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Parti Grupu yarın Başvekil 
Baya·rın reisliğinde _to~lanıyor 

Celal Bayar kabinesi azası bir arada 

Neşriyatımız 
nazarı dikkate 

alındı! 
Tıb Fakültesi doktorlar 
için tekamül kursu açıyor 

Bir hey' et bu •ene açılacak olan 
lıur•un programını ve nizamnı.:ı

meıini hazırlamıya baıladı 
Bundan bir müddet evvel, cSon Pos

ta> sütunlarında arkadaşımız Muhit
tin Birgenin doktorlar hakkında bir 
makalesi intişar etmişti. Muhittin Bir
gen, bu makalesinde, doktorlarımızın. 
ilinin büyük yenilikleri karşısında bil
gilerini tazelemeleri ve arttırmaları lü
zumundan bahsetmişti. Gene ayni ma
kalede, Avrupada bu maksadla açılmış 
bulunan tekamül kursları hakkında 

izahat vermiş, bizde de, oradakilere 
benziycn kurslar açmanın lüzumunu ve 
faydalarını ortaya koymuştu. 

Bu teklif doktorlarımız arasında da, 
halk arasında da büyük bir alfıka uyan
dırmıştı. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

---------------------' ___ ......................... _ ............ ---
Habeşistan da 
Çete harbi 
Devam ediyor 
Londra 26 (Hususi) - Habcşistanda 

ısyan hareketlcrile çete harbinin henuz 

" Y.en ı· Başvekı·ı 1 M e c ı ı· s • ı · "" . t k A sona ennedıği İtalyan gazetelerinin ncş.-re l s )gine e rar riyatından anfaşılmaktadır. D l d • e Tribuna gazetesi, Goccam eynletile ci-e v et Ci lT11 var mıntaknlarda muhtelif Habeş çcte-

FaJih Rıfkı Atay'ın Renda namzed go·· sterı·ıecek ~c:~~:;ınf~~~~~ıt:ni~~~ tt~~;:~°::~~mı:~~ 
mühim bir makalesi tarafından cıddi tedbirler alınmış oldu-

J\nk " l .. ü- . . . . . ğunu bi!d~rmcktedir. 
llü .~ra, ~7 (Telefonla) - İsmet non... k 26 (Hususi) _ Parti Grupuı ]anacaktır. Du toplantıda Parti rıyasctı Grup ıdnrc hcyctı seçımi yapılacak ve Necaşının eski Pıris mümessili Tekle 
ler \Yuksek hatırası önünde bir dah.a e~ı~ An a~:· günü, Partinin yeni Genel Baş- divanınca seçilecek Grup reis ve'kil!erı, Meclis riyaset divanının namzedleri tes- Havariyat, ısyan harckl'tının başında bu-

e Cuınhuri)ct hükumetinin yenı reısı ~:~ş~kili CeJal Bayarın reisliğinde top- Grup azalarının ı~ arzedilecck, bit edilecektir. (Dcuanıı 3 üncü sayfada) Iunmaktadır. 
• (DC>vamı 3 üncü sayfada) •••••••••••••••••••••••••••.,...-..-- --·-•••-••-•••••••••••••--..-••••••-••--•••-.... -••••-

r·M~;1ei·~1·;~~eleleri-I R:=:B;:.~;:;li leasm K~;~~i~~~-n'ka~~;;;:akNş;şriyatm . 
Üniversite davası üzerinde 8ka~:ı~:=~~kv::k~~i:!e kesilmesl iki taraftan rica edilecek 

tevakkuf etmek ıazımdlf Ankaraya hareket edecek .... * 
iki gazete araıında çirkin bir dil münakaıaıı ge, erken diğer bazı 
meılekdaılar da bir takım hiılerin teıiri altında yangına körükle 

istanbu? 

Üniversite talebesinin şikiiye$eri il~ 
açıla b ·· ·c Maarıf 
·t. n ir bahsi kapamak uzeı • 
v eıc·ı .. evv~1 

b a eti tarafından bir kaç gun • 
ır t b bl'~ d. Veka-e liğ n~şredildi. Bu te ıg e, 

ü niversit esi . : 
. d do"nenlerın yaptıkları ş.-

Ü · versıte e . 
Jet nı h kh olmadıklarını ve mLI • 
kayetlerde a. 'af cdilemiyeccğini söyle-
racaatlarının ıs . . f da) 

(Devamı 11 ıncı saya 

Romanya Bqvekili B. Tatareıco 
(Yamı 2 ind •yfada) __ .... 

Yeni demlrgollarımız 
Ankara, 26 (Hususi) - Diyarbekir -

Cizre hattının temel atma merasimi ve 
Sıvas • Erzurum hattı üzerinde Divrlkl 
Jstasyonunun işletmeğe açılma töreni ya
pılmak üzere Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
ve davetlilerden mürekkeb bir heyet teş
rinisaninin haftasında mezkur mahallere 

~~~~!~:~~; ...................................... __ 
ÇERÇEVE 

Kültür davaları 
Necip Fazıl'ın bu güzel yazısını 

bugün üçüncü sayfada 
bulacaksınız 

gitmek kabilinden neıriyat yapıyorlar. Hay•İyet divanının bu neıri-
yatı menetmek üzere de müdahalede bulunmaıı lazımdır 

Cumhuriyet ve Tan gazetelerinde baş-ı mu Hnysıy t dıvnnının mudahnlcsini icab 
hyan ve maalesef beğenilmiyecek bir §c- cttirmıştir. Basın Kurumu reisi ve Gi~ 

~ ~I alan münakaşa İstanbul Basın Kuru- (Devamı 11 inci sayfada) 

"Ben bir tımarhane kaçkmıyım!,, 
~------------.;..,;. 

Tımarhanede aşk 
Röportajı yapan: Faruk Kü~ülı 

Doktor Cezai rliyan ile karıı karşıya (Yazısı 7 inci sayfada). 



2 Sayfa 

r----------------~ 
1 m Hergün 

1 
Celal Baya-;
Kabinesi 

- Yazan: Muhittin BiT en -
C elAl Bayar, beklenildiği veç

hile, yeni kabinesini teşkil et
ti. Bu suretle, büyük hizmetleri hiçbir 
zaman unutulmıyacak olan İsmet İnönü
nün hükQmetten çekilmesi ve kendisini 
Cellil Bayarın istihlaf etmesi hadisesi ta
mamlanmış bulunuyor. 

Celal Bayar, kendi şahsiyeti itibarile, 
memleketin yeni tanımaya muhtaç ol
duğu bir sima değildir. Arkasında hu 
I:lemleket uğurunda sarfedilmiş olan otuz 
senelik bir hayat devrinin bıraktığı Lir 
iz vardır. Otuz senedir, bu memleketin 
iyiliği için iyi bildiği şeylere sarılarak ve 
iyi gördüğü yoldan giderek durmadan 
çalışmış olan insanlardan biri de odur. 
Karanlık günlerde ümidini kaybetmemiş, 
tehlike zamanlarında fedakarlıktan çe
kinmemiş olan insanlardan biri de odur. 
İnkılabın küçük günlerinde de, i3nlı de
vir !erinde de, kendisine düşen vazifeyi 
tam ifa etmek için bütün dikkatini ve 
gayretini sarfetmiş olan Celal Bayar, 
otuz senelik bir hayatın tecrübeleri ile 
olgunlaştıktan sonra, bugün Türk mille
tinin Başvekili sıfatile ilk defa olarak bir 
kabine kuruyor. İktısad Vekaletinde, 
Türkiye hayatı itibarile, iliklerine kadar 
piştikten sonra bu vazifeye gelen Ce!fil 
Bayar, Atatürk'ün bu işle tavzif edebi
leceği insanlar arasında bu vazifenin en 
Hiyıki ve er. mükemmel adamı idi. cAta
türk ne yapsa güzel yapar> prensipi bu 
defa da kendisini göstermiştir. 

~1-- t: '• M * CL- j 
Celal Bayarın kabinesi, İsmet İnönü 

kabinesinden farksızdır. Bu bureUe, bazı 
gazetelerin havadis ve rivayet gürültüsü 
içinde yapmış oldukları kehanetler, ken
diliğinden havaya inkılab etmiş oluyor. 
Y erıi teşekkül gösteriyor ki Celfil Bayar 
kabinesi, İsmet İnönü kabinesinin takib et 
tiği esas siyasetten başka bir yol tıit.acak 
değildir; harici siyasette sulh ve dostluk, 
fakat. sulhu da, dostlukları da kuvvete 
ve teşkilata istinad ettirmek, dahili siya
sette de inkılabın bu ane kadar olan fü
tuhatını sıkıca elde tutmakla beraber 
memleketi mütemadi surette imar etmek 
ve teşkilatt&ndırmak, bu siyasetin bütün 
esasını ifade eder. 

Tahmin edebiliriz ki bu siyasette ye
gane fark, Celal Bayarın şahsiyetinin iş
lerin umumi tutumuna vereceği renkten 
ve gidişten ibaret olacaktır. Celal Bayar, 
Başvekilliğe taze bir kuvvet ve yeni bir 
i§ heyecanı olarak geliyor. İktidar maki
nesinin başına, esasları değ!şmiyen bir 
siyaset için taze bir kuvvetin ve yeni 
hamleler yapmıya kadir yeni bir heye
canın gelmesi, daima iyi bir şeydir. Bu 
sayede hem işlerin gidişinde zikzak ihti
malleri bertaraf edilmiş olur, hem de ile
riye doğru yürüme hareketi daha hızla
nır. Bunun için, Başvekil olarak çahştığı 
:nüddetçe memlekete çok büyük hizmet-

1er yapmış olan İsmet İnönünden ayrıl
:nanın acısını duyanlar, hükumet başına 
Celal Bayarla beraber taze bir ıtuvvet ve 

yeni bir heyecan gelmiş olduğunu gö_;r 
mekle memnun olacaklar ve teselli bu
lacaklardır. 

* Filhakika, Celal Bayar, hem taze kuv-
vet, hem de olgun bir kafadır. Yem ha
yat anlayışlarına göre bir memleketin en 
mühim meselesi, en esaslı işi iktısadi ha
yat davasıdır. İktısadt işleri iyi şekilde 
halletmeğe muvaffak olan milletlerin her 
jşleri kendiliğinden halledilir ve muvaf
fakiyet yolları her taraftan ,genişler. Bu
nun için, hükfımet başına Celal Bayar 
gibi, bu memleketin iktısadi işlerini en 
iyi gören ve en iyi anlıyan bir irısanın 
gelmiş olması bu ,memleket için 'yi bir 
ta1i, yeni bir kazançtır. Hiç şüphe etm:
voruz ki yeni Başvekil, iktısadi işlerimiz 
ıçill düşündüğü bir takım iyi fikirleri, 
eskisinden daha kolay ve daha çabuk h3-
yata geçirecek, memleket te bundan çok 
fayda görecektir. 

* Cefil Bayarm yeni kabinesini bu ruh 
ve mülahazalar içinde karşılıyoruz. Onun 
muvaffak olacağı hakkındaki umidleri
miz genij ve derindir. Yakın zamanlarda 
güzel eserlerini göreceğimizden emin 0 • 

)arak Cel81 Bayara muvaffakiyetler dile
riz. Onun rnuvaffaldyeti memleketin mu
vaffakiyeti demektir. 

Muhittin Birgen 

SON POSTA 

Resimli Makale: Hatadan korkmayınız. 

Dostlarınızın arasında çekingen durana, atıl durana, mü
teşebbis olmıyana rastgeldiğiniz zaman mutlaka tembel ol
duğuna hükmetmey~niz, insanların arasında yapamamaktan 
korkarak yapmıyanların sayısı tembel olanlardan daha faz
ladır. Hata etmekten korkarak herhangi bir teşebbüs2 gir
rniyenlerin mikdarı isE! ekseriyet teşkil eder. 

Hatalı iş, yanlış iş, muvaffakiyetsiz iş herkesin başına ge
lebilir. Fakat her zaman için düzeltilebilir. arızidir, tekerrür 
etmez, fazla korku vermez, fakat hata etmekten, yanlış yap
maktan, muvaffak olamamaktan turkarak phst teşebbüs ve 
hamle kuvvetini kaybetmek insanı manen öldürür, emirle 
hareket edeni kukla haline getirir. 

(~_s ____ z __ A_R_A_D_S_D_N_D_A_) 
insan hem Amerikalı J•- .ERGu"·N BiR FIKRA •J 
Hem milyoner olursa 
Ne işler yapar? 

Resmini gördüğünüz adam, Ameri
kalı bir milyonerdir. Bir gün Nevyork
ta bulunurken birkaç mektup yazdır -
mak icab e~. Etmiş ama, daktilosu 
1600 kilometre uzakta Kentucky'de 
mezuniyet müddetini geçirmektedir. 
Amerikan aklı bu, hemen tren kum -
panyalanndan birine müracaat eden 
milyoner, 3600 liraya hususi bir 
tren kiralam~, daktilosunu getirterek 
istediği mektuplan yazdırmıştır • 

On beş sene evvelki hesap 
Birbirinden hasis iki tskoçyalı bir 

gün kar§ılaştılar; birbirlerini tanıdı
üır: 

- Birbirimizi gönniyeli ne kadar 
oldu.? 

- Tam on beş sene. 
- On be§ sene ha •• Bu. on be§ sene 

içinde neler yaptın? 
- Bir yerde oturalım da anlatayım .. 
- Şuracia biT kahve var. Gidip otu-

ralım. 

- Gidelim amma para ;,ermek sıra
sı senindir. On beş sene evvel son de
fa birlikte kahvede oturduğumuz za
man kahve paralannı ben vermi§tim. 

• « 
ihtiyarlamamak için 
Neler yapmalı ? 
Dünyanın tanınmış muharrirlerin -

den, Parislilerin çok sevdiği H. Du -
vermois kırk ile elli yaş arasında yaşa-

yanların keneli tecrübelerine dayanan 
aşağıdaki nasihatlerine vaktile riayet 

ettikleri takdirde kolayca ihtiyarlamı -
yacaklarını, ve şetaret içinde daha u -
zun müddet hayattan zevkalmakta de 

Mucize yapan karga vam edebileceklerini iddia ediyor. Be
yaz saçlarına rağmen halfı ele avuca 

Bohemyanm Feldsberg köyü ahali- sığmaz bir bulvar çapkını olan bu ince, 
si son günlerde köyün kilisesinde her ve yüksek edip bakınız neler tavsiye 
gece bir "takım cfevkattabia• hadise - ediyor: 

Erkek kıyafetinde 
Gezen tehlikeli bir 
Kadın hırsız 

> 

Polis mehafilinde, czeki, gozunu 

daldan budaktan sakınmaz, ayni za -

manda tehlikeli bir hırsız• diye anılan, 
ve daima erkek kıyafetile gezen Elsie 

Carey, suç ortağı bir kasapla 4 sene 

hapse mahkfun olmuştur. 

Carey ı 8 yaşındanberi fena yola sap 

mış bulunmaktadır. Son yedi senede, 

hırsızlıktan dolayı beş kere rnahkfun 

olmuştur. Polis sicilinde de, mağazala

rı soyan bir çetenin başı olarak zikre
dilmektedir. 

ler cereyan ettiğini görerek büyük bir k 
korkuya tutulmuşlardır. 1 - Geceleri hiç okumama , ne se- ni derecede tahayyül etmekten her za-

beble olursa olsun uyku saatini yan man çekiıunelidir. Bu yolda hem sıh -
Filhakika her gece, içinde hiç kim- geceden sonraya geciktirmemek, en faz bati bozmak, hem güliinç olmak mu -

se bulunmadığı halde kilisenin elek - la iki akşamda bir geceleri sokağa çık- hakkaktır. 
trikleri kendi kendine yanmağa baş -
hyor ve bir müddet sonra birer birer mak... 7 - İhtiyarlığın sırf bir mukayese -
sönüyordu. Kilisenin papazı nihayet 2 - İçkili, ağır öğle yemeği davet- den ibaret olduğunu bilmek. 
bir gece mabedin içinde kalarak hadi- lerini her zaman red, ve akşam yemek 8 - Daima muvaffakiyet ve şöhret 
seyi gözlerile görmeğe karar vermiş, lerini nadirrn kabul etmek. kazanacakmış gibi şevkle çalışmak. 
ortalık iyice karardıktan sonra bir gü 3 - Ağır ve hazmı güç yemf'!kler ve 9 - Tabiatı dikkatle :;eyir ve tet • 
rültü işitmiş fakat kimseyi göreme • rilen dost evlerinde yemek yememek. kik ederken onun ara sıra gösterdiği 
miştir. Biraz sonra elektrikler bermu- 4 - Sabahlan kahve ve çay içmek hırçınlık .ve huşunetten müteessir ol -
tad kendi kendilikliklerinden yanma- itiyadını tamamile terketmek. mamaya gayret etmek. 
ğa başlayınca kilisenin camı kırık bir 5 - Kırk beş yaşından sonra deniz 1 O -Kadınlarla pek meşgul olmamak, 
penceresinden içeriye bir karganm gi- banyolarından bütün bütün vazgeç • kırkından sonra düşüncenin bir kadın 
rip elektrik düğrnelerile oynamakta mek. üstünde saplanıp kalmasının pek teh
olduğunu ve oynarken de sıra ile hep - 6 - Hiç bir zaman gençler arasına l;keli olduğunu hiç hatırdan çıkarma -
sini yaktıktan sonra tekrar birer birer karışmamak, velev daha gençliğin bü- mak. 

Birincitcşrin 27 

Sözün K1sası 
lranla 
Dostluğumuz 

E. Tala 

D
a ranın muhterem Hariciye Veziri E 

18.ns Samii birkaç gündenberi An· 

da Türkiye Cwn1iurlyet hükfuneünin 
safiri bulur.uyorlar. 

Bu misafirlik, komşu devletin yü · 
mümessiline, inkılapçı Türkiyenin, in 
Jdpçı İrana karşı ne türlü candan 
cl.ostluk ve bağlılık beslediğini ya\ond 
müşahede etmek fırsatını veriyor. 

Filhakika, Avrupanın Asyaya açıl 
kapısında, terakki ve medeniyet ale 
darlığı eden ve dünya sulhunun iden~ 
bir koruyucusu bulunan Kemalist ~ 
kiye, ayni evsafı kendine düstur eclll1 
Pehlevi İranla kardeşten daha ileri, }ta 

ve samimi bir sevgi ile mcrbuttur. 
Majeste Şahinşahın Atatürkü 7Jyıı 

buyurdukları sırada tekemmül ve tee 
yüt eden bu dostluk, o mülakattan so 
ebedi bir mahiyet almıştır. 

Bugün Türkiyede, kimse yoktur 
f ranın yeni baştan banisi olan Alabazre 
Humayuni, Şahinşah Pehlevi'nin hayır 
eserleri karşısında hayranlık ve d 
İran milletinin huzur ve refahı, teJll. 
dün ve terakki alanındaki hızlı ilerle 
önünde de haz ve sevinç duymasın· 

Ekselans Samii, işte, esasen dünY:ı 
malfun bu hakikati bir daha, yakınd 
görecek ve şüphesiz iki taraflı ıneıntı 
olacaklardır. .....1 

İki taraflı dedim: çünkü B. Saınii "Jf"' 

nız yüksek bir devlet adamı ve bir İ d 
vatanperveri değillerdir. Ayni zaınan 
duygularını defaat ile izhar ve isbnt e: 
lemiş büyük bir Türk dostudurlar. ve Ü 

duyguları, necib hükümdanndan en :sı 
tevazı ferdine kadar, bütün hanın h 

35 yatına tercüman olmaktadır. Bundan 
la şüphe etmiyoruz. . 

Her iki tarafın mütekabil baleti ruhıY6 
ve kalbiyesi bu merkezde olduktan~ 
ra, hergün daha yakınlaşmak, ilgiler 'de' 
daha sıklaştırmak, ve müşterek sulh l ıe 
alimizin tahakkukunu görmek i~in ele e
verip yürümek hususunda hiçbır erıg 
lln bizi karşılamasına ihtimal yoktur· 

cft'J~ 

Yurdumuzdan böyle bir kanaatle ar 
lacak olan Ekselans Samii'nin, hıeJlll:~~ 
tine döndükleri zaman iki kardeş ıtıı bil 
tin ahenk ve vifakları uğurunda d~ 
büyük şevk ve hahişle çalışacakları 
QJ "•d' J.. ır. e-

Burada bizde bırakacakları intiba3 g 
lince: yazımın başınd.anberi teşrihc ;: 
lıştığım samimi hissiyat o intibaın en 
zel ifadesidir! 

__________ __, ______ ,www_•-•---~ 

Romen Başvekili 
Bugün geliyor 

].<iıl 
Dost ve müttefik Romanya BaŞ': de 

Ekselans Tataresco bugün saat l r 
şehrimize muvasalat edecektir. Dos~ .. b~ 
vekilin bulunduğu vapur, Kara~enı;. ııll' 
ğazından üç mil açıkta iki torpıdo Jtl \TB' 

ribimiz tarafından karşılanacaktır. ıır• 
pur Galata rıhtımına yana§tıktan s~nıı· 
İstanbul Vali ve Belediye reisi ile fs ıırO 
bul komutam ve sefaret erkftnı ~nf cUıı' 
çıkarak misafir başvekile choş gc 
diy.eceklerdir. 

ıııd' 
Ekselans Tataresco, Galata rıbtı~er'' 

askeri merasimle karşılanacak ve tt1'' 
palas otelinde bir müddet istiraha~ c~,,e 
ten sonra Taksim Cumhuriyet Abıde l>Sr 
merasimle çelenk koyacaktır. Dost tr&' 
vekil akşam saat 19,30 da husus! bir eltcC 
le Haydarpaşadan Ankaraya bar 
edecektir. söndürüp gene ayni kırık camdan sa- tün kudret ve şaşaası mı:ıhafaza edilse 11 - Avcılık, balıkçılık, bi;iklet, fut 

vuşup gittiğini görmüş ve bu suretle bile bu tehlikelidir. Hele yirmi yaşın- Lol gibi yorucu sporları artık sadece 
t>IJ' 

tasavvur edilen mucizenin mahiyeti an da bir gence dostluk, arkadaşlık husu- seyretmeğe katlanmak. Hayvana bin _ Bükreş 26 (A.A.) _ Rador aja~~ıeti' 

lc::a;ş:ıl::m~ı~şt;:ır:.:::;::::=:::::=::=:=:=:=:=::::=:s=:iy;:e;;t;:il;:e:;h;:i:;ta;;p~ed:;;e;;r:;e;:k~k~e:;;n;;d;:i:;n;:i :;:o;:ıı;:u;:n l:;a:;::ay:;::m:;::e:;:k;:m:;::iı;:' s;:te;;s;:n;;;a;:d;:ır;:. :;::;;:::;:::;:::;::;::::::::;~ diriyor: Türk hükumetinin davetı ıı }/'' 
~ '"'\ ne Romany'l Başvekili B. TatareSC0•13ıı~· 

* 

İSTER İNAN, IS T·ER İN ANMA! 
Tıb Fakültesinde ders vermekte olan ecnebi profesörler

den Bay Frant:ı. iki gün evvel tnkririni bitirdikten sonra ec
nebi profesörler hakkında gazetelerde geçen dedikodubra 

temas ederek talebP.si. ile bir hasbıhal yapmış ve bu arııda: 

c- Ben hiçbir vak.it bir yardımcıya ihtiyaç göstermeden 

talebe ile türkçe olarak daha yakın temas edebilecek bir va-

ziyetteyim; fakat bugünkü şekle göre bunu yapmıya imkan 
yok:t u~mıştir. * 

Biz türkçeyi rlcrs !akrir edecek derecede öğrenmiş olan bir 
profesörün bu bılg:sinden istifade etmesine imkan bulama
masına ihtimal vermedik. Binaenaleyh sözlerinin zaptedilir
ken yanlışlığa uğ~rnış olmasına inandık, fakat ey okuyucu 
sen: 

1 S 1· E R İ N A N, l STER iNANMA! 

karayı ziyaret etmek için bu akf!Itl. f3tl 
reşten Köstenceye hareket eyl~üt'o~ 
gece yarısı emrine tahsis edilıntŞ btl ' 
Romania vapuruna binerek tstD~il ~· 
doğru yola çıkacaktır. Başvekil :s. f1l eli' 
rescoya, bn ziyaretinde, hususi k~le 

1 
di' 

rektörü B. Civicianu ile Rador a3anS·r tedl. 
rektörü B. Hurtig refakat etme~ ıJiiJ' 

Bu seyahat münasebetile, bütilfl ~•· 
• > g.. 

reş gazeteleri, Romanya ile Türltı~ fJ1 
sında mevcud samimi dostluğu te 
ettirmektedir 
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TELGRAF HABERL&A·l . '. ,. . .. ". ',,-J 

Gönüllüler meselesi 
Rusya, . . ~ 

ıtır azı 

İngiliz teklifini •• uç 
• 

ettı 

ÇERÇEVE ı 

Kültür dava,arı 
Gunu•:ı, Ü tuııde en çok durulan mr elMI 

K_uıtur davaları. Jekteplerde disıpl "'· u -
mver atede tabur halınde donenler, :>aban
cı Proresor, kitap Te alre. .. Bu kadlılr avrı 

kollardan mutalea ed.len meseleler bence 
tam bir vahdet arledi;>or. l\le.-;ele bırkaç ta
ne delil bir tanedır. O da u: 

.~ultür cihazınıızdıı, mektep, talebe, pro
fesor, mu bet bilgiler, fikir ve san'at rıılı ve 
ahlak gibi buyuk mev~ular karşı 'ında, ı, 
gorme. vaziyetlerine miW'ak noktası kuran a
ua telakki nedir? 

Huhangi bir dalan yaprafında kuçiak bir 
bayg~ılık alameti ezflir sezilmez, hatıra 

1 
derhal kok ıelnıcli. Bir atacın kokile en u
zak yapratı arasındaki sıkı munasebet ka
dar binlerce kultur meselesinin de onlara 
can, biçim Ye ıluz veren ana ıöruş ~anıu -

L 
l 

t 
mesile alakası vardır. 

ondra 26 (Hususi) - Haricıye nezaretinde Edenin bat- 3 - spanyaııın deniz ve kara hududla .. ının kontrolü bir k & I - Dfinya ilim ve fikir cereyanları kar-

~n lığı altında saat 16 da toplanan ademi müdahale komitesi- kül teşkil ettiğinden, bunların birinden sarfı nazar edilerek şasında durumumuz nedir? 
nın müzakereleri saat 21 e kadar devam etmiştir. diğerinin idamesi caiz değildir. Z - Kafamız lktlbascı mı, telifcl mi! 

kayıdla kabul 

h 
Alman başmurahhası Fon Ribentropun da iştirak ettiği, pek Bundan sonra Sovvet murahhası İtal l lA t pan 3 - Ne ,.. ınarda bir ıcnçlik ı tlyorud araretlı' b ,. t• . h .. bell' olma , - yan arın e an s • f - Bu rençlifi na ıl muallimler yeti• • ll'ıakla geçen u celsenin kııt ~ ne ıcesı enuz 1 - yaya gönüllü göndermekte olduklarını ve daha yakında Uç tirebilir ve onlar !hasıl yetişir! " 

lCı beraber, CHeyan eden muzakereler hakkında fU ma- İtalyan alayının Kadikse karaya çıktığını sö lemi İspanyn- 5 - Milletler ara ı bir mucssrse olan ı -
mat alınmıştır· .. d ·1 k l b't f y ş, llm bu has ~ S · . .. . . ya gon erı ece o an ı ara komisyonun vereceği kararların • a ına ra,.men milli bir kaşey -

t ~vyet başmurahhası Mayski hukfımetının, geçen celsede bilaitiraz kabul edilmesini istemlşt' le muhurhi cletıı midir? 

banzım edilen k~r:ar suretini üç ihtirazi kayıdla kabul ettir.ni ır. 6 
- ilim tevzi i inde, onu en yukarıda ıldırmiştir. Karar ıureti dafıtan en üst eJden en aşatıda topJıyaıı en 

Sovyetlerin ilı>ri sürdüğü ihtırazi kayıdlar şunlardır: Londra 26 (A.A.) - Ademi müdahale komitesinde Sovyet ~=.~~;vuca kadar hakim prensipler ve me-

l - İki taraf gönüllülerinin çekilmesi nisbi bir surette ya- delegesi hariç oımalc üzere butun mümessiller 22 ilkteşrln iç- Botun bu davalar &)Tı ayrı kök telakki e P:lmahdır. Yanı, Franko saflarında adedi daha çok olan gö- t.maından sonra hükümetlerine tevdi eddmiş olan karar su- balh•"· Kok t<llkkiyi, bUt.,, çlqlluln m~ 
nuı..uıer, dığerlert> nisbeten daha fazla mikdarda geri çekil- retinin muhtevıyatında esas ıtıbarile mutabık kalmışlardır. kezde toplan?ıtı b_lr mimni motifi halinde 
h'lelıd·r. Bazı tadilat ile karar sureti kabul edilmiştir Bu suretler a'a- :;~d;na ge,tırmd ~dıkçe~ kültur tatbik saha -

2 T h k d h"1-<'I. 1 . . • ı .ı a "Zaa ' aıma goze çarpacaktır 
,.,., - a liye iş' kımaatbahş bir surette ilerledikten sonra a ar W\.umet ere tevdı olunacaktır. Ademi müdahale komi- Ne · F 1 K k'. k "'ranko' t . .. - .. d . k cıp aıı ısa urc 
~. nun muharıb hakkı tanınacaktır. esı onumuz eın cumaya te rar toplanacaktır. 

~-············· •••••• .••• •• ····-··· ····-·····- •••••••••••• ••••••• ._ "Yeni Baş11ehil Japonlar Çinde tekrar r Mısır Kralı:~ ........ - Devletcidlr,, 
(Baştarafı 1 inci sayfada, 

·ı 1 "" b 1 d 1 Başvekil arasında Celal Bayarı büyuk bir saygı ile selnmh-
1 er em ege aş a 1 ar }hfi/fif Çlkfı yan Falıh Rıfkı Atay bu sabahki Ulusta-

ki makalesinde ezcümle demektcdır kı: 
Londra 26 (Hususi) - Kral Faruk cCeial Bayarın başbakanlığı.pda ınkıliib 

9.,,. J 

14~i1'istinde bir 
Yolcu trenine 
Suikdst yapıldı 
Kudu 26 (AA.) - Gazza cıvarıncla 

bu ~ olcu tr nıne kar ı bir suiknsd yapıl
!nıstır. Demıryolu üzerine bir bomba 
;wnmuş, fakat tren biraz teahhurla gel
dığınden bomba zamansız patlamı~tır. 

it lyada zelze 'e 
Roma 26 (A.A.) - Varazze'den bild'

rildığine göre, evvelki gece şiddetli bı
1

r 
zelzele olmu tur. 

Alman lktısad Nazırı 
istifa ediyor 

Londra 26 (Hususi) - Alman iktısnd 
nazm Dr. Şahtın ıstifa edeceği artık t _ 
hakkuk etmiş bulunuyor. 

Bu sabah toplanan Alman kabincsı Dr 
Ş~htın istifası meselesini müzakere' e:t~ 
mıştır. İstıfnnın sebebi, Dr. Şaht ile dört 
senc>hk ıktısadi plfını tatbıke memur Ge
neral Görıng arasında husule gelen h 

.. . f k' azı 
goı u ar ıarıdır. 

Suriyede Vatanilerle 
Muhalifler arannda 
M · ca dele şiddetlendi 
Antak~:n (Hu u i) - İntihabatın yak-

laşma ı uzcrıne Suriyede Vatanilerle 
muhulıfler arnsındakı gerginlik gıttıkçe 
artmaktadır. Vataniler, muhaliflerin hır 
beyannam(' ıni elde ctmışler, bundan do
layı da bırkaç kışiyi tc>vkıf etmışlerdır. 
Bu hfıdıse, Halebdc hayli heyecan uyan
dırmıştır. 

Şiddetli Japon taarruzu karşısında Çin kıtaah tarafından ihdas edilen saltanat siyasi :darcsinin ilk gündenberi sarsılmıyan is-

t 
• ' etmel:tedİr müsteşarlığı, Mısırda teşrii bir buh- tikrarı devam etmektedir. Çünkü bu is-

mun azam surette pc at . -· ran doğurmuştur. G M t k A k tikrarı inkılabımızın muayyen prensip- • e a sas n ara 
d"Changhai 26 (A.A.) - Japonlar, şim- Çin cephesıni yarınağa muvaffak olmuı- Başvekil Nahas Paıa bu husust• !erini, Kamutay ekseriyeti ve onun hükU- <' h • h dıye kadar yapılan muharebelerin en şıd- Jarsa da Çinliler, fecir vakti mukabil ta- kralla uzun bir mülikatta bulunmuş- meli vasıtasile tatbik eden Parti ve onun ~eya ah akkında 
b:~;" olan hır muharebeden sonra sa- arruta geçerek sabahki vaziyeti iade et- tur. Nahas Paşaya göre kral, meclisin ebedi relsi Atatürk temsil eder. Bu nl- Krala İzahat verdi 

. 1 ~Yın Tachang ve Miachang'ı işgal et- mişlerdir. tasvibi olmadıkça, böyle bir müsteşar ıam baki kaldıkça vazife sahibleri ara- Atina, 26 (Hususi) - Bacvekil Metak-ınış erd J tayin edemez. ır tı.ni ır. apon ordusunun ileri hareke· Şanghay, 26 (A.A.) - Central News sındaki değişiklikten esrarlı tefsirler çı- sas diın kral tarafından kabul edilerc'-ağır t Bu meseleden dolayı üniversite ta- k ~ ., l"'r 't . opçu bataryaları ile tay,yare- ajansına göre seyyar Çin kıtaatı, Ho- • armaı>a uğraşanlar daima utnusaya ul- Ankara ziyaretinin ıntıbalannı ve Tür-
.. ı eshıl t !ebesi de bazı nümayiıızler yapmıctır. ki d Iı'lerı'n e m. ıştir. Bunlar, günlerce Çin- pei eyaleti cenubundaki Oukiao tepe- ti ır :ı rıyaca ar ır.> kiye Cumhurreisi Atatürkle arala .. ında me 

1 
niversite rektörü istifa etmiştir. c lal B • 

!erdir y·· v" erini bombardıman etmiş- ~ini islirdad etmişlerdir. Diğer '.ara!- • e ayarı ne şah~s ve ne de şahsi- cereyan eden mükiilemeyi anlatmqtır. 
bomb;rd uzden fazla Japon tayya•esi, tan Teaiyuandan bildirildiğine göre Celiil Bagarla yet ol~ra~ :•n!tma~a 1u~um var: Anado- Başvekil saraydan döndükten sonra top· 
Çın kı;;:'~"• ı lırak etmiştir. Chansl'ye girmiş olan Japonlar, halen M Ju !htılllinın ılk gunlerındenberi cephe- !anan nazırlar meclisinde de Ankara zi-

ınıştır. a ının muntazam rie'atı başla- çekilmekte ve Çin kıtaatı, bu mıntaka- etak•a• arasında de veya muhtelıf idarelerin bapnda, ya- yareıt hakkında tafsılit vermişi' 
Changh 26 da büyük bir faaliyet göstermektedir- Telgraflar teali edildi hu_ı lnkıllb _mücadelesi saflar.ında, fakat ır. 

-uhab aı (A.A.) - Reuter aJ· ansı lcr. daıma Ataiurk davasının hizmetindedir B• k d k J ..,, Ankara 28 (A.A.) - Elen Baıveklll Ek - Tü k 'l · · .. · . ır a 1010 
kin de~'.nden: Japonlar, Changhai- Nan- J-nyıuwı tuziyesl ..ı... Meta .... Uı e.,., .. C<lll Bayar a- . r ~ı le~ın huvıyet, refah ve mede- 0 U VC 
""'U"·aff kıry1olunu Nanhsıang'da kesmeğe . raaında aıatıdatl telgratı&r teaU olunmu•- nıyeti ıdealıne Cel81 Bayar bütün bir ha- .., k Jd 
•11 y Londra 26 - Tokio'dakı Ingiliz sefiri, " t kf 8~ agJ a 

0 
muşlardır. tur: ya va etmiştir. J Jrl l 

Ç
. l't Japon hariciye nazırı B. Hirota'dan Ekselans B. Bayar Bafvetll cYeni Başvekılin fikir ve hareke _ 

Ch 111 ı erin ric'ati bir nota almıştır. Bu notada Keswick A'llkar Paşabahçede şı e fabrikasında posta 
laka anghaı 26 (A.A.) - Miaohang mın- road hldisesi dolayısile tarziye veril- Tilrt •ulan•••• uıaiılalırten Ebeı:n - ~d~ t~~~tı.~ vasOıflar vüzuh, kat'ilik ve şe!ı Nızam ddının o lu Ali Raıf, Eren -

ında şiddetli bı' h b sınıza, dost ve muttetlk Türk hukılmetlne ve urus u ur. nunla iş başında te • 
etrn k . r mu are e cereyan mektedir. d ı koyünde Şa k b k ld '"ektı'r tedır. Her iki tarafın telefatı yük- Turk mllletine unutulmaz hüsnü kabulle _ mas e en er daima bir prensip ve icra ın a a an motosikl<'' le 
.,ç· Japon tayyareleri mütemad1y:m Hirato istifa edecek rindeın doEıa.~! ıblr kerRe ısıdaha tehşekkür etmek adamı karşısında bulunduklarını his • geçerken, Erenköyünde Tepe sokakta O· 

ın kıt ' Tokio, 26 (Havas muhabirinden) ister m. Ao">e ans e cum ur nezdinde setmişle d' C ıaı B · 4 l d ler aatını bombardıman etmekCed;.- . . fk. 
1 

. gösterdiği butun lüturtArlıklara karoı en ve' r ır. c ayar yetıştiricl turan 5 Y•i nnn • Nnclyeye çarpmış. 
Jap. Çlnlılerin kazmış oldukları lağamlı:ır, Or?uHn~n tn~şırı e karıdo ~nt_Tf eıtod ga::- takAr hissiyatıma ve derin tükranıma ter : şcflekrdendir. Ona Türkiyenin banka kadının sol ayağı ve sol kolu kırılmış!ır. 

on arın b tesı, ıro anın ya ın a ıs ı a e ecegı- cuman olmanızı dilerim. ve e onomi aleminde bütün bir kadro lrlıştı ı.:çok tanklarını tahrib Pt- hm' tm kt d' t.l hs d b 1 Yaralı kadın Haydarpaşa nümune has _ rı'c• r. Çın dumdarları müessir surette ni ta ın e e e ır. Turk mille nln ıa ım a Elen nıllletıne orç uyuz. O, yalnız Türk bankacılı -at ha k Çinliler şimalde ilerliyor gösterdi#! kardeş selAmını Elen milletine bll ğını kurmuş deg· ildir, unsurunu da ya- tanesine kaldırılmış, Raif yakalanmıştır. 
re etini setretmektedirler. direcetım. t t ---·-·-
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Ch Mukabil taarruz Nankin 26 - Çın umumi kararga- Bayan Bayara retfkamın hflllsane _ ra mış ır.» yız.» 
ltıak anghaı 26 ( A.A ) _ İyi ma!Umat ol- hına gelen bir telgrafta, Çin kıtaatıoın ılmlannı ve benim derin hfirınetıertmı ':u- •Yeni Başvekil devletcldir: O devlet- •Yeni Başvekil İnönü hükümetlc • 
ed ldta . olan bır Çin membaından teyid şimalde şiddetli bir taarruza geçtikleri dtrınentz1 en samlmt Ye en kalbi seIAmları- c~ prensibini zayıflığa uğramaması i - rinin medeniyetçi ve incacı davasını ı ğıne .. bıldı'rı'lmektedı·r. mı kabul buyurmanızı rica ederlMm. çın onu mutlaka ve en ı·yı· muvaffak .. . t kt oı gore Japon kıtaatı, gecei~vın kı yuru me e devam edecektir. Yıllar -

_ __....,..,....,..,.-----,.. .. ,...,.. ........ ~-·"""· -.... -.... etaksas laca~ ~lan tedbirlere başvurmuş - danberi müsbet bir inkişaf hareketi _ 

H a t a Y
.,.d.,.. ...,.., a.,.. ....... y e n 

1
• r e Je 

1
• m Ekselans B. Metaksas BaıvekUBqyekU tur. Bızım devletciliğimizin bir husu- n~ ~eriye doğru mes'ut seyri içinde-

Atlna siyeti vardır: Bir taraftan müdafaacı- yız, oyle kalacağız.» 
E~laMmwn dn~~~ lıltlun~ bu _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hazırlıkları ilerliyor ~~;;:~.~:'::;~~::E.~,~~~:::,;:,~"~ lran Hariciye Nazın bugün Kırıkkale 
Bütün Turk mllletl, muhterem tahslye • fa b •k J k Jt ·ı l tlnlzle bu derece asll bir ıurette temau edl- rı a arını gez ece 

l /etler Cemiyeti heg'eti, esnaf cemiyetler ıen dost ve tardeı muıete karıı samımı ve 

ı-eısıeri ve muhtarlar.a belediyede temas etti =~::u~ostluğunu göndermekle memnun oı
Nazlk sözlerinizi kendilerine derhal bll _ 

sis edilecek Türk limanı hakkında tetki- dlrdlğlm Bay Reisicumhur, Ekaelanaınııa 
katta bulunacak heyet geldi. Konsolosu- teşekkürlerini blldlrmele ve atzlnle tanıı • 
'!lUZ Bay Fıruzun delaletıle delege Roge maltla ve görU§mekle hassaten memnun :ıcaı
Ga 

1 0 
ile göru tukt n sonra tekrar j sken. dıklarını, bir kere daha söylem eğe beni me-

ba~ntakya, (Hususi) - Hatayda ınti
tni atı kontrol etmek üzere Milletler Ce
b:etı tarafından seçilen bitaraf heyet 
du aya gejdı, Heyeti, Hatay budu -

Ye;~: halk partısi namına bir he -
Solo rşıladı. Şeh r hududunda da korı-

E tarafından k, r ılandılar. 
:a.ogrte 1 gunti, he~ et şerefıne, delrgc 
:Yaf e Gnro, delegelik bina ında bir zı· 

et verd li . ı. 
Vet ~et, o l d n c;onra, bl'ledıyenin qa-
lrluh ttıg c n f <' m y 1 rı reislerı ,.e 
ettıl t r rl. b ledı e b rı nda tema'> 
si r Rendı le goru tu um heyet rei-
soyı lekct n k u l oldu ,unu 

,_ dıkt n r d dı ki: 
?ne \' nı reJ m y kında tc s üs edecek, 
detrn ketıniz hıç şüphe ız refah ve saa
bıta r cektır B zim burada tamaml n 

g 
.. 

1
. r f ola k , aıiyeti müşahede edece-
tnızd . dır.. n ele hıç şuphe etmemek lazım-

A Tiirk Hcy'eti fskendcrunda 
ntakıa. (Hususi) - 1skenderunda te-

rl 
d" d~ Tetkiklere devam edıl- mur etmiştir. cruna on u. Az1 dostum ve muhterem Baıvekll. 

mektedır. Refik m ve ben, derin mlnnettarlıtımız-
la beraber, en hAll ane se!Amlarımızı ve hür 

Meclis Reis/if!ine A. Renda metıerımızı bayan Metaıtsas'a blldlrmenızt 
Namzed gösterilecek slzd~~/~:,::;~~·çok dostane ve! kt\rlığıma 

(Bastarafı 1 inci sayfada) ıtımad buyurmanızı istirham eylerim. 
Meclis rı asct dıvanında esaslı bir de- Celil Bayar ______ ... __ ................. -.... ····-·-·----

ı klik melhuz değildir. Abdülhalık ve alôkalı şub 1 rıne giderek me.ı;aı ar
R ndanın \en den Mcclıs reislığıne nam- kadaşlarına veda etmiştir. 
zed gost r;IC'ceğı muhakkak gıbidır. Vasıtasız vergilerin 
Celal Bayar, İsmet inönü'nü evinde 

ziyaret etti birleştirilmesi 
Ankara 26 (Husu i) - Başvekıl CelUl Ankara, 26 (Hususi) - Vasıtasız 

Bayar İ met İnönunu evınde ziyaret et- vergılcrın birle tırılmesi için maliye 
rrı tır. 1sırct inonu bu zıyareti iade et- vekaleti tctkık burosu tarafından ha • 
mıştir. zırlanan projeyi gözden geçirmek ü -

Sabık Sıhhiye Vekili mesai zere bir komisyon teşkıl olunmuştur. 
arkadaşlarına veda etti Bu komisyon varıdat umum müdt.irlü-

Ankara, 26 (Hususi) - Sabık Sıhhat ğünün reısliğinde öniimüzdeki gün -
Vekili Dr. aefik Saydam bugün vekalet lerde toplantılarına ~lıyacakhr. 

Muhterem Ttıisafirimiz Hariciye Vekılimıtle görüşürken 

Ankara 26 (A.A.) - İran hariciye nazı- o lu tarafıı d n Ek eliins Samyii şerefirıe 
rı bugun oğle yemeğini hususi olarak Marmara ko kUnde bir kokteyl part si 
yemışlerdır. Saat 19,30 da Hancıye Veki- verilmıştir Muhterem mısafirimız fabrı
letı siyasi muste arı Numan Menemencı kaları gormek uzere yann Kırıkkaleyı 

- &ıdeccktir . .. 



4 8a7fa 

Ege, Aksu ve Karadeniz 
vapurları da satılacak 

Bir ltalyan fırması, Gülcemale, 18 bin lngiliz lirası 
verdi, fakat vapurun satılmaması ve bozulup 

demirinden dahilde istifade edilmesi muhtemeldir 

SON POSTA 

Bir emlak 
Sahtekarlığı 
ihbar edildi 
Yaşıyan bir kadın ölü 

gösterilmiş ve 

BüyDk aiııema yıldızı 

FLORELLE'in 
Biitün perestişklrlan; Yarınki Perşembe sabahı 

Semplon ekspresile gelecek· olan 

Şen•eıuh FLORELLE'ln 
Lükbaline gideceklerdir. 

Pera Palas da FLORELLE'in ikametine iki apartıman tahsis edllmlş 
Bu büyük ve dehiklı: artistin temsilleri 

Yaran aktam : Tepebaf' 
G A R D EN 'inde 

başbyacakbr. 

F L O RE L L E 
emlakine sahip çıkılmış aramızda yalnız 4 gtın bulunacaktır. 

Gala temsilleri : 28 ve 3 ı Birinci Teşrin SUV ARE ve 29 ve 81 BfriD 
Müddeiumumiliğe bir emlak kaçak- teşrin matine olnrak 

çılığı hakkında bir ihbar yapılmıştır. Tepeba91 G A R D E N 'inde 
Bu ihbara nazaran Beyoğlunda oturan verilecektir. Suvareler için sofralar hemen tükenmek nzeredir. 
Anastasya isminde bir kadın -bu ka- ''111111•-~ İyi bir yer tedarik için lutfen telefon ediniz. 
dın Anna ismini de taşıyormuş- Ef-
rosini isminde bir kadının öldüğünü 
bildirerek ve kendisinin varis olduğu
nu isbat ederek mahkemeden bir vera- IRAovoıı 
se~ ilamı almıştır. Bu ilamla da Efro- Bugünkü program 
si\l.i'nin Beyoğlunda Tom Tom mahal-
lfisindeki arsasına ve Üsküdarda Kü - 27 Birincltqrln 93'7 Çarşamba 

~ Çaınlıcada Ömetbey korusu deni- ıs TAN B lJ L 

~ arazisine tesahüp etmek istemiş - ötıe nepiyab: 
tir ve galiba tapu muamelesini de yap- 12.30: PIAtıa Türk muslklsl, 12.so: Bava-

GÖRÜLMEMiŞ BİR REKOit 

BAY ÇETiN 
DENİZ ALTI HAKİMİ 

2 5 KISIM TEKMiLi BlRDO' 

t tınnıştır. dls. 13.05: Muhtellf pllk nefrlyab. AL KAZAR Halbuki Efrosini ölmemiştir, Siyam Akşam nepiyatı: 
beyi Miltiyadi Aristaki'nin oğlu eski 18.30: Pl!l.kla dans muslk1s1. 19: Konferans: 

sinemasında devam ediyor Brüksel sefiri Aleko'nun kızı olan Ef- Dr. Ali Şükrü (~tlhasız çocuklar ve yedlr
rosini Almanyada oturmaktadır ve ya- mek çareleri). 19.30: Radyofonik komedi: 

Satılıg·a """-•bacak olan Ege vapuru şaınaktad M.'dd . n·· .. CMlsafir>. 20: Ahmed Kemal ve arkadaşlan 
ır&AA& ır. u eıumwn ıge mura - tarafından Tllrk mustkist ve halk tartılan. 1 

Şehir tiyatrosu 
Dıram kısmı Tepebafl 

Tiyatrosunda Denizyollan idaresi Vatan vapuru - satılığa çıkarılması İktısat VekAleti tır- caat edenler bunu Efrosini'nin yeni bir 20.30: ömer aıaa tarabndan arabca aöylev. 
nu hususi bir müesseseye satmıştır. Al rafından kararlqtırılmıştır. vek§.letnaınesi ile isbata ça1ışmakta - 20.45: Nezlhe ve arkadqlan tarafından Türk 
manyaya sipariş edilen gemilerden ilk Bu arada kadro harici bırakılmış o - dırlar. Müddiumumilik bu sahtekarlık musiklsi ve halt p.rkılan, <sabat lyarı>. 21• 

Bu akşam saat 2().80 dl 

- - 1938 · · · d ikm 1 dil' l G"l 1 da akt 15: Orkestra. 22.111: Ajana Ta orsa baberle-
u~u senesı ıçm e a e ıp se- an u ceına vapuru satılac ır. ihbarının doğru olup olmadığını tahki- dl. 22.30: Plllla sololar, oPera ve operet par-

&iZE ÖYLE GELIYOllsA 
Yazan : Pirandello 

3 perde 
ferlere başlanılmak üzere memleketi - Bir İtalyan firması Gülcemal vapuru- ke lüzum görmüş ve evrakı kadastro çaları. 
mize getirilecektir. Bu vapurlar gel - na on sekiz bin İngiliz lirası vermek su µıüfettişliğine havale etmiştir. Tahki - ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
dikçe halen seferlere tahsis edilmiş o- retile alınağa talih olmuştur. katla kadastro müfettişi İsmail Hakkı 
lan .gemiler kadro harici bırakılacak - Maamafih Gülcemalin satılmaması ~eşgul olmaktadır. İsmail Hakkı: Cumhuriyet Bayramı şerefine 

Bugün lllJ.LI Sinemada 

Operet kısmı Fransız tiyatrosUJld' 
Bu akşam saat 20-30 da 

iNTiKAM MAÇI 
Komedi 3 Perde bir tablo 

Çocuk kısmı 

tır. I1k olarak da Ege, Aksu ve Karade- ve bozulup demirinden dahilde istifa- T hkikat h .. d" b 1 dım 
niz vapurlannın hazir~~ muhtemeldir. İhbarına ne der:ce~~u:aa:1 do;~ ~ldu~ 

Romen askeri hey'etl de oeldl 
rM 

Hey'et vapurdan çıktıktan sonra 

Balkan Antantı erkanıharbiye reis- Romanya askeri hey'eti Perapalas • 
lerinin Ankaradaki içtimalanna işti - ta bir müddet istirahatten sonra Şir
rak edecek olan Romanya erkinıhar - ketihayriyenin 71 numaralı vapurile 
biye reisi ve askeri hey'eti dün Ro - Haydarpa.şaya geçerek Ankaraya ha -
manya vapurile saat 1 S de şehrimize reket etmiştir. 
gelmiştir. 

General Skutu'nun riyasetindeki as 
keri hey'et Galata rıhtımında Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin Üstündağ, mcr 
kez komutanı General İhsan Ilgaz, ge
neral Osman Tufan ve diğer komutan
lar tarafından karşılanmış ve askeri 
merasinı yapılmıştır. 

Ortaköy fıkaraperverinin yardımı 
Ortaköy F'ıkaraperver Cemiyeti her 

sene oldut.ı gibi bu sene de Cumhuriyet 
bayramında ilk okullarda okuyan anasız, 
babasız elli yavruyu baştan aşağı giydi
recektir. 

ğu tesbit edilmiş değildir. Tahkikat de
vam etmektedir demiştir. 

Kuduz hutanesi Beyoğluna 
nakledildi 

Kuduz tedavi müessesesi Şehremi -
nindeki binadan Gala tada eski İngiliz has
tanesi binasına nakletmiştir. 

Müessese bugünden itibaren bu yeni 
binasında faaliyete başlamış bulunmak -
tadır. Yeni binada müessesenin basta 
kadrosu da genişletilmiştir. 

2 bO.yQk tilin birden 

1-TABZAN 
BAÇIYOB 

JOHNNY WElSSMULLER - M. 
O'SULLlVAN 

Z·VOLGA 
ATEŞLER iÇiNDE 

ALBERT PREJEAN - DAN1ELLE 
DARRlEUX .. 

Bu gün şaat 14 de 
LAFONTEN BABA 

___ Yazan: Ekrem Reşit......-""' 

ERTUCRUL SADi TEi< 
TlYATROStl 

( AKSARAY'dJ) 

Bu gece saati 20.sO 

KAYNA,.. 

Vodvil 3 perde 
Giriş 20-30 kuruş, her tarafa trat8 

BU AKŞAM M E L E K Sinemasmda 
ROMEO JULYET'ten, LA DAM O KAMELY ADAN sonra sinema dQnyasınJll 
DçUncU şaheseri şerefine bOynk gala gecesi 

LEYLAKLAR 
AÇARKEN 

AŞK - Gnzelllk - İHTİŞAM - ve Musiki ŞAHESERi. Baş rollerde JE~ 
MAKDONALD - NELbON EDDY - COHN BARRYMORE 
Numarıili koltuklann evvelden aldırılması rica olunur. 
MELEK gişesi bugün sabahtan itibaren açıktır. Telefon : 40868 

C1JllllUB1YBT BAYBAMI IJIBBFINI 
29/10/937 Cuma T gaag ~Zil K Sinemasında Film aanayiinin en maht, 

matinelerden itibaren \\:::::11 eaeri, Senenin ea muazzam filoal 

H A C 1 M U R A T Türkçe sözlü 
Vatan ve istiklü aşkının en btlytlk deilanı Tolstol'nin meşhur eserinden. 

Bat rollerde : iV AN MUjtKIN - LIL DAGOVER • BETIY AMAN 
Bu bOyOk fılm, TQrk Fllın studyosunda TOrkçe olarak terlip edilmiştir. 

CUMHU~IYET BAYRAMI .ÇIN SENENiN BiRİCiK TÜRK FiLMi 

GÜNEŞE DOGRU 
TORK R&J1SôRLERl - TORK ARTISTLF..Rl - TÜRK MUSiKi 0STADLARI VK TÜRK TEKNİSYENLERİNİN YAPTIÔl AŞK - Gt}ZELIJK - VATANSEVERLİK· HEYECAN ve SERG0ZF4f ~ 

YARIN matinelerden itibaren Beyoğlmada J P E K Sinemuında • Cuma matinelerden itibaren lzMIR'DE E L H A M R A Sine..-. 
YARIN ... ::~- SARAV Sinemasında Btiyük macera filminin en büyüğii en ihtiraah ve en müdhitl 

GARY COOPER • BUFALOBIL ve 
( MACERALAR KRALI) 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
JEAN ARTHUR 

tarafından 



Bolu (HUSUll) - 8mealar JElytlnc!ea 
Şakir olJıı Ahmecl ile tamı 1'azml1e 

Çataldere ormanında bir malaYQ& 80 kl· 

~ ... JWJetttnnll)lr - 1*bf ~ 
soma !nr tltfhllert ~ tlleıe 1ılr 

Yurdd 

bqka. 7era najlederJerbn ta1db memu
ıa Bamdirun aJ.dıll tedbir 111umde J8ı" 
ıaJMmnflardır. Maed •'bıDh ...... 
lardanthr ve eneb 'blı Jlzdell mah-
kQm da olm.U§tur. Unle fBuml) - ..._ m ... •ak Webe ,.. • ..._..._ ft a.. 
~ıpmQanm Demirciler Jröybdeıı. Jl8. D1radln llbP ela ..,.. tKW:a!• lıglıl gııık faıdlJa o1meJrtedr. JlillPM Jas ..... 

ile ,,...._ 4t, erlliıılı tllabt ,_ ı.ı• ela IO Wlbe ftllllr. ~sw 1g1a ,_ı 
M .. R.pl ele atmak .... 112 kflıD 1* pMi7a 7aiAli ... I ... _. -· ........ MI ,..... .. ,.... lt-1a ft 

iJ1ılmıf ttlttin -tilrflrten ormanda p ,makim t rt ,. ., J•' , r•MH1*. --
b- UaJm ede A • w tlla da Mır ımı& np'nqı' • B t it • W.. 
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8 Sayfa 

Bir katil suçunu itiraf ediyor 
"Kendimi müdafaa mecburiyetindeydim, tabancamı 

çektim, ateş ettim, o da yere yıkıldı, kaldı., 
Kısıklı civarında, Ümraniye köyünde 

çoban İbrahimi öldürmekten suçlu, ço
ban Şevki oğlu Hnmdinin duruşmasına 

Ağırceza mahkemesinde başlanılmıştır. 

Dünkü celsede hiç türkçe bilmiyen Ham
a inin ifadesinin alınabilmesi için, arna
vutça ·konuşabilen bir tercüman bulun
muş, bu suretle suçlunun sorgusu yapıla
bilmiştir. Katil, mahkemede hadiseyi ol
duğu gibi itiraf ederek, demiştir ki: 

- İbrahimle koyunlarımızı otlattığı

mız mer'ada karşılaştık .. Birkaç günden
beri beni aradığını söyliycrek, bu müd
det zarfında nerede olduğumu sordu. 
Kendisine, beni ne yapacağını sordum. 

- Ben sana gösterırim diyerek, bir an
da üzerime hücum etti.. Elimizde sopalar 
olduğu halde, dövüşmiye başladık . Bır 
arahk, elimden kurtularak, kaçmağa tc
ŞE'bbüs ettirn Fakat, biraz ileride tekrar 
karşılaştık.: Birdenbire, bıçağını çekti. 
üstüme yürüyerek: • 

- Seni öldüreceğim, diye bağırmağa 
başladı. Kendimi müdafaa mecburiyetin
deydim .. Yanımda bulunan tabancamı 

çekerek, iki el ateş ettim. O da, yere yı
kıldı, kaldı .. 

Suçlunun sorgusunu müteakip hadıse
den sonra polis tarafından tutulmuş za
bıtlarla, tabibi adil tarafından verilen ra
por okunmuştur. Okunan zabıtnamede 
İbrahimin cesedinin vak'adan iki gün 
ronra dağda mütefessih bir halde bulun
duğu, cinayet ortaya çıktıktan sonra suç
lunun jandarmalarla birlikte mer'a ci
varına giderek, tabancasını attığı yer
den çıkarttığı kaydediliyordu. Suçlu 
Hamdiye, bütün bunlar hakkında bir di
yeceği olup olmadığı soruldukta: 

- Hayır, bir diyeceğim yok diye cevab 
vermiştir. 

Bundan sonra, bazı şahidler dinlenil
miş, duruşma gelm.iyen şahidlerin celbi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

izinsiz tabiiyet değiştirmiş 
Yusuf Hüseyin isminde biri Türk ta

biiyetinde iken izinsiz olarak ecnebi ta
biiyetine geçmek ve ecnebi pasaportu ile 
seyahat etmekten suçlu olarak adliyeye 
verilmiş ve asliye 4 üncü ceza mahkemE
sinde muhakemesine başlanılmıştır. Suç
]u, mahkemede umumi harbden evvel 
Rusyaya gittiğini söyliyerek, demiştir 
ki: 

- Fakat harb bitince o topraklar Po
lonya hududu dahiline geçti. Bu suretle 
ben de Polonya tabiiyetine geçtim. Şimdı 
Ankaraya bir akrabamı ziyaret maksa
dile g~lmiştim. 

yet verdiği anlaşılan birinci kaptan Mah
mudun tevkifine lüzum görülmüştür. 

İkinci kaptanın hadisede dahli olmadığı 
anlaşıldığından, hakkında ademi takibat 
kararı verilmiştir. 

Müddeiumumilik suçlu Mahmud hak
kında ilk tahkikat açılmasına lüzum gör
müş ve kendisini dördüncü sorgu ha
kimliğine göndermiştir. 

Hırsız bahrıvan mahkOm oldu 
Topkapı haricinde oturan bahçıvan İs

mail isminde biri, birkaç gün evvel bir 
gece yarısı ayni semtte oturan Antuva
nın pencereyi açmak suretile evine gir
miştir. İçeriden bir palto ile bir muşam
ba çalan hırsız kaçacağı sırada bekçiler 
tarafından görülerek, adliyeye teslim e
dilmiktir. İsmailin asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde yapılan duruşması so
nunda suçu sabit olduğundan, 6 ay müd
detle hapsine, o kadar müddet te emni
~let altında bulundurulmasına karar ve
rilmiştir. 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbulda bulunduğu anlaşılan İzrnlr 

M. U. muavinlerinden Şevki Sümerin he
men memuriyetimize müracaat etmesi. 

Bir adam kavgacıları 
Ayırmak isterken 
Az daha ölüyordu 

Galatada Mumhane caddesinde 175 
numaralı kahvenin müsteciri Hafız 
Neş'etle karısı arasında dün gece saat 
20 de bir kavga çıkmıştır. Ayırmak i
çin araya giren Arnavud Şevketle ar
kadaşı Ahmed Neş'eti ayıramamışlar, 

bunun üzerine Ahmed, kamasını çeke
rek Neş'eti boğazından ve sol memesi 
üzerinden çok ağır sure1te yaralamış
tır. Yaralı Neş'et Beyoğlu belediye has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Okçumusa camii 
Tamir ettiriliyor 
Galatada bankalar caddesindeki Okçu 

Musa camii Beyoğlu vakıflar müdürlüğü 
tarafında,n tamir ettir.ilmektedir. Okçu 
Musa camii de Ağacamii gibi meydana 
çıkarılacaktır. Camide esaslı tamirat ya
pılmakla. beraber eski şekli ve üsıubu 
- Ağacamiinde olduğu gibi - değiştirilmi
yecek, ilk yapıldığı çehresini aynen mu
hafaza edecektir. Ancak camii sıkı~tırıp 
kapatan eski ve kulübemsi köhne binalar 
ve meşrutalar yıktırılacak, parmaklıklı 
bir duvar ve camiin etrafına da güzel bir 
bahçe yapılacakttr. 

SON POSTA 

Dün elli liara kazndım 
Ben bu parayı kazanmak için fazla uğ

raşmadım.. Alınteri dökmedim .. Memle
kete hizmet, yahut ta bir iş adamına yar
dım etmedim: 

- Yerde buldun. 
Diyeceksiniz .. Hayır, yerde de bulma

dım. 

- Zengin akrabandan biri gönderdi. 
Diyeceksıniz .. Hayır, zengin akrabam 

yok ki göndersin .. Demek istediğinizi an
lıyorum. Ta dilinizin ucuna kadar gelen 
baklayı ağzınızdan ben çıkarayım: 

- Aşırdın .. 
Haşa .. Öyle bir şey de yapmış değilim .. 

Nasıl kazandığımı bir kere de ben anla
tayım: 

Kostümlük kumaş alacaktım, bir ma
ğazaya girdim. Beğendiğim kumaşın 

metresine on altı lira istedi. Bir pazarlığa 
giriştim. Dokuz liraya indi. Üç metre ku
maş için yirmi bir lira kazandım. Kuma
şı aldım, terziye götürdüm. Otuz liraya 
dikeceğini söyledi. Fakat on sekize razı 
oldu. On iki lira da orada kazandım. Ka-
1ancım otuz üç lirayı bulmuştu .. Üç göm
lek pazarlığında dokuz lira, bir çift eldi
ven, bir Ş<tpka, ve bir çift ayakkabı pa
zarlığında da sekiz lira kazandım. Ye
kun elli lira etti. 

İşte ben, dün böylece elli lira kazan
mış oldum. 

* Sayın kariim bu kazancım içih sevinç 
_duymuyorum, çünkü ben elli lirayı ka
zanırken belki sen öbür tarafta yüz lira 
kaybediyordun .. Hem belki de benim ka
zandığım elli lira, birkaç gün evvel soba, 
odun, eve kışlık zahire alırken kaybet
tiğim elli liradan başka bir şey değildı. 

ismet Hulusi 

Bayrak nizamnamesi 
Alakadarlara 
Tebliğ edildi 

2994 numaralı Türk bayrağı kanu
nunun tatbik suretini göstermek üze -
re milli Müdafaa Vekaletince haz!rla
nan ve icra vekilleri hey'eti tarafın -
dan tasdik edilen Türk bayrağı nizam
namesi alB.kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Nizamnameye göre bayrağın boyu 
genişliğinin bir buçuk misli olacak, al 
zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıl
dız konmak şartile bayrak yerli şaliden 
yapılacaktır. 

Bayrakların eb'adı çekileceği bina
nın kara ve deniz vasıtalarının büyük
lükleri ile mütenasip olacaktır. 

Bayrak umumiyetle sabah saat se
kizde çekilecek ve gurupta indirile -
cektir. Bayram, genel tatil ve hafta ta
tili günlerinde bayrak bayram veya ta
tilin başladığı saatte çekilecek ve tati
lin devam ettiği müddetçe kaldıktan 
~onra tatilin biteceği günün gurup za
manında indirilecektir. 

Neticede bazı tetkikata lüzum görül
müş ve dava başka bir güne bırakıl
mıştır. Kalın Mustafaağa medresesi Alameti mahsusa olmak üzere kul-

tamir ediliyor !anılacak hususi bayrakların ihtiva e-Ordu vapurunun kapdanı 
tevkif edi idi 

Sirkecide Şahinpa t 1. •. decekleri işaretler ne olursa olsun bu 
şa o e ı yanınaa b kl bb .. t t'l .. 11 bulunan Kalın Mustafa ağa medrese -ı· ~dyra ar mfu:a a, mkul~ adı , mluse es 

Dolmabahçe önünde Hnmidiye mektclı sinin iç ve dışının tamiri için tetkikat f on veya landra şe ın e o acak -
gemisine çarparak, 4 dakika içinde batan yapılmıştır. Bu medrese bugünkü ha _ ır. 
Ordu şilebinin birinci kaptanı Mahmud- rap durumundan kurtarılacaktır. Emin 
l~, i~inci kaptanı Remzi adliyeye sevke- önü kaymakamlığı baş mühendisliğin
dılmışler. v: ~ul~anahmed birinci sulh ce vaziyet raporla tesbit olunmuştur. 
ceza bakım! Kamıl sorgularını yapmıştır. Ayrıca medresenin temiz tutulması i _ 
Yapılan sorgu neticesinde, dikkatsizlik j.çin belediye riyasetince temizl'k · l · 

ve t db' . l"k - .. d k ı ış erı e ırsız ı yuzun en azaya sebebi- müdürlüğüne emir verilmiştir. 
- ---- -

CÖNÜL İSLERİ. 

25 saatteki kazalar 
Kartal İstasyon caddesinde oturan Şa -

hende lle kızı Nezahet Köprü Haliç iskele -
sinden Clballye gitmek üzere Rizeli Mehme
din 4378 numaralı sandalına binerlerken 
müvazenelerlnl kaybederek denize düşmüş
ler ve etraftan yetişenler tarafından kur
tarılmışlardır. * Selimpaş:ı belediye temizllk amelesin
den 58 numaralı Tahir çöp arabası üzerine 
çıkarak çöpleri bastırırken yere yuvarlana
rak kolundnn yaralanmış, tedavi için cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

1937 - 8 Lig maçl 
tanzin edildi 

1 

Birinci hafta F enerbahçe • Beşiktaı ve Gal tasa ra 
T opkapı takımları karşılaıacakbr 

Geçen seneki lig maçlarında karşıla§an Fenerbahçe • Beıikttı§ oyuncuları bi 
ttvakkuf anında 

Hergün yeni bir şekil alan İstanbul lig Altıncı hafta 
maçları fikstürü için dün akşam mıntaka Taksimde: Galatasaray - Beykoz ( 
merkezindE: bir toplantı yapılmıştır. Bi- Salahaddin), Güneş - Topkapı (A 
rinci lige dahil olan on klüp murahhasla- Adem). 
rmın bulunduğu bu toplantıda İstanbul Kadıköyde: Fenerbahçe - Eyü? (S3

5 
lig heyeti seçilmiş, heyet katibliğine Gü- Şerefde: Beşiktaş - Süleymanıye ( 
neşten Şazi Tezcan, mutemedliğine de hi), Vefa - İstanbulspor (Bülend). 
1stanbulspordan Hamdi ayrılmışlardır. Yedinci hafta 

Lig maçlarının oynanacağı saha üze- Taksimde: Galatasaray - Güneş ( 
rinde yapılan uzun :münakaşalardan son- mi), Süleymaniye - İstanbulspor (S~P 
ra maçların geçen senelerde olduğu gibi Kadıköyde: Fenerbahçe - Vefa (Nıb 
yapılmasına karar verilmiştir. Şerefde: Beşiktaş - Topkapı (izzet 

Çekilen fikstüre göre maçlar ve oyun hiddin), Beykoz - Eyüb (Said Sala 
yerleri tesbit edildikten sonra bu sene din). 
ilk defa maçların hakemleri de fikstürle Seklcinci haf ta 
beraber tayin edilmiştir. Taksimde: Galatasaray - Eyüb (SD 

1937-8 senesi lig maçları şu şekilde tan- Güneş - Süleymaniye (Nuri). 
zjm edilmiştir. Kadıköyde: Fenerbahçe - tstanbu 

Birinci hafta (Bürhan). . 
Taksimde: Fener bahçe - Beşiktaş (Nu- Ş~refde: Topkapı - .Beykoz I (Nıb• 

ri), Galatasaray - Topkapı (Ahmed A- Beşıktaş - Vefa (Suphı). 
dem). Dokuzuncu ve son hafta. 

T ks' d · G" V f (Supbı), Kadıköyde: Güneş - İstanbulspor (Sup- a ım e. uneş - e a 
hi) leymaniye - Beykoz (Rüştü). ') 

. K d .. d · T k E "b (Şazı · Şerefde: Süleymaniye - Eyüb (Şazi), Şa ıfkdo~ .e. Golaptapı - ~ Fenerb 
Vefa - Beykoz (Nihad). ere e. a asaray ( 

İkin . hafta (Sami), Beşiktaş - İstanbulspor 
cı Salahaddin). 

Taksimde: Galatasaray - Süleynıaniye Bugün de ikinci lig fikstürü ~e 
(Basri). cektir. 
Kadıköyde: Beşiktaş - Güneş (Nuri), 

Fenerbahçe - Topkapı (Sami). Alman - Norveç maçı 
Şerefde: İstanbulspor - Bekyoz (Ca- Berlin 25 (A.A.) - Geçen yıl ı;et 

fer), Vefa - Eyüb (Said Salahaddin). olimpiyadlnrında Almanya milli ta 
Üçüncü hafta na yenilmiş olması dolayısile NorveÇ .. , 

Taksimde: Güneş - Eyüb (Nuri), İs- li takımı ile yapılacak olan maç bil 
1anbulspor - Topkapı (Ahmed Adem). bir alaka ile bekleniyordu. J 1l 

Kadıköyde: Galatasaray - Beşiktaş (Sa- H~le geçenlerde karşılaştığı t~a~ 
mi), Fener bahçe - Beykoz (Feridun). millı takırr.ına karşı 2-1 mağllıb .' '{I 

Şerefde: Süleymaniye - Vefa (Nihad). tinden yakasını sıyırarak 3-2 gahb 
Dördüncü hafta yete geçmek kudretini gösteren ~? 

Taksimde: Galatasaray - İstanbulspor milli takırrıı, Alman futbol aleill1~1 

(Basri), Beykoz - Güneş (Said Salahnd- derin bir alaka ile meşgul ediyor ~ 
Jin). Daha ilk anlardan itibaren :maçın ı~ 
Kadıköyde: Fenerbahçe - Süleymaniye vatifi Alman milli takımına geçı1l . r 

(Feridun). Alman muhacim hattında Lebne 1 J;n 
Şercfdc: Beşiktaş - Eyüb '(Suphi), Siffling, Gellesch ile Szepan fc~ 'j"' 

Topkapı - Vefa (Şazi). yüksek bir teknik ve rnükemme.~ bıretıısı' 
Beşinci hafta binezonla Norveç takımını aıtust 

Taksimde: Galatasaray - Vefa (Sami), lerdir. -,.;I' 
Eyüb - İstanbulspor (Suphi). Maçın son dakikaları hep NorvcÇ ~ 

Kadıköyde: Topkapı - Süleymaniye si önünde geçti. Fakat fazla saY-1 ~~ı~ 
(Suphi). lamadı. Bu suretle Almanya - ~ 
Şeref de: Fener bahçe - Güneş (Nuri), karşılaşması 3-0 Alman milli takı 

Beykoz - Beşiktaş (Feridun). galibiyeti ile neticelendi. 

Çalışan kadın 
Karşısında erkek 1 Bacaksızın maceraları : Kabahatlarını bilince 

Ankarada Bay Numan Tahit Tok'a: 
Mektubunuzun birinci kısmından nn -

ladığıma göre, kadının kabahat! bir da-
1reden aldığı paranın kendisi lçln bir gu
rur vesilesi olması ve bu yüzden çıkan 
geçimslzlikUr. 

Mektubunuzun ikinci kısmına geçiyo
rum. Evllllğe alışmış erkekten bahseder
ken onun karısından ayrı yaşadığı za -
manlarda bakımsız kaldığından şiktıyet 
ediyorsunuz. Demek oluyor ki kadın ko
ca.sile blrllkte yaşadığı zamanda kv.nlık 
vazJfeslnl de ihmal etmiyormuş. 

Kolayca boşanıp, yanına bir diğer ka
dın almak neye yarnr .. Bir kadını kur -
tarmak diyorsunuz. Erkeğin bir diğer kadı 
nı kurtarması için kendi karısından ay -
rılmnsı kadar yanlış bir hareket yoktur. 
Hem bilhassa bu sonradan gelecek ka -
dının da, kusursuz olacağı nereden bi -
linir kl? 

/ ı I J t\ '" 
\ 

Ailede şöyle bir teşriki mesai teamU
Iü vardır: Erkek dışarda, kadın evde ça
lışır. Bunun haricinde yeni alıştığımız i
kinci şekli de kndınm ve erkeğin hariçte 
müştereken çalışıp kazanmalıırıdır. ü -
çuncü bir şekil yani kadının çalışıp kn -
zanmıısı erkeğe bakması gayritabii kar -
§ılanacıık bir hl\disedlr. 

Kadın kocasından çok kazanıyorsa bu 
nun neticesi olarak kendine blr gurur 
hissesi ayırablllr. Ve onu da tabll görmek 
icap eder. 

* istanbulda Serkey T. A. v. : 
Çocuğum, sen henüz pek gençsin zan

nediyorum. Ailenden gizlediğin ve bana 
da mübhem bir surette anlattığın o 1~ -
den vazgeç. Böylesi daha iyi olur. 

TEY.ZB 
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IKADIN 1 

Zayıflamak için kendinizi 
gıdasız bırakmayınız 

•• .,,. ' 
"Ben bir tımarlıane kaçkınıgım !,, 

Tımarhanede 

H•t~ reıillılz De 
Bicim•& 6agralı 
K•llananlarmı ,,.,., 
Mtn~-=:;nmwfl' 1111\ • ialNl 1dl' _.. ...... 

mettD ................. . 
....... lalli ......... '.ft ...... _,... 

ıarm ...aı ®"il•• .._. ~ 
~= 

- llaclllliJd bD1m ...... o baldl 
bö1ll mml ... fbidll ıendıdl ....... -
dde l'IÜllS .,. bfol•• ~ blla-
ıuyal'rı eeıallndlrmü 16- ..... ml' 
~1111dıü ..... ,.. ..... . 
rlm. 

fltanlnd tnldftaantllnde bulunan bir 
bO ot111ucumu bile 1U"11rJın btr met
tqpd& d!JFlar kl! 

29 Tllrlnlenel OUmhurtıet bQrlmm
da BilJlt ÖDdertmJlbı nutka bl*1 J'ard 
da dlnlenecet. Bllb1ltl blll ba btlJb " 
mllU l8Ttten IDlbraal tal.... .... . 
bul Balbtlnden iMia ---- Tmdl • 
b&ne19 Mı nd1o ...,.._ • milate.• 
llTlndlmdf .,. mtam.mı ......... " ......................... ...,.. 

atüıa obJuaulıanmwdın trtu 
,....~odu~ 

" ... Da~ lldıe& edlJor " 
-- ld: 

Gl9ID ~ uabumı uo bruta ... 
....... ..... ... ochmlan lblıdl --
taruftv, • lanılla lldılmnı J1k odma• 
Jarı ı. eo - '10 laırata ·~· Ba va • 
llJıetta Jalml ben delU. btttn Klt.ala-
1lhllr mQftetldlr. Beled!:vemJllD blnD 
tnel mtldabaleslnl Mtl11orul.a 

Bil bu rakamlarda btr bayl1 ~ 
olacatmı anıyonıs, bıınunJa beralMır lllııııi 
san dlkbtl oelbederll. 

* Okupeulummm IOrlUlum• 
cevalalanma 

İlparta Y»dnpalu mllteolrl 8aml 
Tncanlı'Ja. 

- lıletWbaaua ....- 10Dana b.dar 
okuduk, ........... llk'd~ -
~ OIDktl bldllerl 1llnJS .... 
den. ıanl bir matlı dlDle&. Mlamatlb 
111 bir lltilda De mabkemeJe mttuaa 
clerek - JUdJlr)anam anlltum ,. 
me-....m taJlll din edlnll. Adale\ ..a
• ...,.., llendJllDi bit ~. 



8 Sayfa 

._,;ib;;..:.. ı., .. . 
~ ~-,.,.....--~ .. -· . . .. ~ .- .· "'} ~ . . 

Ba diş, nezle, grip, romattzma ve bitin aırıla· 
rınızı derhal lleser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 
' ~ -~ ; .fı. ' ' • i . . t .-;- j..;.!:·· ~ .. ~ . ~· ... . . 

1 lst nbul Belediyesi lıanları ..,__ 
Cumh'":iyelin 14 üncü yıldönümündr: Beyazıddn yapılacak geçid resminde 

mcmleketm istiklali için canlarını ve uzuvlarını feda etmiş olan kahramanları 

temsil etmek üzere malftl sübay ve erler le rnl.id analarına mahsus b. t ·b" "h 
d ·ı · · ,.,_.. ır rı un ı . 

zar c ı mıştır. Bu tribüne girecek malfıl sübay ve erlerle şehid anaları i~in icab 
eden dühuliye kartları kazalarn gönderil miştir. 

Arzu edenler hüviyetlerini isbat ederek kaza kaymaklıklarından alabilirler. 
(B.) (7310) 

·-·i .KTiDA 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

R O i 
eczanede arayınız. (Posta kutuau ) 1255 Honnobin 

Galata 1stanbul 

SON POSTA 

ıl..ı2U!.!l.~ 
Sevileceğinden şUphe edenler 

sevmesini bilmiyenlerdir 
Ladik okuyucu • 

larımızdan M. Yıl
dınm da karakte· 
rinin tahlilini isti-
11erek şu iki suali 
soruyor: 

- Sevilecek mi· 
yim, zengin olacal{ 
mıyım? 
Ağır başlı jnsan

ı 

1 

lar, karşısındaki - ~*""'--'~ ""'
lerine saygt telkin edebilirler. Girgin ve 
sokulgan olmak elbette daha iyidir. Fa
kat bunu yılışıklık mertebesine vardır -
maktan çekinmek lazımdır. Zengin ol • 
mak teşebbüsünde bulunulmamış ise, te
sadüflere bağlı kalmaktan başka çare 
yoktur. Sevileceğinden şüphe edenler, 
sevmesini bilmiyenlerdir. Yoksa sevmek, 
birinde değilse bir diğerinde mutlaka se
vilmeği davet eder. 

llıNlt/llıl 

Dnrust bir karakter sahibi 
Samsun okuyu -

culanmızdan Sa. -
bahaddin.inı suali 
de şudur: 

- Emelime ka.
tJU§acak mıyım? 

Dürüst bir ka -
l'akter ve ciddi bir 
gayretle muvaffa
kiyeti mutlaktır. 
Ancak sıhhi ve ka

~ unt şartlan haiz olmak gerektir, 
.,.,.,., 

Herşeyden evvel nef '8 
Kadıköyden D. 

Gül:nczin suali de 
§U: 

- Muvaffak o • 
laca>.: mıyım? 

Hayatta tesadüf 
edilen bir kaç mu
vaffakiyetsizlik bü 
tün hayat müdde
ti için bir ölçü ol
mamalıdır. Her 
şeyden t.vvel iyi görmeğe ve ne~eli ol -
mağa çalışmak lft.zı.mdır. Gülen hayatını 
uzatmış ve muvaffakiyet ihtimallerini ço
ğaltmış olur. 

Son Posta 

Birinciteşrin 2~ 

Heslmll fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bUdirece 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden 1' 
kalesi, hikfıyesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderece) 
da eflence lAzını, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyuculanmız heın gl1 
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir 

MUsabakamn esası sim görmü" hem de bir müsabakan 
verdiği heyecanın zevkini tatml§ olaca) 

Me§hur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sımz. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAf ti 
yaptırdık Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık- a 8 ar 
ralann resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd• 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükftfatı vereet' 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MükAfatların listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 k.:i§iye 100 Ura 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 60 • 

mı.ş, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 • 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

MilBabaka bitince okuyucu1anmızdan 8 • G er lira 
soracağız:" 63 • 2 şer buçuk J.1tl 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Milkdfat kazanan okuyuculan ııotet 
Siz de bize meselA (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 2' 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel ba§ladık. Yirmi altıncı resim ,. 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 88 {ıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 26 

Fıkra: 28 
" Beni de dııarı abn! ,. 

. Bekri Muıtalanın parası yokmuı, meyhaneye gitmlu :.rmiı, iftilı• 
ten •onra meyhaneciyi çağırıp sormıq: 

- Biri meyhaneye gelae, içıe ve içtikten ıonra param yolı da•' 
ne yaparaın~? 

Meyhaneci. cevab vermif: 
- Ne yapacağım, kolundan tutar kapı dırarı atarız. 
- Ôyleyu beni kolumdan tutup kapı dııarı atın! 

L------------------------------,_) ------------~----------------~~---·-----------------_.. _ _,. 

mizden talep etmiş, namınıza çıkarılan Fotoğraf tahlili kuponu E F E s B A N K Ltd 
Bürhaniyenin Yaya köyünden iken ha- icra emri ikametgfilıınız meçhul oldu - l.im • • • • • • • • • 
Biirlıaniyc icra dairesinden: 

len ikametgahı meçhul Sinan oğlu Veh- ğundan iade edilmiştir. 1Hin tarihinden Adrea • • • • • • TÜRK SOSYETESi 
bi~e:. itibaren 20 gün içinde borcu ödemeniz ve 8 E R M A Y E S 1 5 O O, O O O T. Llraeı 

omeçde Aksekili Mehmet Nurinin bir itirazınız varsa bildirmeniz ve emva- DİKKAT Merkezi : ZONGULDAK 
3(12/936 ı:rih ve 353-99 No. lu il8.mile liniz hakkında beyanname vermeniz teb- Fotograf tabllll 1çln bu kuponlardan Her tOrlü Banka Muameleleri 
sızde alacagı olan (260) liranın maa ma - liğ makamına kaim olmak üzere ilan 0• G aded1n1n göndertımesl ıarttır. Eski: (Zonguldak Yardım Bankası). 

u~m~lı~nk~~b~ili~~-fu~~ ~~--••••••••~--------~~-----~ ================~=========s======~~=-==========-=~~~ı·========~======:::=====~~ tılırcasına gülüyor ve etrafındakilerin yanında iki gölge belirdiğini gördü ve ter kokulu koridorun ortasında bir~~ -Yauo • Son Posta • mn 
edebi romanı 
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f Hafid Fahri oza:öj] 

Akşamki bol ve viskilerin üstüne f ne diyordu, ne anlatıyordu bilhassa 
kezzap gibi dökülen rakı şişeleri bay- niçin böyle sinirli kahkahaİarla güliı
Iarla baya~la~ artık _çil7d.en şı.~armış- yordu, bunu anlamak için Adnanın 
tı: En basıt soze delı gıbı guluyorlar, ancak bu rüya aleminden sıynlması la
bıraz kapamağa bile lüzum görmeden zımdı. Fakat bir türlü bu kabustan sil
açık saçık hikayeler anlatıyorlar ve kinip çıkamıyo d Niha t b. - . • 

ı ·· " - .. d d' - r u. ye, ır saısın 
garson ann gozu onun e ılle oldugu tı ile kendine geldi ve basını kaldınp 
kadar elle de şakalar yapıyorlardı. Ni- baktı. Bu anda m ":-' t f d 1 • 

ha t · b" b-ı- k 1.- d-k·'ld" asanın e ra m aKı ye ış us u un epaze ıge o u u bu··tun·· kafal ·· 1 · · ·· ·· d b" . ar goz erının onun e ırer 
ve arasıra hava almak bahanesıle çift . . . . ... 
çüt masadan kalkanların taraçaya çı- ~cayıp yuvarlak gıbı donup duruyordu. 

kucağına yıkılıyordu. hayretle arkasından gelenlere '!:>aktı. rek telaşla kendi avukatlarını, yııJııı 
Demek ki üç benli, üç apartımanlı ve Bütün dostlar içinde yalnız bahriyeli şahitlerini bekliyen halkı ellerile D)'ır: 

üç metresli Şekib bu gece de dördüncü Nizamla karısı Ayten onu bu halinde mak mecburiyetinde kaldı. Fakat lı~ii· 
metresini arıyordu ve daha demin Hü- yalnız bırakmamışlardı. murdanmalar arasında ne kimseniıl.) d' 
meyraya sataşırken şimdi Mahmureyi Otomobilde üçü de hiç konuşmadı - züne baktı, ne köşede, duvarın diblI

1 
• 

ondan istiyordu. Evet, Adnandan Mah- lar. Adnan gazinodaki vak'ay1 düşün- yazma mendili ile hiç durmadan şıı e 
mureyi istiyordu! Fazla düşünemedi, dükçe yanındakilerden utanıyor ve ba- kaklarının terini silen ak sakallı ~i· 
beyni allak bullak oldu, gözlerine sim- şını önüne eğiyordu. Böyle gecenin ve esnaf kılıklı bir adama bir taJo!ll ~it 
siyah bir duman yükseldi ve kolunu mehtabın ıssızlığında, Ortaköyü, Beşik- ğıdlar göstere göstere çene çalan ~ 

~· 5" 
ıiddetle kaldırdı. taşı geçtiler ve gene Akaretlerden Maç- rneslekdaşını tanıdı. Onun verdigı 

Şırrak! kaya tırmandılar. lfımı bile göremedi. O kadar dalg~~-
Bir saat evvel gazinoda Salfilıaddinin Nihayet otomobil, Ad.nanın apartı - Nihayet, gözlerini yere dikip diij l• 

yiyeceği tokatı Şekib suratına yemişti. manı önünde durdu ve Adnan yerin - nen orta boylu, sar~ın bir genç lt~ıı 
Çalgı sustu, masanın etrafında her - den doğruldu. işte o zaman bahriyeli çehresinden anası olduğu anJaŞ1 ıı> 

kes birbirine girdi ve bir kıyamettir Nizam elini ona uzatarak: ayni tipte ve gözleri yaşlı bir kBdıJl 
koptu. Kadınlar bağrışarak arkaya ka- - Üzülmeyin, Adnan Bey, dedi, her hizasına gelince: -~ 
çışmış ve içlerinden biri korkudan dü- namuslu adam o hakarete ancak s!zin - Hah işte Adnan bey! diye i,slX1

1 

şüp bayılmıştı. gibi cevab verirdi. söylendiğini işitti. ~· 
Şekib Dereliye gelince, yıkıldığı kol- Namuslu adam!.. Bu söz bu anda Ad- Dönüp baktı, ana ile kızı tanıdı.11'~ 

tukta tam bir bozgun halinde idi! nanın kalbine Şekibin hakaretinden da- Jarında orta yaşlı, düşünceli b~ e~cle' 
ha zehirli bir ok gibi saplandı. Namus· de vardı. Kadın, erkeği takdiJn 
lu adam ha! Mahmurenin, on beşindeki rek: 

kan merdivenin altında, yahut karşı _ I_kinci bir sar~ıntıda omuzlarını. örse
daki açık pencerelerden yer yer gümUş lı.yen adama hır daha b~kt?; derın de
bir leğen gibi parlıyan denizin uzlet rın baktı .. ve tan}dı. ~ek.ıptı bu :ıdam 
ışıklı rıhtımı kenarında öpüştükleri gö- ve ona kustah, laubah bır sesle: 
riildü. Fakat başlar o kadar dönüyor - Ustad, diyordu, bugün vapura bin- Bir garson bir lahza sonra Adnanın 
ve ilk zamanları en temkinli, en ciddi dirdiğin pilice bayıldım doğrusu~ .. Bi- koluna girdi ve onu, ağır ağır, nhtı -
görünenler bile o kadar sık sık yerleri- ze de tanıtsana şunu... rnın ucunda bekliyen otomobillerden 

kızının peşinde koşan namuslu adam - Saadetin dayısı! re1' 
ha! Dedi. Sonra gözlerinin yaşını s~e re~ 

Adnan otomobilden hıçkıra hıçkıra ve Adnanın kulağına doğru eğı c 
inerken, bahriyeli Nizam, onun yaralı ilave etti: f" 
izzeti nefsi okşanan bir adam sevincile - Babasının öldüğüne hiç yantıı

1 

ge
ağladığını sanmıştı. Fakat o, gizli u - rum. Bu felaket ona çok daha ağır 

ni değiştiriyorlardı ki artık hiç kimse Üstad .. vapur .. piliç .. ve Şekib.... birine götürdü. Adnanın bütün sinir -
bir lc1hza evvel yanında oturanın k:m Bu fikirler şimdi Adnanın beyninin leri boşanmış, adeta erimiş, harab ol -
olduğunu ve şimdi nereye, hangi kö - içinde si\·riliyorlar, dikiliyorlar, yakı- muştu. Hiç ses çıkarmadan, bir çocuk 
şeye çekildiğini kestiremiyordu. Adnan cı bir madde, bir alev halini alıyor. ona gibi uslu uslu yürüyordu. Bayılan ka
bile etrafında ne konuşulduğunu, ne o- azab veriyorlardı. Sonra birdenbire dını ayıltmağa uğraşanlardan hiç kim
lup bittiğini kavrıyamaz ha1e gelmişti. Mahmurenin mavi emprimeli hayalini se ona cNcreye gidiyorsun? Ne yap
Bir aralık başını kollan arasına düşü - hatırladı ve arkasından Nerimanı gör- tın? .. • bile dememişti. Belki bize de 
rerek gözlerini kapadı. Va'kıa gene Ne- dil ve daha sonra Hümeyranın çehre _ çatar korkusile selfım bile vermemiş -
rirnanın sesini işidiyor, bu sesi tanıyor- sini tanır gibi oldu. Neriman değİ.'imiş- lerdi. Birkaçı yalnız onun gidişine ta
du, kadın gene kendisine gülerek bir ti. Neriman artık ona hiddetle, gazabla kıyorau. 
şeyler söylüyor, bır şeyler mı- bakıyordu. Hümeyra ise ellerini çırpa- Adnan, mehtabın, denizin ve rıhtım-
rıldanıyordu ve bir aralık e- rak: da serin havanın tesirile biraz ken -
Jini uzatıp onun elıni tutmuştu, fakat - Piliç .. piliç .. diye haykırıyor, ka- dine gelerek otomobile bindiği su·ada 

tancından ağlıyordu. lirdi. .. 111 ısı· 
V Adnan, kaşını kaldırıp, dudagı 

Asliye İkinci Cezanın önündeki dar 
koridor gittikçe kalabalıklaşıyordu. 
Hakimler gelm~, diyorlardı ve Mabke
me salonunun kapısı nerede ise açıl -
mak üzere idL 

- Müsaade buyurur musunuz! 
Sırtında avukat cübbesile Adnan, ile

riye geçebilmek için, havası ısınmış, 

rarak genç kızı işaret etti. 1tt1 ş, 
Bu anda Mahkeme kapısı açı 

halk salona doluyordu. ç11· 
Mübaşir, ilk davanın şahıslarıtıl 

ğırıyordu. 
Adnan, yanındakilere: 
- Haydi gelin, dedi. 1'(11' 

(ArklJ$S 
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İçindeki cesedle -
iri karıştırdı. Birini 
çekerek aydınlığa 
tuttu. Çehresine 
baktı. Tekrar yeri • 
ne koydu. Bir baş -
kasma daha baktL 
Nihayet aradığını 
bulmuştu. 

Cesed1erden biri
ni omuzladı ve ka -
pıya doğru yürüme-
ğe başladı. Bu bir 
kadın cesedi idi. Za
vallı gece bekçisi 
artık büsbütün ken
dinden geçmişti. Ö
lünün kadın cesedi 
omuzunda kendine 
doğru geldiğini gö
rünce cansız bir ci
sim gibi olduğu ye -
:re çöktü. 

* Serkomiser bun -
lan anlattıktan son
ra: 

.....------- - -

SON POl'I& 
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Bahtiyar küçük anne 
Yazın: M~lllhat Sezener 

Yazanı ismet Hu/tisi 



10 Sayfa SON POST& 

Son Posta'nın tefrik;\sı: 26 

Saragında 33 
iı\d•~ Bir 

. Haremağasının Hatıralar~ 
, 

Yazan: Ziya Şakir 

Mitat Paşa, 1293 yılı Kanunuevvel ayının 7 nci Salı 
soğuk, yağmurlu, boralı bir havada •• •• gunu 

ikinci defa olarak sadaret makamına geldi 
Bu müsveddeyi o kadar hür-

riyetperver olan Mitat Paşa bi
le muvaf1k görmemiş;- üzerinde bazı 
tadilat icra ettikten sonra, Abdülha
mide vermişti. 

Müsvedde, Abdülhamidin hoşuna git
memişti. Saraylardaki cariye ve arap 
kölelerin azatlığı meselesini çizerek, 
\'!e meclisi umuminin küşadı bahsını 
da zamanın cehalet ve taassubunu 
kuşkulandırmıyacak bir hale ifrağ e
derek, Mitat paşaya iade etmiş, o ıe
kilde yeni bir müsvedde tanzimini is
temişti. Fakat Mitat paşanın hürriye
ti, böyle sarayların hususiyetlerine ka
d:ır teşmil etmek pervasızlığını gös • 
termesi, Abdülhamidin kalbinde bu 
zata karşı bir ürküntü husule getir -
mi~ti. 

Sonra, zamanın en münevver ve 
hürriyetperver zümresi, daima Mitat 
paşanın konağında içtima etmekte idi
ler. A~amları, parlak içki alemleri 
tertıp ediliyor; hazan geç vakitlere ka

[Hükumetin emniyetini ihlal ettik -
) leri, idarei zabıtanın tahkikatı mevsu -
i kası üzerine sabit olanları, Memaliki 

Mahrusei Şahaneden ihraç ve teb'id et
, mek; münhasıran, zatı hazreti padişa
.. hinin yedi iktidarındadır.] 

Abdülhamidin, kırmızı mürekkeble, 
bu şekle getirdiği bu fıkra, Mitat Pa -
şanın bir türlü hoşuna gitmemişti. Bu

ı nun lüzumsuzluğundan bahsederek 
ı büsbütün çıkarılınası için Abdülhamidi 
ikna etmek istemişti. Fakat Abdülha -
mid, her defasında: 

dar sazlar ve sözlerle vakit geçirili - Kanunu esasiyi hazırlamağa memur k.o-
yordu. Sazlar, bir şey değildi; fakat misyonun toplandığı Yıldız ıaray\ 

; - Yoook, paşa .. bu, olamaz ... Ben; bu
gün böyle, yarın şöyle hareket etmeyi 
sevmem. .. Daha dün, memleketin asa -
yişini tehdit ediyorlar diye, Gürcü Şe
rif, Dağıstanlı Muhiddin hocalarla ar -
kadaşlarını bilahüküm bana sürdürdü
nüz. Eğer yapılan bu iş, doğru değilse; 
bana niçin yaptırdınız? .. Yok eğer doğ
ru ise, bu maddeyi çıkarmıya niçin ça
lışıyorsunuz? .. Mademki mesele mem
leketin asayiş ve emniyetine taalluk e
diyor; onu kuvvetli bir emniyet altına 
almak, herkesten fazla benim vazifem
dir. Eğer benim vazifem olmasaydı, ev
vela onu bana yaptınnazdınız. 

sözler, hazan ölçüsünü taşırıyor; Fran
sa inkılabından ve saireden bahsedile- lan komisyon, haftada iki gün munta -
rek saltanatın aleyhinde bir çok şey- zaman Yıldız sarayında toplanıyordu. 
ler söyleniyordu. Başta Abdülhamid olınak üzere, bütün 

Söylenen bu sözler, derhal saraya komisyon azaları, ·kanunun ikmaline 

Diye cevab vermiş .. o fıkranın ipka • 
sında ,anudane bir ısrar göstermişti. 
Gösterdiği bu ısrar ile de, otuz dört se
ne süren saltanatını yaşatmak için kul
landığı en kuvvetli silahı, tama.mile e
le geçirmişti. Ve .. bu korkunç silahı da, 
ilk defa olarak bizzat Mitat Paşanm ü
zerinde denemişti. 

aksediyordu. Ve Abdülhamide; Mitat gayret ediyordu. 
paşa ile tarafdarlarının, birer saltanat Hazırlanan maddeleri, Abdü'lham.id 
düşmanı olduklan bildiriliyordu. Ba- görüyor; bunlar üzerinde bizzat tas -
zan Mitat paşa bile müvazenesini kay- hihler yapıyordu. Bu tashihler, hün -
bediyor; istikbalde bir cumhurreisi karın hüsnü niyetinden şüphe1endir -
olursa. yapacağı işlerden bahseyliyor- miyecek şekilde olduğu için, bunlara 
du. Abdülhamid, bunların hepsini du- itiraz edilıniyordu. Yalnız, Mitat Paşa
yuyor, biliyor, fakat Mi tat paşaya zerre nın zihnini bir madde gıcıklıyordu ... 
kadar renk vermiyordu. Ona karşı i 1k Abdülhamid ( 113) üncü maddeyi bir 
gündenberi gösterdiği iltifatları eksilt- kaç kere tashihten geçirdikten sonra, 
miyor, bilakis arttırıyordu. bu maddenin son fıkrasını, nihayet şu 

Mitat Paşa, ( 113) üncü maddeyi ka
nundan çıkarmak için Aödülhamidi ik
na edemeyince, artık meseleyi meb'u -
san meclisinde halle talik etmiş .. Ka -
nunu esasinin bir an evvel ilanı için 
derhal hazırlıklara girişmişti. 

Nitekim işte şimdi, teessür ve istiğ- şekle ifrağ etmişti: (Arkası var) 
nası, son haddini bu~n sa~azam Rü~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tü paşa istifa eder etmez, derhal sad
razamlığı Mitat paşaya teklif etmişti. 
Acaba Abdülhamidin bu tekliften PROFILAKSIN maksadı ne idi? 

Mıtat paşanın idare kudret ve Hyn
katine itimadından ve memleketin de 
buna ihtiyacından mı? Yoksa, .'Jnu h.i
tuf ve ihsana garkederek bu surede 
kendisine minnettar bırakacağını sım
dığından mı? Ve yoksa .. Mitat paşayı 
mümkün olduğu kadar yükseklere çı
kardıktan sonra, onu oradan yuvar.ı
yarak hurdahaş etmek kurnazlığından 

l Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

mı ileri gelmişti. 
Mi tat Paşa yükseliyor mu, yoksa f ela-

ket uçurumuna mı sürükleniyor! 
Mitat Paşa, 1293 senesi kanunuevvel 

ayının 7 inci salı günü sağuk, yağmur
lu, boralı bir havada ikinci defa olarak 
sadaret makamına gelm~ti. 

Gerek kendisi, ve gerek taraftarları; 
sevinç içinde idiler. Mitat Paşa, mem
nundu. Çünkü, kendi eseri addettiği 
meşrutiyet ve kanunu esasi ilanının, 

kendi sadareti zamanında ve bizzat ken
disi tarafından ilan edileceğine sevi -
niyordu. 

Tarafdarları da memnun idiler. Çün
kü onlar da, o kadar sevdikleri bir za
tın; devlet i<!aresi başına geçtiğine se
viniyorlardı. 

Halk ta memnundu. Çünkü halkın 
lisanında da: 

- Çok şükür hükumetin başına a -
kıllı ve cebbar bir adam geldi. Artık, 
Rusya ile harb olmaz. O, diplomatlık
la bu işin önünü alır, sözleri dolaşıyor
du. 

Mitat Paşa, Babıalideki sadaret kol
tuğuna oturur oturmaz; bütün meşgu
liyetıni, ıki işe hasretmişti: 

1 - Bir an evvel, kanunu esasiyi, ve 
meşrutiyet idaresini ilan etmek. 

2 - O günlerde İstanbulda içtima e
decek olan konferansta; Osmanlı hü -
kıimetin in lehinde kararlar verilmesini 
temin emek. 

Birinci iş, kendi kendine yürüyordu. 
Kanunu esasiyi hazırlamıya memur o-1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket makinesi için 

teklif edilen bedel haddi layıkda görülmediğinden pazarlıkla alınması kararla~
tırılmı§tır. 

n - Pazarlık 4/Xl/937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kabataş-
da Levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 liradır. 
iV - Ş;ırtnameler parasız olarak her gün yııkarıda adı geçen komisyondan alı

nabilir. 
V - İdarece cYagenberg• makinesi a!ınma3ı mütesavver olup, eksiltmeye gi

recek makine cYagenberg. dir. Münaka:;aya_iştirak etmek istiyen başka firma
lar fiatsız fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik edilmek 
i.izere İnhisarlar Tiitün Fllbrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul 
olunduğwıa dair vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin ohnan gün ve saatte eksiltmeye iştirak 
vesilaısı ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona müracaat
ları !!An olunur. cB.. c7122• 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Bayramımız mUnesebetile 

mutat seferlerimtze ilaveten: 
1 - 28/10/937 Perıembe gi\nü 78 ve 123 numaralı ıeferlerle 

13,30 da Köprüden Harem ve Salacağa olan ıefer fazla ola
rak yapılacak, 72 ve 105 numaralı seferler yapılmıyacaktır. 

2 - 29/10/937 Cuma günü akıamı elektrikle donatalmıf 71 nu
marala vapur ıaat 19 da Rumeli Kavağından hareketle baı· 
laca Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrıyarak Köprüye ge
lecektir. Ayni vapur gece yarısından sonra ıaat 1 de Köp
rüden kalkarak yine Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrı
yarak Kavaklara ıidecektir. 

3 - Fazla tafıilath ilanlarımız Köprü ve iıkelelerde aıılmııtır. 

Son Postanm tefrikan:81 

Denizlerin MakyaveU 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğl11 

Nöbetçinin sesi bir tehlike karşısında bulunduğumuzu 
anlattı:"- Dikkat, iskele tarafımızda bir denizalh gemisi 
var!,, hak ika ten uzakta suların kaynaşhğını görüyordulll 

Bir gün cSvinemunde> plajında do - J tüccar gemisiAden ayırt etmek münı • 
laşırken minimini filotillAmın efradın- kün olamıyacaktı. Arasıra hattan çı • 
dan bir kaçına rastgeldim.. Çocuklar 
mezuniyetleri dolayısile bir kaç kadeh 
atmışlardı. Beni görünce etrafımı ku -
şattılar ve beni omuzlarına alarak 
chorra!> diye bağıra bağıra el üzerin
de gezdirdiler. Lakin bu hal bana cSin
gapur- isyanı esnasında da asi Hindli 
neferlerin beni omuzlarına almalarını 
hatırlattı. Limanda bulunduğumuz za
man tuzak gemileri efradı hususi bir 
lokantada yerler, içerlerdi. Lakin kız -
larla dansetmeleri resmen memnu -
du. Harbin ilk seneleri esnasında Al -
manyada pek çok casus kadın vardı. Bir 
çokları asil ve necip ailelere mensup 
bulunan bu kadınlar memleketleri na
mına namusları da dahil olduğu halde 
her şeylerini seve seve feda ediyorlar
dı. Bunlar bilhassa ordu ve donanma 
zabitanı ile alakadar oluyorlar, onları 
baştan çıkarmıya uğraşıyorlardı. Bu 
kadınların safdil fışıklanndan - güzel 
bir kadına karşı hangi erkek safdil ol
maz ki? - Kopardıkları haberleri kendi 
memleketleri istihbarat teşkilatına bil
diriyorlardı. İşte kadınlarla dans mem
nuiyeti de bundan doğmuştu. 

Bilhassa tuzak gemileri zabitan ve 
efradının vazifeleri pek mahrem oldu

kıyor, biraz istikşafat yapıyor, sonra 
tekrar hattaki mevkiimizi alıyorduk. 

Berrak bir mehtap etrafı nurlara boğ
muşfU. Kafileye müvazi bir rota ile 
seyrediyordum. Birdenbire denizin sat-
hında süt gibi beyaz izler bırakan bir 
cismin kafilenin en büyük vapuruna 
doğru ilerlemekte olduğunu gördfun. 
Bir aralık şu berrak ay ışığı altında göz 
lerimin beni aldattığına ve bir galatı 
rüyet hadisesi karşısuida kaldığıına 
hükmedeceğim geldi. Halbuki vardi -
yada bulunan nöbetçinin sesi gözleri -
min yanılınadığını ve hakikaten bir 
tehlike karşısında bulunduğumuzu ba· 
na anlatmış oldu. 

- İskele tarafımızda bir denizaltı 
gemisi var ... 

Nöbetçinin sesinin ihtizazlan henüz 
kulaklarımda çınlarken hemen gece 
dürbünüme sarıldım ve bizden (200) 
metre mesafede suların kaynaşıp tit -
reşmekte olduğunu gördüm. 

Vay canına! Demek ki bir denizaltı 
gemisi suyun yüzüne çıkmak üzere idi· 

(Arkası var) -
ğundan ister denizde, ister ka· NiJbelcl 
rada alınış olduğum emirlerden hiç 
bir kimseye bahsetmezdim. Gemilerim, E~czan~ler 
limanın hususi bir köşesinde demirli Bu rece nöbetçi olan eczan~ .-· 
bulunur ve birisinin gizlice yaklaşıp lardll': 
resmini çekmemesi için kemali dikkat istanbul cibetindekiler: 

Aksarayda: <Sanm). Alemdaf'da: 
ve itina ile muhafaza edilirlerdL (Abdülkadir). Beyazıdda: (Cemli). Sa -

Lak.in bizzat ben bile arasıra kadın matyada: (Erofilos). Emlnöniinde: (119-

ihtiyacını hissederdim. Lakin cLeni> şlr Kemal). Eyüpte: (Arif Beflr). PeDer-
d de: CEmllyadl). Şehreminlnde: cııruua>· 

beni başka kadına muhtaç etmez i. Şehzadebaşında: Ü. Hakkı). Karqlal -
cLeni> ince yapılı, uzun boylu bir rükte: (Suad). Küçükpazarda: <Necati 

kızdı. Kendi iriyarı gövdem gözümün Ahmed). Bakırköyünde: CHlllU. 
önüne gelince uzun boylu ve narin ya- Beyoğlu cihetindekiler: 

Pılı kızlara neden dolayı bu kadar düş- İstlklftl caddesinde: CDellaaudal. P-: 
ıatada: (Hüseyin Hüsnü). T,;ab8de· 

kün olduğumu bir türlü anlıyamam. (Llmonclyan). Pangaltıda: (Narglled -

cLeni> cSvinemunde> de deniz zabit- yrı.n). Beşiktaşta: {Nall Halld). 
lerinin candan dostu idi. Bu kız istira- Bota:ı.içi, Kadıköy ve Adaıaraaktld= . 

üsküdrı.rda: <imrahor>. ean,erde· 
hat saatlerimizde zarif ve şuh kahka - <Nuri). Kadıköyünde: <Saadet). (Ol -

halarile hepimizi büyüler, neş,eli hika- man Hulüsi). Büyükadada: cşınut JU· 
yelerile hepimizi gülmeden katıltırdı. za>. Heybelide: CTanrı.ş>. 

<Leni> ale1funum bahriye zabitleri ._--------------:::=: 
ve alelhusus benim için çok mültefit 
davranırdı. Binaenaleyh ne zaman a.Svi 
nemunde> limanına inmiş olsak hoşça 
bir vakit geçirmek üzere hemen cLe -
ni> nin bulunduğu büyük gazinoya ca.n 
atardım. 

-23-

ÜÇ DÜŞMAN DENİZALTISINI 
NASIL BATIRDIK! •. 

Denizaltı gemileri! .. Yani 1914-1918 
harbinin bütün dünya bahriyelilerine 
musallat olan başbelaları! .. 

Bir düşman denizaltı gemisine tesa
düf etmek bahtiyarlığını tatmadan ev
vel tamam iki sefer yaptık. İsveçteki 
meşhur cLuba> demir madenleri Al -
manyanın ham demir ihtiyacını temin 
eden en mühim membalardan birisi idi. 
Harbin devamı için elzem olan top ve 
mühimmat imali bu İsveç madeninden 
çıkarılan demirin muntazaman ve fa -
sılasız bir surette Almanyaya gelme -
sine bağlı idi. Binaenaleyh İsveçle şi
mali Alman limanları arasında bir sü
rü gemi fasılasız gidip gelir ve bu kıy
metli madeni taşır dururdu. İşte düş -
man denizaltı gemileri, demir taşıyan 
bu gemilere musallat oluyorlardı . .Ma -
yıs sonuna doğru bu gemilerden altı ta
nesinden kafile teşkil ederek bu kafi
leyi himaye etmek emrini aldım. B1z 
kafileye Baltık denizinde cLandoab ya
kininde iltihak edecektik. Randevu ye
rine erişmemize pek az bir mesafe ~rnl
mıştı ki telsiz memurumuz bahriye ne
zaretimizden alınış olduğu şu telgraf -
nameyi elime tutuşturdu: 

cBir Rus denizaltı gemisi Finlfmdi
yada cAbo» limanından denize açılmış
tır.> 26 mayıs gecesi gemileri bitaraf 
mıntakada topladım ve birlikte yol al
mıya başladık. Bizimle beraber bir kaç 
balıkçı gemisi de vardı cMarie» yi ka-

l
filenin ortasında bir mevkie tayin et -
tim. Bu suretle uzaktan onu da bir 

ilan T a.rif em iz 
....---K--

Birinci •ahile 400 lnınıf 
ikinci •ahile 250 • 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 • 
iç aahileler 60 • 
Son ıahile 40 • 

MuayyP.n bir müddet zarfında faili' 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek atfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpff 

edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari Hinlanna aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir· 

lıincılık Kollekill flrMıll 
Kabramansacle Baa 

\ Ankara cadd..ı _J 

L--------------·~ 
Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

hl'' saati oımut 
ZARiF - SAÔLAM - HASSAS r 

158 birinci nıUkMt.t k~za~ınışll ~ 
Bntnn saatçilertıe bulabi.ırsını~ ı. 
posu : Suıtanhamam Httvuz.lu tl8ll 
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27 Birincüeşria 

Memleket meseleleri ı stanbul Borsası kapanış 

fiatları 26 - 10- 1937 
ı (Cumhuriyet) - (Tan) münakaşası 

(Baştaraf ~ ı inci sayfada) t Bu hal bir müdde_~ d.~vam etti. N~h~ye_t 
dllrten sonra., 

0 
günlerde ecnebi mual • günün birinde darulfununun ve ı&tıkla-

limler hakkında gazetelerde görülen bazı ı iinin tutulur bir tarafı kalmad: ve u za -
şikayetlerin de varid olmadığını bildiri- man istikla: geri alındı ve muessese de 
yordu. Bütün bunlardan .sonra, Veka:f'!, baştan aşağı bir değişmeye maruz kaldı. 
gazetelere dönüyor, onların da üniver:.i~ Darülfünun, ünive~te ~ldu~ ve, m:nınu
te bahsini lüzumundan fazla ve bilhaSS<l niyetle kaydetmelıyız ki, bır hayli te -
ahenk ve nizamı bozacak şekilde kurcala- mizlendi. Ona maddi kuvvet verildi ma-
mamalarını rica ediyordu. nevi kuvvet aş~Iandı. O za:ııa~ y~ran•n 

Üniversite meselesinin bilhassa nihayet deşılmış olması gösterır ki bu -

Londra 
NH·YOrt 
Parla 
Millno 
Brüklel 
Atına 

Cenen• 
Sof7a 
Amaterdam 
Prat 
vı1ana 

Ç E ltLBB 

AçWJ Kapanıt 

'i26.7S 621.0I 
0,7897 0,7880 

13.5825 21.'1 
15.IJ92 15,00S2 
4,6836 4.68 

f;/.1958 87.1610 
S,426Ü 3.4260 

63.171' 6S.79S8 
1.4285 ı.42111 

2'l.S6S6 22,5566 
( .1882 4.1866 

ı.lönmüş talebenin müd~faası şek- gün~ü yara da ~n~n ~ir.inde deş~l~ .. -
linde fazla kurcalanmasından Maa- cektır. O zaman, hızım ~bı, ~arb kul. t~-
rif Vekalet· · korkmasını pek haklı rünü tamam almakta gecıkmıs olan hır mm k k b- ··k 1 '!)' ve bu manadaki ricasını da pek yerinde millet için -ıymeti ço uyu 0 an ır .BCllltl Kt.O"tltlltl llaysiyet 
bulurum. Bizde bu gibi bahislerin pek ça- kaç sene Y.aybedilınişti. Şimdi de, henüz 
huk teredd-•e uğrad>ğı ve işlerin en.,...;, iyileşmemiş ve yeniden cerahat topl•mı- (Baıtarafı linci IJJllfoılfl) 

Madrld 12.60.5 12.60 

Berlln 1.9668 1.9660 

Varıo'fa t.1818 4.18 

S.9888 S.987.5 

noktaları ~İr tarafa bırakılarak ortaya ya başlamış olan bu yaranın deşilmosin- resun saylavı Hakkı Tarık Us bir tezlı:e-
bir mahalle kavgası çıkanldığı görülme- den çekinmek, vakii kaybetmekten bas - re ile Haysiyet divanını içtima• ve bu i§l rniş şeylerden dcgi!dir. Bunun için, Üni- ka hır şeye yaran_ny.aeak~n". Etrafıma k~- müzakereye davet etmiş, Haysiyet divanı 

Budapeı• 
Bükret ıo1.22 ıo1. ını1 

Belıırad S4.38S7 14.'7 

Yokoha.ma 2.7410 2.74 

versitcnin ırıuhtaç oldu~u sükUn ve hu- !ak kaba1"hğım, unıversıte ':'"!'ıtıne gn~ dün Çoruh saylavı ve Kurun gazetes! 
'ur bakımıdan Maarif Vekfiletinin en- gezdirdiği'll zamandanberi goıuyoruııı ki başmuharriri Asım Usun riyasetinde top· dişeye düşmesi gayet haklı idi. Universite içinde dedik?'1u vard'._": Dedı- lanmış, Kurum nizamnamesinin M üncü 

Mosk:oTa W.295 20.295 

Btokholm 5.0945 S.0953 

E SH AM 

Ancak "'esele bundan !baret değildir. kodu, sade talebe muhıtınde degıl. hoca maddesinin ikinci fıkrasına istinad ede-
Orta yc;de bir de üniversite mesele>1 muhitinde de görülüyor. Herkesin şikô- Anadolu ıııı.. 1' eo rek bu işi konuşmuştur. Haysiyet diva-

vard>r. En yeni talebesinden en yüksek yet ettiği bor taraf, herkesin haklı o!duj'(u ııetin nının vazifesini ihtiva eden bu maddenin 

l\ÇJllJ 1'i.ap•ı111 

hocasına ve en yüksek makamına kadar bir §lkôyeti vardır. Demek oluyor ki. ta- ~:.ıı ". :' .. ~":°" ikinci fıkrasında şu ciimle yazılıdır: 
'.optan mütolea edilmeğe muhtaç ve küi mamile temizlenmemiş ve yahut tamam "'1•• çlmen<o ,Mesleğin idibını ve haysiyet ve ne· 
halinde bir üniversite meselesi vardır ki tedavi edilmemiş olan bu yarada nük - Me•kH baulıua zahetini muhafaza noktasından mür•* 
bu, bir türiü halledilememiştir. Maaıil ;e~mek aliimetleri mebzuldür. it Bankası be icra ve karar ittihaz etmek.• 
Vekiileti, neşrettiği tebliğde, bilmiyo - Işte bu alômetleri gördüğüm için bu ya- f:~:.':: .. Dellr. Asını Usun reisliğinde İstanbul mat-ruın, bu şekilde bir üniversite mesele - zılan yawuya karar vecdim. Muhtmm 8.,.. Dellnnonl buat mümessili Neşet Halil Atay, Kuıun 
sinden de bahsedilmesini arzu etmiyor Maarif Vekilınıiz Saffet Ankanı ve Türk ,.,,.... 7•11 o.OJJ gazetesi neşriyat müdüril ve İstanbul Şe-
mu? Zannedersem bövle bir bahsin açıl- kültürünün ileri hareket hamlelerini iJa- ıt------:"l_S_T_İ_K _ __!.BA___:.Z_::...;.L_A_a _ ___ , hir Meclisi azasından Refik Ahmed Se-

masına, meseleyi 'kül· halinde ve tama- re eden maa<if ~rkinıharbiyeslni bütün vengil, Cumhuriyet gazetesi siyasi mu-
:nen objektif bir şekilde mütalea eden samimiyetle temın ederım ki bu yazılar, ,.... "'-• harriri ve Basın Kurumu ikinci reisı Mu-
hr rnünak&sanın yapılmasına Vekalet ı;ırf üniversitenin hayrı ve çok müs•.:ıceı TQrk bOrC\l 

1 
pefln 00.975 1S.97S harrem Feyzi Togaydan teşekkül eden 

• b • • I 'fadeU ıs. 9s ıs 80 
muhalif olmasa gerektir. Çünkü üniver- .ı.urette fütuhat yapmıya mec ur ola11 1 • • n 'fadeU o.J.()o}O • Haysiyet divanı meseleyi müzakere ve 
'ite, nihayer bu memleketin ruhu ve ka- Türk kültılrünün ilerlemesi maksadın - "'·""' münakap ettikten sonra aynen şu karan 

fası demektir. Onun salim bir ruh ve kuv· dan başka bir gaye takib etmiyor. Yaza- TA B V 1 LA T vermiştir: 
vetli bir kc.fa olması lazımdır ve sırf bu cağım yazılarda ~, larla hiç meşgul cHaysiyet divanı Cumhuriyet ve Tan 
gayeyi temine yarıyacak bir mübahasa - olmıyarak gördüğüm •şey. !eri göstere - Anadolu ı pe. ~ ~,;;' gazeteleri arasında bir müdılettenberi d;,-
dan Maarif Vekaleti bilhassa memnun ceğim ve bazı da fikirler söyliyeccğim. • I ndlll oo.OG D0.00 vam etmekte olan neşriyatı Kurum nl-
olur. Elverir ki bahis, bu çerçevenin ve On iki sene evvelki neşriyatımda, da - • n pe. U0.111 00.00 ıaınnamesinin 54 üncü maddesinin ikinci 
bu gayenin dışına çıkmasın. rülfünunun ne kadar çürük unsurlı:ırla • 

11 
n. oo.QO OO.•IO fıkrasına t emas eder mahiyette görmüc: B An&dol• mtt. - oo OJ uo OJ , 

u sütunlarda çıkacak yazılar, sırf bu dolu olduğunu göstermek üzere, misal o- · · ve 26-10-937 tarihli toplantısında bu me-
~eseleyi bu şekilde mütalea etmek fikri- Israk bazı hocalann isimlerini -<Ve eser - p A B AL A B seleyi tetkik etmiştir. 
nın mahsulüdür. lerini mey~na atmıştım. Bu defa onu Akf 8abf Divan, mevzuubahs neşriyatın tarz ve * da y.apmıyacağım. Evvelce bunu yap - 1 Tllrt altım 1068 toN.. ifadesinin okuyuculan rahatsız ettiğı ve 

. ~faarit Vekaletinin tebliğinden aldığını mak zaruri 1di; bugin buna lüzum yok- 1 Banknot OL a 263. J64. meslek Adi.b ve nezahetine uygun olma-
mtıba şudur ki Vekalet, üniversite yara- tur. Yazacağım şeylerin hikmet veya kP.- .._,••••••İll••••••• d!ğı neticesine varmıştır. Bu itibarla iki 
sı?1n vücudundan çafil değil, fakat, ay- rı.met nümuncleri olacağını iddia edecek tarafa müracaat edilerek bu neşriyatın 
nı ~7-da bu yaranın deşilmesinden cie kadar ahmak değilim. Bunlar, bu mesle
~~şe ıdır. Tedavisinin müşkül oldu~u ği yakından ve içinden tanıyan bir Tıir
d ben bazı yaralar vardır ki doktoı lar kün bazı nıiişahedelerinden ve mülaha -

1 
a un~. dokunmaktan korkarlar. Veka - zalarından ileri giden bir kıymeti haiz o-
et, bugun bu mesele karşısında ayni va - Jacak değildir. Maksadım, Türldyenin 

dzıy~tte ~ulunuyor. Fakat, ben şu fikir _ bence en mühim bir meselesine, üniver -
eyun kı yara . . ı.. .. ni; .. L.:ı halin .ıı~ ...... -t ı .... -ıa ... ' yaradır; bilhassa müzmin sıten.in UW6~ .. w e \UAAA i ce ~ı -

0: ugu zaman, yarayı deşmekte tere.J... :nektir. Eğer bu dikkati uyandırabilir ve 
dut etmen-.ek lazımdır. Biz bunu deş - :ıra yerde işe yarar bir kaç ta fikir tiiy
me~.te~ çekinsek bile yarın, öbür gün, da- ıiyebilirsem, kendimi bahtiyar sayacağım. 
hll obur gün, yara kendiliğinden açıla - Muhittin Birge11ı 
<'ak ve belki de bizi tedavisi için haw ol-
mad'" ' A ıgımız bir zamanda yakalıyacaktır . 

. ~ada kaybettiğimiz zaman ve yara yü-

k
zunden çektiklerimiz de yanımıza kar 
·alır. 

Darülfünunun ıslahı işi de böyle ol -
llıadı mı? Ffu· h "k' · d r· d"' d · r ayatımın ı ıncı ev ın ... , 
~ha dolgun ve daha tecrübeli bir Türk 

o arak ı"k" . 1 . ld ... za ' ıncı defa elline ka emı a ıgım 
r· :rnan, bundan on iki sene evvel, darül
i~~u~ un ıslahı .\şini Türkiyedeki büyük 
-akılabın e:n.. mühim işlerinden biri <>la -
• tasv· ve b ır .etmeğe çalıştmı. O zaman ben 
d azı arkadaşlapm, o müessesenin ne 

erecelerd 
1 

e ıslaha muhtaç olduğunu an-
at:rnıya ç,,1.... . . . kild . ~·ık ve gayet obJeköf bır se-

~ _gırıştiğimiz teşrihlere darülfünun 
:rnuhıtı küfü -
1 

rler ve hatta biraz da entrika 
~e tıu_k~bele ettiği halde, biz biç i:stikn-

_ e 11rnızı değiştirmiyerek hak bildiğimiı! :Y e~ekte devam ettik. O zanıan1ar 
-. aarıf Vekaleti muhiti - bugün açık söy
:ebilirim - benim neşriyatımdan ~-ok 

emnundu. Vekalet erkanıharbiyeı.ine 
:rn~nsup olup da beni yakından tanıyan ve 
tnudafaa ettiğim fikirlerin hiç olnıaz:;a 
bü '"k . yu hır kısmı itibarile dojru ve apıi 
:arnanda çok samimi olduğuna bilen lıir 
tkım dostlarım, bu nefriyatı teveccühle' 
dak~~ ~derlerdi. Buna _ratmen, müstak.:1 

arulfunun, o zamanki bürokratı1t teş-

~ilat kuvvetin kendisini bir müddet mii
~f~_aya muvaffak oldu ve bittabi, p,•:c 

ÇUk ve noksan va talı münferid },ir 
• •enkıd kuvveti olan bizim harcketiınıı:·~, 
~hsuı vermesi için hayli zaman g~çrne-
ı lazım geldi. 

Neşriyatımız nazarı 

DIJıkate alındı/ 
(Bas tarafı 1 inci scıyfu44) 

Dün, büyiilı bir .. emnııniyetle 
haber alJığımmı wöre, arleaJaıı
mızın teklifi daha ehe..,,.iyetli 
bir alakaya lıarnıpmıf, ,,. plı ha· 
yalı bir te~bbiiH ,,..U. olınaıtur. 

ÇünkU bu sene Oniversite· 
mizde, arkadaşımızın teklif et
tiği şekilde bir kurs açıl· 
ması kat'ı surette kararlaştı· 
rllmışhr. 

Dün, bir arkadaşımız, açılması ka
rarlaştırılan doktorlar teklmül kursu 
hakkında daha fazla malumat edinmek 
üzere Üniversitemizin değerli Rektörü 
Bay Cemıl Bilsel'i g6rıııiiftilr· 

Cemil Bilsel, ınuharriri:ınizin bu hu-
sustaki suallerine §U ceyabları vermiş-

tir : 
cc-F~ v.-.,.;, .. iade 

MiyWiiin~ ıelıU• bir kur• "fil· 
ma•• mukanerdir. F"""' fll aırJa, 
lur..,. tutacağı flN•ai 7flla ltak· 
lrında lozltı maliınaal ıJerebileeek 
~ydt1t Jejiliın. ÇinM ._.i 
•sette ıqcklıiil etmiı btıloan bir 
heyet, bu •ene açılacak olan bu 
tekamül kursunun programını ıJe 
nüamnamaini 1rtısalanHJJa ınet
guldür. 
Anc:ak o programı H ..damna-

.;..,,,r. 
~~. 

'1\1 

I 
1'*TEfRiN 

\ 
\)'v. 

.~-<\..-

divam toplantı halintfe 

'tarz ve ifadesinin meslek adab ve neza• 
betine uygun tekilde tahfif edilmesinJU 
ve hattA büsbütün kesilmesinin istenme.. 
sine karar vermiştir. 

Haysiyet divanı arkadaşlarımızın bu: 
ricayı kabul ederek meslek adab ve ne
:zahetine uygun olmıyan neşriyattan te
vakki edeceklerini ümid eder.> 

Gazetemiz muharrirlerinden ve Diva• 
nı haysiyet azalarından Bürhan Cahid 
Mo1·kaya içtimada bulunmamış, fakat iç-
tima sonunda divanın kararına muttali 
olmuş, kentlisinin de karara iltihak etti .. 
ğini bildirmiştir. Basın Kurumu riyascU 

karan dün her iki tarafa tebliğ etmiştir. 
Basın Kurumunun bu bahse bu tarzda 

müdahale etmiş olmasından memnun ol
mamak kabil değildir. 

Ancak bu noktada bir şey söylemek 
isteriz. İki gazete arasmda, çirkin bir dil 
münakaşası geçerken, bir takım hislerin 
tesiri altında bazı meslekdaşlarımız da, 
yangına körükle gitmek kabilinden bazı 
neşriyat yapıyorlar. Gönül isterdi ki 
Haysiyet divanı, ayni zamanda bu fuzuli 
neşriyatın yapılmasını menetmek üzere 
de bir müdahalede bulunsun. Biz bu nevi 
neşriyatı diğerlerinden daha az yersiz ve 
daha az çirkin bulmadığımızı da açıkça 
söylemek iüzumunu hissediyoruz. . ............ -.... -------·-··········-

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem USAKLIG11' 

~1. 
rJ"f>" 
\ 
Ni5AN 

I 
;1-ı-<l~ 

ıs 

. ._._ ... _ .. 
'!1\7 ..._.. 

• 

i O zamanlar maarif erkanıharbiyesinin 
leri gelen ye

1 

çok güzel gören un:surla • 
l'ından bir hayli zatın bana: 

- llaklu,ın! 
r Dediklerini ve sonra da ellerini oğuşlu
b &xak darüifünunun müstakil olduğwm, 
rn u ;ıu~u heyete karşı bir şey yapı! • 

meyi elime alJıldon .orwaJır iri, 
•İ.ze iıtediiin~ malamah vereW. 
leceğimh> 

* üniversitemizi, bu kursu açmakla gös-

HER AYIN BiRiNDEi 
Gi.t'EMIZDEN PARANIN FAiZiNi AL 

.~. :rn_uşküi bulunduğunu söyledikl~rmi 

terdiği büyük isabetten dolayı tebn"k 
etmeyi ve açılacak kursa muvaffakiyet

i bir vazife biliriz. 1rv-.UC T&CAlmT llAHKAn 
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ACA 1 e T· 4 
ııeıctrııcıı 961 ile 
mDcehheı bir .,superhe· 
terodyne"dlr.let.syon tel· 
mlertnl ihtiva eden •••kit 
ve genıt k•d,.n. 'evke· 
ilde tenzlllth fly•tı, 12 
tekaltıe plnıı 170. -
tlr•dır, 

,.-

SON POST.& 

-ı 

Fly•t ve ,.,.11 herkH için 
uygundur. 
H•klkt bir RC A ,..dyosu· 
nu t2 •Y t.ksl(te 6denmek 
Uzere, 1 2 & - ı ı r • d • n 
elablllraınıı. 

1 S TAN BUL-ANKARA.İZ M \ A 

ve aşağıdaki Anadolu şehirlerinde 
ADANA - ADAPAZARI - AKHiSAR - ANTALYA - BALIKESiR - BOLU - BURSA - ÇANAKKALE,. 
ÇORUM - DIY ARIBEK İR - ELAZİZ - ESKiŞEHİR - GIRESON - KASTAMONU - KA YSERt • KONYA • . 
KÜTAHYA-MALATYA -ORDU ·SAMSUN -SiVAS -TOKAT-TRABZON-YOZGAT -ZONGULDAK 

Birineitepill n 

Miden~z bozuk. dilini% naslı. kabız çekiyorsunuz. İştahınız yok mutlaka 

HASAN Meyva özü 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bU 
harika midenize rahat ve huzur vere cektir. 

Şişe 25, büyük 40, dört misli 60. 

HASAN Gazoz •• •• ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyva usarelerinden yapıl

mıştır. Şampanya gibi lezzetli ve mi devidir. Mısafirlerinize Hasan GuOI 

Özü ikram ediniz. · J • erf 
Yakında ananas, çilek, muz, frenk üzümü, kayısı, ağaç çileği nesvil 

çıkacaktır. 
Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur . 

Gri pinin 
.. --

mucizesi 

Istırabın ve ağnnın en fiddetlisini, en kolay, en çabuk ve eD -" 

geçirmenin çaresi bir kaşe GRiPIN almaktır. Mideyi bozaıalt 
böbrekleri ve kalbi yormaz. 

• 

• 
• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

11 1 ... t l'\l U 1 J i f) I> i N 

HACI BEIKöR 
KAYMAKLI LOKUM - KESTANE SEKERL~MESI 

LUKS AMBALAjLI ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bahc;:e kapı. Geıata · Beyo~ıu - Kadıköy • 


