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Atatlirk , dün Ankarava hareket ettiler 
'
···························································· 

Manevraların son günü YENi KABiNE AYIN 
Gece Aydın havadan 25 iNDE KURULUYOR 
bombardıman edildi 

Menderes havzasında Mavi motörlü Kıt' alarile kırmızı ..., 

!Üvariler arasında çetin muharebeler oldu. Bugün 
kat'i ve şiddetli muharebeler olacak 

Cumhurreld ~tcsfllrk man.evratan ıaTdp ederlerkn 

ltlt~dın 12 (Manevralan takib eden 1 Atatürk manevralan takib ederler· ...--·------·-...... _ 

l'ala~ıtnızdan) - Ege büyük manev· ken geçtikleri yollarda va ujradıklan s ey 11 R 1z8n1 n 
latiitk takib buyuran Cumhurreisi A· köylerde, halle, büyük Atalarını coı -
&usi t akşama doğru saat on beşte hu- kun tezahüratla karşılamışlardır. Bü • 
~- ha~enıe.r:ile Germencikten Ankara • tün köyler bayraklarla donatılmış, ka- m u ha kem e s 1n8 
tikle h eket ettiler. Vekiller de ayni ta- dm, erkek, genç, ihtiyar bütün köylü-

"""' areket etmişlerdir. (Dtvamı 1 ıncı ıayfada) -----.............. ____ dDn başlandı 
Mareşal Çakmak " Son Posta " ya söylüyor: 

,, H b. er manevramız ır 

evvelkinden daha iyi 
• 

ltt•reıntıbalar bırakıyor ,, 
Yen. ıa.I bu defa Anadolumuzun uzak bir sahasında 
1llü~ hır manevra yapılacağı hakkındaki rivayetler 

asebetile " Önüıııüzdeki sene için böyle bir 
.\:vdın kararımız vardır • dedi 

lnahsUs ' 11 (Sureti 
~d cıda g'd ... 

aşım 1 en ar~ 
1-tan ı.zdan) 

e'-'ra -
derken :Yı takip e .. " 
~e~tiı. Uğradığımız 
k'" ,,e k .. 0:Yluıer OYtindG 
ltun-.. :mareşale . ··<cttıdanıa , 
ıtI.cir .. ra kuru 
c • u~uın e"i~. el • badem 
tıier. İh tna ıkraın et. 
dınıarı tıyar köy ka. 

~esıllı Çe~t~ kıılarilıa 
ara rn ren ve on. 

hi.Yeu ~ne'-'ranın :rna 
l nı b' atmak ızzat an • 
Va.tuundlutuf ve te • 
lnareıaı a bulunan --·~~ 
labıtı r: erkiuııhar 
de ~Q iılnden birin~h Mıırel"l Fevzi Çakmak manevraları ta 1r9J eflerken 

lere anlıyabil er uğr~nı~an köy i manevraya ait izahat verilmesini em • 
e<:eklerı bır lisanı~ l (Devamı 6 ıııcı ıa1/fada) . 

l 

Seyit Riza 
(Ya.mı 3 ün.dl ıayfamızda) 

r Yeni edebi romanımız 

r Sulakr~ ~den 
ı · o ru 

Ya111 Halld Pahrl Oaan•o• 
Sevenlerin ve ıztırap 

çekenlerin romanı 
e KaTlftlı ue mlithiı blr ruh 

muammannı anlatan '°' 
•iizel 6iT meon. 

e Tatlı, heyecanlı V• dlriilıle
yici 6iT iiılup. 

e Y fnİ o• ,olı ıayanı tlilclrat 
bir ta. 

Yakında başlıyoruz 

Vasıtasız vergiler bir 
. araya toplanacak 

Yeni Kabine teşekkül ettikten sonra Maliye Vekaleti 
hummalı bir faaliyete merkez olacaktır, buhran ve 
müvazene vergileri hakkında verilmiş bir karar yoktur 
AnkaTa, 12 Birincileff'İn: 

Buhran ve müvazene vergileri ıibi 
devletin bugünkü varidat bütçesinde e
hetnmiyeili bir rakam ifade eden ver
gilerin kaldırılacağı veya birleıtirile
ceği ve yahut ta bunlardan temin edi
len varidatın başka membalardan ve 

başka suretlerle teminine gayret edi
leceği hakkında İstanbul gazetelerin -
den bazılarında çıkan haberler hak -
kında salahiyetli rnehafilde araştırma
lar yaptım. 

(Devamı. S inci sayfada) 

~-------------,----------' 

Filistin meselesinde 
Italyanın parmağı var mı? 
lngilizl~r Filistinde bilhassa nasyonalistlerle İtalyanlar 
arasındaki münasebetleri aydınlatacak vesikalar arıyor .. 

lar, ltalyanlar Araplar lelainde ne§riy ata baıladılar 
Şam, 8 - (Hususi ~~~~--;;-

ınuhabiririmiz yazı-

yor:) Suriyenin da • 
bili ve harid derdi 
ba§mdan a§lillJ ol • 
masına rağmen, bu • 
günün halkı en çok 
alAk.alaııdıran ve he
yecana getiren derdi 
Falestin derdi olmak· 
ta devam ediyor. Fa· 
lestinde İngilterenin 
aldığı sıkı tedbirlerin 
birbirini takip et " 
mekte olduğunu gö
ren Araplar, bu mil· 
hinı davada Falestini Falatbıde da#\tılcn yilbe1c komite 4mlan 
tutmak için ellerinden'" geleni yapıyorlar \ Falestin d:ıvası lçln para topluyorlar. 
ve §imdiye k:ıdar görülmedik bir ıaJl'etle (Devamı 8 ıncı tal/fada) 

l=Memleket meseleleri=1 
Onlversile talebesi haksızdu ! 

Dün üniverıitede yaphğımız tetkikler neticesinde 
bu kanaata vasıl olduk 
Yazanı Muhittin Birgen 

Vniveraite taıe beri derste 
Bir kaç güııdenberi gazetelerimizin ziyade imi§ ve bu da bir takım gençlerin, 

sütunlarmda bir mesele dola11yor: Bu se- klisik tabirile, «mağduriyetlerini> mucip 
ne i1niversitede ve bu arada bilhassa hu- oluyormuş. Bu neşriyat sebepsiz de~l -
kuk fakültesinde, dönenlerin niabeUeri / (Devamı 5 inci ıay/ada) 



1 Sayfa SON l>OSTA 
c:============================-===================~~ 

Hergiin 
Dang. ;;ı;lğetiıain gidiı 
lstiluımeti I spanga ile 
Çin salınelmndelci 
lnJcişaf a ballıdu 

Yazan: Muhittin Birıen 

E ıntemasyonal mtihitte hüküm sü

ren ve günden gône fiddetini 

arttırmakta olan sinirlilik ve gerginlık, 
50D «Luıleıde o hale geldi ki artık. diplo
matların ve politikacıların o her şeyi, ha
kikl çehresinden büsbütün başb bir ~ 
re altında göstermekte mahir olan dilleri 
Dile kendtlerine hakim olmaktan çıkmış
tır. Harp hazırlıkları yaparken .bütün 
~ .-duları ve teşkilatı biz sulh için ha
zırlıyonız.h diyen devlet :adanılan, ~m
di. .artan sinirlilik içinde, asıl mabat 
Ye düşüooelerini gösterir a()zler de si.>y4 

lemeğe başladılar. 
Meseli., b!l sayede biz de anlıyoruz ki, 

kpanyadakı gürültü, Akdenizcleki ~ -
yişsizlik, bütün bunların arkasında bir 
tek dava vardır: Akdeniz hakimiyeti 

Sembolik nutuklar ar.asında Bay )lu-

Resimli Malcale: X Bilmeclpiz balıse karışmayınız. x 

~~\\\lll 

Bazı kinweler bilci:ç ~rüzıme,yı severler. ADladıklan :ve 
,anla.madiklan her bahse ,giııerkr, bıktınncıya kadar 11(;yler
ler. Bu gibı kimseler ağızlarından çıkan lher kelimenin ken
dileri için ayn bir ce<halet ilamı olduğunun .farkında dfiil-
1erdir. 

Bilmediği h e k.aın§Dllf&n .tam llremliSi için ild fayda 
temm ed r. 13ırincın gulünç ~ınalttan lmrtu1mak, lklndsi 
de bilip te sö lem di~ şup'hesıni uyandırmaktır. 'Bu gıôl 
'kimselerin kaybedecekleri feY yoktur, lruançlan ile mu
hakkaktır. 

mlini Akdenize eski bir isim vererek ·Bi- ·~;==::::=::::::::=:::=:::=::::=:=~==========~~~~=~~~;:::::::::~=:===:.:=-
zim denizimiz> dediği zarnandanwi ( A ] 
loir Akden,. mesclcfil çıkmıştır; o zaman- S O Z R A S 1 N O A 
bnberi bütün .siyaset lbu mesele etrafın- \._ _ 

::~!°:
0

r0~~!:.r F::;~t:a:~ ~i! Londr11 flilflllı lıöpelı ı•-ffERGü.N BiR fllftA •/ 
İtalya ile AJmanya, müttehiden muay - Sera&lne hzır.lıll. 
yen ltir cepheyi tutmakta :ııebat ve llll'&r 

'!Öl!ıterdik~ pmdiye kadar batta türlü 
fillerle konupn politika muhitleri 4e ar
tlk çncuğu ilı::endi aiille çağırmayı tercih 
ediyorlar. Fransız gazeteleri •İl hpanya 
sıeselesi değil, Fransa jçin Akdeniz em
niyeti meselesidir> diyorlar. ispanyanın 
ve ona ait bulunan bir talom adaların 
İtalya ile Almanya nüfuzu altına'girdik
leri f.arzedildiği zaman hakikaten Fran
sa ve .İngiltere için düjiinüleoe.k bir me
sele olan bu Akdeniz emniyeti, bugün ar
tık tamamen meydana konulnmı mühim 
bir davadır. 

At onu da benim ar•baya 
Bektaşmm günahı ~, ibiiıün 

güuhlarını toplamıı, ibiT arabaya 
doldunnU§, 11<>la &ilmnJ- Yolda 'bira
dama nııılam.1§. Adanma elmde ıujak 
bir pkm vcınm,. Bekt.qi 1Rml1c ıet
mif, 80mıU§: 

- Bu çıkmda ne aırJ 
Aclam., cev<W 'Ve7'mif: 
- Günahım! 

Bekta§i lakaydane llir ifamle: 
- At onu ela benim tmihaya.! 
Demiş! 

Za111/hl11Mlı r.e}IMI 
Ylizllatle• IJle11 sıldız 

Birindteşrfn 13 

,-----------------· 
Sözün K1.1ası 

E.-ıltik Banlcasmı 
Müdafaa 

ı·-------------- E.r.ta ------

M '2Ç°ka civarında yenl bir ev 
yaptıran dostlarımdan bıri, 

düu,. .acı acı derd yanıyordu: 
- Eski Hamiye mektebi 'J"!.IDe~ 

sile Nişanşatı, 'Teşvikiye arasmaa birkaç 
bostan taraündan işgal edilen munhat 
ar.azi, esbak Osmanlı veliahdi Yusuf İz
zedclinin uhdesinde iken Emlak Banka· 
sına intikai etmiş. 

Bu arazinin, Nişantaşı caddesine m\l
qzi arka sokağa tesadüf eden cırtlaımı 
1ıir takım teneke kulübeler, pislik ve 
miyazma kaynağı ,keçi, at,, koyun a'hl r• 
lan işgal etmektedir. Bu sokağın iki ta
rafında y<!ni yeni yapılmış güzel bina
lar, apartınıanlar var. Her biri bir sC'r· 
vete malolan bu binaların havasını, man
zarasını .o kulübelerle o ıabırlar ihlal ey
lemekte olduğu gibi, bu mevsimde bile 
kara ve sivrisinekten pencettlerimizi a
Ç'llt tutamıyoruz. Bu vaziyete nilıayet ve· 
rllmesini belediyeden rica ettik, arsanın 
imlik Ban\asma alil bulundvJunu w 
binaenaleyh belediyenin müdahale ,ecı.. 
miye~ini -ogrendik. Bankaya ise henilz 
baş 'Yllmlachk: Çürikii, kendisinin, bu ku· 
liibelerde otiıranlardan resmen, senede 
ıro lira kira aldığını ve bu :suretle, bu ıe;r· 
.ldn vuiyeb! zımnen nza ~ini an. 
Wlk.. 

Şimdi, çok isterdim iki. ~J hali ıgö
resiıı. Bir yandan, itstanbulun güzeır-·n· 
den, iman lüzumundan b&Neder duru
ruz. Bir yandan da, onu imara ç~o;a.nla
.rm, lböyle manasız müsamahalarla, şevk
lerh:ıi knuız. 

!t'Ollkoca bir banka, 10 lira sı'bi hasisin 
halisi 1bir :rrad için, N.işaııtarın en eü
'Rl. en :nefis manzaralı bir noktasında 'bu 
çlr1dııliğe, bu pislile mesağ vermeli mi? 

.Amma, belki de biz yanılıyoruz? Be1Jki 
ele banlcay.:ı. müracaat edecek olsaJt. der· 
dimiZi dinlefüiz ve o çirkinlik oradan 
blbr. B . ta at••.. b da* ..:ı.:-- eli 1o- Londrada her ıena büyük bir köpek • * 

ır ~ ~ u vanm, u.uu.wa p · • açılır B lel'lide -dün h • ı 
matların önünde keşif kollan gibi yürü- :ı,r::w., ~~riw 0~8~ ~ ınanmıyaooksmız, /a/w.t ~elim, ta eski zamaıılardanberi 
yen bir talmn matbuat 'lantfmdan böyle •- J J __ , CNet'ii lhazine> nin cNefi im. a takaddü· 

,...._ if ..:ı- _..:ı:1-..Jır ~~~ dı~ _,. ___ pek teşhir edil~ Bunların .ar.asında ya aotraaur 
açu..~ auc IC'l.liillı.,8e ı,_~a 6 .. ~~ pı1an müsabakalarda birin T-· ka • miine -o Jmdar :alı§bk ki, ten bir cevaö 
da, öbür taraftan da Alman ve Italyan k.. k·1 k ..;;ı.--'lr cı .~gk~r t za Arlzon'da Hopi yerlileri kömürü, Uı> ita sukutu hayale uğramaktansa ü• 
pzetele.rinde İngilterenin çok .fazla si - =~ ope ıer ço ~~ mu cu.a a- Kristof Kalomb'un zamanından evvel ımifile yapınağı tercih ediyoruz. 

llhlanAmaktapadaaldlbir~~~mille~ 1öuilih~b Y~i nsim, bugünlerde açı - de kullanılırdı. lflZ ~ :ainema pmdıı+jnin DoStıumm derdini bu suretle clinledik· 
nm vnı Ml&M&l en u - ilan ic1e +-""- ....a..91_ • b. ~·· * en par.lak~ biri olarak 1en sonr~, y~.r:ız ~on ~smında kendisini 
zursuzluL 8eV'kedecek nisbetler aldı - --~ '~ .~ cıns ır • 0 

- vı1k•'L.- n-~- '&6.:n•- -, hıra· • •-'ibul- haksız. Jl:O. rdugumu soylemekten de ıre.-
59 pegl göstermek1ıedir KangruJerbazan yemlerini tam dört .,'1~---CICU ~ -~ • VUIU Z 

lnıı söyliyerek püyet ediyorlar. Bir :ta- • saatte yerler. ca idi Sinemada .q de hop ,ei.tmiyen kinmedım. 
raf matbuatmda bu tarzda sözler .söyle- Diing ·ı b . .ı J • bu nakises· · ·d k Emlak Bankasının, bazılarını yakından 
--- • .::L.::.- tarahtan da •nını•~ ı.. ...... e- anın en ıaarıu t.a. ıauı * « Inl> gı erme için müte - d.ı-~ UUUA ~ 0 • ıc.u: ~.. 6 " Jh il tarafından tanı gmı muhterem erkim cNef'i hazi• 

;1 -l'..:1- İspanya ile Fransa arasında bulu - .. assıs ar portakal .myu re- · M fa :im 
kili de bu ılÔZlere uzaktan bir cevap te1- aaanıı O uu nan Andorra cumhunyet~ telefon kul- Jımıne tabi. tuMdu. o kadar lrl sebze = ~Y~nte ~:ğille:~. ye tercih ede-
kili olmak üzere şu fikri ortaya fırlatl· Büyük Nafia iİfleri müteahhidi Wil- Ianmıyan yegane devleUir. ~lrd1e :Y:n1ld:<fi· Ve bildiilıniz gibi geçen- B bü 
yor: cBazı milletler akıllanın başlarına yam Kenny isminde ıçok .zengin ibir a _ * lle e o ~· _ _ _ unun ıen yük delilini, Nişantaşın-
alıncıya k3dar İngiltere silahlanmakta dam, geçenlerde Nevyorkıta ölmüştür. Onu olduren, Şl§lllanlıgımı eritece- daki 0 ıçirkinl\ğin yakında oradan kalk-
devam edecektir!> Bu zengın· müteahhi" gano ıiı.deUerile Adi malzeme ile yap1lan sabunlar, ığim diye zayıflık rejimi yapmasıdır. masile göstereceklerine, .kendi hesabımaJ 

B l ""' k. · t · ı kıh d · · S d çok ümidvamn. u sözler, hatta bu tarzda söy enmedi- ibüyük .şöhret kazanmıştı. Wıi.lyam anı- ın ernız eme ususun a ıyı malzeme onun a, sinir boztikluğuna 'tutuldu, 
ği ve henüz bir takım neuıket :formülleri pul kafalı idi. Başında ancak birkaç tel ile yapılan sabunlardan daha müessir- ve zavallı genç .artisti, .Berlinde bir kli -~ 
içinde saklandığı zaman dahi, vaziyetin saç bulunuyor ve bunlan büyük bir i- dir. niğe yatırd.ılar4 ~ TA 
vahametinı cösterme~e kili ahime erdir. tina ile muhafaza etmeğe çaI1şıyordu. * Ölii:rnü ani oldu. Bir gece evvel dok • ~ Q..Cc•. 
ltaly.ayJ İspanyadaki ,gönüllülerini ,gcri Bunun .için Nevyor.knn büyük berber- Köpekler de b zan sinırlenir, asa - torlarla gülüşmiiş, şaka1aşrnıştı. Erte- ·-------... . .-çekmeğe davet eden t.eşchbü e, İtalyanın 1erinden biri dalına müteahh.din bu bileşirler. F~ .. ar~lard~ kul - si sa~~ karşı da, nezfi ctimağiden, 
nezaket ve sükunetle cAlman~anın işti- birkaç tel saçını gözetirdi. !anılagelen bı~ kop~, .!erme bır baş - gençlıgme doyamadan bu -dünyadan F.'eni bir ithal 
rak <etmediği hiç bir müzakereı;.e gire- .Bütün dünyada büyük ınafia . leri kasının alındıgıru gorunce, kederlen - göçüp ,gitti. Müsaadeai 
me.m!> tarunda bir cevap veri§i birden- deruhte -eden bu müteahhid iba~anışPa- miş, hastalanmış, bayılmış ve günlerce f 
tire muhıtı sinirlendirmiş ve siyasi mu- risde ba~ da Londrada bulunurdu ve yemek yememiştir. Bir ıngiliz sWma şirketi Son.genel ithal.at rejimi kararname· 
hıt içinde, bir kaç gündenberi, ha':a da- her bulunduğu memlekette saçlarını Jaa/iyetini t t ·z t!l.t. ~ .. bazı devletlerin bundan evvelki ka' 
ha ziy.ade ağırlaşmıştır. Bir uahk ltalya hiç bir berbe~ emniyet ıedemediğin _ A rJr,upaga Amerikadan a 1 1 

.rarname .hükümlerinden 15110/937 ta· 
ile İngiltere arasında ibir anlaşma bahsi den ·kide binle .Nevyorka "telefon ede- İngilterenin en büy:ük sinema mü- rihine .kadar istifade etmeler.ini. tazam• 
geçtikten ve İtalyanın Nyon mukarre - rek berberini makas ve tarağını alıp geni bir dans geligor ıesses~ler~~ huluı:an -c:Londra sine - mun ettiğinden bu müsaid vaziyetten 
ratına iştirak temayülü göstermesi üze - hemen nezd.ine geln:ıeğe davet ederdi. Geçenlerde Pariste cCihan dans ma şırketı> bırdenbıre .altı .ay için f.a. - .istifade edecek mallann bu tarihe :k.a " 
rine etrafta bir nikbinlik husule gelme- Bir meraklırun yaptığı bir hesaba kongresi> top1annnştrr. K<>ngrey.e dün- ::i.:U1::r ~~Bhs s~~tl~ işsiz dar ~1ümbrükten _çekilmesi için bir te • 
sinden sonra, birdenbire '\.·.az.ı) etin Jhiç de- t1öııe müteahhidin ampul kafasınd"ki ,,_ı-, r gı ız nıema mayu ulundugu görülmektedir. 

c. u yanın her tarafında.n 6~~ murahhas - 1V1ldızlarınm en - ·"-- ...J- b··,··---ak 1 Al ğ:işmediğim ve iki tarafı birbiıiuden .avı- birkaç saç telinln her taranması bin li- ., · ma.l4UMU. . .L Uiıl IMlıl..luu ., Teşrinievvel ıak§amma kadar er 
ran mesafenin hiç kısalmadığını göste • radan lazla bir paraya mal oluyormuş! lar iştiralt ~ ~leklerine aid me- tadır. Bir rinyete göre bu şirlc:et ar.a- ki kararnamenin verdiği ithal imkan· 
re:n aon vai::'alar artık ahvalde ebem- seleler hakkında muzakere1erde bulun- Janndaki rekabetin bldınlması için 1larından istifade için gümrüğe müra • 
miyrtini wlamı~a :imkin bır.ıkm.y:or. E- celer vermekte geciktiji "Ve hanco lbu- muşlardır. ~in .smnmda yeni bir lbir Amerika müessesesinin verdiği caat etmemiş olanların hakları .ertesi 
samı ~ cihan vaziyetinin ne de- günlcü durgun vui.,.ethade :kaldlğı Qk - danSlll ltat'i nizamnamesi bütün mu - 1,~~ıooo ~ tirasmı alar.a'k faali - günü zail <>laca.ktır. 
rece mühim olduğunun bir alimeti de tirde Berlin - Roma mihveri 'bugünkü se- ırahllaslar tar.atından tasdik edilmiştir. yetini tatil etmiftir. Şimdiye kadar bu hükümden isUlr 
Amerikanın nihayet sesini çikamuya rj dönme_ ve gergin ıif1eme vaziyetini kay- Bu yeni oyun Ametikada büyük Renkli dii.ntaalar .rı ''---.,.n de edememiş İtalyan menşeli .maııatJll 
karar vermif bwunmasıdır.. iN.>dec6tir. ırağbete mazharchnup:lr4 Bir çok tadi- ~«CU"- da istifade etmesi icra vekilleri bey•,eti * şu dakikada Qo'k Wılike içinde bulu - matla ~ -daha sakin ibir şekilde tngilte- sigaralar lce,f edi/Ji tarafından kararlaştırılmıştır. 
Şimdi, işler yeni bir devreye gınyor. nan dünyanın öniimiizde'ki !ha:ftal~rda gi- rede taammüm etmfie baŞlamJ.$tar. Nevymk'bım y.azılchima ıg~ bir• si-

t .-.pltere ılie Fransa, bugüne kadar y~l - dece~i istika~ bir ':taraftan .Ispa:rıya Paris koı:ıgr.e.si ise her iki memlekette gara fabrikatörii,, renkli duman ıneşre
nız başlarına oynadıkları rniü yenı bir l:e bır taraftan çm v.ukuatı tavın ede - oynanan bu dansın esasını bozınafüın elen sigar.a1ar icat ıelmiştir. Bundan 
kuvveUe takvj~ e etmek Ü7Jere, hiç ol - ~kl·r: Bütün .~b.'timitle bu hareutle- üçüncü bir şekil kabul etmiştir. Bu lbö~le kadınlar ar.aanda ıg:iyı'1en :tuva -
mazsa manen,, Amenbyı ikendileriJe be- n takip ıetmelıyız. dansın bu kış :mel.':Siminde Avropalıla- ;letiere ıg~ ihımanlar ıçıkarm :sigara-
raber ~eve bu suretle öte tara - Muhittin Bir:gen :ra ıiiğretilmesi .mukarrerdir. farın moda olacaj:ı ~'Vlnuikbuhr. 
fa tazyı1c yapmağa çalışacaklardır. Bu -;:==::=:=:::::::::::::=:;::::;:::::;:::::;=:==~~=;;;::=:::==::=:;;;;;:::=:==::::=:==:::=:==:=:====:::' 
hareket ~ştır. ~bu hareket, ö
bür tarafı taeyike kifayet ederse ll'aZİyet,
te ve havada bir gevşeme husule gelebi -
lir. Aksi t:ıkdirde vahamet artacaktır. 

Birıoe, •unetan sonra dikkat 1!dilecelt 
hidiseler 'ŞU"lardır: .Japonyanm Çinde, 
FrH11ıCMte İspnıyadalıi t\at'ek'6eri bun
lar lehi~ ~~ ~1Gt'S8 <tt,,_ıomatik 
düello şiddetini arttırmakta devam e -

İSTER İNAN İSTER İNANMA. 
Hatay itilafnamc~!nin yapılmasından ı,·cmn Deniz Yo1lan o'lduğu için oraya ı:dip gelıne'k veya eşya -yo11nma'k "ecnebi 

!darmnin Mersin 3"'1kımı '6kel'd-erıma kadar uzatmak kara- meminete gidip gelmenin ve eşya yollamanın pasaport gibi 
n taıbı1t -edilaL ilk '"f1lPUT yola çılttı, pip geldi,, bir .ikincl.i formalitelerine tAbidir, binaenaleyh vapurlarnrnz Mersüı ile 
de 'OnU "tnib e!tti, hkwt Hatayda 'heniiz Fransız idaresi cari İskenderun arasındalti bo seferi 1tJ".§ olara'k -yapmak'tw11ırlar. 

iSTER İNAN }STER 1NANMAI 
tler Eğer Japonya hareketi müsbet neti- -·----------------~---------------------------

Deniz Mimefan ıehrimizde 
İktısat Vekaleti deniz işleri müste ." 

p.n Sadullah Güney Ankaradan şehf1" 
mize gelmiştir. Müsteşar Liman ış1et " 
mesinin yeni inşaatını, sivil tersane .. 
nin ıslah ve genişletilmesi ve Alrnan • 

r!) • yada yapılmakta olan yeni posta ' 
purlan iıleri üzerinde tetkiklerde btı• 
lunacaktır. 

Esn~f cemiyetleri ~ topln~ .. 
Esnaf Cemiyetleri Birliği bü~ 

nin 1anmni için bir ~an'tı ~ 
bakkallar oemiyeti reisi Celil -:= 
riyasetine seçilmiş, senelik bütçe S 
lira olarak kabul edilmiştir. 



lngiltere ile Japonya arasında 
yeni bir siyasi hadise daha 

" Bunu yapan 
Bizden değildir,, 
A nkara erkek lisesinin 

Mersin orta okul 
direktörlüğüne telgrafı 

Sayfa 3 

~E 
e ita/ya bir dejrı daha 

lngiltereye ret cevabı 
verdi 

Yaun: Selim Raıno F.m~ 
a 

Japon tayyareleri lngiliz sefaret erkanını hamil bulunan 

Ankara 12 (Hususi) - Ankara erkek 
lisesi talim heyeti ve talebeleri Mersin 
orta okulu direktörlüğüne bir tdgraf çe
kerek okul direktörü Ejderin ölümü. ile 
neticelenen elim hadise hakkında net -
retlerini ve taziyelerini bildirmişlerdir. 

O 
ngiltere ile Fransanın notalarına kar-

şı İtalyanın vermiş olduğu cevabın 
bilhassa Londrada büyük bir inkisar 
uyandırdığını saklamıya lüzum yoktur. 
İtalya ve Almanyanın İspanyaya karşı 
takib ettik~eri siyasetin esasları herkesçe 
malumdur. Bu siyasetin bugünden yan
r.a değişemiyecegi hakikati de, gene bü
tün cihanca malum bir keyfiyet olması
na rağmen, her nedense İngiltere, ikna 

Talebelerin çektikleri telgrafta şu içıi 
ifadeye tesadüf olunmaktadır: otomobilleri tekrar mitralyöz ateşine tuttular 

1i~~:~:k~210<~~susi) .. - .. Geç~lerde 1 Ç~~i.lmif idi ve bunların geçeceği de iki J Hava müdafaa toplan ateş açmışlar ve 
P<>n tayya 

1 
~lız sefırı Hugesenın Ja- gun evvel Japon makamlarına haber ve- Çin avcı tayyareler i J apon tayyarelerine 

<lığı taar re erı tarafından maruz kal - rilmişti. hücum ederek bunlardan iki t anesini dü-
~-h ruzu andııa 'k" · b ' h"d· -... a 'Vuku n ı ıncı ır a ıse Ayni yoldan geçmekte olan Sovyet kon- ~ürm~lerdir. 

cBütün Ankara erkek lisesi talebesi 
vazifesi başında asil kanını döken hoı:a -
sının arkasında göz yaşları dökerek top
lanmış ve menfur hadiseyi lanetle red
detmiştir. Bunu yapan bizd~• değilJir . 
Sizi ve asil ailesini taziyet edı::dz.> . Nankind bulmuştur. . soloshanesi başkatibi de Japon tayyare- Dün Japon kuvvetleri Yangtse'nin 

gi}iz ser en Şanghaya gıtmekte olan İn- !erinin hücumuna uğram1ctır. membaında k1in Liuh h al"sine dört suretile İtalyayı kendince doğru saydığı 
yola getirmeye çalışmaktadır. Şimdiye 

kadar bu vadide sarfedilen emeklerin 
kaffesi boşa çıkmıştır. Bundan sonra sar-

arcthan . . .. . .,. o av ı 
1>1>n olduğ esme. aıt uç otomobıl, J .a- Londra hükUınetinin, hadiseyi Tokyo kere asker ihraç etmeğe teşebbüs etmiş-
taarruzuna u za~edılen altı tayyarenın makamları nezdinde protesto etmesi bek- !erse de her defasında ağır zayiatla g«?ri 

Seyit Rızanın 
Muhakem esine 
Dün başlandı bulunan ugramıştır. Otomobillerde lerunektedir. püskürtülmüşlerdir 

fından rn~efaret erkanı, tayyareler tara- J . N . ·, .. 
lnobil!e ıtralyöz ateşi açıldığı sırada oto- aponya istikraz yapıyor Tok 12 (~kine hucum . 
Yatlar r altında siper aldıklarından ha- Londra 12 (Hususi) - Japon devlet .. yo.. ·~ .A.) - Başvekil Konoye 

Ja ını kurtarabilmişlerdir. Bankası yarın 12 milyon sterling tutarm- b~~ ~~yledıgi bir nutukta ezcümle de-

~e p:o~eate:i mahfellerinde söylendi - da dahili istikraz bonolan piyasaya çı - mı;deı: yapılmakta olan bü .. k askeri 
liııe ngılız sefaretinin üç otomobi - karacaktır. h k ti d ı · yu · · 
ot ateş eden ta 

1 
. .

1 
b Bu para Çin harbi masraflarına kulla- are e er 0 ayısıle Japonyanın vazıyetı 

ornobill yyare erın pı otları u her an biraz daha m.. kül h · 
içle . erde bir işaret örmedikl . . . nılacaktır. . . . • uş sa aya gır -
1 

fiilde Yük k g erı ıçın J . . mektedır. Bu ihtılafın ilerıde nerelere 
llndu;;u se rütbeli Çin zabitleri bu- aponların ıtirafı kadar var3cagyını kest· k ·mkıı- d l{ 6 nu zann t . 

1 
. . ırme ı wısız ır. 

re albuki, Şan c m\ş erd~r.. . ·v· .. Changhaı 12 (A.A.) - Bugün öğleden Tehlikeye karşı müessir bir surette nıü-
~~rnobilleri gh~y~.an bı!dır.ıl~ıgıne go- s~nra Japon tayyareleri Nankini 20 da - r.adele edilebilmesi için milli mefkurenın 

1
.., · ~~~tunde Ingılız bayrağı kıka kadar bombardıman etmişlerdir. seferber edilmesi lazımdır. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ngıliz kabinesi Italyanın Beyrut Amerika 
Cev b b ·· .. .. · k Konsolosu 

4 
a ını ugun goruşece Katledildi 

'On~~~:~~ (R~s~~i) .- Matbuat ve ı;rupa m üvazenesinin ihlaline mani o la
kabın.enin r bu~uk bır sabırsızlıkla cağı gibi vukuu muhtemel görülen 
~kf.ectir ~rınkı toplantısını bekle - sürprizleri de önliyecektir. 
"ab1 ?n." · u toplantıda İtalyanın ce 
lnes· 

1
.uzakere edilecek ', t k'b d'l Başta News Chronichle olmak üzere 

ı az \: e a ı e ı - d. v ba t l .. .. .. 
ının~- un gelen hattı hareket h _ ıger zı gaze e er, gonulluler m ese-

"'<t kat•· b usu l · · d · ··d h l l3u ı ir karar verilecekt' esının a emı mu a a e komitesinde 
8\ldet sa~h Balmoraldan Lo~~raya görüşülebileceğini yazmakta, fakat 
~lay:t~ış olan Eden Başvekil Çem- komite müzakeratının tacil edilmesi 
lllttş v ıı~. uzun Jbir görlişmede bulun _ ve azami sekiz gün içinde kat'l bir ka
teınasae ~~teakiben hariciye erkanı ile rar verilmesini derpiş etmektedirler. 

1t gırı§l?lişt· 
aı'ianın ır. Londra, 12 (A.A.) - Fransa büyük 

başlıca ı:n cevabı bu görüşmelerde elçisi Corbin bugün öğleden sonra ha-
Saıahiye~;:u teşkil etmiştir. riciye nezaretine giderek Edenle ko -
~ meselesi r mahfellere . göre İspan- nuşmuş ve ona İtalyanın cevabı hak -

insanın azj ha~kında Ingiltere ile kında Fransız hükumetinin ne düşün -lb ' ınkar leşri~:~ü}~':iştir. 

nıssuud Ma vernyişeria hududuna 
ıc.!en; askeri kuvvetler gönderdi 

bUr ıre 12 
osu ınuh (A.A.) - Alman istihbarat 

cA.rnrn abi rinden. 
~u andan . 
,... Ud, M gelen bir habere göre İb-

yük bir heyecan tevlid etmiştir ki, hu

dud kıtaatı kumandanı, umumi karar -
gahını Hicaz demiryolu istikametinde 

Beyrut 12 (A.A.) - Amerika general 
konsolosu henüz anlaşılaınıyau bir se -
hepten dolayı bu sabah meçhul bir şahıs 
tarafından tabanca ile katledilmiştir. 

Katili firar etmek üzere iken tevkif e
dilmiştir. 

Katil, g~'ienlerde Amerikadan gelmiş 
olan 35 ya~ında bir Ermenidir 

Atatürkün 
Telgraf /arı 
Ankara 12 - Yunan Veliahdı Prens 

Paul'ün nişanlanması münasebetile Re 
isicumhur K. Atatürk He Yunan Kralı 
Majeste ikin~ Georges arasında tel -
graflar teati olunmuştur: 

Bulgar Kralı Majeste üçüncü Bo -
ris'in tahta çıkışının yıldönümü müna
sebetile de Reisicumhur Atatürk ile 
Majeste Üçüncü Boris arasında tel _ 
graflar teati olunmuştur. 

ltalyanlarla 
Ticaretimiz 

- be avera · dan ş askt>r" Yışeria hududu boyun. 
d0ğrubaşka t~~~vzı ihdas etmiştir. Bun
t .. L lehacu~ ıye kıtaatının hududa 

hududa pe::C yakın bir noktaya nakletmiş- Ankara 12 (Hususi> - İtalyanın Türklye-

t. ye temln ettılt mühim kontenjan llsteslnln 
ır. bil ita kabulü ve buna muka lyanların genel 

'Glle\i nıu d ın, ~av :vam etmektedir. Bu Bundan başka Amman'dan Maan'a bir 
Jiı erayışeria'da o kadar hü- çok askeri tayyare nakledilmiştir.• 

lı fl.tfl.!Jda .... ------F;:;,;s~z 
:',lilıcıbat Yugoslav 

ithallt rejimimizden mutlak surette istifa
de etUrllmesi icra vekilleri hey'etlnce tarar
laşmıştır. 

İtalyan hükiimetlnln Terdlğl munzam kon 
tenjan Jl.3teslnde f U maddeler vardır: 

Elaziz 12 (Hususi) - Bugün Tuncelı 
Ağırceza mahkemesinde son muhalefet 
hareketine iştirak eden suçlulann mu
hakemelerine başlanmıştır. Mahkeme sa
lonu son derece kalabalıktı. Polis kor -
donu izdihamı zorlukla durdurmuştur. 

Heyeti hakime öğleden sonra saat iki
de salona dahil oldu ve muhakemeye 
derhal başlandı. Seyit Rıza ve 20 avenesi 
suçlulara mahsus mevkide yerlerini al -
dılar. Seyit Rıza nikbin bir halde idi. 
Mahkeme reisinin sualine şu cevapları 

verdi: 
- Babam Abbasi İbrahim. Anam Ha

tice, adım Rıza. Yeni adım cBay Rıza-.. 

f edilecek gayretlerin de ayni suretle bir 
netice vermiyeceğini kabul ve tasdik et
mek zaruridir. Bu bedahet karşısında İn
gilterenin !nad ve ısrarını bir gaflet, bir 
idraksizlik sayanlar bulunabileceği gibi, 
onun bu hareketini bir zaf eseri sayanlar 
da çoktur. İngiltere, müzakere üstüne 
müzakere, muhabere üstüne muhabere 
açmakla zaman kazanmıya ve başladığı 
silahlanmayı başarmıya çalışmaktadır, 
diyenler çoktur. Bu gibi ahvalde hakika
tin hangisi ve nerede olduğuna kat'iyyet
le hükmetmek mümkün değild ir. Fakat 
İngilterenin, beraberinde Fransayı da ay
ni yolda yürütmek suretile mevcud vazi
yeti sulhan tesviye ve tasfiye etmek iste
mesinin sebebi, bugünkü ahval ve şart-- Kaç yaşındasın? 

- 80 yaşından fazlayım. 
sorma .. 

Çocuklarımı lar dahilinde açılacak bir muharebenin 
beşeriyet ıçin mutlak bir felliket olaca

Reisin ısrarı üzerine: 
- Yedi idi, hepsi gitti. Rençperim, o

kur, yazarım. Şimdi elim titriyor; yaıa
mıyorum. 

Seyit Rıza diğer suallere şu cevapları 
vermiştir: 

- Biz böyle yerlere girmedik. HaşA, 
ben isyan etmedim. Sin karakolunu bas
tıkları zaman adam gönderdim. Kimseyi 
görmemişler. Toplantılara gittim, mani 
olmak için ... Kavuşamadığınız yere el u
zatmayın, dedim .. 

Teslim olacaktım. Dedim ki: cHüku -
met şimdi kızgın bir demirdir. SükUnet 
bulsun sonra teslim oluruz. .. 
Yüzbaşı demiş ki: cSeyit Rızayı Kon -

ya ovasına göndeririz>, ben de korktum, 
kaçtım. 

Seyit Rıza reise hitap ederek yalvar -
dı: 

- Oturduğunuz sandalye büyüktür. 
Çoluk, çocuk sahibisiniz. Adu yalanı 
ile bizi mağdur etmeyiniz. Af ilan edil
dikten sonra teslim olmadım. İsyan eden 
Haydaranlı mahkfımlardır. 

Seyit Rıza mütemadiyen titriyordu. Bir 
çok suallere chaşa> cevabını veriyordu. 
Bu c:haşa> cevabı avenesine de sirayet 
etti. Hepsi bir ağızdan chaşa> diyorlar -
dı. Seyit Rıza suçu başkalarına atfetmı -
yor, yalnız isyana mani olmağa çalıştı -
ğını söylüyordu. 

Bundan sonra muhakeme diğer aşiret 
reislerinin evraklarının tetkiki için ayın 
on beşinci cuma gününe bırakıldL Esas 
muhakemeye cuma günü girilecektir. 

Hariciye siyasi müsteşarı 
Beruta gidiyor 

ğına kat'i st:rette kanaat getirmiş olma
sındadır. 

Neticesi muhakkak bir felaket olacak 
bir badireye bir insanın bile bile ve isti
ye istiye atılmasına elbette ki imkan 
yoktur. 

İtalyanın bütün kuvveti, bu hakikati 
zamanında anlamış ve kavramış bulun
masındadır. Yoksa, ne onun Akdenizde
ki coğrafi vaziyeti, ne de hakiki bir ileri
likte bulunan havacılığı bugünkü tered
düdlerin sajki sayılamaz. Fransanın heı 
suretle mücehhez olan ordusunu deniz
den ve havadan takviye edecek olan İn
gilterenin karşısında kolay kolay duru
Jamıyacağı çocukların dahi bildikleri b~t' 
mütearifedir. 

Maamafih bu vaziyetin ilanihaye bu 
şekilde devam etmesinin imkanı olamı
yacağı da gene bir hakikattir. Bundan ö
türüdür ki bu iki devletin İtalyayı nihat 
surette susturmak mecburiyetinde kal
maları, yakın bir atide bir zaruret olarak 
tecelli edebilir. İngilterenin harbetmek 
istemediğini zamanında anlıyan İtalya, 

bu zaruretin ergeç huliıl edeceğini his
setmemezlık yapamazdı. Nitekim, birkaç 
zamandanberi Trablus ve Bingaziye sev
kettiği kuvvetler, bir tehlike zuhurunda 
hazırlıklı bulunmak için alınmış ihtiyat 
tedbirlerinden başka bir şey değildir. 
İtalya, Bingazide bir kolordunun bütün 
seferi kadrosunu yığarken ikinci bir 
kolordu ihdası için de hararetli hazırlık
lara başlamıştır. Bundan da tehlikenin 
hergün bir parça daha arttığı ve harbin, 
her an için şu veya bu sebeble patlıya
bileceğini berveçhi peşin kabul etmemiz 
lazımdır. 

ClQz lk 
ee'ih ı,.- ı ları D tl ""' hıbat an 12 Ulu • OS ugu 

Ptarıa halırlıkı susı) - HaU..yda inti - Paris 12 (Hususi) - Yugoslavya baş -
~ aı·ll deleges·arı devam etmektedir. vekili Stoyadinoviç bu sabah 8.40 da bu
~.8kadatlara 1 ~oge intihabat hakkın- raya geldi. İstasyonda haııciye nazırı 

Kümes hayvanı yumurtası, dört buçuk 
milyon liretlllt taze balık: 3 milyon llret, 
alelfrmum tohumlar: 2,5 milyon liret, kuru 
üzüm: 400 bin liret, yağ istihsal edilen to
humlar: iki buçuk mllyon liret, bal.ık ya~: 
600 bln Uret, ham pamuk: 12 milyon liret, 
zJpra: 500 bin Uret, ketlre: 400 bin liret, pa
lamut: 500 bin, kürk imallne yaramayan 
ham deriler: 6 milyon llret, yün paçavralar: 
toO bin liret, Utıt paçavralar: 400 bin, i _ 
pek bezi kozası : S milyon, afyon: 200 bin li
ret. 

Ankara 12 (Hususi) - Hariciye siyasi 
müsteşarı Numan Menemencioğlu ikinci 
teşrinin haftasında Beruta gidecektir. 

Bugünler hakikaten tarihi günlerdir 
ve insanlık, muhakkak ki, çok nazik bir 
dönüm noktasına varmıştır. 

Selim Ragıp Emeç 

~ 11", hıtaben bir ııutuk sövJe- Delbos ile Yugoslav, Türkiye, Çekoslo -
Uray · 

h~ a gelen vakya, Yunan elçileri ve Romanya mas-
billıass Yeniden :.~lumata göre Hatayda Jahatgüzarı tarafından karşılanmıştır. 
lllu .. L .. a SOtı a;~nlu Usa kaydı esnasında, Stoyadinoviç, saat 12,15 te hariciye ne-

.,~Uli.t ""' erde T" k göst . ' ur ll!re karsı, 7aretine gıtmiştir. 
h ~lmektedir. . .,,.it rı J.. _ ~ Stoyadinoviç ile Delbos Fıansız - Yu-
111,. llho kuvvetleri goslav dostiuk ve isti~are muhadesiniıı 

Çevı yenilenmesine dair olan evrakı imza et-
lf a,.eJı 1 ille mişlerdir. iki devlet adamı bt.ndan son-

bitd?turies ceeplhi~e girişliler ra memlekt>tlerini alakadar eden muhte-
ıtı}'o esı 12 (AA lif meselcJt!r hakkında görüş:nüşlcrdir. 

iitlt r: l"ran · .) - Havas 
1- Ceph co kuvv tl · Jı / d i il "4ll'd1 csınd e erı Asturiesın 8 yan en Z B l o !', nu en tazyiki . . 
~·~1.Yeol)" tazyik Şimalde eRr'ıbnı arttırmış- Gemilerinin adedi 
.. ulld ,,a kad ı adesella'dan 
d e d ar ve cen 108 i b / Ol'a ı. _ e atttırı} Upta da Farne ö- U UY OF 
l l\Cl.tş mıştır Bu 
a?nış b ı genış bir . · suretle Ü\•ie-

Seııa va Ulunuyor. Frıhata hareketi baş -
nın ı ini anco kıtaatı b" t··. t k ve Pu rt u u.ı 
l'r. ~ \.ot> ate .o Dueve dağları -

eşı altında tutuyor -

Londra 12 (Hususi) - Geçen sene 
kızağa konulmuş olan 20 İtalyan de -
nizaltısının inşaatı, önümüzdeki bahar · 
da sona ermiş olacaktır. 

Bu suretle İtalyan denizaltılarının 
adedi 108 e baliğ olacaktır. 

lran Hariciye 
Nazırı geliyor 
Ankara 12 (Hususi) - İran hariciye 

nazırı bu ayın 27 sin~e Ankaraya gele -
cektir. 

(Cumhuriyet) gazetesi, (Akşam) 
gazetesini dava etti 

(Cumhuriyet) arkadaşımız, dün adli -
yeye müracaat ederek (Akşam) refiki -
miz aleyhine bir dava açmıştır. 

(Cumhuriyet), hususi resimlerinin Ak
şam gazetesi tarafından kopya suretile 
alınıp neşredilmesini davaya sebep gös
termektedir. Arkadaşımız maddt fedakar
lıklar mukabilinde elde ettiği bu resim
lerin kopya edilmesini teessüfle karşıla
maktadır. 

Dünyanın hali karşısında hayvanlar 

Aralan - Çocuklar ne yapı11orsunuı, ııeredeyıe insanlara benzeyeceksini.ıt 
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Gen ra et Si i t ı ball Yaman bir 

Mücevher 
programı h Ztrlandl Hırsızı yakalandı 

Yunan Başvekil;ni getir cek olan Averof limanımızda 
bulunduğu müddetçe muhtelif ziyafetler verilecek 
Dost Elen hükfunetinin Başvekili 

General Metaksas ayın on sekizinde 
Averof zırlılısile Pire'den İstanbula 
gelecek, ayni günün akşamı trenle An 
karaya hareket edecektir. 

İstikbal için vilayet bir program ha
zırlamıştır. 

A verof zırhlısı Zafer ve Tmaztepe 
torpido muhripleri tara:fından Marma-

· Beyoğlunda, ve 
civarında apartı -
man]ardan hırsız~ 
hk yapan Beyoğ
iunda, Aybastı so 
~ağında Zaıiko a 
~artımanmın 4 
~umaralı daire -
sinde oturan İn -
gilis tebaasından 

Fran.s oğlu Han • 
ri yakalanmış -
tır. Hanri 

ra adası açıklarmda karşı!anncaktır. Kalyoncuda 
Yunan Başvekili, Selimiye kışla - kahveci Arap Cemalin de Hanriye ya-

sından atılan toplarla selıimlanacak, taklık ettiği anlaşrlmıf, o da yakalan -
A verof da selfun toplarına mukabele m:ıştır. 

edecektir. A vcrof, Dolmabahçe önüne Hanrlııin ekseriyetle pazar günle -
gelerek dernırlıyecektır. Başvekil Ge- rinl kollıyarak boş bulduğu aparlı -
neral Metaksas bir motörle Denizyol - manlara girdiği ve yalnız yükte hafif 
ları rıhtımına çıkacak ve rıhtımda bir pahada ağır C§yayı aldığı anlaşılmış -
nskcri müfreze tarafından karşılana - tır. 

caktır. Hanrinin, çaldığı mücevheratın ü-
Mısafir Başvekil Perapalasta bir zerlııde bulunan kıymetli taşlan sö -

müddet istırahat ettıkten sonra saat küp denize attığı, kalan a1tınlardan bir 
18,45 de Haydarpaşc::ya geçecek ve kısmını da ucuz fiatlarla Marko, Mi -
trenle Ankaraya hareket edecekt'r. fon, Vitali isimli adamlara sattığı da 

Zırhlının limanımızda bulundug·u öğrenilmiştir. Bu sarraflar da vakalan-
Yunan blt§vekm General I'tfetaksas "' 

müddet zarfında da mutad merasım -ve mışlar ve sorguya çekilmişlerdir. 
dostluk tezahüratı yapJrı.caktır. 1ı de bulunacaktır • Hanrinin Firuzağada Mimoza apar-

Vali, Averof komutanı şerefine Pe- 23 teşrinievvel Cumartesi sabahı, tunanında Antuvan, Şişli apartunanın-
rapalasla .f5 k~ ık b .. r zıyaf et vere - A verof zırhlısı, Yunan Başvekilini ha- da İnayet, Kurtuluşta Cumhuriyet a -
cektir. mılen limanımız.dan ynl cak, gene partırnanında Abrahaın, İstiklal cadde

Ayrıca İstanbu~ komutanı taraim - Tmaztepe ve Zafer muhriblerimiz ta - sinde Şiikrüpaşa apartunanında terzi 
dan da Parkotelde '45 kişilik bir ziya- rafından Marmara ad sına k d r teşyi Hasret Şükrü, İstiklAl caddesinde ter-
fel verı ecektir. ed lecektir. zi Katerina v e Kostantin, Beyoğlunda 

Yat klüpte de F,lot.lla komodoru Ankarad Kuloglu sokağında 11 numaralı Hay -
100 kişı!ik bir gardenparti verecek - Ankara 12 (Hususi) - Yunan başve - ribey apartmı.anında Madam Tani, Bey 
tir. Zafer ve Tınaztepe muhrıblcrı - kilı general Metak.!as ayın on dokuzun- oğlunda Arifbey apartı.manında Koşe
mızdekı erler, Yunan gemisi erle ine d ş hrimi e bulunac tır. Ayni grn n·n mücevherlerini çaldığı an1aşılmış
pasla, çay ve şeker ikram edecekler - Reisicumhur Atatürk tarafmdan kabul tır. 
dir. edilecek ve o akşam Ankarap lasta Ba~ Hanrinin bütün buralardan aşırdı-

22 Teşrinie\ \el cuma günü d Gc- v k let v kil: Cel 1 Bayar tar fından bir ~ bilC' ·k, yüzük, küpe, pantantif ve
ne.ral Metaksas Ankarad n Hayd p .. - ak m yen- l verllt'Ce'k, yemeği bir su- ~3ir m "evherlerin kıymeti binlerce 
şaya \det edecek, mvtörle Der.. ı ol - var takip ed~ktir. Müte lt:ip günün lirad r. Bunlardan bir kısmı Arap Ce
ları rıhtımına çık cak saat 12 de u - ~kc; mı Yun n elçı i Bay R fa l tarafın- malın evinde, bir kısmı da ya bozul -
bide e merasime çelenk ko~acn··tır. d n şerefine b r aqam ziyafeti verile - ma"llış veya külçe halinde sarraflarda 
Bu merasırnde bütün komutanlarla v rektir. bulunmuştur. 

__ ,,.,,..,..,.._.... __ .......,____ Hanri, hırsızlıktan, biri yedi sene 

Ji ültür işleri : Müteferr ~: ohnak titere müteaddit defalar hapse 

Kız talebelere ukerli 
bnş!adı 

dersleri 
--------
Beynelmilel tediyat hakkında 

bir konferans 

mabküm <>1muş ve mahlu1miyetini ta
mamlronışbr. Maruf sabıkalılardan -
dır ve gayet şık giyinmektedir. 

Orta mektep, lise \:e üniversitede Eski Avusturya Ekonomi Bakanı ve Piyangonuu talilileri oku) an kız talebeler için hazırlanan şimdikı Avusturya Milli bankası mü -
asker ·k dersle talimatnamesi M. arıf düru Dr. K.ienböck dlin Ünivc;-site kon Hava K urumu piyangosu nun altın
Müd ı ığune ehrı ş oradan da m k - ferans salo unda beynelm lel tediyat cı kcşidesinde 200,000 lira kazanan 
teple . ' tıliğ ecl lrnıc: ve tedr t~ b - mcv uu etr fında bır konferans ver _ 2441 1 numaralı biletin onda bir par -
lanrr r. Orta m kt plcrde, lı e, iı - t ças n n Taksimde bir apartımanda o-mış r. 
vers te 'e mu d m k e lerle hu u i Konf r t ran ve ndresinin neşrini isterniyen 
l el e okuy n Tı...rk Y Cumhur yetı leıinden Sa i a n jme edil- B yan Pakizede olduğu anlaşılmıştır. 
\ntan her k ta'ebe askerlık ders- m;ştır. Bu konferans İstan u dnki mü- Bır k e Nişantaşında 48 numaralı ev-
lerin o umak ı e<>buri et'ndedir. As - ncvver ta kayı b Iha a 1ar et _ d oturan Cemalin de büyük ikrami -
kerhk de lennde erkek talebeye tat- m.,. konfera salonu p balık ol ) a ndığını ilan etmişse de, Ni -
bik e f>Tl şera t aynen kız talebelere mu tur. şa taşında n böyle bir talihli, ne de 

•1kusu1 tıh ızrct takip ~er. Heı ıcy ltna ıörünür. insan nuynıııanu, 
lederleniı ve blc bir tc'*9 memnun olmu. Hc:r muvaffatiyetin Dk pn· 

,lan dinlenmi' bir vücuı ve dinlenmi~ sinirlerdir. E.J?c:ı sinirli lunl1. 

Bromural ·Knott· komprimeleri 
sizJ kurtanr. 

MAaclıkindiı " uykuyu ıemio edrı vt hi~ bir ıaran .)'Oktut. l>ülürı 
dQnyı unır, 

10 Ti 20 kornprlnıeyl lınl lilı> 

lıHıle ec:uııel~nt. re(el~ İle utıht. 

laoll A..·O. klmycvl maddeler fabrikaları, Ludwigshaten •JRhi~ .. 

- - ------------------
lstanbul Defterdarlığından: 

İstanbul Defterdarlığı ile devairi ve maliye şubeleri için beher tonu nakliy 
ve sair masrafı müteahhide ait olmak §anile yirıru dört lira bedel üzerinden 
iki yüz ton Türk Antrasiti açık eksiltme usulile mübayaa olunacaktır. İsteklile
rin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin Ticaret odası vesikası ve 360 liralık pe 
akçelerile 28/10/937 Perşembe günü saat on birde Milli Emlak Müdürlüğünd 
toplanan komisyona gelmelerL (M.) (6966) 

Uşak Belediyesinden : 
Belediyemizin fen memurluğu açıktır Aylık ücreti 165 liradır. Musaddak şehir 

planı 1/2000 mikyasında ise de 1/500 mi kyasında büyültülerek tevziat paftlnrı 

yapılacaktır. Gerek iehir planını tatbik, gerek pa!t:arı yapmak iktidarında olan 
isteklilerin US gün zarfında belediyemize yapacakları müracaatlara evrakı müs-
bitelerini de eklemeleri lazımdır. c6959.t 

Enternasyonal casusların en tehlikeli..... ve en sevimlisi.. ,. 
SeJAnf kten lstanbula doğru hareket etmiştir. 

MATMAZEL DOKTOR 
namındaki bu mqhur casusu burada görecek miyiz ? 

,... T o R K sinemasında: Eğlence haftası 
ÇiFTE KUMRULAR'ı gör~:~~:::::.mek 

LILIAN HARVEY • HENRY G ARAT 
ÇQnkn asrı bJr sevişme, modern bir evlilik - MUzik ve eğlence. 

Şt!hlr iş lerl 

Eminönllne nhbm da yapılacak 
Binalar yıkılıp Eminönü meydanı 

açıldıktan sonra Karaköy köprüsünden J 
itibaren Balıkhaneye kadar olan saha
daki bozuk nhtım çirkin bir manzara 
arzedecektir. Belediye Eminönü mey -
danımn tanzimi için hazırlamış oldu -
ğu projeye bu sahada güzel bir rıhtım 
yapılmasını ilave etmiştir. Şimdilik rıh 
tım Balıkhaneye kadar yapılacak ve 
bilfilıare Gazi köprüsüne kadar tevsi e 
dilecek tir. 

F1oryayı orman mektebi teşcir 
edecek 

bir hidise 

"\- ~~

de t, •b k edilecekt'r. Şımdilik <>rta t.r bö e b'r sokak ve bu numarada bir ev 
mektep ıkinci ınıf ından itıbaren baş- maiye kursunu bitir '!llere yol tur. P'yango müdürlüğünden t e - FloI?'anm ağaçla~dır~~ası _Orman 
hyan bu ders haftada bir saat okutu - diplom verilecek kfonın I:orulduğu zaman da, böyle bir mektebınket hb~valke .~~ıllrnıştırf · ?ili1

1 
' . 0~-

VALS DALGASI 
( SWJNQ TIIE ) 
Pek yakındtt 

1 kt K i-J b l d t k ı·t o·· ·· ,;"..ı ki F h k' . b" ük' "krall'Iliyenin km dı- man me e ı re ton e pro esor erı vı-aca ır. ız ı...ı e e ere or u eş ı a ı, num~e cuma gıinü ati te a- ~ ımseycb u
1

y ştı çı a !ayete giderek Vali Muhittin 'Ostünda-
askerhk kanunu, muhabere bilgis , si- çılan itfaiye kursunu muvaffokiyetle gı oeva ı a ınmı 1r. d" d k 

1 1 
. · · · d 

lfilı bilgisi, topografya, atış dersler~ ya- bitirenlere saat 16 da itfaiye müdür - Ayni biletin onda birer h isseleri - ğın nez ın e a mış ar, t~şcır ~me aı 
ya hareketleri, seferberlik dersleri ve lüğünde merasimle diplomaları veri - nin de, Gümüşhanede tüccardan Yüce bir programın hazırhklarıle meşgul 01 

)larb tarihi okutulacaktır. lccektir. kardeşlerde, Uşakta Şükrüde, Mersin- muşlardır. ______ _ 
_,.......,.... ..... ........_..,.,_ de seyyar jandarma alayı h esap me -

Karaköy tramvay durak yerı· y kıldı :ı:nuru Emin Karasuda olduğu anlaşıl. Gizli fuhu'1a mücadele 
~c;tır. Taksim merkezinin evvelki gece 

Beyoğlunda sıkı bir tarama yaptığım 
Yeni paralı yab okullan açılacak ve -45 şüpheli kadınla 1 • muhabbet 

Bu sene eski Mülk iye mektebinin tellfılını yakaladığını yazmıştık. Ertesi 
Yıldızdaki binasında açılan bir n uma- günü muayeneye sevkedilen bu -45 şüp 

·~ ralı paralı yatı mektebinin talebe mev beli kadının 20 sinin hastalıklı olduğu 
cudu üç yüzü bulmuştur. Bu talebeden anlaşılmış, bunlar tedavi edilmek üze-

K.4lraköy tramvay dw·ak yerm'n başka ) Cl'C n kleclilmesi Ül rine orad k' 
üstü kapalı durak yeri de yıktırılmıştır. Re im, e ki durak yerinin bulun
duğu m vkiın dünku halmi göstermek ed 

bir kısmı neharidir. r e hastaneye sevkedilmişlerdir . 

E L E K Sinemasmda 
Sinema mevıiminin ilk muhteşem lılmiDin ırö.lerilmui 'erefine 

BUyUk Y mf sinema mUsameresı 

o KAMELYA 
SEVENLERiN ... SEViLENLERiN ••• AŞKI TANIYANLARL~ FIL . J ... 

Baş rollerde: GRE'I'A GARBO - ROBERT TA YLOR - Lf ONEI.. BARRYMORE 
Dl KAT: Bu gl."ccki müsıımcrc iç r; loca lrnlmomıştır . Butiin koltuklar numaralıdır. Holln:uıu 

bot bir nldt geçirtmek İÇİD bırç ıııır:ıırnler hu.ırlanmq, Foli eaz orlr.estruı temin edilmiştir. 
Yrıl z Bu geceki Rumi müaamcrc için Smolciaır •eya F rak mecburidir. 

LEK gişesi buı,ıiln sabahlan itibaren açıktır. Telefon: 40808 
LA DAld O KAMELYA filıninın ·ki ci kopyuı Yan n akşamdan itibaren 1zMlımE ELHAMRA 

ı i~muıııdıı büyiik rnüıamere olarak betlıyor. 

&AKARYA'd• 

HACI MURAT 
·------~-------------~ 

llRTUCRUL SADi TEK 
Bu gece 

( Büyiihıda) da 

- SEKtzlNcl
Cuma akşamı 

Pangalb Tan sineınr 
sın da 

ERKEKLE .. 40 INDAN soHff~ 
AZARLAR 
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Edırn 
Trak (lIU).jusi) -
bü}'Uk b bolg sinin 
k ır ıhtlyacınt 
ar ıl 

d tn , lllakta olan E~ 
ı b ıı v .. erkek ta

~ur-:tu b g nf u sene 
lllal tııu .. l"tedir. İk 

' kuv gelen \ e kari beye 
faııa ;urda bu sene 
t~r. il alebe alınmış~ 
okuı t sırnde Edirne 
daki ç~lebe Ytırdun
kısını ~Uk~nrdan bil' 
dir. Coruımekte-

* 
.. sarnsu~n~uuda kitab derdi 1 mühim teıebbüslere atılmıştır. Ornek 

gunden~rı{ ususi) - İlk mektebler 20 k6yQ. olarak ıeçllecek merkezi köylerden 
· ~rette tecİ ~Çıldığı halde muntazam bir blrlndt bir okuma oduı tesis edilecek, 
~~ne kit~:a başlanmI§ değildir. Ye- burada her hafta §ehfrden gönderilecek 
ın 81 rnuaıı~ rının henüz gelmemif ol- münevverler tarafından konferanslar ve-
aktadır. 'l' ~ ve talebenin canım sık- rilecektir. Bundan bagka 4 muhtelif köy

~~'-'abda he e .. grafla vaki müracaata gelen de 3 ay devam edecek okuma kursları a
la Unllla.dığı ~~ ~~ kitabların tab'ı ikmal çılacaktır. Bundan baika arıcılık, tavuk
b tın ne Vak·~ dir:ılmektedir. Bu ldtab- çuluk, meyvacılık ve tütüncülük mevzu
~ e~ber btı ı lb~eleceği belli olmamakla ları üzerinde de önemle durulacaktır. 
"Ya nda buı g ı teahhürlerin ilk tahsil Daday yatılı okulu 
&ı>acağı SUi~nan Yavrularımız üzerinde Daday (Hususi) - Yapılmakta olan 
S esır de dikkate şayandır. yatılı okul binası ikmal edilmektedir. Bu 

ın~lllsun (li * okulun arazisi gayet geniştir. Okul ara
lı nün lcöy ~st) - Kültür direktlSr- zlsi mekteb hesabına işletilmekte, hası
ltı ~e bu 0~ llarının faşlalaştınlrna- latı ile '10 talebe beslenmektedir. Okula 
fa: Ve öğreıı:ra ta~ olunacak öğret- gelecek yıl daha fazla talebe alınacağı 
ı· Ve Çalışkan en Vekillerinin ehliyetli, umulmaktadır. 
8W'0lunda ald gençlerimizden seçilme- Diyarbekirde 
da ~e?ne1ttedt" te:tt>tr faydalı semere- Diyarbekir (Husuat) - .. Bu yıl b~r~-
lfaı büYUk bir · Koylerde bu yıl spora daki liselere kaydedilmek uzere ıehrımı-

lte\'ı köycuı:eın~yet verilecektir. ze diğer villyetlerden ve kazalardan P:.k 
~tesi de bu sahada çok talebe gelmiş, fakat bunlardan mu-

SON POSTA: 

Kadirlililer bJr 
banka istiyorlar 

Bir amca kızı ve bir amca 
oğlu öldürüldü 

Karaisalı'da bir genç amcasının ki
zını, Kozanda bir çocuk da amcasının 
oğlunu kaza ile öldürmüştür. 

Amcasının kızını öldüren Karaisa -
lıda Topçu köyünden 16 yaşında Şev
ki oğlu Ahmettir. Ahmet amcasının kı 
zının evine gtim.iş, orada silfilıla oyna
mağa başlamış, evdeki kadınlar her ne 
kadar: 

- Ahmet silAhla oynama bir kaza 
çıkarırsın demişlerse de dinlememiş, 
hatta bir aralık 

- Amca kızı seni vurayım mı diye 
1§.tife bile etmi§. Bu esnada da oyna -
makta olduğu silAh nasılsa ateş alınış 
ve amcasının kızı cansız yere serilmiş
tir. Kadının iki çocuğu öksüz kalmış -
tır. 

Kozanın Duracık dağı çiftliğinde 
,SalAhattin adında 1 O yaşında bir ço -
cuk ta gene kaza ile amcasının oğlunu 
vurmuştur. Her iki vak'anın tahkikine 
de adliye el koym~tur . 

Dlgarıbeklrde çocuk 
Esirgeme kurumu 
Menfaatine müsamere 
Diyaırbekir (Hu;usi) ~ HükOrııet 

doktoru ~abınud 
Elbeyi Çocuk Esir· 
geme Kurumu bag
kanlığını deruhte 
etmiş ve Kurumun • 
varidatını arttır
mak için muhtelif 
çarelere baş vur
muştur. Bu me
yanda bir de ope
ret temsili verclir· 
miştir. Temsil hem Dr. Mahmud Eelbeyi 
muvaffak olm~, hem de Kuruma 
bir hayli menfaat temin edilmiştir. __ 

hiın bir kısmı: 
- Kadro kapandı, kayıd ve kabul mu

amelesi bitti, ya§lJlız büyük ve saire gi
bi sözlerle geri çevrilmi§tir. Talebe veli
leri çocuklarının mekteblere kabulü için 
alakadar makamlara baş vurmaktadır
lar. 

Onun karışmasile fiU 
Çin. ... 

.. . J a,pon meselesi de bir 
halledilebilse~ 

Hasan Bey - Bilmem 
amma dostum bu eski dün
yanın sakinleri hariçten 
gazel okuyanlan dinlerler 
mi dersin? 

Sa7fa & 

Memleket .. meseleleri 
•• 
Universite talebesi haksızdır 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
dir; dönen talebeden bazıları gazeteleri 
dolaşıyorlar, ve onlara bazı malumat ve
rerek, uğradıklan haksızlıkların tamiri 
için gazetelerin yardımlarını istiyorlar. 
Gazeteler haklan yerine getiren ve cemi
yete adalet dağıtan birer mahkeme de -
ğ!.ldir; çok şükür, gazetelerimiz, artık ü
niversitelerin dahili işlerini kendilerine 
bir münakaşa mevzuu yapmamak lazım 
geldiğini takdir edecek bir seviyeye de 
gelmiş bulunuyorlar; bunun için, kendile-
1 inden istenilen yardımı ve müdafaayı, 
eskiden olduğu gibi, uluorta yapmıya te
şebbüs eden gazete olmadı; fakat, bu id
diaları sempati ile karşılıyan sütunlara 
da tesadüf edildi. 

Ayni günlerde Son Posta da bu nevi 
müracaatlarla karşılaştL Fakat, biz bu 
neşriyatta pek acele etmedik. Eski bir 
hoca ve bir üniversite alakadarı sıfatile 
bu mesele benim de merakımı uyandırdı. 
Bu işle biraz me§gul oldum ve üniversi -
teye kadar giderek bazı tetkikler yap -
tım. Aşağıdaki satırlar bu tetkikin ve 
bende uyanan bu alikanın mahsulüdür; 
bunlan okuyan gençler, eğer bu satır -
Jardan memnun olmazlarsa, bunu, benim, 
gençlik ve bilhassa talebe "gençliği için 
çok derin bir dostluk duygusu taııınakta 
olduğuma atfetmelidirler. 

* Üniversitede bu sene dönenlerin nis -
betçe fazla olmasının sebebi bir değildir; 
esaslı sebep, üniversitenin, bu seneki 
imtihanları, şimdiye kadar olduğundan 
daha ciddi tutmasıdır. Bu, üniversitenin 
hem hakkıdır, hem de vazifesidir. Bence, 
bu vazife. bu müessesenin hem memle -
kete hem de bizzat kendi çatısı altında 
füm tahsil eden gençlen karşı ifası ile 
birinci derecede mükellef olduğu bir va
zifedir. Üniversiteden çıkıp ta üniversite 
tahsili yapmıı bir insanda mevcut bulun
ması zarurt olan vasıfları taşımıyanlar, 
hem memleket için bir gaile, hem de ken
di kendileri için bir meseledir. Memleket 
bunlarda aradığı vasıfları bulamazsa ken
di işlerini tanzim için muhtaç olduğu un
surlardan mahrum kalır; bunlar da 25-30 
yaşma kadar uğraşıp ta bileklerine altın 
bir bilezik geçirecek yerde ellerine iki 
paralık kıymetJ olmıyan bir şahadetname 
rumış bulunurlarsa, elbet hayatta al -
danınış, beyhude uğra~ olurlar. 

Bunun için, üniversitenin, imtihanları 
artık ciddi tutması ve eski teklifsizlik ve 
lô.ü bal iliğe bir nihayet vermesi farzol -
muştur. Benim tahminim ve üniversite 
muhitinde aldığım intıbaa göre, üniver -
site artık imtihanları ciddt tutmıya baş
lamış ve bu da, eski an'anelerin devam 
eden ruhu içinde, kolay sınıf geçecekle
rini zanneden talebenin bir kısmını bu 
sene gafil avlamıştır. 

rini söyliyerek bana nizamnameyi ver ~ 
miştir. 

Görülüyor ki, usul ve şekil meselele 
rinde de ben şikayet edenleri ileri sür , 
dükleri sebeplerin başlıcalarını bu sure1' 
le zayıf ve hatta çürük bulduğumu sÖYI 
!emeğe mecburum. Fakat, acaba, bu 
gençlerin şıkayet etmeleri için başka sc-. 
bt!pler, ümversitenin umumi bünyesina 
ait umumt sebepler var mıdır? Belki v3r· 
dır; bunları da ayrıca tetkik edeceğim. 

Yeni Kabine ayın 
25 inde kuruluyor 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Edindiğim malılmata göre bugün içir.; 
bu hususta verilmiş hiç bir karar yoktur. 
Maliye Vekaletinin tetkik bürosu d:ı 
böyle bir mevzua dair tetkiklerde bu 
lunmak emrini alınış değildir. Hatta bu 
haberleri gazetelerde okuyan maliye C"· 

kanından bir zat bana §U hoş cevabı ver· 
m~tir: 

cBöyle bir teşebbüs ve hazırlık olsaydı. 
bundan en evvel haberdar edilecek ta -
biatile siz gazeteciler olacaktınız.> 
Aldığun mütemmim tafsilata nazaran 

Maliye Vekaleti vasıtasız vergileri bir a, 
raya toplıyan bir kanun proj!;!Sİ hazırla· 
mış bulunmaktadır. Vasıtasız vergilerl 

Fransada olduğu gibi Kotifiye eden. bu 
projede buhran ve müvazene vergileri -
nin kaldırılması veya nisbetlerinin tah
fifi gıbi bir esas mevcut değildir. AncaL. 
devlet büt.çesinin artık muhammen va 
ridat fazlası arzettiği bir zamanda mü • 
vazene vergısinin ve buhranın zayıfla 
mış addedilebileceği bir öcvrede bub • 
ran vergisinin ne mana ifade edebileceğ 
zaman zaman münakaşa mevzuu teşkil 

etmiş ise de devlet varidatının 30 mıl • 
yonunu temin eden bu vergilerin kaldı · 
rılması değil, fakat başka bir isim altın· 
da birleştirilmesi lüzumu kat'i addedil • 
mektedir. 

Hatta içinde bulunduğumuz mali yı 
Jın başında bunları müdafaa vergisi na· 
mı altında birleştirmek ve hatta hash o 
lacak nisbet yektlnunda - muvakkat ol 
duğunu ve zamanla kaldırılaceı.ğını ifadt 
için - yüzde on gibi küçük bir tenzil yap 
mak mevzuu bahsolmuş idi Tasavvur sr. 
hasında kalan bu düşüncelerin önümü4 
deki mali yılda nasıl bir tatbik tekli bu .. 
lacağı henüz malılnı değildir. 

Ancak şurası muhakkaktır ki Celfil Da 
yar kabinesinin ele alacağı başlıca çahf" 
ma mevzuları arasında mali ıslahat birin· 
ci planda gelecektir. Yeni kııbine teşek· 
kül ettikten sonra Maliye VekAleti, hif 
şüphesiz, hummalı bir faaliyete mer ~ 
kez olacaktır. 

Yeni kabine 
Ankara 12 (Hususi) - CelAl Bayat 

kabinesinin ayın yirmi beş \•eya 26 ncs 
günü teşekkül ederek ilAn edileceği ha
ber verilmektedir. 

Bu takdirde yeni kabinen.in reisi be • 
yannamesini Büyük Millet Meclisinin bi
rinci ikinci teşrin gününden sonra yapa .. 
cağı ikinci toplantısında okuyacaktır. 

Mısır ordusu için 
yeni tahsisat 

Sebepler arasında ikinci derecede e -
henuniyeti olanlar da vardır. MeseIA, en 
çok döküntü veren ikinci sınıf talebesi a
rasında dönenlerin nisbetini arttıran se
bep, geçen sene, hukuk fakültesinin dört 
seneye çıkarılması üzerine birinci sınıf
taki talebe arasında nizam harici bir ik
mal imtihanı daha yapılmı§ ve bu imtihan 
da bir kısım talebenin, fazla bir gayretle 
yukarıya geçirilmiş bulunduğu görül -
nıüştür. Bu nevi talebenin bu sene yüzde 
seksenden f atlası ikinci sınıf ta dönmüg
ınr. Miktnrları kırktan fazladır. Demek 
oluyor ki hak edilmemi§ bir ilerleme ne 
olursa olsun bir aksama hareketi yapı -
yor. 

Kahire 12 (A.A.) - Kabine, ord11 
ve hudutların müdafaası için, bir mil
yon on dört bin İngiliz liralık mun .. 
zam sarfiyatta bulunulmasına kB.raJ * ,vermiştir. Bu arada yeniden dokuz ta· 

K dil -· haksı-'·'- ıldığ .J- bur teşkil olunması düşünülmekte-• en e. ıne .c.ıUL yap mWln d. 
bahseden talebenin usul ve nizam bari - ır. 
cinde bir takım muamelelere uğradık -
Innndan da bahsettiklerini görerek bu frank yükseliyor , 
ciheti de tetkik ettim. Bunda da kendi - Paris 12 (A.A.) - Frank, bir haftadan· 
lcrini hak!ı gösterecek unsurlara tesadüf beri muttarit bir ahenk u~ sallh bul .. 
etmedim. 1ki tanesini nakledeyim: maktadır. Geçen salı günü 150,85 franl 

Evvela, talebenin iddiasına göre imti- olarak kote edilmiş olan İngiliz Iirar"' 
hanların lfiakal bir profesör ve bir de do- tedrici surette 148,34 cbugünkü öğle vaJtr 
çent tarafından yapılmaları Hizım gelir- ti piyasas1> olmuştur. 
ken birinci sınıfın esasiye imtihanı Bay ~~~~~~~~'=~,,.....--~~::::oac. 
Mehmet Ali isminde bir ıtajcı tarafından 
yapılmıştır. Halbuki üniversite, bu za -
tın o imHbanda yalnız tercüman olarak 
bulunmuş olduğunu söylemektedir. 
İkinci bır nokta da şudur: Talebenin 

iddiasına gore, haziran elemesinde iki 
aersten aldığı numaraların mecmuu ona 
baliğ olanların bir derste beşten aşağı nu
mara almış olsalar dahi eylUI elemesine 
k.:ıbul edilmeleri iktiza ediyordu. Halbu
ki üniversite, nizamnamenin bu noktada 
sarih olduğunu ve bu gibilerin elemeye 
değil, §ifahl imtihana kabul edilecekle -
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• Saybt 

Bir köylü 
sa ar 

araşall da mavi er en 
su ermek ·stemed 

Aydın 12 (Sureti mahsusada gönder
diğimiz muhabirimizden ) - Maraşal 

Fevzi Çakmağın cepheler arasında ne tü
kenmez bir alaka ile mekik dokuduğunu 
anlamak için manevra sahasında onu ve 
kumandanları gezdiren otomobillerin üç 
gün için 705 kilometre katettiğini bilmek 
bile kafidir. 

Dün Maraşalın kendisinden su istedi
ği ihtiyar hir koylü bu talebi yerine ge
tiremeyince Maraşal gülerek dedi ki: 

- Biz mavilerden değil kırrnızılarda
nız! 

Bu söze köylü şu cevabı verdi: 
- Atma eğer sen kırmızılardan olsa 

idin köylü seni buralara gelinceye kadar 
susuz bırakırmıydı? 

Neş'etiyeliler bugün düşmanın toprak
Jarındnn püskürtülmesi şerefine adak -
Jarını yerine getirmişler 5 kurban kes -
mişlcrdir. Devam eden muharebelerin 
bugüne kadar 5 bin metrelik filmi çekil
miştir. 

Söylendiğine göre bugün manevraya 
iştirak eden zevata 3000 madalya verile
cektir. Öbürgün yapılacak olan resmi ge
çit meydanına tribünler şimdiden kurul
muş ve bütün hazırlıklar tamamlanmış
tır. İstasyondan resmi geçit meydanına 
giden otomobil yolunun muhtelif yerleri
ne gideceki.ere rehberlik edecek levha -
lar, işaretler diğilmiştir. - Naci 

Aydın mavilerin eline geçmedi 
Aydın 12 - Aydının mavi kuvvetlerin 

eline geçtiği hakkındaki haber yanlıştır. 

Ruzvelt milletleri 
Müşterek harekete 
Davet ediyor 
Vaşington 13 ( Hususi ) - Amerika 

<'Umhur re!ı:.-i Roosvelt dün Beyaz saray
da bütün AmerikalıJara ve bütün dün -
yaya hitaben büyük bir nutuk söylemiş
tir. 

İlk önce dünyanın saplandığı iktısadi 
güçlüklerden, zirai ve ticari meselelerin 
almış olduğu içinden çıkılmaz kötü va
ziyetten b~hseden cumhurreisi sözünü 
siyasi me$elelere temas ettirerek şöy1e 
et emiştir: 

c - Biz demokrat milletler, dünyayı 

harbe sürükleyen diktatör milletlere kar
El müşterek harekete mecburuz. 

Korkunç bir şekilde tehdit edilmekte 
olan dünya sulhu ancak bu şekilde kur
tarılabilir.> 

Habeş imparatorunun 
ita/ya aleyhine 
Açtığı dava 
Faris 13 (A.A.) - Ticaret mahkemesi 

Haile SelaEiyenin İtalya hükumeti aley
hine açmı~ olduğu davanın rüiyetini 15 
gün sonraya bırakmıştır. Bu dava, Haile 
Selasiyenin sahip olduğu Fransız-Habeş 
demir yollarının sekiz bin hissesine ait 
temettüü hakkındadır. 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
İzmirde Bayan N. N.> e: 
Uzun sürecek bir nişanı her vakit 

için tehiikeli sayarım. Kızınızı dile ge
tirebılırler. Hatıra gelıniyen bir vazi
yet neticesinde nişanın bozulması h_a

linde fena bir akibet doğurur.Hem ni
şanlanmak, hem de bahsettiğim tehli· 
keden korunmak ancak bir suretle 
mümkündür: İki nişanlıyı hiç konuş
turmamak, ayrı ayrı memleketlerde 
yaşatmak kabil mi? Tıpkı eski zaman
larda yupıldığı şekilde .. O zaman belki 
derim. 

* Ankarada Bayan cB. D.> a: 
Düğün en iptidai ve basit anlamına 

irca edildiği takdirde sevinilecek bir 

hadisede eşi dostu, hısım akrabayı bir 

arada bulundurmak anlamına gelir. 

Fakat birçok yerlerde dairesi genişle. 

tilerek gösteriş şeklinde tatbik -edilir, 

Mavilerin Aydına zırhlı otomobil taar
ruzlarını hı.ıkem Aydını sukut etmiş ma
hiyette kabul etmiyerek yalmz bu akı
nın gerilerde bazı zararlar verdiğini tas
dik etmişti:-. 

Kırmızı fırka Aydında toplanıyor 
Aydın 13 (Sureti .mahsusada gönder

diğimiz muharririmizden) - Yarın ta
arruza geçecek olan kırmızı fırkanın Ay
dına indirilmesi bu gece tamamlanmış -
tır. 

Manevralarda bir 
kaza oldu 

Kıymetli bir tayyare 
gediklisi şehit düştü 

İzmir 12 - Manevralar esnasında mü· 
Pssef bir kaza olmuş, bir tayyarecimiz 
şehit düşmüştür. Kırmızı tarafa mensup 
bir hava filosunda vazife alarak keşf u
çuştan yapan gedikli tayyareci Hayri u
çuşu muvnffakiyetle yaparak vazifesini 
bitirdikten sonra karargaha dönmüş, ha
va meydanına ineceği sırada tayyarede 
husule gelen arıza neticesinde sukut et
mıştır. Derhal hastaneye kaldırılmış ise 
de yapılan bütün tedaviye rağmen şehit 
düşmüştür. Tayyarecinin cenazesi İzmir
de büyük merasimle şehitler mezarlığı
na defnedilmiştir. Hayri Yeşilköy tay • 
~rare mektebini bitirdikten sonra Ameri
kada staj görmüş, kıymetli bir tayyareci 
idi. 

Filistin meselesinde 
ita/yanın parmağı 
Var mı? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kudüsten gelen haberlere göre orada va
ziyet değişmemiştir. Büyük müftü, elan 
Camiul Omeride oturuyor ve içeri girip 
kendisini tevkif edemiyen İngiliz zabı • 
tası, camii dört taraftan kordon altına 

alıp onun kaçmasına mani oluyorlar. Bu
na rağmen, büyük müftü mahsur bu • 

lunduğu camiden milli hareketi idareye 
rlevam etmekte ve dağıtılan cemiyet ye· 
rine yeni bir cemiyet kurulmasını temi
ne muvaffak olınakta imiş. 

Pek çok nasyonalist tevkif edilmiş, 

yüzlerce ev aranmıştır. Aranılan şeyle
rin başlıcası nasyonalistlerin İtalyanlar
la olan münasebetlerine dair vesikalar· 
rlır. Edilen ~phe üzerine bir çok yer • 
lerde bu maksatla araştırmalar yapıl -

mış. fakat bir şey elde edilemr:miştir. 
Bununla hı>raber, İtalyan matbuatı, Fa
lestinde İr:gilizler tarafından alınan §İd-

ciet tedbir!eri münasebctile bugünlerde 
Araplar ve müslümanlar lehınde pek ke
sif neşriyat yapmaktadırlar. Bu neşriyat, 

umumiyet'e Araplık aleminde göze çar

pan milli hareketlerle İtalyr.nın yakııı -
dan aHikadar olduğuna kuvvetli bir d~
iil telakki edilmektedir. 

uğurunda servetler harcanır. Bütün 
meseleyı belediye dairesinde nikah tes
cil edilirken soğuk bir büfe kurmaya 
hasretmek te mümkündür, nikahı bele
diyede tescil ettirdikten sonra danslı 
bir müsamere yapmak ta kabildir. Bi
rinci şekle taraftarım: Birleşen çifün 

gözlerinde ömürlerinin sonuna kadar 
kalarak bir levha tersim eder. Lfızım7 
dır ve kafi bulurum. İkinci şekli az ve. 
ya vasat kazançlı bir ailede israf sa
yarım. Ona sarf edeceğiniz para hiç de
ğilse üç odayı döşer. Beni dinler.seniz 
külfete girmeyiniz. 

* Hasköyde Bay N. Ö. ye: 
Bence babanız da, intisab edeceğiniz 

ailenin reisi de yanlış düşünüyorlar. 

Bugünkü tahsiliniz ne memuriyete gir
mf'yc, ne de evlendikten sonra da tah
sile devam etmeye müsaid değildir. 

Yapacağınız şey: Evlenmek fikrini 
mutlak surette bir kenara bırakarak 
tahsılint4l bitirmiye çalışmaktır. 

TEYZE 

SON POSTA 

1 n 
ha adan bombardıman edildi 

(Ba!}tarafı 1 inci sayfada) 
ler yollara çıkmışlar, Büyük halaska -
rmı alkışlamışlardır. 

Aydmm bombardımant 
Ankara, 12 (Manevraları takib e • 

den arkadaşımızdan acele telgraf sa • 
at 22 - 40) - Şu dakikada mavi tayya· 
reler Aydını bombardıman ediyorlar. 
Şehre müteaddit bombalar attılar. 

Çetin muharebeler 
Aydın 12 (Manevraları takip eden ar

kadaşımızdan) - Menderes havzasında 
mavi motörlü kıt'aları ile kırmızı süva -
rileri arasında çetin muharebeler olmuş
tur. Arazinin bütün sarplığına rağmen 
her iki taraf arasında cereyan eden bu 
çetin mücadele hakiki bir harp manza -
rası gösteımektedir. 

Maviler kat'i netice için taarruzlarına 
bugün de devam etmişlerdir. 
Yarın manevranın son günü olmak iti

barile daha hararetli muharebeler beklen 
mektedir. İki taraf tayyareleri bilhassa 
gerilere müessir olmıya başlamışlardır. 

Davetlilere madalya 
Aydın 12 (Manevraları takip eden ar

kadaşımızdan) - Bu gece manevra da -
vetlilerine manevra hatırası madalya • 
ları tevzi edildi. 
Perşembe günü komutanlar manevra

nın kritiğim yapacaklardır. 

Vekiller 
Aydın 12 (Manevralan takip eden ar -

kadaşımızdan) - Başvekalet vekili Ce -
lal B!iyar ve diğer vekiller bugün hare • 

Atatürk manevra sahasın<ıa 

katı Abdurrahmanlar tepesinden takip 
ttmişlerdir. Vekiller bilhassa hava mu
harebelerile çok alfıkadar olmuşlardır. 

Dahiliye Vekili bir aralık köylülerle 
hasbıhal etti. Bir köylünün sıtmadan şi
kayeti üzerine: 

- Nasıl olur, geçen seneye kadar bu
rada sıtma yoktu, dedi ve Aydın valisi
ne kinip. tevzi edilmesini söyledi. 

Adnan 

Teknik netice 
Aydın 12 (Manevraları takib eden 

arkadaşımızdan) - Manevra sahasın· 
da bugünkü teknik netice şudur: Ab • 
durrahınanlar tepesi istikametinde kır:. 
mızı süvari mavi motörize kuvvetleri 
heyecanlı bir savaş yaparlarken zırhlı 
tuğay kırmızı süvarinin gerisini alma
ğa savaştı. Fakat kırmızılar bir yol a -
çarak bundan kurtuldular. 

Kırmızı ve mavi bomba ve keşif 
tayyareleri Abdurrahmanlar istikame -
tinde heyecanlı bir hava harbi yaptı -
lar. 

Sabiha Gökçen 

Kırmızı kuvvetleri bombardımana 
başlıyan mavi tayyareler arasından Sa
biha Gökçenin uçağı temayüz etti. E
nerjik taarruzlarla büyük muvaffaki
yet kazandı. Gökçen bilahare keşif tay 
yaresilc harekatın seyri hakkında ha -
zırladığı raporları kendi karargahına 
getirdi. Atatürk'e tazimatını arzetti, 
izahat verdi. 

Kırmızılar takviye kıtaatı aldı. Bü
yük kırmızı taarruzu yarındır. Nihai 
netice alınacaktır. 

~' 
... ' Atatürk Nazilli den ayrılırlarken 

Cephe sanatorgomu ____ , ______________________________ __ 

"Herkes vurulmadan vurmak, 
ölmeden öldürmek için çalışıyor,. 
Sıhhiye Reisi Korgeneral Mazlum, teşkilii.tı1ı 

mükemmeliyetini Son Posia'ya anlatıyor 
Aydın 12 (Manevraları takip eden ar -

k:ıdaşımızdan) - Dün evvela İnönü ve 
Saracoğlu, sonra mareşal ve kumandan
lar Germencikteki seferi hastaneyi gez
diler . 

retle kullanabilecek muharip yetiştir 
mek güçtür. 

Büyüklerimizin ve Trakya mane 
ralarmda generallerin takdirini kaz 
nan bütün techizatı Türk kafasının 

Yirmi beş katırın sırtına vurup diledi- seri olan bu hastane bu manevralar 
ğiniz yere götürebileceğiniz bu portatif olduğu gibi Dersim harekatında da h 

cephe sanatoryomu beş saat içinde ku - kiki vak'aları kabul ve tedavi eylem· 
rulup faaliyete geçmektedir. Unutulma- ,tir. 
sın ki çocuk oyuncağı gibi kolay kuru - Teskereli el ara baları yeni mod 
labilen bu hastane en az 200 yaralıyı sedyeler karyola gibi kullanılan sed 
müşfik kucağına sığdırabilecek genişlik- süpporları da y~rli fabrikalarımız 

tedir. Toplanıp sandıklara yerleştirildiği yapılmıştır. 
zaman yalnız dokuz ton çeker. Hülasa demokrat Cumhuriyet bük 

Bu ııhhat Abidesi hakkında ordunun metinin asil Türk kanını hhsiscesi 
sıhhiye reisi korgeneral Mazlum diyor ekonomize edecek olan bu yeni ese 
ki! ,Türk ordusunun hayat sigortasıdır.> 

cYenl harpte nakil vasıtalarının tek he- Korgeneralin bu kıymetli sözleri 
defi insan vücududur. Herkeş vurulma- not ettikten sonra yanıma sokulan yü 
dan vurmak ve ölmeden öldürmek için başı Cemal Yüzaydın, ben diyor, ilk de' 
çalışıyor. Bu yüzdendir ki sıhhiye hiz - fa Dersimde kurulan bu tip hastaney 
meti büyük inkılaplar geçirmiştir. ilk yatırılan subayım. Diyebilirim k 

Askeri sıhhiye hizmetleri modern or- aırkasında bu kadar sıcak bir şefkat b 
duların sigortası olmuştur. Hele ordular lunduğunu bilen bir askerin üstüne y 
makineleştikçe muhariplerin hayatı da - rümekten çekineceği hiç bir tehlik 
ha büyük bir kıymet kazanmaktadır. yoktur. 
Çünkü bugün teknik vasıtalarını maha - Naci Sadullah 

Mareşal Çakmak "Son Posta,, ya Söylüyor 
(Baştarafı l inci sayfada) 1 - Sade çok güzel değil, çok ta zengin 

retti. Her durduğumuz yerde, yerine baksanıza dağlarında yağ, ovalarınd 
getirilen bu emir köylülerde çılgınca bir bal! sözlerini söyledi. 

sevinç uyandırmaktadır. Bir istirahat fasılasını !ır.snt bilip m!l 

Yüksek bir tepeden ovaya dikkatle ba- reşalden manevra intıbalarını soruyo 
karken gözlerinin objektifinden, hafıza- rum: 
sının filmine arazinin resmL.,i çeken ma
reşal bir aralık yanında bulılnan orgene
ral Asıma: 

- Burası muharebe idaresi için ideal 

- Çok memnunuz diyor, her mnnc\' 
ramız bir evvelkinden daha iyi Sntıbal:ıli 
bırakıyor. 

ve en sulhçu insanda bile harbetmek he· Mareşal Anadolumuzun bu defa uza 
veslerini uyandıracak kadar güzel b\r bir sahasır.dn başka bir manevra yapıla· 

ı dedı· ca"-ı hakkında dolasan rivayetlerden b-:ı· yer. . 5 • 

Orgeneral Asım mareşalin hükmünü hisle diyor ki: 
tasdik ettikten sonra dağdaki zeytin or· - Çok yakında değil, fakat önümüz • 
manını ve oradaki üzüm bağını göstere - deki sene için böyle bir kararımız var 
r~: -~· 

Manevralara i§tirak eden tanklardan bir kaçı 



1rfauric 
e Chev ı· 

ll 4 ıer Semmn ıerseri 
u haf ta filminde 

tan beri cSaka 
"'ıld seYreh.... rya, sinemasında çok-
J · lıı •uıedi ~ · · 
ıers . ~Urice glllliz sevimli Fransız 

l'l~~, fitrnind C~evalfer'yi, cSevirnli 
<.ı:nin :rn e goreceğiz. 

"'Vak'a l.o evzuu şöyledir: 
Jan et ndrada 190 
le""· ll'lektedir . O senesinde cere-

-.ıırıe . Miınar G 
liee lllensub J aston kibar a-
him sevnıektcdir 0

;nna •dındaki kızı de
)'ı ~ l><ıra kaybed. ara oyunlarında mü
htıı-i Ont de Vem en kızın babası, Joanna
Cast.Yetinde kal oy ile evlendinnek mec-

orı 1 ır. Fazı 
•ııl'a . alebesı A . a meyus bulunan 
lliJt gıder. Se" hstıko ile birlikte Fran-

!ralıı-. Ja ntleri 
llıaıtta ı- §arkı 8 .. 1 

sırasında armo-
tarıışırıolan l3Jan~;t e~ekle para kazan
Cderı ar. liep b" d a ındaki köylü kızla 
1_ er p ır en b · 
""Cstra · arag0 d ır orkestra teşkil 
:a~ tıırı a ını verdik} 

lıJ>uı.: . Mliğini G eri bu or-
[lfl l> hır rnuvaffaki aston deruhte eder. 
tir. G gelirler Jet kazanırlar. Kı-
'l'arn ton Bla k . . uşkülat baş göste-
ı.. e 1 n etı b" b ~ar cndıkı . ır ara g··ı·· ·· ısı er1 sırad o urur. 
llıe,1; gelir J a Kont de Vernoy 

~ · oanna G 
G rı >-,.-:1 aston ile ·· . ·· a -..ll eylem goıuş-

Joanrı sefalet içindC:-ik 
laıı Jo tlrir. Koc en Blanket ona 

• delıkanıı asını kaybetmiş o
Ya evleıuneği teklif 

SON POS'l'.& 
Sayfa 7 

Son Poıta'nın tefrikası : 12 

Yıldız Saragnıda 33 sene 

Bir haremağasının hatıraları 

Şimdiye kadar yaptıklarınızı bi
liyorum. Ben de mukabele olarak sıze 
birçok fenalıklar yapabilirdim. Fakat, 
biraderime ettiğiniz hizmete hürmeten, 
ve cehaletinize merhameten sizi affedi
yorum. Bu dakikadan itibaren birade-ı 
rimle olan alakanızı keseceksiniz. 
Demiş, ve hepsine ayrı ayrı sorarak 

istedikleri memuriyetleri vermiş; hep
sini de Anadoluya göndermişti. 

DELİ MEIDIED V AK'ASI 

1 

hesi olduğunu hissetmişlerdi. 
Aynı günde de Rusya sefarethanesin

den hariciye nezaretine şiddetli bir 
takrir verilerek cÇar hazretlerinin te
baasından, muteber bir tüccarı kat!e-
den adamın» en kısa bir zamanda en 

1 • 

şedid ceza. ile cezalandırılması, istenil
mişti.. 

Mesele, birdenbire ehemmiyet kcs
betmişti. Ve derhal saraya akseylemiş
ti. 

Resimli fıkra müsabakamız 
1 

Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecckı '. 
tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke
kalcsi, hikAyesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 
da eğlence lbım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir re-

Mu b k Si sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
sa a anm esa verdiği heyecanın zevkini tatmış olacak-

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık

MükAfatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükafatı vcrcce-
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 • 

ı rnış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fı1ı:- 1 • 25 > 

ı-anın resmi olacaktır. 1 > 10 • 
Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 > 5 er lira 

soracağız: 63 > 2 §er buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranındır? MükAfat kazanan okuyucuları noter 
Siz de bize mesell C•O numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 11 gün 

l numaralı fıkranın,' numaralı resim 17 evvel ba~ladık. On ikinci resim ve 
numaralı fıkranın, 1' nwnaralı resim S8 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim : 12 

Fıkra: 12 
" Sen çok içiyorsun ! ,, 

Bekri Muıtalaya: 
- Sen çok içiyor.un, günün birinde bu yüzden •özlerin görmez 

olacak! 
Demiıler, Bekri giilmüı: 
- Yanılıyor•unu:z demiı, bilaki• içki benim gözlerimi açıyor. 

içince biri ilıi görüyorum. _______________________________________ _J 



8 Sayfa SON POSTA. -
iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

5 Kuruşluk FEVA 
Ue 7etd hlr hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten Ye yünlO meuuc:ab, pm.1prlar, fanileler, bllhuu iinlformalan, halı, çW nı 

lmm&1lan, bofunbağı •e nazik ipekli eua, cam ve madeni Cf)'&yı ve kirli ve pis eski men111cab 

içinde , Bir 
· Almanyanm yeni ieadettiği bu 

Dakika Temizler 
pyanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. dftnyanm her tarafında müthiı bir rağbet kazanllüfbr. 

HASAN DEPOSU 30 Kuruttur. Topta1tcllara te•zlllL 

Tek, fakat kat'i çare IRADVOI 
BugUnkU program 

13 Birlncit~in 193'7 Çarp.ıaba 1 
İSTANBUL 

Ölle neşriyatı: 
12.so: Plakla Tiirlı:: muslk1.sl, 12.50: Han· 

tUs. 13.05: Muhtelif plAlı:: netrlyatı. 

Rüşvet almaktan suçlu 
müdürün muhakemesi 

n 

Tecrübe eıdenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellid bü· 
tün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir bir ksıe 

(ALıv1AKTlR) 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAkla. dans muslklsl. 19: Tanburl 
cemilin nadide plil.klan. 19.30: Radyofonik 
komedl. 20: Ahmed Raslmln musikl eserle
ri: (Ahmed Kemal Sa~ever tarafından). 
20.SO : Bay Ömer Rıza tarafından arab
ca söylev. 20,45: Bayan Muzaffer ve arka
daşları tarafından Türk muaııcısı ve halk 
§arkıları, (saat liyan). 21.15: Şan orkestra 
rerakatile: Jülya tarafından. 21.45: Orkes
tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.so: 
Pllkla sololar, opera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
14 Blrinclteşrtıı 193'7 Peqembe 

İSTANBUL 
Öğle D91riyat1: 
12.30: Pllkla Türk muslk1s1. 12.50: Hava· 

dJs. 13.05: Muhtelif plllı: neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 
18.30: Plakla dans muslklsl. 19: Neblloğlu 

İsmail Hakkı ve arkndnşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılnn. 19.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20: 
Suad ve arkadıı§lan tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tara
fından arabca söylev. 20.45: Suzan ve arka
daşları tara.rından Türk muslk1s1 ve halk 
şarkıları, Ceaat Ayan). 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pl1kla soıo
lıır, opera ve operet parçalıırı. 

Gümrük tarifesi tadil edilecek 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 

gümrük tarifesinde esas prensiplere ve 
resim miktarlarına doku,.'1.mamak şar -
t ile bazı tadilat yapılmasını münasip 
görmüş ve bu hususta tetkiklere baş -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiil lanmıştır. Vekalet, bu işler hakkında 
şehrimizdeki alakadarlardan da malU· 

- . 
..-/.._ ' . . . . 

.._----------------------------------·-----·--------------~mat istemiştir. 
Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve travers bulonlan 15/11/1937 pa

zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe gU-mek istiyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettigi vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifieriııi ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatılmaktadır. 

(6920) 

""""""' 501. 224 metre mikabı 20048,96 lira muhammen bedeli meşe veya 12530.60 lira 
muhammen bedelli kayın tomruk 22/10/937 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,72 kayın tomruk 
teklü ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerlni ayni glln aat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6768) 

" Son Posta " nın edebi tefrikası : 60 

Yuan: SELAMI iZZET 
Bugün aldandığımı anlıyorum. Kera- na ... 
meti nikahtan değil, kendi ruhumdan - Böyle şey aklına gelmesin. Senin 
bekliyordum. Kendimi sana sevdirece- ondan çok muhat;be11e ihtiyacın var; 
ğimi sanıyordum. Yanılmışım... sana da bu muhabbeti borçluyum. 

Mazlum birdenbire ellerimi ellerinin - Acınacak bir insanım ben Sevim. 
içine aldı, beni kendine doğru çekti: - Ya ben, değil miyim?. Beni tak-

- Ya ş imdi de yanılıyorsan ... Nasıl dir edersin, bana emniyetin, itimadın 
bir saadet bekliyordun? var sanıyordum. Sen kalkıp beni it-

- En basit bir saadet. Ben en kısa ham ediyorsun. Her halde artık kani 
yollardan saadete doğru yürüdüm... olmuşsundur. Bir daha şüphe bile et-

- Muphem konuşuyorsun. Ne olur, mezsin sanırun. 
biraz daha açık söylesene... - Bunun böyle olacağı muhakkak 

- Bu akşam artık konuşmıyalım Sevim. Bu hususta için rahat etsin. 
Mazlum ... Çok yorgunum... Acı ba- - Teşekkür ederim. Artık bana izin 
na... ver de odama gidC'yim. .. Biraz yalnız 

Uzun uzun gözlerini kırpmadan yü- kalmağa, düşünüp kendime gelmeğe 

züme brıktı, sonra başını salladı: ihtiyacım var ... Övle beklenm<'dık, öy-
- Affet Sevim. Gülünç olduğumu le üm"d etmedığirn bir şey oldu k i. .. 

anladım. Fakat ne yapayım, kendimi Odama girdim, bu satırları yazdım. 
tutamadım, Bernayı senden kıskan- Mazlumla bu ilk münakaşam beni 
dım ... Manasızlık bu, biliyorum .. ama hayli sarstı ama, içimde de sevinç var. 
ne yapayım, ona beslediğin muhabbe- İnsan ancak sevdiğini kıskanır ... Her 
tin bir kısmını benden alıyormuşsun, halde doğru bir söz olsa gerek ... Eğer 
b~nden eksiltiyormuşsun gibi geldi ba- doğru ise kocam beni seviyor demek. 

Tadilatta, bilhassa tarife maddele -
tindeki birbirlerine benzerlik dolayı -
sile himaye gören sanayi ham madde -
lerile, himaye görmiyenler arasındaki 
kanşıklık ve bu suretle himaye gören 
maddelerin hariçte satılmasından mü -
tevellid hazinenin gördüğü zararı kal
dıracak esaslara temas edileceği ve i -
şin bu mahiyette olduğu anlaşılmakta
dır. 

Yeni çocuk bahçeleri açılacak 
BeşiktlUJ, Fatih, Üsküdar gibi nüfu

su çok halkı fakir ve o nisbette çocuğu 
bol olan kazalarda çocuk bahçelerinin 
sayısını ziyadeleştirmek icap etmek -
tedir. Belediye fen işleri müdürlüğü bu 
kazalarda açılacak çocuk bahçelerinin 
yerlerini tesbit ettirmeğe başlamıştır. 

Bugüne kadar ancak arkadaşlık mu
habbetinden bahsettik. Fakat o bugü
ne kadar beni kışkanmadı. Acaba hangi 
mucize onu bu hale koydu? Sırası gel
diği zaman ona olan aşkımı nasıl anla
tacağun, nasıl itiraf edip ifade edece
ğim?. 

* Herkes sayfiyeye gitti. Gönül ile Ba-
ki, arkalarından bir sürü ahbab ve ta
nıdık sürükleyip Adaya taşındılar. 

Annem, odasında rahat rahat başuıı 
dinliyeceği için seviniyor. 

Mazlum fabrikada işe başladı. Vazi
yetinden memnun görünüyor. Teyzem 
gene sık sık bize geliyor, beni sevip ok
şuyor. Hiçbir kaynana gelinini bu ka 
dar sevmemiştir ve hiçbir gelin benim 
teyzeme gösterdiğim hürmeti göster
memiştir. 

Teyzem: 
- Oğlumu mes'ud ettin, neş'esi hep 

senin yüzünden, diyor. 
Teyzem de iyi anadır. Hayatta bir 

kızı olsun istermiş; ben o istediği kızın 
yerini tuttum. Bu isteğı de oldu. Yalan 
da değil, onu da annemi sevdiğim ka
dar seviyorum. 

Berna iki kere daha geldi. İlk geldiği 
gün çok düşünceliydi. Farkına vardığı
mı elli etmeden ona Mazlumun iş yü
zünden ne kadar sinirli olduğunu an
lattım. Boşta kalmak onu çok asabtleş
timıfştL Birkaç gün kendinde olmadı-

Avukat tahliye talebinde bulundu, fakat mahkeme 
hey'eti kabul etmedi, Ağndan telgrafla bir şahidin 

istinabe suretile ifadesi getjrilecek 
. Ahmet Nusrat isminde birinden 25 lira ı rerek, durupnayı başka güne bırakınıt ~ 
rüşvet almaktan suçlu Yeniköy nahiye tır. 

mildüril AlAeddin aleyhine açılan davaya Mevk f Abd il h b" kf b 
asliye ı inci ceza mahkemesinde dün de U U 8 IR ır me U U 
devam edilmifUr. Tevkifhane firarilerinden Galata l>Ol-

tahanesi veznedarının katili Abdullahın 
eroin kaçakçılığından muhakeme cdildi-

1 

ği esnada tevkifhanede eroin kaçakçılı-1 
ğından . 150 lira kazandığını ve bu para 
ile kaçtığını söylediği yazılmıştı. Ab i 
dullah tevkifhaneden bize gönderdiği bir 
mektupta mahkemede böyle bir ifadede 

Dün yapılan duru§mlda yeniden din
lenilmesine mahkemece karar verllen 
2 ncl ıube komilerlerinden şahit Ali -
şan, kendisine sorulan mailere ceva -
ben: 

- CilrmU meşhut yaptığımız gün na
hiye rnüdürU AlAeddinin sağ elinde bas
ton bulunuyordu ve elleri ceplerinde de
ğildi, demiştir. Bundan sonra Alişanın 

ilk tahkikat esnesında, istintak hakim ·
liğinde verdiği ifade okunmuştur. Bu -
rada, şahit nahiye müdürünün ellerinin 
cebinde bulunduğundan bahsediyordu. 

Bunun üzeıine ıahide, iki ifadesinden 
hangisinin doğru olduğu sorulmuştur. 

Şahit Alişan: 

- Aradan uzun bir zaman geçti. Şimdi 
iyice habrlıyamıyacağım. Şu halde ilk 
tahkikatta verdiğim ifade kabul edilsin, 
demiştir. 

Burada suçlu vekili Nail Taner söz al
ınış ve §U mütal.eayı ileri sürmüştür: 

- Şahidin istintak hlldmliğinde ve 
mahkemede verdiği cevaplar birbirini 
tutmamaktadır. Binaenaleyh, her iki ce
vabın da kıymeti kanuniyesi kalmailllf -
tır. 

Ağnda bulunan ıahit Fahrinin istinabe 
suretile ifadesi alınması için yazılan mü
zekkereye cevap gelmemifti. Suçlu ve -
kili müvekkilinin 1609 numaralı kanun 

mucibince mevkuf bulunduğunu ve bi
naenaleyh mahkemenin henüz neticeye 
varamamıı olmasına göre tahliyesini 
veya kefaleUe serbest bırakılmuını iste
miştir. 

Mahkeın9 heyeti bu talebi kabul et -
rnemekle beraber, Ağnya yazılan mü -
zekkerenin telgrafla tekidine karar ve -

ğını izah ettim. Hakkı da yok değildi, 
çünkü teşebbüs ettiği birkaç iş netice 
vermemişti. Bu fabrika da .son ilın.ijliy
di. 

Berna mırıldandı: 
- Anlıyorum.. 

Biraz yüzü güldü. En~i zail oldu. 
Buna ben de sevindim. 

Evvelki gün büyük annesinden mek
tub aldık. Berna gene yatağa düşmüş. 

- Zavallı Berna! Kim bilir şu anda 
neler düşünüyor. Eğer Mazlum razı o
lursa cumartesi günü öğl~en sonra gi
dip onu ziyaret edeceğiz. 

Kocamla aramda bir daha Berna sö
zü geçmedi ve o günkü münakaşa mev
zuu bahsedilmedi. Mazlum bana karşı 
daha yakın, daha munis davranıyor. O 
mlinakaşanın izlerini silmeğe çalışıyor. 

Bazan yüzüme tatlı tatlı baktığını 

görüp takılıyorum: 
- Ne var, neye bakıyorsun? 
- Seni güzel bulmak yasak mı? 
Bir sabah kahvaltı ederken söz Me

diha ile ablama intikal etti. 
- İçtikleri su ayrı gitmiyor. 
- Evet öyle. Ablam da bir müddet-

tenberi bana: cSoğuk kız!> demiyor. 
Mazlum omuz silkti: 

bulunmadığını bildirmektedir. 
\ 

Soğuksu çiftliği köylülere sabldı 
Küçükçekmecede Soğuksu çiftliği 

Çekmece köylülerine satılmıştır. Köy -
lüler Ziraat Bankasından kredi temin 
etmek üzere dün vilayete giderek Zi • 
raat Müdürlüğü nezdinde teşebbüsler· 
de bulunmuşlardır. 

Fran.91% frangında istikrar 
Bu hafta Fransız frangında blr 1.stlkr!UI 

görülmektedir. Evvelki gun frank Londr:ı 
borsnsında bir sterlin mukablli 149,48 de kn
panmıştı. Dün 148,96 da açılın~ 148.31J den 
muamele görmüştür. Sterlin o.lış 624, satıı 
627 kuruştur. 

Birinci Ünltürk 13,8, Ergani 96,25, Asl~ 
çimento 11,40 kuruştur. 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 12 -10-1937 

ÇBKLBB 
Açılı, KapanıJ 

Londra ~27.00 627.0J 

Mn-Yorll 0,7906 0,79 

Parı. 23.6550 23.65 
Mll&no ıs.019:> lS,27J 

BttlUlıl 4,69 4.6885 

Atına 87.16ta 87.1610 
• s,oso S,4S C.ntTN 

SOfJa 6'.7958 6'.7958 

~ 1.4S 1.4'J 

Pnt , • 22.5775 22,5715 

Vl1aDa 4.1914 4.1914 

Mad.rtd tı.9617 11.9617 

Berlln 1.9675 l.9685 
VartOft 4.18 '918 
Budal)lltl 1 S.9875 S.9875 
BQJı:nt t07.SS65 J07.SS6.S 

Belarad 34.41 S4.41 
Yotohama 2ı74 2.74 
MoakoTa 20.305 20.305 
Btokbolm 3.09,,3 S.0935 

8SBAM 
Açılıı Kap ... , 

Anadolu ... " eo 00. oo. pefln 

A. em. " eo ftdtl.I 
00.00 00.0G 

Bomontl - lf•ld&r 00,00 00.0I 

Allan otmenıo ll,4S ll,41) 

Merltea banlı::ua 
f)\). dO OiJ.00 

İf Bankul 
}IJ,;JJ 00,00 

Teıeton 6.8.j -
ltwıa& .,. Dettr- 11.6S -
Şart Detırmenl ı.15 -
Terltoa 7.1'.l O.OJI 

tSTlKBAZLAB 

Ttlrlt bOrC11 1 P'flll 
• • ı ftdell 
• • n wadell 

Açtlıı 

00.00 
13.75 
oo.oı 

TAHVİLAT 
Açılıı 

Anadolu ı pe. oo.oo 
• ı ndell 00.M 

• n pe . oo.oıı 

» il .,.. oo.oJ 
Anadolu mil. peıtn OU.OJ 

PARALAR 

~puıı 

00.00 
lJ.10 
00,()ı) 

i(ap&ıMf 
00.00 
oo.oo 
00.-0:> 
oo.oo 
Ot.Ol> -

- Aldırma Gönüle. O seni hiçbir za
man beğenmedi, çtinkü ona benzemi- 11----------:;------·-Alış Sabş 
yorsun. Onu}l için bir tek güzel vardır: ı Tt1rk altını 10611 1062. 
Kendiai. ı Banklm O& .. 262, 265. -
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Bu h be odad b. bomba gibi pat- rını söylemek kafi -değil mi? . 
a r a ır kifi değil! Bazı ciheUen 

ladı. Hepimiz şaşırdık. Yalnız Rıdvan - ~, A i or 

- Kevserin razı olmadığı şeye Na
zan razı olmuştu. Niçın öldüreyim? 
Nazanın bu ı.şde alakası yoktur. Koca
smı ve kardeşini öldüren bir adama şe
rik olacak bir kadın tasavvur edilebi-

Sadullah itidalini bozmamış, hafifce anlamaklı.gımız lizım gel Y · im! 
gülümsemekle iktifa tmic:ti. Bwıun - O halde sorun~~ cevab verey 

e -ı p kala' Evvela ışe sondan başlı-
nıanasını pek anlamadım ama dostum - e · h eden öldürdü- li . ., 

rmı. 
bu hadise kU'fWJlda dahi kanaatini de-Jyahm. Kevser anmn n 
... f · du nüz" - Sayesinde adam olduğu bir aileye 

bu fenalıkları yapabilecek bir adam 
mevcud olduktan sonra öyle bir kadın 
niçın olmasın? 

gış ırmışe benzemzyor . · Gerda ... 1.1 .. taksim işinde uyup-
Ayağa kalktık ve t 3 numaralı oda- - ~ 

dan çıktık. Dıprıda ortalık aydınlanı- madık. . danl • ., 
Yordu - Hangi ger ıgı · 

. • - Valide sultanm gerdanlığını ... 
- 4 - _ Devam ediniz! Sonra ne oldu? 

KABUL IDILldYBN iTillAF _ Beni ele vermekle tehdid etti. Ben 
- Nazan hanımla aranızda her ban· 

gi kalbi bir rabıta yo'k mudur? Bu su
al' size Erenköyündeki köşkte de sor
muştum. Cevab veriniz! 

Köprüye çıktığmuz zaman saat sa~a- de öldürmiye mecbur oldum. 
hın altı buçuğu idi. Saat dörtte adlıye - Peki, Nazan banıını neye öldürme
binasuıda toplanım~ üzere birbirimiz- diniz? Onun sizi ele -.ereceğınden kork- - Yoktur. 

- !Usıl olur? deıı ayrıldık. muyor muydwıuz? 
Kanuna gWe suçlu olduğunu itiraf - Hayır. 

- Nıçin olmasın ... Böjle bir rabıta 
bulunması prt mı? 

eden ınühendis İhsanın bu suçu işleyip _Demek aranızda iştirak var. 
işlemediğinin 24 saat içinde tesbiti ıa- - Kat'iyen.. ) 

zımgelmekte idi. Kanun adaletin hü- • .::.,;:Ş,:u,,:hal~d~e=?------~~~~:-=-::-----'A-,.kan--t.Hlt"-
kü.rn ve kanaati inzimam etmedikce bu 
itirafa hiçbir kıymet verm·yordu. • f.tanbul Tramvay Şirketinden: 

Serkomiser Osman ile ıniiddeiumumı o y k k 
muavini evlerine gittiler. Biz de bir oto niversite ve Ü se Mekteb 
ınobue binerek Maçkaya döndük. . talebelen·ne 

Henüz yeni uyanmış olan kapıcı b ze 
kapıyı açarken: 

- Dün gece hareketiniz.den sonra 
Yarımşar saat ara ile iki kadın Rıdvan 
Sadullah beyi aradılar! dedi. 
Rıdvan Sadullah sordu : 
- Kimlermiş bunlar? 
- İsimlerini söylemek istemeer:1er. 

Biri fakirce bir şeydi. Veremli gibi bir 
SUratı vardı. 

- Ya öteki? 
- Ötekinin yüzünü göremedim efen-

diın. Siyah bir elbise giymiş, siyah bir 
tülle çehresini sımsıkı &rtmü~tü. 

- Pekaıi, gene gelecekler, ya... . 
- Evet, tekrar •leceklerini möyledı-

ler. 
Yukarı çıktlk. Rıdvan Sa.dull.ah bir 

banyo yaptıktan ve muhtasar hır kah
'1altıdan IGll!l'a üçte uyandınJmas nt 
tenbih ederek yattı. Bana gelince ben 
de banyo yapıp kahvaltı ettikten sonra 
odama çekildim ama bir dakika gözü
mü kırpmak kısmet olmadı. içine karış
tığını ve şabid olduğum hadiseler asabı
mı fena halde bozmuştu. 

Saat üçte Rıdvan SaduTiahın ihtiyar 
dadısı odamın kapısını -.urduğu zaman 
ikinci sigara paketinin son sigarasını 
içmekle meşguldüm. Derhal giyindim 
\1e otuıma odasında Rıdvan $adWlaha 
iltihak ettim. Gen~ blıvaltrya 'ben2er 

TenzilAtlı tarifeden istifade etmek hak~ ba şed n ve evvelce "Yerilmif olan 
1936/1937 mekteb &eıiesine mahsus yeşıl kart ar 1937 /1938 senesi içın değiştiri· 
!eceğinden. Ünıversite ve Yüksek Mekteb talebelen 15 Ilkteşnn 1937 tarıhinden 
evvel yeıi kartlanm almak üzere Tramvay Şırket nin Gala tada, Tünel arkasın
da, Söğüt sokağında Hareket Kalemine vesıkalan ıle birlıkte gelmeleri ilin 
olunur. Direktörlük 

[ lıtanbul Belediyesi lıanlan 1 
Keşif bedeli 700 lira olan Düşkünler e vı çam r a esı buhar .ka !arının 

muhtacı tamir yerlerinin yapılması açık tm y k ulm ur. Ke f evrakı 
ve prtnamni Levazım Müdüdügünde gö ti ebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda 

yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk t at makbuz veya mektubile bera
ber Zl/10/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi En mende b .omalı Jar. 

(8783) 

~ 

Saraçhane yangın yerinde Dülg rzade B' yük karaman ııo'kağın-
da 66 mcı adada 1 metre 37 santim yiızl 8 metre 22 sa tı tre murabbaı arsa 
satJJ:mak lzere açık arttmnaya konulmuştur. Şartnamesi Levaz m Miıd rlu unde 

giiriilelııilir. lstekWer & lira 11 kuruşluk ıJJc temfna mak uz veya mektubile be
raber 18/10/m Pazartesi giiDü .aat 14 de Datmr Encumende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6715) 

ıllWW 

Keşif T>ed'eli 5481 lira .fi kurUf olan Üs kudar itfa ye grupuna yaptuılacak bina 
açık ekliltmt~ :konulmuştur. K~f evrakı ve şart · Lev zım Müdürlüğün
de gıöriUebllir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen 

~ :Miidürliiffinden alacakları fen ehl yet vesıkasile 411 lira 86 kuruşluk ilk 
teminat ınalrlmz 9eya mektubile beraber 14/10/937 Perıembe günü saat 14 de 
Daimi Jrnciimeınde bulunmalıdırlar. (5.) (6626} 

Pos a ,, nın Hikayeleri 

ÇEVİRİNİZ 
Yazın : lamel Huldal 

cDüııyaı pzetesine ainmıa haberleri 1 Tuvalet parası bulduğu gibi, tuvaleti· 
yazan Necmeddin Yazgan Beyoğlunda ne ayıracak zaman da bulacaktı. Saçla
üç odalı bir evin tek odasında pansiyo- rını berberde kestirip kıvırtacaktı. Y\i;o 
nereli. züne biraz boya sürecekti.. ~ 
Od&a!Dı eviıı kızı !larib temialer, kl- tüylü şapkalar alacaktı. Andon llDe ona: 

ğld sepetini Marika döker, tahluuıda bi- - Harikliya, senden güzel b.duı yok· 
riken sigara izmaritlerini pencereden so- tur! 
kala Marika üflerdi. Marika çirkin bir Diyecekti.. (Harikliya bunları Jmı :Na. 
im değildi. Fakat güzel görünmüyordu. rikaya anlattı. Marika o akşam Necmed ... 
Güal göriinmeme&inin sebebi vardı: Ma- din Yazganın kağıd sepetini dökerken, 
rlkaııın bütün işi, Neemeddin Yazganm Necmeddin Yazgan da yanı bapnda idi. 
odasına batmaktan ibaret dejildi. Her Marikanın parıl parıl parlıyan uııcJanna 
sabah yedide evden çıkar, bir boya fab- lal renkli dudaklarına bakıyordu.. Mari 
rikasma gider, sabahtan akpma kadar, ka tam zamanını bulmuştu. Annesinil 
kadmlann yüzlerini boyadıklan boyalar- arzusunu söyledi. 
dan maada her cins boyaları kal'lftırırdı. Nec.meddin Yazgan o an için KarikaYl 
Bu ife mukabil günde eline ıeçen para okşamak bahasına: · 
da topu topu kırk kuruştu. - Hay hay! 

Necmeddin Yazgan iyi kalbll bir deli- Dedi. Fakat ertesi akşam: 
kanlı idi . .Akşamlan genç kızın odasına - Darılma ama Marika, dedi, bir baş-
gelip: ka yer daha yok. Anneni sinemaya koya-

- Emriniz Bay Yazaıagan? mıyacağım. 
Diye boynunu büktüğünü gördükçe o- Bayan Harikliya bu işe çok üzüldü. Ar-

na acırdı, kendi kendine: zusundan bir türlü vazgeçemiyordu. Er-
- Güzel kız, derdi, imkanını bulup tesi gün türkçe cHayab gazetesini aldı. 

kendine baksa; güzelliii meydana çıka- Madem ki bu işi gazeteciler yapıyordu. 
cak ama ne yapsın!.. O da kızı gibi onlardan iltimas istiye· 

N ecmeddin Yazgan, bir gün, İstanbul cekti. 
Yıldızı sinemasının kltibile konuşuyor- Gazetenin başmakalesini heceledi: cBu
du. Katib bir aralık ilin dağıtan kızlar- günkü İspanya. sayfayı çevirdi Bir baş
dan birinin çekildiğini yerine bir başka- ka yazı gördü. cBelediye ve halk• yanı 
sını aradığını, söyledi. Necmeddin Yaz- başında bir yazı daha vardı. cBizde si· 
gan hemen !.farikayı hatırladı: nemacılık •. 

- Yahu ne olursun, benim pansiyon. - İşte, dedi, bu iyi! 
cunun kızı -.ar. Gii7.el kız, bu ifi de ya- Yazının altına baktı, yazı orada bitmi-
par; onu göndereyim.. yordu. Yazının altında: cÇeviriıılza yazı-

Olur. 1ı idi. Harikliya bunu muharririn imzası 
Necmeddin Yazgan hemen o gün Ma- zannetti.. Ezberledi: 

mayı sinemanın katibine gönderdi. Ma- - Çeviriniz, çeviriniz. •• 
rika, işe alındı. Bir iki gün içinde tam Dosdoğru cHayab gazetesi idarehane-
bır sınema illncısı oldu. Elinin boyası te- sine gitti Gazetenin mizah muharriri o 
mızleııdi, uyzü, dudatlan, kirpikleri bo- sırada masasına oturmuş, tuhaflık dü
yandı. §Ünmekle meşgulciü. Harikliya kapıdan 

Maha lede herkes Karibyı kıskandı. girdi: 
Onu k ananlar arasında annesi de - Bay Sevirinizle konuşmak iateyeze-
"~ y~ 

Ma anın annesi Bayan Harikliya he- - Bay Çeviriniz mi? 
nuz otu sekiz yaşında idi Yirmi sene - Evet ti kendisi. Ben guetmbı es-
evvel e lenmiıti. O zaman çok gtlzeldi. ki bir okuyucusu?. 
Hatta kocaa Andon kaç defa: Mizah muharriri güldü: 

- Harıkliya senden pzel kadın yok- -Eski olduğunuza inanıyoram. Oku-
tur. yucu olduğunuza da sözünüze manm•t. 
Dem.işti Öyle ama Aadon taıdİ- adam· olmak için inanıyorum. Yalım Bay Çe

dL Az. para lra:unmh. Barikliya da çabt- virinizi tanımıyorum. 
mak mecburiyetinde taldı. tık zamuılar· - Nasıl tanimazmn•z var bnwı ga
da hızmetçiliğe gitti. Hizmetçi iken ol- zetede ... 
dukça temiz pik ge~ l'abt bir sene Mizah muharriri ip anla!D'fb: 

bir yemekten soma yola çıktık. 
Adliye binasında serl'<omiser Osınan

la müddemm"Qmi .muavinini bizi bek
lerken bulduk. Oturdukları odanın ka
ranlık bir köşesini seçerek biz de yer

sonra Marib doğunca it deJifU- Artık - Ha anladım madaın, beni iatiyorsu-
•••••••••••••••••••••••••••• E'Skisi gıbi geceli gündüzlü evden ayrı- nuz. Bay Çeviriniz benim. Ne olacak? 

NEOKALM• lamıyordu. Kendini ıeceleri evden ayır- Harikliya sevindi 

leştik. 
Müddeiumumi muavrrıi zr'le be :rak 

gelen ınüllaşire eınftlf: 
- Suçluyu gıet·ri:mz. d 
Odanm yapılısı ö: le i.di k' mev u 

tek pencereden gıren zıya .kapın D b~
lunctuğu cepheyi tamamen ayctınıat gı 
halde diğer taraflar gölgede kalıyor u. 
Bu itibarla kapıdan gıren bir adam n 
içeride kimler bulunduğunu anlaması 
!Iıümkün değildi. . . E 

Mühendis İhsanı içeri getır~iler: -
§iği geçince odamn ortasına. dogru ile.: 
ledi. K~· ·•· :ı.: ........ Oda olarak go-ll:'UU)lkl ~ .• ,_,,,__ 

rüyorduk. Hüsnü beyin kaUini m~ı.c..-
kıb E'nnliyüıwtetu ~~ah
nırken ne kadar asabi ;. şündı o ~~-
dar likayd ve G kadar sakin g~~
Yordu. ffılMtintiz~ )MrJrrmy«, pzle!"ı
ni pencereye dikıniş, öyleee dalgın du
ruyordu. 

Biraz d'iklafli bakınca delikanlının 
bir hayli zayıfladığını farkettim. 

Bir müddet önündeki kağıdları ka
rıştıran müddeiumumi muavini niha
yet başını kaffiırarak: 

- fimıan bey, bUJ11?1D1,. su sorunuz? 
dedi, yanında oturan zabıt katib~ne de 
faaHyete ~esr füıarrıumı brr ışaret
le anlattı 

Cinayet masası serkoıniseri .~yd 
görfuımeğe çalışan bir tavırla ~ır ~ga
ra yaktı. Dumanını tavana dogru ufie
dikten sonra: 

_ İhsan bey, Hüsnu beyle Ke~~ 
hanımı öldürdüğünüzü itiraf et~şsı
niz, dedi, bize bu hususta ])iraz izahat 
~erir misiniz?. ~-=....ı:--. 

- Ne- iza'Jı&h ft'!'~? UfUUIUU..U- JŞ"-
ı.ı &isini - kn iJııJiınlü• Bs ....... 

1 mıvacak bir iı lizı.mdı. Çamaprcılıp - Sok iyilik edezebiniz bana diye-
b şladı Ç'amaprcılıktan da ne lr&'Zanılır zeksiniz cİstanbul yıldızlı sinemasında 

G R ı P - N c z L E • N E V R A L J f B A Ş ki eline ayda ancak sekiz lira kadar bir al•nklar beni ilanzi. 
ı:. ve para g çıyordu.. Andonun kazancı, ken- - Ha öyle mi, siz söyleyin Bay Çevi-

D ı Ş A ;t. R f L A R J • A R T R f T İ Z M d kaz cı, Marikanm kazancı birlqi- riniz rica etti, deyin_ Sizi alırlar. 
U Ev rasınm yansmı da pansiyon Harikliya sevinçle çıktı, mizah muhar-

-:=:~~~---~~~-:ı:----=.==::---'5 tan bul 0n1v ... sitesi Arttarma, Eksiltmeve 
Paurlık Komisyonu llinlara. 

1 
_ 4«360 lira Si kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba hastanesi barıci bu-

taliıklar anfw iJışaatı kapalı zarfla eksiltmeye kanulın111tur. 
2 - h • lrid ~ f'IDlardu: 
a _ Eksiltme prtııamesi 
ı. _ Matavele pro:jesi 
c _ Bayındırlık genel prtnamesi 

d - fnpata dair fennf prtname 
e _ Keli! ıı.ülisa cetveli ve Ui§ikleri 

f - Projel r d l ile O ..... .-.. n_ .... - 1.ıı. 
:lstiyenla' 1ıu prtname ve projeleri 250 kurU§ be nıv~ aı:atör~-

~E~/1Qjt31 pazartesi günü saat 1' de İstanbul üniveniteai Bek • 

tö ıiiifmde yapııvaktır. 
r Ek um1eye girebilmek için istekli rın 3477 l'ra 6 kuruş muvakkat temi-
4 - s . Bayındırlık Bakanlığından alınmıŞ 1937 senesine aid bına mil -

nat vermes:,,. veil bir defada 40080 liralık ınşaat taahhüt ve ikmal etmif ol
teahhit veslAası e 
ması J4ıımdır. . . 

kl
'f ktuplan 3 üncü maddede yazılı s.ıatten bır saat evvelme ka-

5 - Te ı me . l chr 
_,_ .. Üaiverate Rektörlüğüne makbuz muI b lınc:J ~ı ":1' o d deı • 

1 _. Post il görıdenlec. mektup arı nihayet 3 unu m ya ı saate 
8 - a ~ Ye cht zarfının mu mumu il iyice kapatılmış olması 

bdar Q.. tıılaıeak gecikmeler kabul edilmez. .6575• 

prttJr . .......- -----~--------~--------------------------
T 0 C CAR L l K 

kl n odadan çıkarıyorlar, f(Syle böy- riri de kahkahayla güldü. 
le r ardı. * 

Mar.ika smemaya girince aylık kazan- cİstanbul Yıldızı. lhıem•sının ubibi 
c bir mı li artmıştı. Hem artık eski kirli o gün sinemaya geç gelmi§ti. lUtibiııi 

Manka ıktan çıkmış; güzel, hOf bir Kari- çaiırdı: 
ka olm u Anası Harikliya da Jbtiyar - 8eni arıyan oldu mu? 
değildi. O da kızının yaptıjı ifi yapabii - Bir kadın aradı. dlayab pzetesin· 
lirdi O zaman onun da kazancı artacak.. d• Bay Çeviriniz liadermit. Onun ta-
--- rafından size söylen. lia de iradını li-
Tıoaretbanemiz Mklıli ılM ktlıt nemada ilin dajıbahla aJacabnpmız. 
JHr:tolanm ıo 1e11e prntt ft - Bay Çeviriniz mi? 

e.s.2 olarak & ı. ı ak
An doluda btılunan mu~ rile

rımize ayni ~eraiUe kabul edlyoruz.. 
M udpaşıı, Ktlrkçtı Han ı~emu 

BE y K Q Telefona 
2168 

- Evet öyle dedi. pzetenin lliBema 
muharriri imiş. 

- Sinema muharriri mi, tumı ,ey .. 
Müstear bir isim mi aeaba? 
Sinemanın sahibi te1efanu açtı: 
- Alo Hayat gazeteli.. 
- ' 1 1 1 ' ' . . . . . . 
- Sizde .sinema yazılannı kim yazı

yor .. 
-! ! ! r ı ! 
- Patron mu, teşekkür ederim. 
Katibe döndü: 
- Bu kadını alalım. Hani fU cDünya. 

gazetesinden buraya havadis almıya ge
len bir çocuk var. 

- Yazgan! 
- Ha, işte onun tavsiyesile gelen Ma-

rikayı çıkarır, yerine bu kadını ,abrsınız. 

~arınkı nOshamızdı: 

Aradaki fark. •• 
Yazan : Kadlrcan Kaflı 
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.. _, . ... Talat Paşanın 

son günleri 
Deni!lerin Makjaveli 

Kaptan Bum Bum 
-

Çeri.ren: Ahmet Cemalettin Sançoila 
Yazan : Arif Cemil 

Katil Tayliryan cinayetten sonra Üzerirıde bulunan 
paranın Erzincanda gömülü olduğu yerden çıkardığı 
4800 lira olduğunu, bununla bugüne kadar gaşadıgını 

bir masal şeklinde anlattı 

Şanghaydaki Alman konsoloshanes1nin bile lngilizler 
hesabına çalışan casuslarla dolu olduğunu biliyordum. 

Müddeiumumi bir sual daha sordu: 
- Maznun Talat paşayı yolda gör

düğü zaman derhal tanıdığını söyledi. 
Talat paşayı evelce tanımıyor muydu, 
yoksa resimlerden mi onun olduğunu 
anladı? 

meni tehcirindeki müessif hadiselerin 
mahalli memurların verilen emirleri 

Bu yüzden konsoloshanede kalmak tehlikeliydi 

Katil cevab verdi: 
- Onu daha evvel görmemiştim, yal

nız resimlerinden tanıdım. 

yanlış icra etmelerinden ileri geldiği- O hürmetli göbek bennutad iri ve 
ni, asıl jandarmalar cephede harbettik· azametli önümde hoplayıp duruyor
lerinden onların yerine acemi jandar- du. 
malar ikame edilmiş olduğunu ve bun- Tamam köşeyi döneceğim sırada ar-
ların Ermenilere hücum ettiklerini, fa- kamdan bir ses ingilizce: 
kat kendisinin Türkiyede ~ sene de- - Hello! Kaptan Lauterbah burada 
vam eden faaliyeti esnasında Ermenile- ne işiniz var? Doğrusu size burada rast
re karşı alınan tedbirlere dair yazılan lıyacağımı hiç ummuyordum!.. diye 
emirlerde Talat paşanın ismini görme- seslenmez mi? Beynimden vurulmuşa 
diğini söyledi. dönerek sesin geldiği tarafa baktım. E-

muştum. Sansörün gözünden kaçıracak bira düşkünü; musiki ve dam mentıı~ 
böyle Hindli askerin deWetile gönder- sı bir denizci sıfatile hiçbir eğlenceyi., 
diğim bu mektubda firara muvaffak o- hiçbir baloyu kaçırmazdmi. İşte bu bii
lup da cŞanghay» a gelecek olursam varelerden birisinde cAdda• ile tanış
kendisini behemehal ziyaret edeceği- mış, birbirimizle alakadar olmuştuk. 
mi vadetmiştim. Kendisi hal ve vakti yerinde bir aile-

İçinde bulunduğum ümidsiz va.zi- nin kızı olduğundan husus! otomobili 
yette bu candan ahbaba müracaattan vardı ve bunu mükemmelen idare eder
başka çare göremedim ve hemen ken- di. Kendisile haşhaşa geceleri cVang
disine telefon ettim. Derhal cevab ver- po» da yapmış olduğumuz otomobil se
di ve beni arabası ile evine götürmek yahatlerini dalına zevk ve neş'e ile ııa. 
için akşam karanlığının basmasını bek- tırlarım. 

Bundan sonra müddeiumumi bir iki 
sual daha sordu. Bu sualler çok mü
himdi ve Üzerlerinde durulması icab e
derdi. Mesela müddeiumumi: 

- Maznun Talat paşanın oturduğu 
evin karşısında bir pansiyon arıyor ve 
derhal buluyor. Dikkati celbedecek bu 
hale karşı ne dersiniz? 

liyeceğini söyledi. B' bö' ı bir tomobil Add bo 1 berr k kara ır gece gene y e o ge-
« a> uzun Y u, a · ı· · d Add b puruma bi 

·· l"" ·· ı b" k dındı. K dis" . zın ısın e « a• ana va -goz u guze ır a en ının ve- k benim! b" likte cÇing-Ta » a 
Diye sordu. Fakat, reis hiç aldırmadı. 

Avukatlar lafa karışarak Kürdlerle Er
meniler arasındaki zıddıyetten bahis 
açtılar. Müddeiumuminin şu ikinci 
mühim suali de boşa gitti: 

General Liman'dan sonra bir Erme- vet kulaklarım beni aldatmamıştı. Zi
ni piskapos dinlendi. Mançester'de Er- ra gözüme ilişen siyah sakallı ufak te
meni piskaposu sıfatile hazır bulunmak fek adam harbden evvel tanıdıklardan 
üzere İngiltereden Berline gelmişti. O kaptan «Devar» idi. Hay Allah müsta
da Ermeni tehciri hakkında bildiklerini hakını versin! Gördünüz mü bir kere 
birer birer sayıp döktü. Bu aralık ka- talihsizliği... 
tilin avukatlarından Gord.on tehcirden Bu kaptan cDevar» cManille» de iken 
doğrudan doğruya Talat paşanın mes'- tanınmak korkusu yüzünden binmemiş 
ul olduğunu isbat edeceğini söyledi. olduğum cButterfield• vapurunun sü-

rem olduğunu da biliyordum. Hattl bu nkerde lm ke . tıedir .ğini. - }----'_: 0 
h talı w •• d"" 4 M;ift h f t a ar ge e lS ~y ~· ... as gın vucu une v~"""'6" ne a e ve . . . . ,w• 

dermansızlık ondaki cazibeyi artınyor- zamanlar ben kendi~ı ıçm her d~ılı~ 

( Ark<l$\ var) varisi idi. Artık beni çok iyi tanıyan bu 
- Maznunun yanında mühim mik

darda para vardı. Bunları nereden ve 
nasıl Almanyaya getirmeğe muvaffak 
olabilmiş? 

;::::.=============~- adamı aldatmıya çalışmak beyhude o

Katil Tayliryana cinayetten bir gün 
evvel Paristen banka vasıta.sile on iki 
bin marklık bir havale geldiği ve onun 
gidip bu parayı bankadan aldığı ilk 
tahkikatta anlaşıldığı halde müddeiu-j 
muminin bu sualine de aldıran olma- ı 
dı, yalnız katil cevab vererek: 

- Paranın bir kısmı cebimde, bir 
kısmı da bavulumda idi.. dedi. Erzin
canda gömülü olduğu yerden çıkardı
ğı 4800 lira ile o güne kadar yaşadığını 
bir masal şeklinde anlattı, durdu. İti
raz eden bulunmadığı için tabii mah
keme inandı. 

Reis katilin isticvabını burada bitir
di. Sıra şahidlerin dinlenmesine geldi. 
Birinci şahid olarak Yessel isminde bir 
alman dinlendi. Yessel katilin Talat 
paşanın arkasından nasıl koştuğunu, en 
yakın mesafeden ateş ettiğini, cinayeti 
işledikten sonra Fasanen sokağı köşesi
ne doğru kaçtığını, kendisinin katili 
kovalıyarak yakaladığını, fakat hücum 
eden halkın onu mükemmel surette pa
tak lamasına mani olamadığını anlattı. 

Bir iki şahid daha dinlendikten son
ra sıra bir silah mütehassısına geldi. 
Tavliryan'ın kullandığı ro,·elver buna 
gösterilerek fikri soruldu. Katil silahı
nı Tıflis'de satın aldığını söylemişti. 
Ha:buki ·mütehassıs o rovelverin Al -
man ordusunda kullanılan rovelverler
den olduğunu söyledi. 

Bu mütehassısı müteakib pansiyon 
sahibeleri dinlendi. Katilin Harden
berg sokağında oturduğu son pansiyo
nun sahibesi, Tayliryanın vak'a günü 
yarım şişe konyak içtiğini anlattı. 
Öğleden sonra muhakemeye tekrar 

başlanınca tercümanlık yapmakta ol
dukları halde şahid sıfatile dinlenilme
lerine (!) karar verilen iki Ermeninin 
ifadeleri alında. Bunlardan biri Tay1ir
yanın işlediği cinayeti büyük bir hiz
met gibi göstererek vaktile onun cürüm 
şeriki olduğunu mahkemeye anlatmış 
oldu! Bir iki Ermeni erkek ve kadın da
ha dinlendi. Bunların ne suretle üade 
verdiklerini, zannedersem, izaha hacet 
yoktur. 
Nıhayet sıra papas Lepsuis'e geldi 

Bu adamın Ermeni dostu olduğunu da
ha evvel yazmıştık. Lepsuis söze baş
ladı, 1914 de Şark vilayetlerinde 
1.850.000 Ermeni yaşadığını, bunun 
1.450.000 inin tehcir edildiğini vesa
ike (!) istinaden anlatmak istedi. Talat 
paşadan başka Enver paşanın ve bütün 
İttihad ve Terakki cemiyetinin mes'ul 
olduğunu uzun uzun izah etti. Türki
yedeki Alman zabitlerinin, bilhassa şa
hid olarak çağrılan general Liman von 
Sanders ile Von der Goltz paşanın teh
cire itiraz etmiş olduklarını söyledi. 

Ondan sonra general Liman'a sıra 
geldi. Bu zat da şöhretini Türkiyedeki 
faaliyete medyun olduğu halde, bir :ri
vayete göre Alınan hükumeti tarafın
dan Türkiye lehinde ifadede bulun
maktan menedildiği için, bildiklerini 
olduğu gibi anlatmaktan ve kendi mü
taleasını da ilave etmekten çekindi Er -

Nöbetcl 
E:czaneler 
Bu gece nöhetci olan ecza.beter şanlardır: 
İstanbul cibetindekiler: 

Aksarayda: CZiya Nuri). Alemdarda: (Eş
ref Neşet>. Beyazıdda: (Haydar). Sa
matyada: (Teofllos). Emlnönünde: (Sa
llh Necatı>. Eyübde: (Arif Beşir). Fener
de: (Hüsamettin>. Şehremininde: (Na
zım>. Şehzadebaşında: <Asaf). Karagüm
rükte: (Kemal>. Küçukpazarda: CHu
lUsl). Bakır köyünde: (Merkez). 
Beyoğla cihetindekiler: 
İstlklfU caddesinde: (Galatasaray, Gıı
rih). Gala tada: (Hidayet). Kurtuluşta: 
<Kurtuluş>. Maçkada: <Feyzi). Be§ik~
ta: (Ali Rıza). 

Botaziçi, Kadıköy Te Adalarclakller. 
Üsküdarda: (İttihad). Sanyerde: (Asaf). 
Kadıköyunde: <Sıhhat, Rıfat). Büyiita
dada. : (Şinasi Rıza). Heybelide: (Tanaş>. 

.. -----·-·- .-........ 
Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Klara Ka.mht, İsak Kamhi. Ed -

v1n Kamhl Tasl.sl Jozef Kamhi. Rl
fat Kamhl, David Kamhl, Ce -
mll Avikdorun ş:ıyian mutasarrıf oldukları 

Ortaköyde Dcrcboyu 59 No. lu hane ve al -
tındaki 61 No. lu dükkt'mın kabill taksim ol
mamasından mahkemece şuyuun izalesine 
karar verllm~ ve dairemizce açık a.rttırma
ya çıkarılmıştır. 

Evsafı: Kağir olup üç kat üzerine mebni
dir. Altında Gl No. lu bir dükkA.nı muhtevi 
olup kapıdan glrtldlkte, malta döşeli büylik 
bir taşlık arka tararta bir oda yanında bir 
mutfak ve hela ı kömürlük n mutfaktan çı
kılan ve arka taraftak.l evlerle müşterek 
kullanılan ufak bir b:ı.hçe, 2 tncl katta bü
yük bir sofa üzerinde birisi caddeye nA.zır 
yüklük ve dolablı ve bahçeye n~ Ud oda
dan keza birisi yüklük ve dolablı olmak ü
zere 3 oda ı helA. 3 üncü katta tavan arası 
şeklinde ufak bir sofa üzerine ve caddeye 
nftzır 2 oda ve sofada müteaddit dolab ve 
yüklük mevcut olup oldukça harab elektrik 
tesisatı mevcut. 

Hud ada: Bir tarafı berber diltklm, bir 
tarah fırın arta tarafı bahçe ve cephesi 
cadde ile mahdut. 

Kıymeti: 4524 liradır, Şartnamesi 
12110/93'1 Divanhaneye asılmıştır. 

DellA.liye ve ihale pulları müşter.lsine aid 
olınak üzere 17/11/937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar sa
tışı yapılacaktır. Muhammen kıymetin % 
75 şinl bulduğu takdirde ihalesi icra edile -
ccktir. Aksi takdirde en son arttıranın ta -
ahhüdü baki kalmak üzere 2/12193'1 e müsa
dif perşembe günü saat a den 18 ya kadar 
ildncl arttırma neticesinde en çok arttırana 
ihalesi icra edllecektlr. 

20M No. icra kanununun 126 ıncı madde
si mucibince ipotek ve diğer hak sahlplerl
nln faiz ve mesarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerlle 20 gün içinde blldlrme
lerl, aksi halde hakları tapu slcllllle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma.ruıdan 

hariç kalacakları ve fazla malumat almak 
isteyenlerin dairemizin 937 /1390 No. lu dos
yasına müracaatlım lüzumu ilAn olu -
nur. 953 

SATILIK BiNA 

lurdu. Ben de kazaya nzadan başka ça-
re olmadığını görerek kendisile ahbabca 
görüştük. Devar bütün maceralarıma 
vakıf imiş. cEmden» işi, cSingapur» is· 
yanı, beni yakalıyana vadedilmiş para 
mükafatı vesaire vesaire ... 

İngiliz kaptan benim cŞanghay» dan 
serbest olarak çıkmamın mümkün ola
mıyacağını ve .mutlaka yakalanacağımı 
söyliyerek benden ayrıldı. 

Bu aksi tesadüften sonra kıyafet de
ğiştirmiş olmamın artık bir fayda ve 
manası kalmıyordu. Daha akşam ol
madan herkes benim şehirde bulundu
ğumu öğrenecekti. Binaenaleyh Holan
dalı cPeter Blov» cenablarını bir tara
fa bırakarak hakiki hüviyetime yeni
den bürünmekte bir mahzur görmedim 
ve ilk iş olmak üzere mahrem evrakı 
Alman konsoloshanesine teslim ettim. 
Oh! ... Hamdolsun yüce Tanrıya. Bu 
vazifeyi yerine getirmiş oluyordum. 
cŞanghay» daki memleketim mümes
sillerine de başımdan geçenleri kısaca 
anlattım ve netice olarak da kaptan 
cDevar» la burunburuna gelmemizi hi
kaye ettim. Konsolos konsoloshane bi
nasından dışarıya çıkınamaklığımı ıs
rarla rica ettL Hayır, bu işime gelmi
yordu. Çünkü mahrem evrakı yerine 
teslim ettikten sonra benim için düşü
nülecek tek bir şey kalmıştı: Almanya
ya dönmek. 
cŞanghay» daki Alman konsolosha

nesinin bile İngilizler hesabına çalışan 
casuslarla dolu olduğunu biliyordum. 
En küçük bir hareketim bile çok geç
meden İngilizlerin malfımu olacaktı. 
Binaenaleyh konsoloshanede kalmak 
hiç işime gelmezdi 

Binaenaleyh beni Amerikaya geçi
recek vesaitin bulunmasına intizaren 
hususi bir evde saklanmak en makul 
bir hattıhareket olurdu. Böylece husu
si bir evde gizlenmeğe bir kere karar 
verdikten sonra sıra o evin intihabına 
geliyordu. Bir vatanda~m evinde giz
lenmek doğru olmazdı. Ingilizler cŞang 
hay> da Alınanlann oturdukları ne ka
dar bina varsa bunlan elbet tarassud 
~ltına almış olacaklardı. Şu halde ken
dimi Çinli mahallesinde gizleyebilir
dim değil mi? Halbuki Çinli mahalle
s'ine sığınmış olsam yeniden kıyafet de
ğiştirmek mecburiyetinden başka Çin 
usulü yemek yemeğe katlanmış ola
caktım. Sonra da limanda vapurların 
gidip çıkışlarını göz önünde bulundu
ramıyacaktım. 

İşte bu sırada Bayan cAdda» hatırı
ma geldi. 

Bu Bayan cAdda> nın ebeveyni İngi
lizdi. Lakin bütün ömürlerini Aksayi
şarkta geÇirmişlerdi Kendisile çok sa-

Harbiyc çeşmesi karşısında Meyva so- mimi ve yakından dost idik. Ben (Sin
kağında 11 No. kargir bir ev 5500 liraya gapur) da üsera kampında elleri kol -
satılıktır. İçinde sekiz oda, çamaşırlık, ları bağlı bir mahbusken cAdda• bana 
kapalı taraça ve banyosu ile bahçesi müteaddid mektublar yazmış, hal ve 
vardır. hatır sormuş, hülasa yalnız iyi gün dos-

Satılık: Pangaltı Babil - Eski 1cadiye - tu olmadığını isbat etmişti. Ben kamp
sokağında 54 No. lı sağlam ve kargir ev ta kaçmak için gizli bir tünel kazdığı-
2200 liraya satılıktır. 5 oda, 2 mutfak, ku- mız sıralarda Hindli muhafızlarımızdan 
yu, sarnıç ve büyük bir tarasası vardır. birisinin delaletile kendisine gizlice 

_(952) bir mektub göndenneğe m uvaffak ol-

du. Mel'un hastalığın allmeti olan ök- s~ve s:v~ yapa~ak bır hAleti nlhiye .ı
sürük bu nahif vücudü sarsıyor ateş çınde ıdım. Bınaenaleyh bu teklift 
solgun yanaklarını zaman zaman' pem- memnuniyetle kabul ~tim. İşte o 
beleştiriyordu. zamandanberi senede iki defa süvarisi 

Ben cStaatsekretar Kraetke» vapu- olduğum vapurla cÇing-Tan a gida 
runun süvarisi iken her an dört günde gelirdi. 
bir cŞanghay> da kalrrdım. İri yan; (Arkan cm') 

IFôtom"af~ ,- Operatllr • uroıoa 

-~fililiei1"~ ~Dr. Mehmet AH 
-.--..;.;..:;.:.:.;:::..;.;..~~ • ..x;ı... idrar yo ilan 
Aceleyi terketmesı IAzım gelen bastalıklan mntehassısı. KOprObaşı 

bir tip ,. Eminöntı han, Tel: 21~15 

Osmancık
tan Mustafa imza
sile soruluyor: 

- Muvaffak olo
cak mıyım? 

- Hesabını, ki
tabını bilen az ya
nılır. Az. yanılan 

ise çok muvaffak 
olur. Yalnız acele
yi terketmesi ld
zıındır. ~ 

l 
-

Münakaşa ve mücadeleye 
yanaşmıyan bir genç 

Paı.da M. Yıl -
ma.z fotoğrafını.n 

",.ıı~ tahlilini istiyor: 
-"'4.;, Nuik ve mah -

çup tavırlıdır. Çe -
tin işlere, nıüna -
kaşa ve mücade -
leye yanaşnıaz 

Mes'uliyeti üzeri -
ne alarak başka -
lan için zararlara 

girmez. Yüzüne gülenlere karşı men -
faatlerini esırgemez. Üstüne ba~ dik -
kat etmek ister. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu nponlardan 
5 adedinin gönderllmeat f&lU,ır. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, HavadiB .,. Halk pzıtıesl 

Yerebatan, Çatalçepne aokak, 25. 
İSTAN BUL 

Gazetemizde çıbn ~ ve 
resimlerin bütün iliıan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

-

TÜRKİYE 1400 760 .to() 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 14-00 800 800 

Abone bedeli peşindir. AdttJı 

değiştirmek 25 kuruştur. 
- --

Gelen evrak geri vailmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınına. 
Cevap ıçin mektuplara 10 lcuruJluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 7•1 İltanbal 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Kayıp tasdilmame 
Beyoğlu 12 lncl llk mektebinden M - Si 

senesinde aldığım şehııdetnamem.l bybe& -
tim. Yenisini çıkaracağımdan esttatn tn bük-
mü yoktur. 

Beyoflu Bostanbaşı Emek aputımam 
numara 1 Muammer 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

ı _ 4200 kilo 3 M/lıl lik Galvanitli demir telin 23/10/937 Cumartesi ıünil 
saat 11 de açık eksiltmea yapı.lacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 840 liradır. 
3 _ Şartname ve evsafı komisyondad:r. Görülebilir. 
4 _ İsteklilerin ilk teminat olarak 63 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektublariyle birlikte o eün Gal:ıtada Eski İthalat Gümrüğündeki komisyon• 

gelmeleri. c6833> 

Siyasal Bilgiler Okulu Müsaba lca İmtihanı Neticesi. 
ı _ Siyasal Bilgiler Okulu Müsabaka imtihanında kazananlann adlan ~

karada okul binası içinde, lstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda iJAn edilmiştil'· 
2 _ Müsabaka imtihanında leyli olaı::ık kazananlar taahhüt ve kefalete aid 

muameleleri yaptıracaklar ve Birinciteşrinin 17 ne.:. Pazar günü okul binasında 
bulunacaklardır. 

3 _ Nehari olarak kazananlar İlkteşrinin 17 nci gününe kadar okula miira· 
caatla kat'i kayıd muamelelerini yaptumalıdırlar. 

4 - Oku!, Birinciteşrinin 18 nci Pazartesi günü sabahleyin derslere ballıya
caktır. Büliin okurlar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. c3804> c691'• 



T K L U E AL 
Blfb İstanbul halkını 

Bu k•tld•d• kazandırdığı 
davet ediror ! 

200.000 -
2 5.0 o o 

40.0 
15.0 o 

Llralılı dört biiyük ihramigenin biletlerini kendi gözlerinizle camekaıunda görün .. z. 

L c MAL • 
1 ES i TE 

Dört büyük ikramiye vermekle yine rekorla ın ı•ekorunu kırdı 
Adresinin gizli tutulmasını emreden sayın müşteri Baııan Pakize 24411 No. lu biletle 

200.000 Lira 
----------········---------

Galatada, Sen Benua Fransız mektebinde öğretmen sayın müşteri Bayan Ferhunde 26694 No. h biletle 

4 O.O O O Lira 

Kadıköyünde Hal altı 17 - 19 No. da aşçı Bay Hamid 21417 No. lu biletle 

1 5.0 o o Lira 
-----------········~--~~~~-----

DiKKAT: 
Birinci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar inad edercesine devam etmeli, orta yerde almaktan vazgeçmek 

biç doğru değildir. işte bir misali: 
Fatllll• Relalllhatlathl a.r u .. 11 birinci ke,ıded• aldıOı 3482 No. lu blletl dlJrdDaca kefldeye keder •ldı, aonr• almaktaw vez9•çU. 

2 5 • O O O Lirayı kaybetti 
Taşra siparişleri muntazam ve seri günderilir. 

Adrese dikkat: lstanbul Eminönü No. 57 TEK KOLLU CEMAL GiŞESi sahibi CEMAL GÜVEN Telefon: 24093 

---· 
KANZUK 

MEVVA TUZU 

\. 
"."'l.ı... • 

EN BO VE TAZE MEYV ALAR1N usARELERİNDEN ısrtesAL 
Ş EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYV A TUZUDUR 

1 
• • 

Enıs . . • . 1du - undan tamamen taklit edileoilmesı 
nı;i:~ı: bu_.fe~ hHarıkası log~ı !ıde yanmalarını ekşililtlerini ve muannid 
. ..aJA.uu degılclir. azunsız 1 

' • 1 der Umumi bayatın intızam-
ınk:ı'---,-- ·a · A~ . kokusunu za e e · 

UiUUUl gı erır. gız "h ·nsana havat ve canlılık bahşeder. 
Sıı.lıklarını en emin surette ısla ve ı . AN. ESİ 

iNGİl,İZ KANZ~ ECZ 
BEYOOLU - JSTANBUL 

Bu teseyyübümün, ihmaliınia 
neticesidir. Eğer 

SUDORONO PERTEV 
kullanmış olsaydım büyük fe '" 
dekarhklarla yaptırdığım bu en 
güzel elbisem bir terleyişte 

harap olmıyacak idi. • 

SUDORONO PERTEV 
Terin tahribkAr tesirini yok eder. 
· tesiri devamlıdır. 

Zevkimi 
okşıyan 

ya!nız 

saati olmuştur. 
ZAH!F - SAÖLAM - HASSAS 

158 birinci mtıkıltat kil znııımştır. 
Botun saatçiler(fe bulabi Jrsiniz. De
posu : Sultanbsmam Havuzlu Han 1. 

İlan Tarif em iz 
--·-

Birinci .ahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 » 
V~üncii ıahile 200 >> 
DörJpci ıalıile 100 • 
fç sahifeler 60 • 
Son .alı.il• 40 » 

MuayYen bir müddet zadında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilB.nlar ıçin ayrı bir larifc derpiş 

edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil

, melidir: 
bincılık ltollektif Şirketi, 

JU)ıramamade llaD 
Allbra cad4eııl 

Son Peısta Matbaam 

Neır'iyat Müdürü: Selim Ragıp E~ 
. S. Ratıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Bütiin iztirapların çaresi 

ALGOPAN 

Türk 

Başı ve dı,ı ağrıyanlara, 
nezlesi ve kırıklıllı 

olanlara, Romatizma 
ve bel ağrİlaraaa 

Se11elerdenberi 
tecrübe e ·ımiş 

en tes·r i 
ve zararsız açtır. 
Daima ismine ve madeni 

kutularda 'ki 
!"arkasına dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
Her eczanede bulunur. 

Antrasiti 
Her cins soba, ktılorifer ve maltı1Jar jçin en iyi ve en idareli 

İDEAL BİR KÖMÜRDfJR 
Satış merkezi : Gll.KRl&T VOKER ve Keı. L TD 

Galata, Yoku salonu karşısında Tahir Han 5 nci knl 'l'el. 

Ankara Yiik~.e~ .~iraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun onumuzdeki kış mevsiminde kalörücrli bi ala k ı- · 

r ] k l 
.. ·r 

1 
b" n nn n orı-

er e, a 0:1. ('f o mıyan ınaların da kok kömürü sobasile ve 165 gün müddetle 
ısıtılması ışı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Muhammen bedel 32,000 otuz iki b n lira olup muvakkat teminat 2400 

liradır. 

3 - İhale ~ü~sek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 
14/10/937 t~rıhıne rastlayan Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evvelıne kadar makbuz mukabi • 
linde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun
maları. 

.. 5 :- ?ana fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire mü-
diirluküne M!racaatlan ilin olunur. c358Jıı. ~6482. 



T~yyare_ piyangosu bir NİMET dir. Fakat bu NİMET yalnız 

Gişesinden alacağınız bir biletle size gelir 

. 

Son keşidede NiMET Gişesinden bir bilet alıp zengin olanlar: 
1 - 24411 numaralı bilet sahibi Nişantaşında Lale sokağında B. Cemal 

200.000 Lira 
2 - 26694 numaralı bilet sahibi Beyoğlunda B. Sami 

40.000 Lira 
3 - 38021 numaralı bilet sahibi Dolapderede 22 No. da B. Koço 

20.000 Lira 

Şansmızı istanbulun en şansll gişesi olan gişesinin şansı ile birleştiriniz. 
Birinci kefÜlede kazananlm: 

8369 No. lu biletle Takı imde Zafer apartımanında Haıan. 
Raif'in hizmetçiıi Bayan Hacer · " 

3 O. O O O lira .. 
32333 No. lu biletle Malatya da Karadeniz fırını sahibi 

Bay Ragıp 

15.000 lira 
l ltinci lıe,uledc kaananlar: 

10773 No. lu biletle Beyoilu, Cürmü Me,bud Mahkemeıi katibi 
' Bayan Edibe ve MübMlele Komiıyonu reiıi Bay Şahap 

40.000 lira 
· 12947 No. lu biletle Yomiıte hamal Mehmet 

12. 000 lira 
18072 Nö. lu biletle Besler Bi.ddii fabrikul ameleai 

10.000 lira 
Vfiincii lcetiJeJe leaananlaı-: 

S228 No. lu biletle Kadıköy Kutdili caddesinde 22 No. da 
Bayan Nuriye 

45.000 lira 

Dördüncü keıidede luızananlm: 

33494 No. lu biletle Çorlu Kızılay Haıtaneıi Baıdoktoru 
Bay Halil 

50.000 lira 
33494 No. lu biletle Kalyoncu Kulluğunda 46 No. da 

Bay Aleko 

· 5 O. 000 lira 
38522 No. lu biletle Buna Çekirıe otelinde ıareoa 

Bay Rober-t (1/5) 

10.000 lira 
38522 No. lu biletle Yavuz pmiainde Yarbay AIMI 

10.000 lira 
Bqinci lrqiJeclc leaananlar: 

7988 No. lu biletle amele Bay Sabri 

50.000 lira 
29489 No. lu biletle Düzcede Bay Rahmi 

, 1 O. O O O lira 
işte hu vatandaşlar, N İ M E T G İ Ş E S İ N D E N aldıkları bir biletle 23 Uncu tertibin birinci 

ikinci, UçUncu, dördUncU ve beşinci keşidelerinde en buyuk ikramiyeleri kazandılar 

Yeni Tertip Biletlerimiz Gelmiştir. 1 Liradan Satılmaktadır. 

Adrese dikkat: lstanbul, Eminönü No. 16 Telefon: 22082 
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