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Amerika 
• 

sesını gittikçe yiikseltiyor • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1·························································· .. 

-Ruzvelt Avrupaya mı geliyor?; EGE MANEVRALARI 
Dokuzlar Konferansı 
yakında toplanacak 
Çin - Japon harbi Amerikayı harekete geçirdi, 
Londra- Vaşington orasında müzakereler başladı 
--~:..::..~..,;_,..;;;..------------------~----ltal ya va 

Japonya 
konferansa 
girmiyor 

· Londra 7 (Hususi) 
- Amerika cumhur .. 
reisi Ruzveltin ev .. 
Yelki gün iradettiğ~ 
cihanşümul nutukj 
hakkında yapılan ha
t.aretli tefsirler elfuı 

devam etmektedir. 
Ruzveltin, bazı dev 

letlere yaptığı ihta .. 
rın alelade söz çer • 
tevesinde kalmayıp, 

kuvveden fiile ge .. '-llı•!llll 
çeceği hakkında ile .. 
r1 sürülen tahminler \....._---~~--~-------~~--~~---~--~-~ --~~. 
tahakkuk etmiştir: 

Amerika hn1'1clyc ~merika kabinesi toplantı halinde 

I :~:~;b:;j~~~~~ k~;:;ı:!~ı~:a::a: 1 m!~k::~ıı:~~ı:: .. ;.!~!ı:~n~i~~ 1 ;N--a-z ..... , ... , .... ,.,: .... ·,··a .... b .... r ... ı~·k ..... a .... s .... ,, 
sil bir beyanname neşrederek, Japonya- mesaide bulunacağında §iiphe bırakma ı 1 
nın Çini istilasını takbih etmiştir. (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
iki vücutta 49 yara! yarrn işletmeğe . 

açı il yor Muşta bir aile faciası oldu, bir adam kendisinden 
kaçan karısını 21, kansını kaçıran adamı da 28 ·- . 
. yerinden bıçaklıyarak öldürdü Fabrika senede 20 milyon 
Muş (Hususi) - Muş köylerindeI> bi- sunu bırakarak Til köyünde Cüneyd is- . metre basma yapacak 

rinde bir aile faciası olmu§, bir köylii, minde bir delikanlıya kaçmıştır. Bunun Ankara 7 (Hususi) - Yarın tehri-
bir sene evvel iki çocuğile evini bıraka- üzerine, S~id de, mahkemeye müracaat mizden fzmire hareket edecek olan 

Komutanlık karargihı 
dün Sökeye nakledildi 

Atatürk bugün Ankaradan ayrılıyor, 
Mareşal Çakmak dün lzmire gitti 

SABiHA GÖKÇENiN "SON POSTA" YA BEY ANATJ 
" Benim için şu veya bu taraf olmadığını söylemek 

isterim. Vazifemi yapmıya geldim ,. 

Ankara 7 (Husu -
si) - Mareşal Fevzi 
Çakmak yanında or
general Asım Gün .. 
düz olduğu halde bu 
akşam 19,50 de kal -
kan trene bağlanan 
hususi bir vagonla 
E~e manevra mınta
kasına hareket et .. 
mişlerdir. Mareşal 
istasyonda CelAI Ba· 
yar ve süel erkan ta· 
rafından uğurlanmı§-

tır. 

Atatürk 
ve Vekiller 

Ani.fara 7 (Husu • 
si) - Ba§vekfilet ve
kili Celal Bayıır ve 
vekiller yarın saat 
12,45 de kalkacak hu
susi bir trenle Ege 
manevra mıntakası .. Manevralar bafhakemi orgeneral Abdürrahman Nafiz 
na hareket edecek .. Gürman, general Rüştü, general Rasim ve d~er 
!erdir. geneTaller bir arada 

Cumhurreisi Atatilrk yanında lmıet ı 1aat on dörtten sonra kalkacak hususr 
İnönü ve maiyeti erkanı olduğu halde (Devamı 11 inci sayfada) 

Süblümeyi içme 
suyu yapan adam 

Yanan evde 
unutulan çocuk 

iak başka bir gence kaçan karısını ve ka- ederek boşanmak istemişti. Bir taraftan ve Atatürkle maiyeti erkanını hAmil 
rısırıın aşıkını pek feci bir şekilde par- muhakeme devam ededursun, diğer ta- (Devamı 5 inci sayfada) İzmir 7 (Hususi) - Namazgah mev - Çarşamba (Hususi) - Termey~ bal't~ 
çalıyarak öldürmüştür. Hadise şudur: raftan, Saidin kıskançlığı galebe etmiş, 1ı.. ,,, ~ künde berberlik eden Muharrem adında Kargucak köyünde bir yangın olmuş, 

Bardik köylü Saidin genç ve güzel ka- yanına iki arkadaşını da alarak, bir gece __ ....... -_ ........................... _ .. _ birinin, Sıhhat VekAleti nizamnamesine bir evle bir çocuk yanmıştır. Yangın gece 

rısı, geçen sene, yuvasını ve iki yavru- (Devamı 3 üncü sayfada) Adanada bı·r talebe riayet etmiyerek saç bukleleri arasına yarısı köyden Kaba Ali oğlu Şükrün~ 

Çinliler Japonlardan 300 
tank iğtinam ettiler 

Mukabil taarruza geçen Çinliler Japonları ağır 
zayiata uğrattılar. Tokyod~ bjr barut fabrikasında 

infilak oldu, olenler var 

Japonlar çın mevzii erinı ateı ederlerken 
.. ~ dr 7 (H ") Ş hayda, 1 Japon siperleri su altında kalmış ve L#;;Jn a ususı - ang . •· 1 · ı· a • • • askerin iaşesı guç ~mış ır. 

Y gma~a olan şiddetli yagmurlara rag ıı.L • t bu·· me ka k Çin .k.arargıuıının resmı c gı va-
te;J;. n4 muharebeler devam etme - (Devamı 3 üncü ıa11fada.) -

süblümcye batırılmış bez parçaları kul - evinin tavan arasından çıkmış ev halkı 
------------- (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 3 üneü sayfada) f 

Mektep müdürünü
11 

öldürdü CMemleket meseleleri=! 
Adana 7 (Hususi) - Bugün Mersinde 

büyük bir teessür uyandıran bir cincıy€t 
olmuş, Mersin orta mektep müdürü Ej
der sınıfta kalmnsından muğber olan es
ki bir talebe tarafından tabanca ile öl
dürülmüştiır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Medeniyetin 
Menşeleri 
Ankara 7 (Hususi) - Profooör Pittard 

medeniyetin menşeleri mevzulu konfe
ransını yarın saat on birde Halkevinde 
verecektir. Konferans alfika ile beklen -
mektedir. 

Bu münasebetle Atatürkün Halkevine 
teşrifleri muhtemeldir. 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Ankara 7 (Hususi) - İcra Vekilleri he
yeti bu~n CelAl Bayann reisliğinde top
lcınmıştır. Toplantı. geç vakte kadar de
vam etµüştir. 

,, 

Kabahat hocada mı, talebede mi? 
Lise ve fakültelerde sınıf dönen talebenin 
f azlahğı gösteriyor ki orta yerde bir mesele 

vardır ve bunu halletmek lazımdır 
Yazanı Muhittin Birgen 

Dün agı?Cln OniverıUedc talebeler ders dinliyorlar 
{Yazısı 5 inci sayfamızda> 



1 Sayfa SON POSTA·~ 

-------------=::::s:=:ı'"""""' ....... --""' 

Her gün esimli Makale: x Sırrın muhafazası paranın muhafazasından güçtür r- Sözün "\ 
KıSdSl 

Dünyanın huzurunu 
Tehdit eden yeni bir 
Mesele: F alestin vukuatı 

Yazan: Muhittin Bircen 

A
~ vn.panın huzurunu gittikçe da

ha §iddetli bir tazyik altına alan 

bütün meseleleı· oylece duruyor: İspan
ya ateş içindedir; bu dumanı göklere çı
kan memleketin etrafında çarpışan iki 
büyük devletler grupu arasındaki siyasi 
maç ta, bizim spor sahalarımızda görü
len bütün şiddetli müşkülleri gölgede bı
rakarak dP.vam ediyor. Akdeniz, dünya 
huzurunu karıştırmaktan zevk alan bir 

el tarafından mütemadiyen kanştırılı -
yor. Meçhul denizaltının meçhul torpili 
kah bu bayrağa, kah ötekine doğru sav
rulup gidiyor. Almanyadan, cmüstem -
leke isteriz!. sesi yeniden yükseliyor; U
zak Şarktaki harp gıttikçc sahasını ge
nişleterek ve gittikçe şiddetini arttırarak 
devam edıyor. Dünyada çarpışan men -
fanilerin hiç biri iddiasından vaz geçmiş 

insan sevincini olduğu gibi derdini de dökmek ihtiyacın
dadır. Söyleyince içinde bir hafiflik duyar, dE>rdinin hafifle
diği zehabına düşer, belki de bir derman bulunacağı ümidi
ne kapılır. Fakat i?.har ediien sevinç veya dökülen derd bir 
sır mahiyetinde ise ıntjzannın tamamen· aksi bil vaziyet ile 
karşılaşır. 

insanın pa.radan d&ha güç muhafaza eu·eı emanet .sırdır, 
kalbe girmez, her dakika uökülüp taşmaya rdistaid olarak 
dudakların üze:rinde durur, bunun içindir ki rırrının meyda
na çık.mamasını istıyen kimse onu m yakını da olsa başka
sına söylemez, kendi benliğinin ıÇJr.de faklar. Hattl unut
maya çalışır. 

değildir; fiilen mukadderatı halledilmiş C::.:~:=:::;=:=:=:::::=~~==~~===~~===:;::=::~:=::~=============~ 
olan Habeşistanda İtalya hakimiyetini r s ~ CZJ A ~ A . s o N D A ) 
henüz hükmen, Berlin - Roma mihverin- 1 '-:# ~ ~ ~ 
den ve mihver etrafında toplananlardan \.._.._ _____________________________________________ _ 

başka kimse kabul etmiş değildir. Hapishaneye girince ı«- • ı 
Her şey ve herkes böylece yerli ye - A.. k I HERGu· .N BiR f IKRA 

rinde durur- ve iddiasında ısrar ederken, şı o an ressam 
bugün bir mesele daha çıktı: Çoktanberi 
kaynamakta olan Falestinde vaziyet o 
kadar gerildi ki, nihayet İngiliz hükfune
ti, Arap nasyonalistlerini tarümar et -
meğe karar verdi ve bunlardan ele geçi

rebildiklerini bir gemiye koyup, bu defa 
Maltaya değil t!aha uzaklarda bir adaya 
gönderdL 

* Bu hadi.cıe çıkmazdan evvel bu sütun
larda heyecan ve galeyan içinde bulun-

duğundan bahsetmiş olduğum Araplık 

alemi, bu hadise karşısında büsbütün 
şiddetlenen bir asabiyet gösterdi. Gelen 

haberlerden anlıyoruz ki Arap dünyası, 
telaş ve heyecan içindedir. Bu heyeca
nın kolay kolay teskin edilebileceğine 

inanmak için meydanda hiç bir alamet 
yoktur. Belki Mısır ve Irak gibi İngiltere 
ile bir dereceye kadar anlaşmış olan 

memleketlerde hükUınetler nizam ve in- Yugoslavyacıa nir kasabada yaptıı l 
tizamı muhafaza edeceklerdir. Fakat, Hl- bir motosiklet kazası yüzünden haps 
caz, Yemen gibi henüz İngiliz nüfuzunun giren bir ressam, orada rastladığı biı 
haricinde bulunan memleketlerle Suriye kadına Aşlk olmuş ve bir kere görebil-
gibi berrak havada bile gök gürültüsü d' w. "lis' · · · h 1· d 

ksik 1 hitl d .. .. 
1 

•. ıgı, sevgı mm resmını aya ın en 
e o mıyan mu er e guru tu ayu- . . . 
\.. k k ş li Af 'k d bi f yapmış, hapıshaneden çıkınca da ılk ı-r.a çı aca tu'. ıma rı a a r tara - . . . 
!an ihtilalci sosyalizm gürültüleri, bir şı genç kadını bulup kendısıne evlen-

Ben ise Otelloyum 
Alkada§lan, bir gün Otello Ka -

mille ıakala§ıyOTlaTdı. İçlerinden bir 
tan eri: 

- Kamil, dedi, ?ıerhalde Shakcs:
pecıre gelmemi§ olsaydı, ıen de böyle 
flUfhuT olamazdın? 

Kamil güldü: 
- Bilakis, dedi, Shake6}Jeare be -

nim sayemde meşhur oldu. Hem o, 
benim Jçp.dar da meşhur değildir. 

Hepsi §aşt.rmışlardı: 
- Senin kadar me§hur değil midir? 
- Değildir ya, o Shakespeare ise 

ben de Otlelloyum! 

·-------------------------~--·· 
Almanların 
Yaptıkları 

lkt ilmi film 
Venedikte açılan son sinema sergisin

de bir Alman fılm şirketinin bütün ilim 

!ılemine hayretler veren bir film göster
diğini İtalyan gaze1e:eri yazıyorlar. En

vaı arasında en rnütekimili add~dilcn 

bu film iki parçadan ib:ırettir. Birincisi 

Dilnganın en Bkıllı 
Atı para sayıyor 

Şu gördüğünuz at, dünyanın en ze

ki en akıllı atlarından biridir. Ayağile 
' 

ona kadar sayı sayar. Geçenlerde Lon-

drada bir otomobille bir cevelhıa çık -
mış olan bu at, yukarıdaki resimde şo
före paranın tamam verilip verilmedi
ğine dikkat etmektedir. 

Paris sergisinde neler 
unutuluyor? 

taraftan da Arap nasyonalizminin sesi meyi teklif ve yaptığı resmi takdim et

işitiliyor. Demek oluyor ki mevcut me- mek olmuş. ......... ....._. ........ ----···---····--...-.. selelere yeni bir mesele ilave edilmiş ve-
mektir. Askerlikte olduğu gibi mutlak 

ya edilmek üzere bulunduğu muhakkak-

insanın teneffüs, ıkındsi de tegaddi ci- Faris beynelmilel sergisinde cunu -
hazını göstermektedir. Bu cihazların fa- tulan eşyaları> muhafazaya memur o
aliyet ve hareketinin teferrüatını göste- Ja~ d~ir~ amiri, sergi idaresinden 

b .. 1 b' fil · d. k d "lk d daıresının memurlarının arttırılması -
tır. 

Yeni m~selenin bir adı Falestinin tak
simi, diğer adı da Arap nasyonalizmidir. 
Falestin bahsinde Araplar farihin kuv -
vetine, yahudiler de paralarıııa, enter -
naı.yonal nüfuzlarına ve İngilterenin bu 

.sahadaki menfaatlerine istinat ediyor -
~ar. Her iki taraf ta mi.icadeleye tutuş
muşlardır ve bundan bir türhi vaz geç-

miyeceklerdir. Bütün Arap dünyasını 

derinden alakadar ettiğini gördüğümüz 

bu davanın, bilhassa son trdbirlerdcn 
sonrıı, kolaylıkla halledilebiltceğini asla 
zannedemeyiz. ~ 

müdafaa denilen şey, hayatta ve hayatın ren oy e ır m §lm ıye a ar ı e-

bütün tezahürlerinde mevcuttur. Mağ - fa olarak gösterilmektedir. 

liıp olmak istemiyenler, mutlaka bir ta

raftan müdafaa ile meşgulken, öbür ta
r aftan da taarruz edeceklerdir. Eğer, 

İtalyan ve Alman siyaseti. bır de Arap 

Birinci filmde ciğer~erir. nefes alırken 
yaptıkları bütün hareketler belli olmak-

ta, ikincisinde de boğazdan inen gıdanın 

hazmı için midenin yaptığı bütün hare-
cephesinden taarruz ediyorlarsa onların ~et ve sonra barsaklara geçmesi her tür
rollcrini d• aJıvet tabii görmemiz lazım- Iü tefcrrüatile görülmektedir. 
dır. 

* Denizde yapılan at yarışı 

m istemiştir. Serginin kanapelerinde ve 
koridorlannda unutulan şeylerin mik
tar ve cinsleri tasavvur edilemiyecek 
kadar çoktur. Hemen hergün sayısız 
anahtar, yağmur yağdığı günler iki hın 
den fazla şemsiye, havanın iyi olduğu 
günler bu miktar baston, binlerce el -
diven ve daha buna benzer türlü türlü 
şeyler unutulmaktadır. Bunları unu -
tanlar her millete mensup insanlardır. 

Hiç şüphesiz, dünyanın mevcut mese- Geçenlerde Şimali İngilterenin At- Ka/ kas yada balina iskeleti 
lelerine yeni bir mesele daha ilave edil- lantik denizi sahilinde kain Konemar b l d 
ıniştir. Bunun da inkişaf devirleri ola · şehrinde atlar arasrnda garip bir müsa- U un u 
::aktır. Gittikçe vahim şekilJcre girecek baka tertip edilmiştir. İngilterenin ma- Kafkas dağlarının eteklerinde Vro-* elan bu dev;rleri yakında, birer birer gö- ruf Cokeylerinden otuzunun bindiği silofski civarında yapılacak büyük bir 

Doğru veya yanlış, haklı veya haksız, receğiz. Hiç bir meseleyi halkdemiyen ve atlar denize salıverilmiştir. Yarı~ iki 
1 f~~rik~nın t~melleri w kazılı:ken ~ek !Jü 

bu FalesUn ve ~u Arap nasyonalizmi me- her deiasında teferruattan bir noktayı mil mesafeyi yüzen atların üzerinde yuk bır balına ba~ıgmı~ ıskeletı bu -
selesi de mahalli bir dava tdAkki edil _ hnlletmek üzere oturduğu müzakere ma- katetmek suretile tertip edilmiştir Beş lunmuştur. İskeletı tetkık eden arke -

d · ni ihtı·1a·rınr n dall nıp .. d ld ·· . d · a·· ologlar, bu balinanın yüz elli bin sene miyor. Avrupada mücadele halinde bulu- snsın an yen! ye ı a motor e yo a atların uzerın en uş-
1 

dıw .. 1 kt a· 1 G 
. h k 

1 
. evve yaşa gıru soy eme e ır er. ıe-

nan iki kuvvet grupu, İspanyada olduğu hudaklandığını görerek kalknıı§ olan Av- melerı mu temel olan co ey erı top - . "'teh 1 d . d K f 
l k .. .. .. .. ne aynı mu assıs ar o evır e a -

gibi, burada da birbirlerile kclpı~mış va- rupanın hayatına yeni..,bir huzursuz u lamak u~ere yuzuculere katıl:,n~~lardı. kasyanın deniz olduğunun şimdiye ka-
ziyl.!ttedirlcr. İngiliz ve Fransız matbuatı- amili karışmış bulunuyor. Bu vaziyette Yarışa gıren cokeylerden on uçu de - dar bilinmediği~i, ve bu suretle meyda
na bakılırs<: Arap nasyonalizr.ıini körük- sulhun ancak bir mucize ile kurtulabile- nizin i_çinde atlarından düşmüşler ve na çıktığını teyid ediyorlar. 
jiyen harici bir kuvvet vardır ki 0 da bir CC'ğine inannnlara hak vermek zaruri - motörler tarafından kurtarılmışlardır. Bugün Alp dağlarında da arzın li _ 
taraftan İtalya, obür taraftan Almanya- rlh · Dua edelim... Geriye kalan on yedi cokey yarışı mu- çüncü devrine aid taş kesilmiş deniz 
clır. Bu tahrikatta birinci rulil İtalyanın Muhittitı Birgen vaffakiyetle bitirmişlerdir. mahhiklarına tesadüf edilmektedir 

Kronik 
Harp 

E. Talu 
IE5) aıı hastalıklar vardır: Had bit 

lg) şekilde olursa tehlikelidir; in • 

aanı ölüme sürükler. Fakat bu ayni has· 
talık kronik, yani müzmin bir mahiyet 
aldığı andan itibaren tehlikesi azalır; 
müptelasını iyi kötü yaşatır ve öldüre • 
cekse de geç öldürür. 

Böylece, yirmi yıllık müteverrimler, 
tek böbrekle, yanın mide ile. bir kısmı 
kesilmiş barsakla uzun müddet yaşıyau 
maluller görürüz. Dikkatle, perhizle, t .. d .. 
birle, şöyle böyle, ömürlerini doldurur • 
lar. 

Hayat bunlar için gerçi bir zevk rie • 
ğildir. Ancak yaşamanın maddt olmasa 
bile, manevi hazlarından bazılarını tat.o 
mak imkanı kendileri için büsbütün ma• 
<.lum Olmamıştır. 

Bir kaç senedenberi, üzerinde bulun • 
duğumuz şu köhne dünyada böyle biz 
kronik hasta hali var. Her ne pahasına 
olursa olsun sulhun istikrarına çalışan 

milletlerin bu yolda sarfettikleri bütün 
emeklere rağmen, kürenin ötesinde be • 
rlsir.de, umumi hercümerçten arta kat. 
mış harbin habis mikropları Ufunetlen~ 
mek istidadını göstermektedir. 

Bereket versin ki, müzmin hastalıkla ı 
rın hepsinde olduğu gibi bu mikropfaı 
kuvvetlerini kaybetmiş, ve bu sebeple 
yayılmak ve dünyanın bünyeı.ini birden 
aarınak kudretini kendiler.inde bulamnı 
olmuşlardır. 

Bununla beraber, üfunetleri mevzii d~ 
olsa, hastanın ahvali wnumiyesini sars • 
maktan hali kalmıyor. 

Arada bir duyulan sıkıntı, hAsıl olaıı 
gerginlikler, bazı devlet adamlarının fe· 
veranları, ulu orta -meydan okumaları,· 
uyanan istila arzulan, imalı nutuklar, iş;r 
te hep bu kronik harp illetinin tezahür • 
leridir. 

Biraz evvel, krotıik hastalıkların teh• 
:i.ike bakımından had hastalıklar kadar 
mühim olmadıklarını söylemiştim. Fa • 
k&t unutmamalıdır ki, en ufak bir ted " 
bir hatası, ~n küçük bir ihtiyatsızlık, kro
nik bir derdi derhal had şekline koya ı 
bilir. Ve o zaman tehlike iki misli artar~ 
ateş bacayı sarar, ve nihayet en vahi~ 
netice, çaresiz husule gelir. 

Şimdiki halde b.u kötü ihtimal biraı; 
zayıftır. Bilhassa Ispanya işlerinde bili 
durgunluk müşahede edilmeğe başladığı 
gibi, Uzak Şark vaziyetinde de, zccr~ 

müdahale ve tedbirlerden, Amerikanın 
da bu işte önayak olmağa karar verdi • 
ğinden bahsedilmektedir. 

Allah verı;in de hastalık bu sayede ar· 
tık şifa bufoun. Zira, dünya o kadar yıp; 
randı, köhneleşti ki, had bir harp ille "I 

tfoe maazallah tutulacak olursa, bu se.., 
fer netice çok \•ahim olur diye korka"\ 
rım. 

Günde 8 saat iş 
İş kanununun tesbit ettiği haftad~ 

48, günde 8 saat çalışmanın bütün hit. 
kümleri, sanayi müesseseleri için, bu 
ayın on birinden itibaren tatbik olu • 
nacaktır. ........................................... , ____ _ 

Havalar gün geçtikçe .oiuyor 
Son bir h<ıftadanberi havalar gün geç• 

tikçt: serinlcmeğe, soğuğa doğru gitmeğe 
başlamıştır. 

Dün de Kan -
dilli rasat istasyo- CJ 
nunun saat l4 de 
kaydettiğine gö -
re harar et dt:;,rece- ~ 

si gölgede en fazla 
22 yi, en az da 11 i oynamakta olduğu iddiası, bu hususa dair 

türlü türlü delillere istinat ettiriliyor. 
Bu dehllerın kıymetini bilemt:yiz. Fakat, iSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

l bulmuştur. ~.~. -~ 
Rüzgar cenuptan şimali şarkiye doğru 

böyle bir meselede İtalyanın da, Alman
yanın da h<>ş oturacaklnnnı kabul etmek 

bir gaaet olur. Tutuşulan bir mücadele
Je kimin eH armut devşirm<!kle meşgul 

kalırsa o kaybeder. Hayat mücadelesi za
man ım~zdıı o kadar kesif bir ~'kil almış-

tır ki k'n• yalnız kendisini müdafaa ile 
iktifa ederst> mutlaka mağliıp olmuş de-

İstanbulda İstanbul şehrinin şerefi ile mütenasib bir hü
kumet sarayının yapılmasına karar verildi. Ne kadar sevin
sek haklıyız, adliye sarayının inşası kararından sonra hüku
met sarayının mşası karan bir defa tatbık mevkiine konu

olacaktır, bundan hiç şüphe edilemez, fakat ne kadar büyük, 

ne kadar muhteşem olursa olsun iki binanın inşası ile şehrin 

imar edilmiş, hatta imar yolunda mühim bir adımının atıl-

lup ta başarılınca şehrimizin büyük bir ihtiyacını gidermiş mış olabileceğine biz inanmıyor, ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN iSTER İNANı\IAI 

f:aattc 7,5 metre sür'atle esmiştir. 
Rutubeti nisbiye de 81 olarak kayde • 

dil}lliştir. Hava sabahtan itibaren akşamı 
kadar az bulutlu olarak geçmiştir. 

l.ıllllet 
lkiadi 
'tatııı 

: 6.03 Oııo 
ı IS.14 - Akt•• : 
: 19.13 - lıua'c 

ı.u ı 

17 42 
4.24 

r.ıımi ..... ı:bj - Aral>& .... LJ.u 

Hızır 106 



Paris, Romanın l~panyaya yeni 
kuvvet gönderdiğini bildiriyor 
İtalyan cevabının gecikmesindeki yegine 

kazanmak olduğunu Fransızlar iddia 
gayenin vaktı 
ediyorlar 

Paris 7 (Hususi) _ Roma hükumeti, r Maahaza, saWıiyettar mahfellerde te-1 . Paris 7 (AA.) - İtalyan cevabına in-
1apanyadaki gönüllüler hakkında üç ta- min edildiğine göre İtalyanın bu .em~l - tızaren P.o~~laire gazetesi .. diyor ~i.: 
:raflı müzakerelere başlamak Ü7.ere Fran- ierinin taaakkukuna meydan verılmiye- . cMusolınının Francoya gonderdığı teb
sa ve İngiltere tarafından tevdi edilen cektir. ~ık telgra.f1 Fransız - İngiliz teşebbüsüne 
notaya henüz cevap vermemiştir. Bu hususta Londra ve Paris hükfunet- :Ik cevaptır. Majorque hava üssüne mer-

1t l . . . ·erinin mutabık oldukları anlaşılmakta - but İtalyan hava kuvvetlerinin muhak-
• a Yan cevabının gecıkmesındeki ye- • kak olan Valans· B . 1 bombar-gane .. kil. İ 1 d ıya ve ar:>e on 

gaye vakıt kazanmaktır. Çun ta - ır. dıınanlarına hıt· k" · ·k· · b. vap 
Yanı 1· . ri k İ ,. ıra ı ıse, ı ıncı ır ce 

n spanyaya yenı aske uvvet ve Romadaki ngiliz sefirile Fransız mas- teşkil eder Bu · 1 ·ı ·1esı· b.. .. . . .. . . · nevı cevap ar sı sı , 
• uyuk mıktarda silah gondermekte oldu- :ahatgüzarı bugün hariciye nezaretine gi- bırbırini takip edebilir ve edecektir de. 
gu ısrarla söylenmektedir. derek, İtalyanın cevabının bir an evvel Gerek Londrada, gerek Pariste bu ce -

İtalya, böylece Frankonun işini kolay- bildirilmesini istemişlerdir. vaplar silsilesine bir nihayet vermek hu-
laştırmak ve kat'i zaferi temin ettirmek Cevabın, yann veya cumartesi günü susunda kat'i bir karar verilmiş bulun -
arzusundadır. verileceği kuvvetle muhtemeldir. muyor. 

Filistin yüzünden Arablar Ha_~ayda yeni 
Re1ım hazırlıkları 

arasında galeyan artıyor Kontrol komisyonu 
Suriyede Yahudilere boykot yapılmasına karar verildi, 

yeni bir Arab kongresi toplanacak 

azalan seçildi 

Kudüs 7 (A.A.) ) - Resmi gazete, yapmayı kararlaştırmıştır. ~ 

Antakya 7 (Hususi) - Ayın 29 uncu 
günü tatbik sahasına girecek olan Hatay 

Dıemuriyetinden affedilmiş olan büyük Arablann protestom 
ınüfti tarafından neşredilmiş olan bil - Londra, 7 (A.A.) - Bağdad'dan bil-
tün eserlerin men'edilmij olduğunu dirildiğine göre, Irak'taki müslim - hi-

1 anlaşmasına engel olmamaları için tah -
rikatçıların buradan uzaklaştırıldığını 
evvelce bıldirıniştim. Bu meyanda An
~kya kayma.kamı Abdülkadir Vedi ile 
jandarma kumandanı Yahyaya bili.müd
det mezuniyet verilmiJtir. 

Yazınaktadır. daya cemiyeti, İngiliz elçiliğine bir tel 
Yeni bir kongre toplanıyor graf göndererek, Filistindeki yüksek 

Şam 7 (A.A.) -Gazetelerin bildir - Arab komitesi azasının memleket dışa
diğine göre, Arap mehafili, İngiltere - rısına çıkarılmasını ve müftünün de 
nin Filistinde aldığı tedbirler karşısın- azledilmesini protesto etmif ve azil key 
da bütün Arab memleketlerinin vazi - fiyetinin din serbestisini muhil bulun -
Yetini tesbit etmek üzere yeniden bir duğunu bildirmiştir. 
Arab kongresi toplamak niyetindedir. Bu cemiyet, Filistinde takip edilen 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, Ü- tazyik siyasetinin bütün Arab mem -
niversite talebeleri, her türlü Yahudi leketlerinde şiddetli bir aksülamel hu -
m~mulatına boykot yapılması için bü- sule getireceğini bu telgrafında kavdet
tün Suriyede şiddetli bir propaganda rnektedir. 

.....,.,. ................ ~- ..... ~ 

İngiliz gemisini 
zaptettiler 

F rankocular iki 

Tunceli 
Muhalif /erinin 
Muhakemesi 

Burada gene bazı ufak tefek hAdiseler 
olmaktadır. Nitekim geçen gün Dörta -
yak mahallesinde şapka giydiği için Ah
met isminde bir Türk tecavüze uğramış, 
üzerine tabanca ile ateş edilmiştir. 

Cenevre 7 (A.A.) - Milletler Cemi -
yeti konseyi İskenderun Sancağında ya
pılacak ilk intihabatı kontrola memur 
beş kişilik komisyonun azasını tayin et
miştir. 

Bir Belçikalı, bir Hollandalı, bir İn -
giliz. bir Norveçli ve bir de İsveçli. 

Bu azalar tayinlerini kabul etmişlerdir. 
11 teşrinievvelde Cenevrede buluşacak ve 
sonra Sancağa gideceklerdir. 

Ankara - Adana 
telef on hattı 
dün açıldı 

E 
~uriye, Filistin ve Mısırın 
Avrupa ile konuşmasına 

~:!:~acH!~~~ss~!:=~~:~. ğ 

Harp isteyenler ı>'e 
harp istemiyenler 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

telefon tecrübeleri yapılmağa başlanmış
tır. Dün gece Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
Seyhan valisile telefonda görüşmüştür. 
Bugün mu.ııtelif kimseler Adana ile hu
susi surette görüşmeler yapmışlardır. 
Ses çok düzgün gelmektedir. Hat ayın 
on yedisinde umuma açılacaktır. Bu su
retle Niğde ve Kırşehir vilayetleri de 
Ankaraya telefonla bağlanmış bulunmak
tadır. 

Bu hattın Suriye ile irtibatı bir ay son
ra temin edilecektir. 

Suriye, Filistin ve Mısırın transit su
retile Avrupa ile konuşmasına Ankara 
tavassut edecektir. 

Bu maksatla bir koranportörler ıs -
marlanmıştır. Bu hat yakında halka açı -
Jacaktır. On beş, yirmi gün sonra Mer -
sin ve Tarsus Adanaya bağlanabilecek -
tir. 

Adana - Ankara görüşmeleri için bir li
ra, Adana - İstanbul görüşmeleri için bir 
buçuk lira ücret tesbit edilmiştir. 

Adanalılar memnun 
Adana 7 (Hususi) - Ankara - Adana 

!elefon hattının işlemeğe başlaması bil -
hassa tüccarlarımızı çok sevindinniştir. 

Meb'us 
Namzetleri 
Ankara 7 (Husust) Cumhuriyet 

Halk Partisinin münhal üç meb'usluğa 
göı:,-tereceği namzetler arasında Başve -
ki.let sabık hususi kalem direktörü ırefa
ret müsteşarı Vedidin bulunacağı haber 
verilmektedir. 

Atinada otomobil 
Kazasında bir Türk öldü 
Atina 8 (Hususi) - Atina - Lutı'ald 

yolu üzerinde vukua gelen bir otomobil 
kazası neticesinde Hilmizade Hüseyin ile 
buradaki Türkiye elçiliği katiplerirıden 

Mustafanm eşi yaralanmışlardır. Yara -
Jılardan Hilmizade hastanede ölmüştür. 
Kaza, otomobil freninin bozukluğundan 
ileri gelmiştir. 

Yanan eııde 
Unutulan çocuk 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Ik devirlere ait muharebelerin sebep

lerini araştırdığımız zaman dalına din! 

zaruretler veya zaruret gitii gösterilen 
i!ntrikalı vaziyetlerle karşılaşırız. Onu 
takip ede11 devirlerde, davaya, his ile 
menfaatin müştereken karıştığı görü • 
ıür. Daha sonraları, milletler arası çar • 
pışmalarda siyasi mülahazalar ve niha -
yet iktısadi amillerin hakim olageldikle
rini görürüz. Nitekim cihan harbinin bu 
iki lfüyük saik altında patlak verdiği her
kesin bilip teslim eylediği bir hakikattir . 

Bugünkü vaziyette beşeriyetin yeni bir 
harbe doğru sürüklenmekte olduğu inkar 
edilemez. Fakat bu harbin ne zaman pat
lak vereceğini de kimse kestiremez. Kes
tirebilecek mevkide olanlar, bu badireye 
bizzat sebebiyet vermiye şimdiden ve 

muayyen bir tarihte karar vermiş kim • 
selerdir. Yarının harbini, dünün müca • 
delesinden ayıran mümeyyiz vasıf, her 
şeyden evvel iktısadidir. 

Büyük harp, büyük iktısadi bir hercü 
merç doğurmuş, beşer cemiyetinin düne 
kadar istinat edegeldiği esasları sarsmış
tır. Böyle bir sarsıntı ile sulh devresine 

giren insanlar, kendilerini daha büyük 
bir muade:ie ve sarsıntı ile karşı karşı -
ya bulunc11, buna, kendilerine göre bazı 

çareler düşünmiye başlamışlardır. Fa -
şizm, büyük harp sefaletinin doğurduğu 
komünizm'! karşı bu şartlar dahilinde 
bulunmuş veya bulunduğuna hükmolun-

muş maruf cilaç. tır. Bu arada, harpten 
mağlup çıkmakla beraber zamanla esü 
kudretlerini elde eden, fakat bir çok ih
tiyaç madcıelerinden mahrum bulunan 
milletlerle galipler safında bulunan, 
fakat harp ganaiminden hisselerini al -

madıklarını iddia eden milletlerin dava
:an da meydana çıkınca, dünyanın vazi-

yeti, içindeki mü temadi buhar tazyiki ile 
patlama derecesine gelen süpapsız hır 
cPapen. kazanı haline gelmiştir. Son de
fa Habeşistana saldıran İtalyayı hareke
te getiren saik bu olduğu gibi Almanyayı 

ısrarla müstemleke istemiye sevkeden a
mil de ayni şeydir. Nitekim, İspanyayı 
karşılıklı duşman iki kardeş ordugahı ha-

line getiren de, gene harp sonu devresi
nin ortaya çıkardığı malum muadeledir. 

Londra 7 (Hususi) - İspanyol ba -
lıkçı gemileri, pazartesi günü Baziliks 
tngiliz muhrıbine karşı meçhul bir de
nizaltısı tarafından yapılan hücum ma 
hallinde bir torpil bulmuşlardır. 

Bu torpil İtalyan bahriyesinde kul
lanılan torpiller tipindedir. 

Londra 7 (A.A.) _ Amirallık da -
iresinden bildirildiğine göre, York -
Brook ve Dover - Abbey isimlerindeki 
iki İngiliz gemisi, İspanyanın şimal sa 
hilleri açıklarında silahlı bir asi kayık
cı gemisi tarafından zaptedilmiştir. 

Maliye memurları 
Arasında 

Elaziz 7 (Hususi) - Tunı~eli muha
lefet harekatına aid iddianame evrak -
la birlikte Tunçeli ağır ceza mahkeme
sıne sevkedilnllijtir. 

Muhalefet harekatına iştirak eden
lerin muhakemelerine cumartesi veya 
pazartesi başlanması kuvvetle muhte
meldir. 

İddianame esaslı noktalan ihtiva et
mektedir. Suçluların tecziyesi istenilen 
madde, ceza kanununun 149 uncu mad 
desinin ikinci ve üçüncü fıkralarına is
tinad etmektedir. Maddenin aslı 1 S se
neden aşağı olmamak üzere ceza ta -
yin etmektedir. 

İkinci fıkra idamı, üçüncü fıkra da 
6 sene cezayı muhtevidir. 

Çinliler Japonlardan 300 
Tank igtinam ettiler 

(B~tarafı 1 nci aayfada) 
ziyeti şöyle anlatmaktadır: 

Şanghay cephesinde, Japon kıtaatı 
ağır topçunun himayesi altında ilerle
meğe teşebbüs etmişlerse de Çinlilerin 
gösterdiği çetin müdafaa karşısında mu 
vaffak olamamışlar ve Çin kıtaatın mu
kabil bir taarruzu üzerine de Liu -
hang - Lotien'de ağır zayiata uğramış
lardır. Düşmandan pek çok mühimmat 
iğtinam olunmuştur. 

Çin kıtaatının gösterdiği kahraman
lık her türlü takdirin fevkindedir. Liu
hang'da kıtaatımız üç neferle bir ku -
.mandandan ibaret ka1ıncıya kadar hat
larımızı müdafaa etmiş ve nihayet tak
viye kıtaatı gelerek düşmanı ric'ate 
mecbur bırakmıştır. 

ateş evin tavan kısmını tamamen sar -
riıktan sonra uyanabilmiş, hepsi d:şarı fır-
1amışlardır. Bu esnada da Şükıünün Be
şikte bulunan çocuğu ağlamıya başlamış, 
Şükrü ile karısı çocuğu içeride unuttuk
larını hatırlamışlar ve onu kurtarmak 
için tekrar alevlerin içine atılmak iste • 
mişlerse de köylünün mümaııaatile kar
şılaşmışlardır. Ateş evin her tarafını sar
mış olduğu için Şükrü ile karısı eve gir
dikleri takdirde onlann da çocukları ile 
beraber yanacaklarını anlıyan köylü bun
ların eve girmelerine mani olnıuş, bittabi 
çocuk kurtarılamamış, yanarak ölmüş
:ür. 

Bugün, gayri memnunlarla bu gayri 
memnunla ın tahrıkatlarına mukabele 
etmemek için cebri nefes edenlerin mü-

cadelesine şahit oluyoruz. Beşerin istik
bal ve saadeti namına bu tahrıkata müm-
kün mertebe mukavemet etmiye çalı _ 
şanların hnreketini tebcil etmeliyiz. Fa
kat her sabrın bir sonu olduğu gibi bu 
mukavemetin de bir nihayeti gelebilir. O 
zaman, dünya, büyük bir felaketle kar • 

şılaşacak ve insanlar şuursuz birer cana
var gibi birbirlerinin üzerine saldıra • 
caklardır. Böyle bir akıbetin ilelebet ta-

hakkuk etmemesi için her aklı başında 
msan elinden geldıği kadar çalışmalıdır. 

Selim Ragıp Emeç 

Ankara, 7 (Hususi> - MalJye tayinleri -
ll1 bildiriyorum: 

İzmir defterdarı Nazif Bina temyiz ko -

iki vücutta 
49 gara/ 

nıtsyonu reisliğine, Kars varidat direktörü (B:ıslltrafı 1 inci sayfada) 
Nesib Maraş varidat direktörlüğüne, Hopa Cüneydle karısının beraber yaşadıkları 
malmüdurü Fehmi Çoruh varidat dlrektor-
lüğiıne, İstanbul varidat direktor mu:ıvlııi Kazanan köyüne gıtmiştir. Arkadaşlarile 
Talflt İzmir varidat dlrektörluğüne, iznılr va beraber karısının bulunduğu eve giren 
rldat direktöru İlhamı İstanbul varidat kon- Said, karısile Cüneydi bır yatakta yatar
troıu memurluğuna tayin edilmişlerdir. )arken görmuş, kamasını çekerek üzer-

Erzlncan varidat memuru Ahmet Hakli - ;erine atıımış ve Ctineycfi 28, karısını 
rı varidat dlrektorluğune Cizre malmiıdü - Ja 21 yerinden kamayla vurarak ikisini 
tü Hasan Şarkışla malmüdürlüğüne, Gonen 
tahsu memuru Ahmet zara müdurliı"une, de parça p~rça etmiştir. Bundan sonra 
ltarayazı muduriı Fuad Boğazliyan mudur - ~açarak Muşa gelen Said, adliyeye gide
lUtune, Kemaliye muduru Rıdvan Adıyam:ı- rek işl8diği cinayeti anlatmış ve teslim 
~· ınuıı emlak kontroloru İzzettin maliye olmuştur. 
~tak dlrektörltiğune, Fatih tahakkuk me - Said kC'ndisile beraber giden arkadaş-

Uru AzmJ İstanbul tahakkuk şefli ine, E - ' . . ~. • . 
bı.itıon Hı.iseyln Bursa J&rını saklamakta, yalnız gıttıgını ve cı-
taıı u tahakkuk memuru . 1 d" · · " 1 tı:ı akkuk şefli ine, Knsımp:ışa tahakkuk .mc ııcıydi yalnız başına ış e ığını soy emek-
e ~ Abdullah Edirne tahakkuk efil ıne, t dir. 
İata lieyoğlu varidat mudur mu vinl Tevfik ...................................................... - ... -
lat tıbuı tah ilat kontrol memurluğuna, Ga- snıılardır· 
tan~ray tahakkuk memuru Emin Arif İs - Hopa malmüdürü Fehmi, Kangal mü -
dUer uı tahakkuk memurıuıı-una tayin edil - duru Nazmi, Tuzluca muduru Mus.ta!a, Er-

. cıs muduriı Şevket. Muradiye milduru. Rıza, 
r icııı tnaı . . .. . 1 A vacık muduni Yusuf, Oltl mudurü Ibra -
ektörı rnuduru Arif Mardın varidat dl- Y .. d.. . H'lml Şavşat mudurll 

nı u une B . i 1 · hım Tortum mu uru ı , 
eyi M . akanlık tahsilat bır ne mu- • ·ıvan müdurü Mehmet, Çermik 

llleınurıu~u ara Remzi Burs:ı tahsil ko.ıtrol l H~lüsi, ~ ff t Tercan mudurü Ahmed, tah-
Birer una tayin edllmi lcrdir. ınuduru .~ e , 1 İna et 

derec .. terfi. Men maliye memurl:ırı sllat mudur muavin Y • 

Chapei'de Çın kıtaatının güzel bir 
tabiyesi netıcesinde, Japon kıtaatı i -
çin ihraç edilen 300 tank ele geçirmiş
tir. 

Pazartesi gecesi Japonlar Lotien ü
zerine yaptıkları taarruzda zehirli gaz 
kullanmışlardır. 

Bu sabah 15 Japon tayyaresi Nan -
kin'i ve diğer bır hava fılosu da Vu -
hu'yu bombardıman etmiştir. Japon 
tayyareleri öğleden sonra tekrar Nan -
kini bombardımana teşebbüs etmişse 
de akim kalmıştır. 

Tien Tsin 7 (A.A.) - Çinliler, Matc -
hang civarında buyük kanalın sedlerini 
yı~ışlardır. Sular, şimal cephesindeki 
Japon mevzilerini tehdid etmektedir. 

Tokyo 7 (A.A.) - Tokyonun en büyük 
barut fabrikasında müthiş bir infilak ol
muştur ve bu fabrikanın civarında bu -
lunan diğer fabrikalarda da ciddi ha -
sarlar vukua gelmiştir. İnfilak neticesin
de bir de ya.r;ıgın çıkmıştır. Ölenlerin 
mikdarı belli değildir. İnfılakın sebeple
ri hakkında polis tahkikat yapmakta -
dır. 

I Sabahtan Sabaha : 
• 

Temiz para 
Merkez ~ankası Londrada basılmış yeni beş liralıkları piyasaya vermeğe 

başladı. Kağıd olsun, maden olsun paranın inkar edilmez hır cınsi cazıbesi 
vardır. Hele böyle üzerinde makine kokusu ve solmamış bovnsı ile 1 
b k . t · b" . d J e e geçen 

a ır, e.mız ır paranın kıymetı eğerınden bıle yüksektir. İşte yeni beş li-

ralıklar banka kasalarından piyasaya böyle bu •ün cinsi cazı besi b k" t• . . , e are ı, 
tara.ve~ı ıl~ ?ı~ıyorlar. Fakat bır ay, bir yıl sonra bunların ne hale geleceğıni 
hepımız bılırız. Bakkalın pastırma kokulu önlu tinden balıkrının ı k 11 
· k b ·1 t "h d ·· ·· ~ ıs a e e-

r~ne, . as~ ~n yag ı . e~ga ın an uzumcünün k:rlı kasketine gıde gele rengi-
m, bıçımını, tazelığinı kaybedecek, buruşacak, kirlenecek y t k l k ı 
k ı • "ğ b' kAğ d 1 J ır ı 1 so u e-e ı ı renç ır a ı parçası o acak. 

Belki arasıra şık bir kadının leylak kokulu çantasma da girecektir. Fakat 
burada uzun müddet kalmasına imkan voktur Yı"rm· a·· t t ed 

• J • ı or saa geçm en ya 
çorbacının çekmecesıne, ya berberin kasasına gider. 

. Yeni. paraları piyasaya çıkarırken halka bazı nasihatlerde bulunulsa çok 
ısabetlı olur. Zevk ve terbiye sahibleıinin kirletmeye buruşt k . , uı maya ıyamı-

y:cakları ~u y:n~. paralarımızı eskiler gibi kırli cll rim zle ıslatmıyalım, 
dorde, sekıze buküp delik deşik etmiyclim Ve bı·1c1ı·m k. k" ~ d "d 1 

~ • • • • w. • • • • • • • ı a ı para aı o -
~ugu nnl~et~ temızlıgını, tıtızlığını ifade eder. İngılızlerin ince parşömen 
lıral~rı yırm~ beş yıldanbe~i hiç ~eğişmemiştir. Öyle ıkcn Iekesı, yırtığı, 
hatta buruşugu yoktur. Ümıd edelim ki yeni b ş liralıklarımız bekaretlerini 
uzun zaman muhafaza ederler D" h c hid • vur an a 

* 



4 Sayfa 

Üniversitede tedrisata 
dün sabah başlanıldı 

Bu sene imtihanlarda muvaffak olmakta bb talebesi 
rekor kırmış bulunuyor 

Dünkü. merasımde salonun manzarası 

İstanbul 'Üniversitesi yeni yıl ders- Tibbiyede mevcut 1 198 kişiden 
lerine dün sabah saat 1 O da merasimle 1083 kişi imtihanlarda muvaffak ol -
başlamıştır. Merasimin yapıldığı Üni - muştur ki bu miktar yüzde 93 nisbe • 
versite konferans salonu derste bulun- ı tinde diğer fakülteler arasında bir re • 
mak üzere sabahleyin erkenden gelen kordur. Hukukta sınıf geçme nisbeti 
talebeyi istiap etmemiş, mecburen bir yüzde 50,8 dir. Fen fakültesinde bu nis 
çok talebe ilk dersi bahçede dinlemek bet yüzde 64ı24 ü bulmuştur. Yabancı 
zaruretinde kalmıştır. Rektör Cemil dil mektebine devam eden 1803 kişiden 
Bilsel Ankarada bulunmakta olduğun- yalnız 85 i muvaffak olamamış, inkılap 
dan ilk söze Rektör vekili fen fakültesi dersi imtihanlarına giren 855 talebeden 
dekanı Ali Yar başlamış, üniversitenin ancak ikisi dönmüştür. 
beş yıliık çalışmasını kısa hatlarla te- Dekan, bu nisbetleri Paris Üniver -
barüz ettirdikten sonra prof esörlerJe sitesi nisbetlerile mukayese etmiş ve 
talebeye yeni yıl için muvaffakıyetli bizde sınıfta kalma nisbetinin korku • 
başarılar dilemiş, geçen ders yılına aid lncak gibi büyük olmadığını tebarüz et-
lstatistikleri okumuştur. tirmiştir. ,,.. 

Bu istatistiklere göre 936 - 93 7 ders Üniversitede 52 Türk, 42 ecnebi pro 
y11ı iç nde ikt1sat fakültesinde mevcut fesör bulunmaktadır. Halen 20 doçent
i t 8 talebeden 88 i imtihana girmiş Ye lik ile 41 asistanlık münhaldir. Bu yer
i3 ü muvaffak olmuştur. Diş tababeti leri doldurmak üzere imtihanlar açıl -
Mektebinden imtihana giren 111 kişi- mıştır. Ali Yarın nutkundan sonra Ü -
den l 00 ü, eczacıdan giren !-49 kişiden niversitenin en kıdemli talebesinden 
93 ü sınıfını geçmiştir. Üniversitenin bir tıbbiyeli ile en yeni talebelerinden 
bu sene verdiği mezunların sayısı 419 bir genç kız talebe, arkadaş ve profe
rlur. Bunlardan f 89 u tıbbiyeden, 1 32 si sörlerine hitabelerde bulunmuşlar, ri
hukuktan, 16 sı fen fakültesinden, 5 3 ü yaziye profesörü Vizer de Türkçe ola
diş tababetindcn, 46 sı da eczacıdan - rak ilk dersini vermek suretile Üniver-
dır. site yeni ders yılına girmiştir. 

Müteferrik: 

Balılcçılar cemiyeti idare hey'eti 
Balıkçılar cemiyetinin idare hey'cti 

müddeti bu ayın 18 inde bitmektedir. 
Esasen idare hey'etinde bazı istifalar 
vuku bulan bu cemiyetin yeni idare 
hcy'eti ayın sonunda yenilenecektir. 

Li:.an kursları 

Emlnonü Halkevlnden: Evimizde Fran -
6lZCa kuı lan 15 - ıo - 937 cuma ve İngilizce 
Ue Almanca kursları 14 - 10 - 937 per~embe 
günü saat (17) de açılacaktır. Yazılmak ve 
§11.rllarım öğrenmek isteyenlerin ikişer vesi
ka totogrn!ı ile e\• sekreterliğine mı.iracaat-
ları. l 

Gümrük işleri: 

Yeni giimrük aalonlan 
. Sirkecide eski gümrük başmüdürlü
ğü binasının bin metrelik kısmında ya-
pılmara olan antrepolar birkaç güne 
kadar işletmeye açılacaktır. Sirkeci yol 
cu salonu da birkaç aya kadar ikmal e
di1ecektir. 

Galatadaki yolcu salonunun ihalesi 
15 teşrinievvelde ilan edilecektir. Bu 
salon sekiz aya kadar ikmal edilecek ve 
şimdiki Galata yolcu salonu da antre
po haline getirilecektir. 

ostane binasındaki 
ür yığınları tutuştu •• o 

Yeni postane binasının arka kısmı -
na adliyenin ve posta idaresinin kö -
mürleri depo edilmektedir. Buradn kö 
rnürler bir yığın halindedir. Ve adeta 
Aşir efendi caddesi seviyesine kadar 
yükse:mektedir. 

Dün bu muazzam kömür yığını alt 

tarafından ateş almış ve için için yan -
maya başlamıştır. Alakadarlar derhal 
itfaiyeye haber vermişler, itfaiye git -
miş ve ateşi söndürmüştür. Resimde it
faiye gelmeden evvel ateşin söndürül
mesine çalışıldığı görülmektedir. Yan 
gmın neden çıktığı belli değildir. 

SON POST~ 

Pehlivanköydeki 
ır·en çarpışması 

Kaza çok ehemmiyetsizdii, 
yaralılardan yalnız bir kişi 

hastaneye yabrıldı 

Baıın Kurumu 
Kongresi başka 
Gilne bırakıldı 
İstanbul Basın Kurumundan: 
7 Birinciteşrin 1937 tarihinde toplanan 

İst. Basın Kurumu umumi heyeti ekse -

Eminönü mmtakasrnda arabaların 
geçeceği sokaklar tahdit edildi 

Bekçiler sokak b41larında arabalara yol gösteriyorlar 

~inö.nünden Küçükpaza.ra kadar tahdit etmiştir. Arabaların geçemiye .. 
denız s~~ini takiben uzayan saha öte- ceği sokakların başına birer levha kon 
denberı tıcaret mıntakası olarak tanın- Jnuştur. Bekçiler sokak başlarında du· 
mıştır. ~elediye ıon bir kararla bu mm ;rarak arabacılara geçecekleri sokakları 
takadakı arabaların geçeceği yolları göstermektedir. 

Poliste: -
Dünkü kazalar 

Şoför Adilin idaresindeki 3319 nu
maralı taksi otomobili, Nişantaşında, 
Sadinin kullandığı 115 5 numaralı bu -
susi otomobile çarpm1ş, hasara uğrat -
mıştır. İnsanca zayiat olmamıştır. 

Acıbademde Rasimpaşa köşkünde 
oturan 70 yaşlarında Artin Kadıköyün
de Pazar yolunda giderken şoför N!ha
dın kullandığı 2163 numaralı otomobil 
çarpmış, muhtelif yerlerinden yarala • 
mıştır. Şoför yakalanmıştır. * Çubukluda Muhacir mahallesin • 
de oturan 18 yaşlarında Süleyman oğ
lu Fethi ayni mahallede 22 numarada 
oturan Rizeli Hasanın arabasını almış, 
sürmek için arabanın içmde ayağa kallc 
mış ve beygiri kamçılamıştır. Araba 
birdenbire hızlanınca Fethi müvazene
sini kaybetmiş, arabadan başaşağı düş
müş, tekerlekler karnından geçerek a
ğır surette yaralaıunıştır. Fethi Hay -
darpaşa nümune hastanesine kaldırıl -
mıştır. Ehliyetsiz olan Fethiye araba -
sını veren Hasan yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. 

Bugün Matinelerden Bqhyarak 

1 Şehir işleri 

Arabalara fazla yük vurulmıyacak 
Himayei hayvanat cemiyeti, at ara

balarına haddinden fazla yük kondu • 
ğunu ve yüklerin Üzerlerine hamalla -
.rm oturmakta olduğunu belediyeye şi
kayet etmiştir. Zabıtai belediye me -
murları yük arabalarının haddinden 
fazla yük taşımalarına ve Üzerlerine ay 
rıca hamal oturtulmasına müsaade et
miyecektir. 

Berber dükkanlarından lubiyat 
rcsnıi istenilmiş 

Bazı belediye şubeleri radyosu bu -
lunan berber dükkanlarından lUbiyat 
resmi almak için teşebbüse geçmişler • 
dir. Berberlerin şikayeti üzerine bele
diye reisliği bu gibi dükkanların lfıbi -
yat resmine tabi olamıyacağını alaka -
dar şubelere bildirmiştir. 

T opkapı ve yıldız otobüsleri 
Sirkeci ile Topkapı, Yıldız ile Ta"k • 

sim arasında işliyecek otobüs seferle -
rine altışar otobüs tahsis edilecektir. 

Sinemannda 

2 MUAZZAM FlL~l BiRDEN 

BEYNELMiLEL YANKESiCi 
1stemiye lsleıniye hırsız olan bir avukatın dayanılmaz derecede komik 

ve heyecanlarla dolu maceralurı. Baş rollerde : 

FERNAND GRAVEY • EDWIG FEUİLLERE 
ve 

halkımızı!' emsalsiz rağbeti karşısında daha bir kaç gnn uzatılan 

lOREL D i 
ve 

iKiZLERI 
TÜRKÇE SÖZLÜ KOMEDİ ŞAHESERi 

Bugün 

s:neması 

Küçük ve sevimli snnşın 

SHiRLEY LE' i 
En son ve en mükemmel 

ZENGİN çocuGu 
9~ 

TEMPLE 
Fransızca sözlO filminde takdim ediyor. 
Knçıık yıldızın en eğlenceli ve en arıklı t oısilidir. 

Çocuklura nınlısus iyntlar : 20 ve 26 kr. 

riyet temin edilemediğinden 22 Bi.rinci
tcşrin 1937 cuma günü saat 13,30 a bı- ~ 
rakılmıştır. 

LO T eşrinıevvel Çarşamba akşamı snat :l 1 de 1 
M 0 N I R N U R E T T I N ~~eb'~;~i: K O N S E R 1 

" AŞK RESMİ GEÇiDi ,, - " ŞEN DUL ,, - " NEŞ'E iLE ,, 
CHEV ALİER'nin 1 MAURICE 

\... SEViMLi SERSERi 

Namındaki 3 filmi halkı cezbetmişti. Fakat bu seneki 
Yegane tilmi ilb ön O
m Dzdoki Puzartesi 
akşamından itibaren 

SAKARYA 
Siııeuıası salonunu 
halkı.ı hUcumuna 
maruz bırakacaktır. 
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Memleket meseleleri 
Kabahat hocada mı, talebede mi? 

Köyler için bilgili 
yetiştirilecek 

• • 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti bunun ıçın 

hazırladığı programın tatbilana bqladı 

ebeler 

1 Erzurumda bir 
darülaceze kuruldu 

Erzurum .S (Hususi) - Eski devir
ler ve katliamlar doğu bölgesinde ve 
Erzurumda bir çok vatandaşlarımızın 
ölmelerine sebep olduğu gibi bir çok -
lannın da alil ve sakat olmasını intaç 
etmiştir. BilAhare de yardım gönneyen 
bu zavallılar sokaklarda dilenmeğe baş 
lamışlardı. Erzurwnda kurulan yoksul-

Filan lisede fU kadar talebe, filan fa -
kültede bu kadar talebe dönmüş! Şu Ka
dar veya bu kadar gibi müphem adetleri 
yüzlerle tayin eden rakamlar da dilde do
laştığına göre, orta yerde bir mesele var, 
demektir. Hocaya ıorarsanız talebenin 
çalışmadığından §ikayet eder; tafob~n.i~ 
şikayeti de hocadandıt. Acaba hangısı 
haklı? Acaba kabahatli olan kimdır? Bu 
suallere cevap vermek kolay olmamakla 
beraber orta yerdeki hldise, umumiyetle 
bizim mekteplerimizde ve bilhassa ~ni -

1ar k~u bu be?baht vatandaşı.an - versitemizde tabii olmıyan bir va7Jyet 
mızı ımaye etmege karar vennış ve b 1 d ğuua inanmayı zarurl kılal'.'ak 
Gölbaşında Mansur oğlu hanını kira - d u un du .. himdir 
lıyarak burasını bir darülaceze ve yok- e~ece e .~utarafın ·da hakkı vard1r; ben 

sullar ku:uınu haline ifrağ etmeğe ka- bu ::z~ ~kı tarafa da kavuk sallıyan bir 
rar vermıştir. . oppürtunist ruhile söylemiyorum; bıli-

Kurum buray~ gelenlen şu şartlar- kis, eski bir hoca ve bu meseleler üzer!n-
la kabul edecektir: d çok düsirnınüg bir fikir adamı sıtatıle, 

Bu darülacezede kalacaklar kuru. - ~ t raft;ki vaziyeti bilerek bu kanaate 
ma bir taahhüt senedi vereceklerdir. var:ı bulunuyorum. 
Bu senedde tamamen fakir oldukları- § 

pı, neleri varsa kaydı hayat şartile ken * 
dilerini beslemek üzere kuruma ter - Talebe hakhdır. Çiln1dl gerek Useltrde, 
,kettiklerini taahhüt edeceklerdir. Bu gerek üniversitede, heııüz hocalar yerle
,sayede profesyonel dilencilerin bura - rine tamam oturmuş değillerdir. Bu ~öz
dan istifade etmelerinin önüne geçil • le kasdettiğım mana, hocanın co!urdJJğu 
~ bulunacaktır. koltuğu tamamen doldurması• deml'ktir. 

bl•ltı açııma menuimlta& hJuMnla Besl~ne_nlerden çalı~ya . ~dreti Bir hocanın oturduğu koltuğu .~arra~en 
Batıkalr& 1cc1v tbeıl maJcte . 

1 
olanlar ıktidarlan nisbetinde ıstihdam doldurması için, arkasında rnunh:ısıran 

Balıkesir (HUSUll) - Sıhhat n lftl· ı • terefll ymndı buhman Yorgancı ~ğ u edilecekler, büsbütün malfil olanlar ça ilme vakfeeilmiı bir hayat sahibi bulun~ 
mai .Muavenet VekAleti köyler ip kısa Yunusa a1d ild katlı tq bina mekteb ıtti- ıı.ştınlmıyacaklardır. ması lazımdır. Bu unsur bizda çok yenı 
zamanda bilgili ve görgülü ebe Je~ftl· hu edUmektedir. Çocuklar kabiliyetlerine göre. ça~~ yetişiyor. On beı senedenberi mc:!mleı:et 
rebilmek içi?l tedbirler almıf, bunun ıçiıı Bu ektebd• Kırmmdama civar bu- veya san'at öğrenecekler kend~er~ mektep üstüne mektep açtı. Bunun talım 
bir de program hazırlamıştır. Proaramın m Kel F lar Göbö- besliyecek hale geldikten sonra bır ışe kadrolarını doldurmak için ideal ro;ıal-
:ilk kısmının tatbikma bu yıldan iUbaren lUJWl Asmalı. tepe, or vı yerleştirilerek müesseseden çıkarlıa - lim yetiştirecek fabrikalanmız olmadı -
Balıkesirde başlanmıı, bir köy ebe mek- ren köylülerlnlıı dı çocukları okuyacak- cak1ardır. ğından ve hocalara iyi bir maişet ş9rtı 
tebi açılmıştır. Mektebin açılma mera- Jardır. Mekteb §imdililı ilg devrelidir. Bl- Bu müessesenin açılınasını mütea - verilmesi bir türlü temin ed.ileu:.edığin
siminde vali, sıhhat müdürü, doktorlar naıwı tamiri için zaruri görillell masraf kıp belediyece dilenmek yasak edile - den muallım kadrolarımız, matla~ bir 
'Ve diğer davetliler bulunmuşlardır. köylüler tarafından verilmektedir. cektir. zenginlikle ~ehiz edilemedi Çok ıyı ve 

Merasim esnasında vali Etem Aykut kuvvetli muallimlerin içine çok z11yıf 
mektebin gayesini ve talebenin takib e- dd h k 1 • unsurlar da karlfh. Ekserisi dünkü danil-
deceği yoiu kısa bir söylevle anlatmııtır. Yur a spor are et erı fünunun mahsulü olan bu muallimler, 
Doğum evine bağlı bulunan köy ebe maalesef, hasta .. e zayıf bir ilim mile~ : 

mektebinin tahsil müddeti bir 1e11edir sesesinin cılız olarak dünyaya gelır iiğı 
ve mektebın şimdilik 30 talebesi vardır. kuvvetler olduğundan, karşılarına geçen 
Mektebde hergün beş ders okutulacak, gençliğin ruhunu kavrayıp arkalanndan 
bu dersler:n üçü nazari, ikisi ameli ola· sürüklemeğe muvaffak olamadılar. Bir 
rak devam edecektir. Mektebi bitiren hocanın en büyük marifeti, gençliği kı>n-
talebeler mecbur! olarak üç sene köyler- disine bağlamasıdır. Bir hoca, kürsuye 
dF ebelik yapacaklardır. 18 yaşından 35 ~ıkhğı zaman, talebe, ihtiyarsızlıkla o -
Yaşına kadar ilk okul mezunu olan tale- nun ağzına baka kalmalıdır Aksi tak -
beler mektebe kabul edilmektedirler. tirde ne cezanın, ne dönmenin teyit kuv-

Cey handa yeni bir köy mektebi veti yoktur. Hoca talebeyi kendisin• çe-
• kemez. onun ruhunu kawıyamazaa hiç 

c_e~han (Hususı) - .:~murtalık ~- bir ıey para etmez. Halbuki. biUın mJa-
~ Kırmızıdam koyunde ve köyün rif tetkilitımız, ötedenberl bürokratik 

Bır salkım üzüm 
için bir adam 

öldürüldü 
Erganimadeni (Hususi) - Batır şir

ketinde çalışan ameleden EJizizli fsmail 
dört gün evvel kaybolmuştu. fmıailin 
kaybubetinin ertesi günü, iki arkadaşı 
2abıtaya müracaat ederek bir gece evvel 
İsnıaılle beraber üzüm koparmak üzere 
Maden bahçelerine gittiklerini, İsmail ü
zfun koparırken bağ sahibi Hüsnü Çavu§ 
tarafından atılan bir kurşunla öldüğünü 
lıabcr vermişlerdir. Jandarmanın yaptığı 
3 gunlük arama sonunda cesed .saklandığı 
Yerde bulunmuştur. Hüsnü Çavuşla cese
di saklıyan iki adamı yakalanarak tevkif 
edilıniştir. Katil ve suç ortakları adliye
ye verilmişlerdir. Tahkikata devam edil
lllektedir. 

lardinde iki mahkOmiyet 
.. ~ın (Hususi) - Barman köyünden 
-·.rı 6ldlnnetaen suçlu olarak ceza mah 
:ıneslnde 2Dİıhabme edllmette olan ayni 

Jden BüaeJinle tardeıl ömer yedlfer sene 
lıapse mahkilm. edllıniflerdlr. 
~ 

EdirM (HustUI) -Trakya Umumt Mü· 
fetti§i General Kizmı Dirilin himayesin
de ve iyi elemanlarııı idaresi altında E
dirnede spor hareketleri eüıı geçtikçe 
büyük bir hızla ve iyi bir yolda ilerle
mektedir. Bu meyanda Edirnenin en bü
yük ihtiyacı olan spor alanının yapılma
sına da baflanmıştır. Klübün ba§lanna 
ve umumt kaptanlığa tanınmlf kıymetli 
sporcular getirilmiş ve bu suretle klüp
;erin çalışmaları yoluna konulfnuştur. 

JOüplerin çalışmalan Umuml Müfettif 
ve onun spor üzerindeki mütehassıs ele
manları tarafından sıkı bir şekilde kon
trol edilmekte, spor klüplerinin ihtiyaç
lan temin olunmaktadır. Resimde Edir
ne spor klübü birind takımı sörülrnek
tedir. 

Adana idman bölgesi pmpiyonluğu 
Adana İdmanyurdunun yeni idare he

yeti intihabı yapılmıf, Nihad Ural, Mah

mud Önkan, Emin önden, Raıid Ener, 

Hüseyin U'nlüaslı, llehmed Gören, Mu
zaffer Tüzel, Kemal Kurd, Cahid Ener 

yedek azaiıklara RÇfnnı§lerdir. Nevzad 
Güven, Recai Tanmer, Kasım Ener de 
disiplin heyetini tefkil etmiılerdir. Son 
yapılan Süleym&J11POr, İdınanyurdu ma
çında Yurdlular Z-0 galib gelmiı1Ierdir. 
İdmanyurdu bölıe pmpiyonlufunu mu
hafaza etmektedir. 

bir ruhla hareket etmlt. hocaya bak ve-r
memiı, bütün l&Wıiyetlerini elinden al
ınış, eline ancak hoca tarafından caninn
dırılabilir bir program koyarak, kendı -
sini türlü türlil bürokrasi iplerile bu 
cansız ve ruhsuz programa baılamıştır. 
Hoca zayıf, usul bürokratik, elbet tale -
be de gevlGiz. hevessia ve hattı cansız 
olur ve böyle bir talebe de ne zaman e>d
di bir irntıhandan geçse, elb~t döner 

Üniversiteye ıelelim ••• Ziya Gök Al
Balıkesir _ Manisa muhtelitleri nınçı pm harp csnuında yeni bir ruh ile can

landırmak iste<ijli darülfünun, harbin 
sonunda acıklı bir bürokrasi ve klik yu
\ ası olmustlL 925 ve 928 senelerinde ben 
darülfünu;ıun bu acıklı zaafını, gAh bfr 
hocanın te!·cüme yanlışlarım .meydana 
koyarak, gih bir diğerinin profe'JOrıtik 
şanına yakısmıyan, hafif tabirile inti -
hallerini ortaya atarak memleket cfkl -
rına anlatm.ıya çalı§tım. O zaman bana 
şiddetli hücumlar yapıldı ve hatti bu hü
cumlann arkadan yapılan entıikalan ka
dar gittiğini esefle gördüm. Fakat, giin 
geçti, hakikatin artık şarlatanlıkla örtü
lür tarafı kalmadı ve nihayet datülfü -
nwı yıkılarak yerine, Avrupalı ibt•ı:as 

unsurundan istifade edilmek surt:üle ü
niversite kuruldu. Bu üniversite, o da -
rülfünundan elbet, unsur itib.uile. ~ok 
kuvvetlidir. Ancak bunun da henüz ek
sikleri vardır: Genç unsuru henüz çok 
zayıftır; mütehassıs unsur da ekseriyetle 
ecnebi oldu~undan talebe ile kolay koıay 
anlaşamaz. Buna bir de, ünivtrsite ha -
yatını dar bir çerçeve f'çine hapseden bil

Bir maç yapmak, temsil vermek ıizere 
Balıkesire giden Manisa muhteliti ve 
Halkcvi temsil kolu Balıkesirde samimt 
bir şekilde karşılanmışlardır. General 
Ali Hikmet stadında yapılan maçta 4-1 
:Balıkesir muhteliti galib gelmiştir. Balı
kesir bisikletçileri de müsabaka yapmak 
iizere Bursayı eltmişlerdir. 

Balıkesirde 10nbahar at lmfulan 
Balıkesirde sonbahar at yarışları ya

pılmış, yerli hayvanlarla yarımkan Arab 

ve İngiliz, haliskan Arab hayvanlarının 
iştirak ettiği bu yanıta kazanan hayvan
ıann sahiblerine 1145 lira ikramiye ve-

rilmiştir. 

ınez. Ancak ıevlt.le kanatlanan, aşk ve he
yecanla titriye titriye yanan ruhlardır ld 
ilim Aleminde yükselmeğe muvaffak o -, 
lurlar. Eblk olan budur! 

* Hoca da haklıdır: Bugün, liselerde ve' 
ya üniversitede, talebe, kafi bir aşk ve 
~kle çalıııp muayyen bir seviyeye yük
selemiyor; o zaman döndürmek zaruıi o-

' luyor. Bilhassa üniversite, artık Oniver~. 
site olmak mecburiyetini hlssc:!tmiş, ta. 
lebeyi sıkıştırıyor, usuller ve ntzamt&r 
bunun böyle olması için konulmuş~ur, 

Şu halde eksik talebeyi döndürmekten 
başka çare yoktur. Ba OniverslteJerirı e-s
ki babalarında (darülfünunlarda) gayrt 
tuhaf an'aneler vardı. Talebe, biliraI ki 
arada bir cmubassıra• bir paket tütün 
hediye etmekle derse devam etmiş g bl 
gözükmek kabildir. Ayni usulle kcıpya 
kolaylığı umumiyetle münteşir bir hal 
idL 

Şıfah! imtihanlarda da hocaların bir 
kısmı rnerhametlerinden, bir kısmı da 
mesele çıkarmamak istediklerinden tale· 
be döndürmezlerdi. Darülfünun gençlıği 
düne kadar bu an'ane ve bu ruh iç:nde 
yaşadı.Cıhan harbinin icat ettiği ve rnaa· 
lesef her ruha aşıladığı bir ruh vard;r: 
Anaforculuk. Bu ruh darülfünuna kadar 
sokulmuştur. Anafordan hoca olmak, a· 
nafordan şahadetname almak Şimdı bu 
ruhun üniversiteden çıkanlınası hhım 
geldi Üniversite kendisine, ruhan bü • 
rokratik te! olsa, biraz nizam ve intıza:n 
verince, işte, talebe sapır sapır dokülü • 
yor! 
Şu halde iki taraf ta haklı iki tarat 

ta haksızdır. Bu mesele, hak veya ada • 
let bakımından halledilemez. Davanın 
halli için bıra.z daha zaman ve pek çok 
ta gayret lazımdır. Hocalarda hocslık 8.f" 
kı, talebede öğrenmek aşkı uy:ınr-..adık • 
~a ve .. bilmek denilen ıeye doğru, iki ta· 
raftan da, ateşle yanan s.ônüllerde sön· 
miyen bir koşma alevi peyda olmadıkça 
hem talebe dönecek, hem de üniversıte 
1nanen mes'ul ve muatep olacaktır. 

Eski bir Türk sözü, kabahat ölPnde mi. 
öldürende mi? diye sorar. Bu bab'ste ka
bahat, hem dönende, hem de döndüren-ı 
dedir! 

Nazilli f ahrikası yarın 
/şletmeıe açılıyor 

(Baı tarafı 1 mci ıayfada) 
bulunan trenle Başvekalet vekili Ce
lil Bayar ve diğer Yekilleri hamil 
tren Nazillide tevakkuf edeceklerdır. 
Nazilli fabrikasının işletmeğe açılma 
resmi, dün de bildirdiğim gibi, Bü • 
yük Şefin huzurile yapılacaktır. 
Beş yıllık endüstri programımız 

mucibince kurulan pamuklu fabrika
larının dördüncüsü bulunan Nazilli 
fabrikası ilk çalışma tecrübelerine bir 
ay evvel başlamı~ ve İzmir fuarında 
teşhir edilen basmaların gerek bezin 
cinsi ve gerekse emprimesinin güzel
liif itıbarile çok beğenilmiş idi. 

29 bin il ve 768 tezgaha malik olan 
bu fabrika Kayseri kombinasından 
sonra yurdun en büyük pamuklu fab
rikasıdır. İki ekipte 2400 işçi kulla -
nacak olan bu fabrika, senede ild mil· 
yon kilo pamuk istihlak ederek 20 
milyon metre basma imal edecektir. 

Fabrika santralının ~ride tehre de 
. cereyan vermesi hususu düşilnülmU, 
ve ona göre tertibat alınmıştır. 

hminle. .. Wr hU9usi tna 
kalkacak 

İzmir 7 (Hususi) - Nazilli fabri
kasının açılma resmi cumartesi • • 
bahı dokuzda yapılacaktır. Yann ge
ce saat dokuzda İzmirden kalkacak 
hususi bir tren davetlileri Nazilliye 
götürecektir. Merasimden sonra da -
vetlilere bf r ziyafet verilecektir. 

Irak Hariciye Nazın 
Adan adan geçti 

rokratik an·ane ruhunu ilave edersek bu- Adana, 7 (Hususi) - İrak hariciye 
gün talebenin niçin döndüğünü llnlamak veziri B. Tevfik bugünkü Toros eks -
daha kolay olur. presile şehrimizden Halebe geçmiştir. 

Talebe haklıdır ve haklı ola ola dö1.1ü- İrak nazırını istasyonda vali ve hüku
yor; çünkiı kar§ısında, lisede olsu'l, üni- met erkfını tarafından selamlanmıştır. 
versitede olsun, geniş, serbest bir ilim 

10; ~Yada olmıyan şey 
di~ laaıı Bey. Bizim bil
kalhı-. bGtwi lnanlırm 
~ darder amıüdür-

... Fakat geçenlerde Vi • 
yanada btr kadın• otopll 
yapalımf. •• Bir de - ..... -
liinler ... 

... Kadmın blbi sekiz 
: sözli1 delil mi imla?-

• 

Hasan Bey - Fena mı, 
tam manasile asrt bir ka

tctm.. Her gözüne ayrı bir 
ntpnlmm ıevgbini U,ar. 

ruhile kendisini çekip götüren bir j} Dl Lise direktörleri arasmda 
kuvveti ve bir öğrenmek afkı bulıım'ye>r. Ankara 7 (Husus!) _ Ankara erkei 
Ya ilmi eksik, yahut dili noksan bil ta- lisem direktarliijiine riyaziye muallim • 
Hm kadrosu içinde gençlili.ıı öirenme ~ lerinden Şerif, Maarif cemiyeti lisesi dl
kı boğulup &fdiyor. Bojulan \"e sık.ılan rektörlüiüm m .u..t eski direktörle • 
ruh ölrenmez. öirenmek için cehtede • rinden MWll Klzım tayin edilmiştir. 



• Sayfa 

Kan içinde mahkemeye 
çıkarılan halı hırsızı 

yerine hastahaneye ·götürülmesi Karakol 
yolda 

• • 
ıçın 

jiletle boğazını kanath 
Dün, son günlerde Kapalıçarşıya 

dadanan Vitali isminde bir halı hırsı -
zırun Sultanahmet 2 inci sulh ceza mah 
kemesinde duruşması yapılmıştır. 

Evvelki akşam saat 6 sularında Ka -
palıçarşıda omuzunda çok ?üz~l bir ha
lt ile dolaşan Vitali bekçılerın nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Bekçiler bu pe
rişan kılıklı adama yaklaşmışlar ve sır
tındaki halının kime ait olduğunu sor
muşlardır. Vitali: 

- Görmüyor musunuz? .. Satılığa çı 
kardım .. Ama, pek de satılacağa ben -
zemiyor .. Çünkü, parası tuzlu .. Bunu 
bana Mehmet isminde biri verdi. 

Demiştir. 

Bekçiler Vitalinin sözlerine kanaat 
getirmeyince, kendisini biraz sıkıştır -
mışlar, suçlu kurtulamıyacağını anla -
yınca halıyı sırtından atarak, birden -
bire kaçmağa başlamıştır. Biraz sonra 
halının halı tüccan Hamidin dükka -
nından çalındığı anlaşılmış ve Vitali 
yakalanmıştır. İşin garibi, suçlu kara -
kola götürüldüğü sırada, cebinden çı

kardığı bir jiletle hafifçe boğazını kes
miş, kanatmış, bu suretle karakola de
ğil hastaneye götürülmesini temin et
mek istemiştir. 

Vitali mahkemeye getirildiği zaman, 
boğazı kan revan içerisindeydi. Yapılan 
duruşma neticesinde suçlunun tevkifi
ne lüzum görülmüştür. 

Sarıyer cinayeti davası kararı 
nakzedildi 

Bundan bir müddet evvel eski da -
rülfünun müderrislerinden Doktor 
Mehmet Nurinin kızı Belkis, Sarıyerde 
Hamdi paşa korusunda nişanlısı İbra -
hinı tarafından tabanca ile vurulmuştu. 
Buna sebeb İbrahiınin genç kı2a ta -
sallut etmek isteyişi, fakat Belkisin 
böyle bir şeye imkan vermeyişiydi. Ha 
dise adliyeye intikal etmiş, Asliye 2 in 
ci cezada yapılan duruşma sonunda el
de kafi derecede delil bulunmadığın -
dan, suçlunun beraetine karar veril -
mişti. Temyiz bu kararı nakzetmiş, h~: 
d.isenin dünden itibaren nakzen duruş
masına başlanmıştır. Profesör Nurinin 
oğlu Nurettin Cankat mahkemede, ba
basının bu hadiseyi müteakıp kendi -
sinde kalb hastalığı olması dolayısile, 
müdafaa yapamıyacak halde olduğu -
nu söylemiştir. Duruşma Nurettinin pe 
derine vasi tayin olunması ve halen A
dapazarında bulıınan İbrahimin istina
be tarikiyle sorgusu yapılması için te -
hir edilmiştir. 

Bir arabacı hırsızlık ettiği 
için kardeşini vurdu 

lıyan arabacı İsmail dün adliyeye sev
kolu~uştur. Suçlu, müddeiumumilik
te verdiği ifadede: 

- Kardeşim Kadri hay ıaz, işe yara -
rnaz ve bütün ma,hallenin kendisinden 
yaka silktiği bir kardeşti. 90 yaşındaki 
ihtiyar anamı döverek, tehdit ederek 
parasını alır ve bunu olur olın~~ ~eyle
re sarfederdi. Bu yüzden Kadrıyı ev -
den kovduk .. Fakat aldırış etrnedi.. Son 
kavgamıza sebeb, benim 5 lira param -
la, askeri tezkeremi ve ehliyet varaka
mı çalmıştı. Kavga esnasında onu çakı 
ile yaralamışım, fcikat farkında deği -
Ilın, demiştir. 

Suçlu İsmail 1 inci sorgu hakimli -
ğinde yapılan sorgusu neticesinde tev
kif olunmuştur. 

Kadri Gureba hastanesine kaldırıl -
mıştır. Yaralı muayene eden tabibi ad
li Enver Karan, tehlikeli bulmuştur. 

Karısile dostunu vuran biletçi 
tevkif edildi 

Nişantaşında karısı Zehra ile dostu 
Mehmetli bir odada yakalıyarak ağır 

surette yaralıyan tramvay şirketi bi -
letçilerinden Yaşar dün adliyeye sev -
kedilmiştir. 

Suçlunun sorgusunu yapan 7 inci 
sorgu hakimliği tevkifine lüzum gör -
müştür. Yaralıların yaralan tehlike -
lidir. 

Çatalcada da 
Bir hayvan sergisi 
Açılıyor 
Baytar İdaresi şimdiye kadar İstan

bula bağlı üç kazada hayvan sergi!eri 
açmıştı. Yarın da Çatalcada dördüncü 
hayvan sergisi açılacaktır. Bu sergi
lerden maksad umumi sergiye gelemi
yen köylü hayvanlarını teşhir etmek ve· 
iyi yetiştirenleri mükafatlandırmaktır. 
Sergi masrafları ve mükafatlar husu
si idareden verilmektedir. Hususi ida
re sergide' kazanan hayvanlara veril
mek üzere her kaza için 40-4 lira tah
sisat ayırmıştır. Sergide vilayetin aygır 
deposundan alınan Plevne Bozırk bo
ğalarından husule gelen yavrulardan 
birinci, ikinci, üçüncü dereceyi k::ıza
nan 18 taya 145 ve 37 sığıra 259 lira 
ve 12 hayvana da muhtelif kıymette 
hediyeler verilecektir. Sergi bittikten 
sonra babalarının evsafını en iyi ka
zanmış olan boğa yavrularından 30 ta
nesi hususi idare tarafından satın alı
narak Silivri kazasındaki depoda bir 
ay beslenecek ve boğa ihtiyacı olan 
köylere meccanen dağıtılacaktır. Bu a
yın 1 O unda Bakırköyde, 20 sinde de 

Evvelki gün Karagümrükte sustalı Yalovada birer hayvan sergisi açıla-. 
ile kardeşi Kadriyi ağır surette yara - caktır. 

CÖNÜLiSLERi 
Okuyucularımın 
Sorgolarına 
Cevaplarım 
Bay (H K.) e: 
Evvela kesenizi, sonra yaşınızı, da .. 

ha sonra da tecrübe listenizi dolduru
nuz, yazınızı da tanımadığım cinsteı:
bir kağıda yazınız, mümkünse biraz 
değiştiriniz. Bunu müteakip isterseniz 
konuşabiliriz. Şimdilik yapacak bir 
şey yoktur. 

* Bay (A. R.) e: 

Bekar bir erkeğin evli bir kadın ar
kasından koşmasını ahlaksızlık adde .. 
den adam, evli bir erkeğin dul bir ka .. 
dm arkasından koşmasına neden farklı 
bir hüküm versin? Kaybolan bir hak, 
ç.:ılınan bir his, dedirgin edilmek teh
likesine maruz bırakılan maddi bir va .. 
ziyet her ikisinde de mevcuddur. 

Bay Veliye: 

Çocukluğumda bir masal okumuş- ı 
tum, kim bilir belki siz de görmüşsü
nüzdür. Zamanın hakimlerinden biri
nin bir kızı olmuş. Adam bu bebek 
için bir saray yaptırtmış, içine sadece 
genç kızlardan mürekkeb bir müstah
demin heyeti yerleştirmiş ve kızını 
bu sarayın duvarları ve muhitinin 
kolları arasında kendi cinsiyetinden 
başka bir cinsiyet ~labileceğinden bi
haber olarak yaşatmış, fakat bütün bu 
tedbirlere rağmen günün birinde an
lamış ki kızı tabiatin kanunlarından 
tamamen haberdardır. Masalın bill' 
imkansız gördüğü bir vaziyeti 20 inci 
asrın kızından nasıl bekliyebilirsiniz? 
Elbette muhitini görmüş, muhitinde
kilerle konuşmuş, hatta hayallere dal
mış olacaktır. Sizin hak olarak istiye
bileceğiniz şey size ctemiz~ olarak gel
ınis olmasından ibarettir. 

' TEYZE 

HADiSELER 
KARŞOSINDA 

Mektep kitapları 
Arkadaşlarımdan biri yanıma geldi: 
_ Haberin var mı, dedi mektebler a

çıldı, fakat henüz mekteb k:itabları ha-
zırlanmamı§- · 

Bir fıkra muhaveresini hatırladım: 
- Vapur neye kalkmıyor? 
- Kalkacak ama ..• 
- Aması da ne? 
-· İstim gelmedi. 
- Bu da söz mü, hele vapur kalksın, 

biz gidelim.. İstim de arkadan gelsin! 
Düşündüm: . 
- Acaba muhaveredeki vapur ve ıs

tim kelimelerini kaldırır yerlerine . mek
teb ve kitab kelimelerini koyarsam; ma
nası değişir mi? 

Hele bir defa da o tarzda yazayım: 
- Mektebler neye açılmıyor? 
- Açılacak ama .. · 
- Aması da ne? 
_ Kitablar hazır değil! 
- Bu da söz mü? Hele meıueorer a

çılsın, çocuklar mekteblere gitsinler .. Ki
tablar sonradan da hazırlanabilir!. 

* Bir fıkra daha aklıma geldi: 
Hükümda!"lardan biri mes'ud değil

miş .. Hekimler, hocalar, münecciml:r 
toplanmış, konuşmuşlar ve nihayet; h~
kümdarın mes'ud olması için mes'ud bır 
adamın gömleğini giymesi lazım oldu
ğunda ittifak et1?1İ§ler.. Etrafa adamlar 
salınmış. Şuna gidiyorlar, buna ba.s vu
ruyorlar: 

- Mes'ud musun? 
Diyorlarmış. Fakat bu suale: 
- Evet! 
Cevabını veren olmuyormuş. Nihayet 

günün birinde saçı sakalı birbirine ka
rışmış bir adama raslamışlar. Ona da sor
muşlar: 

- Mes'ud musun? 
Adam cevab vermiş: 
- Mes'udum. 
- Öyle ise hemen gömleğini ver! 
- Gömleğimi mi vereyim? demiş, be-

nim gömleğim yok ki ... 

Gence soruyoruz: 
- Okur musun? 
- Okumam! 

* 
Diyor, orta yaşlıya 
- Okur musun? 
- Okumam! 

soruyoruz: 

Diyor, ihtiyara soruyoruz: 
- Okur musun? 
- Okumam! 
Diyor. Nihayet çocuğa ııoruyoruz: 
- Okur musun? 
- Okurum! 
Diyor, mes'ud adamın gömleğini ara

yanlar cmes'udunı> diyeni buldukları za
man nasıl sevindilerse biz de öyle sevi-
niyoruz: _ 

- Öyle ise ne duruyorsun, okusana .. 
Çocuk: cGönıleğimi mi vereyim, benim 

gömleğim yok ki!. diyen mes'ud adam 
gibi cevab veriyor: 

- Ne okuyayım? Kitab yok ki! ..• 
ismet HulU.Si 

Ankara hava 
seferleri 

Devlet Havayo1ları bu hattı 
dörder motörlü iki tayyare 

ile kuvvetlendiriyor 
Devlet Hava yollan idaresinin An -

kara seferlerine karşı gösterilen rağ -
bet günden güne artmaktadır. Bunu 
gözönüne alan Hava Yolları işletmesi, 
İngiltereye sipariş ettiği dört motörlü 
tayyarelerden birini İstanbul - Anka -
ra seferlerine tahsis etmiştir. Bu tay -
yare bugünden itibaren Ankara - İs -
tanbul seferlerine başlamaktadır. 

Birinciteşrin 8 

" Filistini karıştıran adam " 
Filistin Büyük Müftüsü 
Emin Hüseyni kimdir?. 

lngiliz gazeteleri " Halife olmak gayesile hareket eden· 
bu Arap lideri, ne gariptir ki bir Y ahudinin yardımile 
bu· mevkie çıkmışhr ve son günlere kadar lnııiltere 

hazinesinden para almııbr · " diyorlar. 
· cFilistini sarsan 
eh diye isimlendiri· 
len ve günün en belli 
başlı şahsiyetleri sı

rasına geçen, (Ku • 
düs) ün büyük müf· 
tüsü Hacı Emin El· 
hüseyni, hak.kında 

İngiliz gazetelerin • 
de bir çok yazılar 

çıkmaktadır. Aşağı· 

daki yazıyı İngiliz • 
lerin müftüyü nasıl 

tanıdıklarını anlat • 
mak üzere bu gaze • 
teleıılen alıyoruz. 
Müftü genç denile • 
bilecek bir çağda, ya• 
ni henüz 44 yaşında • 
dır. Gayet müteas • 
sıptır, haris ve sabit 
fikirli bir adamdır •. 
16 sene gibi kısa sa· 
yılabilecek bir zaman 
zarfında, şahsında, 

Papanın kuvvetini, 
bir hükümdar ve si
yasi lider satvetini 
toplıyan, birleştiren 
müftü, yakın şarkın en nüfuzlu ve esrarlı 
(Arab) ı şeklinde yükselmiştir. 

İslam dünyasında, hiç bir lider onun 
kadar, halkını kendisine bağlamamış ve 
düşmanlarının kalbinde nefret kasırga -
Jarı uyandırmamıştır. Ve gene hiç kim -
se, onun kadar Filistini idare eden İngi
liz mekanizmasına engel olmamış, ve ar
zı mukaddesin sulhunu sarsmamıştır. Fi
listinin Araplarla yahudiler ~rasında tak
simi projesjnin bu müthiş, ve korkunç 
muarızı, ne gariptir ki, mevkiini, kuvvet 
ve nüfuzunu bir yahudiye borçludur. 
Hacı Emin, 1920 senelerinde daha he

nüz genç bir medrese talebesi iken, bir 
İngiliz mahkemesi tarafından Filistin A
raplarını isyana teşvik suçile 15 se~e 
hapse mahkfun edince, Mavcrayi 'Ordu
ne kaçmış, orada gizlenmişti. Bu sırada 
Kudüse ali komiserlikle gelen Vikont 
Samuel, an•anevi liberalizm prensiple • 
rine uyarak, uzlaşma politikası takip et
ti. Kendisine verilen kara listede, Hacı 
Emin Elhuseyninin ismini görünce. tah
kikat yaptırdL Ve kendisinin o za -
manki Kudüs müftüsünün genç kardeşi, 
olduğunu öğrenince firari medrese tale
besini affetti. Hacı Em:in Elhüseynı de, 
bir kahraman olarak Kudüse döndü. Ar
tık onun talihi açılmış, yıldızı parlamış
tı. Kudüse varışından bir müddet sonra, 
müftü olan ağabeysi öldü. 

üç kabile, Hüseyni, Halidi ve Naşasıbi 
kabileleri arasında müftülük için &man
sız bir mücadele baş gösterdi. Daha hala 
uzlaşma sıyasetini güden Vikont Samuel, 
bir islam yüksek şurası kurarak, reisinin 
seçilmesini ilan etti. 

Bu seçimde namzetlerden biri olan Ha
C'l Emin listede ancak dördüncü geliyor
du. Buna, ve düşmanlarının bütün ah ve 
vahlarına rağmen, Hacı Emin müftü ve 
vüksek islam şürasınm reisi oldu. Hüsey
~ sırf siyaset icabı, bu mevkie getıre~ 
gene Vikont Samueldi. . 
Şurası muhakkaktı ki, genç ve tehli

keli müftü, İngilterenin Filistin siyase -
tinin aman vermez düşmanlarından biri 
idi. 

Emi. Hüseyin 

Hacı Emin bu mevkie hiç te !Ayık de• 
ğildi. Zira bütün tahsili, alelAde iptidai 
din tahsilinden ibaretti. Daha 19 yaşın • 
da iken, Kahire medresesine gönderilmiş. 
orada ağab . ysinin Osmanlı hük.ümetin• 
den alarak yolladığı 30 Türk lirası aylık· 
la kıt kanaat , geçiniyordu. 

Büyük harp kopunca, İstanbulda Har• 
biye mektebine gönderilmiş, ve sonralan 
orduya iltihak ederek, İtilaf devletlerine 
karşı harbetmişti. · İngilizlerin Kudüsü 
zaptetmeleri üzerine de ana yurduna 
dönmüş, boşta olduğundan İugiliz id~r~
sinde küçük bir memuriyet alabilmışti. 

Bir müddet te Kudüs valisinin, Arap 
muavininir. yanında çalışan Hacı Emin. 
derken polis müdüriyetine girdi, oradan 
gümrüklere nakledildi, hatta bir ara da 
İntelligence Service de çalıştı. JW.kı"Jmet 
memuriyetinden kovulunca yahudilerle, 
İngilizleri Filistinden tardetmek ahdile 
açık tahrikatçılığa başladı. 

Hiç beklemediği müftülüğe ve islam 
şUrası reisliğine seçilince de fırsat eline 
geçmiş oldu. Velinimeti olan Vikont Sa
muele minnettar kalacağına, Arap nas .. 
yonalizmi gayesini güderek Arapları is
yana teşvik etti. Yahudilerle Araplara 
karşı cihax ekber açtı, ve halife o1mak 
hülyasile ae silahlı asker topladı. 
Hacı Emin, yahudilere karşı olan husu

met ve kinini açığa vurarak, Filistin A
raplarının siyasi ve dini liderliğini kabul· 
lenmeyi ilk iş olarak telakki etti. Ken· 
disini cbüvük müftü> diye ilan etti. Se· 
nede 60 bi~ İngiliz lirasına baliğ olan va· 
kıf iradlannı idareye başladı. Ve bütün 
mevzu ahkama rağmen, Filbtin hüku • 
metine bi;: kere olsun, bilanço vermedi. 
Bu paraları istediği ve dilediği gibi sar
fetti. Bu arada silah satın aldı, para ile 
asker topladı. 

Dini lider, ve bütün camilerin, dinime
murların ve hocaların müftüsü olmak sı
fatile de, bunların maaşlarını vermek, 
~rttırmak hep kendi elinde idi. Bu yüz
den mesela siyasi tahrjk ve isyanlarda 
ziyadesile işe yarıyan mütcası:.ıp fe:lah " 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Bacaksızın maceraları: 

I 



8 Biriııciteşrin 

Son Posta'nın tefrikası : 7 

Yıldız Sarayında 

·Bir haremağasının hataralar1 
Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamid, şehzadelik zamanını tamamile m~nzevi 

Yıldızların içyüzleri 

Gary Cooper kovboy iken 
nasıl film yıldızı oldu geçirdiği halde, saltanatın ilk günlerinde karşılaştığı 

kalabalığı · hiç yadırgamamıştı 
Orta boylu, vü -

cudünün üst kısmı, 

alt kısrrundan uzun, 
omuzları biraz kal
kık, boynu, h~fifçe 
omuzlarının arası -
na gömülmüş, başı 

büyük, alnı biraz çı
kık, şakakları ve ya 
nakları basıkça. Du
dakları kalın ve et• 
li, burnu -bütün bu 
hanedan etradının 
bumu gibi- büyük 
ve munkart .. Onun 
en büyük hususiye -
ti, gözlerinde; ve se 
sinde idi. Koyu ela 
gözleri, keskin ve 
müessirdi. Sesi de 
gür, kalın ve müte -

Gençliğini atların sırtında geçiren delikanlı, 
dağlardan indi. Sırtına bir frak geçirerek 
gillısell. aosge tege menaub bir kadınla evlendi 

hakkimdi. 
Efendilik zama • 

nını, muhtelif spor· 
larla geçirdiği için 

v~c~dü dinç .~e çe • Avusturya sefiri Saffet Paşaya: - Şevketmeap müsaade ederleTse, kf:tıdilerine hususi bir 
viktı. Ç~k ~el ve müldkatta bulunmak istiyorum, dedi. 
çok gosterışli ata 
bindiğini bilirim. Denizde yüzdüğünü ,balarla saray~ ~elmiş, büyük merasim- ,takım mezhebdrujlar vardır. Onun için, 
görmedim. Fakat, o tarihte ve sonraları, ,le Abdülhamıdın huzuruna kabul edi- Osmanlı hükfuneti ahalisinin refah ve 
hem kendisinden, hem de hususi ben- Ierek itimadnamesini takdim eylemiş- saadet içinde bulunması, imparatoru
delerinden d,in:lediğime göre, de~ ti. Ve bu esnada da usulen nutuklar mun arzusu ve hükılmetimizin menfa-
mevsiminde, daima Kızkulesine gider; ,söylenmişti. Fakat Abdülhamidin söy- ati cümlesindendir. Gary Cooper çok muvaffak olduğu geçen sene gördüğümüz cBakir delikanlı• 
orada denize atlıyarak saatlerce yüzer- ,!ediği nutuk, sefirin o kadar nazarı dik- Demişti. filminde 
Dliş. katini celbetmişti ki; btından cesaret Abdülhamid, bu sözleri büyük bir Montana'nın, atlardan uzaklaşınca, hü-ı ğiinden daha akıllıdır. Şakaya da dayanır. 

Abdülhamid, şehzadelik zamanını ta- ,alarak, Hariciye Nazırı Saffet paşa- ,dikkat ile dinledikten sonra; viyetini kaybeden sade, basit çocuğu Gary Hollywood birçok yıldızları değiştirdi-
ınamile münzevi geçirdiği halde; sal- ya: - Memleketi mamür, ve halkı mes- Cooper, Hollywood'un bu riya kokan mu- ği gibi onu da değiştirmiştir. Buna rağ
tanatının ilk günlerinde karşılaştığı ka- - Şevketmeab müsaade ederlerse, ud görmek, imparator hazretlerinden hitinde ilk şöhrete kavuştuğu zamanlar, men, yapmacık nedir bilmez. Gülüşü de 
labalığı hiç yadırgamamıştı. Bilhassa .kendilerile hususi bir mülakatta ~u- .evvel benim arzu ve emelimdir. kumpanyanın berberi tarafından, kıvır- sun'i değildir. İçinin tam bir- aynasıdır. 
hükümdarlık sıfat ve vaziyetini çarça- lunmal{ istiyorum. Demiş ve mülakatın hitam bulduğu- cık kıvırcık yapılan saçları, ve tA gırtla- Gözleri, zeki zeki parlamakla beraber, 
buk kavramıştı. Demişti. Halbuki, itimadname tak- nu bildirmek için, derhal ayağa kalkı- ğına kadar yağlı yüzü ile hiç te mes'ud Gary Cooper, şimdi dünyayı daha iyi an-
i Henüz Sultan Aziz ve Sultan Murad dimi gibi kısa ve resmi olması lazım- vermişti. · - değil, bilakis perişan ve zavallı bir hal lamış bulunmaktadır. 
ile meşgul olan efkan umuıniyeyi sür- gelen merasimde, birdenbire bu dere- * almıştı. Eski, Cowboy, ormanların çocuğu Gary 
atle kendi lehine çevirmek için, son de- cede hususiyete geçilivermek, o zama- Sultan Aziz devrinden bıkıp usanan, Hollywood'un manyak kadınları yeri- Cooper frağını giyerek salona indi ve 
rece hassas ve kurnaz davranmıştı. na kadar görülmüş ve işitilmiş bir şey ve Sultan Muradın pek kısa süren sal- ni sevmiyen, hatta daha ileri gidelim, ka- sosyeteye mensub bir kadınla evlendi. 

Sultan Azizin müfrit azameti, birçok değildi. tanat devrinden de hiçbir şey anlamı- :(ese hapsedilmiş bir kartal gibi, oraya Ayni Cowboy, kendisine mahsus bir a-
lannı dilgir etmişti. Sultan Murad ise, Saffet paşa, sefirin bu arzusunu arze- yanlar; Abdülbamidin bu şekilde başlı- buraya çırpınan bu delikanlıyı seyret- tölye açmıştır. Resim yapmaktadır. Mü
esasen muhitindek.ilerden başka hiç der etmez Abdülhamid, orada duranla- yan saltanat devrinden ümidlenmişler, mekten engin bir hii,z quyuyorlardı. zelerini gezerek resimleri -s~yretmekte
kimse ile temas etmeyi sevmezdi. Hat- ra elile işaret etmiş, bir anda herkes birçok kimseler, artık bundan· sonra Ve Gary Cooper, her haftanın başında dirler. Bilhassa modern Fransız empres..: 
ta, on dört gün kadar devam eden akıl- çekilivermişti. iyi günler görülebileceğine hükmetmiş- al4ığı çeklerle esaretinin devam etmekte yonistlerin eserlerine merak sardırmıştır. 
lıca saltanat devrinde, sefirleri bile hu- Orada sadece Abdülhamid ile sefir, lerdi. · · ' · ' · olduğunu anlıyordu. Artık, bir çay nasıl verilir, davet nasıl 
zuruna kabul etmemişti. ve bir de Hariciye Nazm Saffet paşa Fakat aradan pek kısa bir zaman ge- * yapılır. Pek iyi bilmektedir .. Dahili tefri-

Fakat Abdülhami~ halkın ve bil- ile sefirin birinci başkatibi Mösyö Kuş çer geçmez, sarayın Ve saltanat hırsı- Dev gibi sıhhatli olmasına rağmen, şattan anlamaktadır. Eskiden şafak vak-
hassa askerlerin sempatisini kazanmak kalmıştı. Ve bu haşhaşa mülakat da, nm, meş'um entrikaları, kendini gös- Hollywood'un havasına bir türlü alı~a- ti, yataktan kalkarken, şimdi, geniş pem-
için büsbütün başka türlü hareket et- tam bir saat uzamıştı. termişti. mıyan, sonra da kumpanyanın zorla tat- be kadife yatağında geç vakitlere kadar 
ti. Cülusundan birkaç gün sonra, or- Bu vak'adan bahsederken, aklıma ge- Bu saray entrikalarını ikiye ayır- bik ettirdiği süt rejimine bir türlü bo- vakit geçirmektedir. 
duya teveccühünü göstermek için (Ser- ne bir sefir vak'ası geldi. Abdülhamid mak icab eder. Biri, Abdülhamidin sa- yun eğemiyen Gary Cooper, bir müddet Bütün bu değişikliklere rağmen, Gary 
asker kapısı) ( 1) na gitmiş, orada, ~~- tahta çıktığı zaman, Çarlık Rusyasınm rayı, diğeri de, sabık hükümdar Sultan müthiş bir sinire tutuldu. Fakat bundan Cooper, hakiki bir artist, şımarmamı§ bir 
nıek yemek istemişti. Derhal otuz kışı- sefiri meşhur (General İfnagyef), İs- Muradın mahbus bulunduğu Çırağan çabucak kurtuldu ve liiinema beldesinin san'at ve heyecan enmuzecidir. 
lik bir yemek masası ha~ır.ıan:nı.ş, bir- tanbulda değildi. Mezunen memleketi- sarayı.. iklimine yavaş yavaş alışabildi. 
çok nefis yemekler getırtilm1ştı. Ab- ne gitmişti. Takriben bir ay kadar son- Abdülhamid, amcası Sultan Aziz za- Sene 1930 .. Cooper Cowboy kül rengi 
düihamid, getirtilen yemekleri .orada ra geldi. Çardan aldığı yeni itimadna- manında saray kalabalığının ne vahim gözleri, geniş omuzlan, kıllı göğsü, geniş 
bulunan serasker ile diğer paşalara ter- meyi takdim için saraya geleceğini bil- neticeler verdiğini gözlerile gördüğü kalçaları, ince beli ve bir zencinin elleri 
ketmiş, kendisi, 0 gün askere veri:ccek dirdi . için; ilk fikri, muhitine fazla adam sok- kadar hassas ve ifadeli büyük ellerile, 
olan karavana yemeklerinden getırte - Bu haber Abdülhamide arzedildiği mamak merkezinde idi. Onun için, he- günün güzellik ilahı Adonis'i oldu. 
rek, onlan yemişti. zaman, yüzünü buruşturarak: men hemen kendisinin efendilik zama- Resimleri de güzel çıkıyordu. Kalın 
. Sonra, cülilsunun daha ilk gününde - Bu adamla karşılaşmak, bana bir nındaki sadık ve hususi bendelerile ik- ' sesi, sesli sinemaya gidiyordu.' Her film-
dırnağına yerleşen (suikasd) kor~usu- eza ve ıztırab verecek. tifa etmek istemişti. de rol alıyor, türltü türlü kılıklarla ka-
n~ rağmen, hiç umulmadık bir harek~t Dedi. Abdülhamidin bu sözleri, se- Abdülhamidin bu düşüncesi; bir ta- dm gönüllerini fethediyordu. 
gostermişti. CülCısundan takriben ~ır bebsiz Jeğildi. Çünkü on senedenberi raftan, bir tasarruf ve iktısad meselesi * 
a~ sonra, -galiba, Ramazan ayının do:- İstanbulda sefirlik eden bu zat Sultan olduğu gibi; diğer taraftan da, ayrı ay- Gary Cooper, vekarla, engin bir sevim-
d~cü veyahud beşinci günü idi- hır Aziz üzerinde mühim roller oynıyan rı üç hükümdarın havası estiği İstan- lilikle oynuyordu. Hiçbir hareketinde 
~yanına biraderi Reşad ve Kernalet- yegane şahsiyet olduğu gibi, Balkanlar- bul da, ahlak ve düşüncelerine tama- falso olmuyordu. 
tın efendileri alarak ansızın Ayasofya da cereyan eden kanlı hadiselerin de mile vakıf olmadığı adamları sarayına Esasında, yufka yürekli, alicenab olan 
~cı:niine gelmişti. İkindi üzeri olduğu basl1ca müretteb ve mes'uJü idi. Bu, yerleştirmemek zihniyetinden ibaretti. bu sessiz ve yakışıklı delikanlı, ayni za
ıçın, cami son derecede kalabalıktı. hakikati bilenler, bu zatın_ismi anıldığı Buna bir üçüncü sebeb daha ilave et- manda da bir boğa kadar vahşi ve ce
~bdülhamid, yanında biraderleri oldu- zaman bile içlerinde biı ürperti hisse- mek lazımdır ki; o da, bu yeni hüküm- surdu. 
gu h ıd 1 d. darın, hu'·ku·me' t erkanına karşı besle- Perdeden güzelliğine aşık olanların sa-
l 

a e, elindeki mercan tesbihini sa - derler ı. 
ıya ll · 1 .. d f' dı'cn emni'\retsizlikti. Ve bu, digyer iki yısı arttıkça arttı. Postadan yağmur gibi 

. sa ıya halk arasına karışrnıs, va- Nevse .. muayyen ° an guq e se ıre b' J k kt bl yd h f l k k1 
ızle . . J • t d 1 sebebden daha kuvvetli idi. aş me u arı yag ı ve a ta ı çe e-
caınr·ı·n b ve hafızların önlerinde durarak, arabalar gönderilmiş, muh a 0 a~ me- rin mikdarı ile muhteviyatı da kabardı. 
ce ıı aştanbaşa dolaşmış, gene sessiz- rasimle sar~ya gelerek .. uzura a?~1 Vakıa bugünkü hükumet erkanı; bü- Cooper'in anası, babası gözlerine inana-

çıkıp saraya avdet etmişti. edilmişti. Ifnagyef, ıtımatnamesım. ) ük bir arzu ile kendisini saltanat ma- mıyorlardı. 
Çok garibdir ki b' f' 1 de 0 _ Hünkara takdim ettikten sonra, usu- kamına getirmişti. Fakat bu zevat, üç l'la d , ecne ı se ır er .. . . 'il ır 1• ? 

h erhal itimad g·· t · 1 d' Bu da len nutkunu soylemıştı. ma um ya·· ay fasıla ile iki padişahı tahttan indir-er h os ermıs er ı. .. 1 d . * 

Lil Dagover 
Güzel bir 
Film çevi:rdi 

ler alde, efendilik zama~ını sefahat- Bu nutuklar, basmakalıp soz ~r en ı- mişlerdi. Bu sebeble de kendilerinde 
lerive taş~ınlıklarla geçirmediğinden i- baret olur. ~.albuki,. ?e~1eı·al Ifnagy~- saltanat makamının fevkinde bir kud
''a gelrnışti. Hiç unutmam· Avustur- fin nutku, boyle degıldı. Sultan Azız ıet ve salahiyet görmekte idi1er. İki 

Cooper ava bayılır. Evinin her köşesin
de de av hatıralarının mücessem hatıra-
tarı vardır. Stüdyodaki işini bitirir bitir- Lil Dagover çevirdiği son filmin bir 
mez, çöle çıkar, avlanır ve yahut uzak sahnesinde 

J Sef' . ' ' d t , ( ) b huz ırı Kont Ziçi'yi ilk defa olarak taraiından son derece e şımar ı.rnış o- hükümdara da meşru irer kulp ta-
dipıuruna kabul ett•Y· .. b lk' de lan bu sefir; mfıtad olan basmakalıp kıvererek iki satırlık bir fetva ile (bir om . • ıgı gun, e ı . . .d hd'd 
sahn ası aleminde garib görünen bir ı sözleri söyledıkten sonra, a eta te ı - mucibi şer'i şerif) onları tahttan ıskat 

Se~i;ere~an etmişti. lkar bir tavır takınarak: • . . • • eden bu zatlar, aynı (şeriat oyunu) nu 
--..'._(has ahır) dan gönderilen ara- _ İmparatoru!11~ mema~ıkı şahane~e kendisine de tatbik ederek, hiç umul-
(1) o-:ı;-:- .cereyan eden hadısa.~a, !.akaydane b~r madık bir zamanda, taç ve tahtını alt-

'Vt-ın (Harbiye Nezareti). na.zarla bakamaz. Çunku, b~rada bır üst edebilirlerdi. (Arkası vaT) 

mesafelere koyduğu küçücük hedeilere 
Sevimli Alınan yıldızlarından Lıl Da

nişan alır. Bu suretle, hem eğlenir, hem 
de t miz hava almış olur. Sonra da evine gover. son zamanlarda Hollywood'da çok 

gilz€!1 bir film çevirmiştir. Filmin ismi 
dönerek işti ha ile yemeğin· y b · · 
. . 

1 :r ve u a- cJo ısmınde çocuk için yapılan kavga:.-
ıad~ :ızun parmaklarıle tuttugu viski ka- dır. Güzel yıldızın bu filmde fevkalade 
dehını, zevkle, neş'e ile yudumlar. yu" ksek bı·r k b'l' t ·· t · ld ~ G a ı ıye gos ~rmış o ugu 

ary Coopcr çok konuşmaz. Göründü-! söylenmektedir. 



SON POS .. A -

iiawam.ı 
Arkadaşlarım çok seven bir tip Resimli fıkra müsabakamız 

Lik maçlan önümüzdeki 
pazar günü başlıyor 

'.Adana'dan MaJı.. 
mud Perl karakte
rinin tahttUnl istı. 
11erek soruyor: 

1 - Zengin ola
cak mıyım? 2 -
~rzulanm yerin& 
bulacak mı? 3 -
lıZerimde muvaj~ 
fak olacaJc mıyım? 

~ 
\ -

Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirece 
sbft ederken 1adece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
les!, hikayesi, romam lifi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 
eflence llzım, diye dü§Ündük, bu dü- siniz. _ 

şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gu ~ 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumu~, hem güzel bir re-

M bak sim görmüş, hem de bir müsabaka 
Usa amn esası verdiği heyecanın zevkini tatmıı oıacak 

Çehilen knr'aga giJre illı hafta Fenerle Beşiktaş 
karşılaşacak. lstanbul futbol ajanlığına 

Altınordula Abdullah intihap edildi 
1 - Zengin ol .. 

masını istiyen yumuşak konuşmasını, 

hareket etmesini dı bilmelidir. 

Mqhur Bekri Mustafanın 40 tane fık· smız. 
rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
aptırdık. Fıkralara 1 den •o a kadar, hk

MUkAfatlar 
ralarm resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 

Futbol federasyonunun tebliği üzerine 
gelecek haf ta başlıyacak olan İstanbul 
lik maçlar. için dün mmtaka merkezin
de bir toplantı yapılmıştır. 

Bütün klüplerin iştirak ettiği bu top
,a,ntıya federasyon reisi Sedat Rıza ri -
yaset etmiş ve futbol maçlarını idare e
decek olan elik heyefu seçilmi~ir. Fe
derasyon reisi evvela bu sene maçlann 
on iki klüp arasında bir devre olarak ya
pılacağını bildirmiştir. Ve geçen sene -
nin sonuncusu Hilal klübü, ikinci lik bi
rincisi Anndoluhisar klübile otomatik 
bir şekilde yer değiştirmiştir. 

Bir devre olarak yapılacak lik maçla
ı ından sonra birden dördünetiye kadar 
rler~cc alacak dört klüp cmilli küme> ye 
ayrılacaktır. 

Geri kalan ~kiz klüp hususi bir tekil
de maçlara devam edeceklerdir. 

Lik heyeti bu karan verdikten sonra 
lik maçları fikstürünü tesbit etm:ıtir. 

Çekilen kur'aya göre llk maçlan on 
bir haf ta devam edecektir. Pro&ranu ay
nen veriyoruz: 

Birinci hafta: 
Galatasm:ay - Anadolu, Güneş - Eyüp, 

Fenerbahçe - Beşiktaş, Hisar - Topkapı, 

Beykoz - Süleymaniye, lstanbulspor -
Vefa. 

İkinci haf ta: 
Galatasaray - Eyüp, Beşiktaş - Ana -

dolu, Güneş - Topkapı, Fenerb:ıhçe - Sü
leynıaniye, Hisar - Vefa, Beykoz - is -
1anbulspor. 

Üçüncü haf ta: 

Yedinci hafta: 
Galatasaray - lstanbulspor, Beykoz -

Vefa, Hisar - Süleyman.iye, Fenerbahçe -
Topkapı, aepktq - Güneş, Eyüp - Ana
dolu. 

Sekizinci hafta: 
Galatasaray - Beykoz. Hisar - Topkapı, 

Fene.rbahçe - Vefa, Günq- Süleymaniye, 
Topkapı - Anadolu, Bqiktaı .. Eyüp. 

Dokuzuncu hafta: 
Galatasaray - Hisar, J'enerbahçı - Bey

koz, Güneş - İstanbulipor, Vefa - :Ana • 
dolu, Süleymaniye - Eyüp, Be§iktq • 
TopkapL 

Onuncu hafta: 
Galatasaray - Fenerbahçe, Güııeı • :m

sar, Beykoz • Anadolu, İstanbulsJ.or • 
Eyüp, Beşıktq - Vefa, Süleymanlye • 
Top kapı. 

On birinci hafta: .. 
Galatasaray - Günetı Fenerbahçe • 

Anadolu, Eisar - Eyüp, Beşiktq - Bey
koz, İstanbulspor • Topkapı, Vefa - Sü
leymaniye. 

Zeki Rızadan münhal kalan İstanbul 
futbol ajanlığına Altmordu klübünün 
eski izalanndan avukat Abdullah seçil
miştir. Yeni ajana buıün tebliğat yapıla
C'aktır. Yeni ajan, gelecek hafta lik maç
lan için derhal faaliyete başlıyacaktır. 

Altmordulular 
Altmordu spor klübü başkanlığından: 
10/10/937 pazar günQ saat 15 de kon

gremiz olduğundan kayıtlarını tecdit 
edenlerin klüpte bulunmaları rica olunur. 

Cumhuriyet balo•u Dolmabahçe 
sarayında Yerilecek 

Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına 

1 - Makul ve meşru oldukça tepb
büslere kuvvet vermek lbımdır. 

3 - İt adamlan yerine cöre sert ve 
çetin olmalıdır. Şiddeti itiyad haline ıe
tirmiş olanlar ekseriya geçimsizliklerle 
kar§ılanır la r. 

4 - Gurur yerinde olursa kıymet bu· 
lur. Aksi halde husumet ve ljbirarı da
vet eder. Arkadaşperverlik duygulan ban 
kusıırlanıı telAfisin• yardım edebilir. 

Pek gözll bir geıv 

mül göstermesinl 
bilenler için kabi

liyetleri derecesindt muvaffak olmak ih .. 
timalleri çoğalır. 

Aceleden ziyade ıUr'a~ IAzımdır 
Sıvas okuyucu.

larımızdan Ohanea 
Gezür sanıyor: 

-Muvaffak ola
cak mıyım? 

( 40) a kadar numara koyduk. Her gün bu 75 okuyucumuza para mükafatı verec 
alardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MükAfatlarm listesi şudur: 

nl dercedecelfz. Fakat bu resim o giln 1 ldflya 100 lira 
çıkan fıkranm değil, ya daha evvel çık- 1 • 60 • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir tık 1 • 25 > 

ranm resmi olacaktır. 1 • 10 > 

MiiJabaka bitince okuyuculamnızdan 8 • 5 er lira 
oracağız: 83 • 2 şer buçuk lira 
- Hangi reaim, hangi fıkranındır? Milklf.at kıvnıan olruyuculan not 
Siz de bize meseli (fa numaralı resim, tayin edecekUr. Milsabakamıza 6 gün 

1 numaralı fıkranın, ~ numaralı remm 17 evvel baıladıt Yedinci resim ve fık 
umarah fıkraıım, H numaralı resim 3 rayı apğıda bulacaksınız. 

~esim: 7 

Fıkra ı 7 
Mostralık 

Bekri, evine balıl alm'iıfı. Fakat yolcla, bir ka~ meyhaneye el aha 
afraclığı igin •okal köpekleri, balığa ÜfÜftüler. Eve 6elinciye Juı .. 
dar, Belrrinin elinıle kura bir kala kalmL§tı. 

Galatasaray - Beşiktaş, Toplwpı - F-yüp, 
Süleymaniye - Anadolu, Güne~ - Vefa, 
Fcncrbahçc - istnnbulspor, Hisar - Bey
koz. 

Dördüncü. hafta: başlanmıştır. Gayet parlak bir program 
Galatasaray - Topkapı, Beşiktaı - Sü- )ıazırlanmak~. 

Daha derli toplu 
olması ve iılerine 
aceleden ziyade 
sür'ati kanfhrnıa~ 
sı muvaffakıyetle~ 

rlne yardım ede
bilir. 

Kapının önünde, İfİn laı'kına varan Bekri, karısına ıeılencliı 
- Bak, eier beienirun, yarın ıana bu balılıtan alayım •• K.ala

•ını modralılı 6etirdim! 
Jcyroaniye, Vefa _ Eyüp, tstanbulspor _ Her sene vali konağında yapılmakta 
Anadolu, Güneş _ Beyko%, Fe.nerbatçe _ olan balo bu sene Dolmabahçe sarayın- --------------------------------------------------------~ Hisar. da yapılacaktır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beşinci hafta: Arjantin gemilİlıde ziyafet 
Galatasarny - Süleymaniyc, Vefa -Top- Limanımızda bulunan Fragate Sar -

kapı, Bcşi~ş - istanbulspor, Beylroz • miento ismindeki Arjantin mektep ge -
Eyüp, Hi.sar - Anadolu, Fenerbahçe - misinde dün husu.d bir öğle ziyafeti 

Filistini karıştıran adam So11 Po•ta 
F otograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • • • 
Güneş. verilmiş, ziyafette, VaJi, Yali muavini, 

Altıncı hafta: ;Harb Akademisi kumandanı, İstanbul 
Adru • • • • • • • 

(Ba.ştarafı ~ ıncı ıayfada) 
lara bol bol para dağıtabiliyordu. 

Gal tasaray - Vefa, İstanbulspor - Sü- kumandanı, İ.stanbul deniz kumandanı, 
leyınaniye. Beykoz - Topkapı1 Beşikta~ - deniz harb okulu kumandatıı ve refi -
Hisar, Fenerbahçe - Eyüp, Güne§ ~ Ana- kalan bulunmuşlardır. Gemi, yarın li-
dolu. manımızdan hareket edecektir. 

DİKKAT 
Fotosraf tahllli ı~ bu kuponlardan 
ı adedlnJ.n ırönderllme81 prttır. 

Şer'iye mahkemelerinden de külliyet
li para toplıyan müftü, bunlarla istediği 
gibi oynuyordu. Müftünün gayesi yuka
rıda da zekredildiği gibi halife olmaktır. 
Büyük harpten ıonra Hacı Emine fırsat 

" Son Posta • ana edebi tefrikası : &S - İstikbali kimse bilemez, istikbalde na geldi, dört seferinde yanında Medi
ne ofacağını kim evvelden tahmin ede- ha vardı. 

- Elbette istiyorum. Sana bir ıey 
ıöyliyeyim mi? 

- İki şey söyle istersen.. 
- Evlendik evleneli, yeni evliler gi-

bi değil, ihtiyar karı kocalar gibi yaşı
yoruz ... 

- Benim de isteğim gençleşmek.. 
- Neden gençleşmiyorsun öyleyse?. 
- Seni mütemadiyen çatık ve dü· 

şünceli görüyorum. Bu halin beni ih
tiyarlatıyor. 

- Hakkın var ama bugün çatık ve 
düşünceli değilim. Bugün mes'udwn, 
kuş gibiyim .. seninle çıkıp yürüyelim. 
Taksimde veya Tepebaşı bahçesinde o
turalım ... 

- Olur canım ... 
Kolkola, ağır ağır yürüdük Taksim 

bahçesine girdik. Çamlıcaya karşı o
turduk. Oturur oturmaz Mazlum elimi 
tuttu, parrnaklarunı avuçlarının içine 
aldı ve en tatlı sesile: 

- Sevgilim, dedi, her kadının sana 
benzemesini isterdim ... Muhakkak ha
yat daha zev..kli olurdu ... Hayatı öyle 
bir anlayışın var ki... 

- Bunu niye bugün söylüyorsun? 
-Bilmem .. 
- Sen her söylediğini bilirsin. Kaz-

bilir?.. Mazlum sabahleyin çıktığı için onu 
O sokuluyor, ısrar ediyor. Ben de ıs- göremediler. Akşam kocama geldikle-

rar ediyorum... rini söyledim, aldır~ etmedi. 
- İstikbalden bahsetmiyelim. İstik- Bir akşam dedim ki: 

bal hakkında ne sen ne de ben bir şey - Gönül bize dargın. 
söyliyebiliriz.. - Neden? 

Yazan: SELAMI iZZET. Başımı öte tarafa çevirip devam etli- - Onu arayıp sormuyormuşuz .. 
yorum: - Sen gitmiyor musun? •. 

lum. Boş yere konuşan erkeklerden de- - Bugün mes'ud olmağa başlıya- - Sen gitmiyorsun .. 
ğilsin. lım. Buna çalışalım ..• Bu endişelerden Mazlum biraz düşündü: 

- Sahiden bilmiyorum Sevim. Dün- vazgeç... Sen eskiden böyle değildin.. - Hakkı var, dedi, bir aya yakın za-
kü muhaveremiz beni altüst etti. İçim- müvazenesiz bir insan olmağa başlı- man geçti, bir gece bile beraber gitme-
de bir şey değiştirdi Benim can danıa- yorsun... dik. 
rıma dokundun, beni müteessir ettin, - Hakkın var Sevim. Kusuruma - Yarın gece bizi yemeğe davet et-
nasıl anlatayım... bakma, erkekler buldukça bunarlar.. ti, ben gelemiyeceğiınizi söyledim. 

- Büyük bir şey yapmadım. Seni ne Birbirimizi gözlerle inceliyerek kah- Mazlum pek şaştı: 
kadar sevdiğimi herkesten başka türlü velerimizi içtik. Mazlumun bana bakış- - Neden? 
anlatmak ve isbat etmek istiyorwn.. !arını ömrüm oldukça unutmıyaca- - Meşgulüz 1a .. 

- Bu mükemmel şey sevgilim ... Sa- ğım_ Kalbim sızlıyarak ısrarımdan - Ne meşguliyetimiz var? 
na bir şey daha itiraf edeyim artık. Se- .vazgeçmedim. İnad ettim. Halbuki ona - Sen de çok unutkansın Mazlum. 
nin gibi bir kadının mevcudlyetine ina- istikbale dair teminat vermek, içini ra- Yarın. gece beraber bahçeye gideceğiz 
namıyordum, böyle bir şeye imkan ver- hat ettirmek istiyordum. Ölünceye ka- ya .. bana vadetmiştin. 
miyordum. Hakikaten bana karşı bes- dar kalbim onundu... Yalan söylüyordum. Kocam, böyle 
lediğin muhabbet bir pırlanta kadar Öğle üstü eve döndük. Pencerenin bir şey vadetmeınişti. Acaba yalanıma 
5af ve değerli.. önünde oturduk. Geli!i geçenden hah- inandı nu? .. Acaba söyledi de unuttu· 
Konuşurken gayri ihtiyari parmakla- sediyoruz. Ama Mazlum başka şeyler ğuna mı zahib oldu? Her halde itiraz 

rımı sıkıyordu: düşünüyor, anlıyorum, istikbali düşü- etmedi, tekzib etmedi. Esasen ben ne 
- Senin bu hissiyatını gördükten nüyor... zaman böyle bir yalan söylesem hiç 

sonra artık ayrılamam ... Ne olur Se· Bense mes'udum. Bu pazar, hayatını- bozmaz, üzerine attığını her şeyi ka-
vim, söyle, bir gün bu hissiyatının de- da yeri olan, yer tutacak olan bir gün- bul eder. · 
ğişmesine imkan var mı? Bir gün a- dü. Cuma günü ablama çaya davetliyiz. 
caba benden soğur musun?. Her halde * - Cumartesi günü Adaya gidiyoruz, 
benim sana karşı beslediğim muhabbet Geçen üç hafta zarfında birkaç kere dedi, cumaya muhakkak beklerim. 
günden güne artıyor... Gönüle gittim. Bazı şeyler vardır, biri Bunu reddedemezdim. Ada teklifini 

Gene bir gün evvelki endişeleri uya- söylemezse nazan dikkati celbetme:ı. tekrarladı, bunu reddettim: 
nıyordu. Ben gene bir gün nvellti ce- :Uç kere Gôniile gittim, iki seferinde - Biz dü.tündü. cf!'d•. çartımaıı-
vabl venliıa: Medibe oradaydı. Dört kere Gönül ba- da kalacağız. ( Arkaaı txır) ,. 

çıktL Türkiye hiliüeti ilga etmişti. Hicaz 
kralı Hüseyin, Hindistan müslümanlan
nın muhalefeti karşısında halile olama -
mıştı. Krnl İbnissüud bu mevkie layık sa
yılmıyordu Mekkenin müstakbel vazi -
yeti de pek ma!Um değildi. 

İşte bütün bu noktaları göz önünde tu
tan Hacı Emin Kudüsü yeni bir Mckke 
yapmak istedi. 

1931 de Kudüste bir panisliim kon -
gresi toplattı ve kendisini kongrenin yük
sek diktatör ve reisi olarak tayin ettirdi 

Asıl go.ycs~. Filistindeki Arapları kıt
kırtmak olduğu için, elindeki paralar ve 
o muazzam dini nüfuzile, ynhudiler!e İn
gilizleri tacize başladL Filistinde, bir -
biri arkasına patlak veren isyanlar hep 
onun elile olmakta ve idare edilmekte • 
dir. 

16 senedcnberi Filistini sarsan bu gizli 
elin sahibi büyük müftü Hacı Emin El
büseyni, daha son günlere kadar lngil -
tere hükumetinin Filistindeki idaresi • 
nin sened~ 6000 İngiliz lirası alan bir me
muruydu. Müsllimanlardan aldıJı 60 bin 
!ngiliz !irs~! da caba! .. > - Şehir Tiyatrosu 

Dıram kısmı Tepebaşında 

Bu akşam saat 20-SO da 

KURU G0R0LT0 
Yazan: Sbakespeare 
TQrkçesi: M. ŞOkı1l 

Operet kısmı Fransız tiyalroSUDda 
akşam Saat 20 • 80 da 

T O K A 
Yazan: Edvar Burde 
TOrkçesi: Fikret Adil ----------- ---~--

• R T U G R U L SADi TEK 
Bu gece (HEYBELİ) de 

Yann gece (BQytlkde

re) de (ERKEKLER ('°' ından sonra 
azarlar) 
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- İyi ama ben bu 
odaya gım za -
man kuvvetli b'r si
gara kokusu duy -
mu. um. 

R dvan Sadulla
bın hakkı vardı. O
dada hfüa beş on da
kıka evvel üstüste 
si ara içildiğini an • 

latan boğucu bir ha- ·~~-~~ 
va me\ cuddu. Mer-
k z memurunun 4-5 
s t ev el içf ği si -
ga a arın bu tes~rı JU~3'll 
bırakın ~ı imkan -
sı dı. 

R dv n Sadullah 
d \am ettı: 

~--.U' 

G ç ..m. Son 
b r su l d ha sora -
ca rm, memur bey. 
Lfıtf en ıyı düşünü -
niız ve ondan sonra ı~91g 
cevap \ erınız! İçti -
ğımz araların ar
tıklar n bu tablaya 
koydu nuzu söyle. Mlllliıll 
dinız. O z man ta b -
lada bu kağıd kır - -.....--.......:AO-'""' 

aoN PO 

pıntıları var mıydı, S komiser Oıman bir elinde tabanca, ötekinde elektrik feneri gizli geçide girdi. 
yok muydu? er 

Merkez memuru tablaya hayretle 
baktı. Bır iki saniye düşündü, sonra 
ka t'i) etle kestirip attı: 

- Yoktu efendim. 
- Ya başka sigara izmariti? 
- Ga) et .yi hatırlıyorum efendim, 

tabla tertemizdi. 
Rıdvan Sadullahın çok mühim bir ip 

ucu yaka adığını anlıyor, fakat bunu 
b r turlu kavrıyamıyorduk. Bütün na
z r ar ç hresine çe' ı ilmi •i. Fakat o i
z at \'Crmeğe yan m uı. Yalnız be
n m a abi!diğun b zı hallerinden 
do tu un d bir as b yet ve heye

- ı sezerek hay-
e vardı, ne oluyordu? 

1 h u d olmıyan bir 
nbire a) fırladı. Bir el 
m de k nd' ·ni takib et
t k d rı yürüdü. Hepi
Koridorda onun etrafında 

-2-

KAFESTEN KAÇAN KUŞ 

Bır h·s i k b 1v ıku ile içim eziliyor, 
çok muhım bir had senin cereyan ~t
ınekte olduğunu anlıyordum. 

R d\ n SaduPah.Jı funirane sesi yük
seld: 

- Gurultu ok. O l m · tahdemini 
i er· n b a n er! 13 numaralı 
o~ nın kapı mı kapavınız. Serkoınis~r 
bey, munuı rdan bir ı bu odaya gı
tıp be ı y ccek, di • crı merd venin orta
sında -dur cak. 

- B şu tüne, fak hoc m ... 

1 
- l n k ., ) \ iı · z yok. Dedik

c:rımı yaptırınız! 

Rı an Sadullahın sesi belli belirsiz 
1 de tıtrıyordu. Ser oını er·n işa-

e memurlardan b·n ıçeri girdi. Bir 
\en n oı a ı da mevki al-

-H 
Rd 

ın (> o 
'n v 
p l 

Kalın tahtalardan alelacele yapılınış 
bir odacıktı. Döşeme boş saksılarla do
lu idi. Duvarları örümcek ağları kap
lamıştı. Bir tarafta kırık bir el arabası, 
öbür tarafta çapa, bel, kazma vesaire 
gibi bahçıvan alat ve edeva~ muha
fazaya mahsus olduğu anlaşılan yerli 
ve büyük bir sandık vardı. Fakat işin 
garibi bu çapa, bel, kazma ve tırmıkla
rın sandığın içinde değil de dışında ve 
yerde bulunmaları idi. Sandığın kapa
ğı da açık duruyordu. Sanki az evvel 
açılın ş ve bu alat ve edevat dışan bo
şaltılm ştı. 

Rıd\ an Sadullah artık acele etmiyor
du. Sebebini anlamadığım bir can sı

kıntısı ile etrafına bakınıyordu. Buna 
mukabil serkomL.:;er ileri, sandığa doğ
ru atıldı. Ben de merakla kendisini ta
kib ettim. 

Serkomiser fenerini sandığın içine 
tuttu ve heyecanla bağırdı: 

- İşte bu garib! Gizli l:Sir geçid! 
Ben de baktım. Hakikaten sandığın 

dibi yoktu, daha doğrusu dibi bir ka
pak gibi açılmış ve derin bir boşluk 
meydana çıkmıştı. Taş bir merdiven 
bu boşluğa doğru iniyordu. 

Seıkamiseriıı heyecanlı aesl tekrar 
yükseldi: 

- Hay Allah belasını versin, peki a
ma nereye gidiyor, bu ? 
Rıdvan Sadullah cevab verdi: 
- Otelin 13 numaralı odasına ... Ge

çidi bulduk ama avı elden kaçırdık zan 
nederim Osman Bey! 

- Hangi avı hocam? 
- Bu gizli geçiddeki avı! 
- Ay burada birisi mi vardı? 
- Evet! 
Serkomiscr feryadı andıran bir ses

le bağırdı: 
- Ne diyorsunuz, hocam! 
- Eminim. Maarnafih daha bütün ü~ 

midler mahvolmadı. Yanında tabancan 
var değil mi? 

-Var. 
- Çıkar, elinde bulunsun. Sen bu 

geçide girip sonuna kadar yürüyecek
sin. Merkez memuru beyle polis efendi 
burada kalacaklar. Biz de geriye, 13 nu
maralı odaya döneceğiz. 

Rıdvan Sadullahın emri derhal yeri
ne getirildL Serkomiser Osman bir e
linde tabanca, ötekinde elektrik feneri 
gizli geçide girdi ve kayboldu. Merkez 
memuru ile maiyeti barakada kaldılar 
ve biz de otele döndük. İkinci kata çık
tık. 

(Arkası VM) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satın alma Komisyonun dan: 

1 - 4200 kilo 3 M/M lik Galvanizli demir telin 23/10/937 Cumartesi mnü 
saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ta::>.nlanan tutarı 840 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondad:r. Görülebi1ir. 

4 - İ tekli1erin ilk teminat olarak 63 liralık vezne makbuzu veya banka 
mcktublarıylc birlikte o gün Gal:mıda Ecki İthalat Gümrüğündeki komisyona 
gelmeleri. c6833a 

ıa" diş, nezle, grip, romattzma ve bitin atnıa
rıaızı derbal keser. icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. .. 
" .. ~, . . ~ !:J . . l -~ • . 

et ık .--------------.... --------------------------------lan~çe zii ri k n k . Yere yu\·ar- lnhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
n~d l'l1akıçmRıdwnSadul~hm~- ~--------------------------~ rı ..tı a koşan ve elektrik lambası ile ile-

1 
_ Şartname ve nümune6ine tevfıkan 12000 paket 12 ve 9000 paket de 16 ça-

ğe n: a~ duılatan scrkomisere yetişme- pında olmak üzere cem'an 21000 paket iiyah av kovanı pazarlıkla satın alına
ka~-ecbur olduk. Rıdvan Sadullah ar-

~-.ıa bakın dan 1 caktır. 
sonra h . a i erliyordu. Biraz 

11 
_ Pazarlık, ll/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi ıünü saat H de Kabtt-

l'nfındaede.tı anladık. Bahçenin öbür ta- ş b · d k" Al K i d l k 
tn-ı·ıa~tkı beyaz köc:ke, bu köşkün müc:- taşta Levazım ve Mübayaat u esm e ı ım om syonun a yapı aca tır. 
'-'" ~ ... III _ Muhammen bedeli 18300 lira ve muvakkat teminat 1372.5 liradır. 

duk. ındaı( olan barakaya gidiyor- .. bed 
IV _ şartnameler parasız. olara~ he~gün ~~zü geçen şu en ~lınabilir. 

. Barakan~ . d V _isteklilerin pazarlık içın tayın edılen gun ve saatte % 7,5 guvenme para-
l"er· da ~ kapısı açıktı. Hep bır en . dı komisyona gelmeleri ilin olunur cM.a c..6382. 

l 1 ldı . , lariyle birlıkte a ıeçen • ,_ 

Posta,, nın Hikayeleri 

Karısının 
- Nasıl buluyorsunuz? 
Ressamın gösterdiği portreye bakıyor

du.. Çerçevesi içinde sevimli bir kadın 
yüzü gülümser bir halde karşısında idi. 

Ressam sabırsızlanmıştı: 
- Nasıl buluyorsunuz? 
Bay Necmi gözlerini portreden ayır-

madan ccvab verdi: 
- Fena değil! 
- Bu kadar mı? 
- Güzel, güzel ama ıize açık_çasını 

söyliyebilir miyim? 
- Hayhay! 
- Karıma benzemiyor. 
- Karınıza benzemiyor mu? 
Ressam bu suali o kadar heyecanlı sor

muştu ki, Bay Necmi bir adım geriledi. 
Sol elini gözlerinin üzerine abajur yapar 
iibi koydu. Bir kere daha, daha dikkatli 
baktı: 

- Bir §ey söylemediniz .. 
- Vallahi bilmiyorum, bu hem karım, 

hem de değil 
- Nasıl olur? 
- Ben de ona şaşıyorum ya! 
Ressam, Bay Necminin yanına geldi. 
- İsterseniz bütün teferruatını birer 

birer gözden geçirelim. 
- Peki! 
- Evvela gÖ7.Jere dikkat> edelim. ().. 

nun mavi gözleri değil mi? l!akışlan de
rin, göz bebeklerinde karınızın göz be
beklerindeki her an değişen mana var .. 
Kirpikler ayni kirpikler; uzunca ve do
nuk! İşte göz kapakları: Biraz şeffaf ve 
fazla dikkat edilince ince damarlar se
çilebiliyor. Doğru mu? 

- Doğru, doğru .. Herhalde hata bura
da değil! 

- Pekala, geçelim. Hele buruna bakın. 
Burun tamanıile düz değil, farkedilir e
dilmez bir inhina var. İyi görmüş mü
yüm? Burun deliklerinin burunla nisbeti 
hakikisinin olduğundan zerrece farklı 
mı? 

- Herhalde hata burada da değil! 
- Alına bakın, açık bir alın .. Saçların 

alın üzerindeki vaziyetini aynen muha
faza ettim. Ha şunu unutuyordum .. Ka
rınızın saçları boyalı. Resimde de ayni 
rengi buldum .. 

- Evet hata başka yerde olacak.. 

portresi 
Yazan: ismet Hulusi 

düğü zaman çok beğendi.. 
- Kadınlar öyledir. Kendilerine güzel 

denilmekten nasıl haz duyarlarsa, ken
dilerini güzel gösteren resimlerinin kar
şısında sevinmekten geri kalmazlar. 

- Orası öyle ama vaziyet o değil. Du
ı-un daha bir nokta kaldı. Bir portre res
samı için en güç cihet ağzın resmini J ap
maktır. Ağzın birçok ifadeleri vardır. 
Konuşurken. gülerken, üzüntü bisscdıl
diği zamanlarda agız şeklini değist.rir. 
Ben ağızda yanılmamak için ne k dar 
uğraştım bilmezsiniz.. Karınızla re me 
bir fırça vurmadan muhtelif mevzular 
etrafında gevezelik ettim. Gülün cek 
şeyler söyledim, acıklı hlkayeler ani t
tım. Şaşılacak hadiselerden bahsettim. 
Ağızdaki en karakteristik hatları te bit 
ettim. ·:re resimde ağza karınızın ağzının 
e.ft barız şeklini verdim. 

- Hayret.. Size haksızsınız, diyemiyo
rum ama .. Gene bir türlü bu resmin tı
patıp kanma benzediğine de kend mi 
inandıramıyorum. Benzemiyor, benzemi
yor vesselam. 

~e~sam, Bay Necmiyi ikna cdemiye
ccğını anlamıştı. Ellerini kavusturmuş 
Portreye bakıyordu. • · 

Bu sırada atölyenin kapısı açıldı. Res
sam, kapıya baktı: 

- İyi oldu da geldiniz bayan.. E
pey zamandır kocanızla portrcniz hak
kında konuşuyoruz. O bir türlü resmin 
size benzediğini kabul etmek istemiyor. 
Çok rica ederim. Şu resmin yanında du
~n ~e sizinle resmi bir kere de yanyana 
gorelım! 

Kadın, resmin yanına gitti. Yüzünft 
ressamın olduğu tarafa çevirdi: 

- İşte Bay Necmi. 
Kadın, kocasına baktı. Gözlerinde onu 

!stihfaf eden bir bakış vardı. Omuzunun 
birini lakayd kaldığını göstermek istiyen 
bir tavırla kaldırmıştı. Dudaklarında ma. 
nasız bir bükülüş hasıl olmuştu. Ressam 
şaşırdı. Şimdi o modelini !ınıyamıyordu: 

Bay Necmi emin bir tavırla ressama 
döndü: 

- Portre, karıma benzemiyor demek
t~. haklı değil mi imişim? Evlendiğimiz 
gundenberi her zaman ben onu bu vazi
yette gördüm. 

- Omuzlar, vücudün tekli, göğsü? .. 
- Oralarda da hata yok. Fakat heyeti Yarınki nüshamızda. 

umumiyesiıe karıma benzemiyor. Eller yukarı 
- Bir şey anlamıyorum. -Ben san'at 

hayatımda bunun kadar muvaffakıyetli Yazan: Elvire Pelissier 
eser yapmadım desem yalan söylemiş ol- Çeviren: Nurullah Ataç 
mam. Hatta karınız resmi yapılmış gör- ------------;,;,,:~:.::.~• 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Aksaray yangın yerinde Mesihpaş~ ma
hallesinde 43 üncü adada arsa. 

Fatih yangın yerinde Çırağıhamza ma
hallesinin Sultanselim sokağında 15 inci 
adada. 

Sahası M. Bir metresinin İlk tcmi-
ınurabbaı muhammen bedeli natı -·-----

33,60 2,50 6,30 

7,04 l 0,52 
Yukarıda semti, sahası ve muhammen bedelleri \azılı bulun 1 k .. . an nrsn ar satıl-

ma uzcre ayrı ayn açık artırmaya konulmuş ise de belli ıhalc · d . 
b l d gunun c gıren 

u.unma ığından artırma ll/10/937 Pazartesi gfuninc uzatılmıştır. Şartnam • 
lerı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında g·· t .1 ·ık c 

· kb o crı en ı te· 
rnın~t ma uz veya mektubile beraber ~ukanda ):tzılı günde sa:ıt 14 d D . 
Encumend~ bulunmalıdırlar. (B.) ( 6850) e aımi 

~ 

fnkıl.ab n;ıüzesinde tahminen 300 cild gazete kolleksıyonunun teclidi a ık ek-
siltmeye konulmuştur. Bunların hep~ine 900 lira bedel tah · 1 ç Şa 

. • mm o unmuştur. rt-
namesı Levaz.ım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numa l k d 
ıılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat makı.. ra ı ~nun a ya-

. .. .. uuz veya mektubıle beraber 
18/10/937 Pazartesı gunu saat 14 de Daimi En"u··mcnd b 1 lıd 

1 ... • e u unma ır nr. 
(B.) (6707) 

Hava Yolları 
Idaresindan : 

Devlet İşletme 

5/10/9?7 .Dahil. gününden itibaren: 

A- Cum.artesi günleri -Ankaradan - 1stanbula volcu tayyarcmiz 
B:.nkalar Caddesi P. T. den otobüsümüz · 

J3 - Cumartesi gi.mleri hariç - Haftanın diğer giınlcı indP 
İstanbuldun Ankar:ıyn 
Knaköy P. T. T. den idare otobü sü:nüz 
hareket edecektir. 
Sayın yolcu.armuza ilan olunur. 

Saat 

15 de 
14,5 > 

15. J 

14 > 



10 Sayfa 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : 49 

ı · ·~· · j'.~t'·:.. .... :~·~ ·.,. ,. :.;.--:.:.:J'r 
' • . , • •• !lıı:;. "' •• -· ·· *••• .... ·. ı_· .. .... . ·- -- . . .. , ... ,. . . ,,. __ ·-· . . .. .- . "' . . ~ .... . . .. . Talat Paşanın 

son günleri 
Yazan : Arif Cemil 

Tayliryan : " Erzincana gidince ilk işim evimizin 
bodrumunda topraJı kazmak oldu. Burada gömülü 

bir para bulunduğunu biliyordum " dedi 

(Arka.!\ oor) 

O.Ol I 

SON POSTA Birinciteşriıı 8 

Son Postanın tefrikası: 63 

Denizlerin Ma~yaveli 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğl11 

Ormanın içinde gece yarısı öyle bir hale geldik ki, 
nihayet- klavuzumuz korkudan titreyerek diz çöktü 

ve bir adım ileri gidemiyeceğini söyledi 

3 ·- Eksiltme şartnamesi ve buna mü !cferri evrak 165 kuruş bedel mukabi
linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talib1t:rin 2469 lira 2 kuruş muvakkat temi
nat vermeieri ve Nafıa Vekfiletinden alınmış yapı ışleri müteahhitliği vesikası 
haiz olrnalıı.rı lazımdır. 

5 - İstek1ilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez c373•h c6823. -



a Birincitepin 

Ege ma 
(BG.f tarafı 1 inci ıayfad4) 

trenlerile ,ehrimizden ayrılacaklardır. 

Manevra sahasmda 
Söke 7 (Hususi) - Manevra sahasında 

hazırlıklar ilerlemektedir. Daha bir kaç 
saat öncesine kadar yolları saran hare -
kctli hava tamamen değişmiş, binlerce ve 
binlerce eratı gizliyen her kaya parçası 
sanki bambaşka bir yermiş gibi derin bir 
sükunete kavuşmuştur. 

Faaliyet başladı 
Arada sırada başlarımız üzerinde do -

laşan çelik kanatların izleri kaybolurken 
ova büsbütün sessizleniyor. Saat altı -
<lanberi kıtaat yığınak noktalarında bir -
leşmış, mavı ve kırmızı orduların mu -
habere idare yerlerinde faaliyet başla -
Jnıştır. Şu dakikada gerek mavi, gerek 
kırmızı kuvvetlerin bulundukları mev -
kileri bilmiyoruz. 
Kırmızı kuvvetlere korgeneral Kera -

mettin Kocamanın, mavi kuvvetlere kor
g.eneral Mustafa Muğlanın kumanda et -
tıkleri haber veriliyor. 
İzmirde faaliyet göstermekte olan ma

nevra komutanlık karargahı ise Sökeye 
nakledilmiştir. 

İhraç hareketi 
Pazar sabahı §afakla birlikte karşı kar

şıya gelecek olan iki ordudan biri Kuşa -
dasından bır ihraç hareketinin muvaffa -
~!:ti, diğeri bu hareketin boğulması için 
butün bilgilerini kullanacakTardır. 

ı:er iki tarafın yapacakları hava ha -
rekatına verilen ehemmiyet cidden bü -
Yiiktür. 

Generaller İznıirde 
İzmir 7 (Hususi) - General Ali Sait, 

milli müdafaa erkanı, milli müdafaa 

/) ) ı evra ı 

.. ·t-nrı korgeneral N zmi ve gene -
mus ~,..- ' Sab h Sök ye gi 
raller izmire geldiler. a e -

deccklerdir. 
Hava müsteşarı Celal sabah . Ankar~-

dan bir bombardıman tayyarcsıle 1zmı-
re gelecektir. 

Sabiha Gökçen 
S biha Gökçen ;kendi idarelediği bom

bar:ıman uçağile sabah onda 1zmire gel
di. Vali, generaller tarafından karşılandı. 
Gökçenle birlikte Eskişchır koınutc:nı ~1-
b Zekinin riyasetinde 5 tayyarelık filo 

ay h · t da geldi. Sabiha Gökçen seya at ın ı -
balarını bana şöyle anlattı: 

Sabiha Gökçenin intıb ları 
Eskişelıirden hareket ederek filo uçu 

'-:; geldik. Hava berrak ve müsaitti. 
şuy a h . . k 
A kadnşlarımla birlikte seya atımız ço 
~zel geçti. Memnunum. Hangi tarafı~ 
harekata iştirak edeceğim hakkındaki 
sualinize benim için şu veya bu taraf o~
madığını söylemek ister m. Arada bır 
renk ayrılığı va:dır. Vazifemi yapmıya 

geldim.> . 
Sabiha Gökçene alay arkadaşları Ga~-

emirde bir çay ziyafeti verdiler. Şehır 
gazinosunda belediye de bir ziyafet ver-

di. 
Sabiha Gökçen mavi kuvvetler safında 

vazife alacaktır. 

Generalfar gittiler 
Manevralarda bulunmak üzere birinci 

ordu müfettişi orgeneral Fahrettin Al -
tay, refakatlerinde Trakya genel müfet
tişi Kazım Dirik, korgeneral Salih Omur
tağ, Sabit Leyun, Cemıl Cahıd Toydemır 
ve kurmay heyeti olduğu halde dün İn
önü vapurile İzmire hareket etmisler -

dir. 
,..,... ... , ............. _ ............... _ ............. , ....... ,,.., ........ ,,.. ......... -.. ,,. .......... ,,. ......... -,,. .......... ,,.-................ 

Amerika 
•• yu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
maktadır. 

• 
ını git • 

• 
ıyor 

ı
sı siyasetini bu siyasette en ufak bir 
tadıl yaprnaksıiın takibe devam ede -

9 Devlet konferansı cektir.> 
Diğer taraftan hariciye nazırı Hull de Fransız Başv "li memnun 

g.:zetccilere beyanatta bulunarak, Ame- Paris 7 (A.A.) _Amerikan klübün-
n ~ı.n 9 <fevlet konferansına iştirak e - de bir ziyafet sonunda nutuk söyliyen 
dt=:cegın· b'ld. · t• ı 1 1 ırmış ır. Başvekil Chautemps Fransız m·ıı t' -

1922 Vaşington muahedesile Çinin mül- nin Amerika Reisicu~huru B ~u:v~lt 
ki tarnaıniyetini. tekeffül. eden 9 devlet hakkında taşıdığı yüksek ha~nlık ve 
jnlardır: Amerıka, İngıltere, Fransa, derin sempati hislerine tercüman ol -
talya, Belcika, Felemenk, Rusya, Ja - duktan sonra ezcümle d · r ki· 

Ponya ve Çin. . ' cmış ır · 

Konferans toplanıyor 

İngiltere, konferansın yakın bir tarih
te toplanmasını istemektedir. Toplantı 
:tnahallinin Londra ve yahut Vaşington 
olacağı tahmin edilmektedir. Ruzveltin, 
konferansa bizzat iştirak etmesi çok muh
teıneJdir. 

Ruzvdt A vnıpaya geliyor 
Ronferans Londrada toplandığı tak -

tirde, Ruzvelt Avrupaya ilk seyahatini 
Yapacaktır. Amerika cumhurreisinin böy
le bir seyahati, beynelmilel bütün me -
~leleri görüşmek ve dünya işlerine yeni 
hır düzen vermek için pek isabetli bir 
1Irsat telakki edilmektedir. 

Blum Amcrikaya gidiyor 
l.ondra 7 (Husus1) - Eski Fransız baş

vekili Blwnun yakında Amerikaya gide
<!eği ve RuzvelUe görüşeceği bildirilmek
tecıir Mahaza bu h::ıber başka hiç bir 
llıeıtıbadan teyit edilmemiştir. 

İtalya girmiyecek 
k Londra 7 (Hususı) . -: İtalyanın do -

Uzlar konferansına ıştırak etmiyeceği 
~llr:nale DıtaJyada Gaydanın imzasile çı

an bir makaleden anlaşılmaktadır. 
Müzakereler 

h Lon.d~a. 7 (A.A.) - Dokuz devlet mua
edesını Jmza etmiş devletler konferan

sının organizasyonu hakkında Paris Lon-
dr ' a ve Vaşington arasında fıkir teatisi _ 
ne devam olunmaktadır. 

Ruzvelt'ın son nutku, bütün dünya-
da derin ve devamlı bir tesir icra ede
cektir. Fransa, bu nutkunda, kendisi -
nin heyecanla bağlı bulunduğu bütün 
prensiplerin mevcut bulunduğunu 
memnuniyetle görmüştür. 

Süblümeyi içme 
Suyu yapan adam 

(BC4 tarafı 1 inci sayfada) 

Jnndığı ve nlaminyum bir waşa ile saç
ları kıvırdığı tesbit edilmiştir. Suçlu sulh 
rezaya veriimiştir. 

Hadise çok enteresandır. Mahkeme 
celsel~rinden birinde suçlunun mP.sdeyi 
jnkar etmesi üzerine, verilen kararla bir 

kimyager ve başhekim huzurile Muhar
l'emin berber salonuna gidilmiştir. Bu 
sırada berber salonunda bir bayanın saç

::anna ondüle yapıldığı ve süblüme mah
JCılüne batırılmış bir bez parçası kulla -
nıldığı gönilmü~tür. 

Berber Muharrem bunun süblüme ol
mayıp su o1duğunu iddia etmiş ve iddia
sını tevsik için süblümc>li suyu ağzını. 

:ıtmak ist~miştir. Fakat bu tehlikel~ ha -
rekete derh31 mani olunmuş, tahlili ya
pıl::ı.rak suçu sabit olmuştur. Muharrem 
on beş gün hapis ve 15 lira ağır para ce
zasına mahkum edilmiştir. 

Japonya meydan okuyor A danada bir talebe mektep 
Tokyo 7 (A.A.) - Yarı resmi bir ~"'u""du··ru""nu·· o'"ldu""rdu·· 

:nıeınbadan bildirıldiğine göre, Japon _ ıvı , 
ra ~okuz devlet konferansına iştirak _ (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
an nntina edecektir. Talebe müdüre üç el ateş etmiş \: e çı -
tedi~~i memba, şunları ilave etmek _ k n kurşunlardan biri beynine, diğeri 

hançereye ısabet etmiştir. Hadise Ad:ına 
P<> •Mutasavver konferansın gerek Ja- •ıe Mersinde heyecan ve teessür uyan -

İSTiKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - llk, Ortıt. ve Lise kı ımlanna g1lnd0z ve yah, kız ve erkek taleb kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son sınınarda niharf talebe için yer kalmamıştır. 

S - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şelmldebaşı Polis karakolu rkasL Telefon: 22534 

Yeni farzda 

ev alide 
·r Pudra 
BULDUM . 

Şayanı hayret yeni bir usul sayesin -
de istihzar edilen bu pudrn, o kadar ha
fiftir ki havada uçar. O derece incedir 
ki yüzde gayrimer'l durur ve yüzü ince 
bir güzellik tabakasilc kaplar. Hiç bir 
kimse sehhar güzelliğinizin tabii olmadı
ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni 
chavalandırılmış:. Tok'alon pudrasını tec
rübe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 
bütün gün çalışınız. Yüzünüzde hiç bir 
parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bütün 
gece dans ediniz, teniniz daima taze ve 
sevimli kalacaktır. Teninize cazıb ve de
vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız 

yeni chavalandırılmış> Tokalon pudra -
sını kullanınız. 

----
Dr. A. K. KUTİEL 

Karaköy Topçular cad. 37 

KANZUK 

SAÇ BOYALAR! 
J UVAN Tİ N 

KUI\mAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat 'iyyen çık

maz, tabii renk v~ren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalaı-ıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANF..5i 

BEYOÔ-LU - İSTANBUL 

HAFIZ CI:. AL 

Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi nıüesseselerin ihtıyacı olan 
yün ve pamuk battaniyelerle yatak 
takımlarının her çeşidi mağazaları-
mızda mev.cuddur. 
Sultanhamnm 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 

BURS PAZARI: Haaen HU nU 

i tanbul Üniversitesi rttırma, Eksil m 
Pazarhk Komi yonu ilanları. 

1 - 119697 lira 71 kuruş keşif bedelli İstanbulda Cerrahpaşada yapılacak , 
Gö:z pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

2 - Bu işe aid şartnameler §Unlardır: "" 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri 
E - Keşif hüHlsa cetveli 
F - Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile Üniversite Rektöriü-
ğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21/10/937 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuruş muvakkat te-
minat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığır.dan alınmış 1937 senesine aid bina mü
teahhitlik vesikasile bir defa da 100 bın liralık inşaat taahhüt ve ikmal et~ 
olması lfızımdır. 

5 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

6 - Post::ı. ile gönderilecek mektublaıın nihayet üçüncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6666:. 

Yatakla ve yem kll servi lerl için muteber 

ATAKL G NL 
Tenzilatlı Abonman Karneleri 

Sosyete ac ntelerlnde J kınd aatıhfta çtkar1lacaktır. 

Mardin Gümrük Taburu Sabnalma KCJmİsyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi Mikdarı Tahmin edilen % 7,5 güvenme sureti ihale ihalenin yapı-
bedel nkçesi lacnğı 

Kilo Llra K. Lira K. GUn snnti ---Arpa 280350 16344: 40 1225 S8 Kapalı zarf 21-10-937 9 Cum 
15Una 0000 19620 00 1471 50 • » 21-10-937 10 

A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalannda gösterilen gün ve saatte 
Mardin Gümrük Taburu karargfıh binasında satın alınacaktır. 

B - İstekliler şartnameyi her gün sözü geçen binadaki Satınalma Komısyo
nundan parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka ait zarfları istekliler her kalemin hizasında göste-
rilen saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

D - Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğı ve 
teklif olunan fiatların hem yazı, hem de rakkam He yazılıp hak ve silinti ol -
mıyacaktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen '1t 7,5 teminat akçesini Mar
din Gümrüğüne yatırarak makbuzu veya teminat mektubu ile §artnamenin 
dördüncü maddesinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacaklardır. c6bih 

&ınşelıir Asliye Huktık mahkeme • , SOD 
sinden: Posta 

İstanbul Beyoğlu kazasının Hasköy nn - -:=:~=:==:=====-=====-===---1 
biyesine bağlı Kulaksız mahallesinin ü9 nu- Yevmi, Siyasi, HavacUs ve Halk gazetesi 
maralı evinde kayıtlı iken Esklfehlr Mah - ... 
mudiye mahııllesl Muhacir mahallesinden ö- Yerebatan, Çatalçeşmc sokak, 25. 

1 

mer kızı Lfltflye tarafından 20 - Mart - S41 İ S T A N B U L 
tarihinde eski nikaha müsteniden Abdullah 
Muhittlnle evlenerek kan koca olduktan do- Gazetemizde çıkan yazı ve 

1 kuz ay sonra ttınunuerreı - 1341 tarihin - ı esimlerin bütüıı haklan 
de Mahmudiye köyünde vahitler huzurunda mahfuz ve gazetemize aittir. 
eski kanun ve usule tevfikan blrblrlerlnden 
bof;ınml§ olduklımndnn ve her nasılsa nü -

1 
fwı kütüğüne talakın tescil edilmemiş oldu
ğundan boşanmalarının teselline dair İstan
bul Uzunçarşıda sağdan ikincl adada eeva-
blr bedesteninin 26/21 numaralı halı maC:a
znsında Hasköylü Mehmed Kflmll yanında 

biraderi Mehmet oğlu Abdullah Muhittin a
leyhine açtığı davanın icra kılınmakta olnn 
tahkikatı sırasında: Mumaileyh Abdullah 
Muhlttının ikametgahı meçhul kaldığından 
namına muharrer tebligat bllt\ tebllğ iade 
kılınmış olduğundan davacının esas dava 
arzuhaline 15 gün zarfında cevap vermek li
zere tayin olunan ı - 12 - 937 çarşamba gü
nfi sant 10 da Eskişehir Asliye Hukuk Mah
kemesinde hazır bulunması ''eya tarafından 
bir vekil göndermesi, aksi takdirde muhake
menin gıy::ıbmda devam olunacağı tebliğ 
makamına kalın olmak lizere illin olunur. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

1400 
2340 
2700 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

400 150 
710 270 
800 300 

Aboııe bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. - ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap ıçın rnektupJarn lO kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

ra nya'ya ka~ı manevi bir taarruz ic d ı b d h 1 k Dr. 

ra h 
bıkı aksadile vasıl o1acağı ka _ Dahiliye mütehassısı : Pazardan maada zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski _ 

r, er n Müdürün cenazesl yarın büyük mera- hergün <2 - 6> Divanyolu numara 104. eY te- sinin hükmü yoktur. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
T-:!lgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

• 

ıe:\ngter.ek ~ponyaya karşı fi'li tedbir: ~:~~:;.tır. Katil ta e e er a ya alan - (Lokman Hekim) Kayıp: Askeri tezkcremle nufus kağıdımı 

---

e o ursa olsun, Japonya, esa- simle kaldırılacaktır. ıeronu 22398 - 21044 Beyazıtta Hıiseyln Özevin 
Son ~~a:n;:--ı:o:n~~~~;--~~k;--~.~~--~~~:---------:,~---.;-------~----------------------_:_----~==.::.::...:.:::=::_:::::::~~--~~~====::::::::::::::::::~~ 
derece müessir es ın aşe erı ÜŞÜtme, . grip, nezleye Ve _ ağrılara bire birdir. Birlik ve onluk 

~ kutuları vardu. 
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12 Sayf• 

Avrupanın bayat, ve terkibi meçhul çocuk gıdaları yerine saf ve h:ılis ve taze hububattan istiLsal olunan 
YÜKSEK EVSAFA MALiK ViTAMiN, KALORi VE GIDASI ÇOK OLAN 

N AS 
J 

Bebelerin ana sütünden sonra 

l'İyecekleri gıdalar 

t Hasan Pirinç özü unu 

2 

4 

5 

6 

" 
'' 
'' 
'' 

'' 

Arpa 

Buğday 

Mısır 

Patates 

Türlü 

j!· 

" ,, 

,, 

ı yediriniz 
Çocukların hayati ve tabii 

gıdaları 

1 Hasan Yulaf •• •• ozu unu 

4 

5 

6 

'' 
'' 
'' 
'' 
" 

Bezelye 

Mercimek 

irmik 

Çavdar 

.Badem 

" 
" 
" 
'' 
" 

Kalorisi ve vitamini ve kudreti gıdaiyesi çok ve yüksek evsafa malik Hasan Özlü unları yavruların gürbüz, tombul ve canlı ve nhhatli olmuını temin eder. Beynelmilel 1ergi
lerde kazandığı altın madalyeler ve .zafer nifanlarile ve birincilikle ihraz ettiği diplomalarla cihan§ümul töhret kazanmıştır. Yalnız ve musirren Hasan markasını isteyiniz. 

BUtUn bakkallye ve eczanelerde bulunur. 

Si sara da içse~iz 

RADYOLiN'le 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra iÜnde 3 
defa fırç~ladığınız takdirde diılerinizin sağlamlığına 

ve aüzellifine halel gelmez 

Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri lerinin iltihablanmasını menederek 
temizler, ağızdaki mikropları imha ajızda daimi mhbat, daimi cazibe, 
eder. Di§lerin çürümesini, ve dit et.. daiınl güzellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve a)qam ve her yemekten ıonra 
günde 3 defa fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 aoo metre •tık veren 

DAİM ON 
Fenerleri gelmiştir. · 

iri •tık almak için rahmı 

DAiMON· Pilleri 
ile 

D Af M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

~~~:E~.nll~~~ ~~~~ ;:.kF~~~~=I~' 1 
buhranların tekerriirilne mani ôlmakbr. , 

Sonbahar geldi 
Ve Kış Yaklaşıyor 

Elbiseye dair ihtiyaçlara nızı 
,ımdlden Galatada methur 

EKSELSYOB 
Büyük elbiae mağazasında 

Her yerden 
Ucuz ve TemlnaUı 

Alabilirsiniz 
Şu cetvelden bir fikir 

. edinebilirsiniz 
Erlıeklere Liradan 

itibaren 

PardesUler ~~;.. 13 
PardesUler ~:::ıÜ:•b• 18 112 
Muşambalar Her renkte 1 1 112 
Trençkotlar a katlı 15 112 

Kadınlara 

Mantolar Ynnın 1 O 112 
PardesUler Gabardin 15 112 
Muşambalar Her renkte 1 o 1 /2 

Muşambalar tı:kl~eakt• 23 
Çocuklara 
Pırdesuler Gabardin 7 
Muşambalar Her renkte 61/2 
Erkeklere ısmarlama 
kostümleri en iyi ku
maşlardan iki prova ile 28112 

TAKSiTLi! 
dahi Mua111•I• vardır 

Galata Karaköy 
EKSELSVOR 
Mağazuında aablmaktadır. --

T I! R 
Zarafetin d~manıdır 

SUDORONO PERTEV 
aizi gühinç olmaktan 

kurtarır 

İlan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 lıuruı 
ikinci aahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son aahile 40 » 

MuayyP.n bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklaı· ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek :sayfa 
ilanlar için ayrı bir ıtırifc derpiş 

edilmiştir. 

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

blncıllk Kolleküf ŞirkeU, 
Jtaluoaaainade ilan 

&akan oacldell 

Zıd şeyler bir araya gelmemezler. 
G R i P i N ile baş ağrısı gibi •• , , 

\ 

Bir tek kaşe GRiPiN hazan 
Baş, diş, sınır ve adale atnlannı dindirerek g11n0n11ztı turtam. 

Ba d Nezle, bronıtt, grip geçirerek bunların dotaracaıı 

zan a bQY11k hastalıkları önler ve hayatınızı kurtanr. 

KuUanınız. 

· lcabınd• gUnd• 3 kate •llnablllr. 
isim v~ markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

UROLOG • OPERATÖR 

Dr. REŞiT SAMI BERKER 
-~ Beyoğlu, İstiklAI caddesi, Mis sokak No 1 Tel. 41443 .-9 

Ticıırethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak saWmak
tadır. Anadoluda bulunan müşterile

rimize ayni şeraitle kabul ediyoruz .• 
Mahmudpaşa, Ktırkça. Han içerisi 

B E y K o T~;:~· 

..... 
Çalııma kudretimiz oıolıyorı 
elimızden hiçbı r temiz iı çıluıııyor ,,, 
herıey birde halsidık, ~rı do{ıunıyor. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yett,trt ' 

Onu bır kere ıecnıbe ediniz. l;endiııi'de .-ı 
bır çolı1mo uvlının uyor>dıl)ını g6t~ 

VAllOOL damla, ıoblet,.. !lap 
halinde her ec.ı:oned• ....__ 

·---· ...................... ------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E~ 

. t S. RaA> IJ4EÇ 
SAHiPLER : A. Bkreo UŞA.IU..IG1U 

• ili 


