı Karayan adaın 
•n~mnudur. Elli iki birahane kapat:.I - terketmesi icab eylediğini bılaırmıştır. Romanga öldürmesini seven 
?rıış ve zerzevatçı dükkAnına tahvil olun- inliler ltalyanların tavassutunu insanlardan biridir. 
nıuc;tur. ç istemiyorlar Kabinesi Türkiyeden hicret 

Bundan bir kaç gün evvel, on alh ya-
15 

(AA) Nankin siyasi ma- etmiş, Amerikada 
flndan aşağ; çocuklara sigara satılması Şanghay · . 1 'T' ekkül edı•yo yerleşmiş sonra Av 
da menedilmiştir. haf ili, İtalyanın Uzak Şar~ an aşm:ımaz- I eş r ~paya gelerek u • 

Bu tedbirler, Sovyet makamları tara - lığında tavassutta bulunagı hakkındaki nükreş, 1i (Hususi) - Kral parti şef- zun müddet Avru -
fından halkın manevi seviyesinin yüksek şayialar ile alakadar olarak, Ç~nin, Brük- !erile temularuıa.. d.~vam . ~t~ekt~_ir. pada, sonra Suriye -
kalınası ve ırkın sıhhatinin muhafaza sel konf ansının tavassutunaan başka Kral N~onali~.t .~o~lu partısının şef! ıle de, Halebde kalmış- KaraJIGtı muhakeme edilirken 
Olıınınası için alınmaktadır. bi sutu~ul edemiyeceğini bildJr- uzurı muddet goruştu~ten sonra Tatares-Jtır. Verem olduğunu iddia eder, sapa-1,_ eder, Halebde kaçakçılık yaptığı sa• 

Çinlilerin bir zaferi mr ir. i. (Devamı B incı ıııyfada) sağlamdır. Doğru adam olduğunu idd.i- (Devamı 8 inci sayfada) 

'8.nghay 15 (A.A) - Central News ajan ..l~ ,,... •. . ,. 
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I-1 erg-ün 
---

Sokak hareketini biran 
Evvel tanzim 
Eetmek lazım ... 

Yazan: Muhittin Birgen -<=. u dakikada Avrupanın hiçbir ta

~ ra{tnda, İstanbulda göze çarpan 
hareket penşanbğı yoktur. İstanbul halkı 
s"kakta yürümeği bir kaide altına almak 
istemiyor, bütün istanbul, bütün harek~t 
.,,,killerile -insan hama), araba, otomobil
b•r türlü umanın ihtiyacını takdir et
m:vor ve ona 11ymuyor, belediyenin, can
sız~ cansız, yavaş ya\•aş koyduğu usullere 
ve ileriye doğru atmak istediği adımlara 
raCi'men, bütün şehir, bülün hareket va
sıt::ılarile, belediyenin eteklerine yapış
rrıı~ onu geriye çekmeğe uğraşıyor ve 

rr '' alfait oluyor. 
Bu hali gören yabancılar, bir şehir i-

cı"lde bu kadar disiplinsiz hareket '?den, 
; kakları bu kadar çorba halinde bulu
nan insan kütlelerinin, nasıl olup da bü
:> ak bir siyasi ve içtimai d:sipiin içınde 
il"riye doğru yünidüğüne bir türlü akıl 
erdiremiyorlar. Yabancılan bir arafa 
bı,.akalım, bizzat ben, bu manzaraya 
bakdıkça, henüz tam manasıle Avrupalı 
ı:· .. millet olmaktan çok uzak bulundu -
ğumuza hüküm edeceğim geliyor. 

Bu perişanlıktan dolayı hergün, lüzum
su~ca kazalar olu) or. İnsanlar ölüyorlar, 
rnalül kalıyorlar ve sinirleniyorlar; 'iO -
forler yaya gidenlere, yaya yürüyE:Iıler 
şoförlere, arabalar, karnyonlal'3y kamyon
kır arabalara ve nihayet yolda, birb!rle
rHe çarpışan insanlar da birbirlenne 
k:ifredıb duruyorlar! 

* Bir taraftan da hayat yürüyor. Ben-
zin ucuzladı. şehirde otomobil ve hare
ket çoğaldı. Halka kolaylık için, fehlrde 
otobüsler işlmeğe başladı; hamallık 
k:ılkalı kamyonlar ve kamyonetler art
mıya başladı. Eskimiş, küçük otomobiller 
birer birer kamyonete tahvil ediliyor. 
öte taraftan, devlet, memleketin motör
leşmesi lüzumunu anladı. Rivayet edildi
ğine göre, memlekete çok otomobil ve 
mlltör girmesini istiyen yeni hükumet, 
gümrük resimlerini indirecek ve otomobıl 
ucuzlayacaktır. Hatta benzin ve petrol 
vergilerinin bıle biraz daha ucuzlatılaca
ğından bahsediliyor. Memlekette ucuzluk 
olması için de buna ihtiyaç var. Hamal 
ve araba ile ucuzluk temin edilemez. 

Zaten otomobil ve motör de ucuzluyor. 
B:.itün dunya fabnkalan, şu dakikada bir 
ş y düşuni.ıyorlar; otqmobil ve motör hı?r 
) ere gırmel , herkes bun lan kullanaoil -
m~li Sade zenginler değ ı, orta ha hler 
d gil, hatta küçük halliler b·ıe, ha~ta a
m<>le bile bundan istifade etmelı! Bugun 
F"ansada, Almanya a, İtal)iada 600 lira
ya dört kişihk otomobil yapılıyor ve b n
ları yapanlar cBu kafi değil, daha ucuz 
yapacağız!. diyorlar. İki ve nihay t uç 
k'şilik otomobilleri - hem de mükemmel 
ı:-ı:ıkineler! - niha)et 3-4 rüz liraya sat -
rnıya başladılar ve bu nevı arabalar, b"
zim tramvavlardan yan yan a ucuz JŞ
Iemek kabıliyetindedir! Bu nevi arcıba1a
rırı biraz kullanılıruşlan pek yakın 7.a
mnnda A vrupada topal bir eşekten dah;t 
ucuz satılmıya baslıyacakfır ve bizde de 
b•ına yakın bir vaziyetin gelmesi çok u
z?.k değildır. 

* Dünya değişiyor; dünya motörleşiyo;, 
motörün takılmadığı yer, yalnız insanla
rın kuyrukları kaldı! Her yere rnotör gi
r'yor, dcğ'şmiyen ve değişmek istemi• C'n 
yalnız İstanbuldur!. 

Halk henüz, dünyanın ba ka yerlerin

deki hareket vazi) tini bilmiyor; dünya
ı ın en muhafazakar bir zihniyeti ile, ha
la yolun ortasını kendisinin salonu zan
nediyor; İslanbulda şoforler, hatta yo!
ların en dar, en kalabalık yerlerinde bile 
h'rbirlerinı geçmeği ve birbirlerinin ön
. "ini kesmegi bir muvaffak yet sayı)O?'
"-r. Hfiliı, seyrüsefer me urlan, üstüne 

Resimli Makale: 

Rokfeller hayattayken :s:.endıs!nden haklı veya haksız o
larak yardım isteyenlerden günde vasati 500 mektub alır
dı, tahkik ettiı:dikten soııra müuhe.rete Hiyık gördüğü insan
lardan 50 tanesınc yardım ederdi., fakat bunlardan hiçbirt
nin ismini hiç kimseye söylemezdi. Ölümünden sonra da 
bıraktığı evrak. arwnda. yardım ettiği kllnselerden hiçbi
rinin ismi görülmedi. 

X Yardım hem kolay, hem güçtür. K 

Sırasma göre hepimiz uzaktan yakından tanıdıklarımıza 
ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz yardımlar yaparız. Fakat 
içimizde yapılan yardımı gizliyenler, hele derhal unutanlar 
çok azdır, unutmıyalım ki yapılan yardımın azlığından ve
ya çokluğundan ziyade şekli mühimdii. Sağ elin verdiğini 
sol el duymamalı, yardımı gören de mühtaç vaziyette kal
dığını hissederek utanç duymamalıdır. 

(~_s_o_z __ A_R_A_S_I _N_D_A_) 
insan yüzü §eklinde 
Bal kabakları 

Bu hadise de bittabi Amerikada c~ 
reyan etmiş-tir. Senelerce süren uz.un 
çalışmalardan sonra resmini gördüğü
nüz kadın, kendi yüzüne benzeyen bal 
kabaklan yetiştirmeğe muvaffak ol -
muştur. - ·--·---·------,---
gıJiyorlarl 

* Daha ne söyJiyeyim? İstanbulun uyan
ması, hepimizin uyanmamız lazımdır. 

B lhassa belediye zabıtasının uyanması, 
bfran evvel sokak hareketıni tanzım e! -
mE"si lazımdır. Yazı ile, sözle, propaganda 
ile büyük hareket kanallannda Slkı ınzi
hatla, Avrupada tatbik edilen muhtelif 
usullerle, parmaklık ve zincir hatJanJe 
bu hareket tanzim ve mi1Iet de terbiye 
edilmelidir. 

Bizim dar sokaklarımızda otomobi11erin 
fazla sür'atle gıtmelerine mani olmak ve 
bi!bassa muayyen bazı kesif hareket yer
lerinde bunların yalnız birbirlerini 2'ki
ben yürümeğe mecbur tutmak lazımdır. 

Nihayet, hamalların yerine gelen 
türlü türlü şekillerdeki hamal arabaları 

da nizam altına alınmalıdır. Bugün bir 
arabaya iki yüz kilo yük koyub iki insa
nın bunları taşımaya uğraştıkları bile gô
rfilmeğe b;:\şladı. Bunlara karşı nizam 
koymak lazımdır. 

Hülasa, bu diyardan gitmek niyetin<ıe 
o~madığımıza göre mutlaka bu dev,,yi 
gütmek Jizımdır. Beledıye zabıtası, mü
nevver ve A vrupah bir kafa ile çahlltiğı 

takdirde her şeyi becerebilir. Hatta elde. 
ki vasıtaların noksanlığı ile bile yapıla
cak pek çok şey vardır. Tahsisat yok, 
memur yok demek kafi değildir; büıo~
ran yerine, icı çıkarmak usulü konulacak 
ve SllUr ile çalışılacak-olursa bütün uzun
luğu 30 kilometre ttitmıyacak olan bir 

-------------------------· HEHGüN BiR FIKRA 
Camdan elbiıeler 
Taammüm edlgor 

çı~tıklan yüksek ynrde, arada b·r gelib r 
g('çen dostlarile ko urken, dört yol 
ağızlarının aksi istikamette giden ik' ara
banın ikisine birden yol 'lieriyorlar! 

İSTER 
Bir ı.rkadaşımız ı.nlalll: 

İNAN, IS TER İN ANMA! 
ettim. Tarifeye göre 1-areket edecek vapurun Cibaliye uğ
raması IB.zımdı. Vapura bindim. Fakat nedense benim tarife 
hesabı vapurun gidiş:ne uymadı. Kasımpaşada yağmur al
tında beni Cibaliye götürecek ikinci bir vapuru beklerken bu 
sefer kendi.mi gülünç buldum ve bir daha bu gülünç vazi
yete dı.işmemek için irkeleye uğnyan her vapuru memura 
göstererek: 

Hergün tekrar etmeliyiz: T-ürkiye de 
her yer gibi motörü sevmeğe, motöre 
hJrmet etmeğe ve her Türk motördcn 
bir şey n amağa mecburdur. Dünyanın 
t•zak olmıyan yeni harbini kahraman gö
E;rüsler değ.!, işleyen motörler kazana -
caktır. Motörleri olmadığı için Hab~ler 
kahramanca öldüler, Çinli1er kahramanca 
olüyorlar. Fakat, İtalyanlarla Japonlar 
fevkalade az zayiatla ilerleyip gittiler ve 

cBir iJim çıı..-ıı. Cıbaliye gitmem lizım geldi. Köprünün 
Haliç iskelesine indim. Bir vapur geldi. İskelede vapur bck
liyertlerin hemen hrpsi orada bulunan memura: 

- Bu vapur ~uraya uğrar mı? 
- Bu vapur bilm'?m hangi iskeleyi tutar mı? 
Tarzında sualler sordular. Ben onların bu halini gülünç 

buldum. Tarifeye b.ıktım. Vapurun hareket saatine tatbtk - Bu vapur CibaJ!ye gider mi? sualini sordum. 

1 STER. 1 N A N, · 1 S T E R l NAN .d 4!\l 

Sözün Kısası 
------~ 

Yazı ÇoK Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

Atatürkün Şark 
Vilayetlerinde 
T edkikleri 2-

~ 

(BCJf&arafı l bci ıayf ada) 

blabahk halk tarafından karşılanmı§tı::-. 
İstasyondan şehre doğru bütün ~oseyi 

dQ}duran kadın, erkek bütün Malatya!ı
lar Önderi selamlamak ve alkışlamak i
çin toplanmışlardı. 

Atatürk, istasyondan itibaren yüzlerce 
mt'tre mesafeyi yürüyerek geçmişler, as
kere, izcilere, mekteblilere ve halka ilti
fatta bulunmuşlardır. 

Müteakiben Atatürk, otomobiline bine
rek, fclıre gelmişler ve şehrin medhalin
de bez ve iplik fabrikası inşaat mahallin
de bir müddet tevakkufla mühendisler
den yapı faaliyeti hakkında izahat aldık
tan sonra yeni yapılmak.ta olan Memle
kPt hastanesine gitmişler ve oradan Hal
kevini şereilendirmişlerdir. 

Coşkun te-zahmat 

Malatya, 14 (A.A.) - Büyük Şefi ara
larında görmekle tarif edilmez şevk va 
ht'yecan iç;nde çırpınan bütün Malatya
lılar havanın yağışlı olmasına rağmen is
tasyondan şehre kadar üç dört kilometre
b'lr şaseyi \:e şehrin ana caddelerini doi· 
durmuş, Atatürkün geçişlerinde c Yaşa, 

varoh avuelerile ve allpşlarla ortalığı 

çınlatmışlardır. 

Atatürk, Halkevinden aynldıktan son
ra doğruca istasyona gelerek trene bin· 
diler. 
İstasyon ve civarını dolduran binlerde 

halk:ın alkışlan, candan tezahürab ve se
Him toplan arasında saat 14.10 da E!azi
ze müteveccihen Malatyadan ayrıldılar. 
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-[ Eu S~bahki J-1 ('-, == TELGRAF HABERLERjj 
. 
Italya taarrl~z3 
uğrıyabi ir n.ıi? 

[ - G~ze e.e de ' ·)~~~ 
Gören.güm. z F k., 1 r _ Al w E 

Cumburiyet'de: Yunus Nadi. bugünkü L 
başmakalesinde Zirai kal!tınma için, kolay
lık.la yu~uyeblleceği evvelden kestirilen 
bir programa ihtiyaç bulundu~unu sbyle -
dikten sonra, ziraat bankasının, Avrupa pl-

Cerlin ı:onuşm9l~rı arifcs:nde 
"Almanyanın ne yabancı 
kuvvete, nede müsaadeye 

ihtiyacı vardır,, 

B ı yasaıarında razıa tutulan guzeı btr yayıa 9 Brüksel kon .ter'1nsz ve 
ir t'"'Jy an gaze e ;i Ley cJ buğdayı olduğunu oğrenerek bunun uzerın- P 

J de tavakkuf ettiğini blldirmekte ve bazı mi- }aponyanzn iki red cevabı 
orja levap veriyor saller zikrettikten sonra makalesini §byle 

Roma, 14 (A.A.) - Tevere gazet~si, bitirmektedir: u zakşarkta menfaati olan d:?v-

İt;lyan kuvvetlerinin şarki ve şımali Af- on:M~~::~:tr~t e~l~~~~ıı!~~!~~i.ra::~~ ~~ Jetler, aralarında öır an1aşma 
J l!-·ada, Akdenizde ve Hınd Okyanusun- !arak, hükümet programında da tasrih edll- ı yapmışlardı. Dokuz devlet muahedesi 
d;ı dağınık bir halde bulunması, İtalyanın mist.r. Ancak bu kalkınma, hayale hiç yer dıve tanılan ve anılan bu muahedey2 :ıy
ve askeri mevzilerinin kolaylıkla taarrn· I vermeyen blr reallstıikle çok satlam bir kırı olarak .Japonya Çine tecavüz edine• 

(Bustarafı 1 inci sayfada) p:ıdaki münasebetleri ise muahedelerle •.ı uğrıyab!ıeceğini iddia eden B. L!ovô programa bağlanmakklıizımdır. Programla - hükmi vazi.yetin haleldar olduğunu gü· 
retıe karş ı B .. 

1 
d tanzim ediımiştir. (' 1 • rıu en zoru, ve en ço emek ve zaman isti -

ı anmıştır. u gazete şoy e e- rPorge a e~·hınde yazmış olduğu biı' ır.a- yeni budur... ren alakad?.r devletler Brükselde hı: 
ll"ıt'lı:tedır: • Almanyanın ne yabancı kuvvetlere, ne ~~lede, İngilterenin mevzilerıne naıaran ~ toJı1'ıntı yapıp vaziyeti gözden geçirmiy 

cFilvak· b t• df" müsaadeye ihtiyacı vardır. Lord H.ı- ı• ı ı ecne i gazeteleri, bu ziy:ırc ı ·P. yanın ~evkülceyş noktai nazarı:ıd<ln Tanda: Ahmet Emin hastalığın esaslı de- k-ırar verdiler. Bu suretle, bu işde asıı 
ele alar k b" dl Iift1x'ın ziyareti böyle bir hava içinde vu- t f k , • .. a ır takım hususi rnaksa ara e evvu unu izaha çalışmaktadır. Romalı vası başlıklı yazısında tavsiye mektubu adı ~.lkadar ohm ve elyevm muhasama h:ı-
hlt•st ·d k ku bulaca;;sa, bu ziyaretin, İngiliz g2ZC· il bil k h t l ğ k enı ombinezonlarla bun•ı heyec:ın gf.l7ete bilhassa diyor ki: ver e ece as a 1 a temas edere hükıi- l"nd~ bulun3n Çinle Japonvavı sila'ıları-
U.y:ındırıcı siyasi bir vak'a gibi göster- ıeleri hakiKat oluncıya kadar, tehirtnin cİtalya, halihazırda Akdenizde yepye- metin tavsiye mektubu getiren vatandaşa nı bırakmıya sevkedebileceklerini sanı-
lrı"'kt d" ı siv:ısi bir anlaşmaya vüsul için daha fay- · iptldadan fena not verilmesini butun te • 

- e ır er. ı:ı büyük h~r devlet vaziyetine malii: b:.ı- şekkullere tamim etme inin faydalı olaca- ~orlardı. Fokat Brüksel konferansına iş-
l..ord Haiifax'ın Almanyada yapaC'ağı dnlı olup olmıyacağı tetkike muht~; o- ltJrmaktadı:·. Ve bu vaziyeti hava kuv- ğını. fakat daha evvel tavs.ye mektubuna tnık ctmP<ıı için Japonyaya yaptıklıırı 

açık ve sanıimi görüşmeler muhtelif mc- hır. vetleri sayPsinde temin etmistir. ! ihtiyaç gösteren şartlann ortadan slllnmesi da\ etin ik's•ne de, bu devlet. red ile C"-

~11elere müteallik bulun;cak~ır. Fakat Fransızlar ne diyorlar Halihazmia İtalya, filosunun faalivet 1cab ettiğini yaz?1akta ve demektedir ki· ,·ah verdi. E<ıbabı mucibe olarak ta, bPv-
n1anyayı italyaya ve Japonyaya brığ!ı- Paris, l4 (Hususi) - Lord Hn'i - dııiresinin mahdudiyeti sebcbile bir :rci ~Bu kslstemi hukumet mekanizması içine nelınilcl b r teşekkülün bu ihtilafa mu-

Y.ıın sıy • d h . . • h f l ki . 1 • so ma ve tavsiye mektubunu temelli su- d h 1 . . . . • 
cağı ·~s~ ostlukların mevzuu bahs lla-1 fax'ın Berlin seya atı sıyası rne a i ~ev ı ısg.ı, etmrkte ve İngiltPıenın hnd- rette oldütmek kol > değildir. Dunyada .... a ~ ~tmesının ıkı taraf efkarı U'l'll· 

nı ı dı& etmek, vaziyeti tamamen bıl- ve gazeteler tarafından uzun boylu tef dınden faz'"i tcslihatını artırmasına ra~· böyle ideal hedrflerc ve ole• ıere gore işle - m•vesını he\ ecana getireceıYini. bu 5 b b
:e:nektir. Hiç kimse Berlin _ Roms nıih- ı sir edilmektedir. Bu hususta Figora ga- men, .. ~nun tc>dafüi vasıtalarının fevkir.tle yen idare makinesi yok değildir. l !c, en doğı u harekf.'t t~rzıı~ın. alfık;ıd:ı.·-
1 erıle Japorıya ile münakid k'lmünist a- zetesi şunları yazmaktadır: fodafuı \'<'Sıtalara nıalik bulunmakta· u Dunyanın en geri ve yavaş idare maki- ,arı karşı krrşıya ,.e ıc::lerıni k nriı'erı 
eyhdarı misakın siyasi şeniyE tini sarsa- cİngilterenin hulusu niyetine mut - d •r.> ı nelerinin birini; en çabuk. en verimli bir su- h:tlletmek iızere bırakmak olduğunu bii-

Jrı.qz rette ışllyen bir makine haline koymak yo- . . . 
•· lak itimadımız vardır. Ve Lord Hali • T !una filen girişmiş bulunuyoruz Eski kırta- c rdı ~a~oı1yanın bu ceYabı. şımdıye k.ı· 

d .. Bu gaze~e, iddia edildiği vechıle garbin fax'ın vazifesini Fransaya karşı hayır- Japonların siyerlllk hastahğmın tavsiye mektubu gibi r
1

ar mıshnc dcfaatla tc>sadüf ed ilmiş n'ı· 
icıırt büyük devleti arasında görüşmeler hahlık zihniyeti dairesinde ifa edece- ihtll~tlarını ortadan kaldırmak ta, bu vazı- mavişkar mukab lelrrden b'r olar:ık C':e 

ı:ısı hiçbır vechile mevzuubalıs olma • ğine eminiz. ven,· b • yet karşısında, çok kısa bir zaman mesele- a11namaz. Japonva. bu CC'VabiJ . s·maive 
llı:ıkt l · t· d k' · l. .1 ~ lr sidir.» k d M'll 1 C k" a ır. Almanyanın devlPtlerin son Avrupanın vazıye ın e ı gergın ı- ·a ar ı et er emivPtine y-ıptığı ırıhi. 

011fe anshmnın akamete :uğramasmı ri., izalesine matuf her teşebb"isü iyi bir T Lraç har nk-fı• K 'd ~. • kendisini Brükselc da\•et <>d n d vT"t'e· 
&et•etı k . . b. tt k lar z I n c- -- urun a: Asım Us. Ingilterede umumı b . . 
1 uzere yenı ır konterc1ns top· sure e arşı ı .• sağlık korunması tedbirleri arasında ilkmek-ı re \'e u ar,ıda bıH,assa IngiJ•,..re, Fra'l,.,:ı 
anıası için hiçbir sebeb yoktur.> Petit Parisien gazetesi de şunları Sanghay, 14 (A.A.) - Domei ajansı oil- teb çocuklarının dişlerlıun bedava tedavl!!i- """ Amerikaya mrvdan okurııııstur. Bı; 
. ~eza bu gazete, bazı İngiliı gazetele- yazmaktadır: dirıyor: nln de mühim bir yer tuttuğunu. istatistik- drvlctler, J:-ponvanın naza"ınd'i. ke•ıdi-

rın.ın ve ezı:ürnle Evening Stal'dard aaze- cAlmanya, İngiliz siyasetinin esaslı Deniz makamları tarafından neşre:::li- lerle cocukların yüzde yetmişinin dişlerini s:ne karşı bitaraf addolunmam ktadırlar. 
t e • b" b tedavi ettirdikleri sabit olduğunu bunun Bu sebebi h h k tl . ·· · d 
esınin iddi&larına göre, Führeı ın Alman- hedefi olan Avrupa sulh ünün tarsini hu ıe:ı ır te !iğe göre, Japon ordu ve b3h- için bu yıl geniş mikyasta bir sağl;k propa- .. . . e er .. are e erı. onun ~n~n e 

)'aya orta Avrupada ve bilhassa Avustur- susunun taleb ettiği fedakarlıklarda bu ri~·Psi öğleC'en sonra Şanghay'ın 60 k.lo- gandası yapılmağa karar verildiğini söylü- ş~phPlıdır. Bu ıtıbarla teşebbusler nın ;ı. 
)'a Ve Çeko:.lovakyada hareket serbe!:tiiği lunmağa amade midir? Berlin görüş • n1{'tre şim<ılmde kain Paino'yn aske•· çı- yor. Bizde bu işin çocukların yalnız dişleri- kP.ınete uğrıyacağını peşinen bilıııPIPri 
~erdiği takdirde, İngiltereye müstemle- melerinin akibeti, zahiren B. Hitler'in karmışlardu. Karaya çıkarılan kıfa a>: muayene edilmek suretUe yapıldJtını yaz - ;~zım gelirdi. Bilmemezlikten gelFeK 

e nıesele!erinde on senelik b!r mütarc- bu suale vereceği cevaba bağlıdır.• j derhal Çınlıierle çarpışmağa bailamışıar makta Celal Bayar kabinesinin programın- ı~0• beynelmilel siyasette affolunmaz lü 
ke t k . . T . . . da sağlık islPr!ne temas e<len muhlm not- f 1 

e lifin" amade olduğu hakkındııki ha- Roma 14 - Roma ıle Londra ve ke- "e aşang ın 25 kılometre şımcılinde hl:- taların ve tedblrlertn tatblk'ne mettebler - g"i sayı ır. 
berleri de protesto ederek diyı;r ki: za Londra ile Berlin arasındaki müza- l~'lan .Şin.angş~n'ı z~ptederek Çinheri den baflanmasının dotru olacatını da lll-, Brükseld~ toplanan ve Uzakşark vaıı-
h Evening Standard gazetesirin v~rrlı~i kerelere başlanılması Roma gazetele - rıcate ıcbar etmışlerdır. 1 ve etmektedir. :'-'etini gözden geçiren devletin şimdı ııı? 
~.~r tamemen uydurmadır. Almanya, rinin dikkatini celbetmektedir. Bu ga - F te~~~:~ terbgiyesil nklin de bbabzı lçocb·ıukl~rdı 8 vııpacaklardır? Oturup konuşacak .re da-

ınust 
1 

k . , 1. . . ,·ı1·sf ı·n Je . yor un u ara se e o t ı ece6 n- )1. 1 ki d ? v k 
. eme e isteğini birkaç defa Führe- zeteler, Lord Halıfax ın Ber ını zıyaret , Uı den bahseden muharrir, bu hususta da s' aca ar mı ır · 1 o c;a bu konuşma n°-
~~ ağzındım tekrarlamıştır. Buna ilave ettikten sonra Romayı da ziyaret ede- C" k tayakkuz tavsiyesinde bulunuyor. ticesi bir kEırara vararak bu karar icin b•r 

ılecek hiçbir şey yoktur. Orta Avru - ceğini yazmaktadırlar. "'Ul asf /ar tg+bik şeklı mi arıvacaklardır? 

HÜ ku~ ._m ....... e ..... t--dök t ô r 1 ~ rı .. K::"~~!.~~·~İ~ış. ~~ :.·:.~ ~~~~~~: Roman y~~;;a ~~t78 sefiri r:.;:~t~~:;~~! d~;!~~;;m~;~:~:~'. 
muş, 4 erkek yaralanmıştır. Otubüsü sev-

d 
• ı kedenler d,. ateş açmışlar ve :ki Yahudi Bükreş, 14 (A.A.) - Gazeteler Roman-, E~er bunu bulabilmiş olsahırdı. c-ı.a!': n 

arasın a Yeni• tay .tn er kadını yaralamışlardır. yarın Romı sefiri Jean Lugoja
1

mau'nun Çj~ .- Ja~o:1 iht~lafı ... silalılı bir müc!ld e 
• K d.. 14 A ist:fasını haber vermektedir. şel,Jıne gırmezdı. Brukselde toplan!la io-

u. us ( .A.)- Bu pazar günü, . . 
1 

• " ku? devlet murahhasları, h<'nce bile b•ıı:! 
1 Ankara H <Hususi> - Sıhhiyede yapılanı verek hükumet tabibi Ahmed Hamdi Bakan :ah.~dıı . ~rap buhranını,n. en şiddet- Bu hafe~ dıploması mahfel.erınde bu- bu hacalet::ımiz va7ivete düc::müslerrhr 
enı tayın ve nakUler şunlardır: Iık neşriyat. şubesi .~ütehassıalılı:larına. lı gun.erını .ha_tırlatan vazı: alarla dolu, yük bir alaka uyandırmıştır. Çünkü müs- Hakkı tevid ve istirdad etmek için ::,e ,... 

f Ordu eski belediye tabibi Hamdi Tokat Konya sıtma ml.!cadelı:sl lAboratuvar oe- olarak geçmıştır. Gerek Arap, gerek !afa sefirin yerine başka birmin tayini rivet hicbir zaman bug·· k- k d k ~ 
l'engı mü d 1 i tabi d fi Muhit Bakanlık içtimaı muavenet daire- Yahudi ikısi kadın olmak .. . ·~ . · - un u a ar .ıv· 

~et'eın san~~0; es blltine, Heybella • si mutehassıslığma, Haydarpaşa hastanesi . . .. ' .. k d . uzere yedı h<ılihazırda dıger bırçok memleketler i- \ete ihtiyaç hissetmis df'ğildir 
l>&fa ' numı!noemu a~:~:~ Fehmi ~a~1~r; dahiliye asistanı Ekrem Burdur memleket kışı o.m:ş ve on y ~ ar ~ı~se yara an- çi" mevcur! olan diplomasi meselesini Selim Rngıp Etnl!C 
a.latanhğına A k e~~ a h Y _ hastanesi dahiliye muteh~ssıslığına, Kiltah - mıştır. . _ra~ ve.. a udı ışçıler arasın -1 tekrar ortaya atmış olacaktır. 
\&nesı İtı ~ra numune as 1 ya hükümet tabibi Baki Izmir sıhhat direk- da hakıkı bır donışme vukua gelmiş ı Antep h--pishar-es·P">cen 

beş mahkum k< ç. ı 
t&ı:va ıne:ıetet hasta~:. nı:ıazhar : : tör muavinlltine, İnegöl eski hiıkümet tabi- ve üç kışinin ö ümime sebeb olmuş _ lngı·ı·ı z .&r'ıtnavh f a'erda 
haaaısııtına · ye m bi Ahmed Cevdet Trabzon belediye tabibll- 1 tur · ı l' 
ti t.fanısa s~t~Z:~üe::!e~:?'~r bi:~bı:~ 1!:!~ ğine, açıktan diş tabibi İsmail Diyarıbeklr Polis her türlü ihtimalle . .. . Atina, 14 (Hususi) - İngiltt>renin Ak-
J'a sıtn·a ınucadele eski tabib~ İrfa~ O~han- hastanesi diş tabibliğine tayin edilmişlerdir. bilmek Üzere şehrin medh lln ~nlıy~ • deniz don'inmasına mensub cRepols. 
ıaıı ı ' a enne agır d . vt d" F 1 ı· 1 rr 
,.,_ ıı...,unıet tabibliğine tayin edilmişler - G ) t d bı•r makineli tüfekler yerleşt .1 . . .. rıtna ı un a er ımanına ge mış ı · 

Gaziantehde ceza evinden bı•ş ma' ki•
mun kaçtıjı bildirilmektedir. Firar 'er 
ık; duvarı ôelerek Ermenilerin giz}: hır 
silah deposuna geçmişler, buradan d1 eh,, 
d•ıvarı delmek suretile sokağa çıltar ık 
meçhul bir semte doğru kaçmışlarc.r. 
G:zli Ermeni deposunda 45 silahla cehha
r.r>Jer bulunmuştur. Firariler aranm1k a
d•r. 

'"""· 8 8 a a . . ırı mı.ştır. Mu-
hit Ladik eski hlıkümet tab!bl Cavid Esklşe- • hım m kdarda devrıye, gece .akaklar • 
lectı Sıtın mucadelesi tabibl:ğme. İzmir be - kamyon hır da do aşm_a_k_ta_d_ır_. ____ _ 
litt Ye t::ı ibl Sureyya Dlklli huıcümet tab.b- l 
lad~e. ( rşamba hu.ıcümet tabibi Abidin Re- d ··kı- A • dı· Brezi yada 
nea/; hukümet tabıbııtıne, oureba hasta - U 1'(8D8 ~ır 
haata ontgen asistanı CelAl Muğla memleket Bu sabah saat 9,20 de Galatade Ban- Venı• ı•dare 
ı nesı rontgen mtitehassıslığına. Beyot- . . . { · k 6 4 
~hastanesi hariciye asistanı CelAl oureba kalar caddesınden geçen .. bır ıt aıye am-
tan tanesı asistanlığına, Siverek trahom has yonu Karaköye geçmek uzere Dom~ s~ Riyo de Jancyro 14 (Havas) - Re • 
haa etJi tabibi Nurettin Diyarıbeklr trahom 1<ağına saparken direksiyonda vakı hır isicumhur Vargas, yabancı memleket
te ;;nesi tabibllğine, Menemen eski beledi-

1 arızadan dolayı karşısına tesadüf eden ler gazetecilerini kabul ederek şu be • 
blbUt~lbi Tahtıı'Manlsa sıtma mücadelesi ta- kunduracı diikkinına çarpmış ve dü':ka- yanatta bu'unrnuştur: 
,._ ne, Açıktan rontgen mütehassısı Sa•- · · · · t" • -t kiınu İst b 

1 1 
ııaatanesl mn vitrini11i parçalıyarak ıçerı gırmış ır. Yeni kanunu esasımiz, ne Faşisttir, 

l'ob•~ an u emrazı sar ye . l kt d Total·t d Ka ıı.. .,.en mütehaasl8lığına., Ankara nümune Kaza hakkında tahkikat yapı ma :ı tr. ne de ı er ır. nunu esasimiz, 
luıı tanesi dahlliye muavini ihsan Maraf da- Kazada bir kişi ağır surette yaralanpuştır. sadece Brezilyalıdır ve milletin benli-

Ye ınütehassıslıtına tayin edilnılflerdir. ---- ğine uymayı istihdaf etmektedir. Ha-
avı:nkara nümune hastanesi dahtllye mu - Bu sabahki sis rici siyaset değişm~yecek.tir. Brezilya, 
na 1 Necatı Sinop dt'hlliye mütehuBıslığı - . . bütün mdahedelerıne hurmet eyliye -
btbı Ankara verem mücadele dispanseri ta - "Rusabah saat altıda. hmanımm k,es,•~ ı cektir. Memleket, başında bir reisi ol-
ae Suad Trabzon verem mücadele dtspan- T b aralık dc>rı < c 
~ tabibllğine, İstanbul çocuk hastanesi L:r sis k .. plamış, ır .L ' mak üzere federal cumhuriyet rejimin-
d tanı Klzım Ankara nümune hastanesi b.itün münakala~ı .durduraca~ k.ıdar' ~c- ı de devam edecektir. Harici borçlar me 
C ahiUye muavlnllğine, Açıktan Nuri Kamil saf' et p~yda etmıstır. Maa~afıh vapt rı:ı- selesi derhal hesab olunacak ve bu bu
t ana1tka1e hastanesi nisaiye mütehassl!lı - un seyrüseferi tamamen ınkıtaa uğ.rtl - susta evveli, Brezilya ile ticaret müva-

rlına, açıktan Muhiddin Sa!m. Ahmed, Lüt- Sef l r biraz teahhurla da ı Tıb t ınış değildir. er e • . . . zenesi lehimize o an memleketler ele a· ..,A alebe yurdu idare tabibllkler1ne, Pı- - k b zaman " ... rb C1ls2 yapılmış. yalnız ısa ır • ı,ın 
h aşı hukfımet tabibi Kazım çarşamba - . . 
S:kümet tablbltğine, Ezine hiıkumet tabibi in:izamını kaybetmıştır. 
A liın Munır Devret hükumet tabibllflne., Şilede bir gemi batta 
1 
Çıktan Fahri Ezine hükumet tabiblittıne, 1"vvelki ~kşamki fırtınada Şile ac:ıkla-

~~ktan mütehassıs Mete Ayancık frengi .... d Zonguldaktan gelmekte olan K:ı-
cadele tablbllğine tayin edllmlşlerdir. 1 rın a 

1 
'k l' motörü dalgaların şıd-

Tokat tablblJtine Tokat hastanesi opera- saptar a yeı en ı .. 
törtı Mehmed Rıza Malatya hastanesi ope- cictine dayı.ınamıyarak batmış, murctte-
:törıutüne Maraş 'haatanesi operatörü Be -1 hAh kurtarılmıştır. 
ıı.!· Tokat hastanesi operatörlüğüne Antep -=--------
0 ta~esı operatörü Nuri, Maraş hastan.tsl B b hkı· yangın 
Peratörlütüne Haseki hutaneıi hariciye a- u sa a 
:::nı Medeni, Aydın hastanesi operatör - B saban Kuruqeşmede Kırbap &->ka-
nı ne Ankara nümune haatanesl operatör u ._ft

1 
• 8 .. teyyanın kulübesinden 

U&vlni Hllmt, Brzincan memleket hastane- ğında ..,. ııeçı u :.:el"lttörlllQne Afyon büJrOmet tabibi ya.,gın çıkmış, tulitH tamamen yan4Jk-
•llnr.lt !ı~ ~bibi ~ " sa- Ja" IOllf& -~, 

hnacaktır. 
Brezilya, Antikomünist pakt ile a • 

lakadar değildir, zira memleketin bü -
tün paktı, Panamerikan siyaset üzerin
de toplanmıştır. __ :..----------

Fransız kabinesi yarın 
beynelmilel vaziyeti görüşecek 
Paris, 14 (A.A.) - Fransız kabinesi .>a

lı günü r~isicumhurun riyaseti altında 
t:>planarak beynelmilel vaziyeti tetkik e
decek ve parllmenton'8l nımamealıi de 
tetkik edecektir. • 

Kompanis Pariste 
Paris 15 (Hususi) - Katalonya hükQ

mC'ti reisi Kompanis buraya gelmiştir. 

K~ndisine ailesi de refakat etmektedir. 
Kompanis buradan Barslona yalnız ba
Şl"l!! dönecektir. 

Sabahl•n Sal;aha : 
-

Karakol 
Geçen aylar içinde İtalyan başvekili Al manyaya seyahat ettiğı zaman Al

man devlet reisi ile karşılaştığı Müruh şehrinde sabahtan öğleye kad:ır bil· 
tün nail vasıtaları seferden kaldL Mağazalar kapandı. Şehrin kurulduğu 
gündenl>E-ri devam eden bayatı tik defa olarak altı yedi stat feice uğratiL 

Bu hadiseden İngiliz gazeteleri §Öyle bahseU:ler: 
c- Medeniyet tarihinde ilk defa medeni bir ,.ehir halkı ecnebi bir d,.vlf-t 

adamı için hürriyetinden tecrid edildi.• 
Bu fikir yanlış değildi. lmpara•orluk devrinde bile hiç bir Alman şeh•riısi 

sokağa çıkmaktan, serbestçe gezmekten monedılmis değildi. 
Bu vak'a şunu da anlatmış oldu ki m"'1eniyı:t hürriyetin ifadf'si de~ild:r. 

Ve m
1
edeni cemiyetlerin h~yat~nd.a. ~ürriyet hır ihtiyaç olmaktan çıknııstır . 

İtal~a ... a u~umt ~~yat reji?1ın çızdiği k:ıdronun ıçinde sıkışmıştır. Hürriyet 
otontenın orfi murakabesı altında k .iybolup gitmiştir. Fil-:r hareketleri av'U 

kadronun işaret ettiği hududlarc!a du .. mu~hır. Eskiden sofistlerin üzt!rınd n 
aşamadıkları kitab yerine bugün de münakaş'l l:ududuna karakol diken r -
jim vr.r San'at, fikir, ticaret hep bu karaltolun önünde tekmil haberi ve ıp 
geriye döner. Çünkü fikir de. san'at 1a, :.hş vcr•ş te rejimindir. Bu, Mc>sk:>
vada böyle olduğu gibi R9mada da ayni. Berlınde düşüncenin muhiti gama
nın çerçevesini geçemez.. Kalem, rırr~il ve çeJ .. iç eserini meydana ge•:rm k 
i~in kıi.ıçtan vesika almak mecburlyetındedirler. 1789 da medeniyet dünyası
na hürriyet vermek için şahlanan Oç unsur bug:in karınlarını doyurm:ı': iç n 
bile r~;~ inandıklnmı isbat il.ı mlikelleftirlcr. Fikre, san'ata ve hatta umu
mi bayata karakol koyan bu ık!delt rin bir ilerleme ve yahud gerilem~ oldu-
funu ancak zaman ~ld Birl&aa. Cahid 



SON POSTA 
--'4~Sa~y~a~========================================================= 

Eyüb esaslı bi plinla 
ediliyor • 

ımar 
Kaza dahilinde meyvacılık ve tavukçuluk üzerinde 
çalışmalar başladı. Kemerburgazda gelecek yıl 

pamuk zer'iyab yapılacak 

Yeni doğmuş 
Bir çocuk 
Cesedi bulundu 
Beşiktaşda Saadet isminde bir ka -

J 
dmın evi önünde üzeri topraklı yeni 
doğmuş bir çocuk cesedi bulunmuştur. 
Cesedin, üzeri topraklı olduğuna göre 
gömüldükten sonra çıkarıldığı ve oraya 
bırakıldığı tahmin edilmektedir. Ölü 
çocuğu kimin bıraktığı anlaşılamamış, 
bu hususta tahkikata başlanmıştır. Ço
cuğun ne suretle öldüğünün tesbiti i -
çin de cesed Morga kaldırılmıştır. 

ADVOI 
Bugünkü program 

15 Teşrinisani 937 Pazartesi 
İSTANBUL 

Öfte n~lyatı: 
12.30: PlAkla Türk musıtısı, 12.50: Hava

dis, 13.05: Plfıkla Türk musikisi, 13.30: Muh
tllf pllık neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Tanburl Cemil plfıkla: SegO.h tak
sim, kemençe: Müstear taksım, tanbur: Su-
2ldllara taksim, tanbur: Pesendide taksim, 

. . _ _ kemençe: Zavll taksbn, kemençe: Suzidil 
Eyüb sırtlanndan Halıcın göruntl§il taksim, tanbur. 19: Çocuk tiyatrosu: Aslan 

Eyübün müstakbel vaziyetini gös - li mi.kdarda pamuk zenyatı yapılması harbe gidiyor. 19·30: Hava raporu. 19.35: 
t · · ı· tasdik · · k"l t · · t dbirler alınmı t Konferans: All Kfınıl Akyüz: Çocuk terblvesl. 
enr ynar P anı ıçın ve a e e ıçın e ş ır. 19 55: Borsa haberleri. 20: Rltat ve a.rkadaş-
gönderilmiştir. Plan tasdikden gelir Meyvacılık ve bağcılığa da ehem - ıa;ı tarafından Türk muslltisl ve halk şarkı
gelmez, kaza teşkilat'! yapıldıktan son- miyet verilmektedir. Bu sene köylüye lan. 20,30: Ömer Rıza tarafından arabca 
ra başlanan imar işlerine daha esaslı bin kadar m ht rf . fi • söylev. 20,45: Belmn ve arkadaşları tarafın-
b. k'ld d , ed'l kf ;meccanen u e ı cıns dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ır şe ı e ernm 1 ece ır. . dan dağıtılmıştır. Bu ilkbaharda köylü- ayan). 21,15: Stüdyo orkestrası refakntile 

Son o~an kanununun tatbıkından ye daha fazla mikdarda fidan verile - radyo tonik, opera: Rlgoletto. 22,15: Ajans 
sonra Eyub mıntakasında meyvacılık kf R . . d d b .. haberleri. 22,30: Rlgoletto plA.kla. 22:50 Son 
ve tavukçuluk üzerinde de çalışılmağa .ce _ ır ... amı cıv~ı:n ~ . a eş numune haberler. 
başlanmıştır. Halkalı ve diğer hayvan bagı vu~ud~ getırılmı.ştır. Kemerbur. - ANKARA 
ıslah istasyonlarından cins tavuklar a· gaz nahıyesınde bu yıl ayrıca saya cın .. ıs.- 11. 937. Pa11rtesi 

lınarak meccanen köylüye dağıtılmış - sinden fasulye yetiştirilmesi üzerinde Ofle neşrıyatı: A 

d·- d t "b l lmı b l d - 12.30: Muhtelif phık neşrlyatı:12.50: PlA.k: 
tır. Kazanın Kemerburgaz ve ıger na- e ecru e er yapı Ş un ar a mus- Türk muslklsl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi. 
hiyelerinde yapılan pamuk tecrübele - bet netice vermiş olduğundan önümüz- u ve harict haberler. 
rinden de iyi neticeler elde edilmiş ve deki yıl daha esaslı zeriyata geçilme - Akşam neşriyatı: . 
gelecek yıl bu mıntakada ehemmiyet - si kararlaştırılmıştır. 18.30: Muhtelif p~fı.k neşriyatı. !8.45: In-

~-- gUlzce ders: Azime Ipek. 19.00: Turk musi
Polisle: 

Bir telefon i~çisi düşerek yaralandı 
Dün saat 1 2 yi on geçe, Fcnerbah -

çeden Kadıköyüne gelmekte olan 127 
numaralı vatman Mustafanın idare -
sindeki 15 numaralı tramvay, sütçü Ö
merin dükkanı önünde telefon hattını 
bağlıyan İstanbul telefon müdüriyeti 
işcilerinden Azizin üzerinde çalıştığı 
merdivene çarpmış, Azizin yere düşe. -
rek başından yara]anmasına sebeb ol -
muştur. Yaralı Haydarpaşa nümune 
hastanesine kaldırılmış, vatman yaka -
}anarak tahkikata başlanmıştır. 

lllllllllllllll Şehir Tiyatrosu 

1 Ilı 
I Opere~~~~~·~~::!:ransız 

Bu akşam saat 20,30 da 
111 ' ATEŞ BÖCEat 

111111111 1 Komedi 4 perde 

Dram kısmı : Tepebaşı tiyatrosunda 

bu akşam oyun yoktur 

Yakında: Kral Lir 

ERTUCRUL SADi TEK 

TiYATROSU 
Bu gece 

kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesg8r 
ve arkadnşlarıl. 19.30: Saat Cıyan ve Arapça 
neşriyat. 19.45: Türk muslkls1 ve halk şar -
kılan <Bn. Muzaffer ve arkadaşları). 20.15: 
Spor konuşması: Nizam ettin Kırşan. 20.30: 
Dans musikisi •Plflkla •. 21.00: Ajans haber
leri. 21.15: Stüdyo salon orkestraSl. 

ı - Doneddu: Serenade d'Arlequln 
2 - Auber: Le Domino Nolr 
3 - Fuclk: Wlnterstlruame 
4 - L. Delibes: Lncme 
5 - Mozart: Mltridate 
21.55: Yannk1 program ve lstlklfıl marşı. 

Mü tef errlk: 
İzmir Valisi gitti 

İzmir Valisi Fazlı Güleç, dün, İstan· 
buldan İzmire hareket etmiştir. 

lkinciteşrin 15 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 

Geçen hafta içinde Zahire Borsasında 
başta yapak ve tiftik olmak üzere ihra
cat mahsullerimizin bazılannda mühim 
satışlar olmuştur. Hububat üzerinde yal
nız arpa sağlam mevkiini muhafaza et
mekte ve oldukça ihracat yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar hareketsiz duran kuşyemi 
ve sisam tizcrine de muameleler başla

mıştır. 

Deri piyasası durgun gitmekte ise de 
el altından piyasada soruşturmalar de
vam ettiğinden önümüzdeki hafta içinde 
i~lerin açılacağı ümid edilmektedir. 

Şimdiye kadar Almanyaya ihracatın 

azalması hakkında gösterilen sebebler 
meyanında fiatlar meselesinde anlaşa

mamızlık i!eri sürülüyordu. Ancak yapı
lan teşebbüsler üzerine Alman kontrol 
daireleri bu hafta içinde Türkiyedcn 
ithalata karşı daha çok kolaylıklar gös
termeğe başlamıştır. Fiatlarda da memle
ketimiz leiıine bazı değişiklikler yapıla
cağı kanaat: beslenmektedir. 

BUGDAY: İhracat piyasasının şimdi
lik kapanması yüzünden gelen buğdaylsr 
y:ılnız yerli istihlak için aranmaktadır. 

Geçen bir hafta içinde Anadolu ve 
muhtelif limanlarla Trakyadan şehriml
ze iki bin yedi yüz ton kadar buğday gel
miştir. Fiatlar bir hafta evvelisine göre 
p~k az değişiklik göstermiştir. 

Geçen hafta nihayetindeki son fiatlan 
sırasile işaret ediyoruz: 

Ekstra birinci beyaz buğdaylar G.20-
6.25, altı yedi çavdarlılar 6.10, mahlutlar 
5.35-6, ekstra ekstra irmiklik sertler 6, 
beş altı çavdarlılar 5.35 paradan satıl
mıştır. 

ARPA: Dış memleketlerden taleb art
tığından geçen hafta arpa piyasası ga
yet sağlam geçmiştir. İhracat, Almanya, 
Belçika ve biraz da İtalyaya yapılmakta
dır. Anadolu biralık arpalar 4.10, Trakya 
ve Bandırma mallan çuvallı 4.20 paradan 
sntılmıştır. 

Mısır üzerine gayet az iş olmaktadır. 
'.i'ekirdağı ve Gelibolu cinsleri 4.20 para, 
yulaf 3.25, keten tohumu 10.15 panrlar. 
muamele görmüştür. 

Gelişatın artması ve ihracatın bir t~ 
V>ıkku! devresi geçirmesi yüzünden çav. 
d:ır fiatlan on para kadar düşmüştür. 
Haftanın son günü dört buçuk kuruşa ka .. 
dar satışlar yapılmıştır. 
KUŞYEMi: % 2 analiz Tekirdaği tes~ 

limi 7.25 paraya kadar muamele olmu§
tur. 
Şimdiye k~dar dahili sarfiyat için yal• 

nız değirmenciler tarafıl!dan mübayaa 
edilen susamlara hariçten de talebler baş• 
lamıştır. Bu sebeble piyasa canlanmıştır. 
Antalya ve Mersin malları çuvallı ola• 
rak 16.20-16.30 kuruştur. ' 

Pamuk piyasası durgun gitmektedircı 

Adana yera mallar 33, Klevland cinsi 38· 
39 kuruşa kadar müşteri bulmaktadır. 

TiFTiK: Geçen hafta içinde büyük par
tiJer halinde mübayaatta bulunan Alman 
alıcıları mübayaatlarına devam etmişle!-. 
dir. Alman alıcı1arının tekrar piyasaya 
çıkması tacirleri memnun etmiştir. Bu 
satışlann önümüzdeki hafta içinde de de .. 
vam edeceği zannolunmaktadır. 

Sovyetler:n de doğrudan doğr.~a mü .. 
bayaatta bulunmak için tacirlerimize ba. 
zı tekliflerde bulundukları ve Ankarada 
b:.ılunan Sovyet mümessilinin de bugün· 
lerde şehrimize gelerek tiftik mübayaa 
sL'la başlıyacağı söylenmektedir. 

Keçi kılı üzerine muameleler hararet· 
lenmiştir. Fiatlar geçen haftadan üç dört 
kuruş kadar fazladır. 56-57 kuruşa kadaı 
satışlar olmuştur. 

YAP AK: Sovyetler geçen hafta içinde 
aldıkları on beş bin balya kadar yapağı 
tesellüm etmektedirler. Bunun haricinde 
y~rli fabrikalar da yapak mübayaasına 

b~şlamışlardır. Bu suretle geçen hafta 
ıç:nde yerli fabrikalar tarafından 300 bal· 
ya kadar yapak satın almışlardır. Trak· 
ya cinsleri 69, Çanakkale ve bu ayar mal· 
br 65 kuruştan satılmıştır. Bundan maa· 
da yıkanmış güz yünleri de 84-85 kuruşa 
kadar aranmaktadır. 

Deri piyasası umumiyetle durgun git· 
mektedir. Keçinin çifti 170, tuzlu koyun 
kilosu 42, koyun hava kurusu 63, oğlak 
çifti 140, kuru sığır 63, tuzlu sığır d~risi· 
nin kilosu 45 kuruştur. 

lılln ettiği programlarını harfiyen tatbik eden 

Şehzadebaşı FERAH SiNEMA 
Yarın akfdm BÜYÜK RAMAZAN 

VARYETELERlNE ILAVETEN 

Bayan S A F i Y E ve Arkadaşları 
KONSERiN! temine muvaffak olmuştur. 

izdihama mahal kalmaınak üzere biletlerinizi 
Evvelden aldırınız. Telefon 21359 İki hamal çuvallar altmda kaldı 

Ayvansarayda çeltik fabrikasında 
çalışan hamal Tahirlc arkadaşı Hamza 
oğlu Muhiddin çuval istif ederlerken 
çuvallar yıkılmış, ikisi de çuvallar al -
tında kalarak yaralanmışlar, Cerrah -
paşa hastanesine kaldırılmışlardır. Za
bıta kaza hakkında tahkikata başlamış
trr. 

( KADI K Ô Y ) de 
Süreyya sinemasında 

KUtRE.T HELVA&I 
Yarın gece Gedikpaşa 

(AZ AK) sinemasında 

Erkekler 40 ınd•11 aonra azarlar 

DÜNYA SINEMACILIGININ ~ AHESERI - BEY AZ PERDENİN GÖZBEBEGİ 

San'atlar mektebi mezunları toplandı 

Dünkü toplantıda bulunantar , 

İstanbul San'atlar mektebi mezun - Yusuf Ziya muvakkat reisliğe intihap 
lan cemiyeti dün Eminönü halkevin - edilmiş müteakiben hey'et· t ft· · , . . . . k • ı e ışıye 

dde yı~lık he~ :dtı umhumı,yet' ı?tımaı~ı t~ teşekkül etmiş, hasılat ve raporlar tet-
etmış, ~e~ı ı are ey ~ mı seçmış ır: kik edilmiştir. Bilahare de idare hey • 

LA BOHEME 
DAHi BESTEKAR PUÇINl'nin ölmez eserı 

Baş roı:erde: MARTHA EGGERTH • JEAN KİEPURA 
İstanbul ıinemacıJık aleminde ilk defa olarak 

S A R A y ve M E L E K Sinemalarında birden 
• gösterllecektlr. 

D. kk t • LA eottEME filminin 17 lkincıte~rin Çarşnmoa MEL EK sinemasında 18 lkinciteşrin 1 

1 d. • ilk gösterilmesi şeref.ne goıın akşamı ve Pdrşembe ak~aını 

S A R A Y Sineınnsıııdn 2 bOyOk siııcımı F• tJ ·d kt biletler ~imdiden 
osameresi verllecekt.r. ıa al a zam yo ur' s tılıııaktadır. 

Bu aksam S A K A R V A Sineması 
' 

New - York Metropolitan operasından CARUSO'dan sonra meşhur tenor 

N i N O M A R 'f İ N I 'yi 1~~y~=~~r~"~~~~t 
ŞEN HAYDUT ( ESTRELLlTA) Praıısızc t gnzel nşk ve operet 

fılııırnde t ık<liııı ed .... cek ve en güzel şark11ıırını 
dinletecektir. HUHEN MA 10UL1AN rilmıdir. tııveten : EGE MANEVRALARI ve 
PARAMOUN 1' .IUı{NAL. Yer.lerinili evve.den alclırı ız. Tel. 4t:J41 

GiNGER ROGER'S 
DiCK POWELL - PAT O'BRiEN 

20 MİLYON ONA AŞIK Kongrcyı, Istanbul San atJar mektebı t' . rh b 'l.m· 
doktoru Hafız Cemal bir nutukla aç - e ı ın ı a ına geçı ış, idare hey'eti Güzel yıldızın en şık, en güzel, en zarif, en büyük müzik filmi. Dünya 
mış müteakiben katibi umwni CeJfil riyasetine geçen devredeki reis Doktor Radyo yıldızlarının geçit resmi, meşhur Zenci Mils kardeşler ve diğer 
bir 'raporla iki senelik mali vaziyeti j ~ Hafız Cemal, azalık1ara Sırrı, Ceffıl, orkestralar, aylarca dillerde dolaşacak şarkılar, aşk, zevk ve müzik 

zah. etmiştir. Sadi, Musa, Orhan, Hasan ve Ali seçil- '~---------1>· Bu akşam T o R K sınemasmda 
Istanbul San'allar mektebi müdürü .mişlerdir. ~--=-----' 





6 Sayfa 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

Karga tulumba edilerek 
karakola getirildim 

Yolda, etrafımıza toplanan kalabalık arasında 
polislerle yapbğım mücadele beni epeyce yormuştu 

Röportajı yapan: F aralı Küçiilı 
<Tercüme •• lttlbaa hakkı mahfuzdur>. 

SON POSTA 

HADiSELER 
1 

KARŞISINDA 

AyıJl·a dair 
Destur hAşA huzurunuzdan bu sefer 

de ayaktan bahsedeceğiz .. Ama belki: 
- Söz ayağa düştü! 
Diyecekler bulunacak, varsın desinler .. 

* Bana: 
- Kendine bir kapı bulabildin mi? 
Dediler: 
- Buldum, dedim, bir ayak.kabı! 

* - Akılsız başın zahmetini ayak çeker! 
Dediler, güldüm: 
- Keşki, dedim, akılsız başın zahme• 

tfnf çeken yalnız ayak olsaydı. 

* • İnsanlar ayaksız olsalardı, ne lyi idi. 
Hiç kimse, kimsenın ayağının altına kara 
puz kabuğu koyamazdı da ... 

* I>ünyada ayak üstünde duranlar her 
halde ayak altında ezilenlerin milyonda 
birinden fazla değildir. 

* Ayakkabıcı kırkayağı gördü, 1çlnl çek· 
ti: 

- Ne olurdu, dedi, insanlar da bunlar 
gibi yaratılsalardı. 

* Faruk Küçük Bay Kadrinin önündeki kağıdı vırttığı cıııda foto Cemalin teabit Tek ayak üstünde sekiz yalan ıöyllyen-
etti~ ıayanı dikkat enıtantane ler hep de iki ayaklılar arasından çıkı. 

- 24 - 1 Yanındakine dönüyor: yor, dört ayaklıların hiçbiri böyle yapını. 
Bir taraftan da mütemadiyen tele - -: Lutfi efeı_>:di .. söyle Kadri bey de yor. 

fon çevriliyor. Az sonra bir polis, bir ge:~ın. Başka turlu bunu zaptedemiye
bekçı, bir de sivil memur kapıdan giri- cegız. 
yorlar. Bayan garson beni işaret edi • Çocukl.ar. mekte~den ç~lar,. ka.· 
yor. Polis yanıma yaklaşıyor. Aldırmı- !abalık gıttıkçe ço~a~ıyor .. Boyle gıder-
yorum bile : se tr~vaylar da ışliyemıyecek. 

_ Buyurun, diyor karakola.. Kadri bey ç1!tıyor. Fakat şapkası hA· 
Ne dersiniz, polisin bu hitabına ade- la başında. Bagınyorum: 

ta içerliyorum. Öyle ya neye bana kar· - . Çıkars~ şapkasını! Çıkarsın! 
şı hürmette kusur ediyor. O ınad ediyor: _ 

Pürhiddet: - Çıkannıyacagım .. 
- Bu ne biçim hitab diyorum. Ben Polis öfkeleniyor: . 

kimım, biliyor musun?. - Be adam bu delı, sende mi deli-
- ı sin.. Çıkar şu şapkanı ne olur? 
- E~;vela selam dur! - Çıkarmam .. 
Zavallı polis şaşırmış selam duru _ - Çıkarmasa ben çıkartırım. 

yor: ' Polisın elinden tekrar .?;Iıy?r, şap· 
- Aleyküm selam evladım. Şimdi ~as~ı çık.?rnuyan. bu cur etkann (!) 

söyle bakalım ne istiyorsun? uzerıı:e hucum edıyorum ... 
- Karakola kadar teşrif eder misi- Polısler fırlıyorlar. Benı yakalıyor-

niz? lar, sürükliye sürükliye sokağa saptın· 

- Benim karakolda işim yok. yorlar.. . . 
- Komıser bey rica ediyorlar. Siz- Ahalı gıtgıde kalabal~kl~şı~~r. 

den şikayet varmış... .~en de ama ku~etli ımışım hal.. 
_Ne, benden şikiiyet mi? Kim? Ne Sıvıl .memurla polis başa çıkamıyorlar. 

cür'etle? Bekçıden yardım istiyorlar .. 
- Bilmem orada anlatırsınız. Bekçi arkadan beni kucaklıyor. T~k: - Burası için Kadıköy demfşleraı, de-
Polis çok nazik. Fakat onun nezake- me atıyo:um, çırpınıyorum, kendımı di, meğer adı Kadıköy değil, ayakmıı. 

tine karşı ben hiddetle bağırıyorum: kurtarmaga ~abalıyorum. * 
- Benım şikayetim var. Benim.. şu Etraftan bırk?ç yardımcı daha pey· A!a~ımı denk almasını nihayet öğre-

karşımda oturan şapkalı beni tahkir da ~luyor ve nihayet karga tulumba nebildim ama, yorganıma göre 117.cıtma
etti. Bana karşı hürmette kusur etti. benı k~rakol.~ i~eri t~orlar. Şiş- sını bir türlü öfrenemiyorum. 
SöyDeyin, çıkarsın şapkasını, çıkarsın man, guler yuzlu bır komıse7 bana yak * 
şapkasını, şapkasını çıkarsın diyorum. !aşıyor. ~ayet t8:tlı bir sesle. Kazın ayağı nasıldır acaba? •• 

Polis şaşırmış: - Evladım, dıyor .. Ne var, ne olu- Bana: 
- Kadri bey, diyor, ne olur şapkanı yorsun? Hastasın galıba .. Gel otur ba· - Öyle değil! 

çıkar.. kalım şura!a... . Dediler dı .. 
Bu defa o aksileniyor: Adamcagızın bu nezaketıne karşı * 
_Şapkamı neye çıknracak rnışım? kaba .. ~uamele yapmak ayıb. İskemle- Sacıyak olanlar, kendi ayakları üzerin-
Atılıyorum: ye çokuyorum. de duramıyanlardır. 

- Neye mı çıkaracakmış, çıkarsın Yorulmuşum, kanter içindeyim. Et• * 
diyorum, yoksa... rafa bakıyorum, küçük dört köşe bir. Yüksek ökçeli iskarpin içindeki kadın 

Polisle ge en sıvıl memur koluma gi· oda.. .K.rşıda karşılıklı iki masa var.. ayağı, erkek ayağ~a baktı: . 
riyor !ar: Odaya arkamdan Foto Cemal, ~ad - Benim ne gunahım vardı ki kadın 

- Siz, onun kusuruna ~krnavın Melik, pastanenlıı sahibi, daha arka~ ıayağı olarak dünyaya geldim?. 
llıtfen bizimle karakola teşrif edin. Ko~ dan da gri elbiseli adam giriyorlar. Dedi. 
miser beye söyleriz, cezasını görür. ~apka hala başında. * 

- Peki... Ama 0 da bizimle gelsin.. Gel d~ içerleme! Şapkasını bili çı· Kedi dört ayağı üzerine düştü: 
Fuad, Melik, kahverengi elbiseli a - ~ar~ıyor. Yerimden fırlıyol", doğru - ~e yapıyorsun? . 

yaktalar. Cemal elinde makinesi bir 0 uzerme saldırıyorum.. Dedıler, cevab verdı: 
yana, bir bu yana koşuyor. - Şapka hala b~ında ha, çıkar di- - İnsanlar ıörsünler, ö~rensinler fstJ-

Sokağa çıkıyoruz... Etrafıma bakı- yorum. yorum. Onların da bunu bılmeleri lAzım,. 
yorum. İsminin Kadri olduğunu öğ- Şişman komiser koşarak beni yaka· dır da.. ismet Hulıld 
rendiğim gri elbiseli meydanda yok. lıyor: 
Hemen polisin elinden yakalıyorum.. - Vazgeç evlidım. Otur. Siz de şap-

- O şapkasını çıkarmıyan adam ne- kayı başınızdan çıkar111. 
rede? - Çıkarmıyacağım ... 

Polisler kolumdan yapışıyorlar, beııi Bağırıyorum: 
süriiklemeğe başlıyorlar. - Görüyorsunuz ya komiser bey, 

Gider miyim.. Bütün kuvvetimle a- hala şapkayı çıkarmıyor. Şimdi ben 
sılıyorum, onlar da beni bütün kuv- ona gösteririm .. 
vetlerile çekiyorlar. Gelen geçen etra- İki polis memuru beni tekrar yaka· 
fımıza toplanıyor. Esn;ıL dükkAnların- 1ıyorlar. Komiser: 
da_? dışarı f~rlıy~r.ıar. ~emal gene önü· - Evladım, otur, hastasın sen, diyor. 
muzde makınesını habıre çıt çıt işleti- Sonra gri elbiseli adama: 
yor. - Canım çıkannız şu şapkayı başı-
Bağınyorum, kıyameti koparıyorum: nızdan. Esasen burada şapka ile du
- Gitmem... Gitmem... ille o şap- rulmaz. 

kalı da gelecek.. Oh yarabbi şükür. Nihayet şapkayı 
Polis: başından çıkarıyor. 
- Gelir, şimdi gelir, biz gidelim di- İskemleye olU'ru.yorum, Melik, Fu· 

yor. ad, Cemal köşede durmuşlar. Kapıda 
- Olmaz, gelecek.. bir sürü meraklı toplanmış. . 

Anadolp, ikinci kOmı 
maçfarma iştirak etmiyor 

Anadolu klübünün ihtilaflı vaziyeti 
hakkında karar vermek üzere Üsküdar 
gençliğini temsil eden bet yüze yakın A
za, dün Üsküdar Halkevi salonunda top
lanarak kongrelerini akdetmişlerdir. Be§ 
sa:ıt devam eden kongrede heyecanlı mu
naka§alar yapılmış, birçok gençler söz a
larak bu vaziyet karşısında kongreyi 
kat'ı kararlar vermeğe davet etmişler
d:r. 

Neticede ıttifakla ikinci küme maçları
na iştirak t>tmemeğe ve avukat Sami Dil
m:m, avukat Reşad Kaynar, Vahdet Tek
el, Kamil, Celi.! Ergundan mürekkeb a
yırdığı beş kJşilik komiteye verilen ka
rarı bozdurmak için her türlü teıebbüs
leri yapmalar1 için salahiyet verilmesine 

bdndtepia ıs 

Kadın gözile Avrupa 
--------------------------------------------------------· 

Notre Dame kilisesini ve 
Louvre müzesini ziyaret 
Louvre müzeini gördüm dersem bana inanmayınız; 
onu sadece gezdim. Dünyanın en zengin müzelerinden 

biri olan burasını görmek için haftalar lizı mdır 
Yaan: Maaua Tahıin Berlrand 

-M-

İstanbuldaki Ayuofya müzesi, Roma
daki Saint-Pierre ve Paristeki Notrı 
Dame kiliseleri mabedlerin en meşhurla· 
rıns:Ian, belki de en meşhurlandır. Bu 
yüksek san'at eserlerinden birincisini bir 
çok defalar kendi memleketimde gör
müştüm; ikincisine yaptığım ziyareti Son 
Posta okuyucularına bundan evvel anlat
mıştım; geriye sonuncusu kalıyordu. 

Kaç defa Notre Dame katedralının ö
nünden geçtiğim halde içeriye girmedim; 
kulağımda bir düzüye Fransızların: 

- Orasını aydınlık bir günde gezmeli
siniz; ışıkların renkli camlar üzerindeki 
akislerini görmedikten sonra neye ya
rar? sözleri çınlıyordu. Fakat bütün hüs
nü niyetime rağmen Fransız dostlarmnn 
tavsiyelerini yerine getiremedim. Sebebi 
çok basit: Pariste kaldığım müddet içln
d'!' güneşi pek az gördüm. Hava bazan 
yağmurlu oldu, fakat çok defa bulutlu ve 
karanlık ... 

Nihayet bir gün, güneşsiz bir havada, 
hem Notre Dame'ı, hem de Louvre mü
zesini :ziyaret etmek kararile 18bahtan 
yola düzüldüm. 
İki tarafındaki yüksek kulelerin orta

sındaki gül biçimi tezyinatı ve kapıları
nın ihtişa.mile Notre Dame katedralı go
tik mimarisinin şaheserlerinden biridir. 
insan buraya girince, belki de biraz kili
senin loşluğundan olacak, ruhunda bir 
ağırlık duyuyor. 

Burada da, Romadaki Saint-Pierre ki
fü:esinin kapısındaki levhanın fransızcası 
asılı: cKiliseye açık saçık kıyafetle giril
memesi ve içeride gürültü edilmemesi ri
ca olunur.> Fakat Romadaki kilisede sü
kfınetle ve alçak sesle konuşulduğu hal
de beyaz mermerlerde bir neş'e vard1; 
burası kasvetli... Adetl Fransa tarihinın 
en karanlık günleri ziyaretçilerin omuz
larına çökmüş gibi. Maamafih, renkli ve 
harikulade güzel camların üzerindeki ışık 
oyunları bu kasvetin üzerine hafif bir 
nur indiriyor. 
Ayaklarımızın ucuna basarak kilise

nin dört tarafını dolaşıp nefis kabartma
larını ve şapelini gördükten sonra duhulı
ye ile girilen hazine kısmına geçtik. Bu
rada da çok güzel eserler var. Hele fildi
finden bir İsa heykeli, bütün servetini 
kiliseye hediye eden bir zengin kadının 
elm~sları ve birçok kıymetli taçlar ve sai
re, cidden görülmele değer şeyler. 

Notre Dadme kilisesini gezdikten son
ra seyyahlar bir izzetinefis meselesi kar
şı.~mda kahyorlar: Dört yüz basamaklı 

kuleye çıkmak ... • Başlangıçta kolay ama daracık ve a~ır.-
mış mermer merdiveni, hele karaniık 

yerlerinde, döne döne çıkmak, mühim bir 
iı oluyor. Maamafih dört yüz basamak
tan korktum dememek için büyük bir 
gayret göstererek kulenin tepesindeki 
tarasaya ka<iar çıktım. Zahmetine değer
miş: Bütün Paris panoraması, nehir ve 
o .. manile birlikte ayaklar altında görmek 
gözler için her zaman bulunmıyan bir 
zevk. 

Buraya kadar çıkmışken, bir de tan 
kulesini göreyim dedim. Yüksekçe ve dik 

,Uvercinlerin yuva yaptıkları geniş bil 
odaya girdik. Burada, büyükçe bir odayı 
ba,tanbaşa kaplıyacak cesamette bir çall 
vardı. Bizi gezdiren memura sordwn: 

- Bu kocaman çanı nasıl çalarsınız? 
- İki tarafta pedallar var. Birkaç a.-

dam bunları ağır ağır kımıldatarak çaııı 
harekete getirirler. 

- Hergün için zahmetli bir iş değil 
mi? 

- Hergün mü? Notre Damın çanı an
cak en büyük vesilelerle muayyen za
manlarda çalar. Mesela mütarekenin yıl· 
dr)nümü, milli bayram ve saire. 

400 merdiveni inmek çıkmaktan da zor
muş. Kendimi sokaktaki insanların ara• 
smda görünce içimden derin bir coh!a 
dedim. 

Hem binası, hem de içindeki eserlet !le 
başlı başına bir tarih olan Louvre müze
ıinden girince, içerideki kalabalığa şaş

tım ve kendi kendime mutlaka burada 
bir şey var dedim. Yanılmışım. Burası 

hergün ziyaretçilerle dolar boşanırımş. 
Müzeyi yirmi kişilik kafileler halinde 

ve bir klavuz refakatinde gezmek udet.
miş. Biz de içeriye girmek için beş on dn· 
kika bekledik, fakat kapıdan geçtikten 
1:onra artık klavuza ehemmiyet verme
den kendi istediğimiz gibi, kendi be~en
diğimiz eserler karşısında durarak gez· 
meğe başladık. Niyetimiz bütün bir öğ!c
dPn sonrayı yalnız resim galerisine has
retmek ve heykel kısmını da, hususi 'iU• 

rette aydınlatıldığı bir gece görmekti. 
MPğer bir öğleden sonrayı değil, bir iki 
giinü ancak tabloları teker teker g~rme
ğe hasretmek lazımmış. Vaktimiz ol'!ll:ı· 

dıl!ı için pek az eser önünde durmak Sll• 

ı·etile ve ekserisinin önünden alelacele 
geçerek dört beş saat burada kaldık. Fa
kat bu resimlerin içinde ne şaheserler 

vardı yarabbim! Adamlar gördük ki, yu
zündeki mana içinin bütün isteğini an• 
latıyordu; çocuklar gördük ki, gözlerin
deki acılığa bakıp ağlamamak için k"n• 
dimizi güç tuttuk; öyle tabiat köşeleri 

gördük ki, ağaçlarının altına uzanıp ~atlı 
tatlı hayalita dalmak arzusu içimizi yak• 
tı. Fakat hepsinin üstünde ve en hfıkim 
ol:m şey renklerdi. Tabiatte bu renklt>rl 
bulabilmek için insanın ancak o renkıerl 
y'lratan kadar büyük bir ressam olması 
!Azım geliyor. 
Bazı dakikalarım oluyordu ki, seneıer

denberi kitablarda gördüğüm ve okudu· 
ğum eserlerin asıllarına bakarken kendi 
gözlerime inanamıyacak kadar hayretler 
itinde kalıyor ve rüya görmediğime, göz· 
!erimi kamaştıran bu renkleri ve güzel• 
likleri cidden görmekte olduğuma kendi· 
mi inandırmak için etrafımdaki ziyaret
çılerle meşgul olmağa çalışıyordum. 

Herkes benim gibi sessiz ve hayı andı. 
Gürültü etmekten korkuyormuş gıbi her• 
kes parmaklarının ucuna basarak yürü· 
yrırdu. Kendimi bir asarı atika müzestn• 
de değil, bir mabedde sanıyordum. 

* Haftada iki gece Louvre müzesinin 
hQ>ykel kısmının hususi bir surette ay
ffınlatıldığını bili)'.ordum. Bunun i i.o 



Müliyim - Hindli güreşi 
neticesiz olarak bitti 

Beşiktaş Güneşi 3 - 1. yendi 
Mülayim, tesbit edilen muayyen müddet zarfında 
Hindliyi yenemeyince müsabakayı kavgaya döktü. 

Polisler iki pehlivanı güçlükle ayırdılar 
Şükür Alıaha ki organizat~rler, akıl e

dip de AmerlkaWann Boğucu Luis namı
nı verdikleıi pehlivanı :latanbula getir
miyorlar. 

Dün yapılan diğer maçlarda Galatasaray 8 - 1, !: Bahçe 8 - O, Vefa 6 -1, Beykoz 2 - O galip geldi 
•e Şe un spor hareketlerini, Fenerbahçe 
ite T:ef. stadlarında yapılan lig maçla
reş ın . ksim stadında yapılan serbest gü
CUlar Usabakaları .teşkil etmiştir. Okuyu
rer ırn~za bunların tafsilatını birer bi-

Profesyonel serbest güreflerin baldld 
nizam ve kaideleri henüz meçhuUimb 
olduğundan bu çepd müsabaka veya mil
saraalar hazan yanın saat, bazan bir sa
at, iş iddia1a binecek olursa bazan da "le
nl§inceye kadar devam edip duruyor. 

\'erıyoruz: 

Be . Beşiktaş: 3 • GÜDef: t 
şıktaşlılar d.. .k. . üh. • l rın1 Ka un ı ıncı m un maç a-

Ye k dıköyünde yaptılar. Fenerbahçe
OYunarşı g~n hafta oldukça düzgün bir 
raha~ıkarıtll§lardı. Aynı oyunla Güneşi 
&ibi idi. tnağlub edecekleri muhakkak 

Afevsirne çok .. 1 . Şe oyunc . guze gıren ref dün 22 
onda unun ıçinde en iyis idi Eşref de 
biltı n aşağı kalmıyordu. Güzel fiiileri ve 
ıı:uı~ ortalayışlan ile Güneı kalesi ö-

Co: tehlikeler yaratıyordu. 
Yıtlnız ~ZUk bir gününde olan Hakkı 
lf?"Je Ye ~zumsuz favuller yapıyor, kendi
~Yord rılen güzel paslardan istifade ede
ilin bo u. Muzaffer çok uğraştı. Hayati
Ya"dı zuk oyunu ve Rıfatm müdafaaya 

ın etmek . . .d lafferi . ıçın gen e bulunması Mu-
lrı11yaffa~ır hayli yordu. Fakat olduksa 
Beş oldu. 

Jll...ı·ıiktaş muavinleri bir teY göstere
"""'ı er M-d Ztten G.. u afaada Hümü çok çalıştı. 

kara ak uneı muhacimleri de pek gol çı-
'lte c . halde değillerdi 

ltada~~~abuk §işti. Salihattin ilk daki
lrıer uğ cynıyamadı. Canbaz çalıştı. ö
den \7 raştı. Murad dolqtı. Muavinler
ltınd usuf, karşısında Hayati bozuk oldu-
teri a; çok güzel bir oyun çıkardı. İleri 
ıa 1'..~kerek düzgün VUl'U§lar yaptı. Rı
~ tu. Daniı:ı d - l J.f üd f .. e oy e ... 

ll'arUk ~ aa~, Reşad kendini gösteremedi. 
he'rlen eşiktaş muhacimlerini hemen 
•Yakla ~:ı~~ başına durdurdu. Kafa ile, 
l'ıııııı .. .. uzurnunda ancak elle akınla-

. onune g1>1> b.ldi c· . libi idi -,e ı . ihad her zamanki 

İlk~kika lbfd Alt larda Rebii bir şüt çekti. Meh-
toı>u tut -a7ağı kayarak- bir plonjonla 
l.tllrad rnak istedi. Muvaffak olamadı. 
batt1ıı ~_kaleye golil atamadL SalA-

b .... Yeti,ıL Şüt gol 44CJ8to' , ••• 
bu kale nu? kaçırdığı topu yakalıyan Re-
~Ydı. :,e aotru kO§mıya bqladı. Ayalı 
8'tı ka~ Yiizde yüzde yüz bir gol fır-

29 uncu 
orıa11 .. dakikada Ep-ef havadan topu 

Bir hafta evvel intikam maçı dolayısf
le yenişinceye kadar çarpışmalı kabul e
denler dün bir saat güreşeceklerdi MU
lAyinıin bütün itirazlarına rağmen bu 
karar ilin edilmiş ve müsabaka bu tekil
de tesbit edilmişti. 

Tam elli bet dakika birbirlerini alt .
debilmek için bildikleri her oyunu ayak
ta ve )'erde tatbik eden iki pehliv~ için, 
çarpışma yarım saati geçtikten sonra ye
nipnek kolay kolay mümkün değildi. 

Fazzal lfchmed kuvvet ve oyunlann
dan emin, beraberliği aşağı yukan çan
taya koymuı, vakit öldürürken, MülAy'.&11: 

Giltıef 1e4ıealnm ~an de 1ıeyecanıı bit' 
471 

gelecek hafta Tekirdaflınm bir galebe Milıcıbakadan ewel Hindli Ue Mülciyim 

Rıfat, Bülend, l'eyzi, E§ref, Şeref, Hakkı, düf eseri olacak güzel oyunu ile Süley- temin edebilmesi kaygısile olacak her yanf1Gna 
Muzaffer, Hayati.. maniye müdafaası önünde geçerken su- halde güreı kitablannın tiile kaydetme- kadar güreoeceğiz, bana kasdiniz ml 

Hakem: Nuri BoSut (İstanb~po~). leymaniye müdafaasından kopup gelen n4 olduğu çareleri araştırıp duruyordu. var?• diye tepinip duruyor. 
C. Şahıngıray bir hücum on ikinci dakikada Süleyma· Hakemin bütün ihtarlarına, kulaklarım Hindli fırsattan istifade ötesinden be-

Fenerbahçe: 8 - Topkapı: O niyeye bir sayı kazandırdı. tıkatlllŞ olan Mülayim, gürefhı yarı müd- rl4'inden aızan kanlan dindirmek üzere 
Kadıköy sahasında ilk oyun Fenerbah- Galata dctipden ı:mrasını boksa çevirdL kenara eitti. MülAyim bunu kaçıyor zm: 

çe _ Topkapı arasında oldu. Fenerbahçe- .. ~rayın m~vin hattından başlı- Zaman oldu hasmını yumrukları. Na- netınif olacak ki patırdıyı bırakıp Hind-
lilPr rakibleriin oldukça zayıf buldukla- ;:;in:uz~. ~=~ üleymani~e kale~ ü- kavddan ümidini kesmi§ olacak ki, Ame- llyi yakalayınca ringe çekU. Minder ha· 

dan rahat bır. maç yaptılar. Sırın' • cı· yu ce yüklendi, netıcede .... __ : Ce • jüri" h til _ _, ti . rm H . 
21 

. . dakik rikalılann keç is keçken dedikleri RÜ?af u:ııu maı eye e v_.ye .ıtonu• 
devrede muhacim oynıyan Şaban birçok 8~ ~~.cı ada üçüncü, 44 üncü oyunlannı bize ilk defa seyrettirmek im- fUrken hakemsiz güreşe başlandı. 
gol fırsatları kaçırdığından ikinci devre- dakikada ... uleyman dördüncü golil yap- Unlarını verdi. Ne bahasına oluna olluD her şeyi gıize 
de muavin oynatıldı. Ve Bülend de mer- tı. Devre 4-l bitti. Hindlinin aöz ka ,.. anldı ka dı alan MWAyım hasmım ite ite zorlarken 

ti 
.._,_cl d G la • paga y ve na · ~,_.... t&Ae --'dıla tt· · · 

kez muhacim yerine geç • ı.ıwı ewe, a tasaray aynı dilzgüll Silmek istedt, müsaade etmedi. Gırtlağım IJruaA eır•-a• ~&& r. ışe ıtışe rin-
Birinci devrede Fenerliler 3-0 galibdi- oyımla ite b8şladJr 49 uncu dakikada Dan- 1i1ktı. Hakem imdada yetiştL Ringten at- gfn keııanna geldiler. Mülayim yük'endJ. 

ler. İkinci devrede de 5 gol daha atarak yal be§inci, 61 inci dakikada Haşim geri- tı. Bu suretle de hıncını alamadı. Hindli yere düştü. Programda bayrak ya
oyunu 8-0 kazandılar. lerden aldtğı topu hiç bekletmeden altın- A t k ·~ ~ d km hak . rı'ı da yapmalan yazılı olacak ki Hindli r ı gureı çı5.nn an çı 1§, emm , u··ı· · k al d Topkapı: Tahsin, Hakkı, Sabahattin, cı, 69 uncu dakikada Süleyman yedinci, d ·d··~~ t ... k b t . 1 nçıyor, .wıu ayını ov ıyor u. Artık sab-u u6 ... esmnı ay e mış, ne a an belli, .. . , . 

89 uncu dakikada ıene Süleyman seki· ce satan ..• Araya gir bil t baba ·ı·te rı tükenen polıs işe vu ıyed etmeseydı bu 
zinci golü yaptL aşkolsun. e ece yı • 7arıı çok fena bir tekilde de bitebilırciı. 

Süleymaruye sat açığı Rauf gözlerini 
kapamış, yumruklarını sıkmış, inüne çı
kan oyuncuyu aşılamakla meşgul iken 
ve sertliği çok ileri götüren diğer bir o
yuncuyu hakem dışarı çıkardı. 

Galatasaray: Hızır - Hüseyin, Salim _ 
MUltafa, Eflak, Suavi - Necdet, Süley
man, Bülend, Haşim, Danyal. 

Silleymaniye: Nuri - Daniş, Bürhan _ 
İbrahim, Orhan, Reşid - İbrahim, Ham
dJ, Süreyya, Muzaffer, Rauf. 

Hatem: Basri Bütün (Befilttaı). 

Vefa: • - Eyüb: l 

H·-..:ıı· · tı kanı y:na . b: Jüri müsabakayı dört dakika evvel 
ınu ının sura yor, l.Ullyım :ı d d A patırtıda Junlaıı di§ini bizim &ıümilze _wır urma5a karar vermek mecburlye-

b ktı. ·· · ·1m b" h 
1 

. tmde kaldı. Bu karan vermeseydi, esa-
ıra . onune geçı ez ır a e gıren b . . 

gü şin b itli eni bir hldile h 
1 

sen u tekilde giireoe devama i.mldn yok-
re _ u fe _ Y azır a- tu. Balnfmalar, münakaşalar arasında 

mak uzere. Gurepn IOJluna sekiz dakika Hindli alkıtlır arasında stadyomdan çı
var. kıırken, llill1yim de hemen her dela ol· 
Hakeml~rden biri bot bulundu. Milaa- dulu gibi polia deWetile karanlık oda1ar

b!' kanm bıtmek ilzere olduiuJıu .aylecli. dan birine sokuldu. 
Vay, sen misin cMüsabaka bitmek (be. Hindli ile yapılan ilçüncQ ıilreıin hl· 
r~.d~r, diyen. ~üliyim açtı almu, yumdu k3yesi de böylece bitti. Şimdi bütün göa
lf07Ünü. Rin(( uzerinde bangır bangır ı.. ler plecek hafta Hindli ile Tekirdağ1' 

1 ttrıyor: cHerifi bırakmam. Yeıüpuc:eye B011yinl bekliyor. 

fd 'llzJ!onderdi. Muzaffer kaptı. .Müsa
ÇoJt lil 

1 
lte_ duran Şerefe geçirdi. o da ~ ha fiille beraberlik golünü sal Her iki takım yeni formalarile sahaya 

beraber abt~ Bir müddet sonra devre 1-1 muntazam bir şeki~de_ çıktılar. Oyun, çok 
~de ıtti. Be,OCtaf kalecidnin güzel bif' kurlan§' gQ-1 başkdı; Eyublüler, Vefa hücum 

• dUrauıı 
0 

de91rede Günet hikim, Beşiktaf Şeref, :Mehmed, Fethi, Tahsin, SaJibattin, larmı k~ek için canla, batla uğraştı
Yatı to Yftuyordu. Bepııcl dakikada Ha- KAmil, Emin, Yunus. Jar. Bu mudafaalannı 20 dakika devam 
Cüıeı :.u ortaya gönderdi Ep-ef yetişti. Fenerbahçe: Necdet, Lebib, Sedad, E- ettirdiler. Gol fırsatı vermediler. Fakat 

Se,ik ır fÜtle ikinci golü attı. sad, Bülend, Mehmed Reşad, Orhan, Fik- 20 nci dakikada Şükrü, Vefanın ilk golü-
kaaında!(~lar açıldılar. Şeref birbiri ar- ret, Şaban, Naci, Niyazi. nü sağdan gelen pası güzel bir §Üte tah-
befia Pl&la lüzel fiiller çekiyor. Sağa sola Hakem: Sami (İstanbulspor). vn ederek yaptL 
bıı~or. ~Veriyor. Ep-ef d'e aşağı kal- GaJatasara)': 8 - sm.,manıye: t Bundan sonra beraberlik için açılım 

Gfıneşl·ı &ınalan ve f(ltleri güzel. İstanbul lig maçlarının ikinci haftası Eyüblülerin, serbest bıraktıklan arahk-
ÇJn Çok 1 er beraberlik golünü atmak f- oyunlarından, Galatasaray - Süleyma- lardan istifRde eden VefaWar sayılarını 
~hy;iraşıyorlar. Betfktaş müdafaası ni!e maçı dl! güzel geçti. ikiye çıkardılar. 

to ın . Cezalı oyunculan dolayısile hayli sar- Oyunun birinci devreai böylece bitU. 
llakJtl ~ dakikada Rıfabn çektili tüte sılmıt bir vaziyette olan Galatuarayın İkinci devrede. V-efalılar hAldmlyett a-
lıtlt~ ifa çıkardı Topa 18 pas ~ bugünkO- kadrosile ba§affnlt- mecbur damakıllı ellerine ahhJar; akınlarını sık-
fıltaıt .. ~uran ~ aeçinl1 o da kı>- ka]dığı lier maçının ayn bit heyecan 1 lar 
-._ ~rı ~ nefis IOffin6 bir yele fittll!' dOjuracağı bilindili için het o~nuna •fhrdı .. 1 JI~, """°""" k Oflfatll Jrapmtf Mr Jaalde 
' bir ll'lücideı IOJµ'I ~· Wat- nuı;usi bir ehemmiyet veHJJ'nektidir. Oyun bu1evrede Eyüb yan sahasma --~--~-------~-------.... --_..;... __ ~ 

OU. ltlihi"tetile bitti. Dardihlctl datiüda GtlataSaraylı Ha• geçti, ı,u devrede \lefalılar bil'hiı! ardı pa11ndan oldu. Az mnn İatanhullporl11 f .tıtanbulspor: 1'lkret, Sa1Un. Huan - Qr .. 

~ 'f: CJhad Farat, Bepd yu:sut; fimin ıoıtle t.flıym oyd, aıtmcı üld- sıra Şükrünh çektfli"fOtierle 3 ve ?tıfuh .. Fahri ttir Jraza ceçinll' ve İnm1'u11pörlQ- han. B.,n, Enver_ Adnan l'ahri $eyli 
cı,,;;.' s.i.ı,.ltin, 

11 
d 'Coııbl~ ._da Büleırdla tok ae..ı- tdr- ıtıtıle ilaL ı...- •Hılı lılr ııııtle t Ayı yaptıtar. lor on kifl blddar. Ve .ı.- lıtr _.b Abdi. 1-. ' ' ' 

~ Betr.ı. _,,,. ' ıaıııııııraya iltlnel ıolil de bziıadıiıh; Oyun lıu ıııntl• EyfibQn lıu dev,,_ <la lraÇJl'8l'llk ,_. .t.ı.nbulııporuıı -116- Beykoz: Sofa • Halid, Baiıad 
lq: ~MI, Klloııil, Hri.ıo. Oy)ın Galatuar&Y"' bollıl de bir te1a- yaplıfı bir rayısına lralJl ·ı saxı ile v .. ııyetBe bitti. tın, Cenıa!. Mehmecl _ Turlwı,"~Ş! 

l.i 
5 '\ lanın lehi.ne .bitU. İkinci d~·rede gene :latan'bullpoıu hl- hab, Faruk, Khmı. • 

g ~ -·--·'-da kt•• bl J•D vaziyetleri Vefa: Vuvahhid-Saim, Süleym&IJ-Mu. ~ v~yeıte görüyoruz. Fakat vaziJ'et Hakem: Cafer (1'enerbahçe). 
aua~LU U er zaffer, Llltfü, Abdilf - Mehmed, şalrü, de~)'01' 

o. c4 ı. ... _,,.. y.. P. LAtif, MuhtefeP!, Hüseyin. ı.tantehblikulspor, onuncu dakikadu itiba- 8.r Romen takımı geliyor 
2 2 O O 10 2 8 Eyilb: Halid, Mehmed. AIAeddin ... Hik- re~ e .ı~~~eye ~şla.dı. Bu akın Romanyanm meflıur Trikalır takımı 
2 1 1 O 9 1 1 mt:t, Nuri, M.!hmed - Ferdi, Neşet, Ad- ~:'arbir :sı:ı go1:1e:n; savaşırlarken iki maç yapmak üzere k.bunuev,·e~de 
2 t 1 O 4 2 S nan, Rıza, Faruk. iki se be t ış ar. ka :. u spor gene bll' tehrimlze plecektir Romanya takımı illr 
2 ı 1 O 7 2 5 Hakem: Nihad Bekdik (Galatasaray). 

20 
r . sd vki~':d ç · . maçı f lr.lnunuevvelde Şifll ile, ikinci ma-

l 
o 3 1 S ncı a - a gene bır penaltı yap- d ....... _ 

2 1 
4 

Beykom: 2. ı.tanlndapor: 0 moktan geri kalmıvan Be k b f çı a 5 amıtmuevvelde Pera takınule ya· 
2 O 1 l 2 3 .,. Y oz, u se ~r pacaktır 

1 
ı ı 3 3 Oyun baf1ar bapmaz, her iki taraf ha- de Samihin bunu atamamasından • bü- • 

2 ~ 
1 1 2 9 

3 kim olmıya çalıfl• Ve birine! devmıln yüJı bir pyret aıaraır, hilcuıml 11k1Aft"" F. T. C. geleceği tarihi bildirdi 
:Z 

1 1 2 7 3 
bir çeyrell bayle geçti. Ve ilk gol oyu· eh. Ve bu malarda Şabab 86•1 bir aJup Merkezi Avrupa kupasını kazanan meı 

2 .e e I t 9 t .nun. 20 nei .. Jdkaaında İatanhulapnrla ~ takımum plibtyetb!I per.. bur F. T. C. temmuz ortalannda iki m3t 
1 e RalUUD leri1t ..... liaW&JtNı P'W Qlwaw .lı 't Be,kea uzandı; )•apmak iare plec:eiw .bildirmift~. 



8 Sayla so POST~ tıd.rıdteşrin ı 5 

Geçen bilmecemizde kazananfaF 
.30 birinciteşrin tarihli bilmecemizde Fb. 204 Kenan Sertyel, Zonguldak Koylıı Ka-

la - İstan- sab tarlası at.öly.esl Nuri Aypar hemşiresi 
kaza~n n aşagıya yazıyoruz;. Mürüvet Ankara Işıklar cadde.si No 29 da 
bulda bqilunan ıtalililerin paı:ıartesi, Bay Faik Apar. Mediha Necdet, Ha~abolu 

Ba ı ağrıdan 

çathyacak gibi 
l Amerika konsolosunu 

öldüren adamın içyüzü 
perşembe günleri öğleden sonn. hedi- süvarl alayı 2 inci bölük başçavuşu Mustnfıı., (Baştcmıfı ı inci M'!Jfada.) rafında dolaşıyor dıye neden za&ıtara 
yelerini bizzat idarehanemizden alına- Beyoğln 35 inci mekteb Bahaedd!ru Scydan bit olmuştur. Hü!asa, karışık bir in. - mü~acaat edip onu rahatsız edelim! 
ila.rı lazımdır. Taşra okuyucula.rımızm Bay. sandır. Ameı:ikaya dönmek isler. Pa • lkinci de.recede, bu adama, Haleb • 
hedij eleri posta ile gönderilir. s~ortunu vnluna.ı Ko .. """alr için, Ame - deki: adresi ile iltİ de.fa mektup yazıla· · İN Bel'lerbeyl Çamlıca caddesi 58.1 de Sadiye, ""t:'. .ı - J~ 

BIB ÇAY F CANI Beyazıd DeıniröZ' apartımanı Na. 13 de AU rika konsoloshanesine müracaat eder. rak, pasaport muamele.sinin ilanal e • 
Beyoğlu 6 ncı mekteb 4/B den 418 Nl.za- Ertütk, Ankara. Mimat: Kemal ok.ulu 3 den Amerikaya gidecekf er için muamele dildiği ve müracaatla pasaportunu ıU· 

meddin. 962 Nesrin Ocaklı. Biga İstikbal caddesi ber- çok uzun olduğu için bunun işi de u - ması lüzumu bildin1miş, fakat, bu a • 
BİR RF.SL'1 ÇERÇEVESi ber Faik ellle Hanele Arsaya, Ankara Yeni- zun sürer. Konsoloshaneye son müra- dam o adresde buiunrnadığı için m~: 

İstanbul 2 1ncl mekteb 5/A dan 381 Ferdi şehfr Kazım özaıp caddesi Karanlık sok:ık EVR OZ ı• N caatlannda kavas buna biraz haşin mu tuplar eline vasıl olmamıştır. KencliSJ Pekkal. 13 de Hüsameddin, Ankara Akalar m:thtıl-
ALBÜM lesi Öksüzce çeşmesi sokak 33 de Seniha, amele ettiği için kızar, birkaç gün kon- o sıralarda Berutta konsolosu öldür • 

<Son Posta batm.sl) Ankara İtfaiye meydanı Kurtuluş apartıma- soloshane etrafında dolaşır, nihayet meği tasarlamakla meşgulmüş. 
İstanbul erkek lisem 3/A dan 82 Ahmed, nı 8 de Ferhan, İstanbul il.sesi 963 Sulhi öz- baş konsül, konsolbshaneden çıkıp gi- 'Üçüncü bir mesele de, muhakeıtle 

Pay.ıs gfunriik memurlarından Esad kızı liek, Ankara M. M. Vetruetı daire miltlürlü- E idd d k bili" b' k:a- ..ı::~dugµ" - .. .r. b't ld • .. b8f 
Tuna, Cağaloğlu erkek orta mektebi I/B den ğü levazım mtidürü bimJaşı Vasıf oğlu Ha- D ş etli ba Q ve er en otom.o ır so gr. uuu esnasınua sa ı o uguna gore, 
ıos Hlknıet. Foça. nü!u.s M. Galib kızı Jllle, lCık, Kay eri tapu Utıbi Eamz:r.-oğlu c:ıblıt ~ sırada otomobile sıçrayıp elin.deki ro- konsolosun pasaport işlerile hiç meş • 
Beyoğlu 4 üncü mekteb 230 Sabiha Muhld- Güner., İzmir NeeaUbey okulu 4/B den. 462. diş ag"' rıla:rım volve.rin bütün kurşunlarını. baş kon • gul olmadığı ve bu vazifenin kançılst' 
din, İnegöl Ka,mnefendl caddest No. 161 Ah- ş. Özpamuk, lffiknra. BoınonU üstü Maltepe solos Marieneı: üzen.ne sıkar, adamca- tarafından görüldüğüdür. Bu suretle 
med Lfıçln, İstanbul Yeni Nesil mektebi 37 Anaz soRak 3 de Türk!n Orak, Tokat s inci dindirir. ğızı öldürür. • •. Mariener bu meseleden haberdar bile 

ust:ı.fa Tnrhan, Çorum kadastro direkt.örü kolordu nakliye bölük komutanı önyüzbaşı Ondan sonra da ka~r. Rastgeldigı değilntiı::. 
km 317 İlhan. Feridun: kızı Nemn, İzm1r Tyy. A. VI: "ey. Tb• e "J · 

l\IÜREKKEBıi KALEM :M. tayyare bölük erlerlnden Tevfik oğlu E"- EV R z 1 N ,bir otomobile atliıyıp elliıdeki kurşun- Dördüncü bir hadise de, Karayan'ıO 
Beyoğlu 42 inci mekteb 3 den 152 Mebrure mın. Tarsus dava vek1ll.. Saf!et Haykır oğlu suz tabanca ile şoförii tehdit ederek konsolosu öldürmek istedfğini Ame • 

Guneş Kuter, İstanbul Cağaloğlu Hlınayci- Mustafa Haykır, Tokat Mahmudpaşa geçidi koşturur; ArJcasmdan polisler, jandar- rikadaki ailesine yazdığı bir mektuptı 
et!al sokak ı de ;Metin, Gazi Anteb llsesl No. ıo da Şevki Keskin, Çorum kadastro me- mala~,,, otomobill ve motosikletle ko~· bildirmiş olması: ve ail'esinin de bO 
4/B den 860 Halis Erdoğana Zonguldak Na- muru Nafıa Türker! otıu l'fejad, ıtır;ysert ll- lar - emezI Fakat, ionsolosun §O b .. d riP 
mıkkemal llk mektebi 4 den 160 Mübeccel. sesi 2/C. den 665 Kenan, Tokat naklfye tabu- 8 ••tun D~ SiZi ve , yet.İŞ er:. . ehir: li mektubu Beyrut za ıtasına gon e 

ALÜMİNYOM BARDAK runda baytar Cenab kızı Mübeccel, Dey:ollw Uf;,&: ., ;!örü; silitatlii olim arabas:ile § a - zaDıtanm dı1tkatini celbetmiş bulun • 
Hamam Gırtaran mektebi Hayguhl, istan- ... ;ı 1!.. ııicinde Du:Daı yetişir, ara.bayı. geçer, b_i1: masıdır. 

v ! ke!c.&ın llscs1~64.~~ l]yuıruıal tıur C'Uınhurtyet kız orta mekteb 243 N"urlye, SBDC.lll.81'1 aeser. ~ meçfesi, kazanır, otoınobilı MaaleSef, mektup, Beyruta cinayeti 
e a er m . ' Ankara Atatürk kız ın: metteo 4i'B efen soır 

1 
· 1;;;.:;_., irerek yolu kapa-

4& uncü mekteb 504 M. Tevfik, Istanb~ e~; NeclA. Ünlütürk, Küt.a.b.J& Usesl S/B .ien 291 o z N yolun genış~ çev _ • ten üç gün sonra gelıniştir! 
kek llsesl 

724 
Ali, Fatih Kıztaşı caddesi İhsan Yagman, Derince manin ağlan gedik- N EV R yıp tehdit altında mutemadıyen ~ - t .. te asıl ve görünmez kaza diye bU-

Zehra özadalı. • il sübay Cemaı oğlu Erdoğan, Ankara As- bayı süren ~ diırmasmı temin e- na derİer! 
DIŞ .MACUNU Ianhane eadde31 Öksüz mahallesi Aisaç so-

SuUanııhmed Kapm.ğası Fenerli sokak ı kak H l de Leyıır., Beyoğtu 45 inci llkmekteb derro eR ıStintakda gerek ha Bütün bunlar sabit olduğu halde 
de Nihal Tunçyıldn, ıstanbul Taşodalar so- 15 Lill Galim, Anka?:& Yenlcami Nazımbey; . h araedyan gerger.ek nuıfıak~e esna: _ muhakeme esnasında Karayan, konso.· 
kak 43 de Emir Kl7.Jldcmfr, Sıvas emniyet mahallesf Uluk:ıpı caddesi 17S Hüseyin Er- Nezle grı·p ve ro pıs an e ve 1 "ld" d" - - d d l "t essit 
miidürluğü K. 1 de polis memuru Edlb Kin- bil, Ankara erkek lisesi l/B den 567 Şemset- ' • sında daima konsolosu öldürdüğünden osu ?. ur ~g~~ :n ° ayı 

1 
mu e uh • 

cı oğlu Yavuz, Kayseri Şlrıını.enli caddesi tin, Ankara Hiıcett~pe Y'oldaç sok::ık 4.0 da matizmaya kftPQ} dolayı memnun gorünmüştür. Muhake ve. muteess o ugub nu,b~rut··anı .. m .. ., . 
Asmalı sokak s .d Müzeyyen Gökhan. Eşbeı: Atama~ IC.onya llses1 tnlebes.ln::en ... y )n da bit olan bazı hadiseler telif. suallere ceva en, ır uru soJ 

DIŞ FIRÇASI 102 3/A dan Ce1A.l Kişm~ Çengelköy T.arltı.- çok mtiessirdı•r. edesnki~ r.. ~t~kate de- rr· lememiş, bilakis memnuniyet göster -
(So De b •A'-- var ır ÇOl\. ~ • • • h h ta ld <nıntJ n Posta markalı) başı re ey ouzwık No. 3 den Vehbi Tuyun, B. fce:r bu adamın konsofusfıane- Il'llŞ.tir. Avukatıc ru an as o Uo~ 

Kumkapı orta mekteb Seyfeddin DIKoicas, Çanakkale baytar Ziya Aytanın kızı Turan, icabında 1111_,..• 3 kate fmır .z;. d1e,l .,...,~ ıı->U':>.,lar tarafından. iddia efuıi.şse de doktorlar sağlam ol • 
İstanbul 4 üncü Dk mekteb 5/B den 150 Ne- İzmir Bomuw.ı orta mettteti 2:rc den 88 suı- unu etrra ua o ai .. gı Aet....... _ • 1ar . 

1 
dir 

riman, Bursa orta m kteb SIZ'. deıı C!O CI?- hl, A'nkara Mlım.l". Kem.aleddln; ilk maktl!bi ah•abWr.., örüfü zafütaya naber venilnesi fay- duguna dair rapor vermış e~ ~ 
mil, .Bursa lpekçlllk: caddesi 55 Pertlı.aa Te- 2 den Günay Aktul,. Lüleburgaıı Bin.ilUçe. - ~alı ol~cağı: konsolosa söylenmiş oldu• Karayan ~u muhakeme netı~nd~ 
mlzel. ş1d tuhafiyeci Hilse!in otlu Sabri, İzmit em- isim V8 marltaya dikkat; . hald.1 d'aın.-ır-tnZ' ŞU ceva.bt vermiş- idama mahkwn oluncaı affını nca et 

CEB AYNASI niyet kahvecfst İbrahim kardeşi Fethi, Ban- ~u e a "'-o- mekten çekinmedi. Fa.kat, malikemede 
(Son Posta hat.ırası> dırma Halkevlnde Cevad 'Omtd, Gebze Tamt taklitlerinden sakınınır. tır~ rr-.... lli bir adam ionsoloshane et bir teessüf bile izhar etmemiş ~W1: :Klı· 

Üskildar bir1nci orta mekteb l/C den tır4 oflu Nlhn.d Gfiler .. Be!~u Bostanba cad- L<ı.-- l'ayanı da affeden olmadı ve dun idallJ 
Seyfi Dökmect, Kadirgn 3 üncü mekteb Hay- deu 20 de Sad.ık.. Eraksoy, Zonguldak Mltha.t. edildi. 
rünnlsa, İstanbul bfrlncl mektcb 49 da Amıi paıa llk mektebi 230 Şerl!.e Çığır. 

K8mll, İstanbul kız lisesi ~9 Bedl:t, Gelenbevl U 1:-J t D D t N Bu cinayet ve bu dava Beyrutta bi 
orta rnektcb 1/B den 124 Sakıb Kıvılcım. Uzak şark kollf er ansı H AA Lct ;'

1 ~ E ftA" ô R • yük bir hadise o1m~ ve herkes tara • 
KOKULU SABUN • u u;;;v 17' fından takib edilmiştir. Hakikatte de 
(Son Posta markalı) (Btı§ta.ra;fı I itı.ci sayfada) K Ay M AK L 1 LOKUM - K..E S TANE $EKER l EME S 1 ender vak'alardan biridir. 

Karabük Sümer Bank dem!r çe!Ilı: fabri- Delbosun nutuklanndam mülhem olacağı L U K 5 A M a A L A 1 L ı ç E. ş 1 T L 1 L E Z 1 Z 
kası haddehane Ks. kfit:lbl M. Etntn ÖZdemir, anlaşılmaktadır. :ijı.ı deklarasyon, öğleden K ARA M ELA ŞEK E R 1 . • 
İzmir erkek lisesi 5/F den 1660 carer. Diynr- l cak - 1r rel de K d k o • Roma nga kabine !fl 
bekfr Kaşıkbudak mahalle.si: orta 1'arataş sonra yapııa mıızaA> er n ve pa- e Bahçe kapı - G a ı ata • Be Y o a 1 u - 8 1 Y 

sokak 3 de Mediha, Bakırköy orta mekt.eb zart.esi gün~ yapılmasıı mulitemell ihtirazt Teşekkül P.digor 
1/C den 345 İbrahim Özbaoaran~ İstanbul kayıtlardan sonra:, bütün konferansın 'B~tm'cıf.ı 

1 
inci sayffld.a} 

Cağaloğlu orta mck_!-ep ı den Sallh Ha.şlm. nak.tai nawnm temsil: edecek ve J'..,pono- koyu kabul et:mi§.tir. Buı son mülakattan 

YUVARLAK DUNY A KALEMTRAŞ y21unı noktainazarmı tu.tisiiıdeıı imt·na sonraı kral eski bapekil ve. hariciye nazı .. 
İs CSon Posta hatırası} etmesinden dolayı konferansın teessüfile-

tanbul bz orta mekteb 2/A dan 'fl( Be- . . . . . ı:ı: M.ironesco ile de görüşmüştür.. 
dia Sezen, Şişli Mecidiyeköy Büyütdere: ca.d- rıruı bildırecektır. ~ ti1 
desi 38-5 Ahmed Ali, İstanbul ticaret ıı.sesı De.liliırasyon, J~on telfilckisile diğeıı Rador ajansı bildiriyOt': Milli koy 
2 den 1153 M. Nuri, Kurnkapı orta. mektcb de'!ietlerin teıakkile:ri arasındaki farklaı. partisi reisi B. Jan Mihalache, kral t:ı· 
689 M. All Tuş. ra bilhassa işaret ve beynelmilel ticare- rafindan ka.hul edlld:kten sonra, ga~te"' 

DOJ .. I\IA l\fURŞUN KALEl\T te. ver.ilen zararla dünya efkarı umumi- ci1ere verdiği beyanatta, Romanya cet>-' 
Ku"'l.kapı orta mektep '1.:IP den ıso Hurş1t ye.sinde husule getirilen nefret, infial ve hesi partisinin reisi. B. Vaida ile anbf' 

Sıvas, Istanbul erkek lisesi 985 Tevfik, imın- d k . _,."' ı·t k bın' ~y· teşkl:1e memur e-
bul Ticaret lisesi 1144 Cemaleddin, Nlşantaşı tedhiş hislerini kayde ece tır. IDiLL şar ı.e, a "' 1 

Rum.li caddesi" de Gencay Can. Konferar.sın tavassut teklliınde sebat Baa... d nezle, grip, romattzıga ve bitin ağr~a- dildiğini bildirmiştir. 
KİTAB etüğfni bılclirerek derpiş edilebilecek Yl d Ü k almabılu~ Bükreş 14 (A.A.) - Rador ajansı 

Bayramiç Muzaffer okulu 5 den M Ayçln, m:i~ek hattı harekete telmih edecek- ftDIZI derbal 11eser. lcabmda gün e ç aşa . bildiriyor: Başvekaletten bildinl~şt~ 
İzmit uıugazl 4/B den 689 Hatice v~u.. An- tir. I . arkaya dikkat! Taklitlcı:ioden sakınınız. Şimdiki parlamentonun muddc 
:.~d.:a~ı!~~e ~~:ut R... ~~ Brüksel, 14 !A.A.) - Eden, İil.giltereye Slm Ve m şubat t 938 de hitam bulmaktadı.~. 13~ 
Ycğenbey maliye tahakkuk e. Re~ Çekml avdet etmek uzere Brükselden hareket kısa muddet teşrii faaliyete bu butç~ 
oğ°!!lu~A~r~ık~a~n~Ç~eJan~i~, ~A~n~kara~~Ka~y~q~=tn~p~s~uı~e=tm~iş~tir~.===========~======:;~=-:::==:~~~~:=:::~'.':=:::'.~~~·~~· ~~=· . nin tetkikine imkan vermemektedıt· 
'= . • Nerimanın, yumuşak bu sayfa!an yavnaktı. ~ımdı. ~eftennı Buna binaen, Başvekil ;a.taresko, ~ 

- Yuao --, Bır 1~~ so~ra kokulu elleri dudak- bavuluna 'Rapadi, fakat içi hfila bo~l- dan bir an evvel mnumı sıyaset vaz~ye" 
L Hdd Falıri OzanYoJI ve nefis .. a_vad~.a e bu koku onun ko- mak istiyor; Yapayalnll ve hayallerile tini tetkik etmesini rica ederek kabi.Jle"' 
- _ lanma surun u v ' · · f: d ı bulınu...tur. 

k b. d beni üç yıl evvelki sar- başbaşa... nin istifa etmesını ay a ı 'l. 

usul ' - ır an .~t"rdü Arlık .. tr ... am oluyor ve Adnan Bü- Bükr~ 14 (A.A.) - B. Tataresco, ga-
hoş uguma go u · ~ . . k k · ltll"' 
Kulaklarımda bana n'ce aşk dakika- yükadacliı inrl!iğt otelin denıze b::_ :n zetccilere beyanatta bulunara yenı bit 

l h tırlatan baygın bi.r ses: odasında pencereye yaslanmış cfoşu- b!neyi mümkün olduğu kadar ça.btı'.c 
arını a dedi, b 'd d . ~. . b'ld. ·ctır _ Haydi kalk Adnan; uı alC- nüyor. Neriman, kon orun ucun a surette kurabilecegını ı ırmı1' · 

1 
Adaya gicieİim! başka bir odada. Birazdan kim bilir ne 'Bikreş, 14 (A.A..) - Müstakil libefJ 

Yerinden bir tüy gibi hallice doğ-( t1k hoşuma gitmiyor .. koca bebek, artık ~dem gevşedi, bir lahza her şeyi şık bir akşam tuvaleti ve ne göz ka- pa.1:tisi şefi Georges Bra.tianu ~~ 
ruldu ve uzun, narin pamıağım çene- büsbütün koeadı da... ım.utur ~ oldum maştın~ı Dir güzellikie karşısına çıka- ti :ıe birle~ ~in mimkerelerm 
nıe dokundurarak: - Niçin böyle söy,lüyorsun? Sen be- Evet gitmeli idim. Bu gidiş 'belki cak! Fakat Adnan, bugün korkakça bı- mış: olduğunu teyid etm.i.şt.ir. 

- Koca bebek! r:im için her zaman genÇ.sin? be.ninL'için bir kurtuluştu! rakıp iaçt.ığJ daha başka, daha sade bir Bükr 14 (A.A.) _ B. Tatarescr>. f,11' 

Dedi. - Bilmem artık .. başka şey konuşa- Evdekilerle vedalaşıp kapı.danı çıkar- tuvale.tin.,. daha başka, daha körpe. bir . b'r ~iv:ısi esas illerinden yeni ~ 
Koca bebek! .. Bir zamanlar çok h<>- 11:11. Bilhassa şunu. soyf~, böyle. ~ird'en- ,ken,. Gülsüm tam bir ~k:1nhk içinde: yüzün. hasretini şimdiden kalbinde duy :yi ~u~a memur edilıniştir. . 

şuma giden bu tabir, bu defa kalbime bıre buraya, Beylerbeyıne gelışıne se- - Ne zama.ı:ı geleceksınız2 mtW'ia başl~ Bu ayrılığa nasıt daya- .ik H - Parı.amento, dö.rdiitlci 
. beb ., -t> 1 .. 1 . Bü reş, . uııt' 
oyle sivri bir hançer ucu gibi battı k:... ne. . Dedi nabilecek ki ufiık!ara da an goz erme i tima devresini takib eden tatil bi .. 
Bir an içinde bütün 'benliğim pa-rçalan- - Scocb seni görmek ... bıraz da m~- _ Bilmem. kı.zıllıJr.lar içinde görünen yalııız odur, J el ekseri~ıe fesholunur. Bugu1: 
ö.~, kanad!, bir a~. fç!.~~e ~ yaş dahaı ih- rak.. t;cessü~.. Dedim. .. . . 0 uzak~ ~ ~ telli ve. belki ~ ;:Usin ta~~;evresi 15 teşrini3<1~ 
tıyarladıgımı, goçtugumu sandrm. - e gı'bı? Malunure, taşlıkta goziennı cluvata henüz bıç opulmemış dudaklarıdır. d yani yarın, nihayet bulmaktadır· 1.. 
Koc~ bebek! .. Daha ~su ko~m.ış - Ştr küçük krzı görmeğe ~~ ı:::::ık; dilbniş, hiç kımridamad~~ kayıdsrz gi- Güneş. karşıda, Kınalının arkasın- s:tıebden dclayı, parlamentonun fejb 

be~ek... Hakikaten , bug~n, bu 1'1tk.~ ettim de .. her ~alde b~çede gordu~~ öi dl.rruyordu~ Sc.m dakikada ayakları- dan, ortası. kıpkırmızl canfes gerili bir bugün beklenilmektedir. _ 
halu:nle başka neydım k_I? .. Ak. saçlaı:- 'k:a olacak .. doğnısw hlç de zevk safııb.ı: na gözlerim iliŞti ve: çora~ız .oo~kla- kasnak gibi görünmez ellerle aşağ!ya • b 
le bır oyuncakçı cam~anına laylk b.~r de:ğillllişs~t r.ı, bir süt beyazlığı .i:le ~ozl~tı .aldı. d-Oğru çekiliyor ve şimdi tam o~ hizaya y ahudı mekte 
~oel bnbn .. yalnız eksıgım, ~ımdn ku- - Nenman! . . Bugün hava sıcak dıy: ~ee ıpekli ço- kcıcn bir vapurun dumanı, dagıla da- • • "' • 
lithımla sırtımda kırmızı cubbcm.. Ne- - Ama ben de tuhafım .. birır h1zmet- rablarını bile giymemış~ı. - ğrla kıvrıla kıvnla ~eferek bu a- mısı Selanıkte 
ı·.imanın oynayıp kırdığı, 1:ah~~r~nin- cinin kızı güzeIIik kraliçesi olacak de· Nerimanm kolunda iskeleye dogru teşt~n kasnağın üstünden yal yol siyah ge . is?i\iır' 
se elini bile sürmekten çekmdıgı bır o· ğildi ya .. : .. yürürken, hayalimde nep o çıplaR ba- geniş şeri.dler geçiriyor. ~a bu d.u: Ati.na, 14. (Hususı) - ~~~ b ~ 
yuncak... .. .. .• .. . - Nenma~. ayıb ~ sözler! caklan göciiyordum. n dağı?ınca, güaeş, bir sıluet gı~ı deki Yahudı ~e~teb gem.ısı dün S:ıı Ji" 

Neriman, yüzumden teessurumu lııs- - Ayıl> serun bu halın.. u titrek dalgalı bir tepede, Jarısı kesıl- limanına g~lm.iştır. Gemıde Akde b1" 
setmiş olınalı ki, korkarak: Sustum, cevab veremedim. Başum ö- _ kusu llliş fakae. daha büyümüş, daha kıızıl- manlarında talim seferleri yapmakta tll~ 

? .. d' . ., ·· e;u;.,... Adnan,, sozde yorgunum, uy - ' 
1 60 Yahwdi zabit namzedi bulutı 

- Ne o ... Gı.ıcen ın mı._ nwne. 6."'"""... .. v cif b. ikindi uykusu uyuyacak- la.1mış giirünüyor. un.an 
Dedi Nenman yerden gog/! kadat: haklı zum ye 11' r TJI". r ___ .z. _,... L,.<t!,, (bkaıı 1XW) tads. 

· · ü. Fakat Da.nane . .ına~ ya.a11z ,..u 
- Hayır, dedlıl1> yalnız ba tabi.r ar- ıdi! 

• Son Poata • nıD 
edıbi 
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Trenden inmek 
karanlıkta 

Defineleri 
Posta • nın Hikayeleri 

snnra da bir daha birbirimizle mufassa• 
lan konuşmadık. Ben onu seyrek olarai 
birkaç defa sokakta gör~üm. Yüzü daima 
solgundu. Bütün hatlarında ıztırab oku
nuyordu.. Otomobil, otobüs kornaların

dan deli gıbi kaçıyor, kulaklarını tıkı

yordu. 
Anna Vasilyevna bir •köy daü~ıla• a 

çekiyordu .. Köy için sararıyordu; solu
yordu .. Mütemadiyen zayıflıyordu. 

Fakat bir türlü köye gidemiyordu. 
cNiçin?:t mi diyeceksiniz?. Mesele ba .. 

sit: 

12 Patih - Harbiye 
Harbiye - Fatih 
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Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren: Ahmed Cemaleddln Baraçotl• 

Cu :<shavende hepsi de mayn yüklü beş tane hafif 

Yazan: Ziya Şakir 

kruvazör vardı ve mahrem bjr membadan öğrendiğime 
göre donanmamız İngiliz donanması ile kozunu pay 

zamanlarında marangozluk ettiği Abdülhamidin boş 
salonda bir gece 
telaş içinde yangını 

etmek üzere 28 Birincikanunda yola çıkacakb 

b h k k k l Alman şehirlerinde bazı çirkin mem- gibi dövüşen denizcilerimiz şimdi kö· sa a a arşı ateş Çl mış, a r.f alar nuniyetsizlik işaretleri, bolşevizm ala- mür angaryesinden bile kaçan fU gü· 

h b metleri belirmeğe başlamıştı. Ancak rültücü güruh mu idi? tüf ekçi/ere Q er Vermişlerdi bütün bunlara rağmen harbin son ay- Biraz sonra amiral haber göndere· 

Hekim kadınlan en çok şehzadeler ~ese en~ e emmiyeti artmıştı. Derhal yük hailenin birkaç aya kadar bitece - zuruna çıktım. Kendisi endişeli ve l 1 . h larını yaşamakta olduğumuzu ve bu bü- rek beni istetti. Amiral cKarpf. m bu· 

lıimaye ederlerdi. Çünkü meş'um zevk- ınceden ın~eye tahkikat başlamıştı. Ve ğini ümid ettirebilecek hiçbir işaret mağmum görünüyordu. İlk sual olmak 
}erini tatmin ettikleri zavallıı masum yan;mın bır kasd eseri olduğu anlaşıl- görünmüyordu. üzere: 

bakirelerin hamile kaldık1arını haber mıTş ıb ..• d. . Denizciler arasında müşahede etti- - Sizin gemide disiplin ne sularda? 
alır almaz, kızcağızı derhal sarayın hüc a 11 ır ki Abdülhamid son derece: ğim ilk memnuniyetsizlik emareleri diye sordu. (Arkaft t1Gr) _ 
ra bir köşesinde tecrid ederler .. hekim de evhamlanmı?, bu kad~r kU\·vetlı Finlandiyada nazarı dikkatime çarp- ------·-
kadın ile bir tarafa kapıyarak yapıla- ~u.h~fa~ya ragınen.'. harıçten saraya mıştı. cMöve:. zabtırabt bir gemi sü - ,r 
cak tedavinin meş'um neticesini bek- ~ırının gırez:ek kendısme bu surı:tlc su· varisinin isteyebileceği derecede pli- Bir Doktorun 

-., 
!erlerdi. Bu cinayetler; bazan ve hatta ikas~ yaptıgın~ sannu~tı. Y_e, kım.scye rüzsüz ve aliyyü!alfı idi. Ancak diğer Günlük 
ekseriya, çok acıklı akıbetler husule eınru?'~~ e~emıyerek tahkıkatı bızzat gemilerde vaziyet hiç de böyle değildi. Notl•rından Pazartesi 

getirirdi. Fakat (adliye) nin nüfuz ve ken~.ı uzerıne almıştı. Hatta bazı tüccar gemilerim.izde disip-
kudreti, saray kapılarından içeri gire· ~unl~rce sü.re~ tahkikat, nihaye~ ~u lin yokluğu ve intizamsızlık korkunç 
mediği için; haris şehzadelerin şehvet- netıceyı vermıştı. Başkadın efendının bir halde idi ki bunun sebebi de harbin 
}erine kurban giden bu zavallı genç kız ~en~ ve g~z.el kalfalarınd~n (Safinaz) uzayıp gitmesi idi. Bilhassa küçük rüt· 
ların katillerinden en küçük bir sual ı~ı~~: b~~ı, • cuma selamlıklar~.nd~ beli gedikliler ile efrad, artık illallah' 
sormak adet bile değildi. gord~gu. hunk~r ~.averlerinden .H~snu demişlerdi. Bilhassa bunlara anaların-

Şarayın ard kapılarından, dört bal- bey ısmmde hır ~u~başıyı s~vmış.tı. O- dan, babalarından; çoltlk ve çocukla-
tacının omuzunda çıkan narin tabut- nunla evlenmek ıçın, (~ırag) ı:dı.lerek rından gelen mektublar kendilerini pe-
ları görenler; derin bir tevekkülle: saraydan çıkarılmasını nca etmıştı. Fa- ri'şan ediyor manevi kuvvetlerini 

_Allah, rahmet etsin. Eceli, bu yüz- ~at kız: _son. d.ere~ede g~zel: ~e g.~z:ı- zirfızeber edi~ordu. 
denmiş .. demekle iktifa ederlerdi. Abdülhamıidm en. h4ı bmdegdmndan lı~ _kabılıyetını haızA oldugu ı~ın, gunun İnsan arkada bırakmış olduğu çoluk 

İşle, yaradılış itibarile son derecede O.tman Bey bı~:ın.de .bu.nu hünkara. takdım _ederek çocuğunun açlıktan ölmekte oldukları-
mütece~si.~ ve meraklı ~l~n. Abdülha· yiz ve eşya verilerek, sarayın eski e _ muhım ıstıfa?eler temın e~mek ısteyen nı işit~cek olursa ne olur?. Daima siz· 
m~d, kuçuk yaşındanbe.:ı .. ıçınde yaşa- mekdarlarından birinin evine gönderi- k~lf~sı, bu rıca!'a ehe~ıyet verme • den yiyecek, içecek isteyen, bir lokma 
dıg.~ wharen: haya~ının but un b~ ~ırla~_ı- lir; orada kocaya verilirdi. Bu gibi ar· mıştı. Kız, bu rıcası:ıı bırkaç d~fa daha ekmeğe hasret çekildiğini gösteren 1 
nı ogrenmış, pad'.şah olup da butun nu- zuların kabul edilmemesi, pek enderdi. tekrarlam~ş; yaza~agı ar~uhalı, baş~a- mektublar alacak olursanız nasıl olur 
fuz ve kudret elıne geçer geçmez, s~- Ancak, fevkalade güzel, terbiyeli, ze- dm .e:e~dı vasıtasıle padışaha ar~ettır· da kalbiniz kanamaz, vicdanınız sızla
raylarda ce~~y.~n eden bu. esra~engız ki; hülasa, (güzel) lik kabiliyetini ha!z mesı ıçın yalvarmıştı. Kalfa, bu nca ve maz? Ve hiç şübhe yok ki bu vaziyet 
hadiselerin onune geç~ek ısternış, sa· olan kızlar, bundan istisna edilir, bir ısrarlar·a· ~a aldı.rmamıştı. karşısında kuvvei maneviye sıfıra iner, 
raylara girip çıkan şehır kadınları hak- "dd t b kletilird" SevgılıiJıne hır an evvel kavuşmak cesaret ve maneviyat tamamile bozu-

k dl tl mu e e ı. · · k t 1 · · · d kında bir takım ayı ar ve şar ar Abdülhamidin boş zamanlannda ma- ıçm ~ a eş en ı~ın e ~anıp. tutuş~n lur. İşte bu acıklı vaziyet karşısında 
\•azetmişti. . 1 k tt'gwi salondan bir gece saba kız, nıhayet kendınce bır plan tertıb bulunan bir kimse tek bir kelime ile S 1 M 'd b"Lm orum rangoz u e ı , . t' Ew b' k" .. t 

u tan ecı ~rayını ı ıy · ha karşı ateş zuhur etmişti. Yangını e.cı etmış ı. ger ~~~~Y~_n ır oşesı:ı~ u- harekete geçecek, ayaklanacak hale ge-

Yeni doğan 
Çocuklarda 

(*) 

Göz hastalıkları 
Yeni doğan çocukların gözlerinin her· 

halde ilaçlanması veyahud hiç olm~ 
gozlerine limon sıkmayı ihmal etmemeli· 
dir. Şüphesiz büyük merkezlerde bu usul 
tatbik olunmaktadır. Fakat küçük \:a -
saba ve köylerde bu basit ilacın yapılma· 
sını şiddetle ve ehemmiyetle taTslye ede
riz. Çünkü bir çok defa doğururken ta
dının cehlinden bulaşık hastalıklar ço
cuğun gozleri üzerine tesir ederek der· 
hal gözlerin şişmesine Ye binneUce u za 
manda bakılmıyacak olursa yanucağın 
kör olmasına sebebiyet vermektedir. Böy· 
le vak'alara şahld olmaktayız. Ve bu 
körlük maalesef gayri t.ablll tedafl n 
gayri kabili ıslahtır. 

Yeni doğan çocukların cözlerlne d~ 

ğar doğmaz dörder. beşer damla nmon 
sıkmakta hiç bir mahzur yottur. Halbu
ki bu basit tedbir bazan bütün blr önı· 
rün karanlık Te facialı bir şekilde geç
mesine mani olabillr. Bunu U1l ııunaı 

Fakat, Sultan Azız ve Sultan Murad evvel, gece devriyesi gezen kalfalar tuşturursa, o gurultu esnasında, oır ta lir. Finlandiyada ise nifak tohumu saç
s~raylarında;_ kızların odalarında, hat- görmüşler, derhal harem kapısına ko- raftan _usu~lacık_. ~1V11Şarak . ~ray?an mak isteyen, bolşevizm fikirleri aşıla-
ta hazan korıdorlarda kahkahalardan, k t"'fekcilere haber vermişler tli· çıkıp gıdebılecegını zannetmıştı. N:ha· mak peşinde koşan şübheli elemanlar <•> ita 1aet.1an U.lp aôJaTUUle ,.,., 

şarkılardan, bağırıp çağırmalardan ge - !şakra .1 u saray tulumbacılan d; ve- yet o gece eline bir kutu kibrit alarak lüzumundan fazla mebzuldü. .. lr _, .. ._. ---ın, t•lhbl- ,. .. us. d. F k y ld h e cı er ve . h . • ... , __ • , __ 
çilmez ı. a at ı ız sarayının arem t' e k tutuşan talaı::lan söndürmüş- marangoz aneının pencere camının Bunları düşündükçe dişlerimi Slla.- Sıkıntı umanınnda 1ta neUar tılr ,_._, 

etmeyiniz. 

dairesinde,. na~~~ ~.ik.k~~i cel?edecek ı:~~~ 1 

• kö~esi~i ~ı~, oradan içeri attığı y_an.- yor, kendi kendime: cllıt hn•adınısa :ntl~bDlr. 
deArebcde~elhbır.di~uruhltu ışıtılmde~dı ... b Yangının çıktığı yer, Abdülhamid in 

1 
mış kıbrıtlerle, talaşlara (aAtekş verınış)tı. _ Hay Allah belasını versin! diyor __ _ 

. u a.~ı n, ~~m aıresını u ~;attığı dairenin yanında idi. Bunun içın r ası ı•ıır dum, bu gidiş iyi bir gidiş değil. B~yle f 
kadar tecı ıd etmesının başlıca sebeb- =-====--- ===:o de,·am edecek olursa Rusyada tahrıba /\ l be i C J 
Ierinden biri de, ni~beten saf_.?Ian sa· 1 Eml&.k ve Eytam Bankası llinJarı 1 tını yakından görmüş olduğum karga- ~czaneler ra;ı: kad ~nl_arının harıçl~n akıl ogr~nme· a şılıklar Almanyada da baıılıyabilir. Ve eczaneler ,.....,. 
lcrının onune geçmektı. Artık, sutkasd- bu takdirde cAllah vatana acısın!:. de- !;: gece nöbetçi olan 
lerden korkm~~. Iaz.~m geld_i~i, onun ka- Depozitosu mekten başka elden bir şey gelmez!.. İstanbul cibetindekiler: 
fasına yerleştıgı gunden ıtıbaren, bu- E~as No. Yeri No. su Nev'i T. L. _ Ah! Bilmiş olsaydım!. Teferrüs e- Ak.sarayda: (Şeref), Alemdarda: (Esad), 

na .ehemmif'et vermişti. Yıldız sarayı~ 409 ı·stanbul Bu"yu"k çarşı Kalpakçılar 102 Dükkan 57. debilseydim ki bu korkularımın tabak- Beyazıdda: <Asador>, Samatyada: <Teo· 
na Ik kt ın muha 1 k 27 d d mos>, Eminonünde: CMehmed Klmn>. ı ~ı . ı~~ız zaman ,saray - - 72 Üsküdar Valde Bağı 33, 35/1 Arazi, ahır, samanı .-- kuku pek yakınmış! .. Her ne ise sa e - Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Feucrde: !azası ıç n ıkı tabur asker oldugu hal Yukarıda adresleri yazılı gayri menku1ler 1-3 sene müddetle açık arttırma den ayrılmadan vakayii su-asile ak.let- (Hüsameddin), Şehremininde: (HamJO, 
de, kısa bir zamanda bu muhafaza kuv- 1 kf mekte devam edeyim. Şehzadeb~ında: <İ. Haım, K.a.racüm -
veti tezvıd edilmiş. Bir kaç sene zarfın- usulile kiraya veri ece ır. rükte: CFuadl, Küçük.pazarda: <Hulfts1), " ı k t /11/937 Cumartesi gu"nu" saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve da sarayın etrafında yapı an ışlalara, hale 21 _ 27 _ Bakırköyünde: <Merkez>. 
tabur tabur asker yerleştirilmişti. Bu saatte şubemize gelmeleri. (718) Beyoflu clhetindekller: 
Suretle Yıldız sarayı, kolay kolay teca- ----- R ~........ Tünelbaşında CMatkovlç>. Yübekkaldl· 

ADEM• • K T ı• DA ALMAN BAHRİ~İNDE ın:r:AN rımda: (Vlngopulo), Galatadta: <Mer-vüz edılmez bir hale gelmişti. 1 1 NASIL ÇIKMIŞTI?.. kez), Taksimde: (Kemal - Rebul), ŞJşli· 
Fakat, gizliden gizliye yapılacak, su- de: (Pertev>, Beşlktaşta: (Ali Rıza). 

ikasdler .. bunların önlerine nasıl geçi- BELGEVŞEKLİ~İNE KARŞI Birinciteşrin ayında te1lsiz telgrafla Bofaziçi, Kadıköy ve AdalarclakDer: 
Iecekti? Meselfı suikasdciler, böylece Ve U almış olduğum bir emirde cMöve:. yi Üsküdarda: <Sellmiyeı, Sarıyerde: <Ai-
hocalık. hekimlik vesair bir sıfatla sa- H o R M o Bı • N hemen cWilhemshaven:. limanına ge- saf>. Kadıköyde: <Moda>. CMerm>. Bil-
raya adam göndererek, her hangi se· tirmekliğiın emrolunuyordu. - - - -yükadada: <Halk), Heybelide: (Halt)._ 

beble padişahtan memnun olmıyan ka- Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta ku'.·ısu) 1'!55 Hormobio cWilhemshaven» e gelir gelmez A· SOD POSta 
dınlan iğfal edip, hayatına k~sdettirc- lııııı... Galata İatanbul ~ miral Fon cTrotha::. ile görüştüm. A-
mezler mi idi? ' mira! beni cCukshaven• e gönderdi. o

1 
,_,,=---·._..===--===-...,..._-...--"'.~ 

İşte, Abdülhamidi en çok düşündü- -- aralık deveran eden şayialara göre Al- Yevmi, Siyası. H~vadt.. _ve Halt pzetesl 

ren şeylerden biri de bu idi. Nitekim lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve man donanması İngiliz donanmasile l Yerebat.an, Çatalçeşme sokak, 25. 
ehemmiyetsiz bir vak'a, günün birinde 1 son ve kat'i bir harbe daha girişecek, ı s T A N B u L 
sarayın altını üstüne getirmişti. Pazarhk Komisyonu linları. ya tamamile batacak veyahud düşma- 1-----====--=--- ---

Gııızl:!temizde çık.tn yau 11e Sara~ da, eskiden beri adetti. Bir kız nı mahved€cekti. 
yetişip de kocaya varmak isterse, der- ı _ Muhammen bedeli 6020 lira tutan Fen Fakültesi Jeoloji Enstit~s~~-e. .. alı- cCukshaven:. de hepsi de mayn yük- resimlerin bütülı hatları 

-11- • R kto 1 ~ d mahfuz ve gazetemize aittil'· hal kalfalar, ustalar, hazinedarlar vası- nacak aletler 22/11/1937 Pazartesi günü saat 15 de vniversıte e r ugun e lü beş tane hafif kruvazör vardı ve i 
tasile sarayın sahibine arzedilir; o kı· ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. mahrem bir membadan öğrendiğime ı 
zın derece ve ehemmiyetine göre çe- 2 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ile beraber% 7,5 muvak- göre donanmanın İngiliz donanmasil_e ; ABONE FIA TLARI ~ 
--···-·----·-· .. ·--· kat teminat vermeleri lazımdır. Liste ve şartname hergün Rektörlükte görüle- kozunu pay etmek üzere çıkış günü bı-

bilır. c7475. rincikanunun yirmi sekizinci günü ola-
... __ - rak tesbit edilmişti. 

1 6 3 1 
Stııı~ A':t A~ Ay 
Kr. Kr. .l(r, ~r. 

1 A 1 N Bahriyemizin manevi kuvvetinin ne İ 

P R O F L A K S ~ 
kadar aşağılaşmış olduğunu ilk defa TÜRKİYE 
olmak üzere cCokshaven:. de müşahede ' YUNANiSTAN 

k ettim. Bizim cMöve» (Regensburg) l ECNEBİ 
Eelsog" uk "uğu ve Frengiden or_ur. hafıf kruvazöründen pek uzak olmı- 1 

--ı---
l4t•O 71141 400 tbU 
-340 . l~t) 71tı 270 
~7ııtJ 1400 dUO 3-U(,!. 

AboM bedeli peşindir. AdJ'C!9 ~~~=~~===~~=~~~~~~~~-~~--~~~~~~~ y~ birmesa~~demir~m~li. Ayın d~~fum~~kmu~~ 
1 Le.v.~t Lemıqctları ve Lmanıarı ısletmJ Umum ıdara3i ılaııırı yirmi beşinde (Regensburg) kruvazö- i ~ . 

rünün tayfası kömür alma ameliyesine ı Gelen evrak geri &Jerilmes-
Muhammen bedeli 7000 lira olan 20 000 kilo Kloru tutya 22.XI.37 pazartesi gü- devamdan imtina ettiler. Bunun üze-

1 
ilanlardan me•'aliyet alınmd-

nu .. saat 15 de Haydarpaşadn gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı · k"m·· r alma ı'ş'ını'n muntazaman , ..... 
rıne o U Cevap ıçın mektuplara 10 kuruılu-

zarf usulü ile satın alınacaktır. ve hadisesiz devam edebilmesi için a-
1 

l'ul ilAvesi Iazınıd:r 
Bu işe girmek istiyenlerin 525 lirahk muvakkat teminat ve kanunun tayin et· miral bu kruvazöre müsellah piyade 

tlği vesaik ve Resmi Gazetenin 7.5.36 gün 3297 veya 1.7.37 gün 3645 No. Iu nüsha- kuvveti göndermeğe mecbur oldu. 
sında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve,, teklifleri muh- Aman yarabbi! Bahriyemize ne ol
tevi zarflarını ayni gün saat 14 de kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki muştu? Bu gidiş nasıl bir gidişti? .. Da
komiayon reisliğine vermeleri lbımdır. ha dün faik düşman kuvvetleri karşı

Bu ife aid f&l'tn&meler komiayoıuian parasız olarak dalttılmaJdadır. (7504) ~ında hayatını hi~ sayarak aslanlar 

·------
Posta. kutU81L : : 
T ~Lgraf : Son f'v .. -
·retefon : 20203 

--.ıl 

t__ ___ _._ ____ ---~ 

. 
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senelerden beri --
rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbaf etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ~ markasına dikkat ediniz. 

.___ __ 
fi~----~-------------------------------------~ Kadıköy "akıllar Direktörlü~ü ilinları 1 

ldUharnrnen kıymeti 
Lira J{r. 

Muvakkat teminat 
Llrn Kr. 

158 50 11 10 

144 60 10 12 

67 02 4 69 

t)rküdarda Karadavutpaşa mahallesi 
K,ıracaahml!.d caddesi 226 ve 226 müker-
:c.>r yeni 204 sayılı kargir dükkanın 120/ 

10 hissesi. 
Knzguncultta DJ!koç sokağında 3 müker
rPr sayılı arsanın tamamı. 
Üc:küdarda Selmanağa mahallesi Kara-

caahmed caddesi eski 109 yeni 99 sayılı 
Yuk dükkan ars.s.sının 120/20 hissesi. 

l'Jlnu arıda mevki ve cinsleri yazılı yerler satılmak üzere açık artırmaya çıka-
köy ~ı~ İsteklilerin ihale günü olan 25/11/937 Perşembe günü saat 15 de Kadı-

n flar Müdürlüğüne müracaatları. (7615) 

r~--..... -----------------~ 

MEYVA TUZU 
k EN HOŞ VE TAZE MEYVALA-

RIN USARELERINDEN iSTİHSAL 

EDiLMiŞ T ABtl BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile: 

bilmesi mümkün değildir. Hazım-

11~lığı, mide yanmalannı, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 

J1ayatın intizamsızlıklarını en emin 

ıurette ulah ve insana hayat ve 

canlılık bahıeder. 
INGILİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - JST ANBUL 

t inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
Bulunduğu yer ~Malın cinsi 

l - }!L":-~--
11 urda ınşaat malzemesi 

- Sandık · l" · . ıma utından çıkan ınce 

Miktan 
Toptaşı bakım evi 

500 Çuval Cibali tütün fabrikası 

Ilı tainş. 
1\1 .:: !oş benzin tenekesi. 325 Adet Cibali nakliyat şubesinde 
'h .nurd d o? K 1 '*tskü· dar depolar grupundo 
v _ S a emirbaş eşya. 6-1 a cm u 

b alınc ki ıo Ad t Cibalı çocuk yuvasında vı _ a ı çocuk karyolası. e 
Vıı 'l'ahta fıçı hurda. 35 • Likör fabrikasında 
~ - !tüp su için 166 , Mecidiyeköy 

b ~~.?da cins ve miktarı yazılı mallar 25/XI/937 tarihine ra~tlıyan Perşem
tnahaıı u saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan hızalarında _yazılı 
taaı e erde her gün görebilecekleri ve pa.,.cırlık için de tayin ol~nan gun ve 
•l ın·· ~ J:i te~t n ....... tarn"' birlikte Kabataşda ıevazmı ve mubayaat JUı..-

Udurı .. &.-ı '-~ ~ • 1 7638 u ... ndeki satıı komisyonuna ıelmeleri ilin o unur. c , • 

KadJD gözile /''Ad b• h k Avrupa . eta lr . arİ a f,, 
(Bılştarafı 6 ncı sayfada) diye Bayan Jale itiraf etti 

burasını loş bir havada gezmektense bir B • R H 
gece görmeği tercih ettim ve bir ak.Şam 1 AFTA Z AR F 1 N DA 
yemekten sonra saat dokuzda oraya git-

ti7;eykelleri projeksiyonla ıııldatmak hakikaten GENÇLEŞ TİM. 
onlara başka bir ruh veriyor, onlan taş
lıktan ve topraklıktan çıkararak adetl 
~an.:andırıyor. Vakit vakit bir pheserin 
ustüne nur yağdığını görüyorsunuz. 

Mesela siz cVenus de Milo> nun bqlı 
başına durduğu salondasınız. Bu emsal
siz heykelin kıymetini artırmak için o
nun başka heykellerden ayrılarak bilyük 
bir odanın ortasını:Ia bir sütun üzerine 
tP.k başına konulmuş olmasına bakıyor· 
sıınuz. Biraenbire gözleriniz kamaşıyor, 
görünmiyen bir yerden bir nur inerek 
~Venüs. ü sarıyor. O zaman zaten gilzel
l'ğ. k .t ı arşıtında hayran olduğunuz bu e-
ser, büsbütün esatiri bir hale bürünerek 
sizi daha çok kavrıyor . 
. Y~hut büyük bir salonda yanyana di· 

zılmış he;ikellere, lahidlere bakıyorsu
nuz; birdenbire etrafınız karanbk oluyor 
ve ayni saniyede salondaki heykeller!n 
en kıymetlisi kuvvetli bir ışıkla aydın
lanıyor. O zaman gözleriniz biraz evvel 
gördüğünüz, mesela cDiyana> heykelini 
daha güzel görüyor, onun mağrur başını, 
?işi geyi~i. yakalıyan elini, geyiğin ph· 
ı3nmış gıbı sıçrıyan ayaklarını daha bü· 
yük bir zevkle seyrediyorsunuz. 

Louvre müzesini gördüm dersem bana 
inanmayınız; onu sadece gezdim. Dünya· 
nın en zengin müzelerinden biri olan bu
r:ı~mı tam manasile görmek için haftalar 
lazım; fakat gene mesela meşhur cJo
condı. tablosunu ve yahut başı kopmuş, 
hkat kanadlarile uçacakmış gibi sütunu 
üzerinde zarif ve hafif bir surette duran 
cSamutra> galibiyeti heykelini ve yahut 
dünyanın en büyük pır1antalanndan ~iri 
olan cRejan> ı ve bunun gibi belli başlı 
şöhreti olan güzellikleri görebildiğim 

için kendimi rnes'ud addediyorum. 
M. Berkand --·--- ...... _ .. __ _ 

Dr. H A F 1 Z C E M AL 
(Lokman Hekim) 

Dahlllye mütehassm: Pazardan maada 
hergün C2 - 6) Dlvanyolu numara 104. ev te
lefonu 22398 - 21°'4 

IBaJ8D JAJ,.E'nin lıb 
haftalık güzellik te
davisini tatbik etmez· 
den evvelki haJdld 

fotoğrafı 
Bayan Jale yazıyora 

1 Tamam en deiittiii ıçın 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaılan, pyani hay

ret tenine gıpta edi
yorlardı. 

cBenim için bu, bir ha
rikadır, bir halta zar· 
iında bu derece cazı"b 
bir şekil alacağımı hiç Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
ümid etmiyordum. Ar· retuş ıömıemiş hakiki fotoğrafı 
kadaşlanm, daha genç ve daha 
sehhar göründüğümü söylüyor· 
lar. Cidden şayanı hayret olan 
böyle bir teni temine muvaffak 
olduğumu gıpta naurlarile sü
züyorlar. 

EvvelA, her akpm yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Toka
lon kremini kullanınız. Bu kre
min terkibinde, Viyana Unlver
sitesi profesörü Doktor Stejskal 
tarafından keşfedilen ve ·Bio
cel• tabir edilen gençlik cevheri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi-

nizi besler ve gençleştirir ve 
yüzdeki çizgi ve buruşukluklnrı 
izale eder. Sabahleyin kalk
tığınızda daha genç görünür-
sün üz. 

Gündüz için beyaz renginde
ki (yağsız) TokaJon krem:ni 
kullanınız. En sert ve esmer bir 
cildi yumuşatıp beyazlatır. Si
yah benleri eritir ve açık me
sameleri kapatır. Yalnız To
kaJon kreminin temin ettiği bu 
cazib, sehhar ve güzel tene ma
li~ olunur. 

FP-...,..-------------------------------------------------------.1 I 
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BEYKOZ 
HER MEVSİME 
AYAKKABIDIR. : 

YERLi 

SON POSTA 

ASLltl~IM, 811 KAl'IYAKL.\ r.AY 
t'\İiıı.EMl'\tL. &İP. Ş~Y ı t<l!U>İKİ 

~\MDİl>tıt ivi wi~ EOYOIM"I I 

ABl,<.ılı+'\, ~AYH•OE 
OİPL.OtlıAMI AL.A6°1L.OİM.1 

Hastalıkların 
Keşif kolu: Kırıklık 

Neşenizi söndüren 
çalışmanıza mAni 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz. 

Bu sayede bir çok büyük hasta
lıklara tutulmak tehlikesini de 

önlemiş olursunuz. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancılan keser, baş 
ve diş ağrılarına, nezle~, &'l·ipe, 

romatizmaya karşı bilhassa 
müessirdir. 

lcabmda günde 3 kaşe 
alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. 
T•klltlerlnden sakınınız 

İkinciteşrin 15 

8VNll 
(l/YIJTMAYIN: 

sotutA KARS/ 
TABİİ ~ANYAff 

ZENITH 
1938 Modell 

En eski ve bütün Amerika
da en fazla rağbet bulan rad -
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey
oğlunda BAKER mağazalan. 

FETHi HALil ve KARDEŞLERi 
YAMAN KOLLEKTIF ŞiRKETi 
Tasfiye Memurluğundan: 

OçUncU Hin 

Fethi Halil ve kardeşleri Yaman Kollek • 
ut şirketinin merkezinin Ankara 'dan istan· 
bula nakli ne tasfiyesine ve tasfiye memu • 
ru olarak İsmall İsa Can.iş ve Hamdi Emin 
Çap'ın tayinlerine karar verilmiş ve bu ta • 
rarname ticaret kanunu ahkfl.mına tevfikan 
İstanbul sicllli Ticaret memurluğunca ~U 
ve sicilli Ticaret gazetesinin 28110/lm ta -
rlhll ve 3270 sayılı nüshasUe ııo.n edllın1ş • 

tir. 

İşbu şirkette alacak vesalr hukuk11 me•· 
cut olanların ilan tarihinden ltlbaren bit 
sene zarfında tatil günlerinden maada bet 
gün saat 10 dan 12 ye kadar İstanbulda it 
Hanında (2) numaralı daireye milracaat.I• 
alacaklarını kaydettirmeleri ve evratı mtıs· 
bitelerlnl tevdi etmeleri lüzumu llAn oıunut· 

Tasfiye memurları 
İsmail İsa Caniş ve Hamdi Emin ÇaP 

------ - -----

MALLAR PAZARLlRI 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Ço'< temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mnşknıat göz 

önllnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. , ,_ _________________________ , 

P A T 1 
Basar memelerlnbl A N T 1 V 1 R U S ile tedavisi 

lç ve dıf ba.sur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan buur me-
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. , ____________________________ _, 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahil• 400 lıuruı 
ikinci •ahil• 250 » 
Oçüncü •ahil• 200 » 
Dördiincii ıahil• 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdardı ilin yaptıracaklaı- aynca 
tenzilatlı tırifemh:den iitifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
UAnlar !çtn ayn bir tarife derpfı 
edilmiıtır. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına aid 
ijler için fU adrese müracaat. ecm. 
melidir: 

tli.ncılık K.ollektff Şirketi. 
J[abramanzade Ban 

An.kara caddesi 

L----------------~ 
~·~..._..._-------·--·----

Son Posta Matbaası _:_ __ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAHİPLERİ: S . Ragıp EMEÇ 
A. Ektem VŞAKLIGlL 
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